) (9
ﻨظـام اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018
ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻨظﺎم اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ﻟﺴﻨﺔ 2018

ﺼﺎدر ﺒﻤوﺠب اﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (34ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺎت اﻷردﻨﻴﺔ رﻗم )  (18ﻟﺴﻨﺔ 2018
اﻟﻤﺎدة ):(1
اﻟﻤﺎدة ):(2

ﻴﺴﻤﻰ ﻫذا اﻟﻨظﺎم " ،ﻨظﺎم ﻤوظﻔﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء ﻟﺴﻨﺔ  ،"2018وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ إﻗ اررﻩ.
ﻴﻛون ﻟﻠﻛﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ،اﻟﻤﻌﺎﻨﻲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ أدﻨﺎﻩ  ،ﻤﺎ ﻟم ﺘدﻝ

اﻟﻘرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك.
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ:

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء.

اﻟﻤﺠﻠس:

ﻤﺠﻠس

اﻟﻌﻤﻴد:

ﻋﻤﻴد اﻟﻛﻠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘص.

اﻟرﺌﻴس:

ﻤدﻴر اﻟوﺤدة:
ﻤدﻴر اﻟداﺌرة:

اﻟﻛﻠﻴﺔ:

اﻟﻌﻤداء

رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو ﻤن ﻴﻨﻴﺒﻪ ﺨطﻴﺎً.
ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدار

ي ة أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺨدﻤﺎت.

ﻤدﻴر اﻟداﺌرة اﻹدارﻴﺔ ﻀﻤن اﻟوﺤدة.

أي ﻛﻠﻴﺔ ﻤن ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

اﻟوﺤدة:

أي وﺤدة ﻤن وﺤدات اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻹدارﻴﺔ أو اﻟﻔﻨﻴﺔ أو اﻟﺨدﻤﺎت.

اﻟﺴﻨﺔ:

اﺜﻨﺎ ﻋﺸر ﺸﻬ اًر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺸﻤﺴﻲ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ:

.

ﻟﺠﻨﺔ ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظﻔﻴن.

اﻟﻤﺎدة ):(3

ﺘﺴري أﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴس

اﻟﻤﺎدة ):(4

ﻴﺤدد اﻟﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟوظﻴﻔﻲ ﻟﻠوﺤدات واﻟدواﺌر اﻷﻛﺎدﻴﻤﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ واﻷﻗﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤوﺠب

اﻟذين ﺘﺴري ﻋﻠﻴﻬم أﺤﻛﺎم ﻨظﺎم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘدرﻴﺴﻴﺔ.
أ.

ب.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.
ﻤﺨطط ﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻋﺎم ﻴﺼدر ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداءً ،
ﺘﺤدد أﺴﻤﺎء اﻟوظﺎﺌف  ،وﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ  ،ورواﺘﺒﻬﺎ  ،ودرﺠﺎﺘﻬﺎ  ،وﺸروطﻬﺎ  ،وﻤؤﻫﻼت ﺸﺎﻏﻠﻴﻬﺎ

ج.

ﻴﻛون ﺘﺴﻠﺴﻝ اﻟدرﺠﺎت ﺤﺴب اﻟوارد ﻓﻲ )ﻨظﺎم اﻟرواﺘب واﻟﻌﻼوات( اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ

ﺒﺠدوﻝ ﺘﺼﻨﻴف ﻟﻠوظﺎﺌف ﻴﺼدر ﻋن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء.

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
اﻟﻤﺎدة ):(5

اﻟﺘﻌﻴﻴن و اﻟﺘرﻓﻴﻊ

ﻴﺸﺘرط ﻓﻴﻤن ﻴﻌﻴن ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﻴﻛون:
أ.

أردﻨﻴﺎً ،وﻴﺠوز ﺘﻌﻴﻴن ﻏﻴر اﻷردﻨﻴﻴن ﺤﺴب اﻟﺤﺎﺠﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
ب.
ج.
د.

ه.

اﻟﻤﺎدة ):(6

و.
أ.
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(7

أ.

ب.
ج.
اﻟﻤﺎدة ):(8

أ.
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(9

اﻷﻨظﻤﺔ
أﻛﻤﻝ اﻟﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة ﻤن ﻋﻤرﻩ.
ﺤﺴن اﻟﺴﻴرة واﻟﺴﻠوك.
ﻤﺘﻤﺘﻌﺎً ﺒﺤﻘوﻗﻪ اﻟﻤدﻨﻴﺔ وﻏﻴر ﻤﺤﻛوم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠراﺌم اﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ( أو ﺒﺠﻨﺤﺔ
ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف ﻛﺎﻟﺴرﻗﺔ واﻻﺤﺘﻴﺎﻝ واﻻﺨﺘﻼس واﻟﺘزوﻴر واﻟرﺸوة وﺴوء اﻻﺌﺘﻤﺎن وﺸﻬﺎدة اﻟزور
أو ﺒﺄﻴﺔ ﺠرﻴﻤﺔ أﺨرى ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻵداب اﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺴﺎﻟﻤﺎً ﻤن اﻷﻤراض واﻟﻌﺎﻫﺎت اﻟﺒدﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻪ أو ﺘﻌوﻗﻪ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒواﺠﺒﺎت
وظﻴﻔﺘﻪ وذﻟك ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر ﺼﺎدر ﻋن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد.
ﺤﺎﺌ اًز ﻋﻠﻰ اﻟﻤؤﻫﻼت اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻟﻠوظﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺒرات اﻟﻤطﻠوب ﺘواﻓرﻫﺎ ﻹﺸﻐﺎﻝ اﻟوظﻴﻔﺔ.

ﺘﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظﻔﻴن ،ﺘﺘﺄﻟف ﻤن اﻟرﺌﻴس وﻤن ﻨﺎﺌﺒﻪ ﻟﻠﺸؤون اﻹدارﻴﺔ ،وﻤدﻴر ﺸؤون
اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن واﻟﻌﻤﻴد أو اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺨﺘص.
ﺘﺒدي اﻟﻠﺠﻨﺔ رأﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﻤﻘدم ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺨﻼﻝ ﺸﻬر ﻤن ﺘﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻪ
ﻤﺴﺘﻛﻤﻼً ﺠﻤﻴﻊ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺜﺒوﺘﻴﺔ اﻟﻤطﻠوﺒﺔ.
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ،
ﻴﻌﻴن اﻟﻤوظﻔون ﻤن اﻟدرﺠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ً ،
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب
أﻤﺎ اﻟﻤوظﻔون ﻤن اﻟدرﺠﺎت اﻷﺨرى  ،ﻓﻴﺘم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً
اﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻴﻌﻴن اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون واﻟﻌﻤﺎﻝ ﺒﺎﻷﺠرة اﻟﻴوﻤﻴﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس  ،أو ﻤن ﻴﻔوض إﻟﻴﻪ ﻫذﻩ
اﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ.
 ،وﻟﻬﺎ
ﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌﻴﻴن ﻤوظف إﻻ ﻓﻲ وظﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏرة ﻓﻲ ﺠدوﻝ ﺘﺼﻨﻴف اﻟوظﺎﺌف
ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻲ اﻟﻤوازﻨﺔ اﻟﺴﻨوﻴﺔ.
ﻴﻌﻴن ﻤدﻴرو اﻟوﺤدات ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ،وﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس.

ﻴﺠري ﺘﻌﻴﻴن ﻤﺴﺎﻋد ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻹدارﻴﺔ ،وﻤدﻴر اﻟداﺌرة ،وﻤﺴﺎﻋدﻩ ،ورﺌﻴس اﻟﻘﺴم ،واﻟﺸﻌﺒﺔ
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد  ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة
ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً ،
اﻟﻤﺨﺘص ،وﺘوﺼﻴﺔ ﻤن اﻟﻠﺠﻨﺔ.

أ.

ﻴدرج ﺴن اﻟﻤوظف ﻓﻲ ﻗرار ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻷوﻝ ﻤرة ،وﻓﻘﺎً ﻟﺸﻬﺎدة ﻤﻴﻼدﻩ  ،أو أﻴﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﻤﻌﺘﻤدة ﻤن

ب.

ﺘﺤﺴب اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﺴن اﻟﻤوظف  ،وﺴﻨوات ﺨدﻤﺘﻪ ،وﺤﻴﺜﻤﺎ ذﻛرت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﺴﻤﻴﺔ.

أﺴﺎس اﻟﺘﻘوﻴم اﻟﺸﻤﺴﻲ.

اﻟﻤﺎدة ):(10

ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻋﻨد ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻷوﻝ ﻤرة ﺘﺤت اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻤدة ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر  ،وﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﺘﻨﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﺨﻼﻝ

اﻟﻤﺎدة ):(11

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظف اﻟزﻴﺎدة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻋﻨد ﺤﻠوﻝ ﻤوﻋدﻫﺎ  ،ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن ﻗد ﺼدر ﻗرار ﺒﺤﺠﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ وﻓﻘﺎً

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ  ،وﺘﻌد ﻤدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ ﻟﻠﻤوظف ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻤدة اﻟﺘﺠرﺒﺔ ً ،
اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(12

اﻟﻤﺎدة ):(13

اﻟﻤﺎدة ):(14

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
ُﻴرﻓﻊ اﻟﻤوظف ﻤن درﺠﺘﻪ إﻟﻰ درﺠﺔ أﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص
اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم إذا ﺘواﻓرت ﻓﻴﻪ اﻟﺸروط اﻵتﻴﺔ:

 ،وﻓق إﺠراءات اﻟﺘﻌﻴﻴن

أ.

أن ﻴﻛون ﻗد أﻤﻀﻰ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻟﻔﺌﺔ أو اﻟدرﺠﺔ.

ب.

أن ﻴﻛون ﺘﻘدﻴرﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﺴﻨوي ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺘﻴن اﻷﺨﻴرﺘﻴن ﻻ ﻴﻘﻝ ﻋن )ﺠﻴد(.

ﻴﺘم ﺘﻘدﻴر ﻛﻔﺎءة اﻟﻤوظف ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻷﻏراض اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺘرﻓﻴﻊ

وﺘﺤدﻴد اﻟﻤﺴؤوﻟﻴﺎت ﺒﻤوﺠب ﺘﻘرﻴر ﺴﻨوي ﻴﻘرر ﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻨﻤوذج اﻟﺨﺎص ﺒﻪ واﻟﺒﻴﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ

،

ﺘدرج ﻓﻴﻪ واﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻔوﻀﻴن ﺒﺘﻨظﻴﻤﻪ واﻟﺘوﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ.

ﻋﻨد ﺘﻌﻴﻴن اﻟﻤوظف ﺘﺤﺘﺴب ﻟﻪ ﺴﻨوات اﻟﺨﺒرة وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻫو ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ )ﻨظﺎم اﻟرواﺘب

واﻟﻌﻼوات( اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻴﻘرر ﻟﻬﺎ اﻟرﺌﻴس اﻟﺼﻔﺔ اﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ

ﻴﺠوز اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن ﺸرط ﻤؤﻫﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص واﻻﺴﺘﻌﺎﻀﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﻤؤﻫﻝ ﻓﻨﻲ أو ﺒﺎﻟﺨﺒرة واﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(15

ﻤﺠﺎﻝ اﻻﺨﺘﺼﺎص.

إذا ﺤﺼﻝ اﻟﻤوظف ﻋﻠﻰ ﻤؤﻫﻝ ﺠدﻴد أﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘرف ﺒﻪ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،وﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻓﻴﻌدﻝ وﻀﻌﻪ ﻋﻠﻰ

ﻀوء اﻟﻤؤﻫﻝ اﻟﺠدﻴد ،ووﻓق ﺠدوﻝ ﺘﺼﻨﻴف اﻟوظﺎﺌف ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
اﻟﻨﻘﻝ واﻟﻨدب واﻹﻋﺎرة

اﻟﻤﺎدة ):(16

أ.

ب.

اﻟﻤﺎدة ):(17

ﻴﻨﻘﻝ اﻟﻤوظف ﻤن وﺤدة إﻟﻰ أﺨرى ،أو ﻤن ﻛﻠﻴﺔ إﻟﻰ أﺨرى ،ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ﺒﻌد أﺨذ رأي

اﻟرﺌﻴﺴﻴن اﻟﻤﺒﺎﺸرﻴن ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻘوﻝ ﻤﻨﻬﺎ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻘوﻝ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺸرﻴطﺔ أﻻ ﻴؤدي اﻟﻨﻘﻝ إﻟﻰ
ﺘﻨزﻴﻝ ﻓﻲ درﺠﺔ اﻟﻤوظف وراﺘﺒﻪ.

ﻴﺘم ﻨﻘﻝ اﻟﻤوظف ﻤن وظﻴﻔﺔ إﻟﻰ أﺨرى  ،ﻀﻤن اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻟوﺤدة ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻌﻤﻴد  ،أو ﻤدﻴر

اﻟوﺤدة ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟرﺌﻴﺴﻴن اﻟﻤﺒﺎﺸرﻴن ،ﺸرﻴطﺔ أﻻ ﻴؤدي اﻟﻨﻘﻝ إﻟﻰ ﺘن

اﻟﻤوظف وراﺘﺒﻪ.

ﻴﺠوز ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﻤﺎﻝ وظﻴﻔﺔ أﺨرى إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ اﻷﺼﻠﻲ
واﺠﺒﺎﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ يأتي:

زﻴﻝ ﻓﻲ درﺠﺔ

 ،وﺘﻛون ﺠزءاً ﻤن

أ.

ﻴﺘم اﻟﺘﻛﻠﻴف ﻀﻤن اﻟﻛﻠﻴﺔ أو اﻟوﺤدة ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻟﻤﺨﺘص.

ب.

ﻴﺘم ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف ﻤن ﻛﻠﻴﺔ أو وﺤدة إﻟﻰ أﺨرى ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ،ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب

ج.

ﻤﺸﺘرك ﺒﻴن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﻓﻲ وظﻴﻔﺘﻪ
اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.

ﻟﻠرﺌﻴس أن ﻴواﻓق ﻋﻠﻰ ﺼرف ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻤﻛﻠف ﺒﻌﻤﻝ إﻀﺎﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ
ﺘﻨﺴﻴب اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ،اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أ،ب( ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(18

أ.

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻴﺠوز إﻋﺎرة أي ﻤوظف ﻤن ﻤوظﻔﻲ اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺨﺎرج اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أن
ﻴراﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟك:

 .١أن ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻗد أﻤﻀﻰ ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث
ﺴﻨوات.

 .٢أن ﻻ ﺘزﻴد ﻤدة اﻹﻋﺎرة ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴن ،وﻴﺠوز إﻋﺎرﺘﻪ ﻤدة ﺴﻨﺘﻴن أﺨرﻴﻴن ،ﺸرﻴطﺔ أن
ﻴﻛون ﻗد ﻤﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء إﻋﺎرﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ.

 .٣ﺘﻌد ﻤدة اﻹﻋﺎرة ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﻏراض اﻟﺘرﻓﻴﻊ واﻟزﻴﺎدة
اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

 .٤ﻴﻌود اﻟﻤوظف ﺒﻌد اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة إﻋﺎرﺘﻪ إﻟﻰ وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ أو إﻟﻰ وظﻴﻔﺔ أﺨرى ﻓﻲ

اﻟﻤﺎدة ):(19

اﻟﻤﺎدة ):(20

اﻟﻤﺎدة ):(21

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻤﺴﺘوى وظﻴﻔﺘﻪ اﻷﺼﻠﻴﺔ.

ب.

ﻻ ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﻌﺎر أي ﺠزء ﻤن راﺘﺒﻪ أو ﻋﻼواﺘﻪ ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺨﻼﻝ ﻤدة إﻋﺎرﺘﻪ.

ج.

ﺘطﺒق أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ إﺠراءات إﻋﺎرة اﻟﻤوظف.

أ.

ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ إذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة أن ﺘﺴﺘﻌﻴر أي ﻤوظف ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻤن اﻟو ازرات  ،واﻟدواﺌر ،

ب.

ﺘﺘم اﻻﺴﺘﻌﺎرة ﺒطﻠب ﻤن اﻟرﺌﻴس  ،ﻋﻠﻰ أن ﺘطﺒق ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺴﺘﻌﺎر أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة ) (7

واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺤﻛوﻤﻴﺔ ،أو ﻤن أﻴﺔ ﺠﻬﺔ أﺨرى.
ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺤدﻴد درﺠﺘﻪ وراﺘﺒﻪ.

ﻟﻠرﺌﻴس إذا اﻗﺘﻀت اﻟﻀرورة ،أن ﻴﻨﺘدب أي ﻤوظف ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺒﺄﻋﺒﺎء أﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋن ﺴﻨﺔ.

أو وظﻴﻔﺔ أﺨرى ﻓﻲ

اﻹﺠﺎزات اﻟﺴﻨوﻴﺔ واﻟﻌرﻀﻴﺔ

أ.

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظﻔون إﺠﺎزاﺘﻬم اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻛﻤﺎ يأتي:

ﻤوظﻔو اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻤوظﻔو اﻟدرﺠﺎت اﻷﺨرى

واﻟﻤﺴﺘﺨدﻤون

 30ﻴوﻤﺎً
 14ﻴوﻤﺎً

ب.

اﺒﺘداء ﻤن أوﻝ ﻛﺎﻨون اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻛﻝ ﺴﻨﺔ ﺘﻠﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﻌﻴﻴن ،ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﺴب اﻹﺠﺎزات اﻟﺴﻨوﻴﺔ
ً
وﺘﺎرﻴﺦ
أن ﺘﺤﺘﺴب ﻟﻠﻤوظف إﺠﺎزة ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋن اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻴن ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺒﺎﺸرﺘﻪ اﻟﻌﻤﻝ

ج.

إذا زاد ﻋدد أﻴﺎم اﻹﺠﺎزة اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻋن ﻋدد أﻴﺎم اﻹﺠﺎزة اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤوظف ﻓﻲ ذﻟك

د.

طﻠب اﻹﺠﺎزة ،وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻻ ﻴﺠوز ﺠﻤﻊ اﻹﺠﺎزات ﻷﻛﺜر ﻤن ﺴﻨﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴن.

اﻟﺘﺎرﻴﺦ  ،ﻓﻠﻠرﺌﻴس أو ﻤن ﻴﻔوﻀﻪ اﻟﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺤﻪ اﻹﺠﺎزة  ،ﺸرﻴطﺔ أن ﺘﺘﻌدى اﻹﺠﺎزة
اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ اﻟﻤوظف.

ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ اﻟﻤوظف اﻟﻤﺠﺎز راﺘﺒﻪ ﻛﺎﻤﻼً ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﺨﻼﻝ ﻤدة اﻹﺠﺎزة.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء
اﻟﻤﺎدة ):(22

اﻷﻨظﻤﺔ

ﻟﻠرﺌﻴس إذا اﻗﺘﻀت ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺘﻛﻠﻴف اﻟﻤوظف ﺒﺎﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠﺎزﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻤﺴﺎوﻴﺔ ﻟراﺘﺒﻪ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋن ﺘﻠك اﻟﻤدة.

اﻟﻤﺎدة ):(23

ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة وﺒراﺘب ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻤدة أﺴﺒوع ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ زواﺠﻪ  ،وﻟﻤرة واﺤدة طﻴﻠﺔ ﻤدة

اﻟﻤﺎدة ):(24

ﻴﺴﺘﺤق اﻟﻤوظف اﻟذي ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟراﺘب ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻋن ﻤدة اﻹﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ

اﻟﻤﺎدة ):(25

ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻻ ﺘﺨﺼم ﻤن اﻹﺠﺎزات اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

ﺤﺘﻰ ﺘﺎرﻴﺦ اﻨﺘﻬﺎء ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻘط ،ﻤﺎ ﻟم ﻴﻨص ﻋﻠﻰ ﻏﻴر ذﻟك ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.
أ.

ﺘﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵتي:
.١

ﻟﻤدﻴري اﻟوﺤدات ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس.

.٢

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد
ﻟﻤوظﻔﻲ اﻟدرﺠﺘﻴن اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟرﺌﻴس ً ،
أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة أو اﻟداﺌرة اﻟﻤﺨﺘص ﺤﺴب ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎﻝ.

.٣

اﻟﻤﺎدة ):(26

ﻟﺴﺎﺌر اﻟﻤوظﻔﻴن ﻤن اﻟﻌﻤﻴد ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ،أو ﻤدﻴر اﻟداﺌرة ،أو ﻤدﻴر اﻟﻤرﻛز.

ب.

ﻟﻠرﺌﻴس  ،ﺘﻔوﻴض ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ﺒﻤوﺠب ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة ﻟﻠﻌﻤداء

أ.

ﻟرﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ  ،أن ﻴﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة دون راﺘب ﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد  ،ﺤﻴث ﻻ ﺘزﻴد

واﻟﻤراﻛز.

 ،وﻤدﻴري اﻟوﺤدات  ،واﻟدواﺌر ،

اﻟﻤدة ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺴﻨوات ،وذﻟك ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد

 ،أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة اﻟﻤﺨﺘص

ﺸرﻴطﺔ أن ﻴﻛون ﻟذﻟك اﻟﻤوظف ﺨدﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺘواﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث

ﺴﻨوات ،وﻴﺠوز ﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﻤرة ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻴﻛون اﻟﻤوظف ﻗد أﻤﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺨدﻤﺔ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﺜﻼث ﺴﻨوات ﺒﻌد آﺨر إﺠﺎزة ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ دون راﺘب.

ب.
اﻟﻤﺎدة ):(27

ﻻ ﺘﻌد أي إﺠﺎزة ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤوظف ﺒدون راﺘب ﺨدﻤﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وذﻟك ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻹﺠﺎزات

اﻻﻀط اررﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻪ دون راﺘب.

ﻟﻠﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﻓﻲ ﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ:
أ.
ب.

ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة اﻀط اررﻴﺔ دون راﺘب إذا ﻛﺎن ﻫذا اﻟﻤوظف ﻗد اﺴﺘﻨﻔذ إﺠﺎزاﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺸرﻴطﺔ أن ﻻ ﻴزﻴد ﻤﺠﻤوع اﻹﺠﺎزة اﻻﻀط اررﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺸﻬر.

ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة اﻀط اررﻴﺔ ﺒراﺘب ﻤدة أرﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ إذا ﻛﺎن ﻗد اﺴﺘﻨﻔذ إﺠﺎزاﺘﻪ

اﻟﺴﻨوﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ.

اﻟﻤﺎدة ):(28

ﻟﻠرﺌﻴس ﺒﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻤﻨﺢ اﻟﻤوظف إﺠﺎزة ﻷداء ﻓرﻴﻀﺔ اﻟﺤﺞ ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد

اﻟﻤﺎدة ):(29

ﺘراﻋﻰ ﻋﻨد ﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزات ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻘﺘرن ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺨطﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﺒﻤﻨﺤﻬﺎ

ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة إﻻ ﻤرة واﺤدة طﻴﻠﺔ ﻤدة ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف أﻻ ﻴﺘرك ﻋﻤﻠﻪ ﻗﺒﻝ اﻟﻤواﻓﻘﺔ اﻟﺨطﻴﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺠﺎزﺘﻪ.

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(30

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻹﺠﺎزات اﻟﻤرﻀﻴﺔ

ﺘﻤﻨﺢ اﻹﺠﺎزة اﻟﻤرﻀﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر ﻤن طﺒﻴب إذا ﻛﺎﻨت ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ أﺴﺒوعٕ ،واذا

زادت ﻤدة ﻤرﻀﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺒوع ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﻘدم ﺘﻘرﻴ اًر ﺒذﻟك ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻤن اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻤوظف اﻟﻤرﻴض ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ أن ﻴﻌﻠم ﻋﻤﻴدﻩ أو ﻤدﻴر وﺤدﺘﻪ ﺒﻤرﻀﻪ ،وﻋدد اﻷﻴﺎم اﻟﺘﻲ ﺴﻴﻐﻴب

ﻓﻴﻬﺎ ،وذﻟك ﻓﻲ اﻟﻴوم اﻷوﻝ ﻤن ﺘﻐﻴﺒﻪ ،وﺘﻌﺘﻤد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد.

اﻟﻤﺎدة ):(31

إذا زادت ﻤدة اﻹﺠﺎزة اﻟﻤرﻀﻴﺔ أو زاد ﻤﺠﻤوع ﻤدد ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻓﻲ أﺜﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة

اﻟﻤﺎدة ):(32

ﻟﻛﻝ ﻋﺎﻤﻝ اﻟﺤق ﻓﻲ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻤدﺘﻬﺎ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟواﺤدة ﺒﺄﺠر ﻛﺎﻤﻝ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ

أﻴﺎم ﺘﺤﺴب اﻟﻤدة اﻟزاﺌدة ﻤن اﻹﺠﺎزة اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻟﻠﻤوظف.

ﺘﻘرﻴر ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﻴﺠوز ﺘﺠدﻴدﻫﺎ ﻤدة أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﻴوﻤﺎً أﺨرى وﺒﺄﺠر

ﻛﺎﻤﻝ ،إذا ﻛﺎن ﻨزﻴﻝ أﺤد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﺒﻨﺼف اﻷﺠر إذا ﻛﺎن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟذي

اﻟﻤﺎدة ):(33

ﺘﻌﺘﻤدﻩ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻟم ﻴﻛن ﻨزﻴﻝ أﺤد اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

إذا ﻗرر اﻟﻤرﺠﻊ اﻟطﺒﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤد أن اﻟﻤوظف أﺼﻴب ﺒﺎﻟﻤرض أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒوظﻴﻔﺘﻪ أو ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ دون
إﻫﻤﺎﻝ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﺒراﺘب ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات طﻴﻠﺔ اﻟﻤدة اﻟﻼزﻤﺔ ﻟﺸﻔﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺘﺘﺠﺎوز

ﺴﻨﺔ ﻛﺎﻤﻠﺔ .ﻓﺈذا ﻟم ﻴﺸف ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺎﺘﻪ ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻴﻴن.

اﻟﻤﺎدة ):(34

أ.

إذا أﺼﻴب اﻟﻤوظف ﺒﻤرض وﻫو ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎرج اﻷردن أو أﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة

ب.

إذا زادت ﻤدة ﻤرض اﻟﻤوظف وﻫو ﺨﺎرج اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤن طﺒﻴب
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة أﻴﺎم ً
واﺤد ﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ إن وﺠدت.
ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤن طﺒﻴب اﺨﺘﺼﺎص ،وﻤﺼدﻗﺎً ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج

اﻷردن إن وﺠدت.

ج.

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف إﻋﻼم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤرﻀﻪ وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ

أ.

إذا أُﺼﻴب اﻟﻤوظف ﺒﻤرض وﻫو ﻓﻲ ﻤﻬﻤﺔ رﺴﻤﻴﺔ ﺨﺎرج اﻷردن أو أﺜﻨﺎء ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺼورة

ب.

إذا زادت ﻤدة ﻤرض اﻟﻤوظف وﻫو ﺨﺎرج اﻷردن ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ

ج.

اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.

ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤن
ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻨﺢ إﺠﺎزة ﻤرﻀﻴﺔ ﻟﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻋﺸرة أﻴﺎم ً
طﺒﻴب وﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻛﺔ–إن وﺠدت.-

ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤن طﺒﻴب اﺨﺘﺼﺎص وﻤﺼدق ﻤن اﻟﻤراﺠﻊ اﻟرﺴﻤﻴﺔ اﻷردﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﺎرج

اﻷردن –إن وﺠدت.-

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف إﻋﻼم اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻤرﻀﻪ وﺘزوﻴدﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎرﻴر اﻟطﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴرﻋﺔ اﻟﻤﻤﻛﻨﺔ ﻓﻲ

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(35

اﻟﻤﺎدة ):(36

اﻟﻤﺎدة ):(37

اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة.
ﺘﺴﺘﺤق اﻟﻤوظﻔﺔ اﻟﺤﺎﻤﻝ ﻋﻨد اﻟوﻻدة إﺠﺎزة أﻤوﻤﺔ ﺒﺄﺠر ﻛﺎﻤﻝ ﻤﻊ اﻟﻌﻼوات ﻗﺒﻝ اﻟوﻀﻊ وﺒﻌدﻩ ﻤﺠﻤوع

ﺒﻨﺎء
ﻤدﺘﻬﺎ ﺴﺒﻌون ﻴوﻤﺎً ،ﻋﻠﻰ أﻻّ ﺘﻘﻝ اﻟﻤدة اﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻤن ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزة ﺒﻌد اﻟوﻀﻊ ﻋن ﺴﺘﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ً
ﻋﻠﻰ ﺘﻘرﻴر طﺒﻲ ﻤﺼدق ،وﻻ ﺘدﺨﻝ ﻫذﻩ اﻹﺠﺎزات ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻹﺠﺎزات اﻟﻤرﻀﻴﺔ أو اﻟﺴﻨوﻴﺔ.
واﺠﺒﺎت اﻟﻤوظف

ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف:
أ.

أن ﻴﻘوم ﺒﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟوظﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وأﻴﺔ واﺠﺒﺎت وظﻴﻔﻴﺔ ﻴﻛﻠف ﺒﻬﺎ رﺴﻤﻴﺎً.

ب.

أن ﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋن اﻟﻘﻴﺎم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ ﻴﺘﻌﺎرض ﻤﻊ واﺠﺒﺎﺘﻪ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ.

ج.

أن ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ إﻀﺎﻓﻲ ﻟﺤﺴﺎﺒﻪ ،أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﻴر هﺒﺄﺠر إﻻ ﺒﺈذن ﺨطﻲ ﻤن رﺌﻴس

د.

أن ﻻ ﻴﻘوم ﺒﺄي ﻋﻤﻝ ﻤن ﺸﺄﻨﻪ اﻹﺴﺎءة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ أو اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻴﻬﺎ.

اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

إذا ﺨﺎﻟف اﻟﻤوظف اﻟﻘواﻨﻴن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﻘ اررات اﻟﻤﻌﻤوﻝ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﺘﻌرض ﻹﺤدى اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻵتﻴﺔ:
أ.

اﻟﻤﺎدة ):(38

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،وﺘرﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار إذا ﻓرﻀت ﻋﻘوﺒﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﻤرﺘﻴن.

ب.

اﻹﻨذار اﻷوﻝ ،وﻴرﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ إذا ﻓرﻀت ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار ﻤرﺘﻴن.

ج.

اﻹﻨذار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ،وﻴﺤﺎﻝ ﻤن ﺘﻔرض ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ إذا ارﺘﻛب أي

د.

اﻟﺤﺴم ﻤن اﻟراﺘب ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻟﻠﻤرة اﻟواﺤدة.

ه.

وﻗف اﻟزﻴﺎدة اﻟﺴﻨوﻴﺔ.

و.

ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺒﻌد ذﻟك.

اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ )ﻤﻊ ﺼرف ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(.

ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )  (39ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﺘﻔرض اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة

) (37ﻤن ﻫذا اﻟﻨظﺎم وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺼﻼﺤﻴﺎت اﻵتﻴﺔ:
أ.

ﻟﻤدﻴر اﻟداﺌرة أو رﺌﻴس اﻟﻘﺴم ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺘﻴن اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرﺘﻴن )أ( و)ب( ﻤن
ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ داﺌرﺘﻪ ،أو ﻓﻲ ﻗﺴﻤﻪ ،وﻴﺠوز ﻟﻤن ﻓرﻀت ﻋﻠﻴﻪ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺔ

أن ﻴﺴﺘﺄﻨف اﻟﻘرار إﻟﻰ ﻤدﻴر اﻟوﺤدة أو اﻟﻌﻤﻴد اﻟﻤﺨﺘص ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ.
ب.

ﻟﻠﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻤن )أ-ج( ﻤن ﺘﻠك
اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺘﻪ أو وﺤدﺘﻪ ،وﻴﺠوز ﻟﻤن ﻓرﻀت ﻋﻠﻴﻪ أي ﻤن ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺒﺎت أن ﻴﺴﺘﺄﻨف

ﻗرار ﻓرﻀﻬﺎ إﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻼﻝ ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ.
ج.

ﻟﻠرﺌﻴس ﺘوﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرات ﻤن )أ-ﻫـ( اﻟواردة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻤﺎدة

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻷﻨظﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤوظﻔﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

د.

إذا ﻛﺎﻨت اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﺴﺘوﺠب ﻋﻘوﺒﺔ اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻓﻠﻠرﺌﻴس أن ﻴﺤﻴﻝ اﻟﻤوظف إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس

اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﺒﻘرار ﻴﺘﻀﻤن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤوظف وﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ

اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻓرض أي ﻤن اﻟﻌﻘوﺒﺎت اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )

 (37ﻤن ﻫذا

اﻟﻨظﺎم ﻋﻠﻰ أن ﻴراﻋﻲ اﻟﻤﺠﻠس إﺠراءات وﻗواﻋد اﻟﻌداﻟﺔ وﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻴﻪ

اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﺘﻘدﻴم ﺒﻴﻨﺎﺘﻪ.

اﻟﻤﺎدة ):(39
اﻟﻤﺎدة ):(40

ه.

إذا ﺤﺼﻝ أﺤد اﻟﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار اﻷوﻝ ،ﺘوﻗف زﻴﺎدﺘﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ ﻤدة ﻋﺎم واﺤد

و.

إذا ﺤﺼﻝ أﺤد اﻟﻤوظﻔﻴن ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺒﺔ اﻹﻨذار ،وﻤﻀﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻼث ﺴﻨوات دون أن ﺘﻔرض

ﻓﻘط.

ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘوﺒﺔ أﺨرى ،ﻴﻌد اﻹﻨذار ﻻﻏﻴﺎً.

ﻻ ﻴﺠوز ﻓرض أي ﻋﻘوﺒﺔ ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ أو ﺘﺸدﻴدﻫﺎ أو ﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻗﺒﻝ ﺴﻤﺎع أﻗواﻝ اﻟﻤوظف ٕواﺘﺎﺤﺔ اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻪ
ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ ﻤن ﻗﺒﻝ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨذة ﺒﺤﻘﻪ.
أ.

ﻴﺸﻛﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺠﻠﺴﺎ ن ﺘﺄدﻴﺒﻴﺎن أﺤدﻫﻤﺎ اﺒﺘداﺌﻲ واﻵﺨر اﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ  ،وﻴﺘﻛون ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ

ﻤن رﺌﻴس وﻋﻀوﻴن  ،ﻴﻌﻴﻨﻬم ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء ﻤدة ﺴﻨﺔ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠدﻴد
ب.

اﻟﻤﺎدة ):(41

ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ﺒدﻋوة ﻤن رﺌﻴﺴﻪ.

ﻻ ﺘﻛون ﺠﻠﺴﺎت أي ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن ﻗﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﺤﻀرﻫﺎ رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس واﻟﻌﻀوان

اﻵﺨران ،وﺘﻛون إﺠراءاﺘﻬﻤﺎ ﺴرﻴﺔ ،وﻴﺘﺨذ ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻗ ارراﺘﻪ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎع أو ﺒﺎﻷﻛﺜرﻴﺔ.

ج.

إذا ﻟم ﻴﺘﻤﻛن رﺌﻴس أي ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن أو أي ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﻤن ﺤﻀور اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻓﻴﻨﺘدب

د.

ﻟﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء أن ﻴﻌﻔﻲ أﻴﺎً ﻤن رﺌﻴس وأﻋﻀﺎء ﻛﻝ ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺴﻴن ،ﻛﻤﺎ ﻴﺠوز ﻷي ﻤﻨﻬم

اﻟﻤرﺠﻊ اﻟﻤﺨﺘص ﺒدﻴﻼً ﻋﻨﻪ ﻤدة ﻏﻴﺎﺒﻪ.

أن ﻴطﻠب ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻌﻤداء إﻋﻔﺎءﻩ ﻤن ﻋﻀوﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠس ،وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﻴن ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس

اﻟﻌﻤداء ﺒدﻴﻼً ﻟﻤن ﺘم إﻋﻔﺎؤﻩ.

إذا ﻨﺴﺒت إﻟﻰ ﻤوظف ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟواﺠﺒﺎﺘﻪ وﻤﻬﺎﻤﻪ اﻟوظﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﻠﻠرﺌﻴس ﻗﺒﻝ إﺤﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ أن
ﻴﺸﻛﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴق ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أﺸﺨﺎص

اﻟﻤﺎدة ):(42

 ،وﻴﻌﻘد ﻛﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ

اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ.
أ.

ب.

 ،وﻴﺘوﻟﻰ رﺌﻴس اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺘﻘرﻴرﻫﺎ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس

إذا أﻗﻴﻤت دﻋوى ﺠزاﺌﻴﺔ ﻀد ﻤوظف ،ﻓﻼ ﻴﺠوز اﺘﺨﺎذ أﻴﺔ إﺠراءات ﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋن
اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺠزاﺌﻴﺔ اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻴﻪ ﻗﺒﻝ ﺼدور اﻟﺤﻛم اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟدﻋوى.

اﺌﻲة
إن ﺼدور اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟدﻋوة اﻟﺠزاﺌﻴﺔ ﺒﻌد م ﻤﺴؤوﻟﻴﺔ اﻟﻤوظف أو ﺒﺘﺒرﺌﺘﻪ ﻤن اﻟﺘﻬﻤﺔ اﻟﺠز ّ

اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﻝﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﺤق ﻓﻲ اﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ أﺤﻛﺎم ﻫذا

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(43

اﻷﻨظﻤﺔ
اﻟﻨظﺎم.

ب إﻟﻴﻪ وذﻟك ﻗﺒﻝ
ﻴﺒﻠﻎ اﻟرﺌﻴس اﻟﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻝ م نسو ة

اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﻌﻴن ﻻﻨﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ ﺒﺄﺴﺒوع ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وﻟﻠﻤوظف اﻟﺤق ﻓﻲ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ

اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻟوﺜﺎﺌق اﻷﺨرى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴوﺒﺔ إﻟﻴﻪ وأن ﻴﺤﻀر ﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن

اﻟﻤﺎدة ):(44

ﻨﻔﺴﻪ أو أن ﻴوﻛﻝ ﻋﻨﻪ أﺤد اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن.
أ.

ﻴﻨﻌﻘد اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ ﻟﻠﻨظر ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻪ ﺨﻼﻝ أﺴﺒوﻋﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ

ب.

ﻟﻠرﺌﻴس اﻟﺤق ﻓﻲ ﻛف ﻴد اﻟﻤوظف اﻟﻤﺤﺎﻝ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴق أو إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ أو اﻟﻤﻘﺎم

اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر.

ﻋﻠﻴﻪ دﻋوى ﺠزاﺌﻴﺔ ﻋن اﻟﻌﻤﻝ ﺨﻼﻝ إﺠراءات اﻟﺘﺤﻘﻴق واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ أو اﻟدﻋوى

اﻟﻤﺎدة ):(45

اﻟﻤﺎدة ):(46

ﻴوﻗف ﺼرف ﻨﺼف راﺘﺒﻪ وﻋﻼواﺘﻪ إﻟﻰ أن ﻴﺼدر اﻟﻘرار اﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺤﻘﻪ.

ﻟﻠﻤوظف اﻟذي ﺼدر ﻗرار ﺒﺎﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺒﺘداﺌﻲ أن ﻴﺴﺘﺄﻨف ذﻟك
أ.
اﻟﻘرار إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ،وﻴﻘدم
اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺨطﻴﺔ ﺘﺴﻠم إﻟﻰ ﻤﻛﺘب اﻟرﺌﻴس ﻤﻘﺎﺒﻝ ايﺼﺎﻝ رﺴﻤﻲ ﺒذﻟك.
ﻴﻨظر اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﺄدﻴﺒﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﻘدم إﻟﻴﻪ وﻴﻨﻌﻘد ﻟذﻟك اﻟﻐرض ﺨﻼﻝ
ب.
ﻤدة ﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴم اﻻﺴﺘﺌﻨﺎف وﻴﺼدر ﻗ اررﻩ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ أن
ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤوظف اﻟﻔرﺼﺔ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن ﻨﻔﺴﻪ وﺘﻘدﻴم ﺒﻴﻨﺎﺘﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ أو ﺒواﺴطﺔ ﻤن ﻴوﻛﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻤن
اﻟﻤﺤﺎﻤﻴن ،وﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ أن ﺘﻨﻴب ﻋﻨﻬﺎ ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻬﺎ أﻤﺎم اﻟﻤﺠﻠس ﻟﻴﻘدم إﻟﻴﻪ ﻤﺎ ﻴراﻩ ﻤن أﻗواﻝ
وﺒﻴﻨﺎت.
ﺘﻌد ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظف ﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ أي ﻤن اﻟﺤﺎﻻت اﻵتﻴﺔ:
اﻟوﻓﺎة ،وﺘﺴﺘﻤر اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒدﻓﻊ رواﺘﺒﻪ وﻋﻼواﺘﻪ ﻋن اﻟﺸﻬر اﻟذي ﺘوﻓﻲ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ
أ.
راﺘب اﻟﺸﻬر اﻟذي ﻴﻠﻴﻪ.
ﻗﺒوﻝ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ.
ب.
ج.
د.

ه.

و.

اﻟﻤﺎدة ):(47

 ،وﻟﻪ أن

ز.

ﻓﻘد اﻟوظﻴﻔﺔ.

اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻟﺨدﻤﺔ.

ﺒﻠوﻏﻪ اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ واﻟﺴﺘﻴن ﻤن اﻟﻌﻤر ،وﻟﻤﺠﻠس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺴﻴب ﻤن اﻟرﺌﻴس
وﺘوﺼﻴﺔ ﻤن اﻟﻌﻤﻴد أو ﻤدﻴر اﻟوﺤدة ﺘﻤدﻴد ﺨدﻤﺔ اﻟﻤوظف ﺴﻨﺔ ﻓﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻴزﻴد
ﻤﺠﻤوع ﻤدد اﻟﺘﻤدﻴد ﻋﻠﻰ ﺨﻤس ﺴﻨوات.
اﻟﻌﺠز ﻋن ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷﺴﺒﺎب ﺼﺤﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎرﻴر ﻤن اﻟﻤرﺠﻊ
اﻟﻤﻌﺘﻤد.
اﻟﺤﻛم ﺒﺈداﻨﺔ اﻟﻤوظف ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺒﺎﻟﺸرف.

ﺘﻘدم اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ ﺨطﻴﺎ وﺘﻘﺒﻝ أو ﺘرﻓض ﺒﻘرار ﻤن اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴن ﻋﻠﻰ أن ﻴﺼدر اﻟﻘرار ﺒﺎﻟرﻓض أو

ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟزرﻗﺎء

اﻟﻤﺎدة ):(48
اﻟﻤﺎدة ):(49
اﻟﻤﺎدة ):(50

اﻷﻨظﻤﺔ

اﻟﻘﺒوﻝ ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ  ،وﺘﻌد ﻤﻘﺒوﻟﺔ إذا ﻟم ﻴﺒﻠﻎ اﻟﻤوظف ﺒﻘرار ﻗﺒوﻝ اﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ أو
رﻓﻀﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺘﻠك اﻟﻤدةٕ ،واذا ﺘرك اﻟﻌﻤﻝ ﻗﺒﻝ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ أو ﻗﺒﻝ اﻨﻘﻀﺎء ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻌد
ﻓﺎﻗداً ﻟوظﻴﻔﺘﻪ.
ﻴﻌد اﻟﻤوظف ﻓﺎﻗداً ﻟوظﻴﻔﺘﻪ إذا ﺘﻐﻴب ﻋن ﻋﻤﻠﻪ ﻤدة ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرة أﻴﺎم ﻤﺘواﺼﻠﺔ ،أو ﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎً
ﻤﺘﻘطﻌﺔ ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ ،دون ﺴﺒب ﻤﺸروع ﻴﻘﺒﻠﻪ اﻟرﺌﻴس.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤوظف اﻟذي ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺨدﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ،أن ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺒراءة ذﻤﺔ
ﻤﻨﻬﺎ.
يﺒت ﻤﺠﻠس اﻷﻤﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟم ﻴرد ﺒﺨﺼوﺼﻬﺎ ﻨص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻨظﺎم.

