نظام رقم ( )4لسنة 2010
نظام الرواتب والعالوات في جامعـة البترا
املادة (:)1

يسمى هذا النظام نظام الرواتب ،والعالوات يف جامعة البرتا لسنة  ،2010ويعمل به من ابتداء من
اتريخ إقراره من جملس األمناء.

املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املخصصة هلا أدانه ،ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
اجلامعة  :جامعة البرتا
اجمللس  :جملس أمناء اجلامعة
الرئيس  :رئيس اجلامعة

املادة (:)3

ُتد د رواتب ،وعالوات أعضاء هيئة التدريس ،واملوظفني يف اجلامعة ،ودرجات هذه الرواتب ،وتسلسل
زايدهتا ،وفقا ملا يقرره اجمللس.

املادة (:)4

ُتدد رواتب املوظفني املعينني برواتب شهرية مقطوعة ،أو عقود خاصة ،مبوجب تعليمات يصدرها
الرئيس.

املادة (:)5

تصرف زايدات العاملني برواتب مقطوعة ،أو بعقود خاصة ،وعالواهتم السنوية ،كما تصرف ملن حيمل
مؤهلهم العلمي يف سلم الرواتب.

املادة (:)6

جيري حساب اخلربة السابقة لعضو هيئة التدريس ،أو املوظف ،عند تعيينه يف اجلامعة وفقا لألسس
اآلتية:
أُ .تتسب اخلربة ألعضاء هيئة التدريس وفقا "لنظام اهليئة التدريسية" املعمول به.
ب .جيوز أن ُتتسب للموظف اإلداري خربته السابقة ،حبيث ال تزيد عن مخس سنوات.
ج .جيوز أن ُتتسب مدة اخلربة اليت تزيد على ستة أشهر ،وتقل عن اثين عشر شهرا سنة كاملة.
د .ال ُتتسب اخلربة اليت سبقت احلصول على املؤهل العلمي املطلوب للوظيفة ،أو على الرتبة
التدريسية اليت مت التعيني على أساسها.

املادة (:)7

يستحق عضو هي ئة التدريس ،أو املوظف" ،العالوة السنوية" ،عند حلول موعدها ،ما مل يكن قد صدر
قرار حبجبها عنه ،أو بلغ هناية مربوط الدرجة.

املادة (:)8

أ .يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يكلف بتدريس ساعات إضافية ،أو للمحاضر غري
املتفرغ ،مبلغ يتناسب مع الرتبة األكادميية عن كل ساعة تدريسية فعلية ،وفق التعليمات النافذة.
ب .إذا اقتضت احلاجة تكليف أشخاص ال حيملون مؤهالت ،أو رتبا جامعية ،فللرئيس أن حيدد هلم
مكافأة ترتاوح ما بني ( )25-10دينارا للساعة الواحدة.
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ج .للرئيس بناء على تنسيب العميد املختص ،أن مينح احملاضر غري املتفرغ املقيم خارج منطقة عمان
الكربى داخل اململكة الذي يتحمل نفقات سفر إللقاء حماضراته تعويضا ماليا يرتاوح بني  5إىل
 10داننري يوميا.
املادة (:)9

للرئيس أن يكلف أاي من العاملني يف اجلامعة أو ذوي االختصاص من خارج اجلامعة القيام أبي عمل
فيها ،أثناء الدوام الرمسي وبعده ،أو يف أايم اإلجازة اليت يستحقها ،أو أن يستدعيه منها للقيام بذلك
العمل؛ على أن يتم التكليف مقابل مكافأة مالية ،حيددها الرئيس ،أو ُتتسب مبوجب قانون العمل
األردين.
الفصل الثاين :العالوات

املادة (:)10

تصرف للرئيس ،ولكل من ن وابه ،والقائمني مبسؤوليات إدارية ،عالوة إدارية ،يقررها اجمللس .ويف حال
مجع عضو هيئة التدريس بني مسؤوليات وظيفتني ينطبق عليهما بدل العالوة اإلدارية ،تصرف له
العالوة األعلى فقط.

املادة (:)11

تصرف عالوة تنقل شهرية للعاملني يف اجلامعة يقررها اجمللس.

املادة (:)12

تصرف "عالوة بدل سكن" لعضو هيئة التدريس غري األردين ،وفق ما يقرره اجمللس.

املادة (:)13

تصرف ألعضاء هيئة التدريس ،والعاملني يف اجلامعة ،عالوة (غالء معيشة) ،وعالوة عائلية لزوجة
واحدة ،وأربعة من أبنائه ُتت سن ( )21وفق تعليمات الرواتب والعالوات النافذة.

املادة (:)14

تصرف ألعضاء اهليئة التدريسية عالوة جامعة ،حسب الرتبة الواردة يف سلم الرواتب ،وفق ما يقرره
اجمللس وحسب التعليمات النافذة.

املادة (:)15

تصرف ألعضاء هيئة التدريس ،ومشريف املختربات ،والصيادلة ،واألطباء ،عالوة ختصص ،تشكل نسبة
مئوية من الراتب األساسي للرتبة الواردة يف سلم الرواتب ،حسب التعليمات النافذة.

املادة (:)16

للرئيس صرف عالوة طبيعة عمل يف اجلامعة ،لبعض الوظائف اليت حيددها جملس العمداء.

املادة (:)17

للرئيس صرف عالوة خاصة ،تتعلق بندرة التخصص ،أو التميز يف األداء ،أو التكليف مبشروعات
معينة ،أو عضوية جمالس التحكيم والتقييم ،وغريها ،وفق ما يراه.

املادة (:)18

تصرف ملن يكلفون مبهمات رمسية البدالت اليت ُتددها التعليمات النافذة.

املادة (:)19

للمجلس ،بناء على تنسيب الرئيس ،منح العاملني يف اجلامعة أي عالوات تقتضيها مصلحة اجلامعة.
الفصل الثالث :مكافأة اخلدمة (راتب الثالث عشر)
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املادة (:)20

ي ستحق أي عضو من اهليئة التدريسية ،واحملاضر املتفرغ ،يف هناية كل عام جامعي مكافأة بواقع راتب
شهر ،حمسوما منه العالوات املنصوص عليها يف البند (رابعا /ب) ،حسب نصوص عقد االتفاق املربم
بينه ،وبني اجلامعة.
الفصل الرابع :أحكام عامة

املادة (:)21

أ .يضع العاملون يف اجلامعة إىل أحكام قانون الضمان االجتماعي املؤقت قانون رقم ( )1لسنة
 2014قانون الضمان االجتماعي.
ب .ي ستحق العاملون الذين ال يضعون ملظلة الضمان االجتماعي عند انتهاء خدمتهم راتب شهر
كامل عن كل سنة خدمة يف اجلامعة ،ويستحق عن جزء السنة نسبة مئوية ،وذلك مبعدل آخر
راتب تقاضاه.

املادة (:)22

يطبق قانون العمل األردين الساري املفعول ،يف ما مل يرد به نص خاص يف هذا النظام.

املادة (:)23

يتم أتمني الرعاية الصحية جلميع العاملني يف اجلامعة ،وعائالهتم ،مبا يف ذلك توفري اخلدمات ،والعناية
الطبية ،وذلك وفق تعليمات التأمني الصحي للعاملني املعمول هبا يف اجلامعة.

املادة (:)24

يصدر جملس اجلامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
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