تعليمات العمل اإلضافي داخل الجامعة األردنية للعاملين فيها من غير أعضاء هيئة التدريس
والمحاضرين المتفرغين
صادرة عن مجلس الجامعة بقراره رقم ( )3002/51تاريخ  3002/6/53بمقتضى المادة
( )51من نظام الرواتب والعالوات في الجامعة األردنية رقم ( )551لسنة 3003
المادة (  -:) 5تسُمى هذه التعليمات ( تعليمات العمل اإلضافي داخل الجامعة األردنية للعاملين
فيها من غير أعضاء هيئة التدريس) ،ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المادة (  -:) 3التعريفـــــات:
يكووون للكلموووات والعبووارات التاليوووة ييمووا وردت فوووي هووذه التعليموووات المعووواني
المخصصة لها أدناه ،إال إذا دلت القرينة على غير ذلك-:
الجامعة :

الجامعة األردنية

الرئيس :

رئيس الجامعة

العميـــد :

أي عميد في الجامعة

المديــر :

مدير أي و دة أو مركز أو إدارة في الجامعة

العاملين :

كوول موون يعموول فووي الجامعووة موون غيوور أعضوواء هيئووة التوودريس
وا لم اضورين المتفورغين علوى أسوواس التفورم الكامول ،مموون ال
يخضعون أل كام قانون العمل والعمال

المادة ( ُ -:) 2تطبوو هووذه التعليمووات علووى جميوو العوواملين فووي كليووات الجامعووة ومراكزهوووا
وو داتها اإلدارية المختلفة ،كما تطب على أعضاء هيئة التدريس الذين يُكلفون
بأعموال ذات صوب ة إد اريوة أو فنيووة أو عمليوة لويس لهووا عشقوة مبامورة بالعمليووة
التدريسية أو اإلدارة األكاديمية.
المادة (  -:) 1تعُتبوور أيووام المووهر ل ايووة تطبي و هووذه التعليمووات ( )03يوم واً ،وسوواعات العموول
اليومية الرسمية ( )8ساعات.
المادة ( -:) 1

أ-

ال ينظووور فوووي صووورأ أي مكافوووأة – عووون أي عمووول إضوووافي -ألي مووون
العواملين فوي الجامعووة إال بعود ال صووول علوى تكليوأ خطووي مسوب موون
رئاسة الجامعة ،بنوا ًء علوى تنسويل العميود أو المودير المعنوي ،ي ودد فيو
مبررات العمل ومدت وكلفت التقديرية.

ل-

يجوول أن تتضوومن قوورارات التكليوووأ بالعموول اإلضووافي أسووم الموظوووأ
المكلأ بهذا العمول ورقمو ا لووظيفي والمهموة اإلداريوة والفئوة الوظيفيوة
ومكافأة الساعة المسوت قة لو وعودد سواعات العمول اإلضوافي اإلجماليوة
المقدرة للعمل المطلول وكلفت التقديرية.

وفووي ووال صوودور أكيوور موون قوورار تكليووأ بالعموول اإلضووافي أو قوورار
صرأ مكافأة مقطوعة للعمل اإلضوافي ألي مون العواملين خوشل الفتورة
نفسووها فيجوول اإلمووارة فووي القوورار األخيوور إلووى جميو قوورارات التكليووأ
الخاصة ب عن هذه الفترة.

المادة ( -:) 6

المادة ( -:) 1

ج-

في ال تكليأ أي مون العواملين فوي الجامعوة و  /أو المستموفى بالعمول
اإلضافي لدى أكير من جهة داخل الجامعة في وقت متزامن ،فيجل أن
ال تزيود سوواعات عملو المووهرية لودى هووذه الجهوات عوون سواعات العموول
اإلضافية المقررة ،وعلى أن تت مل كل جهة كلفة العمل الخاص بها.

د-

تتووولى و وودة الموومون الماليووة ودائوورة الموووارد البموورية وجهوواز الرقابووة
الداخلية إعداد النماذج المطلوبة للعمل اإلضافي.

أ-

يقوم المكلأ بالعمول اإلضوافي بتعبئوة كمووأ سواعات العمول اإلضوافية
التي عملها مقراً قيام بهوذا العمول وفوي األوقوات المبينوة فوي الكمووأ،
ومن يم يتم اعتمادها من العميد أو المدير فوي الجهوة التوي كلوأ بالعمول
فيها ،بما يتناسل م قرار التكليأ الصادر عن رئاسة الجامعة.

ل-

تزود الممون المالية رئاسة الجامعوة بتقوارير ماليوة موهرية ،تبوين فيهوا
تكلفووة العموول اإلضووافية المووهرية والتراكميووة – للمووهور السووابقة –فووي
كليات الجامعوة ومراكزهوا العلميوة وو وداتها اإلداريوة المختلفوة مفصولة
لكل جهة منها.

أ-

ت ُ سوول لكوول سوواعة عموول إضووافي يعملهووا أي موون العوواملين المموومولين
بأ كام هذه التعليمات خارج أوقات الدوام الرسومي وأيوام العطول مكافوأة
سل الجدول التالي-:
المسمى الوظيفي

المكافأة
(دينار /ساعة)

مدير الو دة

65.

نائل أو مساعد مدير الو دة ،مدير الدائرة

.5.

مسوواعد موودير الوودائرة ،رئوويس المووعبة ،رئوويس الووديوان ،المسوواعد
اإلداري ،مموورأ عووام المجمعووات التدريسووية ،موودير ور كليووة
الهندسة

45.

رئيس الفرع
موظأ ( بإستيناء الفئة الرابعة)
الموظفون من غير المذكورين أعشه (الفئة الرابعة)

( )1عدلت بقرار مجلس الجامعة رقم ( )2111/22تاريخ .2111/6/01

4
05.
0

المادة ( -:) 8

ل-

م و مراعوواة مووا ورد فووي المووادة ( ) 3موون هووذه التعليمووات تطب و علووى
العاملين باألجرة اليومية المكلفين بالعمل اإلضوافي أ كوام قوانون العمول
والعمال.

ج-

يتقاضووى موون يُكلووأ أو ي ُعووين بصووفة قووائم باألعمووال بووأي مهووام إداريووة
المكافأة التي يتقاضاها األصيل ،مريطة أن يكون قد صدر قرار بمن ة
مكافأة تعادل عشوة بدل التمييل التي تمُنح لألصيل.

أ-

في ال االت التي تتطلل إنجاز أعمال طارئة وال تت مل االنتظوار ،يوتم
التكليأ بالعمل اإلضافي ال قا ً لقاء مكافأة مقطوعة م ددة عنود إصودار
قرار التكليأ بنا ًء على تنسيل العميد أو المدير ،مبينا ً في طبيعة العمل
ومدت ومبررات ومقدار المكافأة .

ل-

ال ُتصوورأ أي مكافوومت عموول إضووافي للعوواملين الووذين تقتضووي طبيعووة
عملهم العمل بنظام التناول باستيناء المناوبين اإلداريوين فوي مستموفى
الجامعووة ،ب يووح ُي سوول أجوور سوواعة العموول اإلضووافي لكوول موونهم وفق وا ً
لمسمى وظيفت األصلي ،أو فئت الوظيفية.

ج-

في الة تكليأ أي من العاملين في الجامعة المماركة في أعموال لجوان
البي في م طة الب وح الزراعية في ال ور ،وتطلل ذلوك المبيوت فيهوا
فيصرأ لكل منهم مكافأة مالية بما ال يزيد على أجر ( )6ساعات عمل
إضافية عن كل ليلة.

المادة (  -:) 9يكون ال د األقصى لساعات التكليأ ( )43ساعة عمل فعلية في المهر ت ُ سول
من تاريخ بودء التكليوأ ،ويمكون فوي واالت خاصوة يقودرها رئويس الجامعوة أن
يرتف إلى ( )63ساعة ك د أقصى.
المادة (-:)50

أ-

يُصرأ للمعينين باألجرة اليوميوة للقيوام بأعموال ذات طبيعوة إداريوة أو
فنيوة أو مهنيوة الفوور بوين مووا يسوت ق بموجوول قوانون العموول ،وبوين مووا
يست ق أميالهم بموجل هذه التعليمات علوى أسواس أنهوا مكافوأة إضوافية
م سوبة علوى أسواس أن سواعات العمول األسوبوعية فوي الجامعوة ()43
ساعة.

ل-

يُستينى من منح هذا الفور العواملون بواألجرة اليوميوة كعموال الخودمات
والصيانة واألمن والمراسلين وال رفيين وما ماب ذلك.

المادة ( -:)55ال تصُرأ أي مكافأة مالية عن العمل اإلضوافي الوذي يقووم بو أي مون العواملين
في الجامعة ،في اليوم الذي يكون مجازاً في .
المادة ( - :)53ي ُ سم من ساعات العمل اإلضافي في أيام الدوام الرسمي نصأ سواعة بعود كول
( )6ساعات عمل متواصل سواء كانت ساعات عمل عادية أو إضافية ،ويُطب
هذا ال سم على ساعات العمل اإلضافية التي تتم خشل أيام الدوام الصويفي وموا
بووين الفصوولين ،كمووا يطبو علووى الجهووات التووي يكووون الوودوام فيهووا ل ايووة السوواعة
اليالية.

المادة ( -:)52تنتهي جمي قرارات التكليأ بالعمل اإلضافي كما ً فوي  1/0مون كول عوام،
وذلوك موا لوم تكوون تلوك القورارات مرتبطوة بووالتكليأ لمودة أقول أو لفصول دراسووي
معين وفي هذه ال الة تنتهي بنهاية تلك المدة أو ذلك الفصل.
المادة ( -:)51في ال التكليأ لفصل دراسي معين تكون بدايوة التكليوأ تواريخ بودء التودريس
فووي ذلووك الفصوول وينتهووي فووي تخوور يوووم تنتهووي في و االمت انووات سوول التقووويم
الجامعي ما لم يرد كتال من العميد أو المدير يموير إلوى انتهواء العمول قبول ذلوك
التاريخ.
المادة ( -:)51في ال عدم تناسل سواعات العمول اإلضوافي المكلوأ بهوا أي مون العواملين مو
جم العمل المنجز ،في للعميد /المدير المعنوي أن يخفوه هوذه السواعات بموا
يتناسل و جم العمل المنجز.
المادة ( -:)56تل ي هذه التعليمات أي تعليمات سابقة أو قرارات أو إجراءات تنفيذية تتعاره
م مضمونها.
المادة ( -:)51يبت رئيس الجامعة في ال االت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

