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 نظام الرواتب والعالوات في 4002لسنة ( 83)نظام رقم 
 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

  4002لسنة ( 24)رقم الرسمية من قانون الجامعات األردنية ( 42)صادر بمقتضى المادة 
 4003لسنة ( 22)والنظام رقم  4002لسنة ( 52)والمعدل بالنظام رقم 

ن مم  ذدلممنظذم  مم  ذنموانعمماذانملمممان ذلمموذ  دلممنذنمليمم  ذانم    م   مم ذ)يسمم هذامملنذنم  مم  ذ :2المادة 

ايل لذبهذإع ب رنًذدم ذعم ري ذ3112مس نذذ( 23)ايقوأذدعذنم    ذرقمذ( 3112نألردن نذمس نذ

لوذنمجوينةذنموس  ننشوهذ
 . 

  :4المادة 
نإلدنريم  ذانمي  م  ذلموذنمج دلمنذعيمهذرانعاذأعض ءذنمه ئنذنم نريس نذانم م في  ذسيمذحندذي (أ 

 :نم ح ذنم  مو
 أعض ءذنمه ئنذنم نريس ن .1

 الفئة الرتبة
 الزيادة السنوية الراتب

 إلى من بالدينار
 15 351 211  أس  ذ

 أس  ذذدش رك
 229 291 أ

13 
 252 213 ب

 أس  ذذدس عن
 221 211 أ

11 
 333 323 ب

 أس  ذذد  رس
 221 211 أ

11 
 333 333 ب

 دنرس
 332 333 أ

7 
 315 132 ب

 3 191 95  دنرسذدس عن

 :نإلدنري نذانمي   نذنم  في ن .3

 الفئة الدرجة
 الزيادة السنوية الراتب

 إلى من بالدينار

 نألامه
 292 259 أ

9 
 215 379 ب

 نمث ن ن
 353 321 أ

7 
 312 133 ب

 نمث مثن
 139 135 أ

3 
 157 122 ب

 نمونبلن
 125 131 أ

3 
 111 37 ب

 5 35 35  نمخ دسن
 2 33 23  نمس دسن
 2 23 22  نمس بلن

 .أاذنم  ففذنمزي دةذنمس  ينذع نذحي ظذد عنا ذ نه ئنذنم نريسنميس حقذعض ذ (ب 
 :8المادة 

 :نم ب مغذنم حندةذل   ذييوعصوفذد  لأةذمي ح ضوذغ وذنم  يوغذع ذكلذس عنذعنريسذللي نذ (أ 
 دي  رنًذذ35           نمح صلذعيهذرعبنذأس  ذذأاذرعبنذب س  نا نم ح ضوذ .1
 دي  رنًذذ31     نمح صلذعيهذرعبنذأس  ذذدش ركذأاذرعبنذب س  نا نم ح ضوذ .3
 دي  رنًذذ15      رعبنذب س  نا نمح صلذعيهذرعبنذأس  ذذدس عنذأاذنم ح ضوذ .2
 دي  رنًذذ15    نمح صلذعيهذدر نذنمنك  رنةنم ح ضوذ .2
 دي  رنًذذ13    نمح صلذعيهذدر نذنم   س  ونم ح ضوذ .5
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 دن ن وذ11           نمح صلذعيهذدر نذنمب  م ري سنم ح ضوذ .3

ذبإمقممم ءإذنذنق ضمماذنمح  مممنذع ي ممفذأيمممخ  ذؤذيح يممم نذدممتام ذعي  مممنذأاذرعبمم ًذ  دل مممنذ (ب 

 دح ضون ذلوذنمج دلنذليوئ سذنمج دلنذأنذيحندذد  لأةذأليذد همذع وناحذد ذب  

 .دي  رنًذمي ح ضوةذنم نحنة( 11-35)
 .عحساذنمس ع  ذنمل ي نذلوذنم خ بوذب ع ب رذكلذس عنذدخ بوذنصفذس عنذعنريس (ج 

 العالوات
 :2المادة 

 :عيهذنم ح ذنم  موميق ئ   ذب ستام   ذإدنرينذلوذنمج دلنذذعصوفذعماةذإدنرةذيهوين (أ 
 دي  ر 211 رئ سذنمج دلن .1
 دي  رنًذ 175 ن ئاذنموئ س .3
 دي  رنًذ 135 نمل  ن .2
دسم عنذن ئماذ،ذنمموئ سدسم عنذ،ذرئ سذنمقسمذنألكم دي وذ،ن ئاذنمل  ن .2

 دنيوذنم حنةذنإلدنريننموئ س،ذ
 دي  رنًذ 75

دسمم عنذنمل  ممن،ذن ئمماذدممنيوذنم حممنةذنإلدنريممن،ذدسمم عنذدممنيوذنم حممنةذ .5

 دنيوذنمننئوةذنإلدنرينذنإلدنرين،
 دي  رنًذ 25

 دي  رنًذذ31 دس عنذدنيوذنمننئوةذنإلدنرين،ذرئ سذنمشلبنذارئ سذنمني نن .3
 دن ن و 11 رئ سذنميوعذنإلدنري .7

امملهذذعممماةذدمم ذنملمممان ذنم  صمم  ذعي همم ذلممو  ممعذأكثمموذدمم ذنم نحممنذؤذيجمم زذميشممخ ذ (ب 

 .نم  دة

نمج دلنذعيهذنم ح ذنم  موذعماةذ  دلنذيهوينذميل دي  ذلو عصوف :2 المادة
 : 

 :أعض ءذنمه ئنذنم نريس ن (أ 
 دي  رنًذذ331   أس  ذ .1

 دي  رنًذذ355  أس  ذذدش رك .3

 دي  رنًذذ295  أس  ذذدس عن .2

 دي  رنًذذ211   دنرس .2

 دي  رنًذذ331  دنرسذدس عن .5

 :نم  في نذنإلدنري نذانمي   ن (ب 
 دي  رنًذذ235  نمنر نذنألامه .1

 دي  رنًذذ211  نمنر نذنمث ن ن .3

 دي  رنًذذ375  نمث مثننمنر نذ .2
 دي  رنًذذ355  نمنر نذنمونبلن .2
 دي  رنًذذ321  نمنر نذنمخ دسن .5
 دي  رنًذذ331  نمنر نذنمس دسن .3

 دن ن وذ315  نمنر نذنمس بلن. 7   

 :5المادة 
 .د ذرانعبهمذنألس س ن%( 125)عصوفذألعض ءذنمه ئنذنم نريس نذعماةذإخ ص  ذعل دظذ (أ 
أك ي نذس    ذلوذخندنذنمج دلنذعماةذدر منذعيمهذنم حم ذعصوفذمي  في  ذنإلدنري  ذنملي ذ (ب 

 :نم  مو
 النسبة المئوية من الراتب األساسي الدرجة
 %51 نألامه
 %23 نمث ن ن

 %23 نمث مثنذانمونبلن
 %22 نمخ دسنذانمس دسنذانمس بلن
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يصوفذم لذد ذنم  في  ذنإلدنريم  ذنمملي ذمممذي  يم نذدمنةذسم    ذلموذخندمنذنمج دلمنذعمماةذ (ج 

 .د ذنمونعاذنألس سو%( 35)در نذب سبنذ
عصوفذمي  في  ذنم ه    ذد ذح ينذنمنر نذنمج دل منذنألاممهذعيمهذنألقملذدم ذغ موذأعضم ءذ (د 

 :نم  مونمه ئنذنم نريس نذلوذنم خصص  ذنم ب  نذأدن هذعماةذل  نذعيهذنم ح ذ
 
 
 
 
 
 

دمم ذامملهذ( د)اذ( ج)اذ( ب)ؤذيج زنمج ممعذبمم  ذنملمممان ذنم  صمم  ذعي همم ذلمموذنميقممون ذ (ه 

 .نم  دة
 :عصوفذعماةذإض ل نذميل دي  ذلوذنمج دلنذعيهذنم ح ذنم  مو :7المادة 

 نًذدي  رذ91 رئ سذنمج دلن (أ 
 دي  رنًذذ75 نمل  نان ئاذنموئ سذ (ب 
 دي  رنًذذ3775 دنيوذنم حنةذنإلدنريندس عنذن ئاذنموئ س،ذ،ذنموئ سدس عنذذ،ن ئاذنمل  ن (ج 
 دي  رنًذذ31 عض ذا ئنذنم نريس (د 
 دي  رنًذذ5375 نمث ن ننم  ففذد ذنمنر نذنألامهذأاذ (ه 
 دي  رنًذذ25 نم  ففذد ذنمنر نذنمث مثنذأاذنمونبلن (و 
 دي  رنًذ 21 نم  ففذد ذنمنر نذنمخ دسنذأاذنمس دسن (ز 

 دي  رنًذ 13 نم  ففذد ذنمنر نذنمس بلن (ح 

  :3المادة 
 :عصوفذعماةذع قلذيهوينذميل دي  ذلوذنمج دلنذعيهذنم ح ذنم  مو (أ 

 نًذدي  رذ171 رئ سذنمج دلن .1
 دي  رنًذذ111 نمل  نذ،نموئ سذن ئا .3
 دي  رنًذذ91 دنيوذنم حنةذنإلدنريندس عنذن ئاذنموئ س،ذ،ذنموئ سدس عنذذ،ن ئاذنمل  ن .2
 دي  رنًذذ31 عض ذا ئنذنم نريس .2
 دي  رنًذذ71 نم  ففذد ذنمنر نذنألامهذأاذنمث ن ن .5
 دي  رنًذذ31 نم  ففذد ذنمنر نذنمث مثنذأاذنمونبلن .3
 دي  رنًذ 21 أاذنمس دسنذنم  ففذد ذنمنر نذنمخ دسن .7

 دي  رنًذ 32 نم  ففذد ذنمنر نذنمس بلن .3

ؤذيجمم زذميشممخ ذنم نحممنذ  ممعذأكثمموذدمم ذعممماةذدمم ذنملمممان ذنم  صمم  ذعي همم ذلمموذامملهذ (ب 

 .نم  دة
د ذالهذنم  دةذم م ذعخصم ذممهذنمج دلمنذ( أ)ؤذعصوفذنملماةذنم  ص  ذعي ه ذلوذنميقوةذ (ج 

 .دنئ نس  رةذأاذعق  ذب أد  ذع قيهذبص رةذ
ي قممفذصمموفذعممماةذنم  قمملذم مملذدمم ذأعضمم ءذنمه ئممنذنم نريسمم نذانم مم في  ذنم  لممني ذلمموذ (د 

 .دارن ذعنريب نذعزينذدنعه ذعيهذثمث  ذي د ًذط ينذدنةذنمنارةذاخمظذإ  زن ذنم يوغذنملي و
جذيج زذملض ذنمه ئنذنم نريس ن،ذب  نلقنذرئم سذنمج دلمنذنمخة من،ذنمق م  ذبأع م ظذأخمو ذخم ر :9المادة 

نة قذان ب عهذنمج دل نذنم قورةذأاذنمق   ذبأع  ظذخ رجذنمج دلنذاذمكذالق ًذمألح   ذانمشواطذ

 :نم  م ن
نمل ملذبمأ وذإضم لوذأاذد  لمأةذدنخملذنمج دلمنذاب  ي مفذد هم ذلموذغ موذنمحم ؤ ذنم  صمم  ذ (أ 

د ذالنذنم    ذسم نءذأسم خن ذلموذذممكذنمل ملذأإلد  ن م  ذانم سمه م ذ( 12) عي ه ذلوذنم  دة

نم   نلوةذلموذنمج دلمنذأ ذمممذيسم خنده ذاي م  ذعضم ذنمه ئمنذنم نريسم نذلموذاملهذنمح ممنذادم ذ

ي ركهذلوذنمل لذد ذس ئوذنمل دي  ذلوذنمج دلنذأ ونًذأاذد  لمأةذدم ذدج م عذنممنخلذنمصم لوذ

 النسبة المئوية من الراتب األساسي التخصص

 220% (PHARM.D)ادك  رذص نمنذنمةا

 %95 نمه نسن
 %31 طاذنألس  نذانمص نمنذ

 %25 نم  ويضذانمزرنعنذانمةاذنمب ةوي
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نمليذي حققذد ذنألع  ظذنم وذع مذب ق ضهذاملهذنميقموةذاذممكذالمقذعلي  م  ذيصمنرا ذدجيمسذ

 . يننمل ننءذمهلهذنمغ
  (ب 

نمل لذبأ وذاد  لأةذخ رجذنمج دلنذايحندذحجمذذمكذنمل لذانم قاذنمليذيس  ذملضم ذنمه ئمنذ .1

نم نريس نذبقض ئهذخ رجذنمج دلنذملمكذنمغوضذبقونرذد ذرئ سذنمج دلنذايشم وطذلموذ   معذ

نألح نظذأنذؤذي ل رضذق   ذعض ذنمه ئنذنم نريس نذبمأيذع ملذخم رجذنمج دلمنذدمعذنم ن بم  ذ

 .نم   طنذبهنمج دل نذ
عحمندذنسممبنذع زيممعذنإليمموندذنم  حقمقذبمم  ذنمج دلممنذاعضمم ذنمه ئمنذنم نريسمم نذنمممليذيقمم  ذبل مملذ .3

 .خ رجذنمج دلنذب   اذعلي    ذيصنرا ذدجيسذنمل ننءذمهلهذنمغ ين
ي  مذع لذأعضم ءذنمه ئمنذنم نريسم نذدم ذحم ديوذنممنر   ذنملي  منذلموذنمةماذاطماذنألسم  نذ .2

نيمنذنسمبنذع زيمعذنإليموندذنم  حقمقذنم  صم  ذعي هم ذلموذنمب منذخ رجذنمج دلنذب  ذلموذذممكذعح

 .د ذالهذنميقوةذب   اذعلي    ذيصنرا ذدجيسذنمل ننءذمهلهذنمغ ين( 3)

ي   ذعض ذنمه ئنذنم نريس نذغ وذنألردنوذبنظذإق دمنذؤذعزيمنذنسمب هذموئ سذنمج دلنذأنذيج زذ :20المادة 

 .نموانعاذد ذرنعبهذنألس سوذنم س حقذحساذسيم%( 31)عيهذ
 :22المادة 

نمل دلذلوذنمج دلنذادي  رننذم ملذدن ن وذمزا نذذسبلندقننرا ذيهوينذعماةذع ئي نذعصوفذ (أ 

 .امنذح هذنم منذنمونبع
إذنذعلممند ذزا مم  ذنم سمم حقذميلممماةذل لةممهذعممماةذنمزا ممنذمزا ممنذانحممنةذلقمم ذإذنذكمم نذ (ب 

أربلممنذل لةممهذنملمممان ذذي ق ضممهذنملممماةذعمم ذأربلممنذأاؤدذاإذنذكمم نذعممندذنألاؤدذأقمملذدمم 

نم خصصممنذمممألاؤدذميزا مم  ذنألخمموذب إلضمم لنذميزا ممنذنألامممهذبشمموطذأنذؤذيزيممنذعمممندذ

 .نمزا   ذنإلض ل   ذدعذنألاؤدذنملي ذيس حق نذنملماةذعيهذأربلن
 :ؤذعنلعذنملماةذنمل ئي نذلوذأيذد ذنمح ؤ ذنم  م ن (ج 

إس ث  ءذنملي ذي نصي نذدرنسم همذنمث ن يمنذع ذنألاؤدذنملي ذأع  نذنمث د نذعشوةذد ذأع  رامذب .1

 .أاذنمنرنسنذنمج دل نذنألامه
 .إمهذنم س حقذميلماةذع ذنمزا نذنم وذع ق ضهذرنعب ًذيهوي ًذد ذدتسسنذع دنذأاذخ صن .3

عصوفذميل دي  ذلوذنمج دلنذعماةذيخص نذدقننرا ذخ سنذاأربل نذدي  رنًذميلي ذي ق ض نذ :24المادة 

دي  رنًذل  ذلم قذاذانحمنذاثمثم نذدي م رنًذميملي ذي ق ضم نذرانعماذ( 125)رانعاذأس س نذد ذ

دي  رنًذاث  ن نذاعشوانذدي م رذميملي ذي ق ضم نذرانعماذأس سم نذدم ذ( 122-53)أس س نذد ذ

 .دي  رنًذل  ذدان( 57)
أاذبأيذموئ سذنمج دلنذأنذي يفذأي ًذد ذنمل دي  ذلوذنمج دلنذنمق   ذب م نريسذأاذنمبحثذنملي وذ :28المادة 

خممظذأيم  ذنإل م زةذنم موذيسم حقه ذاذمكذأث  ءذنمنان ذنموس وذأاذبلنذنن ه ئمهذأاذذه ع لذآخوذل 

دق بملذد  لمأةذأاذأنذيس نع هذد ه ذميق   ذبلمكذنمل لذعيهذأنذي مذنم  ي مفذب ق ضمهذاملهذنم م دةذ

 .نمج دلنذد م نذيحندا ذرئ س
ي يمفذب مل ملذل هم ذنمج دلمنذذيخ ذد ذخ رجيذد م نذألد  لأةذد  ذموئ سذنمج دلنذأنذيقورذ :22المادة 

 .أاذيقن ذخندنذعس نع ه ذدصيحنذنمج دلن
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 أحكام عامة
 :22المادة 

يج زذم جيسذأد  ءذنمج دلنذب  نلقمنذدجيمسذنم ليم مذنملم موذعحنيمنذنسمبنذدم ذرسم  ذنمبونم د ذ (أ 

يصممنرا ذنم مم نزيذعصمموفذحمم نلزذألعضمم ءذنمه ئ مم  ذنم نريسمم نذانإلدنريممنذالممقذعلي  مم  ذ

 .دجيسذنمج دلنذمهلهذنمغ ين
ي مذحسمذدقننرذنمزي دةذعيهذإ   موذنموانعاذنم موذسم  وعاذن  جمنذم ةب مقذأح م  ذاملنذنم  م  ذ (ب 

دم ذاملهذنم م دة،ذاإذنذمممذع مفذاملهذ( أ)نم لنظذد ذنمح نلزذنم وذعصموفذالقم ًذألح م  ذنميقموةذ

انمبحمثذنملي موذعغة منذنميموقذدم ذنمح نلزذم غة نذعيكذنمزيم دةذل  م مهذازنرةذنم ليم مذنملم موذ

  .نم خصص  ذنم وص دةذمنعمذنمج دل  
يل دمملذنملمم دي نذننخمموانذدمم ذغ مموذنم مملك ري ذلمموذامملنذنم  مم  ذدمم ذدح ضمموي ذد يمموغ  ذ :25المادة 

ادس عنيذبحثذاعمنريسذادم في  ذد م ذي ق ضم نذرانعماذدقة عمنذأاذبلقم دذعيمهذأسم سذ

م منريسذأاذنم م في  ذنم صم ي  ذإؤذإذنذنصماذنمونعاذنألس سوذم  مونئهمذدم ذأعضم ءذا ئمنذن

عقمم دامذأاذقممونرن ذعل مم همذعيممهذغ مموذذمممكذاؤذيسممويذذمممكذعيممهذنم مم في  ذنم ل  مم  ذبلقمم دذ

 .ي دينذمج  عذنملمان 
علوضذكلذح منذممذيودذعي ه ذن ذلوذالنذنم    ذعيهذدجيسذنمل ننءذإلعخ ذذنمقونرذنم   ساذ :27المادة 

 .أح   ذالنذنم    ذبشأنه ذاب  ذؤذي ل رضذدع

ؤذيحقذأليذد ذنمل دي  ذلوذنمج دلنذدم ذأعضم ءذنمه ئمنذنم نريسم نذأاذنم م في  ذعق ضموذأيذ  :23المادة 

عماةذأاذبنظذده  ذك نذن عذأيذد ه ذأاذدسم  هذأاذدقمننرهذأاذنسمب هذبإسم ث  ءذدم ذكم نذدقمونرنًذ

 .قبلذني ذذأح   ذالنذنم    ذل س  وانذلوذعق ض ه 
  :29المادة 

مسم نذ( 11)رقممذ( ن   ذنموانعاذانملمان ذلموذ  دلمنذنمليم  ذانم    م   م ذنألردن من)يُيغهذ (أ 

ك  ذعُيغهذ   معذنألح م  ذانم لي  م  ذانمقمونرن ذنم  ليقمنذب موانعماذانملممان ذنم موذ 1999

ك ناذدةبّقنذلوذنمج دلنذقبلذني ذذديل ظذالنذنم    ذاع ل رضذدعذأح  دهذاذمكذدمعذدونعم ةذ

 .د ذالنذنم    ( 13)  دةذأح   ذنم
 .ؤذيل لذبأيذن ذاردذلوذأيذن   ذآخوذي ل رضذدعذأح   ذالنذنم     (ب 

 .يصنرذدجيسذنمج دلنذنم لي    ذنممزدنذم  ي لذأح   ذالنذنم    ذاب  ذؤذي ل رضذدعذأح  ده :40المادة 
 

                                                 
 .3112مل  ذ 35/3115نم نردةذل ه ذلوذنم    ذنألصيوذب م    ذنم لنظذرقمذ" أاذد  لأة"عمذعلنيلذالهذنم  دةذب مغ ءذعب رةذذ2


