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 تعليمات صرف برنامج مكافأة البرنامج الموازي والبرنامج الدولي للعاملين في جامعة العلوم
 4/4104 والتكنولوجيا األردنية صادرة بموجب قرار مجلس الجامعة في جلسته رقم

1.م0/00/4104م، وتطبق اعتبارا من 42/01/4104بتاريخ 
 

 : دولي ألعضاء هيئة التدريس على النحو التاليتمنح حوافز البرنامج الموازي والبرنامج ال :أولا 

 الدرجة / الرتبة   شهر/ دينار 

 أستاذ  077 

 أستاذ مشارك  047 

 أستاذ مساعد  007 

 مدرس  077 

 ماجستير / محاضر متفرغ  047 

 : ُتعدل الحوافز االضافية ألعضاء هيئة التدريس على النحو التالي :ثانياا 

 ريس بكلية العمارة ممن يتقاضون حوافز إضافية بموجب قرار مجلس العمداء رقم أعضاء هيئة التد -أ 

  :00/17/0717، بتاريخ 076/0717

 المجموع

 شهر/دينار 

 الجديدة الزيادة

 شهر/ دينار

 الحوافز السابقة

 شهر/ دينار
 الدرجة / الرتبة 

 أستاذ  077  47  047

 أستاذ مشارك  077  47  047

 أستاذ مساعد  477  47  447

 مدرس  077  17  017

 ماجستير /محاضر متفرغ  107  17  107

أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات  ممن يتقاضون حوافز إضافية بموجب  -ب 

  :07/1/0770، بتاريخ 00/0770قرار مجلس العمداء رقم 

 المجموع

 شهر /دينار 

 دةالزيادة الجدي

 شهر/ دينار

 الحوافز السابقة

 شهر/ دينار
 الدرجة / الرتبة 

 أستاذ  077  47  047 

 أستاذ مشارك  077  47  047 

 أستاذ مساعد  077  47  047 

 مدرس  077  17  017 

 ماجستير /محاضر متفرغ  077  17  017 

  :ية بموجب خطة الحوافزأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ممن يتقاضون حوافز إضاف -ج 

 المجموع

 شهر/ دينار

الزيادة الجديدة 

 شهر/ دينار

 الحوافز السابقة

 شهر/ دينار
 الدرجة / الرتبة 

 أستاذ  177  87  187 

 أستاذ مشارك  177  87  187 

 أستاذ مساعد  177  87  187 

 مدرس  07  07  87 

 ماجستير  /محاضر متفرغ  07  07  47 

                                      
1
 .م6/8/0701، بتاريخ )(مجلس العمداء رقم قرار  



 0 
  

على أن يخصم فرق الزيادة الناتج عن تطبيق نظام الرواتب والعالوات النافذ بتاريخ 
في حوافز أعضاء هيئة التدريس السريرين بكلية الطب من مكافأتهم في  10/0/0710

 . البرنامج الموازي والبرنامج الدولي

  :باقي أعضاء هيئة التدريس -د 

 المجموع 

 شهر/دينار 

الزيادة الجديدة 

 شهر/ دينار

الحوافز السابقة 

 شهر/ دينار
 الدرجة / الرتبة 

 أستاذ  177  87  187 

 أستاذ مشارك  177  87  187 

 أستاذ مساعد  177  87  187 

 مدرس  07  07  87 

 ماجستير / محاضر متفرغ  07  07  47 

فين االداريين الذين لم يكملوا سنتين في خدمة تمنح حوافز البرنامج الموازي والبرنامج الدولي للموظ :اا ثالث

 : الجامعة على النحو التالي

الزيادة السنوية 

  (شهر/ دينار)

 المكافأة الجديدة للسنة األولى 

  (شهر/دينار)الدرجة /في الرتبة

 المكافأة السابقة للسنة األولى 

  (شهر/دينار)الدرجة /في الرتبة

 / الرتبة 

 الدرجة 

 أ  –ألولى ا 007  007  0 

 ب  –األولى  076  006  0 

 أ  –الثانية  040  000  0 

 ب  –الثانية  007  007  0 

 أ  –الثالثة  070  018  0 

 ب  –الثالثة  180  077  0 

 أ  –الرابعة  100  180  0 

 ب  –الرابعة  100  107  0 

 الخامسة  100  140  0 

 السادسة  107  107  0 

 السابعة  174  114  0 

تمنح حوافز البرنامج الموازي والبرنامج الدولي للموظفين االداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة  :اا رابع

 : الجامعة على النحو التالي

الزيادة السنوية 

  (شهر/ دينار)

 المكافأة الجديدة للسنة األولى 

  (شهر/دينار)الدرجة /في الرتبة

 السابقة للسنة األولى المكافأة 

  (شهر/دينار)الدرجة /في الرتبة

 / الرتبة 

 الدرجة 

 أ  –األولى  007  087  4 

 ب  –األولى  007  047  4 

 أ  –الثانية  004  084  0 

 ب  –الثانية  044  004  0 

 أ  –الثالثة  010  007  0 

 ب  –الثالثة  160  010  0 

 أ  –الرابعة  180  168  0 

 ب  –الرابعة  100  187  0 

 الخامسة  108  148  0 

 السادسة  100  100  0 

 السابعة  170  110  0 



 0 
  

  

رتبة / ُتثبت مكافأة الموظف من البرنامج الموازي والبرنامج الدولي على أساس السنة في درجة  :أخامس

رتبة / انتقال الموظف من درجة  من العام، اما الزيادة الناتجة عن ترفيع أو 01/8الموظف بتاريخ 

 . ألُخرى فتطبق اعتباراً من تاريخ الترفيع

ثالث دنانير عن راتب كل  (0)تمنح حوافز البرنامج الموازي والبرنامج الدولي لفئة العمال بمبلغ :اا سادس

 . يوم

 . من عالوة اإلدارة% 177تمنح مكافئة إضافية لمن يتقاضون عالوة إدارية بنسبة  :اا عساب

من العالوة الفنية التي % 07تمنح مكافئة إضافية للموظفين الذين يتقاضون عالوة فنية بنسبة  :اا ثامن

 . 10/0/0710وتقتصر هذه المكافأة على المعينين قبل  0710من العام  0استحقوها عن راتب شهر 

ضافية للعاملين بعقود اجمالية كما تبقى قيمة مكافأة البرنامج الموازي والبرنامج الدولي والمكافأة اال :اا تاسع

الى حين تجديد عقد كل منهم بحيث يتم تعديل مكافأتهم  0/0710كان يستحقها كل منهم في شهر 

 . الرتبة عند تجديد عقودهم/ أسوة بنظرائهم في الدرجة 

 : عاشراا 

بمكافأة شمول عضو هيئة التدريس في الجامعة الذي يتمتع بإجازة تفرغ علمي داخل األردن فقط  -أ 

المكافآت من الجامعة التي يقضي بها / البرنامج الموازي شريطة أن ال يتقاضى مثل هذه الحوافز 

  .اجازة التفرغ العلمي

عدم شمول عضو هيئة التدريس في الجامعة الذي يتمتع بإجازة تفرغ علمي خارج األردن بمكافأة  -ب 

  .البرنامج الموازي

ازة التفرغ العلمي من جامعته للعمل في جامعة العلوم منح عضو هيئة التدريس الحاصل على إج -ج 

مكافأة البرنامج الموازي على أن ال تصرف له إذا كان يستحقها بموجب  والتكنولوجيا األردنية

  .األنظمة المعمول بها في جامعته األصيلة

من عالوة % 177×  ( X/Y )تكون المكافأة الشهرية لعضو اللجنة العليا للبرنامج الموازي :عشرحادي 

 : اإلدارة ،حيث

 X  =(8077)الجامعي أو  الموازي والدولي في بداية العام عدد الطلبة المسجلين في البرنامج 

  أيهما أقل، و

 Y  =1777 وتمثل عدد الطلبة لسنة األساس.  

  .نساا وال يجوز الجمع بين هذه المكافأة ومكافأة العمل الخاص ألعضاء هيئة التدريس بكليات الطب وطب األ

 . يبت رئيس الجامعة بالحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات :ثاني عشر

 

  


