أسس التعيين والتصنيف للموظفين والمستخدمين في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
ُيعين أصحاب المؤهالت العلمية المبينة أدناه في وظائف مهنية بالدرجة المصنفة أو بالعقد على النحو التالي :
تحدد الخبرات المطلوبة  /أو التي يمكن احتسابها عند التعيين في االعالن
على أن ال تتجاوز الخبرات المحسوبة  10سنوات بمجموعها
أوالا
1
2
3
4
5
6

الدرجة العلمية أو المؤهل العلمي
بكالوريوس في الطب والجراحة  +امتياز
بكالوريوس في الطب والجراحة أو بكالوريوس في طب االسنان والجراحة +
ماجستير أساسي خريج كلية الطب
اختصاص عالي في الطب سريري بدون المجلس الطبي االردني
(ما يعادل ماجستير اساسي  )2( +سنة خبرة
المجلس الطبي االردني أو البورد العربي
(ما يعادل ماجستير اساسي  4+سنوات خبرة)
اختصاص عالي في الطب  +المجلس الطبي االردني
(يعامل معاملة الدكتوراه المعين اداري)
اختصاص عالي في الطب  +المجلس الطبي االردني  )2( +سنة تدريب
معتمد في الخارج( .يعامل معاملة الدكتوراه المعين اداري  +سنتين خبرة)

الدرجة
الرابعة /أ

السنة
3

الرابعة /أ

5

الثالثة /ب

5

الثالثة /أ

2

الثانية /ب

1

الثانية /ب

3

ُيعين أصحاب المؤهالت العلمية المبينة أدناه في وظائف إدارية أو فنية بالدرجة المصنفة
أو بالعقد على النحو التالي
ثانيا ا
1
2
3
4
5
6
7
8

الدرجة العلمية أو المؤهل العلمي
دكتوراه
ماجستير /هندسة ،صيدلة ،طب اسنان ،طب بيطري ،دكتور صيدلة.
ماجستير /باقي التخصصات
بكالوريوس /هندسة ،صيدلة ،طب اسنان ،طب بيطري ،دكتور صيدلة.
بكالوريوس باقي التخصصات
دبلوم كلية مجتمع /ناجح في امتحان الشامل مدة الدراسة ( )3سنوات بعد
الثانوية العامة.
دبلوم كلية مجتمع /ناجح في امتحان الشامل ومدة الدراسة ( )2سنتين بعد
الثانوية.
الثانوية العامة.

الدرجة
الثانية /ب
الرابعة /ا
الرابعة /ب
الرابعة /ب
الرابعة /ب

السنة
1
1
5
3
1

الخامسة

2

الخامسة

1

السادسة

1

ُيعين بالراتب المقطوع الفئات التالية ال تصنف (يبقى بالراتب المقطوع)
وال تعتمد خبرات سابقة عند التعيين
ثالثا ا
1
2
3
4

الحرفيون
سائق عموم السيارات او مركبة انشائية ثقيلة مجنزرة
سائق فئة خامسة  +مركبة انشائية ثقيلة مدولبة
سائق مركبة زراعية أو دراجة نارية أو دنبر
مأمور المقسم ،ومأمور األمن الجامعي ،والقصاب ،والعمال

الراتب المقطوع
السنة
بالفئة
4
الثالثة /ب
4
الرابعة /أ
3
الرابعة /ب
1
الرابعة /ب

الحرف االخرى(بالراتب المقطوع وال تصنف)
وتحدد الخبرات التي تحتسب لهم عند التعيين من قبل لجنة الموظفين .على ان ال تتجاوز  10سنوات
1

الميكااانيكي ،والكهربااائي ،والنجااار ،والحااداد ،والمواساارجي ،والسااالمة العامااة،
والدهان ،والطاهي ،وفني االلمنيوم الخ( .بدون مؤهالت علمية).

 1قرار مجلس العمداء رقم  ،2014/49بتاريخ 2014/12/22م

1

الرابعة /ب

1

1

