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 للمحاضرين غير المتفرغين ومشرفي تعليمات التكليف بالمكافأة

وفنيي المختبرات في الجامعة
 
 

 تسمى هذه التعليمات تعليمات التكليف بالمكافأة للمحاضرين غير المتفرغين ومشرفي وفنيي : 1المادة 
 0202-0202من بدء العام الجامعي المختبرات، ويعمل بها اعتبارا 

كلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة للتكون  : 2المادة 
 -:ذلك الفعلى خ
 ردنيةاالجامعة العلوم والتكنولوجيا              :الجامعة
 .احدى كليات الجامعة                :الكلية 
 كاديمي في الجامعةألالقسم ا                :القسم 
 كلية العميد                :العميد

  وحدة / مدير مركز              :مدير ال
 

 :المكلفين بالمكافأة ئاتف : 3المادة 
 .والذين يكلفون محاضرين غير متفرغين والماجستيرأحملة شهادة الدكتوراه  .أ 
المختبرات الذين يكلفون للمساعدة في  (الشامل)الدبلوم أووالبكالوريوس أحملة شهادة الماجستير  .ب 

 .المستشفيات واألماكن التي تعتمدها الجامعة لهذه الغايةأو العملية في الكليات والمراسم 
المستشفيات والمؤسسات التعليمية والمراكز التي تعتمدها الجامعة لغاية العاملين في  الكوادر الطبية  .ج 

 .الطلبةاالشراف على تدريب 
والبورد األردني الذين يكلفون ختصاص العالي االأو  سنان من حملة الماجستيراالأطباء االطباء و .د 

عيادات التعليمية والمستشفيات السنان في االطب الطب وفي تدريب طلبة بكالوريوس للمساعدة 
 .والمؤسسات التعليمية والمراكز التي تعتمدها الجامعة لهذه الغاية

 :كما يلي (3(تحدد المكافأة المالية للفئات الواردة في المادة  : 4المادة 
 (:أ)بالنسبة للفئة  .أ 

المعمول به في الجامعة، ( فقرة أ 3المادة رقم )وات التحدد المكافأة المالية حسب نظام الرواتب والع
 .على نموذج صرف مستحقات المحاضرين غير المتفرغين ء  وذلك بنا

 (:ب)بالنسبة للفئة  -ب

i. األعلى المبين بالجدول التاليبحدها و،حسب التخصص تصرف مكافأة مالية شهرية للمكلفين: 
 

 التخصـــــــص
 (بالدينار)المكافأة 

 (الشامل)الدبلوم  ستيرجما بكالوريوس

 - 066 066 الطب

 - 066 066 دكتور صيدلة ، طب اسنان

 366 066 466 الهندسة ، الصيدلة ، الطب البيطري

 206 406 306 التخصصات االخرى

ii.  لعبء لحد األعلى لاتصرف مكافأة مالية للمكلفين بنسبة النقاط التشغيلية لكل منهم وباعتبار
وذلك بموجب نموذج جدول العبء التشغيلي للمكلفين غير  أُسبوعيا  ( نقطة 04)التشغيلي 
 .)المكلفين بالمكافأة ئاتفمن  (ب)الفئة  ) المتفرغين

iii.  تيألختصاصات بالنقاط كاالعباء التشغيلية للمكلفين لكافة ااألتحتسب: 

من حيث اسماء المدرسين والمدة الزمنية لكل ساعة معتمدة ، يكون  مع مراعاة الجدول الدراسي .1
 :توزيع النقاط على النحو التالي

i.  أو المراسم أو التدريب في حال االشراف نقطة لكل ساعة اشراف على الطلبة في المختبرات

 .بدون تحضير مسبق

ii.  أو المراسم أو التدريب في حال تطلب نقطتين لكل ساعة اشراف على الطلبة في المختبرات

 .االشراف تحضير مسبق
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iii.  في حال كان التكليف للتحضير المسبق فقطنقطة لكل ساعة معتمدة للمساقات العملية. 

دت عن ، وإن زااسبوعيا نقطة( 04)للشخص المكلف عن التشغيلية تزيد مجموع النقاط  اليجب ان  .0
 .نقطة (04) على اساس على للتكليف محتسبااأليصرف له الحد ذلك 

ال يجوز تكليف أكثر من شخص لجلسة المختبر او المرسم الواحد باستثناء التخصصات السريرية  .2

 .التي تتطلب نسبة طالب إلى مدرس ثابتة

iv.  للمكلفين حسب الحد االعلى المبين في الجدول اعاله نسبة للنقاط التشغيلية تحدد المكافأة الفعلية
 :كاألتيالمعتمدة 

 ×( المبين بالجدول)الحد االعلى = قيمة المكافأة 
عدد النقاط المعتمدة
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v.  (.ان وجدت)يوقع المكلف بهذه الفئة على نموذج يبين فيه الكليات المختلفة التي تم تكليفه بها 
 

 (:ج) للفئة بالنسبة -ج
 االطباء .1

i.  من ذوي  اطباء العاملين في المستشفيات والمراكز التعليمية المتعاقد معهألالجامعة اتمنح
شهرية على النحو  ختصاصيين الذين يكلفون بالقيام بالتدريب مكافأة ماليةألقاب الشرفية او األلا

 :أسبوعيا سريريتين تدريبالتالي مقابل فترتي 

 دينار 222  االستشاري           -

 دينار 052اآلخصائي االول       -

 دينار 022األخصائي               -

ii.  مقابل مقطوعة أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الرسمية مكافأة مالية شهريا تمنح الجامعة
يوم عمل واحد اسبوعيا، على النحو التالي على أن يتم تعبئة نموذج معد لهذه الغاية يبين فيه 

 :م بيب في هذا اليوفعاليات الط
 (دينار لكل يوم عمل كامل 152)دينار  022رتبة استاذ                      -

 (دينار لكل يوم عمل كامل 105)دينار  522رتبة استاذ مشارك            -

 (دينار لكل يوم عمل كامل 122)دينار  222رتبة استاذ مساعد             -

iii.  كما يليالجامعة اطباء القطاع الخاص مكافأة مالية شهرية تمنح: 

طباء النقابة ا زارة الصحة أو الخدمات الطبية أويعامل األطباء المصنفين فنيا من قبل و .أ 
 (.i)حسب ما ورد في بند رقم  ردنيينألا

سابقا حسب الرتب االكاديمية في بند أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  يعامل االطباء من .ب 
 (.ii)رقم 

 الكوادر المساندة .0

i.  تمنح الجامعة الفنيين في المستشفيات التعليمية والمراكز المتعاقدة معها مكافأة مالية مقدارها

 12على ان ال يقل عدد ساعات التدريب الفعلية عن  خالل فترة التدريب دينار شهريا( 02)

 .ساعة أسبوعيا  

ii.  ساعة أسبوعيا، تحسب المكافأة الشهرية بناء  على المعادلة  12اذا قل عدد ساعات التدريب عن

 :التالية

 × 02= قيمة المكافأة 
عدد ساعات العمل اسبوعيا
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 (:د) بالنسبة للفئة -د
i.  يوم العمل الكامل لألطباء وأطباء األسنان من خارج الجامعة ألغراض تدريب الطلبة في

الجامعة و المستشفيات و المراكز التابعة لها يتألف من عيادتين او مختبرين أو جلستين 
 (.صباحية ومسائية)سريريتين في اليوم الواحد 

ii. ن على النحو التاليتمنح الجامعة مكافأة مالية شهرية لألطباء وأطباء االسنا: 
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 أيام العمل االسبوعية
 االسبوعي ءالعب

 (جلسة سريرية/ مختبر/ عيادة )
 (دينار) المكافأة الشهرية

  2 033 

2 4 433 

0 6 033 

 

iii. على  عن أجزاء ذلك اليوم،ر دينا( 04)العبء الكامل ُيحتسب  في حال قل العبء في اليوم عن
 .أن يتم تعبئة نموذج معد لهذه الغاية يبين فيه فعاليات الطبيب اليومية

iv.  دينار اضافية لكل عيادة او مختبر ( 04)يحتسب  األعلىفي حال زاد العبء عن الحد االسبوعي
 .او جلسة سريرية، على أن يتم تعبئة نموذج معد لهذه الغاية يبين فيه فعاليات الطبيب اليومية

 أسس التكليف :0المادة 
يترك للعمداء ومدراء المراكز اختيار المكلفين بناء  على تنسيب مجالس االقسام ومع مراعاة المادة  .1

 .من هذه التعليمات( 1)بند ( 6)
 :يتم اختيار المكلفين حسب مصفوفة مفاضلة آخذين بعين االعتبار االمور التالية .2

i. المؤهالت العلمية. 
ii. الخبرات العملية والتدريسية. 
iii. واءمة التخصص مع طبيعة التكليفم. 
iv. الخبرات التدريبية العملية والنتاج البحثي. 
v. نتائج تقييم الطلبة ورأي الزمالء في القسم لمن سبق استخدامه في الكلية او المركز. 
vi.  يجوز عقد امتحان تنافسي للتأكيد على أهلية المرشحين للتكليف من ناحية مهارات االتصال

 .من المصفوفة% 04ال يتجاوز  والتدريب العملي على ان
التقويم  ينحصر التكليف لكافة الفئات خالل الفصول الدراسية وحسب التقويم الجامعي المعتمد او .3

 .السريري المعتمد للكليات ذات العالقة
 .ال يجوز تكليف مشرفين للمساقات العملية المطروحة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية .0
المكلفين يكون بناء  على المصفوفة المعتمدة والتنسيب بأسماء المرشحين للتكليف مع أعبائهم  إختيار .0

ومكافآتهم المتوقعة قبل المباشرة بالتكليف وحسب نموذج يعد لذلك من قبل وحدة الموارد البشرية 
 .وبالتنسيق مع وحدة الشؤون المالية

6.  
وفي ، ي المختبرات حكما مع انتهاء فترة التكليفينتهي تكليف المحاضرين المتفرغين ومشرفي وفن. أ

 :الحاالت التالية بناء  على تنسيب من العميد
i. استنكاف أي من المكلفين عن أداء العمل المكلف به. 
ii. عدم التزام المكلف باألعمال المنوطة به او القيام بمخالفة انظمة وتعليمات الجامعة. 
iii. التي يعمل بها بناء  على طلب المكلف أو المؤسسة. 

 .في الحاالت أعاله يقوم العميد بتبليغ رئاسة الجامعة وترشيح البديل. ب
تحتفظ وحدة الموارد البشرية بسجالت التكليف التي تبين اعداد ومدد التكليف لكافة الجهات  .7

 .بالجامعة
 .يبت مجلس العمداء في االشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات .8
 مبررات التكليف : 0 المادة
يقوم العميد برفع تقرير مفصل في بداية كل فصل دراسي الى رئيس الجامعة يبين فيه عدد المكلفين  .1

ويشمل التقرير بيان وتبرير عدم كفاية أو قدرة  (3)في كليته من كافة الفئات الواردة في المادة 
بناء  على العبء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية في  العاملين في الكلية للقيام بمهام المكلفين

 .القسم المعني
 .بعد اعتماد التقرير من رئيس الجامعة اليجوز صرف المكافآت المالية للمكلفين اال  .2

 


