
 تعليمات إشغال الوظائف اإلشرافية اإلدارية في جامعة مؤتة 
 ،22/8/2016( تاريخ 444/2016بموجب قراره رقم ) صادرة عن مجلس العمداء

 من نظام الموظفين في جامعة مؤتة    د(/13استنادًا لنص المادة ) 
   

دارية في تعليمات إشغال الوظائف اإلشرافية اإلتسمى هذه التعليمات بـ)   (1)لمادة ا
  ( ويعمـل بها من تاريخ صدورها.جامعة مؤتة

يكون للكلمات والعبارات أدناه المعـاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة    (2)لمادة ا
 :على غير ذلك

 مؤتة. جامعة : الجامعة 

 مؤتة. رئيس جامعة   الرئيس: 
 عميد الكلية أو عميد النشاط الجامعي في الجامعة.   : العميد 
الوحدة التنظيمية الرئيسية في الهيكل اإلداري أو الفني أو الخدمي  : لوحدةا

 في الجامعة وتشمل على دائرتين فأكثر.
 جزء من الوحدة، وتشمل على شعبتين فأكثر. الدائرة : 

الدائرة الرئيسة في الهيكل اإلداري أو الفني أو الخدمي التي ال تتبع  الدائرة المستقلة:
 ، وتشمل على شعبتين فأكثر.ألي وحدة إدارية

 جزء من الدائرة، وتشمل على فرعين فأكثر. الشعبة:
 جزء من الشعبة.  الفرع:

مدير الوحدة أو الدائرة المستقلة أو المدير األعلى في التسلسل  المدير المختص: 
اإلداري في أي مركز أو معهد أو مدرسة أو غيرها من الجهات 

 اإلدارية في الجامعة.
اإلشرافية : هي الوظائف التي تسند إلى موظفي الجامعة من أجل القيام الوظائف 

بمسؤولية إدارية، وتشمل مديري الوحدات والمراكز والدوائر 
اإلدارية ومن يماثلهم ومساعديهم، ورؤساء الشعب ورؤساء 

 الدواوين والفروع اإلدارية. 
بالتخصص الوظيفي  مجال العمل :    هو العمل الذي له عالقة أو صلة أو ارتباط 

الذي سيعين فيه الموظف في الوظائف اإلشرافية، ويدخل فيه 
المؤهل العلمي الجديد الذي حصل علية الموظف إذا صدر قرار 

 من الرئيس باحتسابه، واستمر عمله بنفس التخصص. 
 



 
 
 

 تحدد مؤهالت إشغال الوظائف اإلشرافية اإلدارية على النحو التالي:  (:3)لمادة ا
ظيفة اإلشرافية اإلداريةالو    الحد األدنى للمؤهل المطلوب 

  (أ)
مدير وحدة، مدير مركز، مدير دائرة في وحدة، مدير دائرة 

 مستقلة، مساعد مدير . 

الدرجـــــــــــــــة الجامعيـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى  -
 )البكالوريوس( كحد أدنى.

  (ب)

 )رئيس شعبة، رئيس ديوان( 
 في المجاالت اإلدارية أو المالية أو المهنية وغيرها التي

 يخضع أصحابها لسلم رواتب الموظفين المصنفين

شهادة الدراسة الثانوية العامة  -
)ناجح توجيهي( أو ما يعادلها 

 كحد أدنى.

  (ج)

شهادة الدراسة الثانوية العامة  - رئيس الفرع في المجاالت اإلدارية أو المالية او المهنية 
)ناجح توجيهي( أو ما يعادلها 

 كحد أدنى.

  (د)

 رع( )رئيس شعبة، رئيس ف
في المجاالت الحرفية التي يخضع أصحابها إلى تعليمات 
مسميات وظائف الفئة الرابعة ومواصفاتها ورواتبها 

 وزياداتها السنوية في الجامعة. 

الشهادة المدرسية للصف الثاني  -
، أو شهادة التدريب الثانوي فأقل

 المهني أو الحرفي.

 
 فية اإلدارية على النحو التالي:تحدد شروط إشغال الوظائف اإلشرا   (4المادة )

 

أ( مين ذي   /3شترط فيمن ي عيَّن أو ي سّمى فيي أ  وظيةية إشيرافية إداريية مشيار إلي يا فيي المياد   ي   أ.

 :التاليةشروط ال التعليمات توافر 

( مين ذي   التعليميات مين 3 أ( مين المياد    أن يكون مسيتوفيا  للشيروط المشيار إلي يا فيي الة ير  .1

 لعلمي.حيث المؤذل ا

 أن ال ت ل درجته عن الدرجة الثانية. .2

 أن يكون من الموظةين المصنةين والمثبتين في الخدمة الدائمة في الجامعة. .3

ع وبية اإلني ار أو ع وبية الحسي  مين الراتيا خيتل السينتين السياب تين أالَّ يكون قد أوقعت علييه  .4

 لى التسمية.على التسمية، أو أية ع وبة أعلى ختل الثتث سنوات الساب ة ع

 سنوات عن جيد جدا . ثتثأالَّ ت ل ت ارير  السنوية آلخر  .5

 ( سبع سنوات.7أالَّ ت ل خدمته في الجامعة عن   .6

أن يسيييتوفي الشيييروط الخاصييية التيييي تتطلب يييا الوظيةييية اإلشيييرافية اإلداريييية بموجيييا ال يييوانين  .7

 واألنظمة والتعليمات التي تطبق في الجامعة.

 

ا( مين ذي   /3أو ي سّمى في أ  وظيةة إشرافية إدارية مشار إلي ا في الماد    شترط فيمن ي عيَّن. ي  ا

 :التاليةشروط الالتعليمات توافر 



( مين ذي   التعليميات مين 3 ا( مين المياد    أن يكون مستوفيا  للشروط المشار إلي ا فيي الة ير  .1

 حيث المؤذل العلمي. 

 أن ال ت ل درجته عن الدرجة الرابعة . .2

 الموظةين المصنةين والمثبتين في الخدمة الدائمة في الجامعة.أن يكون من  .3

ع وبية اإلني ار أو ع وبية الحسي  مين الراتيا خيتل السينتين السياب تين أالَّ يكون قد أوقعت علييه  .4

 على التسمية، أو أية ع وبة أعلى ختل الثتث سنوات الساب ة على التسمية.

 عن جيد جدا . سنوات ثتثأالَّ ت ل ت ارير  السنوية آلخر  .5

 (8وعين   ،( سينوات لمين يحميل شي اد  الثانويية العامية10أن ال ت ل خدمته في الجامعية عين   .6

 ( سنوات لمن يحمل درجة البكالوريوس.6وعن   ،لمن يحمل درجة الدبلو سنوات 

اإلشيييرافية اإلداريييية بموجيييا ال يييوانين  أن يسيييتوفي الشيييروط الخاصييية التيييي تتطلب يييا الوظيةييية .7

 .واألنظمة والتعليمات التي تطبق في الجامعة

 

ج( مين ذي   /3شترط فيمن ي عيَّن أو ي سّمى في أ  وظيةة إشرافية إدارية مشار إلي ا فيي المياد   . ي  ج

 :التاليةشروط الالتعليمات توافر 

( مين ذي   التعليميات مين 3ن المياد    ج( مي أن يكون مستوفيا  للشروط المشار إلي يا فيي الة ير  .1

 .العلمي حيث المؤذل

 .أن ال ت ل درجته عن الدرجة الخامسة .2

 أن يكون من الموظةين المصنةين والمثبتين في الخدمة الدائمة في الجامعة. .3

ع وبية اإلني ار أو ع وبية الحسي  مين الراتيا خيتل السينتين السياب تين أالَّ يكون قد أوقعت علييه  .4

 أو أية ع وبة أعلى ختل الثتث سنوات الساب ة على التسمية.على التسمية، 

 .سنوات عن جيد جدا   ثتثأالَّ ت ل ت ارير  السنوية آلخر  .5

 (8وعين   ،( سينوات لمين يحميل شي اد  الثانويية العامية10أن ال ت ل خدمته في الجامعية عين   .6

 وريوس.( سنوات لمن يحمل درجة البكال6وعن   ،لمن يحمل درجة الدبلو  سنوات

أن يسيييتوفي الشيييروط الخاصييية التيييي تتطلب يييا الوظيةييية اإلشيييرافية اإلداريييية بموجيييا ال يييوانين  .7

 واألنظمة والتعليمات التي تطبق في الجامعة.

 

يجوز وبناء  على تنسيا من العميد أو المدير المختص تعيين أو تسيمية رؤسياء الشيعا والةيرو   د.

د( ميين ذيي   التعليمييات ميين مييوظةي الةئيية /3الميياد   فييي المجيياالت الحرفييية التييي أ شييير إلي ييا فييي 

( من تعليمات مسميات وظيائف الةئية الرابعية ومواصيةات ا 11  الرابعة، و لك حسا نص الماد 

ورواتب ا وزيادات ا السنوية في جامعة مؤتة، و لك في حالة عد  توافر من يحمل شي اد  الثانويية 

 وحسا الشروط التالية: ،مجال العمل ، أو مؤذت  علميا  في توجي ي ناجح( العامة

 برواتييا م طوعيية( ومثبييت فييي الخدميية الدائميية فييي  أن يكييون ميين المييوظةين مييير المصيينةين .1

 الجامعة.

أالَّ يكون قد أوقعت علييه ع وبية اإلني ار أو ع وبية الحسي  مين الراتيا خيتل السينتين السياب تين  .2

 لساب ة على التسمية.على التسمية، أو أية ع وبة أعلى ختل الثتث سنوات ا

 سنوات عن جيد جدا . ثتثأالَّ ت ل ت ارير  السنوية آلخر  .3

سينوات لمين ي رشيح إليى ذي   الوظيائف اإلشيرافية  عشير (10  عين أالَّ ت ل خدمته فيي الجامعية .4

  رئيس شعبة، رئيس فر (.: اإلدارية

 



 (: 5المادة )

ب يرار مين رئييس الجامعية، يكون لكل وحد  أو دائر  أو مركز في الجامعية ميدير يسيّمى  .1
 ( من نظا  الموظةين المعمول به في جامعة مؤتة.13و12وبما ينسج  مع المادتين  

 يسّمى مساعد مدير الوحد  أو المركز ب رار من الرئيس.   .2

بنياء  عليى تنسييا مين العمييد أو  ،يسّمى مساعد ميدير اليدائر  ب يرار مين رئييس الجامعية .3
 المدير المختص.

عبة أو رئيس الةر  ب رار من الرئيس، بناء  على تنسيا من العميد يسّمى رئيس الش .4
 أو المدير المختص. 

 
على الرغم مما ورد في المواد السابقة يجوز لرئيس الجامعة تكليف أحد  (:6المادة )

العاملين في الجامعة بأية وظيفة إشرافية للدوائر الفنية والحرفية باإلضافة إلى 
 الضرورة أو المصلحة العامة ذلك، ولمدة عام. عمله األصلي، إذا اقتضت

ــــام (: 7المااااادة )  ــــذين يكلفــــون بالقي ــــدريس ال ــــى أعضــــاء هيئــــة الت ــــه هــــذه التعليمــــات عل ال تطب
ـــــي المـــــادة ) ـــــة المنصـــــو  عليهـــــا ف أ( مـــــن هـــــذه /3بالوظـــــائف اإلشـــــرافية اإلداري

 التعليمات.

سس تتعلـه فـي التعيـين بالوظـائف تلغي هذه التعليمات أية تعليمات أو قرارات أو أ  (:8)لمادة ا
 اإلشرافية اإلدارية إذا تعارضت معها.

يبـت مجلـس العمـداء فـي اإلشـكاليات الناشـئة عـن تطبيـه هـذه التعليمـات فـي أي   (:9)لماادة ا
  موضوع لم تنص عليه هذه التعليمات.

 
 
 

( 500/2016العمـداء رقـم )( من التعليمـات، وععـادة التـر،يم، بنـاءى علـى قـرار مجلـس 6تم إلغاء نص المادة )
" على الرغم مما ورد في المواد السابقة يجوز لرئيس الجامعة تكليف أحاد ، والمتضـمنة 7/9/2016تاريخ 

العاااملين فااي الجامعااة بأيااة وظيفااة إشاارافية إداريااة باإلضااافة إلااى عملااة األصاالي إذا اقتضاات الضاارورة أو 
  .ودون إجراء المفاضلةالمصلحة العامة ذلك ولمدة عام 

 
( 647/2016( من التعليمات، وععـادة التـر،يم، بنـاءى علـى قـرار مجلـس العمـداء رقـم )6تم إعادة نص المادة )

على الارغم مماا ورد فاي الماواد الساابقة يجاوز لارئيس الجامعاة تكلياف " ، والمتضـمنة:5/12/2016تاريخ 
باإلضاافة إلاى عملاه األصالي، إذا  أحد العاملين في الجامعاة بأياة وظيفاة إشارافية للادوائر الفنياة والحرفياة

 .اقتضت الضرورة أو المصلحة العامة ذلك، ولمدة عام
 

 .29/5/2018( تاريخ 229/2018( بموجب قرار مجلس العمداء رقم )4تم تعديل نص المادة )
( تااااااريخ 262/2018/2019( بموجاااااب قااااارار مجلاااااس العماااااداء رقااااام )5تااااام تعاااااديل ناااااص الماااااادة )

26/2/2019. 



 


