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" تعليمات اإلجازات المرضية والطارئة ألعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في جامعة مؤتة
صادرة بموجب المادة ( )32من نظام أعضاء الهيئة التدريسية رقم ( )143لسنة "2003

المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات " :تعليمات اإلجازات المرضية والطارئة ألعضاء هيئةةة التة ر
في جامعة مؤتة" ،و عمل بها اعتبا اًر ما تار خ إقرارها.

والمحاضةةر ا المتغةةر يا

ج

المادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،ما لم ت ل القر نة

على ير ذلك.

الجامعة :جامعة مؤتة.
الرئي  :رئي

الجامعة.

العمي  :عمي الكلية.

المجل  :مجل

عم اء الجامعة.

أعضاء هيئة الت ر

في الجامعة ،هم:

 -1األستاذ

 -2األستاذ المشارك
 -3األستاذ المساع
 -4الم رس

 -5الم رس المساع
المادة ()3

أ .يجوز للعمي مةةن عضةةو الهيئةةة الت ر سةةية أو المحاضةةر المتغةةر إجةةازتيا مرضةةيتيا فةةي الغصةةل ال ارسةةي
الواح ة ت تد ة م ة ة مةةل منهمةةا علةةى ثةثةةة أيةةاا دون الحاجةةة إلةةى تقر ةةر ن ةةي ،ةةر طة أن يعلةةم عضةةو
هيئةةة التة ر

أو المحاضةةر المتغةةر رئةةي

قسةةمأل فةةي اليةةوا األول لاياوةةأل عةةا عة د األيةةاا والتةةار خ ونةةو

المرض.
ب.

يجةةوز للعمية مةةن عضةةو الهيئةةة الت ر سةةية أو المحاضةةر المتغةةر إجةةازة مرضةةية ت تد ة علةةى أسة و فةةي
ةاء علةةى تقر ةةر ن ةةي يعتمة ه العمية  ،وإذا زادت مة ة المةةرض علةةى ذلةةك يتةةولى العمية
الغصةةل الواحة بنة ً
عرض الموضو على اللجنةةة الط يةةة األوليةةة التةةي لهةةا أن تومةةي للعمية ومةةن اإلجةةازة المرضةةية لمة ة

أقصاها هر.
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ج.

إذا زادت فترة المرض على هر يعرض العمي األمر على اللجنة الط ية المرمد ة في الجامعة التي لهةةا
أن تومةةي إلةةى رئةةي

الجامعةةة ومةةن عضةةو هيئةةة الت ة ر

أو المحاضةةر المتغةةر إجةةازة مرضةةية أ ةةر

لم ة أقصاها ( )3أ هر ،وإذا زادت الم ة على ذلك تكةةون اإلجةةازة المرضةةية بتومةةية مةةا اللجنةةة الط يةةة

العليا على أن ت يتجاوز مجمو إجازاتأل المرضية عا ( )12ه اًر.

المادة (:)4

على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أن يعود إلى عمله بعدد انتهداء إجازتده مرا،درةخ و د
دة

ابتداء من اليدوم الد ا انتهدي يده إجازتدهخ فددذا زادت مددة الىيداب علدى
ذلك يحرم من راتره وع واته
ً
أسددابيم متةددلة يعتاددر فاقددداً لو يفتدده فددي الضامعددة( .تددم أضددافة نددر المددادة بموجددب قدرار رئددي الضامعددة

( )2020/1192تاريخ 2020/11/3خ وإعادة ترقيم المواد).

المة ةةادة ( :)5يتقاضة ةةى عضة ةةو الهيئة ةةة الت ر سة ةةية أو المحاضة ةةر المتغة ةةر عة ةةا إجا ازتة ةةأل المرضة ةةية الطو لة ةةة راتبة ةةأل
وعةواتأل على النحو التالي:

أ -عا السنة األولى ما المرض المستمر راتبأل مامةً مع العةوات.
ب -يع ةةايا عض ةةو هيئ ةةة الت ة ر

أو المحاض ةةر المتغ ةةر الم ةةر ع وع ة م ةةرور س ةةنة م ةةا مرض ةةأل م ةةا ق ةةل

اللجنة الط يةةة العليةةا فةةيذا ت ةةيا لهةةا أن مرضةةأل يةةر قابةةل للشةةغاء تنتهةةي

ماتةةأل مةةا المرجةةع المخةةت

والتعييا.

المادة (:)6
أ-

إذا أميب عضو هيئة الت ر

أو المحاضر المتغر ومرض وهو في مهمة رسمية ةةار المملكةةة يجةةب

ةاء
عليأل إبة رئي الجامعة وحالتةةأل ،ولةرئي الجامعةةة منحةةأل إجةةازة مرضةةية لمة ة أسة و محة أقصةةى بنة ً
ةاء
علةةى ةةهادة مةةا ن يةةب عةةاا ،و مكةةا أن تمة د هةةذه اإلجةةازة حسةةب الحاجةةة لمة ة أقصةةاها أسة وعان بنة ً
على هادة ما ن يب ا تصامي ،و تم إعةا عمي الكلية بذلك.

بناء علةةى تقر ةةر ن ةةي
ب -إذا استوجب المرض الاياب وع ذلك يجب الحصول على موافقة رئي الجامعة ً
ما مستشغى ر طة أن يعتم التقر ر الط ي أو اإلجازة المرضية مةةا السةةلطات األردنيةةة المختصةةة فةةي
ذلك ال ل .

ج -وفةةي جميةةع األح ةوال يجةةب تدو ة الجامعةةة والتقةةار ر الط يةةة ذات العةقةةة أوتً وةةاول و الطر قةةة المناسةةبة
للعرض واتعتماد ما اللجنة الط ية المختصة حسب األمول.

المادة (:)7

تنتهة ةةي الت ادمة ةةات الجامعة ةةة المالية ةةة النا ة ةةئة عة ةةا اإلجة ةةازات المرضة ةةية والنسة ةةبة للمتعاقة ة يا مة ةةا أعضة ةةاء الهيئة ةةة

الت ر سية والمحاضر ا المتغر يا وانتهاء م ة عقودهم.
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المادة (:)8
أ .يجوز للعمي من عضو هيئة الت ر
في الغصل ال راسي الواح .

ب .1 .يجوز لمجل

أو المحاضةةر المتغةةر إجةةازة نارئةةة ت تد ة مة تها علةةى أسة و

العمة اء مةةن عضةةو هيئةةة التة ر

الةةذز اسةةتنغ إجا ازتةةأل المتاحةةة إجةةازة نارئةةة دون

ةاء علةةى تنسةةيب مةةا مجلة
راتب لم ة ت تد عا فصل دراسي واح ولمرة واح ة فةةي الرتبةةة وذلةةك بنة ً
القسم ومجل الكلية المعنييا.

 .2تكةةون مبا ةرة عضةةو هيئةةة الت ة ر

للعمةةل وع ة اإلجةةازة التةةي منح ة

ه ةةذه الم ةةادة عل ةةى الغص ةةل ال ارس ةةي ال ةةذز يل ةةي الغص ةةل ال ةةذز منحة ة

لةةأل وموجةةب الغق ةرة ب  1مةةا

في ةةأل ( الغص ةةل األول أو الغص ةةل

الثة ةةاني) وت يعت ة ةةر الغصة ةةل الصة ةةيغي فص ة ةةً د ارسة ةةياً لهة ةةذه ال اية ةةة ،وت يجة ةةوز قطة ةةع هة ةةذه اإلجة ةةازة وع ة ة

سر انها.

 .3يجوز استثناء هذا اإلجازة ما نسبة الة ( )%30ما القائميا على الت ر

في القسم.

المادة (:)9

أ .تسةةتح

المةرأة الحامةةل عضةةو هيئةةة التة ر

أو المحاضةةر المتغةةر إجةةازة أمومةةة ونغولةةة ق ةةل الةةوتدة
م ةةا

ةاء عل ةةى تقر ةةر ن ةةي مص ة
و ع ة ها لم ة ة عش ةرة أس ةةابيع متص ةةلة ب ارت ةةب مام ةةل م ةةع الع ةةةوات بن ة ً
اللجنة الط ية المرمد ة في الجامعة على أن ت تد الم ة التي تمن ما إجازة األمومةةة والطغولةةة وعة

الةةوتدة علةةى سةةتة أسةةابيع إت إذا مان ة
كاملة وع الوتدة.

ب .إذا تمخض

الوتدة عا ولي مي

الةةوتدة مبك ةرة ،فغةةي هةةذه الحالةةة تمةةن إجةةازة األمومةةة والطغولةةة

فتمن عضو هيئة الت ر

إجازة م تها ستة أسابيع وع الوتدة.

المادة (:)10
فةةي جميةةع األح ةوال علةةى عضةةو هيئةةة الت ة ر

أو المحاضةةر المتغةةر إعةةةا رئةةي

القسةةم واياوةةأل وعلةةى رئةةي

القسم إبة العمي بذلك.
تكون اللجان الط ية في الجامعة الخامة والعامليا على النحو اآلتي:
أ -اللجنة الط ية األولية

ب -اللجنة الط ية المرمد ة
 -اللجنة الط ية العليا
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أ -تعيا اللجان الط ية وقرار ما الرئي

وتكون م ة العضو ة فيها سنتيا قابلتيا للتج ي .

ب -تشةةكل اللجنةةة الط يةةة األوليةةة برئاسةةة مة ير المرمةةد الصةةحي وعضةةو ة أحة أعضةةاء هيئةةة التة ر
كلية الطب سر رز وأح أنباء المرمد الصحي.

 تشةةكل اللجنةةة الط يةةة المرمد ةةة مةةا ثةثةةة أنبةةاء أعضةةاء هيئةةة الت ة رات تصاص في الباننية والجراحة إن أمكا ذلك ،و عيا الرئي
د -تشكل اللجنة الط ية العليا برئاسة عمي ملية الطب وعضو ة:

فةةي

و كةةون اثنةةان مةةنهم مةةا ذوز

ما بينهم رئيساً لها.

 ن يب ا تصاص في الجراحة العامة أو الخامة. ن يب ا تصاص في األمراض الباننية ن يب ا تصاص -ن يب ا تصاص

تمار ساللجنةالطبيةاألوليةالمهامالتالية:
أ -المص ةةادقة عل ةةى تق ةةار ر الغحة ة

الط ةةي الش ةةامل عنة ة التوئي ةةت ألعض ةةاء هيئ ةةة التة ة ر

البعثةةات ال ارسةةية وجميةةع فئةةات المةةوئغيا ،ل يةةان ليةةاقتهم ،وذلةةك وع ة الغح ة

وط ي يا ما أمحاب ات تصاص السر رز إذا تطلب األمر ذلك.

ومر ةةحي

السةةر رز مةةع اتسةةتعانة

ب -اإلج ةازات المرضةةية للعةةامليا والمسةةتخ ميا فةةي الجامعةةة والتةةي تد ة م ة تها علةةى أس ة و وت تتجةةاوز
الشهر.
 -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها ما رئي

الجامعة أو م ير دائرة الموارد البشر ة.

تمار ساللجنةالطبيةالمركزيةالمهامالتالية:
أ -التومية واإلجازات المرضية التي تد مة تها علةةى ةةهر وت تتجةةاوز أر عةةة أ ةةهر والمحولةةة إليهةةا مةةا
اللجنة الط ية األولية.

ب -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها ما اللجنة الط ية األولية ورفع التوميات الةزمة وشانها.

 التنسةةيب و ةةالعرض عل ةةى اللجن ةةة الط ي ةةة العلي ةةا لتق ة ير نس ةةبة العج ةةد و ي ةةان م ةالعمل في الجامعة لنغ

الق ة رة عل ةةى موام ةةلة

الوئيغة وذلك وع المعاينة والتاك ما الحالة المرضية.

تمار ساللجنةالطبيةالعلياالمهامالتالية:
أ -التومةةية واإلجةةازات المرضةةية التةةي تد ة مة تها علةةى أر عةةة ةةهور للحةةاتت المحولةةة إليهةةا مةةا اللجنةةة
الط ية المرمد ة.

ب -فح ة

المشةةترميا والتةةاميا الصةةحي والجامعةةة والمنتغعةةيا و ةةرض التومةةية ومعةةالجتهم ةةار ال ة ةد

وف التعليمات الخامة بذلك.
 -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها ما اللجنة الط ية المرمد ة ورفع التوميات الةزمة وشانها.
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د -تق ير م

ارتباط وفاة الموئف وط يعة عملأل

ه -تق ة ة ير نسة ةةبة العج ة ة د و ية ةةان م ة ة

الق ة ة رة علة ةةى موامة ةةلة العمة ةةل فة ةةي الجامعة ةةة لة ةةنغ

الوئيغة ةةة ورفة ةةع

التوميات الةزمة وشانها.

و -ال

في أية حاتت ارجة عا ا تصاص اللجان الط ية المختصة األ ر .

ز -يصاد على توميات اللجنة نائب رئي

الجامعة للشؤون األكاديمية إذا مان األمةةر يتعلة واعضةةاء

هيئة الت ر .

فةةي حةةال اتعت ةراض علةةى تومةةية أز لجنةةة ن يةةة يح ة لل ةرئي

إعةةادة التومةةية للجنةةة نغسةةها للن ةةر فيهةةا مةةا

ج ي أو استئنافها أماا لجنة أعلةةى وتكةةون تومةةية اللجنةةة المسةةتانف إليهةةا قطعيةةة ،أمةةا تومةةيات اللجنةةة الط يةةة
لعليةةا فل ةرئي

الجامعةةة الح ة فةةي إعادتهةةا إلةةى اللجنةةة نغسةةها إلعةةادة الن ةةر فيهةةا وتعت ةةر تومةةياتها قطعيةةة وع ة

تص يقها.
إذا تعةةذر علةةى المةةر ع مراجعةةة اللجنةةة الط يةةة المرمد ةةة أو العليةةا فيجةةوز انت ة اب عضةةو ا مةةا اللجنةةة الط يةةة
األوليةةة أو م ة ير المرمةةد الصةةحي لغح ة

المناسب وشانها.

المةةر ع ورفةةع التومةةية إلةةى اللجنةةة الط يةةة المعنيةةة تتخةةاذ القةةرار

إذا تعذر انعقاد أية لجنة ما اللجان الط ية وكامل أعضائها فتنعق اللجنة واأل ل ية.
تشةةكل أمانةةة سةةر للجةةان الط يةةة فةةي المرمةةد الصةةحي فةةي الجامعةةة تحةةتغج وةةالقيود والسةةجةت وكةةل لجنةةة وتقةةوا
برفع التوميات إلى المرجع المخت
ي

رئي

وتحتغج وختم اص واللجان الط ية
في هذه التعليمات

الجامعة في الحاتت التي لم ترد عليها ن

تل ي هذه التعليمات أز تعليمات أو ق اررات ساوقة اعتبا اًر ما تار خ إقرارها.
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