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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 هيئةة التةير

والمحاضةر المترةرني

في جامعة مؤتة" ،و عمل بها اعتبا اًر م تار خ إقرارها.

ج

المادة (:)2

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

على نير ذلك.

الجامعة :جامعة مؤتة.
الرئي  :رئي

الجامعة.

العميي :عميي الكلية.

المجل  :مجل

عمياء الجامعة.

أعضاء هيئة التير

في الجامعة ،هم:

 -1األستاذ

 -2األستاذ المشارك
 -3األستاذ المساعي
 -4الميرس

 -5الميرس المساعي
المادة ()3
أ .يجوز للعميي مةن عضةو الهيئةة التير سةية أو المحاضةر المترةر إجةازتي مرضةيتي فةي الرصةل الي ارسةي
الواحةةي ت تد ةةي مةةية مةةل منهمةةا علةةى ثةثةةة أيةةاا دون الحاجةةة إلةةى تقر ةةر نبةةي ،ةةر طة أن يعلةةم عضةةو
هيئةة التةير

أو المحاضةةر المترةر رئةةي

قسةمو فةةي اليةوا األول لدياألةو عة عةيد األيةةاا والتةار خ ونةةو

المرض.
ب.

يجةوز للعميةي مةن عضةو الهيئةة التير سةية أو المحاضةر المترةر إجةازة مرضةية ت تد ةي علةى أسةبو فةي
ةاء علةى تقر ةر نبةي يعتمةيه العميةي ،وإذا زادت مةية المةرض علةى ذلةك يتةولى العميةي
الرصةل الواحةي بن ً
عرض الموضو على اللجنةة الطبيةة األوليةة التةي لهةا أن تولةي للعميةي ألمةن اإلجةازة المرضةية لمةية
أقصاها هر.
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ج.

إذا زادت فترة المرض على هر يعرض العميي األمر على اللجنة الطبية المرمد ة في الجامعة التي لهةا
أن تولةةي إلةةى رئةةي

الجامعةةة ألمةةن عضةةو هيئةةة التةةير

أو المحاضةةر المترةةر إجةةازة مرضةةية أ ةةر

لمية أقصاها ( )3أ هر ،وإذا زادت المية على ذلك تكةون اإلجةازة المرضةية بتولةية مة اللجنةة الطبيةة
العليا على أن ت يتجاوز مجمو إجازاتو المرضية ع ( )12ه اًر.

المادة (:)4

يتقاضةةى عضةةو الهيئةةة التير سةةية أو المحاضةةر المترةةر ع ة إجا ازتةةو المرضةةية الطو لةةة راتبةةو وعةواتةةو علةةى
النحو التالي:

أ -ع السنة األولى م المرض المستمر راتبو مامةً مع العةوات.
ب -يعةةاي عضةةو هيئةةة التةةير

أو المحاضةةر المترةةر المةةر ب ألعةةي مةةرور سةةنة م ة مرضةةو م ة قبةةل

اللجنة الطبيةة العليةا فة ذا تبةي لهةا أن مرضةو نيةر قابةل للشةراء تنتهةي يماتةو مة المرجةع المخةت
ألالتعيي .

المادة (:)5
أ-

إذا أليب عضو هيئة التير

أو المحاضر المترر ألمرض وهو في مهمة رسمية ةار المملكةة يجةب

ةاء
عليو إبة رئي الجامعة ألحالتةو ،ولةرئي الجامعةة منحةو إجةازة مرضةية لمةية أسةبو محةي أقصةى بن ً
ةاء
علةى ةهادة مة نبيةب عةاا ،و مكة أن تمةيد هةذه اإلجةازة حسةب الحاجةة لمةية أقصةاها أسةبوعان بن ً
على هادة م نبيب ا تصالي ،و تم إعةا عميي الكلية بذلك.

بناء علةى تقر ةر نبةي
ب -إذا استوجب المرض الدياب ألعي ذلك يجب الحصول على موافقة رئي الجامعة ً
م مستشرى ر طة أن يعتمي التقر ر الطبي أو اإلجازة المرضية مة السةلطات األردنيةة المختصةة فةي
ذلك البلي.

ج -وفةةي جميةةع األح ةوال يجةةب تدو ةةي الجامعةةة ألالتقةةار ر الطبيةةة ذات العةقةةة أوتً ألةةبول و الطر قةةة المناسةةبة
للعرض واتعتماد م اللجنة الطبية المختصة حسب األلول.

المادة (:)6

تنته ةةي الت ادم ةةات الجامع ةةة المالي ةةة النا ةةئة عة ة اإلج ةةازات المرض ةةية ألالنس ةةبة للمتعاق ةةيي مة ة أعض ةةاء الهيئ ةةة

التير سية والمحاضر المتررني ألانتهاء مية عقودهم.

المادة ( ( :)7تم تعديل نص المادة ( )7بموجبب قبرار رئبي
.2016/12/26

أ .يجوز للعميي من عضو هيئة التير

الاامعبة رقبم  )2016/1940تباري

أو المحاضةر المترةر إجةازة نارئةة ت تد ةي مةيتها علةى أسةبو

في الرصل اليراسي الواحي.
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ب .1 .يجوز لمجل

العمياء مةن عضةو هيئةة التةير

الةذن اسةتنري إجا ازتةو المتاحةة إجةازة نارئةة دون

ةاء علةى تنسةيب مة مجلة
راتب لمية ت تد ي ع فصل دراسي واحي ولمرة واحية في الرتبةة وذلةك بن ً
القسم ومجل الكلية المعنيي .

 .2تكةةون مبا ةرة عضةةو هيئةةة التةةير

للعمةةل ألعةةي اإلجةةازة التةةي منح ة

هةةذه الم ةةادة عل ةةى الرصةةل الي ارس ةةي ال ةةذن يلةةي الرص ةةل ال ةةذن منح ة

لةةو ألموجةةب الرق ةرة ب  1م ة

في ةةو ( الرص ةةل األول أو الرصةةل

الث ةةاني) وت يعتب ةةر الرص ةةل الص ةةيري فصة ةةً د ارس ةةياً له ةةذه الداي ةةة ،وت يج ةةوز قط ةةع ه ةةذه اإلج ةةازة ألع ةةي

سر انها.

 .3يجوز استثناء هذا اإلجازة م نسبة الة ( )30%م القائمي على التير

في القسم.

المادة (:)8

أ .تسةتح

المةرأة الحامةل عضةو هيئةة التةير

أو المحاضةر المترةر إجةازة أمومةة ونرولةة قبةل الةوتدة

ةاء عل ةى تقر ةةر نبةةي مصةةي م ة
و عةةيها لمةةية عش ةرة أسةةابيع متصةةلة ب ارتةةب مامةةل مةةع العةةةوات بنة ً
اللجنة الطبية المرمد ة في الجامعة على أن ت تد ي المية التي تمن م إجازة األمومةة والطرولةة ألعةي
الةةوتدة علةةى سةةتة أسةةابيع إت إذا مانة

كاملة ألعي الوتدة.

ب .إذا تمخض

الوتدة ع وليي مي

المادة (:)9

فةةي جميةةع األح ةوال علةةى عضةةو هيئةةة التةةير

الةةوتدة مبك ةرة ،فرةةي هةةذه الحالةةة تمةةن إجةةازة األمومةةة والطرولةةة

فتمن عضو هيئة التير

إجازة ميتها ستة أسابيع ألعي الوتدة.

أو المحاضةةر المترةةر إعةةةا رئةةي

القسةةم ألدياألةةو وعلةةى رئةةي

القسم إبة العميي بذلك.

المادة (:)10
تكون اللجان الطبية في الجامعة الخالة ألالعاملي على النحو اآلتي:
أ -اللجنة الطبية األولية

ب -اللجنة الطبية المرمد ة
 -اللجنة الطبية العليا

المادة (:)11
أ -تعي اللجان الطبية ألقرار م الرئي

وتكون مية العضو ة فيها سنتي قابلتي للتجييي.

ب -تشةكل اللجنةة الطبيةة األوليةة برئاسةة مةيير المرمةةد الصةحي وعضةو ة أحةي أعضةاء هيئةة التةير
كلية الطب سر رن وأحي أنباء المرمد الصحي.
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 تشةةكل اللجنةةة الطبيةةة المرمد ةةة م ة ثةثةةة أنبةةاء أعضةةاء هيئةةة التةةيرات تصاص في الباننية والجراحة إن أمك ذلك ،و عي الرئي

د -تشكل اللجنة الطبية العليا برئاسة عميي ملية الطب وعضو ة:

و كةةون اثنةةان مةةنهم م ة ذون

م بينهم رئيساً لها.

 نبيب ا تصاص في الجراحة العامة أو الخالة. نبيب ا تصاص في األمراض الباننية نبيب ا تصاص -نبيب ا تصاص

المادة (:)12
تمارس اللجنة الطبية األولية المهام التالية:
أ -المص ةةادقة عل ةةى تق ةةار ر الرحة ة

الطب ةةي الش ةةامل عن ةةي التوئي ةةت ألعض ةةاء هيئ ةةة الت ةةير

البعثةةات الي ارسةةية وجميةةع فئةةات المةةوئري  ،لبيةةان ليةةاقتهم ،وذلةةك ألعةةي الرحة
ألطبيبي م ألحاب ات تصاص السر رن إذا تطلب األمر ذلك.

ومر ةةحي

السةةر رن مةةع اتسةةتعانة

ب -اإلجةةازات المرضةةية للعةةاملي والمسةةتخيمي فةةي الجامعةةة والتةةي تد ةةي مةةيتها علةةى أسةةبو وت تتجةةاوز
الشهر.

 -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها م رئي

الجامعة أو ميير دائرة الموارد البشر ة.

المادة (:)13
تمارس اللجنة الطبية المركزية المهام التالية:
أ -التولية ألاإلجازات المرضية التي تد ي ميتها علةى ةهر وت تتجةاوز أر عةة أ ةهر والمحولةة إليهةا مة
اللجنة الطبية األولية.

ب -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها م اللجنة الطبية األولية ورفع التوليات الةزمة ألشبنها.

 التنسةةيب ألةةالعرض علةةى اللجنةةة الطبيةةة العليةةا لتقةةيير نسةةبة العجةةد و يةةان مةةي القةةيرة علةةى موالةةلةالعمل في الجامعة لنر

الوئيرة وذلك ألعي المعاينة والتبكي م الحالة المرضية.

المادة (:)14
تمارس اللجنة الطبية العليا المهام التالية:
أ -التولةةية ألاإلجةةازات المرضةةية التةةي تد ةةي مةةيتها علةةى أر عةةة ةةهور للحةةاتت المحولةةة إليهةةا مة اللجنةةة
الطبية المرمد ة.

ب -فح ة

المشةةترمي ألالتةةامي الصةةحي ألالجامعةةة والمنترعةةي ألدةةرض التولةةية ألمعةةالجتهم ةةار الةةبةد

وف التعليمات الخالة بذلك.
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 -فح

الحاتت والتقار ر المحولة إليها م اللجنة الطبية المرمد ة ورفع التوليات الةزمة ألشبنها.

د -تقيير مي ارتباط وفاة الموئت ألطبيعة عملو

ه -تق ةةيير نسة ةةبة العجة ةةد و ية ةةان مة ةةي القة ةةيرة علة ةةى موال ةةلة العمة ةةل فة ةةي الجامعة ةةة لة ةةنر

الوئيرةةةة ورفةةةع

التوليات الةزمة ألشبنها.

و -الب

في أية حاتت ارجة ع ا تصاص اللجان الطبية المختصة األ ر .

ز -يصاد على توليات اللجنة نائب رئي

الجامعة للشؤون األكاديمية إذا مان األمةر يتعلة ألبعضةاء

هيئة التير .

المادة (:)15
في حال االعتراض على توصية أي لجنة طبية يحق للرئيس إعادة التوصية للجنة نفسها للنظر فيها من
جديد أو اسنتئنافها أمنام لجننة أعلنى وتكنو توصنية اللجننة المسنتانق إليهنا اطعينةا أمنا توصنيا اللجننة
الطبية لعليا فلرئيس الجامعنة الحنق فني إعادتهنا إلنى اللجننة نفسنها لعنادة النظنر فيهنا وتعتبنر توصنياتها
اطعية بعد تصديقها.
المادة (:)16
إذا تعننذر علننى المننريض مراجعننة اللجنننة الطبيننة المركزيننة أو العليننا فيجننوز انتنندام عاننوي من اللجنننة
الطبية األولية أو مدير المركز الصحي لفحص المريض ورفع التوصية إلى اللجنة الطبية المعنية التخاذ
القرار المناسم بشانها.
المادة (:)17
إذا تعذر انعقاد أية لجنة م اللجا الطبية بكامل أعاائها فتنعقد اللجنة باألغلبية.
المادة (:)18
تشكل أمانة سر للجا الطبية في المركز الصحي في الجامعة تحتفظ بالقيود والسجال بكل لجنة وتقنوم
برفع التوصيا إلى المرجع المختص وتحتفظ بختم خاص باللجا الطبية
المادة (:)19
يب رئيس الجامعة في الحاال التي لم ترد عليها نص في هذه التعليما
المادة (:)20
تلدي هذه التعليمات أن تعليمات أو ق اررات ساألقة اعتبا اًر م تار خ إقرارها.
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