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الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين في جامعة مؤتة   ضاءتعليمات اإلجازات المرضية والطارئة ألع" 
 "  2003( لسنة 143رقم ) الهيئة التدريسية ءنظام أعضا من( 32صادرة بموجب المادة )

 

 (:  1المادة ) 
لالمحاضيير ا المتغيير يا  هيئييو التيي ة  المرضيييو لالراة ييو ء  ييا   اإلجازاتمات : " تعليتسمى هذه التعليمات
 .ل عمل بها ا تباةًا ما تاة خ إقراةها  "،في جامعو مؤتو

 
 ج

 (:  2المادة ) 
يكون للكلمات لالعباةات الواةدة في هذه التعليمات المعاني المخصصو لها أدناه، ما لم ت ل القر نو  

  لى  ير ذلك.
 امعو مؤتو.الجامعو: ج 

 الر ي : ة ي  الجامعو.
 العمي :  مي  الكليو.

 المجل : مجل   م ا  الجامعو.
 أ  ا  هيئو الت ة   في الجامعو، هم:

 اءستاذ -1

 اءستاذ المشاةك  -2

 اءستاذ المسا   -3

 الم ةس  -4

 الم ةس المسا   -5

 
 (3المادة ) 
رضيييتيا فييي الغصييل ال ةاسييي إجييازتيا م المتغيير  المحاضيير أل الت ة سيييو الهيئييو   ييو ميين  للعمييي  يجييوز .أ

علييم   ييو  لييى ثةثييو أييياا دلن الحاجييو إلييى تقر يير ن ييي،  يير رو أن ي   الواحيي  ت تد يي  ميي ة مييل منهمييا
هيئييو التيي ة   أل المحاضيير المتغيير  ة ييي  قسييمأل فييي اليييوا اءلل لاياوييأل  ييا  يي د اءييياا لالتيياة خ لنييو  

 المرض.

فييي  أسيي و   لييى تد يي  ت إجييازة مرضيييو ضيير المتغيير ميين    ييو الهيئييو الت ة سيييو أل المحا للعمييي  يجييوز .ب
 العمييي  يتييولى ذلييك  لييى المييرض ميي ة زادت لإذا ،يعتميي ه العمييي  ن ييي تقر يير  لييى بنييا ً  الغصييل الواحيي  

 لميي ة اءلليييو التييي لهييا أن تومييي للعمييي  وميين  اإلجييازة المرضيييو  ر يييوال لجنييوال  لييى رض الموضييو  

 . هر أقصاها
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المرمد ييو فييي الجامعييو التييي لهييا  ر يواللجنو ال  لى العمي  اءمر يعرض  هر لى  المرض فترة زادت إذا .ج
أن تومييي إلييى ة ييي  الجامعييو وميين    ييو هيئييو التيي ة   أل المحاضيير المتغيير  إجييازة مرضيييو أ يير  

( أ هر، لإذا زادت الم ة  لييى ذلييك تكييون اإلجييازة المرضيييو بتوميييو مييا اللجنييو الر يييو 3لم ة أقصاها )
 .(  هراً 12تجالز مجمو  إجازاتأل المرضيو  ا )يأن ت    العليا  لى

 

 (:  4المادة ) 
على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أن يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازتهه ماارهرةو والفه   
 ذلك يحرم من راتاه وع واته ابتداًء من اليوم الذي انتهه  ييهه إجازتههو فهزذا زادت مهدة العيهاب علهى    هة
أسهابي  متلههلة ييعتفهر فاقههدًا لوفيفتهه فههي المامعهة. )تههم أضهافة نههق المهادة بموجههب قهرار رئههي  المامعههة 

 .  (و وإعادة ترقيم المواد3/11/2020( تاريخ 1192/2020)
 

يتقاضييييى   ييييو الهيئييييو الت ة سيييييو أل المحاضيييير المتغيييير   ييييا إجازاتييييأل المرضيييييو الرو لييييو ةاتبييييأل (: 5المييييادة )
 التالي:  ل ةلاتأل  لى النحو  

  ا السنو اءللى ما المرض المستمر ةاتبأل مامًة مع العةلات. -أ

المييير ع وعييي  ميييرلة سييينو ميييا مرضيييأل ميييا ق يييل  يعيييايا   يييو هيئيييو التييي ة   أل المحاضييير المتغييير   -ب
اللجنييو الر يييو العليييا فيي ذا ت يييا لهييا أن مرضييأل  ييير قابييل للشييغا  تنتهييي   ماتييأل مييا المرجييع المخييت  

 والتعييا.
 
 

 (:  6المادة ) 
يجييب  المملكييو  يياة  ةسييميو مهمييو في لهو ومرضأل المحاضر المتغر  هيئو الت ة     و  أميب إذا -أ

 بنييا ً  أسيي و  محيي  أقصييى لميي ة مرضيييو إجييازة منحييأل الجامعييو وحالتييأل، لليير ي  الجامعييو ة ييي  إبة  ليأل 

 بنييا ً  انأسيي و أقصيياها  لميي ة أن تميي د هييذه اإلجييازة حسييب الحاجييو ل مكييا ، يياا ن يييب مييا  ييهادة  لييى

  ا تصامي، ل تم إ ةا  مي  الكليو بذلك. هادة ما ن يب    لى

الاياب وع  ذلك يجب الحصول  لى موافقو ة ي  الجامعو بنيياً   لييى تقر يير ن ييي إذا استوجب المرض   -ب
المرضيييو مييا السييلرات اءةدنيييو المختصييو فييي  اإلجييازة ألما مستشغى  ر رو أن يعتم  التقر ر الر ي 

 ذلك ال ل .

جمييييع اءحييوال يجيييب تدل يي  الجامعيييو والتقيياة ر الر ييييو ذات العةقييو ألًت وييي لل ل الرر قييو المناسيييبو  لفييي -ج
 اللجنو الر يو المختصو حسب اءمول.  ماللعرض لات تماد  

 (: 7المادة )
تنتهييييي التدامييييات الجامعييييو الماليييييو النا ييييئو  ييييا اإلجييييازات المرضيييييو والنسييييبو للمتعاقيييي يا مييييا أ  ييييا  الهيئييييو 

 . سيو لالمحاضر ا المتغر يا وانتها  م ة  قودهمالت ة 
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 (: 8المادة )
 أسيي و أل المحاضيير المتغيير  إجييازة ناة ييو ت تد يي  ميي تها  لييى  هيئييو التيي ة  يجوز للعمي  من    ييو  .أ

 في الغصل ال ةاسي الواح .

دلن . يجييوز لمجليي  العميي ا  ميين    ييو هيئييو التيي ة   الييذ  اسييتنغ  إجازاتييأل المتاحييو إجييازة ناة ييو 1 .ب
ةاتب لم ة ت تد    ا فصل دةاسي لاح  للمرة لاحيي ة فييي الرتبييو لذلييك بنيياً   لييى تنسيييب مييا مجليي  

 القسم لمجل  الكليو المعنييا.

مييا  1. تكييون مبا ييرة   ييو هيئييو التيي ة   للعمييل وعيي  اإلجييازة التييي منحيي  لييأل وموجييب الغقييرة ب 2
فييييأل ) الغصيييل اءلل أل الغصيييل  هيييذه الميييادة  ليييى الغصيييل ال ةاسيييي اليييذ  يليييي الغصيييل اليييذ  منحييي 

الثيييياني( لت يعت يييير الغصييييل الصيييييغي فصييييًة دةاسيييييًا لهييييذه ال ايييييو، لت يجييييوز قرييييع هييييذه اإلجييييازة وعيييي  
 سر انها.

 %( ما القا ميا  لى الت ة   في القسم.30. يجوز استثنا  هذا اإلجازة ما نسبو الي )3
 

 

    (:9المادة )
إجهازة أمومهة ووفولهة قفهل الهو دة  المتفرغ المحاضر أو هيئة التدري  عضوالمرأة الحامل  تستحق .أ

والعدها لمهدة عرهرة أسهابي  متلهلة براتهب مامهل مه  العه وات بنهاًء علهى تصريهر وفهي ملهد  مهن 
المدة التهي تمهنم مهن إجهازة األمومهة والطفولهة  تصلاللمنة الطفية المرمزية في المامعة على أن   

يل نهههق المهههادة بموجهههب قهههرار رئهههي  المامعهههة رقههههم " تهههم تعهههدي بعهههد الهههو دة علهههى سهههتة أسهههاب
 ".18/7/2021( تاريخ 744/2021)

  إذا تمخ   الوتدة  ا للي  مي  فتمن    و هيئو الت ة   إجازة م تها ستو أسابيع وع  الوتدة. .ب
 
 

 

 (: 10المادة )
ل لييى ة ييي   فييي جميييع اءحييوال  لييى   ييو هيئييو التيي ة   أل المحاضيير المتغيير  إ ييةا ة ييي  القسييم واياوييأل

 القسم إبة  العمي  بذلك.
 

 

 (:11المادة )

 تكون اللجان الر يو في الجامعو الخامو والعامليا  لى النحو اآلتي:  
 اللجنو الر يو اءلليو -أ

 اللجنو الر يو المرمد و -ب

 اللجنو الر يو العليا - 
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 (:12المادة )

 سنتيا قابلتيا للتج ي .  ت عيا اللجان الر يو وقراة ما الر ي  لتكون م ة الع و و فيها -أ

تشييكل اللجنييو الر يييو اءلليييو بر اسييو ميي ير المرمييد الصييحي ل  ييو و أحيي  أ  ييا  هيئييو التيي ة   فييي  -ب
 كليو الرب  سر ر  لأح  أنبا  المرمد الصحي. 

تشييكل اللجنييو الر يييو المرمد ييو ميييا ثةثييو أنبييا  أ  ييا  هيئييو التييي ة   ل كييون اثنييان ميينهم ميييا ذل   - 
 يو لالجراحو إن أمكا ذلك، ل عيا الر ي  ما بينهم ة يسًا لها.  ات تصاص في البانن

 تشكل اللجنو الر يو العليا بر اسو  مي  مليو الرب ل  و و: -د

 ن يب ا تصاص في الجراحو العامو أل الخامو. -

 ن يب ا تصاص في اءمراض الباننيو -

 ن يب ا تصاص -

 ن يب ا تصاص -
 

 لمهام التالية: تمارس اللجنة الطبية األولية ا (:13المادة )
 

الغحييي  الر يييي الشيييامل  نييي  التوئييييت ء  يييا  هيئيييو التييي ة   لمر يييحي المصيييادقو  ليييى تقييياة ر  -أ
البعثييات ال ةاسيييو لجميييع فئييات المييوئغيا، ل يييان لييياقتهم، لذلييك وعيي  الغحيي  السيير ر  مييع اتسييتعانو 

 .ور ي يا ما أمحاب ات تصاص السر ر  إذا ترلب اءمر ذلك
لالمسيييتخ ميا فيييي الجامعيييو لالتيييي تد ييي  مييي تها  ليييى أسييي و  لت تتجيييالز للعيييامليا اإلجيييازات المرضييييو   -ب

 الشهر.

 فح  الحاتت لالتقاة ر المحولو إليها ما ة ي  الجامعو أل م ير دا رة المواةد البشر و. - 
 

 المهام التالية:  المركزيةتمارس اللجنة الطبية  (:14المادة ) 
 

  ميي تها  لييى  ييهر لت تتجييالز أة عييو أ ييهر لالمحولييو إليهييا مييا التوميو واإلجازات المرضيو التييي تد يي  -أ
 اللجنو الر يو اءلليو.

 فح  الحاتت لالتقاة ر المحولو إليها ما اللجنو الر يو اءلليو لةفع التوميات الةزمو وش نها. -ب

العجيييد ل ييييان مييي   القييي ةة  ليييى مواميييلو التنسييييب ويييالعرض  ليييى اللجنيييو الر ييييو العلييييا لتقييي ير نسيييبو  - 
 العمل في الجامعو لنغ  الوئيغو لذلك وع  المعاينو لالت ك  ما الحالو المرضيو.

 

 المهام التالية:  العلياتمارس اللجنة الطبية  (:15المادة )
 

التوميييو واإلجييازات المرضيييو التييي تد يي  ميي تها  لييى أة عييو  ييهوة للحيياتت المحولييو إليهييا مييا اللجنييو  -أ
 الر يو المرمد و.
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لتييياميا الصيييحي والجامعيييو لالمنتغعييييا و يييرض التومييييو ومعيييالجتهم  ييياة  الييي ةد فحييي  المشيييترميا وا -ب
 لفق التعليمات الخامو بذلك.

 .اللجنو الر يو المرمد و لةفع التوميات الةزمو وش نهافح  الحاتت لالتقاة ر المحولو إليها ما   - 
 تق ير م   اةتباط لفاة الموئف ور يعو  ملأل -د

لقيييي ةة  لييييى موامييييلو العمييييل فييييي الجامعييييو ليييينغ  الوئيغييييو لةفييييع تقيييي ير نسييييبو العجييييد ل يييييان ميييي   ا -ه
 التوميات الةزمو وش نها.

 الر يو المختصو اء ر .ال   في أيو حاتت  اةجو  ا ا تصاص اللجان   -ل

اللجنو نا ب ة ي  الجامعو للشييؤلن اءكاديميييو إذا مييان اءميير يتعلييق و   ييا  يصادق  لى توميات  -ز
 هيئو الت ة  .

 
 

 (:16المادة )

فييي حييال ات تييراض  لييى توميييو أ  لجنييو ن يييو يحييق لليير ي  إ ييادة التوميييو للجنييو نغسييها للن يير فيهييا مييا 
ج ي  أل استئنافها أميياا لجنييو أ لييى لتكييون توميييو اللجنييو المسييت نف إليهييا قرعيييو، أمييا توميييات اللجنييو الر يييو 

فيهييا لتعت يير تومييياتها قرعيييو وعيي   لعليييا فليير ي  الجامعييو الحييق فييي إ ادتهييا إلييى اللجنييو نغسييها إل ييادة الن يير
 تص يقها.

 

 

 (:17المادة )

إذا تعييذة  لييى الميير ع مراجعييو اللجنييو الر يييو المرمد ييو أل العليييا فيجييوز انتيي اب   ييو ا مييا اللجنييو الر يييو 
اءللييييو أل مييي ير المرميييد الصيييحي لغحييي  المييير ع لةفيييع التومييييو إليييى اللجنيييو الر ييييو المعنييييو تتخييياذ القيييراة 

  نها.المناسب وش
 

 (:18المادة )

 فتنعق  اللجنو واء ل يو.  أ  ا هاإذا تعذة انعقاد أيو لجنو ما اللجان الر يو وكامل  
 

 (:19المادة )

الر يييو فييي المرمييد الصييحي فييي الجامعييو تحييتغج وييالقيود لالسييجةت وكييل لجنييو لتقييوا  للجييانتشييكل أمانييو سيير 
 اللجان الر يوبرفع التوميات إلى المرجع المخت  لتحتغج وختم  اص و

 

 (:20المادة ) 

 ي   ة ي  الجامعو في الحاتت التي لم ترد  ليها ن  في هذه التعليمات
 

 (:21المادة )

 تل ي هذه التعليمات أ  تعليمات أل قراةات ساوقو ا تباةًا ما تاة خ إقراةها.  
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