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 ) ٣١(رقم في جامعة اليرموك  من نظام الموظفين اإلداريين والفنيين) ٤١(المادة  بمقتضىصادرة 
 ٢٠٠٣لسنة ) ١١٧(ي جامعة اليرموك رقم من نظام الهيئة التدريسية ف) ٢٦(والمادة رقم  ٢٠٠٤لسنة 

 
اإلج��ازة المرض�ية ألعض�اء هيئ�ة الت�دريس والم�وظفين ف��ي      تعليم�ات  " تس�مى ه�ذه التعليم�ات             : ١الم�ادة  

 . ٢٠٠٥/   ٦ / ٨  من ابتداء ويعمل بها  ٢٠٠٥لسنة  جامعة اليرموك 
 

دت في هذه التعليم�ات المع�اني المخصص�ة له�ا أدن�اه      حيثما ور والعبارات التالية يكون للكلمات         : ٢المادة 
 .ذلك  خالفما لم تدل القرينة على 

 جامعة اليرموك  :الجامعة          
 رئيس الجامعة   :الرئيس           
األس��تاذ واألس��تاذ المش��ارك واألس��تاذ المس��اعد والم��درس والمحاض��ر   :  عض��و هيئ��ة الت��دريس          

  ثين في جامعة اليرموك المتفرغ وهيئة الباح
  .الموظف اإلداري والفني ومساعد التدريس أو البحث في جامعة اليرموك    :الموظف         
 .اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة : اللجنة الطبية          
   الم��دة الت��ي يس��مح فيه��ا لعض��و هيئ��ة الت��دريس او الموظ��ف ف��ي الجامع��ة    :  اإلج��ازة المرض��ية         

بالتغيب عن العمل بسبب المرض بناء على تقرير طبي من الطبي�ب المع�الج   
 .او اللجنة الطبية 

 . السنة المالية للموظف، والسنة الدراسية لعضو هيئة التدريس : السنة          
 

ه�ا   يجوز ان يمنح عض�و هيئ�ة الت�دريس او الموظ�ف اج�ازات مرض�ية متفرق�ة ال يزي�د مجموع                 : ٣المادة 
 وإذا. على سبعة ايام في السنة بتوصية من طبي�ب وموافق�ة العمي�د او م�دير الوح�دة المخ�تص       

زادت مدة اإلج�ازات المرض�ية المتفرق�ة عل�ى س�بعة اي�ام ف�ي الس�نة فتخص�م الم�دة الزائ�دة م�ن             
استنفد اجازت�ه الس�نوية فتخص�م م�ن      وإذا. اإلجازة السنوية المستحقة للموظف عن تلك السنة 

 .راتبه 
 

تمنح اإلجازة المرضية المتصلة التي تزيد مدتها على أس�بوع وال تتج�اوز ش�هرًا بن�اء عل�ى ق�رار         .   أ:  ٤المادة 
 . من اللجنة الطبية وال تخصم هذه اإلجازة من اإلجازة السنوية 

يع��وض عض��و هيئ��ة الت��دريس ع��ن محاض��راته وواجبات��ه التدريس��ية الت��ي تغي��ب عنه��ا بس��بب      .   ب  
 .لمرضية بالتنسيق مع رئيس القسم األكاديمي المعني اإلجازة ا

 
 

إذا لم يشف عضو هيئة التدريس او الموظف م�ن الم�رض خ�الل ش�هر واح�د م�ن ت�اريخ مرض�ه               :  ٥المادة 
فتم�دد إجازت�ه م�ن اللجن��ة الطبي�ة ، وعل�ى اللجن��ة أن تح�دد ف�ي تقاريره�ا الم��دة الت�ي ت�رى أنه��ا           

ن�ة فح��ص عض�و هيئ�ة الت��دريس او الموظ�ف بع��د انقض�اء تل��ك      وإذا ق��ررت اللج. كافي�ة للش�فاء   
.المدة فال يس�مح ل�ه القي�ام بمه�ام وظيفت�ه إال إذا ق�ررت مقدرت�ه عل�ى ذل�ك بع�د إع�ادة الفح�ص             

                                                 
 . ٨/٦/٢٠٠٥، بتاريخ  ٢٠٠٤/٢٠٠٥للعام الجامعي ) ٥(في جلسته رقم صدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس الجامعة  ∗
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يتقاض�ى عض��و هيئ�ة الت��دريس او الموظ�ف المج��از إج�ازة مرض��ية طويل�ة راتب��ه      . أ:  ٦الم�ادة  
ى، ونص��ف راتب��ه م��ع نص��ف الع��الوات ع��ن   ك��امًال م��ع الع��الوات   ع��ن الش��هور األربع��ة األول��   

الش��هور األربع��ة التالي��ة، ويعتب��ر ب��دء م��دة اإلج��ازة المرض��ية م��ن الت��اريخ ال��ذي تح��دده اللجن��ة   
 .الطبية 

عند انتهاء مدة الشهور الثمانية المذكورة أعاله يجب إع�ادة معاين�ة عض�و هيئ�ة الت�دريس أو      . ب
ن�ة ان مرض�ه غي�ر قاب�ل للش�فاء تنه�ى خدمات�ه        الموظف من قبل اللجن�ة الطبي�ة ، ف�إذا وج�دت اللج    

 .بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المختصة بالتعيين 
إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها لعضو هيئة التدريس أو الموظ�ف م�رة ثاني�ة ان مرض�ه     . ج

مرض�ية لم�دة   قابل للشفاء ولكنه ليس ق�ادرًا عل�ى اس�تئناف عمل�ه، فيج�وز له�ا تمدي�د إجازت�ه ال        
أخ��رى ال تتج��اوز أربع��ة أش��هر برب��ع الرات��ب م��ع رب��ع الع��الوات، وإذا ل��م يش��ف عض��و هيئ��ة        
التدريس أو الموظف خالل هذه المدة ولم يصبح قادرًا على استئناف عمله، تنهى خدمات�ه لع�دم   

 .لياقته الصحية، وذلك بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة المختصة بالتعيين 
ا قررت اللجنة الطبية أن عضو هيئ�ة الت�دريس أو الموظ�ف أص�يب بم�رض أو بح�ادث وثب�ت        إذ. د

للجامعة أن ذلك قد حصل أثناء قيامه بواجباته دون إهمال منه ولسبب ناشئ ع�ن طبيع�ة عمل�ه    
فيمنح إجازة مرضية براتب كامل مع الع�الوات طيل�ة الم�دة الالزم�ة لش�فائه عل�ى أن ال تتج�اوز        

ا لم يشف في خالل الس�نة تنه�ى خدمات�ه بق�رار م�ن ال�رئيس بن�اء عل�ى تنس�يب          سنة كاملة ، فإذ
 .من اللجنة المختصة بالتعيين 

عضو هيئ�ة الت�دريس أو الموظ�ف عمل�ه إث�ر إج�ازة مرض�ية، ث�م حص�ل عل�ى إج�ازة            إذا باشر . هـ
مرضية أخرى للمرض نفسه قبل مرور شهر من اإلجازة السابقة، فتعد اإلجازة الالحقة مكمل�ة  

 . لإلجازة السابقة، لغايات احتساب المدة الواردة في هذه المادة
 

موظ�ف بم�رض وه�و ف�ي مهم�ة رس�مية أو أثن�اء غياب�ه ع�ن          إذا أصيب عضو هيئة الت�دريس أو ال . أ:   ٧المادة 
عمله بصورة قانونية خارج المملكة فانه يمنح إجازة مرضية ال تتجاوز أسبوعًا واحدًا بن�اء عل�ى   
تقرير من طبي�ب واح�د وعل�ى عض�و هيئ�ة الت�دريس أو الموظ�ف ف�ي ه�ذه الحال�ة أن يعل�م وحدت�ه             

 .التقرير الطبي الذي حصل عليهبرقيًا بمرضه بأسرع وقت ممكن وان يرسل إليها 
إذا زادت مدة مرض عضو هيئة التدريس أو الموظف وهو خارج المملك�ة عل�ى س�بعة أي�ام ول�م      . ب               

يستطع العودة إلى المملكة بسبب المرض فعليه أن يحصل على تقرير طب�ي موق�ع م�ن طبيب�ين أو     
ب��ين وض��عه المرض��ي وان حالت��ه  مستش��فى مص��دق م��ن المراج��ع الرس��مية ف��ي خ��ارج ألمملك��ة ي   

الصحية ال تسمح له بالسفر وان يعلم وحدته برقيًا ويرسل إليها التقارير الطبية التي حصل عليها 
المختصة للنظر فيه�ا وقبوله�ا أو رفض�ها عل�ى أن      ةبأسرع وقت ممكن لعرضها على اللجنة الطبي

 .لفحصه  يقدم نفسه إلى اللجنة الطبية المختصة فور عودته إلى المملكة
في جميع األحوال على عضو هيئة التدريس أو الموظف العودة إلى المملكة حالم�ا تس�مح حالت�ه    . ج               

 .الصحية بالسفر وما لم تستدع مهمته الرسمية خالف ذلك
 

دة تستحق المرأة الحامل عض�و هيئ�ة الت�دريس أو الموظف�ة ل�دى الجامع�ة إج�ازة أموم�ة قب�ل ال�وال          . أ:  ٨المادة 
وبعدها لمدة عشرة أسابيع متصلة برات�ب كام�ل م�ع الع�الوات الت�ي تس�تحقها، وذل�ك بن�اء عل�ى          
تقرير طبي مصدق م�ن اللجن�ة الطبي�ة عل�ى أن ال تق�ل الم�دة الت�ي تق�ع م�ن إج�ازة األموم�ة بع�د             

 .الوالدة عن ستة أسابيع 
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 . الموظفة لإلجازة السنوية ال تؤثر إجازة األمومة على استحقاق المرأة عضو هيئة التدريس أو. ب 
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خ  للمرأة عضو هيئة التدريس او الموظفة لدى الجامعة الحق في الحصول خ�الل س�نة م�ن    . ج١ ت�اري
 .وليدها الجديد بحيث ال تزيد مدتها على ساعة في اليوم الواحد إلرضاعالوالدة على فترة 

 

الجامع��ة، المرض��عة، إج��ازة ب��دون رات��ب   اذا ل��م تس��تحق عض��و هيئ��ة الت��دريس او الموظف��ة ف��ي    . د 
م�ن نظ�ام الم�وظفين اإلداري�ين     ) ٣٨(من نظام الهيئة التدريسية والمادة ) ٢٣(بموجب إحكام المادة 

والفنيين فلها ان تأخذ لهذا الغرض إجازة حضانة بدون راتب لرعاية وليدها لفترة او فترات ال يزي�د  
 .غرض  أليمومة ، وال تحسب خدمة مقبولة مجموعها على سنة من تاريخ انتهاء إجازة األ

 
م�ن ه�ذه الم�ادة تطب�ق عل�ى أعض�اء هيئ�ة الت�دريس والم�وظفين بعق�ود           ) ب(مع مراعاة أحك�ام الفق�رة   . أ:   ٩المادة  

أحكام اإلجازات الواردة في ه�ذه التعليم�ات ويع�املون معامل�ة أعض�اء هيئ�ة الت�دريس أو الم�وظفين         
 . رجة ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهمالمساوين لهم في الرتبة أو الد

- :يمنح أعضاء هيئة التدريس والموظفون بعقود إجازات مرضية طويلة حسب الترتيب التالي. ب 
 .شهران براتب كامل مع العالوات. ١ 
شهران بنصف الراتب مع نصف العالوات، وإذا لم يشف عضو هيئة الت�دريس أو الموظ�ف   . ٢ 

نة الطبية، وللمرجع المختص بالتعيين بعد ذلك الحق في إعطائه إج�ازة مرض�ية   فيحال إلى اللج
أقصاها ش�هران ب�دون رات�ب، ف�إذا ل�م ي�تم ش�فاؤه ويص�بح ق�ادرًا عل�ى اس�تئناف عمل�ه بموج�ب              
تقري��ر اللجن��ة الطبي��ة تنه��ى خدمات��ه بق��رار م��ن ال��رئيس بن��اء عل��ى تنس��يب اللجن��ة المختص��ة        

 .بالتعيين
 

لجامع��ة والعم��داء وم��دير ش��ؤون الع��املين والم��ديرون مس��ؤولون ع��ن تنفي��ذ أحك��ام ه��ذه    رئ��يس ا:  ١٠الم��ادة  
 .التعليمات

  
تعليم�ات اإلج�ازة المرض�ية ألعض�اء هيئ�ة الت�دريس والم�وظفين ف�ي جامع�ة          (تلغي ه�ذه التعليم�ات   :   ١١المادة 

 . ١٩٩٨لسنة ) ٢(اليرموك رقم 
 

                                                 
/  ١/ ١٥التي انعقدت بتاريخ  ٢٠١٥/ ٢٠١٤بوجب قرار مجلس الجامعة في جلسته الثانية للعام الجامعي ) ج/٨(تم تعديل المادة   ١

 .ويعمل بها من تاريخ انعقاده ٢٠١٥


