تعليمات رقم ( )9لسنة 2102

"تعليمات الموظفين في الجامعة الهاشمية"

صادرة عن مجلس الجامعة بموجب قراره رقم ( )2102/02/22تاريخ 2102/8/6
بمقتضى أحكام المادة ( )01من نظام الموظفين في الجامعة الهاشمية
رقم ( )021لسنة 2112

المادة( :)1تسمم ذم ا التيمامما

"التيمامما

ب ا اعتبا اًر م تاراخ إقرارذا.

المادة( :)2اكن لمكمما

التفيا امل لفممال الممنميا لما ال اميمل ال ا ممال" نايمم

ناليبا ار التالال ،نحاثما نرد

أدفاا ما لل تد القرافل عم غار لك-:

لا ذ ا التيماما

الميافا المخصصل ل ا

ال امي ممل

:

ال اميل ال ا مال

الرئا ممس

:

رئاس ال اميمل

الم م ممس

:

م مس عمداء ال اميل

اليمام ممد

:

عماد الكمامل أن المي مد أن أي ف ماط اميما

المدام ممر

:

مدار أي نحدة أن دائرة لا ال اميل

الفمم ممال

:

فمال المنميا لا ال اميل ال ا مال رقل ( )151لسفل ()2112

الم فم ممل

:

ل فمل مؤن المنميام لما ال اميمل

المر ع الطبا :

الم فممل الطبامل الميتممدة لا ال اميمل

المادة( :)2مع مراعاة ما نرد لا المادة ( )11م الفمال-:

أ -تحدد در ل المنمف نراتبه األساسا عفد تياافه لا ال اميل حسب المؤذ اليمما
ننلق ال دن اآلتا - :

1

الدرجــة

المـــــؤهل العلمــــي

أدف مربنط الدر ل السادسل

الثافنال اليامل

أدف مربنط الدر ل

دبمنل ام (سفتا بيد الثافنال

اليامل)

دبمنل ام (ثالث سفنا

الثافنال اليامل) ،دبمنل ام

بيد

تمراض  /ذفدسل ثالث سفنا

ما ايادل ا

الخامسل

السفل الثالثل م الدر ل
أن

البكالنرانس
بكالنرانس لا ال فدسل /الصادلل

/طب األسفا  /التمراض
بكالنرانس لا الطب
الما ستار
ما ستار لا

ال فدسل/الصادلل/طب

الخامسل
أدف مربنط الدر ل الرابيل
(ب)

السفل الثالثل م الدر ل
الرابيل (ب)

أعم مربنط الدر ل الرابيل
(أ)

السفل الثالثل م الدر ل
الرابيل (ب)

أعم مربنط الدر ل الرابيل
(ب)

األسفا /التمراض

ما ستار لا الطب
الدكتنراا أن ما ايادل ا

السفل الثافال م الدر ل
الرابيل (أ)

السفل الثالثل م الدر ل
الثالثل (ب)

2

الراتب األساسي
(بالدينار)
14
45

55

75
99
111
99

111

125
115

أنلً :تحدد الرناتب لدر ا

المنميا اليامما بالراتب المقطنع نزاادات ل السفنال حسب ال دن اآلتا-:

الدرجة

الزيادة السنوية

السلـــــــــم

(الدينار)

أ

257 251 241 255 251 212

5

ب

224 229 222 215 217 211

5

أ

191 177 172 154 151

4

ب

142 155 151 115 129

4

أ

115 129 122 125 121

4

ب

91

95

115 119 112

4

خامسل

44

51

54

71

74

5

سادسل

14

51

51

57

42

1

سابيل

21

25

11

12

14

2

ثافال
ثالثل
رابيل

ثافااً :امفح المنميا بالراتب المقطنع فيس راتب ل األساسا الحالا عم السمل الميد نلا حا عدل
ن ند تطابق با رناتب ل مع السمل الميد  ،نتيد رناتب ل بما اتنالق مع السمل الميد لا منعد

استحقاق الزاادة السفنال.

المادة( :)1أ -تحدد مسماا

بيض النمائف نم منعات ا نمؤذالت ا ن رنط إ غال ا ندر ات ا نرناتب ا

نلق ال دن اآلتا-:
الفئـــة

المجموعــة

 السائق ال ي احم رخصل قاادة لئلسادسل.

السائقن

 السائق ال ي احم رخصل قاادة لئلخامسل.

 السائق ال ي احم رخصل قاادة لئلرابيل.

 -سائق اآللال الزراعال

3

الراتب األساسي
(بالدينار)

( )44دافا اًر
( )51دافا اًر
( )14دافا اًر
( )14دافا اًر

المجموعــة

الراتب األساسي

الفئـــة

(بالدينار)

 الحرل مما الحاصم م عمم م ( م م ادة ت ممدرابالحرلاا (حدادا لحال،

ف ار ،ماكافاك ،دذا ،
تمدادا

صحال..الخ)

م فمما لمممدة سممفتا بيممد التيمممال األساسمما

أن

( )14دافا اًر

ادة الثافنال الصفاعا.

 الحرل مما الحاصم م عمم م رخص ممل مزانلم مملم ف ممل دن د ارس ممل مفتمم ممل ل مما مؤسس ممل

التم م م ممدراب الم فم م م مما أن م م م م ادة الثافنام م م ممل

( )25دافار اً

الصفاعا.
منمين األم ال اميا
منمين األم ال اميا

 منمي ممن األمم م ال مماميا الم م ا احمم ممنادة الثافنال اليامل لأكثر.

 منميم م ممن األم م م م ال م م مماميا ال م م م ا اق م م ممم م ممؤذم ل اليممم م مما ع م م م

اليامل.
منمين األم ال اميا

م م م ادة الثافنام م ممل

 منميم م ممن األم م م م ال م م مماميا ال م م م ا اق م م ممم م ممؤذم ل اليممم م مما ع م م م

اليامل.

م م م ادة الثافنام م ممل

 الميافم م ممن بنمايم م ممل "م م م ممرف أن م ارقم م ممبمبف م م " أن بنمايم ممل "مم ممأمنر مقسم ممل" م م م

م رلن نمراقبن المبافا
نمأمنر المقسل

حممل

( )11دافا اًر

( )14دافا اًر

 الميافم م ممن بنمايم م ممل "م م م ممرف أن م ارقم م ممبمبفم م " أن بنماي ممل "م ممأمنر مقس ممل" ممم م

اليامل.
خدما

( )11دافا اًر

ادة الثافنال اليامل لأكثر .

تق مؤذالت ل اليممال ع

اليما (خدما

( )14دافا اًر

ادة الثافنال

( )25دافا اًر

مكتبال،

زراعال ،لنازل،

تحما نتفزا ،

 -الميافن بنمايل "عام ".

صاافل...........الخ).
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( )21دافا اًر

ب -اتل تيدا الرناتب األساسال لا ال اميل لمنميا األم ال اميا تما ااً مع الرناتب
المبافل أعالا.

المادة( :)5مع مراعاة ما نرد لا اليقرة (أ) م المادة رقل ( )5م الفمال اتل تكماف األ خاص
لميم لا ال اميل بساعا

محددة أن تيااف ل بأ نر انمال لمدة محددة بقرار م الرئاس،

نتفساب م اليماد أن المدار المختص نلقاً لما اما -:
أ -احدد لا قرار التكماف عدد ساعا
لك نضم فطاق المؤذال

اليم الييمال نمقدار المكالأة التا تصرف مقاب

اليممال ناليممال لممكميا .

ب -تحدد المكالأة المالال لأل خاص المكميا باليم لا ال اميل بدنال زئا  ،مم ل
احممن مؤذال

عممال ،نتتنالر لدا ل الخب ار

م الرئاس ،نا نز صرف مكالآ

اليفال أن الم فال المتخصصل ،بقرار

رال إ مالال ل ل مقاب عمم ل.

ج -احدد الرئاس قامل األ رة الانمال لمميا باأل رة الانمال ،نمقدار المكالأة لممكمف
باليم لا ال اميل ساعا

بمن ب األسس التالال-:

محددة ،نتحدد رنط التكماف ناليم باأل رة الانمال

 .1اكن اليم باأل رة الانمال لمنمائف الخدمال نالحرلال لقط.
 .2أ

ل اق م منع األ رة الانمال ع

المكالأة ال رال ع

اليمما.

الحد األدف

لأل نر نأ

الراتب اإل مالا لميقد لفمرائ ل م

ل تزاد قامل

حممل فيس المؤذ

 .2أ اكن لداه خبرة عممال بطبايل اليم ال ي سا غمه.

 .1أ ل تت انز مدة التياا باأل رة الانمال أن التكماف ف اال اليال ال ي صدر لاه
قرار تياافه أن تكمايه.
المادة ( :)4تتبع اإل راءا

التالال لغااا

التياا لا نمائف ال اميل-:

أ -تقدل ال ل الميفال إل رئاسل ال اميل مبررات ا لمتياا نلقاً لالحتااج الييما ،مع باا
المؤذال

ب-

نالخب ار المطمنب تنالرذا لا المتقدل ل غ النمايل .

تيم ال اميل ع ذ ا النمايل لا ناحدة م الصحف المحمال عم األق نعم

منقع ال اميل اللكترنفا ،نا نز لا حال

دن اإلعال .

5

خاصل اقدرذا الرئاس أ اتل التياا

ج -اتل التياا لا ال اميل لا نمايل اغرة متنالرة لا دن ت كاال
مخصصا
د -تتمق

لا المنازفل السفنال .

دائرة المنارد الب رال طمبا

مطابقت ا لم رنط ،ثل

المتقدما

تحن الطمبا

المياضمل الميتمد نترلع التفسابا

لغااا

النمائف ،نل ا

إل

لمنمايل ،نتقنل بيرزذا نالتأكد م
ال ل الميفال لدراست ا نلقاً ل دن

بيد اعتمادذا إل

الم فل التا ت ري مقابمت ل

التياا .

ذم -ترلع الم فل تفسابات ا إل رئاس ال اميل لممنالقل عما ا حسب األصن .
ن -لا حالل رلض المر حا ل غ النمايل م قب الم فل اتل إعادة ذ ا ال دان إل
ال ا

الناردة مف ا  ،مع كر المبر ار الداعال لرلض التر احا  ،إلعادة الفمر لا

ماع الطمبا
المادة(:)5

المقدمل  ،أن إلعادة اإلعال ع النمايل ال اغرة مرة أخر .

أ -ابمغ المر ح بقرار تياافه رسمااً لمبا رته اليم  ،نلا حالل عدل المبا رة بيد
مرنر أسبنعا

م

التاراخ المحدد لمبا رته اليم  ،ايتبر قرار تياافه لغااً

حكماً إل إ ا تقدل بي ر قاذر اقبمه الرئاس.
ب -احدد راتب المنمف بقرار التياا

طبقاً لممادة ( )2م

بفاء عم
ناحتسب اعتبا اًر م تاراخ مبا رته اليم ً ،
احدد لاه ذ ا التاراخ.

ج -ل افمر لا أي طمب اقدل لحتساب سفنا

مضا ثالثل أ ر عم تاراخ التياا لا ال اميل.

ذ ا التيماما ،

كتاب م رئاسه المبا ر

الخبرة أن تيدا الراتب بيد

د -ايتبر تاراخ تياا المنمف اعتبا اًر م تاراخ مبا رته اليم بيد صدنر قرار
التياا .

المادة( -:)7ا نز لا بيض الحال

الخاصل التا تحتاج لا ا ال اميل إل تياا أ خاص م

ني الخبرة نالختصاص ،أ اتل تيااف ل بمن ب عقند سفنال برناتب

متضمفل اليالنا

رال إ مالال

بفاء عم تفساب الم فل.
كالل ،ن لك بقرار م الرئاس ً

المادة ( -:)9مع مراعاة أحكال المادة ( )12م الفمال:
أ -ا ترط لام

ايا

النحدا ) ما اما-:

لا إحد

المفاصب اإلدارال اليماا (المدراء ،فناب مدراء

 -1أ اكن حاصالً عم الدر ل ال اميال األنل .
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 -2أ ل تق در ته حسب سمل الرناتب لمدراء النحدا

ع الدر ل الثافال نلمدراء

الدنائر ع الدر ل الثالثل.

 -2أ اكن قد غ أحد المفاصب اإلدارال.
 -1أ

تتنالر لداه خبرة لا م ا

حصنله عم در ل البكالنرانس.

عممه ل تق

ع

( )11ع ر سفنا

بيد

 -5أ اكن قد ا تاز بف اح دنرة لا اإلدارة اليماا ل تق ع ستا ساعل.
 -4أ ا اد استخدال الحاسنب.
 -5أ اتق المغل اإلف مازال.
ب -ا ترط لام ايا لا إحد

المفاصب اإلدارال المتنسطل مساعدي مدراء الدنائر،

رؤساء ال يب نالدنانا ) ما اما-:
 -1أ اكن حاصالً عم الدر ل ال اميال األنل
م

خاصل اقدرذا الرئاس تياا

"رئاس يبل".

ل احم

عم األق نا نز لا حال

الدر ل ال اميال األنل

بنمايل

 -2أ تكن لداه خبرة لا م ا عممه لا ال اميل ل تق ع ( )5خمس سفنا .
 -2أ اكن قد ا تاز دنرة لا اإلدارة المتنسطل ل تق ع ستا ساعل.
 -1أ ا اد استخدال الحاسنب.

 -5أ اتق المغل اإلف مازال إ ا كا عممه اتطمب لك.

المادة( :)11أ -مع مراعاة ما نرد لا المادة ( )15م الفمال إ ا حص المنمف عم

مؤذ

عمما داد لا م ا عممه لا ال اميل ،ا نز تيدا نضيه لا ضنء ذ ا المؤذ

ن لك بقرار م الرئاس  ،نتفساب م الم فل نلقاً لم رنط التالال:
 -1أ

اكن قد حص

منالقل خطال مسبقل م

عم

الرئاس ،بالسماح له

باإللتحاق بالدراسل ،عم أ ل تزاد فسبل الدارسا ع ( )%21م فسبل

اليامما اإلداراا لا الكمال/الدائرة.
 -2أ

عم

ل اؤثر ذ ا التيدا

اليادال .
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منعد استحقاق المنمف لزاادته السفنال

ب -1 -امفح المنمف ال ي احص عم مؤذ عمما داد أثفاء عممه لا ال اميل،
كا راتبه األساسا أعم

إا

السفنال التالال-:

م الراتب المقرر ل ا المؤذال

المؤهــــل

الزاادا

الزيـــادة
زاادة سفنال ناحدة

ادة الثافنال اليامل بف اح
دبمنل كمال اميال متنسطل نا تاز المتحا

زاادة سفنال ناحدة

ال ام بف اح
بكالنرانس

زاادتا سفناتما

ما ستار

زاادتا سفناتما
ثالث زاادا

دكتنراا

مؤذ عمما

سفنال
داد لا

 -2إ ا ق ّ الراتب األساسا لممنمف ال ي حص عم
م ا عممه ع الحد األدف لمراتب المقرر لحام ذ ا الدر ل ،لايد راتبه
األساسا إل الحد األدف المقرر لممؤذ اليمما .

التقارير السنوية وتقييم األداء والتثبيت
المادة(:)11

أ -اكن تقاال أداء المنميا مرتا لا اليال الناحد خال

ر أاار نت را ثافا

م ك عال عم أ اكن التقاال السفني متنسط م منع التقااما .

ب -تحدد تقدا ار نعالما
ممتمماز

اد مداً

ا ممد

تقاال األداء عم الفحن التالا -:

111 – 91
79 – 71
59 – 51

متنسمط

49 – 41

ضيامف

أق م 41

ج )1 -عم الرئاس المبا ر أ احتيم بس
نالنقائع نالمالحما

أداء لممنمف  ،ادن لاه الباافا

المتيمقل به  ،لمر نع إلاه عفد التقاال لاكن التقدار

مبفااً عم أسس منضنعال .
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 )2ارلع الرئاس المبا ر لممنمف تقرا اًر فصف سفني ع المنمف إل
اليماد أن المدار  ،استفاداً إل المالحما

الرئاس المبا ر تن اه المنمف إل

 )2عم

المدنفل لا س
مناط

األداء .

الضيف لا أدائه

النمايا نمساعدته لا تحسافه .
المادة(:)12

لمرئاس إعياء منميا م ال ا ارتبطن به أن بأحد فنابه إدارااً مم ا غمن

نمائف قاادال عماا ننصمنا إل اليئل (أ) م الدر ل األنل  ،م عممال تقاال

األداء.
المادة(:)12

أ -اسمل الرئاس المبا ر لممنمف فسخل ع تقاال أدائه ،ناحق له العتراض عم
ذ ا التقاال خال خمسل ع ر انماً م تسممه إااا.

ب-عم المنمف الميترض  ،تقدال اعتراضه خطااً مع باا أسباب العتراض إل
رئاسه المبا ر خال المدة المحددة ل لك لرليه إل
حالل عدل اعتراضه عم

تقاامه ف ائااً.

ال ل المختصل  ،نلا

التقاال خال ذ ا المدة  ،لايتبر التقدار النارد لا

ج -لا حالل اعتراض المنمف عم تقدارا النارد لا التقاال ،عم الرئاس المبا ر

رلع ذ ا العتراض إل رئاسه األعم  ،نعم الرئاس األعم لا ذ ا الحالل ،

الفمر لا اعتراض المنمف ناتخا القرار المفاسب ،إما باعتماد ذ ا التقاال أن
بتيدامه  ،ضم التقدا ار

الميتمدة لا الفمن ج مع باا األسباب نالمبر ار

الداعال ل ا التيدا  ،نله أ استيا لا لك بم اراا مفاسباً  ،نايتبر قرار

الرئاس األعم لمرئاس المبا ر ف ائااً.

د  -لا ماع األحنا ل ا نز لممنمف العتراض عم التقدار النارد لا تقرارا
السفني إ ا كا

لك التقدار اد داً أن أعم .

ذم -لا حا فق المنمف م منقع إل آخر أن تغاار رئاسه المبا ر لاتل تقاال
المنمف م قب ك م المسئنلا السابق نالحالا إ ا أمك
المادة(:)11

لغااا

لك.

تقاال األداء عفد استحقاق الفق أن الترلاع لممنميا ال ا تم

افتداب ل إل مؤسسا

ن اميا

إعارت ل أن

أخر اراع ما اما-:

أ -تطمب تقارار تقاال األداء لممنميا الميارا نالمفتدبا ع طراق المؤسسا
نال اميا

التا أعارنا أن تل إفتداب ل إلا ا .
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ب -لا حالل تي ر نضع تقاال األداء لممنمف ألي سبب م

األسباب ،لاتل

اعتماد التقارار السفنال له آلخر سفتا قضاذما لا خدمل ال اميل.
المادة( -: )15أ -افمر لا تثبا

المنمف المصفف لا الخدمل الدائمل لا ال اميل نافت اء مدة

الت ربل المفصنص عما ا لا اليقرة (ج) م المادة ( )12م الفمال إ ا تنالر

لداه ال رنط التالال -:
 -1أ انصا اليماد أن المدار الميفا بتثباته.
 -2أ ل اق تقدارا السفني ع
 -2أ

ل تكن

لرض

اد داً لمسفتا السابقتا لمتثبا .

عماه أي م

باستثفاء عقنبل التفباه الخطا.

ب -افمر لا تثبا

خال

اليقنبا

السفتا

األخارتا

المنمف الميا بالراتب المقطنع بالخدمل الدائمل لا ال اميل

ا ا تنالر لداه ال رنط التالال-:

 -1أ انصا اليماد أن المدار الميفا بتثباته.
 -2أ ل اق تقدارا السفني ع

اد داً لمسفنا

 -2أ ل تق خدمته لا ال اميل ع ( )7سفنا

الثالث األخارة.

نأ اكن قد مض عم

تحنامه إل الراتب المقطنع مدة ل تق ع سفتا .

 -1أ ل تكن لرض

عماه أي م اليقنبا

م خدمته باستثفاء عقنبل التفباه الخطا.

خال السفنا

الثالثل األخارة

بفاء عم
ج -اثب المنمف لا الخدمل الدائمل  ،بقرار م المر ع المختص ً ،
تفساب الم فل .
التحويل والترفيع والزيادة التشجيعية
المادة( -:)14أ -ا نز مفح المنمف المتماز الزاادة الت
م الفمال نلقاً لألسس التالال -:

ايال المفصنص عما ا لا المادة ()19

 -1أ ل اق التقدار السفني لممنمف ع "ممتاز" لمسفتا األخارتا .
 -2أ ل تق خدمل المنمف الييمال لا ال اميل ع خمس سفنا .
 -2أ ل تكن قد لرض

عماه أال عقنبل خال السفنا

 -1أ اكن قد قال بأعما نأف طل بمباد ار
تطنار األداء لا م امه النمايال.
10

الثالث األخارة .

مفه أن بطمب م رؤسائه أد

إل

 -5لا حالل حصن المنمف عم زاادة ت
مفحه زاادة ت

ايال ناحدة لا الدر ل ل افمر لا
عم ترلايه.

ايال لا الدر ل ال دادة إل بيد مرنر أربع سفنا

بفاء عم تنصال اليماد أن
ب -اتل مفح المنمف الزاادة الت ايال بقرار م الرئاس ً
المدار الميفا نتفساب م الم فل.
بفاء عم
المادة( :)15اتل تحنا تياا اليامما لا ال اميل بقرار م الرئاس نتفساب م الم فلً ،
تنصال م اليماد أن المدار الميفا ،نلقاً لما اما -:
أ -ا ترط لمتحنا م األ رة الانمال إل اليقد السفني -:

-1
-2

أ اكن اليام باأل رة الانمال قد أمض سفتا متصمتا لا ال اميل.

أ ل اق تقدارا لا التقرار السفني لمسفتا األخارتا ع

-2

أ ل تكن قد لرض

-1

أ ا تاز اليام أي اختبا ار تطمب لا م ا اليم لغااا

-5

تاراخ التحنا .

عماه أي م اليقنبا

لا حالل عدل منالقل الم فل عم

اد داً.

خال السفتا األخارتا م
التحنا .

تحنا اليام باأل رة الانمال إل

السفني ،لتفمر الم فل لا تحنامه إل اليقد سفل لسفل.

اليقد

ب -ا ترط لمتحنا م اليقد السفني إل الراتب ال ري المقطنع لمنمائف الحرلال
نالخدمال-:

-1
-2
-2
-1

أ ل تق خدمل المنمف الييمال باليقد السفني ع خمس سفنا .

أ ل اق تقدارا لا التقرار السفني لمسفنا
أ ل تكن قد لرض

خال السفنا

الثالث األخارة ع

عماه أي م اليقنبا

اد داً.

المفصنص عما ا لا الفمال

الثالث األخارة م تاراخ التحنا .

أ ا تاز المنمف أي اختبا ار تطمب لا م ا اليم لغااا

التحنا .

ج -ا ترط لمتحنا م اليقد السفني إل الدر ل المصفيل لميامما بالنمائف اإلدارال
ناليفال نالم فال-:

-1

أ ل تق خدمل المنمف الييمال ع أربع سفنا

-2

أ ل اق تقدارا لا التقرار السفني لمسفتا األخارتا ع

-2

بمن ب اليقد السفني .
أ ل تكن قد لرض

عماه أي م اليقنبا

خال السفتا األخارتا م تاراخ التحنا .
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متصمل لا خدمل ال اميل
اد داً.

المفصنص عما ا لا الفمال

-1

أ اكن حاصالً عم

-4

لا حا عدل صدنر قرار بتصفايه استمر بيممه بيقد نافمر لا تحنامه

-5

ادة الثافنال اليامل أن ما ايادل ا.

أ ا تاز المنمف أي اختبا ار تطمب لا م ا اليم لغااا

التحنا .

لمدر ل المصفيل سفل لسفل.
المادة ( -:)17أ -اتل احتساب رناتب المنميا المراد تحنام ل إل

الدر ا

األسس المتبيل لا تحداد الرناتب ،بحاث تحتسب سفنا

نلقًا لسمل الرناتب نحسب

الخدمل داخ ال اميل.

ب -اتل احتساب رناتب المنميا المراد تحنام ل م اليقد السفني إل الراتب المقطنع نلقاً
لسمل الرناتب الخاص بالرناتب المقطنعل ،نحسب األسس المتبيل لا تحداد الرناتب
بحاث ل اق راتبه األساسا ع راتبه المستحق بيقد ،بحاث تحتسب سفنا

داخ ال اميل.
المادة(-:)19

الخدمل

أ -ارلع المنمف إل در ل أعم أن افق إل لئل أعم ضم الدر ل بق ارر م المر ع
المختص بالتياا  ،نتنصال م

استحقاقه ل لك.

الم فل ناكن

ترلايه أن فقمه اعتبا ار م

تاراخ

ب -ل امفح المنمف ال ي نص راتبه إل أعم مربنط اليئل م الدر ل التا اح ب ا
زاادته السفنال لا حا عدل تنالر رنط ترلايه.

ج -مع مراعاة ما نرد لا المادة ( )14م فمال المنميا الفال ارلع المنمف ال ي لل
تتنالر لاه أي م

رنط الترلاع م در ل إل در ل أعم اعتبا اًر م تاراخ صدنر

القرار بالترلاع بيد زنا السبب المافع لمترلاع.

المادة( :)21اتل التحاق المنمف بالبرامج التدرابال الناردة لا اليقرتا (أ) ن (ب) م المادة ( )9م ذ ا
التيماما  ،بقرار م الرئاس بفاء عم تفساب اليماد أن المدار الميفا ضم األسس التالال
-:

أ -أ ل تق خدمل المنمف الييمال لا ال اميل ع ثالث سفنا .

ب -أ ل اق تقدارا لا التقرار السفني لمسفل األخارة ع
عماه أال عقنبل خال السفل الم ار إلا ا .

اد داً نأ ل تكن قد أنقي

ج -أ تيط األنلنال لا حضنر الدنرة التدرابال المتخصصل لممنمف المصفف نال ي لل
اسبق له اللتحاق بأال دنرة عم أ تتنالر لاه ال رنط المطمنبل .

د -أ تتحم ال اميل ( )%91م فيقا

الدن ار

المفصنص عما ا لا اليقرتا (أ) ن(ب)

م المادة ( )9م ذ ا التيماما  ،أن أي دنرة تنلدا ال اميل إلا ا ،كما تتحم ال اميل

( )%51م رسنل ال تراك بالدن ار
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التدرابال األخر إ ا رغب المنمف باللتحاق لا

دنرة تخدمه لا م ا عممه مبا رة  ،نلا ماع الحال

اتحم المنمف رسنل اإل تراك

كاممل لا حالل عدل ف احه أن لا حالل إفقطاعه دن ع ر مقبن .

تيتمد األسس التالال لصرف مكالآ

المادة(:)21

المنميا

اقنمن بالتدراس أن بإلقاء

ال ا

محاض ار خاصل بدن ار أن نرش عم تفمم ا ال اميل-:
أ-

ادلع لميامما لا ال اميل ال ا اقنمن بإلقاء محاض ار
د ن ار

أن نرش عم لا الكماا

ال اميل األخر خال ساعا

نلقاً لتيماما

بالتدراس أن افي ن

أن المياذد نلا مركز الست ا ار

أن لا مراكز

الدنال الرسما ( )%21م قامل المكالأة المستحقل

أ نر المحاضرا غار المتيرغا الفال ة لا ال اميل ،ناستثف م

ادة عممال لا تخصص الطب لادلع ل ل ( )%51م قامل

لك م احممن

المكالأة الم ار الا ا(.تطبق م بداال اليص الدراسا األن م اليال ال اميا
.)2115/2114
ب -ادلع لميامما

لا ال اميل ال ا

اقنمن بإلقاء محاض ار

خارج أنقا

الدنال

الرسما أن خال إ ازته ( )%111م قامل المكالأة المستحقل حسب تيماما
أ نر المحاضرا غار المتيرغا لا ال اميل الفال ة لا ال اميل .

ج -مع مراعاة ما نرد لا اليقرة (أ) ن (ب) م
المحاضرا

غار المتيرغا

ذ ا المادة تطبق تيماما

الفال ة لا ال اميل ،عم

الحا ل تكماي ل ،نل احممن رتباً اميال أن مؤذال

األ خاص ال ا

عم

تقتضا

عممال.

د -لمرئاس الحق بمفح بيض اليامما عالنة ل تزاد عم ( )%51م المكالآ
لا تيماما

أ نر

المبافل

أ نر المحاضرا غار المتيرغا الفال ة لا ال اميل  ،عم أ افص

لك صراحل لا كتاب التفساب المرلنع لمرئاس قب صدنر قرار التكماف

باليم  ،نتحداد ذ ا الفسبل رقماً.
ذم -ا ترط لا ماع الحال

السابقل الحصن عم منالقل الرئاس الخطال المسبقل

بالتكماف.
النقل واإلنتداب واإلعارة واإلجازة دون راتب
المادة( -1 :)22اتل إعالل نحدة ال ؤن المالال ندائرة المنارد الب رال بتاراخ مبا رة المنمف
المفقن نالميار نالمفتدب نالم از دن راتب نك لك تاراخ إفيكاكه إل خارج الكمال

أن النحدة بكتاب رسما إل رئاسل ال اميل.

13

 -2تحدد ال ا

التا ايار الا ا المنمف ب ا

رسمال ن /أن حكنمال أردفال لقط،

نعم الميفا التقدل بطمب خطا لرئاسل ال اميل لمحصن عم المنالقل المسبقل
ر.

عم اإلعارة قب مدة ل تق ع

المادة( :)22مع مراعاة ما نرد لا أحكال المادة ( )21م الفمال تتبع اإل راءا
التا اتبي

اإلدارال فيس ا

لا المنالقل عم إفتداب المنمف أن إعارته أن إ ازته لا حالل اإلف اء أن

القطع ناليندة لميم لا ال اميل ألي سبب م األسباب.

المادة( :)21اياد المنمف الميار أن المفتدب أن الم از إ ازة دن راتب إل نمايته األصمال  ،نا ا
تل إ غال ا أن تل إلغاؤذا ألي سبب م األسباب  ،اياد المنمف إل

نمايل مفامرة

لنمايته السابقل نبمستناذا النمايا فيسه .
اإلجـــازات
المادة( :)25أ -لميماد أن المدار تيناض صالحااته لا مفح اإل ازة إل م اراا مفاسباً ك لا
م ا اختصاصه  ،نعم المنمف تقدال إ ازته قب ( )17ساعل ألخ المنالقل
المسبقل عما ا م

المر ع المختص بمفح ا باستثفاء الحال

نالممحل التا اقدرذا الرئاس المبا ر .

ب -ليماد أن المدار المختص الطمب م

اإلضط اررال

المنمف الم از رسمااً قطع إ ازته

بفاء عم مرنف تتطمب ا مصمحل اليم لا ال اميل .
ناإللتحاق بيممه ً

المادة( :)24اراع لا مفح اإل ازة السفنال تيبئل الفمن ج المخصص ل ا الغاال نترس فسخل م
المنالقل إل دائرة المنارد الب رال لترصادذا .

المادة( :)25لا حالل تكماف المنمف بأي عم خارج فطاق الدنال الرسما أن لا أاال اليط
الرسمال  ،لا نز مفحه إ ا از

الب رال.

إدارال مقاب

لك عم أ ترصد لا س ال

المنارد

بفاء عم تفساب اليماد أن المدار أ امفح المنمف إ ازة
المادة( :)27أ -لمرئاس أن م اينضه ً
إدارال لا إحد الحالتا التالاتا -:
 -1إ ا تل تكمايه بإف از أعما ضرنرال نأساسال خارج أنقا
اتقاض مقاب

لك مكالأة مالال.

الدنال الرسما ،نلل

 -2إ ا لل تسمح مرنف اليم لممنمف بالحصن عم إ ازته السفنال لا المناعاد
المقررة.
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ب -ل ا نز أ

تت انز اإل ازة اإلدارال المرصدة لممنمف سفنااً إ ازته السفنال

المفصنص عما ا لا الفمال  ،نعم المنمف أ استفيد ذ ا اإل ازة لا منعد

أقصاا ف اال

ر باط م السفل التالال لقرار مفح اإل ازة اإلدارال.

ج -اتل اإلستيادة م اإل ا از اإلدارال المرصدة بمنالقل م اليماد أن المدار الميفا.

المادة( :)29لمرئاس  ،إ ا اقتض

مصمحل ال اميل  ،تكماف المنمف باليم خال إ ازته السفنال

مقاب مكالأة احددذا راطل أ ل تزاد مدت ا عم ثالثل أرباع ال ازة المستحقل له

ع تمك السفل.
المادة( : )21أ -عم

المنمف لا الحال

الطارئل التا تتطمب حصنله عم

إ ازة أ ايمل

رئاسه المبا ر بمرله نعدد األاال التا ساتغاب ا ،نلا ذ ا الحالل  ،تخصل ذ ا

اإل ازة م رصاد إ ازته السفنال .

ب -ل ا نز لم استفيد رصاد إ ازاته السفنال الحصن عم أي إ ازة إل بمنالقل
بفاء عم تفساب اليماد أن المدار الميفا عم أ
مسبقل م رئاسل ال اميل ً
تحسل ذ ا اإل ازة م راتبه.

ج -ا نز مفح المنمف إ ازة براتب كام لمدة ثالثل أاال لا حا نلاة أحد أقاربه
م الدر ل األنل

م تاراخ النلاة.

(النالدا  ،األخنة ،األخنا  ،األبفاء ،الزنج ،الزن ل) تبدأ

المادة( :)21لا حالل اضطرار المنمف لمغادرة مركز عممه أثفاء الدنال الرسما  ،عماه تقدال إ

مغادرة إل رئاسه المبا ر (بحسب الفمن ج الميتمد ل ا الغاال)  ،نتحتسب ك ثمافا
ساعا

مغادرة متقطيل انل إ ازة تخصل م إ ازته السفنال  ،أما المغاد ار

مدت ا عم ثالث ساعا

التا تزاد

لا الانل الناحد لتحسب إ ازة انل كام  ،تخصل م اإل ازة

السفنال  ،نلا ماع الحال  ،ل اسمح لممنمف مغادرة مكا عممه إل بيد منالقل
رئاسه المبا ر ،باستثفاء الحال

الضط اررال نالممحل التا اقدرذا الرئاس المبا ر.

المادة( :)22أ -احق لممنميل المرضع بيد افت اء إ ازة األمنمل ،الحصن عم

ساعل لا الانل

الناحد إلرضاع نلادذا  ،ناتل تحداد تمك الساعل بالتفساق مع رئاس ا المبا ر  ،نل
تحتسب ذ ا الساعل م إ ازت ا السفنال اليادال  ،نا نز أ تكن ذ ا الساعل لا
بداال أن ف اال الدنال أن لترة اإلستراحل المقررة نلا ماع األحنا ل ا نز أ تزاد

مدة المغادرة بما لا ا ساعل الرضاعل ع ثالث ساعا
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لا الانل الناحد.

ب -احق لممنميل المرضع الحصن عم

إ ازة دن راتب لمدة أن مدتا

ل ازاد

م منع ا عم سفل م تاراخ افت اء إ ازة األمنمل  ،بتفساب م اليماد أن المدار

الميفا نبقرار م الرئاس .
ج-إ ا نقي

إ ازة األمنمل الناردة لا المادة ( )29م الفمال خال اإل ازة دن راتب

لال تمفح المنميل إ ازة أمنمل مدلنعل األ ر.

د-تستحق المرأة الحام (م أعضاء ال ائل اإلدارال) إ ا از نلقاً لما اما-:

 .1لا حالل الحم نلغاال إكما األربيل أ ر األنل أي ( )14أسبنعاً نافت

الحم

باإل اض لتستحق المرأة الحام إ ازة مرضال بحد أقص ( )1أساباع ،إل لا

حا حدنث مضاعيا .

 .2لا حالل الحم بيد إكما ( )14أسبنعاً نلغاال إكما ( )21أسبنعاً نافت

الحم

باإل اض لتستحق المرأة الحام إ ازة مرضال بحد أقص ( )5أساباع ،إل لا

حا حدنث مضاعيا .

 .2لا حالل نلدة ال فا حا أن متنلا أن باإل اض بيد إكمال ا ( )21أسبنعاً
لتستحق المرأة إ ازة أمنمل كاممل.

المادة(:)22أ -مع مراعاة ما نرد لا المادة (/21د) م الفمال ا نز مفح المنمف إ ازة دن راتب
ل تزاد مدت ا ع ثالثل أ ر نلمرة ناحدة لا السفل.

ب-عدل السماح ألي م

اإلداراا

اليامما

بقطع اإل ازة الممفنحل ل ل بمختمف

أفناع ا باستثفاء السفنال ناللتزال بقضاء مدة اإل ازة كامالً ،نلمم مس لا حال

استثفائال المنالقل عم قطع اإل ازة لم ا أمضنا مدة ل تق ع فصف مدة اإل ازة

األخارة الممفنحل.

المادة( :)21عم المنمف المراض لا ماع األحنا أ ايمل اليماد أن المدار بمرضه نعدد األاال
التا ساتغاب ا ن لك لا الانل األن م تغابه .

المادة( :)25أ .إ ا افت

عم المنمف لا ال اميل ألي سبب م األسباب ليماه إبراء مته خال

مدة ثالثا انماً م افت اء عممه.

ب .لا حا لل اقل المنمف بإبراء مته ليم
افت اء المدة الم ار إلا ا لا اليقرة (أ) م

األحنا ل تصرف له أال مستحقا
المادة( :)24تمغا ذ ا التيماما

أي تيماما

رئاسه المبا ر نخال ثالثا انماً م
فيس المادة بإبراء مته نلا

مالال إل بيد الفت اء م براءة ال مل.

أن ق ار ار أن أسس تتيارض مي ا.
16

ماع

المادة( :)25اب

الرئاس لا الحال

التا لل ارد عما ا فص لا ذ ا التيماما .

المادة( :)27رئاس ال اميل ناليمداء نالمدارن مسؤنلن ع تفيا أحكال ذ ا التيماما .
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