"أسس التحاق الموظفين في الجامعة الهاشمية بالدراسة"
للحصول على مؤهل علمي
"صادرة عن مجلس الجامعة" في اجتماعه رقم ( )2014/3تاريخ 2014/1/20
المادة (:)1

تسمى هذه األسس

"أسس التحاق الموظفين في الجامعي الااميم

بالدراسي " للحصسل

على مؤهل علمي جديد أو أعلى أثناء عملهم ،ويعمل بها اعتبا ًار من تاريخ إقرارها.
المادة (:)2

يكسسلل للملمسسال والابسسارال التالمسسو دت مسسا وردل سسي هسسذه األس س

المعسسا ي المصصصسسو لهسسا

أد اه ما لم تد القرينو على غتر ذلك-:
الجامعو

المجل

 :الجامعو الهاشممو
 :مجل

الجامعو

الجامعو

الرئم

 :رئم

العمتد

 :عمتد الملمو أو المعهد المصتص

المدير

 :أي مدير وددة تنظمممو مرتبطو برئاسو الجامعو.

الملظس س

 :الش سسصص المع سستن االدرج سسو المص سسنفو أو ال ارت سسال المقط سسل أو العق سسد و

 :لجنو شؤول الملظفتن.

اللجنو

يشمل المعتن ااألجرة يلممو.
المادة (:)3

تتللى لجنسو شسؤول المسلظفتن و قسًا ألدكسا المسادة ( )15مسن ظسا المسلظفتن النا سذ د ارسسو

طلبال المتقدمتن للحصل على الملا قو للدراسو أو ادتسسا
يلي-:

المسؤه ل العلممسو ،و قسًا لمسا

 .1د ارس سسو ادتماج سسال الجامع سسو م سسن المف سساءال العلمم سسو وا داري سسو والفنم سسو ال زم سسو لتنفت سسذ
خطتها ا ستراتمجمو وتحقتق التمتز والريادة.
 .2تحدي سسد الم سسؤه ل العلمم سسو الت سسي تحتاجه سسا الجامع سسو للنه سسل

به سسا وتحقت سسق خطته سسا

ا سسستراتمجمو مسسو و سسو خطسسو ألولليسسال التحسسا المسسلظفتن االد ارسسسو للحصسسل علسسى
المؤهل العلمي المطلل .

 .3للجن سسو التلص سسمو االملا ق سسو عل سسى د ارس سسو الملظس س
وك سسذلك التلص سسمو اادتس سسا

مؤهل س س العلم سسي

ال سسذي تحت سسال الجامع سسو لمؤه تس س

سسمن شسسسرو مفا سسلو ت سسعها لهس سسذه

الغايو.
 .4أل يتناس س سسال المؤه س سسل الجدي س سسد م س سسو ش س سسرو إش س سسغا اللظمف س سسو س سسي ج س سسدو تش س سسكت ل
اللظائ .
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المادة (:)4

أثناء عمل

يجلز للملظ

ي الجامعو أل يتقد اطلال للجنو من أجل الملا قو على

دراست للحصل على مؤهل علمي جديد أو أعلى من المؤهل العلمي المعتن على
أساس ي الجامعو ،و قًا للشرو اآلتمو- :
أ  .أل يكلل قد أم ى خدمو علمو ومتصلو ي الجامعو
 .أل يكلل على رأس عمل عند تقديم للطلال.

تقل عن خم

سنلال.

يقل تقديره السنلي ي السنلال ال ث األخترة عن (ممتاز).

ل .أل

يكلل قد أوقعت علم أي من العقلبال المنصلص علتها ي ظا

د .أل

الملظفتن خ

آخر ث ث سنلال من مدة خدمت .

هس.أل يكلل التصصص والمؤهل العلمي الجديد من

من المؤه ل أو التصصصال

التي تحتاجها الجامعو و قاً للبند ( )2من الفقرة ( ) من المادة ( )3من هذه

األس .

و .أل يؤدي مل ل دراست إلى تطلير مهام وعمل ي الجامعو.
ز .أل

تتعار

دراست مو المها اللظمفمو الملكلو إلم .

ح .أل تملل الدراسو منتظمو ولمست اا تسا .

يزيد عمر المتقد عند تقديم طلال للملا قو على الدراسو عن ( )45عاماً

 .أل

للحصل على درجو البكاللريلس و( )50عامًا للحصل على درجو الماجستتر
أعلى.

المادة (:)5

يقد طلال الحصل على الملا قو و قاً لآلتي-:
أ .يتقد الملظ

اطلال الملا قو على الدراسو قبل شهرين على األقل من ملعد بدئها.

 .تتم الملا قو على الد ارسسو اقسرار مسن السرئم

من العمتد أو المدير المصتص.
ل.

ساء علسى تنسستال
وتلصسمو مسن اللجنسو بن ً

يجلز أل تزيد سبو الملظفتن الذي يسمح لهم االد ارسسو عسن ( )%5مسن إجمسالي

عدد الملظفتن سي الجامعسو وعلسى أل ي ارعسى أل

يزيسد عسدد الدارسستن سي كسل كلمسو

أو المعهد أو المركز أو اللددة أو الدائرة عن اثنال.
د .تقسر

سساتس سسسبو ال س ( )%5إلسسى أقسسر وادسد صسسحمح و سسي الحسسا ل التسسي تمسسلل تهسسا

سساتس النسسسبو أق سسل مسسن ص س

النسبو.

تجم سسو اللدسسدال التنظمممسسو معس سًا لغايسسال ادتسسسا
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ه سسذه

هس .تملل الملا قو على الدراسو ملغاة ي أي من الحا ل اآلتمو-:
 .1إذا أوقو على الملظ
 .2إذا قسسا الملظ س
من الجامعو.

أي عقلبو تأديبمو ااست ناء عقلبو التنبم الصطي.

بتغتتسسر التصصسسص السسذي تمسست الملا قسسو علسسى د ارسسست دول ملا قسسو

 .3إذا ل سسم يلتح سسق الملظس س

االد ارس سسو وخس س

ع سسا م سسن ت سساريخ الملا ق سسو ألي س سسبال م سسن

األسبا .

الدرسسو بتلصسمو مسن لجنسو شسؤول المسلظفتن وقسرار
و .يجرى تعديل أو إلغاء الملا قو على ا
من الرئم .
المادة (:)6

تؤخذ اعتن ا عتبسار عنسد المفا سلو بستن المتقسدمتن للحصسل علسى ملا قسو للد ارسسو و سمن
النسبو المقررة المعايتر اآلتمو-:
أ -الشهادال العلممو المعتن على أساسها الملظ .
 -أقدمتت ي العمل ي الجامعو.

ل -مجا العمل الذي يعمل ا الملظ .
د -المعد العا ي الشهادال العلممو التي تسبق المؤهل الجديد.

هس -أيو معايتر أخرى تقتردها اللجنو.
المادة (:)7

-1

السذي دصسل علسى مؤهسل علمسي جديسد أو أعلسى ممسن

يجلز تعديل و و الملظ

لم يحصل على ملا قو مسبقو من الجامعو.
 -2يجري ادتسا
على ادتسا

الزيادة سي ال ارتسال األساسسي مسن تساريخ صسدور قسرار السرئم

االملا قسو

المؤهل العلمي الذي دصل علم الملظ .

 -4يشتر لتعديل المسمى اللظمفي وتعديل ال ارتسال لمسن دصسل علسى مؤهسل علمسي جديسد
أل تنطب سسق علمس س كا سسو الش سسرو المتعلق سسو االملا ق سسو عل سسى الد ارس سسو والتصص سسص ،وأي سسو

شرو أخرى تراها اللجنو مناسبو.
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المادة (:)8

على الملظ

الحاصل على ملا قو مسبقو من الجامعو للدراسو مراعاة ما يلي-:

 -1مراعاة ساعال الدوا الرسمي والقمسا االمهسا واللاجبسال الملكلسو إلمس علسى أ مسل
وج .

 -2تق سسديم كشس س

تس سسجتل المس سلاد الد ارس سسمو سسي ك سسل ص سسل د ارس سسي إل سسى دائس سرة الم سسلارد

البشريو بلاسطو العمتد أو المدير المعني ويتم مطااقت مو أوقال السدوا الرسسمي
و سسي دسسا داجسسو الملظ س
-3

إلسسى التغتسسال عسسن العمسسل يلمسًا كسسام ً أسسسبل مًا ولمامسسل

الشهر اللادد لغايال الدراسو يحسم ( )%15من راتب ا جمالي لقاء ذلك.
ي دا داجو الملظ

إلسى مغسادرة مكسال عملس لمسدة

تزيسد عسن ( )3سساعال

سسي الت سسل اللاد سسد أس سسبل ماً ولمام سسل الش سسهر يحس سسم م سسا مق سسداره ( )%8م سسن راتب س س

ا جمالي لقاء ذلك.

 -4إذا ددث تعار

بتن أوقال الد ارسسو ومهامس وواجباتس اللظمفمسو علسى الملظس

مراعاة مهام وواجبات اللظمفمو الملكلو إلم .
المادة (:)9

أ -م سسو م ارع سساة م سسا ورد س سسي أدك سسا الم سسادتتن ( 5و )8م سسن هسسسذه األسس س
بتلصمو من اللجنو الملا قو على التحسا الملظس

يج سسلز لل س سرئم

االد ارسسو دول داجسو الجامعسو إلسى

تصصص أو مؤهلو الجديد ،شريطو عد تعديل أو اع اللظمفمو.
 م سسو م ارع سساة م سسا ورد سسي البن سسد ( )1م سسن الفقس سرة ( ) م سسن الم سسادة ( )10م سسن تعلمم سسالالمسسلظفتن رقسسم ( )9لسسسنو  ،2012يجسسلز ادتسسسا

الشسسهادال العلممسسو لغايسسال الزيسسادة

ي الراتال قط دول تغتتر ي المسسمى السلظمفي ودول أل تسؤدي إلسى ترعمعس أو قلس

إلى درجو أعلى ،شريطو الحصل على الملا قو المسبقو اللاردة ي البند (أ) أع ه.
كامل تمالمف دراست و تلتز الجامعو اأي فقال.

المادة (:)10

يتحمل الملظ

المادة (:)11

تح سسا الح سسا ل الت سسي ل سسم ي سسرد علته سسا سسص سسي ه سسذه األسس س
االتنستال إلى الرئم

تصاذ القرار المناسال اشأ ها.
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إل سسى اللجن سسو لد ارس سستها لتق سسل

