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تعليمات رقم )6( ل�سنة 2011
تعليمات التعوي�سات والتاأمني واملكافاآت لأع�ساء الهيئة التدري�سية  

يف جامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
�سادرة ا�ستناداً اإىل اأحكام املادة )18(

من النظام الأ�سا�سي جلامعة الأمرية �سمية للتكنولوجيا
رقم )1( ل�سنة 2005

واملك�ف�آت  والت�أمني  التعوي�ض�ت  "تعليم�ت  التعليم�ت  هذه  ت�ضمى   :)1( امل�دة 
للتكنولوجي�  �ضمّية  الأمرية  ج�معة  التدري�ضية يف  الهيئة  لأع�ض�ء  

رقم )6( ل�ضنة 2011". ويعمل به� اعتب�راً من 2011/6/29

الف�سل الأول 
تعريفات

امل�دة )2(:  يكون للكلم�ت والعب�رات الآتية، حيثم� وردت يف هذه التعليم�ت،  املع�ين 
املخ�ض�ضة له� اأدن�ه ، م� مل تدل القرينة على خالف ذلك: 

اجل�معة  : ج�معة الأمرية �ضمّية للتكنولوجي�. 
اللجنة   : اللجنة الطبّية املعتمدة.

الف�سل الثاين 
التعوي�سات والتاأمني واملكافاآت

اأولً: التعوي�ض والتاأمني
امل�دة )3(:اأ- اإذا اأ�ضيب ع�ضو الهيئة التدري�ضية يف اأثن�ء قي�مه بعمله، اأو ل�ضبب  
اإهم�ل  اأو  تق�ضري  دون  ومن  بع�هـة ج�ضم�نية،  الوظيفة،  ن��ضئ عن 
منه، وت�أيّد ذلك بقرار من اللجنة الطبية املعتمدة، تدفع له اجل�معة 

التعوي�ض الآتي:
1. اإذا ك�ن تقرير اللجنة الطبية املعتمدة يت�ضمن اأن الع�هة ل حتول 
دون ال�ضتمرار يف العمل، تدفع اجل�معة اإىل ع�ضو الهيئة التدري�ضية 
الن�ضبة املئوية املقررة يف بولي�ضة الت�أمني على احلي�ة و�ضد احلوادث 
�ض�رية املفعول يف ذلك احلني، واملن�ضو�ض عليه� يف امل�دة )4( اأدن�ه، 
اإ�ض�فة اإىل اأي تعوي�ض ي�ضتحقه مبوجب ق�نون العمل الأردين اأو ق�نون 

ال�ضم�ن الجتم�عي �ض�ريَْي املفعول. 
تقرير  ك�ن  اإذا  امل�دة،  هذه  )1( من  الفقرة  ورد يف  م�  اإىل  ب�لإ�ض�فة   .2

*

* تم إقرار هذه التعليمات بموجب قرار مجلس األمناء رقم )5( 5 / 2010-2011، المؤرخ في 2011/6/29.
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اللجنة الطبية املعتمدة يت�ضمن اأن الع�هة اجل�ضم�نية التي اأ�ضيب 
به� حتول دون ا�ضتمراره يف عمله، تدفع اجل�معة اإىل ع�ضو الهيئة 
اإج�زاته امل�ضتحقة حتى ت�ريخ  التدري�ضية راتبه وعالواته عن ر�ضيد 
الإ�ض�بة، مع راتبه وعالواته عن �ضهر ك�مل من ت�ريخ اإ�ض�بته، مع 

مراع�ة احلقوق التي متنحه اإي�ه� املــ�دة )6( من هذه التعليم�ت. 
      ب- اإذا اأ�ضيب ع�ضو الهيئة التدري�ضية اإ�ض�بة مل حتدث يف اأثن�ء القي�م 
ب�لعمل، اأو ل�ضبب غري ن��ضئ عن الوظيفة، تدفع اجل�معة اإليه املب�لغ 

التي ت�ضتحق له من بولي�ضة الت�أمني.
امل�دة )4(: اأولً: اأع�ض�ء الهيئة التدري�ضية الذين مل يبلغوا �ضن اخل�م�ضة وال�ضتني:

اأع�ض�ء  حي�ة  على  جم�عي�  ت�أمين�  نفقته�  على  اجل�معة  تعقد  اأ- 
التدري�ضية من هذه الفئة، و�ضد احلوادث، مببلغ ل يقل  الهيئة  
عن اأربعة اأمث�ل اإجم�يل الراتب ال�ضنوي الأخري لكل ع�ضو هيئة 

تدري�ض، وتعود املنفعة ل�ض�لح اجل�معة.
التدري�ضية  الهيئة  لع�ضو  ال�رشعيني  الورثة  اإىل  اجل�معة  تدفع  ب- 
ال�ضنوي  الراتب  اإجم�يل  اأمث�ل  اأربعة  عن  يقل  ل  مبلغ�ً  املتوفى 
من  عليه  يرتتب  م�  جميع  قيمة  املبلغ  هذا  من  وحت�ضم  الأخري، 

التزام�ت م�لية وغريه� للج�معة.
ث�ني�ً: اأع�ض�ء الهيئة التدري�ضية الذين جت�وزوا �ضن اخل�م�ضة وال�ضتني:

اأع�ض�ء  حي�ة  على  ت�أمين� جم�عي�  نفقته�   على  اجل�معة  تعقد  اأ- 
الهيئة التدري�ضية من هذه الفئة ممن تنطبق عليهم �رشوط �رشكة 

الت�أمني.
�رشكة  من  املح�ضل  املبلغ  ال�رشعيني  الورثة  اإىل  اجل�معة  دفع  ب- 
من  عليه  يرتتب  م�  قيمة جميع  املبلغ  هذا  من  وحت�ضم  الت�أمني، 

التزام�ت م�لية وغريه� للج�معة.
اخل��ضة  ال�ضحي  الت�أمني  تعليم�ت  اإىل  التدري�ض  هيئة  ع�ضو  يخ�ضع   :)5( امل�دة 

ب�ملوظفني، وتعليم�ت الت�أمني ال�ضحي مل� بعد اخلدمة. 
ثانياً: مكافاآت نهاية اخلدمة وم�ستحقاتها

امل�دة )6(: اأ- يدفع اإىل ع�ضو الهيئة التدري�ضية الدائم املعني ح�ضب الك�در، والذي 
اإمت�م �ضن ال�ضبعني  اأو  تنتهي خدمته يف اجل�معة بقبول ال�ضتق�لة 
اأو الوف�ة، اأو اإىل ورثته ال�رشعيني، املك�ف�آت الآتية، وحت�ضب على اأ�ض��ض 
اأم�  اخلدمة.  يف  الأخري  ال�ضهر  عن  يتق��ض�ه  الذي  الأ�ض��ضي  الراتب 
ع�ضو الهيئة التدري�ضية املعني بعقد، فرتاعى بحقه ال�رشوط الواردة 
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يف عقد ا�ضتخدامه.
1- راتب �ضهر ك�مل عن كل �ضنة من ال�ضنوات اخلم�ض الأوىل خلدمته.

2- راتب �ضهر ون�ضف ال�ضهر عن كل �ضنة من ال�ضنوات اخلم�ض 
الث�نية خلدمته.

3- راتب �ضهرين عن كل �ضنة من ال�ضنوات اخلم�ض الث�لثة خلدمته. 
اأ�ضهر عن كل �ضنة من ال�ضنوات اخلم�ض الرابعة، وم�  4.- راتب ثالثة 

بعده�،  خلدمته. 
امل�ضتحق  التدري�ضية  الهيئة  ع�ضو  اإىل  اخلدمة  نه�ية  مك�ف�أة  ت�رشف  ب- 
عند انفك�كه من عمله يف اجل�معة، اأو عند بلوغ   خدمته احلد الزمني 

الأق�ضى للمك�ف�أة الب�لغ �ضتني �ضهراً. 
امل�دة )7(: مع مراع�ة م� ورد يف امل�دة )6( من هذه التعليم�ت، يحرم ع�ضو  الهيئة 

التدري�ضية من املك�ف�أة يف احل�لت الآتية:
1- اإذا �ضدر يف حقه حكم قطعي من حمكمة خمت�ضة نتيجة ارتك�به 

جرمية اخلي�نة العظمى اأو التج�ض�ض حل�ض�ب دولة اأجنبية.
اأو  اجل�معة  اأموال  اختال�ض  بجرمية  قطعي  حقه حكم  �ضدر يف  اإذا   -2
اأموال الدولة اأو �رشقته� اأو تزوير الوث�ئق الر�ضمية، اأو اأي جرمية خمّلة 

ب�ل�رشف والأخالق الع�مة.
3- اأي ح�لة اأخرى وردت يف اأنظمة اجل�معة اأو تعليم�ته�. 

التعوي�ض�ت  تعد  امل�دة،  هذه  من  )ب(  الفقرة  ورد يف  م�  مراع�ة  مع  )8(:اأ-  امل�دة 
واملك�ف�آت املن�ضو�ض عليه� يف هذه التعليم�ت بديالً عن التعوي�ض�ت 

واملك�ف�آت املن�ضو�ض عليه� يف ق�نون العمل الأردين.
ب - اإذا بلغ ع�ضو الهيئة التدري�ضية �ضن التق�عد ح�ضب ق�نون ال�ضم�ن 
حده�  له  امل�ضتحقة  اخلدمة  نه�ية  مك�ف�أة  ت�ضل  ومل  الجتم�عي 
ق�نون  ح�ضب  التق�عد  �ضن  بعد  املك�ف�أة  قيمة  حت�ضب  الأق�ضى، 
العمل الأردين اأو هذه التعليم�ت، اأيهم� اأف�ضل مل�ضلحة ع�ضو هيئة 

التدري�ض.
امل�دة )9(: ي�ضتحق ع�ضو هيئة التدري�ض غري امل�ضرتك يف ال�ضم�ن الجتم�عي اأو 
الذي ل تقوم اجل�معة ب�قتط�ع مبلغ من راتبه لل�ضم�ن الجتم�عي، عند 
انته�ء خدمته من اجل�معة، مك�ف�أة نه�ية خدمة �ضواء ك�ن عقده حمدد 
املدة اأو غري حمدد املدة، على اأن حت�ضب املك�ف�أة بواقع اأجر �ضهر اإجم�يل 
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عن كل �ضنة خدمة من ت�ريخ ال�ضتخدام كع�ضو هيئة تدري�ض وفقط 
عن الفرتات التي مل تت�ضمن اأداء اأق�ض�ط مق�بل ال�ضم�ن الجتم�عي،  
ال�ضنة مب� يع�دله�  اأجزاء  اأن حت�ضب  وعن كل �ضنة خدمة فعلية، على 

كجزء من املك�ف�أة عن تلك ال�ضنة.
امل�دة)10(: رئي�ض اجل�معة واملدير امل�يل م�ضوؤولن عن تنفيذ اأحك�م هذه التعليم�ت.


