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 ادلقدمح:
ٚظععغ ي١ٌععً اءاععاادار اءيال٠ععا ٌى١ٍععا اٌبل ععٛج ِععٓ لكععً اٌٍ ٕععا اٌّ ععىٍا    

٠ٚٙعف  ٘ع ا اٌعف١ًٌ  ٌعٝ ل ع١ًٙ       22/5/2152فعٟ   521بّٛاب األِا اءيالٞ 

اءااادار اءيال٠ا اٌخلصا بلٌّٛظف١ٓ ٚل ٕعب األطؽعلد اٌ عٟ لعف ل عٛبٙل ب عكب       

بؼععا اٌ بععف٠ثلر وثععاا األٚاِععا ٚاٌ ٛا١ٙععلر ٚلؼععفي ِااؼ١للٙععل ٚ عع مَٛ اٌٍ ٕععا بّ ل 

 .اٌّ  ّاا فٟ ٘ ا االل لٖ وٍّل ا   ف ذٌه ٚبلهلل اٌ ٛف١ك

 

 أوال: إجراءاخ ذثثيد ادلوظفني:
 .ػٍٝ اٌ ؼ١١ٓ-لبت اٌ  ابا-٠ثكت اٌّٛظف بؼف ِاٚل  ٕا-5

 :شاٚغ لفغ اٌّؼلٍِا-2
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ًِد ا  ّللا لم١١ُ ِؼفا ٌٙ ا اٌغاض ػٍٝ اْ ٠بصً ػٍعٝ يلاعا ال لمعً ػعٓ     -أ

 ...٠ؼلي ٚظؼٗ لبت اٌ  ابا ٌّفا   ا اشٙا اطاٜ ٚبخالفٗ% 21

 .٠مفَ اٌّٛظف ِل ٠ؤ٠ف اا ١لزٖ ٌفٚلل١ٓ ػٍٝ االلً -ج

 :اٌّ  ّ ىلر اٌّؽٍٛبا-2

 .ا  ّللا لم١١ُ االياد ِٛلؼا ِٓ لكً اٌّ ؤٚي اٌّكلشا ٚاٌؼ١ّف-أ

 .االِا اٌ لِؼٟ بلٌ ؼ١١ٓ ألٚي ِاا ٚاالِا االيالٞ بلٌّكلشاا-ج

 (.2)شٙليا اا ١لز اٌفٚلا ػفي -اـ

ل ععُ اٌ ععؤْٚ اٌمل١ٔٛٔععا ٚااليال٠ععا   /لصععً اٌّ  ّ ععىلر اٌععٝ للل ععا اٌ لِؼععا    -ي

 .ءصفال أِا الِؼٟ بلٌ ثك١ت
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 ثانيا: االجازاخ :

 االجازات المرضية:-أ
َىميا نيك  ين  ي ت     ( 21)َسخذك المىظف اجازة مرػيُت رراحيت حيام رم ي       -5

ال حخجيييياوز االجييييازة المرػييييُت  ييييٍ  َىمييييا ر ظييييف  احييييت ن ييييً ا   ( 51)و

 .َىما ر ظف  احت( 511)َىما رراحت حام و(521)  ىاث (1)م ة

َجيييىز مييي خ المىظيييف اليييتٌ بيييى حذيييج الخجرريييت  و  ميييرة  جيييازة مرػيييُت   -2

َىميا ر ظيف  احيت ن يً ا  ال حمظي  ميك       ( 51)َىميا رراحيت حيام و   (21)لم ة

 .ا خذماله لإلجازاث ن   الخثبُج

 :اث المرػُت جراءاث م خ اإلجاز-2

لك ُياث المىلي    )َر ن المىظف المرَغ اليً المر يس الظيذٍ  يٍ الجام يت      -أ

ٍ  (الجيييام ٍ واليييتٌ ميييك  (  ذيييض وم الجيييت )رمىجيييت  خيييال ا  يييا    يييم

 . انت  مط( 22)طالدُخه م خ المىظفُك 

 ييانت َر يين الييً اديي ي  ( 22)ن يي  داجييت المىظييف الييً اجييازة ا ثيير مييك  -ل

 .الخٍ َسخذمهاالمسخشفُاث الخٍ حم ذه االجازة 

ٌ     ( 2)اذا  انج االجازة المم ىديت  -جـ أٌ )اَيام  ُجيت ا  َظي   رهيا امير ا ا 

 (.انها مك طالدُاث ال مُ 

اَام َجيت ا  حر ين االجيازة اليً ال ج يت      ( 2) ٍ دالت  ى  االجازة ا ثر مك- 

المر سَت الطبُت ل مظا لت ن ُها ومك ث  حر   الً  ئا ت الجام ت إلط ا  

 .اأمر جام ٍ ره
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 االجازات االعتيادية:-ب
اَيام  ( 51)َسخذك المىظف اجازة انخُا َت رراحت حام رم    َىم واد  نيك  ين   -5

مك الم مت ن ً شرط ني م االاليال  رالمظي ذت ال اميت وَجيىز حيرا   االجيازاث        

 .َىما رراحت حام( 521)َىما  ن ً ا  ال َم خ لكن مرة ا ثر مك ( 511)لم ة

 ٍ دالت ط ت المىظف م ذه اجازة الا ج طالدُت ال مُ   ُجت     الط ت الً -2

لس  الشؤو  المانىنُت واال ا َيت مي  االشيا ة اليً حيا َ  ري ء       / ئا ت الجام ت 

االجازة ورُا  بن ل َه  طُ  ام ال وحثبُج الراٌ الظرَخ ل ك ُت ر  م الممان يت  

 .مك م ذه االجازة 

حكيى  طيالدُت ال مُي  رمي خ      :55/5/2112ا َ  حىجُهاث مج ي  الجام يت رخي   -2

اَام ل مىظفُك وما زا  نك ذلي   ُذيا  ط يت    ( 2)االجازاث لم ة ال حخجاوز نك 

االجازة الً  ئا ت الجام يت ال خذظيا  مىا ميت السيُ  مسيان   ئيُ  الجام يت        

 .ل شؤو  اال ا َت الحماذ المرا  رها واط ا  امر جام ٍ  ٍ دالت المىا مت

  :ىال ة جازة ال-5

( 25)َىمييا رراحييت حييام ن ييً ا  حخمخيي  رمييا ال َميين نييك  ( 22)حسييخذك المىظفييت -أ

 .َىما م ها لبن الىػ 

حم خ المىظفت الخٍ حخمخ  رإجيازة اليىال ة وا مىميت الممظظياث اُير الثارخيت       -ل

 .لم ة شهر واد ، وحسخمط  ما زا  نك ذل 

 : جراءاث  جازة الىال ة واالمىمت-1

الييىال ة ادالييت المىظفييت الييً ال ج ييت الطبُييت المر سَييت  ييٍ   ُييت   ال حخط ييت اجييازة-أ

الطت ل مظا لت ن ُها رانخبا  ا  شها ة الىال ة او بىَت االدىا  الم نُت ح   

 .وثائك   مُت َمكك اال خ ا  ن ُها رم خ االجازة
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مك طالدُت ال مُ  م خ اجازاث الذمن والىػ  واجيازة االمىميت االوليً لمي ة     -ل

ن ً ا  َيخ  حسوَي  لسي  الشيؤو  المانىنُيت واال ا َيت ر سيمت ميك          خت اشهر 

 .االوامر اال ا َت

 ..أشهر( 6)حسخذك المىظفت اجازة امىمت ر   الىال ة م حها -جـ

  : جراءاث  جازة ا مىمت الثانُت-6

لسي  الشيؤو  المانىنُيت واال ا َيت لايرع اطي ا        /حخ  مفاحذت  ئا ت الجام ت 

 :االحٍامر جام ٍ م  ا  اق 

 .ط ت م خ اجازة االمىمت الثانُت-أ

 .حذ َ  ر ء حا َ  الخمخ  رها-ل

 .االمر اال ا ٌ الماص رإجازة االمىمت االولً-جـ

 .االمر اال ا ٌ الماص رالمباشرة مك اجازة االمىمت ا ولً- 

 اإلجازات الدراسية)إجازة طالب الماجستير(:-جـ

المانىنُييييت واإل ا َييييت ميييي   /َر يييي  ط ييييت اإلجييييازة  لييييً  ئا ييييت الجام ييييت    -5

 :اِحُت المسخمسكاث

 .ا مر اإل ا ٌ رالمبى   ٍ ال  ا اث ال  ُا-5

 .أمر الخ ُُك  و  مرة وا مر اإل ا ٌ رالمباشرة-2

 .َظ   أمر جام ٍ رم خ طالت الماجسخُر  جازة   ا ُت لم ة   خُك-2

ظظاث المم ىح  جازة   ا ُت رالمم(اإل ا ٌ والف ٍ)ن م شمى  المىظف-2

 .الم ظىص ن ُها  ٍ لانى  الم مت الجام ُت
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 نقم اخلدماخ: ثانثا:
ػعفَ لعا٠ٚ     :ال من رُك وزا ة الخ  ُ  ال الٍ والبذث ال  مٍ والىزا اث ا اليري  -5

ؼٍكععلر ٔمععً اٌخععفِلر ِععٓ اٌععٛزالار ولفععا  ٌععٝ ِععالن ٚزاللٕععل  ال ٌبٍّععا شععٙليا      

 .اٌؽٍكلر اٌفو ٛلاٖ فمػ ِٚغ اٌفلاا اٌٛظ١ف١ا ٚبؼى ٗ لاي

 صعفال ب١علْ ػعفَ اٌّّلٔؼعا ِعٓ اٌ علِؼ ١ٓ اٌّؼ١ٕ ع١ٓ ٚلفعلل           :ال من رُك الجام ياث -2

اٌععٛزالا ءصععفال أِععا ٚزالٞ بلٌٕمععً بؼععف ا  بصععلي ِٛافمععا ٚزالا اٌّل١ٌععا ػٍععٝ   

 .ِٕللٍا اٌفلاا اٌٛظ١ف١ا

 :ال من رُك   ُاث الجام ت-2

٠ٚافععك ذٌععه بّٛافمععا اٌ عع١ف   صععفال ب١ععلْ ػععفَ اٌّّلٔؼععا بعع١ٓ اٌى١ٍ عع١ٓ اٌّؼ١ٕ عع١ٓ   -5

 .لل١س اٌ لِؼا

ِعغ  )٠صفل أِا الِؼٟ بلٌٕمً ٚػفَ  اعااد االٔفىعلن  ال بؼعف  وّعلي بعاادا اٌ ِعا      -2

 (.6/5/2112فٟ  2152 لكلع اٌ ؼ١ٍّلر اٌّؼّّا بى لج اٌالل ا اٌّالُ 
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 راتعا:خمصصاخ انسوجيح واألطفال وادلنصة:
 لكعلع  .)لٍه اٌّفعايار ٚا ع بمللٙل  ٠صفل ف١ٙل أِا الِؼٟ بؼف لمف٠ُ ِل ٠ثكت 

ٚاٌّعععٛاي ذار  21/1/2111فعععٟ  51221اٌععععٛابػ بى عععلج اٌعععٛزالا اٌّعععالُ    

 .2111ٌ ٕا  22اٌؼاللا ِٓ للْٔٛ 

 خامسا:اإليفاد:
٠صفل أِا اء٠فلي بب ب صالح١لر لل١س اٌ لِؼا أٚ ِ لػف٠ٗ ػٍٝ أْ ٠ لل -5

 ٟ ٠ ع بمٙل أنٕعلد ف عاا     بلألِا  ٌٝ ِفا اء٠فلي ٚللل٠خٗ ِٚخصصلر اء٠فلي اٌ ع

 .اء٠فلي

 :ِ  ّ ىلر اٌصا -2

ِبعا ٌ ٕا اء٠فلي فٟ اٌ لِؼا ِصليلل ػ١ٍٗ ِعٓ لكعً اٌ ع١ف للع١س اٌ لِؼعا      -أ

 .ِٛظبل ػ١ٍٗ ٔفملر اٌ فا اٌٛااب صافٙل

 .أِا اء٠فلي-ج
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 .أِا االٔفىلن ِٓ اٌ ٙا اٌ ٟ ٠ٕ  ب  ١ٌٙل اٌّٛفف-اـ

 .أِا اٌّكلشاا-ي

 .اٌ فا ِٓ لكً اٌفٌٚا اٌّٛفف  ١ٌٙلط ُ اٌٛصٛي فٟ اٛاز -٘ـ

 .ط ُ اٌّغليلا-ٚ

 :ظٛابػ اء٠فلي-2

ِععٓ ولِععً ل١ّععا ا عع ّللا اء٠فععلي ػٕععف لععمطا لمععف٠ُ اال عع ّللا      % ٠51خصععُ -5

 .٠ِٛل ِٓ للل٠خ صفٚل أِا اء٠فلي(21)ػٓ

 .ال لصا  ٔفملر اء٠فلي  ال  ذا لبمك اٌغاض ِٓ اء٠فلي-2

 .اٌّٛفف أل كلج طللاا ػٓ  لايلٗػٕف لمطا (ٔفملر اٌ ؼ٠ٛط)لصا  -2
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 سادسا:اإلقانح:
٠صفل أِعا اءللٌعا ػٕعف ل علٚز ِعفا اٌغ١علج ػ عاا أ٠علَ ِ  ل١ٌعا ِعٓ يْٚ لمعف٠ُ            -5

 .ػ ل ِ اٚع

 .ل ُ اٌ ؤْٚ اٌمل١ٔٛٔا ٚاءيال٠ا/٠افغ أِا اءللٌا  ٌٝ للل ا اٌ لِؼا -2

اٌ ععع١ف للععع١س بإِىعععلْ اٌّٛظعععف لمعععف٠ُ ؼٍعععب بلال ععع ملٌا ٚا  بصعععلي ِٛافمعععا  -2

اٌ لِؼا ػٍٝ ذٌه ف١صعفل أِعا بلال ع ملٌا ٠ٚىعْٛ لعلل٠خ اال ع ملٌا ِعٓ لعلل٠خ         

 .لمف٠ُ اٌؽٍب

 ساتعا:خمصصاخ اخلطورج:
 % .21لصا  ِخصصلر اٌخؽٛلا ٌٍ ٛاق ٚاٌبااس بٕ كا -5

٠م صععا ِععٕ  ٘عع ٖ اٌّخصصععلر ٌٍ ععللك اٌّىٍععف بم١ععليا اٌ عع١للا أٚ اٌبععااس        -2

اٌّخٌٛا ب ٌه بغط إٌظعا ػعٓ  ذا وعلْ ٠ عغً     بّٛاب أِا صليل ػٓ اٌ ٙا 

ٚظ١فا  للك أٚ حللس أٚ غ١ا٘ل ِٓ اٌٛظللف  ٛاد ولٔت ػٍٝ اٌّالن اٌفالُ 

 .أٚ اٌّؤلت
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 (    دنيم إجراءاخ ذعيني ادلناصة اإلداريح انعهيا:4-3فقرج )
 :لؼ١١ٓ اٌ ١ف ػ١ّف اٌى١ٍا-5

اٌ لِؼععا  ٌععٝ اٌععٛزالا  ٠ىععْٛ ذٌععه ب اشعع١  نالنععا أ ععّلد ٠بععفيُ٘ اٌ عع١ف للعع١س-5

 .٠ٚ ُ اط ١لل احفُ٘ بؼف  اااد اٌّملبٍا اٌ خص١ا ٌُٙ

 .٠صفل أِا ِٓ للل ا اٌ لِؼا ب ؼ١١ٓ اٌؼ١ّف ا  ٕليا  ٌٝ األِا اٌٛزالٞ -2

 (:اءيالٞ أٚ اٌؼٍّٟ)لؼ١١ٓ اٌ ١ف ِؼلْٚ اٌؼ١ّف-2

لكعً   ٠اش  اٌ ١ف اٌؼ١ّف نالنا أ ّلد ٌ غً ٘ ا إٌّصب ٠ٚ ُ اط ١لل احفُ٘ ِٓ-5

 .لل١س اٌ لِؼا

 .٠صفل أِا ِٓ للل ا اٌ لِؼا بإػفلد اٌّؼلْٚ اٌ لبك ٚلى١ٍف اٌّؼلْٚ اٌ ف٠ف-2

 .٠صفل أِا  يالٞ ِٓ اٌؼّليا ب ٌه ِٓ للل٠خ اٌّكلشاا-2

 .لىْٛ ِفا شغً إٌّصب  ٕ ١ٓ للبٍا ٌٍ  ف٠ف ػٕف اٌعاٚلا -5

 :لؼ١١ٓ اٌ ١ف لل١س اٌم ُ-2

د ٌ عغً إٌّصعب ٠ٚع ُ اط ١علل احعفُ٘ ِعٓ لكعً        ٠اش  اٌ ع١ف اٌؼ١ّعف نالنعا أ عّل    -5

 .لل١س اٌ لِؼا

 .٠صفل أِا ِٓ للل ا اٌ لِؼا بإػفلد لل١س اٌم ُ اٌ لبك ٚلى١ٍف اٌ ف٠ف-2

 .٠صفل أِا  يالٞ ِٓ اٌؼّليا ب ٌه اب فاد ِٓ للل٠خ اٌّكلشاا-2

 .لىْٛ ِفا شغً إٌّصب  ٕ ١ٓ للبٍا ٌٍ  ف٠ف ػٕف اٌعاٚلا-5
 


