اسس تعديل اوضاع موظفي الفئة الثالثة

صادرة بموجب احكام المادة (/87ج) من نظام الخدمة المدنية رقم ( )82لسنة
المادة ()1

 2013وتعديالته.

تسمى ىذه االسس (اسس تعديؿ اوضاع موظفي الفئة الثالثة) .
المادة ()2
تكوف لمكممات والعبارات الواردة في ىذه االسس المعاني المخصصة ليا في نظاـ الخدمة المدنية.
المادة ()3
تسري ىذه االسس عمى موظفي الدوائر الخاضعة لنظاـ الخدمة المدنية.
المادة ()4
يشترط لتعديؿ اوضاع الموظفيف تحقيؽ المتطمبات التالية -:

 .1اف يكوف الموظؼ قد حصؿ عمى الموافقة المسبقة مف دائرتو لاللتحاؽ بالدراسة.
 .2أف يكوف المؤىؿ العممي الذي حصؿ عميو الموظؼ يتصؿ موضوع تخصصو بحاجة الدائرة.

 .3توفر الوظائؼ المحدثة أو الشاغرة لغايات تعػديؿ اوضػاع مػوظفي الفئػة الثالثػة إلػى الفئتػيف االولػى والثانيػة
عمى جدوؿ تشكيالت الدائرة .

 .4أف يكوف قد مضى عمى تعييف الموظؼ بإحدى وظػائؼ الفئػة الثالثػة مػدة ال تقػؿ عػف اربػو سػنوات لغايػات

التعػػديؿ الػػى الفئػػة االولػػى ومػػدة ال تقػػؿ عػػف سػػنتاف لغايػػات التعػػديؿ الػػى الفئػػة الثانيػػة وتحسػػل ليػػذه الغايػػة

لمموظػػؼ الػػذي تػػـ تثبيتػػو عمػػى وظػػائؼ ىػػذه الفئػػة المػػدة التػػي قضػػاىا قبػػؿ تثبيتػػو بوظيفػػة بموجػػل عقػػد بػػدؿ
مجاز /معار او عمى حسال المشاريو شريطة اف تكوف خدمتو متصمو ومستمره قبؿ وبعد التثبيت.

 .5اف تقوـ الدائرة بحصر جميػو حػاالت تعػديؿ اوضػاع ىػذه الفئػة ورفعيػا الػى ديػواف الخدمػة المدنيػة  /المجنػة
المركزية لمموارد البشرية قبػؿ نيايػة شػير كػانوف ثػاني مػف العػاـ التػالي لمعػاـ الػذي سػيتـ تعػديؿ وضػعو فيػو

ووفؽ النموذج المخصص لتعديؿ االوضاع.

المادة ()5
 اذا اعيػػد تعيػػيف الموظػػؼ يػػتـ احتسػػال المػػدة الػواردة فػػي البنػػد ( )4مػػف المػػادة( )4بعػػد اخػػر تعيػػيف لػػو فػػي الفئػػةالثالثة.

 يتـ تعديؿ وضو الموظؼ مف الفئة الثالثة في حاؿ موافقة الػدائرة وبنػاع عمػى طمػل خطػي مقػدـ منػو وذلػؾ بعػدابالغ الموظؼ باالثر المالي الذي قد يترتل عميو بالنقص نتيجة تعديؿ وضعو .

 ال يجوز الرجوع عف تعديؿ وضو الموظؼ بعد صدور القرار مف المرجو المختص بتعديؿ وضعو الوظيفي.المادة ()6
عند النظر في اختيار أكثر موظفي ىذه الفئة استحقاقاً لتعديؿ أوضاعيـ في حاؿ كاف عدد الموظفيف اكثر مف
عدد الشواغر المقررة عمى جدوؿ تشػكيالت الػدائرة ت ارعػى االعتبػارات المبينػة أدنػاه وتؤخػذ بعػيف االعتبػار حسػل

أولويتيا بالتسمسؿ التالي-:

 )1أقدمية الحصوؿ عمى المؤىؿ العممي ويعتمد تاريخ قرار مجمس العمداع ليذه الغاية.
 )2أقدمية التعييف في وظائؼ الفئة الثالثة.

 )3التقارير السنوية الخاصة بالموظؼ عف السنوات االربعة االخيرة.

المادة ()7

وفػػي كػػؿ الح ػواؿ يشػػترط لتعػػديؿ وضػػو الموظػػؼ مػػف الفئػػة الثالثػػة عنػػد حصػػولو عمػػى المؤىػػؿ العممػػي اجتيػػاز

االمتحانات و/أو المقابالت التي تعقد ليذه الغاية مف المجنة.

