
  

   تعليمات االبتعاث واإليفاد الداخلي

  في جامعة الزرقاء 

  وتعديالتها 2002لسنة ) 1(رقم 

  
   



  تعليمات االبتعاث واإليفاد الداخلي

  في جامعة الزرقاء

  وتعديالتها 2002لسنة ) 1(رقم 

ويعمل بها  ،"تعليمات االبتعاث واإليفاد الداخلي في جامعة الزرقاء" تسمى هذه التعليمات   ):1(المادة 
  . تاريخ إقراره من مجلس األمناءاعتبارًا من 

إال  ،ية الواردة في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منهاتيكون للكلمات والعبارات اآل  ):2(المادة 
  :إذا دلت القرينة على خالف ذلك

  :الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــس العمــــــــــــــداء   :مجل
  : المبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث
  : الموفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة العلمي   : البعث

  

  .الزرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرق   .مجل
  .مــن يصـــدر قــرار مـــن مجلــس العمـــداء بترشــيحه للبعثـــة العلميـــة
  .مـن يصــدر قــرار مــن مجلــس العمــداء بإيفــاده فــي البعثــة العلميــة

وتكون غايتهـا                            ،البعثة داخل األردن التي تكون مدتها سنة فأكثر
و الـــــدكتوراه علـــــى حســـــاب الحصـــــول علـــــى درجـــــة الماجســـــتير أ

  .الجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
    

من خالل الجامعة، تهدف البعثات العلمية إلى رفع مستوى األداء الوظيفي للعاملين في   ):3(المادة 
  .حصولهم على درجات علمية عليا، وتأمين الكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة

ممن توفدهم الجامعة في بعثات  هم،جميعتطبق هذه التعليمات على العاملين في الجامعة   ):4(المادة 
  .علمية مدة سنة أو أكثر على حسابها

  :يأتيشترط في المرشح للبعثة العلمية ما ي  ):5(المادة 
  .أن يكون أردني الجنسية  .أ   
  .أن يكون حائزًا على المؤهالت والشروط المقررة للبعثة العلمية التي رشح لها  .ب   
  .واحدة على األقل في الخدمة الفعلية في الجامعةأن يكون قد أمضى مدة سنة   .ج   
  .عاماً ) 35(أال يزيد عمره على   .د   
فــي درجــة ) جيــد جــدا(فــي درجتــه الجامعيــة األولــى، أو ) جيــد( عــنأال يقــل تقــديره   .ه   

  .الماجستير
  :بناًء على ،يتم ترشيح المبعوث وٕايفاده بقرار من مجلس العمداء  ):6(المادة 

  .وتنسيب من مجلس الكلية األكاديمية التي يعمل بها ،القسمتوصية من مجلس     .أ   



  . توصية من مدير الوحدة اإلدارية التي يعمل بها    .ب   

  :يأتيشترط في قرار الترشيح للبعثة العلمية أن ينص على ما ي    .أ   ):7(المادة 
  .حقل التخصص .1
  .الحصول على قبول من إحدى الجامعات المعتمدة لدى الجامعة .2
  .مدة البعثة العلمية .3
  .الدرجة العلمية المطلوب الحصول عليها .4
  .اسم الجامعة التي سيرسل إليها .5
  أية شروط أخرى يقررها مجلس العمداء .6

  .ال يجوز تغيير أي من هذه الشروط إال بقرار من مجلس العمداء    .ب   

  :يأتتكون مدة البعثة العلمية كما ي    .أ   ):8(المادة 
للذين يوفدون للحصول على درجة الماجستير من حملة درجة سنتين  .1

في ضوء التقارير التي ترد  ،البكالوريوس، على أن يكون التجديد سنوياً 
  .للجامعة عن الموفد

ثالث سنوات، للذين يوفدون للحصول على درجة الدكتوراه من حملة درجة  .2
في َضوء التقارير التي ترد  ،الماجستير، على أن يكون التجديد سنوياً 

  .للجامعة عن الموفد
يجوز تمديد المدة المقررة للبعثة العلمية مدة ال تزيد على سنة في حاالت     .ب   

  .بقرار من مجلس العمداء ،اضطرارية ومسوغة
وتطبق عليه  ،تنهى بعثته ،)7(إذا أخل الموفد بأي شرط من الشروط الواردة في المادة   : )9(المادة 

  .من هذه التعليمات) 13(من المادة ) ب(أحكام الفقرة 
يوقع الموفد تعهدًا للخدمة في الجامعة مدة تساوي مثلي المدة التي يقضيها في البعثة   : )10(المادة 

العلمية، ويقدم كفالة مالية عدلية تساوي مثلي المبلغ الذي ينفق عليه من الجامعة، يسددها 
  . في حال عدم الوفاء بااللتزامات المترتبة على البعثة العلمية ،لهأو كفي ،الموفد

 ،للفترات التي تحتاجها دراسته ،يسمح للموفد بأخذ المغادرات الرسمية الالزمة من الجامعة  : )11(المادة 
  .بموافقة مسؤوله المباشر

  :يأتتدفع الجامعة للموفد ما ي  ):12(المادة 

  .إليها، إال في حالة إعفائه منها ألي سبب كانرسوم الجامعة الموفد   .أ   

  .     دينار أردني) 200(تكاليف طباعة األطروحة بما ال يتجاوز مئتي   .ب   



  دينار أردني سنوياً )  200(ثمن كتب وقرطاسية مقدارها مئتا   .ج   

الحاالت لمجلس العمداء اتخاذ القرار بإنهاء البعثة العلمية ألي موفد في أي من     .أ   ):13(المادة 
  :يةتاآل
  .إذا صدر بحقه حكم بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف .1
  .إذا فصل من الجامعة التي يدرس فيها ألسباب يقتنع بها مجلس العمداء .2
يحول دون متابعته  ،أو رسوب ،إذا دلت نتائجه الدراسية على تقصير .3

  .الدراسة في الجامعة الموفد إليها
  .الحصول على المؤهل المطلوب في نهاية مدة البعثةإذا لم يتمكن من  .4
  .إذا استنكف عن مواصلة الدراسة دون عذر مقبول لدى مجلس العمداء .5
  .إذا انقطع عن عمله في الجامعة .6
  .إذا خالف أي حكم من أحكام هذه التعليمات .7

من هذه ) أ(إذا أنهيت البعثة العلمية ألي سبب من األسباب الواردة في الفقرة     .ب   
 ،أن يرد إلى الجامعة النفقات التي دفعتها ،أو كفيله ،وجب على الموفد ،المادة

  .بسبب البعثة العلمية هاواإلعفاءات التي حصل عليها جميع
  : )14(المادة 

  

على الموفد أن ُيعلم الجامعة خطيا بحصوله على الدرجة العلمية المطلوبة،     .أ 
وتعديل  ،السابق لحين اعتماد المؤهل الجديدويستمر في عمله بوضعه الوظيفي 

  .وضعه الوظيفي على أساسه

بما يتناسب مع  ،يصدر قرار من مجلس العمداء بتعديل الوضع الوظيفي للموفد    .ب 
حقوق هذا الوضع باستنادا إلى الوثائق الرسمية، ويتمتع  ،درجته العلمية الجديدة

  .العلمية الجديد بأثر رجعي منذ تاريخ حصوله على الدرجةجميعها، 

  .يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات  : )15(المادة 
             


