
 2000( لسنة 31نظام رقم )

 نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل وتعديالته 

 ( من قانون جامعة الحسين بن طالل11صادر بمقتضى المادة ) 

 1999( لسنة  21رقم )

 (1المادة )

( ويعمل به  2000)  البعثات العلمية في جامعة الحسمين بن طالل لسمنة  )نظاميسممى ذاا النظام  

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 (2المادة )

يكون للكلممات التماليمة ميثمما وردت في ذماا النظمام المعماني الما مممم مممممة لدما  دنماه مما لم تمدل 

 ذلك:القرينة على غير  

 جامعممة الحسين بن طمالل.  :الجامعمممة

 .رئيممس الجامعممممممة  :الرئيمممس

 .مجلس العمداء في الجامعممة  :المجلمممس

 .عميد الكلية  و المعدد الماتص  :  العميممممد

 .ر الدائرة التي يعمل فيدا الموظفمدي  :  المديممممر 

 .، ومساعد التدريس  و مساعد البحثالموظف اإلداري  و الفني  :  الموظممف

 .د في بعثة علمية  و دورة تدريبيةمن يوف    :الموفممممد

 الماتص الاي يرسل الموفد إليه.  الجامعة  و المعدد  :المؤسسمممة

 (3المادة )

يطبق ذماا النظمام على من توفمدذم الجمامعمة في بعثمات علميمة،  و دورات تمدريبيمة لممدة ت يمد على  

  فيدا، سممتة  رممدر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤذلة ورفم المسممتوي الوظيفي للعاملين  

  خري.على نفقة  ي جدة   الجامعة  مسواء  كان إيفادذم على نفقة  

 (4المادة )

ول على درجة الماجسممتير  و درجة الدكتوراه بقرار من المجمممممملس بناء   يتم اإليفاد للح مم .  

  توصممية لجنة المسممتند إلى    الكلية،وتنسمميم مجلس    الماتص،على اقتراح مجلس القسممم 

التعيين والترقية وإذا تعار وجود  ي مندا تسمند ذاه ال مالمية للمجلس الاي يعلو مجلس  

 الكلية.القسم  و  

 

على تنسميم    المجلس، بناء  بقرار من    علمية،التدريس في بعثات  يجوز إيفاد  عضماء ذيةة  .ب

 والترقية.المستند إلى توصية لجنة التعيين    الكلية،ومجلس    الماتص،مجلس القسم  

 

بقرار من    التمدريمم،يجوز إيفماد مسممممماعمد التمدريس  و مسممممماعمد البحمث والموظف بدمد    . ج

 الرئيس وفق تعليمات ي درذا لداه الغاية.

 

على الموفمد الماي يعممل في الجمامعمة  ن يقمدم اسممممتقمالتمه من العممل فيدما اعتبمارا  من تماريخ   .د

 إيفاده.

 (5المادة )

 يلي:يشترط في المررح للبعثة العلمية ما 



  ن يكون  ردني الجنسية. .  

 صحيا . ن يكون الئقا    .ب

 المطلوبة. ن يكون ماصال  على المؤذالت العلمية   . ج

 ن يكون قد  مضممى مدة سنممة وامدة على اـقممل في الادمممة الفعليممة في الجامعة، ويجوز  .د

 للمجلس عند الضرورة تجاوز ذاا القيد ال مني.

 (6المادة )

 اإليفاد ما يلي: في قرار ن يحدد يجم   .  

 المطلوب.التا ص   .1

 إليدا.المؤسسة التي يوفد المبعوث   .2

 مدة اإليفمماد. .3

 و التدريم الاي    عليدا،الدرجة العلمية  و الشمممدادة التي يطلم من الموفد الح مممول   .4

  وفد من  جله.

 الرئيس. ي رروط  خري يقررذا  .5

للمجلس تعديممممممممل  ي من البنود الواردة في    النظام،( من ذاا 4مم مراعاة  مكام المادة ) .ب

 ذاه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتمالءم مم م لحة الجامعة.  من   (الفقرة )

 (7المادة )

 ة اإليممفاد على النحو التالمممي:تحدد مد .  

 الدكتوراه.درجة   املي درجة الماجستير للح ول علىثالث سنوات للموفدين من م .1

 الدكتوراه. على درجة ربم سنوات للموفدين من ماملي درجة البكالوريوس للح ول   .2

مدة اإليفاد للتا م مات التي تسمتدعي دراسمتدا الح مول على مؤذل عال  مدة  طول  .3

 اإليفاد.من المدة المن وص عليدا في ذاه الفقرة وفقا  لما يقرره المجلس قبل بدء 

 

الفقرة ) ( من ذاه المادة سممممنة فسممممنة، ويجوز تجدد مدة اإليفاد المن مممموص عليدا في   .ب

التي    قدمت المؤسسةتمديدذا لمدة ال ت يد على سنمممممة واممممممدة بناء  على طلم الموفد إذا  

 التمديد.يدرس فيدا ما يبرر ذاا 

 (8المادة )

  ممممممدة تسماوي على الموفد توقيم عقد لدي كاتم العدل يتعدد بموجبه بالادمة في الجامعة   .  

  سممممنة كاملة ويعتبر  ي ج ء من سممممنة البعثة    البعثة،مدة التي يقضمممميدا في  ثالثة  مثال ال

يحتفممممن بنساة مندا لدي    النسخ،لغايات الادمة في الجامعة وينظم العقممممد بعدد كا   من 

 الجامعة والموفد وكفيليه  و كفيله.

 

بنماء     لسيقرره المجعلى الموفمد  ن يقمدم إلى الجمامعمة  يما  من الضممممممانمات التماليمة وفقما  لمما   .ب

 الرئيس:على تنسيم  

تنظيم كفالة لدي الكاتم العدل من رمما ممين مليةين يكفالن بالتضممامن والتكافل تنفيا   .1

الموفد للشمممروط التي تعدد بدا ويشمممترط في الكفيلين  ن يكونا تاجرين  و صمممناعيين  

مسممجلين لدي الغرفة التجارية  و ال ممناعية ذات العالقة امممن الدرجات الممتازة  و  

الءة كل مندما مسممم مقتضممى الحال على  ن ال تقل  اـولى  و الثانية وم ممدقا  على م

مالءة كل من الكفيلين عن خمسممين  لف دينار و ن يكون مالكا  لعقار ال تقل قيمته عن  

ذماا المبل  ويتم رذن العقمار لم مممملحمة الجمامعمة رذنما  تمامينيما  من المدرجمة اـولى تمامينما   

 البعثة.لنفقات  



نية يغطي مقدارذا ما ممم مممات اإليفاد مضمممافا   تقديم كفالة بنكية من  مد البنوك اـرد .2

 مقدارذا.%( من 50إليدا )

تنظيم كفمالمة لمدي الكماتمم العمدل من كفيمل مليء وعلى الموفمد  و كفيلمه  و كليدمما تقمديم   .3

رذن عقماري تكفي قيمتمه لتغطيمة مقمدار الكفمالمة وذلمك برذنمه لم مممملحمة الجمامعمة لمدي  

ويمد الجمامعمة بكتماب من ممدير دائرة  المدوائر المات مممممة رذنما  من المدرجمة اـولى وت 

اـراامي التي يقم العقار فيدا يتضممن القيمة المقدرة له وفقا  لسمجالت دائرة اـراامي  

 اـصول.الرسمية وم دقا  مسم 

الرذن بما يتالءم مم ويجوز للمجلس في ماالت اسممتثنائية مبررة تافيق قيمة الكفالة  و   . ج

 .مدة اإليفاد

 

  .د
بدا بمقتضى  مكمممام ذاا النظمممام يقممموم وكفياله  و   التي تعددإذا  خل الموفد بالشروط   .1

كفيله مسمم مقتضمى الحال بالتضمامن والتكافل بدفم جميممممممم المبال  التي  نفقت عليه  

بما في ذلك جميم الرواتم والعالوات التي تقااممممممماذا الموفد و جور السمفر ورسموم 

( من ذاا النظام وسائمممممر  9ن وص عليدا في المادة )التعليمممممم وتكاليف المعيشة الم

الما م مات التي صمرفت له  و بسممممممببه  ثناء البعثة العلمية سمواء تمممممم ال مر  من  

 موال الجامعممة  و من  موال  ي جدة  خري ما  ة لم لحة الجامعة مضممافا  إليدا  

   النفقمات%( من مجمموع ذاه 50)

النفقات الم روفة للموفممد مل مممة له ولكفيليه    يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار .2

 وغير خاام لالعمتراض  و الطعن باي طريقة كانت.  الحال،مسم مقمتضى    كفيله، و 

 (9المادة )

 :م لمن يوفد في بعثة علمية ما يلييدف .  

و ربعة من  والده ممن ذم دون الثامنة عشرة من  عمارذم   وسفر زوجته جور سفره  .1

 بعثته.ولمرة وامدة فقط طيلة مدة   السيامية،إلى مقر البعثة ذذابا  وإيابا  بالدرجة  

 إليدا.رسوم المؤسسة الموفد   .2

الموفد  المؤسسة   تكاليف طباعة اـطرومة وفق  دنى الشروط التي تنص عليدا  نظمة .3

 .إليدا

يحدد على  سمممماس التعرفة التي يقررذا المجلس للبلد الموفد    ،مقطوعمبل  رممممدري   .4

 لتغطية تكاليف المعيشة و ثمان الكتم و ي لوازم دراسية  خري.  إليه،

تحممممممممدد المبال  التي تدفم لمن يوفد في دورة تدريبية بموجم تعليمات ي درذا المجلس   .ب

 الغاية.لداه  

 (10المادة )

( من ذاا  9نفقات اإليفمماد المن وص عليدا في المادة )  إذا تحملت  ي جدة  خري غير الجامعة

وإذا قل مقدار النفمممقات المدفوعمممة من ذاه الجدمممة    الجامعة،النظام تعتبر وكاندا مدفوعة من 

 بيندما.عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحمل الجامعة مقدار الفرق  

 (11المادة )

العمل مرتبطا     إذا كاناجر  و راتم طيلة مدة بعثته إال ال يممممممجوز للموفد القيام باي عمل مقابل  

 بمواوع تا  ه وال يعيق سير دراسته.

 (12المادة )



يقوم العميمد  و الممدير الماتص بمتمابعمة رممممؤون بعثمة الموفمد الماي يلت م بت ويمد الجمامعمة  

 وفقا  للتعليمات ال ادرة بموجم  مكام ذاا النظام.  دراسته،بالمعلومات والوثائق عن سير 

 (13المادة )

  ، ذاته وبالتسلسل    اإليفمماد،تندى بعثممة الموفد بقرار من الجدة المات ة التي  صدرت قرار   .  

 التالية:في  ي من الحاالت  

 .دون متابعتداإذا دلت نتائجه السنوية على تق ير  و رسوب في دراسته يحول  .1

  اإلجراء.ذلك    من دراسته واقتنم الرئيس بسالمة  إذا اتاات المؤسسة قرارا  بف له .2

 .  ال ادرة بمقتضاذا( من ذاا النظام والتعليمات  11إذا خالف  مكام المادة ) .3

 لبعثته.إذا تجاوز المدة المقررة   .4

إذا  نقطم عن مواصلة دراسته لف ممل دراسي  و  كثر دون عممار مشروع تقبله الجدة   .5

 التي  صدرت قرار اإليفاد.

يجوز للمجلس  ن يقرر صممر  قرض للموفد الاي تندى بعثته بسممبم انقطاعه عن متابعة   .ب

على    ي يمممممممد مقداره( من الفقرة ) ( من ذاه الممممممممادة على  ن ال  5دراسمممته وفقا  للبند )

مناسبة بعد    يمممممراذا المجلسما م مات عام كامل ويتم صر  ذاا القرض بالطريقة التي  

موفد لتسمممديده وفق الشممممممممممروط المحددة في قرار منح  تقديم الضممممانات المطلوبة من ال

 القرض.

 

 تندى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في  ي من الحالتين التاليتين: . ج

  ماسمممممممة بالشمر  إذا صمدر بحقه مكم  كتسمم الدرجة القطعيممممممة بجناية  و جنحممممممة   .1

 خارجمدا.واـخالق من محكمة مات ة داخل المملكة  و  

 سيء للمملكة وم الحدا.إذا ثبت قيامه باي نشاط ي .2

 (14المادة )

عليه وعلى    العقد يترتممممإذا  خل الموفد بتعدده بالادمة في الجامعة  و بالت امه بتنفيا رروط 

متكافلين متضامنين  ن يدفعوا للجامعة مبلغا  يعادل نسبة    الحال،مقتضى   كفيله مسمكفيليه  و  

ي تكبدتدا الجامعة وتحسممم ذاه النسممبة  معينة من الرواتم والعالوات والنفقات اـخممممممري الت

على  سمماس المدة المتبقية من مدة الادمة الكاملة التي الت م بتاديتدا في الجامعة بموجم ذلك  

 %( خمسون بالمائة وبااصة في الحالتين التاليتين:50مضمافا  إليدا )  العقد،

وذلك بموجم  نظمة    العقد،إذا  ندي عمل الموفد في الجامعة تاديبيا  خالل سممممريان مفعول  .  

 بدا.وتعليمات الجامعة المعمول  

 

  الجامعة وفقا  إذا قدم الموفد اسمممتقالته من الجامعة قبل  ن يكمل المدة التي الت م بدا اتجاه   .ب

 استقالته.لشروط العقد متى وإن قبلت  

 (15لمادة )ا

( من ذاا النظام يلت م الموفد  13)المادة إذا  نديت البعثة ـي سبم من اـسباب المبينة في  .  

برد جميم النفقمات التي تكبمدتدما الجمامعمة في    الحمال،مقتضممممى    كفيلمه، مسمممممموكفياله  و  

وذلك    النفقات،%( خمسممممون بالمائة من مقدار تلك  50اإلنفاق على بعثته مضممممافا  إليدا )

 خطاره  و إمداله.دون الحاجة إلى إ

 

( من الفقرة ) (  1السمبم الوارد في البند )  اـسمباب باسمتثناءإذا  نديت البعثة ـي سمبم من   .ب

 التالية:بناء  على تنسيم الرئيس اتاماذ  ي من اإلجراءات    فللمجلس،(  13من المادة )

 المادة.مطالبة الموفد برد النفقات وفقا  ـمكام الفقرة ) ( من ذاه  .1



السمماح له بمتابعة دراسمته على نفقته الااصمة متى نداية المممممممدة المقممممممررة لداه   .2

   و  ي المدراسمممممة ومطمالبتمه برد النفقمات التي تكبمدتدما الجمامعمة في اإلنفماق على بعثتمه  

نفقات صرفتدا  ي جدة  خري على ذاه البعثة عن طريمممممق الجامعمممممة وفق  مكمممممام  

%( خمسمون بالمائة من مقدار تلك  50دا )( من ذاا النممممممظام مضمافا  إليمممممم9المادة )

 النفقات.

مطالبته بالمممادمة في الجامعمممة بعد انتدممماء دراسته لمدة تسممماوي ثالثمممة  مثال المدة   .3

 الجامعة.التي قضاذا في بعثته على نفقة  

للمجلس بنماء  على تنسمممميمم من الرئيس تماجيمل دفم المبمال  المسممممتحقمة على الموفمد الماي   . ج

 الااصة.التي يراذا مناسبة في مال استمرار دراسته على نفقمته   نديت بعثته للمدة  

 (16المادة )

مل مين برد النفقات إلى الجامعة    الحال،مقتضمممى   كفيله مسممممإذا  صمممبح الموفد  و كفياله  و 

وفقا  ـمكام ذاا النظام وثبت عدم قدرتدم على دفم المبال  المسممتحقمممممممة للجامعة دفعة وامدة  

ذا الرئيس اتااذ قرار بتقسممميط تلك المبال  لمدة ال ت يد على مثلي المدة  فيجوز ـسمممباب يقدر

 التي قضاذا الموفد في دراسته على نفقة الجامعة.

 (17المادة )

مكان دراسمة الموفد  و تا م مه إال بقرار من الجدة التي  صمدرت قرار اإليفاد    يجوز تغييرال 

النظام على  ن يبقى الموفد ملت ما  بشمممروط ( من ذاا 4وبالتسممملسمممل ذاته وفقا  ـمكام المادة )

 ( من ذاا النظام سارية المفعول.8العقد و ن تبقى الكفالة المن وص عليدا في المادة )

 (18المادة )

 ي ج ء مندا   دراسمممته  ويجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دفم المبال  التي  نفقت على  

ام ذاا النظام إذا انقطممممم عممممن الدراسة ـسباب   و من  ي الت ام آخر يترتم عليه بموجم  مك

إذا ثبت  ن مالته ال مممحية ال تسممماعده على الادمة   الدراسمممة  وصمممحية تحول دون متابعته  

 ن يستند اإلعفاء إلى تقارير طبية قطعمممممية من اللجنة الطبية المعتممممممدة من    بدا علىالملت م  

دون الحاجة إلى بيان اـسباب كما يجوز   وللمجلس  ن يقبل ذاه التقارير  و يرفضممدا  الجامعة،

 اإلعفاء من ذاه المبالم  في مال وفماة الموفد.

 (19المادة )

على الموفمممد  ن يبلممم  الجامعممممممة بح ولمممه على المؤذل العلمي الاي  وفد من  جله و ن يقدم  

 المؤذل.نفسه للادمة في الجامعمة خمالل مدة ال ت يد على ستين يوما  من م وله على ذلك  

 (20المادة )

إذا لم يبمارممممر الموفمد دون عمار تقبلمه الجمامعمة العممل الماي عين لمه خالل سممممتين يومما  من   .  

تاريخ تبليغممممه بالك يعتبر مستنكفمممما  ويتحمل جميم االلتمممم امات المن وص عليدا في ذاا  

 ويكون قرار الجدة المات ة بالجامعة في ذاا الشان قطعيا .  النظام،

 

  للجامعة ي ممبح ل سممتة  رممدر من تاريخ تقديم نفسممه إذا لم ي ممدر قرار بتعيين الموفد خال .ب

في مممممممل من جميممممممم االلت امات المترتبة    الحال،مقتضمى    كفيله مسممالموفد وكفياله  و  

عليدم بمقتضممممى  مكمام ذاا النظمام وبموجم  ي تعدمد  و عقمد آخر تم توقيعمه من قبلدم مم 

 الجامعة.



 (21المادة )

فة إلى الشمروط وااللت امات الواردة في  ي تعدد  و عقد  يلت م الموفد بامكممممممام ذاا النظام إاما

 يله مسم مقتضى الحال مم الجامعة.وقعه وكفياله  و كف

 (22المادة )

 يبت مجلس العمداء في  ي مالة لم يرد عليدا نص في ذاا النظام.

 (23المادة )

بمما في ذلمك  ي ممممدر الرئيس بتنسمممميمم من المجلس التعليممات الالزممة لتنفيما  مكمام ذماا النظمام  

 النظام.اـمكام ذات العالقة باـمور المالية التي ينص عليدا ذاا  

  



 التعليمات التنفياية لنظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل

( لسنة  31( من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل رقم )23صادرة بمقتضى المادة رقم ) 

2000 

 (1المادة )

التعليمات ) الحسين بن طاللتعليمات  ال تسمى هذه  العلمية في جامعة  البعثات  لنظام   ) التنفيذية 

 . 01/2021/ 01ويعمـل بهـا مـن تاريـخ 

 (2المادة )

ما  المخصصة لها أدناه،   يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني

   لم تدل القرينة على غير ذلك

 . جامعــة الحسين بن طـــالل  الجامعـــة: 

 ام البعثات العلمية في الجامعــة.نظ   ـام: النظـ

 رئيــس الجامعـــــــة.   الرئيـــس: 

 مجلس العمداء في الجامعة.  المجلــــس: 

أكثر والهدف منها إتمام  ف  أشهرالبعثة التي تكون مدتها أربعة   البعثة العلمية: 

على  ل   الدراسة إحدى  لحصول  من  شهادة  أو  علمية  درجة 

الجامعات أو المعاهد العليا التي تعترف بها الجامعة أو ترتبط  

 . معها باتفاقية لإليفاد

 . من يوفـد في بعثـة علميـة أو دورة تدريبيــــة   الموفـــد: 

يشكلها   اللجنــة:  التي  العلميـة  البعثات  العمداء لجنــة  في   مجلس 

 الجامعة 

 عمـيد الكليـــة المعــني.    العميـــد: 

 .عمــادة البحــث العلمي   العمــادة: 

 (3المادة )

في   .   اإليفاد  من  حاجاتها  تحديد  الجامعة  في  والكليات  األقسام  الدقيقة تتولى   التخصصات 

 من الموفد الحصول عليها عند ظهور الحاجة.  ةوالدرجة العلمية المطلوب

في  .ب اإليفاد  لغرض  المهمة  بهذه  للقيام  كليات  أو  أقسام  وجود  فيها  يتعذر  التي  الحاالت  في 

ا   مستقبالا   ستُنشأتخصصات لكليات   المرسومة للجامعة،    وفقا المؤقتللخطة  المجلس   يتولى 

   .هذا الخصوصباألقسام والكليات  مهام 

 (4المادة )

ا   يما يخص الحاجات من اإليفادف العميد رفع توصيات مجالس األقسام والكليات  يتولى   إلى    سنويا

 . ألخذ موافقته المبدئية عليها لى رئيس الجامعةترفعها إ العمادة التي بدورها 

 (5المادة )

 ما يلي: يشترط للمتقدم لبعثة علمية

د عمر .1 الوريوم، وخمســـــة وثال  ه أال يزـي ة البـك ة درـج ا لحمـل ا اـم ا على ثالثين ـع ا اـم ثين ـع

 .لحملة درجة الماجستير

ــتير، وأن يكون نـظام   .2 أال يـقل تـقديره عن جـيد في البـكالوريوم، وجـيد ـجداا في الـماجســ

 ن.الدراسة للمتقدم باالنتظام في كلتا الدرجتي

 (6المادة )



  على حاجـــات اإلجـراءات التالية في حال صدور موافقة الرئيس المبدئية    العمــادة تنفيذتتولى  

 : اإليفــاد

تقل عن أسبوعين   اإلعالن في الصحف المحلية عن حاجة الجامعة من اإليفاد مع تحديد فترة ال .  

 . الستقبال طلبات المتقدمين للترشيح

المعنية، أو إلى اللجنة حسب مقتضى استقبال طلبات المتقدمين للترشيح وتحويلها إلى الكليات   .ب

 قوم بدورها باإلجراءات التالية: التي ت  الحال،

ا  .1 ــم المعني أو اللجنة كشفا ــوا الشروط المطلوبة  يعد القســ ــــ   ، بأسماء المتقدمين ممن حققــ

بذوي العالقة إلبالغهم    االتـصالعنه في الـصحف أو   يُعلنويقوم بتحديد موعد لمقابلتهم  

 د.بهذا الموع

ــة مـشفوعة   ترفع توـصيات مجلس القـسم إلى عميد الكلية لعرـاها على .2 ــس الكليـــ مجلـــ

ــلة المنصوص عليها في  ــس المفااــ ــــ بالنتائج النهائية لكل متقدم في كشف يشمل أســ

 ( من هذه التعليمات.8المادة )

لى مجلــس الكليــة صالحيات  في حالة عدم وجود قسم أكاديمي للتخصص المطلوب يتو .3

 ص.مجلس القسم في هذا الخصو

على الرئيس الستصدار التي بدورها تعراها    ،على العمادة لتدقيقها  عرض النتـائج النهائيـــة  . ج

 . قرار الترشيــح 

بالتنسيق مع الكليات    بقية اإلجراءات  بالترشيح تتابع العمــادة   الرئيسمن  بعد صدور قرار   .د

منه  والطلب  الترشيح  بقرار  المرشح  تبليغ  فيها  بما  العالقة  والجهات األخرى ذات  المعنية 

إحدى  من  المطلوب  القبول  على  الحصول  وال سيما  لإليفاد،  الالزمة  اإلجراءات  استكمال 

 الجامعات التي تحددها الجامعة. 

المطلوبة في .ه إتمام اإلجراءات وتوافر الشروط  القسم   عند  وبعد موافقة  أو    المرشح  والكلية 

الذي القبول  الجامعة لعراه على مجلس   ُحّصل  اللجنة على  إلى رئيس  األمر  يرفع  عليه 

 . العمداء وإصدار قرار اإليفاد

 (7المادة )

تعترف بها الجامعة  مرموقة  على المرشح لإليفاد الحصول على قبول غير مشروط من جامعة  

 أشهر.  6، قابلة للتمديد لمدة خالل مدة ال تتجاوز العام من تاريخ صدور قرار ترشيحه

 (8المادة )

 لمتقدمين لإليفـاد وفق ما يلـــي: تقدر عالمات المفاالـة بـين ا 

 . ه ممن يحملون درجـة البكالـوريوملماجستير والدكتورا المتقدمون لإليفاد لدرجتي ا .  

 نقطة 60    مللبكالوريو  المعدل التراكمـي  .1

 نقاط 10     محافظة معان  أبناء .2

 نقاط 4  مكان والدة المتقدم او والده  •

 نقاط 4  مكان الثانوية العامة •

 نقطتان 2   االقامة الدائمة •

 نقاط 5    جامعة الحسين بن طـــــالل  وخريج .3

 نقاط 10      المقابلة الشخصية .4

 نقاط 5  (TOEFL, IELTS, PTE) امتحان اللغة الدولي .5

 نقاط 10     االمتحان التحريري .6

 درجـــة الماجستــير.    المتقدمون لإليفاد لدرجـة الدكتـــوراه ممن يحملون .ب

 نقطة 25    ل التراكمي للبكالوريومالمعد .1



 نقطة 40    اجستـيرالمعدل التراكمي للم .2

 نقاط 10     محافظة معان  أبناء .3

 نقاط 4  مكان والدة المتقدم او والده  •

 نقاط 4  مكان الثانوية العامة •

 نقطتان 2   االقامة الدائمة •

 نقاط 10     المقابلـة الشخصيـة .4

 نقاط 5  (TOEFL, IELTS, PTE)امتحان اللغة الدولي   .5

 نقاط 5 االختصاصلخبرة العمليـة في مجال التدريس الجامعي أو ا .6

 .خمس سنوات  أقصىلكل سنة عالمة بحد  

 نقاط 5     االمتحان التحريري .7

 (9المادة )

تساوي ثالثة   العدل يتعهد بموجبـه بالخدمة في الجامعة مدة  كاتبعلى الموفد توقيـع عقد لدى   .  

أي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات الخدمة في   عدّ البعثة ويُ مدة التي يقضيها في  أمثال ال

الجامعة وينظم العقد بعدد كاف من النسخ يحتفظ بنسخة منها لدى الجامعة والموفد وكل من 

في الفقرة )هـ( من هذه  كفيليه المشـار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة وكفيله المشار إليه 

 المادة.  

ينظم الموفد لدى كاتب العدل كفالة من شخصين مليئين يكفالن بالتضامن والتكافل تنفيذ الموفد   .ب

للشروط التي تعهد بها وفي حال إخالله بذلك يقوم بتأدية جميع المبالغ التي تنفق عليه بما في 

ذلك جميع الرواتب والعالوات التي تقاااها الموفد وأجور السفر ورسوم التعليم وتكاليف  

( من النظام وسائر المخصصات التي صرفت له أو 9المعيشة المنصوص عليها في الـمادة )

من أموال الجامعة مباشرة أو من أي جهة أخرى   ُصرفتبسببه أثناء البعثة العلمية سواء  

ا إليها ) %( خمسون بالمائة من مجموع هذه النفقات ويكون قرار 50لمصلحة الجامعة مضافا

ا للموفد وكفيليه وغي  الجامعة فيما يتعلق  ر خااع للطعن فيه بمقدار النفقات المصروفة ملزما

 . بأي طريقة كانت 

يشترط في الكفيلين أن يكونا تاجرين أو صناعيين مسجلين لدى الغرفة التجارية أو الصناعية  . ج

ا على   حسب مقتضى   مالءتهماذات العالقة امن الدرجات الممتازة األولى أو الثانية ومصدقا

ا لعقار ال الحال ع  لى أن التقل مالءة كل من الكفيلين عن خمسين ألف دينار وأن يكون مالكا

المبلغ   هذا  عن  قيمته  األ  ويُرهنتقل  الدرجة  من  ا  رهنا الجامعة  لمصلحة  ا العقار  تأمينا ولى 

 . لنفقات البعثة

فالة بنكية  إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرط الوارد في الفقرة )ج( من هذه المادة فعليه تقديم ك .د

ا إليها ) %( خمسون   50من أحد البنوك األردنية يغطي مقدارها مخصصات اإليفـاد مضافا

لرهن بالمائة من مقدارها ويجوز للمجلس في حاالت استثنائية مبررة تخفيض قيمة الكفالة وا 

 مع مدة اإليفاد.  يتالءم بما 

( من هذه المادة فعلى الموفد د،  ج إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرطين الواردين في الفقرتين ) .ه

ا من الدرجة  المختصة رهنا أكثر أو عقاراا لدى الدوائر  أو كفيله أن يرهن قطعة أرض أو 

وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة األرااي   ،األولى لمصلحة الجامعة يغطي قيمة الكفالة

ألرااي التي يقع العقار واألرض فيها يتضمن القيمة التقديرية للعقار حسب سجالت دائرة ا

 .الرسمية ومصدق حسب األصول

ا  .و تحدد قيمة الرهن حسب الدولة التي تقع فيها الجامعة وحسب الدرجة التي تم االيفاد لها وفقا

 للجدول التالي: 

 / د الماجستير والدكتوراه الدكتوراه / د  الماجستير / د  

 75.000 48.000 27.000 االردن 

 78.000 48.000 30.000 مصر 



 150.000 120.000 75.000 أمريكا 

 150.000 120.000 75.000 المملكة المتحدة 

 120.000 75.000 45.000 المانيا 

 135.000 90.000 45.000 فرنسا 

 135.000 90.000 45.000 اسبانيا 

 135.000 90.000 45.000 استراليا 

 90.000 45.000 45.000 الصين 

 (10المادة )

 . كافة الشـروط الواردة في النظام للتأكد من استيفاء المبعوث   ة يرسل قرار اإليفاد إلى العماد

 (11المادة )

 ـات الماليـــة للموفد بما يلي: تحدد المخصصــ  .  

 .( من النظــام 9)أ( مـن المادة )  الفقـرة ما نصت عليـه   .1

في   للموفد  تدفع الجامعة رسـوم المواد الدراسـية التي تدخل في الخطة الدراسـية المقررة  .2

 وفد اليها فقط ولمرة واحدة.أجامعته التي  

اـعة األطروـحة الواردة في   .3 ( من 9الفقرة )أ( من الـمادة )( من  3البـند )تـحدد تـكاليف طـب

 للدكتوراه.( مائتي دينار  200)  ( مائة دينار للماجستير و بـ100النظام بـ )

(  9المـــادة )( من الفقـــرة )أ( من 4تحدد المخصصات الشهرية للموفد الواردة في البند ) .4

 من النظام كما يلي:

 الجامعات
 / دينار المخصصات الشهرية للموفد

 المتزوج  االعزب

 600 500 األردنية والعربية •

 1300 1000 األوروبية، االمريكية والكندية  •

 1100 900 االسترالية •

 250 400 (CSC) منح الحكومة الصينية •

ا   ( ثالثمائة وخمسين ديناراا 350تحدد مخصصات الكتب للموفد بـ ) .5  .سنويــا

 ( مائة دينار ولمرة واحدة.100تحدد مخصصات بدل اجور الشحن بـ ) .6

 تحول المخصصات المالية للموفد بما يعادل سعر صرف عملة بلد االيفاد عند التحويل. .7

معاملة الموفد المتزوج فيما يخص المخصصات المالية للبعثة في   تعامل الموفدة المتزوجة .ب

 حال رافقها زوجها و/أو أوالدها الى بلد الدراسة واقامتهم معها طيلة فترة االيفاد. 

المخصصات  . ج حيث  من  االعزب  الموفد  معاملة  الموفد  وزوجها  المتزوجة  الموفدة  تعامل 

 الشهرية فقط. 

 (12المادة )

الجامعـة فـي .   للموفد وعائلته    تسـاهم  التأميـن الصحي  النحو إنفقـات  له على  كانوا مرافقين  ذا 

 اآلتي: 

ــوم    إذا .1 ــوم الجامعية في الجامعة التي يدرم فيها الموفد على رسـ ــتملت الرسـ تأمين  اشـ

و كان مشـــموالا بتأمين صـــحي وطني في البلد الذي يدرم فيه فال أله ولعائلته    صـــحي

   صحي.تدفع له أي مخصصات تأمين  

تأمين  ذا لم تشــتمل الرســوم الجامعية في الجامعة التي يدرم فيها الموفد على رســوم  إ .2

بتأمين صحي وطني في البلد الذي يدرم فيه  لينمشموو عائلته  أولم يكن الموفد  صحي

ا  تدفع له الجامعة   على النحو اآلتي:صحي مخصصات تأمين  مبلغ مقطوع كسنويا



ا للموفدأدينــاراا  ( ستمائة  600بما ال يتجاوز ) • ا سنويا  .ردنيا

ا  أمائة دينــاراا  الث( ث300بما ال يـتجاوز ) • ا سنويا  للزوج / للزوجة.ردنيا

ا لكل ولد حتى الولد الرابع  أ( مائة دينــــــاراا  100 يـــتجاوز )بما ال • ا سنويا ردنيا

 .سن الثامنة عشرة من العمر  حتى

للموفد مخصصات  .ب فتدفع  كامل  عام  من  أقل  الجامعة  نفقة  على  المتبقية  البعثة  فترة  كانت  إذا 

التأمين بنسبة فترة البعثة من العام نفسه، على أن يؤخذ في االعتبار طبيعة برامج التأمين من 

 .ك الممكنة مع تلك البرامجحيث فترة االشترا

 . أجزاء الشهر شهراا كامالا لغايات احتساب مخصصات التأمين للموفدين عدّ تُ  . ج

 (13المادة )

ا  ، يكون تأجيل االلتزام لمن يصدر قرار بإنهاء ( من النظام15 لنص الفقرة )ج( من المادة )تطبيقا

 .سنتين قته الخاصة لمدة ال تتجاوز بعثته ويتابع الدراسة على نف

 (14المادة )

لمدة ال تتجاوز سنة، شريطة تقديم األوراق    يسمح للموفد الحصول على فترة انقطاع عن الدراسة .  

المخصصات المالية   تُوقفالتي تبرر ذلك للجامعة، وموافقة الجامعة التي أوفد لها الموفد، ولهذا  

 يفاد. عدّ مدة االنقطاع من امن مدة اإلللموفد وال تُ 

 يلي: اتحدد مغادرة الموفد لبلد الدراسة كم .ب

على ان ال تتجاوز    ،حســـب الوقت الذي يطلبه  ،للموفدتكون مدة االجازة المســـموه بها  .1

الشــهر وان تكون على نفقته الخاصــة، ويتقااــى فيها الموفد مخصــصــاته الشــهرية  

يبلغ الجامعة يجب على الموفد ان المنصــوص عليها حســب البلد والحالة االجتماعية، و

 بوجوده في األردن والفترة التي يتواجد فيها.

از  إذا .2 دة االـج اوزت ـم ــهر، يـجب  تـج ة ة عن شــ ذ موافـق ديم مبررات واـخ د تـق على الموـف

حالته    االردن حـسب، ويتقااـى فيها الموفد راتب الموفد للجامعات داخل  الجامعة عليها

 عن الفترة التي تتجاوز الشهر.  االجتماعية

ــ .3 ا بصــ ــفر  يزود الموـفد عـمادة البـحث العلمي واـلدراســــات العلـي ور عن جوازات الســ

من بعثته، وإذا تبين خالل ايفاده او بعد واـع نفسـه تحت تصـرف  المسـتخدمة كل سـنة 

ة المحدد له والي مدة دون الحصـول على موافقة الجامعة،   الجامعة انه غادر بلد الدراـس

سـيتم خصـم المبالغ التي تقااـاها خالل فترة وجوده في األردن من راتبه كموفد او من 

 ه.راتبه كعضو هيئة تدريس إذا كان قد أنهى ايفاد

( أشــــهر لجمع المعلومات ألبحاثه خارج بلد  3يســــمح للموفد بقضــــاء مدة ال تتجاوز ) .4

، وفي حال تجاوز هذه المدة  ـشريطة تقديم تقرير من مـشرفه بالموافقة على ذلك  الدراـسة

تصـرف له عن المدة الزائدة المخصـصـات الشـهرية المقررة للموفدين داخل األردن او  

 ت فيها.في الدولة التي يجمع المعلوما

 (15المادة )

ا إليها )14مع مراعاة أحكام المادة )  %( 50( من النظام يلتزم الموفد بدفع تكاليف بعثته كاملة مضافا

 من مجموعها إذا لم توافق الجهات األمنية المختصة على تعيينه في الجامعة. 

 (16المادة )

  . ( المادة  أحكام  مراعاة  تدفع  11مع  التعليمات  هذه  من  الدرجة (  أنهى  الذي  للمبعوث  الجامعة 

العلمية التي أوفد للحصول عليها خالل المدة المحددة في النظام بدل تذاكر سفر عودته كما هو 

 . وبدل أجرة الشحن المسموه به بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، محدد في النظام 



الجامعة   .ب نفقة  على  بعثته  بإنهاء  قرار  يصدر  لمن  الجامعة  لمتابعة تدفع  بالتزامه  الوفاء  وأجل 

دراسته على نفقته الخاصة بدل أجرة طباعة أطروحته وتذاكر سفر عودته كما هو محدد في 

المسموه بها بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، شريطة أن يحصل    شحنالنظام، وبدل أجرة ال 

وز سنتين من تاريخ إنهاء هذا المبعوث على الدرجة التي أوفد للحصول عليها خالل مدة ال تتجا

بعثته وتأجيل الوفاء بالتزامه، وأن ال يكون قد حصل على أي منحة أو بعثة من جهة أخرى غير 

 . الجامعة خالل فترة تأجيل الوفاء بالتزامه

ال تدفع الجامعة أي مبلغ لمن يصدر قرار بإنهاء بعثته على نفقة الجامعة وأجل الوفاء بالتزامه   . ج

 . جيل دون الحصول على الدرجة العلمية التي أوفد للحصول عليهاواستنفذ فترة التأ

الجامعة   .د في  الدراسية  الرسوم  من  على حسم  يحصل  والذي  دراسته  في  المتفوق  الموفد  يمنح 

%( من قيمة الرسوم المعفى منها، على 10الموفد اليها بسبب هذا التفوق جائزة مالية قدرها )

ا 400ان ال تتجاوز قيمة هذه الجائزة )  . ، شريطة تقديم ما يثبت ذلك( دينار سنويا

 (17المادة )

 فانه:( من نظام البعثات العلمية في الجامعة 19مع مراعاة ما ورد في المادة ) 

الموفد   .   ان  عند على  الجامعة  في  للخدمة  نفسه  الوثائق  معززاا  يتقدم بطلب خطي    تقديم  بجميع 

 الكلية المعنية بذلك. علم  التي بدورها تُ  ،المطلوبة للعمادة

 . التعيين حسب التشريعات النافذة  بإجراءاتسير  بال يقوم عميد الكلية  .ب

 (18المادة )

ومديرو   العلمي  البحث  وعميد  الكليات  وعمداء  الجامعة  المعنيةرئيس  الجامعة    الدوائر  في 

 يمات.مسؤولون عن تنفيذ هذه التعل 

 (19المادة )

الجامعة الحاالت التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات أو التي قد تحال إلى مجلس العمداء في  

 . تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات

 (20المادة )

 و مضمونها.أحكامها أيمات او قرارات سابقة تتعارض مع تلغي هذه التعليمات أي تعل 
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