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 (24استنادًا إلى الفقرة )ج( من المادة ) 07/08/2017بتاريخ  )1342بموجب قرار رقم )صادرة عن مجلس العمداء 

 ( في جامعة عمان العربية10رقم ) من نظام البعثات العلمية
 
 
 

بجامعة عمان  "تعليمات األحكام المالية المتعلقة بالبعثات العلمية"تسمى هذه التعليمات  1
 العربية، ويعمل بها اعتبارًا من تاريخ إقرارها.

 

 بـ: الموفد أو كفيله( من نظام البعثات العلمية، يتعهد 12مع مراعاة ما ورد في المادة ) 2
رهن قطعة أرض أو أكثر أو عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة األولى  أ.

لمصلحة الجامعة يغطي قيمة الكفالة، وتزويد الجامعة بكتاب من مدير دائرة 
للعقار حسب سجالت األراضي التي يقع العقار فيها يتضمن القيمة التقديرية 

 الدائرة.
)ستون ألف دينار(، شريطة توقيعها من كفيل ( دينار 60.000)أو كمبيالة بقيمة  ب.

 .الموفد نفسهمليء ومن 
 

 تكون مخصصات اإليفاد الخارجي على النحو التالي: 3
وزوجته واثنين من أوالدهما ممن هم دون أجور سفر بالدرجة السياحية للموفد  أ.

 إليها ذهابًا وإيابًا ولمرة واحدة فقط.إلى الجهة الموفد الثامنة عشرة 

 رسوم الجامعة أو المؤسسة الموفد إليها. ب.

 المخصصات الشهرية وتكون على النحو التالي: ج.
للموفدين من أعضاء الهيئة التدريسية للحصول على مؤهل علمي جديد أو  .1

 للتدرب لمدة تزيد على فصل دراسي واحد أو أربعة أشهر:
 للمتزوج.( دينار 1300) -
 ( دينار لألعزب.950) -
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للموفدين من غير أعضاء الهيئة التدريسية للحصول على مؤهل علمي  .2
 جديد أو للتدرب لمدة تزيد على فصل دراسي واحد أو أربعة أشهر:

 ( دينار للمتزوج.1100) -
 ( دينار لألعزب.850) -

درجة الماجستير أو نيل راتب شهري مقطوع بغض النظر عن مكان الدراسة لنيل  د.
 درجة الدكتوراه.

 ( دينار )ألف دينار( شهريًا.1000المتزوج: ) .1    ه.
 ( دينار )ستمائة وخمسون دينار( شهريًا.650األعزب: ) .2

، تكاليف التأمين الطبي للموفد وتصرف سلفة وتسدد بموجب إيصاالت رسمية سنوياً  و.
التكاليف سنويًا في أي حال من األحوال  مساهمة الجامعة في هذهأال يزيد ويشترط 

 على:
 ( دينار لألعزب.600) -
 ( دينار للمتزوج وزوجته إن كانت مرافقة له.800) -
( دينار في العام لكل ولد من األوالد دون الثامنة عشرة الذين يرافقون 100) -

 والدهم.
 النفقات الخاصة بموفدي الكليات الطبية وهي: ز.

 استعمال المختبر.رسوم بدل  -
 رسوم امتحان الزمالة البريطانية وذلك لمرة واحدة وفي كلية واحدة. -
 رسوم حماية المهنة الطبية، ورسوم المجلس الطبي. -

 

( من هذه التعليمات يصرف للموفد من 3باإلضافة إلى المخصصات الواردة في المادة ) 4
 يفاده ألغراض مكافأة نهاية الخدمة واالدخار.أجل التدرب راتبه األساسي، وتحسب مدة إ

 

( من هذه التعليمات على الموفد إيفادًا مشتركًا خالل مدة 3تطبق أحكام المادة ) أ.     5
 دراسته خارج المملكة.

يدفع للموفد الذي يوفد إيفادًا مشتركًا أثناء مدة وجوده داخل المملكة راتبه الذي  ب.
 الجامعية المستحقة للجامعة الموفد إليها.يستحقه والرسوم 

 

 ما يلي: راتبه الذي يستحقه إلى باإلضافةيدفع للموفد إيفادًا داخليًا  6
 الرسوم الجامعية. أ.

 تكاليف طباعة األطروحة بما ال يتجاوز مائة دينار. ب.
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وتعتبر نفقات التأمين جزءًا من التأمين على حياة الموفد لصالحها تقوم الجامعة ب 7
 مخصصات اإليفاد.

 

جهة غير جامعة عمان العربية اإلنفاق على الموفد أو دفع راتب له تعتبر هذه الإذا تولت  8
النفقات مدفوعة من قبلها، وإذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة 

 على أساس سنوي.في الجامعة تتحمل الجامعة الفرق بينهما 
 

مدة اإليفاد تنفيذا إذا  انتهاء ديجوز للرئيس صرف مخصصات اإليفاد لشهر واحد مقدمًا عن9
 ك المدة قابلة للتنفيذ.كانت تل

 

( من نظام البعثات العلمية، 23 /19 /17في أي من الحاالت المنصوص عليها في المواد )10
%( من مقدار تلك المخصصات، 100اإليفاد مضافًا إليها ) يلتزم الموفد برد مخصصات

 وتدفع كاملة مرة واحدة.
 

وكفيله متضامنين جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة يرد الموفد إيفادًا داخليًا أو مشتركًا  11
 %( من مقدار تلك النفقات في الحاالت التالية:100عن دراسته مضافًا إليها )

انتهى عمله في الجامعة ألي سبب من األسباب خالل مدة إيفاده أو قبل وفائه إذا  أ.
 بااللتزام.

 إذا فشل في الحصول على الدرجة التي أوفد للحصول عليها. ب.

 ( من نظام البعثات العلمية.17إذا أنهى إيفاده بناًء على نص المادة ) ج.

 

 يرد عليها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم  12
 

 رئيس الجامعة والجهات المختصة فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. 13

 


