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ويعمل بها اعتبارًا ، 2019 سنةل عمان العربيةفي جامعة  "اإليفادتسمى هذه التعليمات "تعليمات 1
 إقرارها. من تاريخ

 

على المؤهل العلمي بقرار من مجلس العمداء بناًء على تنسيب من  للحصولإرسال الموفد يتم  2
توصية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، و من  تنسيب لجنة التعيين والترقية وفي ضوء

 مجلس الكلية. وتنسيب من مجلس القسم
 

أن يكون لإليفاد في المرشتت   من نظام البعثات العلمية يشتتتر ( 6مع مراعاة ما ورد في المادة ) 3
 وهي:لإليفاد حاصاًل على المؤهالت العلمية المطلوبة والشرو  المقررة 

من جامعة معترف بها  اإليفادأن يكون حاصتتتتتتتاًل على درجة البكالوريوص في ت صتتتتتتت   .1
 للموفدين للحصول على درجة الماجستير. على األقل جًدا وبتقدير جيد

 ستتتتتتتتير في خات الت صتتتتتتت  من جامعة معترف بهاأن يكون حاصتتتتتتتاًل على درجة الماج .2
 للموفدين للحصول على درجة الدكتوراه. وبتقدير ال يقل عن جيد جداً 

 أن يستكمل متطلبات القبول كافة في الجامعة المرش  لاللتحاق بها. .3

للحصتتتتتتتتتول على درجة الدكتوراه،  ثالثين عامًا ميالديًا كحد أقصتتتتتتتتتى علىيزيد عمره  أالا  .4
 .للحصول على درجة الماجستير عامًا ميالديًا كحد أقصى وثمانية وعشرون 

 يكون ملتزمًا بالعمل ألي جهة أخرى. أالا  .5

 

حتتاالت  علميتتة أخرى قبتتل انتهتتاء متتدة التزامتت  إال في بعثتتةالملتزم بتتال تتدمتتة في إيفتتاد ال يجوز  4
 .خاصة يقررها مجلس العمداء

 

وعقد اإليفاد  البعثات العلميةبنظام وفقًا لألحكام المالية المتعلقة اإليفاد تصتتتتتترف م صتتتتتتصتتتتتتات  5
 مجلس العمداء.المعتمدين من 

 

ستتتتتتتتتنة واحدة فقه بعد انتهاء المدة القانونية للبعثة  علىلمدة ال تزيد يجوز تمديد مدة اإليفاد  6
تقارير المشتتتتتتتتترف والجامعة الموفد إليها، مع التزام الموفد  لإلجراءات المتبعة، بناًء على وفقًا 

  السنة.من  كسر أي بالعمل لدى الجامعة ثالث سنوات عن أي سنة دراسية أو
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وت رج  يومًا من انتهاء دراست  ايفاده ( 60بتقديم نفس  للجامعة خالل مدة أقصاها )يلتزم الموفد 7
في ( شهور و 6المؤيدة لذلك، ويحق للجامعة تعيين  خالل ) الوثائق الرسمية كافةً خطيًا مع تقديم 

 .موفدالذي تراه مناسبًا من تاريخ اإلبالغ ال طي من ال الدراسي الفصل
 

بأي شتتتر  من شتتترو  العقد واأو نظام وتعليمات البعثات العلمية أو ترك  في حال إخالل الموفد  8
وكفالءه بدفع قيمة كامل الرهن دون أو فصتتتتتل  من العمل يلتزم الموفد االعمل وأو انقطاع  عن 

مبل  مستتتتتتحًقا على % من قيمة الرهن، ويعد هذا ال100نقصتتتتتان، وقيمة الشتتتتتر  الجزائي البال  
عند الطلب وفي  ادون حاجة إلى إنذار ودون اعتراض، وُيعد هذا المبل  مستتتتتحقً  ئ وكفال الموفد 

 .فيذ مدة االلتزام نتيجة اإليفادتن أي مرحلة من مراحل
 

الدراستتتتتتتتتات العليا يبين  ي  و لعميد البحث العلمي  خطي بتقريربعد عودت  أن يتقدم  الموفدعلى  9
ويتم إعالم رئاستتتة الجامعة  من أجلها،أوفد أن  قد أنهى متطلبات الحصتتتول على الشتتتهادة التي 

 ( من هذه التعليمات.7مع مراعاة أحكام المادة ) الستكمال إجراءات التعيينرسميًا 
 

العائد بعد إنهائ  جميع متطلبات الحصتتتول على الدرجة أو الشتتتهادة للموفد تحستتتب مدة االلتزام  10
خطًيا تقديم الموفد نفستت  للجامعة الجامعة للحصتتول عليها، وخلك اعتبارًا من تاريخ  وفدت أالتي 

 على هذا المؤهل.وإبراز ما يثبت حصول  
 

( شتتتتتهور من قرار ايفاده الصتتتتتادر عن 6على الموفد االلتحاق بدراستتتتتت  خالل فترة ال تزيد عن ) 11
 .مجلس العمداء

 

كادر وعند التحاق  بالجامعة ب بعد ت رج يلتزم الموفد  12 الراتب المقرر في الجامعة حستتتتتتتتتتب ال
 المعتمد.

 

 التنفيذية وأسس المفاضلة:اإلجراءات  13
تحديد احتياجات األقستتتتتتتتام للت صتتتتتتتتصتتتتتتتتات الدقيقة  يتولى مجلس العمداءاإليفاد ألغراض  أ.

 والمؤهالت العلمية بناًء على توصيات من مجالس األقسام ومجالس الكليات.

في الت صتتصتتات والمؤهالت المشتتار إليها في الفقرة )أ( اإليفاد  يتم اإلعالن عن توفر فرص ب.
 يا.لاإلجراءات المعتمدة لدى عمادة البحث العلمي والدراسات العواستقبال الطلبات وفق 

 

 .في الحاالت التي لم يرد عليها ن  في هذه التعليمات مجلس العمداءيبت  14
 

مستتتتتتتتتؤولون عن تنفيذ وعميد البحث العلمي والدراستتتتتتتتتات العليا وعمداء الكليات رئيس الجامعة  15
 .أحكام هذه التعليمات


