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  تعليمات 
  في جامعة البلقاء التطبيقية البعثات العلمية

  )٢١ (المادة بموجب الجامعةصادره عن مجلس عمداء 
  التطبيقية في جامعه البلقاء العلميةمن نظام البعثات 
  )٢٠٠٣(لسنة ) ١٧٥(رقم 

  

ويعم��ل بھ��ا  " التطبيقي��ة ف��ي جامع��ه البلق��اء العلمي��ةتعليم��ات البعث��ات "ھ��ذه التعليم��ات ت��سمى  ):١(الم��ادة 
  .اعتبارا من تاريخ صدورھا

 و اتفاقا مع خططھا ا4ستراتيجية وم�ن خ�2ل للجامعة وفقا للحاجة الفعلية ل0يفاديتم الترشيح ): ٢(المادة 
  .المحلية في الصحف إع2نات

 اجتي�از للبعث�ةمن نظام البعثات العلمية يشترط في المرشح ) ٥(د في المادة مع مراعاة ما ور ):٣(المادة 
 امتح���ان أوفم���ا ف���وق ) إلكتروني���ا) (١٧٣(أو ) ٥٠٠ (بع2م���ة )TOFEL(ل الت���و ف���امتح���ان 

)IELTS ( بع2مة)فوقفما ) ٥.  

  ):٤(المادة 
سيب م�ن ًيتم أيفاد المبعوث للحصول على المؤھل العلمي بق�رار م�ن ال�رئيس بن�اء عل�ى تن�  .أ 

  .المركزالبعثات و في ضوء توصية كل من مجلس الكلية ومجلس القسم أو مجلس  لجنة
ً من اجل التدريب بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من عميد الكلي�ة المعن�ي أو ا4يفاديتم   .ب 

  .الحال أو مدير المركز حسب مقتضى ا4داريةمدير الوحدة 

   ):٥(المادة 

الت��دريس أن ي��ستقيل م��ن الخدم��ة ف��ي الجامع��ة إذا ت��م ايف��اده م��ن اع��ضاء ھيئ��ة   الموف��دعل��ى  . أ
من نظام البعث�ات العلمي�ة وتج�اوزت م�دة اKبتع�اث س�نة دراس�ية واح�دة ) ٤(بموجب المادة 

  .ويكون الغرض منھا الحصول على درجة علمية أو شھادة تخصصية
رج��ة يج��وز ايف��اد الموظ��ف اKداري المثب��ت ف��ي الخدم��ة الدائم��ة لغ��رض الح��صول عل��ى د  . ب

 K داري�ة ولجن�ة البعث�ات العلمي�ة ش�ريطة أنKًعلمية أعلى بناءا على تن�سيب م�دير الوح�دة ا
ًتعتبر فترة تفرغه للحصول على الدرجة جزءا من خدمته الفعلية في الجامع�ة وي�صرف ل�ه 

  .ًراتبه الشھري كام2 او مخصصات اKيفاد ايھما أعلى دون تقديم استقالته

 ح�اKت ا4 ف�ي التزام�ه م�دة انتھ�اءفاد الملتزم بالخدمة في بعثة علمي�ة أخ�رى قب�ل ز أيK يجو ):٦(المادة 
  .سنوات مجتمعة خمس ا4يفاد يجب أن K تتجاوز مدة الحالةخاصة يقدرھا الرئيس وفي ھذه 

) ٩ (الم�ادة المالية المتعلقة بالبعثات العلمية بموج�ب لRحكام وفقا ا4يفادتصرف مخصصات  ):٧(المادة 
  .التطبيقيةظام البعثات العلمية في جامعة البلقاء من ن

  ):٨(المادة 
 إل�ى" نم�وذج تجدي�د البعث�ة" سنويا تقوم دائرة شؤون الع�املين بإرس�ال ا4يفاد تجديد لغايات  .أ 

 السنة الدراسية ب�شھرين والطل�ب من�ه تزوي�د رئاس�ة الجامع�ة بتقري�ر م�ن انتھاءالموفد قبل 
 يرف��ق ب��النموذج ك��شف أن الم��شرف عل��ى دراس��ته يب��ين وض��عه الدراس��ي عل��ى اWس��تاذ

  .الع2مات لتلك السنة الدراسية إن وجد
م��ضافا إليھ��ا نم��وذج تقي��يم دراس��ة الموف��دين ) أ( الم��شار إليھ��ا ف��ي البن��د اWوراقترس��ل   .ب 

رك�ز  أو م�دير الما4داري�ةو م�دير الوح�دة المعن�ي أ عميد الكلية إلى ا4يفاد تجديد Wغراض
  .لبيان الرأي في سير دراسة الموفد 

ً س�نويا ض�من الم�دة القانوني�ة للبعث�ة بق�رار م�ن رئ�يس الجامع�ة بن�اء عل�ى ا4يف�اديتم تجديد   .ج 
تنسيب لجنة البعثات وتوصية من مجلس الكلية ومجل�س الق�سم المعني�ين أو تن�سيب مجل�س 

  .ا4دارةالمركز أو مدير الوحدة 

م��ن نظ��ام البعث�ات العلمي��ة ت��تم إج�راءات التمدي��د بع��د ) ب/٧ (الم�ادة ف��ي م��ع مراع��اة م�ا ورد ):٩(الم�ادة 
م�ن  )٧(م�ن الم�ادة ) ب،أ( الم�شار إليھ�ا ف�ي البن�ود ل0ج�راءات وفق�ا للبعث�ةانتھاء المدة القانونية 
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٢٦٨  

ً بن��اء عل��ى تن��سيب لجن��ه البعث��ات و ا4يف��اد بتمدي��د الجامع��ةھ��ذه التعليم��ات وي��صدر ق��رار رئ��يس 
   ا4داريةة ومجلس القسم المعنيين أو توصية مجلس المركز أو مدير الوحدة توصية مجلس الكلي

  ): ١٠(المادة 
ي�تم  المخ�تص والكلي�ةعلى الموفد بعد عودته أن يتق�دم بطل�ب خط�ي لمباش�رة العم�ل لعمي�د   .أ 

  .الموفد رسميا بتاريخ مباشرة عمل الجامعةرئاسة  إع2م
عني للسير في إجراءات التعيين حسب يقوم عميد الكلية بإحالة الطلب على القسم الم  .ب 

  .النافذةالتعليمات 

 بع�د إنھائ�ه جمي�ع متطلب�ات الح�صول ا4يف�اد للموف�د العائ�د م�ن ب�اKلتزامتحسب مدة الوفاء ): ١١(المادة 
 للح�صول عليھ�ا وذل�ك اعتب�ارا م�ن ت�اريخ مباش�رته الجامعةعلى الدرجة أو الشھادة التي أوفدته 

  . ما يثبت حصوله على ھذا المؤھل و إبرازالجامعةالعمل في 

  .التعليمات التي لم يرد عليھا نص في ھذه الحاKت في الجامعةيبت رئيس  ):١٢(المادة 

  .التعليمات عن تنفيذ أحكام ھذه مسئولون فيھا المعنية التنفيذية والجھات الجامعةرئيس  ):١٣(المادة 
  
  
  


