تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة األردنية لسنة 1122
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )1122/182تاريخ 1122/5/12
استناداً إلى نص المادة (/21ب )22/من ( قانون الجامعات األردنية لسنة ، )1112
وتعديالته .
المادة ( -: )2تسمى هذه التعليمات ( تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية في الجامعة
األردنية لسنة  )1122ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها.
المااادة ( : )1أ -تووو م مصااووات المووؤتمرات علووى اللليووات والمعاهوود والمرالوو العلميووة
المعنيووة بالب ووع العلمووي بنسووبة هعئووال الهييووة التدريسووية فيهووا إلووى مجموووم
هعئ ال الهيية التدريسية في الجامعة ،وعلى هن ال تقل مصااات الللية هو
المعهد هو المرل العلمي عن ( )0111دينار.
ب -يعامل عئو هيية البا ثين معاملوة عئوو الهييوة التدريسوية ال ورا
التعليمات.

هوذه

جـ -ال تشمل هذه المصااات رسوم تأشيرة الدصول .
المادة ( -: )2يتم االشتراك ف ي المؤتمرات العلمية بتواية من مجلس القسم المعني وقرار من
العميد  /مدير المرل  ،ويقرر العميد  /مدير المرل قيمة المصااات التي
تمنح للعئو المشارك ب يع ال تتجاو ال د األعلى الوارد في هذه التعليمات،
وله منح العئو المشارك سلفة ال تتجاو هذه المصااات.
المادة (( -: )2ه) يلون ال ود االعلوى لمجمووم تلواليص مصااوات االشوتراك فوي الموؤتمرات
التي تدفعها الجامعة على الن و التالي:
 )1511( -2هلفان وصمسماية دينار للمؤتمرات التي تعقد فوي دول االموريليتين
ولندا واستراليا والاين واليابان ودول اوروبا ودول جنوب شرق اسيا.
 )1111( -1هلفا دينار لدول المغورب العربوي وبواقي دول العوالم باسوتثنال بواقي
الدول العربية.
 )2511( -0هلووص وصمسووماية دينوووار للمووؤتمرات التوووي تعقوود فوووي بوواقي الووودول
العربية.
(ب) 2باإلئافة الى ما ورد في الفقرة (ه) هعاله تغطي الجامعة رسوم االشتراك
في المؤتمر إن وجدت  ،وبما ال ي يد على ( )051سبعماية وصمسين دينارا ً
.
( )1عدلت بقرار مجلس العمداء رقم ( )1911/069تاريخ .1911/19/19

المادة ( -: )5تشمل مصااات المؤتمرات ما يلي:
(ه) تذلرة سفر من عمان إلى ملان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له سب
تعليمات عالوة االنتقال والسفر النافذة .
(ب) مياومات كاملة عن فترة المؤتمر ،إضافة الى ليلتين للمشاركين في
المؤتمرات التي تعقد في الدول المشار اليها في البندين ( )1و (  )1من
الفقرة (أ) من المادة ( ،)4وليلة واحدة للمشاركين في باقي الدول.
(ج) اذا كان المشارك مستضافا ً استضافة كاملة يدفع له  %12من المياومات
واذا كانت االستضافة جزئية يدفع له  %29من المياومات.
(د) رسوم التامين الصحي إن وجدت.
المادة ( -: )6يتقدم عئو هيية التدريس الى رييس القسم بطلب المشارلة في المؤتمر متئمنا ً
ما يلي:
ه -الدعوة الموجهة من قبل الجهة المنظمة للمؤتمر ب ئور المؤتمر.
ب -الموافقة النهايية من قبل الجهوة المنظموة للموؤتمر تفيود بقبوول الب وع المقودم
الى المؤتمر.
ج -نسصة من مسودة الب ع المقبول.
د -نموذج (المشاركة في المؤتمر) معبأ حسب األصول.
المادة ( -: )7تعطى األولوية للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية والمؤتمرات التي تعالج
مواضيع تهم الجامعة أو ترتبط باحتياجات األردن وقضاياه ،على أن يحصل
البحث المقدم على توصية من لجنة البحث العلمي في الكلية.
المادة ( -:)8يلون اشتراك هعئال هيية التدريس في المؤتمرات ئمن االولويات التالية:
(ه) عئو هييوة التودريس المشوارك فوي موؤتمر علموي هو نودوة علميوة والمغطوى
تلاليص اشتراله من قبل جهة صارجية.
(ب) اقرب االعئال اصتاااا ً الى موئوم المؤتمر.
(ج) من للفته الجامعة تمثيلها.
(د) من عهد اليه بمرل تنظيمي في المؤتمر.
(هـ) من لم يسبق له السفر في العام المالي ال الي والسابق.
(و) من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي.

المادة ( -: )9تتم الموافقة على المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط (دون تقديم بحث)
وكذلك على حضور النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة
وتوصية من عميد الكلية  /المعهد  /المركز.
الماادة (( -: )21ه) يملوون لبا وع فقووط موون هعئوال الهييووة التدريسووية هو هعئوال هييووة البووا ثين
المشارلين في مشروم ب ع مدعوم من عمادة الب ع العلمي التقدم لل اوول
علووى دعووم االشووتراك فووي مووؤتمر علمووي لموورة وا وودة فقووط ،شووريطة هن يلووون
الب ع المقبول في المؤتمر من نتايج المشروم المدعوم.
(ب) يووتم تقووديم الطلووب سووب مووا ورد فووي المووادة ( )6موون هووذه التعليمووات وتووتم
الموافقة على االشتراك في المؤتمر بقرار من عميد الب وع العلموي بنوال علوى
تواية من عميد الللية هو المعهد هو مدير المرل المعني.
(ج) مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )2و ( )6من هذه التعليمات تصرف
المخصصات من ميزانية دعم األبحاث العلمية وتضاف إلى الميزانية التي
خصصت للمشروع.
المادة ( -: )11على العضو المشارك في المؤتمر أن يقدم خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ
عودته ما يلي:
أ -تقريراً إلى رئيس القسم المعني عن مشاركته متضمنا ً التوصيات التي
يقترحها بما يعود بالفائدة على الجامعة ،ليتم رفعه الى عميد الكلية /المعهد/
المركز الذي يتولى بدوره رفعه الى نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث
العلمي والدراسات العليا والجودة.
ب  -صورة عن التذكرة والوصل المالي لرسوم االشتراك (إن وجدت) ليتم
اعتمادها من قبل العميد أو مدير المركز المعني.
المادة ( -: )11يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يلي:
أ -أن يكون المؤتمر متخصصا ً ومنظما ً من مؤسسة علمية مرموقة.
ب -أن يكون موضوع المؤتمر ضمن التخصص العلمي للمشارك.
ج -أن ال يكون البحث المقدم قد نشر أو قبل للنشر أو قدم في مؤتمر علمي
سابق ويقدم الباحث تعهداً خطيا ً بذلك .
المادة ( -: )11يبت رئيس الجامعة في األمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات .
المادة ( -: )11تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة صادرة بهذا الشأن .

