نظام رقم ( )61لسنة 5002

*

نظام البعثات العلمية في الجامعة األردنية
صادر بمقتضى المادة ( )52من قانون الجامعات األردنية الرسمية
رقم ( )25لسنة 5006
المادة (  -:) 6يسمى ذم ا اظامم ( امم اظثاتم ل اظاةىيم لممم اظا ىام السنايم ظسمما )5002
وياىل ثه ىن ت سيخ اشسه لم اظاسينة اظسسىي .
المادة (  -:) 5يكون ظةكةى ل واظاث سال اظت ظي حيتى وسنل لم ذ ا اظام اظىا ام اظىخصص
ظه انا ه ى ظ تنل اظقسيا عة غيس ظك-:
اظا ىاـــــ :

اظا ىا السناي .

اظسئيـــــس :

سئيس اظا ىا .

اظىاةــــس :

ىاةس عىناء اظا ىا .

اظةااـــــــ :

ظاا اظتايين واظتسقي .

اظىولـــــــن :

اظشممخا اظ م ف تولممنه اظا ىا م بو يولممن ثواس م ته ىممن
اظا ىةين اظىتفسغين لم اظا ىا بو ىن غيسذ لم ثاتم
عةىيم ظىممنة تعيممن عة م لصممل نساسممم واحممن بو بسثا م
بشهس ظةحصول عة اظىؤذمل اظاةىمم بو ظةتمنسو سمواء
توظل اظ ا ىا االاف ق عةيه بو بف اه بخسى ظىصةح
اظا ىا .

اظىؤذل اظاةىم:

اظنسا اظاةىي بو اظشه نة اظىهايم بو اظتخصصمي اظتمم
يثتاث اظىولن ظةحصول عةيه .
اظافقم ل اظتممم تممنلاه اظا ىا م
ىخصص ل اإليف ن:
ظةىولممن او تتحىةهممم ذمممم بو بف اهمم بخمممسى ظىصمممةح
اظا ىام و وتشممىل اظسواتممو واظامماوال اظتممم يتق م ذ
اظىولــــــمممـن وباممموس اظسمممفس وسسمممو اظتاةمممي وتكممم ظي
اظىايش وبف افقم ل بخمسى صمسلل ظمه بو ثسمثثه بتام ء
اظثات اظاةىي .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


اشس لم اظانن ( )06960ىن اظاسينة اظسسىي اظص نس ثت سيخ  1آ اس .5002

المادة (  -:) 5ي ثق ذ ا اظام عة اظىولن خال ىنة إيف نه و ية ىنة اظتعاىه ونون اإلخمال
ثأف ىعاي يتىتع ثه اظىولن ولقم لف امم سم ثق ظافم بحكم ذم ا اظامم يتاةمق
ث ظثات ل اظاةىي .
المادة (  -:) 2يهن

المادة ( -:) 2

اإليف ن إظ -:

ب-

تةثي ح ا اظا ىا ىن اظىؤذةين عةىي بو ىهاي و ظك ثإيف ن ىن تتموالس
ليه اظشسو ظةحصول عة اظىؤذل اظاةىم.

و-

تحسين الناء اظوميفم ظةا ىةين لم اظا ىا .

ب  -يت اإليف ن ظةحصول عة اظىؤذمل اظاةىمم ثقمساس ىمن اظمسئيس ثام ء عةم
تاسيو اظةاا لم وء توصمي ىاةمس اظكةيم وىاةمس اظقسم وىمن لمم
حكىهى ىن اظىا ظس اظق ئى لم اظا ىا .
و-

ويت اإليف ن ىن بال اظتنسو ثقساس ىمن اظمسئيس ثام ء عةم تاسميو ىمن
اظح ل.
عىين اظكةي اظىختا بو اظىنيس اظىاام حسو ىقت

المادة (  -:) 1يشتس لم اظىسشح ظةثات اظاةىي ى يةم -:
ب-

بن يكمون بسناممم اظااسممي وغيممس ىحكممو عةيممه ثاا يم بو ثااحم ىخةم
ث ظشس .

و-

بن تتوالس ليمه شمسو اظةي قم اظصمحي ثشمه نة ثيم ىمن اظةام ن اظ ثيم
اظتم تاتىنذ اظا ىا .

ج-

بن يكون ح صا عة اظىمؤذال اظاةىيم اظى ةوثم واظشمسو اظىقمسسة
ظةثات اظتم سشح ظه .

ن-

بن يستقيل ىن اظخنى ىن اظا ىا لغساض اإليف ن ا ا ت ايف نه ثىواو
اظفقسة (ب) ىن اظى نة ( )2ىن ذ ا اظام .

المادة (  -:) 7ياو بن يت ىن قساس اإليف ن ى يةم -:
ب-

اظتخصا اظى ةوو.

و-

اظىؤسس اظتم سيسسل إظيه اظىولن.

ج-

ىنة اإليف ن.

ن-

اظىؤذل اظاةىم او اظتنسيو اظ ف ي ةو ىن اظىولن اظحصول عةيه.

ذـ -

بف شسو بخسى يقسسذ اظسئيس.

تكون ىنة اإليف ن كى يةم -:

المادة (  -:) 8ب -

و-

-1

تممماث سممماوال تامممنن سممما لسممما ظةىولمممنين ىمممن حممم ىةم نساممم
اظى استيس ظةحصول عة نسا اظنكتوساة .

-5

بسثمممع سممماوال تامممنن سممما ل سممما ظةىولمممنين ىمممن حممم ىةم نساممم
اظثك ظوسيوس ظةحصول عة نسا اظنكتوساة.

-3

اظىممنة اظتممم يحممننذ اظممسئيس ثا م ء عة م تاسمميو اظةاا م ظحصممول
اظىولن عة اظىؤذل اظاةىم اظى ةوو لمم اظحم الل اظتمم ال يكمون
ليهمم اإليفمم ن ظةحصمممول عةمم نسامم اظمممنكتوساة وخصوصمم لمممم
اظحقول اظىهاي ىتل اظ و.

 - 1اظ ىمنة اظتمم يقسسذم اظمسئيس قثمل اإليفم ن و ظمك ثام ء عةم تاسمميو
اظةاا إ ا ك ن اظحصمول عةم اظىؤذمل اظاةىمم اظى ةموو يت ةمو
ىنة ب ول ىن اظىنن اظىاصوا عةيه بو اظىش س إظيه لمم اظثامون
( )1و()5و( )3ىن ذ ه اظفقسة.
ياوع تىنين ىنة اإليف ن اظىاصوا عةيه لم اظفقسة (ب) ىمن ذم ه اظىم نة
إظ ىنة ال تعين عة اظسما لمم اظحم الل اظتمم تقمن ليهم اظىؤسسم اظتمم
ينسس ليه اظىولن ى يثسس ذ ا اظتىنين.

المادة (  -:) 9ال ياوع ظةىولن بن يخل ثأف شس ىن اظشسو اظىاصوا عةيه لم اظى نة ()7
ىن ذ ا اظام و وعان اإلخال ثأف ىن اظشسو ت ثق عة اظىولن بحك اظفقمسة
(ب) ىن اظى نة ( )11ىن ذ ا اظامم و إال بامه ياموع تامنيل ذم ه اظشمسو ثىوالقم
اظاه ل اظىختص لم اظا ىا .
المادة ( -:)60يوقع اظىولن تاهمنا بىم اظك تمو اظامنل يةتمع ثىواثمه ث ظخنىم لمم اظا ىام ظىمنة
تا نل ىتةم اظىنة اظتم ق ذ لم اظثات .
المادة ( -:)66ال يا وع ايف ن اظىةتع ث ظخنى لم ثات عةىي بخسى قثمل ااتهم ء ىمنة اظتعاىمه إال
لم ح الل خ ص يقنسذ اظسئيس ثا ء عة تاسيو اظةاا .
المادة (-:)65

ب -ياممو بن يقممو اظىولممن بو كفيةممه بو كاذىمم ثممسذن عقمم س ظممنى اظممنوائس
اظىختصم سذام ىمن اظنسام الوظم ظىصمةح اظا ىام و وإ ا تام س ظممك
يقمن اظىولمن كف ظم عنظيم ىمن شمخا ىةممءو عةم بن ين مم اظممسذن بو
ىقمناس اظكف ظم بو كاذىم ىخصصم ل اإليفم ن ى م ل إظيهم ( )%20ىممن
ىقناس تةك اظىخصص ل.
و-

يكون قساس اظا ىام ليىم يتاةمق ثتقمنيس ىثةمه اظمسذن بو اظكف ظم اظواامو
تقنيىه ولق ظةفقسة (ب) ىةعى ظةىولن وكفيةه.

المادة ( -:)65تشىل ىخصص ل اإليف ن ى يةم -:
ب-

باوس سفس ث ظنسا اظسي حي ظةىولن وعواه واتاين ىن بوالنه ىىمن ذم
نون اظت ىا عشسة إظ اظاه اظىولن إظيه ذ ث وإي ث وظىسة واحنة.

و-

سسو اظا ىا بو اظىؤسس وبف سسو بخمسى تتاةمق ث ظنساسم تقسسذم
اظنوظ اظىولن اظيه .
ث ع اال سوح .

ج-

تك ظي

ن-

ىثةن شهسي ىق وعم يحمنن عةم بسم س اظتاسلم اظتمم يقسسذم اظىاةمس
ظةثةن اظىولن إظيه ولئ اظىولنو ويشىل ذ ا اظىثةه تك ظي اظىايشم واتىم ن
اظكتو وبف ظواع نساسي بخسى.

ذـ -

ىثةن ساوي ىق وع ىس ذى لم اظتأىين اظ ثم يقسسه اظىاةس.

و-

ىثةنمم ىق وعمم يقممسسه اظىاةممس ىسمم ذى لممم تن يمم اظافقمم ل اظ سئمم
ويصس ظىسة واحنة.

المادة ( -:)62إ ا تحىةل بف اه غيس اظا ىا ىخصص ل اإليف ن اظىاصوا عةيه لم اظى نة
( )13ىن ذم ا اظامم لإاهم تاتثمس ىنلوعم ىمن اظا ىام وإ ا قةمل ىسم ذى ذم ه
اظاه م عممن ىقممناس اظىخصص م ل اظىقممسسة ىممن اظا ىا م تتحىممل اظا ىا م اظفممسق
ثياهى .
ب -ال ياوع ظةىولن اظقي ثأف عىل ىق ثل باس خمال ىمنة ثاتتمه إال إ ا كم ن
اظاىل ىستث ثىو وعه وال يؤتس عة سيس نساسته ويشتس لم ظك
بن ياة اظىولن اظسئيس إ ا كم ن اظاىمل ناخمل اظا ىام بو اظىؤسسم اظتمم
بسسممل إظيه م بى م إ ا ك م ن اظاىممل خ ساه م لاةيممه اظحصممول عة م ىوالق م
ىسثق ىن اظسئيس.

المادة (-:)62

و-

يا ىل اظىولن اظ ف يتعوج خال ىنة ثاتته ىا ىة اظىولن الععو.

المادة ( -:)61يتوظ اظاىين بو ىنيس اظوحنة اإلناسي ىت ثا نساس اظىولمن وشمؤون ثاتتمه بوال
ثأول ويةع اظىولن ثتعوين اظا ىا ث ظىاةوى ل واظوت ئق عمن سميس نساسمته ولقم
ظةتاةيى ل اظص نسة ثىواو ذ ا اظام .
المادة ( -:)67تاه اظثات لف ىولن ثقساس ىن اظمسئيس ث السمةوو افسمه اظم ف بولمن ثمه لمم بف
ىن اظح الل اظت ظي -:
ب-

إ ا صنس ثحقه حك ق

و-

إ ا صنس قساس ىن اظاه اظتم بولن إظيه ثفصةه ىن اظنساس .

ج-

إ ا تثممل قي ىممه ثاشمم
سي سته اظاةي .

ئم ق ام ثاا ي بو ثااح ىخة ث ظشس .

سي سممم ي ممس ثىصممةح اظىىةك م بو يتامم ل ىممع

ن-

المادة (-:)68

إ ا نظمل ات ئاممه اظنساسمي اظفصممةي بو اظسماوي عةم تقصميس بو سسمموو
يحول نون ىت ثاته نساسته ظنى اظاه اظتم بولن إظيه .
بحك اظفقسة (ب) ىن اظى نة ( )12ىن ذ ا اظام .

ذـ -

إ اخظ

و-

إ ا تام وع ىمنة اإليفم ن اظىقمسسة ظثاتتممه ولقم لحكم اظىم نة ( )1ىمن ذم ا
اظام نون اظحصول عة اظىؤذل اظاةىم اظ ف بولن ظةحصول عةيه.

ع-

إ ا اخممل ثممأف شممس ىممن اظشممسو اظتممم ت ممىاه كممل ىممن قممساس بو عقممن
إيف نه.

ب  -يةتع اظىولن وكفيةه ث ظت ىن واظتك لل ثسن اىيع افق ل االيفم ن ى م ل
إظيه ( )%100ىمن ىقمناس تةمك اظافقم ل ثىم لمم ظمك بف قمسض حصمل
عةيه ىن اظا ىا و ظك نلا واحنة نون اظح ا إظ إخ س بو إا اس لم
بف ىن اظح الل اظت ظي -:
-1
-5

-3

-0

و-

ج-

إ ا ااهيل ثات اظىولن لف سثو ىن السث و اظىثيا لمم اظىم نة
( )17ىن ذ ا اظام .
إ ا بكىممل اظىولممن ىت ةثمم ل اإليفمم ن وظمم يقممن افسممه ظةاىممل لممم
اظا ىا خال ستين يوى ىن ت سيخ ىاحه اظىؤذل اظاةىم اظ ف
اولن ظةحصول عةيمه ىم ظم يقمن عم سا يقثةمه اظمسئيس ثام ء عةم
تاسيو اظةاا .
إ ا صنس قساس ىن اظىساع اظىخمتا لمم اظا ىام ثإاهم ء عىمل
ع و ذيئ اظتنسيس بو اظىوم اظا ئن ىن اإليف ن ولق لحكم
اممم اظهيئمم اظتنسيسممي واممم اظىممومفين اظىاىممول ثهىمم لممم
اظا ىام عةم بن يحسم ىممن ىثةممه اظى ظثم ىثةممه يممواعف ىممنة
خنىته لم اظا ىا إيف ء ظإليف ن.
إ ا استق ل ع و ذيئ اظتمنسيس بو اظىومم اظا ئمن ىمن اإليفم ن
قثل إكى ل ىنة اظخنى اظق اواي اظى ةوث ىامه تافيم ا ظاقمن إيفم نه
حتم وظمو تم قثمول ذم ه االسمتق ظ ىمن قثممل اظىسامع اظىخممتاو
ولم ذ ه اظح ظ يحس ىن ىثةه اظى ظث ىثةه يواعف ىنة خنىته
لم اظا ىا إيف ء ظإليف ن.
عة اظمسغ ىىم وسن لمم اظفقمسة (ب) ىمن ذم ه اظىم نةو ظةمسئيس
ثام ء عةم تاسمميو اظةاام تأايممل ى ظث م اظىولممن اظم ف يتقممسس
إاه ء ثاتته سانا لحك اظفقسة (و) ىمن اظىم نة ( )17ىمن ذم ا
اظام ظةىنة اظتمم يساذم ىا سمث واظسمى ظمه ثإكىم ل نساسمته
عة افقته اظخ ص وياوع ثا ء عة ةثه صمس قمسض ظمه
ال يعين عة ىخصص ل سا واحنة شمسي اظحصمول عةم
اظ ممى ا ل اظتممم تؤخم لممم ح ظم اإليف م ن عةم بن يثممنب تسممنين
اظقسض ثان ست بشهس ىن ىث شسة اظاىل لم اظا ىا ثأقسم
شهسي ىتس وي خال ىنة ال تتا وع خىس بىت ل اظىنة اظتمم
ين يه اظقسض.
تاتثممس قيممون اظا ىا م اظىتاةق م ثىخصص م ل اإليف م ن اظىصممسول
قسيا ق اواي عة صح اظى ظث .

ن-

ال تسممسف بحك م اظفقممسة (ب) ىممن ذ م ه اظى م نة واظىتاةق م ث ظىث م ظه
اظى ل عة افق ل اإليف ن عة اظىولنين اظ ين يمؤنون اظتعاىم
اشأ قثل سسي ن بحك ذ ا اظام و وإاى تسسف عةميه الحكم
اظىتاةق ث ظافق ل اإل لي ثت سيخ إيف نذ .

المادة ( -:)69ظةىاةممس إاه م ء ثات م اظىولممن اظىخممل ثش مسو اإليف م ن واعف م ؤه وكفيةممه ىممن نلممع
ىخصص ل اإليفم ن واظنساىم اظىقمسسة ثشمكل كةمم بو اعئمم إ ا تثمل ثمأن سمثو
إخممال اظىولممن ثه م ه اظشممسو ياممون لسممث و صممحي ح ظممل نون ىت ثا م اظىولممن
نساسته بو بناء اظخنى اظىقسسة ثان اإليف ن شسي بن يكون االعف ء ىستانا اظ
تق سيس ثي سسىي ىن اظةاا اظ ثي اظاةي اظىاتىنة ىن اظا ىا .
المادة (-:)50

ب-

تقو اظا ىام ث ظتمأىين عةم حيم ة ىولمنيه ظىصمةحته ظن يم ل تسمنين ىم
عةيه ىن اظتعاى ل ظةا ىا و وت م إقسم اظتمأىين إظم ىخصصم ل
اإليف ن.

و-

إ ا تولم اظىولن بتا ء ثاتته بو بتام ء خنىتمه لمم اظا ىام تافيم ا الظتعاىمه
ثه ه اظخنى يت تحصيل ى عةيه ىن اظتعاى ل ى ظي ىن اظتأىين.

المادة ( -:)56ال ياممموع ظةىولمممن تنييمممس ىكممم ن نساسمممته بو تخصصمممه إال ثامممن اظحصمممول عةممم
اظىوالقم ل اظتمم حصمل عةيهم ظإليفم ن ولقم ظةىم نة ( )2ىمن ذم ا اظامم ولمم ذم ه
اظح ظ م تاممن اظ ممى ا ل اظتممم حصممةل عةيه م اظا ىا م قثممل اظتاممنيل س م سي ثحممق
اظىولن وكفيةه.
المادة ( -:)55عة اظىولن بن يقن افسه ظةاىل لم اظا ىا خال ستين يوى ىن ت سيخ حصوظه
عة اظىؤذل اظاةىمم اظم ف بولمن ظةحصمول عةيمه ثىوامو كتم و خ مم يقمن إظم
سئ س اظا ىا و ويان اظىولن وكفيةه لمم حمل ىمن بف اظتمعا إ ا ظم يصمنس قمساس
ثتايين اظىولن خال ست بشهس ىن ت سيخ تقني افسه ظةاىل لم اظا ىا .
المادة ( -:)55لممم غيممس اظح م الل اظىاصمموا عةيه م لممم ذ م ا اظام م و تح م ل الىمموس اظىتاةقمم
ث ظثات ل اظاةىي إظ اظىاةس التخ اظقساس اظىا سو ثشأاه .
المادة ( -:)52يصنس اظىاةس اظتاةيى ل ا ظاعى ظتافي بحك ذم ا اظامم ثىم لمم ظمك اظىتاةقم
ىاه ثى يةم -:
ب-

اإليف ن اظناخةم.

و-

اإليف ن اظاعئم.

ج-

الحك اظى ظي ظةثات ل.

المادة ( -:)52يةن ( ام اظثات ل اظاةىي لم اظا ىا السناي ) سق ( )93ظسا  1999عة
بن تثق اظتاةيى ل اظص نسة ثىقت ه سم سي اظىفامول إظم حمين اسمتثنال غيسذم
ثه ولق لحك ذ ا اظام .

