
 تعليمات البعثات العلمية في الجامعة األردنية

من نظام البعثات العلمية في الجامعة األردنية ( 72)صادرة عن رئيس الجامعة بموجب المادة 

 9333لسنة ( 39)رقم 

 

، ويعمي  "تعليمات البعثات العلمية في  الاامعية ادنيةيية" تُسمى هذه التعليمات  -(: 9) المادة 

 .تانيخ صيونهابها اعتباناً من 

يتم إيفاي المبعوث للحصو  على المؤه  العلم  بقنان من النئيس بةاًء - أ      -(: 7) المادة 

علييى تةسييي  ميين لاةيية التعيييين والتنءييية وفيي  نييوء توصييية  يي  ميين 

 .مالس ال لية ومالس القسم أو مالس المن ز

سيي  مين يتم اإليفاي من أاي  التييني  بقينان مين الينئيس بةياًء عليى تة-   

عمييي ال لييية المعةيي  أو ميييين الوحيية اإليانييية أو ميييين المن ييز حسيي  

 .مقتنى الحا 

من ةظام البعثات العلمية يشيتن  في  ( 6)مع مناعاة ما وني ف  الماية - أ     -(: 9) المادة 

 -:المنشح للبعثة ما يل  

في ( 97)اجتياز شرط اللغة اإلنجليزية بالحصول على عالمة  -11

( 6)أو ( IBT)المنفذ من خالل االنترنت ( TOFEL)التوفل  امتحان

أو ما يعادلهما من امتحانات اللغات األخرى ( IELTS)في امتحان 

المعتمدة في الدول الموفد إليها ، ويعفى من شرط اجتياز امتحان 

أو الماجستير / اللغة من كان حاصالً على درجة البكالوريوس و 

بريطانيا ، الواليـات )جليزية مثل من دولة لغتها األم هي اإلن

أو لغتها األم هي لغة الدولة ( المتحدة األمريكية ، استراليا ، الخ 

 .الموفد اليها ، شريطـة موافقة الجامعة الموفد اليها 

أن يسييتقي  ميين ال يميية فيي  الاامعيية إذا تييم إيفييايه بموايي  الميياية - 2

يني  سييةة ميين ةظييام البعثييات العلمييية وتايياوزت مييية التيي(  /5)

يناسية واحية ي ون الغنض مةهيا الحصيو  عليى يناية علميية أو 

 .شهاية ت صصية

( 39)على الموفي التقيي بأح ام ةظام البعثات العلمية في  الاامعية ادنيةيية نءيم  -(: 4) المادة 

 .، ما لم يةص على  الفه صناحة ف  هذه التعليمات9333لسةة 

                                                           
 (
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زم بال يمة ف  بعثة علمية أ نى ءب  اةتهياء ميية التزاميه إال ال ياوز إيفاي الملت -(: 5) المادة 

في  حيياالت  اصيية يقننهييا اليينئيس وفيي  هييذه الحاليية يايي  أن ال تتايياوز مييية 

 .اإليفاي ماتمعة  مس سةوات

تصيينم م صصييات اإليفيياي وفقيياً لمح ييام المالييية المتعلقيية بالبعثييات العلمييية  -(: 6) المادة 

مين ةظيام البعثيات العلميية ( اـ/26)وا  الماية الصاينة عن مالس العمياء بم

 .ف  الاامعة ادنيةية

ةموذج " لغايات تاييي اإليفاي سةوياً تقوم يائنة شؤون العاملين بإنسا  - أ      -(: 2) المادة 

، إلى الموفي ءب  فتنة اةتهياء بعثتيه بشيهنين وال لي  مةيه "تاييي البعثة

اذ المشينم عليى يناسيته يبيين تزويي نئاسة الاامعة بتقنين مين ادسيت

ونعه اليناس ، على أن ينفي  بيالةموذج  شيم العالميات لتلين السيةة 

 .اليناسية إن واي

منييافاً إليهييا ةمييوذج تقييييم ( أ)تنسيي  ادونا  المشييان إليهييا فيي  البةييي -   

يناسيية الموفيييين د ييناض تاييييي اإليفيياي إلييى عميييي ال لييية المعةيي  أو 

ميييين المن ييز لبيييان اليينأ  فيي  سييين يناسيية ميييين الوحييية اإليانييية أو 

 .الموفي

يتم تاييي اإليفياي سيةوياً نيمن الميية القاةوةيية للبعثية بقينان مين نئييس - ج 

الاامعة بةاءً  على تةسي  مالس ال لية وتوصية مالس القسم المعةيين 

 .أو تةسي  مالس المن ز أو ميين الوحية اإليانية

مين ةظيام البعثيات العلميية، تيتم إايناءات ( ي/8)في  المياية  مع مناعياة ميا وني -(: 8) المادة 

التمييي بعي اةتهاء المية القاةوةية للبعثة وفقاً لإلايناءات المشيان إليهيا في  البةيوي 

من هذه التعليمات، ويصيين ءينان نئييس الاامعية بتميييي ( 7)من الماية ( أ، )

ة ماليس ال ليية وماليس اإليفاي بةاًء  على تةسي  لاةة التعيين والتنءية وتوصي

 .القسم المعةيين أو توصية مالس المن ز أو ميين الوحية اإليانية

 -:ف  حالة موافقة مالس العمياء على صنم ءنض للموفي -(: 3) المادة 

يلتزم الموفي بتقييم  فالية ماليية إنيافية تعياي  نيعف  المبليل الم ليو  - أ 

نسييالة ميين ادسييتاذ لغايييات صيينم القيينض شييني ة أن يقيييم الموفييي 

المشنم على يناسته تفيي أةه بصيي االةتهاء من اليناسة  يال  الفتينة 

 .الت  سيغ يها القنض الممةوح له

يتم صنم القنض بعي تعبئة الةموذج ال اص بذلن في  وحيية الشيؤون -   

المالية ويتنمن الشنو  والنيماةات الالزمية، وييتم التوءييع عليى هيذا 

 .يالةموذج من ءب  الموف



علييى الموفييي بعييي عويتييه أن يتقيييم ب ليي    يي  لمباشيينة العميي  لعميييي - أ      -(:91)المادة 

ال لية الم تص ويتم إعالم نئاسة الاامعة نسمياً بتانيخ مباشينة عمي  

 .الموفي

يقوم عمييي ال ليية بإحالية ال لي  إليى القسيم المعةي  ليمين في  إايناءات -   

 .التعيين حس  التعليمات الةافذة

تحس  مية الوفاء بااللتزام للموفي العائي مين اإليفياي بعيي إةهائيه امييع مت لبيات  -(:99)مادة ال

الحصو  على اليناة أو الشهاية التي  أوفيتيه الاامعية للحصيو  عليهيا، وذلين 

اعتباناً من تانيخ مباشنته العم  ف  الاامعة وإبناز ما يثبت حصوله على هذا 

 .المؤه 

 .س الاامعة ف  الحاالت الت  لم يني عليها ةص ف  هذه التعليماتيبت نئي -(:97)المادة 

نئيس الاامعة والاهات التةفيذية المعةيية فيهيا مسيؤولون عين تةفييذ أح يام هيذه  -(:99)المادة 

 .التعليمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


