
 2000( لسنة 31نظام رقم )

 نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل وتعديالته

 ( من قانون جامعة الحسين بن طالل11صادر بمقتضى المادة )

 1999( لسنة 21رقم )

 (1المادة )

( ويعمن  بنه 2000) البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل لسننة )نظاميسمى هذا النظام 

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 (2المادة )

يكون للكلمات التالينة ييثمنا وردت فني هنذا النظنام المعناني المهاانة لهنا  دنناه منا لنم تندل 

 ذلك:القرينة على غير  

 جامعننة الحسين بن طنالل.  :الجامعنننة

 .رئيننس الجامعننننننة  :الرئينننس

 .مجلس العمداء في الجامعننة  :المجلنننس

 .عميد الكلية  و المعهد المهتص  :  العمينننند

 .ر الدائرة التي يعم  فيها الموظفمدي  :  المديننننر  

 .، ومساعد التدريس  و مساعد البحثالموظف اإلداري  و الفني  :  الموظننف

 .د في بعثة علمية  و دورة تدريبيةمن يوف    :الموفنننند

 المهتص الذي يرس  الموفد إليه. الجامعة  و المعهد  :المؤسسنننة

 (3المادة )

يطبق هذا النظام على من توفدهم الجامعة في بعثات علمية،  و دورات تدريبية لمدة تزيد علنى 

 فيهنا،ستة  شهر لرفد الجامعة بالكفاءات العلمية المؤهلة ورفن  المسنتوا النوظيفي للعناملين 

  خرا.على نفقة  ي جهة  الجامعة  مسواء  كان إيفادهم على نفقة 

 (4المادة )

ول على درجة الماجسنتير  و درجنة الندكتوراه بقنرار منن المجننلس بنناء  يتم اإليفاد للحا . 

 توصنية لجننةالمسنتند إلنى   الكلينة،وتنسيب مجلنس    المهتص،على اقتراح مجلس القسم  

التعيين والترقية وإذا تعذر وجود  ي منها تسند هذه الااليية للمجلس الذي يعلو مجلنس 

 الكلية.القسم  و 

 

على تنسنيب  المجلس، بناء  بقرار من   علمية،التدريس في بعثات  يجوز إيفاد  عضاء هيئة   .ب

 والترقية.المستند إلى توصية لجنة التعيين   الكلية،ومجلس  المهتص،مجلس القسم 

 

بقننرار مننن  التنندريب،يجننوز إيفنناد مسنناعد التنندريس  و مسنناعد البحننث والموظننف بهنند   .ج

 الرئيس وفق تعليمات يادرها لهذه الغاية.

 

على الموفد الذي يعم  في الجامعة  ن يقدم اسنتقالته منن العمن  فيهنا اعتبنارا  منن تناريخ  .د

 إيفاده.

 (5المادة )

 يلي:يشترط في المرشح للبعثة العلمية ما 



  ن يكون  ردني الجنسية. . 

 صحيا . ن يكون الئقا   .ب

 المطلوبة. ن يكون ياصال  على المؤهالت العلمية  .ج

 ن يكون قد  مضنى مدة سننة وايدة على األقن  في الهدمنة الفعلينة فني الجامعنة، ويجنوز  .د

 للمجلس عند الضرورة تجاوز هذا القيد الزمني.

 (6المادة )

 اإليفاد ما يلي: في قرار  ن يحدد يجب  . 

 المطلوب.التهاص   .1

 إليها.المؤسسة التي يوفد المبعوث  .2

 مدة اإليفنناد. .3

 و التندريب النذي  عليهنا،الدرجة العلمية  و الشهادة التي يطلب من الموفند الحانول  .4

  وفد من  جله.

 الرئيس. ي شروط  خرا يقررها   .5

للمجلنس تعدينن   ي منن البننود النواردة فني  النظنام،( من هذا 4م  مراعاة  يكام المادة ) .ب

 هذه المادة إذا اقتضت الضرورة ذلك بما يتنالءم م  مالحة الجامعة. من  (الفقرة )

 (7المادة )

 ة اإليننفاد على النحو التالننني:تحدد مد . 

 الدكتوراه.درجة  املي درجة الماجستير للحاول علىثالث سنوات للموفدين من ي .1

 الدكتوراه. على درجة رب  سنوات للموفدين من ياملي درجة البكالوريوس للحاول   .2

مدة اإليفاد للتهااات التي تستدعي دراستها الحاول علنى مؤهن  عنالد مندة  طنول  .3

 اإليفاد.من المدة المناوص عليها في هذه الفقرة وفقا  لما يقرره المجلس قب  بدء 

 

الفقنرة ) ( منن هنذه المنادة سننة فسننة، ويجنوز تجدد مدة اإليفناد المنانوص عليهنا فني  .ب

التني  قندمت المؤسسنةتمديدها لمدة ال تزيد على سننة وايندة بناء  علنى طلنب الموفند إذا 

 التمديد.يدرس فيها ما يبرر هذا 

 (8المادة )

 منندة تسناويعلى الموفد توقي  عقد لدا كاتب العدل يتعهد بموجبه بالهدمة في الجامعنة  . 

 سننة كاملنةويعتبنر  ي جنزء منن سننة البعثنة  البعثنة،مدة التي يقضيها فني  ثالثة  مثال ال

يحتفنن  بنسنهة منهنا لندا  النسنخ،لغايات الهدمة في الجامعة وينظم العقند بعدد كا د من 

 الجامعة والموفد وكفيليه  و كفيله.

 

بنناء   لنسيقنرره المجعلى الموفد  ن يقدم إلى الجامعة  يا  من الضمانات التالينة وفقنا  لمنا  .ب

 الرئيس:على تنسيب 

تنظيم كفالة لدا الكاتب العدل من شهاين مليئنين يكفنالن بالتضنامن والتكافن  تنفينذ  .1

الموفد للشروط التي تعهد بهنا ويشنترط فني الكفيلنين  ن يكوننا تناجرين  و صنناعيين 

مسجلين لدا الغرفة التجارية  و الاناعية ذات العالقنة منمن الندرجات الممتنازة  و 

الءة ك  منهما يسب مقتضنى الحنال علنى  ن ال تقن  األولى  و الثانية ومادقا  على م

مالءة ك  من الكفيلين عن خمسين  لف دينار و ن يكون مالكا  لعقار ال تق  قيمتنه عنن 

هذا المبلغ ويتم رهن العقار لمالحة الجامعة رهنا  تأمينينا  منن الدرجنة األولنى تأميننا  

 البعثة.لنفقات 



نينة يغطني مقندارها مهاانات اإليفناد مضنافا  تقديم كفالة بنكية من  يد البنوك األرد .2

 مقدارها.%( من 50إليها )

تنظيم كفالة لدا الكاتب العدل من كفي  مليء وعلى الموفد  و كفيلنه  و كليهمنا تقنديم  .3

رهن عقاري تكفي قيمته لتغطية مقندار الكفالنة وذلنك برهننه لمانلحة الجامعنة لندا 

ويند الجامعنة بكتناب منن مندير دائنرة الدوائر المهتاة رهننا  منن الدرجنة األولنى وتز 

األرامي التي يق  العقار فيها يتضمن القيمة المقدرة له وفقا  لسجالت دائرة األرامي 

 األصول.الرسمية ومادقا  يسب 

الرهن بما ينتالءم من  ويجوز للمجلس في ياالت استثنائية مبررة تهفيض قيمة الكفالة  و  .ج

 .مدة اإليفاد

 

  .د
بها بمقتضى  يكنام هنذا النظننام يقننوم وكفنياله  و   التي تعهدإذا  خ  الموفد بالشروط   .1

كفيله يسب مقتضى الحال بالتضامن والتكاف  بدف  جمينن  المبنالغ التني  نفقنت علينه 

بما في ذلك جمي  الرواتب والعنالوات التني تقامنناها الموفند و جنور السنفر ورسنوم 

( منن هنذا النظنام وسائننر 9نانوص عليهنا فني المنادة )التعلينم وتكاليف المعيشة الم

المهااات التي صرفت له  و بسننببه  ثنناء البعثنة العلمينة سنواء تننم الانر  منن 

 موال الجامعنة  و من  موال  ي جهة  خرا مهااة لمالحة الجامعة مضنافا  إليهنا 

  النفقنات%( من مجمنوع هذه 50)

النفقات الماروفة للموفند ملزمنة لنه ولكفيلينه  يكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار  .2

 وغير خام  لالعنتراض  و الطعن بأي طريقة كانت.  الحال،يسب مقنتضى  كفيله، و  

 (9المادة )

 :  لمن يوفد في بعثة علمية ما يلييدف . 

و ربعننة مننن  والده ممننن هننم دون الثامنننة عشننرة مننن  وسننفر زوجتننه جننور سننفره  .1

ولمرة وايدة فقن  طيلنة مندة   السيايية، عمارهم إلى مقر البعثة ذهابا  وإيابا  بالدرجة  

 بعثته.

 إليها.رسوم المؤسسة الموفد  .2

المؤسسننة  تكناليف طباعننة األطرويننة وفننق  دنننى الشنروط التنني تنننص عليهننا  نظمننة .3

 .الموفد إليها

يحدد على  سناس التعرفنة التني يقررهنا المجلنس للبلند الموفند   ،مقطوعمبلغ شهري   .4

 لتغطية تكاليف المعيشة و ثمان الكتب و ي لوازم دراسية  خرا. إليه،

تحنندد المبالغ التي تدف  لمن يوفد فني دورة تدريبينة بموجنب تعليمنات ياندرها المجلنس  .ب

 الغاية.لهذه 

 (10المادة )

( من هذا 9نفقات اإليفناد المناوص عليها في المادة )  إذا تحملت  ي جهة  خرا غير الجامعة

وإذا ق  مقدار النفنقات المدفوعننة منن هنذه الجهننة   الجامعة،النظام تعتبر وكأنها مدفوعة من  

 بينهما.عن مقدار النفقات المقررة من الجامعة تتحم  الجامعة مقدار الفرق  

 (11المادة )

العمن  مرتبطنا   إذا كناناجر  و راتب طيلة مدة بعثتنه إال ال ينجوز للموفد القيام بأي عم  مقاب   

 بموموع تهااه وال يعيق سير دراسته.

 (12المادة )



يقننوم العمينند  و المنندير المهننتص بمتابعننة شننؤون بعثننة الموفنند الننذي يلتننزم بتزوينند الجامعننة 

 وفقا  للتعليمات الاادرة بموجب  يكام هذا النظام. دراسته،بالمعلومات والوثائق عن سير 

 (13المادة )

 ،ذاتنهوبالتسلس   اإليفناد،تنهى بعثنة الموفد بقرار من الجهة المهتاة التي  صدرت قرار  . 

 التالية:في  ي من الحاالت 

 .دون متابعتهاإذا دلت نتائجه السنوية على تقاير  و رسوب في دراسته يحول   .1

   اإلجراء.ذلك  من دراسته واقتن  الرئيس بسالمة إذا اتهذت المؤسسة قرارا  بفاله .2

 .  الاادرة بمقتضاها( من هذا النظام والتعليمات  11إذا خالف  يكام المادة ) .3

 لبعثته.إذا تجاوز المدة المقررة  .4

إذا  نقط  عن مواصلة دراسته لفان  دراسي  و  كثر دون عنذر مشروع تقبله الجهة  .5

 التي  صدرت قرار اإليفاد.

يجوز للمجلس  ن يقرر صر  قرض للموفد الذي تنهى بعثته بسبب انقطاعه عنن متابعنة  .ب

علننى  يزيننند مقننداره( مننن الفقننرة ) ( مننن هننذه النننمادة علننى  ن ال 5دراسننته وفقننا  للبننند )

مناسنبة بعند  يننراها المجلنسمهااات عام كام  ويتم صر  هذا القرض بالطريقة التي 

موفنند لتسننديده وفننق الشنننروط المحننددة فنني قننرار منننح تقنديم الضننمانات المطلوبننة مننن ال

 القرض.

 

 تنهى بعثة الموفد بقرار من الرئيس في  ي من الحالتين التاليتين: .ج

 ماسنننة بالشننر إذا صنندر بحقننه يكننم  كتسننب الدرجننة القطعينننة بجنايننة  و جنحنننة  .1

 خارجنها.واألخالق من محكمة مهتاة داخ  المملكة  و 

 سيء للمملكة وماالحها.إذا ثبت قيامه بأي نشاط ي .2

 (14المادة )

علينه وعلنى  العقد يترتنبإذا  خ  الموفد بتعهده بالهدمة في الجامعة  و بالتزامه بتنفيذ شروط 

متكنافلين متضنامنين  ن يندفعوا للجامعنة مبلغنا  يعنادل  الحنال،مقتضنى   كفيله يسنبكفيليه  و  

ي تكبندتها الجامعنة وتحسنب هنذه نسبة معينة من الرواتنب والعنالوات والنفقنات األخننرا التن

النسبة على  ساس المدة المتبقية منن مندة الهدمنة الكاملنة التني التنزم بتأديتهنا فني الجامعنة 

 %( خمسون بالمائة وبهاصة في الحالتين التاليتين:50مضنافا  إليها ) العقد،بموجب ذلك 

وذلنك بموجنب  نظمنة  العقد،إذا  نهي عم  الموفد في الجامعة تأديبيا  خالل سريان مفعول  . 

 بها.وتعليمات الجامعة المعمول 

 

 الجامعنة وفقنا  إذا قدم الموفد استقالته من الجامعة قب   ن يكم  المدة التي التزم بها اتجناه  .ب

 استقالته.لشروط العقد يتى وإن قبلت 

 (15لمادة )ا

( منن هنذا النظنام يلتنزم 13)المنادة  إذا  نهيت البعثة ألي سنبب منن األسنباب المبيننة فني   . 

برد جمين  النفقنات التني تكبندتها الجامعنة   الحال،مقتضى    كفيله، يسبالموفد وكفياله  و  

وذلنك  النفقات،%( خمسون بالمائة من مقدار تلك 50في اإلنفاق على بعثته مضافا  إليها )

 خطاره  و إمهاله.دون الحاجة إلى إ

 

( من الفقرة ) ( 1السبب الوارد في البند ) األسباب باستثناءإذا  نهيت البعثة ألي سبب من   .ب

 التالية:بناء  على تنسيب الرئيس اتهناذ  ي من اإلجراءات   فللمجلس،( 13من المادة )

 المادة.مطالبة الموفد برد النفقات وفقا  أليكام الفقرة ) ( من هذه  .1



السماح لنه بمتابعنة دراسنته علنى نفقتنه الهاصنة يتنى نهاينة المنندة المقننررة لهنذه  .2

  و  يالدراسة ومطالبته برد النفقنات التني تكبندتها الجامعنة فني اإلنفناق علنى بعثتنه 

نفقات صرفتها  ي جهنة  خنرا علنى هنذه البعثنة عنن طريننق الجامعننة وفنق  يكننام 

%( خمسنون بالمائنة منن مقندار تلنك 50ها )( منن هنذا النننظام مضنافا  إلينن9المادة )

 النفقات.

مطالبته بالنهدمة في الجامعنة بعد انتهناء دراسنته لمندة تسنناوي ثالثننة  مثنال المندة  .3

 الجامعة.التي قضاها في بعثته على نفقة 

للمجلس بناء  على تنسيب منن النرئيس تأجين  دفن  المبنالغ المسنتحقة علنى الموفند النذي  .ج

 الهاصة.التي يراها مناسبة في يال استمرار دراسته على نفقنته  نهيت بعثته للمدة 

 (16المادة )

ملنزمين بنرد النفقنات إلنى الجامعنة  الحنال،مقتضنى  كفيله يسبإذا  صبح الموفد  و كفياله  و 

وفقا  أليكام هذا النظام وثبت عدم قدرتهم على دفن  المبنالغ المستحقننة للجامعنة دفعنة وايندة 

ها الرئيس اتهاذ قرار بتقسي  تلك المبنالغ لمندة ال تزيند علنى مثلني المندة فيجوز ألسباب يقدر 

 التي قضاها الموفد في دراسته على نفقة الجامعة.

 (17المادة )

مكان دراسة الموفد  و تهااه إال بقرار من الجهة التني  صندرت قنرار اإليفناد  يجوز تغيير ال  

النظنام علنى  ن يبقنى الموفند ملتزمنا  بشنروط ( من هذا  4وبالتسلس  ذاته وفقا  أليكام المادة )

 ( من هذا النظام سارية المفعول.8العقد و ن تبقى الكفالة المناوص عليها في المادة )

 (18المادة )

 ي جنزء منهنا  دراسنته  و يجوز إعفاء الموفد في بعثة علمية من دف  المبالغ التي  نفقت على 

ام هذا النظنام إذا انقطنن  عننن الدراسنة ألسنباب  و من  ي التزام آخر يترتب عليه بموجب  يك

إذا ثبننت  ن يالتننه الاننحية ال تسنناعده علننى الهدمننة  الدراسننة  و صننحية تحننول دون متابعتننه 

 ن يستند اإلعفاء إلى تقارير طبينة قطعننية منن اللجننة الطبينة المعتمنندة منن   بها علىالملتزم  

دون الحاجة إلى بيان األسباب كما يجوز   وللمجلس  ن يقب  هذه التقارير  و يرفضنها  الجامعة،

 اإلعفاء من هذه المبالنغ في يال وفناة الموفد.

 (19المادة )

على الموفند  ن يبلنغ الجامعننة بحاولنه على المؤه  العلمني النذي  وفند منن  جلنه و ن يقندم 

 المؤه .نفسه للهدمة في الجامعنة خنالل مدة ال تزيد على ستين يوما  من ياوله على ذلك 

 (20المادة )

إذا لم يباشر الموفد دون عذر تقبله الجامعنة العمن  النذي عنين لنه خنالل سنتين يومنا  منن  . 

تاريخ تبليغنه بذلك يعتبر مستنكفنا  ويتحم  جمين  االلتننزامات المنانوص عليهنا فني هنذا 

 ويكون قرار الجهة المهتاة بالجامعة في هذا الشأن قطعيا . النظام،

 

 للجامعنة يانبحل ستة  شهر منن تناريخ تقنديم نفسنه إذا لم يادر قرار بتعيين الموفد خال .ب

فني ينن  منن جمينن  االلتزامنات المترتبنة  الحنال،مقتضنى  كفيله يسنبالموفد وكفياله  و 

عليهم بمقتضى  يكام هذا النظام وبموجب  ي تعهد  و عقد آخر تم توقيعنه منن قنبلهم من  

 الجامعة.



 (21المادة )

فة إلى الشروط وااللتزامنات النواردة فني  ي تعهند  و عقند يلتزم الموفد بأيكنام هذا النظام إما

 يله يسب مقتضى الحال م  الجامعة.وقعه وكفياله  و كف

 (22المادة )

 يبت مجلس العمداء في  ي يالة لم يرد عليها نص في هذا النظام.

 (23المادة )

بمنا فني ذلنك يادر الرئيس بتنسيب من المجلس التعليمنات الالزمنة لتنفينذ  يكنام هنذا النظنام 

 النظام.األيكام ذات العالقة باألمور المالية التي ينص عليها هذا  

  



 التعليمات التنفيذية لنظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل

( لسنة 31( من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل رقم )23صادرة بمقتضى المادة رقم )

2000 

 (1المادة )

ل(  التنفيذية لنظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالتعليمات  التسمى هذه التعليمات )

 . 01/01/2021ويعمن  بهنا منن تارينخ 

 (2المادة )

المهااة لها  دناه،   يكون للكلمات والعبارات التالية ييثما وردت في هذه التعليمات المعاني

   ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 . جامعننة الحسين بن طنننالل   الجامعنننة: 

 ام البعثات العلمية في الجامعننة. نظ   نام: النظن

 رئيننس الجامعنننننننة.   الرئينننس: 

 مجلس العمداء في الجامعة.  المجلننننس: 

مدتها  ربعة   البعثة العلمية: تكون  التي  منها  ف   شهر البعثة  والهد   أكثر 

الدراسة على  ل  إتمام  من لحاول  شهادة  علمية  و  درجة 

إيدا الجامعات  و المعاهد العليا التي تعتر  بها الجامعة 

 .  و ترتب  معها باتفاقية لإليفاد

 . من يوفند في بعثنة علمينة  و دورة تدريبيننننة  الموفننند: 

يشكلها   اللجنننة:  التي  العلمينة  البعثات  العمداءلجنننة  في    مجلس 

 الجامعة 

 عمنيد الكلينننة المعننني.   العميننند: 

 .عمننادة البحننث العلمي  العمننادة: 

 (3المادة )

في   .  اإليفاد  من  ياجاتها  تحديد  الجامعة  في  والكليات  األقسام  الدقيقة تتولى    التهااات 

 من الموفد الحاول عليها عند ظهور الحاجة. ةوالدرجة العلمية المطلوب

في الحاالت التي يتعذر فيها وجود  قسام  و كليات للقيام بهذه المهمة لغرض اإليفاد في   .ب

لكليات   للجامعة،    وفقا    مستقبال    ستُنشأتهااات  المرسومة  المجلس  للهطة  يتولى 

   .هذا الهاوصب األقسام والكليات  مهام المؤقت

 (4المادة )

والكليات   األقسام  مجالس  رف  توصيات  العميد  اإليفادفيتولى  من  الحاجات    سنويا    يما يهص 

 .ألخذ موافقته المبدئية عليها لى رئيس الجامعةترفعها إالعمادة التي بدورها إلى 

 (5المادة )

 ما يلي: يشترط للمتقدم لبعثة علمية

ثنين عامنا  على ثالثين عاما  لحملنة درجنة البكنالوريوس، وخمسنة وثال  ه ال يزيد عمر  .1

 .لحملة درجة الماجستير 

 ال يق  تقديره عن جيد في البكالوريوس، وجيد جدا  فني الماجسنتير، و ن يكنون نظنام  .2

 ن.الدراسة للمتقدم باالنتظام في كلتا الدرجتي

 (6المادة )



  على ياجننناتاإلجنراءات التالية في يال صدور موافقة الرئيس المبدئية  العمننادة تنفيذتتولى 

 : اإليفنناد

فترة ال .  تحديد  م   اإليفاد  من  الجامعة  ياجة  المحلية عن  الاحف  في  عن    اإلعالن  تق  

 . سبوعين الستقبال طلبات المتقدمين للترشيح

المعني .ب الكليات  إلى  وتحويلها  للترشيح  المتقدمين  طلبات  اللجنة يسب  استقبال  إلى  ة،  و 

 قوم بدورها باإلجراءات التالية: التي ت مقتضى الحال،

 ،بأسماء المتقدمين ممن يققننوا الشروط المطلوبنة يعد القسنم المعني  و اللجنة كشفا   .1

بننذوي العالقننة  االتاننال عنننه فنني الاننحف  و  يُعلنننويقننوم بتحدينند موعنند لمقننابلتهم 

 د.إلبالغهم بهذا الموع

مجلننس الكليننة مشنفوعة   ترف  توصيات مجلس القسم إلى عميد الكلية لعرمها على .2

بالنتائج النهائية لك  متقدم في كشف يشم   سننس المفامننلة المنانوص عليهنا فني 

 ( من هذه التعليمات.8المادة )

لى مجلنننس الكلينننة فنني يالننة عنندم وجننود قسننم  كنناديمي للتهاننص المطلننوب يتننو  .3

 ص.صالييات مجلس القسم في هذا الهاو 

النهائينننة .ج النتنائج  لتدقيقها  عرض  العمادة  تعرمها    ،على  بدورها  الرئيس  التي  على 

 . الستادار قرار الترشيننح

قرار   .د صدور  العمننادة  الرئيسمن  بعد  تتاب   اإلجراءات  بالترشيح  م    بقية  بالتنسيق 

الترشيح  بقرار  المرشح  تبليغ  فيها  بما  العالقة  ذات  األخرا  والجهات  المعنية  الكليات 

والطلب منه استكمال اإلجراءات الالزمة لإليفاد، وال سيما الحاول على القبول المطلوب  

 من إيدا الجامعات التي تحددها الجامعة. 

والكلية  و   المرشح وبعد موافقة القسم عند إتمام اإلجراءات وتوافر الشروط المطلوبة في .ه

عليه يرف  األمر إلى رئيس الجامعة لعرمه على مجلس   ُيّا    اللجنة على القبول الذي

 .العمداء وإصدار قرار اإليفاد

 (7المادة )

تعتر  بها الجامعة  مرموقة  على المرشح لإليفاد الحاول على قبول غير مشروط من جامعة  

  شهر. 6، قابلة للتمديد لمدة خالل مدة ال تتجاوز العام من تاريخ صدور قرار ترشيحه

 (8المادة )

 لمتقدمين لإليفناد وفق ما يلننني: تقدر عالمات المفاملنة بنين ا 

 . ه ممن يحملون درجنة البكالنوريوسلماجستير والدكتوراالمتقدمون لإليفاد لدرجتي ا  . 

 نقطة 60    سللبكالوريو   المعدل التراكمني  .1

 نقاط 10     محافظة معان   بناء .2

 نقاط 4 مكان والدة المتقدم او والده •

 نقاط 4  مكان الثانوية العامة •

 نقطتان 2   االقامة الدائمة •

 نقاط 5    جامعة الحسين بن طنننننالل   و خريج .3

 نقاط 10     المقابلة الشهاية .4

 نقاط 5  (TOEFL, IELTS, PTE) امتحان اللغة الدولي .5

 نقاط 10     االمتحان التحريري .6

 درجنننة الماجستننير.   المتقدمون لإليفاد لدرجنة الدكتنننوراه ممن يحملون .ب

 نقطة 25    ل التراكمي للبكالوريوسالمعد .1



 نقطة 40    اجستنير المعدل التراكمي للم .2

 نقاط 10     محافظة معان   بناء .3

 نقاط 4 مكان والدة المتقدم او والده •

 نقاط 4  مكان الثانوية العامة •

 نقطتان 2   االقامة الدائمة •

 نقاط 10     المقابلنة الشهاينة .4

 نقاط 5  (TOEFL, IELTS, PTE)امتحان اللغة الدولي  .5

 نقاط 5 االختااصلهبرة العملينة في مجال التدريس الجامعي  و  ا .6

 .خمس سنوات  قاىلك  سنة عالمة بحد 

 نقاط 5     االمتحان التحريري .7

 (9المادة )

تساوي    العدل يتعهد بموجبنه بالهدمة في الجامعة مدة  كاتبعلى الموفد توقين  عقد لدا   . 

 ي جزء من سنة البعثة سنة كاملة لغايات    عدّ البعثة ويُ مدة التي يقضيها في  ثالثة  مثال ال

الجامعة   لدا  منها  بنسهة  يحتف   النسخ  من  كا   بعدد  العقد  وينظم  الجامعة  في  الهدمة 

والموفد وك  من كفيليه المشنار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة وكفيله المشار إليه  

 في الفقرة )هن( من هذه المادة. 

كفالة من شهاين مليئين يكفالن بالتضامن والتكاف  تنفيذ    ينظم الموفد لدا كاتب العدل .ب

الموفد للشروط التي تعهد بها وفي يال إخالله بذلك يقوم بتأدية جمي  المبالغ التي تنفق  

ورسوم   السفر  و جور  الموفد  تقاماها  التي  والعالوات  الرواتب  ذلك جمي   في  بما  عليه 

( من النظام وسائر المهااات  9لنمادة )التعليم وتكاليف المعيشة المناوص عليها في ا

من  موال الجامعة مباشرة  و    ُصرفتالتي صرفت له  و بسببه  ثناء البعثة العلمية سواء  

%( خمسون بالمائة من مجموع  50من  ي جهة  خرا لمالحة الجامعة مضافا  إليها )

م الماروفة  النفقات  بمقدار  يتعلق  فيما  الجامعة  قرار  ويكون  النفقات  للموفد  هذه  لزما  

 .ر خام  للطعن فيه بأي طريقة كانتوكفيليه وغي

التجارية  و   .ج الغرفة  لدا  مسجلين  صناعيين  تاجرين  و  يكونا  الكفيلين  ن  في  يشترط 

  مالءتهما الاناعية ذات العالقة ممن الدرجات الممتازة األولى  و الثانية ومادقا  على  

ال من  ك   مالءة  التق   على  ن  الحال  مقتضى  و ن  يسب  دينار  خمسين  لف  كفيلين عن 

لمالحة الجامعة رهنا  من    ويُرهنيكون مالكا  لعقار ال تق  قيمته عن هذا المبلغ   العقار 

 . ولى تأمينا  لنفقات البعثةالدرجة األ 

إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرط الوارد في الفقرة )ج( من هذه المادة فعليه تقديم كفالة   .د

ا البنوك  من  يد  )بنكية  إليها  اإليفناد مضافا   مقدارها مهااات  يغطي  %(    50ألردنية 

قيمة  مبررة تهفيض  استثنائية  في ياالت  للمجلس  ويجوز  مقدارها  من  بالمائة  خمسون 

 م  مدة اإليفاد. يتالءملرهن بما الكفالة وا

فعلى  ( من هذه المادة  دج،  إذا تعذر على الموفد تنفيذ الشرطين الواردين في الفقرتين )  .ه

الموفد  و كفيله  ن يرهن قطعة  رض  و  كثر  و عقارا  لدا الدوائر المهتاة رهنا  من 

الكفالة قيمة  يغطي  الجامعة  لمالحة  األولى  مدير   ،الدرجة  من  بكتاب  الجامعة  وتزويد 

يسب   للعقار  التقديرية  القيمة  يتضمن  فيها  واألرض  العقار  يق   التي  األرامي  دائرة 

 . ي الرسمية ومادق يسب األصول ألرامسجالت دائرة ا

بمقتضى  يكنام   .و  بها  تعهدوا  التي  بالشروط  الذين  خلوا  الموفدين  في طلبات  النظر  يجوز  ال 

 نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل، والتي تشم  ما يلي:

 الكفاالت لدا كاتب العدل  .1

 الكفاالت البنكية .2



 والمساية / الرهن العقاريالمعامالت لدا دائرة األرامي   .3

تحدد قيمة الرهن يسب الدولة التي تق  فيها الجامعة ويسب الدرجة التي تم االيفاد لها  .ز 

 وفقا  للجدول التالي: 

 / د الماجستير والدكتوراه الدكتوراه / د الماجستير / د 

 75.000 48.000 27.000 االردن

 78.000 48.000 30.000 مصر

 150.000 120.000 75.000 أمريكا

 150.000 120.000 75.000 المملكة المتحدة 

 120.000 75.000 45.000 المانيا

 135.000 90.000 45.000 فرنسا 

 135.000 90.000 45.000 اسبانيا

 135.000 90.000 45.000 استراليا

 90.000 45.000 45.000 الصين 

 (10المادة )

 . كافة الشنروط الواردة في النظامللتأكد من استيفاء المبعوث  ةيرس  قرار اإليفاد إلى العماد

 (11المادة )

 نات المالينننة للموفد بما يلي: تحدد المهاانن . 

 .( من النظننام9) ( منن المادة )  ما نات علينه الفقنرة .1

 للموفند تدف  الجامعة رسوم المواد الدراسية التي تدخ  في الهطة الدراسنية المقنررة .2

 وفد اليها فق  ولمرة وايدة. في جامعته التي 

( منن 9الفقرة ) ( من المادة )( من 3البند )تحدد تكاليف طباعة األطروية الواردة في  .3

 للدكتوراه.( مائتي دينار  200)  ( مائة دينار للماجستير و بن100النظام بن )

المننادة ( منن ( منن الفقننرة ) 4تحدد المهااات الشهرية للموفد الواردة فني البنند ) .4

 ( من النظام كما يلي:9)

 الجامعات 
 / دينار المهااات الشهرية للموفد

 المتزوج االعزب 

 600 500 األردنية والعربية •

 1300 1000 األوروبية، االمريكية والكندية  •

 1100 900 األسترالية  •

 250 400 (CSC) منح الحكومة الاينية •

 .سنويننا    ( ثالثمائة وخمسين دينارا  350)تحدد مهااات الكتب للموفد بن   .5

 ( مائة دينار ولمرة وايدة.100تحدد مهااات بدل اجور الشحن بن ) .6

تحننول المهااننات الماليننة للموفنند بمننا يعننادل سننعر صننر  عملننة بلنند االيفنناد عننند  .7

 التحوي .

المتزوجة .ب الموفدة  للبعثة   تعام   المالية  المهااات  فيما يهص  المتزوج  الموفد  معاملة 

 في يال رافقها زوجها و/ و  والدها الى بلد الدراسة واقامتهم معها طيلة فترة االيفاد. 

المهااات  .ج ييث  من  االعزب  الموفد  معاملة  الموفد  وزوجها  المتزوجة  الموفدة  تعام  

 الشهرية فق . 

 (12المادة )



ذا كانوا مرافقين له على النحو  إتسناهم الجامعنة فني نفقنات التأمينن الاحي للموفد وعائلته  . 

 اآلتي: 

تنأمين اشتملت الرسوم الجامعية في الجامعة التي يدرس فيها الموفد علنى رسنوم   إذا .1

و كان مشموال  بتأمين صحي وطني في البلد الذي يندرس فينه فنال  له ولعائلته    صحي

  صحي.تدف  له  ي مهااات تأمين 

تنأمين ذا لم تشتم  الرسوم الجامعية في الجامعة التي يدرس فيها الموفد على رسوم إ .2

بتأمين صحي وطني في البلد النذي يندرس  لينمشمو و عائلته  ولم يكن الموفد   صحي

 على النحو اآلتي:صحي مهااات تأمين مبلغ مقطوع كسنويا  فيه تدف  له الجامعة 

 .ردنيا  سنويا  للموفد دينننارا   ( ستمائة 600بما ال يتجاوز ) •

 للزوج / للزوجة.ردنيا  سنويا    مائة دينننارا   الث( ث300بما ال ينتجاوز ) •

ردنيا  سنويا  لكن  ولند يتنى الولند الرابن   ( مائة دينننارا  100 ينتجاوز )بما ال •

 .سن الثامنة عشرة من العمر  يتى

إذا كانت فترة البعثة المتبقية على نفقة الجامعة  ق  من عام كام  فتدف  للموفد مهااات  .ب

التأمين بنسبة فترة البعثة من العام نفسه، على  ن يؤخذ في االعتبار طبيعة برامج التأمين  

 . ك الممكنة م  تلك البرامجمن ييث فترة االشترا

 . جزاء الشهر شهرا  كامال  لغايات ايتساب مهااات التأمين للموفدين عدّ تُ  .ج

 (13المادة )

المادة ) .  النظام، يكون تأجي  االلتزام لمن يادر قرار  15تطبيقا  لنص الفقرة )ج( من  ( من 

 .سنتينبإنهاء بعثته ويتاب  الدراسة على نفقته الهاصة لمدة ال تتجاوز 

) .ب الفقرة  في  الوارد  الشرط  تنفيذ  الموفد  على  تعذر  المادة  إذا  هذه  من  سبب  (  بان  واثبت   ،

فيجوز   سيطرته  خارجة عن  قاهرة  بسبب ظرو   كان  دراسته  في  االلتزامالتقاير    تأجي  

 ( شهرا . 12لمدة ال تتجاوز )

بإنهاء    ا  قرار  بحقه  االلتزام لمن يادر تأجي   مدة    ال يجوز، في اية يال من األيوال، ان تزيد .ج

 ( شهرا . 36عن )بعثته ويتاب  الدراسة على نفقته الهاصة 

 (14المادة )

الدراسة .  انقطاع عن  فترة  الحاول على  للموفد  تقديم    يسمح  تتجاوز سنة، شريطة  لمدة ال 

ولهذا   الموفد،  لها  التي  وفد  الجامعة  وموافقة  للجامعة،  ذلك  تبرر  التي    تُوقف األوراق 

 يفاد. عّد مدة االنقطاع من ممن مدة اإلالمهااات المالية للموفد وال تُ 

 يلي:  اتحدد مغادرة الموفد لبلد الدراسة كم .ب

على ان ال تتجناوز  ،يسب الوقت الذي يطلبه  ،تكون مدة االجازة المسموح بها للموفد .1

الشهر وان تكون على نفقتنه الهاصنة، ويتقامنى فيهنا الموفند مهااناته الشنهرية 

يبلننغ يجننب علننى الموفنند ان المناننوص عليهننا يسننب البلنند والحالننة االجتماعيننة، و 

 الجامعة بوجوده في األردن والفترة التي يتواجد فيها.

م مبنررات واخنذ موافقنة علنى الموفند تقنديتجاوزت مدة االجازة عن شنهر، يجنب   إذا .2

 االردن يسنب، ويتقامنى فيهنا الموفند راتنب الموفند للجامعنات داخن  الجامعة عليهنا

 عن الفترة التي تتجاوز الشهر.  يالته االجتماعية

ور عننن جننوازات السننفر يننزود الموفنند عمننادة البحننث العلمنني والدراسننات العليننا بانن .3

او بعد وم  نفسه تحت تار   المستهدمة ك  سنة من بعثته، وإذا تبين خالل ايفاده

الجامعننة انننه غننادر بلنند الدراسننة المحنندد لننه والي منندة دون الحاننول علننى موافقننة 

الجامعة، سيتم خام المبالغ التي تقاماها خنالل فتنرة وجنوده فني األردن منن راتبنه 

 كموفد او من راتبه كعضو هيئة تدريس إذا كان قد  نهى ايفاده.



(  شنهر لجمن  المعلومنات ألبحاثنه خنارج بلند 3اوز )يسمح للموفد بقضاء مدة ال تتجن .4

، وفني ينال تجناوز هنذه شريطة تقديم تقرير من مشرفه بالموافقة على ذلنك  الدراسة

المدة تار  لنه عنن المندة الزائندة المهاانات الشنهرية المقنررة للموفندين داخن  

 األردن او في الدولة التي يجم  المعلومات فيها.

 (15المادة )

( من النظام يلتزم الموفد بدف  تكاليف بعثته كاملة مضافا  إليها  14مراعاة  يكام المادة )م   

 تعذر تعيينه ألسباب خاصة تتعلق به. %( من مجموعها إذا50)

 (16المادة )

( من هذه التعليمات تدف  الجامعة للمبعوث الذي  نهى الدرجة 11م  مراعاة  يكام المادة ) . 

للحاول عليها خالل المدة المحددة في النظام بدل تذاكر سفر عودته كما العلمية التي  وفد  

 .وبدل  جرة الشحن المسموح به بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ،هو محدد في النظام

تدف  الجامعة لمن يادر قرار بإنهاء بعثته على نفقة الجامعة و ج  الوفاء بالتزامه لمتابعة  .ب

ة بدل  جرة طباعة  طرويته وتذاكر سفر عودته كما هو محدد في  دراسته على نفقته الهاص

المستندات الدالة على ذلك، شريطة  ن    شحنالنظام، وبدل  جرة ال المسموح بها بعد تقديم 

يحا  هذا المبعوث على الدرجة التي  وفد للحاول عليها خالل مدة ال تتجاوز سنتين من  

ه، و ن ال يكون قد يا  على  ي منحة  و بعثة من  تاريخ إنهاء بعثته وتأجي  الوفاء بالتزام

 .جهة  خرا غير الجامعة خالل فترة تأجي  الوفاء بالتزامه

الوفاء   .ج و ج   الجامعة  نفقة  على  بعثته  بإنهاء  قرار  يادر  لمن  مبلغ  الجامعة  ي  تدف   ال 

 . عليهابالتزامه واستنفذ فترة التأجي  دون الحاول على الدرجة العلمية التي  وفد للحاول 

يمنح الموفد المتفوق في دراسته والذي يحا  على يسم من الرسوم الدراسية في الجامعة  .د

%( من قيمة الرسوم المعفى منها، 10الموفد اليها بسبب هذا التفوق جائزة مالية قدرها )

 . ، شريطة تقديم ما يثبت ذلك( دينار سنويا  400على ان ال تتجاوز قيمة هذه الجائزة )

 (17المادة )

 فانه:( من نظام البعثات العلمية في الجامعة 19م  مراعاة ما ورد في المادة )

بجمي  الوثائق  معززا   يتقدم بطلب خطي    تقديم نفسه للهدمة في الجامعة ان  عندعلى الموفد   . 

 علم الكلية المعنية بذلك.التي بدورها تُ  ،المطلوبة للعمادة

 .التعيين يسب التشريعات النافذة بإجراءاتسير باليقوم عميد الكلية  .ب

 (18المادة )

ومديرو   العلمي  البحث  وعميد  الكليات  وعمداء  الجامعة  المعنيةرئيس  الجامعة   الدوائر  في 

 يمات.مسؤولون عن تنفيذ هذه التعل

 (19المادة )

فيها نص في هذه التعليمات  و التي  تحال إلى مجلس العمداء في الجامعة الحاالت التي لم يرد  

 . قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات

 (20المادة )

 و مضمونها.  يكامها  يمات او قرارات سابقة تتعارض م   تلغي هذه التعليمات  ي تعل
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 التعليمنات التنفيذينة لنظام الهيئنة التدريسينة في جامعة الحسين بن طالل

 ( منن نظنام الهنيئة التدريسية76صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة رقنم )

 2003 لسننة (108)فني جامعة الحسين بن طالل رقنم 

 

 التعليمنات التنفيذينة لنظام الهيئنة التدريسينة   (7المادة )

قرار   .  تارينخ  من  اعتبارا   المتفرغ  المحامر  التدريسية  و  الهينئة  عضو  تعيين  يكون 

المجلس  و الرئيس يسب مقتضى الحال  و من تاريخ اليق, وعلى المعين مباشرة العم  

المشار  التاريخ  قب   العم   مباشرته  الظرو   اقتضت  وإذا  المحدد،  التنناريخ  من  اعتبارا  

بمكافننأ عمله  يكون  ذلك  إليه  من  ويستثنى  الرئيس,  يحددها  الجامعةة  الذي يا     موفد 

على المؤه  العلمي الذي اوفد للحاول عليه بحيث يكون قرار تعيينه ابتداء  من تاريخ  

يقدرها ألسباب  للرئيس  األيوال  ك   وفي  الجامعة,  في  العم   مباشرة    تأجي    ،مباشرته 

( فقرة )ب(  20عليها في المادة )  يتعارض م  المدة المناوص العم   و تأخيرها بما ال

 .2000( لسنة 31من نظام البعثات العلمية في جامعة الحسين بن طالل رقم )
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الطب وطب األسنان والايدلة ودكتور الايدلة والطب  )للتهااات العلمية   6.5 •

 هج  دب ترجمة منا)اللغة اإلنجليزية كافة    ااتبكافة فروعها وتها  البيطري والهندسة

 ( تدريس اللغة اإلنجليزية اليبو س

 (MBAباقي التهااات العلمية و )  5.5 •

 التهااات اإلنسانية واالقتاادية واإلدارية.  5.0 •

 

 .فرع األردن فق  (AMIDEAST)وذلك من مركز  ( iBT)( TOEFLامتحان ) ❖

الطب وطب األسنان والايدلة ودكتور الايدلة والطب  )للتهااات العلمية   90 •

 هج  دب ترجمة منا)اللغة اإلنجليزية كافة    ااتبكافة فروعها وتها  البيطري والهندسة

 ( تدريس اللغة اإلنجليزية اليبو س

 (MBAباقي التهااات العلمية و )  69 •

 التهااات اإلنسانية واالقتاادية واإلدارية.  59 •

 

❖ ( العالميةامتحان  لالمتحانات  المكافئ  اإلنجليزية  اللغة  من  مستوا  وذلك  في  مراكز (   اللغات 

 .األردنية الرسمية الجامعات

الطب وطب األسنان والايدلة ودكتور الايدلة والطب  )للتهااات العلمية  75% •

 هج  دب ترجمة منا)اللغة اإلنجليزية كافة    ااتبكافة فروعها وتها  البيطري والهندسة

 ( تدريس اللغة اإلنجليزية اليبو س

 (MBAباقي التهااات العلمية و ) 65% •

 قتاادية واإلدارية.التهااات اإلنسانية واال 50% •

 


