
 في جامعة مؤتة  هيئة التدريس ألعضاء الزيارة البحثيةتعليمات 

 . 2022/ 23/2( تاريخ  2022/ 2021/ 206صادرة بموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

الهيئة التدريسية في جامعة    ألعضاءالبحثية    هذه التعليمات )تعليمات الزيارة  تسمى  (:1المادة )

 تاريخ صدورها.  اعتباراً منمؤتة( ويعمل بها 

 للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها:  (: يكون2) المادة 

  مشترك  بحث إتمام  أو  ، تجارب علمية  أجراء  يتضمنبحثي  عمل  كل هو العمل البحثي:

التدريس هيئة  عضو  باحث  بين  بحثي  ، مع  فريق  إحدى   او  في 

شنغهاي    تصنيف  في  جامعة  (500)   ولأ  ضمن  هصنفمالالجامعات  

 (.Shanghai World Ranking)للجامعات العالمية  

التدريس هيئة  لطلب  أحد  أ:  عضو  المتقدم  مؤتة  جامعة  في  التدريس  هيئة  عضاء 

 االستفادة من الزيارة البحثية. 

 : الفصل الصيفي من العام الجامعي. الفصل الدراسي 

 .كاديمي الذي يتبع له عضو هيئة التدريس: القسم األالقسم

 .كاديمية التي يتبع لها عضو هيئة التدريس: الكلية األالكلية

 : مجلس عمداء جامعة مؤتة. المجلس

 . : جامعة مؤتةالجامعة

 : رئيس جامعة مؤتة. الرئيس

 البحث العلمي في الجامعة. : لجنة اللجنة
 

 . خالل الفصل الدراسي محددتمام عمل بحثي لغايات ابحثية ال زيارة تكون ال (: 3المادة ) 
 

 : لية التقدم للزيارة البحثية(: آ4المادة ) 

البحثية   .1 الزيارة  بطلب  التدريس  هيئة  عضو  لهذه  يتقدم  المعتمد  النموذج    ،الغاية وفق 

اويرفق   الخطة  سبق  يبحث لعمل  التي  األبحاث  نشرها  متضمناً  المجال   له  هذا    في 

بيانات  الو قواعد  في  ومدى    ، المتوقعة  النتائجو  ،PubMedو SCOPUCمعتمدة 

 للجامعة.  هذه الزيارة البحثية الفائدة المرجوة من

ال  إرفاق .2 الجهة  البحثي    مستضيفةدعوة من  العمل  للتعاون في مجال  تتضمن استعدادها 

 ثناء الزيارة. أوالتسهيالت التي ستقدمها للباحث  من قبل عضو هيئة التدريس دمالمق

نهاية شهر  من قبل عمادة البحث العلمي هو  آخر موعد إلستقبال طلبات الزيارة البحثية   .3

 . شباط من كل عام

بشأن   اللجنةتخذ  ت .4 البحثية   قراراً  والكلية   ي مجلس  تي توصي  على   اءً نب  الزيارة    القسم 

 . مشفوعة برأي عميد الكلية المعنيين
 



 . العمل البحثي موضوعو أ البحثية  ير مكان قضاء الزيارةي(: ال يجوز تغ 5)المادة 
 

تبدأ خالل الفترة الواقعة بين    على االكثر  هي شهران  ةالبحثيللزيارة  الفترة المتاحة    (:6)المادة  

إلآ موعد  قبل  خر  من  العالمات  الثاني العتماد  الدراسي  للفصل  بدء    ، مجلس  وقبل 

  ،يليهالذي    الجامعي   ول من العاملفصل األلعضاء هيئة التدريس في الجامعة  أدوام  

 وحسب التقويم الجامعي المعلن من قبل الجامعة. 

 ما يلي: لقضاء الزيارة البحثية  ةموافقعضو هيئة التدريس الحاصل على  ستحق: ي(7)المادة 

من عمان الى    واياباً   تذكرة بالدرجة المقررة له حسب نظام االنتقال والسفر ذهاباً  .1

 قضاء الزيارة البحثية.  مكان

 . ةبعد خصم عالوة الموازي والنقل واالداركل شهر  عن راتب اضافي  .2

البندي .3 في  الواردة  المالية  المستحقات  ) تُصرف  السفر   (2,1ن  وبعد صدور    ، قبل 

 . ةالبحثي ةقرار الموافقة على الزيار 

أية مبالغ مالية يحصل عليها عضو هيئة التدريس لغايات هذه الزيارة من  خصم  تُ  .4

 . (2,1دين ) الواردة في البن أي جهة مانحة من مستحقاته
 

عودت  ى عل  (:8)المادة   عند  التدريس  هيئة  ما  أن  هعضو  اقامت  يقدم  الزيارة    هيثبت  مكان  في 

 . رةالبحثية المقر

حث واحد على األقل  بعضو هيئة التدريس المستفيد من الزيارة البحثية نشر    على  (:9المادة)

تكون  على أن  باحثاً رئيساً يكون فيه باحثاً رئيساً او بحثين ال يشترط فيهما أن يكون 

  ه عودت عام من تاريخخالل و  ، لزيارة ل البحثي  عملالمجال ضمن منشورة  الاألبحاث 

( سكوبس  بيانات  قواعد  ضمن  مصنفة  مجالت  وضمن  SCOPUSفي   الفئة ( 

(Q2–Q1  )الزيارة  وبالشراكة من  المستفيد  التدريس  هيئة  عضو    ، البحثية  بين 

( عضو هيئة التدريس  Affiliation)انتماءويظهر    ، تضيفةسمن الجهة الم  باحثينو

 . بحاث المنشورةجامعة بشكل واضح على األلل

 (:  10)المادة 

شهرمن .أ عودة   خالل  التدريس  تاريخ  هيئة  يقدم  عضو  البحثية  الزيارة    لقسمه   من 

المركز البحثي  تقريراً مفصالً عن نتائج البحث الذي أجراه مدعماً برسالة من مدير  

تبين األعمال والنشاطات التي حققها   او المؤسسة التي تم إجراء العمل البحثي فيها 

إجازته خالل  التدريس  هيئة  المستضيفة  االستفادةومدى    عضو  الجهة  ويرفع  ،  من 

 .  القسم للزيارة مجلس مرفقاً تقييم العتماده اللجنةالتقرير إلى عميد الكلية 

هيئة   . ب نشر على عضو  يثبت  ما  تقديم  المطلوبةلأل  ه التدريس  الزيارة   بحاث     لغايات 

 . هاء الزيارةنتالبحثية خالل عام من ا

في أي من الشروط الواردة في هذه التعليمات  عضو هيئة التدريس  إخالل  في حال   .ج

 يتم استرجاع كافة المستحقات المالية المترتبة على هذه الزيارة. 

 . خالل الزيارة البحثية لعضو هيئة التدريس ال تدعم الجامعة حضور المؤتمرات (:11)المادة 
 



تحقيقه لكافة شروط  قبل    أخرىبحثية    زيارةتقدم ل ال يجوز لعضو هيئة التدريس ال  (:12)المادة  

زيارة  السابقالبحثية    الزيارة آخر  من  عودته  بعد  األقل  على  عامين  ومضي  ة، 

 البحثية. 

الناتجة  بحاث  حوافز مقابل نشر األ  أو  مكافآت  أيةئة التدريس  عضو هييستحق  ال    (:13)المادة  

 . الزيارة البحثية عن
 

لغاية  (14)المادة   البحثية  الزيارة  ازدواجية  يجوز  ال  زيارة  تنفيذ  :  مع  التعليمات    بحثية هذه 

خال   اخرى من  مدعوم  الجامعة ل  لبحث  في  العلمي  البحث  جهة   أي   أو   عمادة 

 . أخرى

 في الحاالت التي لم يرد ذكرها في هذه التعليمات. مجلس ال: يبت (15)المادة 

 

 

 


