تعليمات االبتعاث في جامعة مؤتة ،والصادرة عن مجلس الجامعة استناداً إلى المادة ( )22من نظام البعثات
العلمية المعمول به في جامعة مؤتة رقم ( /34لسنة  ،)1982وتعديالته.

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات تعليمات البعثات العلمية في جامعةة متتةةو عمعمةه اةا ارتبةا ا مة تةا مخ إق ار هةا
م مجلس الجامعة.

المادة ( :)2إجراءات اال تعاثو تقوم رمادة الد اسات العليا باإلجراءات التالية:
أ .تحديةد ااجةةل الاليةةات عا قسةةام مة البعثةةات فةي التة

ةةات الدقيقةةة عالةةد جات العلميةةة الم لو ةةة بموافقةةة

لجنة البعثاتو ععفق إمكانيات الجامعة المالية.
ب .اإلرالن في ا ل حف المحلية عرلى موقع الجامعة اإللاترعني ر ااجة الجامعة مة البعثةاتو عاسةتقبا
طلبات الترشيح عإرداد كشوف المفاضلة المبدئية عفق ا صو عتحوملاا إلى الجاات المعنية.

ج .ترفةةع توصةةيات المجةةالس المعنيةةة م ةةع نتةةائض االمتحةةان التفاضةةلي إن عج ةةدي إلةةى رميةةد الد اسةةات العلي ةةا
لعرضاا رلى لجنة البعثات.

د .فةةي االةةة رةةدم عجةةود قسةةي ألةةاد مي للتة ةةو الم لةةوب يتةةولى مجلةةس الاليةةة صةةالايات مجلةةس القسةةي
اذا الة وص.
ه .تق ةةوم رم ةةادة الد اس ةةات العلي ةةا تحدي ةةد مور ةةد للمقا لة ةةة الشة ةةية للمتق ةةدمي ي ةةتي اإلر ةةالن رنا ةةا بة ةةال ر
المناسبة.

ع .تقةةوم رم ةةادة الد اسةةات العلي ةةا بعةةر

كش ةةوف المفاضةةلة الناائي ةةة عتوصةةيات ا قس ةةام رلةةى لجن ةةة البعث ةةات

الرتمادها عإصدا ق ار ات ترشيح.
ز .تتابع رمادة الد اسات العليا بعد صدع ق ار

ئيس الجامعة بالترشيح بقيةة إجةراءات الترشةيح بالتنسةيق مةع

الاليات المعنية عالجاات ا خرى ذات العالقة.

ح .ج ةةن أن ي ةةتي تحدي ةةد التة ةةو ال ةةدقيق عالدعل ةةة المن ةةوا اإل ف ةةاد إليا ةةا ف ةةي قة ة ار الترش ةةيحو عمج ةةوز للجن ةةة
ةاء رل ةةى توص ةةية م ة ة مجلس ةةي القس ةةي عالالي ةةة تعة ةةديه التة ةةو ال ةةدقيق لال تع ةةاث أع دمة ةةض
البعث ةةات ع ن ة ص
ةةات المن ةةوا اإل ف ةةاد فيا ةةا ت ةةي تع ةةديه ن ةةو الم ةةادة بموج ةةن قة ة ار مجل ةةس الجامع ةةة ق ةةي -033
التة
 2017/2016تا مخ 2017/2/28ي

ط .ج ةةوز أ فة ةاد ال لب ةةة الحاص ةةلي رل ةةى م ةةنح أع إرف ةةاءات أع ممة ة أناة ةوا ج ةةنءصا مة ة د اس ةةتاي دعن اإلر ةةالن
اتاي.
بال حف ععفق ااجة الجامعة لتة
ا .بعةةد ا ةةو المرشةةح رلةةى قبةةو فيةةر مشةةرعط فةةي جامعةةة معتةةرف اةةا لةةدى جامعةةة متتةةة ع عةةد توصةةية
المجةةالس المعنيةةةو تقةةوم رمةةادة الد اسةةات العليةةا بعةةر

القبةةو رلةةى لجنةةة البعثةةات للتنسةةين إلةةى ئةةيس

الجامعة بإصدا ق ار اإل فاد.

ك .رلى المرشح لال تعاث الح و رلى قبةو فيةر مشةرعط خةال مةدة سةتة شةاو و تجةدد لمةرة عااةدة بقة ار
ةاء رلةةى تنسةةين م ة لجنةةة البعثةةاتو بحيةةل ال تتجةةاعز مجمةةو المةةدة كاملةةة رةةام عااةةد م ة
م ة ال ةرئيس نة ص
1

تا مخ صدع قة ار ترشةيحل و عإذا لةي يةتمك المرشةح مة الح ةو رلةى القبةو الم لةوب خةال هةذه المةدة
ت ةبح الجامعةة فةي اةه مة إ فةاده عمة أا الت انمةةات أخةرىو عمجةوز للجنةة البعثةات فةي اةاالت اسةةتثنائية
النظر في التمديد لمدة ستة شاو و عللمرة ا خيرة.
 .ق ار الترشيح فير ملنم للجامعةو عمجوز إلغاء الترشيح في ااالت تقد ها لجنة البعثات.
المادة ( :)3شرعط الترشيح:
أ.

شةةترط فةةي الترشةةيح لال تعةةاث للاليةةات العلميةةة عاللغةةة اإلنجلينمةةة الح ةةو رلةةى رالمةةة 500ي فةةثلثر فةةي
امتحةةان التوفةةه الةةدعلي أع مةةا عادلاةةا IBT, CBTي أع مةةا عادلاةةا فةةي امتحةةان الة ة  (IELTSو عرالمةةة
450ي فثلثر لبقية الاليات في الجامعة.

ب .الح و رلى خ ة قيادة الحاسوب ICDLي أع MUCDLي أع UJCDLي أع ما عادلاا.
ج .ج ةةن أن ال ينم ةةد رم ةةر المتق ةةدم لال تع ةةاث رل ةةى ةالة ةةي رامة ةصا بالنس ةةبة لحمل ةةة د ج ةةة البك ةةالو مو و عخمس ةةة
عةالةةةي رام ةاص لحملةةة د جةةة الماجسةةتيرو عمسةةتثني م ة ذل ة المتقةةدمي لبعثةةات كليةةات ال ةةن عطةةن ا سةةنانو
بحي ةةل ال ينم ةةد رم ةةر المتق ةةدم رة ة أ ع ةةي رامة ةاص للتة
العلميةو عأن ال قه تقديره ر جيد في البكالو مو

الجامعات التي تةرجوا مناا.
د .يوقةةع الةةذا

ةةات السة ةرمرمة عف ةةي ا ةةاالت تق ةةد ها لجن ةةة البعث ةةات

عجيد جةدصا فةي الماجسةتيرو أع مةا عادلامةا عفةق أنظمةة

ةةد ق ة ار ترشةةيح بحقةةل رلةةى الت ةنام عتعاةةد باسةةتاما إج ةراءات ترشةةيحل خةةال الفت ةرة القانونيةةة

الممنواة للو عإذا لي يتمك م ذل

فقد اقل في البعثة.

ه .جن أن ال كون المرشح ملتنمصا بالعمه لدى أا جاة أخرى.
ع .جة ةةن أن ال قة ةةه معدلة ةةة فة ةةي الثانومة ةةة العامة ةةة ر ة ة  %80للمتقة ةةدمي لاليتة ةةي الاندسة ةةة عال ة ةةيدلة

%85

للمتقدمي لاليتي ال ن عطن ا سنانو عمعةد  %65للمتقةدمي لاليتةي التمةرما عالن ارةة ع ةاقي الاليةات
تي تعديه نو المادة بموجن ق ار مجلس الجامعة قي 2017/2016-11ي تا مخ .2016/12/7

المادة ( :)4تقدر عالمات المفاضلة بين المتقدمين لالبتعاث وفقا لما يلي:
أ -المتقدمون لالبتعاث لدرجتي الماجستير والدكتوراه ممن يحملون درجة البكالوريوس:
 .1المعدل التراكمي للبكالوريوس

%65

 .2المقابلة الشخصية

%10

 .3خريجو جامعة مؤتة

%5

 .4معدل الثانوية العامة

( %10نسبة مئوية حسب المعدل)

 .5االمتحان التحريري

%10

ب -المتقدمون لالبتعاث لدرجة الدكتوراه ممن يحملون درجة الماجستير:
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 .1المعدل التراكمي:
-

المعدل التراكمي للماجستير

%25

-

المعدل التراكمي للبكالوريوس

%40

 .2المقابلة الشخصية

%10

 .3خريجو جامعة مؤتة

%5

 .4معدل الثانوية العامة

( %10نسبة مئوية حسب المعدل)

 .5االمتحان التحريري

%10

ج .تتي المفاضلة ي المتقةدمي مة املةة د جةة البكةالو مو

بكشةف مفاضةلة منف ةه رة المتقةدمي مة املةة

د جةةة الماجسةةتير ( .تممم تعممدي نممد المممادة (/3و) ونممد المممادة ( )4بموجممق قممار مجلممس الجامعممة رقممم
( )2016-2015/11تاريخ )2016/2/3

د .ف ةي االةةة تسةةاعا العالمةةات ةةي المتنافسةةي مم ة هةةي رلةةى مقارةةد الد اسةةة فةةي التة

ةةات الدقيقةةة المعل ة

رناةةا عالم لو ةةة م ةةع المتقةةدمي ا خة ةرم و تع ةةى ا علوم ةةة فةةي اال تع ةةاث لمة ة ه ةةي رلةةى مقار ةةد الد اس ةةة ف ةةي
التة

ةات الم لو ةة شةرم ة أن ال تقةه مةةدة التحاقةل بالد اسةة رة رةامو عمةةتي إةبةات ذلة مة خةال كشةةف

رالمات ععةائق سمية م الجامعة التي يد

فياا.

المممادة ( :)5أ .جةةوز رقةةد امتحةةان تحرمةةرا مواةةد قياسةةيو Standardizedي فةةي التة

امتحانات قبو عمحدد لل 10ي رالمات ما ع د في المادة 4ي م هذه التعليماتي.

ةةات التةةي تت لةةن

-1

ش ةةكه رميةةةد الاليةةةة لجنةةةة االمتحةةةان التفاضة ةةلي م ة ة أر ةةةاء مجلةةةس القسةةةي المعنة ةةيو عممك ة ة االسة ةةتعانة

-2

تسلي اإلجابات النموذجية لالمتحان إلى ئيس القسي .

-3

ت حح أع ا االمتحان بشكه فةردا عمكتةوم مة كةه ر ةو مة أر ةاء اللجنةة عمحسةن المتوسة لجميةع

بالجامعات ا خرى رند ال رع ة في االة ردم عجود قسي ألاد مي.

الم ححي .
-4

تحفظ أع ا االمتحان في الالية لمدة ال تقه ر ستة أشار.

ب -تتي مقا لة المرشحي م قبه لجنة رئاسة ا ستاذ الدكتو

ئيس الجامعة أع م ينيبل عر ومة كه م :

 نائن الرئيس ا لاد مي المعني رميد الد اسات العليا -رميد الالية المعنية

ج -يةتي اسةتبعاد طلةن كةةه مة لةي يتقةدم لالمتحةةان التحرمةرا عللمقا لةة الشة ةية مة كشةف المفاضةلةو دعن رةةذ
تقبلل لجنة البعثات.

3

د -يتةةرك للجنةةة البعثةةات تحديةةد ليةةة رقةةد االمتحةةان التحرمةةرا عالمقا لةةة الشة ةةية للمبعةةوةي الةةذي تةةتي الموافقةةة

رلى إ فادهي عهةي موجةودي رلةى مقارةد الد اسةة عفةق نةو المةادة 2ي فقةرة –ط -مة هةذه التعليمةاتو أع إرفةائاي

مناا.
المادة ( :)6مع مراراة ما ع د في المادة 8ي م نظام البعثات العلمية المعد يو يتعاد الموفد عكفيلة بما يلي:
أ -تقد ي ه رقا أع ألثر لدى الدعائر المةت ة هنصا مة الد جةة ا علةى لم ةلحة جامعةة متتةة ع القيمةة التةي
تتناسن مع مقدا االلتنامات المالية التي مك أن تترتن رلى المبعوث.

ب -إذا كانةةا االلت انمةةات الماليةةة التةةي مك ة أن تترتةةن رلةةى المبعةةوث تتجةةاعز 100.000ي مائةةة ألةةف دينةةا
أ دن ةةيو ي ةةتي تق ةةد ي هة ة رق ةةا أع ألث ةةر ل ةةدى ال ةةدعائر المةت ةةة هنة ةصا مة ة الد ج ةةة ا عل ةةى لم ةةلحة الجامع ةةة
بمبلغ 100.000ي مائة ألف دينا أ دنةيو عتقةد ي كفالةة ماليةة ردليةل عفةق ا صةو بةالمبلغ الةذا ينمةد رلةى
هذا المبلغ.
المممممادة ( :)7تقة ةةوم دائ ة ةرة الشة ةةتعن القانونية ةةة فة ةةي الجامعة ةةة بمراجعة ةةة عارتمة ةةاد معة ةةامالت الة ةةره عالافة ةةاالت المالية ةةة

عاالتفاقيات عفق ا صو .
المادة (:)8
أ-

د ق ار اإل فاد بعد استاما المبعوث جميع الشرعط الم لو ةو عكما يلي:

د ق ار اإل فاد م

ئةيس اللجنةة /ئيس الجامعةةو تنسةين مة لجنةة البعثةات بعةد اسةتاما المرشةح لجميةع

الشرعط ال رع مة الم لو ة.
ب -يوقع الموفد الذي يصدر قرار اإليفاد بحقه على التزام وتعهد باستكمال إجراءات اإليفاد وااللتحاق بمقر دراسته
خالل مدة ستة أشهر من تاريخ القرار ،وبخالف ذلك يعتبر فاقدا لحقه في اإليفاد مع احتفاظ الجامعة بالحق فيي
مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها ،ويجوز للجن ة البعثيات فيي حياالت تقيدرما تمدييد ميذه الميدة لميدة
مماثلة غير قابلة للتجديد ( .تم تعديل نص الفقرة بموجب قرار مجليس الجامعية رقيم  2017/2016-41تياريخ
)2017/7/26
المادة ( :)9مع مراراة أاكام المادة  9ي م نظام البعثات العلميةة المعةد تتحمةه الجامعةة المة

التالية للمبعوث:
.1

سوم الد اسة في الجامعة التي يد

ةات الماليةة

فياا المبعوث.

ات المالية للموفد للد اسة في الجامعةات ا دنيةة الرسةمية ة 300ي ةالةمائةة دينةا شةارمصا للمتةنعج
 .2المة
ع 200ي مائتي دينا شارمصا لألرنب.
 .3المة

ةةات الش ةةارمة للموف ةةد للد اس ةةة ف ةةي الوال ةةات المتح ةةدة ا مرمكي ةةة عال ةةدع ا ع ع ي ةةة عكن ةةدا عاس ةةتراليا

عاليابان ة 1300ي ألف عةالةمائة دينا شارمصا للمتنعجو ع 1000ي ألف دينا صا شارمصا لألرنب.
ةةات الشة ةةارمة للمبعة ةةوث للد اسةةةة ف ةةي الةةةدع العر يةةةة ة ة ة 450ي أ عمائ ةةة عخمسة ةةون دينة ةةا صا شة ةةارمصا
 .4المة

لألرة ة ة ةةنب ع 650ي سة ة ة ةةتمائة عخمس ة ة ة ةةون دينة ة ة ةةا صا ش ة ة ة ةةارمصا للمتة ة ة ةةنعج .ق ة ة ة ة ار مجل ة ة ة ةةس الجامعة ة ة ةةة ق ة ة ة ةةي -17
2015/2014تا مخ 2014/11/25ي

4

 .5تحةةدد مة
يةةد

ةةات الاتةةن للمبعةةوث ة ة 300ي ةالةمائةةة دينةةا و سةةنوماصو عتحةةو للمبعةةوةي بعملةةة الدعلةةة التةةي

فياةةا المبعةةوث ععف ةةق سةةعر ال ةةرف المثب ةةاو عذل ة فةةي دا ةةة كةةه رةةام ج ةةامعيو عمسةةتثنى م ة ذلة ة

الموفدعن لغا ات تد مبيل.

 .6تحدد تااليف طبارةة ا طرعاةة ة 100ي مائةة دينةا للماجسةتير ع 100ي مائةة دينةا للةدكتو اه شةرم ة تقةد ي
المستندات الدالة رلى ذل .

 .7ت رف المة

ات للمبعوةي كه ةالةة أشار دفعة عاادة.

 .8تسةةاهي الجامعةةة فةةي نفقةةات شةةح الاتةةن للمبعةةوث ع واقةةع 200ي مةةائتي دينةةا أ دنةةي تةةدفع م ةرة عااةةدة فةةي
ناا ة البعثةو ع موجن إ

ا مالي.

ةاء رل ةةى طلب ةةل ع موافق ةةة الة ةرئيس ع تنس ةةين مة ة رمي ةةد
 .9ي ةةتي ص ةةرف مة
ةةات ش ةةارم مق ةةدمصا للمبع ةةوث ن ة ص
الد اس ةةات العلي ةةاو عذلة ة بع ةةد اس ةةتاما إجة ةراءات ال ةةره العق ةةا ا عالافال ةةة المالي ةةة عتوقي ةةع رق ةةد اإل ف ةةادو عم ةةتي
اقت اراا مباشرة م مة

ات المبعوثو ععفق ا صو .

 .10تةةدفع الجامعةةة أجةةو سةةفر المبعةةوث مةةع زعجتةةل عأ عةةة م ة أعالده مم ة هةةي دعن الثامنةةة رشةةر إلةةى مقةةر
البعثة ذهابصا عإ ابةصا بالد جةة السةيااية عذلة لمةرة عااةدة طيلةة مةدة البعثةةو باإلضةافة إلةى أجةو السةفر الداخليةة

لمرة عاادة ذهابا عإ ابا.

 .11تسةاهي ال جامعةة فةي نفقةةات التةثمي ال ةحي للمبعةةوث عرائلتةل فةي لةةد الد اسةةو ةدفع اتةةن شةار لاةه رةةام
شرط تقد ي المستندات ا صلية الدالة رلى االشتراك بالتثمي ال حي رقةد تةثمي أع إ
المة

ةةات للمبعةةوث بعملةةة الدعلةةة التةةي يةةد

الجامعة م البة رسوم التثمي ال حي.

ةا مةالييو عتحةو

فياةةاو ععفةةق سةةعر ال ةةرف المثبةةاو ش ةرم ة أن ال يةةرد م ة

 .12تساهي الجامعة في النفقات الةاصة لمبعوةي للية ال ن عهي:-
أ.
ب.
ج.

سوم د استعما المةتبر.
سوم امتحان النمالة عذل لمرة عاادة عفي للية عاادة.

سوم المجلس ال بيو سوم خ ة مناعلل المانة.

د .تثمي ا خ اء ال بية بما ال يتجاعز مبلغ 2000ي ألفي دينا أ دني سنوما.

 -13حدد سعر صرف العمالت ا جنبية لمة

ات المبعوةي رلةى نفقةة جامعةة متتةة كةه سةتة أشةارو

ناء رلةى تنسةين مة رميةد كليةة الد اسةات العليةاو رلةى أن يتخةذ باالرتبةا
بق ار م لجنة البعثات العلميةو ص
معد أسعا ال رف خال العام.
أ .تدفع مة

ات المبعوةي عفق العمالت التالية:

 -الوال ات المتحدة

الدعال ا مرمكي
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 -المملاة المتحدة

الجنية االسترليني

 -الدع العر ية/ا دن

الدينا ا دني

 -استراليا

الدعال ا سترالي

 -دع االتحاد ا ع ع ي

اليو ع ما ردا المملاة المتحدةي

 -لندا

الدعال الاندا

-

باقي دع العالي بعملة كه دعلة بما عادلاا بالدعال ا مرمكي .رد نو المةادة 13/9ي بموجةن قة ار
مجلس الجامعة قي  2017/2016-12تا مخ 2016/12/7ي

المممادة ( :)10أ -فةةي اةا زعاج المبعةةوث خةةال مةةدة بعثتةةل تةةتي معاملتةل ماليةاص كمتةةنعج مة تةةا مخ رقةةد

النعاجو رلى أن يتي إرادة تقد ي ه كمبعوث متنعج.

ب -فةي االةةة ا تعةاث زعجةةي رلةةى نفقةة الجامعةةة أع أا جاةة أخةةرى بالتعةةاعن مةع الجامعةةة يةدفع للةةنعج مسةةتحقات
المبعوث المتنعج عالنعجة مستحقات المبعوث ا رنب.
ةاء رلةى طلةن
المادة ( :)11أ :تجدد البعثة سةنوماص عقبةه ناا ةة كةه سةنة د اسةية بقة ار مة رميةد الد اسةات العليةا ن ص
المبعوث ععفق تقا مر د اسية م المشرف رلى د استل عالجامعة.
ب :يةةتي إ قةةاف صةةرف مة

ةةات المبعةةوث بق ة ار م ة العميةةد إذا لةةي يتقةةدم المبعةةوث ب لةةن خ ةةي لتجديةةد البعثةةة

قبه كه ناا ة سنة د اسية.

ج :يلتةةنم المبعةةوث باإلقامةةة بمكةةان د اسةةتل المقةةر و عال عةةود إلةةى المملاةةة ا دنيةةة الااشةةمية فةةي إجةةازة أع فةةي رمةةه
يتعلق د استل إال بعد الموافقة رلى ذل م الجامعة /كلية الد اسات العليةاو علمةدة ال تتجةاعز شةار عااةدو عفةي اةا

زادت المةةدة ر ة شةةار عامةةه المبعةةوث مالي ةاص كموفةةد داخةةه المملاةةة تةةي إضةةافة نةةو المةةادة بموجةةن ق ة ار مجلةةس
الجامعة قي  2017/2016-17تا مخ 2016/12/27ي

الممممادة ( :)12إذا ص ةةد قة ة ار بع ةةن المبع ةةوث العائ ةةد للعم ةةه بالجامع ةةة أع ارتب ةةا ه فاق ةةداص لو يفت ةةلو تق ةةوم رم ةةادة
الد اسةةات العليةةا ع التنسةةيق مةةع الةةدعائر المةت ةةة فةةي الجامعةةة ب لةةن است ةةدا ق ة ار م البةةة م ة لجنةةة البعثةةات

عمتابعة إجراءات م البتل بااللتنامات المالية بعد صدع الق ار م الجاات المةت ة بفقدانل لو يفتل.
المادة ( - :)13مع مراراة أاكام المادة 32ي م نظام المو في

قي 42ي لسنة 2003مو عالمةادة 10ي مة

نظام البعثات العلمية عتعديالتلو يتي إ فاد المو ف العامه في الجامعة عفق ا اكام عالشرعط التالية:
أ.

ال قبه أا طلن يتقدم بل المو ف لال تعاث إال بعد إتااة فرصة التنافس عتاافت الفرص ي المو في .

ب .جوز للمو ف التنافس مع المتقةدمي للبعثةات التةي تعلة رناةا الجامعةة عمعامةه معاملةة المبعةوث مة خةا ج
الجامعة توصية قسيو عتوصية كلية ....الخي .عإذا تما الموافقة رلى إ فاده فيجن رليل تقد ي اسةتقالتل مة
العمه في الجامعة عفي هذه الحالة عامه معاملة ر و هيئة التد مس رند رودتل.
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ج .إذا ا ةةه المو ةةف رلةةى منحةةة أع بعثةةة بجاةةوده الةاصةةة فعليةةل التقةةدم ب لةةن للح ةةو رلةةى إجةةازة ةةدعن
اتن ليتمك م الد اسة عفي هذه الحالة عود إلى مركن رملل .أع قدم استقالتل.

د .إذا ا ه المو ف رلى منحة أع بعثة خا جية ترشيح م الجامعة فيعامه رلى النحو التالي :

 -1إذا كانا المنحة أع البعثة للغا ات اإلدا مة فعليل الح و رلى إجازة ةدعن اتةن عمعةود فةي هةذه الحالةة إلةى
مركن رملل.

 -2إذا كان اال تعاث لغا ات العمه ا لاد مي فعليل تقد ي استقالتل عالح و رلى توصةية القسةي أع الاليةةو عفةي
هذه الحالة عامه معاملة ر و هيئة تد مس رند رودتل.

 -3فةةي جميةةع الحةةاالت ال ةوا دة فةةي الفق ةرات ج ةةودي ال تتحمةةه الجامعةةة أ ةةة نفقةةات ماليةةة تجةةاه المو ةةفو إال مةةا
تحدده لجنة البعثات.
 -4فةةي جميةةع الح ةةاالت إذا لةةي ين ةةل المو ةةف المبع ةةوث د اسةةتل خ ةةال المةةدة المس ةةموح اةةا عف ةةق نظةةام عتعليم ةةات
البعثةةات فةةي الجامعةةةو فعليةةل تقةةد ي اسةةتقالتل أع الح ةةو رلةةى إجةةازة ةةدعن اتةةن ليةةتمك م ة إناةةاء د اسةةتل رلةةى

نفقتل الةاصة.
هة.

بق نو المادة 10ي م نظام البعثات العلمية المعد ي رلى المد سي عالمحاضرم المتفةرفي عمسةاردا

التد مس عمشرفي التد من السرمرا عفنيي عمشرفي المةتبراتو ععفق الشرعط التالية:

.1
.2

أن كون م العاملي في الجامعة عان ال تقه مدة خدمتل في الجامعة ر ةالث سنوات.

أن كةةون أدا ه خةةال رملةةل فةةي الجامعةةة جيةةد جةةداص عذل ة مة خةةال تقةةا مره السةةنومة عاسةةتبانل تقيةةيي ال لبةةة

التد مسية.

.3
.4
.5
.6

اس السيرة عالسلوكو علي توقع بحقل أا رقو ات تثديبية أع مسلاية خال رملل في الجامعة.

أن ال كون قد ا ه رلى بعثة د اسية سابقة م الجامعة.
تع ى ا علومة لم تي تعييناي ف ار

اال تعاثو عان بقا رلياي الشرعط.

تة ع الترشيحات الاتياجات الجامعة عتتي عفق ترشيحات مجالس ا قسام عالاليات علجنة البعثات.

المادة ( :)14يبا مجلس العمداء في أ ة إشكاليات قد تنشث ر ت بيق هذه التعليماتو علي يرد رلياا نو.
المادة ( :)15تلغي هذه التعليمات أا تعليمات أع ق ار ات سابقة تةالفاا أع تتعا

معاا.
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