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 التدريسية الهيئة ألعضاء العلمية الزيارة تعليمـــات
 في جامعة مؤتة العمداء مجلس عن صادرة

 في جامعة مؤتة التدريسية الهيئة نظام من( أ/36) المادة لنص استنادا  
 2003لسنة ( 143) رقم

 

 

 يعما و  التدةيساي   الهيئا  ألعضاا  العلميا  الزيااة  تعليماات التعليمات هذه تسمى (:1) المادة
 .صدوةها تاةيخ من اعتباةا   بها

 

 المعاااااا   التعليماااااات هاااااذه فااااا  وةدت حيثماااااا التاليااااا  والعبااااااةات للكلماااااات يكااااا    (:2) المادة
 :ذلك غير على القرين  تدل لم ما أد اه لها المخصص 

   مؤت جامع  :الجامـعــة    
 .الجامع  ةئيس :الرئــيـس
 .التدةيسي  لهيئ ا عض  فيها يعم  الت  الكلي  :الكلــيــة

 . التدةيسي  الهيئ  عض  فيها يعم  الت  الكلي  مجلس :المجلــس
أساتاذ ماااة    أوساتاذ  أ رتب عض  الهيئ  التدةيسي  ب عضو الهيئة التدريسية:

 .مساعدأو أستاذ 
 . التدةيسي  الهيئ  عض  فيها يعم  الت  الكلي  عميد :العمـيــد
 . التدةيسي  الهيئ  عض  فيه يعم  الذي القسم :القــســم
 أو جامعا  فا  التدةيساي  الهيئا  عضا  باه يقا   علما   ااا  أي :العلمية الزيارة

ــــة أو  خاااااةم المملكاااا  علماااا  معهااااد أو مركااااز أو شــــرأات أدوي
 (3).التدةيس باستثنا   الجامع  ت افق عليه  مستشفيات،

 .للجامع  ع الجام التق يم بحسب العادي الدةاس  الفص  :الدراسي الفصل      
 

 

 -:يلا  ماا العلمي  للزياة  المتقد  التدةيسي  الهيئ  عض  ف  ياتر  (:3) المادة

علااى األ ااا  دو   ثاااسن ساان اتأ  يكاا    ااد أمضااى خدمااا  فعلياا  فاا  الجامعاا    -أ
 ا قطااع.

أ  يكاا    ااد  ااار أو  باا  لااه للنااار خااسل خدمتااه فاا  الجامعاا  ثسثاا  بحاا ن   -ب
مااان الجامعااا   بااا  حضااا ة ومفهرسااا  تماااد  علاااى األ ااا  فااا  مجاااست علميااا  مع

 الزياة  العلمي  األولى  وبحثين على األ   بين زياةتين علميتين متتابعتين.

أ  يتفرغ كليا  لبر امج الزيااة  العلميا  وأ  ي يقا   بامي عما  خخاار خااةم بر اامج   -ج
 .الزياة  العلمي  الم افق عليه

تضاامن أهااداح ومحاااوة الزياااة  أ  يقااد  عضاا  الهيئاا  التدةيسااي  مخططااا  علميااا  ي -د
 العلمي .
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لعض  الهيئ  التدةيسي  التقد  للقسم بطلب اشترا  فا  أي  ااا  علما  اساتجاب   -أ (:4المادة )
 باا  لاادع   بايشااترا  فاا  زياااة  علمياا  ت جااه مليااه أو للجامعاا  أو للكلياا  أو للقساام  

ة  العلميااا  علاااى  هايااا  األساااب ع الرابااال مااان الفصااا  الدةاسااا  األول مذا كا ااا  الزياااا
الفص  الدةاس  الثا    و ب   هاي  األسب ع الثامن من الفصا  الدةاسا  الثاا   مذا 
كا اا  الزياااة  العلمياا  علااى الفصاا  الدةاساا  األول ماان العااا  الجااامع  الااذي يليااه  

القسام للكليا  خاسل ت صي  مجلاس رفل ت  على أ  وفقا  لأل م ذم المعد لهذه الغاي 
  وتاتم الم افقا  رفل ت صي  مجلاس الكليا  للارئيس خاسل أساب عوت  من طلبه أسب ع

  (1)ومجلس الكلي .ض   تنسيبات ك  من القسم  الرئيس ف بقراة من 

مان  ثاريجا ز أ  يمانع عضا  الهيئا  التدةيساي  أك ب  /3مل مراعا  ما وةد ف  المااد   -ب
أ  علاى و   هاتسابق   علاى الزيااة  العلميا  التا فعليابعاد ماروة سانتين خدما   زياة  علمي 

ماد  الزيااة  العلميا   مثـليع د بعد ا تها  الزياة  العلمي  مباشار   وأ  يخاد  فا  الجامعا  
 (4) على أ  تضاح ملى مد  التزامه اذا كا  ملتزما  للجامع .و 

 

الزيااة  قب  استقال  عض  الهيئا  التدةيساي  مان عملاه فا  الجامعا  خاسل ماد  ي ت   -ج
مثلاا  مااد  الزياااة  خدماا  فعلياا  فاا  الجامعاا  بعااد الزياااة   أو  باا  ا قضااا   العلمياا 

ت كام  المبالغ الت  دفع  له  وف  هذه الحال  ي تحساب ماد  العلمي  مي مذا ةد  
 .والتفرغ العلم  غراض مكافم   هاي  الخدم  وايدخاةالزياة  أل

اتااب أو باادو  ة   التفاارغ العلماا  أو ا جاااز جاااز  ميجاا ز ماانع الزياااة  العلمياا  بعااد ي  -د
دةاسااا  خدماا  فعليااا  علاااى  عااا ويمكاان منحهاااا بعااد ماااروة   ايضاااطراةي   جاااز  ا

 .اتاأل   بعد تلك ا جاز 

ي يج ز منع الزياة  العلمي  ألكثر من عض  هيئ  تدةيسي  ف  القسم ال احد فا   -ها
  وفا  حاال األد اى علاى الرتبا  األعلاى األكاديمي  ال    وتعطى األول ي  للرتب ذات 
أكثر مان عضا  هيئا  تادةيس فا   فاس الرتبا  األكاديميا  تعطاى األول يا  لأل اد  تقد  

وفي حال تساوي النقاط ُتعطى األولوية لمـن لدهـأ أاثـاخ ت ـدم أولويـات ؛ ف  الرتب 
البثث الوطنية أو األاثـاخ اات الصـلة ا دمـة المجتمـم المثلـي ) تـم تعـد ل نـص 

 .25/6/2018( تاريخ 243/1820المادة اموجب قرار مجلس العمداء رقم )
 

ااااي  ( أعااااسه  ي يجاااا ز أ  بماااال مراعااااا  مااااا وةد فاااا  البناااااد ) -و عضاااا  الهيئااااا   عرش 
أو أ  يمانع أي مجااز  باساتثنا  مجااز  التفارغ العلما   زياة  علمي  أخار   التدةيسي 

  ب  ا قضا  مد  خدمته الفعلي  بعد الزياة  العلمي  السابق .
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را  علميااا  مفصااس  حاا ل الزياااة  بعااد ا تهائهااا مباشاار  ملااى يقااد  عضاا  الهيئاا  التدةيسااي  تقرياا -ز
عمياااد الكليااا  المعنااا  مااان خاااسل القسااام ليصاااااة ملاااى ةفعاااه ملاااى ةئااايس الجامعااا  أو ماااان 

مرفقااا  بااه تقرياارا  خخار ماان الجهاا  الداعياا  حا ل الناااا  العلماا  الااذي تاام   يف ضاه؛يعتماده 
 (5) ويوثق في عمادة البثث العلمي م جازه

 
  -:يل  ما العلمي  الزياة  ف  ياتر  (:5) المادة

 .الداعي ن الجه  أ  تستند ملى دع   ةسمي  م -أ

( جامعــة حســب تصــني  500) أعلـى أن تكـون الجامعــة الداعيــة  ــمن -ب
(QS.) (6) 

 اختصاص عض  الهيئ  التدةيسي . ضمنأ  تك     -ج

أ  تتضاامن بر امجااا واضااحا  ومحااددا  يسااتفيد منااه عضاا  الهيئاا  التدةيسااي    -د
 ا  وينعكس على أدائه األكاديم  و يك   فيه فائد  للجامع .علمي

  وي يجاا ز تجدياادها أو لفصاا  دةاساا  واحاادأ  تكاا   مااد  الزياااة  العلمياا    -ه
 تمديدها.

الفعليا   التدةيساي  الهيئ  عض  خدم  من يتجزأ ي جز ا   العلمي  الزياة  مد  تعتبر :(6) المادة
 .ومكافم   هاي  الخدم التر ي  وايدخاة  ألغراض ف  الجامع 

 الماليااااا  األحكاااااا  علميااااا ال الزيااااااة  خاااااسل التدةيساااااي  الهيئااااا  عضااااا  علاااااى تطباااااق (:7) المادة
  -:التالياا 

  باساتثنا  تقاضا  ةاتباه مان الجامعا  فا عض  الهيئ  التدةيساي  يستمر  -أ
وعااسو  ا داة  وحاا افز عااسو  التنقاا  المقاارة  ألعضااا  الهيئاا  التدةيسااي  

ويضااح ملياه  صا   يقضايها فا  الزيااة  العلميا  لمد  الت عن االم ازي 
 .ةاتبه الاهري عن ك  شهر

الحاص  علاى زيااة  علميا  تاذكر  السافر يصرح لعض  الهيئ  التدةيسي   -ب
ذهابااا  وايابااا  م  لاام تكاان مدف عاا  ماان  باا  الجهاا  الداعياا   علااى أ  يحاادد 

 ط السير.ذلك ف   راة منع الزياة  العلمي  مل تحديد جه  السفر وخ

 

 هاااذه فااا   ااا  عليهاااا يااارد لااام التااا  الحاااايت فااا  الجامعااا  ةئااايس يبااا  ( :8) المادة
 .التعليمات
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 .4/11/2015تاةيخ  (595/2015) تم تعدي     الماد  بم جب  راة مجلس العمدا  ة م (1)
 (18/7/2016تاةيخ  (407/2017 ) م تعدي     الماد  بم جب  راة مجلس العمدا  ة مت (2)

( تاااااةيخ 98/2018) بم جااااب  ااااراة مجلااااس العماااادا  ة اااام الماااا اد  صاااا صم تعاااادي  تاااا( 6( )5( )4) (3)
20/2/2018. 

 


