تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية
صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم ( )2013/312تاريخ 2013/12/10م
ويعمل بيا

المادة (:)1

تسمى ىذه التعميمات ( تعليمات االشتراك في المؤتمرات العلمية)
ُ
اعتبا اًر من تاريخ إقرارىا.

المادة (:)2

توزع مخصصات المؤتمرات العممية عمى الكميات بنسبة عدد أعضاء الييئة

المادة (:)3

يتم االشتراك في المؤتمرات بقرار من الرئيس بتنسيب من العميد بناء عمى

التدريسية فييا.

توصية من رئيس القسم المعني ،وينسب العميد قيمة المخصصات التي تمنح
لمعضو المشارك بحيث ال تتجاوز الحد األعمى الوارد في ىذه التعميمات ،ولو

التنسيب بمنح العضو المشارك سمفة ال تتجاوز ىذه المخصصات.
المادة (:)4

المادة (:)5

يكون الحد األعمى لمجموع تكاليف مخصصات االشتراك في المؤتمرات التي

تدفعيا الجامعة (  )1000ألف دينار لممؤتمرات التي تعقد في الدول العربيـة و
( )2000ألفي دينار لمدول األخرى.

تشمل مخصصات المؤتمرات ما يمي:

عمان إلى مكان انعقاد المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة
أ .تذكرة سفر من ّ
لو حسب تعميمات عالوة االنتقال والسفر.
ب .رسوم االشتراك في المؤتمر إن وجدت.

ج .مياومات كاممة عن فترة المؤتمر ،واذا كان المشارك مستضافاً استضافة

كاممة يدفع لو  %25من المياومات ،واذا كانت االستضافة جزئية يدفع

لو  %50من المياومات.
المادة (:)6

يتقدم عضو ىيئة التدريس إلى رئيس القسم بطمب المشاركة في المؤتمر قبل
ثالثة أسابيع عمى األقل من موعد انعقاد المؤتمر متضمناً ما يمي:

1

أ .ورقة قبول من الجية المنظمة لممؤتمر.

ب .نسخة من البحث المقبول أو ممخصاً عنو.

ج .نموذج (المشاركة في المؤتمر) معبأ حسب األصول.

د .برنامج تعويض المحاضرات التي يتغيب عنيا خالل مشاركتو في
المؤتمر.
المادة (:)7

أ .ال يجوز أن يزيد عدد أيام المشاركة في أي مؤتمر عن سبعة أيام (ست
ليال) في الفصل الواحد.

ب .ال يسمح لعضو الييئة التدريسية المكمف التدريس في الفصل الصيفي
المشاركة في المؤتمرات خالل الفصل.
المادة (:)8

تيم الجامعة أو ترتبط
تعطى األولية لممشاركة في المؤتمرات التي تعالج مواضيع ّ
باحتياجات األردن وقضاياه ،عمى أن يحصل البحث المقدم عمى توصية من

المادة (:)9

يكون اشتراك أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات ضمن األولويات التالية:

لجنة البحث العممي في القسم والكمية.

أ .أقرب األعضاء اختصاصاً إلى موضوع المؤتمر.
ب .من كمفتو الجامعة تمثيميا.

ج .من عيد إليو بمركز تنظيمي في المؤتمر.

د .من لم يسبق لو السفر في العام المالي السابق.
هـ .من لم يسبق لو السفر في العام المالي نفسو.

المادة ( :)10تتم الموافقة عمى المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط (دون تقديم بحث)

وكذلك عمى حضور النشاطات العممية والمينية بقرار من رئيس الجامعة بناء
عمى تنسيب من عميد الكمية وتوصية من رئيس القسم المعني ،وفي ىذه الحالة

ال تتحمل الجامعة أي نفقات.
المادة (:)11

أ .يمكن لباحث فقط من أعضاء الييئة التدريسية أو أعضاء ىيئة الباحثين
المشاركين في مشروع بحث مدعوم من عمادة البحث العممي التقدم

لمحصول عمى دعم لالشتراك في مؤتمر عممي لمرة واحدة فقط ،شريطة
2

أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشروع المدعوم.

ب .يتم تقديم الطمب حسب ما ورد في المادة (  )6من ىذه التعميمات وتتم
الموافقة عمى االشتراك في المؤتمر بقرار من عميد البحث العممي بناء
عمى توصية من عميد الكمية أو مدير المركز المعني.

ج .مع مراعاة ما ورد في المادتين (  )5و ( )6من ىذه التعميمات تصرف
المخصصات من ميزانية دعم األبحاث العممية وتضاف إلى الميزانية

التي خصصت لممشروع.

المادة ( :)12عمى العضو المشارك في مؤتمر أن يقدم بعد عودتو تقري اًر إلى رئيس القسم
المعني عن مشاركتو مرفقاً بصورة عن جواز السفر ,والوصل المالي لرسوم

االشتراك (إن وجدت) وما يثبت حضوره المؤتمر ,واق ار اًر بعودتو لمعمل في

الجامعة.

المادة ( :)13يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عمييا نص في ىذه التعميمات.

إسراء
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