تعليمات رقم ( )31لسنة 6132
تعليمات االنتق ال والسفر في جامعة البترا
المادة (:)3

تسمى هذه التعليمات "تعليمات االنتقال والسفر يف جامعة البرتا لسنة  ،"6102ويعمل هبا ابتداء من
تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة .

المادة (:)6

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
 :جملس األمناء
المجلس
 :رئيس اجلامعة
الرئيس
عضو هيئة التدريس  :العامل يف اجلامعة املعّي وموج ناا اهليةة التدريسية رق  )0لعا 6112
 :العامل يف اجلامعة من غري أعضاء هيةة التدريس
الموظف

المادة (:)1

تصرف لرئيس جملس األمناء ،وأعضاء اجمللس ،ورئيس اجلامعة ،ونائ رئيس اجلامعة تذاكر سفر يف
درجة رجال األعمال سواء أكان السفر بالطائرة أ بأي وسيلة نقل أخرى ،وذلك عند قيامه
بأعمال رمسية للجامعة.

أ.

ب .تصرف ألعضاء الوفد تذاكر سفر بالدرجة اليت يراها رئيس اجلامعة.
ج .للرئيس اختاذ ما يراه مناسبا يف احلاالت اليت يشرتك فيها أشخاص من خارج اجلامعة ،ضمن الوفود
املرسلة من اجلامعة يف مهمة رمسية.
د .تغطي اجلامعة رسو التأشرية واملغادرة ،والتأمّي الصحي ،ومواصالت املطار إىل مكان اإلقامة،
ومنها.
المادة (:)4

يصرف للعمداء ،وأعضاء اهليةة التدريسية ،واملوظفّي ،تذاكر سفر أو أجرة سفر بالدرجة السياحية ،سواء
أكان السفر بالطائرة أ بالسيارة أ بأي وساطة أخرى من وسائط النقل داخل اململكة أو خارجها ،وذلك
عند قيامه بأعمال رمسية للجامعة ،وللرئيس يف حاالت خاصة صرف تذاكر السفر بدرجة رجال
األعمال.

المادة (:)5

يصرف ملن يكلفون ومهمات رمسية مياومات على النحو اآليت:
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 ما مل حيدد عقد خاص خالف ذلك.
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المياومات خارج األردن بالدينار عن كل ليلة مبيت

البي ـ ـ ـ ـ ــان
رئيس مجلس األمناء ،ورئيس الجامعة
أعضاء المجلس ،ونائب رئيس الجامعة
العمداء
األساتذة ،ورؤساء األقسام األكاديمية ،ونواب العمداء
األساتذة المشاركون ،والمساعدون ،وموظفو الدرجة األولى
المدرسون ،وموظفو الدرجة الثانية فما دون
موظفو العقود الخاصة

المادة (:)2

411
151
111
651
611
351
يصرف لهم بما يساوي الرتب المماثلة

أ .إذا أوفد أحد العاملّي يف اجلامعة ومهمة رمسية ،وكان يف ضيافة اجلهة املوفد إليها ،فإنه يتقاضى %01
من املياومة املقررة ومقتضى أحكا املادة  )0من هذه التعليمات.
ب .وإذا كانت ضيافة اجلهة املوفد إليها غري عينية ،وكان املبلغ الذي تدفعه له أقل من املياومة اليت
يستحقها وموج هذه التعليمات ،فإنه يتقاضى من اجلامعة الفرق بينهما.
ج .ويف احلاالت اليت تتجاوز نفقات اإلقامة املياومة املقررة ومقتضى أحكا املادة  ،)0يصرف بدل
نفقات اإلقامة املناسبة مضافا إليها  %01من املياومات.

المادة (:)7

للرئيس تغطية ما يراه مناسبا يف ما يتعلق باملصروفات اإلضافية اليت قد يتحملها ممثلو اجلامعة ،ومندوبوها
ووفودها الرمسية يف أثناء متثيله للجامعة يف اخلارج ،واليت تكون ضرورية ،وال تتعلق باملصاريف الشخصية.

المادة (:)8

إذا وجهت دعوة رمسية إىل أحد العاملّي يف اجلامعة للسفر خارج اململكة من احلكومات ،واملؤسسات
واهليةات األجنبية واملؤمترات فعليه:
أ.

احلصول على موافقة رئيس اجلامعة،

ب .ويف حاالت خاصة ،للرئيس تغطية جزء من مياوماته على أن ال تتجاوز  %01من املياومات املقررة
ومقتضى أحكا املادة  )0من هذه التعليمات.
ج .للرئيس البت يف تغطية أجور السفر ،أو بعض منها.
المادة (:)9

تغطي اجلامعة أجور سفر عضو هيةة التدريس األردين ،وزوجته ،وثالثة من أوالده ممن ه دون سن الثامنة
عشرة من مكان إقامته يف اخلارج إىل األردن حّي التعاقد ،وملرة واحـدة.

المادة (:)31

تغطي اجلامعة لعضو هيةة التدريس غري األردين ،ولزوجته ،وثالثة من أوالده ممن ه دون سن الثامنة عشرة
أجور سفره الفعلية إىل األردن يف بداية العقد وهنايته ،شريطة حضوره لإلقامة معه ،وأن ال تقل اإلقامة
عن ستة شهور.

المادة (:)33

يستثىن من هذه التعليمات ممن يكلفوا بالسفر عن طريق مشاريع االحتاد االورويب او برامج تبادل اخلربات او
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املشاريع االخرى املشاهبة.
المادة (:)36

يف األحوال اليت مل تتناوهلا أحكا هذه التعليمات يقرر رئيس اجلامعة ما يراه مناسبا يف كل حال.

المادة (:)31

تلغي هذه التعليمات تعليمات رق  )02لسنة .16102

 1أقرت يف جلسته رق  )6102-2بتاريخ 6102/12/02

3

