نظام رقم ( )8لسنة 2019
نظام اإليف اد في جامعة البترا

صادر مبقتضى املادة ( )10من قانون اجلامعات األردنية رقم ( )18لسنة ( )2018وتعديالته

املادة (:)1

يسمى هذا النظام " نظام اإليفاد يف جامعة البرتا لسنة  " 2019ويعمل به من اتريخ إقراره من قبل
جملس التعليم العايل.1

املادة (:)2

يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املخصصة هلا أدانه ،ما مل تدل
القرينة على غري ذلك:
 :جامعة البرتا.
اجلامعة
 :جملس أمناء اجلامعة.
جملس األمناء
 :رئيس اجلامعة.
الرئيس
 :جملس عمداء اجلامعة.
جملس العمداء
 :جملس إحدى كليات اجلامعة.
جملس الكلية
 :عميد الكلية املختص.
العميد
 :مكتب ملتابعة شؤون اإليفاد واملوفدين.
مكتب اإليفاد
 :مدير إحدى الوحدات ،أو املراكز يف اجلامعة.
مدير الوحدة
 :الدرجة العلمية ،أو الشهادة املهنية ،أو التخصصية اليت يُبتعث املوفد
املؤهل العلمي
للحصول عليها.
 :الشخص الذي توفده اجلامعة ،أو يوفد بواسطتها من العاملني املتفرغني يف
املوفد
اجلامعة ،أو من غريهم ،ملدة تزيد على فصل دراسي واحد ،أو أربعة أشهر،
للحصول على املؤهل العلمي ،سواء تولت اجلامعة اإلنفاق عليه أو أي
جهة أخرى ملصلحة اجلامعة.
خمصصات اإليفاد  :النفقات اليت تدفعها اجلامعة للموفد ،أو تتحملها هي أو أي جهة أخرى
ملصلحة اجلامعة  ،وتشمل الرواتب ،والعالوات اليت يتقاضاها املوفد ،وأجور
السفر ،ورسوم التعليم ،وتكاليف املعيشة ،وأي نفقات أخرى تصرف له ،أو
بسببه أثناء اإليفاد.

املادة (:)3

يُطبق هذا النظام على املوفدين كافة من جامعة البرتا.

املادة (:)4

يهدف اإليفاد إىل:
أ .تلبيةة حاجةةة اجلامعةةة وااتمةةو اسلةي ومؤسسةةات التعلةةيم العةةايل مةن املةةؤهلني علميةةا أو مهنيةةا ،وذلةةك
إبيفاد من تتوافر فيهم الشروط للحصول على املؤهل العلمي.
ب .حتسني األداء الوظيفي للعاملني يف اجلامعة ،واملؤسسات التعليمية يف اململكة.
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املادة (:)5

اجلامعةةة غةةري ملزمةةة بتعيةةني املوفةةد عنةةد انتهةةاء إيفةةاده ،وحصةوله علةةى املؤهةةل العلمةةي املطلةةوب ،ولل امعةةة
احلرية التامة بتعيني املوفد من عدمه حسب عقد االيفاد املوقو مو املوفد.

املادة (:)6

يتم اإليفاد للحصول على املؤهل العلمي ،وذلك بتنسيب من جملس الكليةة ،وبقةرار مةن جملةس العمةداء،
وفق سياسة االيفاد املعتمدة من جملس األمناء.

املادة (:)7

يُشرتط يف املرشح لإليفاد ما أييت:
أ .أن يكون أردين اجلنسية ،وغري حمكوم عليه جبناية ،أو جبنحة ُُملة ابلشرف واألمانة.
ب .أن تتوافر فيه شروط اللياقة الصحية بشهادة طبية من الل ان الطبية اليت تعتمدها اجلامعة.
ج .أن يكون حاصال على املؤهالت العلمية املطلوبة ،والشروط املقررة لإليفاد ،وفق سياسة
االيفاد املعتمدة من جملس األمناء.
د .أن يستقيل من اخلدمة يف اجلامعة.

املادة (:)8

يصدر جملس العمداء قرار اإليفاد ،وجيب أن يتضمن ما يلي- :
أ .التخصص املطلوب.
ب .املؤسسة اليت سريسل إليها املوفد.
ج .مدة اإليفاد.
د .املؤهل العلمي الذي يطلب من املوفد احلصول عليه.
ه .أي شروط أخرى يقررها جملس العمداء.

املادة (:)9

أ .تكون مدة اإليفاد كما يلي:
ب .ثالث سنوات للموفدين من حاملي درجة املاجستري للحصول على درجة الدكتوراه.
ج .أربو سنوات للموفدين من حاملي درجة البكالوريوس للحصول على درجة الدكتوراه.
د .جيةةوز يديةةد مةةدة اإليفةةاد إىل مةةدة ال تزيةةد علةةى السةةنة ،يف احلةةاالت الةةيت تقةةدم فيهةةا املؤسسةةة
الةةيت يةةدرس فيهةةا املوفةةد مةةا يةةير هةةذا التمديةةد ،بق ةرار مةةن ال ةرئيس ،وتنس ةيب مةةن جملةةس الكليةةة
املختص ،أو توصية مدير الوحدة.

املادة (:)10

أ .حيدد جملس العمداء بتنسيب من جملس الكلية املختص ،أو توصية مدير الوحدة مدة
اإليفاد حلصول املوفد على املؤهل العلمي املطلوب ،يف احلاالت اليت ال يكون فيها اإليفاد
للحصول على درجيت الدكتوراه أو املاجستري ،وخصوصا يف احلقول املهنية.
ب .حي ةةدد جمل ةةس العم ةةداء بتنس ةةيب م ةةن جمل ةةس الكلي ةةة املخ ةةتص ،أو توص ةةية م ةةدير الوح ةةدة م ةةدة
االيفاد ،حلصول املوفد على املؤهل العلمةي املطلةوب ،يف احلةاالت الةيت يتطلةب احلصةول فيهةا
علةةى املؤهةةل العلمةةي املطلةةوب مةةدة أطةةول مةةن املةةدة املنصةةو عليهةةا يف (أ) و (ب) و (ج)
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من املادة رقم ( )9من هذا النظام.
املادة (:)11

ال جيةةوز للموفةةد أن يةةل ي شةةرط مةةن الشةةروط املنصةةو عليهةةا يف املةةادة ( )7مةةن هةةذا النظةةام ،
وعنةةد اإلخةةالل ي مةةن هةةذه الشةةروط ،تطبةةق علةةى املوفةةد أحكةةام املةةادة ( )21مةةن هةةذا النظةةام ،
وجيوز تعديل هذه الشروط مبوافقة جملس العمداء.

املادة (:)12

إذا رغب الفريق األول (اجلامعة) بتعيني الفريق الثاين (املوفد) بعد حصوله على املؤهل،
أ .فعلى املوفد أن يلتزم ابلعمل خالل الوقت واملدة اللتني حيددمها له جملس العمداء .
ب .يكةةون تعي ةةني املوف ةةد يف اجلامع ةةة بعق ةةد سةةنوي ،وطبق ةائ للك ةةادر ال ةةوظيفي للهي ةةة التدريس ةةية يف
اجلامعة ،الذي يقر املوفد نه قد اطلو عليه مسبقائ.
جُ .جيدد العقد السنوي للموفد املعني بنةاء علةى رغبةة الفريةق األول ،ويلتةزم املوفةد مبوجبةه ابخلدمةة
يف اجلامعةةة ملةةدة تسةةاوي مثلةةيُ املةةدة الةةيت قضةةاها يف البعثةةة ،إذا ح ايفةةاد املوفةةد للحصةةول علةةى
درجيت املاجستري والدكتوراه.
د .للفريةق األول احلةق بعةةدم ديةد العقةةد للمةدة املنصةو عليهةةا يف الفقةرة  3مةةن املةادة  12مةةن
هذا النظام.
ه .يلتةةزم ويتعهةةد الفريةةق الثةةاين بعةةدم العمةةل ،أو البحةةث عةةن عمةةل ،لةةدى ال ةةري ،جةةر أو بةةدون
أجر ،خالل فرتة سراين عقده إال مبوافقة خطية مسبقة من الرئيس.

املادة (:)13

أ .يوقو املوفد تعهدا أمام كاتب العدل يلتزم مبوجبه ابخلدمة يف اجلامعة ملدة تساوي مثلي املدة
اليت قضاها يف البعثة.
ب .يةنظم التعهةةد علةةى ثةةالث نسةةخ حتةةتفس اجلامعةة بنسةةخة منةةه ،وتعطةةى النسةةخة الثانيةةة للموفةةد،
والثالثة للكفيل.

املادة (:)14

املادة (:)15

ال جيوز إيفاد امللتزم ابخلدمة يف بعثة علمية أخرى قبل انتهاء مدة التزامه إال يف حاالت
خاصة ،يقررها جملس العمداء.
أ .جيب أن يقوم املوفد ،أو كفيله ،أو كفالؤه بتقدمي كفالة بنكية تقبلها اجلامعة ،أو رهن عقار
مس ل لدى الدوائر احلكومية املختصة رهنا من الدرجة األوىل ملصلحة اجلامعة ،على أن
ي طي الرهن أو الكفالة البنكية ُمصصات اإليفاد ،مضافا إليها ( )%50من مقدار تلك
املخصصات.
ب .أن يكون تقدير القيمة املالية للعقار املرهون صادرائ عن ثالثة خياء عقاريني مرخصةني حتةدهم
الشركة.

املادة (:)16

تشمل ُمصصات اإليفاد ما يلي:
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أ .أجور سفر ابلدرجة السياحية للموفد إىل اجلهة املوفد إليها ذهااب وإاياب ،وملرة واحدة فقط
عند التحاقه ابجلامعة املوفد إليها وعند إهنائه ملتطلبات اإليفاد.
ب .رسوم اجلامعة أو املؤسسة املوفد إليها.
ج .تكاليف طباعة األطروحة وفق أدىن الشروط اليت تنص عليها تعليمات اإليفاد يف جامعة
البرتا.
د .مبلغ شهري مقطوع حيدد على أساس التعرفة ،اليت يقررها جملس العمداء للبلد املوفد
إليه ،وف ة املوفد ،ووظيفته ،ويشمل هذا املبلغ تكاليف املعيشة ،وأمثان الكتب ،وأي
لوازم دراسية أخرى ،للمدة اسددة يف املادة ( )9من هذا النظام.
املادة (:)17

إذا حتملةةت أي جهةةة غةةري اجلامعةةة ُمصصةةات اإليفةةاد املنصةةو عليهةةا يف املةةادة ( )15مةةن هةةذا النظةةام،
فإهن ةةا تعت ةةي مدفوع ةةة م ةةن اجلامع ةةة ،وإذا قل ةةت مس ةةامهة ه ةةذه اجله ةةة ع ةةن مق ةةدار املخصص ةةات املق ةةررة م ةةن
اجلامعة تتحمل اجلامعة ،الفرق بينهما.

املادة (:)18

ال جي ةةوز للموف ةةد القي ةةام ي عم ةةل مقاب ةةل أج ةةر خ ةةالل م ةةدة بعثت ةةه ،إال إذا ك ةةان العم ةةل مرتبط ةةا مبوض ةةوع
دراسته ،وال يؤثر على سري دراسته ،شريطة احلصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس.

املادة (:)19

يق ةةوم عمي ةةد الكلي ةةة املع ةةل ،أو م ةةدير الوح ةةدة ابإلض ةةافة إىل م ةةدير مكت ةةب اإليف ةةاد مبتابع ةةة دراس ةةة املوف ةةد
وش ةةؤون إيف ةةاده أوال ول ،ويل ةةزم املوف ةةد بتزوي ةةد اجلامع ةةة ابملعلوم ةةات والو ئ ةةق ع ةةن س ةةري دراس ةةته ،وفق ةةا
للتعليمات الصادرة مبوجب هذا النظام.

املادة (:)20

تنهى البعثة ألي موفد بقرار من جملس العمداء ،وبتنسيب من جملس الكلية املختص ،أو توصية مدير
الوحدة يف أي من احلاالت التالية :

أ.

إذا صدر حبق املوفد حكم جبناية ،أو جنحة ُملة ابألخالق .

ب .إذا اختذت اجلامعة أو املؤسسة اليت يدرس فيها قرارا بفصله من دراسته .
ج .إذا دلت نتائ ه السنوية على تقصري أو رسوب ،حيول دون متابعته لدراسته يف املؤسسة
املوفد إليها.

املادة (:)21

د.

إذا خالف أحكام املادة ( )18من هذا النظام.

ه.

إذا أخل ي شرط من الشروط اليت تضمنها قرار إيفاده

إذا كانةةت اجلامعةةة حباجةةة إىل ختصةةص املوفةةد ،وترغةةب يف تعيينةةه بعةةد حص ةوله علةةى الةةدكتوراه ،واسةةتنفد
مدة اإليفاد ،ومل يكمل دراسته ،جيةوز الةس العمةداء أن يقةرر صةرف قةرب لةه (بةدون فائةدة) مةو مراعةاة
املادة ( )18من هذا النظام ،على أن ال يزيد مقداره على ُمصصات عام كامل ،يتم صةرفه ابلطريقةة الةيت
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يراها جملس العمداء مناسبة وذلك بعد استكمال الضماانت الةيت تؤخةذ لإليفةاد .وعلةى املوفةد أن يسةدد
مةةا صةةرف لةةه وفةةق تنسةةيب مةةن رئةةيس اجلامعةةة ل ةرئيس جملةةس األمنةةاء ويقةةوم بةةدوره بتحويله ةا إىل الل نةةة
اإلدارية واملالية والقانونية ويقوم رئيس الل نة برفو توصيات الل نة إىل جملس األمناء.
املادة (:)22

أ .إذا أُهني االيفاد ألي سبب من األسباب املبينة يف املادة( )20من هذا النظام ،يلتزم
املوفد وكفيله أو كفالؤه برد ُمصصات اإليفاد ،مضافا إليها ( )%50من مقدار تلك
املخصصات وذلك دون احلاجة إىل إخطاره أو إمهاله  ،وتدفو كاملة مرة واحدة .
ب .إذا أهنيت البعثة مبوجب املادة ( )20من هذا النظام ،فلم لس العمداء بناء على تنسيب
من جملس الكلية املختص ،أو توصية مدير الوحدة ،مطالبة املوفد برد املخصصات وفقا
إلحكام هذه املادة ،أو السماح للموفد مبتابعة دراسته على نفقته اخلاصة حىت هناية مدة
الدراسة ،ومطالبته بعد ذلك برد ُمصصات اإليفاد ،مضافائ إليها ( )%50من مقدار تلك
املخصصات.
ج .الةةس العمةةداء حةةق فجيةةل دفةةو املبةةالغ املسةةتحقة علةةى املوفةةد ،الةةذي أُهنةةي ايفةةاده ،للمةةدة ،أو
الشروط اليت يراها مناسبة ،يف حال استمرار دراسته على نفقته اخلاصة.

املادة (:)23

إذا أُهني عمل املوفد املعني يف اجلامعة فديبيا أثناء سراين عقد عمله مبوجب أحكام القانون و/أو
ُ
األنظمة و/أو التعليمات املعمول هبا ابجلامعة و/أو تقدم ابستقالته من اخلدمة يف اجلامعة قبل انتهاء
مدة عقده وحىت لو قُبلت استقالته و/أو ألي سبب كان فإنه يلتزم ويتعهد بتنفيذ شروط العقد ودفو ما
يرتتب عليه من املبالغ املالية املستحقة لل امعة (نفقات دراسته) تعادل نسبة عن املدة املتبقية من العقد
صرف له من قروب أثناء فرتة ايفاده.
ابإلضافة اىل دفو غرامة ( )%50من املبالغ املستحقة وما ٌ

املادة (:)24

أ .تقوم اجلامعة ابلتأمني على حياة موفديها ،وتضاف رسوم التأمني إىل ُمصصات اإليفاد
املصروفة.
ب .إذا تويف املوفد أثناء بعثته ،أو إثناء خدمته يف اجلامعة ،تنفيذا اللتزامه هبذه اخلدمة ،يتم
التحصيل من التأمني ،ويعفى ورثته من االلتزام مبا عليه من التزامات مالية.

املادة (:)25

جيوز إهناء إيفاد املوفد ،وإعفةاؤه مةن دفةو املبةالغ الةيت أنفقةت علةى دراسةته ،أو أي جةزء منهةا ،أو مةن أي
التزام آخةر ترتةب عليةه مبوجةب أحكةام هةذا النظةام ،إذا انقطةو عةن الدراسةة ألسةباب صةحية ،حتةول دون
متابعتةةه الدراسةةة ،أو إذا ثبةةت أن حالتةةه الصةةحية ال تسةةاعده علةةى اخلدمةةة امللتةةزم هبةةا ،علةةى أن يسةةتند أي
إعفاء إىل تقارير طبية رمسية من الل نة الطبية املعتمدة مةن اجلامعةة ،والةس العمةداء قبةول هةذه التقةارير،
أو رفضها دون بيان األسباب.

املادة (:)26

ال جيوز للموفد ت يري ختصصه ،أو اجلامعة اليت أوفد إليها ،إالّ بعد أخذ موافقة جملس العمداء ،ويف
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حال صدور قرار الت يري ،يبقى العقد والكفالة املنصو
النظام انفذتني اه املوفد.
املادة (:)27

عليهما يف املادتني (  ) 12و ( )15من هذا

إذا كانت اجلامعة حباجة للمؤهل الذي حصل عليه املوفد ،ورغب جملس العمداء يف تعيني املوفد ،ومل
يباشر عمله يف اجلامعة بعد إهنائه متطلبات احلصول على املؤهل العلمي املطلوب دون عذر يقبله
الرئيس ،يقرر جملس العمداء ما يراه مناسبا هبذا الشأن ،ويكون قراره قطعيائ .

املادة (:)28

مو مراعاة أحكام املادة ( )27من هذا النظام ،إذا مل يصدر قرار بتعيني املوفد خالل الستة أشهر التالية
لتاريخ تقدمي نفسه لل امعة رمسيا ،يصبح املوفد يف حل من تعهده ابخلدمة يف اجلامعة .

املادة (:)29

جملس األمناء صاحب الصالحية ،وله احلق يف تفسري مواد هذا النظام .

املادة (:)30

يف احلةةاالت غةةري املنصةةو عليهةةا يف هةةذا النظةةام ،حت ةال األمةةور املتعلقةةة ابإليفةةاد إىل
جملس العمداء الختاذ القرار املناسب بشأهنا.

املادة (:)31

يصدر جملس اجلامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

