تعليـمات رقم ( )23لعـام 3102
تعليمات "منحة بحث علمي صيفي" في جامعـة البترا
صادرة عن مجـلس الجامعة

المادة (:)0

تسمى هذه التعليمات تعليمات "منحة حبث علمي صيفي" لسنة ( )3102ويعمل هبا من تاريخ
إقرارها من جملس اجلامعة.

المادة (:)3

يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاين املخصصة هلا أدناه ،ما مل تدل القرينة
على غري ذلك:

المادة (:)2

 :جامعة البرتا
الجامعة
 :رئيس جامعة البرتا
الرئيس
عضو هيئة التدريس  :عضو هيئة التدريس أو احملاضر املتفرغ يف جامعة البرتا بغض النظر عن
رتبته األكادميية.
 :الكلية العلمية اليت يتبع هلا عضو هيئة التدريس.
الكلية
 :عميد الكلية اليت يتبع له عضو هيئة التدريس.
العميد
 :القسم العلمي الذي يتبع له عضو هيئة التدريس.
القسم
ِ
 :منحة حبث علمي صيفي.
نحة
الم ّ
 :عقد اتفاق خاص بالتعيني بني اجلامعة وعضو هيئة التدريس.
العقد
الجهة المستضيفة  :جامعة أو معهد أو مركز حبث علمي تابع جلامعة أو شركة أو غريها يوافق
عليه اجمللس.
يُشترط فيمن يتقدم للحصول على المنحة من أعضاء هيئة التدريس ما يلي:

المادة (:)4

أ .أن يكون عقده ساري املفعول للعام اجلامعي الذي يلي إجازة منحة البحث العلمي الصيفي.
ب .أن ال يكون مشاركاً يف التدريس يف الفصل الدراسي الصيفي للعام الذي يتقدم فيه بطلب
املِنحة ،وأن يتفرغ للبحث العلمي دون أي عبء تدريسي.
ج .أن يتوفر لدى عضو هيئة التدريس مشروع حبث ،متت املوافقة خطياً عليه من اجلهة املستَ ِ
ضي َفة.
ُ
 .0إذا كانت اجلهة املستضيفة ال تقدم دعماً مالياً للباحث خالل إقامته لديها ،تقدم اجلامعة
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للباحث الدعم التايل:
أ .تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية ،مبا يف ذلك رسوم التأشرية إىل بلد اجلهة
املستضيفة.
ب .بدل نفقات معيشة مقدارها ( )011دينار أردين شهري وحبد أقصى ثالثة أشهر ،تبدأ مع
هناية الفصل الدراسي الثاين ،وتسليم عالماته( ،أي مببلغ إمجايل  3011دينار أردين).
 .3إذا كانت اجلهة املستضيفة تقدم دعماً يقل عما تقدمه اجلامعة ،واملوضح (يف الفقرة -0-4ب)،
فإن اجلامعة تتحمل الفرق.
المادة (:)5

يتم تقدمي الطلب على "منوذج طلب ِمْن َحة حبث علمي صيفي" ،وترفق التعليمات النافذة مع منوذج
لطلب موقع من املتقدم ،باإلضافة إىل تعهد منه أيضاً .ويكون املوعد النهائي لتقدمي الطلبات هو
هناية شهر إبريل/نيسان من كل عام ،إالّ يف احلاالت اليت يقررها نائب الرئيس للشؤون األكادميية.

المادة (:)6

ي ِ
قدم عضو هيئة التدريس عند عودته تقريراً وافياً عما مت إجنازه خالل فرتة منحة البحث العلمي
ُ
إضافة إىل تقدمي نتائج حبثه يف ندوة علمية يف القسم املختص ،ويقدم حبثه للنشر باسم الباحث،
واسم جامعة البرتا مقر عمله.

المادة (:)7

وجه مجيع املخاطبات املتعلقة بتنفيذ هذه التعليمات من رؤساء األقسام إىل عمدائهم ،ومن مث إىل
تُ ّ
عميد البحث العلمي والدراسات العليا إلجراء الالزم.

المادة (:)8

يلتزم عضو هيئة التدريس بعد حصوله على منحة حبث علمي صيفي ،بأن خيدم اجلامعة سنة واحدة
على األقل .ويف حال عدم التزامه ،عليه إعادة ما مت دفعه وفقاً للمادة رقم ( )4من هذه التعليمات.
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