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 2102لسنة ( 2)تعليمات رقم 
 "الداخلية والخارجية والتدريبتعليمات البعثات العلمية " 

 في قراره بتنسيب من مجلس العمداءالجامعة رئيس صادرة عن 
 0/2/2102بتاريخ ( 875/22/2102)رقم 

 0999لسنة ( 77)رقم في الجامعة الهاشمية من نظام البعثات العلمية ( 22)لمادة ألحكام ااستنادًا 
 

، ويعمن  (4112لسنةة  الداخلية والخارجية والتدريبتعليمات البعثات )تسمي هذه التعليمات  (:1)المادة 
 .1/2/4112بها اعتبارًا من تاريخ 

 

يكننون للكلمننات والعبننارات التاليننة ديثمننا وردت عنني هننذه التعليمننات المعنناةي المخ  ننة لهننا  (:4)المادة 
- :لكأدةاه ما لم تد  القريةة على غير ذ

 .المملكة األردةية الهاشمية : المملكة
 .الجامعة الهاشمية : الجامعة
 .الجامعة ءعمدامجلس  : المجلس 
 .رئيس الجامعة : الرئيس
 .مدير عي الجامعة/عميدأي  : المدير/العميد

المعننننين وعنننن   التنننندريسالبدنننن  و الموظننننف ايداري أو ال ةنننني، ومسنننناعد  : الموظف
 أدكام ةظام الموظ ين

بمننننا عنننني ذلننننك داخنننن  )داخنننن  أوخننننارة المملكننننةبعثننننة علميننننة  الموعنننند  لننننى : دالموع
 .طيلة مدة التزامهوذلك ( الجامعة الهاشمية

المدة الالزمة لةي  درجة علمينة أو التندريب المتخ نل التني تزيند علنى  : البعثة
 .ستة أشهر

 .الموعد ليها الجهة التي يرس   : المؤسسة
 .وتعديالته 1111لسةة ( 37)قم ةظام البعثات العلمية ر  : الةظام

 

مننم مراعنناة مننا ورد عنني ةظننام البعثننات العلميننة، يطبنن  علننى الموعنند ل ايننات التنندريب ل ننال   (: 7)المادة 
أشننهر كاعننة ( 6)كليننة الطننب البشننري أو الكليننات األخننرد التنني تزينند عيهننا منندة التنندريب عننن 

 .يذيةالشروط الواردة عي ةظام البعثات العلمية والتعليمات التة 
 

تكننون قيمننة الاننماةات الماليننة المقدمننة لقنناء الوعنناء بننا لتزام عنني الخدمننة بالجامعننة للموعنند   -أ(:2)المادة 
عشنننننرين ألنننننف ديةنننننار وللموعننننند  لنننننى خنننننارة المملكنننننة ( 410111) لنننننى داخننننن  المملكنننننة، 

خمسننة وثالثننين ألننف ديةننار يقنندمها الموعنند عننن كنن  سننةة دراسننية مننن سننةوات ( 700111)
 . ي جزء مةهاالبعثة أو أ
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تبقننى الاننماةات الماليننة أو العقاريننة المقدمننة مننن الموعنند  لننى الجامعننة لقنناء  ي نناده، تدننت  -ب
 .طائلة الجامعة دتى ةهاية ا لتزام المترتب عليه لقاء  ي اده

للمجلس، وبةاًء على تو ية الجهة المعةية، الةظر عي تخ يض مقدار الرهن العقاري المقدم  (:0)المادة 
- :وعد خال  مدة خدمته عي الجامعة وعاًء لاللتزام المترتب عليه، وعقًا لألسس اآلتيةمن الم

 

 .أن تسم  طبيعة الرهن القائم على العقار بإجراء عملية ال ك الجزئي للرهن -1
أن   تق  مدة خدمة عاو هيئة التدريس الموعد ال علية عي الجامعنة ل اينات ال نك الجزئني عنن  -4

خا ة يقندرها المجلنس عنك النرهن الجزئني بتجمينم كن  سنةتين خدمنة  سةتين، ويجوز عي دا ت
 .ععلية

أن   يقنن  مقنندار التخ ننيض للننرهن عننن كنن  سننةتين خدمننة ععليننة عننن قيمننة الاننمان المقننرر عننن  -7
 .ك  سةة  ي اد، وعلى أن تبقى الاماةات القائمة م طية لسةوات ا لتزام المتبقية

مانناعًا )قننار رخنر أو بمنا يعنناد  قيمنة ا لتننزام المنالي يجنوز اسنتبدا  الننرهن المقندم مننن الموعند بع -2
مننن قيمننة ا لتننزام عنني دننا  عنندم التننزام الموعنند بالعمنن  عنني الجامعننة %( 01) ليننه غرامننة مقنندارها 

 (.لقاء  ي اده

 .يتدم  الموعد جميم الة قات المالية المترتبة على هذه ايجراءات -0

 .التعدي  على الاماةات المقدمة يةظر المجلس عي جميم دا ت الرهن أو عك الرهن و  -6

للمجلس المواعقة على رهنن العقنار المقندم انماةًا منن الدرجنة الثاةينة علنى أن يكنون مرهوةنًا منن  -3
الدرجنننة األولنننى للجامعنننة وذلنننك ل اينننات زينننادة قيمنننة الانننماةات المقدمنننة عننني دنننا  كاةنننت قيمنننة 

 .الامان أعلى من مقدار الرهن األو  الموقم عليه للجامعة

 

يلتننزم الموعنند بتقننديم كاعننة الاننماةات الماليننة والعقاريننة ويتدمنن  كاعننة الة قننات الماليننة المترتبننة  (:6)ة الماد
 .على  جراءات تقدير القيمة والرهن و دة البياةات والوثائ  المقدمة للجامعة

 

 لنى المنادة تكون المخ  ات الشهرية للموعد لةي  درجة الماجستير أو الدكتوراه استةادًا   -أ (:3)المادة 
- :من الةظام كما يأتي، وتدعم له بشك  دوري بعد اةتظامه بالدراسة( 0)

 (بالديةار)المخ  ات الشهرية 
 داخ  المملكة خارة المملكة الدالة ا جتماعية

 211 1741 متزوة
 711 1131 أعزب

واصةبحت كمةا  ةي فةي الجةدول بعةاه بجةرار مجلةس ، (0111)خةارج المملكةة /واعةزب، (0281) ارج الممكلةةخ/ تعديل المخصصات الشهرية من متزوجم ت
 0/9/2105بالتعديل الجديد اعتبارًا من يعمل و  .00/7/2105تاريخ  (72/2105)في اجتماعه رقم  (727/72/2105)العمداء رقم 
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ار منائتي ديةن( 411)تكون مخ  ات بد  أثمان الكتب السةوية للموعند داخن  المملكنة  -ب
ثالثمائنننة وخمسنننون ديةنننار تننندعم لنننه بموجنننب وثنننائ  ( 701)والموعننند  لنننى خنننارة المملكنننة 

 .أ ولية
مائننة ( 111)ي ننرف للموعنند داخنن  المملكننة سننل ة طباعننة األطرودننة بسننقف   يتجنناوز  -ة

مائتننننا ديةننننار، علننننى أن يننننزود ( 411)ديةننننار وللموعنننند خننننارة المملكننننة بسننننقف   يتجنننناوز 
 .ئ  الخا ة بذلكالجامعة بالمستةدات والوثا

 ذا أوعند أي منن أعاناء الهيئنة التدريسنية العناملين عني الجامعنة عني بعثنة دراسنية أو دورة  -د
ولمنندة تزينند علنى سننتة أشننهر عت ننرف لننه ( Post doctoral)تدريبينة لمننا بعنند النندكتوراه 

ديةنار  ذا ( 1111)ديةنار  ذا كنان متزوجنًا و( 1401)مخ  ات مالينة شنهرية مقندارها 
 .باً كان أعز 

كلية الطب البشنري / تتدم  الجامعة رسوم تأمين اد األخطاء الطبية لموعدي الجامعة  -هن
ديةننننار سننننةويًا يسنننندد ( 1011)عنننني التخ  ننننات الطبيننننة السننننريرية بسننننقف مننننالي مقننننداره 

بموجنننب عنننواتير أ نننلية عننني دنننا  عننندم تنننولي المستشننن يات أو المراكنننز أو المعاهننند التننني 
هذه األخطاء مم عدم تدم  الجامعة المسنؤولية القاةوةينة  يتدرب بها الموعد ت طية رسوم

 .والمالية عن أية أخطاء طبية تدد  أثةاء عترة التدريب
من ةظنام البعثنات العلمينة الةاعنذ  ذا أوعند أي منن المنوظ ين ( 7)مم مراعاة أدكام المادة   -و

لمندة تزيند ( داخ  وخارة المملكنة)ايداريين ل ايات التدريب المتخ ل عي مجا  عمله 
عنننن سنننتة أشنننهر عتكنننون مخ  ننناته الشنننهرية باياننناعة  لنننى راتبنننه ايجمنننالي باسنننتثةاء 

- :عالوات الةق  وايدارة ومكاعأة البرامج غير العادية وكما يلي

 الدالة ا جتماعية
 (بالديةار)المخ  ات الشهرية 

 داخ  المملكة خارة المملكة
 401 001 متزوة
 101 311 أعزب

عنني دننا ت خا ننة يقنندرها الننرئيس، أن ينندعم للموعنند عةنند ةهايننة سننةة  ي نناده سننل ة  يجننوز، -ز
وتدتسنب كمخ  نات عنن ال تنرة الالدقنة عةند ، مالية مقدارها مخ  نات ثالثنة أشنهر

ذا لم يجدد  ي اده يطالب بتسديد تلك السل ة، تجديد  ي اده  .وا 
تداقننه عنني البعثننة بموجننب يبنندأ  ننرف المخ  ننات الشننهرية للموعنند اعتبننارًا مننن تنناريخ ال -ح

وثيقة  ادرة عن المؤسسة التي أوعد  ليها ويستثةى من ذلك من هم على مقاعد الدراسنة 
 .عةد  ي ادهم

 

ي رف للموعد  لى خارة المملكة عةد س ره مبلغ غير مسترد يعاد  مخ  ات شهر وادند   (:0)المادة 
 .لمواجهة الة قات الطارئة لمرة وادد عقط خال  مدة بعثته
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ايبقنناء علننى المخ  ننات المقننررة للموعنندين الننذين يعننودون للمملكننة ألغننراض البدنن  أو  -أ(:1)المننادة 
الدراسننة بتو ننية مننن المشننرف األكنناديمي علننى أن   تزينند منندة  قننامتهم عيهننا علننى ثالثنننة 

 .شهور مم عدم تجزئتها ولمرة واددة بالسةة وذلك بمواعقة مسبقة من المجلس
 

لى المملكة ل ايات الزيارة ألسباب شخ ية لمدة   تزيد على شهر وادد  ذا عاد الموعد   -ب
شنريطة  ،بتو ية من رئيس القسم وعميد الكلينة الجامعةرئيس عقط، وبمواعقة مسبقة من 

مخ  ناته ( لعةاماولمنرة وادندة عقنط خنال  )عت نرف لنه  اةتهاء السنةة األولنى منن بعثتنه
ذا زادت منندة  قامتننه عنني المملكننة علننى مننن هننذه ا( 3)المقننررة  بموجننب المننادة  لتعليمننات وا 

،     ذا كاةننت العننودة عننن المنندة الزائنندة ثالثننين يومننا، عتوقننف مخ  نناته الشننهرية( 71)
 .ألغراض البد  المتعل  بدراسته للدكتوراه

 00/7/2105بتاريخ  (72/2105)في اجتماعه رقم  (728/72/2105)بجرار مجلس العمداء رقم  العام واالستعاضة عنها بكلمة مدة البعثةتعديل كلمة تم 

( 701)ينندعم للموعنند  لننى خننارة المملكننة تكنناليف شنندن أمتعتننه  لننى المملكننة بمننا   يتجنناوز  (:11)المننادة 
ثالثمائة وخمسون ديةار ولمرة واددة عةد عودته، على أن يقدم المستةدات والوثائ  الخا ة 

 .بذلك
 

تتقااى الموعدة المتزوجة المخ  ات المقررة للموعد المتزوة  ذا كان زوجها مراعقًا لها  (:11)المادة 
 .أثةاء دراستها

 

ين متجننننناورتين عيراعنننننى عةننننند  نننننرف عننننني دالنننننة  ي ننننناد زوجنننننين لنننننة س الجامعنننننة أو لجنننننامعت (:14)المادة 
- :المخ  ات أعاله عدم تكرار الة قات وعلى هذا الةدو

من مخ  ات الموعد األعنزب الشنهرية والمنذكورة %( 30)ي رف لك  موعد من الزوجين  -أ 
 .من هذه التعليمات( 3)عي المادة 

 .ةألف ومائتان وخمسون ديةار كة قات طارئ( 1401)ي رف للموعدين كليهما مبلغ   -ب
يدنندد سننقف مخ  ننات ا شننتراك السننةوي بالتننأمين ال نندي بتلننك المننذكورة للموعنند وعائلتننه   -ة

 .عقط للموعد  لى خارة المملكة( 17)عي المادة 
 

ت طي الجامعة تكاليف ا شتراك السةوي بالتأمين ال دي للموعد  لى خارة المملكة بما   -أ (:17)المادة 
خمسمائة ( 001)و( األعزب والمتزوة)للموعد  مائة ديةارثماة( 011)  يزيد على 

ديةار عن ك  ولد يقيم معه، و  يزيد عمره على ثماةي ( 111)ديةار لزوجه و  وخمسون
 .عشرة سةة، عي دا  عدم تمكةه من الد و  على بولي ة تأمين  دي سةوياً 

 

ت طي مخ  ات ا شتراك السةوي للتأمين ال دي للموعد  لى خارة المملكة والواردة  -ب
من هذه المادة شراء بولي ة تأمين  دي سةوية عي بداية ك  سةة دراسية ( أ)عي البةد 

 .من سةوات  ي اده، وعلى أن يزود الموعد الجامعة بالمستةدات والوثائ  الخا ة بذلك
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ة أو داخ  المملكة  شراك زوجه وأو ده المقيمين عي المملكة يد  للموعد  لى خار  -ة
 .بالتأمين ال دي للجامعة وع  ةظام التأمين ال دي وتعليماته الةاعذة عي الجامعة

 

  يجوز الجمم بين ا شتراك عي مظلة التأمين ال دي لعائلة الموعد وبين ت طية   -د
ئلة الموعد مقيمة معه خارة المملكة  ذا تكاليف التأمين ال دي عي مقر البعثة، وتّعد عا

 .أشهر أو تزيد عي السةة الواددة( 6)كاةت مدة  قامتها 
 

ي رف للموعد خارة المملكة سل ة مالية على دساب مخ  ات ا شتراك عي التأمين  -هن
 .ديةار تسدد بموجب مستةدات ووثائ  خا ة بذلك( 611)ال دي مقدارها 

 

  -:وعائلته ما يلي  تشم  معالجة الموعد  -و
 .الجرادة التجميلية والمواد التجميلية ومستداراتها. 1
 .معالجة العقم ومواةم الدم . 4
 .األطراف والم ا   ال ةاعية ما لم تظهر الداجة لها ةتيجة داد . 7
 .أجهزة السمم بأةواعها. 2
 .المطاعيم بأةواعها. 0
ال ير ويتدم  ب ورة قاةوةية تبعًا  الدواد  القاائية  ذا كاةت مسؤوليتها تقم على. 6

 .لذلك ة قات المعالجة
 .ت دي  الب ر بجميم الوسائ . 3
معالجننة األسننةان مننا عنندا الخلننم والتننرميم بالدشننوات ال اننية ومعالجننة القةننوات السننةية . 0

 .والعمليات الجرادية بأةواعها ومعالجة أمراض اللثة والةسيج المديط باألسةان
 

منن الةظنام، يجنوز للموعند  لنى خنارة المملكننة ( 14)مراعناة منا ورد عني أدكنام المنادة  منم -أ (:12)المادة 
أن يقوم بأعما  التدريس أو البد  أو أية أعمنا  مرتبطنة بموانول التخ نل الدراسني و  

 .تعي  سير دراسته
مائة وخمسون ديةنار لكن  موعند منن ( 101)يجوز  رف مكاعأة مالية مقطوعة قيمتها  -ب 

مائنة ديةنارًا لكن  موعند منن موعندي ( 111)امعة للد و  على درجنة الندكتوراه و موعدي الج
الجامعة للد و  علنى درجنة الماجسنتير عنن كن  بدن  علمني ينتم ةشنره عني أدند المجنالت 
العالمية التي تعتمدها الجامعة الهاشمية وامن الت ةي ات الدولية المعتمدة، شريطة وانم 

العلمنني وأن   يكننون قنند ماننى علننى ةشننره سننةة وادنندة  سننم الجامعننة الهاشننمية علننى البدنن  
 .عقط، على أن تقوم عمادة البد  العلمي بالتأكد من ةشر الموعدين ألبداثهم العلمية
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مننن ةظننام ( 12) ذا أةهيننت بعثننة الموعنند ألي سننبب مننن غيننر األسننباب المننذكورة عنني المننادة (:10)المننادة 
ة المقنررة للبعثنة عتندعم الجامعنة لنه تنذاكر سن ر البعثات الةاعذ عي الجامعنة، وقبن  اةتهناء المند

 .العودة ولزوجه واثةين من أبةائه
 

 ذا اةتهننت المنندة القاةوةيننة المقننررة للبعثننة ولننم يكمنن  الموعنند متطلبننات د ننوله علننى الدرجننة  (:16)المننادة 
العلمية أو التدريب الذي أوعد منن أجلنه عيجنوز للمجلنس بتو نية منن مجلنس القسنم ومجلنس 

وبةاًء على تقرير من مشرعه األكاديمي تأجي  التداقه بالعم  عي الجامعنة للمندة التني الكلية 
 .يقدرها المجلس

 

شهر من تاريخ قرار المجلس لتمكيةه منن الد نو  علنى ( 14)يمة  المرش  لإلي اد مهلة   -أ(:13)المادة 
د عتننننرة قبنننو  تعتمنننده الجامعنننة الهاشننننمية منننن  دننندد الجامعنننات المعتمنننندة، وللمجلنننس تمديننن

 .الترشي  للمدة التي يقدرها لهذه ال اية
 

تتولى األقسام األكاديمية المخت ة عي مختلف الكليات والمعاهد عي الجامعة تدديد المواد  -ب
التنني سيدرسننها الموعنند أو المرشنن  لإلي نناد للد ننو  علننى درجننة النندكتوراه  ذا ق بنن  عنني أي 

جزءًا   يتجزأ منن قنرار ايي ناد أو  ، واعتبار ذلك New Routesجامعة على غير ةظام 
 .الترشي  لك  الموعدين

 

تكون ايجراءات الواجب القيام بها لد و  الموعد  لى خارة المملكة على تأشيرة دخو   لى (: 10)المادة 
بلد الدراسة منن شنروط اسنتكما  متطلبنات البعثنة، وتكنون الجامعنة عني دن  منن التزاماتهنا عني 

من الد و  على تأشنيرة الندخو   لنى بلند الدراسنة كمنا يتدمن  الموعند دا  عدم تمكن الموعد 
 .أية مبالغ أو رسوم تطلبها الس ارات المعتمدة ل ايات رسوم التأشيرة

 

أربعننة أشننهر مننن توقيننم العقنند بعنندم ( 2)علننى الموعنند  بننالم الجامعننة وخننال  منندة   تتجنناوز   (:11)المادة 
 .تمكةه من الد و  على تأشيرة الس ر

 

ت ّعد بعثة الموعد الذي استكم  كاعة  جراءات ايي اد وقام بتقديم الانماةات المالينة ولنم يلتدن    (:41)المادة 
أشننهر مننن تنناريخ توقيننم العقنند مةتهيننة بقننرار مننن المجلننس، وعلننى أن   ( 6)ببعثتننه خننال  منندة 

 .تتدم  الجامعة أية التزامات مالية أو قاةوةية بةاًء على ذلك
 

على الموعد أن يددد وسيلة تبليغ معتمدة ل ايات ابالغه كاعة القرارات ال ادرة بشأن بعثتنه أو  :(41)المادة 
بموجننب  قننرار يعنند ( E-mail)أيننة قننرارات تتعلنن  بننه بمننا عيهننا وسننائ  ا ت ننا  ا لكتروةيننة الننن 

لهننننذه ال ايننننة وكننننذلك يدنننندد عةننننوان ورقننننم دسنننناب بةكنننني ل ايننننات دعننننم المخ  ننننات الماليننننة 
 .المخ  ة له
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علننننى الموعنننند تزوينننند الجامعننننة وبشننننك  دوري بكاعننننة األورا  والوثننننائ  الرسننننمية مننننن المؤسسننننة  (:44)المننننادة 
والخا ة ببعثته ومسار تقدمه عيها والمدة الالزمة  سنتكما  متطلبنات الد نو  علنى الدرجنة 

دا  بالعم  العلمية قب  ةهاية ك  سةة  ي اد أو تمديد للبعثه أو خال  عترة تأجي  التزامه با لت
 .عي الجامعة

 

يلتنننزم الموعننند  لنننى خنننارة المملكنننة بنننإجراء ال دو نننات الطبينننة التننني تطلبهنننا الجامعنننة منننن أدننند  (:47)المنننادة 
المراكننز الطبيننة الكبننرد عنني مقننر البعثننة، شننريطة أن تكننون الجامعننة قنند أوعدتننه وهننو علننى مقاعنند 

من تاريخ بدء بعثته، على أن ( رشه)الدراسة وعلى أن يزود الجامعة بها خال  عترة   تتجاوز 
يخاننم لل دننل الطبنني عةنند عودتننه أو  مننرة  لننى الجامعننة سننواء كننان اسننتكم  أم لننم يسننتكم  
البعثة الدراسية، مم تدم  الموعد كاعة ة قات ال دو ات الطبية التي أجريت له خارة المملكة، 

 .طبي عي الجامعةو  تعتبر البعثة ةاعذة    بعد اعتماد هذه ال دو ات من المرجم ال
 

  تتدمنن  الجامعننة تننذكرة سنن ر الموعنند المتعاقنند معننه وهننو علننى مقاعنند الدراسننة ذهابننًا  لننى مقننر  (:42)المننادة 
البعثة وتدعم له تذكرة س ر العودة عةد اةتهاء بعثته ولمرة واددة وكذلك تندعم لزوجنه وأثةنين منن 

ياب  لى مقر البعثة مرة واددة   .طيلة مدة البعثةأو ده تذكرة س ر ذهاب وا 
 

تطب  علنى الموعندين األةظمنة والتعليمنات الةاعنذة عني الجامعنة وأينة قنرارات أو تعليمنات ت ندر  (:40)المادة 
عننن الجهننة  ننادبة ا خت ننال تتعلنن  ببعثتننه خننال  منندة البعثننة أو خننال  عتننرة تأجينن  التداقننه 

 .بالعم  ولدين  دور قرار تعييةه عي الجامعة
 

الجامعة كاعة التكاليف الةاتجة عن   دار دنوا ت دعنم المخ  نات المالينة والرسنوم  تتدم  (:46)المادة 
( 7)الدراسية  لى الموعد، وعلى أن يراعى   دار الدوا ت لدعم المخ  نات للموعند منرة كن  

 .أشهر على األق 
 

  مندة  ابتعاثنه، تطب  األدكام الخا ة بالموعد المتزوة على الموعد األعنزب النذي يتنزوة خنال (:43)المادة 
 .بدءًا من تاريخ عقد زواجه على أن يقدم الوثائ  الرسمية المتعلقة بذلك

 

للجامعة  جراء أية اختبارات للتأكد من قدرة المرش  لإلي اد عي بعثته الدراسنية المقنررة بمنا عيهنا  (:40)المادة 
 .اختبارات الل ة أو أي اختبارات أخرد تقتايها طبيعة التخ ل العلمي له

 

يثبننت سننعر  ننرف العمننالت األجةبيننة عنني بدايننة كنن  سننةة ماليننة دسننب السننعر الرسننمي للسننو   (:41)المننادة 
 .ويعاد تقييم سعر ال رف عي ةهاية ك  عام مالي
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 ذا تجاوزت  جمالي قيمة الة قات الم روعة على بعثة الموعند لقيمنة النرهن المقندم مةنه ، علنى  (:71)المادة 
م رئاسة الجامعة ل ايات رعم مقدار قيمة الرهن ليتةاسب والمبالغ التي وددة الشؤون المالية  بال

 .دععتها الجامعة على بعثته
 

يعتبر الموعد مخاًل بشروط بعثته عي دا  كاةت ةتائجه الدراسية لدرجة الماجستير أو الدكتوراه  (:71)المادة 
 .تق  عن جيد جدًا ويتم مطالبته بالبعثة ودسب األ و 

 

يعنند تنناريخ كتنناب  ةهنناء متطلبننات التخننرة للموعنند عةنند عودتننه  لننى الجامعننة قبنن  اةتهنناء بعثتننه  (:74)المننادة 
تاريخننًا لوقننف  ننرف مخ  نناته الماليننة التنني يتقاانناها لقنناء بعثتننه بدينن  توقننف بعنند مننرور 

 .اسبوعين من تاريخ كتاب  ةهاء متطلبات التخرة
أو قنرارات وتل نى أي تعليمنات ، منن تناريخ   ندارهاتسري أدكام هذه التعليمنات علنى الموعندين (:77)المادة 

 .خرد تتةاقض وأدكام هذه التعليماتأ
 

 .  يبت الرئيس عي جميم الدا ت التي لم يرد عليها ةل عي هذه التعليمات (:72)المادة 


