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 2002لسنة ( 2)تعليمات رقم 
 في  وورش العمل والمهام الرسمية والندواتاالشتراك في المؤتمرات العلمية "تعليمات 

 عن مجلس العمداء  ةصادر " الجامعة الهاشمية
 بموجب أحكام المواد في النظام المالي للجامعة

 
وورش والنمممدوات لميمممة تعليممممات االشمممتراك فمممي الممممؤتمرات الع"تسممممذ  مممعل التعليممممات  (:1)المادة 

 .ويعمل بها من تاريخ إقرار ا" في الجامعة الهاشميةالعمل والمهام الرسمية 
يممتم االشممتراك بممالمؤتمرات العلميممة تبعمما  لتولويممات التممي تاممدم التاصمم  ا كمماديمي  (:2)المادة 

للمشممماركو ووف ممما  لا تماممممات التمممي تحمممدد ا الجامعمممة أو تمممرتب  باحتياجمممات المجتمممم  
على أن ال تكون الورقة  قةن رتةرا قةً فً  جةة عللة  علع ة  أو و ني ومشكاتها رد

 .عؤتعر علعة
الذي اتخذه  (577/22/2102) عولب قرار عللس الععناء ذي الرقم  (2)التعن ل على العًنة رقم تم 

  .00/6/2102تًر خ  (22/2102)جة التعًعه رقمالعللس 
يتم االشتراك بالمؤتمرات العلمية ب رار من الرئيسو بناء علذ تنسيب العميد وتوصمية  (:2)المادة 

رئيس ال سمو ويراعذ عند المواف ة علذ المشاركة التوزي  المتكافئ بين أعضاء  يئمة 
 .التدريس في ال سم أو الكلية

علمي واحد ممدعوم ممن الجامعمة فمي العمام لعضو  يئة التدريس المشاركة في مؤتمر  (:4)المادة 
الدراسممممي الواحممممد اممممال الاصممممل الدراسممممي ا ول أو الدممممانيو شممممري ة أن ال تزيممممد مممممدة 
المشمماركة فممي المممؤتمر أدنمماء الاصممل الدراسممي ا ول أو الدمماني علممذ أسممبو  تدريسمميو 
ويجمموز مشمماركة عضممو  يئممة التممدريس فممي الاصممل الصممياي شممري ة أن ال تزيممد مممدة 

و وال يجموز داث أيام تدريسيةة لمن ي وم بالتدريس في الاصل الصياي علذ المشارك
اسممممبو  االمتحانممممات تع ممممد اممممال أو ورش عمممممل المشمممماركة فممممي مممممؤتمرات أو نممممدوات 

سبو  ا ول من بداية كل فصل دراسي  ب ا  للت ويم الجمامعي المعممول النهائية أو ا 
لممممؤتمرات أو النمممدوات أو ورش ا و ويسمممتدنذ ممممن علمممك االشمممتراك فممميبمممه فمممي الجامعمممة

العمل أو االجتماعات المتعل ة بمشاري  ا بحاث المدعومة من الامار  وبحمد أقصمذ 
دمماث أيممام تدريسمميةو علممذ أن تاصممم مممن رصمميد اجازتممه السممنويةو ودون أن تتحمممل 

 .الجامعة أي نا ات مالية ل اء  عا االشتراك
مترتبمممة علمممذ المشممماركة فمممي الممممؤتمر العلممممي بحمممد ة الماليمممتتحممممل الجامعمممة النا مممات ال (:5)المادة 

 . ألف وامسمائة دينارو وتبعا  لمكان انع اد المؤتمر( 1500)أعلذ م دارل 
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ممممن  مممعل التعليممممات يصمممرف لعضمممو الهيئمممة التدريسمممية ( 5)مممم  مراعممماة أحكمممام الممممادة  (:6)المادة 
- :المشترك في مؤتمر علمي غير مدعوم من أي جهة اار  الجامعة ما يلي

تعكرة السار الازمة حسب الدرجة الم مررة بموجمب تعليممات االنت مال والسمار ممن - أ
بموجممب إيصمماالت  اأو قيمممة البممدل عنهموالعمودة عممان إلممذ مكمان انع مماد المممؤتمر 

 .رسمية
 .رسوم االشتراك في المؤتمر إن وجدت- ب
 .كامل المياومات الم ررة له عن فترة المشاركة في المؤتمر _ 

يصمممممرف لعضمممممو الهيئمممممة التدريسمممممية المممممعي سيشمممممارك فمممممي ممممممؤتمر علممممممي كاممممممل - أ (:7)المادة 
المياومممات الم ممررة لممه إعا حصممل علممذ دعممم مممن الجهممة المنظمممة للمممؤتمر ي  ممي 
رسوم المؤتمر وتعاكر السار أو رسوم المؤتمر أو تعاكر السارو وفي  عل الحالة 

عاكر السممار أو رسمموم ت  ممي الجامعممة باةضممافة إلممذ كامممل المياومممات الم ممررة تمم
 .من الجهة المنظمة المؤتمر غير الم  اة

علممذ عضممو الهيئممة التدريسممية الممعي يت ممدم ب لممب للمشمماركة فممي أي مممؤتمر علمممي أن  (:8)المادة 
 :يرفق ب لبة ما يلي

 .الدعوة الموجهة له من  يئة المؤتمر أو الجهة المنظمة للمشاركة - أ

أو الجهمة المنظممة علمذ قبمول الورقمة العلميمة المواف ة النهائية ممن  يئمة الممؤتمر - ب
 .الم دمة للمؤتمر

 .نساة عن بحده أو ورقته العلمية الم دمة للمؤتمر-  
 .النموع  المعتمد للمشاركة بالمؤتمرات العلمية معبأ بالمعلومات الم لوبة  -د

ترتيبمات الازممة يتولذ ال سم المعنمي المعي يعممل فيمه عضمو الهيئمة التدريسمية اتاماع ال (:9)المادة 
 .لتعويض الحص  التي يت يب عنها للمشاركة في المؤتمر

ي دم عضو الهيئة التدريسية ت ريرا  عن مشماركته فمي الممؤتمر بعمد عودتمه مباشمرة -أ (:10)المادة 
إلمممذ ال سمممم المممعي يعممممل فيمممهو ليمممتم رفعمممه إلمممذ عميمممد الكليمممة المممعي يتمممولذ بمممدورل رفممم  

 .الت رير إلذ رئاسة الجامعة
تسممدد النا ممات الماليممة المترتبممة علممذ المشمماركة وتسمموية سمملاة المياومممات الممنوحممة - ب

لعضممو الهيئممة التدريسممية بعممد عودتممه مممن المممؤتمر مباشممرة بموجممب الودممائق الرسمممية 
 .الم لوبة لعلك
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للممرئيس المواف ممة علممذ اعتممماد أيممة مبممالت إضممافية تترتممب علممذ مشمماركة عضممو  يئممة  (:11)المممادة 
 .أي مؤتمر علميالتدريس في 

مشممماركة أعضممماء الهيئمممة التدريسمممية فمممي الممممؤتمرات العلميمممة والنمممدوات وورش يجممموز (: 12)الممممادة 
العمل والدورات التدريبية المدعومة وغير المدعومة اار  المملكمة ممرة واحمدة امال 

التي من ضمنها اةتااقيمات الموقعمة مما بمين العام الجامعي باستدناء المهام الرسمية 
معمممممة الهاشممممممية والجهمممممات الاارجيمممممة ومنهممممما مشممممماري  االتحممممماد ا وروبمممممي مدمممممل الجا
(Erasmus+ ) التممي يمدمل بهمما عضمو  يئممة التمدريس الجامعممة بتكليمف مممن وغير ماو

 .الرئيس
 .يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عليها ن  في  عل التعليمات(: 12)المادة 
 .ا قسام مسؤولون عن تنايع  عل التعليمات الرئيس ونوابه والعمداء ورؤساء (:14)المادة 
تل ذ أسس وقرارات المشاركة بالمؤتمرات العلميةو المعمول بها في الجامعمة اعتبمارا   (:15)المادة 

 .من تاريخ صدور  عل التعليمات
  
 
 
 
 
 
 
 


