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 ٢٠١٨لسنة ) ٥(تعلیمات رقم 

 تعلیمات اشتراك طلبة الجامعة الهاشمیة في المؤتمرات والندوات العلمیة وورش العمل"
 "ةیلو دلا تاقباسملاو  والمعارض الخارجیة

 ١١/٦/٢٠١٨المؤرخ في ) ٧٤١/٣٢/٢٠١٨(صادرة عن مجلس العمداء بموجب قرار ذي الرقم 
 ٣٢/١/٩١٠٢ يف خر ؤ ملا )٢٢٦/٠٢/٩١٠٢( مقر لا يذ ءادمعلا سلجم رار قب ناو نعلا ىلإ ةیلو دلا تاقباسملاو  ةفاضإ مت

تعلیمات اشتراك طلبة الجامعة الهاشمیة في المؤتمرات والندوات العلمیة وورش  "تسمى هذه التعلیمات  : )١(المادة 
 .١١/٦/٢٠١٨ویعمل بها من تاریخ إقرارها في  "والمعارض الخارجیة العمل

لمعارض الخارجیة تبعًا لألهمیة وحاجة ایكون اشتراك الطلبة بالمؤتمرات العلمیة والندوات وورش العمل و  : )٢(المادة 
  .ووفقًا لالهتمامات التي تحددها الجامعة أو ترتبط باحتیاجات المجتمع األردني الجامعة،

عى ار من رئیس الجامعة بناًء على تنسیب العمید المعني وتوصیة رئیس القسم، ویر اشتراك بقر یكون اال : )٣(المادة 
 .هم للنشاط المعنيعند الموافقة على المشاركة التوزیع المتكافيء بین الطلبة في القسم ومدى مناسبت

یجوز للطالب المشاركة في نشاط واحد في العام الدراسي الواحد خالل الفصل الدرسي األول أو الثاني في  : )٤(المادة 
نشاط أثناء في ال ن ال تزید مدة المشاركةمن هذه التعلیمات، على أـ) ١(مادة النشاطات المذكورة في ال

سبوع، ویجوز مشاركة الطالب في الفصل الصیفي على أن ال تزید و الثاني على أالفصل الدراسي األول أ
لنشاطات التي تعقد خالل أسبوع مدة المشاركة على ثالث أیام دراسیة، وال یجوز المشاركة في أي من ا

المعمول به في  سبوع األول من بدایة كل فصل دراسي طبقًا للتقویم الجامعياإلمتحانات النهائیة أو اإل
  .الجامعة الهاشمیة

ألف دینار تدفع ) ١٠٠٠(تتحمل الجامعة النفقات المالیة المترتبة على المشاركة الواحدة بحد أعلى مقداره  : )٥(المادة 
 .من مخصصات عمادة شؤون الطلبة لهذه الغایة

جامعة أن یصرف للطالب غیر الحاصل من هذه التعلیمات یجوز لرئیس ال) ٥(حكام المادة أمع مراعاة  : )٦(المادة 
 -:على دعم من أي جهة خارج الجامعة اآلتي

 .تذكرة السفر بالدرجة السیاحیة أو قیمة البدل عنها بموجب إیصاالت رسمیة - أ
  .رسوم االشتراك في النشاط إن وجدت - ب

ین دینار أربع) ٤٠(ن ال تزید عن في النشاط إلى خارج المملكة على أمیاومات عن فترة المشاركة  -ج
عشرون دینارًا وضمن السقف الوارد في ) ٢٠(تزید عن  في اللیلة الواحدة وٕالى داخل المملكة على أن ال

   .من هذه التعلیمات )٥(المادة 
للرئیس صرف كامل المیاومات المقررة للطالب المشارك في أي نشاط خارج المملكة في حال لم   -أ : )٧(المادة 

 .الجهة المنظمة للنشاطیحصل على أي دعم من 
من المیاومات المقررة للطالب المشارك في أي نشاط خارج المملكة في %) ٥٠(للرئیس صرف نسبة - ب

حال حصل على أي دعم من الجهة المنظمة للنشاط بحیث تغطي نفقات اإلقامة وتذاكر السفر 
 . ورسوم المؤتمر
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سم المعني للمشاركة في أي نشاط على أن یرفق بطلبه الدعوة على الطالب أن یتقدم بطلب الى رئیس الق : )٨(المادة 
الرسمیة الموجهة له من الجهة المنظمة والمعلومات المتعلقة بالنشاط والتكالیف المالیة ومقدار الدعم إن 
وجد، على أن یرفع طلبه إلى عمید الكلیة والذي بدوره یرفع تنسیبه بشأنه إلى رئاسة الجامعة وفقًا 

 . لألصول
 .بمشاركة الطلبة بعد موافقة رئیس الجامعةعلى العمید المعني بالنشاط إبالغ عمید شؤون الطلبة  : )٩(مادة ال

تسدد النفقات المالیة المترتبة على مشاركة الطالب وتسویة السلف المالیة بعد عودته مباشرة بموجب  : )١٠(المادة 
 .الوثائق الرسمیة المطلوبة لذلك

 .لس العمداء في الحاالت التي لم یرد عنها نص في هذه التعلیماتیبت مج: )١١(المادة 
 .رئیس الجامعة ونوابه والعمداء وروؤساء األقسام مسؤولون عن تنفیذ هذه التعلیمات: )١٢(المادة 

 
 


