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 8102لسنة ( 5)تعليمات رقم 

 تعليمات اشتراك طلبة الجامعة الهاشمية في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل"
 "والمعارض الخارجية

 77/6/3172المؤرخ في ( 147/23/3172)صادرة عن مجلس العمداء بموجب قرار ذي الرقم 
 

تعليمات اشتراك طلبة الجامعة الهاشمية في المؤتمرات والندوات العلمية وورش  "تسمى هذه التعليمات  : (7)المادة 
 .77/6/3172ويعمل بها من تاريخ إقرارها في  "والمعارض الخارجية العمل

لمعارض الخارجية تبعًا لألهمية وحاجة ايكون اشتراك الطلبة بالمؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل و  : (3)المادة 
  .ووفقًا لالهتمامات التي تحددها الجامعة أو ترتبط باحتياجات المجتمع األردنيالجامعة، 

عى ار من رئيس الجامعة بناًء على تنسيب العميد المعني وتوصية رئيس القسم، وير اشتراك بقر يكون اال : (2)المادة 
 .لنشاط المعنيعند الموافقة على المشاركة التوزيع المتكافيء بين الطلبة في القسم ومدى مناسبتهم ل

يجوز للطالب المشاركة في نشاط واحد في العام الدراسي الواحد خالل الفصل الدرسي األول أو الثاني في  : (4)المادة 
نشاط أثناء في ال ن ال تزيد مدة المشاركةـأمن هذه التعليمات، على ( 7)مادة النشاطات المذكورة في ال
ويجوز مشاركة الطالب في الفصل الصيفي على أن ال تزيد و الثاني على أسبوع، أالفصل الدراسي األول 

لنشاطات التي تعقد خالل أسبوع مدة المشاركة على ثالث أيام دراسية، وال يجوز المشاركة في أي من ا
المعمول به في  سبوع األول من بداية كل فصل دراسي طبقًا للتقويم الجامعيمتحانات النهائية أو اإلاإل

  .الجامعة الهاشمية
ألف دينار تدفع  (7111)تتحمل الجامعة النفقات المالية المترتبة على المشاركة الواحدة بحد أعلى مقداره  : (5)المادة 

 .من مخصصات عمادة شؤون الطلبة لهذه الغاية
يجوز لرئيس الجامعة أن يصرف للطالب غير الحاصل  لتعليماتامن هذه  (5)حكام المادة أمع مراعاة  : (6)المادة 

- :على دعم من أي جهة خارج الجامعة اآلتي

 .رسميةتذكرة السفر بالدرجة السياحية أو قيمة البدل عنها بموجب إيصاالت  - أ
  .رسوم االشتراك في النشاط إن وجدت - ب

أربعين دينار  (41)ن ال تزيد عن أفي النشاط إلى خارج المملكة على مياومات عن فترة المشاركة  -ج
لى داخل المملكة على أن ال لليلةافي  عشرون دينارًا وضمن السقف الوارد في  (31)تزيد عن  الواحدة وا 

   .من هذه التعليمات (5)المادة 
للرئيس صرف كامل المياومات المقررة للطالب المشارك في أي نشاط خارج المملكة في حال لم   -أ : (1)ة الماد

 .يحصل على أي دعم من الجهة المنظمة للنشاط
في  لمملكةامن المياومات المقررة للطالب المشارك في أي نشاط خارج  (%51)للرئيس صرف نسبة - ب

للنشاط بحيث تغطي نفقات اإلقامة وتذاكر السفر على أي دعم من الجهة المنظمة  ل حصلاح
  .ورسوم المؤتمر
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 ةو عدلا هبلطب قفر ي نأ ىلع طاشن يأ يف ةكر اشملل ينعملا مسقلا سيئر  ىلا بلطب مدقتي نأ بلاطلا ىلع : (2)المادة 
 نإ معدلا رادقمو  ةيلاملا فيلاكتلاو  طاشنلاب ةقلعتملا تامو لعملاو  ةمظنملا ةهجلا نم هل ةهجو ملا ةيمسر لا
 اً قفو  ةعماجلا ةسائر  ىلإ هنأشب هبيسنت عفر ي هر و دب يذلاو  ةيلكلا ديمع ىلإ هبلط عفر ي نأ ىلع ،دجو 
  .لو صألل

 .ةعماجلا سيئر  ةقفاو م دعب ةبلطلا ةكر اشمب ةبلطلا نو ؤ ش ديمع غالبإ طاشنلاب ينعملا ديمعلا ىلع : (9)المادة 
 بجو مب ةر شابم هتدو ع دعب ةيلاملا فلسلا ةيو ستو  بلاطلا ةكر اشم ىلع ةبتر تملا ةيلاملا تاقفنلا ددست : (71)المادة 

 .كلذل ةبو لطملا ةيمسر لا قئاثو لا
 .تاميلعتلا هذه يف صن اهنع در ي مل يتلا تالاحلا يف ءادمعلا سلجم تبي: (77)المادة 
 .تاميلعتلا هذه ذيفنت نع نو لو ؤ سم ماسقألا ءاسؤ و ر و  ءادمعلاو  هباو نو  ةعماجلا سيئر : (73)المادة 

 
 


