تعليمـــات الزيارة العلمية ألعضاء الهيئة التدريسية
صادرة عن مجلس العمداء في جامعة مؤتة

استنادا لنص المادة (/36أ) من نظام الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة
رقم ( )143لسنة 2003

المادة (:)1

ويعما

تسمى هذه التعليمات تعليماات الزيااة العلميا ألعضاا الهيئا التدةيساي
بها اعتبا اة من تاةيخ صدوةها.

المادة (:)2

للكلم ا ااات والعب ا اااةات التاليا ا ا حيثم ا ااا وةدت فا ا ا ه ا ااذه التعليم ا ااات المع ا ااا

يكا ا ا

المخصص لها أد اه ما لم تدل القرين على غير ذلك:
الجامـعــة :جامع مؤت

الرئــيـس :ةئيس الجامع .

الكلــيــة :الكلي الت يعم فيها عض الهيئ التدةيسي .

المجلــس :مجلس الكلي الت يعم فيها عض الهيئ التدةيسي .

عضو الهيئة التدريسية :عض الهيئ التدةيسي برتب أساتاذ أو أساتاذ ماااة
أو أستاذ مساعد.

العمـيــد :عميد الكلي الت يعم فيها عض الهيئ التدةيسي .

القــســم :القسم الذي يعم فيه عض الهيئ التدةيسي .
الزيارة العلمية :أي ااا علما يقا

باه عضا الهيئا التدةيساي فا جامعا أو

مركا ااز أو معها ااد علم ا ا خا اااةم المملك ا ا أو شــــرأات أدويــــة أو
مستشفيات ،ت افق عليه الجامع

باستثنا التدةيس.

()3

الفصل الدراسي :الفص الدةاس العادي بحسب التق يم الجامع للجامع .
ياتر ف عض الهيئ التدةيسي المتقد للزياة العلمي ماا يلا -:

المادة (:)3
أ-

أ يك ا

ا قطااع.

ب-

أ يكا

ااد أمضااى خدم ا فعلي ا ف ا الجامع ا ثااسن ساان ات علااى األ ا دو
ااد ااار أو ب ا لااه للنااار خااسل خدمتااه ف ا الجامع ا ثسث ا بح ا ن

علااى األ ا ف ا مجااست علمي ا معتمااد ومفهرس ا ماان الجامع ا ب ا حض ا ة
الزياة العلمي األولى وبحثين على األ

ج-

بين زياةتين علميتين متتابعتين.

أ يتفرغ كليا لبر امج الزيااة العلميا وأ ي يقا
الزياة العلمي الم افق عليه.

بامي عما خخاار خااةم بر اامج

د -أ يقااد عض ا الهيئ ا التدةيسااي مخططااا علميااا يتضاامن أهااداح ومحاااوة الزياااة
العلمي .
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المادة ( :)4أ -لعض الهيئ التدةيسي التقد للقسم بطلب اشت ار فا أي ااا علما اساتجاب
لاادع بايشاات ار فا زياااة علميا ت جااه مليااه أو للجامعا أو للكليا أو للقساام با
هايا ا األس ااب ع ال ارب اال م اان الفصاا الد اةسا ا األول مذا كا ا ا

الفص الدةاس الثا

كا ا

وب

الزي اااة العلميا ا عل ااى

هاي األسب ع الثامن من الفصا الد اةسا الثاا

مذا

الزياااة العلمي ا علااى الفص ا الد اةسا األول ماان العااا الجااامع الااذي يليااه

وفقا لأل م ذم المعد لهذه الغاي

على أ ترفل ت صي مجلاس القسام للكليا خاسل

أسب ع من طلبه وترفل ت صي مجلاس الكليا للارئيس خاسل أساب ع وتاتم الم افقا
تنسيبات ك من القسم ومجلس الكلي .

بقراة من الرئيس ف ض

()1

ب -مل مراعا ما وةد ف المااد /3ب يجا ز أ يمانع عضا الهيئا التدةيساي أكثار مان
زياة علمي بعاد ماروة سانتين خدما فعليا علاى الزيااة العلميا التا سابقتها وعلاى أ
يع د بعد ا تها الزياة العلمي مباشار وأ يخاد فا الجامعا مثـل ماد الزيااة العلميا
وعلى أ تضاح ملى مد التزامه اذا كا ملتزما للجامع .

ج-

()4

ي تقب استقال عض الهيئا التدةيساي مان عملاه فا الجامعا خاسل ماد الزيااة
العلميا

أو ب ا ا قضااا مثل ا مااد الزياااة خدما فعلي ا ف ا الجامع ا بعااد الزياااة

العلمي مي مذا ةدت كام المبالغ الت دفع

له وف هذه الحال ي تحساب ماد

الزياة ألغراض مكافم هاي الخدم وايدخاة والتفرغ العلم .

د -ي يجا ز ماانع الزياااة العلميا بعااد مجاااز التفاارغ العلما أو ا جاااز باادو اةتااب أو
ا جاااز ايضااط ارةي
األ

ويمكاان منحهااا بعااد مااروة عااا د اةس ا خدم ا فعلي ا علااى

بعد تلك ا جازات.

ها -ي يج ز منع الزياة العلمي ألكثر من عض هيئ تدةيسي ف القسم ال احد فا
ذات ال

وتعطى األول ي للرتب األكاديمي األد اى علاى الرتبا األعلاى وفا حاال

تقد أكثر مان عضا هيئا تادةيس فا

فاس الرتبا األكاديميا تعطاى األول يا لأل اد

ف الرتب ؛ وفي حال تساوي النقاط ُتعطى األولوية لمـن لدهـأ أاثـاخ ت ـدم أولويـات
البثث الوطنية أو األاثـاخ اات الصـلة ا دمـة المجتمـم المثلـي ( تـم تعـد ل نـص
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و -ما اال م ارعا ااا ما ااا وةد ف ا ا البنا ااد (ب) أعا ااسه ي يج ا ا ز أ يرش ا اع عض ا ا الهيئ ا ا
التدةيسي زياة علمي أخار أو أ يمانع أي مجااز باساتثنا مجااز التفارغ العلما
ب ا قضا مد خدمته الفعلي بعد الزياة العلمي السابق .
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ز -يقااد عض ا الهيئ ا التدةيسااي تقري ا ار علميااا مفصااس ح ا ل الزياااة بعااد ا تهائهااا مباشاار ملااى
عمي ااد الكليا ا المعنا ا م اان خ ااسل القس اام ليص اااة مل ااى ةفع ااه مل ااى ةئ اايس الجامعا ا أو م اان

يف ضاه؛يعتماده مرفقااا بااه تقريا ار خخار ماان الجها الداعيا حا ل الناااا العلما الااذي تاام

م جازه ويوثق في عمادة البثث العلمي
المادة (:)5

()5

ياتر ف الزياة العلمي ما يل -:

أ تستند ملى دع ةسمي من الجه الداعي .

أ-
ب-

أن تكـون الجامعــة الداعيــة

(.)QS

()6

ــمن أعلـى ( )500جامعــة حســب تصــني

ضمن اختصاص عض الهيئ التدةيسي .

ج-

أ تك

د-

أ تتضاامن بر امجااا واضااحا ومحااددا يسااتفيد منااه عضا الهيئا التدةيسااي

علميا وينعكس على أدائه األكاديم و يك
أ تكا

ه-

تمديدها.
المادة (:)6
المادة (:)7

فيه فائد للجامع .

مااد الزياااة العلميا لفصا د اةس ا واحااد وي يجا ز تجدياادها أو

تعتبر مد الزياة العلمي جز ا ي يتج أز من خدم عض الهيئ التدةيساي الفعليا
ف الجامع ألغراض التر ي وايدخاة ومكافم هاي الخدم .
تطبا ااق علا ااى عض ا ا الهيئ ا ا التدةيسا ااي خا ااسل الزيا اااة العلمي ا ا األحكا ااا المالي ا ا

التالي ا -:
أ-

يستمر عض الهيئ التدةيساي فا تقاضا ةاتباه مان الجامعا

باساتثنا

عااسو التنق ا المقاارة ألعضااا الهيئ ا التدةيسااي وعااسو ا داة وح ا افز

الم ازي عن المد الت يقضايها فا الزيااة العلميا ويضااح ملياه صا
ةاتبه الاهري عن ك شهر.

ب-

يصرح لعض الهيئ التدةيسي الحاص علاى زيااة علميا تاذكر السافر

ذهابااا وايابااا م لاام تكاان مدف عا ماان با الجها الداعيا
ذلك ف
المادة (: )8

يبا ا

علااى أ يحاادد

راة منع الزياة العلمي مل تحديد جه السفر وخط السير.

ةئ اايس الجامعا ا فا ا الح ااايت التا ا ل اام ي اارد عليه ااا ا ا

التعليمات.
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فا ا ه ااذه

( )1تم تعدي

الماد بم جب راة مجلس العمدا ة م ( )2015/595تاةيخ .2015/11/4

( )2تم تعدي

الماد بم جب راة مجلس العمدا ة م (  )2017/407تاةيخ )2016/7/18

( )6( )5( )4( )3تا ام تع اادي

صا ا ص الما ا اد بم ج ااب ا اراة مجل ااس العم اادا ة اام ( )2018/98ت اااةيخ

.2018/2/20
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