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 تعليمات األشتراك في المؤتمرات العلمية الخاص بأعضاء هيئة التدريس في جامعة جدارا

تسمى ىذه التعميمات )تعميمات االشتراك في المؤتمرات العممية( ويعمل بيا اعتبارًا من  :1المادة
 تاريخ صدورىا.

 توزع مخصصات المؤتمرات العممية عمى الكميات بنسبة عدد أعضاء الييئة التدريسية بيا. :2المادة

يتم األشتراك في ىذه المؤتمرات بقرار من العميد وفق األسس التي تضعيا الكمية بناًء عمى تنسيب  :3المادة
ر منح العضو المقرر اشتراكو من رئيس القسم المعني، ولو أن يستأنس برأي مجمس الكمية، ولمعميد أن يقر 
 في المؤتمر سمفة ال تتجاوز مجموع استحقاقاتو المتوقعة بموجب ىذه التعميمات.

تعطى األولوية لحضور المؤتمرات العممية التي تعالج موضوعات تيم الجامعة او ترتبط بأحتياجات  :4المادة
 البالد وقضاياىا.

في المؤتمرات العممية عمى ان تقوم الجامعة بالتغطية المالية يجوز لعضو ىيئة التدريس االشتراك  :5المادة 
( 1777( و)Scopusفي قاعدة البيانات ) أبحاثيا ( دينار سنويًا لممؤتمرات المدرجة1057بما ال يتجاوز  )

 دينار لغيرىا.

 يصرف لعضو الييئة التدريسية المشترك ما يمي: أواًل: :6المادة 

المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة لو حسب نظام االنتقال  تذكرة سفر من عمان لمكان حضور .أ
 والسفر.

 %( منيا إذا كان مستضافًا.57تدفع المياومات المقررة كاممة او ) .ب
ال يتجاوز الحد األعمى لمجموع مخصصات السفر والمياومات ورسوم االشتراك بالمؤتمر مبمغ  .ت

( دينارًا 1777( أو )Scopusعدة بيانات )(، دينارًا لممؤتمر الواحد إذا كان مدرجًا في قا1057)
 إذا لم يكن كذلك.
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ويوم قبمو ويوم بعده، ويطمب من الباحث  تحسب المياومات طيمة أيام المؤتمر  .ث
اثبات سفره بموجب تذكرة الطيران وجواز السفر عمى ان يقدم تقرير عن المؤتمر ومشاركتو حال 

ال سيتم حسم  مبمغ المؤتمر من راتبة . العودة وفي خالل اسبوع كحد أقصى وا 

 ثانيًا:

نتقال يعامل العمداء ومساعدو الرئيس الذين يشاركون في مؤتمرات عممية حسب نظام اإل . أ
 والسفر المعمول بو في الجامعة .

عدم دعم اشتراك أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات التي تنعقد اثناء تمتعيم بإجازة التفرغ  . ب
 أو األنتداب أو األعارة.العممي أو اإلجازة بدون راتب 

يسمح لعضو ىيئة التدريس بالمشاركة في المؤتمرات العممية خالل الفصل األول والثاني بواقع  :7المادة 
عمل، وشريطة تعويض محاضراتو بالتنسيق مع العميد ن والفصل الصيفي بواقع يومي أسبوع كحد أقصى

                      المعني.
 ة التدريس مع طمب المشاركة في المؤتمر كل من التالي:يقدم عضو ىيئ :8المادة

جدول تعويض المحاضرات التي يتغيب عنيا خالل الفصل وتوضع في جدول خاص معمن لمطالب  -1
 وموثق لدى رئيس القسم قبل سفره.

 بيان األلتزام بالساعات المكتبية . -2
 تدريس.( الخاص بعضو ىيئة الResearch Gateو) (Google Scholarتوثيق عمل ) -3
يقدم عضو ىيئة التدريس بعد عودتو تقرير عن مشاركتو في المؤتمر يقدم الى رئيس الجامعة حسب  -4

 في الكمية المعنية.  Seminarاألصول أو يقوم بعمل 

و وحدة إدارية يتقدم بطمب حضور أعضو الييئة التدريسية المكمف بموقع اداري كمدير مركز  :9المادة 
 األكاديمي.المؤتمر من خالل قسمو 
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( ايام عمل في السنة األكاديمية لحضور 0أ. يجوز لعضو ىيئة التدريس ان يتغيب لغاية ) :11المادة
المؤتمرات العممية أو الورش أو االجتماعات أو الدورات التدريبية المختمفة ، الخ....، ويستثنى من ذلك 

مى أن تعامل أيام التغيب عن العمل الغياب في ميمات رسمية بتكميف من األستاذ رئيس الجامعة، ع
 اإلجازة اإلضطرارية دون راتب .معاممة ألعضاء ىيئة التدريس التي تزيد عن ما ورد اعاله 

يجوز لعضو ىيئة التدريس الحاصل عمى دعم مالي من مشاريع خارجية أن يتغيب أيام اضافية عن  -ب
المتعمقة بمشاريع خارج األردن، وأن تكون خارج  المذكورة في البند )أ(، ألغراض حضور اإلجتماعات الدولية

 أيام الدوام الرسمي في الفصول الدراسية األول والثاني والصيفي وبموافقة األستاذ  رئيس الجامعة .

( Erasmusفيما يتعمق بالمؤتمرات العممية /المشاركات المدعومة من األتحاد األوروبي )+ :11المادة 
 السفر فقط.تتحمل الجامعة فرق تذاكر 

( في مجالت موجودة في قاعدة بيانات Abstractsمعاممة المؤتمرات التي تنشر ال) :12المادة 
(Scopus ) االشتراك في المؤتمرات العممية ، إعتبارًا من تاريخ صدور ىذا القرار.معاممة 

أو في أي اشكال يبت رئيس الجامعة في الحاالت التي لم يرد عمييا نص في ىذه التعميمات،  :13المادة 
 ناتج عن تطبيقعا.

 


