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 ا، ويعمل بها اعتبار  2021تسمى هذه التعليمات "تعليمات اإليفاد" في جامعة عمان العربية لسنة  1
 من تاريخ إقرارها.

 

 :على خالف ذلكما لم تدل القرينة  المبينة إزاء كل منهااآلتية المعاني والعبارات يكون للكلمات  2
 

 .جامعة عمان العربية : الجامعة
 في الجامعة. مجلس العمداء : المجلس
 .رئيس الجامعة : الرئيس
 .عميد الكلية المعني في الجامعة : العميد
 .لجنة التعيين والترقية في الجامعة : اللجنة
 .االلتحاق للحصول على مؤهل العلمي : االيفاد
الشخص الذي تمت الموافقة عليه للحصول على المؤهل  : الموفد

 العلمي.
 درجة البكالوريوس أو ما يعادلها. : الدرجة الجامعية األولى
 درجة الماجستير أو ما يعادلها. : الدرجة الجامعية الثانية

 .الجامعةتعليمات اإليفاد في  : التعليمات
 

 يفادهم وطيلة مدة التزامهم.إتطبق هذه التعليمات على الموفدين خالل فترة  3
 

تصنيف شنغهاي ألفضل ة )مصنفة في مرموق مؤسسة جامعيةيكون اإليفاد الخارجي إلى  أ. 4
 الدكتوراه يوافق عليه المجلس.درجة خارج األردن للحصول على  (جامعة 500

 يكون اإليفاد الداخلي للحصول على الدرجة الجامعية الثانية داخل األردن. ب.

ملتحق ببرنامج دكتوراه أو ما يعادله في جامعة أو معهد  هو الجزئي لمن اإليفاديكون  ج.
دراسية واحدة على األقل قبل جامعي أو مركز مرموق توافق عليه اللجنة وأنهى سنة 

 الجزئي. لإليفادالتقدم بطلب الترشح 
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في التخصصات التي تحتاجها الجامعة بناء  على الحاجة اإليفاد يكون الترشح لغرض  أ. 5
 الفعلية والمستقبلية لألقسام والكليات.

لجنة المستند على تنسيب عمادة العلى تنسيب  يكون اإليفاد بقرار من المجلس بناء   ب.
 وتوصية كل من مجلسي القسم والكلية.البحث العلمي والدراسات العليا 

 

 شروط التقدم بطلب ترشح لإليفاد للحصول على مؤهل العلمي. 6
 :يأتييشترط في المتقدم بطلب الترشح لإليفاد ما  أ.

جامعة  على الدرجة الجامعية األولى في تخصص اإليفاد من أن يكون حاصال   .1
 للحصول على درجة الماجستير.األقل على  اجيد جد  تقدير بو معترف بها 

على درجة الماجستير في تخصص اإليفاد من جامعة معترف  أن يكون حاصال   .2
 للحصول على درجة الدكتوراه.األقل على  اجيد جد  تقدير بو بها 

أن تكون شهادة الدرجة الجامعية األولى والثانية معادلة من وزارة التعليم العالي  .3
 كانت صادرة من جهة غير أردنية.والبحث العلمي في األردن إذا 

كحد أقصى للحصول على  اميالدي   اثالثين عام   علىأال يزيد عمر المتقدم لإليفاد  .4
كحد أقصى للحصول على درجة  اميالدي   اوثالثين عام   ةدرجة الماجستير وخمس

 الدكتوراه.
في اختبار اللغة اإلنجليزية  (550) على عالمة ال تقل عن ن يكون المتقدم حاصال  أ .5

(Toefl Exam )ـفي اختبار ال( 6) أو (Elit Exam). 
 ن يستكمل متطلبات القبول كافة في الجامعة المرشح لاللتحاق بها.أ .6
 ال يكون ملتزما بالعمل ألي جهة أخرى.أ .7

للرئيس بناء  على تنسيب مجلس الكلية في الكليات ذات الخصوصية وضع شروط إضافية  ب.
 توفرها بالمرشحين لإليفاد لديها، على أن يتم إعالنها قبل التقدم بطلبات الترشيح.يجب 

يجوز لمن على مقاعد الدراسة لنيل درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه او ما يعادلها  ج.
التقدم للمنافسة على الترشيح لإليفاد عند اإلعالن عن حاجة الجامعة شريطة استيفاء 

 .الواردة في هذه المادةالشروط كافة 
ا يلتزم بموجبه  د. ا جزئي ا تعهد  ( سنوات 3الخدمة في الجامعة لمدة تعادل )بيوقع الموفد ايفاد 

 عن كل سنة دراسية أو أي كسر من السنة.
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 :آلية اختيار المرشحين لإليفاد للحصول على مؤهل علمي 7
 

وعلى موقع الجامعة اإللكتروني األقل على واحدة تعلن الجامعة في صحيفة يومية محلية  أ.
، وتقدم الطلبات أو جزئي ا اأم خارجي   اكان داخلي  أعن حاجاتها من المرشحين لإليفاد سواء 

 وفق النموذج المعد لذلك، وال يقبل أي طلب غير مستوف للشروط الواردة في اإلعالن.
 

من حملة الدرجة الجامعية كتوراه ة الدجللحصول على در تتم المفاضلة بين المرشحين  ب.
 :ر اآلتيةيلمعايا الثانية وفق

 

 العالمة المعيار
 ةنقط 35 عالمة الدرجة الجامعية األولى

 نقطة 40 عالمة الدرجة الجامعية الثانية
الخبرة )بواقع نقطة لكل سنة شمسية كاملة من الخبرة بدوام كامل في 

نقاط وال تحتسب أجزاء ( 5) عمل ذي عالقة بالتخصص وبحد أقصى
 السنة(.

 نقاط 5

البحث العلمي )بواقع نقطتين لكل بحث منشور أو مقبول للنشر في 
ونقطة  SCOPUSمجلة علمية مفهرسة ومصنفة في قاعدة بيانات 

 المحكمة واحدة في المجالت المعتمدة األخرى ووقائع المؤتمرات
 نقاط.( 10) وبحد أقصى

 نقاط 10

 نقاط 10 المقابلة الشخصية
 

من حملة الدرجة الجامعية الماجستير ة جللحصول على در تتم المفاضلة بين المرشحين  .ج
 األولى وفق المعايير اآلتية:

 

 العالمة المعيار
 نقطة 25 عالمة الثانوية العامة

 نقطة 60 عالمة الدرجة الجامعية األولى
)بواقع نقطة لكل سنة شمسية كاملة من الخبرة بدوام كامل في  الخبرة

نقاط وال تحتسب أجزاء  (5)عمل ذي عالقة بالتخصص وبحد أقصى 
 السنة(

 نقاط 5

 نقاط 10 المقابلة الشخصية
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الدكتوراه أو  درجة الجزئي الستكمال الحصول على لإليفادتتم المفاضلة بين المتقدمين  .د
 ما يعادلها وفق المعايير اآلتية:

 

 العالمة المعيار
 نقطة 35 عالمة الدرجة الجامعية األولى

 نقطة 35 الثانيةعالمة الدرجة الجامعية 
 نقطة 15 تاريخ الطلبالدكتوراه/ أو تقرير المشرف حتى  عالمة

 نقطة 15 المقابلة الشخصية
 

فصل لالداخلي للحصول على درجة الماجستير سنتين قابلة للتمديد اإليفاد كون مدة ت أ. 8
ا داخلي ا لمدة فصل دراسي واحد.إدراسي واحد، ويمكن تأجيل االلتزام للموفد   يفاد 

سنة لتكون مدة اإليفاد الخارجي للحصول على درجة الدكتوراه ثالث سنوات قابلة للتمديد  ب.
ا خارجي ا لمدة فصل دراسي واحد.دراسية واحدة، ويمكن تأجيل   االلتزام للموفد إيفاد 

الدكتوراه أو ما يعادلها للفترة المتبقية  درجة الجزئي الستكمال الحصول على اإليفاديكون  .ج
 ( سنوات تجدد سنة فسنة.3) علىالدكتوراه أو ما يعادلها بحيث ال تزيد  درجةلنيل 

وخارجي ا بعد انتهاء المدة القانونية لإليفاد بناء  على تقارير يتم تمديد مدة اإليفاد داخلي ا  د.
 .مجلسوذلك بقرار من ال، المشرف والجامعة الموفد لها

 

عن كل سنة دراسية أو سنوات العمل لدى الجامعة ثالث  اجزئي  أو يلتزم الموفد داخلي ا أو خارجي ا  9
 أي كسر من السنة.

 

ا لألحكام المالية المتعلقة بنظام البعثات العلمية وعقد اإليفاد تصرف  10 مخصصات اإليفاد وفق 
 مناء.ألالمعتمدين من مجلس ا

 

من تخرجه مع تقديم  ا( يوم  60خالل مدة أقصاها ) ايلتزم الموفد بتقديم نفسه للجامعة رسمي   11
( شهور وفي الفصل الدراسي 6الوثائق الرسمية كافة  المؤيدة لذلك، ويحق للجامعة تعيينه خالل )

 من تاريخ اإلبالغ الرسمي من الموفد. االذي تراه مناسب  
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اإليفاد أو وتعليمات البعثات العلمية في حال إخالل الموفد بأي شرط من شروط العقد و/أو نظام  12
تركه أو انقطاعه عن العمل و/أو فصله من العمل يلتزم الموفد وكفالؤه بدفع قيمة كامل الرهن 

ا %( 100) دون نقصان، وقيمة الشرط الجزائي البالغ من قيمة الرهن، ويعد هذا المبلغ مستحق 
ا عند الطلب على الموفد وكفالئه دون حاجة إلى إنذار ودون اعتراض  مرحلة  وفي أيومستحق 

 من مراحل تنفيذ مدة االلتزام نتيجة اإليفاد.
 

على الموفد بعد عودته أن يتقدم بتقرير خطي لعميد البحث العلمي والدارسات العليا يبين فيه أنه  13
 اقد أنهى متطلبات الحصول على الشهادة التي أوفد من أجلها، ويتم إعالم رئاسة الجامعة رسمي  

 ( من هذه التعليمات. 11الستكمال إجراءات التعيين مع مراعاة أحكام المادة )
 

تحسب مدة االلتزام للموفد العائد بعد إنهائه جميع متطلبات الحصول على الدرجة أو الشهادة  14
طي ا من تاريخ تقديم الموفد نفسه للجامعة خ االتي أوفدته الجامعة للحصول عليها، وذلك اعتبار  

 وإبراز ما يثبت حصوله على هذا المؤهل. 
 

يفاده الصادر عن إ( شهور من قرار 6) علىعلى الموفد االلتحاق بدارسته خالل فترة ال تزيد  15
 .مجلسال

 

 اإلجراءات التنفيذية وأسس المفاضلة: 16
للتخصصات الدقيقة والمؤهالت قرار احتياجات األقسام إمجلس الألغراض اإليفاد يتولى  .أ

 العلمية بناء  على توصيات من مجالس األقسام ومجالس الكليات.
يتم اإلعالن عن توفر فرص اإليفاد في التخصصات والمؤهالت المشار إليها في الفقرة  .ب

واستقبال الطلبات وفق اإلجراءات المعتمدة لدى عمادة البحث العلمي والدارسات  )أ(
 .العليا

 

 .في هذه التعليمات أو حكم في الحاالت التي لم يرد فيها نصمجلس اليبت  17
 

 .مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليماتكل في مجاله عمداء الو رئيس ال 18
 


