
 *٩٢٠١) لسنة  ٧ تعلیمات رقم (
 والزیارات البحثیةتعلیمات المشاركة في المؤتمرات العلمیة المحكمة 
 في جامعة األمیرة سمّیة للتكنولوجیا

 ) ١٩صادرة استنادًا إلى أحكام المادة (
 من النظام األساسي لجامعة األمیرة سمّیة للتكنولوجیا 

 ٢٠٠٥) لسنة ١رقم (
 

في  حثیةوالزیارات الب): تسمى هـذه التعلیمات "تعلیمات المشاركة في المؤتمرات العلمیة المحكمة ١المادة (
تاریخ إقرارها من  "، ویعمل بها اعتبارًا من٢٠١٩) لسنة   جامعة األمیرة سمّیة للتكنولوجیا رقم (

 مجلس األمناء.
ردت في هذه التعلیمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ): یكون للكلمات والعبارات اآلتیة، حیثما و ٢المادة (

 ما لم تدل القرینة على خالف ذلك:
 الجامعــــة   : جامعة األمیرة سمیة للتكنولوجیا 

 الرئیــــس    : رئیس الجامعة
 عمید البحث العلمي في الجامعةالعمیـــــد   : 

 عمید الكلیة: عمید الكلیة التي ینتمي إلیها الباحث
 رئیس القسم : رئیس القسم المعني   

لمعتمدة ا قواعد البیانات البحثیة ضمن والمفهرس المؤتمـر: المؤتمر العلمي المتخصص والمحكم
 في تعلیمات الهیئة التدریسیة للفئة األولى.

 المؤتمر الخارجي: المؤتمر المنعقد خارج األردن
 المقبولة في المؤتمرالبحث         : ورقة البحث العلمي الكاملة 

 أو الزیارة البحثیة : عضو هیئة التدریس المشارك في المؤتمر        الباحث
 طالب المسجل والمنتظم في الجامعةالطالب: ال

 ى حسب تعلیمات الهیئة التدریسیةبحث الفئة األولى: البحث المصنف من الفئة األول
عمید  وم سفي المؤتمرات بقرار من الرئیس بناًء على توصیة مجلس الق الباحث مشاركةتتم ):   ٣المادة (

 .وتنسیب العمیدالكلیة 
 الملخص.، ولیس شریطة قبول البحث كامال المؤتمر الباحث للمشاركة فيیتم دعم  -أ ):  ٤المادة (

جوز دعم فیفي حال قبول ملخص البحث للباحثین العاملین في التخصصات المساندة،  -ب             
حضور المؤتمرات المتخصصة دون النظر إلى فهرستها، شریطة أن یقوم الباحث بنشر البحث 

 في مجلة من مجالت الفئة األولى خالل سنتین من مشاركته.



بشكل عام، یجوز دعم الباحث للمشاركة في مؤتمر على أساس قبول ملخص البحث شریطة أن یكون  -ج
ة في تخصصها والتي تعقد لجمع الباحثین وعرض مستجدات المؤتمر من المؤتمرات المتمیز 

البحث، شریطة أن یقوم الباحث بنشر البحث في مجلة من مجالت الفئة األولى خالل سنتین 
 من مشاركته.

ونسخة من البحث، ومعلومات كاملة عن  ،كتاب قبول البحث في المؤتمر مع طلبه الباحثیرفق  -د
بما في ذلك مكان انعقاده وزمانه ورسوم المشاركة فیه وما تغطیه هذه الرسوم. ویرفع  ،المؤتمر

، وذلك حسب النموذج المعتمد على موقع عمادة ى رئیس القسم الستكمال اإلجراءاتذلك كله إل
 البحث العلمي.

 سلفة ال تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة  بموجب هذه التعلیمات. الباحثنح یم ): ٥ المادة (
وبما  ،الفصل الدراسي الواحدفقط في  خارجي واحد مؤتمر المشاركة في للباحث یجوز -أ ): ٦ المادة (

 مرین اثنین في السنة األكادیمیة.تال یتجاوز مؤ 
مؤتمر ثان في السنة األكادیمیة شریطة  في للمشاركة دعما جزئیا لباحثیجوز دعم ا -ب               

نشره بحثا على األقل في مجالت الفئة األولى لكل سنة من السنتین السابقتین لسنة انعقاد 
  المؤتمر.  

 
ي ف سنوات خارجیة مرة كل ثالثیجوز دعم الباحث، بشكل كامل أو جزئي، لزیارة بحثیة  -): أ٧المادة (

وفي هذه الحالة یقدم الباحث مقترحا بحثیا للزیارة یوضح  للباحث،حال استمراریة النشاط البحثي 
 أهداف الزیارة ومبرراتها.

یتم دعم الباحث لزیارة بحثیة بقرار من الرئیس بناء على توصیة مجلس القسم ولجنة البحث  -ب         
 العلمي في الكلیة وتنسیب مجلس البحث العلمي في الجامعة.

ال یجوز دعم الباحث لزیارة بحثیة ثانیة إذا لم ینتج بحث من الفئة األولى عن الزیارة البحثیة  -ج         
              األولى.

 
  

معاملة الشخص المكلف بمهمة رسمیة وفق أحكام تعلیمات بدل االنتقال  الباحثیعامل  -): أ ٨(  المادة 
 ال تتجاوز المیاومات المصروفة أربع لیال. والسفر المعمول بها في الجامعة، على أن

دینار للورقة  )٤٠٠( أربعمائةرسوم  المشاركة في المؤتمر بحد أعلى یبلغ  للباحثتصرف  -ب
 الواحدة.

ق اإذا قبل للباحث أكثر من ورقة بحثیة في المؤتمر نفسه، فیجوز دعم رسوم تسجیل األور  -ج
 ) دینار.٦٠٠لرسوم التسجیل ستمائة (اإلضافیة على أال یتجاوز المبلغ الكلي 



، تصفیة سلفة السفر مبرزًا تذكرة السفر المستعملة،  السفر، لدى عودته من الباحثعلى  -أ): ٩المادة (
 في الدائرة المالیة.وصورة عن جواز سفره، 

ان وما إذا ك مشاركته البحثیةتقدیم تقریر حول  ،السفر، لدى عودته من الباحثعلى  -ب            
وذلك حسب النموذج المعتمد على موقع ، یشجع زمالئه على المشاركة في الحدث مستقبال أم ال

 عمادة البحث العلمي.
تقدیم  عرض على مستوى القسم أو الكلیة حول  ،السفرعلى المشارك، لدى عودته من  -ج            

 عمادة البحث العلمي.، وذلك حسب النموذج المعتمد على موقع مشاركته البحثیة
 معاملة أعضاء الهیئة التدریسیة لغایات تطبیق هذه التعلیمات. نو ن المتفرغو المحاضر  یعامل): ١٠المادة (

 
ار بقر بشكل كامل أو جزئي لحضور مؤتمرات علمیة متخصصة  یجوز دعم طلبة الجامعة ): ١١ المادة (

 .المعنيتوصیة مجلس القسم  وعمید الكلیة تنسیب العمید و  من الرئیس بناًء على
 

 ): ال تخضع المؤتمرات المنعقدة داخل األردن للحد األعلى المسموح به. ١٢المادة ( 
 

 ): تخضع كافة إجراءات الدعم لما تحدده المیزانیة المرصودة لدعم المشاركة في المؤتمرات١٣المادة (
 .والزیارات البحثیة

 
 المالي مسؤولون عن تنفیذ أحكام هذه التعلیمات.): الرئیس والعمید والمدیر ١٤المادة(

 
 ): یبت مجلس العمداء في أي حاالت لم یرد فیها نص.١٥المادة ( 


