9

تسمى هذه التعليمات "تعليمات البعثات العلمية" في جامعة الشرق األوسط لسنة  ،5102ويعمل بها
اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.

2

بناء على تنسيب من لجنة
يتم إرسال المبتعث للحصول على المؤهل العلمي بقرار من مجلس العمداء ً
التعيين والترقية وفي ضوء توصية من مجلس القسم وتنسيب من مجلس الكلية.

3

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )6من نظام البعثات العلمية يشترط في المرشح للبعثةة نن يكةون حاصة ً
على المؤه ت العلمية المطلوبة والشروط المقررة للبعثة وهي:

.0

نن يكون حاص ً على درجةة البكةالوريوس فةي ت صةص البعثةة مةن جامعةة معتةرا بهةا وبتقةدير

.5

نن يكون حاص ً على درجةة الماجسةتير فةي ذات الت صةص مةن جامعةة معتةرا بهةا وبتقةدير

.3

نن يستكمل متطلبات القبول كافة في الجامعة المرشح ل لتحاق بها.

.4

ن ا يزيد عمره على مسة وث ثين عاماً مي دياً كحد نقصى.

جيد على األقل.

يقل عن جيد جداً.

.2

4

ن ا يكون ملتزماً بالعمل ألي جهة ن رى.

على المبتعث التقيد بأحكام نظام البعثات العلمية في جامعة الشةرق األوسةط ،مةا لةم يةنص علةى

فة

صراحة في هذه التعليمات.
يجوز ابتعاث الملتةزم بال دمةة فةي بعثةة علميةة ن ةرى قبةل انتهةاء مةدة التزامة إ فةي حةا ت اصةة

5

يقررها مجلس العمداء ،وفي هذه الحالة يجب نن

تتجاوز مدة ا بتعاث مجتمعة مس سنوات.

6

تصةةرا م صصةةات ا بتعةةةاث وفقةةاً لكحكةةةام الماليةةة المتعلقةةة بالبعثةةةات العلميةةة الصةةةادرة عةةن مجلةةةس

7

لغايات تجديد ا بتعاث سنوياً ،تقوم عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بإرسال "نموذج تجديةد

العمداء.
ن.

البعثة" إلى المبتعث قبل انتهاء سنة ا بتعاث التي هو فيها بشهرين ،والطلب منة تزويةد رساسةة
الجامعة بتقرير من األسةتاذ المشةرا علةى مؤهلة العلمةي يبةين وضةع الدراسةي ،علةى نن يرفةق

بالنموذج كشا الع مات لتلك السنة الدراسية إن وجد في حال نن ا بتعاث للحصول على درجة

علمية.
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ب.

ترسل األوراق المشةار إليهةا فةي البنةد (ن) مضةافاً إليهةا نمةوذج تقيةيم تقةدم المبتعثةين فةي سةيرهم
الدراسي وذلك ألغراض تجديد ا بتعاث ،إلى عميد الكلية المعني ورسةيس القسةم لبيةان الةرني فةي

سير دراسة المبتعث.
ج.

0

ةاء علةةى
يةةتم تجديةةد ا بتعةةاث سةةنوياً ضةةمن المةةدة القانونيةةة للبعثةةة بق ةرار مةةن رسةةيس الجامعةةة بنة ً
تنسيب عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

مةةع مراعةةاة مةةا ورد فةةي المةةادة ( )8مةةن نظةةام البعثةةات العلميةةة ،تةةتم إجةراءات التمديةةد بعةةد انتهةةاء المةةدة
القانونيةةة للبعثةةة وفقةاً لتجةراءات المشةةار إليهةةا فةةي البنةةود (ن ،ب) مةةن المةةادة ( )7مةةن هةةذه التعليمةةات،
بنةاء علةى تنسةيب لجنةة التعيةين والترقيةة وتوصةية عمةادة
ويصدر مجلس العمداء قراره بتمديد ا بتعةاث ً
الدراسات العليا والبحث العلمي.

1

على المبتعث بعد عودت نن يتقدم بتقرير طي لعميد الدراسات العليا والبحث العلمةي يبةين فية انة قةد
ننهةةى متطلبةةات الحصةةول علةةى الشةةهادة التةةي ابتعةةث مةةن نجلهةةا ،ويةةتم إع ة م رساسةةة الجامعةةة رسةةمياً
ستكمال إجراءات التعيين.

98

تحسب مدة ا لتزام للمبتعث العاسد بعةد إنهاسة جميةع متطلبةات الحصةول علةى الدرجةة نو الشةهادة التةي
ابتعثت الجامعة للحصول عليها ،وذلةك اعتبةا ارً مةن تةاريخ مباشةرت العمةل فةي الجامعةة وابةراز مةا يثبةت

حصول على هذا المؤهل.

99

يلتةةزم المبتعةةث بعةةد ت رجةة ا لتحةةاق بالجامعةةة مباشةةةرة وبالراتةةب المقةةرر فةةي الجامعةةة حسةةب الكةةةادر
المعتمد.

92

اإلجراءات التنفيذية ونسس المفاضلة:
ن.
ب.
ج.

ألغةةةةراض ا بتعةةةةاث يتةةةةولى مجلةةةةس العمةةةةداء تحديةةةةد احتياجةةةةات األقسةةةةام للت صصةةةةات الدقيقةةةةة
بناء على توصيات من مجالس األقسام ومجالس الكليات.
والمؤه ت العلمية ً
يتم اإلع ن عن تةوافر فةرص ل بتعةاث فةي الت صصةات والمةؤه ت المشةار إليهةا فةي الفقةرة (ن)
واستقبال الطلبات وفق األنظمة والتعليمات الجامعية النافذة.

يتةةةولى مجلةةةس القسةةةم دراسةةةة وفةةةرز الطلبةةةات وتحديةةةد الطلبةةةات التةةةي تنطبةةةق علةةةى نصةةةحابها
المواصةةفات المحةةددة فةةي اإلع ة ن .كمةةا يقةةوم القسةةم بإعةةداد قاسمةةة بالمرشةةحين ل بتعةةاث مرتبةةة

تنازلياً وفق المعايير المعتمدة بموجب هذه التعليمات.
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92

د.

يحدد مجلس العمداء نسةس المفاضةلة المبينةة علةى المةؤه ت العلميةة وال بةرات العمليةة واألداء

هة.

بهةدا المفاضةةلة بةةين المتقةةدمين للمنحةةة نفسةها ،تعطةةى األولويةةة للشة ص الحاصةةل علةةى قبةةول

في المقابلة الش صية للمتقدمين.

غير مشروط في الت صص المطلوب والمحدد في اإلع ن من جامعة معترا بها.

يتم الصةرا بةأمر مةن الةرسيس وفقةا للنظةام المةالي وفةي حةدود الموازنةة العامةة المعتمةدة ،وضةمن طةة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

93

يبت رسيس الجامعة في الحا ت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

94

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها ني تعليمات سابقة ذات صلة.

95

رسيس الجامعة والجهات التنفيذية المعنية فيها مسؤولون عن تنفيذ نحكام هذه التعليمات.

96

يجوز تعديل هذه التعليمات نو إلغاؤها إ بقرار من مجلس األمناء.

17

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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