1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات األحكام المالية المتعلقة بالبعثات العلمية" في جامعة الشرق األوسط
لسنة  ،2016ويعمل بها اعتبا ار من تاريخ إقرارها.

2

مع مراعاة ما ورد في المادة ( )11من نظام البعثات العلمية ،يتعهد المبتعث أو كفيله بـ:
أ.
ب.

رهن قطعة أرض أو أكثر أو عقار لدى الدوائر المختصة رهنا من الدرجة األولى لمصلحة
الجامعة يغطي قيمة الكفالة ،وتقوم الجامعة باختيار خبير عقاري لتقدير قيمة العقار.

واذا أثبت المبتعث بوثيقة مصدقة من دائرة األراضي عدم ملكيته أو عدم ملكية كفيله أرضا أو

عقا ار فإن عليه تقديم كفالة بنكية لصالح الجامعة من أحد البنوك األردنية يغطي مقدارها
مخصصات االبتعاث ومدة االلتزام مضافا إليها ( )%011من مقدارها.

3

تشمل مخصصات االبتعاث جزئيا أو كليا ما يأتي:
أ.

أجور سفر بالدرجة السياحية للمبتعث إلى الجهة المبتعث إليها ذهابا وايابا ولمرة واحدة فقط

ب.

رسوم الجامعة أو المؤسسة المبتعث إليها.

ج.

د.

خالل فترة االبتعاث.

المخصصات الشهرية وتكون على النحو اآلتي:

.0

يصرف للمبتعثين خارج األردن للحصول على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه مخصصات

.0

يصرف للمبتعثين داخل األردن للحصول على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه مخصصات

مالية شهرية مقدراها ( )0011دوالر.

مالية شهرية مقدراها ( )011دينار ،إذ كان ال يعمل.

تكاليف التأمين الطبي للمبتعث تسدد بموجب إيصاالت رسمية سنويا ،ويشترط أال تزيد مساهمة
الجامعة في هذه التكاليف سنويا في أي حال من األحوال على:
 )011( -دينار لألعزب.

 ( )011دينار للمتزوج وزوجته إن كانت مرافقة له. )011( -دينار في العام لكل ولد من األوالد دون الثامنة عشرة الذين يرافقون والدهم.
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4

يحق للجامعة بان يخضع المبتعث وكما تراه مناسبا على (كافة /جزء) من مخصصات االبتعاث (الكلي/
الجزئي) الواردة من المادة ( )00من نظام البعثات العلمية.

5

إذا تولت أي جهة غير الجامعة اإلنفاق على المبتعث أو دفع راتب له تعد هذه النفقات مدفوعة من
الجامعة ،واذا قلت مساهمة هذه الجهة عن مقدار المخصصات المقررة في الجامعة فيجوز للجامعة
دفع الفرق بينهما على أساس سنوي.

6

تنفيذا للمادة ( )01من نظام البعثات العلمية في الجامعة:
أ.

ب.

ج.

7

للمجلس صرف قرض للمبتعث.

تقوم دائرة الشؤون المالية بتحديد قيمة القرض بمقتضى هذه التعليمات بحيث ال تتجاوز قيمة
القرض مخصصات االبتعاث لسنة واحدة ،ويتم صرفه بالطريقة نفسها التي يتم فيها صرف
مخصصات االبتعاث.

يلتزم المبتعث بتقديم كفالة إضافية تعادل ضعفي قيمة القرض.

في أي من الحاالت المنصوص عليها في المواد ( )20 ،01 ،00من نظام البعثات العلمية ،يلتزم
المبتعث برد مخصصات االبتعاث مضافا إليها ( )%011من مقدار تلك المخصصات ،وتدفع كاملة مرة

واحدة مضافا إليها مبلغ أي قرض حصل عليه من الجامعة.

8

يرد المبتعث ابتعاثا داخليا أو مشتركا وكفيله متضامنين جميع النفقات التي تكبدتها الجامعة عن
دراسته مضافا إليها ( )%011من مقدار تلك النفقات في الحاالت اآلتية:
.0

.0

9

إذا فشل في الحصول على الدرجة التي ابتعث للحصول عليها.

إذا أنهى ابتعاثه بناء على نص المادة ( )01من نظام البعثات العلمية.

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقا للنظام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة
العمل المقدمة ،وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

11

يبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

11

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

12

رئيس الجامعة والجهات المختصة فيها مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

13

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاؤها إال بقرار من مجلس األمناء.

14

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