0

تسمى هذه التعليمات "تعليمات إيفاد الموظفين للدورات اإلدارية أو األكاديمية أو المهنية" في جامعة

7

الشرق األوسط لسنة  ،2016ويعمل بها اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.
يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ما لم تدل

0

القرينة على غير ذلك:
اإليفاد

:

الموظف

:

أي من أعضاء الهيئتين التدريسية أو اإلدارية.

:

مجلس عمداء الجامعة.

الجامعة

المجلس
الرئيس
العميد

المدير
اللجنة

التحاق أي من موظفي الجامعة بدورات إدارية أو أكاديمية أو مهنية تأهيلية داخل
األردن أو خارجه ،دون الحصول على درجة أكاديمية.

:

جامعة الشرق األوسط.

:

رئيس الجامعة.

:

أي مدير دائرة /مركز /مكتب في الجامعة.

:

أي عميد في الجامعة.

:

لجنة اإليفاد في الجامعة.

3

تطبق هذه التعليمات على الموفد خالل مدة إيفاده وطيلة مدة التزامه.

4

تهدف عملية اإليفاد إلى رفع كفاءة الجهاز الوظيفي وتزويده بالمهارات والمؤهالت بما يحقق كفاءة
األداء والتعامل مع المستجدات الحديثة في أساليب ووسائل العمل في مختلف المجاالت واعتبارها جزءاً
من برامج التطوير والتأهيل الشاملة لموظفي الجامعة.

5

تقوم الكليات/العمادات/الدوائر/المراكز/المكاتب في الجامعة بتزويد اللجنة باحتياجاتها من

أ.

الدورات خالل شهر تشرين الثاني من كل عام وفقاً للمهام األساسية المنوطة بها وخططها

المستقبلية.
ب.

تقوم اللجنة بدراسة تلك االحتياجات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمبنية على

االحتياجات الفعلية لإليفاد والفرص المتاحة أو التي يمكن إتاحتها.
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6

تقوم اللجنة بدراسة احتياجات الكليات/العمادات/الدوائر/المراكز/المكاتب من الدورات اإلدارية أو
األكاديمية أو المهنية التأهيلية ضمن رؤية شاملة ،لتكون مرجعية للتفاوض مع الجهات المنوي اإليفاد
إليها .ووضع خطة لبرامج التدريب تتضمن االحتياجات الفعلية لتطوير الكادر البشري بما يتالءم

واإلمكانات المتاحة وشمول جميع الكليات/العمادات/الدوائر/المراكز/المكاتب ،بشكل متوازن ووفق

أولويات االحتياجات ومصلحة العمل وخطط اإلحالل الوظيفي والعمل على تأهيل الموظفين المنوي

إيفادهم في دورات تقتضيها طبيعة الحاجة كشرط اللغة والمهارات األخرى المطلوبة وتقديم التوصيات
الالزمة بذلك إلى المجلس للتنسيب بها إلى مجلس األمناء.

7

على الموفد أن يقوم باستكمال إجراءات اإليفاد وفقاً للشروط المحددة في عقد اإليفاد.

8

الحد األقصى لمدة اإليفاد عاماً دراسياً ،ويمكن تمديدها بطلب من الموفد أو الجهة الموفد إليها

9

يكون اإليفاد:

وبتنسيب من عميده أو مدير دائرته/المركز /المكتب وبموافقة الرئيس.

أ.

إلغراض أكاديمية تطويرية أو تأهيلية للمستجدات العلمية (دون درجة علمية).

ب.

إلغراض غير أكاديمية (تدريبية أو تأهيلية تطويرية).

10

ويعد
يوقع الموفد تعهداً للخدمة في الجامعة لمدة تساوي ثالثة أضعاف المدة التي يقضيها في اإليفادُ ،
أي جزٍء من العام الدراسي ،عام دراسي كامل لغايات الخدمة في الجامعة.

11

يدفع للموفد إضافة إلى راتبه الذي يستحقه بموجب تعيينه ،الرسوم المستحقة عليه لجهة اإليفاد ،وأي
نفقات أخرى تتصل بالدورات الملتحق بها شريطة موافقة المجلس.

12

ينهى اإليفاد ألي موفد بقرار من الرئيس باألسلوب نفسه الذي أوفد به إذا:
أ.

صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف.

ب.

صدر قرار من الجهة التي أوفد إليها بفصله من الدراسة.

ج.

ثبت قيامه بنشاط سياسي يضر بمصلحة المملكة أو يتنافى مع سياساتها العليا.

ه.

اخل بأي شرط من الشروط التي تضمنها كل من قرار أو عقد إيفاده.

د.

تجاوز مدة اإليفاد المقررة دون الحصول على المؤهل الذي أوفد للحصول عليه.
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يلتزم الموفد وكفيله بالتضامن والتكافل برد جميع نفقات اإليفاد مضافاً إليهاا ( )%011مان مقادار

13

أ.

14

للمجلس إنهاء بعثة الموفد المخل بشروط اإليفااد واعفااؤه وكفيلاه مان دفاع مخصصاات اإليفااد والغراماة

تلااك النفقااات بمااا فااي ذلااك أي قاارض حصاال عليااه ماان الجامعااة وذلااك دفعااة واحاادة إضااافة إلااى

الرواتب التي تقاضاها خالل فترة اإليفاد ،دون الحاجة إلى إخطاار أو إناذار فاي أي مان الحااالت

اآلتية:

 .0إذا أنهيت بعثة الموفد ألي سبب من األسباب المبينة في المادة ( )12من هذه التعليمات.

 .2إذا أكماال الموفااد متطلبااات اإليفاااد ولاام يقاادم نفسااه للعماال فااي الجامعااة خااالل أساابوعين ماان
تااريخ منحااه المؤهاال الاذي أوفااد للحصااول علياه مااا لاام يقادم عااذ ارً يقبلااه الارئيس بناااء علااى

تنسيب اللجنة.

 .3إذا صاادر ق ارار ماان المرجااع المخااتص فااي الجامعااة بهنهاااء عماال عضااو هيئااة التاادريس أو
الموظاف العائاد مان اإليفاااد وفقااً ألحكاام نظاام الهيئااة التدريساية ونظاام الماوظفين المعمااول

بهما في الجامعة علاى أن يحسام مان مبلام المطالباة مبلام ياوازي مادة خدمتاه فاي الجامعاة

يفاء لإليفاد.
إ ً
 .4إذا اسااتقال عضااو هيئااة التاادريس أو الموظااف العائااد ماان اإليفاااد قباال إكمااال ماادة الخدمااة
القانونية المطلوبة منه تنفيذاً لعقد إيفاده حتى ولو تم قبول هذه االستقالة مان قبال المرجاع

المختص ،وفي هذه الحالة يحسم من مبلم المطالبة مبلام ياوازي مادة خدمتاه فاي الجامعاة

إيفاء لإليفاد.

المقررة بشكل كلي أو جزئي إذا ثبت بأن سبب إخالل الموفد بهذه الشاروط يعاود ألساباب صاحية حالات
دون متابعة الموفد دراساته أو أداء الخدماة المقاررة بعاد اإليفااد شاريطة أن يكاون اإلعفااء مساتنداً إلاى

تقارير طبية رسمية من اللجنة الطبية العليا المعتمدة من الجامعة.

15

على الموفد خالل أسبوعين من تاريخ عودته أن يقدم إلى الارئيس ماا يثبات حضاوره لماا أوفاد إلياه ماع
تقديم تقرير وشهادة (إن وجدت) بهذا الخصوص.

16

على الموفد أن يقوم باستكمال إجراءات اإليفاد وفقاً للشروط المحددة في عقد اإليفاد.

71

تتولى عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي األتي:
أ.

تنظيم الملفات والقيود والمراسالت الخاصة بالموظفين الموفدين ومتابعة شؤونهم وتقديم تقارير
دورية إلى لجنة اإليفاد.
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ب.

متابعة تزويد الموفد لرئيس اللجنة بالوثائق اآلتية مصدقة من الجهة التي أوفد إليها بعد

حصوله عليها مباشرةً وتشمل:

 .0تقارير تثبت مواظبته المنتظمة في دورته وتحصيله الدراسي فيها على أن ال تزيد المدة
الفاصلة بين التقرير واآلخر على ستة أشهر.

 .2النتائج النهائية التي حصل عليها الموفد في كل فصل أو سنة دراسية.

72

تقوم الكلية/العمادة/الدائرة/المركز/المكتب بتقييم البرامج واألنشطة التدريبية من خالل قياس األثر
والعائد التدريبي ومدى تحقيق أهداف التطوير المرجوة وكذلك العمل على نقل المعلومات والخبرات التي
حصل عليها الموفد للموظفين اآلخرين في الدائرة من خالل التقارير أو المحاضرات أو الندوات تعميماً

للفائدة من مخرجات اإليفاد.

71

على الموفد إن يضع نفسه تحت تصرف الكلية/العمادة/الدائرة/المركز/المكتب التي أوفد منها فور
عودته إلى األردن من الدورة سواء أنهى متطلباتها أم تقرر إنهاءها.

02

على الموفد أن يقوم باستكمال إجراءات اإليفاد وفقاً للشروط المحددة في عقد اإليفاد.

07

يتم الصرف بأمر من الرئيس وفقاً للنظام المالي وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة ،وضمن خطة

00

يحال إلى المجلس أي موضوع لم تعالجه هذه القواعد والشروط التخاذ القرار المناسب بشأنه وبموافقة

اإليفاد المقدمة وبعد تدقيق وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

مجلس األمناء.

03

تلغي هذه القواعد والشروط أي قواعد أو شروط سابقة ذات صلة.

04

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

02

تُعد هذه القواعد والشروط سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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