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  ١٩٩٢لسنة ) ٢(تعليمات رقم 
  تعليمات المشارآة في المؤتمرات والندوات العلمية

لسنة ) ٣٤(من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم ) ٤٣(صادرة بمقتضى أحكام المادة 
١٩٨٧  

  

لسنة ) ٢(تعليمات المشارآة في المؤتمرات والندوات العلمية رقم (تسمى هذه التعليمات   :١المادة 
  .٢/٢/١٩٩٢ل بها اعتبارا من ویعم) ١٩٩٢

توزع مخصصات المؤتمرات والندوات العلمية على الكليات والمعاهد في بدایة آل عام بقرار من   :٢المادة 
مجلس العمداء بحيث یوزع جزء من هذه المخصصات بالتساوي على الكليات والمعاهد ویوزع 

  .الباقي عليها بنسبة عدد أعضاء الهيئة التدریسية فيها

یشارك عضو الهيئة التدریسية في المؤتمرات أو الندوات العلمية بقرار من العميد، بناء على   :٣ادة الم
تنسيب من مجلس القسم، وللعميد أن یقرر منح المشارك في المؤتمر أو الندوة سلفة ال تتجاوز 

  .مجموع استحقاقاته المقدرة بموجب هذه التعليمات

 مالي من الجامعة للمشارآة في المؤتمرات والندوات العلمية أن یشترط فيمن یحصل على دعم  :٤المادة 
  .یكون قد قدم بحثا مقبوال لإللقاء في المؤتمر أو الندوة المدعو إليها

  :تعطى األولویة للمشارآة في المؤتمرات أو الندوات على النحو التالي  :٥المادة 
  .وةمن آان أقرب األعضاء اختصاصا في موضوع المؤتمر أو الند  .أ
من لم یسبق له االشتراك في مؤتمر أو ندوة علمية على حساب الجامعة في العام المالي   .ب

  .نفسه أو في العام المالي السابق

من هذه التعليمات ال یجوز أن یشارك عضو هيئة التدریس في ) ٣(مع مراعاة ما ورد في المادة   :٦المادة 
أآثر من مؤتمر أو ندوة واحدة سنویا على حساب الجامعة إال في حاالت خاصة یوافق عليها 

  .الرئيس باقتراح من العميد المختص

  :ترك في المؤتمر أو الندوة ما یليیصرف لعضو الهيئة التدریسية المش  .أ :)١ (٧المادة
تذآرة سفر من اربد إلى مكان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات   .١

  .عالوة االنتقال والسفر
  .رسوم االشتراك في المؤتمر أو الندوة العلمية  .٢
  :المياومات المقرره ، حسب تغطية االستضافة ، وعلى النحو اآلتي   .٣

  . آاملة آان استضافًا استضافةا اذا منه) % ٢٥( -
  .منها اذا آان مستضافًا لتغطية اإلقامة فقط ) % ٥٠( -
  .اذا لم یكن مستضافًا ) % ١٠٠( -

وفي جميع الحاالت یجب أن ال تتجاوز مخصصات مشارآة عضو الهيئة التدریسية في أي   .ب
  . دینارالفًا وخمسمائة) ١٥٠٠(مؤتمر أو ندوة علمية 

للرئيس في حالة وجود فائض في مخصصات إحدى الكليات أن ینقل بعض هذه المخصصات إلى   :٨المادة 
  .الكليات األخرى التي تحتاج إليها وذلك خالل األشهر الثالثة األخيرة من العام المالي

                                                           
خ التي انعقدت بتاری) ٢٥/٢٠٠٧(من هذه التعليمات بموجب قرار مجلس العمداء في جلستة رقم ) ٧(عدلت المادة رقم  - ١

٢٥/٦/٢٠٠٧. 



 ١٩٩٢لسنة ) ٢(تعليمات المشارآة في المؤتمرات والندوات العلمية رقم 

یجوز أن تطبق أحكام هذه التعليمات على المحاضرین المتفرغين ممن یتقاضون راتب أستاذ   :٩المادة 
  .و أستاذ مشارك أو أستاذمساعد أ

  .تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات سابقة  :١٠المادة 

  .رئيس الجامعة والعمداء مكلفون بتطبيق أحكام هذه التعليمات  .١١المادة 
 


