تعليمات صرف مكافأة مالية إضافية لعضو الهيئة التدريسية الذي يقضي إجازة
تفرغ علمي في جامعة عالمية مشهورة أو أحد مراكز البحوث المتميزة
صادرة عن مجلس العمداء استناداً للمادة ( )33من نظام الهيئة التدريسية
في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

المادة  :تسمى هذه التعليمات (تعليمات صرف مكافأة مالية إضافية لعضو هيئة التدريس الذذ يضضذإ إزذا ة
تفرغ علمإ فذإ زامعذة عالميذة مرذ ورة حد حرذد مرابذو اللمذوي المتميذوة لعذا  )4002ديعمذ ه ذا
اعتلاراً من تاريخ صددرها.
المادة  :2يتضمن طلب عضو هيئة التدريس المتضد للمصول على إزا ة تفذرغ علمذإ امذا المامعذة حد مربذو
اللمث الذ ميضضإ فيه إزا ة تفرغه العلمإ.
المادة  :3يتضمن مرردع اللمث المضد مذن عضذو هيئذة التذدريس المتضذد للمصذول علذى إزذا ة تفذرغ علمذإ
دالمكافأة اإلضافية دفضا ً للمادة ( )33من نظا ال يئة التدريسية ما يلإ:
أ) عنوان اللمث دحغراضه.
ب) مكذذان إزذذراء اللمذذث ديرذذترط لصذذرف المكافذذأة اإلضذذافية حن يكذذون مكذذان إزذذراء اللمذذث ذذار
المملكة.
ج) موافضة الم ة المستضيفة على مرردع اللمث هعينه.
د) طة إزراء اللمث دزددل منإ إلنما ه.
ه) عرض موزو عن مرردع اللمث حد األهماي التإ ملضته فإ هذا الممال.
و) النتائج المتوقعة لللمث دمدى الفائدة المرزوة منه.
المادة :4
أ) يمدد مملس العمداء هالطريضة التإ يراها مناملة مذدى مئئمذة المامعذة حد تميذو مرابذو اللمذوي
الددليذذة الذذذ يضضذذإ فيذذه عضذذو هيئذذة التذذدريس إزذذا ة التفذذرغ العلمذذإ د لذ ألغذذراض صذذرف
المكافأة اإلضافية.
ب) ألغراض تطليق هذذه التعليمذات يمذو حن تمذنه هذذه اإلزذا ة لمذدة فصذ درامذإ دارذد حد لمذدة
منة.
المادة  :5يرترط لمنه عضذو هيئذة التذدريس الماصذ علذى إزذا ة تفذرغ علمذإ المكافذأة اإلضذافية الملينذة فذإ
المادة ( )33من نظا ال يئة التدريسية فإ المامعة حد زوءاً من ا ما يلإ:
أ) حن اليكون قد صدر همق عضو هيئة التدريس عضوهة اإلنذار ئل الثئي منوات األ يرة دالتإ
تسلق تضديا عضو هيئة التدريس طلذب المصذول علذى المكافذأة الماليذة الرذ رية اإلضذافية ذئل
4
تمتعه هإزا ة التفرغ العلمإ.
 يطبق هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره
ب) موافضة مملس العمداء لعضو هيئة التدريس على حن المامعة مر ورة حد مربو اللمث متميو.
ج) التفرغ من قل عضو هيئة التدريس للعم اللمثإ.
د) موافضذذة المامعذذة حد المربذذو المتميذذو المسذذلضة دالبطيذذة علذذى قلذذول عضذذو هيئذذة التذذدريس لضضذذاء
إزا ة التفرغ العلمإ فيه دهيان ما تضدمه المامعة حد ما يضدمه المربو من تس يئت همثية.
المادة  :6يتا صرف المكافأة اإلضافية المضررة لعضو هيئذة التذدريس ذئل فتذرة إقامتذه ذار المملكذة ذئل
إزا ة التفرغ العلمإ.
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المادة :7

المادة :8
المادة :9
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هعد انضضاء فترة اإلزا ة:
ً
ً
ً
 )1يضد عضو هيئة التدريس لعميد الكلية تضريرا مفصئ عن نتائج اللمث الذ حزراه مذدعما هرمذالة
من مدير المربو حد المؤمسة التإ تا إزراء اللمث في ا ،تلين األعمال دالنرذاطات دالنتذائج التذإ
رضض ا عضو هيئة التذدريس ذئل إزا تذه ،ديرفذت التضريذر إلذى رئامذة المامعذة العتمذاده فذإ ا لذا
يعتمد يطلق عليه نص الفضرة ( ) من المادة ( )33من نظا ال يئة التدريسية فإ المامعة.
2
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 إ ا امضى عضو ال يئة التدريسية إزا ة التفرغ العلمإ فإ زامعات عالميذة مرذ ورة حد مرابذو
هموي عالمية متميوة فيمو صرف مكافأة ش رية رافواً له ال يويد علذى ( )%100مذن راتلذه
دعئداته شريطة حن يتفرغ هذا العضو الى هموثه العلمية ئل اإلزا ة.
 يقدم عضو هيئة التدريس لعميد الكلية ما يثبت أنه نشر أو قبل للنشر ورقة علمية واحدة على
األقلل ملن مشلرول البالذ اللذ تملت الموافقلة عليله لةلرل إجلااة الت لر العلملي فلي مجلللة
عالمية بايذ تكون مصن ة  Q1أو ( Q2أو معتمدة ألغرال الترقية) في الجامعلة الل م ملدة
أقصاها عامين من انقضلاء اججلااة وفلي حلام علدم القيلام بلذلد فتسلترد منله المكافل ة الماليلة
اجضافية كاملة والتي صرفت له ال م فترة اججااة طبقا ً لهذه التعليمات.
 ويطبق هذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره.
يتولى عميد الكلية درئيس الضسا المعنيين متاهعة نراطات عضو هيئذة التذدريس ذئل إزذا ة التفذرغ
العلمإ درفت التوصيات المناملة هرأنه إلى رئيس المامعة.
يلت مملس العمداء فإ الماالت التإ لا يرد في ا نص فإ هذه التعليمات.
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