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 تعليمات االشتراك في المؤتمرات والندوات العلمية
 ( من نظام البحث العلمي 8صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة )

 2003( لسنة 39في جامعة مؤتة رقم )
 

  (:1المادة )
تسمممهذ  مممعل مات "تهمممات ات "تهمممات ممؤمممتتمو لممما ماهممميتهتمت اماةمممتامت ما "هتممم  لممما  ا  ممم   يتممم  ا ممما  

 .تاريخ إقتمر ابها معتبارًم  ن  هل ا، اي  2017
 

 (:2المادة )
لمممما   شممممارب  ءعامممما  ماهتيمممم  ماتتريسممممت  يخصمممم  لمممما بممممل عمممما   ب"ممممل لمممما   م  مممم  ما ا  مممم  ا ايممممات

 ماهيتهتمت اماةتامت ما "هت .
 

 (:3المادة )
ت  ع  خصصات ماهيتهتمت اماةتامت ما "هت  ع"مذ مال"تمات بةسمب  عمتض ءعاما  ماهتيم  ماتتريسمت  لتهما 

  تال ت ّتل عهاضة مابحث ما "ها سة يًا، ي ملق ع"ته ماتئتس.حسب 
 

 (:4المادة )
مابحممث ما "همما لمما  ممعل ماهمميتهتمت اماةممتامت  اممتمر  ممن ماممتئتس بةمما  ع"ممذ تةسممتب عهتممت  ماهشممارب يممت  

  ات صت  عهتت مال"ت  ماه ةا،   ت ممستيةاس بتءي   "س مااس . 
 

 (:5المادة )
ااممما  سممم"م   ااتممم   حمممتضة م تت ممماا    هممم ع مسمممتحااقاته ءن يتامممت   تاة ءا ماةممم لممما ماهممميتهتا"هشمممارو 

  شاربته  ه  ب  عل مات "تهات.
 

 (:6المادة )
ات  عام   تيم  ماتمتريس  ح مًا  ابم ًم  من ماهتيم  لا ماهيتهتمت اماةتامت ما "هت  ءن ي   ا"هشارب شتتط ي  

  بت ذاك.ماهةظه  ا"هيتهت ءا ماةتاة، اع"ته ءن يبت   ا ي  
 

 (:7المادة )
  ا ي"ا: ءا ماةتاة يشتتط لا ما رق  مابح ّت  ماهاّت   ا"هيتهت 

 ءن م تل ن قت قّت ت اهيتهت ءا  تاة سا ا .  -ء
 ءن م تل ن  ةش رة ءا  اب ا  ا"ةشت.  -ب
 ءن م تل ن  ست"   ن  يامات ماباحث ءا  ن ماتسائل ماتا ي شتف ع"تها.  -ج
 تاّتتل  ااشتاط ماسا ا .ع"ذ ماباحث ءن ياّت  إقتمرًم خطتًا ب  -ض
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 (:8المادة )
 يتمعذ  ا ي"ا االؤتتمو لا ماهيتهتمت اماةتامت ما "هّت :

 ءن يك ن ماهيتهت  تخصصًا ا ةظهًا  ن  يسس  ءكاضيهت  ع"هت  ذمت سه    ت  ق . -ء
 تل"تف ما ا    ا ا   تي  ماتتريس اته ت"ها لا ماهيتهت ءا ماةتاة. -ب
ن ماهشارب  لا  ميتهتمت ا متامت سما ا  ع"مذ حسماب ما ا  م  عت  مستماضة عا   تي  ماتتريس   -ج

 لا ما ا  ما ا  ا  مسه. 
، ات طذ مألاا ي  اصماحب ءن يك ن   ض ع ماهيتهت ءا ماةتاة لا تخص  عا   تي  ماتتريس -ض

 ماتخص  ماتقتق إذم تات  ا"هشارب  ءك ت  ن عا   تي  تتريس امحت.
  هست ى مإل عمر لها ل ق خالل ما ا تن ماسا اتن. ءّم تل ن صترت  حق ماهشتتو عا ب  تأضيبت  -ه
  تى ت اان عا   تي  ماتتريس  ع مإلضمرة اماهشارب  لا  شاطات مااس  امال"ت . -ا

 

 (:9المادة )
 يصتف ا ا   تي  ماتتريس ماهشتتو لا ماهيتهت ءا ماةتاة  ا ي"ا:

  ماستاحت .اإيا ًا  ااتر   تعبتة ماسمت  ن عّهان إاذ  كان م  ااض ماهيتهت ءا ماةتاة ذ ا ًا   -ء
 رس   ممؤتتمو لا ماهيتهت ءا ماةتاة.   -ب
 ماهتاا ات با "  إذم ا  يكن ماهشتتو  ستاالًا.  -ج
 (  ن ماهتاا ات ماهاترة إذم بان ماهشتتو  ستاالًا.%50)  -ض

 

 (:10ماهاضة )
سمما ا امم   تيمم  ماتممتريس ماهشممارب  لمما  مميتهت ع"همما امحممت  ممتع    ممن ما ا  مم  لمما ما مما  ماترم .ء

ما محت خالل مامصل ماترمسا مألال ءا ما ا ا ءا ماصمتما، ؤمتيط  ءن م تديمت  متة ماهشمارب  لما 
ماهمميتهت ءاةمما  مامصمم"تن مألال ءا ما مما ا عممن ءسممب ع ضرمسمما امحممت، اعممن االامم  ءيمما  تتريسممت  لمما 

 مامصل ماصتما.

ماحممت مألع"ممذ اهشممارب  ءعامما  ماهتيمم  ماتتريسممت  لمما ماهمميتهتمت ما "هتمم  اماةممتامت امامم ر   يكمم ن  .ب
اماممتارمت ماتتريبتمم  خممارج ماهه"لمم  اماهتع  مم   ممن خممارج ماهه"لمم  ءا يتممت ماهتع  مم   ممتتتن بحممت 
ءقصذ خالل مامصل ماترمسا ما محت، ع"ذ ءن م تديت  تة ماهشمارب  عمن سمب   ءيما  عهمل خمالل 

رمسا ما اضي لا بال ماهتتتن، اعن االا  ءيا  تتريسمت  لما مامصمل ماصمتما،  اسمت ةا  مامصل مات
 ماهها  ماتسهت  ماتا يه ل بها عا   تي  ماتتريس ما ا    بتل"تف  ن ماتئتس.

ع"ذ ماتي   ها ارض لا ماماتتتن )ء( ا )ب(  ن  معل ماهماضة، م ت م   ماهشمارب  لما  ميتهتمت ءا  .ج
ت خمممالل ءسمممب ع مم تحا مممات ماةهائتممم  ءا مألسمممب ع مألال  مممن بتميممم  بمممل  مممتامت ءا ار  عهمممل ت  اممم
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لصممل ضرمسمما طباممًا ا"تامم ي  ما مما  ا ماه همم ل  ممه لمما ما ا  مم ، ي سممت ةذ  ممن ذاممك ممؤممتتمو لمما 
ماهميتهتمت ءا ماةممتامت ءا ار  ما هممل ءا مم تهاعمات ماهت "امم   هشمماريع مأل حمام ماهتع  مم   ممن 

، ع"مممذ ءن ت خصممم   مممن رصمممتت إ ممما مت عاممم   تيممم  ماتمممتريس ماخمممارج، ابحمممت ءقصمممذ خهسممم  ءيممما 
 ماسة ي ، اضان ءن تتحهل ما ا    ءي   ماات  اات  ااا   عم ممؤتتمو.

( تمممار   2018/2019-41تمممم تعمممدال نمممب الممممادة بمسجمممم قمممرار مجلمممس العممممداء رقمممم ) 
16/10/2018. 

 

 (:11المادة )
ا"هشمارو لما  ميتهت ءا اهتاا ات ماهستحا  ام اماهخصصاتماحت مألع"ذ اه ه ع  ماات ماسمت  يك ن 

اهكمان  ماهشمارب  الاماً تعبتة ماسمت ارس   ماهيتهت ءا ماةتاة ماتا تتل ها ما ا    ات طت   تاة  ها لتها 
 م  ااضل بها ي"ا:

اممت ماهمميتهت ءا ماةممتاة لمما ما ميممات ماهتحممتة مأل تيكتمم  ءا بةممتم ءا مسممتتماتا ءا ( ضيةممار إذم ع  1800) .ء
 ماتا ان.

ماهمميتهت ءا ماةممتاة لممما إحممتى ماممتال ما تبتمم  ءا ضال  ةطامم  ماشمممتق اممت ع  ( ضيةممار إذم 1200) .ب
 مألاسط.

ماهمميتهت ءا ماةممتاة لمما ءي ضاامم  ءخممتى يتممت ماممتال ماهشممار إاتهمما لمما اممت ع  ( ضيةممار إذم 1500) ج.
 مابةتين )ء + ب( ماسا اتن.

 

 (:12المادة )
ات  خالل  تة م تديت عن ؤهت  ن تاريخ ع ضته  ما ي  شارو لا ماهيتهت ءا ماةتاة ءن ع"ذ ما ا  ماه  

 ي"ا: 
تاتيمممتًم عمممن  شممماربته لممما ماهممميتهت ءا ماةمممتاة  تامممهةًا ت صمممتات ياتتحهممما  هممما ي ممم ض  اامائمممتة ع"مممذ  .ء

 ما ا   . 

 ص رة عن ماتعبتة اما صل ماهااا اتس   ممؤتتمو )إن ا تت( اتت  معتهاض ا.  .ب

، ب( إامممذ عهتممت مابحمممث ما "همما  مممن خممالل مااسممم  )ءاممتتتن يتلممع ماتاتيممت اما امممائق مامم مرضة لممما مام .ج
 ماه ةا امال"ت . 

 

 (:13المادة )
اماةممتامت ما "هتمم  لمما ما ا  مم   اات مماان اماشممتمك  بممتن عهمماضة مابحممث ما "همما امال"تمم  ء اممت ماهمميتهتمت ت  

 ماه ةت .
 

 (:14المادة )
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  عل مات "تهات. لاا    يتض لتها  لا مأل  ر ماتا  بتةستب  ن ماتئتس يبت   "س ما هتم 
 

 (:15المادة )
 " ا  عل مات "تهات ءي ت "تهات سا ا  ءا ءي قتمرمت تت ارض   ها.ت  


