
 

 

 

والمتضمـــــن  –المشار إليـــها في هذا العقد بالجامعـــة  ويمثلها رئيســـها  –اء على القرار الصادر من المراجع المختصة في جامعة فيالدلفيــــــــا بن

 ......................................................................إيفاد السيد ...................................................................................................

 في بعثه علمية . –المشار إليه في هذا العقد بالمبعوث 

 لألحكام وبما أن المبعوث المشار إليه يرغب في إيفاده في البعثة المقررة, فقد اتفق الطرفان على تنفيذ قرار اإليفاد بموجب هذا القرار ووفقا  

 والشروط التالية:

........... إلتمام دراسته يتم إيفاد المبعوث في بعثة علمية إلى جامعة ............................. في مدينة  ....................... في ................ .1

 ........................................................................العليا والتخصص في ..........................................................ونيل شهادة.

دفع تكون الجامعة هي الجهة الموفدة للمبعوث والمسؤولة عن إيفاده في البعثة المبينة في المادة السابقة من هذا العقد ولمصلحتها وتلتزم ب .2

المتعلقااة بهااا, وولااً وفقااا  للتشااريعاا المعمااوا بهااا فااي الجامعااة والتعليماااا  النفقاااا المترتبااة عليهااا أو الالامااة لهااا لألغاارا  وال اياااا

 والقراراا الصادرة بموجبها, بما في ولً نظام البعثاا العلمية, وفي حدود المبالغ وضمن الشروط المقررة لتلً النفقاا على أن تراعى في

 ولً أحكام المادة التالية من هذا العقد .

( من هذا العقد فإن من المتفق عليه بين الطرفين أن أي مبالغ يتم إنفاقها على المبعوث بسبب بعثته 2صودة من المادة )تحقيقا  لل اياا المق .3

أو تصرف له ل اياتها وأغراضها من أي جهة أخرى غير الجامعة وباالتفاق معها أو بموافقتها أو بموجب أي ترتيباا أو إجراءاا تمت 

من الجامعة بمقتضى هذا العقد, وولً سواء أكانت تلً الجهة رسمية أم أهلية أم محلية أم أجنبية أم دولية,  لمصلحتها تعتبر نفقاا مدفوعة

 ويكون المبعوث ملزما  بتلً المبالغ تجاه الجامعة وتسري عليها جميع األحكام والشروط التي تسري على المبالغ المدفوعة من قبل الجامعة

 مباشرة بموجب هذا العقد.

فع أي مبلغ يستحق دفعه للمبعوث أو يتوجب تحويله إليه بموجب هذا العقد من قبل أي جهة أخرى إلى كفيله أو إلى أي شخص آخر يجوا د .4

بناء  على تفويض خطي من المبعوث, وال يقبل هذا التفويض إال إوا تم أمام كاتب العدا في المملكة األردنية الهاشمية أو لدى الجهاا 

 ثيق العقود في خارجها .الرسمية المختصة بتو

تعتبر المستنداا التي تنظمها الجهاا المختصة باألمور المالية في الجامعة بالمبالغ التي تدفع للمبعوث أو ألي شخص آخر مفو  من قبله  .5

ملزمة للمبعوث  أو تحوا إلى أي منهما بالطرق القانونية بموجب هذا العقد أو ألي من ال اياا واألغرا  المتعلقة ببعثة المبعوث بينة

ولكفيله, وال يحق ألي منهما دحضها أو االعترا  عليها أو الطعن فيها لدى أي جهة إدارية أو قضائية إال بالتزوير. وتسري أحكام هذه 

إوا تم المادة على المستنداا التي تصرف بموجبها المبالغ التي تدفعها أي جهة للمبعوث بسبب بعثته أو لل اياا واألغرا  المتعلقة بها 

 تصديق ولً المستنداا من قبل رئيس الجامعة.

 يتعهد المبعوث أو كفيليه بـ : .6

عقار لدى الدوائر المختصة رهنا  من الدرجة األولى لمصلحة الجامعة ي طي قيمة الكفـــــــــــــــــــــــــــــــــالة  و) أ ( رهن قطعة أر  أو أكثر أ

 ) وإوا تعذر ولً (.

مقدمة من تاجرين ملينين على أن تكون مطلقة بحيث تشمل جميع المبالغ وال راماا التي قد تترتب على المبعوث سواء ترتبت  ) ب( تقديم كفالة

أو بأي منها بعد  هعلى إخالله بالتزاماته أو بأي منها أثناء وجوده في البعثة وقبل إكماا متطلباتها أو ترتب عليه بسبب إخالله بالتزامات

 لباا, وأن تكون الكفالة بالتضامن مع المبعوث نفسه .إكماا تلً المتط

( من مقدار تلً  %50يجب أن ي طي الرهن أو الكفالة المشار إليهما في البندين ) أ, ب ( من هذه المادة مخصصاا اإليفاد مضافا  إليها )

فد وكفيليه وغير خاضع للطعن فيه, ولرئيس المخصصاا ويكون قرار الجامعة فيما يتعلق بمقدار مخصصاا اإليفاد المصروفة ملزما  للمو

 الجامعة أن يضمن الكفالة أي شروط أخرى تتفق ومصلحة الجامعة وتكفل حقوقها .

علقة تكون مدة إيفاد المبعوث في بعثته ................... سنواا, وال يجوا تمديد المدة إال وفقا  للتشريعاا والتعليماا والقراراا المت .7

ة في الجامعة وولً إلى المدى الذي تنطبق فيه على المبعوث دون أن يكون له أي حق أو اعتبار خاص في تمديد مدة إيفاده بالبعثاا العلمي

 ألي سبب من األسباب .

عة, بما تسري على المبعوث أثناء وجوده في البعثة العلمية التي أوفد إليها أحكام التشريعاا المتعلقة بالبعثاا العلمية المعموا بها في الجام .8

في ولً التعليماا والقراراا الصادرة بموجب تلً التشريعاا. وتحقيقا  لهذه ال اية تعتبر تلً األحكام جزءا  من هذا العقد ومن شروطه 

 المتفق عليها, على أن يعمل بها إوا تعارضت مع أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد .

لتي أوفد إليها في الموعد المقرر لذلً واالنتظام في الدراسة فيها أو في البرامج المقررة له, والقيام يتعهد المبعوث بااللتحاق بالجامعة ا .9

في  بمتطلباا تلً الدراسة والبرامج كاملة, متقيدا  في ولً باألحكام والنظم واإلجراءاا المعموا بها والمطبقة في تلً الجامعة. وأن يلتزم

لتعليماا واإلجراءاا الرسمية المطبقة في الدولة التي تقع فيها الجامعة وعلى المقيمين فيها. وتحقيقا  الوقت نفسه بأحكام التشريعاا وا

ث لذلً تعتبر أي مخالفة يرتكبها أي من أفراد أسرة المبعوث المرافقين له والمقيمين معه لألحكام المشار إليها وكأنها مرتكبة من المبعو

 يد المخالفاا المرتكبة لشروطه واللتزاماا المبعوث بموجبه .نفسه ل اياا تنفيذ هذا العقد وتحد
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ث. ال يجوا للمبعوث م ادرة أراضي الدولة التي تقع فيها الجامعة التي أوفد إليها في غير أيام العطل الجامعية المقررة التي تشمل المبعو  .10

على أنه يجوا له م ادرة أراضي تلً الدولة في أي وقت آخر إوا وافق رئيس الجامعة مسبقا  على ولً وتكون نفقاا السفر في هذه الحالة 

 عاتق المبعوث .على 

ه عن دراسته أو عن أي شأن من الشؤون  المتعلقة ريلتزم المبعوث بتزويد رئيس الجامعة بتقارير دورية أو غير دورية وقفا لما  يقر   .11

 ببعثته للتأكد من أنه قائم بالوفاء بالتزاماته بصورة تتفق واألحكام والشروط المنصوص عليها في هذا العقد .

ر دراسته أو إجراء أي يعلى انتقاا المبعوث إلى جامعة أخرى غير الجامعة التي أوفد إليها ، كما لها الموافقة على ت ي للجامعة أن توافق  .12

تعديل فيها أو على شروطها أو في درجة الشهادة التي سيحصل عليها ، على أن تبقى شروط هذا العقد سارية المفعوا بكاملها في أي حالة 

 جميعا  معموا بها دون أي ت يير أو تعديل ويبقى المبعوث وكفيليه ملزمين كليهما بها  من تلً الحاالا أو فيها

أنهى المبعوث متطلباا بعثته وأتم دراسته في التخصص الذي أوفد من أجله وحصل على الشهادة المقررة بموجب هذا العقد فيتم  إوا  .13

الذي حصل عليه مع مراعاة أحكام التشريعاا المعموا بها في الجامعة في  تعيينه في الجامعة في الوظيفة التي تتناسب مع المؤهل العلمي

ي ولً تعيين المبعوث بعقد أو مكافأة إوا كانت هذه الطريقة هي اإلمكانية المتوافرة عند التعيين ، ويلتزم المبعوث ف ولً التعيين ، بما

 بقبولها .

مجموع المدة التي است رقتها البعثة ، ويشترط  ثالثة أمثاابعثته وولً لمدة تعادا لتزم المبعوث بالعمل في الجامعة بعد إتمامه متطلباا ي  .14

جامعة لالمبعوث في حل من هذا االلتزام إوا لم يطلب للتعيين في الجامعة خالا ستة أشهر من تاريخ تقديم نفسه لرئيس ا في ولً أن يصبح

د على الشهر من تاريخ عودته إلى المملكة بعد انتهاء متطلباا بعثته أو من للعمل فيها بطلب خطي ، على أن يباشر عمله خالا مدة ال تزي

لتاريخين أسبق . ويحق للجامعة بالرغم من ا يأتاريخ انتهاء الحصوا على المؤهل العلمي الموفد للحصوا عليه قبل عودته إلى المملكة 

ب أن يعين المبعوث جهر المشار إليه أو خالا مدة الستة أشهر التي يلً المبادرة إلى تعيين المبعوث للعمل فيها في أي وقت خالا مدة الشو

 خاللها ولو لم يتقدم هو بالطلب للتعيين .

رتها لاللتحاق ببعثته ، كما يلتزم بتقديم ديتعهد المبعوث بأن يقدم لرئيس الجامعة عنوانه في داخل المملكة األردنية الهاشمية قبل م ا  .15

ً ألغرا  تبلي ه الكتب لقه بالجامعة التي أوفد إليها ووان تاريخ التحمالثين يوما  ث ال تزيد على ةا مدعنوانه في خارج المملكة خال

و أيعتبر التبليغ فلقيام بهذا االلتزام المبعوث عن اوالمراسالا الموجهة إليه ولتحويل المبالغ المستحقة له بموجب هذا العقد . وإوا تخلف 

و يمكنها الحصوا عليه في داخل المملكة أو خارجها تبلي ا أو ألى أي عنوان معروف له لديها علمبعوث التحويل الذي تجريه الجامعة ل

مسؤولية مالية تجاه المبعوث ،  تحويال  قانونيا  من جميع الوجوه ، وال يجوا للمبعوث الطعن فيه ، ويبرئ ومة الجامعة ويخليها من أي

 ص عليه في هذه المادة كاملة .ويتحمل هو تبعة اإلخالا بااللتزام المنصو

نه من العاملين فيها وال يحق له تبعا  لذلً أوالمتعلقة بالبعثاا العلمية وك ةتطبق على المبعوث أحكام التشريعاا المعموا بها في الجامع .16

القانونية وولً بالطعن  ةجراء يتخذ بموجب تلً التشريعاا بحقه أو يكون فيه ما يمس مصلحته إال بالطريقإاالعترا  على أي قرار أو 

فيه لدى الجهاا القضائية المختصة في المملكة . وأما القراراا واإلجراءاا التي يتخذها رئيس الجامعة بموجب الشروط األخرى 

ه حق بين الطرفين أن يلتزم المبعوث بتنفيذ تلً القراراا واإلجراءاا على أن يكون ل هالمنصوص عليها في هذا العقد فإن من المتفق علي

الطلب خطيا  من رئيس الجامعة عر  أسباب اعتراضه عليها على مجلس العمداء بصفته هيئة تحكيم يوافق الطرفان عليها ويلتزمان 

 بالقرار الذي يصدره بشأن الخالف .

لجامعة مالية التي تكبدتها ا( من هذا العقد ، يتعهد المبعوث وكفيليه متضامنين ، بدفع ورد جميع النفقاا ال3) ةمع مراعاة ما ورد في الماد .17

في المائة من مجموعها ( إوا أنهيت بعثته ، أو إوا استقاا من عمله خالا فترة التزامه للعمل في  مائة% (  100على بعثته ) مضافا  إليها 

 .  الجامعة أو أنهيت خدماته

 ا المنبثقة عنه .تنظم عالقة الموفد بالجامعة بموجب نظام البعثاا العلمية والتعليماا والقرارا  .18

حق له تفويض صالحياته إليه بمقتضى قانون الجامعاا األردنية وقانون جامعة يو أيا  ممن أيا  من نوابه أرئيس الجامعة أن يفو  خطيا  ل  .19

العقد أو بأي من  ولً للقيام بالنيابة عن الرئيس باإلجراءاا واألعماا التي يحق له القيام بها بموجب هذاوفيالدلفيا وأنظمتها وتعليماتها 

 تلً اإلجراءاا واألعماا . 

 

 حريرا  في عمان   /   /   ت

 ينالكفيل الثا                                     لكفيل األوا ا

 سم الكفيل : ا

 : انولعنـا

 :لرقم الوطني ا

 لتوقيع:ا

 

 رئيس الجامعة                               لمبعوث     ا

 سم المبعوث :ا

 لعنــوان :ا

 الرقم الوطني : 

 لتوقيع :ا

 

 طلعت على ما ورد في هذا العقد وتسلمت نسخة منه .ا

 

 

 


