تعليمات رقم ( )2لسنة 2018
تعليمات تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والفنية
المركز الوطني للبحوث الزراعية
والصادرة بموجب أحكام المادة رقم (ج )16/من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم ( )42لسنة  1993وتعديالته

تعليمات رقم ( )2لسنة 2018
تعليمات تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والفنية
لموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية
والصادرة بموجب أحكام المادة رقم (ج )16/من نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية
رقم ( )42لسنة  1993وتعديالت
المادة (:)1
تسمى هذه التعليمات "تعليمات رقم ( )2لسنة  2018تعليمات تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية
والفنية لموظفي المركز الوطني للبحوث الزراعية لسنة  ،"2018ويعمل بها اعتبارا َ من تاريخ
إقرارها.
المادة (:)2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ،إال
إذا دلت القرينة على غير ذلك:
وزارة الزراعـــة.
الـــوزارة:
وزيــر الزراعــة.
الوزيـــر:
المركز الوطني للبحوث الزراعية.
المركز:
نظام المركز الوطني للبحوث الزراعية رقم ( )42لسنة 1993
النظام:
وتعديالته.
مجلس إدارة المركز.
المجلس:
رئيس المجلس.
الرئيـس:
مدير عــام المركــز.
المديـــر العام:
شكل بناء الدائرة الذي يحدد الوحدات التنظيمية والمواقع الوظيفية التي
الهيكـل التنظيمـي:
تتكون منها الدائرة مرتبة على شكل مستويات تأخذ شكل هرم يربطها
خط صالحيات رسمية ويوضح نقاط اتخاذ القرارات والمسؤوليات.
المكون األساسي للهيكل التنظيمي للدائرة ذو مستوى إداري معين يتم
الوحدة التنظيمية:
تخصيصه إلنجاز المهام و/أو األنشطة المناطة بالدائرة ويحدد مسماه
ومستواه حسب طبيعة تلك المهام و/أو األنشطة.
درجة الوظيفة ومستواها اإلداري ومهامها ودرجة تعقيد الوظيفة
المستوى الوظيفـي:
وصعوبتها ومستلزمات ممارستها ومتطلبات شاغليها المهنية.
كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في
الموظف:
جدول تشكيالت الوظائف الحكومية.
مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها
الوظيفـة:
لموظف للقيام بها بمقتضى أحكام النظام ،وأي تشريع آخر أو تعليمات أو
قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صالحيات وما يترتب عليها
من مسؤوليات.
المسمى المحدد للوظيفة وفق مؤهالت شاغليها وشروط إشغالها وفئاتها
المسمى الوظيفي:
ومستوياتها ودرجاتها ومهام شاغليها وواجباتهم.
مجموعة الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لكل منها في
جدول التشكيالت:
نظام تشكيالت الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو
قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر األخرى.
خط التطور الفني الوظيفي للموظف.
المسار الوظيفي:
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البعثة:
الدورة:
الموفد:
المهمة العلمية:
الباحث:

الباحث الزائر:

المشروع:
الوصف الوظيفي:

إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها مدة
متصلة تزيد على ثمانية أشهر ،سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو
كليهما معا وذلك لمدة متصلة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثمانية أشهر
سواء كانت داخل المملكة أو خارجها.
الموظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقا ألحكام نظام الخدمة المدنية
المعمول به والتعليمات الصادرة بموجبه.
إيفاد الموظف لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو
برنامج تدريبي ،أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ما يماثلها سواء
كانت المهمة داخل المملكة أو خارجها.
كل شخص معين في المركز الوطني ويعمل في مجال البحث العلمي
الزراعي ،ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى في
تخصصات العلوم الزراعية أو العلوم ذات العالقة بالبحث العلمي
الزراعي.
الباحث الحاصل على درجة الدكتو اره أو الماجستير ،ويرغب بتنفيذ
مشروعه البحثي (الممول من الجهات الداعمة) في المركز بما يتالءم مع

الخطة االستراتيجية للمركز وأهدافه.
النشاط البحثي الذي رصدت له مخصصات مالية في الموازنة العامة
للدولة أو يتم تمويله من أي جهة تمويلية من الداخل أو من الخارج
الواجبات الوظيفية ومسؤولياتها والحد األدنى من المؤهالت العلمية
والخبرات العملية الالزمة إلشغالها.

المادة (:)3
تهدف هذه التعليمات إلى:
أ -االستغالل األمثل للموارد البشرية والمالية لتحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية واألهدداف
المؤسسية المرتبطة بها.
ب -تددوفير المعلومددات الالزمددة التخدداذ القددرارات المناسددبة فددي المجدداالت المتعلقددة بعمليددة إدارة
الموارد البشرية واإلدارة المالية.
ج-تبسيط إجراءات العمل وحسن سيره وإدارة شؤونه الفنية والمالية واإلدارية.
المادة (:)4
تحدد في المركز الوظائف التالية:
أ -الوظائف الفنية :ويشغلها كل من يحمل الشهادة الجامعية األولى كحدد أدندى فدي تخصصدات
العلوم الزراعية أو العلوم ذات العالقة بالبحث العلمي الزراعي.
ب -الوظائف الفنية المساندة :ويشغلها كل من يحمل شهادة الدبلوم في التخصصات الزراعية.

ج -الوظائف اإلدارية :ويشغلها كل من يحمدل الشدهادة الجامعيدة األولدى (أعلدى أو أقدل) وبمدا ال

يتعارض مع أحكام نظام الخدمة المدنية رقم ( )82لسنة ( )2013وتعديالته وغير مشدمول
بالبند رقم (أ) من هذه المادة.
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شروط إشغال الوظائف القيادية واإلشرافية:
المادة (:)5
حدد الهيكل التنظمي للمركز كما ورد في المادة رقم ( )9من النظام المستويات الوظيفية
األساسية ومسمياتها وتسلسلها ،وتحدد التعليمات الصادرة بموجب المادة رقم (/16ب) من
النظام "تعليمات تحديد مهام المديريات والوحدات":
أ -مساعد المدير العام لشؤون البحوث أو مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث
الزراعية:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة مساعد المدير العام:
 .1أن يكون حاصال على شهادة الماجستير على األقل.
 .2يشغل الدرجة الخاصة أو األولى من الفئة األولى.
 .3حاصل على لقب خبير بحث زراعي رئيسي أو باحث علمي زراعي رئيسي.
 .4أمضى بالخدمة المدنية مدة ال تقل عن ( )15سنة منها ( )5سنوات في وظيفة إشرافية.
 .5يعين المساعد لمدة ( )3سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
ب -مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة مساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية:
 .1يكون من حملة الشهادة الجامعية األولى على األقل وفي أحد التخصصات اإلدارية أو
المالية.
 .2يشغل الدرجة الخاصة أو األولى من الفئة األولى.
 .3أمضى بالخدمة المدنية مدة ال تقل عن ( )15سنة منها ( )5سنوات في وظيفة إشرافية.
 .4يتقن اللغة اإلنجليزية محادثة وكتابة.
 .5يعين المساعد لمدة ( )3سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
ج -مدير مديرية بحثية /مدير مركز بحوث زراعية:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة مدير مديرية بحثية أو مدير مركز بحوث زراعية:
 .1أن يكون حاصال على شهادة الماجستير على األقل.
 .2يشغل الدرجة الخاصة أو األولى أو الثانية من الفئة األولى.
 .3حاصل على لقب خبير بحث زراعي رئيسي أو باحث علمي زراعي رئيسي.
 .4أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن ( )10سنوات.
 .5أمضى مدة ال تقل عن ثالث سنوات في أية وظيفة إشرافية.
 .6يعين المدير لمدة ( )3سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
مهام مدير المديرية البحثية:
 .1تنفيذ المهام الخاصة بمديريته الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات رقم ( )1لسنة
.2018
 .2رسم خطة خمسية للمديرية تتوافق مع الخطة االستراتيجية للمركز.
 .3يشرف على نشاطات وموظفي المديرية التنظيمية التابعة له ،يمارس مهامه وصالحياته
حسب القوانين واألنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس اإلدارة العليا.
 .4يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجاالت المتعلقة بالمديرية البحثية.
 .5تقديم مقترحات مشاريع وأبحاث إلى الجهات المانحة ،على أن ال يقل عدد المشاريع الموافق
على دعمها اثنين سنويا.
 .6يشرف على تنفيذ األبحاث والمشاريع وإيجاد التسهيالت الالزمة لتنفيذها.
 .7يدرس احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
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 .8تمكين العاملين بالمديرية من اإلبداع واالبتكار ونشر األوراق العلمية.
 .9تقديم التقارير الفنية واإلدارية عن سير العمل إلى اإلدارة ،من أجل إيجاد الحلول المناسبة
للمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع واألبحاث.
 .10تنفيذ جوالت ميدانية لمتابعة مشاريع األبحاث في مناطق تنفيذها.
 .11تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
مهام مدير مركز بحثي:
 .1تنفيذ المهام الخاصة بمركزه الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات رقم ( )1لسنة
.2018
 .2يشرف على نشاطات وموظفي المركز البحثي التابع له ،يمارس مهامه وصالحياته حسب
القوانين واألنظمة والتعليمات وتوجيهات رئيس اإلدارة العليا.
 .3االستفادة القصوى من موجودات ومقتدرات البنية التحتية في المركز البحثي ووضعها في
خدمة البحث.
 .4تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقررة.
 .5يدرس احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
 .6يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجاالت المختلفة.
 .7يشرف على تنفيذ األبحاث التطبيقية وإيجاد التسهيالت الالزمة لتنفيذها.
 .8يشرف على تشخيص المشاكل الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع المركز
الرئيسي.
 .9تقديم التقارير الفنية واإلدارية إلى المركز الرئيسي عن سير العمل في المركز من أجل
إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تعترض تنفيذ أعماله.
 .10ينفذ التجارب الالزمة لمشاريع األبحاث وتعميم نتائجها على المركز الرئيسي.
 .11تمكين العاملين بالمديرية من اإلبداع واالبتكار ونشر األوراق العلمية.
 .12التعاون مع كافة مدراء مراكز البحوث والمديريات البحثية واإلدارية لتحقيق أهداف
المركز االستراتيجية في إطار النطاق الجغرافي للمركز.
 .13تسهيل انسياب الموارد العائدة للمركز بين المراكز والمحطات البحثية حسب الحاجة
وطبيعة العمل.
 .14تنفيذ جوالت ميدانية لمتابعة مشاريع األبحاث في مناطق تنفيذها في المركز والمحطات
البحثية التابعه له.
 .15تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
د -مدير مديرية إدارية:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة مدير مديرية إدارية:
 .1يكون من حملة الشهادة الجامعية األولى على األقل.
 .2يشغل الدرجة الخاصة أو األولى أو الثانية من الفئة األولى.
 .3أمضى بالخدمة المدنية مدة ال تقل عن عشر سنوات منها ( )3سنوات في وظيفة إشرافية.
مهام مدير المديرية اإلدارية:
 .1تنفيذ المهام الخاصة بمديريته الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات رقم ( )1لسنة
.2018
 .2المحافظة على موجودات ومقتدرات المركز.
 .3يدرس احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
 .4تمكين العاملين بالمديرية من اإلبداع وتطوير العمل.
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 .5مساندة وتسهيل العمليات اإلدارية لتمكين الباحثين من إنجاز مشاريعهم البحثية بأفضل
الطرق.
 .6تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
ه -رئيس قسم بحثي:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة رئيس قسم بحثي:
 .1أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى على األقل.
 .2ال تقل درجته الوظيفية عن الدرجة الخامسة من الفئة األولى.
 .3حاصل على لقب باحث علمي زراعي.
 .4أن يكون لديه خبرة في مجال العمل ال تقل عن ( )7سنوات.
 .5يعين رئيس القسم لمدة ( )3سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة (مبدأ المداورة).
مهام رئيس قسم بحثي:
 .1تنفيذ المهام الخاصة بمديريته (المتعلقة بالقسم) الواردة في تعليمات تحديد مهام المديريات
رقم ( )1لسنة .2018
 .2رسم خطة خمسية للقسم تتوافق مع خطة وأهداف المديرية.
 .3يشرف على نشاطات وموظفي القسم التابعة له ،يمارس مهامه وصالحياته حسب القوانين
واألنظمة والتعليمات وتوجيهات مدير المديرية.
 .4يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجاالت المتعلقة بالقسم.
 .5تقديم مقترحات مشاريع وابحاث الى الجهات المانحة.
 .6يشرف على تنفيذ األبحاث والمشاريع في القسم.
 .7تحفيز العاملين بالقسم على اإلبداع واالبتكار ونشر األوراق العلمية.
 .8تنفيذ جوالت ميدانية لمتابعة مشاريع األبحاث في مناطق تنفيذها.
 .9تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.
مهام رئيس قسم محطة بحثية:
 .1تنفيذ المهام الخاصة بالمركز البحثي (المحطة البحثية) الواردة في تعليمات تحديد مهام
المديريات رقم ( )1لسنة .2018
 .2يشرف على نشاطات وموظفي المحطة التابعة له ،يمارس مهامه وصالحياته حسب القوانين
واألنظمة والتعليمات وتوجيهات مدير المركز البحثي ورئيس اإلدارة العليا.
 .3االستفادة القصوى من موجودات ومقتدرات البنية التحتية في المحطة البحثية ووضعها في
خدمة البحث.
 .4إعداد الخطط السنوية للمحطة البحثية واألبحاث العاملة فيها ،لالستفادة من جميع مكونات
المحطة ضمن رؤيا متكاملة.
 .5توزيع المهام والمسؤوليات في المحطة كل حسب اختصاصه ،ليكون مسؤوال عن جميع
األعمال المطلوبة ضمن اختصاص العامل أو العاملين.
 .6تنفيذ الخطط والبرامج والسياسات المقررة.
 .7يشارك ويساهم في وضع مشاريع البحوث في المجاالت المختلفة.
 .8يشرف على تنفيذ األبحاث التطبيقية وإيجاد التسهيالت الالزمة لتنفيذها.
 .9تقديم التقارير الفنية واإلدارية إلى المركز البحثي عن سير العمل في المحطة من أجل إيجاد
الحلول المناسبة التي تعترض تنفيذ أعماله.
 .10ينفذ التجارب الالزمة لمشاريع األبحاث.
 .11تمكين العاملين بالمحطة من اإلبداع واالبتكار ونشر األوراق العلمية.
 .12يدرس احتياجات العاملين التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية.
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تنفيذ أية واجبات أخرى يكلف بها في مجال اختصاص الوظيفة.

و -رئيس قسم إداري:
شروط /مؤهالت إشغال وظيفة رئيس قسم إداري:
 .1أال تقل درجته عن الدرجة الخامسة من الفئة األولى ،والدرجة السادسة من الفئة الثانية
لحملة دبلوم كلية المجتمع الشامل في التخصصات المهنية والتطبيقية ،والدرجة الرابعة من
الفئة الثانية لباقي التخصصات.
 .2أمضى خمس سنوات فعلية في الخدمة المدنية على األقل.
ز -رئيس شعبة:
يشترط فيمن يشغل هذه الوظيفة أن يكون قد أمضى خدمة مدنية فعلية ال تقل عن سنتين إذا كان
من الفئة األولى ،وال تقل عن أربع سنوات إذا كان من الفئة الثانية.
المادة (:)6
أ -مع مراعاة أحكام المادة ( )89من نظام الخدمة المدنية يجوز في حاالت خاصة ومبررة
تقتضيها مصلحة العمل ،واالستخدام األمثل للموارد البشرية وتنميتها في المركز؛ تكليف أحد
موظفي المركز من نفس الفئة للقيام بمهام الوظيفة (كقائم بأعمال) ممن تنطبق عليه شروط
إشغال الوظيفة من حيث الدرجة أو سنوات الخدمة أو تقل عنهما وفقا للتصنيف العام المعتمد
بموجب هذه التعليمات.
ب -مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية والتعليمات الصادرة بموجبه ،يعمل المركز على مبدأ
المداورة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط للوظائف القيادية واإلشرافية ،ويعود
يعمل كباحث في المديرية.
ج -ال يجوز استمرار الموظف بإشغال الوظيفة بصفته مكلفا للقيام بأعمال الوظيفة التي يمارس
مهامها لمدة تزيد على سنة واحدة إذا انطبقت عليه شروط إشغالها.
د -في حال عدم وجود موظف من الفئة األولى إلشغال الوظيفة الشاغرة من الوظائف القيادية أو
اإلشرافية من الفئة األولى ،فيجوز إشغالها من أي من موظفي الدائرة من المستوى األول من
الفئة الثانية.
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اللجان:
المادة (:)7
أ -لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة:
 )1يرأس المدير العام لجنة (التخطيط والتنسيق والمتابعة) بقرار من المدير العام وتشمل
عضوية:
 -1.1مساعدي المدير العام (يكون أحدهم نائب رئيس اللجنة).
 -1.2مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام.
 )2تتولى اللجنة دراسة األمور التالية ،وترفع توصياتها لمجلس المركز التخاذ اإلجراءات
الالزمة بشأنها:
 -2.1خطط المركز وبرامجه واألنشطة الخاصة به واعتمادها.
 -2.2مشروعات األنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
 -2.3الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيالت الوظائف فيها.
 -2.4أية أمور طارئة يحيلها المدير العام إليها.
 )3تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على األقل كل شهر وكلما دعت
الحاجة ،ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما ال يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من
بينهم الرئيس أو نائبه ،وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على األقل.
 )4للمدير العام دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة
لالستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
 )5يسمي المدير العام أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين
محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجالتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
ب -لجنة الموارد البشرية:
(حسب المادتين رقم ( 39و  )40من نظام الخدمة المدنية رقم ( )82لسنة  2013وتعديالته):
تشكل في المركز بقرار من الوزير وبتنسيب من المدير العام لجنة تسمى (لجنة الموارد
البشرية) ،برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
 )1مدير مديرية الموارد البشرية.
 )2اثنان من كبار موظفي المركز من الفئة األولى.
 )3أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية من الفئة األولى يعينه رئيس ديوان الخدمة المدنية.
تمارس اللجنة أعمالها وصالحياتها حسب أحكام المادة ( )40من نظام الخدمدة المدنيدة المعمدول
به.
ج -اللجنة العلمية:
تشكل في المركز بقرار من المدير العام لجنة تسمى اللجنة العلمية وتتألف على النحو التالي:
رئيسا
المدير العام
.1
نائب رئيس اللجنة
مساعد المدير العام لشؤون البحوث
.2
عضوا
مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث الزراعية
.3
ثالثة أعضاء من مدراء المديريات البحثية يسميهم المدير .أعضاء
.4
عضوا ومقررا للجنة
مدير مديرية التطوير المؤسسي وإدارة المعرفة
.5
ال يحق له التصويت
مدير المديرية المعني
.6
مهام اللجنة العلمية:
 .1تقيدديم ومناقشددة مقترحددات المشدداريع البحثيددة المقدمددة مددن بدداحثي المركددز م دن أجددل إقرارهددا
واعتمادها للتنفيذ.
 .2تحديد مسارات البحث العلمي وفق استراتيجية المركز المقررة.
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 .3إقرار تمويل المشاريع التي تخددم أهدداف المركدز لطلبدة الدراسدات العليدا مدن غيدر العداملين
بالمركز.
 .4إقرار األيام العلمية السنوية للمركز.
 .5دراسة التقارير الفنية الدورية للمشاريع ورفع التوصيات للمدير العام.
د -لجان مجالس المديريات البحثية /مراكز البحوث الزراعية:
عنددد الحاجددة؛ تشددكل بددالمركز بقددرار مددن المدددير العددام لجدان مجددالس للمددديريات البحثيددة ولجدان
مجدددالس لمراكدددز البحدددوث الزراعيدددة برئاسدددة مددددير المديريدددة /مددددير المركدددز وعضدددوية ذوي
االختصاص من الجامعات األردنية والمؤسسات الحكومية ذات العالقة والقطاع الخاص.
مهام مجلس المديرية /مركز البحوث الزراعية:
 .1تحديد المشكالت الميدانية لدى المزارعين وإيجاد الحل المالئم لها.
 .2المساعدة في تطوير األعمال الفنية في المديرية البحثية /مركز البحوث الزراعية.
 .3المساهمة في تسهيل تنفيذ المشاريع العلمية في المركز.
ه -لجنة البعثات والدورات:
تشددكل بددالمركز لجنددة تسددمى لجنددة البعثددات والدددورات مؤلفددة مددن ثالثددة مددوظفين علددى أن يكددون
أحدهم مدير مديرية الموارد البشرية واثنان من كبدار مدوظفي المركدز ويعدين رئديس قسدم تنميدة
الموارد البشرية مقررا للجنة و يتم اختيارهم بقرار من المدير العام.
مهام وصالحيات اللجنة:
تطبيق التعليمات الخاصة بإيفاد الموظفين للبعثات والددورات ومعدايير وأسدس المفاضدلة مدا بدين
المرشحين والمستندة إلى نظام الخدمة المدنية المعمول به.
و -لجنة العطاءات المحلية:
تشددكل اللجنددة اسددتنادا ألحكددام المددادة (/19أ) مددن نظددام اللددوازم العامددة رقددم ( )32لسددنة 1993
وتعديالته.
ز -لجنة المشتريات:
تشكل اللجنة استنادا ألحكام المدادة (/16أ )2/مدن نظدام اللدوازم العامدة رقدم ( )32لسدنة 1993
وتعديالته.
ح -لجنة التظلم:
تشكل اللجنة استنادا ألحكدام المدادة (/164أ) مدن نظدام الخدمدة المدنيدة رقدم ( )82لسدنة 2013
وتعديالته.
ط -لجنة العمل اإلضافي وعالوة الميدان:
تشكل بالمركز لجنة برئاسة المدير العام وثالثة أعضاء من الموظفين ،يختارهم المدير العام.
مهام اللجنة:
تحديددد المددوظفين المسددتحقين لعددالوة العمددل اإلضددافي وعددالوة الميدددان حسددب مددا ورد فددي نظددام
الخدمة المدنية رقم ( )82لسنة  2013وتعديالته.
ي -لجنة المطبوعات والمرئي والمسموع:
تشكل بالمركز لجنة برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
 .1مدير وحدة حماية الملكية الفكرية.
 .2رئيس قسم المكتبة الوطنية.
 .3رئيس قسم المراجعة والنشر /مقررا للجنة.
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 .4اثنين من حملة شدهادة الددكتوراه حاصدلين علدى لقدب خبيدر بحدث زراعدي رئيسدي أو باحدث
علمي زراعي رئيسي.
مهام اللجنة:
 .1تقييم ودراسة المنشورات التي يصدرها المركز.
 .2الموافقة على طباعة المنشورات.
 .3تسجيل المطبوعات لدى دائرة المكتبة الوطنية /وزارة الثقافة باسم المركدز الدوطني للبحدوث
الزراعية.
 .4إقرار المواد المرئية والمسموعة للنشر.
ك -لجنة منح الموظفين بدل اقتناء وتنقالت:
تشددكل اللجنددة اسددتنادا ألحكددام المددادة ( )12مددن نظددام االنتقددال والسددفر رقددم ( )56لسددنة 1981
وتعديالته.
ل -لجنة العطاءات المحلية (األشغال):
تشكل اللجنة استنادا ألحكام المادة (/10أ) من نظام األشدغال الحكوميدة رقدم ( )71لسدنة 1986
وتعديالته.
م -لجنة بدل العدوى:
تشكل لجنة برئاسة المدير العام وعضوية اثنين من كبار موظفي المركز ومقررا للجنة يختارهم
المدير العام.
مهام اللجنة:
تحديد الموظفين المستحقين لعالوة بدل عدوى في محطات التنقية أو المختبرات المعنية.
(العاملين مباشرة وبشكل مستمر في بحوث استخدام المياه العادمة والمستصلحة واستخدام الحمأه
والعاملين بتحليل العينات من المختبرات بشكل مباشر).
ن -لجنة الصيانة العامة:
تشكل بالمركز لجنة برئاسة أحد مهندسي مديرية الصيانة واآلالت وعضدوية اثندين مدن مدوظفي
المديرية يكون أحدهم سكرتير اللجنة:
مهام اللجنة:
 .1شراء احتياجات المركبات من لوازم الصيانة الدورية (المستهلكات).
 .2التعامل مع طلبات صيانة المركبات واآلليات التي تقدم من قبل المعنيين وإجراء الالزم.
 .3تنفيذ أعمال الشراء للوازم الصيانة من األجهزة والمعدات الكهروميكانيكية.
 .4تنفيذ أعمال الصيانة العامة لألبنية أو المعدات.
س -لجنة المكافآت والحوافز:
تشكل لجنة المكافآت والحوافز برئاسة المدير العام وعضوية:
 .1مساعد المدير العام لشؤون البحوث.
 .2مساعد المدير العام لشؤون مراكز البحوث.
 .3مساعد المدير للشؤون اإلدارية والمالية.
 .4مستشار المدير العام.
 .5عضو يختاره المدير العام /مقررا للجنة.
مهام اللجنة:
 .1التنسدديب للمدددير العددام ب دأي حالددة لددم تددرد فددي مددواد المكاف دآت والحددوافز (مددادة  10مددن هددذه
التعليمات).

10

 .2إقرار منح أو حجب المكافآت والحوافز (المكافآت الشهرية ،مكافدآت المشداريع ،أي مكافدآت
أو حوافز أخرى) بناء على األسس الواردة في هذه التعليمات لموظفي المركز.
المادة (:)8
أ -يصرف بدل جلسات بقيمة ( )80دينار عن كل جلسدة لدرئيس وأعضداء مجلدس المركدز
عن الجلسة الواحدة من صندوق امانات المركز.
ب -يصرف بدل جلسات بقيمة ( )10دنانير عن كل جلسدة لدرئيس وأعضداء اللجدان الدائمدة
المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة و/أو بموجب أحكام هذه التعليمدات شدريطة أال
يتقاضى الموظف عن رئاسة أو عضوية هذه اللجان أي مبلغ أو بدل أو عالوة لقاء ذلدك
بموجددب أي تشددريع آخددر ،وبحددد أعلددى ( )20دينددارا شددهريا ،ويددتم صددرفها مددن خددالل
الموازنة العامة أو من خالل المشاريع الممولة من الخارج.
المادة (:)9
للمدير العام تشكيل أية لجان أخرى مهمتها تسيير أمور العمل.
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األسس والمعايير للعالوات والمكافآت والحوافز:
المادة (:)10
أ -يقوم الباحث في المشاريع الممولة من خارج الموازنة العامة بتخصيص نسدبة ( )%20مدن
موازنددة المشددروع المم دول تحددت بنددد مصدداريف إداريددة ،وللمدددير العددام التوافددق مددع منسددق
المشروع بتحديد نسبة أكثر أو أقل في حاالت خاصة.
ب -يمنح القائمين على الدراسات واالستشارات الزراعية  %60من تكاليف الدراسة إذا استخدم
مرافق المركدز ،ويمدنح  %80إذا لدم يسدتخدم مرافدق المركدز وأن يعدود المبلدغ المتبقدي إلدى
المركز .على أال يتحمل المركز أية نفقات للمواد المسدتخدمة ،وفدي الحداالت غيدر الواضدحة
يكلف المدير العام لجنة المكافآت والحوافز للنظر بالخالف.
ج -يمنح الموظدف (مددير المشدروع أو منسدق أو باحدث أو غيدرهم) المنفدذين لمشداريع (بحثيدة،
تنموية أو غيرها) ما نسبته من  %80-60من قيمة المخصصات الممنوحة له مدن الجهدات
المانحة لقاء عمله ،على أن تودع حصة المركز البالغة ( )%40-20في حساب األمانات.
المادة (:)11
أ -المكافأة الشهرية:
يمنح موظف المركز الوطني للبحوث الزراعية مكافأة شهرية مقدارها ( )%50من الراتب
األساسي وتحسب ضمن اقتطاع الضمان االجتماعي للموظفين المشتركين في الضمان بناء على
األسس التالية:
 .1يمنح الموظف تحت التجربة في الخدمة المدنية مكافأة شهرية مقدارها ( )%20من
الراتب األساسي لمدة عام.
 .2يستثنى العامل باألجرة اليومية (عامل المياومة).
 .3يستثنى الموظف المبعوث المتفرغ والمعار والمجاز بدون راتب والمكلف والمنتدب
خارج المركز الوطني والموظفة الحاصلة على إجازة أمومة.
 .4يستثنى الموظف الحاصل على دورات خارجية مدفوعة أو استراحات مرضية أو
إجازات سنوية ،تزيد مدتها عن ( )15يوم في الشهر.
 .5يمنح الموظف الحاصل على استراحة مرضية نتيجة إصابة عمل المكافأة الشهرية
المقررة.
 .6يمنح الموظف المنتدب إلى المركز الوطني مكافأة بنسبة ال تزيد عن ( )%30من
الراتب األساسي.
 .7يمنح الموظف المبعوث غير المتفرغ مكافأة بنسبة ال تزيد عن ( )%30من الراتب
األساسي.
ب -مكافآت المشاريع البحثية:
يمنح الموظفين العاملين على المشاريع البحثية مكافآت شهرية بناء على األسس التالية:
 .1تنطبق هذه األسس فقط على المشاريع التي يتوفر فيها بند ( )Over headوالمشاريع التي
تتضمن ميزانيتها بند صرف مكافآت.
 .2يقدم منسق المشروع /مدير المشروع وثيقة وموازنة المشروع وآلية الحصول على الدعم
لمساعد المدير العام للشؤون اإلدارية والمالية في بداية المشروع.
 .3عدم تجاوز كافة المكافآت الممنوحة لمنسق /مدير المشروع والعاملين معه من المشاريع
الممولة في مجملها الراتب اإلجمالي السنوي.
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.4
.5
.6
.7
.8

تصرف المكافآت كل ثالثة شهور بناء على تقرير مالي وفني يقدم من قبل منسق /مدير
المشروع وبعد مصادقة المدير العام عليه.
ال يجوز أن تتعدى قيمة مكافآت أي باحث مشارك ما يتقاضاه منسق /مدير المشروع.
تحسب المكافآت بناء على الراتب األساسي المعتمد في نظام الخدمة المدنية النافذ لتاريخه.
في حال عدم كفاية المكافآت المرصودة لتغطية النسب المدرجة في الجدول المرفق في نهاية
األسس يعاد توزيعها بنسب أقل على أال تتجاوز المبلغ المرصود في جميع الحاالت.
تقتطع نسبة من ( )%40-20من إجمالي المكافآت وتوضع في صندوق أمانات المركز.
جدول يوضح نسب المكافآت الشهرية للمشاريع البحثية

الرقم

نسبة المكافأة
نسبة المكافأة
للمشاريع المعدة من
للمشاريع البحثية من
جهات مانحة وينفذها
إعداد الباحثين
المركز
 %30من الراتب
 %50من الراتب
األساسي
األساسي.
 %20من الراتب
 %20من الراتب
األساسي
األساسي

منفذو المشروع البحثي

1

الباحث الرئيسي /منسق المشروع/
مدير المشروع

2

المشاركين

ج -عالوة بدل عدوى:
يمنح العاملين في محطات التنقية أو المختبرات المعنية (العداملين مباشدرة وبشدكل مسدتمر فدي
بحوث استخدام المياه العادمة والمستصلحة واستخدام الحمأه والمياه الرمادية والعاملين بتحليدل
العينات من المختبرات بشكل مباشر) بدل عالوة عدوى شهريا على النحو التالي:
 )25( .1دينارا لموظف الفئة األولى العامل بمحطة معالجة المياه.
 )20( .2دينارا لموظف الفئة الثانية والثالثة العامل بمحطة معالجة المياه.
 )10( .3دنانير لموظف الفئة األولى العامل بالمختبرات المعنية.
 )10( .4دنانير لموظف الفئة الثانية والثالثة العامل بالمختبرات المعنية.
 .5يوقف منح عالوة بدل عدوى في حال زالت األسباب الموجبة لمنحها.
 .6تصرف عالوة بدل العدوى حسب توفر المخصصات ،وال تزيد عن المرصود في موازنة
المركز.
د -التدريب:
الدورات والورش التدريبية الممولة من موازنة المركز أو من موازنة المشاريع الخارجية:
 .1يصرف للمدرب المؤهل عن كل ساعة تدريب مبلغ:
 )35( -1.1دينارا للمدرب الذي يحمل شهادة الدكتوراه.
 )30( -1.2دينارا للمدرب الذي يحمل شهادة الماجستير بخبرة ال تقل عن 10سنوات بعد
الماجستير.
 )25( -1.3دينارا للمدرب الذي يحمل شهادة الماجستير.
 )25( -1.4دينارا للمدرب الذي يحمل شهادة بكالوريس بخبرة أكثر من  10سنوات.
 )20( -1.5عشرون دينارا للمدرب الذي يحمل شهادة بكالوريوس.
 .2للمدددير العددام فددي حدداالت خاصددة صددرف مبلددغ مددالي للمتدددرب مددن المركددز حسددب المندداطق
الجغرافية في المملكة على النحو التالي:
 )30( -2.1دينارا للمتدرب من محافظات إقليم الجنوب عن كل يوم تدريب.
 )20( -2.2دينارا للمتدرب من محافظات إقليم الشمال عن كل يوم تدريب.
 )15( -2.3دينارا للمتدرب من محافظات إقليم الوسط عن كل يوم تدريب.
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 .3للمدددير العددام فددي حدداالت خاصددة صددرف مبلددغ مددالي عددن كددل دورة تدريبيددة وورشددة عمددل
للعاملين ضمن الفرق المساندة على النحو التالي:
 )10( -3.1دنانير للمصور ومشرف األجهزة السمعية والبصرية (عرض وإيضاح).
 )10( -3.2دنانير للطابعة.
 )15( -3.3دينارا للمراسل.
 )10( -3.4دنانير للعامل (اذا استدعت الحاجة).
 )15( -3.5دينارا للمشرف المالي على الدورة.
ه -للمدير العام في حاالت خاصة صرف لمقيم المنشورات المعتمد من قبل لجنة المطبوعات
عن كل مطبوعة يتم تقييمها ما يلي:
 )100( .1دينارا عن كل كتاب يزيد عدد صفحاته عن  60صفحة.
 )50( .2دينارا عن كل كتيب ال يزيد عدد صفحاته عن  60صفحة.
 )20( .3دينارا عن كل مطوية.
و -يصرف للموظف مبلغ ( )20دينارا عن كل يوم عمل يقوم به خالل أيام العطل الرسمية
يزيد عن ثالث ساعات عمل.
ز -يصرف للموظف مبلغ ( )10دنانير عن كل يوم عمل يقوم به خالل أيام العطل الرسمية يقل
عن ثالث ساعات عمل.
ح -يصرف للموظف مبلغ ( )10دنانير عن كل تأخير موثق بمراقبة الدوام يزيدد عدن سداعتين
بعد الدوام الرسمي.
المادة (:)12
أسس دعم األوراق العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية:
أ-
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

أسس دعم نشر األوراق العلمية:
أن يكون طالب الدعم على رأس عمله في المركز.
أن تكون الورقة العلمية من مخرجات مشروع موافق عليه من اللجنة العلمية.
أن يكون طالب الدعم هو الباحث الرئيسي (االسم األول في الورقة العلمية).
أن تكددون الورقددة العلميددة قددد قبلددت للنشددر فددي مجددالت علميددة محكمددة ،و /أو دوريددة ،و /أو
متخصصة ومفهرسة ،عالمية من حيث هيئة التحرير والباحثين واالنتشار.
أال يتوفر لطالب الدعم مصادر أخرى للتمويل.
أال تتجاوز قيمة الدعم  300دينارا أردنيا للورقة العلمية الواحدة.
يشترك في تكاليف نشر الورقة العلمية كافة المؤسسدات المشداركة فدي إعدداد الورقدة العلميدة
حسب نسبة مشاركتها.
للجنة العلمية التنسيب للمدير العام باالستثناء من البنود أعاله في حاالت خاصة.

ب -أسس دعم المشاركة في مؤتمرات دولية /إقليمية:
 .1أن يكون طالب الدعم على رأس عمله في المركز.
 .2حصلت الورقة العلمية على موافقة قسم المراجعة والنشر.
 .3أن يكون طالب الدعم الباحث الرئيسي (االسم األول في الورقة العلمية).
 .4أن تكون الورقة العلمية قد قبلت من قبل اللجنة العلمية للمؤتمر كمحاضرة.
 .5أن يكون المؤتمر من المؤتمرات الدولية أو اإلقليمية المحكمة.
 .6أال يتوفر لطالب الدعم مصادر دعم أخرى.
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 .7يددتم تغطيددة رسددوم المشدداركة ومصدداريف اإلقامددة والسددفر إمددا مجتمعددة أو منفصددلة علددى أال
تتجاوز قيمة الدعم الكلية لطالب الدعم مبلغ  2000دينار ،وذلك بعد أخذ الموافقات الرسمية
حسب األصول من رئاسة الوزارء.
 .8يتم تقديم الدعم للمشاركة في مؤتمرات دولية أو إقليمية محكمة مرة كل سنتين.
ج -دعم إقامة مؤتمرات دولية أو إقليمية:
تخصص حوافز للمكلفين بتنسيق وتنظيم ونشر مخرجات المؤتمرات التي يشرف عليها المركز،
تحدد قيمتها لجنة المكافآت والحوافز.
المادة (:)13
أ -للمدير العام النظر في الحاالت التي لم يرد فيها نصدا فدي تحديدد المكافدآت والتعدديالت علدى
أجور التدريب.
ب -للمدددير العددام التعاقددد مددع خبددراء /اختصاصدديين مددن خددارج المركددز للقيددام بأعمددال محددددة
وتصرف لهم مكافآت مالية في حدود المخصصات المرصودة في موازنة المركز أو موازنة
المشاريع الممولة من الخارج لهذه الغاية ،لشراء خدماتهم خالل فترة التعاقد.
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ترقية الباحثين (الرتب البحثية):
المادة (:)14
تحدد الرتب البحثية العلمية الفنية في المركز الوطني للبحوث الزراعية على النحو التالي:
أ -خبيررر بحررث علمرري زراعرري رئيسرري (الفئددة األولددى ،المسددتوى األول "الدددرجات الوظيفيددة
الخاصة ،األولى ،الثانية" ،العالوة الفنية  %150من الراتب األساسي).
ب -باحث علمي زراعري رئيسري (الفئدة األولدى ،المسدتوى األول "الددرجات الوظيفيدة الخاصدة،
األولى ،الثانية" ،العالوة الفنية  %125من الراتب األساسي).
ج -باحرث علمري زراعري (الفئدة األولدى ،المسدتوى الثداني "الددرجات الوظيفيدة الثالثدة ،الرابعددة،
الخامسة" ،العالوة الفنية  %115من الراتب األساسي).
د -باحث علمي زراعي مساعد (الفئدة األولدى ،المسدتوى الثالدث "الددرجات الوظيفيدة السادسدة،
السابعة" ،العالوة الفنية  %105من الراتب األساسي).
المادة (:)15
أ -يشترط لترقية الموظف من رتبة إلى رتبة أعلى ما يلي:
 .1أن يكون الموظف قد توافرت لديه في الرتبة التي ستتم ترقيته منها أقدمية ال تقدل عدن أربدع
سنوات وانتقل إلى المستوى المطلوب من الفئة األولى.
 .2أن تكون البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر خالل الرتبة التي ستتم ترقيته منها نِتاجا علميا
قيما أدى إلى تقدم المعرفة في مجال تخصصه البحثي.
 .3يحتسب لغاية الترفيع  %50من نقاط النِتاج العلمي المقبول للترقية من البحوث المنشورة أو
المقبولة للنشر للباحث في حال لم يبرز اسم المركز الوطني.
 .4يحتسب لغاية الترفيع  %100من نقاط النِتاج العلمي المقبدول للترقيدة للبحدوث المنشدورة أو
المقبولة للنشر للباحث (ضمن كدادر المركدز) خدالل فتدرة التكليدف أو اإلجدازة بددون راتدب،
على أن يبرز اسم المركز في األوراق العلمية.
 .5ال يجوز للمتقدم أن يدرج ضمن بحوثه أيا من البحوث التدي سدبق وحسدبت لده فدي ترفيدع أو
ترقية سابقة.
 .6أن يتم نشر المادة المقدمة للترقية خالل المستوى الذي يشغله بالفئة األولى.
 .7يعتمد تصنيف المجلة العلمية في تاريخ نشر الورقة العلمية ،وعلى الباحث تزويد اللجنة بمدا
يثبت ذلك.
 .8أال يكون النشر مستال من رسائل الماجستير أو الدكتوراه.
 .9أال يكون قد صدر بحقه عقوبة (إنذار فما فوق) قبل تقديم طلب الترفيع آلخر سنة.
ب -يشكل المدير العام لجنة برئاسته للنظدر بالطلبدات المقدمدة بهددف الترقيدة ،ويدتم الترفيدع بنداء
على تنسيب اللجنة وموافقة المدير العام.
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المادة (:)16
أ -تصنيف ونقاط النِتاج العلمي المقبول للترقية:

الرقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

باحث
منفرد

النِّتاج العلمي
أوال :البحوث المنشورة
البحث المنشور في مجلة من الفئة األولى
البحث المنشور في مجلة من الفئة الثانية
البحث المنشور في مجلة من الفئة الثالثة
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي
البحث المنشور في وقائع مؤتمر عالمي والمدرج في قاعدة البيانات
العالمية ))Journal Citation Reports
البحوث المنشورة في وقائع مؤتمر غير عالمي
ثانيا :األعمال
الكتاب المؤلف أو المترجم الصادر عن دار نشر عالمية
الكتاب المؤلف أو المترجم الصادر عن دار نشر.
الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر عالمية
الفصل في كتاب الصادر عن دار نشر.
براءة االختراع المسجلة عالميا
براءة االختراع المسجلة محليا
بحث حاصل على جوائز وطنية أو إقليمية أو دولية
كتاب علمي متخصص في العلوم الزراعية (صادر عن المركز)
كتيب علمي متخصص في العلوم الزراعية (صادر عن المركز)
الحصول على تمويل مشروع من خارج الموازنة
الحصول على تمويل مشروع من الموازنة
إشراف على رسائل دراسات عليا /رسالة
عضوية لجان مناقشة طلبة دراسات عليا /لجنة
رئاسة /عضوية لجان /مؤسسات وطنية /دولية
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النقاط
باحث
باحث
ثاني
أول

باحث
ثالث
فما فوق

5
4
3
2

4
3
2
1

3
2
1
0.5

2
1
0.5
0.5

5

4

3

2

1.5

1

0.5

0.5

5
4
4
2
5
4
3
3
1.5
5
3
1.5
1
1

4
3
3
1.5
4
3
2
2
1
4
2

3
2
2
1
4
3
1.5
1.5
0.5
3
1

2
1
1
0.5
4
3
1
1
0.5
2
0.5

ب -تصددنف المجددالت العلميددة كالتددالي( :حسددب تصددنيف وزارة التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي
وتصدددنيف الجامعدددات الرسدددمية للمجدددالت والددددوريات المعتمددددة فدددي ترفيدددع أعضددداء هيئدددة
التدريس):
تصنيف
مواصفات المجلة
فئة المجلة
مجلة مدرجة في قاعدة البيانات العالمية (  (Journal Citation Reportsضمن
مجلـــة الفئة
( ،)ISI Web of Knowledgeأو ما يعادلها ضمن قائمة مجالت التميز في
األولى
البحث العلمي في أستراليا ضمن التصنيف (.)ERA) )A+, A, B
مجلة مدرجة في قاعدة البيانات العالمية ()Scopus
مجلة تصدر عن دار نشر عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحث ،وبصورة
مجلــة الفئة
منتظمة ويكون لها هيئة تحرير عالمية ،وأن ينتمي الباحثون الذين ينشرون بحوثهم
الثانيـة
فيها إلى مناطق جغرافية مختلفة من العالم وأن تكون البحوث المنشورة فيها محكمة،
وأن يكون قد مضى على صدور المجلة ثالثة سنوات على األقل.
مجلة مدرجة في قاعدة البيانات العالمية ()google scholar, SCImago
مجلــة الفئة مجلة تصدر عن دار نشر أو جمعية علمية أو جامعــــة أو مركـــز بحث ،وبصـــورة
منتظمـــة ،وأن يكـــون لها هيئــة تحريـــر متخصصة ،وتكون البحوث المنشورة فيها
الثالثـة
محكمة ،وأن يكون قد مضى على صدور المجلة سنتان على األقل.
مؤتمر يكـون لــه لجنة تحضيريــة ولجنة علمية عالمية ،وينتمي المشاركون فيه إلى
المؤتمر
مناطق جغرافية مختلفة من العالم ،وبحوثه محكمة ومنشورة في كتاب خاص بوقائع
العالمي
المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.
المؤتمر غير مؤتمر يكون له لجنة تحضيرية ولجنة علمية ،وبحوثــه محكمــة ومنشورة في كتاب
خاص بوقائــع المؤتمر أو في عدد خاص من مجلة معتمدة.
العالمي
المادة (:)17
يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي مساعد إلى رتبة باحث علمري زراعري أن
يقدم نِتاجا علميا كما يلي:
أ -أال يقل النِتاج العلمي عن بحثين منشورين في مجالت محكمة يكون المتقدم فيهما باحثا أول.
ب -أن يجمع  20نقطة كحد أدنى من النقاط الواردة في المادة (/16أ) ومن ضدمنها الدواردة فدي
المادة (/17أ) للترقية.
المادة (:)18
يشترط لترقية الموظف من رتبة باحث علمي زراعي إلى رتبة باحث علمي زراعي رئيسري أن
يقدم نِتاجا علميا كما يلي:
أ -أال يقل النِتاج العلمي عن ثالثة بحوث منشورة في مجالت محكمدة يكدون المتقددم فيهدا باحثدا
أول ،وله على األقل ورقة واحدة منشورة في مجالت الفئة األولى.
ب -أن يجمددع  35نقطددة كحددد أدنددى مددن النقدداط الددواردة فددي المددادة (/16أ) للترقيددة ومددن ضددمنها
الواردة في المادة (/18أ).
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المادة (:)19
يشددترط لترقيددة الموظددف مددن رتبددة باحررث علمرري زراعرري رئيسرري إلددى رتبددة خبيررر بحررث علمرري
زراعي رئيسي أن يقدم نِتاجا علميا كما يلي:
أ -أال يقل النِتاج العلمي عن أربعة بحوث منشورة في مجالت محكمة يكون المتقددم فيهدا باحثدا
أول ،وله على األقل ورقة واحدة منشورة في مجالت الفئة األولى ،وورقيتن على األقدل فدي
مجالت الفئة الثانية.
ب -أن يجمددع  50نقطددة كحددد أدنددى مددن النقدداط الددواردة فددي المددادة (/16أ) للترقيددة ومددن ضددمنها
الواردة في المادة (/19أ).
المادة (:)20
يشددترط لترقيددة الموظددف مددن رتبددة باحررث علمرري زراعرري إلددى رتبددة خبيررر بحررث علمرري زراعرري
رئيسي أن يقدم نِتاجا علميا كما يلي:
أ -يستثني البند (/1أ) من المادة ( )15بخصوص أربع سنوات أقدميه ويشترط فقط االنتقال إلى
المستوى األول من الفئة األولى.
ب -أال يقل النِتاج العلمي عن سبعة بحوث منشورة في مجالت محكمة يكدون المتقددم فيهدا باحثدا
أول ،منها على األقل ورقتين في مجالت الفئة األولى وثالث على األقل في الفئة الثانية.
ج -أن يجمددع  85نقطددة حدددا أدنددى مددن النقدداط الددواردة فددي المددادة (/16أ) للترقيددة ومدن ضددمنها
الواردة في المادة (/20ب).
المادة (:)21
يتمتع الموظف الحاصل على رتبة خبير بحث علمي زراعي رئيسي بجميع المميزات التي يتمتع
بها مدير المديرية.
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الباحث الزائر:
المادة (:)22
يستقطب المركز الباحثين الزائرين ويتعاقد معهم لمدة ستة أشهـر علــى األقل قابلة للتجديد ،على
أن يشارك الباحث الزائر باحثي المركز في تنفيذ أنشطته البحثية ،وال تتحمل الخزينة العامة أيدة
نفقات أو أجور.
المادة (:)23
يقدم الباحث الزائر طلب الزيارة للمدير العام ،مرفقا وثيقة المشدروع البحثدي الخداص بده .وذلدك
من خالل رسالة مكتوبة أو تعبئدة النمدوذج الخداص بالطلدب والمنشدور علدى الموقدع اإللكتروندي
للمركز ،وبعد دراسة الطلب والموافقة عليه ،يتم إصدار رسالة دعوة لتوقيع اتفاقية تنفيذ الزيدارة
والمشروع.
المادة (:)24
يستخدم الباحث الزائر خالل فترة زيارته مرافق المركز والمحطات البحثية التابعدة لده فدي تنفيدذ
أنشطته البحثية ،وإمكانية تزويده بمكتب خاص.
المادة (:)25
يتوجب علدى البداحثين الزائدرين امدتالك مصدادر لتمويدل زيدارتهم ،وال يلتدزم المركدز بتقدديم أي
تمويل أو سكن أو تأمين صحي أو تأمين اجتماعي وال أي تعدويض مدادي ،بمدا فدي ذلدك التدأمين
على أنواعه أو أي من متطلبات الرعاية الصحية أو االجتماعية.
المادة (:)26
يلتددزم الباحددث الزائددر باألنظمددة والتعليمددات الخاصددة بددالمركز خددالل مدددة الزيددارة ،وتطبددق علددى
الباحددث الزائددر كافدددة التعليمددات الخاصدددة بأخالقيددات البحدددث العلمددي وحقدددوق النشددر والتدددأليف
واستخدام النِتاج الفكري وما شابه.
المادة (:)27
للمركز الحق بالمشاركة في األوراق العلمية المنشورة من قبل الباحث الزائدر أو أي نِتداج ملكيدة
فكرية للبحث المنفذ.
المادة (:)28
يقدم الباحث الزائر تقريرا نهائيا مع عرض تقديمي للباحثين فدي المركدز عدن النشداطات العلميدة
التي تم تنفيذها خالل الزيارة ،باإلضافة إلى تقديم ورقة علمية واحدة على األقل للمجالت العلمية
المحكمة بالتعاون مع باحثي المركز.
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الصالحيات والتفويض:
المادة (:)29
أ -للمدير العام أن يفوض أيا من الصالحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام نظام المركز أو نظام
الخدمة المدنية إلى أي من كبار موظفي المركز الرئيسي أو مراكز البحوث.
ب -يجب أن يكون التفويض محددا ومكتوبا ويراعى اتباع التسلسل اإلداري.

أحكام عامة:
المادة (:)30
اذا حصل الموظف على موافقة المدير العام علدى تقدديم أي ندوع مدن األعمدال وكدان ذلدك مقابدل
أجر مادي ،فتطبدق علدى الموظدف المدادة (/10ب) مدن هدذه التعليمدات ،وغيدر ذلدك تفعدل المدادة
(/68ز) من نظام الخدمة المدنية.
المادة (:)31
أ -يبت المدير العام في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
ب -المدير العام مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المادة (:)32
تلغى "تعليمات تنظيم الشؤون اإلدارية والمالية والفنية لموظفي المركز الوطني للبحث واإلرشاد
الزراعددي لسددنة  "2009ومددا صدددر بموجبهددا ،وتعليمددات رقددم ( ")1تعليمددات الرتددب البحثيددة
واإلرشادية لسنة  2011وتعديالتها" وأية قرارات متعلقة بالشؤون اإلدارية والمالية والفنية.
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