1

تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي" في جامعة عمان العربية لسنة  ،2019ويعمل بها
من تاريخ إقرارها.

2

المخصصة لها ما لم تدل القرينة
يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني
ّ
على خالف ذلك:
الجامعة

:

جامعة عمان العربية.

العمادة

:

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا.

الرئيس

:

رئيس الجامعة.

العميد

:

عميد البحث العلمي والدراسات العليا.

المجلس

:

مجلس البحث العلمي في الجامعة.

الباحث

:

الكتاب

:

ل دراسة أو مؤلف أو ترجمة أو نص محقق عن أصول مخطوطة

المؤّلف

:

يتقدم بطلب دعم نشر بحث أو كتاب.
العامل في الجامعة الذي ّ
األبحاث والم شاريع المقدمة من أعضا الهيتة التدريسية والطلبة

الكلية

اللجنة

:
:

أي كلية في الجامعة.

لجنة البحث العلمي في الكلية.

من يتولى القيام ببحث ضممممن أضراذ هذه التعليمات سممموا أ ان

متفرضا بمفرده ،أم فريقا مشممماركا
عضمممو هيتة تدريس أم محاضم ا
ممر ّ

في مشمممممممممرود بحث واحد ،على أن يكون الباحث الرئيس أو أحد

الدعم

:

متفرضا أو
الباحثين الرئيسممممميين عضمممممو هيتة تدريس أو محاضم ا
ممممر ّ
طالبا في الجامعة.
مفصممممال في صممممورة مجّلد مفرد أو
أو مطبوعة ُينشممممر مسممممتقال أو ّ
مجّلدات مفردة متعددة.

في الجامعة.
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3

4

أ.

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه ومتابعته ونشره.

ب.

المعنوية
المادية و
ُيقصمممممممد بدعم البحث العلمي في هذه التعليمات مختلف وسمممممممائل الدعم
ّ
ّ
تقدمها الجامعة للباحث.
البشرية التي ّ
و ّ

تقدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على "نموذج مشرود بحث" الذي يتضمن النقاط اآلتية:
أ.

ب.

 .1الرتبة العلمية.

د.

أضراذ البحث.

ج.

 .2الكلية.

العنوان المقترح لمشرود البحث.

 .3القسم.

ه.

موجز لما قام به الباحثون السابقون في موضود البحث.
ا
عرضا

ز.

موجز للجوانب التي تحتاج مزيدا من البحث.
ا
عرضا

و.

ح.

ط.

ي.
ك.

موجز لما أنجزه مقدم (مقدمو) الطلب من أعمال متصلة بالبحث.
ا
عرضا
خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية لتنفيذه.

تقدير احتياجات البحث (مساعدي بحث ومؤهالتهم وتخصصاتهم والمدة المطلوبة لهم

ومقدار المكافأة ،واألدوات ،والمواد ،والسفر ،والمراجع ،والقرطاسية ... ،الخ).

عرضا لإلمكانات المتوفرة في الجامعة لتيسير أعمال القيام بالبحث.

أي مالحظات أخرى لمقدم (مقدمي) الطلب (مثال ،هل قدم طلبا للحصول على دعم من أي
مصدر آخر؟).

ل.

رأي مجلس القسم  -يكتبه رئيس القسم.

ن.

توصية عميد الكلية.

م.

س.

5

اسم (أسما ) مقدم (مقدمي) مشرود البحث.

رأي اللجنة في الكلية.

توصية المجلس (يكتبها العميد) حسب النموذج الصادر عن العمادة في الجامعة والخاص
بمشرود البحث ويجب تعبتته من جانب الباحثين حسب األصول.

يمأل الباحث (الباحثون) نسختان من "نموذج مشرود بحث" ويحتفظ بإحدى النسخ ويقدم النسخ
األخرى إلى رئيس القسم المختص.
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6

ينظر مجلس القسم في مشرود البحث ويوثق في محاضره ما يأتي:
أ.

ب.
ج.

7

رأي القسم في مشرود البحث.

إمكانية استفادة الباحث (الباحثين) من اإلمكانات المتوافرة.

تقدير الجهد والمواد والتجهيزات والمخصصات المالية المطلوبة للقيام بالبحث.

يدون رئيس القسم رأي مجلس القسم في المكان المحدد له في "النموذج" ورأيه كذلك ،كما يدون
عميد الكلية رأيه قبل رفعه إلى المجلس.

8

ينظر المجلس في البحوث المقدمة إليه من أجل الدعم التخاذ توصية بشأنها ال سيما تقدير
الجهد إلج ار البحث ونود الدعم المادي ومقداره.

9

في حال الموافقة على دعم البحث ،ينسب العميد للرئيس بالموافقة على طلب الباحث المبرر
بصرف سلفة مالية من المبلغ المخصص للبحث.

10

تقرير عن مدى
ا
يقوم الباحث الرئيس بتعبتة النموذج المعتمد الصمممممادر عن العمادة يوضممممم قيه
التقدم في مشرود البحث المدعوم ،ومقدار الدعم وتفصيالت المبالغ المصروفة ،والوضع الحالي

تم نشره أم ال واألسباب و ار تعثره إذا لم ينجز ،ورأي القسم ولجنة
للبحث ،أذا أنجز أم ال ،وهل ّ
البحث العلمي في الكلية ،ومالحظات العميد.

11

على مسممممممماعد الباحث الذي تمف الموافقة على تعيينه للقيام بمهام معينة لمشمممممممرود البحث أن
يقوم بتعبتة النموذج الخاص بذلك الصادر عن العمادة في الجامعة لبيان ما أنجزه في نهاية كل

شممهر ،يرفعه إلى الباحث الرئيس لمشممرود البحث ،الذي يوض م رأيه قيه ويقوم هو بدوره برفعه

إلى العميد ،الذي يوثق هو اآلخر رأيه في التقرير.

12

يقدم الباحث (الباحثون) إلى العميد ثالث نسمممخ من البحث ورقيا ونسمممخة إلكترونية عند إتمامه
البحث مرفقا به ما ملخص باللغة العربية ،وملخص باللغة االنجليزية (( ،)ABSTRACTأو بلغته
األصلية األجنبية).

13

يحق للباحث أن ينشممر بحثه بالطريقة التي يراها مناسممبة ،شممريطة أن يذكر دعم الجامعة لبحثه
في مكان مناسمممممممب من وثيقة البحث ،على أن تكون المجلة المنشمممممممور فيها البحث معتمدة من

الجامعة.
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14

يتولى المجلس تقييم البحث عند إتمامه ،وله أن يستعين بمن يراه مناسبا من ذوي االختصاص
داخل الجامعة أو خارجها ،وذلك مقابل مكافأة ُيحددها المجلس بموافقة الرئيس بعد التنسيق مع
دائرة الشمممممممممؤون المالية ،ويعد قبول البحث للنشمممممممممر في مجلة معتمدة في الجامعة بمثابة تقييم
إيجابي.

15

يوقف أو يسمممممممممترجع الدعم المقرر للباحث بقرار من مجلس العمدا بنا على توصمممممممممية من
المجلس في الحاالت اآلتية:

16

أ.

عدم تنفيذ البحث في مراحله حسب ما وردت في (نموذج مشرود بحث) دون مبرر تقبله

ب.

قناعة المجلس بتقصير الباحث في القيام ببحثه.

ج.

ثبوت صرف مبلغ الدعم في ضير األوجه التي قررت له.

لجنة البحث العلمي.

في حالة اشممممتراك باحثين من أ ثر من قسممممم أو أ ثر من كلية في بحث واحد ،تقدم نسممممخة من
نموذج مشممرود بحث لكل من راسمما األقسممام وعمدا الكليات المعنية ،وتتضمممن آ ار األقسممام

والكليات منفصلة في األمكنة المعدة لها في النموذج المعتمد.

17

يحدد مقدار الدعم المالي للبحث العلمي في حدود مخصصات موازنة الجامعة ،ويصرف بتنسيب
من المجلس وموافقة مجلس العمدا .

18

يجوز أن يوافق مجلس العمدا بنا على تنسممممممميب من المجلس ،على دعم بحث تشمممممممترك قيه
الجامعة أو أي عامل فيها مع أي فرد أو مؤسسة من داخل الجامعة أو خارجها في األردن وفي
هذه الحالة تتحمل األطراف الداعمة مبلغ الدعم المالي وفقا لقواعد محددة.

19

تطبق تعليمات االنتقال والسمممممفر النافذة في الجامعة ألضراذ السمممممفر المتعلق بمشمممممرود البحث
ولباحث واحد إذا كان البحث مشتركا شريطة إبراز الموافقة الرسمية باستقبال الباحث من الجهة
الموفد إليها ،وإذا زادت الفترة عن أسبود ينسب المجلس قيمة بدالت السفر وبموافقة الرئيس.

20

تدعم الجامعة نشمممر البحوث والدراسمممات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة (وسممميشمممار
إلى جميعها قيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور).
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21

تقدم طلبات دعم النشمممممممممر على "نموذج طلب دعم نشر" الصادر عن العمادة في الجامعة وترفق
بالطلب نسمممختان من المخطوطة التي يراد دعم نشمممرها بشمممكلها النهائي ،مع توضمممي رأي رئيس
القسم المعني ورأي لجنة البحث العلمي في الكلية وتكاليف النشر مع رفع ذلك إلى العميد.

22

يعرذ العميد المخطوطة على المجلس ،الذي قد يحيلها إلى مختص أو أ ثر في الجامعة أو
خارجها لتقييمها وتنسممممممميب نشمممممممرها أو عدمه وذلك لقا مكافأة رمزية ُيحددها المجلس بموافقة
الرئيس.

23

يطلب من المختصمممممممممين الذين تحال إليهم المخطوطات ألضراذ التقييم إبدا الرأي في األمور
اآلتية:

أ.

القيمة العلمية.

ب.

أسلوب البحث.

ج.

أسلوب الكتابة واللغة.

ه.

التحقيق العلمي (المخطوطة المحققة).

د.

و.

أسلوب الترجمة ودقتها.

األمانة العلمية حسب النموذج الصادر عن العمادة في الجامعة الذي ينبغي تعبتته حسب
األصول.

24

إذا كانف المخطوطة كتابا تخصممصمميا جامعيا ،فعلى الراضب في نشممره أو تقييمه ألضراذ الترقية
تعبتة النمممممممممممممموذج الخاص بذلك الصممممادر عن العمادة في الجامعة مشممممفوعا برأي رئيس القسممممم

ار بأن المخطوطة لم تنشمممر من قبل حسمممب
والعميد والمجلس وموافقة الرئيس ،على أن يوقع إقر ا
النموذج المعتمد الصادر عن العمادة في الجامعة.

25

يتخذ المجلس التوصممممممممميات الخاصمممممممممة بالطلبات المقدمة إليه من أجل دعم النشمممممممممر عند توفر
المخصصات المالية وحسب األولويات.

26

يتخذ المجلس توصياته بشأن الدعم قبل نشر المخطوطة ويتقيد مقدم (مقدمو) الطلب بما يأتي:
.1

.2

ملحوظات المجلس.

وضع عبارة (نشر بدعم من الجامعة) على ضالفي المنشور الداخلي والخارجي.
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27

أ.

تكون نسبة دعم الجامعة ( )%70من تكاليف الطباعة أو النشر لأللف نسخة األولى من
المنشور ،وبسقف يحدده مجلس العمدا  ،أما في حالة المنشور المتعدد األج از قيحسب

الدعم على أسممممماس أن الجز الواحد يحتوي على ( )300ثالثمائة صمممممفحة بمعدل ()250
لمة للصفحة الواحدة.

ب.

يتم دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب األصول بعد تقديم مطالبة مالية منها

على أن تمثل هذه المطالبة أفضممممممممممل عروذ الطباعة وحسممممممممممب تعليمات دائرة اللوازم

والعطا ات النافذة في الجامعة.

ج.

تقع مسؤولية تدقيق الطباعة ومتابعتها على مقدم (مقدمي) الطلب.

د.

ُيبلغ المؤلف العميد خطيا بصدور المنشور ويرسل نسخة من اإلشعار إلى مدير المكتبة.
يقدم المؤلف إلى العمادة ( )100مائة نسمممممخة من المخطوطة وتقوم العمادة بإرسمممممال ()5

ه.

نسمممخ إلى مكتبة الجامعة وأما النسمممخ الباقية فللجامعة حق التصمممرف بها وبالطريقة التي

تراها مناسبة بما فيها حق الحفظ أو اإلهدا أو البيع.

28

يجوز بقرار من مجلس العمدا وبنا على توصية من المجلس وعند توافر المخصصات المالية
أن تنشر الجامعة مؤلفا قيما أو ترجمة ممتازة ضمن سلسلة منشورات الجامعة تتصف بوحدة
الشكل الخارجي وليس اللون بالضرورة وتخضع هذه المنشورات للتقييم ،ويشمل هذا النود من

النشر األعمال اآلتية:

أ.

الدراسات المتخصصة (.)MONOGRAPH

ب.

البحوث التي دعمتها الجامعة.

ج.

د.

المؤلفات والبحوث والدراسات والمخطوطات التي تحوي إضافة مهمة للمعرفة ،والتي يخدم
نشرها أضراذ التنمية في المملكة األردنية الهاشمية بشكل خاص والعالم بشكل عام.

الترجمات الممتازة التي تنقل جانبا مهما من المعرفة اإلنسمممانية إلى اللغة العربية أو التي
تنقل الفكر العربي األصيل إلى اللغات األجنبية.

ه .األعمال العلمية والدراسمممات والبحوث التي تكلف الجامعة شمممخصممما أو أ ثر القيام بها وذلك
بعد تقييمها من مختص أو أ ثر.

29

تعتمد األسس اآلتية لمنشورات الجامعة:
أ.

ب.
ج.

تقرر لجنة البحث العلمي عدد النسخ التي سيتم طباعتها من كل كتاب.

يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف ( )50نسخة من الكتاب.

يمن صاحب أو أصحاب المؤلف ( )%25من مردود بيع الكتاب.
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30

د.

عند إعادة طباعة الكتاب ،يمن صممماحب أو أصمممحاب المؤلف نفس النسمممبة التي أعطيف

ه.

يصب الكتاب بعد طباعته ملكا للجامعة ،ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق.

لهم في الطبعة األولى.

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس مكافأة مالية ألعضا هيتة التدريس الذين نشروا بحوثهم
في مجالت عالمية مصنفة وفق قواعد التصنيف المدرجة في الجدول اآلتي:
فتة

مبلغ المكافأة

المكافأة

بالدينار األردني

أ

1000

ب

500

الشروط
للبحث المنشور في قاعدة البيانات (Science Citation )SCI
.Index
للبحث المنشور في قاعدة البيانات (Science Citation )SCIE
.Index Expanded

للبحث المنشور في قاعدة البيانات  Thomson ISIأو Scopus

ج.

اعتمادا على عامل التأثير Impact Factorللمجلة وحسب الجدول

اآلتي:

مبلغ المكافأة
بالدينار األردني

31

أ.

معامل التأثر Impact Factor

2000

 5فأ ثر

1500

 – 4أقل من 5

750

 – 3أقل من 4

500

 – 2أقل من 3

300

 – 1أقل من 2

200

أ بر من صفر – أقل من 1

يخصص جائزة لكل من:
.1

.2

.3
.4

جائزة ألفضل باحث في كل كلية.

جائزة ألفضل باحث في الكليات العلمية.

جائزة ألفضل باحث في الكليات اإلنسانية.

جوائز تقديرية للطلبة الذين نشروا أبحاثهم.
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تصرف الجوائز المالية على النحو اآلتي:

ب.

الجائزة

32

قيمة الجائزة

 .1جائزة ألفضل باحث في كل كلية

500

 .2جائزة ألفضل باحث في الكليات العلمية

750

 .3جائزة ألفضل باحث في الكليات اإلنسانية

750

 .4جوائز تقديرية للطلبة الذين نشروا أبحاثهم

250

تصرف الجامعة بتنسيب من ألعضا هيتة التدريس الذين نشروا بحثا أو أ ثر في المجالت
المتميزة مثل ) Natureأو(  Scienceأو ما يعادلهما من حيث ( )IFمكافأة مالية مقدارها ()2500
دينار أُردنيا لكل بحث باإلضافة إلى درد مقدم من الجامعة
ا

33

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس ألعضا هيتة التدريس الذين نشروا تابا أو أ ثر محكما
ومنشور من دور نشر عالمية مكافأة مالية مقدارها ( )1000دينار أُردني لكل تاب باإلضافة
ا

لدرد مقدم من الجامعة.

34

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس ألعضا هيتة التدريس الذين نشروا فصال أو أ ثر في
دينار أُردنيا لكل تاب.
ا
تاب محكم ومنشور من دور نشر عالمية مكافأة مالية مقدارها ()250

35

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس ولمرة واحدة للبحث الواحد مكافأة مالية ألعضا هيتة
التدريس الذين تم االستشهاد ببحوثهم خالل آخر خمسة سنوات وفقا لآلتي:

36

أ.

#

عدد مرات االشارة للبحث الواحد

دينار(
قيمة المكافأة) ا

.1

49 – 25

200

.2

75 – 50

300

.3

أ ثر من 75

400

تصرف الجامعة حوافز مالية ألعضا هيتة التدريس في الجامعة للم ار ز الثالثة األولى
من حيث عدد االستشهادات  Citationsفي السنة السابقة حسب تصنيف الباحث
العلمي  Google Scholarوعلى النحو اآلتي:
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ب.

37

الم ار ز

قيمة الحوافز (دينارا)

المركز األول

1500

المركز الثاني

1000

المركز الثالث

750

على أن يتم من الحوافز بشكل سنوي ،شريطة أال يقل عدد االستشهادات للم ار ز الثالثة
األولى عن ( )50استشهادا سنويا ،ويتم تكريم الفائزين في حفل التخريج.

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس ألعضا هيتة التدريس المسجلين ب ار ات اختراد عالمية
دينار أردنيا باإلضافة
ا
مسجلة عن طريق الجامعة حسب األصول مكافأة مالية مقدارها ()1000

إلى درد بإسم الباحث لكل اختراد.

38

في حال وجود أ ثر من عضو هيتة تدريس على البحث توزد المكافآت على النحو اآلتي:
الباحث المشترك

( )%60للباحث األول

الباحث المشترك مع اثنين

( )%50للباحث األول

( )%40للباحث الثاني
( )%30للباحث الثاني

( )%20للباحث الثالث
( )%40للباحث األول

الباحث المشترك مع ثالثة باحثين

( )%30للباحث الثاني

( )%20للباحث الثالث
( )%10للباحث الرابع

الباحث المشترك مع أ ثر من ثالثة باحثين ( )%35للباحث األول

( )%25للباحث الثاني

( )%20للباحث الثالث

( )%20توزد على الباحثين األخرين بالتساوي

39

في حال ان المنتج العلمي مستال من رسالة طالب دراسات عليا أو مشرود تخرج ،يعامل الطلبة
باحثين من الجامعة وتوزد المكافأة على الباحثين المشاركين ما هو مبين في الجدول في

المادة رقم (.)38
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40

في حال وجود باحثين على المنتج العلمي من خارج الجامعة  ،تصرف مكافأة للباحثين من
الجامعة فقط وتحدد قيمة المكافأة بنا على ترتيب أسمائهم على البحث ،وكما هو مبين في

الجدول في المادة رقم (.)38

41

ال تصرف أي مكافأة على المنتج العلمي إذا ان أحد الباحثين من األساتذة الزائرين لقضا إجازة
التفرغ العلمي.

42

الشروط العامة للتقدم للجوائز:
أ.

ب.

43

أن يكون المتقدم عضو هيتة تدريس في الجامعة.

ذكر اسم الجامعة على األعمال المنشورة.

آلية التقدم للحوافز:
أ.

ب.
ج.

تقديم المنتج العلمي للباحث.
إرفاق السيرة الذاتية.

تعبتة النموذج الخاص بذلك الموجود على موقع العمادة.

44

تصرف المكافآت من مخصصات دعم البحث العلمي.

45

تشمممممممممل هذه التعليمات المن التي تحصممممممممل عليها الجامعة من الخارج لدعم البحث العلمي في
حقول معينة أو لدعم بحوث علمية خاصمممة يقوم بها باحث أو أ ثر في الجامعة .ويجوز إشمممراك
باحث أو أ ثر من خارج الجامعة.

46

تعطى األولوية عند التطبيق لشمممروط الجهة المانحة في حال تعارضمممها مع أي بند من بنود هذه
التعليمات.

47

يتم عند الحاجة تقديم الطلب للحصمممممممممول على منحة من هذا النود بالطريقة التي تحددها الجهة
صاحبة المنحة ،إضافة إلى إج ار ات تقديم الطلب المنصوص عليها في هذه التعليمات.

48

توقع االتفاقيات مع الجهات صاحبة المن من الرئيس أو من يفوضه.
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49

50

تقوم دائرة الشؤون المالية بتخصيص حساب بقيمة المن  ،وتتبع إج ار ات الصرف اآلتية:
.1

يعتمد العميد أو عميد الكلية المختص حسب طبيعة المشرود كل طلب للصرف مشفوعا

.2

تصرف المخصصات الموافق عليها حسب إج ار ات الصرف المتبعة في الجامعة.

باألوراق الثبوتية والمتضمنة سندات القبض أو الكشوفات المخصصة لذلك وضيرها.

تقرير في نهاية كل فصل عن سير مشرود البحث وقائمة
ا
يقدم الباحث الرئيس ،أو مدير المشرود،
المصروفات.

51

52

أ.

توزد المخصصات المالية على الباحث أو الباحثين حسب شرط الجهة المانحة.

ب.

تقدير للنفقات التي تتحملها الجامعة وتضاف قيمتها إلى قيمة نفقات البحث
ا
يشمل الطلب
المتوقعة.

أي ب ار ة اختراد يتوصل إليها نتيجة بحث استعمل الباحث قيه إمكانيات الجامعة ،أو مختبراتها،
يسممجل باسممم الباحث وباسممم الجامعة بشممكل مشممترك ،بحيث تتقاضممى الجامعة ما نسممبته ()%40
من أي دخل تحققه تلك الب ار ة ويتقاضى الباحث ما نسبته ستين بالمائة ( )%60من الدخل.

53

أي ب ار ة اختراد يتوصمممل إليها نتيجة بحث دعمته الجامعة مباشمممرة أو عن طريق منحة خارجية
يسجل باسم الجامعة واسم الباحث بشكل مشترك ،بحيث تتقاضى الجامعة ما نسبته ( )%50من
أي دخل تحّققه تلك الب ار ة ويتقاضى الباحث ما نسبته ( )%50من الدخل.

54

يشترط لدعم سفر الباحثين إلى داخل األردن وخارجه ما يأتي:
أن يصل الباحث في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر وذلك بموجب تقرير مقنع للمجلس

.1

يثبف قيه عدم توفر اإلمكانات المخبرية والعلمية والمكتبية داخل الجامعة ،ويسممم بسممفر

باحث واحد في حال تعدد الباحثين.
.2

أن تصل للباحث رسالة من المؤسسة التي ينوي العمل فيها ،ويكون عنوان البحث المقدم

.3

تقرير علميا مفصممممال يقتنع به المجلس ،وللمجلس أن يرسممممل
ا
أن يقدم الباحث بعد عودته

مطابقا للبحث الذي ينوي العمل عليه.

التقرير المقدم من الباحث بعد عودته من السفر إلى محكم أو محكمين.
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.4

ال يتم السمفر من أجل الحصمول على مخطوطات إال في حالة تعذر الحصمول عليها بدون

.5

إذا قام الباحث بشممم ار أو بتصممموير مخطوطات أو حصمممل على مخطوطات أو وثائق بدعم

.6

ال يتم السمممفر إلى الخارج إذا توفرت األجهزة واإلمكانات العلمية في المؤسمممسمممات األردنية

.7

ال يدعم سفر الباحث مرة ثانية إال إذا نشر أو قدم بحثا قبل للنشر بعد سفره األول.

من الجامعة أو بمنحة خارجية تصب هذه ملكا للجامعة.
وسمحف تلك المؤسسات للباحث باستعمال تلك األجهزة.

.8

يفضل دعم السفر للباحث الذي يستفيد من ذلك ألول مرة.

.9

للمجلس أن يقتصر في دعم السفر على أجور السفر فقط.

.10

يجري صرف دعم السفر وفقا للنظام المالي وفي حدود مخصصات الموازنة.

أ.

توزد مخصصات المؤتمرات العلمية على الكليات بنسبة عدد أعضا الهيتة التدريسية

.11

55

السفر.

يتم اتصال أعضا الهيتة التدريسية بالعمادة بالتسلسل اإلداري المعمول به في الجامعة.

فيها.
ب.
ج.

56

يعامل عضو هيتة الباحثين معاملة عضو الهيتة التدريسية ألضراذ هذه التعليمات.
ال تشمل هذه المخصصات رسوم تأشيرة الدخول.

يتم االشتراك في المؤتمرات العلمية بتوصية من مجلس القسم المعني وقرار من العميد ،ويقرر
العميد قيمة المخصصات التي تمن للعضو المشارك بحيث ال تتجاوز الحد األعلى الوارد في هذه
التعليمات ،وله من العضو المشارك سلفة ال تتجاوز هذه المخصصات.

57

أ.

يكون الحد األعلى لمجمود تكاليف مخصصات االشتراك في المؤتمرات التي تدفعها الجامعة
على النحو اآلتي:
.1

) )1500ألف وخمسمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في دول األمريكيتين وكندا

.2

( )1200ألف ومائتا دينار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم باستثنا باقي

.3

واستراليا والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا.
الدول العربية.

( )900تسعمائة دينار للمؤتمرات التي تعقد في باقي الدول العربية.
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ب.

58

باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أعاله تغطي الجامعة رسوم االشتراك في المؤتمر إن

دينار.
ا
وجدت ،وبما ال يزيد على ( )750سبعمائة وخمسين

تشمل مخصصات المؤتمرات ما يأتي:
تذكرة سفر من عمان إلى مكان المؤتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات عالوة

أ.
ب.

االنتقال والسفر النافذة.

مياومات كاملة عن فترة المؤتمر ،إضافة إلى ليلتين للمشاركين في المؤتمرات التي تعقد

في الدول المشار إليها في البندين ( )1و( )2من الفقرة (أ) من المادة ( ،)57وليلة واحدة

للمشاركين في باقي الدول ،وذلك حسب نظام االنتقال والسفر المعمول به في الجامعة.

59

ج.

إذا كان المشارك مستضافا استضافة كاملة يدفع له ( )%25من المياومات وإذا كانف

د.

رسوم التامين الصحي إن وجدت.

يتقدم عضو هيتة التدريس إلى رئيس القسم بطلب المشاركة في المؤتمر متضمنا ما يأتي:
أ.

الدعوة الموجهة من الجهة المنظمة للمؤتمر بحضور المؤتمر.

ب.

الموافقة النهائية من الجهة المنظمة للمؤتمر تفيد بقبول البحث المقدم إلى المؤتمر.

د.

نموذج (المشاركة في المؤتمر) معبأ حسب األصول.

ج.

ه.

60

االستضافة جزئية يدفع له ( )%50من المياومات.

نسخة من مسودة البحث المقبول.

تقديم طلب المشاركة في موعد ال يقل عن شهرين من موعد إقامة المؤتمر.

تعطى األولوية للمشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية والمؤتمرات التي تعالج موضوعات تهم
الجامعة أو ترتبط باحتياجات األردن وقضاياه ،على أن يحصل البحث المقدم على توصية من
لجنة البحث العلمي في الكلية.

61

يكون اشتراك أعضا هيتة التدريس في المؤتمرات ضمن األولويات اآلتية:
أ.

عضو هيتة التدريس المشارك في مؤتمر علمي أو ندوة علمية والمغطى تكاليف اشت ار ه

ب.

أقرب األعضا اختصاصا إلى موضود المؤتمر.

ج.

من كلفته الجامعة تمثيلها.

ه.

من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي والسابق.

د.

و.

من جهة خارجية.

من عهد إليه بمركز تنظيمي في المؤتمر.

من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي
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62

تتم الموافقة على المشاركة في المؤتمرات بالحضور فقط (دون تقديم بحث) وكذلك على حضور
النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد الكلية.

63

يمكن لباحث فقط من أعضا الهيتة التدريسية أو أعضا هيتة الباحثين المشاركين في

أ.

مشرود بحث مدعوم من العمادة التقدم للحصول على دعم االشتراك في مؤتمر علمي لمرة

ب.
ج.

64

يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة ( )59من هذه التعليمات وتتم الموافقة على
االشتراك في المؤتمر بقرار من العميد بنا على توصية من عميد الكلية.

مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )58( ،)57من هذه التعليمات تصرف المخصصات من
ميزانية دعم األبحاث العلمية وتضاف إلى الميزانية التي خصصف للمشرود.

على العضو المشارك في المؤتمر أن يقدم خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ عودته ما يأتي:
أ.

تقرير إلى رئيس القسم المعني عن مشاركته متضمنا التوصيات التي يقترحها بما يعود
ا

ب.

65

واحدة فقط ،شريطة أن يكون البحث المقبول في المؤتمر من نتائج المشرود المدعوم.

بالفائدة على الجامعة ،ليتم رفعه إلى عميد الكلية الذي يتولى بدوره رفعه إلى العميد.

صورة عن التذكرة وجواز السفر والوصل المالي لرسوم االشتراك (إن وجد) ليتم اعتمادها
من العميد.

يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المؤتمر ما يأتي:

أن يكون للمؤتمر لجنة تحضيرية لتنظيم شؤونه اإلدارية والمالية وتحديد أهدافه.

أ.
ب.

أن يكون للمؤتمر لجنة علمية لتنظيم شؤونه العلمية.

د.

أن يكون المؤتمر متخصصا في أي من مجاالت المعرفة.

ج.

ه.

أن تنظمه دار نشر عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي.

أن يتم تحكيم البحث المقدم كامال ،على أن يقدم الباحث ما يثبف ذلك من خالل مالحظات
المحكمين الذين حكموا بحثه.

و.

أن ينشر البحث كامال في وقائع المؤتمر الورقية أو اإللكترونية.

ح.

أال يكون دعم عضو الهيتة التدريسية في المشاركة أل ثر من مؤتمر واحد في العام

ز.

ط.

أن يكون عضو الهيتة التدريسية باحثا منفردا أو باحثا رئيسا.
الجامعي الواحد.

أن يكون المؤتمر مصنف ومفهرس ضمن قواعد البيانات التي تعتمدها الجامعة.
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66

أ.

أال تتجاوز نسبة االستالل في البحث ( )%25كحد أقصى.

ب.

على كل باحث اإلشارة في بحثه إلى دعم الجامعة للبحث وللمشاركة في المؤتمر ،وإدراج

عبارة ُتفيد بأن هذا البحث مدعوم من الجامعة.

67

يبف المجلس في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.

68

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

69

الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
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