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ويعمل بها ، 2021سنة ل في جامعة عمان العربية "البحث العلميتسمى هذه التعليمات "تعليمات 1
 من تاريخ إقرارها.

 

للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخّصصة لها ما لم تدل القرينة يكون  2
 :على خالف ذلك

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 .رئيس الجامعة : الرئيس
 .في الجامعةعمادة البحث العلمي والدراسات العليا : العمادة
 .الجامعةفي البحث العلمي والدراسات العلياعميد  : العميد
 .أي كلية في الجامعة : الكلية

 .مجلس البحث العلمي في الجامعة : المجلس
 .لجنة البحث العلمي في الكلية : اللجنة

وتعمللل  ،تنميللة المعرفللة اننسللانية إلللىكللل جهللد علمللي مللن م  هللدف  : البحث العلمي
ودعمللل  تمختللللا الوسلللائل الماديلللة  ،الجامعلللة عللللى تن للليم  للل ون 

 .ألحكام هذه التعليمات اوالمعنوية والبشرية وفق  
مللن  تللولى ال يللام ببحللث ضللمن ألللرام هللذه التعليمللات سللوا  أكللان  : الباحث

ا في مشلرو  تحلث واحلد،  معضو هيئة تدريس تمفرده، أ ا مشارك  فريق 
و علللى أن يكللون الباحللث الللرئيس أو أحللد البللاحثين الرئيسلليين عضلل

 .أو طالب ا في الجامعةهيئة تدريس 
كل دراسة أو م للا أو ترجملة أو نلح محقل  علن أخلول مخ وطلة  : الكتاب

أو مفلللرد مفّصلللال  فلللي خلللورة مجّللللد مسلللتقال  أو أو م بوعلللة  رنشلللر 
 .متعددة مجّلدات مفردة

 في الجامعة الذي  تقّدم ت لب دعم نشر تحث أو كتاب.الباحث  : الم ّلا
المقدملللة ملللن  وعاتالمخصلللح الملللالي الموجهلللة لمتحلللا  والمشلللر  : الدعم

 أعضا  الهيئة التدريسية والباحثين وال لبة في الجامعة.



 
 

 

Ref.: Deans' Council Session (13/2020-2021), Decision No.: 05, Date: 01/02/2021, Rev. c 
 Committee to Study Regulations and Instructions of the University Session (18/2020-2021), Decision No.: 01, Date: 24/01/2021, Rev. c  

2 20 

 تن يم   ون البحث العلمي وتشجيع  ودعم  ومتاتعت  ونشره. إلىتهدف هذه التعليمات  أ. 3
ولويات البحثية أل ألرام التنمية واتع ى األولوية في دعم البحو  العلمية التي تخدم  ب.

 ولويات البحث العلمي في الجامعة.أعامة و الوطنية في المملكة األردنية الها مية 
يرقصد بدعم البحث العلمي في هذه التعليمات مختلا وسائل الدعم المادّية والمعنوّية  ج.

 باحث.لوالبشرّية التي تقّدمها الجامعة ل

 ن م عملها تموجب البحث العلمي( لجنة أخالقيات الجامعة لجنة تسمى )تشكل في  أ. 4
 .يصدرها مجلس العمدا  لهذه الغايةمهام 

تشكل في كل كلية تقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى )لجنة البحث العلمي( تتولى  ب.
 خمسة أعضا  من الهيئة إلى  ون البحث العلمي في الكلية، وتتكون من ثالثة تن يم 

، ويرراعى في ذلك تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية ما أمكن، على أن فيها التدريسية
 رأسها عميد الكلية أو من يفوض . وتتولى اللجنة الن ر في جميع األمور التي تتعل  
تالبحث العلمي المقدمة إليها من أعضا  الهيئة التدريسية في الكلية، وترفع توخياتها 

 .المجلس إلى رفعها بدوره العميد الذي  إلى
 

ورفع   ،يرعّد العميد مشرو  موازنة البحث العلمي في الجامعة ويعرض  على المجلس للن ر في 5
 .األخولجرا ات الم لوبة حسب نالستكمال االرئيس  إلى

 

حوافز البحث العلمي )تقييم كتب، تقييم تحو ، نفاق لمخصصات البحث العلمي على ن ا يكون 6
ول المعم للتشريعاتا وفق   ،الخ( عمال فنية ومعمارية، حوافز النشر، دعم النشر، ...،أتقييم 

 بها في الجامعة.
 

 

 ."مشرو  تحثدعم " ون تجميع المراحل الواردة تإجرا الباحث لتزم الباحث/ أ.7
يقدم الباحث طلب دعم مشرو  تحث على "نموذج طلب دعم مشرو  تحث" المعد في  ب.

 لكترونية لرئيس قسم .إخرى أنسختين ورقيتين و  معالعمادة لهذه الغاية 
، وترفع توخية مجلس القسم "نموذج طلب دعم مشرو  تحث" في القسم ن ر مجلس  ج.

 في المكان المرَعّد ل  في النموذج. التوخية اعميد الكلية مدون   إلى
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طلب دعم "اللجنة التي تقوم بدراسة نموذج  إلى رفع عميد الكلية تنسيب مجلس القسم  د.
هداف المشرو ، وخ ة العمل، والمدة الزمنية لتنفيذ أهمية و ألتحث من حيث ا "مشرو 

لتنفيذ المشرو ، كل مرحلة، ومنهجية مشرو  البحث، والمصادر المتوفرة في الجامعة 
وموازنة المشرو  التقد رية حسب مراحل المشرو ، واحتياجات الباحث والفترة الزمنية 
المتوقعة ننها  المشرو ، واألتحا  العلمية المخ ط نشرها بنا  على نتائج المشرو ، 

المكان المخصح لها مها للمشرو  في يوتضع اللجنة تقي ،سهامات كل تاحث مشاركإو 
 ."طلب دعم مشرو  تحثنموذج "في 

العميد الذي يقوم بدراسة ومراجعة طلب دعم  إلى رفع عميد الكلية توخية اللجنة  ه.
 مشرو  تحث قبل رفع  للمجلس. 

لتصويب تعض الجوانب الفنية  إلى الكلية "نموذج طلب دعم مشرو  تحثإعادة "للعميد  و.
 تعد الت  راها مناسبة قبل عرضها على المجلس. نجرا و أفي ال لب 

وفي المشاريع  .البحو  العلمية المقدمة ل روعات مش ن ر المجلس في طلبات دعم  ز.
ا للمجلس، ويتخذ ا تقديمي  يقدم الباحث الرئيس عرض   فأكثر (5000) ا منالتي ت لب دعم  

 للرئيس. ويرفعها العميد ،التوخية المناسبة المجلس
 

على   نسب العميد للرئيس تالموافقةالبحث، مشرو  على دعم  المجلس في حال موافقةأ.8
كانت  إذامن الرئيس  تقرار يتم إقرار الدعم المالي لمشرو  البحث العلميدعم المشرو  ل

 كانت قيمة الدعم الم لوب إذاما أ د نار. (4999) علىأدعم الم لوب تحد قيمة ال
( 7مع مراعاة ما ورد في الفقرة )ز( من المادة ) فأكثرد نار  (5000) من للمشرو 

يتم إقرار الدعم المالي لمشرو  فينسب العميد للرئيس تالموافقة على دعم المشرو  ل
 من مجلس العمدا .تقرار  البحث العلمي

وفي حدود  ،للتشريعات المعمول بها في الجامعة ايجري خرف الدعم المالي وفق   ب.
 .في الجامعة وازنة المقدرة للبحث العلميمخصصات الم

وذلك تعد تقديم  ، تم خرف الدعم حسب الموازنة المقدرة لكل مرحلة من مراحل المشرو  ج.
 خول.ألا تالمصروفات للفترة الساتقة حسب االباحث للتقارير المرحلية وكشف  

مراحل إنجازات ا حسب وتجدد مرحلي   ،ا على حساب المشرو مقدم   ماليةتصرف سلفة  د.
 المشرو  المواف  عليها.

تعبئللة النمللوذج المعتمللد نجللاز المشللرو  إفللي مراحللل متقدمللة مللن مراحللل  الباحللث الللرئيستللولى  9
  دارللللللللعن مدى التقدم في مشرو  البحث المدعوم، ومق اادر عن العمادة  وضح في  تقرير  للللللالص
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أنجز أم ال، وهلل تلّم نشلره  ذافيما إ المصروفة، والوضع الحالي للبحث،الدعم وتفصيالت المبالغ 
واألسللللباب ورا  تعثللللره إذا لللللم  نجللللز، ورأي القسللللم ولجنللللة البحللللث العلمللللي فللللي الكليللللة،  ؟أم ال

 الكلية. ومالح ات عميد
 

من داخل الجامعة يقدم الباحث الرئيس في حال ا تراك عدد من الباحثين من أقسام مختلفة 10
رئيس قسم  وعميد كليت ، ويوقع كل تاحث مشارك عند  إلىنموذج "طلب دعم مشرو  تحث" 

من داخل الجامعة يجوز لغير عضو هيئة التدريس و  ،اسم  في المكان المعد ل  في النموذج
 وموافقة الرئيس.المشاركة في إجرا  البحو  العلمية بتوخية خ ية من المس ول المبا ر 

و الماجسلتير ملن أملن حمللة درجلة البكلالوريو  تاحثين مسلاعد ن يجوز للباحث تحد د أ.11
طلبلة دراسلات البلاحثون المسلاعدون ن يكون أ، كما يجوز تموافقة الرئيس داخل الجامعة

 عليا.
جمللالي إال  تجللاوز أدنللانير تالسللاعة الواحللدة علللى  (3) لللغبم لباحللث المسللاعديصللرف ل ب.

حكللام الماليللة المعمللول بهللا فللي ألوبحسللب ا ،المبلللغ المخصللح لهللم مللن قيمللة المشللرو 
 الجامعة.

الللذي تمللت الموافقللة علللى تعيينلل  لل يللام تمهللام معينللة لمشللرو  لباحللث المسللاعد اعلللى  ج.
البحث أن يقوم بتعبئة النموذج الخاص بذلك الصادر علن العملادة فلي الجامعلة لبيلان ملا 

الباحلث اللرئيس لمشلرو  البحلث، اللذي  وضلح  إللى رفعل   ، ثلم  أنجزه في نهاية كلل  لهر
 .لذي  وث  هو اآلخر رأي  في التقريراالعميد،  إلىرأي  في  ويقوم هو بدوره برفع  

 

مخصصللات مشللرو  البحللث علللى حسللاب المراجللع واللللوازم والمعللدات التللي ترشللترى  تلل ول جميللع12
المشلرو   حلين االنتهلا  ملن إللىلجامعة، وتبقلى فلي عهلدة الباحلث اللرئيس إلى ملكية ا العلمي

الللواردة فللي  آتالمكافللأي مللن  تسلللم وتسللليمها لللدائرة اللللوازم والع للا ات حسللب االخللول قبللل 
 .(33) ةالماد

أن  تقدم ت لب زيادة مخصصات مشرو  تحث  من خالل قسم  اللذي ولمرة واحدة للباحث  جوزي13
العميد الذي يعرم ال لب على  إلى رفع التنسيب للجنة التي ترفع توخيتها لعميد الكلية لرفعها 

مللن قيمللة  (%20) علللىال  زيللد المبلللغ الم لللوب أالمجلللس التخللاذ التوخللية المناسللبة،  للري ة 
المبلالغ المخصصلة لللدعم وبمبلررات يقتنلع بهلا  د لري ة نفلا يضاأولى، وذلك أل الدعم في المرة ا

خول.ألاحسب  تانجرا اتللرئيس للسير  ورفعها المجلس
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العميلد  إللىمرحليلا وفل  النملوذج المعتملد لهلذه الغايلة فلي نهايلة كلل مرحللة  االباحث تقرير  يقدم 14
لل قسللم  الللذي  رفللع  إلللىفللي الجامعللة مللن دائللرة  لل ون الماليللة ا ا للمصللروفات معتمللد  ا كشللف  مرفق 

عميلد الكليلة، واللذي  إللىترفلع اللجنلة رأ هلا حسلب النملوذج المعلد للذلك  ، ثلم  اللجنلة إلىالتقرير 
ساسل  يكلون التنسليب لللرئيس ملن المجللس أالعميلد، واللذي عللى  إللىبدوره  رفع تقرير اللجنلة 

.و الرفضأفي المراحل الالحقة تإقرار الدفع ل  للمبالغ المتب ية 

عمال المنشلورة المنبثقلة علن المشلرو  الملدعوم، ألعند االنتها  من المشرو  يقدم الباحث مع ا15
: لكترونيللة مللن التقريللر النهللائي المفصللل للمشللرو  المللدعوم  تضللمنإوواحللدة  نسللختين ورقيتللين

 جهلللزةألوا الملللوادو أهميلللة المشلللرو ، ومنهجيلللة المشلللرو ، و دملللة علللن المشلللرو ، قمو الملخلللح، 
يغلللا  ثللم   ،واآلالت والمعللدات المسللتخدمة، والنتللائج، ومناقشللة للنتللائج، والتوخلليات، والمراجللع

التقرير النهائي المفصل للمشلرو  الملدعوم تجلودة تغليلا رسلائل الدراسلات العليلا ليلتم االحتفلا  
 .مكتبة الجامعةو  العمادةفي   ت

 

يشللترن نشللر البحللث/ البحللو  المنبثقللة عللن المشللرو  المللدعوم فللي مجللالت مدرجللة فللي أ.16
ن  لتم أالمعتمدة لدى الجامعة لغايات الترقية، عللى المجالت  وأ( Scopusت )قاعدة بيانا

 قبلللول البحلللث/ ، وللمجللللس أن يجعلللل(أرنجلللز البحلللث بلللدعم ملللن الجامعلللة)إضلللافة ربلللارة 
 .تقييم إيجابي للمشرو  المدعوم هوالبحو  للنشر 

سما  أالمدعومة من الجامعة ظهور جميع  شترن في البحو  المنشورة من المشروعاتي ب.
سللما  تعضللهم تمللوافقتهم الخ يللة أالبللاحثين العللاملين فللي المشللرو ، ويكللون عللدم ظهللور 

 م على البحو  المنشورة.ئهعلى عدم ظهور أسما
ا ملن البحث عنلد إتمامل ، ولل  أن يسلتعين تملن  لراه مناسلب   تولى المجلس تقييم مشرو   ج.

 ذوي االختصاص داخل الجامعة.
 

عللى توخلية  تقلرار ملن مجللس العملدا  بنلا    ينللباحث / وقا أو يسترجع الدعم المقرر للباحث17
 من المجلس في الحاالت اآلتية:

مشلرو  تحلث( دون طللب دعلم عدم تنفيذ البحث في مراحل  حسب ما وردت في )نموذج  أ.
 .اللجنةمبرر تقبل  

 .تأتحاثهم /في ال يام ببحث  ينللباحث /قناعة المجلس بتقصير الباحث ب.

 ثبوت خرف مبلغ الدعم في لير األوج  التي قررت ل . ج.
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علللى تنسلليب مللن المجلللس علللى دعللم تحللث تشللترك فيلل   جللوز أن  وافلل  مجلللس العمللدا  بنللا   ي 18
وفللي هللذه  األردن فلليالجامعللة أو أي عامللل فيهللا مللع أي فللرد أو م سسللة مللن داخللل أو خللارج 

 لقواعد محددة. امبلغ الدعم المالي وفق  خرى ألاالحالة تتحمل األطراف الداعمة 
 

أللللرام السللفر المتعللل  تمشللرو  البحللث الجامعللة ت بلل  تعليمللات االنتقللال والسللفر النافللذة فللي 19
ا الباحث ملن الجهلة  تاست بالالرسمية  الموافقة رفاقأ ري ة ، ولباحث واحد إذا كان البحث مشترك 

 أسبو   نسب المجلس قيمة بدالت السفر وبموافقة الرئيس. على، وإذا زادت الفترة الموفد إليها
 

مدرجة في قاعدة المجالت الفي المقبولة للنشر تدعم الجامعة رسوم نشر البحو  والدراسات 20
العالمية المصنفة بيانات القواعد و   Clarivate Analytics Web of Sciencesوأ Scopusبيانات 

 :وذلك على النحو اآلتي ،المعتمدة لغايات الترقية في الجامعةو 

القسم المعني،  إلىترقّدم طلبات دعم رسوم النشر على نموذج "دعم نشر تحث في مجلة"  أ.
 البياناتمن البحث ما  ثبت تصنيا المجلة على قاعدة  نسختانويررف  مع ال لب 

Scopus   من مواقع قواعد العالمية المعتمدة في الجامعة بيانات القواعد  وأأو المجالت
 .البيانات ذاتها

 .و قبول  للنشر ووثيقة تبين قيمة الرسم الم لوب للنشرأيقدم الباحث ما  ثبت نشر تحث   ب.

 .العميد إلىتن ر اللجنة في ال لب المقدم وترفع التوخية المناسبة تشأن   ج.
 تخذ المجلس القرارات المناسبة تشأن ال لبات المقدمة ل  من أجل دعم رسوم النشر،  د.

 نقرارتحت اسم الباحث، وترفع توخيات المجلس للرئيس الجامعة  ري ة توثي  اسم 
 .المالية المعمول بها في الجامعة للتشريعات االدعم وفق  

سللب تصللنيا حد نللار  (500) زتقللدم الجامعللة دعللم رسللوم نشللر البحللو  تمبلللغ ال  تجللاو أ.21
  المجلة ضمن قواعد البيانات العالمية المعتمدة في الجامعة.

 يأتي:كما  خرى أتدعم الجامعة رسوم النشر للبحو  المشتركة مع جامعات  ب.
فللي البحللث يعمللل فللي   corresponding authorول(أل )ا إذا كللان الباحللث الللرئيس .1

 .%(80تكون قيمة الدعم ) الجامعة
للا مشللارك  فللي حللال كللان تاحث لل .2 ( أو %60) ن الللدعم يكللون إا فللو راتع للأا و ثالث للأا ا ثاني 

ل (%20) ( أو40%) ا للفقلرة على التلوالي ملن قيملة دعلم رسلوم النشلر للبحلث وفق 
  )أ( من هذه المادة، وبحسب تصنيا المجلة المنشور بها.
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د نار ( 500 تجاوز )بحو  طلبة الدراسات العليا تمبلغ ال ا لتقدم دعم  أن  لجامعةلأ.22
 .أردني

لأال لبة روعات فيمن  تقدم لدعم مشيشترن  ب.  ولويلاتأل عللى ا ان يكون مشلرو  تحثل  قائم 
الدراسلات  ، وموافقلة لجنلةولويات البحث العلمي في الجامعلةأو  الوطنية في البحث العلمي

 هللاقرار إوكللذلك المشللرو  للجامعللة والمجتمللع،  تأهميللةقرارهللا إو  الكليللة العليللا فللي القسللم/
متلوفرة فلي اللير والمعدات والبرمجيات  واآلالتتاحتياج ال الب لبعض المواد والتجهيزات 

والمخصصلات المتلوفرة  المقلدرةالبحلث العلملي  موازنلةوذلك ضمن ، تحث  نكمالالجامعة 
 .ن تع ى االولوية لل لبة المتفوقينأو 

 :اآلتيةا لإلجرا ات ال لبة وفق   وعات تم التقدم لدعم مشر  23
رئليس قسلم   إللى "طاللبنموذج دعلم مشلرو  "يقدم ال الب طلب  للدعم عن طري  تعبئة  أ.

 عميد الكلية. إلىالتي ترفع توخياتها الذي يحولها للجنة الدراسات العليا في القسم 

 العميد. إلى الدراسات العليا رفع عميد الكلية توخيات لجنة  ب.

 إللىعللى المجللس اللذي  نسلب تالموافقلة طاللب  نموذج دعم مشرو يعرم العميد طلب  ج.
 الرئيس.

( ملن تحلث ملدعوم لعضلو )وليس كال   يجوز أن يكون مشرو  تحلث ال الب المدعوم جز    د.
 البحث المدعوم. موازنةهيئة التدريس، وفي هذه الحالة  تم دعم ال الب من 

 

جميعها  إلىوالترجمات والمخ وطات المحققة )وسيشار  والكتب الجامعة نشر الم لفاتتدعم 24
 :اآلتي، وعلى النحو فيما تعد تكلمة مخ وطة أو منشور(

القسلم المعنلي، ويرفل   إللىطلبات دعم النشر عللى نملوذج "طللب دعلم نشلر كتلاب" تقدم  أ.
للراد دعللم نشللره، وواحللدة      لكترونيللة تصلليغةإمللع ال لللب ثللال  نسللخ ورقيللة مللن الكتللاب المر

(MS word). 

عميللد الكليللة الللذي يعرضلل  علللى اللجنللة لتن للر فيلل ، وترفللع  إلللى رفللع القسللم النمللوذج  ب.
 .العميد إلىالتوخية المناسبة تشأن  

لل إلللىيقللوم العميللد تإرسللال الكتللاب  ج. " تقيلليم كتللاب" لنمللوذج امحكمللين مختصللين لتقييملل  وفق 
  رمزية حسب التشريعات المالية المعمول بها الجامعة. مكافأةلقا  
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 . رفع العميد نتيجة التقييم للمجلس ليتخذ التوخية المناسبة في ضو  آرا  الم يمين د.
 الرئيس للموافقة عليها. إلى رفع العميد توخيات المجلس  ه.

 

وعند توفر المخصصات المالية  مجلسعلى توخية من اليجوز تقرار من مجلس العمدا  وبنا   25
سلسلة منشورات الجامعة تتصا بوحدة  ضمن نوريةأن تنشر الجامعة م لفا قيم ا أو ترجمة 
وتخضع هذه المنشورات للتقييم، ويشمل هذا النو  من  ،الشكل الخارجي وليس اللون تالضرورة

 النشر األعمال اآلتية:

 (.MONOGRAPHالدراسات المتخصصة ) أ.

 البحو  التي دعمتها الجامعة. ب.

إضافة مهمة للمعرفة،  التي تحوي  والكتب والمخ وطاتالم لفات والبحو  والدراسات  ج.
والتي يخدم نشرها ألرام التنمية في المملكة األردنية الها مية تشكل خاص والعالم 

 تشكل عام.

اللغة العربية أو التي  إلىجانب ا مهم ا من المعرفة اننسانية  التي تنقل النوريةلترجمات ا د.
 اللغات األجنبية. إلىتنقل الفكر العربي األخيل 

ا أو أكثر ال يام بها وذلك األعمال  ه. العلمية والدراسات والبحو  التي تكلا الجامعة  خص 
 .تعد تقييمها من مختح أو أكثر

 

ي لب من المختصين الذ ن تحال إليهم المخ وطات أللرام التقييم إبدا  الرأي في األمور  26
 :اآلتية

 العلمية المضافة للتخصح. ال يمة أ.
 .أسلوب البحث ب.

 .أسلوب الكتاتة واللغة ج.
 .أسلوب الترجمة ودقتها د.

 .التحقي  العلمي )المخ وطة المحققة( ه.

األمانة العلمية حسب النموذج الصادر عن العمادة في الجامعة الذي  نبغي تعبئت   و.
 .حسب األخول

 

إذا كان المخ ون كتات ا تخصصي ا جامعي ا، فعلى الرالب في نشره أو تقييم  أللرام الترقية  27
تعبئة النملوذج الخاص بذلك الصادر عن العمادة في الجامعة مشفوع ا برأي رئيس القسم 

نشر من قبل حسب  والعميد والمجلس وموافقة الرئيس، على أن  وقع إقرار ا تأن المخ ون لم 
  العمادة. منلمعتمد النموذج ا
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 تخلللذ المجللللس التوخللليات الخاخلللة تال لبلللات المقدملللة إليللل  ملللن أجلللل دعلللم النشلللر عنلللد تلللوفر 28
 المخصصات المالية وحسب األولويات.

 

نشلر بلدعم ملن جامعلة عملان "في حال الموافقة عللى دعلم نشلر المخ لون يشلترن وضلع ربلارة  29
 ي.جالمنشور الداخلي والخار على لالفي  "عربيةال

 

للي أ.30 وفللي حللدود  للتشللريعات الماليللة المعمللول بهللا فللي الجامعللة اصللرف الللدعم المللالي وفق 
.والدراسات العليا البحث العلمي وازنةمخصصات م

كاليا التي  تحملها مقدم )مقدمو( ال لب لل باعة أو %( من الت30الجامعة )يكون دعم  ب.
 . وبس ا يحدده مجلس العمدا  نسخة األولى من المنشور، لملاالنشر 

فلي حلال المنشلور المتعلدد األجلزا  فيحسلب اللدعم عللى أسلا  أن الجلز  الواحلد يحتلوي  ج.
 ( كلمة للصفحة الواحدة.250( ثالثمائة خفحة تمعدل )300على )

 تم دفع مقدار الدعم لدار ال باعة أو النشر حسب األخول تعد تقديم م البة منهلا عللى  د.
وعلى أن يكلون للدائرة الللوازم والع لا ات  ،الم البة أفضل عروم ال باعةأن تمثل هذه 

 في الجامعة دور في اختيار أفضل العروم.
 تعود مس ولية تدقي  ومتاتعة ال باعة على مقدم )مقدمي( ال لب. ه.
مللد ر  إللىالم للا العميللد كتاتلة علن خللدور المنشلور، ويرسللل نسلخة ملن ان للعار   بللغ و.

 المكتبة.دائرة 
مكتبللة  إلللى( نسللخة 40نسللخة، ترسللل العمللادة منهللا )( 100)العمللادة  إلللىالم لللا  يقللدم ز.

مللا النسللخ المتب يللة فللجامعللة حلل  التصللرف بهللا أ، الجامعللة أللللرام الحفللد وانهللدا 
 البيع. أوهدا  نا أووبال ريقة التي تراها مناسبة تما فيها ح  الحفد 

 .%( من مردود بيع الكتاب25يخصح لم لا أو م لفي الكتاب ) ح.

التللي أع يللت للل  عللن ال بعللة  هانفسللإذا أعيللدت طباعللة الكتللاب يرع للى الم لللا النسللبة  ن.
 .األولى

 الكتاب تعد طباعت  ملك ا للجامعة، ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق. يصبح ي.

 

عند توفر   تخذ المجلس التوخيات الخاخة تال لبات المقدمة إلي  من أجل دعم النشر 31
 .األولوياتالمخصصات المالية وحسب 

و الموظللا فللي الجامعللة مللع أال تللدعم الجامعللة الكتللب التللي يشللترك بهللا عضللو هيئللة التللدريس 32
  خرين من جهات خارجية.آم لفين 
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 الذ ن يةالتدريس هيئةال ألعضا  مالية مكافأة مجلسال من بتنسيب الجامعة تصرف أ. 33
 التصنيا المدرجة قواعددرجت وف  أو  مصنفة عالمية مجالت في تحوثهم فعال نشروا
 :اآلتي الجدول في

 

فئة 
 المكافأة

مبلغ المكافأة 
 الشرون تالد نار األردني

 البحث المنشور في مجالت 2500 أ

 Nature or Science. 
البحث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة  1000 ب

 Clarivate Analyticsوأيمن قواعد البيانات SCOPUSبيانات

 اآلتية:
 Arts and Humanities Citation Index. 

 Science Citation Index. 

 Social Science Citation Index. 
ي من أو  Scopus البيانات قاعدة في المنشور البحث 500 ج

 :اآلتية Clarivate Analyticsقواعد 
 The Emerging Sources Citation Index 

 Science Citation Index Expanded (SCIE). 
ا  Scopusأو  Clarivate Analyticsالبيانات  قواعدالمنشور في للبحث  د اعتماد 

 للمجلة وحسب الجدول اآلتي: Impact Factorعلى عامل التأثير
 

 Impact Factorمعامل التأثر  مبلغ المكافأة تالد نار األردني
 فأكثر 5 1500
 5أقل من  – 4 1000
 4أقل من  – 3 500
 3أقل من  – 2 300
 2أقل من  – 1 200
 1أقل من  – أكبر من خفر 100

 

 

من هذه المادة  (أ) واحد حسب الفئات الواردة في البند يصرف للبحث الواحد حافز ب.
 وال يجوز الجمع بين حافزين ضمن هذه الفئات. ،(أكثر هما أويحدده الباحث بنفس  )
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رفع ال لب وف  وذلك ب ، لب الحصول على الحوافز الخاخة تالنشر العلميت تقدم الباحث 34
فعميد الكلية  ،اللجنة إلىقسم  األكاديمي الذي  رفع توخيت   إلى المعد لهذه الغاية النموذج

التنسيب المجلس الذي يقوم بدوره برفع العميد ثم تعرم على  إلىاللجنة  تنسيبالذي  رفع 
 .الرئيس إلى تالمكافأة

جدول ا في القواعد الواردة في ا فعلي  ن يكون البحث مدرج  أ-عند التقدم لحوافز النشر-يشترن 35
لكترونية من البحث إخرى أيقدم نسخة ورقية و  نأمن هذه التعليمات، ويشترن  (33المادة )

 ا.المنشور فعلي  
 

ألي من  هدكتورامن رسالة ماجستير أو أطروحة  مستال   المنشور يكون البحث يشترن أال 36
 المنشور.على البحث  مكان تارزفي  الجامعةأن ي هر اسم الباحث و الباحثين، و 

 

اآلتي:في حال ا تراك أكثر من تاحث في البحث توز  الحوافز على النحو  37

 قيمة الحوافز عدد الباحثين
 للباحث األول (%60) البحث المشترك مع آخر

 للباحث الثاني (40%)
 للباحث األول  (%50) البحث المشترك مع اثنين

 للباحث الثاني (30%)
 للباحث الثالث (20%)

 للباحث األول (%40) البحث المشترك مع ثالثة
 للباحث الثاني (30%)
 للباحث الثالث  (15%)
 للباحث الراتع (15%)

 للباحث األول  (%35) تاحثينالبحث المشترك مع أكثر من ثالثة 
 للباحث الثاني  (25%)
 توز  تالتساوي بين الباحثين (40%)

في حال وجود تاحثين من خارج الجامعة، تصرف الحوافز ألعضا  الهيئة التدريسية من 38
على ترتيب أسمائهم على البحث، وكما هو مبين في  الجامعة فقط، وتحدد قيمة الحوافز بنا   

  (.37الجدول في المادة رقم )
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 إلىجوائز مالية من جهة أخرى أو أدى  أييجب أال يكون البحث قد حصل على  .أ 39
 الحصول على درجة علمية.

 .الواحد لبحثلحوافز النشر العلمي وحوافز االقتبا  العلمي  الجمع بينيجوز  ال .ب
 

 ام  محك   أكثر أو كتات ا نشرية الذي التدريس هيئةال لعضو صرفين أ المجلس من لرئيس بتنسيبل40
 لكل أردني ( د نار500مقدارها ) مالية عالمية وباسم الجامعة مكافأة نشر دور في ومنشور ا
 الجامعة. من مقدم لدر  تانضافة كتاب

 في أكثر أو فصال  نشر ية الذي هيئة التدريسال لعضو صرفين أ مجلسال من بتنسيبلرئيس ل 41
 .كتاب لكل أردني د نار( 100) مقدارها مالية مكافأة عالمية نشر دور في ومنشور محكم كتاب

 
 

 

أي برا ة اخترا   توخل إليها نتيجة تحث استعمل الباحث في  إمكانيات الجامعة، أو مختبراتها،  42
%( 40يسجل تاسم الباحث وباسم الجامعة تشكل مشترك، تحيث تتقاضى الجامعة ما نسبت  )

 .من الدخلستين تالمائة %( 60من أي دخل تحقق  تلك البرا ة ويتقاضى الباحث )

برا ة اخترا   توخل إليها نتيجة تحث دعمت  الجامعة مبا رة أو عن طري  منحة خارجية أي  43
%( من 50يسجل تاسم الجامعة واسم الباحث تشكل مشترك، تحيث تتقاضى الجامعة ما نسبت  )

 %( من الدخل.50أي دخل تحّقق  تلك البرا ة ويتقاضى الباحث ما نسبت  )
 
 

Citation

ولمرة من المجلس بتنسيب من الرئيس و  تقرار عند توفر المخصصات المالية الجامعةتصرف 44
)التي  ببحوثهم االستشهاد تم الذ ن يةالتدريس هيئةال ألعضا  مالية مكافأةللبحث الواحد  واحدة

وبغض الن ر  (Scopusالبيانات )حسب قواعد سنوات  خمس آخر خاللنشرت تاسم الجامعة( 
ة المعلومات ودقتها، تصح اتعهد  الهيئة التدريسية  ن يقدم عضوأعلى ، كاديميةأل عن الرتبة ا

 :لآلتيا ووفق  
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 قيمة المكافأة )د نار(  الرقم
1 20-39 Scopus 100 
2 40-59 Scopus 150 
 Scopus 250 60أكثر من  3

ا من الجوائز السنوية التي توز  ا عدد  الجوائز السنوية في البحث العلمي: تصرف الجامعة سنوي  45
 :خالل  وم محدد

و التخريج( حوافز مالية ألعضا  أا )وخالل  وم البحث العلمي تصرف الجامعة سنوي   أ.
عدد االستشهادات هيئة التدريس في الجامعة للمراكز الثالثة األولى من حيث 

(Citations )السنة الساتقة حسب تصنيا الباحث العلمي عن (Google Scholar على )
 وعلى النحو اآلتي:استشهاد  (100) عن ال يقل عدد االستشهاداتأ

 

 قيمة الحوافز )د نار ا( المراكز
 350 المركز األول
 250 المركز الثاني
 150 المركز الثالث

 

مالية مقدارها  مكافأة (التخريج أووخالل  وم البحث العلمي ا )سنوي  تصرف الجامعة  ب.
تحيث تكون واحدة في الكليات  ،كجائزة أفضل تاحث في الجامعة اأردني   ا( د نار  750)

منهما  هادة تقد ر،  لواالجتمارية، ويمنح ك اننسانيةالعلمية والثانية في الكليات 
 :اآلتيةللمعا ير  اوذلك وفق  

 النسبة المعيار الرقم
في مجالت  والمقبولة للنشر مجمو  نقان االتحا  المنشورة 1

في الترقية والمتعلقة ت ةالتدريسيالهيئة  مصنفة حسب تعليمات
 لكل عام. 31/12 إلى 1/1ا من الجامعة اعتبار  

50% 

اعتبارا من  GS)و  Scopus)   عدد االستشهادات تالبحو  المنشورة 2
 .لكل عام 31/12 إلى /1/1

25% 

 %10 برا ات االخترا  وتأليا الكتب والترجمة والمراجعة العلمية  3
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 النسبة المعيار الرقم
 %5 كاديميةأل عدد الجوائز الدولية والمحلية لمعمال ا 4
الممولة من خارج الجامعة )حصة  وعاتر مجمو  قيمة المش 5

 الجامعة فيها(
5% 

 ن أ رف ذالعلمية من رسائل طلبة الدراسات العليا ال األوراقعدد  6
وجود برامج دراسات عليا في الكلية  مل عدا. وفي حعليهم
 االستشهادات العلمية لتصبح (2) الى بند (%5) تضاف

(30%). 

5% 

 

على ألنشط واأل للكلية ا اتقد ري   االتخريج درع   أوالجامعة وخالل  وم البحث العلمي تمنح  ج.
انتاج العلمي ن في ا في ية التدريس هيئةالألعضا وراق العلمية المنشورة أل تعدد ا م يس 

 .فأعلىتحث  (50) كلي ىأدنتحد  Scopusمواقع البيانات العالمية مثل 
وبحسب ، رسالة ماجستير ألفضلد نار  (300)جائزة قيمتها ا سنوي   تصرف الجامعة د.

 الجائزة. رون ومعا ير تحدد بتعليمات خاخة بهذه 
 

لمنتج العلمي من خارج الجامعة، تصرف مكافأة للباحثين من الجامعة لفي حال وجود تاحثين 46
 فقط وتحدد قيمة المكافأة بنا   على ترتيب أسمائهم على البحث، وكما هو مبين في الجدول

 (.33رقم )في المادة الوارد 
 

العلمي المقدم للحوافز أكثر من تحث واحد في مجلة واحدة  اننتاجال يحسب للباحث ضمن 47
فأكثر أو                       (3) العالي التأثيرالعالمية المتميزة ذات معامل مجالت الا اال إذا كانت من سنوي  

Scopus Q1, Q2. 

 التعليمات:لدعم والحوافز والجوائز الواردة في هذه إلى االشرون العامة للتقدم 48
 ن يكون المتقدم عضو هيئة تدريس في الجامعة عند التقدم ت لب الحوافز.أ أ.
 .مع ذكرها في الشكر عمال المنشورةألن  ذكر اسم الجامعة على اأ ب.
ن أن  تقدم لها لمرة أخرى إال تعد أال يجوز ألي تاحث حصل على جائزة أفضل تاحث  .ج

  تقدم تإنتاج علمي جد د.
الزائرين لقضا   اتذةة مالية عن النشر العلمي إذا كان الباحث من األسأمكاف ال تصرف .د

تاستثنا  من  نجز تحث  في الجامعة ويذكر  "جامعة عمان العربية"إجازة تفرغ علمي في 
  اسم الجامعة ضمن عنوان البحث.
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للنشر  و المقبولأ العلمي المنشورتن ب  حوافز النشر العلمي ودعم النشر على اننتاج أ.49
 .كاديميينأخر عاميين آل

سس الواردة في هذه التعليمات على االنتاج العلمي أل( تن ب  اأمع مراعاة ما جا  في ) .ب
 ،نوا  الدعم الواردة في هذه التعليماتأسس كل نو  من أللدعم والمنشور حسب المقدم 

 .هاقرار إ ا من تاريخوذلك اعتبار  
 

 

ا من مشرو  تحث علمي مدعوم من الجامعة فيشترن إذا كان المنتج العلمي المنشور منبثق  50
 خرف الحوافز. جرا اتإالسير في  أللراملك في البحث ذ إلى ان ارة

 

 على توخية من المجلس. ت والحوافز المالية تقرار من الرئيس بنا   آتصرف المكاف51
 
 

 "نموذج ا تراك في م تمر علمي"من خالل  طلب المشاركة في م تمر علمييقدم المشارك 52
الذي قسم   إلىفي الم تمر تقبول الورقة  تثباإ، و ا مع  الورقة كاملة ودعوة المشاركةمرفق  

ترفع توخية اللجنة ، ثم اللجنة التي تقوم بدراست  إلى رفع توخيت  لعميد الكلية الذي يحيل  
 ،الم تمراألقل من موعد انعقاد على أسابيع قبل ثالثة  العميد الذي يعرضها على المجلس إلى

 س.رئيال التخاذ التوخية المناسبة إلى
 

متخصصة ات عالمية ا حضور م تمر لمرة واحدة سنوي   يةهيئة التدريساليسمح لعضو  أ. 53
، وبمعدل م تمرين في السنة إذا كانت مشاركت  مدعومة من الجامعة ةمدعوم مرموقة

ن أعاله أال تزيد المدة التي تيويشترن في الحال ،من خارج الجامعة أو من الجهة الدارية
أسبو  واحد في الفصل الدراسي  على تغيب فيها للمشاركة في الم تمرات العلمية 

 .الواحد

ثنا  الفصل أالمشاركة تحضور الم تمرات الخارجية  يةهيئة التدريساللعضو  ال يجوز ب.
 .ال في حال موافقة الرئيسإ الصيفي إذا كان  در  في 

 

يكون الحد األعلى لمجمو  تكاليا مخصصات اال تراك في الم تمرات التي تدفعها  أ.54
 :الجامعة على النحو اآلتي
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وخمسمائة د نار للم تمرات التي تعقد في دول األمريكيتين وكندا  ألا( (1500 .1
 .واستراليا والصين والياتان ودول أوروبا ودول جنوب  رق آسيا

د نار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم تاستثنا  تاقي  ( ألا ومائتا1200) .2
 .الدول العربية

 .الدول العربيةد نار للم تمرات التي تعقد في تاقي ( تسعمائة 900) .3

ما ورد في الفقرة )أ( أعاله تغ ي الجامعة رسوم اال تراك في الم تمر إن  إلىتانضافة  ب.
 .د نار ةخمسمائ( 500وجدت، وبما ال  زيد على )

 

 :يأتيمخصصات الم تمرات ما  تتضمن 55
ن ام االنتقال مكان الم تمر والعودة تالدرجة المقررة ل  حسب  إلىتذكرة سفر من عمان  .أ

 .والسفر المعمول ت  في الجامعة

( من الفقرة )أ( 2( و)1لدول المشار إليها في البند ن )لمياومات كاملة عن فترة الم تمر  .ب
 .وذلك حسب ن ام االنتقال والسفر المعمول ت  في الجامعة(، 54من المادة )

وإذا كانت  ،المياومات%( من 25المشارك مستضاف ا استضافة كاملة  دفع ل  )إذا كان  .ج
 .%( من المياومات50االستضافة جزئية  دفع ل  )

 يأتي:رئيس القسم ت لب المشاركة في الم تمر متضمن ا ما  إلى يةهيئة التدريسال تقدم عضو  56
 .الدعوة الموجهة من الجهة المن مة للم تمر تحضور الم تمر .أ
 .الم تمر إلىالموافقة النهائية من الجهة المن مة للم تمر تفيد تقبول البحث المقدم  .ب
 .ل أو من الورقة العلمية المقبولةالبحث المقبونسخة من مسودة  .ج
 .حسب األخول أمعبنموذج )المشاركة في الم تمر(  .د
 من موعد إقامة الم تمر.ثالثة أسابيع تقديم طلب المشاركة في موعد ال يقل عن  .ه

 :اآلتيةفي الم تمرات ضمن األولويات  عضو الهيئة التدريسيةيكون ا تراك  57
عضو هيئة التدريس المشارك في م تمر علمي أو ندوة علمية والمغ ى تكاليا ا تراك   .أ

 .من جهة خارجية
ا أ .ب  .موضو  الم تمر إلىقرب األعضا  اختصاخ 
 .من كلفت  الجامعة تمثيلها .ج
 .تن يمي في الم تمر دورمن عهد إلي  ب .د
 .من لم يسب  ل  السفر في العام الحالي والساب  .ه
 .من لم يسب  ل  السفر في العام الحالي .و
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تما في  رئيسالالعلمية والمهنية تقرار من  تتم الموافقة على المشاركة في حضور النشاطات 58
 .يذلك خالل الفصل الصيف

 

يمكن لباحث فقط من أعضا  الهيئة التدريسية أو أعضا  هيئة الباحثين المشاركين في  أ. 59
عمادة التقدم للحصول على دعم اال تراك في م تمر علمي المشرو  تحث مدعوم من 

،  ري ة أن يكون البحث المقبول في الم تمر ومن ضمن دعم المشرو  لمرة واحدة فقط
 .من نتائج المشرو  المدعوم

وتتم الموافقة على  ،( من هذه التعليمات57تقديم ال لب حسب ما ورد في المادة )  تم ب.
 .عميد الكليةالعميد و على توخية  بنا    الرئيساال تراك في الم تمر تقرار من 

 

على العضو المشارك في الم تمر أن يقدم خالل مدة ال تزيد على  هر من تاريخ عودت  ما  60
 :يأتي

رئيس القسم المعني عن مشاركت  متضمن ا التوخيات التي يقترحها تما يعود  إلىتقرير ا  .أ
 العميد.إلىعميد الكلية الذي  تولى بدوره رفع   إلىتالفائدة على الجامعة، ليتم رفع  

ليتم  ،(دوالوخل المالي لرسوم اال تراك )إن وج وجواز السفر خورة عن التذكرة .ب
 .اعتمادها من العميد

 :يأتيفي الم تمر ما  أو الورقة العلمية يشترن للموافقة على البحث المقدم للمشاركة 61
 أن يكون للم تمر لجنة تحضيرية لتن يم   ون  اندارية والمالية وتحد د أهداف . .أ

 أن يكون للم تمر لجنة علمية لتن يم   ون  العلمية. .ب

 مركز تحثي. أن تن م  دار نشر عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو .ج

ا في أي من مجاالت المعرفة. .د  أن يكون الم تمر متخصص 

، على أن يقدم الباحث ما  ثبت ذلك  أو الورقة العلميةأن  تم تحكيم البحث المقدم  .ه كامال 
 موا تحث .مين الذ ن حك  من خالل مالح ات المحكّ 

 انلكترونية. في وقائع الم تمر الورقية أو أو الورقة العلميةأن  نشر البحث كامال   .و

ا. .ز ا أو تاحث ا رئيس   أن يكون عضو الهيئة التدريسية تاحث ا منفرد 

أال يكون دعم عضو الهيئة التدريسية في المشاركة ألكثر من م تمر واحد في العام  .ح
 الجامعي الواحد.

 ضمن قواعد البيانات التي تعتمدها الجامعة. اومفهرس   اأن يكون الم تمر مصنف   .ن
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جهات خارج الجامعة  إلىتحثية  وعاتفي الجامعة التقدم تمشر  لعضو الهيئة التدريسية يجوز62
معهم  هاخارجو الجامعة داخل للحصول على دعم مالي للمشرو  وبمشاركة تاحثين آخرين من 

بذلك.

الخارجيلللة، ومركلللز األعملللال الرياديلللة والمبلللادرات  اللللدولي والعالقلللاتمكتلللب الو ملللادة عالتشلللترك  63
 :في األمور اآلتية المجتمعية

تالجهات المحلية والعربية وانقليميلة والدوليلة التلي تعنلى بلدعم األتحلا  العلميلة  التورية أ.
 .والتعريا تمت لباتها وطرق التواخل معها

ملع الجهلات الداعملة للبحلث العلمللي عللى المسلتوى انقليملي والعربلي والعللالمي  التواخلل ب.
كليلات ومراكلز  البحثية الخارجية التي تقلع فلي مجلاالت اهتماملات وعاتالستق اب المشر 

 .الجامعة وأعضا  هيئة التدريس والباحثين وتخصصاتهم العلمية وتعميميها عليهم

الخارجية وتوفير النماذج الخاخلة روعات دم للمشالمتخصصة في مجال التق المعرفة نشر ج.
 .تالتقدم لها

أعضللا  هيئللة التللدريس والبللاحثين فللي الجامعللة فللي التقللدم للحصللول علللى دعللم  مسللاعدة د.
لزيللادة احتماليللة تر للحهم للحصللول كافللة البحثيللة وتقللديم أ للكال المسللاعدة  وعاتالمشللر 

 .على الدعم الم لوب

والعلاملين تالجامعلة تحسلب  يةهيئلة التدريسلالاألتحا  المدعومة خارجيلَا ألعضلا   توثي  ه.
الجهة الداعمة وموضوعها ومقدار الدعم وأسلما  فلرق البحلث العامللة عليهلا وأي أملور 

 .وعاتأخرى واننتاج البحثي الذي نشر في هذه المشر 

 وعاتأو مراجعة الصيغ األولية لالتفاقيات أو مذكرات التفاهم في حالة قبول المشر  إعداد و.
 .للحصول على دعم

 إللىالتلي يقلدمها الباحلث/ البلاحثون  وعاترفع التقارير عن حجم اننجاز في هذه المشلر  ز.
 .المجلس أو العميد أو الرئيس أو أي جهة أخرى ت لب هذه التقارير ذات خلة تالمشرو 

المجلس تحيث  بت المجلس فيها وإقرارهلا  إلىالمشرو  وكيفية الصرف منها  موازنة رفع ح.
 .في مدة ال تزيد على أسبوعين

نتملام إجلرا ات المشرو  للمجلس لرفعها إلى اللرئيس  موازنةالتنسيبات للصرف من  رفع ن.
 .الصرف حسب األخول
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 اآلتية:تسير إجرا ات طلب الدعم للمشرو  تالخ وات  64
تالمشلرو  المنلوي ال يلام تل  ونلو  اللدعم اللذي  الخارجيلةالعالقلات الدولي و مكتب ال إبالغ أ.

 .والذي  رفع تالمشرو  للعميد والجهة التي سيقدم لهاها يحتاج  من

 :عندما  تم قبول البحث للدعم من الجهة المانحة أو الداعمة  تم ب.

 .بذلك الخارجيةالعالقات الدولي و مكتب ال ابالغ .1
المكتب الدولي مسودة لالتفاق مع الجهة المانحة أو الداعمة تالتعاون مع  إعداد .2

)إذا لم يكن هنالك نموذج جاهز خاص بذلك من الجهة  والعالقات الخارجية
 .الداعمة(

 االرئيس أو من يفوض  خ ي   من التفاهمتإجرا ات توقيع االتفاقية أو مذكرة  لسيرا .3
 .بذلك

توضع والعمادة  الخارجيةالعالقات الدولي و مكتب الفي ملا خاص تالمشرو   فتح .4
وقرارات التكليا للعاملين  الصرف،الخاص ت  أو جهة  موازنةت  االتفاقية وجدول ال

تالمشرو  والتي تبين طبيعة األعمال التي سينفذها كل تاحث أو مشارك تالمشرو  
إقرارها من  لصرفها، ويجرى المستحقة لهم والجدول الزمني  والمكافللللآت المالية

 .المجلس وبقرار من الرئيس

تود  جميع المبالغ الخاخة و  ،تقوم دائرة الش ون المالية بتخصيح حساب ت يمة المنح65
ويجرى الصرف حساب امانات خاص المشرو   ،تالمشرو  في حساب الجامعة، وباسم المشرو 

 :اآلتيةالمشرو  وف  إجرا ات الصرف  موازنةأو الحجز من 
لل موازنللةالعميللد ت لللب خللاص تالصللرف أو الحجللز مللن ال إلللى االتقللدم رسللمي   أ. لبنودهللا  اوفق 

والكشلوفات المخصصلة  تانيصلاالت اأو الحجز مشلفوع   والجدول الزمني الخاص تالصرف
 .وبشكل  راعي ما ورد في بنود االتفاقية مع الجهة المانحة أو الداعمة ،لذلك

 .الرئيس إلىإخدار قرار من المجلس تالتنسيب تالصرف أو الحجز  ب.

قرار الرئيس تالموافقة على الصرف أو الحجز وف  انجرا ات المعمول بها تالجامعة  ج.
 .الداعمة أو المانحةوبشكل ال  تعارم مع بنود االتفاقية مع الجهة 

 

عن سير  الداعملة(الجهة  حسبما تت لب  )أو اأو فصلي   اسنوي   االباحث أو الباحثون تقرير   يقدم 66
 .لهاالمشرو  وأوج  اننفاق  موازنةوقائمة تالمصروفات التي خرفها من  ،مشرو  البحث
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و وف  ما أ ،إ راد المشرو  كإ راد للجامعة%( من أجمالي 25يخصح ما ال يقل عن ) أ. (:67
من استخدام اسم الجامعة واستهالك أدواتها  وذلك بدال  تسمح ت  تعليمات الجهة المانحة 
 .واستخدام مبانيها والتسهيالت فيها

لفريلل  البللاحثين لتغ يللة جميللع  عليلل (%( )أو حسللبما  توافلل  75يخصللح مللا نسللبت  ) ب.
المصاريا الخاخة تالبحث مثل المواد المستهلكة والقرطاسية والتصوير والسلفر اللداخلي 

لللل ،ورسللللوم المشللللاركة تللللالم تمرات أو النشللللر والخللللارجي، عليلللل   اإذا كللللان ذلللللك منصوخ 
 ،وأي أدوات أو معللدات الزمللة ننجللاز البحللث ومكافللآت الباحللث أو البللاحثين ،تاالتفاقيللة
%( ملن ان لراد 35عللى ) تزيد نسبة ما يخصلح لمكافلأة الباحلث أو البلاحثين أال ري ة 

 .للمشرو انجمالي 

المشلرو  تعلد تغ يلة ملا ورد فلي )ب( تحلول كلإ راد  موازنلةتوفر مبالغ زائدة من  في حال ج.
الجامعللة تملا ال  تعللارم ملع  للرون الجهلة المانحللة وبنلود االتفاقيللة بينهلا وبللين  موازنلةل

 .الجامعة

تخضع عمليات الصرف للسلا والمكافآت والسفر و را  األجهلزة واألدوات أو الملواد المسلتهلكة  68
 .جامعةالالمعمول بها تشريعات للت

نفقللات مهمللا كللان نوعهللا أو تبعللات قانونيللة كللان سللببها التقصللير العلمللي  أيجامعللة الال تتحمللل  69
 وللجامعللة الحلل للباحللث كنتيجللة لإلخللالل تاالتفاقيللات والتفاهمللات المبرمللة مللع الجهللة الداعمللة، 

تأخذ كامل النفقات التي تترتب على االلتزامات اللواردة فلي نصلوص وبنلود االتفاقيلة ملن الباحلث 
.أو الباحثين

أو االستشللارات  وعاتال يجلوز تكليللا أي مللن ملوظفي الجامعللة تللأي مهللام خاخلة بتنفيللذ المشللر 70
 ويوافلل  عليهللا إال فللي حللاالت يقللدرها ،الخارجيللة سللوا  خللالل سللاعات الللدوام الرسللمي أو خارجلل 

.الرئيس أو من  نيب 
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