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ويعمل بها ، 2022لسنة  "تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في جامعة عمان العربية1
 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 الجامعة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا : العمادة
 .الجامعة في عميد البحث العلمي والدراسات العليا : العميد
 أي كلية في الجامعة. : الكلية

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

وتعمل  ،تنمية المعرفة اإلنسااااااااااانية إلىكل جهد علمي منظم يهدف  : البحث العلمي
ودعم  بمختلف الوسااااااااااائل المادية  ،الجامعة على تنظيم شااااااااا ون 

 ألحكام هذه التعليمات. اوالمعنوية والبشرية وفق  
من يتولى القيام ببحث ضاااااااامن أ رات هذه التعليمات سااااااااوا  أكان  : الباحث

ا في مشااروث بحث واحد، معضااو هي ة تدريس بمدرده، أ ا مشااارك   فريق 
على أن يكون البااااحاااث الرئيس أو أحاااد البااااحثين  (هي اااة بااااحثين)

 .أو طالب ا في الجامعة أو باحثا متدر ا الرئيسيين عضو هي ة تدريس
كل دراسااااة أو م لف أو ترجمة أو نق محق  عن أمااااول مخ وطة  : الكتاب

أو م بوعة ُينشر مستقال  أو مدّصال  في مورة مجّلد مدرد أو مجّلدات 
 .متعددة مدردة

 الباحث في الجامعة الذي يتقّدم ب لب دعم نشر بحث أو كتاب. : الم ّلف
المقدمة من  وعاتالمخصاااااااااق المالي الموجهة لمبحا  والمشااااااااار  : الدعم

 أعضا  الهي ة التدريسية والباحثين وال لبة في الجامعة.
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 تنظيم ش ون البحث العلمي وتشجيع  ودعم  ومتابعت  ونشره. إلىتهدف هذه التعليمات  أ. 3
ولويات أل التي تخدم أ رات التنمية وا الت بيقية تع ى األولوية في دعم البحو  العلمية ب.

 ولويات البحث العلمي في الجامعة.أالبحثية الوطنية في المملكة األردنية الهاشمية عامة و 
التعليمات مختلف وسائل الدعم المادّية والمعنوّية  ُيقصد بدعم البحث العلمي في هذه ج.

 باحث.لوالبشرّية التي تقّدمها الجامعة ل
تهدف هذه التعليمات للنهوت بالبحث العلمي في الجامعة على المستوى الوطني والعالمي  د.

 لتصنيداتاورفع مستوى الجامعة لتكون ضمن أفضل الجامعات على المستوى العالمي في 
 العالمية وتحقي  الحضور العالمي للجامعة وأعضا  هي ة التدريس فيها. واالعتمادات

ينظم عملها بموجب مهام البحث العلمي( تشكل في الجامعة لجنة تسمى )لجنة أخالقيات  أ. 4
 يصدرها مجلس العمدا  لهذه الغاية.

جنة البحث العلمي( تتولى تنظيم تشكل في كل كلية بقرار من مجلس الكلية لجنة تسمى )ل ب.
 التدريسية خمسة أعضا  من الهي ة إلىش ون البحث العلمي في الكلية، وتتكون من ثالثة 

، وُيراعى في ذلك تمثيل األقسام األكاديمية في الكلية ما أمكن، على أن يرأسها عميد فيها
الكلية أو من يدوض . وتتولى اللجنة النظر في جميع األمور التي تتعل  بالبحث العلمي 

العميد الذي  إلىالمقدمة إليها من أعضا  الهي ة التدريسية في الكلية، وترفع تومياتها 
 المجلس. لىإيرفعها بدوره 

 

ورفع   ،ُيعّد العميد مشروث موازنة البحث العلمي في الجامعة ويعرض  على المجلس للنظر في 5
 .األمولجرا ات الم لوبة حسب إلالرئيس الستكمال ا إلى

 

نداق لمخصصات البحث العلمي على حوافز البحث العلمي )تقييم كتب، تقييم بحو ، إل يكون ا6
المعمول بها  للتشريعاتا الخ(، وفق   عمال فنية ومعمارية، حوافز النشر، دعم النشر، ...،أتقييم 

 في الجامعة.
 

 

 ."دعم مشروث بحث" المراحل الواردة بإجرا  ون بجميعالباحثيلتزم الباحث/ أ.7
يقدم الباحث طلب دعم مشروث بحث على "نموذج طلب دعم مشروث بحث" المعد في  ب.

 لكترونية لرئيس قسم .إخرى أنسختين ورقيتين و  معالعمادة لهذه الغاية 
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 إلى، وترفع تومية مجلس القسم "نموذج طلب دعم مشروث بحث" في ينظر مجلس القسم ج.
 التومية في المكان الُمَعّد ل  في النموذج. اعميد الكلية مدون  

طلب دعم "اللجنة التي تقوم بدراسة نموذج  إلىيرفع عميد الكلية تنسيب مجلس القسم  د.
هداف المشروث، وخ ة العمل، والمدة الزمنية لتنديذ كل أهمية و ألبحث من حيث ا "مشروث

والمصادر المتوفرة في الجامعة لتنديذ المشروث، وموازنة مرحلة، ومنهجية مشروث البحث، 
المشروث التقديرية حسب مراحل المشروث، واحتياجات الباحث والدترة الزمنية المتوقعة 

سهامات إإلنها  المشروث، واألبحا  العلمية المخ ط نشرها بنا  على نتائج المشروث، و 
نموذج "المكان المخصق لها في  مها للمشروث فييوتضع اللجنة تقي ،كل باحث مشارك

 ."طلب دعم مشروث بحث
العميد الذي يقوم بدراسة ومراجعة طلب دعم مشروث  إلىيرفع عميد الكلية تومية اللجنة  ه.

 بحث قبل رفع  للمجلس. 
لتصويب بعض الجوانب الدنية  إلى الكلية "نموذج طلب دعم مشروث بحثإعادة "للعميد  و.

 تعديالت يراها مناسبة قبل عرضها على المجلس.و إلجرا  أفي ال لب 
وفي المشاريع التي  .البحو  العلمية المقدمة ل ينظر المجلس في طلبات دعم مشروعات  ز.

ا للمجلس، ويتخذ ا تقديمي  يقدم الباحث الرئيس عرض   فأكثر (5000) ا منت لب دعم  
 ويرفعها العميد للرئيس. ،التومية المناسبة المجلس

 

في حال موافقة المجلس على دعم مشروث البحث، ينسب العميد للرئيس بالموافقة على أ.8
كانت  إذامن الرئيس  دعم المشروث ليتم إقرار الدعم المالي لمشروث البحث العلمي بقرار

 للمشروث كانت قيمة الدعم الم لوب إذاما أ دينار. (9999( علىأدعم الم لوب بحد قيمة ال
فينسب العميد ( 7مع مراعاة ما ورد في الدقرة )ز( من المادة ) فأكثردينار  (01000) من

للرئيس بالموافقة على دعم المشروث ليتم إقرار الدعم المالي لمشروث البحث العلمي بقرار 
 من مجلس العمدا .

وفي حدود مخصصات  ،للتشريعات المعمول بها في الجامعة ايجري مرف الدعم المالي وفق   ب.
 .الموازنة المقدرة للبحث العلمي في الجامعة

وذلك بعد تقديم  ،يتم مرف الدعم حسب الموازنة المقدرة لكل مرحلة من مراحل المشروث ج.
 مول.ألا بالمصروفات للدترة السابقة حسب االباحث للتقارير المرحلية وكشد  

مراحل إنجازات ا حسب وتجدد مرحلي   ،ا على حساب المشروثمقدم   ماليةتصرف سلدة  د.
 المشروث المواف  عليها.
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تعب ة النموذج المعتمد نجاز المشاااااااااروث إفي مراحل متقدمة من مراحل  يتولى الباحث الرئيس9
 دارااااااااادر عن العمادة يوضح في  تقرير ا عن مدى التقدم في مشروث البحث المدعوم، ومقااااااصلا

أنجز أم ال، وهل تّم نشره  ذافيما إ المصروفة، والوضع الحالي للبحث،الدعم وتدصيالت المبالغ 
واألسباب ورا  تعثره إذا لم ينجز، ورأي القسم ولجنة البحث العلمي في الكلية، ومالحظات  ؟أم ال

 عميد الكلية.
 

في حال اشتراك عدد من الباحثين من أقسام مختلدة من داخل الجامعة يقدم الباحث الرئيس 10
رئيس قسم  وعميد كليت ، ويوقع كل باحث مشارك عند  إلىنموذج "طلب دعم مشروث بحث" 

من داخل الجامعة ويجوز لغير عضو هي ة التدريس  ،اسم  في المكان المعد ل  في النموذج
 البحو  العلمية بتومية خ ية من المس ول المباشر وموافقة الرئيس.المشاركة في إجرا  

و الماجسااااتير من أمن حملة درجة البكالوريوس باحثين مساااااعدين يجوز للباحث تحديد أ.11
طلبة دراساااات الباحثون المسااااعدون ن يكون أ، كما يجوز بموافقة الرئيس داخل الجامعة

 عليا.
جمالي إال يتجاوز أدنانير بالساااااااعة الواحدة على  (3) لغبم المساااااااعدلباحث يصاااااارف ل ب.

حكام المالية المعمول بها في ألالمبلغ المخصااااااق لهم من قيمة المشااااااروث، وبحسااااااب ا
 الجامعة.

الذي تمت الموافقة على تعيين  للقيام بمهام معينة لمشروث البحث لباحث المساعد اعلى  ج.
بذلك الصاااااااااادر عن العمادة في الجامعة لبيان ما أنجزه أن يقوم بتعب ة النموذج الخاص 

الباحث الرئيس لمشااروث البحث، الذي يوضااح رأي  في   إلىيرفع   ، ثم  في نهاية كل شااهر
 العميد، الذي يوث  هو اآلخر رأي  في التقرير. إلىويقوم هو بدوره برفع  

 

ُتشااااترى على حساااااب مخصااااصااااات مشااااروث البحث المراجع واللوازم والمعدات التي  ت ول جميع12
حين االنتها  من المشاااااااااروث  إلىلجامعة، وتبقى في عهدة الباحث الرئيس إلى ملكية ا العلمي

 ةالواردة في الماد آتالمكافأي من  تسلم وتسليمها لدائرة اللوازم والع ا ات حسب االمول قبل 
(33). 

أن يتقدم ب لب زيادة مخصصات مشروث بحث  من خالل قسم  الذي ولمرة واحدة يجوز للباحث 13
العميد الذي يعرت ال لب على  إلىيرفع التنسيب للجنة التي ترفع توميتها لعميد الكلية لرفعها 

من قيمة  (%20) علىال يزيد المبلغ الم لوب أالمجلس التخاذ التوماااااية المناسااااابة، شاااااري ة 
المبالغ المخصااصااة للدعم وبمبررات يقتنع بها  دشااري ة ندا يضاااأولى، وذلك أل الدعم في المرة ا

األمول.حسب  باإلجرا اتللرئيس للسير  ورفعها المجلس
  



 
 

 
Ref.: Deans' Council Session (39/2021-2022), Decision No.: 70, Date: 20/07/2022, Rev. d 

 
5 23 

 
 

يا وف  النموذج المعتمد لهذه الغاية في نهاية كل مرحلة  ايقدم الباحث تقرير  14 العميد  إلىمرحل
قسااااام  الذي يرفع  إلىا من دائرة شااااا ون المالية في الجامعة ا للمصاااااروفات معتمد  ا كشاااااد  مرفق  

عميد الكلية، والذي  إلىترفع اللجنة رأيها حساااااااااب النموذج المعد لذلك  ، ثم  اللجنة إلىالتقرير 
ساااااساااا  يكون التنساااايب للرئيس من المجلس أالعميد، والذي على  إلىبدوره يرفع تقرير اللجنة 

و الرفض.أة في المراحل الالحقة بإقرار الدفع ل  للمبالغ المتبقي

عمال المنشااورة المنبثقة عن المشااروث المدعوم، ألعند االنتها  من المشااروث يقدم الباحث مع ا15
: لكترونية من التقرير النهائي المدصاااال للمشااااروث المدعوم يتضاااامنإوواحدة  نسااااختين ورقيتين

واآلالت  جهزةألوا الموادو أهمية المشروث، ومنهجية المشروث، و دمة عن المشروث، قمو الملخق، 
يغلف التقرير  ثم   ،والمعدات المساااااااتخدمة، والنتائج، ومناقشاااااااة للنتائج، والتومااااااايات، والمراجع

في   النهائي المدصااال للمشاااروث المدعوم بجودة تغليل رساااائل الدراساااات العليا ليتم االحتدا  ب
 .مكتبة الجامعةو  العمادة

 

وبحد أدنى بحث واحد البحو  المنبثقة عن المشروث المدعوم عدد معين من يشترط نشر أ.16
ويشاااااااااترط ، (Scopusت )في مجالت مدرجة في قاعدة بياناعلى ان تنشااااااااار  ،على األقل
. ويحدد (عمان العربية ُأنجز البحث بدعم من جامعة) Acknowledgment عبارة   إضاااااااااافة

وبحساااااب قيمة  عدد البحو  الم لوب نشااااارها على المشاااااروثبتومااااايت  للدعم لمجلس ا
للمشروث  اإيجابي االبحو  للنشر تقييم قبول البحث/ يجعلالدعم للمشروث، وللمجلس ان 

 .المدعوم
سما  أالمدعومة من الجامعة ظهور جميع  شترط في البحو  المنشورة من المشروعاتي ب.

سااااما  بعضااااهم بموافقتهم الخ ية أالباحثين العاملين في المشااااروث، ويكون عدم ظهور 
 م على البحو  المنشورة.ئهعلى عدم ظهور أسما

ا من يتولى المجلس تقييم مشاااروث البحث عند إتمام ، ول  أن يساااتعين بمن يراه مناساااب   ج.
 ذوي االختصاص داخل الجامعة.

 

على تومااااية  ين بقرار من مجلس العمدا  بنا   للباحث الدعم المقرر للباحث/ يوقل أو يسااااترجع17
 من المجلس في الحاالت اآلتية:

عدم تنديذ البحث في مراحل  حساااب ما وردت في )نموذج طلب دعم مشاااروث بحث( دون  أ.
 مبرر تقبل  اللجنة.

 .بأبحاثهم ين في القيام ببحث /للباحث قناعة المجلس بتقصير الباحث/ ب.
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 ثبوت مرف مبلغ الدعم في  ير األوج  التي قررت ل . ج.
 .وجود شبهات في طريقة ومبالغ الصرف د.

 

على تنسااااااااايب من المجلس على دعم بحث تشاااااااااترك في   يجوز أن يواف  مجلس العمدا  بنا    18
هذه الحالة األردن وفي  الجامعة أو أي عامل فيها مع أي فرد أو م سسة من داخل أو خارج في

ا لقواعد محددة.ألتتحمل األطراف الداعمة ا  خرى مبلغ الدعم المالي وفق 
 

ت ب  تعليمات االنتقال والساااااااادر النافذة في الجامعة أل رات الساااااااادر المتعل  بمشااااااااروث البحث 19
ا الموافقة الرسمية باستقبال الباحث من الجهة  رفاقأشري ة ، ولباحث واحد إذا كان البحث مشترك 

 أسبوث ينسب المجلس قيمة بدالت السدر وبموافقة الرئيس. علىالموفد إليها، وإذا زادت الدترة 
 

في المجالت المدرجة في قاعدة  المنشورة تدعم الجامعة رسوم نشر البحو  والدراسات20
وفقا للشروط الواردة بالمادة  Clarivate Analytics Web of Sciencesوأ Scopusبيانات 

 ( من هذه التعليمات، وذلك على النحو االتي: 21)
القسم المعني،  إلىُتقّدم طلبات دعم رسوم النشر على نموذج "دعم نشر بحث في مجلة"  ب.

  Scopus من البحث ما يثبت تصنيل المجلة على قاعدة البيانات نسختانوُيرف  مع ال لب 
و قواعد البيانات العالمية المعتمدة في الجامعة من مواقع قواعد البيانات أأو المجالت 

 .ذاتها
واثباتا بان  للنشر،قة تبين قيمة الرسم الم لوب ووثي ،يقدم الباحث ما يثبت نشر بحث  .ج

فعليا  ن  قد دفعباسم  أاثباتا المجلة تتلقى رسوما للنشر فيها، كما يشترط ان يقدم الباحث 
نها تلقت رسما من أب ثبات رسمي من المجلةإو أبتقديم ومل وذلك رسوما للنشر للمجلة 

 ورقت  المحددة بعنوانها بالمجلة وكامل بياناتها. لقا  نشر  الباحث
 .العميد إلىفي ال لب المقدم وترفع التومية المناسبة بشأن  تنظر اللجنة  ج.
يتخذ المجلس القرارات المناسبة بشأن ال لبات المقدمة ل  من أجل دعم رسوم النشر،  د.

شري ة توثي  اسم الجامعة تحت اسم الباحث، وترفع توميات المجلس للرئيس إلقرار 
 الجامعة.للتشريعات المالية المعمول بها في  االدعم وفق  

 Scopusلنشر لغايات تحديد تصنيل المجلة على قاعدة البيانات ل يعتمد تاريخ قبول البحث هاا.
 .رعند مرف رسوم النش
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 ،دينار 500الى  300وبمبلغ يتراوح  المنشورة لبحو لتقدم الجامعة دعم رسوم نشر  أ.21
( من 48لى البندين )أ وب( من المادة )إباإلضافة  شري ة أن يحق  البحث الشروط التالية

 :هذه التعليمات

 Q3)وبتصنيل  Scopus أن يكون البحث منشورا في مجالت على قاعدة البيانات .1

or Q4)  دينار 300ة الدعم للنشر وفي هذه الحالة يكون قيم. 

 Q1 orوبتصنيل   Scopusفي مجالت على قاعدة البياناتن يكون البحث منشورا أ .2

Q2) دينار. 400 الدعم للنشر هذه الحالة يكون قيمة( وفي 

 Q1 or Q2   وب Scopus يكون البحث منشورا في مجالت على قاعدة البيانات أن .3
الحالة يكون قيمة وفي هذه  ،SCI, SCIE, SSCI, AHCIوكذلك على قواعد البيانات 

 .دينار 500الدعم للنشر 

كان البحث المنشور يحق  ذا إ، أما (Full Review or Full Article)  ن يكون البحثأ .4
 Full أو  Full Review حد الشروط المبينة في البند )أ( من هذه المادة ولكن  ليااسأ

Article    من قيمة الدعم المخصق في البند )أ(، ويشمل ذلك  50فتحسب ل%
 نها:أالبحو  المصندة على 

 Short paper, Technical note, Mini–review, Clinical report, Case report, 

Short report, Short review and Perspective. 
 يأتي:كما  خرى أتدعم الجامعة رسوم النشر للبحو  المشتركة مع جامعات  ب.

البحااث يعماال في  في  corresponding authorول(أل إذا كااان الباااحااث الرئيس )ا .1
 .%(75تكون قيمة الدعم ) الجامعة

( أو %50) ن الدعم يكون إا فو رابع  أا و ثالث  أا ا ثاني  ا مشاااااااااارك  في حال كان باحث   .2
ا للدقرة على التوالي من قيمة دعم رساااااوم النشااااار للبحث وفق   (%20( أو )35%)

 )أ( من هذه المادة، وبحسب تصنيل المجلة المنشور بها.
 

 دينار أردني.( 500ا لبحو  طلبة الدراسات العليا بمبلغ ال يتجاوز )تقدم دعم  للجامعة أن أ.22
ولويات أل على ا ان يكون مشااروث بحث  قائم  أال لبة يشااترط فيمن يتقدم لدعم مشااروعات  ب.

الجامعة، وموافقة لجنة الدراسااااات ولويات البحث العلمي في أالوطنية في البحث العلمي و 
قرارها إقرارها بأهمية المشاااااااااروث للجامعة والمجتمع، وكذلك إالكلية و  العليا في القسااااااااام/

 متوفرة فيال ير والمعدات والبرمجيات  باحتياج ال الب لبعض المواد والتجهيزات واآلالت
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والمخصاااصاااات المتوفرة  المقدرةالبحث العلمي  موازنة، وذلك ضااامن الجامعة إلكمال بحث 
 .ن تع ى االولوية لل لبة المتدوقينأو 

 :اآلتيةا لإلجرا ات وفق   الدراسات العليا طلبة وعاتيتم التقدم لدعم مشر  23
رئيس قسااام   إلى "نموذج دعم مشاااروث طالب"يقدم ال الب طلب  للدعم عن طري  تعب ة  أ.

 عميد الكلية. إلىالذي يحولها للجنة الدراسات العليا في القسم التي ترفع تومياتها 

 العميد. إلى يرفع عميد الكلية توميات لجنة الدراسات العليا ب.

 إلىيعرت العميد طلب نموذج دعم مشااااروث طالب على المجلس الذي ينسااااب بالموافقة  ج.
 الرئيس.

( من بحث مدعوم لعضو )وليس كال   اااااث ال الب المدعوم جز   يجوز أن يكون مشروث بح د.
 البحث المدعوم. موازنةهي ة التدريس، وفي هذه الحالة يتم دعم ال الب من 

 

جميعها فيما  إلىوالترجمات والمخ وطات المحققة )وسيشار  والكتب تدعم الجامعة نشر الم لدات24
 :اآلتيبعد بكلمة مخ وطة أو منشور(، وعلى النحو 

القسم المعني، ويرف  مع  إلىتقدم طلبات دعم النشر على نموذج "طلب دعم نشر كتاب"  أ.
               لكترونية بصااااااااايغةإال لب ثال  نساااااااااخ ورقية من الكتاب الُمراد دعم نشاااااااااره، وواحدة 

(MS word). 

عميد الكلية الذي يعرضاااااااااا  على اللجنة لتنظر في ، وترفع  إلىيرفع القسااااااااام النموذج  ب.
 .العميد إلىالتومية المناسبة بشأن  

لقا  " تقييم كتاب" لنموذج امحكمين مختصين لتقييم  وفق   إلىيقوم العميد بإرسال الكتاب  ج.
 رمزية حسب التشريعات المالية المعمول بها الجامعة. مكافأة

 .يرفع العميد نتيجة التقييم للمجلس ليتخذ التومية المناسبة في ضو  آرا  المقيمين د.
 الرئيس للموافقة عليها. إلىيرفع العميد توميات المجلس  ه.

 

يجوز بقرار من مجلس العمدا  وبنا   على تومية من المجلس وعند توفر المخصصات المالية 25
ضمن سلسلة منشورات الجامعة تتصف بوحدة  نوعيةأن تنشر الجامعة م لدا قيم ا أو ترجمة 

وتخضع هذه المنشورات للتقييم، ويشمل هذا النوث من  ،الشكل الخارجي وليس اللون بالضرورة
 ل اآلتية:النشر األعما
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 (.MONOGRAPHالدراسات المتخصصة ) أ.

 البحو  التي دعمتها الجامعة. ب.

التي تحوي إضافة مهمة للمعرفة، والتي  والكتب الم لدات والبحو  والدراسات والمخ وطات ج.
 يخدم نشرها أ رات التنمية في المملكة األردنية الهاشمية بشكل خاص والعالم بشكل عام.

اللغة العربية أو التي  إلىالتي تنقل جانب ا مهم ا من المعرفة اإلنسانية  النوعيةالترجمات  د.
 اللغات األجنبية. إلىتنقل الدكر العربي األميل 

ا أو أكثر القيام بها وذلك  ه. األعمال العلمية والدراسات والبحو  التي تكلف الجامعة شخص 
 بعد تقييمها من مختق أو أكثر.

 

 من المختصين الذين تحال إليهم المخ وطات أل رات التقييم إبدا  الرأي في األمور اآلتية: ي لب 26
 القيمة العلمية المضافة للتخصق. أ.

 .أسلوب البحث ب.

 .أسلوب الكتابة واللغة ج.
 .أسلوب الترجمة ودقتها د.

 .التحقي  العلمي )المخ وطة المحققة( ه.

الصادر عن العمادة في الجامعة الذي ينبغي تعب ت  حسب األمانة العلمية حسب النموذج  و.
 .األمول

 

إذا كان المخ وط كتاب ا تخصصي ا جامعي ا، فعلى الرا ب في نشره أو تقييم  أل رات الترقية تعب ة  27
النماوذج الخاص بذلك الصادر عن العمادة في الجامعة مشدوع ا برأي رئيس القسم والعميد 

نشر من قبل حسب النموذج يوالمجلس وموافقة الرئيس، على أن يوقع إقرار ا بأن المخ وط لم 
 العمادة. منالمعتمد 

 

يتخذ المجلس التومااااااااايات الخاماااااااااة بال لبات المقدمة إلي  من أجل دعم النشااااااااار عند توفر 28
 المخصصات المالية وحسب األولويات.

 

في حال الموافقة على دعم نشاااار المخ وط يشااااترط وضااااع عبارة "نشاااار بدعم من جامعة عمان  29
 جي.على  الفي المنشور الداخلي والخار  العربية"

 

للتشاااااااااريعات المالية المعمول بها في الجامعة وفي حدود  اصااااااااارف الدعم المالي وفق  ي أ.30
مخصصات موازنة البحث العلمي والدراسات العليا.
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%( من التكاليل التي يتحملها مقدم )مقدمو( ال لب لل باعة أو 30يكون دعم الجامعة ) ب.
 نسخة األولى من المنشور، وبسقف يحدده مجلس العمدا .  لملفالنشر 

في حال المنشااااور المتعدد األجزا  فيحسااااب الدعم على أساااااس أن الجز  الواحد يحتوي  ج.
 ( كلمة للصدحة الواحدة.250( ثالثمائة مدحة بمعدل )300على )

يتم دفع مقدار الدعم لدار ال باعة أو النشر حسب األمول بعد تقديم م البة منها على  د.
وعلى أن يكون لدائرة اللوازم والع ا ات  ،أن تمثل هذه الم البة أفضااااال عروت ال باعة

 في الجامعة دور في اختيار أفضل العروت.
 ال لب.تعود مس ولية تدقي  ومتابعة ال باعة على مقدم )مقدمي(  ه.

مدير  إلىالم لف العميد كتابة عن مااادور المنشاااور، ويرسااال نساااخة من اإلشاااعار  يبلغ و.
 المكتبة.دائرة 

مكتبة  إلى( نساااااااخة 40( نساااااااخة، ترسااااااال العمادة منها )100العمادة ) إلىالم لف  يقدم ز.
ما النساااااااااخ المتبقية فللجامعة ح  التصااااااااارف بها أالجامعة أل رات الحدظ واإلهدا ، 

 البيع. أوهدا  إلا أووبال ريقة التي تراها مناسبة بما فيها ح  الحدظ 

 %( من مردود بيع الكتاب.25يخصق لم لف أو م لدي الكتاب ) ح.

التي أع يت ل  عن ال بعة  ندساااااااااهاإذا أعيدت طباعة الكتاب ُيع ى الم لف النسااااااااابة  ط.
 األولى.

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

 

عند توفر  يتخذ المجلس التوميات الخامة بال لبات المقدمة إلي  من أجل دعم النشر 31
 .المخصصات المالية وحسب األولويات

و الموظف في الجامعة مع أال تدعم الجامعة الكتب التي يشاااااااااترك بها عضاااااااااو هي ة التدريس 32
 خرين من جهات خارجية.آم لدين 

 

تصرف الجامعة بتنسيب من المجلس مكافأة مالية ألعضا  الهي ة التدريسية الذين نشروا  أ. 33
عالمية مصندة وأدرجت وف  قواعد التصنيل المدرجة في الجدول فعال بحوثهم في مجالت 

 :اآلتي
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ف ة 
 المكافأة

مبلغ المكافأة 
 الشروط بالدينار األردني

 البحث المنشور في مجالت 2500 أ

 Nature or Science. 
البحث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة  1200 ب

وأي من قواعد   SCOPUS (Q1,Q2)بيانات
 اآلتية وأي من:  Clarivate Analyticsالبيانات

 Arts and Humanities Citation Index. 

 Science Citation Index Expanded (SCIE). 

 Social Science Citation Index. 
وأي من  Scopusالبحث المنشور في قاعدة البيانات  650 ج

 :اآلتية Clarivate Analyticsقواعد 
 The Emerging Sources Citation Index 

ا على عامل  Clarivate Analyticsللبحث المنشور في قواعد البيانات  د اعتماد 
 للمجلة وحسب الجدول اآلتي: Impact Factorالتأثير 

 

 Impact Factorمعامل التأثر  مبلغ المكافأة بالدينار األردني

 فأكثر 5 700
 5أقل من  – 4 550
 4أقل من  – 3 300
 3من  أقل – 2 200
 2أقل من  – 1 100
 1أقل من  –أكبر من مدر  70

 

يصرف ل  حافز  Scopusالبحث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة بيانات  ها.
 حسب الجدول اآلتي:

 مبلغ المكافأة بالدينار األردني التصنيل

Q1 1100 
Q2 900 
Q3 550 
Q4 300  
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الد ات الواردة في البند )أ( من هذه المادة ويحدده يصرف للبحث الواحد حافز واحد حسب  ب.
 الباحث بندس  )أيهما أكثر(، وال يجوز الجمع بين حافزين ضمن هذه الد ات.

يعتبر تاريخ نشر البحث هو تاريخ نشره إلكترونيا على الموقع اإللكتروني للمجلة العلمية  ج.
 ( أو ما يعادلهما.Published Online or Available Onlineمرفقا بالعبارتين )

 

وذلك برفع ال لب وف  النموذج  ، لب الحصول على الحوافز الخامة بالنشر العلميبيتقدم الباحث 34
فعميد الكلية الذي يرفع  ،اللجنة إلىقسم  األكاديمي الذي يرفع توميت   إلى المعد لهذه الغاية

 إلى العميد ثم تعرت على المجلس الذي يقوم بدوره برفع التنسيب بالمكافأة إلىتنسيب اللجنة 
 الرئيس.

منشورا  ن يكون البحثألغايات الموافقة على الحافز  -عند التقدم لحوافز النشر-يشترط أ.35
( من هذه 33ا في القواعد الواردة في جدول المادة )ا فعلي  مدرج   يكون البحث فعليا، وأن

ا، لكترونية من البحث المنشور فعلي  إخرى أيقدم نسخة ورقية و  نأالتعليمات، ويشترط 
 نشر البحث لغايات تحديد تصنيل المجلة عند مرف حوافز النشر.قبول تاريخ ويعتمد 

 Clarivate Analyticsو  Scopusلقاعدتي البيانات فقط تعتمد المواقع اإللكترونية الرسمية ب.
، ويستثنى و الحافز للبحثأي تحديد قيمة الدعم للغايات تحديد تصنيل المجالت، وبالتا

 .SJRمن ذلك استخدام الموقع   
 

ألي من الباحثين،  دكتوراهمن رسالة ماجستير أو أطروحة  يشترط أال يكون البحث المنشور مستال   36
 مكان بارزفي ( 48المادة ) ب( منحسب ما جا  في البند ) وأن يظهر اسم الباحث والجامعة

 على البحث المنشور.
 

اآلتي:في حال اشتراك أكثر من باحث في البحث توزث الحوافز على النحو  37

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

 للباحث الثاني (40%)
 للباحث األول  (%50) مع اثنينالبحث المشترك 

 للباحث الثاني (30%)
 للباحث الثالث (20%)
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 قيمة الحوافز عدد الباحثين
 للباحث األول (%40) البحث المشترك مع ثالثة

 للباحث الثاني (30%)
 للباحث الثالث  (15%)
 للباحث الرابع (15%)

 للباحث األول  (%35) البحث المشترك مع أكثر من ثالثة باحثين
 للباحث الثاني  (25%)
 توزث بالتساوي بين الباحثين (40%)

تصرف و ، ال تصرف لهم أي من الحوافز البحثية في حال وجود باحثين من خارج الجامعةأ.38
، والذين تظهر من الجامعة فقط أو الباحثين ألعضا  الهي ة التدريسيةأو الدعم الحوافز 

لكل تخصق علمي والمحدد سنويا بحسب قوائم  لحد األعلى لعدد الباحثينل أسمائهم وفقا
الباحثين من الجامعة الذين ترد أسمائهم الصادرة سنويا، و  (QSجهة التصنيل العالمية )

على ترتيب  ، وتحدد قيمة الحوافز بنا   ال تصرف لهم أي حوافز او دعمالحد هذا  بعد
 (.37أسمائهم على البحث، وكما هو مبين في الجدول في المادة رقم )

، (Double Affiliation) في حال ظهور اسم جامعة عمان العربية كمكان عمل ثاني للباحث ب.
او ظهور أسما  جامعات أخرى مع اسم الجامعة على المنتج العلمي المنشور فيصرف 

، وال تصرف أية حوافز إذا ظهر اسم حسب هذه التعليمات%من الحوافز المستحقة 50ل  
 جامعة عمان العربية كمكان عمل ثالث فأكثر بالنسبة للباحث.

 

الحصول  إلىجوائز مالية من جهة أخرى أو أدى  أييجب أال يكون البحث قد حصل على  .أ 39
 على درجة علمية.

متخصصة  البحثية ان تكون المجلة المنشور بهايشترط لغايات دعم رسوم النشر والحوافز  .ب
وذلك بتواف  مجاالت النشر لها على قاعدة البيانات العالمية مع المجال التخصصي 
والبحثي للمتقدم و/او تواف  عنوان الورقة المنشورة مع مجاالت النشر للمجلة على 

 القاعدة.

 المقدم للباحث من مخصصاتالمالي مة الدعم قي تزيدوفي جميع األحوال ال يجوز ان  .ج
النشر حوافز بما في ذلك دينار  12000 عن األكاديميخالل العام السنوية البحث العلمي 

 . أو  يرها من الحوافز البحثية الواردة في هذه التعليمات رسوم النشر العلمي و/أو دعم
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يشترط في منح حوافز النشر او دعم النشر أال تكون األبحا  منشورة في المجالت  .ه
 Beall’s list ofالمدترسة أو الوهمية أو المقرمنة أو المخترقة المذكورة في روابط 

predatory journals  وStop predatory journals. 
 

م ا نشرية الذي التدريس هي ةال لعضويصرف أن  المجلس من لرئيس بتنسيبل40  ومنشور ا كتاب ا محك 
 وفي مجال تخصق الباحث وباسم جامعة عمان العربية كمكان عمل ل  عالمية نشر دور في

 الجامعة. من مقدم لدرث باإلضافة كتاب لكل أردني ( دينار350مقدارها ) مالية مكافأة

 في أكثر أو فصال  الهي ة التدريسية الذي نشر  لعضويصرف أن  المجلس من بتنسيبللرئيس  41
 مكافأةوباسم جامعة عمان العربية كمكان عمل ل   عالمية نشر دور في ومنشور محكم كتاب
 كتاب. لكل أردني ( دينار100مقدارها ) مالية

 

 

أي برا ة اختراث يتومل إليها نتيجة بحث استعمل الباحث في  إمكانيات الجامعة، أو مختبراتها،  42
%( من 40يسجل باسم الباحث وباسم الجامعة بشكل مشترك، بحيث تتقاضى الجامعة ما نسبت  )

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

برا ة اختراث يتومل إليها نتيجة بحث دعمت  الجامعة مباشرة أو عن طري  منحة خارجية أي  43
%( من 50يسجل باسم الجامعة واسم الباحث بشكل مشترك، بحيث تتقاضى الجامعة ما نسبت  )

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

Citation

من المجلس ولمرة بتنسيب بقرار من الرئيس و  عند توفر المخصصات المالية تصرف الجامعة44
ببحوثهم )التي  االستشهاد تم الذين يةالتدريس هي ةال ألعضا  مالية للبحث الواحد مكافأة واحدة

وبغض النظر  (Scopusالبيانات )حسب قواعد سنوات  خمس آخر نشرت باسم الجامعة( خالل
ا بصحة المعلومات ودقتها، ن يقدم عضو الهي ة التدريسية تعهد  أكاديمية، على أل عن الرتبة ا

 :لآلتيا ووفق  
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 الرقم
 عدد مرات االستشهاد بالبحث في

Scopus   باستثنا  رقم االستشهاد
 citations-Selfالذاتي

 قيمة المكافأة )دينار(

1 25-49 Scopus 250 
2 50-75 Scopus 500 
 Scopus 700 75أكثر من  3

 

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

و التخريج( حوافز مالية ألعضا  هي ة أا )وخالل يوم البحث العلمي تصرف الجامعة سنوي   أ.
على  (Citations) االستشهاداتالتدريس في الجامعة للمراكز الثالثة األولى من حيث عدد 

 (100) عن ال يقل عدد االستشهاداتأعلى السنة السابقة  عن Scopusقاعدة البيانات 
 وعلى النحو اآلتي:استشهاد 

 

 قيمة الحوافز )دينار ا( المراكز
 250 المركز األول
 200 المركز الثاني
 100 المركز الثالث

 

( 500مالية مقدارها ) مكافأة (التخريج أووخالل يوم البحث العلمي ا )تصرف الجامعة سنوي   ب.
بحيث تكون واحدة في الكليات العلمية  ،كجائزة أفضل باحث في الجامعة اأردني   ادينار  

 امنهما شهادة تقدير، وذلك وفق   لوالثانية في الكليات اإلنسانية واالجتماعية، ويمنح ك
:اآلتيةللمعايير 

 

 النسبة المعيار الرقم
مجموث نقاط االبحا  المنشورة في مجالت مصندة حسب تعليمات  1

 إلى 1/1ا من والمتعلقة بالترقية في الجامعة اعتبار   التدريسيةالهي ة 
 لكل عام. 31/12

50% 

  



 
 

 
Ref.: Deans' Council Session (39/2021-2022), Decision No.: 70, Date: 20/07/2022, Rev. d 

 
16 23 

 

 النسبة المعيار الرقم
 /1/1اعتبارا من )   Scopus)   عدد االستشهادات بالبحو  المنشورة 2

 .لكل عام 31/12 إلى
25% 

 %10 برا ات االختراث وتأليل الكتب والترجمة والمراجعة العلمية  3
 %5 كاديميةأل الجوائز الدولية والمحلية لمعمال اعدد  4
الممولة من خارج الجامعة )حصة  وعاتر مجموث قيمة المش 5

 الجامعة فيها(
5% 

عدد األوراق العلمية من رسائل طلبة الدراسات العليا الذين أشرف  6
 وجود برامج دراسات عليا في الكلية تضاف مل عدا. وفي حعليهم

 (.%30) االستشهادات العلمية لتصبح (2) الى بند (5%)

5% 

 

على ألنشط واأل ا للكلية اا تقديري  التخريج درع   أوتمنح الجامعة وخالل يوم البحث العلمي  ج.
انتاج العلمي إل في ا في التدريسية  الهي ةألعضا وراق العلمية المنشورة أل بعدد ا مقيس 

 .فأعلىبحث  (50) كلي ىأدنبحد  Scopusمواقع البيانات العالمية مثل 
وبحسب شروط ، رسالة ماجستير ألفضلدينار  (300)ا جائزة قيمتها تصرف الجامعة سنوي   د.

 ومعايير تحدد بتعليمات خامة بهذه الجائزة.
 

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

 (.33في المادة رقم )
 

ا ال يحسب للباحث ضمن اإلنتاج العلمي المقدم للحوافز أكثر من بحث واحد في مجلة واحدة سنوي  47
فأكثر أو                       (3) العالي التأثيراال إذا كانت من المجالت العالمية المتميزة ذات معامل 

Scopus Q1, Q2. 

 لدعم والحوافز والجوائز الواردة في هذه التعليمات:إلى االشروط العامة للتقدم 48
او  في الجامعة عند التقدم ب لب الحوافز باحث أو ن يكون المتقدم عضو هي ة تدريسأ أ.

 .الدعم
يتعين ان يشمل عنوان الباحث على البحث المنشور قسم  األكاديمي، والكلية، وأسم  ب.

 :يأتيالجامعة، والمدينة، والدولة كما 
Name of author/s, Department of …, Faculty of …, Amman Arab University, Amman, 

Jordan. 
  



 
 

 
Ref.: Deans' Council Session (39/2021-2022), Decision No.: 70, Date: 20/07/2022, Rev. d 

 
17 23 

 
 
 

ن أن يتقدم لها لمرة أخرى إال بعد أال يجوز ألي باحث حصل على جائزة أفضل باحث  .ج
 .ومرور ثال  سنوات يتقدم بإنتاج علمي جديد

الزائرين لقضا   اتذةة مالية عن النشر العلمي إذا كان الباحث من األسأال تصرف مكاف .د
ث  في الجامعة ويذكر باستثنا  من ينجز بح "جامعة عمان العربية"إجازة تدرغ علمي في 

يعامل معاملة اعضا  الهي ة التدريسية في العربية كمكان عمل ل  فاسم جامعة عمان 
 ).%50) الجامعة وبنسبة

خر عاميين آل تن ب  حوافز النشر العلمي ودعم النشر على اإلنتاج العلمي المنشورأ.49
 من تاريخ إقرارها. كاديميينأ

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

 إقرار التعديل عليها.تاريخ و أ هاقرار إ ا من تاريخوذلك اعتبار  
 

مدعوم من الجامعة فيشترط ا من مشروث بحث علمي إذا كان المنتج العلمي المنشور منبثق  50
)أنجز بدعم من جامعة عمان العربية(  Acknowledgmentلك في البحث بوضع عبارة   ذ إلى اإلشارة

 جرا ات مرف الحوافز.إالسير في  أل رات
 

 على تومية من المجلس. ت والحوافز المالية بقرار من الرئيس بنا   آتصرف المكاف أ.51
القيمة اإلجمالية للحوافز البحثية التي ستمنح بموجب هذه التعليمات الميزانية إذا تجاوزت  ب.

المرمودة لها، فيتم احتساب الحوافز للمتقدمين حسب نسبة الميزانية المرمودة إلى القيمة 
 االجمالية للحوافز البحثية.

 

ا يقدم المشارك طلب 52 المشاركة في م تمر علمي من خالل "نموذج اشتراك في م تمر علمي" مرفق 
قسم  الذي يرفع  ثبات بقبول الورقة في الم تمر إلىإمع  الورقة كاملة ودعوة المشاركة، و 

ترفع تومية اللجنة إلى العميد ، ثم توميت  لعميد الكلية الذي يحيل  إلى اللجنة التي تقوم بدراست 
، التخاذ الم تمراألقل من موعد انعقاد على لى المجلس قبل ثالثة أسابيع الذي يعرضها ع

 الرئيس. التومية المناسبة إلى
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ات م تمر للمشاركة بورقة علمية با عضو الهي ة التدريسية لمرة واحدة سنوي  تدعم الجامعة  أ. 53
م تمرين في السنة إذا ، وبمعدل Scopusمدرجة على قاعدة البيانات  عالمية متخصصة

، وال تدعم الجامعة بمجرد كانت مشاركت  مدعومة من خارج الجامعة أو من الجهة الداعية
ن أعاله أال تزيد المدة التي يتغيب فيها للمشاركة ويشترط في الحالتيالحضور للم تمر. 

 أسبوث واحد في الدصل الدراسي الواحد. علىفي الم تمرات العلمية 

ثنا  الدصل أالمشاركة بحضور الم تمرات الخارجية  ضو الهي ة التدريسيةلع ال يجوز ب.
 .ال في حال موافقة الرئيسإ الصيدي إذا كان يدرس في 

 

يكون الحد األعلى لمجموث تكاليل مخصصات االشتراك في الم تمرات التي تدفعها الجامعة  أ.54
 :على النحو اآلتي

دينار للم تمرات التي تعقد في دول األمريكيتين وكندا واستراليا والصين  ألف (1000) .1
 .واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا

ينار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم باستثنا  سبعمائة وخمسون د( 750) .2
 .باقي الدول العربية

 .دينار للم تمرات التي تعقد في باقي الدول العربية ستمائة( 600) .3

باإلضافة إلى ما ورد في الدقرة )أ( أعاله تغ ي الجامعة رسوم االشتراك في الم تمر إن  ب.
 دينار. وخمسون  م تان( 250وجدت، وبما ال يزيد على )

 

 :تتضمن مخصصات الم تمرات ما يأتي 55
نظام االنتقال تذكرة سدر من عمان إلى مكان الم تمر والعودة بالدرجة المقررة ل  حسب  .أ

 .والسدر المعمول ب  في الجامعة

( من الدقرة )أ( 2( و)1لدول المشار إليها في البندين )لمياومات كاملة عن فترة الم تمر  .ب
 الجامعة.(، وذلك حسب نظام االنتقال والسدر المعمول ب  في 54من المادة )

وإذا كانت  ،%( من المياومات25إذا كان المشارك مستضاف ا استضافة كاملة يدفع ل  ) .ج
 .%( من المياومات50االستضافة جزئية يدفع ل  )

 إلى رئيس القسم ب لب المشاركة في الم تمر متضمن ا ما يأتي: يةهي ة التدريساليتقدم عضو  56
 .المنظمة للم تمر بحضور الم تمرالدعوة الموجهة من الجهة  .أ

 .الموافقة النهائية من الجهة المنظمة للم تمر تديد بقبول البحث المقدم إلى الم تمر .ب
 .البحث المقبول أو من الورقة العلمية المقبولةنسخة من مسودة  .ج
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 .حسب األمول معبأنموذج )المشاركة في الم تمر(  .د
 من موعد إقامة الم تمر.ثالثة أسابيع تقديم طلب المشاركة في موعد ال يقل عن  .ه

 :في الم تمرات ضمن األولويات اآلتية عضو الهي ة التدريسيةيكون اشتراك  57
عضو هي ة التدريس المشارك في م تمر علمي أو ندوة علمية والمغ ى تكاليل اشتراك   .أ

 .من جهة خارجية
ا إلى موضوث الم تمر .ب  .أقرب األعضا  اختصام 
 .كلدت  الجامعة تمثيلهامن  .ج
 .تنظيمي في الم تمر دورمن عهد إلي  ب .د

 .من لم يسب  ل  السدر في العام الحالي والساب  .ه
 .من لم يسب  ل  السدر في العام الحالي .و

 

بما في ذلك  العلمية والمهنية بقرار من الرئيس تتم الموافقة على المشاركة في حضور النشاطات 58
 .يخالل الدصل الصيدمنج استثنا  

 

المشاركين في مشروث بحث الباحثين يمكن لباحث فقط من أعضا  الهي ة التدريسية أو  أ. 59
 مدعوم من العمادة التقدم للحصول على دعم االشتراك في م تمر علمي لمرة واحدة فقط

نتائج المشروث ومن ضمن دعم المشروث، شري ة أن يكون البحث المقبول في الم تمر من 
 .المدعوم

وتتم الموافقة على  ،( من هذه التعليمات57يتم تقديم ال لب حسب ما ورد في المادة ) ب.
 .على تومية العميد وعميد الكلية االشتراك في الم تمر بقرار من الرئيس بنا   

 

 :تاريخ عودت  ما يأتيعلى العضو المشارك في الم تمر أن يقدم خالل مدة ال تزيد على شهر من  60
تقرير ا إلى رئيس القسم المعني عن مشاركت  متضمن ا التوميات التي يقترحها بما يعود  .أ

 العميد.بالدائدة على الجامعة، ليتم رفع  إلى عميد الكلية الذي يتولى بدوره رفع  إلى
تمادها ليتم اع ،مورة عن التذكرة وجواز السدر والومل المالي لرسوم االشتراك )إن وجد( .ب

 .من العميد

 :في الم تمر ما يأتي أو الورقة العلمية يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة 61
 أن يكون للم تمر لجنة تحضيرية لتنظيم ش ون  اإلدارية والمالية وتحديد أهداف . .أ
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 أن يكون للم تمر لجنة علمية لتنظيم ش ون  العلمية. .ب

اعمال  وأن تكون  عالمية أو جمعية علمية أو جامعة أو مركز بحثي أن تنظم  دار نشر .ج
 .Scopusستدرج على قاعدة البيانات 

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

، على أن يقدم الباحث ما يثبت ذلك  أو الورقة العلميةأن يتم تحكيم البحث المقدم  .ه كامال 
 موا بحث .الذين حك  مين من خالل مالحظات المحكّ 

 في وقائع الم تمر الورقية أو اإللكترونية. أو الورقة العلميةأن ينشر البحث كامال   .و

أال يكون دعم عضو الهي ة التدريسية في المشاركة ألكثر من م تمر واحد في العام  .ز
 الجامعي الواحد.

 ضمن قواعد البيانات التي تعتمدها الجامعة. اومدهرس   اأن يكون الم تمر مصند   .ح

 

 
 

بحثية إلى جهات خارج الجامعة  وعاتفي الجامعة التقدم بمشر  لعضو الهي ة التدريسية يجوز62
معهم  وخارجهاالجامعة داخل للحصول على دعم مالي للمشروث وبمشاركة باحثين آخرين من 

بذلك.

الاادولي والعالقااات الخااارجيااة، ومركز األعمااال الرياااديااة والمبااادرات مكتااب العمااادة و التشاااااااااترك  63
 :في األمور اآلتية المجتمعية

التوعية بالجهات المحلية والعربية واإلقليمية والدولية التي تعنى بدعم األبحا  العلمية  أ.
 .والتعريل بمت لباتها وطرق التوامل معها

التواماااااال مع الجهات الداعمة للبحث العلمي على المسااااااتوى اإلقليمي والعربي والعالمي  ب.
كليات ومراكز  البحثية الخارجية التي تقع في مجاالت اهتمامات وعاتالسااااتق اب المشاااار 

 .الجامعة وأعضا  هي ة التدريس والباحثين وتخصصاتهم العلمية وتعميميها عليهم

الخارجية وتوفير النماذج الخامة المتخصصة في مجال التقدم للمشروعات  نشر المعرفة ج.
 .بالتقدم لها

مسااااااعدة أعضاااااا  هي ة التدريس والباحثين في الجامعة في التقدم للحصاااااول على دعم  د.
لزيادة احتمالية ترشاااحهم للحصاااول كافة البحثية وتقديم أشاااكال المسااااعدة  وعاتالمشااار 

 .على الدعم الم لوب
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والعاملين بالجامعة بحساااب  يةهي ة التدريساااالتوثي  األبحا  المدعومة خارجيَا ألعضاااا   ه.
الجهة الداعمة وموضااااوعها ومقدار الدعم وأسااااما  فرق البحث العاملة عليها وأي أمور 

 .وعاتأخرى واإلنتاج البحثي الذي نشر في هذه المشر 
 وعاتالتداهم في حالة قبول المشر  إعداد أو مراجعة الصيغ األولية لالتداقيات أو مذكرات و.

 .للحصول على دعم
التي يقدمها الباحث/ الباحثون إلى  وعاترفع التقارير عن حجم اإلنجاز في هذه المشااااااار  ز.

 .المجلس أو العميد أو الرئيس أو أي جهة أخرى ت لب هذه التقارير ذات ملة بالمشروث

المشروث وكيفية الصرف منها إلى المجلس بحيث يبت المجلس فيها وإقرارها  موازنة رفع ح.
 .في مدة ال تزيد على أسبوعين

إلتمام إجرا ات المشااروث للمجلس لرفعها إلى الرئيس  موازنةرفع التنساايبات للصاارف من  ط.
 .الصرف حسب األمول

 تسير إجرا ات طلب الدعم للمشروث بالخ وات اآلتية: 64
بالمشاااااااااروث المنوي القيام ب  ونوث الدعم الذي  الخارجيةالعالقات الدولي و مكتب ال إبالغ أ.

 .يحتاج  منها والجهة التي سيقدم لها والذي يرفع بالمشروث للعميد

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

 .بذلك المكتب الدولي والعالقات الخارجية ابالغ .1
المكتب الدولي مسودة لالتداق مع الجهة المانحة أو الداعمة بالتعاون مع  إعداد .2

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

 امن الرئيس أو من يدوض  خ ي   لسير بإجرا ات توقيع االتداقية أو مذكرة التداهما .3
 .بذلك

والعمادة توضع ب   المكتب الدولي والعالقات الخارجيةملف خاص بالمشروث في  فتح .4
الخاص ب  أو جهة الصرف، وقرارات التكليل للعاملين  موازنةاالتداقية وجدول ال

بالمشروث والتي تبين طبيعة األعمال التي سيندذها كل باحث أو مشارك بالمشروث 
ول الزمني لصرفها، ويجرى إقرارها من المستحقة لهم والجد والمكافااااآت المالية

 .المجلس وبقرار من الرئيس

وتودث جميع المبالغ الخامة  ،تقوم دائرة الش ون المالية بتخصيق حساب بقيمة المنح65
ويجرى الصرف حساب امانات خاص المشروث  ،بالمشروث في حساب الجامعة، وباسم المشروث

 :المشروث وف  إجرا ات الصرف اآلتية موازنةأو الحجز من 
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لبنودها  اوفق   موازنةإلى العميد ب لب خاص بالصااااااااارف أو الحجز من ال االتقدم رسااااااااامي   أ.
والكشوفات المخصصة  باإليصاالت اأو الحجز مشدوع   والجدول الزمني الخاص بالصرف

 .وبشكل يراعي ما ورد في بنود االتداقية مع الجهة المانحة أو الداعمة ،لذلك

 .إمدار قرار من المجلس بالتنسيب بالصرف أو الحجز إلى الرئيس ب.

قرار الرئيس بالموافقة على الصرف أو الحجز وف  اإلجرا ات المعمول بها بالجامعة  ج.
 .ة أو المانحةوبشكل ال يتعارت مع بنود االتداقية مع الجهة الداعم

 

الجهة الداعماة( عن سير  )أو حسبما تت لب  اأو فصلي   اسنوي   االباحث أو الباحثون تقرير   يقدم 66
 .المشروث وأوج  اإلنداق لها موازنةوقائمة بالمصروفات التي مرفها من  ،مشروث البحث

و وف  ما أ ،المشروث كإيراد للجامعة%( من أجمالي إيراد 25يخصق ما ال يقل عن ) أ. (:67
من استخدام اسم الجامعة واستهالك أدواتها  وذلك بدال  تسمح ب  تعليمات الجهة المانحة 
 .، ووف  شروط الجهة المانحةواستخدام مبانيها والتسهيالت فيها

%( )أو حساااااابما يتواف  علي ( لدري  الباحثين لتغ ية جميع 75يخصااااااق ما نساااااابت  ) ب.
الخامة بالبحث مثل المواد المستهلكة والقرطاسية والتصوير والسدر الداخلي المصاريل 

علي   اإذا كان ذلك منصااااااوماااااا   ،والخارجي، ورسااااااوم المشاااااااركة بالم تمرات أو النشاااااار
داقية باحثين ،باالت باحث أو ال فآت ال  ،وأي أدوات أو معدات الزمة إلنجاز البحث ومكا

%( من اإليراد 35على ) شاااري ة أال تزيد نسااابة ما يخصاااق لمكافأة الباحث أو الباحثين
 .اإلجمالي للمشروث

المشاااااااااروث بعد تغ ية ما ورد في )ب( تحول كإيراد  موازنةتوفر مبالغ زائدة من  في حال ج.
الجامعة بما ال يتعارت مع شاااااااااروط الجهة المانحة وبنود االتداقية بينها وبين  موازنةل

 .الجامعة

تخضع عمليات الصرف للسلف والمكافآت والسدر وشرا  األجهزة واألدوات أو المواد المستهلكة  68
 جامعة.الالمعمول بها بشريعات للت

كان نوعها أو تبعات قانونية كان ساااااااببها التقصاااااااير العلمي جامعة أي ندقات مهما الال تتحمل  69
للباحث كنتيجة لإلخالل باالتداقيات والتداهمات المبرمة مع الجهة الداعمة، وللجامعة الح  
بأخذ كامل الندقات التي تترتب على االلتزامات الواردة في نصاااااااوص وبنود االتداقية من الباحث 

.أو الباحثين
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أو االساااتشاااارات  وعاتال يجوز تكليل أي من موظدي الجامعة بأي مهام خاماااة بتنديذ المشااار 70
 ويواف  عليها إال في حاالت يقدرها ،الخارجية ساااااوا  خالل سااااااعات الدوام الرسااااامي أو خارج 

.الرئيس أو من ينيب 

 
بتنسااااااااايااب من  في هااذه التعليماااتفي الحاااالت التي لم يرد عليهااا نق  مجلس العماادا يباات 71

 .المجلس

 
 سابقة ذات ملة.و قرارات أ لغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليماتت 72

 
التعليمات. عن تنديذ أحكام هذه مس ولون والمجلس الرئيس والعميد  73


