
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  البحث العلميتعليمات 

   في جامعة البلقـاء التطبيقية
  



    البحث العلمي

 

 

٢٤٣  

  البحث العلمي تعليمات
  )2006(في جامعة البلقاء التطبيقية لعام 

  من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية) ١١(صادر بمقتضى المادة 
  .وتعدي(ته ) ٢٠٠٠(لسنة ) ٦٩(نظام رقم 

  

 ٢٠٠٦ف��ي جامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة لع��ام " تعليم��ات البح��ث العلم��ي" التعليم��ات ت��سمى ھ��ذه ):١(الم��ادة 
  .ويعمل بھا اعتبارا من تاريخة

يك��ون للكلم��ات والعب��ارات التالي��ة حيثم��ا وردت ف��ي ھ��ذه التعليم��ات المع��اني المخص��صة لھ��ا  ):٢(الم��ادة 
  :ذلكلم تدل القرينة على غير  أدناه ما

  .تطبيقيةجامعة البلقاء ال:    الجامعة

  .رئيس الجامعة:     الرئيس

  .عمادة البحث العلمي في الجامعة:     العمادة

  .عميد البحث العلمي:      العميد

  .مجلس البحث في الجامعة:   المجلس

  .والمراكز العلمية معاملة الكلياتأية كلية من كليات الجامعة ، وتعامل المعاھد :       الكلية

  .قسام الجامعة ا;كاديميةأي قسم من أ:     القسم

  .أي مركز علمي في الجامعة      : المركز

  .مكتبة جامعة البلقاء التطبيقية :     المكتبة

  .كل من حصل على دعم مالي =جراء بحث عن طريق عمادة البحث العلمي :     الباحث

  . أية رحلة علمية يقوم بھا الباحث بحثه المدعوم :      السفر

  :لعناصر ا;ساسية لسياسة البحث العلميا ):٣(المادة 

 فھ�و م�ن س�بل رف�ع وظائفھ�ا، خاص�ة وتعتب�ره م�ن أھ�م عناي�ةتولي الجامعة البحث العلمي   .أ 
 ع��ام،ة المجتم��ع ا;ردن��ي ب��شكل خ��اص والمجتم��ع العرب��ي ب��شكل العلم��ي، وخدم��م��ستواھا 

  .ا=نسانيةوزيادة المعرفة 

ًيمثل البحث العلمي جزءا ھاما من عمل أعضاء ھ  .ب    .فيھايئة التدريس وھيئة الباحثين ً

 الIزم�ة للنھ�وض بالبح�ث العلم�ي وأي�ة متطلب�ات وا=مكاني�اتلتزم الجامعة بتوفير الج�و المIئ�م ت  .ج 
  .العلميأخرى للبحث 

  .تنمية روح فريق البحث العلمي لدى الباحثين وإبراز دور قيادة الفريق  .د 

  . من المجلسبتنسيبك  وذلالجامعة،يقرر مجلس العمداء خطة البحث العلمي في   .ه 

  .يجوز لمجالس الجامعة المختلفة اقتراح مشروعات بحث علمي مناسبة  .و 

  

  مشاريع البحث العلمي

  ):٤(المادة 

مع��د م��ن قب��ل " نم��وذج م��شروع بح��ث "تق��دم جمي��ع طلب��ات دع��م البح��وث العلمي��ة عل��ى   .أ 
  .العمادة

لباح�ث بإح�دى ، ويح�تفظ ا" ث نموذج مشروع بح�"أربع نسخ من ) الباحثون(يمP الباحث   .ب 
  . للسير بإجراءات الدعم، ويقدم النسخ ا;خرى إلى رئيس القسم المختصالنسخ

م��ا ينظ�ر مجل�س الق�سم ف�ي م�شروع البح�ث ويب��دي مIحظات�ه علي�ه الت�ي ينبغ�ي أن ت�شمل   .ج 
  :يلي

  .البحثرأي مجلس القسم في مشروع  .١

  .المتوفرةت ا=مكانيامن ) الباحثين ( إمكانية استفادة الباحث  .٢

د ن�سبة تف�رغ ن�صاب، لتحدي� الجھد المطلوب للقيام بالبحث على أساس ساعات تقدير .٣
  . الزمنية الIزمة لتنفيذ مشروع البحث مع بيان المدةللبحث،عضو ھيئة التدريس 



  التعليمات

 

 

٢٤٤  

 م��دونا ف��ي المك��ان المع��د ل��ه ف��ي الق��سم،يرف��ع رئ��يس الق��سم إل��ى عمي��د الكلي��ة رأي مجل��س   .د 
  .وذجالنمويحتفظ بنسخة من " نموذج مشروع بحث "

يحي��ل عمي��د الكلي��ة الم��شروع إل��ى لجن��ة البح��ث العلم��ي ف��ي الكلي��ة لدراس��ة م��شروع البح��ث   .ه 
ويحيل عميد الكلية بدورة المشروع إل�ى العمي�د م�دونا علي�ة رأي ، وإبداء الرأي العلمي فيه 

لجن��ة البح��ث العلم��ي ف��ي الكلي��ة ف��ي المك��ان المع��د لھ��ا ف��ي نم��وذج م��شروع بح��ث ويح��تفظ 
  .بنسخة من النموذج

ينظر المجلس في المشاريع البحوث المقدمة إليه من اجل ال�دعم Uتخ�اذ الق�رار او التوص�ية   .و 
المناسبة بشأنھا وتحديد الجھ�د المطل�وب =ج�راء البح�ث ون�وع ومق�دار ال�دعم ول�ه ف�ي ذل�ك 

  .اUستئناس برأي محكم او أكثر من داخل الجامعة او خارجھا

تق�دم ن�سخة م�ن ، أكثر من كلية في بحث واح�دفي حالة اشتراك باحثين من أكثر من قسم او  .ز 
وت��ضمن أراء ،إل��ى رئ��يس ك��ل ق��سم  وعمي��د ك��ل كلي��ة لھ��ا عIق��ة" نم��وذج م��شروع بح��ث"

  .ا;قسام والكليات منفصلة في ا;مكنة المعدة لھا في النموذج

اق وفق��ا لبن��ود ا=نف��، ت��وزع المخص��صات المالي��ة للم��شاريع البحثي��ة المدعوم��ة م��ن الجامع��ة  ):٥(الم��ادة 
  :التالية

  .مساعد باحث او فني مختبر إذا تطلبت طبيعة البحث ذلك  .أ 

ترف��ق قائم��ة بھ��ا بنم��وذج م��شروع البح��ث تت��ضمن ) كيماوي��ات وزجاجي��ات(م��واد م��ستھلكة   .ب 
  .أنواع وأعداد وأثمان ھذه المواد

  .أجھزة ومعدات ترفق قائمة بھا بنموذج مشروع البحث تتضمن أنواعھا وأثمانھا  .ج 

إذا تطلب��ت طبيع��ة م��شروع البح��ث ) تم��ع العين��ات او توزي��ع اUس��تبيانالج(ت��نقIت داخلي��ة   .د 
  .ذلك

  . أجور عمال إذا اقتضت الضرورة ذلك  .ه 

  ).وغيرھا...... قرطاسية برمجيات أجور طباعة ونشر ( متفرقات تشمل   .و 

) الب��احثين(U يج��وز ص��رف مكاف��آت مالي��ة للباح��ث )  ٢١(م��ع مراع��اة م��ا ج��اء ف��ي الم��ادة   .ز 
  . الجامعة لتنفيذ مشروع بحث علميالحاصل على دعم من

تتم عمليات الشراء الIزمة لتنفيذ المشاريع البحثية المدعومة م�ن الجامع�ة وفق�ا لZلي�ات الت�ي  ):٦(المادة 
  .يحددھا النظام المالي ونظام اللوازم وا=شغال المعمول به في الجامعة

رئيس بن�اء عل�ى تن�سيب  م�ن ال�بق�رارال تصرف المكافآت ال�شھرية لم�ساعدي الباح�ث والعم� ):٧(المادة 
   ).الباحث الرئيسي (من العميد وبناء على تقرير مفصل من منسق المشروع 

  ):٨(المادة 

ت��صرف للباح��ث س��لف مالي��ة م��ن بن��دي الت��نقIت والمتفرق��ات الم��شار اليھم��ا ف��ي الفق��رتين   .أ 
ل بھ�ا ف�ي تسدد بموجب فواتير معتمدة حسب ا;ص�ول المالي�ة المعم�و) ٥(من المادة ) و،د(

  .الجامعة

م��ائتين ) ٢٥٠(يج��وز ف��ي ح��اUت اس��تثنائية ص��رف س��لفة مالي��ة للباح��ث ح��دھا ا;ق��صى   .ب 
وخمسين دينارا من بند مواد مستھلكة لشراء م�واد ض�رورية لحاج�ة البح�ث ت�سدد بموج�ب 

  .فواتير معتمدة حسب ا;صول المعمول بھا

بن�ود ا=نف�اق ف�ي ميزاني�ة الم�شروع بتوص�ية يجوز أجراء مناقلة مالية م�ن بن�د إل�ى أخ�ر م�ن  ):٩(المادة 
  .وبطلب خطي من الباحث الرئيس، من المجلس وموافقة الرئيس 

يجوز زيادة الدعم المالي المخصص للمشاريع البحثية المدعومة من الجامعة ولم�رة واح�دة  ):١٠(المادة 
  .ألف دينار بقرار من الرئيس وتوصية من المجلس ) ١٠٠٠(وبحد أقصى 

العمي�د مباش�رة ويح�وي التقري�ر إل�ى  ثIث�ة اش�ھر كلدوريا تقريرا ) الباحثون(يقدم الباحث  ):١١(المادة 
 وف�ق نم�وذج خ�اص يع�د م�ن توك�شفا بالنفق�ا، عرضا لما تم م�ن أعم�ال مت�صلة بإنج�از البح�ث 

  .قبل عمادة البحث العلمي

يع ا;بح�اث المدعوم�ة م�ن تقوم العمادة بإعداد تقرير نصف س�نوي ع�ن س�ير العم�ل بم�شار ):١٢(المادة 
  .الجامعة يعرض على المجلس للمصادقة علية يرفع بعدھا إلى الرئيس



    البحث العلمي

 

 

٢٤٥  

  ):١٣(المادة 

إل��ى العمي��د خم��س ن��سخ م��ن بحث��ه عن��د إتمام��ه ، عل��ى أن تك��ون ) الب��احثون(يق��دم الباح��ث   .أ 
غ��ة للاب) ABSTRACT(مطبوع��ة ومخزن��ة عل��ى ق��رص كمبي��وتر مرفق��ا بھ��ا ،ملخ��ص 

لبح�ث مكتوب�ا باللغ�ة العربي�ة أو ملخ�ص باللغ�ة العربي�ة إذا ك�ان البح�ث  إذا كان اا=نجليزية
  .من قبل المجلس ا=نجليزية ليصار إلى تقييمةمكتوبا بإحدى اللغات 

يستعين بمن يراه مناسبا من ذوي اUختصاص من داخ�ل الجامع�ة او خارجھ�ا وللمجلس أن   .ب 
، ا المجل��س وبموافق��ة ال��رئيس =ب��داء ال��رأي العلم��ي ف��ي البح��ث مقاب��ل مكاف��أة مالي��ة يح��ددھ

  . للبحث أيحابييعتبره قبول البحث للنشر في مجلة محكمة بمثابة تقويم وللمجلس ان 

م�ع مراع�اة اUس��س والتعليم�ات المعتم�دة للمج�اUت والم��ؤتمرات العلمي�ة يح�ق للباح��ث أن  ):١٤(الم�ادة 
ر الجامع�ة ف�ي دع�م البح�ث ينشر بحثه بالطريقة العلمية الت�ي يراھ�ا مناس�بة ش�ريطة أن ي�ذكر دو

  .المنشور 

وقف أو يسترجع الدعم المقرر للباح�ث بق�رار م�ن مجل�س العم�داء بن�اء عل�ى توص�ية م�ن ي): ١٥(المادة 
  :التالية الحاUتالمجلس في 

دون مب�رر يقبل�ه ) نم�وذج م�شروع البح�ث (ع�دم تنفي�ذ البح�ث ف�ي مراحل�ه كم�ا وردت ف�ي   .أ 
  .المجلس

  .ببحثه في القيام قناعة المجلس بتقصير الباحث  .ب 

كم�ا ھ�و  من�صوص علي�ة ف�ي الم�ادة  ا لھ�ح�ددت الت�ي ا;وج�هثبوت صرف المبلغ في غير   .ج 
  .من ھذه التعليمات) ٥(

 وفي ھذه الحالة يقدم الطلب إلى مدير الدائرة أو الوحدة .الموظفينيجوز دعم البحوث المقدمة من  ):١٦(المادة 
  .المجلسلعرضه على  الذي يحيله إلى العميد المختصة،ا=دارية 

  :التاليلبحث العلمي على الوجه لمشاريع ايجري إقرار الدعم المالي  ):١٧(المادة 

يزي��د عل���ى U  م���ن العمي��د إذا ك���ان مبل��غ ال���دعم تن��سيبرئيس بن��اء عل���ى ال���بق��رار م��ن   .أ 
  .ألف دينار)١٠٠٠(

يزي��د عل��ى U  إذا ك��ان مبل��غ ال��دعم المجل��س،م��ن تن��سيب رئيس بن��اء عل��ى ال��بق��رار م��ن   .ب 
  .خمسة آUف دينار) ٥٠٠٠(ألف ديناروUيزيد على ) ١٠٠٠(

      المطلوب إذا كان مبلغ الدعمالمجلس، من تنسيببقرار من مجلس العمداء بناء على   .ج 

  .دينارف ا=لخمسة ) ٥٠٠٠(يزيد على   .د 

 المعم�ول ب�ه ف�ي وا;ش�غاليجري صرف ال�دعم الم�الي وفق�ا للنظ�ام الم�الي ونظ�ام الل�وازم  ):١٨(المادة 
  .ميزانية العمادةلجامعة وفي حدود مخصصات ا

 م�ن يجوز تعيين مساعدي بحث بقرار من الرئيس بناء ً على تنسيب من المجل�س وتوص�ية ):١٩(المادة 
مكاف�أة ش��ھرية م��ن موازن��ة المدعوم��ة م�ن الجامع��ة مقاب��ل ع البح��ث يرام�شح��ساب عل��ى الباح�ث 

ًا لحام���ل درج���ة البك���الوريوس مائ���ة وخم���سين دين���ار) ١٥٠(الم���شروع U يزي���د مق���دارھا ع���ن 
ش�ريطة ان يك�ون تخ�صص م�ساعد الباح�ث ذو  الماج�ستير،مائتي دينار لحام�ل درج�ة ) ٢٠٠(و

وينتھ�ي عملھ�م بالطريق�ة الت�ي ت�م تعيي�نھم بھ�ا وف�ي أي عIقة مباشرة بموضوع مشروع البح�ث 
ابه وعل�ى أو عند انتھاء مشروع البح�ث ال�ذي ت�م تعيي�نھم عل�ى ح�س ودون سابق إنذار وقت كان 

  ً.شھريا إنجازاتھمعن  الرئيس المعنيين تقدم تقرير الى العميد مصدق من الباحث

عل��ى ان U يج��وز دع��م م��شروع بح��ث ت��شترك في��ه الجامع��ة م��ع مؤس��سة أخ��رى أو أكث��ر  ):٢٠(الم��ادة 
ش�ريطة موافق�ة مجل�س العم�داء يترتب على الجامعة أي التزامات مالية تجاه المؤسسة المشاركة 

  .على توصية المجلس ًبناءا 

مح�دد مقاب�ل مكاف�أة مالي�ة لقي�ام ببح�ث علم�ي لً يكلف باحثا أو أكثر م�ن الجامع�ة للرئيس ان): ٢١(المادة 
  .بناء على توصية من المجلس وتحدد قيمة الدعم لكل مشروع البحث بقرار من مجلس العمداء

 مدعوم�ة ثي�ة متزامن�ةبحم�شاريع ن ثIثة بتنفيذ أو المشاركة بأكثر م القيام لباحثليجوز U  ):٢٢(المادة 
  .من موازنة الجامعة
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٢٤٦  

  م�ناUنتھ�اء بع�د  الم�دعومت�ودع المب�الغ المالي�ة الفائ�ضة م�ن مخص�صات م�شروع البح�ث ):٢٣(الم�ادة 
  .الجامعة في ميزانية البحث العلمي في تنفيذة

  

  دعم النشر

لترجم��ات والمخطوط��ات المحقق��ة ت��دعم الجامع��ة ن��شر البح��وث والدراس��ات والمؤلف��ات وا ):٢٤(الم��ادة 
  ).وسيشار إلى أي منھا فيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور (

 وترف�ق م�ع الطل�ب ث�Iث "العلم�ينم�وذج طل�ب دع�م الن�شر "تقدم طلبات دعم الن�شر عل�ى  ):٢٥(المادة 
  .بشكلھا النھائينسخ من المخطوطات التي يراد دعم نشرھا 

مخطوطة إل�ى مخ�تص أو أكث�ر ف�ي الجامع�ة أو خارجھ�ا لتقييمھ�ا يجوز أن يحيل المجلس ال ):٢٦(المادة 
  .العميد وذلك مقابل مكافأة مالية يقررھا الرئيس بتنسيب من عدمه،وتنسيب نشرھا أو 

يطل��ب م��ن المخت��صين ال��ذين تح��ال إل��يھم المخطوط��ات ;غ��راض التقي��يم إب��داء ال��رأي ف��ي  ):٢٧(الم��ادة 
  -: التالية ا;مور

  .العلميةالقيمة   .أ 

  .البحثوب أسل  .ب 

   .واللغةأسلوب الكتابة   .ج 

  ).المخطوطة المحققة(التحقق العلمي   .د 

   .ودقتھاأسلوب الترجمة   .ه 

  ) .القيمة العلمية والحداثة والكفاية (مية العلالمراجع المصادر و  .و 

وي��شترط وض��ع عب��ارة ، ي��دعم الن��شر بق��رار م��ن ال��رئيس بن��اء عل��ى توص��ية م��ن المجل��س  ):٢٨(الم��ادة 
عل�ى غIف�ي المن�شور الخ�ارجي ) عم�ادة البح�ث العلم�ي-البلق�اء التطبيقي�ةنشر بدعم من جامعة (

  .والداخلي

   ):٢٩(المادة 

 ا=جمالي��ة عل��ى م�ن التك��اليف% ٧٥تح�دد قيم��ة ال��دعم المق��دم ;غ�راض الن��شر وبم��ا U يتج��اوز   .أ 
  :النحو التالي

بقرار من الرئيس بن�اء عل�ى توص�ية م�ن المجل�س إذا كان�ت قيم�ة ال�دعم المطل�وب اق�ل  �
  .دينار،للمنشور غير متعدد ا;جزاءألفي ) ٢٠٠٠ (من 

بق��رار م��ن ال��رئيس وتوص��ية م��ن المجل��س إذا ك��ان المن��شور متع��دد ا;ج��زاء وتك��اليف  �
 .خمسة أUف دينار) ٥٠٠٠(نشرة U تزيد على 

تطبق احك�ام النظ�ام الم�الي ونظ�ام الل�وازم واUش�غال المعم�ول ب�ه ف�ي الجامع�ة لغاي�ات اس�تدرج   .ب 
  . المطالبات المالية العروض وصرف

  .الطلب) مقدمي (تعود مسؤولية تدقيق ومتابعة الطباعة على مقدم   .ج 

  .المكتبة ويرسل نسخة من ا=شعار إلى مدير المنشور،ًيشعر المؤلف العميد خطيا عند صدور   .د 

 المكتب��ة ال��ىخم��سين ن��سخة ) ٥٠ (منھ��ا ترس��ل ن��سخة،مائ��ة ) ١٠٠(يق��دم المؤل��ف إل��ى العم��ادة   .ه 
  .وا=ھداء;غراض الحفظ 

  .يجوز قبول طلبات دعم النشر المقدمة من الموظفين في الجامعة):  ٣٠(المادة  

 أن تن�شر الجامع�ة مؤلف�ا - بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية من المجل�س -يجوز  ):٣١(المادة 
 على نفقتھا ض�من سل�سلة م�ن من�شورات الجامع�ة ،تت�صف بوح�دة ال�شكل ممتازةقيما أو ترجمة 

ارجي وليس اللون بالضرورة ، وتخضع ھذه المنشورات للتقييم المعتمد ، ويشمل ھ�ذا الن�وع الخ
  -:من النشر ا=عمال التالية 

  ) MONOGRAPHS(الدراسات المتخصصة   .أ 

  .الجامعةالبحوث التي دعمتھا   .ب 

المؤلفات والبحوث والدراس�ات والمخطوط�ات المحقق�ة الت�ي تح�وي إض�افة ھام�ة للمعرف�ة أو   .ج 
ا أغ��راض التنمي��ة ف��ي المملك��ة ا;ردني��ة الھاش��مية ب��شكل خ��اص والع��الم العرب��ي يخ��دم ن��شرھ
  .عام بشكل وا=سIمي



    البحث العلمي

 

 

٢٤٧  

الترجمات التي تنقل جانبا ھام�ا م�ن المعرف�ة ا=ن�سانية إل�ى اللغ�ة العربي�ة أو الت�ي تنق�ل الفك�ر   .د 
  .;جنبيةلى اللغات ع ا;صيلالعربي 

لجامع�ة شخ�صا أو أكث�ر القي�ام بھ�ا ، وذل�ك ا=عمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف ا  .ه 
  .مھا من قبل مختص أو أكثر يبعد تق

  :تعتمد اUسس التالية لمنشورات الجامعة  ):٣٢(المادة 

  .يقرر المجلس طباعة عدد من النسخ لكل منشور   .أ 

 .خمسين نسخة من المنشور ) ٥٠(يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف   .ب 
أرباح المخطوط أو المنشور بحد من %) ٤٠(يعطى صاحب أو أصحاب المؤلف   .ج 

  .أقصى 

 ويكون لھا حقوق نشره وحماية ھذه الحقوق، يصبح المؤلف بعد طباعته ملكا للجامعة   .د 

   .ويسري على المخطوطات المترجمة نفس ما يجري على المخطوطات المؤلفة

   :)٣٣(المادة 

الموادالتي تدرس من  في مادة ككتاب تدريسيإذا نشرت الجامعة كتابا ثم أصبح مقررا . أ   .أ 
 كليات الجامعة يباع ھذا الكتاب إلى طلبة تلك المادة عن طريق مركز بيع الكتب في احدى

  .للمؤلف%) ٥(نفقات إدارية و%) ١٠(في الجامعة بسعر التكلفة مضاف إليھا 

من ھذه المادة للجامعة ان تبيع منشوراتھا للعاملين فيھا ) أ(مع مراعاة ما ورد في الفقرة   .ب 
 .من كلفة الكتاب الواحد %) ٢٥(ة بسعر مخفض على ان Uتزيد نسبة التخفيض عن وللطلب

  ):٣٤(المادة 

 في تدريسيللجامعة ان تكلف شخص او أكثر من أعضاء الھيئة التدريسية فيھا لتأليف كتاب   .أ 
ألفان ) ٢٥٠٠(اUعلى  حدھامادة معينة لطلبة الجامعة وذلك مقابل مكافأة مالية مقطوعة 

دينار للمؤلف أو المؤلفين ولمرة واحدة مھما تعددت الطبعات وتكون جميع وخمسمائة 
  .حقوق الطبع محفوظة للجامعة 

 .خمسون نسخة مجانية ) المؤلفين (فتعطي  الجامعة للمؤل  .ب 
 رخم�سة ع�ش%)١٥( تب�اع الكت�ب المؤلف�ة بھ�ذه الطريق�ة للطلب�ة ب�سعر التكلف�ة م�ضاف إليھ�ا  .ج 

  .بالمائة نفقات إدارية 

  

  لبحث العلمي المدعومة من خارج الجامعةمشاريع ا

  

  :تصنف مشاريع البحث العلمي المدعومة من خارج موازنة الجامعة على النحو التالي) : ٣٥(المادة 

مشاريع بحثية ممولة عن طريق اUتفاقيات الوطنية والدولية والتي تخصص منھا حصة   .أ 
  .للجامعة

صي من باحث او أكثر وتكون مشاريع بحثية يتم الحصول على تمويل لھا بجھد شخ  .ب 
 .الجامعة المظلة لھذه المشاريع بموجب اتفاقيات يوقعھا الرئيس او من ينيبه

 .مشاريع بحثية تكون على شكل استشارت علمية   .ج 
  

  ):٣٦(المادة 

م��ن الم��ادة ) أ(تطب��ق اUحك��ام التالي��ة عل��ى م��شاريع البح��وث العلمي��ة الم��شار اليھ��ا ف��ي الفق��رة . أ
)٣٥: (  

 الح��صول عل��ى دع��م بالطريق��ة الت��ي تح��ددھا الجھ��ة المانح��ة إض��افة ال��ى تق��دم طلب��ات .١
  .من ھذه التعليمات ) ٤(اجراءات تقديم الطلب المنصوص عليھا في المادة 

 يتخذ المجلس التوصيات بشأن الطلبات المقدمة له  .٢

 .توقع اUتفاقيات مع الجھات المانحه من قبل الرئيس أو من ينيبه  .٣



  التعليمات

 

 

٢٤٨  

ت��ودع وح��دة ال��شؤون المالي��ة قيم��ة المنح��ة ف��ي ح��ساب خ��اص كأمان��ه للم��شروع وتتب��ع  .٤
 :اجراءات الصرف التالية 

الم��شفوعة ) الباح��ث ال��رئيس( تعتم��د طلب��ات ال��صرف المقدم��ة م��ن من��سق الم��شروع المكل��ف   .أ 
 .با=يصاUت او الكشوفات المخصصة لذلك من قبل العميد وتصرف من الرئيس

                          المتبع�ة ق عليھا حسب إجراءات الصرفتصرف المخصصات المواف  .ب 
  .لموازنة المشروعفي الجامعة ووفقا 

  

ت�ودع ف�ي ميزاني�ة ،م�ن ميزاني�ة الم�شروع ا=جمالي�ة %) ٢٠(ت�ستوفي الجامع�ة م�ا ن�سبته  .٥
  .البحث العلمي ما لم تنص اUتفاقية على غير ذلك

  

المكل���ف بتنفي���ذ ) الب���احثين( اف���أة مالي���ة للباح���ث لل���رئيس وبتن���سيب م���ن العمي���د ص���رف مك.   ب
عل��ى  والمع��دات والنفق��ات الت��شغيلية الم��شروع بع��د خ��صم قيم��ة ا;جھ��زة الIزم��ة للم��شروع

  :النحو التالي

ثIث�ة أUف دين�ار س�نويا عل�ى ان ) ٣٠٠٠(تصرف لباحث منفرد مكافأة مالية مقدارھا  .١
  .من قيمة المشروع%) ٢٠(U تزيد عن 

 اثن�ين م�شاركين ف�ي الم�شروع مت�ساويين ف�ي الم�سؤولية مكاف�أة مالي�ة تصرف لب�احثين .٢
م�ن قيم�ة %) ٣٠( ع�ن  قيمتھ�ا دينار سنويا لكل منھما على ان U تزي�د٢٠٠٠مقدارھا 
  .المشروع

إذا زاد ع�دد الب��احثين ع��ن ثIث��ة فت��صرف لك��ل واح��د م��نھم مكاف��أة مالي��ة U تزي��د عل��ى  .٣
%) ٤٠(ن U تزي��د قيم��ة المكاف��آت ع��ن أل��ف وخم��سمائة دين��ار س��نويا عل��ى ا) ١٥٠٠(

  .من قيمة المشروع وحسب ما ورد في مشروع وقرار التكليف

تغط��ي تك��اليف الم��شاركة  ف��ي اUجتماع��ات والم��ؤتمرات العلمي��ة الداخلي��ة والخارجي��ة م��ن .  ج 
  .ميزانية المشروع بقرار من الرئيس وبتنسيب من العميد وبما يتفق مع موازنة المشروع

  ):٣٧(المادة 

تطبق ا;حكام التالية على المشاريع ا;بحاث العلمية التي يتم الحصول على تموي�ل لھ�ا م�ن   .أ 
  :خارج موازنة الجامعة وبجھد شخصي

من ميزانية المشروع ا=جمالية ل�صالح موازن�ة البح�ث %) ٢٠(تستوفي الجامعة نسبة  .١
  . غير ذلكىما لم تنص اUتفاقية عل،العلمي 

إذا %) ٢٠(لمن��صوص عليھ��ا ف��ي ھ��ذه الم��ادة م��ن ن��سبة التعف��ى الم��شاريع البحثي��ة ا .٢
%) ٢٠(رص�دت ف�ي موازن�ة الم�شروع مخص��صات مالي�ة لPجھ�زة تزي�د قيمتھ�ا ع��ن 

  .من إجمالي موازنة المشروع

من ھذه المادة فيج�وز تخ�صيص مكاف�أة مالي�ة م�ن ض�من ) ١(مع مراعاة ما ورد في الفقرة  .ب
 خ��صم ح��صة الجامع��ة ش��ريطة ت��وفر المب��الغ بع��د) الب��احثين ( موازن��ة الم��شروع للباح��ث 

  :المالية في حساب المشروع وذلك على النحو التالي

خم��سون أل��ف  ) ٥٠٠٠٠( إذا كان��ت قيم��ة ال��دعم الم��الي للم��شروع اق��ل م��ن  .١
دين�ار أو م��ا يعادلھ��ا ت��صرف للباح��ث المنف�رد بموافق��ة ا;س��تاذ ال��دكتور رئ��يس 

 ف��ي ك��ل س��نة م��ن س��نوات الجامع��ة بن��اء عل��ى تن��سيب المن��سق مكاف��أة مالي��ة
من إجمالي راتب�ه ف�ي ال�سنة الواح�دة م�ن موازن�ة %) ٥٠( المشروع مقدارھا 

ًالمشروع تصرف شھريا أو سنويا حسب ما يراه منسق المشروع مناسبا ً ً.  

خم�سون أل�ف  ) ٥٠٠٠٠( إذا كانت قيم�ة ال�دعم الم�الي للم�شروع U تق�ل ع�ن  .٢
ار أو م��ا يعادلھ��ا ت��صرف مائ��ة أل��ف دين�� ) ١٠٠٠٠٠( دين��ار وU تزي��د ع��ن 

ًللباح��ث المنف��رد بموافق��ة ا;س��تاذ ال��دكتور رئ��يس الجامع��ة بن��اء عل��ى تن��سيب 
م�ن % ) ٧٥( المنسق مكافأة مالية في كل سنة من سنوات المشروع مق�دارھا 

ًأجم��الي راتب��ه ف��ي ال��سنة الواح��دة م��ن موازن��ة الم��شروع ت��صرف ش��ھريا أو 
  . ًاًسنويا حسب ما يراه منسق المشروع مناسب



    البحث العلمي

 

 

٢٤٩  

مائ��ة أل��ف  ) ١٠٠٠٠٠( إذا كان��ت قيم��ة ال��دعم الم��الي للم��شروع U تق��ل ع��ن  .٣
مائت��ان وخم��سون أل��ف دين��ار أو م��ا يعادلھ��ا ) ٢٥٠٠٠٠(دين��ار وU تزي��د ع��ن 

ت�صرف للباح��ث المنف��رد بموافق��ة ا;س��تاذ ال��دكتور رئ��يس الجامع��ة بن��اء ً عل��ى 
مق��دارھا تن��سيب المن��سق مكاف��أة مالي��ة ف��ي ك��ل س��نة م��ن س��نوات الم��شروع 

م���ن إجم���الي راتب���ه ف���ي ال���سنة الواح���دة م���ن موازن���ة الم���شروع % ) ١٠٠( 
ًتصرف شھريا أو سنويا حسب ما يراه منسق المشروع مناسبا ً ً.  

مائتان وخمسون أل�ف دين�ار  ) ٢٥٠٠٠( إذا كانت قيمة الدعم المالي تزيد عن  .٤
ات  ت�صرف للباح�ث المنف�رد مكاف�أة مالي�ة ف�ي ك�ل س�نة م�ن س��نواأو م�ا يعادلھ�

المشروع تحدد قيمتھا من قبل مجلس البحث العلمي عل�ى إن U تق�ل ب�أي ح�ال 
ًمن ا;حوال ع�ن إجم�الي راتب�ه ف�ي ال�سنة الواح�دة وت�صرف ش�ھريا أو س�نويا  ً

  سً.حسب ما يراه منسق المشروع مناسبا

تصرف لباحثين اثنين مشاركين في المشروع مكافآت مالية ف�ي ال�سنة الواح�دة  .٥
من إجم�الي قيم�ة ال�دعم م�ع % ) ٣٠(  U تزيد عن نسبة من سنوات المشروع

  . من ھذه المادة) أ(من الفقرة ) ١(مراعاة ما ورد في البند رقم 

إذا زاد عدد الب�احثين الم�شاركين ف�ي الم�شروع ع�ن ثIث�ة فيج�وز وبق�رار م�ن  .٦
ا;س��تاذ ال��دكتور رئ��يس الجامع��ة ص��رف مكاف��أة مالي��ة ف��ي ال��سنة الواح��دة م��ن 

م�ن قيم�ة الم�شروع م�ع مراع�اة م�ا  % ) ٥٠(  U تزي�د ع�ن سنوات المشروع
  .من ھذه المادة) أ ( ورد في الفقرة 

) ٦-١(ال�واردة ف�ي البن�ود ) الب�احثين(يتم احتساب قيمة المكاف�آت المالي�ة ا=جمالي�ة للباح�ث   .ج
من ھذه الم�ادة م�ن قيم�ة الم�شروع بع�د خ�صم قيم�ة ا;جھ�زة وي�تم توزيعھ�ا ) ب(من الفقرة 

  .سنوات تنفيذ المشروععلى 

تعام���ل الم���شاريع البحثي���ة الت���ي تك���ون عل���ى ش���كل است���شارات علمي���ة معامل���ة الخ���دمات  ):٣٨(الم���ادة 
وت�صرف ،من القيمة ا=جمالية للمشروع %) ٢٠(اUستشارية بحيث تحصل الجامعة على نسبة 

ي��ة من��سق الن��سبة المتبقي��ة كمكاف��آت ونفق��ات متفرق��ة لخدم��ة أغ��راض اUست��شارة وح��سب م��ا يرتئ
  .المشروع وبموافقة الرئيس

تك��ون المتابع��ة العلمي��ة وإع��داد التق��ارير الدوري��ة لم��شروع البح��ث م��ن م��سؤولية من��سق  ):٣٩(الم��ادة 
  .و حسب تعليمات الجھة المانحة ) الباحث الرئيس (المشروع 

  ) :٤٠(المادة 

داخل حدود (لداخلية تغطى نفقات السفر الميدانية واستئجار السيارات الميدانية  وا=قامة ا  .أ 
  .ل المشروع ذلك من موازنة المشروعإذا اقتضت طبيعة عم) المملكة ا;ردنية الھاشمية

تصرف مياومات ميدانية عن كل ليلة مبيت حسب ما ھو معمول به لدى الجھة المانحة وبما   .ب 
  . خمسون دينارا لليلة الواحدة) ٥٠(زU يتجاو

  ) :٤١(المادة 

كة في المؤتمرات العلمية و اUجتماعات الدورية للمشروع داخل تغطى نفقات السفر للمشار  .أ 
ويجوز مشاركة أكثر من ، ات مشروع البحث خIل فترة تنفيذهوخارج المملكة من مخصص

شخص إذا ارتأى منسق المشروع ضرورة لذلك شريطة تقديم أكثر من ورقة علمية إذا 
  .كانت المشاركة في مؤتمر علمي

  : فر ما يليتتضمن تغطية نفقات الس  .ب 

بالدرجة السياحية ويجوز السفر بدرجة أعلى إذا ) ًبرا، جوا(ًتذكرة السفر ذھابا وإيابا  .١
  .اقتضت الضرورة ذلك وبتنسيب من العميد وقرار من الرئيس

  .رسوم المؤتمر ان وجدت .٢

 دوU تزي، ثIثمائة يورو لدول اUتحاد ا;وروبي) ٣٠٠ (زمياومات سفر U تتجاو .٣
مائة ) ١٧٥(وU تزيد عن ، ًوUرا أمريكيا لدول ا;مريكيتينائة دأربعم) ٤٠٠(عن

ويترك تقدير المياومات لبقية الدول التي لم ينص ، ًسة وسبعون دينارا للدول العربيةوخم



  التعليمات

 

 

٢٥٠  

عليھا لمنسق المشروع والعميد وموافقة الرئيس شريطة توفر مخصصات مالية في 
  .موازنة المشروع لھذه الغاية

  ) :٤٢(المادة 

ًجوز تعيين باحثين أو مساعدي بحث متفرغين بعقود مؤقتة بقرار من الرئيس بناء على ي  .أ 
تنسيب من العميد على حساب مشروع البحث إذا تطلب ا;مر ذلك  وبمكافأة مالية U تزيد 

وثIثمائة وخمسون ) ٣٥٠(ًمائتين وخمسون دينارا لحامل درجة البكالوريوس ) ٢٥٠(عن 
ًاجستير شھريا، وينتھي عملھم بانتھاء البحث شريطة تقديمھم تقريرا ًدينارا لحامل درجة الم

ًشھريا مصدقا من الباحث الرئيس عن إنجازاتھم للعميد تصرف بموجبه مكافأتھم الشھرية ً .  

بتوصية من العميد وموافقة الرئيس اUستعانة ) الباحث الرئيسي(يجوز لمنسق المشروع   .ب 
 فنيين مقابل مكافأة مالية مقطوعة يقدرھا المنسق و مستشارين ابباحثين أو مستشارين أو

  .بناء على حجم العمل شريطة توفر مخصصات مالية لذلك 

وبموافقة الرئيس التنسيب بصرف مكافآت مالية ) الباحث الرئيس(يجوز لمنسق المشروع   .ج 
خمسمائة ) ٥٠٠(على أU تتجاوز قيمتھا ا=جمالية عن ) ا=داري(لفريق العمل المساند 

ًنارا سنويادي ً.  

تودع المبالغ المالية الفائضة من مخصصات مشروع البحث بعد اUنتھاء منه ف�ي ميزاني�ة ) : ٤٣(المادة 
  .   البحث العلمي في الجامعة ما لم تنص اUتفاقية مع الجھة المانحة على غير ذلك

    

  حقوق الجامعة في البحوث العلمية ونتائجھا

  

  .تدعمه وما ينتج عنه كل بحث فيوية عنظ بكامل حقوقھا المادية والمللجامعة أن تحتف ):٤٤(المادة 

  :يلي أعIه ما) ٤٤(حقوق الجامعة المادية المشار إليھا في المادة  تشمل ):٤٥(المادة 

  . لھا قيمة تجاريةالتيالمنتوجات   .أ 

 م�ن ا;بح�اث المدعوم�ة وفق�ا لم�ا) الب�احثين ( حصتھا في الدخل الخاص الذي يتحق�ق للباح�ث  .ب 
  يحدده الرئيس

  .ن الدخل الذي تحققه براءات اUختراعمحقھا في براءات اUختراع وحصصھا   .ج 

 ةIق�ع كل المنتوجات التي لھا قيمة تجارية والتي تتحقق من إجراء بحث تك�ون للجامع�ة ):٤٦( المادة 
 ية أوعه المنتوج�ات جمي�ع المنتوج�ات الزراعي�ة وال�صناھ�ذبه ت�صبح ملك�ا للجامع�ة وي�دخل ف�ي 

مالي�ة  ةأل�ك المنتوج�ات م�ن بحث�ه مكاف�تجوز للجامعة أن ت�دفع للباح�ث ال�ذي تحقق�ت ويلمصنعة ا
جل�س إذا ك�ان البح�ث ج�رى  المأو بالت�شاور م�ع،ي�ة عن المبالتشاور مع عميد الكلي�ةعميد الينسبھا 

م��ن الرات��ب ا=جم��الي %) ٥٠(ف��ي مجموعھ��ا ع��ن ة أن U تزي��د ط ش��ريتخ��ارج نط��اق الكلي��ا
  .الرئيس يقترن ذلك بموافقة و، السنوي للباحث

  ):٤٧(المادة

عوائ��د واف��أة  أو المك التع��ويضد وأرب��اح الن��شر أو البي��ع أوئ��مع��ة أن تأخ��ذ ح��صة م��ن عواللجا  .أ 
معامل��ة تجاري��ة أو عملي��ة مربح��ة أخ��رى تتحق��ق م��ن التق��ارير والكت��ب وال��صور أرب��اح أي��ة 

ة الت��ي ي��تم للباح��ث تأليفھ��ا أو ل��اثر الم��واد الممئق وس��ائت والوث��الت��سجيIوا والرس��وم وا;ف��Iم
  . البحثفياله غالحصول عليھا بسبب اشت  أو جمعھاعملھا أو

م��ن ھ��ذه ) أ(ف��ي البن��د U يج�وز للباح��ث الت��صرف ب��شيء م�ن ھ��ذه الم��واد عل��ى النح��و المب�ين   .ب 
 . ويكون للجامعة وحدھا الحق في إبرام أي اتفاق بھذا الصددالرئيس وافقةمب إU المادة 

     التصرف أو ك د ذلئيارھا في اخذ حصة من عوا خق الجامعة في ممارسةمجلس حاليقرر   .ج 

  بحيث  عةمتأخذھا الجا  ويحدد المجلس مقدار الحصة التي،ويضاته أو المكافأة عليهعت  .د 

  أن  د والتعويضات والمكافآت علىئن القيمة الكاملة للعوام% ٥٠لى ا% ٢٥تتراوح من   .ه 

  .يسئرال قيالحالتين بتصدفي مجلس الرن قرار قتي  .و 



    البحث العلمي

 

 

٢٥١  

  أما مباشرة أو عن)أ(البند للجامعة الحق في أن تتولى عملية نشر المواد المذكورة في   .ز 
 يمات دعمعلد حقوق تأليف وفق أحكام تئ عواللمؤلف تابعة لھا وان تدفع طريق مؤسسة

 .) )٣٤(ولغاية ) ٢٤(المواد  ( المنصوص عليھا في ھذه التعليماتالنشر 
  

      الجامعةسفر الباحثين من موازنة 

ال��ى خ��ارج ا;ردن ;غ��راض البح��ث ) الب��احثون(إذا اقت��ضت ال��ضرورة س��فر الباح��ث  ):48(الم��ادة 
  :المدعوم من الجامعة او من مؤسسة وطنية فيشترط ما يلي 

أن يصل الباحث في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر، وذلك بموجب تقرير يقدمه الباحث   .أ 
  .يقتنع به المجلس

ى دعم  السفر المتعلق بمشروع البحث إU إذا دعم الطلب بكتاب رسمي U تتم الموافقة عل  .ب 
من الجھة الموفد إليھا بالموافقة على استقبال مقدم مشروع البحث وتقديم التسھيIت 
المطلوبة =جراء البحث، وU تشمل ھذه ا=جراءات المكتبات والمؤسسات التي تسمح تلقائيا 

 .خطوطاتھا واUستفادة منھاللباحثين با=طIع على مصادرھا وم
أن يقدم الباحث بعد عودته تقريرا علميا مفصI للمجلس ، وللمجلس أن يرسل التقرير المقدم   .ج 

  .من الباحث بعد عودته من السفر إلى مقيم إذا ارتأى ذلك 

U يتم السفر من أجل الحصول على مخطوطات إU في حالة تعذر الحصول عليھا بدون   .د 
 .سفر

ث بتصوير أو الحصول على مخطوطات أو وثائق بدعم من الجامعة تصبح إذا قام الباح  .ه 
 . ملكا لھا

 العملية في المؤسسات ا;ردنية تU يتم السفر إلى الخارج إذا توفرت ا;جھزة وا=مكانيا  .و 
  .وسمحت تلك المؤسسات للباحث باستعمال تلك ا;جھزة

  .ة واحدة على ا;قلU يجوز دعم السفر لمن لم يمض على تعيينه في الجامعة سن  .ز 

U يدعم سفر الباحث مرة ثانية إU إذا كان قد نشر أو قدم بحثا قبل للنشر بعد سفره ا;ول أو   .ح 
  .إذا قدم مبررات يقتنع بھا المجلس

  .يفضل دعم السفر للباحث الذي يستفيد من السفر ;ول مرة  .ط 

 شريطة أن U يزي�د ال�دعم عل�ى يقتصر دعم  السفر المتعلق بمشروع البحث على ما يلي، ) :49(المادة 
  :المبالغ المخصصة ;غراض السفر المحددة في ميزانية البحث

 :  ثمن تذكرة السفر  .أ 
 مياومات عن كل يوم إذا  زادت المدة وأرباع، ًأنصاف ميومات وبحد أقصى ثIثون يوما  .ب 

  ً.ثIثين يوما) ٣٠(عن 

  .باحث واحد إذا كان البحث مشتركا  .ج 

 

 

  العلميةاUشتراك بالمؤتمرات 

للمجل��س التن��سيب ال��ى ال��رئيس ب��دعم م��شاركة أع��ضاء الھيئ��ة التدري��سية او الباح��ث ف��ي  ):50(الم��ادة 
  :المؤتمرات او الندوات او ورش العمل وفقا لPحكام التالية 

يجب على من يرغب من أعضاء ھيئة التدريس المشاركة في مؤتمر علمي ان يتقدم بطلب   .أ 
وذج المعد لھذه الغاية ترفق به موافقة الجھة المنظمة على لدعم مشاركته للعمادة حسب النم

 .وملخص الورقة العلمية التي سيشارك بھا، قبول الورقة العلمية 
تعطى ا;ولوية لIشتراك في المؤتمرات العملية الدولية المحكمة التي يصدر عنھا  نشرة   .ب 

لجھة المنظمة شريطة أن تصل للباحث رسالة من ا، ) Proceeding(بوقائع المؤتمر 
للمؤتمر او الندوة او ورشة العمل تفيد بقبول الورقة العلمية المتقدم بھا للمشاركة في أعمال 
المؤتمر او الندوة او ورشة العمل ، بحيث يكون عنوان البحث المقدم مطابقا للمحاور 

 . فيھا ةالمطروح



  التعليمات

 

 

٢٥٢  

  .تعطى ا;ولوية لمن يشارك للمرة ا;ولى خIل العام الدراسي  .ج 

  .جوز دعم المشاركة بمؤتمر قبلت فيه ورقة علمية قدمت في مؤتمر آخرU ي  .د 

ويسمح ، U يجوز دعم المشاركة في أكثر من مؤتمر علمي خIل العام الدراسي الواحد   .ه 
بالمشاركة إذا لم يترتب على الجامعة أية أعباء مالية ولمرة واحدة كل فصل دراسي 

  .يباستثناء الفصل الصيفي لمن لديه عبء تدريس

  .U يجوز دعم السفر لمن لم يمض على تعيينه في الجامعة سنة على ا;قل  .و 

 بالمؤتمرات – الذين لديھم مشاريع –تغطى تكاليف اشتراك أعضاء الھيئة التدريسية   .ز 
العلمية من مخصصات مشاريعھم، ويجوز دعمھم من قبل الجامعة إذا كانت المخصصات 

  .في  المشاريع غير كافية لذلك

  .لوية في المشاركة في المؤتمرات لمن لم يشارك في السنة السابقة تعطى ا;و  .ح 

ًش�امI ت�ذاكر ال�سفر ) ورش�ة عم�ل ، ن�دوة(ُيحدد مبلغ التغطية للمشاركة ف�ي م�ؤتمر علم�ي  ):51(المادة 

  :ورسوم المؤتمر ان وجدت وتكاليف ا=قامة على النحو التالي 

  .حد أقصى دينارا ك) ٧٥٠(دول أسيا العربية ومصر والسودان   .أ 

 .ًدينارا كحد أقصى) ١٠٠٠(دول أفريقيا باستثناء مصر والسودان   .ب 
  .دينار كحد أقصى) ١٢٠٠(دول أوروبا   .ج 

  .ًدينارا كحد أقصى) ١٥٠٠(دول أمريكا الشمالية واليابان ودول شرق أسيا   .د 

بالنسبة للدول التي لم يرد ذكرھا يترك للعميد التنسيب لرئيس الجامعة بقيمة الدعم   .ه 
  .يةا=جمال

  .تلغي ھذه التعليمات أية تعليمات أخرى سابقة تتعارض معھا ):52(المادة 

الرئيس والعميد وعمداء الكليات في الجامعة مكلف�ون بتنفي�ذ أحك�ام ھ�ذه التعليم�ات ك�ل فيم�ا  ):53(المادة 
  .يخصه

  .يبت مجلس العمداء في الحاUت التي لم يرد بھا نص في ھذه التعليمات ):54(المادة 

  


