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 هل�ةواألنشطة العلم�ة في جامعة عمان األ حكام العامة لتعل�مات ال�حث العلمياألال�اب األول: 
 
 

، والمعدلـة �موجـب 2020لعـام  "تعل�مات ال�حث العلمـي فـي جامعـة عمـان األهل�ـة"تسمى هذه التعل�مات    ):1لمادة (ا
 .وُ�عمل بها اعت�ارًا من تار�خ إقرارها 29/12/2020خ تار� )2021-3/2/2020(قرار مجلس األمناء رقم 

 

�قصــد �ال�حــث العلمــي �ــل جهــد علمــي مــنظم یهــدف إلــى تنم�ــة المعرفــة اإلنســان�ة وتعمــل الجامعــة علــى  ):2لمادة (ا
 .تنظ�م شؤونه ودعمه �جم�ع الوسائل الماد�ة والمعنو�ة وال�شر�ة الممكنة، وفقًا ألحكام هذه التعل�مات

 

مـات والع�ـارات اآلت�ـة حیثمـا وردت فـي هـذه التعل�مـات المعـاني المخصصـة لهـا أدنـاه مـا لـم تـدل �كون للكل ):3لمادة (ا
 القر�نة على غیر ذلك:

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

تهدف الجامعة من خالل هذه التعل�مات إلى تنظ�م شؤون ال�حث العلمي وتشج�عه ودعمه ونشره �الوسـائل     ):4لمادة (ا
وتعطى األولو�ة لدعم ال�حوث العلم�ة المنشورة في ، سالتها و�حقق أهدافهار الممكنة و�ما یتفق مع رؤ�تها و 

المشـار�ع ال�حث�ـة التـي تخـدم أغـراض التنم�ـة  )، ودعـمScopus/ clarivate(قواعد الب�انات العالم�ـة مثـل 

 .جامعة عمان األهل�ة    : الجامعـــة
 .رئ�س الجامعة   : الرئ�س
 .عمید ال�حث العلمي    : العمیــــد
 .أي �ل�ة من �ل�ات الجامعة    : الكلیــــة
 .مجلس ال�حث العلمي    : سالمجلـــ

 .لجنة ال�حث العلمي في الكل�ة    : اللجنــــة
 .عمادة ال�حث العلمي  : العمادة
 عضو هیئة التدر�س في الجامعة.   : ال�احث

 س�اسة ال�حث العلمي : الس�اسة

 أي جهة عر��ة أو إقل�م�ة أو دول�ة : الجهة الخارج�ة

 .لبلقاء للعلوم الصح�ة والتطب�ق�ةومجلة ا واإلنسان�ةاالجتماع�ة قاء للعلوم لمجلة الب : المجلة

 هیئة تحر�ر أي من مجلتي الجامعة. : الهیئة

 ة هل�األال�حث العلمي في جامعة عمان تعل�مات 
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وتشـــتمل ، م�ة خاصـــة وفـــي الـــوطن العر�ـــي عامـــةواألولو�ــات ال�حث�ـــة الوطن�ـــة فـــي المملكـــة األردن�ـــة الهاشــ
 لس�اسة العامة لل�حث العلمي في الجامعة على ما �أتي:ا

تولي الجامعة ال�حث العلمي عنا�ة خاصة وتعتبره سبیًال رئ�سًا لرفع مستواها العلمي وز�ادة     .أ
 المعرفة اإلنسان�ة.

ترى الجامعة أن ال�حث العلمي واجب أساسي من واج�ات أعضاء هیئة التدر�س فیها، وتراعي    .ب
 تعیین أعضاء هیئة التدر�س. هذا المبدأ عند

تلتزم الجامعة بتوفیر المناخ المالئم واإلمكانات الالزمة للنهوض �ال�حث العلمي، وذلك بتوفیر    .ج
الوقت ألعضاء هیئة التدر�س للق�ام �ال�حوث وتوفیر األماكن واألجهزة والخدمات المكتب�ة وأي 

 متطل�ات أخرى.
التي تخدم  �ال�حوث، والمشار�ع ال�حث�ةعلمي، مع االهتمام تدعم الجامعة جم�ع أنواع ال�حث ال   .د

 أهدافها والتي تستند إلى األولو�ات ال�حث�ة الوطن�ة.
 تضع �ل �ل�ة في الجامعة خطة عمل لل�حث العلمي لها بتنسیب من اللجنة فیها.    .ه

 

دة عـام جـامعي واحـد، وذلـك �شكل لل�حث العلمـي فـي الجامعـة مجلـس �سـمى "مجلـس ال�حـث العلمـي" ولمـ ):5لمادة (ا
 على النحو اآلتي:

 .تقل رتبته األكاد�م�ة عن األستاذالعمید رئ�سًا على أن ال   .أ
 نائب رئ�س المجلس عضوًا على أن ال تقل رتبته األكاد�م�ة عن األستاذ.  .ب
 ستاذ.األعضو هیئة تدر�س عن �ل �ل�ة في الجامعة ممثًال عن �لیته ال تقل رتبته األكاد�م�ة عن   .ج
 .عضو من المجتمع المحلي  .د

 

 تشمل صالح�ات المجلس ومهامه ما �أتي: ):6لمادة (ا
 أولو�اته.اقتراح س�اسة ال�حث العلمي في الجامعة وتحدید  .أ

 النظر في دعم مشار�ع ال�حوث العلم�ة و�قرارها. .ب
ــــًا للخطــــة  .ج مناقشــــة خطــــة العمــــل الســــنو�ة لل�حــــث العلمــــي فــــي الجامعــــة والمعــــدة مــــن العمیــــد وفق

  جامعة. للرات�ج�ة االست
التـي  والمشـار�ع العلم�ـةتحدید األسس الكفیلة �حفظ حقوق الجامعة وال�احثین ف�ما یتعلق �ال�حوث  .د

  ال�حوث.ُتجرى في الجامعة أو �مشار�تها أو بنتائج هذه 
التوصــ�ة �اعتمــاد الموازنــة الســنو�ة لل�حــث العلمــي المعــدة مــن قبــل العمیــد إلدراجهــا ضــمن موازنــة  .ه

 .الجامعة
التوص�ة فـي إجـازة المخطوطـات المؤلفـة والمحققـة والمترجمـة �عـد تقی�مهـا، والتوصـ�ة بـدعم نشـرها  .و

 أو اعتمادها ألغراض الترق�ة.
التوص�ة بدعم حضور أعضاء الهیئـة التدر�سـ�ة المـؤتمرات العلم�ـة المصـنفة ضـمن قاعـدة ب�انـات  .ز

Scopus .سواء على المستوى العالمي أو اإلقل�مي أو المحلي 
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 .التوص�ة �صرف الحوافز والمكافآت التشج�ع�ة لل�حث العلمي  .ح
 .وضع أسس التعاون والتنسیق مع الجهات األخرى المعن�ة �ال�حث العلمي .ط
  مید.ل�حث العلمي والمعد من قبل العاعتماد التقر�ر السنوي لعمادة ا  .ي
 .يالعلموضع التعل�مات الالزمة لتنفیذ أحكام األنظمة ذات العالقة �ال�حث  .ك
أ�ــة أمــور أخــرى تتعلــق �ال�حــث العلمــي �مــا فــي ذلــك ال�حــث عــن مصــادر تمو�ــل إضــاف�ة لل�حــث  .ل

 العلمي.
 

 یتولى العمید الصالح�ات والمسؤول�ات اآلت�ة: ):7لمادة (ا
 .رئاسة المجلس  .أ

 .تنظ�م شؤون ال�حث العلمي في الجامعة وتنس�قه ودعمه وتشج�عه  .ب
 .ث العلمي إلقرارها من المجالس المختلفةعداد مشروع الموازنة السنو�ة لل�حإ   .ج
 .تنفیذ س�اسة الجامعة وقرارات مجلس العمداء والمجلس ف�ما یتعلق �ال�حث العلمي  .د
  .إعداد وعرض الخطة السنو�ة لل�حث العلمي في الجامعة على المجلس  .ه
                 نوي النهائي تقد�م تقار�ر دور�ة إلى المجلس عن ال�حث العلمي في الجامعة، و�عداد التقر�ر الس  .و

 .الرئ�سورفعه إلى 
التخاذ دراسة طل�ات دعم المشار�ع ال�حث�ة والنشر وحوافز النشر المختلفة ورفعها للمجلس   .ز

 .المناس�ة للرئ�س التوص�ة
اعتماد المجالت العلم�ة المقدمة من اللجان في الكل�ات حسب نموذج اعتماد مجلة ورفعه للجنة  .ح

 .ل والترق�ةالتعیین والنق
  .اإلشراف على توثیق ال�حوث والمشار�ع العلم�ة في الجامعة  .ط
 .رئاسة تحر�ر المجالت العلم�ة الصادرة عن الجامعة  .ي
 أ�ة أمور أخرى تتعلق �ال�حث العلمي.  .ك

 

ء لهــذه تشـــــــــكل فــي الجامعــة لجنــة تســمى (لجنــة أخالق�ــات ال�حــث العلمــي) �صــدرها مجلــس العمــدا   أ. ):8لمادة (ا
نظــــم عملها �موجــــــب تعل�مـــات (المدونة األردن�ة ألخالق�ـات ال�حـث العلمـي فـي جامعـة عمـان ، و�لغا�ةا

األهل�ة) وتتولى اللجنة النظر في المشار�ع وال�حـوث العلم�ـة المقدمـة إلیهـا مـن أعضـاء الهیئـة التدر�سـ�ة 
 لمي.في الكل�ات ومدى است�فائها ضوا�ط أخالق�ات ال�حث الع

تشكل في �ل �ل�ة في الجامعة �قرار من مجلس الكل�ة لجنـة تسـمى (لجنـة ال�حـث العلمـي) تتـولى ب.                     
شؤون ال�حث العلمي في الكل�ة، وتتكون من ثالثة إلى خمسـة أعضـاء مـن الهیئـة التدر�سـ�ة، وُ�راعـى فـي 

وتتـولى ، عمیـد الكل�ـة أو مـن �فوضـهأن یرأسـها ذلك تمثیل األقسـام األكاد�م�ـة فـي الكل�ـة مـا أمكـن، علـى 
اللجنة النظر في جم�ع األمور التي تتعلق �ال�حث العلمي المقدمة إلیها من أعضـاء الهیئـة التدر�سـ�ة فـي 

 الكل�ة.
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 تم إعداد موازنة ال�حث العلمي سنو�ًا حسب التسلسل اآلتي:ی ):9لمادة (ا
موازنة سنو�ة لل�حث العلمي في الكل�ة، و�قدمه  �عد عمید �ل �ل�ة �االتفاق مع اللجنة مشروع .أ

 .إلى عمادة ال�حث العلمي
ُ�عّد العمید مشروع موازنة ال�حث العلمي في الجامعة على ضوء مشار�ع موازنات الكل�ات  .ب

السنو�ة و�عرضه على المجلس للنظر ف�ه ورفعه إلى الرئ�س لعرضه على مجلس العمداء التخاذ 
 .القرار المناسب

 .جلس العمداء موازنة ال�حث العلمي في ضوء مشروع الموازنة الُمقدم من العمیدُ�ِقر م .ج
 

�كون الدعم المـالي المحـدد لمكافـآت وحـوافز ال�حـث العلمـي (تقیـ�م �تـب، تقیـ�م �حـوث، تقیـ�م أعمـال فن�ـة    ):10لمادة (ا
 .ي الجامعةومعمار�ة، حوافز النشر، دعم النشر، .... إلخ) وفقًا للتعل�مات المعمول بها ف

 

تصـدر عـن الجامعـة مجلتــین علمیتـین محكمتـین �اسـم مجلـة البلقــاء للعلـوم االجتماع�ـة واإلنسـان�ة ومجلــة    ):11لمـادة (ا
البلقــاء للعلــوم الصــح�ة والعلــوم التطب�ق�ــة، و�مكــن أن تصــدر األولــى فــي أكثــر مــن مجــال مــن مجــاالت 

 عمداء.المعرفة �أعداد مستقلة لكل مجال �عد موافقة مجلس ال
 

�كون للمجلة هیئة تحر�ر تتألف من رئ�س التحر�ر وستة أعضاء على األقل، أر�عة منهم على األقـل مـن    ):12لمادة (ا
أعضاء هیئـة التـدر�س والمحاضـر�ن المتفـرغین فـي الجامعـة و�رت�ـة أسـتاذ د�تـور واثنـین مـنهم علـى األقـل 

 رة.من خارج الجامعة على أن �كونا من ذوي االختصاص والخب
 

 �عین الرئ�س أعضاء هیئة التحر�ر بتنسیب من العمید و�صدر قرار تعیینهم لمدة سنتین قابلة للتجدید.   ):13لمادة (ا
 

 الرئ�س والعمید مسؤوالن عن تنفیذ أحكام التعل�مات.   ):14لمادة (ا
 

 دعم ال�حث العلمي في جامعة عمان األهل�ةال�اب الثاني: 
 

 .روع �حث علمي الواردة في الس�اسة�احث �الخطوات الواردة �إجراء دعم مشیلتزم ال   ):15لمادة (ا
 

 دعم مشار�ع ال�حوث العلم�ة الداخل�ة
 

 تعطى أولو�ة الدعم في الجامعة للمشار�ع ال�حث�ة التي تتناول ما یلي: ):16لمادة (ا

ج�ا وصندوق دعم الموضوعات ال�حث�ة الوطنّ�ة التي �حددها المجلس األعلى للعلوم والتكنولو     .أ
 .ال�حث العلميّ 

 .مشكالت المجتمع المحلي وتلب�ة احت�اجاته التنمو�ة   .ب
تطو�ر القطاعات الصح�ة التي من شأنها دعم الس�اسات الصح�ة وتطو�ر جودة الخدمات الصح�ة    .ج

 المقدمة للمواطنین.
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�ة المنتجات تطو�ر القطاعات الصناعّ�ة والخدم�ة من خالل نقل التكنولوج�ا وتحسین نوع    .د
 والخدمات.

 تطو�ر أنظمة هندس�ة لتقی�م وتصم�م وص�انة م�اني ومرافق الجامعة و�نیتها التحت�ة.   .ه
تطو�ر أنظمة محوس�ة للخدمات التي تقّدمها الجامعة في المجاالت الخدم�ة واألكاد�م�ة واإلدار�ة     .و

 والمال�ة.
 تماع�ة.المجاالت وال�حوث التي تخدم العلوم اإلنسان�ة واالج   .ز
 الكل�ات والجهات ال�حث�ة المحل�ةمشار�ع األ�حاث التي تعزز ال�حث العلمّي المشترك بین األقسام و    .ح

 والدول�ة.
 مشار�ع ال�حث العلمّي غیر المتشابهة في أهدافها ومضامینها.    .ط
 مشار�ع ال�حث العلمي التي تتناول مواض�ع التنم�ة المستدامة.    .ي

 

الجامعـة  م المالي وفقًا للنظـام المـالي فـيالدعم المالي لمشروع ال�حث یتم صرف الدع إقرارفي حال    أ.    ):17لمادة (ا
 وفي حدود مخصصات المیزان�ة المخصصة لل�حث العلمي في الجامعة.

ل�احث ایتم صرف الدعم حسب الموازنة المقدرة لكل مرحلة من مراحل المشروع وذلك �عد تقد�م   .ب                        
 المرحل�ة و�شفًا �المصروفات للفترة السا�قة حسب األصول. للتقار�ر

 

في حالة اشتراك عدد من ال�احثین من أقسام مختلفة من داخل الجامعة �قدم ال�احث الرئ�سي نموذج .   أ     ):18لمادة (ا   
المكان المعد له  ة و�وقع �ل �احث مشارك عند اسمه فيالوارد في الس�اس اإلجراءطلب الدعم وفق 

 في النموذج.
�جوز لغیر عضو هیئة التدر�س المشار�ة في إجـراء ال�حـوث العلم�ـة بتوصـ�ة خط�ـة مـن المسـؤول .   ب                        

  الم�اشر وموافقة لجنة ال�حث العلمي في الكل�ة.
 

 �حث العلمي ملكًا للجامعة، وت�قىت مشروع التكون المراجع واللوازم والمعدات التي ُتشترى من مخصصا     :)19( المادة
في عهدة ال�احث الرئ�سي إلى حین االنتهـاء مـن اسـتخدامها مـا دام عـامًال فـي الجامعـة و�سـمح ألعضـاء 

وفــي حــال تــرك ال�احــث  ل،ن �عــد انتهــاء المشــروع حســب األصــو هیئــة التــدر�س اســتخدام األجهــزة والمكــائ
 و�عد ذلك شرطًا لتبرئة ذمته.للجامعة فإنه یتوجب تسل�مها للجامعة 

 

طلب نفقات للسفر واإلقامة من مخصصات دعم ال�حث، حتى و�ن لـم یـذ�ر  �حق لل�احث/ ال�احثین   أ.     :)20( المادة
 .�لیته تنسیب عمیدذلك في طل�ه األصلي، على أن �كون ذلك من خالل 

المتعلق �مشروع ال�حث إال إذا دعم الطلب �كتاب رسمي  ال تتم الموافقة على الدعم ألغراض السفرب.                    
مــن الجهـــة الموفـــد إلیهـــا �الموافقــة علـــى اســـتق�ال مقـــدم مشــروع ال�حـــث وتقـــد�م التســـهیالت المطلو�ـــة 

لكترون�ـًا لل�ــاحثین �ائ�ـًا و إلجـراء ال�حـث، وال �شــمل هـذا اإلجـراء المكت�ــات والمؤسسـات التـي تســمح تلق
 طوطاتها واالستفادة منها.�االطالع على مصادرها ومخ
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 �قتصر الدعم ألغراض السفر المتعلق �مشروع ال�حث على ما یلي:   :)21( المادة
 ستمائة دینار. )600(نصف ثمن التذ�رة على أال یز�د المبلغ على .   أ                   

 .قامة على أسبوعینأر�عون دینارًا یوم�ًا لإلقامة على أال تز�د اإل ب.                        

  .یدفع ما جاء في (أ) و(ب) من هذه المادة ل�احث واحد فقط إذا �ان ال�حث مشتر�اً  ج.      

 �قدم الدعم ألغراض السفر لمرة واحدة خالل فترة المشروع.  د.          
 

 �د المبلغ المطلوب عن�حق لل�احث أن یتقدم �طلب ز�ادة مخصصات مشروع �حثه شر�طة أن ال یز أ.     ):22المادة (
      من ق�مة الدعم في المرة األولى، وذلك أ�ضًا شر�طة نفاذ الم�الغ المخصصة للدعم و�مبررات  20%                 

 �قتنع بها المجلس.
         �حق لل�احث أن �طلب مناقلة مبلغ مالي من بند إلى آخر �استثناء الم�الغ المخصصة لألجهزة ب.   

 ت.واألدوا
 

   300دینـــار، والثـــاني  400دینـــار، وال�احـــث المشـــارك األول  500مكافـــأة قـــدرها  األول�صـــرف لل�احـــث     :)23( المـــادة
مـن ق�مـة الـدعم للمشـروع وتسـتحق �عـد االنتهـاء مـن المشـروع واعتمـاده حسـب دینـار  200 دینار، والثالـث

 األصول.
 

                   ث من حملة درجة ال�كـالور�وس أو الماجسـتیر مـن داخـل أو خـارج �جوز لل�احث تحدید مساعدي �ح  أ.    :)24( المادة
 .عل�ا في الجامعةالدراسات الالجامعة، �ما �جوز أن �كون مساعدي ال�حث من طل�ة   

 لةدنانیر لحم 5ودنانیر �الساعة الواحدة لحملة درجة ال�كالور�وس  3ب. �صرف لمساعد ال�حث مبلغ              
 %)10ع وهو (لمبلغ المخصص لهم من ق�مة المشرو رجة الماجستیر على أن ال یتجاوز إجمالي اد

 من ق�مة الدعم اإلجمالي.
 

  �قوم ال�احث �إنفاق مخصصات �حثه وفقًا لألنظمة والتعل�مات والقرارات المال�ة واإلدار�ة المعمول  أ.   ):25المادة (
   بها في الجامعة.

 أن یتقدم �طلب تمدید مدة المشروع في حال وجود مبررات لذلك. �مكن لل�احثب.     
 

   �قدم ال�احث تقر�رًا مرحل�ًا وفق النموذج المعتمد لهذه الغا�ة في نها�ة �ل مرحلة مرفقًا �شفًا للمصروفات   :)26( المادة
 معتمدًا من الدائرة المال�ة.

 

   لكترون�ة وورق�ة من التقر�ر النهائي المفصل للمشروع،إل�احث نسخة هاء من المشروع �قدم اعند االنتأ.    ):27المادة (  
  وال�حوث العلم�ة المنشورة والمنبثقة عن المشروع المدعوم.                     

 المشروع،  ب. یتضمن التقر�ر النهائي المفصل للمشروع المدعوم: الملخص، أهم�ة المشروع، ومنهج�ة   
 .والفواتیر إنفاقهاوالمعدات المستخدمة والم�الغ المال�ة التي تم  وأماكن اآلالتوالمواد 

 .�ل�ة ال�احث المعني وفي العمادةالنهائي للمشروع المدعوم في  یتم االحتفاظ �التقر�ر ج.                  
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    ةمدرجة في قاعدالمدعوم في مجالت  �شترط نشر ال�حث / األ�حاث العلم�ة المنبثقة عن المشروعأ.    ):28المادة ( 
                 المعتمدة لدى الجامعة لغا�ات الترق�ة، على  األولىأو في مجالت الفئة  Scopusب�انات 
�إضافة ع�ارة (ُأنجز ال�حث بدعم من  )Acknowledgmentذلك في ال�حث ( إلىاإلشارة  أن یتم
إحدى مؤشرات التقی�م اإل�جابي  للنشراأل�حاث  )، وللمجلس أن �عتبر قبول ال�حث/األهل�ةعمان جامعة 

 للمشروع المدعوم.
ن لجامعة ظهور جم�ع أسماء ال�احثیالمنشورة من المشار�ع المدعومة من ا األ�حاث�شترط في    .ب

منهم  سماء ال�عض مشروطًا �موافقة خط�ةالعاملین في المشروع في ال�حوث المنشورة و�كون عدم ظهور أ

 .العلم�ة المنشورة مع ب�ان األس�اب ثال�حو �عدم ظهور أسماءهم على 
 

یوقف أو �سترجع الدعم المقرر للمشروع �قرار من مجلس العمداء بناًء على توص�ة من المجلس في  ):29المادة (
 الحاالت التال�ة:

ثبوت تقصیر ال�احث/ ال�احثین في الق�ام �إنجاز ال�حث أو عدم تنفیذه في المراحل المقرة في نموذج     .أ
 .عم دون مبررطلب الد

 .بـوت صرف مخصصات المشروع في غــیر األوجــه الـتي خصصت لـــهاب.  ث 
طلبهم عدم تقد�م ال�احث/ ال�احثون التقار�ر المرحل�ة أو النهائ�ة خالل الجدول الزمني المقترح في ج.        

 .أو أثناء أ�ة تعدیالت تمت الموافقة علیها حسب األصول األولي
 المدة الزمن�ة للمشروع. تجاوزد.    
 

 مشار�ع على أن  ة�سمح لعضو هیئة التدر�س التقدم �أكثر من مشروع في العام الواحد �حد أعلى ثالث  ):30المادة (
 �كون رئ�سًا في واحد فقط ومشار�ًا في ال�ق�ة.

 

 خرى.أ.  �جوز دعم مشروع �حث تشترك ف�ه الجامعة مع مؤسسة أو مؤسسات أ    ):31المادة (    

 .الجامعة من خارج�جوز دعم �حث �شترك ف�ه عضو هیئة تدر�س في الجامعة مع فرد أو مؤسسة ب.                       
 

 في حال انتهاء عقد أحد أعضاء الفر�ق ال�حثي لمشروع مستمر ومدعوم �جب السیر �اإلجراءات التال�ة:   ):32المادة (    
قبل �األوراق التال�ة  ان عضو الهیئة التدر�س�ة �احثُا رئ�س�ا لمشروع مدعوم �جب أن یتقدمفي حال �أ.                      

 الجامعة:من  استقالته

       مرحلي أو نهائي) لحال المشروع مستوف�ًا توق�ع جم�ع أعضاء الفر�ق ال�حثي المشتر�ین (تقر�ر   .1

 ف�ه مرفقًا معه جم�ع الفواتیر.

       سل�م جم�ع الب�انات وما یتعلق �المشروع لل�احث الذي تم تعیینه تعهد من ال�احث الرئ�سي بت  .2

 عوضًا عنه.

وجود إقرار من ال�احث الذي تم تعیینه ��احث رئ�سي للمشروع �استالمه جم�ع الب�انات وأماكن   .3

 والمواد ومسؤولیته عن المشروع.    األجهزة
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 ب�ان �ق�مة الم�الغ التي تم صرفها لمساعد ال�احث.  .4

 سند �التسو�ة المال�ة الخاصة �المبلغ الذي تم صرفه للمشروع.    .5

دائرة سند �إدخال األجهزة التي تم شراؤها من مخصصات المشروع على عهدة الكل�ة المعن�ة من   .6

 .اللوازم

محضر استالم یتم ف�ه توض�ح أماكن وجود األجهزة والمواد الخاصة �المشروع التي تم شراؤها   .7

تخدامه منها مستوف�ًا هذا المحضر توق�ع جم�ع أعضاء الفر�ق ال�حثي ورئ�س وحالها وما تم اس

 لجنة ال�حث العلمي وعمید الكل�ة التي یت�ع لها ال�احث.  

    عند انتهاء عقد ال�احث الرئ�سي لمشروع مدعوم ألي سبب من األس�اب، تكون األولو�ة لل�احث   ب.  

 تعیینه �احثًا رئ�س�ًا.المشارك األول من جامعة عمان األهل�ة ل

التال�ة في حال �ان عضو هیئة التدر�س �احثًا مشار�ا في المشروع المدعوم �جب أن یتقدم �األوراق    ج.  

 حال انتهاء عقده من الجامعة قبل أن �ستوف إجراءات براءة الذمة: في  

ف�ه ق ال�حثي المشتر�ین مرحلي أو نهائي) لحال المشروع مستوف�ًا توق�ع جم�ع أعضاء الفر�(تقر�ر   .1

 معه جم�ع الفواتیر. مرفقاً 

تعهد من ال�احث المشارك بتسل�م جم�ع الب�انات الخاصة �المشروع وما تم إنجازه من طرفه لل�احث   .2

 الرئ�سي واإلقرار من ال�احث الرئ�سي �االستالم.

 .سند من الدائرة المال�ة �عدم صرف أي مخصصات لل�احث المشارك  .3

إدراج اسم ال�احث سواء �ان (�احثا رئ�س�ًا أو مشار�ًا) على األ�حاث أو النتائج المنبثقة عن  ال یتم د.  

المشروع المدعوم �عد تار�خ انتهاء عقده وال یتا�ع عمله مع الفر�ق ال�حثي في حال عدم رغبته 

 �متا�عة العمل على المشروع و�ذ�ر ذلك عند التقدم �األوراق المطلو�ة.

أراد ال�احث متا�عة العمل على المشروع �عد انتهاء عقده یتقدم �طلب استكمال العمل على في حال  ه.  

المشروع ��احث مشارك وتعهد �عدم إدراج اسم أي جهة خارج�ة سیت�ع لها غیر جامعة عمان األهل�ة 

 كمكان عمله على النتائج والورقة ال�حث�ة المنشورة وذلك تحت طائلة المسئول�ة.
 

 ر ال�حوث العلم�ةدعم رسوم نش
 ب�انات تدعم الجامعة رسوم نشر ال�حوث العلم�ة المقبولة للنشر في مجالت مدرجة في قواعد أ.   ):33المادة (   

 الجامعة.أو الثان�ة المعتمدة لغا�ات الترق�ة في  األولىالفئة  مجالت
 .تدر�س�ةهیئة عضو  یتم دعم رسوم النشر مرة واحدة خالل الفصل الواحد من �ل عام دراسي لكلب. 

 

 ،الفئة األولىدینار لمجالت  400 تقدم الجامعة دعم رسوم نشر ال�حوث العلم�ة �مبلغ ال یتجاوزأ.    ):34المادة (
 دینار لمجالت الفئة الثان�ة. 300و
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تدعم الجامعة رسوم النشر لل�حوث العلم�ة المشتر�ة مع جامعات أخرى دعمًا �امًال إذا �ان ب. 

ئ�سي في ال�حث �عمل في الجامعة، وفي حال �ان �احثًا مشار�ًا ثان�ًا أو ثالثًا أو را�عًا ال�احث الر 

على التوالي من ق�مة دعم رسوم النشر لل�حث العلمي  %20أو  %40و أ %60فإن الدعم �كون 

 وفقًا للفقرة (أ) من هذه المادة، و�حسب تصن�ف المجلة المنشور بها.
 

 

 دعم مشار�ع الطل�ة
 

دینــار أردنـــي  )1500(تــدعم جامعــة عمـــان األهل�ــة �حــوث طل�ـــة الدراســات العل�ــا �مبلـــغ ال یتجــاوز    أ.  ):35دة (لماا 
 الجامعة.نشر �حث في مجالت معتمدة لدى  ةشر�ط

 

 ) دینار أردني.200(تدعم جامعة عمان األهل�ة مشار�ع تخرج طل�ة ال�كالور�وس �مبلغ ال یتجاوز   .ب                 
   مشـار�ع تخـرج�كـون مـن أفضـل ثالثـة  مشار�ع تخرج طل�ـة ال�كـالور�وس أن�شترط ف�من یتقدم لدعم    .ج                 

أن �كـــون مشـــروع �حثـــه قـــائم علـــى األولو�ـــات الوطن�ـــة فـــي ال�حـــث العلمـــي، و علـــى مســـتوى الكل�ـــة، 
و�احت�ـاج  روع للجامعـة والمجتمـعوموافقة لجنة مشار�ع التخرج في القسم/ الكل�ة و�قرارها �أهم�ة المشـ

لــ�عض المــواد والتجهیــزات واآلالت والمعــدات والبرمج�ــات غیــر متــوفرة فــي الجامعــة إلكمــال  الطالــب
 .�حثه

 

 دعم نشر المخطوطات والكتب
 

 تــدعم الجامعــة المؤلفــات والترجمــات والمخطوطــات المحققــة أو الكتــب (وس�شــار إلــى جم�عهــا ف�مــا �عــد :  )36( المــادة 
غیـــر المنشـــورة المقدمـــة مـــن أعضـــاء الهیئـــة التدر�ســـ�ة والمـــوظفین فـــي الكتـــب نشـــر و لمـــة مخطوطـــة) �ك

 .الجامعة
 

في حال الموافقـة علـى دعـم نشـر المخطـوط �شـترط وضـع ع�ـارة (نشـر بـدعم مـن جامعـة عمـان األهل�ـة) :   )37( المادة 
 .على غالفي المنشور الداخلي والخارجي

 

 مخصصــات میزان�ــة ال�حــث العلمــي فــي صــرف الــدعم المــالي وفقــًا للنظــام المــالي وفــي حــدود�جــري  أ. :  )38( المــادة 
 الجامعة.

النشر من التكال�ف التي یتحملها مقدم (مقدمو) الطلب للط�اعة أو  %)70(�كون دعم الجامعة  .ب                  

ثالثة اآلف دینار،  )3000(نسخة األولى من المنشور، على أال یز�د هذا الدعم عن  للخمسمائة

 .ومن خالل دائرة اللوازم العامة في الجامعة

) 300(في حالة المنشور المتعدد األجزاء ف�حسب الدعم على أساس أن الجزء الواحد �حتوي على ج.                     

 �لمة للصفحة الواحدة. )250(ثالثمائة صفحة �معدل 
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ر الدعم لدار الط�اعة أو النشر حسب األصول �عد تقد�م مطال�ة منها على أن تمثل یتم دفع مقدا د.                    

هذه المطال�ة أفضل عروض الط�اعة وعلى أن �كون لدائرة اللوازم العامة في الجامعة دور في 

 اخت�ار أفضل العروض.

 تعود مسؤول�ة تدقیق ومتا�عة الط�اعة على مقدم (مقدمي) الطلب.ه.  

 ؤلف العمید �تا�ة عن صدور المنشور، و�رسل نسخة من اإلشعار إلى مدیر المكت�ة.�شعر المو.  

نسخة إلى مكت�ة  )40(نسخة، ترسل العمادة منها  )50(�قدم المؤلف إلى عمادة ال�حث العلمي ز.                   

 الجامعة ألغراض الحفظ واإلهداء.

 د ب�ع الكتاب.من مردو  %)25( �خصص لمؤلف أو مؤلفي الكتابح.  

 إذا أعیدت ط�اعة الكتاب ُ�عطى المؤلف نفس النس�ة التي أعطیت له عن الط�عة األولى.ط.  
 

 الحقوق. و�كون لها حقوق نشره وحما�ة هذه �ص�ح الكتاب �عد ط�اعته ملكًا للجامعة لغا�ة خمسة سنوات:  )39( المادة
 

ـــس العمـــداء بنـــاء علـــى  :)40( المـــادة         توصـــ�ة المجلـــس أن تنشـــر الجامعـــة مؤلفـــًا ق�مـــًا أو ترجمـــة �جـــوز �قـــرار مـــن مجل
ممتـــازة علـــى نفقتهـــا ضـــمن سلســـلة مـــن منشـــورات الجامعـــة تتصـــف بوحـــدة الشـــكل الخـــارجي ولـــ�س اللـــون 

 �الضرورة وتخضع هذه المنشورات للتقو�م، و�شمل هذا النوع من النشر:
 .)Monographs( الدراسات المتخصصة   أ.               

 حــوي إضــافة هامــة للمعرفــة، أو �خــدمالمؤلفــات وال�حــوث والدراســات والمخطوطــات المحققــة التــي ت ب. 
 نشرها أغراض التنم�ة في المملكة األردن�ة الهاشم�ة �شكل خاص والعالم العر�ي �شكل عام.

   �ة أو التي تنقـل الفكـر الترجمات الممتازة التي تنقل جان�ًا هامًا من المعرفة اإلنسان�ة إلى اللغة العر�   ج.
 العر�ي األصیل إلى اللغات األجنب�ة.

األعمـال العلم�ــة والدراسـات وال�حــوث التــي تكلـف الجامعــة شخصـًا أو أكثــر الق�ــام بهـا، وذلــك �عــد    د. 
 تقو�مها من قبل مختص أو أكثر.

 

  موظـف فـي الجامعـة مـع مـؤلفین آخـر�نال تدعم الجامعة الكتب التي �شترك بها عضـو هیئـة التـدر�س أو ال:  )41( المادة
 من جهات خارج�ة.

 

     دعم المشار�ة في المؤتمرات العلم�ة

                        في المؤتمرات العلم�ة المصنفة  أ�حاث علم�ةهیئة التدر�س بتقد�م  أعضاءتدعم الجامعة مشار�ة  أ.  :)42( المادة  

 .جامعةتعل�مات الترق�ة المعمول بها في ال �حسب

 على األقل من موعد انعقاد المؤتمر.ثالث أساب�ع  �جب تقد�م طلب االشتراك في المؤتمر قبل  .ب                     
 

 .فعال�ات المؤتمر مدعمًا �الوثائقعلى المشاِرك في المؤتمر أن �قدم تقر�رًا عن مشار�ته في   :)43( المادة     
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      حضور أو المشار�ة في مؤتمر عن �عد إذا �انت مشار�ته  ئة التدر�س لمرة واحدة سنو�اً �سمح لعضو هی :)44( المادة       
مدعومة من الجامعة، و�معدل مشار�تین في السنة إذا �انت مشار�ته مدعومة من خارج الجامعة أو من 

المؤتمرات العلم�ة  الجهة الداع�ة و�شترط في الحالتین أعاله أال تز�د المدة التي یتغیب فیها للمشار�ة في
 عن أسبوع عمل واحد في الفصل الدراسي الواحد.

 

     ال �سمح لعضو هیئة التدر�س المشار�ة في أي مؤتمر علمي خارج المملكة األردن�ة الهاشم�ة فــي الفصل  :)45( المادة     
 إذا �ان �قوم �التدر�س في ذلك الفصل. الص�في،

 

 م�اوماتو�دل ضو الهیئة التدر�س�ة تذ�رة سفر �الدرجة الس�اح�ة والرسوم المقررة للمؤتمر �صرف لع  أ. : )46( المادة     
دینار أردني وللرئ�س أن �قرر منح  1800التعل�مات المعمول بها في الجامعة و�ما ال یتجاوز  حسب

 العضو المشارك في المؤتمر ُسلفة قبل سفره ال تتجاوز مجموع استحقاقاته المتوقعة.
یوزع �قتصر دعم السفر واإلقامة عند حضور المؤتمر ل�احث واحد إذا �ان ال�حث مشتر�ًا أو  ب.                     

 بین ال�احثین. �التساوي 
في حال االشتراك في مؤتمر عن �عد، �صرف لعضو الهیئة التدر�س�ة ثمن االشتراك في المؤتمر   ج.                     

 فقط.
 

   �جوز أن تتم دعم مشار�ة أعضاء الهیئة التدر�س�ة عن �عد �ال�حوث العلم�ة في المؤتمرات العلم�ة     أ.  :)47( المادة     

 المصنفة �حسب تعل�مات الترق�ة المعمول بها في الجامعة.

من ونسخة شار�ة �قوم ال�احث �عد انتهاء المؤتمر بتزو�د العمادة �ما یثبت تقد�مه لل�حث (شهادة م ب.                      

 من المؤتمر تزو�د االنتهاءالمؤتمر) أما في حالة حضور المؤتمر عن �عد فعلى ال�احث �عد  مجلد

 مجلد المؤتمر). ونسخة منالعمادة �ما یثبت تقد�مه لل�حث (را�ط التسجیل لعرض ال�حث 
 

 األهل�ةمان المشار�ع ال�حث�ة المدعومة ومنح ال�حث العلمي من خارج جامعة عال�اب الثالث: 
      .المدعومة من الخارج المشار�عو 

  �جوز ألعضاء هیئة التدر�س في الجامعة التقدم �مشار�ع �حث�ة إلى جهات خارج الجامعة للحصول على   :)48( المادة      
 مالي للمشروع و�مشار�ة �احثین آخر�ن من خارج الجامعة معهم بذلك. دعم

 

 دة �إدارة المشار�ع ال�حث�ة الخارج�ة وتكون مهمتها اآلتي:تقوم العما  :)49( المادة      
  التوع�ة �الجهات المحل�ة والعر��ة واإلقل�م�ة والدول�ة التي تعنى بدعم األ�حاث العلم�ة والتعر�ف   .أ                      

 �متطل�اتها وطرق التواصل معها.
  مة لل�حث العلمي على المستوى اإلقل�مي والعر�ي والعالمي الستقطاب . التواصل مع الجهات الداعب                      

المشار�ع ال�حث�ة الخارج�ة التي تقع في مجاالت اهتمامات �ل�ات ومراكز الجامعة وأعضاء هیئة 
 ها علیهم.�احثین وتخصصاتهم العلم�ة وتعم�مالتدر�س وال
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 .مجال التقدم للمشار�ع الخارج�ةنشر المعرفة المتخصصة في   . ج                      
ال�حث�ة مساعدة أعضاء هیئة التدر�س وال�احثین في الجامعة في التقدم للحصول على دعم المشار�ع   .د                      

 �افة أشكال المساعدة لز�ادة احتمال�ة ترشحهم للحصول على الدعم المطلوب. وتقد�م
الداعمة �حاث المدعومة خارج�َا ألعضاء هیئة التدر�س والعاملین �الجامعة �حسب الجهة توثیق األ .ه                      

ومقدار الدعم وأسماء فرق ال�حث العاملة علیها وأ�ة أمور أخرى واإلنتاج العلمي المنبثق  وموضوعها
 عن هذه المشار�ع.

على أو مذ�رات التفاهم في حالة قبول المشار�ع للحصول  إعداد أو مراجعة الص�غ األول�ة لالتفاق�ات  .و                      
 .�التنسیق مع دائرة العالقات الدول�ة دعم

العمید رفع التقار�ر عن حجم اإلنجاز في هذه المشار�ع التي �قدمها ال�احث/ ال�احثون إلى المجلس أو . ز                    
 .صلة �المشروعالرئ�س أو أي جهة أخرى تطلب هذه التقار�ر ذات  أو

ال رفع میزان�ة المشروع و��ف�ة الصرف منها إلى المجلس �حیث یبت المجلس فیها و�قرارها في مدة  . ح                      
 أسبوعین. على تز�د

من الصرف رفع التنسی�ات للصرف من میزان�ة المشروع للمجلس لرفعها إلى الرئ�س أو الجهة المعن�ة �  .ط                      
 العمید. خالل

 

 تسیر إجراءات طلب الدعم للمشروع �الخطوات اآلت�ة:  ):50( المادة    
  �حتاجه  لمنوي الق�ام �ه ونوع الدعم الذيإبالغ وحدة إدارة المشار�ع ال�حث�ة الخارج�ة �العمادة �المشروع ا  أ.                 

 هذه الدائرة والجهة التي س�قدم لها. من
 :من الجهة المانحة أو الداعمة یتمعندما یتم قبول ال�حث للدعم ب.                    

 بالغ العمادة بذلك.. إ1
عداد مسودة لالتفاق مع الجهة المانحة أو الداعمة �التعاون مع عمادة ال�حث العلمي (إذا لم �كن . إ 2

 جاهزًا خاصًا بذلك من قبل الجهة الداعمة).هنالك نموذجًا 
 یر �إجراءات توق�ع االتفاق�ة أو مذ�رة التفاهم من قبل الرئ�س أو من �فوضه خط�ًا بذلك.الس .3
ت فتح ملف خاص �المشروع توضع �ه االتفاق�ة وجدول المیزان�ة الخاص �ه أو جهة الصرف، وقرارا. 4

�المشروع التكل�ف للعاملین �المشروع والتي تبین طب�عة األعمال التي سینفذها �ل �احث أو مشارك 
المال�ة المستحقة لهم والجدول الزمني لصرفها، و�جرى إقرارها من المجلس و�قرار من  والمكافــــآت

 الرئ�س.
 أال تز�د المدة الزمن�ة لتنفیذ ما هو وارد في (ب) على أر�عة أساب�ع.ج.                     
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 المشروع و�جرى الصرف أو الحجز منفي حساب الجامعة، و�اسم تودع جم�ع الم�الغ الخاصة �المشروع  ):51( المادة   
 میزان�ة المشروع وفق إجراءات الصرف اآلت�ة:

التقدم رسم�ًا إلى العمید �طلب خاص �الصرف أو الحجز من المیزان�ة وفقًا لبنودها والجدول الزمني     .أ
�شكل یراعي ما ورد في الخاص �الصرف أو الحجز مشفوعًا �الوصوالت والكشوفات المخصصة لذلك و 

 بنود االتفاق�ة مع الجهة المانحة أو الداعمة.
 إصدار قرار من المجلس �التنسیب �الصرف أو الحجز إلى الرئ�س أو من �فوضه الرئ�س.   .ب
یتعارض  ت المعمول بها �الجامعة و�شكل القرار الرئ�س �الموافقة على الصرف أو الحجز وفق اإلجراءا   .ج

 .مع الجهة الداعمة أو المانحةمع بنود االتفاق�ة 
 

مشروع ال�حث ة الداعمـة) عن سیر �قدم ال�احث أو ال�احثون تقر�رًا سنو�ًا أو فصل�ًا (أو حس�ما تطل�ه الجه :)52( المادة   
 �المصروفات التي صرفها من میزان�ة المشروع وأوجه اإلنفاق لها. وقائمة

 

مشروع �إیراد للجامعة وذلك بدًال من استخدام اسم  أيجمالي إیراد إ من%) 20(�خصص ما ال �قل عن  :)53( المادة   
 الجامعة واستهالك أدواتها واستخدام م�انیها والتسهیالت فیها.

 

لتعل�مات واوات أو المواد المستهلكة للبنود تخضع عمل�ات الصرف للسلف والمكافآت والسفر وشراء األجهزة واألد :)54( المادة   
 واردة في بنود االتفاق�ة.وااللتزامات ال

 

ال تتحمل جامعة عمان األهل�ة أ�ة نفقات مهما �ان نوعها أو ت�عات قانون�ة �ان سببها التقصیر العلمي لل�احث  :)55( المادة   
كنت�جة لإلخالل �االتفاق�ات والتفاهمات المبرمة مع الجهة الداعمة، وللجامعة الحق �أخذ �امل النفقات التي 

 اللتزامات الواردة في نصوص و�نود االتفاق�ة من ال�احث أو ال�احثین.تترتب على ا
 

ال �جوز تكل�ف أي من موظفي الجامعة �أ�ة مهام خاصة بتنفیذ المشار�ع أو االستشارات الخارج�ة سواء خالل  :)56( المادة   
 ساعات الدوام الرسمي أو خارجه إال في حاالت �قدرها الرئ�س أو من ینی�ه.

 

 یبت مجلس العمداء في الحاالت التي لم یرد علیها نص في هذه التعل�مات. :)57( ادةالم   
 

سا�قًا تتعارض مع بنودها �ما فیها التعل�مات المال�ة األخرى التي  ةتلغي هذه التعل�مات أي تعل�مات أخرى صادر  :)58( المادة   
 مة خارج�ًا.تتعلق �صرف مكافآت مال�ة للمكلفین للعمل على المشار�ع المدعو 

 

 منح ال�حث العلمي من خارج الجامعة
 

تشمل هذه التعل�مات المنح التي تحصل علیها الجامعة من الخارج لدعم ال�حث العلمي في حقول معینة أو لدعم  :)59( المادة   
 �حوث علم�ة معینة �قوم بها �احث أو أكثر في الجامعة، و�جوز إشراك �احث أو أكثر من خارج الجامعة.

 

 یتم عند الحاجة تقد�م الطلب للحصول على منحة من هذا النوع �الطر�قة التي تحددها الجهة صاح�ة المنحة. :)60( المادة   
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 توقع االتفاق�ات مع الجهات صاح�ة المنح من قبل الرئ�س. :)61( المادة   
 

 ت الصرف التال�ة:تودع الدائرة المال�ة ق�مة المنحة في حساب خاص وتت�ع إجراءا :)62( المادة   
  �عتمد العمید لكل طلب للصرف مشفوع �الوصوالت أو الكشوفات المخصصة لذلك.   .أ

 .تصرف المخصصات الموافق علیها حسب إجراءات الصرف المت�عة في الجامعة  .ب
 

تعل�مات ال�حث العلمي التنفیذ�ة المتعلقة �المشار�ع غیر ال�حث�ة في جامعة عمان األهل�ة المدعومة من 
 ارجالخ

 

تنموي مدعوم من خارج الجامعة وال  أوبناء قدرات  أوتناط إدارة المشار�ع المدعومة " أي مشروع تعل�مي  :)63( المادة   
 �شمل مشار�ع ال�حث العلمي" �قسم العالقات الدول�ة في الجامعة.

 

 تكون مهام قسم العالقات الدول�ة على النحو اآلتي: :)64( المادة   
 .لمتخصصة والتدر�ب في مجال المشار�ع المدعومة و�دارتهانشر المعرفة ا  .1
لهــا التوع�ــة �الجهــات الداعمــة التــي ُتعنــى بــدعم المشــار�ع والتعر�ــف �متطل�اتهــا وشــروطها ومواعیــد التقــدم   .2

 التواصل معها. وطرق 
 التواصل والتشب�ك مع الجهات الداعمة.  .3
 قـد�م جم�ـع أشـكال المسـاندة لز�ـادةلمشـار�عهم وت مساعدة المهتمین في الجامعة �التقدم للحصول علـى دعـم  .4

 فرص حصولهم على الدعم المطلوب.
 مراجعة طل�ات دعم المشار�ع وموازناتها المقترحة قبل تقد�مها إلى الجهات الداعمة.  .5
 ار�ع المدعومة والسیر في إجـراءاتإعداد أو مراجعة مسودات االتفاق�ات أو مذ�رات التفاهم المتعلقة �المش  .6

 �عها.توق
 اإلدارة المالیـة للمشار�ـع المدعومـة و�عداد التقار�ـر المالیـة الخاصـة بها.  .7
 متا�عة التقدم في إنجاز المشار�ع المدعومة من خالل التقار�ر الفن�ة التي �قدمها المنسق.  .8
   وأســماء ق�ــاس األداء و�عــداد تقــار�ر توثــق المشــار�ع وفــق مواضــ�عها والجهــات الداعمــة لهــا ومقــدار الــدعم   .9

 أعضاء الفرق المنفذة لها ونتائجها وأي أمور أخرى ذات عالقة بها.
 

 تتم إجراءات طلب الدعم للمشروع على النحو اآلتي: :)65( المادة   
النماذج المعتمدة لدى الجهة الداعمة إن وجدت  أ. �قوم المنسق �إعداد مقترح المشروع وموازنته، مستخدماً 

 .العالقات الدول�ة و�قوم بتقد�مها إلى قسم
ب. �قوم قسم العالقات الدول�ة �مراجعة مقترح المشروع، وموازنته للتأكد من دقة ص�اغته وتوافقه مع خطط 
الجامعة االسترات�ج�ة وعدم مخالفته ألنظمة وتعل�مات الجامعة أو شروط الجهة الداعمة واشتمال فر�ق تنفیذه 

 .على متخصصین من الجامعة في مجال المشروع
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ج. �قوم قسم العالقات الدول�ة �اعتماد ورفع طلب دعم المشروع إلى الرئ�س لغا�ات إقراره قبل تقد�مه إلى 
 الجهة الداعمة.

 

 �جوز ألي من أعضاء هیئة التدر�س والعاملین في الجامعة:  .أ :)66( المادة   
داخل ع جهات أخرى من التقدم �طلب دعم مشار�ع إلى جهات داعمة �صورة فرد�ة أو �التعاون م   .1

 .خارجها أو الجامعة

 .المشار�ة في مشار�ع ُتنسق من قبل أطراف من خارج الجامعة   .2

خارج �جوز أن یتكون فر�ق تنفیذ المشروع من أعضاء هیئة تدر�س وعاملین وطل�ة ومن یتم تكل�فهم من   .ب                 
 منسقًا للمشروع.للمساهمة في تنفیذ المشروع وُ�سمى أحدهم  الجامعة

 

 تت�ع اإلجراءات اآلت�ة لتنفیذ الدعم: :)67( المادة   
 �قوم المنسق �إبالغ وتزو�د قسم العالقات الدول�ة �قرار الموافقة على دعم المشروع.  .أ                
�التنسیق التفاهم المتعلقة �المشروع  �قوم قسم العالقات الدول�ة �إعداد أو مراجعة مسودة االتفاق�ة أو مذ�رة .ب                

 الدوائر والجهات المعن�ة. مع
تولى قسم العالقات الدول�ة إجراءات السیر في توق�ع االتفاق�ة أو مذ�رة التفاهم من قبل الرئ�س أو من ی .ج                

 �فوضه خط�ًا بذلك.
ع موازنة المشروع المدعوم و��ف�ة الصرف منها وقرارات التكل�ف �قوم قسم العالقات الدول�ة �اعتماد ورف .د                

الخاصة �فر�ق تنفیذه التي ُتبین طب�عة األعمال التي سینفذها �ل عضو واألجور اإلضاف�ة والمكافآت 
 المال�ة وشروط استحقاقها إلى الرئ�س لغا�ات إقرارها.

لتقدم في إنجاز المشروع المدعوم ورفع التقار�ر التي ُ�عدها منسق �قوم قسم العالقات الدول�ة �متا�عة ا .ه                
 المشروع إلى الرئ�س أو أي جهة أخرى ذات صلة �المشروع تطلب هذه التقار�ر.

 

ُتودع جم�ع الم�الغ المخصصة للمشروع المدعوم في حساب خاص �المشار�ع المدعومة من الخارج في الدائرة  :)68( المادة   
 ي الصرف أو الحجز من موازنته، وفق اإلجراءات اآلت�ة:المال�ة و�جر 

یتقدم المنسق رسم�ًا إلى قسم العالقات الدول�ة �طلب خاص �الصرف أو الحجز من الموازنة وفقًا لبنودها  .أ                   
وتعل�مات واستحقاقها للصرف مراع�ًا ما ورد في بنود االتفاق�ة مع الجهة الداعمة �ما ال �خالف أنظمة 

 .الجامعة
 ینسب القسم إلى الرئ�س �الصرف أو الحجز �عد اعتماد الطلب.   .ب                
 ال �جوز الصرف أو الحجز إال �موافقة الرئ�س المس�قة وفق اإلجراءات المعمول بها في الجامعة.   .ج                

 

 .فن�ًا سنو�ًا أو وفق ما تطل�ه الجهة الداعمة عن سیر العمل في المشروعُ�قّدم منسق المشروع للقسم تقر�رًا  :)69( المادة   
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 �كون لكل مشروع مدعوم موازنة تتضمن ق�مة التكلفة الم�اشرة والتكلفة غیر الم�اشرة، على النحو اآلتي: :)70( المادة   
  و�ما ال یتعارض مع شروط الجهة الداعمة، وقد التكلفة الم�اشرة: وهي جم�ع المصار�ف الخاصة �المشروع   .أ                

 :تشمل
 .األجهزة واللوازم والمعدات  .1

 .نفقات السفر الداخلي والخارجي  .2

 .رسوم المشار�ة في المؤتمرات أو رسوم النشر أو التعر�ف بنتاجات المشروع  .3

 .األجور اإلضاف�ة أو مكافآت فر�ـق تنفیذ المشروع  .4

 .ارج الجامعةبدل خدمات استشار�ة من جهات خ  .5

 بدل استئجار مرافق أو معدات من خارج الجامعة  .6

 .أي عقود فرع�ة یتطلبها تنفیذ المشروع  .7

 .أي منح للطل�ة أو مساهمات في تغط�ة رسومهم الدراس�ة تقرها الجهة الداعمة  .8

 .أي نفقات أخرى تقرها الجهة الداعمة  .9

    دواتها واستخدام معداتها وأجهزتها أعة بدل استهالك ف �إیراد للجامالتكلفة غیر الم�اشرة: وهي ما �ضا   .ب                
 و�مكان�اتها والتسهیالت فیها وتحسب على النحو اآلتي:

%) 30(إذا �ان المشروع ینفذ في م�ان تملكها أو تشرف علیها الجامعة: تكون التكلفة غیر الم�اشرة   .1

من الفقرة  )9(و )8(و )6(و )2(و )1(د في البنود التكلفة الم�اشرة �عد اقتطاع ق�مة ما ور  ق�مة من

(أ) من هذه المادة وأي مبلغ یز�د على عشرة آالف دینار في أي عقد فرعي مع جهة من خارج 

 .الجامعة وأي بنود تشترط اقتطاعها الجهة الداعمة

تكال�ف ط�ة إذا �ان المشروع ینفذ �ل�ًا في م�ان مستأجرة ال تملكها وتشرف علیها الجامعة و�تم تغ  .2

من ق�مة التكلفة الم�اشرة �عد  %)20(من موازنة المشروع: تكون التكلفة غیر الم�اشرة  استئجارها

 .من الفقرة (أ) من هذه المادة )9() و8() و6(و) 2() و1(اقتطاع ق�مة ما ورد في البنود 
 

عل�مات، �جوز أن تقل النسب القصوى الحتساب من هذه الت )9(على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة  :)71( المادة   
 التكلفة غیر الم�اشرة إذا اشترطت ذلك الجهة الداعمة.

 

في حال تحقیق وفر مما ُخصص للنفقات الم�اشرة للمشروع المدعوم، تحول م�الغ الوفر �إیراد للجامعة إذا لم  :)72( المادة   
 .یتعارض ذلك مع بنود االتفاق�ة وشروط الجهة الداعمة
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 یتم حساب األجور اإلضاف�ة أو مكافآت أعضاء فر�ق تنفیذ المشار�ع على النحو اآلتي: :)73( المادة   
 العاملون في الجامعة:   .أ

    إذا تم العمل على المشروع المدعوم خالل أوقات الدوام الرسمي فإن أجر هذا العمل �كون إیرادًا   .1
 .للجامعة

األسبوع وام الرسمي إذا تم �عد انتهاء الدوام الرسمي أو خالل عطلة نها�ة �عتبر العمل خارج أوقات الد  .2
المستحقة للعضو و�ستثنى من ذلك أ�ام العطل الرسم�ة واألع�اد في المملكة ما لم توافق  واإلجازات

 .الجهة الداعمة على ذلك
ة التدر�س أجر إذا تم العمل على المشروع المدعوم خارج أوقات الدوام الرسمي �صرف لعضو هیئ  .3

إضافي اعتمادًا على عدد أ�ام العمل على المشروع المدعوم و�ما ال �خالف شروط الجهة الداعمة، وال 
 .تتحمل الجامعة أي نفقات

 �في ال �جوز أن یز�د مجموع ساعاتفي حال ق�ام عضو الهیئة التدر�س�ة �التدر�س خالل الفصل الص  .4
 .م وساعات التدر�س اإلضافي الیومي على ثمان ساعاتالعمل اإلضافي على حساب المشروع المدعو 

 المكلفون من خارج الجامعة:   .ب
ُیراعى سلم رواتب نظرائهم من العاملین في الجامعة عند تقدیر األجور والمكافآت الشهر�ة المستحقة   .1

 .لهم
فآت إذا تم العمل على المشروع المدعوم خارج أوقات الدوام الرسمي، �صرف للمكلف أجر أو مكا  .2

على عدد أ�ام عمل المشروع المدعوم والمكافآت المستحقة للمكلف عن �ل یوم عمل  اعتماداً إضاف�ة 
 .وفق رات�ه الذي یتقاضاه من الجامعة و�ما ال �خالف شروط الجهة الداعمة

 :طل�ة الجامعةج.  
ت المستحقة لهم ُتراعى تعل�مات الجامعة التي تحدد عدد ساعات العمل المسموح بها للطل�ة والمكافآ  .1

 و�ما ال �خالف شروط الجهة الداعمة.
 

الوحدات  المدعوم للكل�ات أو المراكز أو من إیرادها من المشروع %)20(تخصص الجامعة ما نسبته   أ. :)74( المادة  
 .زع بینها وفق مساهماتها في العملالمشتر�ة في تنفیذه و�و  اإلدار�ة

األقســام مــن إیرادهــا المــذ�ور فــي الفقــرة (أ) مــن هــذه المــادة للقســم أو  %)50(ه تخصــص الكل�ــة مــا نســبت . ب            
 في تنفیذه. المشتر�ة

  یتم صرف الم�الغ المحددة في الفقرتین (أ) و (ب) من هذه المـــــــادة، ألغراض تطو�ر الكل�ات أو المراكز   ج.            
خـــالل تـــوفیر مســـتلزمات أو أجهـــزة لل�حـــث العلمـــي  أو الوحـــدات اإلدار�ـــة المشـــتر�ة تنفیـــذ المشـــروع، مـــن

مشار�ة في مؤتمرات علم�ة أو توفیر وسـائل تعل�م�ـة أو أي أمـور أخـرى ذات عالقـة �ـالتطو�ر أو التعلـ�م 
 أو ال�حث العلمي.

لغا�ــات تطـــو�ر  مــن حصـــة الجامعــة مــن المشــار�ع المدعومــة %)2(�جــوز تخصــ�ص مــا ال یز�ــد علــى  د.                
 أعضاء هیئة التدر�س في إعداد المشار�ع المدعومة. تقدرا
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اإلضاف�ة تخضع عمل�ات صرف السلف والسفر وشراء األجهزة واألدوات والمواد والمكافآت واألجور  :)75( المادة    
لفرق تنفیذ المشار�ع لألنظمة والتعل�مات المعمول بها في الجامعة و�ما ال یتعارض مع شروط  المستحقة
 لداعمة.الجهة ا

 

إذا تم مطال�ة الجامعة من قبل الجهة الداعمة برد أي م�الغ ألي سبب من األس�اب، فللجامعة الحق في   :)76( المادة    
استرداد جم�ع األجور والمكافآت اإلضاف�ة من المتسبب �المطال�ة و�ما ال یتجاوز ق�مة المطال�ة المال�ة، 

 ه.وللجامعة اتخاذ اإلجراءات التأدیب�ة �حق
 

إذا اشترطت الجهة الداعمة تقاسم التكال�ف، یتم ذلك من خالل تحمل الجامعة لألجور مقابل أ�ام عمل   :)77( المادة    
 .لفر�ق تنفیذ المشروع �ما �كافئ نس�ة تقاسم التكال�ف المطالب بها

 

فت�قى ل�مات، أما المشار�ع القائمة ُتطبق هذه التعل�مات على المشار�ع التي ُتمول �عد صدور هذه التع :)78( المادة    
 وفقًا لما هو معمول �ه قبل صدور هذه التعل�مات. إجراءاتها

 

 الحوافز التشج�ع�ة والتقدیر�ة لل�احثین المتمیز�ن في جامعة عمان األهل�ةال�اب الرا�ع: 
   

 :الشروط العامة للتقدم للحوافز  :)79( المادة    
�احث في مكان �ارز الحثین وجامعة عمان األهل�ة �مكان عمل ال�ا �شترط أن �ظهر اسم ال�احث/ .أ

 المنشورة. األعمالعلى 

ة مال�ة عن النشر العلمي إذا �ان ال�احث من األستاذة الزائر�ن لقضاء إجازة تفرغ أال تصرف مكاف  .ب

ة أن یذ�ر اسم جامعو علمي في جامعة عمان األهل�ة �استثناء من ینجز �حثه في جامعة عمان األهل�ة 

 .ي مكان �ارز في ال�حثفو  عملهعمان األهل�ة �مكان 

�جوز لل�احث أن �ضع جامعتین �مكان عمله على ال�حث المنشور شر�طة أن �كون اسم جامعة عمان  .ج

 األهل�ة أوًال.

إال ال �حسب لل�احث ضمن اإلنتاج العلمي المقدم للحوافز أكثر من �حث واحد في مجلة واحدة سنو�ًا   .د

 .جالت الفئة األولى أو الثان�ة حسب تعل�مات الترق�ة في الجامعة�انت من م إذا

 .ال تصرف حوافز عن اإلنتاج العلمي الذي نشر في سبیل الحصول على الدرجة علم�ة  .ه

 أخرى.�ة جوائز مال�ة من جهة أحصل على ال تصرف حوافز عن اإلنتاج العلمي الذي   .و

 درجة علم�ة.على  أدت إلى الحصوللألعمال الفن�ة المتمیزة التي  مكافآتال تصرف   .ز

 .تطبق هذه األسس على اإلنتاج العلمي الذي نشر �عد تار�خ إقرار هذه األسس .ح

إذا �ان ال�حث العلمي المنشور منبثقًا من مشروع �حث علمي مدعوم من الجامعة ف�شترط اإلشارة إلى   :)80( المادة  
ز وال �جوز لل�احثین أن �قوموا �إدراج اسم ألغراض السیر في إجراءات صرف الحواف ال�حثفي ذلك 

  جامعتین �مكان عملهم على ال�حث المنشور المنبثق عن المشروع و�كون �اسم جامعة عمان األهل�ة فقط.



 عمان األھلیةجامعة 
 

Al-Ahliyya Amman University 

 

 

Ref.: Trustees Council Session (02/2020-2021) Decision No: (03) Rev. d 
Date:29/12/2020.    

  
                                  19-24     

 

التي یتقدم بها أعضاء الهیئة التدر�س�ة و�تنسیب  واإلبداع�ة�جوز تخص�ص مكافأة لألعمال الفن�ة المتمیزة   :)81( المادة  
 �لیته و�موافقة المجلس. من عمید

 

 تصرف الحوافز من مخصصات ال�حث العلمي في موازنة الجامعة.  :)82( المادة  
 

 حوافز النشر العلمي في جامعة عمان األهل�ة
 

 تصرف مكافأة مال�ة ألعضاء الهیئة التدر�س�ة أو الموظفین الذین ینشرون �حوثًا علم�ة في مجالت عالم�ة   :)83( المادة  
ر من الرئ�س وتوص�ة المجلس و�شترط عند التقدم لحوافز النشر أن �كون ال�حث مدرجًا فعل�ًا في �قرا

 :المجلة موثقا برقم المجلد والعدد في القواعد الواردة في الجدول التالي
 

 فئة المكافأة
ق�مة المكافأة 
 �الدینار األردني

 الشروط

 3000 األولى
 .براءة االختراع المسجلة عالم�اً 

ما أو   Natureأو مجلةScience ل مجلة ثم�حث المنشور في مجالت متمیزة ال
 .التأثیر�عادلهما من حیث معامل 

 1400 الثان�ة

وأي من  )SCOPUS)Q1-Q2 ال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات
 قواعد الب�انات اآلت�ة:

Arts and Humanities Citation Index 
Science Citation Index 
Social Science Citation Index 
Science Citation Index Expanded 

 1200 الثالثة

وأي من  )SCOPUS)Q3-Q4 ال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات
 قواعد الب�انات اآلت�ة:

Arts and Humanities Citation Index 
Science Citation Index 
Social Science Citation Index 
Science Citation Index Expanded 

 1000 الرا�عة
 قاعدةو  )SCOPUS )Q1-Q2ال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات

 The Emerging Sources Citation Index  ب�انات

 900 الخامسة
 قاعدةو  )SCOPUS )Q3-Q4 بیاناتال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة 

 The Emerging Sources Citation Index  ب�انات

 .فقط )Scopus )Q1-Q2ال�حث منشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات  800 السادسة

 .فقط )Scopus )Q3-Q4ال�حث منشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات  600 السا�عة
 .Scopusال�حث منشور في مؤتمر مدرج في قاعدة ب�انات  400 الثامنة
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ة اشتراك أكثر من �احث في نشر ال�حث تصرف الحوافز لجم�ع أعضاء الهیئة التدر�س�ة في في حال  :)84( المادة  
 جدولالهم على ال�حث، و�ما هو مبین في على ترتیب أسمائ ءً لمشار�ین وتحدد ق�مة الحوافز بناالجامعة ا

 توزع الحوافز على النحو التالي: ،أدناه
 

 الشروط عدد ال�احثین

 ال�حث المشترك مع آخر
 لل�احث األول % 60
 لل�احث الثاني 40%

 ال�حث المشترك مع اثنین
 لل�احث األول  50%
 لل�احث الثاني  30%
 لل�احث الثالث  20%

 ال�حث المشترك مع ثالثة

 األول  لل�احث 40%
 الثاني  لل�احث 30%
 لل�احث الثالث  15%
 لل�احث الرا�ع  15%

 ال�حث المشترك مع أكثر من ثالثة �احثین
 لل�احث األول  35%
 لل�احث الثاني  25%
 توزع �التساوي بین ال�احثین  40%

 

 تطبق علیهم جم�ع أسس حوافز النشر�جوز صرف حوافز النشر العلمي للموظفین في جامعة عمان األهل�ة و  :)85( المادة  
 العلمي �استثناء تعبئة النموذج فهو خاص �أعضاء الهیئة التدر�س�ة �موافقة الرئ�س.

 

 ال�حوث نشرتخصص مكافأة لل�احثین الخارجیین المشتر�ین مع أعضاء هیئة تدر�س جامعة عمان األهل�ة في   :)86( لمادةا
 العلم�ة في مجالت عالم�ة و�قرار من الرئ�س.  

 

    من الرسائل الجامع�ة في جامعة عمان األهل�ة هحوافز نشر ال�حوث المستل

من رسائل طل�ة الدراسات  همستلضاء الهیئة التدر�س�ة الذین ینشرون �حوثًا علم�ة تصرف مكافأة مال�ة ألع :)87( المادة
 العل�ا الذین أشرفوا علیهم في الجامعة في مجالت عالم�ة وفقًا للشروط اآلت�ة:

مكان عمل لل�احث ن �كتب اسم جامعة عمان األهل�ة �أالب أوًال واسم المشرف ثان�ًا، و أن �ظهر اسم الط     .أ

 و�مكان لكل�ة للطالب. �ارز على ال�حث المنشورمكان  في

 .ال �صرف للطالب أي مكافأة لقاء نشر �حث من رسالته   .ب

في حال وجود مشرف واحد للرسالة تصرف له �امل المكافأة، وفي حال وجود مشرفین ف�صرف للمشرف     .ج

 .% في حال اشتراكه في نشر ال�حث المستل40% والمشرف الثاني 60األول 
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 الق�مة الشروط كافأةفئة الم

 ولىاأل

أي و  )SCOPUS )Q1-Q2-Q3-Q4 ال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات
 من قواعد الب�انات اآلت�ة:

Arts and Humanities Citation Index 
Science Citation Index 
Social Science Citation Index 
Science Citation Index Expanded 

1000 

 الثان�ة
 )SCOPUS  )Q1-Q2-Q3-Q4ال�حث المنشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات

 The Emerging Sources Citation Indexالب�انات  قاعدةو 
800 

 600 فقط )Scopus)Q1-Q2ال�حث منشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات  الثالثة

 400 فقط )Scopus)Q3-Q4ال�حث منشور في مجلة مدرجة في قاعدة ب�انات  الرا�عة

 200 و العر��ة المعتمدة ضمن الفئة الثالثة في الجامعة.أال�حث المنشور في المجالت المحل�ة  الخامسة
 

 حوافز براءة االختراع
 

 تصرف الجامعة حوافز تشج�ع�ة وتحفیز�ة لبراءات االختراع وفقًا لآلتي: :)88( المادة

دینار ألعضاء هیئة التدر�س في الجامعة المسجلین براءات  )5000(تصرف الجامعة مكافأة مال�ة مقدارها   أ.
أو �ندا أو  األمر�ك�ةاختراع عالم�ة مسجلة من خالل جامعة عمان األهل�ة في �ل من الوال�ات المتحدة 

أو ال�ا�ان على أن �كون ضمن براءة االختراع اسم جامعة عمان  أسترال�ااألورو�ي أو  تحاداالإحدى دول 
 .األهل�ة

دینار ألعضاء هیئة التدر�س في الجامعة المسجلین  )1000(تصرف الجامعة مكافأة مال�ة مقدارها   ب.
على أن �كون ضمن براءة  األهل�ةبراءات اختراع محل�ة مسجلة حسب األصول من خالل جامعة عمان 

 .االختراع اسم جامعة عمان األهل�ة
 

 (Citation)االستشهاد �ال�حوث المتمیزة حوافز 
 

نوات على قواعد والذین تم االستشهاد �أ�حاثهم خالل آخر خمس س �نالمتمیز تكرم الجامعة سنو�ًا ال�احثین أ.  :)89( ادةالم
بتسل�مهم شهادة تقدیر ودرع جامعة عمان األهل�ة خالل حفل ) Google scholar أو Scopus( ب�انات

 التخرج.

العلمي �ل �ل�ة من قبل لجنة ال�حث  المتمیز�ن منم دراسي �أسماء ال�احثین یتم التنسیبب في نها�ة �ل عا ب.                   
 .هذه التنسی�ات للعمید ل�ة وترفعالك وعمید

التأكد من دقة المعلومات الواردة التخاذ التوص�ة المناس�ة  المجلس �عد�عرض العمید التنسی�ات على  ج.  
 .للرئ�س
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 أفضل �احثحوافز 
 

دینار أردني مناصفة بین أفضل �احثین متمیز�ن حصًال على  )2000(الجامعة مكافأة مال�ة مقدارها تصرف  :)90( المادة
خر من الكل�ات اإلنسان�ة واالجتماع�ة، ن أحدهما من الكل�ات العلم�ة واآلأكبر عدد من النقاط على أن �كو 

 و�منح �ًال منهما شهادة تقدیر ودرعًا، وذلك وفقًا للمعاییر اآلت�ة:
 

 النس�ة المع�ار قمالر 

1 
مجموع نقاط األ�حاث المنشورة أو المقبولة للنشر في مجالت معتمدة حسب تعل�مات الترق�ة 

 �الجامعة سنو�ًا.
50% 

 %25 لكل عام. 31/12إلى  01/01عدد االستشهادات �ال�حوث المنشورة اعت�ارًا من  2

 %10 �ة.العلم راجعبراءات االختراع وتأل�ف الكتب والترجمة والم 3

 %5 عدد الجوائز الدول�ة والمحل�ة لألعمال األكاد�م�ة. 4

 %5 مجموع ق�مة المشار�ع الممولة من خارج الجامعة (حصة الجامعة فیها). 5

 %5 ین أشرف علیهم في الجامعة.ذمن رسائل طل�ة الدراسات العل�ا ال عدد ال�حوث العلمي 6
 

علمي  �عد أن یتقدم �إنتاج لى جائزة أفضل �احث أن یتقدم لها لمرة أخرى إالال �جوز ألي �احث حصل ع :)91( المادة  
 ومرور ثالث سنوات من تار�خ حصوله على الجائزة. جدید

 

 المجالت والدور�ات العلم�ة في جامعة عمان األهل�ةال�اب الخامس: 
 
 

 .ة وخارجهاُتقبل ال�حوث للنشر في المجلة من ال�احثین من داخل الجامع  :)92( المادة
 

 .مال�ة لقاء نشر ال�حوث في المجلةال تمنح الجامعة مكافأة   :)93( المادة
 

 ال ُ�منح مكافأة مال�ة لرئ�س هیئة التحر�ر أو أعضاء هیئة التحر�ر.  :)94( المادة
 

 سیب من العمید.ُ�ّعین الرئ�س سكرتیرة تحر�ر للمجلة تتولى األعمال المكتب�ة الخاصة �المجلة و�تن  :)95( المادة
 

 ُ�ّعًین الرئ�س محرر لغوي أو أكثر للمجلة یتولى اإلشراف اللغوي على تحر�ر المجلة و�تنسیب من العمید.  :)96( المادة
 

�عرض رئ�س هیئة التحر�ر ال�حوث التي یتلقاها على هیئة التحر�ر، وعند است�فائها لشروط النشر في المجلة   :)97( المادة
�ّمین من ذوي الخبرة واالختصاص في موضوع ال�حث للحكم علیها وفقًا لنموذج التقی�م المعتمد یرسلها إلى ُمق

 على رأي المحكمین. وتصدر هیئة التحر�ر قرارها بنشر ال�حث أو رده بناءً  ا الغرضلهذ
 

ذار عن نشره في حال اتخاذ ُ�علم رئ�س التحر�ر ال�احث �استالم �حثه في حینه، و�ذلك �قبوله للنشر أو االعت  :)98( المادة
 هیئة التحر�ر قرارًا بذلك.
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 �شار في ال�حث المنشور إلى تار�خ استالم رئاسة التحر�ر له وتار�خ اتخاذ القرار بنشره.    :)99( المادة
 

 �عد�ل �احث نسخة مجان�ة من العدد الذي نشر ف�ه، ولل�احث أن �حصل على عدد أكبر من النسخ  یُعطى ):100( المادة
 .ثمنها دفع

 

یدون على الغالف الداخلي وعلى صفحة العنوان الداخل�ة للمجلة و�اللغة العر��ة واللغة اإلنجلیز�ة ع�ارة (ما  :)101( المادة
المجلة �عبر عن آراء �اتب�ه، وال �عكس �الضرورة آراء هیئة التحر�ر أو س�اسة جامعة عمان  هذهفي ورد 

 األهل�ة).
 

 .�حدد المجلس ق�مة االشتراك السنوي في المجلة وثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد منها  أ.    :)102( المادة
على عدد نسخ المجلة التي تخصص لإلهداء والت�ادل الثقافي �ما �كفل انتشار المجلة  عمید�حدد ال ب.            

 .واسع نطاق

  عات واإلهداءات في المستودع وُتحفظ في سجل خاص وال تودع النسخ الزائدة عن االشتراكات والمب�ج.              

�جوز التصرف بها �اإلهداء أو الب�ع إال �موافقة الرئ�س، على أن ُیراعى دومًا �قاء مجموعات �املة من 

 .أعداد المجلة
 

ت الجامعة في ُتخصص الجامعة من موازنة ال�حث العلمي مبلغًا محددًا لإلنفاق على إصدار مجال  .أ  :)103( المادة
 ذلك مكافآت الُمقّ�مین. في�ما الجامعة 

 یدفع لكل مق�م مبلغ س�عون دینار �مكافأة تحك�م. ب. 
 

 األهل�ةمان نشر ال�حوث المقدمة للمؤتمرات المنعقدة في جامعة عال�اب السادس: 
 

 للتقی�م، و�جوز أن تدعم نشر �حوثتدعم الجامعة نشر �حوث المؤتمرات التي تعقد فیها �عد خضوع ال�حوث   :)104( المادة
 .�ة بین الجامعة والجامعات األخرى ودراسات المؤتمرات المشتر 

 

 �شترط للموافقة على نشر ال�حوث المقدمة للمؤتمرات ما یلي:  :)105( المادة
 .أن �كون للمؤتمر لجنة علم�ة متخصصة في موضوع المؤتمر    .أ

ال�حوث ى رغ�ة اللجنة التنظ�م�ة والعلم�ة للمؤتمر في نشر أن ینص في إعالنات المؤتمر ومطو�اته عل  .ب
 .للمؤتمر التي تخضع للتقی�م العلمي حسب أسلوب ال�حث العلمي ومنهجیته المت�عة المقدمة

 .أن �حصل رئ�س المؤتمر على موافقة خط�ة من العمید ورئ�س هیئة التحر�ر یتعهدان فیها بنشر الوقائعج.    
 .أن یرصد في میزان�ة المؤتمر مبلغ �اف إلجراء عمل�ات التقی�م والط�اعة والنشر   د.                 
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ع�ارة التال�ة: مجلد أو عدد �صدر عن الجامعة مجلد خاص �حمل أسم المجلد وشعار الجامعة تكتب عل�ه ال   :)106( المادة
عة، خالل الفترة بین (الیوم/ سم المؤتمر) المنعقد في الجاماقائع نتاج المؤتمر العلمي (یذ�ر و  خاص:

 الشهر/ السنة والیوم/ الشهر/ السنة)، عمان األردن.
 

 تعتمد األسس التال�ة لنشر �حوث المؤتمرات:   :)107( المادة
�جب أال �كون ال�حث المقدم للنشر في وقائع المؤتمر منشورًا أو مقدمًا للنشر، أو �ان قد قدم أو س�قدم    .أ

روني، لدى أي جهة ناشرة أو طرف و�تعهد ال�احث بذلك خط�ًا وفق النموذج �أي شكل، ورقي أو إلكت
 المعتمد.

ال تنشر ال�حوث إال �عد نقل ملكیتها لصالح الجامعة إذ تص�ح ال�حوث �عد ط�اعتها ملكًا للجامعة ولها   .ب
 حق نشرها وحما�ة هذا الحق.

 .تتم ط�اعتهایتفق العمید ورئ�س هیئة تحر�ر المجلة على عدد النسخ التي س   .ج
 

 .تطبق أحكام وتعل�مات النشر في مجالت الجامعة جم�ع ال�حوث المقدمة للنشرأ.    :)108( المادة
 .�كون العمید مسؤوًال عن إدارة الشؤون المال�ة واإلدار�ة والفن�ة المرت�طة �النشر  .ب                 
للمؤتمر  عن عمل�ة التقی�م العلمي لل�حوث المقدمة للنشر �وقائع �كون رئ�س هیئة التحر�ر مسؤوالً   .ج                 

 .�الموافقة على قبول النشر مسؤولیته وتنتهي
 

  ي:ن العمید و�موافقة الرئ�س �ما یلتصرف مكافآت مال�ة لمن تم تكل�فهم بتوص�ة م  :)109( المادة
 .لمة� 1000) دنانیر لكل 5(محرر أو محرري نصوص ال�حوث على أساس    .أ
 .مزود أو مزودي التحالیل اإلحصائ�ة والرسومات الب�ان�ة والخرائط حیثما یلزم  ب.                 
 .من قام �أي أمور أخرى تتعلق �إجراءات التقی�م والط�اعة وتنظ�م النشر  ج.                 

 

على عمداء للبت فیها بناًء تعل�مات على مجلس التعرض الحاالت التي لم یرد �شأنها نصًا في هذه الأ.    :)110( المادة
 الرئ�س. تنسیب

یرد �شأنها نصًا في هذه التعل�مات، على أن یتم  والتي لم�حق للرئ�س البت في المسائل المستعجلة   .ب                 
 علیها.على مجلس العمداء للمصادقة  الحقاً عرضها 

                  


