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 كلمة ألاستاذ الدكتورة عميد البحث ال لمن

  

يشكل البحث العلمي وسيلة لتوليد املعرفة وتجديدها وتسخيرها في إنتاج املوارد والسلع وتطويرها 

واملؤسسات والدول ويصب ذلك في قناة زيادة الثروة  لتعظيم الفوائد املادية واملعنوية لألفراد

الوطنية وتعزيز الدخل الوطني، وغدا من الواضح أن الدول املتقدمة قد حققت تفوقا كبيرا في 

النواحي البحثية مما انعكس إيجابا على جوانب املعرفة والثقافة والاقتصاد، فالبحث العلمي هو 

 .ألامم والشعوب نحو التقدم والازدهارالبوابة ألاولى التي تعبر من خاللها 
 

 على 
ً
 مباشرا

ً
تضطلع عمادة البحث العلمي في الجامعة الهاشمية بدور كبير فهي تشرف إشرافا

 وإداريا 
ً
متابعة بحوث أعضاء هيئة التدريس في انجاز مشاريعهم البحثية، باإلضافة إلى إشرافها فنيا

ي مجاالت  الهندسة  والعلوم الحياتية والبيئة، وهذا على إصدار عدد من املجالت العلمية املحكمة ف

املجتمع املحلي، ويفض ي إلى تنشيط وفي  ةزجى خدمه كبيرة للمهتمين والباحثين في الجامعأمر ي  

 التواصل العلمي والبحثي بين الجامعة واملجتمع املحلي والدولي.
 

ع املحيط بها والتعريف بانجازات وتسعى عمادة البحث العلمي إلى توثيق أواصر التعاون مع املجتم

القطاعات الصناعية والخدمية والبيئية والزراعية خدمة ساتهم العلمية في االباحثين وبدر 

 
ً
والاجتماعية والطبية وغيرها، فقد ارتأت عمادة البحث العلمي إصدار هذا الدليل الذي يعد موجها

ة به، كما يعتبر أيضا قاعدة بيانات تبين لكافة أمور البحث العلمي والتعليمات وإلاجراءات املتعلق

تخصصات واهتمامات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة حيث نأمل أن يفض ي إلى تعزيز 

نتائج أبحاثهم مما يساهم في تحقيق جزء من من التواصل العلمي البحثي بين الباحثين واملستفيدين 

ساهمة في بناء شرااات فاعلة مع اافة القطاعات املأهداف الجامعة ورسالتها في تنمية املجتمع و 

 الفاعلة فيه.
 

إن طموحاتنا في البحث العلمي ال تقف عند حد فنحن نتطلع إلى تحقيق مزيد من التميز في هذا 

 السياق حتى تصل إلى حالة تضمن فيها الجامعة الهاشمية مركز بحث متميز في اافة مجاالت املعرفة.
 

 لتح
ً
إليه في ظل راعي العلم وأهله صاحب الجاللة امللك  نصبو قيق مزيد مما وفقنا هللا جميعا

 عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم.
 

 عميد البحث ال لمن                         

 مجد توفيق مريال  ة.أ.د                                                   
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 املقدمة
 

تأسست عمادة البحـث العلمي والدراسـات العليا في الجامعة الهاشميـة في مطلـع العام الجامعي 

 مرور أي بعد  1996/1997
ً
أداءه افتتاح الجامعة وهي تعنى بأمور البحث العلمي وتطوير  علىعام تقريبا

تأمين الدعم املالي من خالل في الجامعة، تركز العمادة على تحسين مستوى البحث العلمي  وإجراءاته

 وأي مصادر تمويل جديدة.الالزم ملشاريع أعضاء هيئة التدريس 

 وتم فصل عمادة الب
ً
 .2015/2016في بداية العام الجامعي  حث العلمي عن الية الدراسات العليا رسميا

إلاشراف عليها في الجامعة و النشاطات البحثية تشجيع  تعتبر عمادة البحث العلمي الركيزة ألاساسية في 

ب إيجاد أن النهوض بالبحث العلمي ومواجهة التحديات الكبيرة واملعوقات القائمة يتطلحيث  ،الهاشمية

 بيئة بحثية مناسبة وإدارة فاعلة وتشريعات منظمة وإجراءات ميسرة.

 

وملا اان التقدم في البحث العلمي يستوجب التطوير املستمر للتجهيزات واملعدات الالزمة فإن العمادة 

ء تعمل على تقديم الدعم للباحثين وتطوير البنية البحثية في الجامعة وتقديم الخدمات الالزمة إلجرا

 البحوث العلمية في مختلف الكليات.

 

تسعى عمادة البحث العلمي إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي من خالل دعم ألابحاث العلمية ألعضاء 

هيئة التدريس وتعزيز دور اكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وخاصة البحوث التطبيقية الذي 

املستدامة كما تعمل العمادة على تنويع مصادر دعم ألابحاث تتطلبه خطط التنمية الوطنية الشاملة و 

 العلمية من داخل ألاردن وخارجه.

 

 من حرص عمادة البحث العلمي على خدمة الباحثين في الجامعة فقد عكفت على توفير اافة 
ً
وانطالقا

د البيانات والتي البيانات الضرورية املتعلقة بالبحث العلمي في الجامعة بحيث تم تطوير العديد من قواع

 وأعداد ألابحاث املنشورة في 
ً
 وخارجيا

ً
م إحصائيات دقيقة وتفصيلية لألبحاث املدعومة داخليا

ّ
تنظ

م املعدات وألاجهزة 
ّ
مجالت عاملية وبراءات الاختراع التي حصل عليها منسوبي الجامعة، وقائمة أخرى تنظ

 ة على موقع عمادة البحث العلمي الالكتروني.البحثية املتوفرة في الجامعة وجميع هذه البيانات متوفر 
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 نبذة عل ال مادة
 

ملشاريع لالهتمام بأمور البحث العلمي وتأمين الدعم املالي بحث العلمي أنشئت عمادة ال

 .بحوث أعضاء هيئة التدريس

 الخدمات التي تقدمها ال مادة:

 ت املجتمع والبيئة.تقديم الدعم املالي ملشاريع البحوث التي لها عالقة بمؤسسا -

 املساهمة في تنمية املجتمع عن طريق تطوير وسائل املعرفة ألاساسية والتطبيقية. -

 تنسيق الدعم املالي الخارجي ملشاريع أبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. -

 املحلية والدولية. مد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع املؤسسات ومراكز البحوث العلمية -

 براءات الاختراع وتسجيلها بما يحفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس والجامعة.متابعة  -

 

 أهداف ومهام البحث ال لمن:

املجاالت العلمية اافة على نحو متواصل من خالل دعم  تشجيع إلانتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في

 ع كما يلي:الجامعة في خدمة املجتم هذا إلانتاج مما يزيد من فعالية

 ر املنظومة الالكترونية بكل ما يتعلق بالبحث العلمي.تطوي 

 .مراجعة التعليمات الناظمة للبحث العلمي ومكافات الباحثين ورسوم نشر البحث العلمي 

 .العمل على وضع التعليمات التي تسمح بدعم ابحاث الطلبة ومشاريعهم 

 هيل نشر البحوث تسو  العمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس

 التدريس بالجامعة وتحكيمها. العلمية والدراسات املنجزة من قبل أعضاء هيئة

 .تحفيز النشر العلمي من خالل منح مكافأت للبحوث املنشورة في مجالت علمية مصنفة 

  العتمادها متابعة إجراءات 
ً
دعم تأليف الكتب القيمة ونشرها وتحكيم الكتب املؤلفة سابقا

 حسب ألانظمة والتعليمات.وصرف مكافآت للمحكمين وبراءات الاختراع سية، درا كمقررات

  قاعدة بيانات خاصة بمقيمين وباحثين خارجيين. تطوير 

  متابعة إجراءات 
ً
 وعامليا

ً
 وإقليميا

ً
، دعم حضور املؤتمرات والندوات واملشاركة فيها محليا

 تحقق أهداف الجامعة وتزيد من والتنسيق لعقد املؤتمرات والندوات العلمية املتخصصة والتي

 . املحلي وخدمة نشر وقائعه تفاعلها مع املجتمع

  الالزمة للبحث العلمي والعمل على فتح أبواب ومجاالت أخرى  توفير إلايرادات املاليةالعمل على

 .بالجامعة لتمويل البحث العلمي
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 أعضاء مجلس البحث العلمي

 2015/2016للعام 
 

 ميــد البحـث العلمي أ.د. مجد مريان / ع
 أ.د. وليد صيام / ممثــل كليــة االقتصـاد والعلـوم اإلداريــة

 أ.د. عبدالكريم مرداوي / ممثل كليــــــة اآلداب
 د. سكينة الزيود / ممثل كلية التمريض

 د. نزار الحموري / ممثل كليـــة الموارد الطبيعيـــة والبيئــــة
 ــــة العلـــــــــومد. فراس عفانة / عميد كليــــ

 د. خالد الوديان / ممثل كليـــة الهندســـــة
 د. سجى حامد / ممثل كلية العلوم الصيدالنية

 ممثل كلية االمير الحسين بن عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلوماتد. إباء الفيومي / 
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 2003( ل نة 96ن ام رقم )

 حث ال لمن في الجام ة الهاشميةن ام الب

 ( مل قانول الجام ات25صادر امقتض ى املادة )

 2001( ل نة 42ألاردنية الرسمية رقم )
 

( ويعمل به من 2003يسمى هذا النظام )نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة  -1املادة 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

لية حيثما وردت في هذا النظام املعاني املخصصة لها ادناه ما لم  تدل يكون للكلمات التا -2املادة 

 القرينة على غير ذلك:                     

 الجامعة: الجامعة الهاشمية.

 املجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة.

 الرئيس:رئيس الجامعة.

 لعميد: عميد البحث العلمي في الجامعة.ا
 

لعلمي ال جهد علمي يهدف الى تنمية املعرفة إلانسانية، وتعمل                 يقصد بالبحث ا -3املادة 

 ألحكام ملعنوية والبشرية، الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل املادية وا
ً
وذلك وفقا

 هذا النظام. 
 

 يؤلف املجلس برئاسة العميد وعضوية ال من: -أ -4املادة 

اء من هيئة التدريس ال تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مساعد يمثلون  اليات ثمانية أعض -1           

 الجامعة ومعاهدها، يختارهم مجلس العمداء، بناًء على تتسيب العميد، ملدة  سنتين قابلة للتجديد.

حث العلمي، ــعضوين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبـرة ممن لهم صلة بالب -2          

        للتجديد.   لس العمداء، بناًء على تتسيب العميد ملدة سنة قابلة يختارهما مج

للمشاركة        ث العلميـللمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من املعنييـن بشـؤون البح –ب            

 في جلساته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت على قراراته.
 

 صالحيات التالية:يتولى املجلس املهام وال -5 املادة 

 إلقرارها. ورفعها الى مجلس العمداء اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته -أ        

 النظر في مشروعات البحوث العلمي وإقرارها. –ب         
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 اقتراح ألاسس الكفيلة بحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالبحوث العلمية –ج         

 قرارها.أل تجري في الجامعة أو بمشاركتها أو بنتائج هذه البحوث ورفعها الى الرئيس  لتي ا

 نشرها.بدعم النظر في إجازة املخطوطات املؤلفة واملحققة واملترجمة بعد تقييمها والتوصية  -د         

 وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات ألاخرى املعنية بالبحث العلمي. -هـ         

 مناقشة مخصصات البحث العلمي وإدراجها في موازنة الجامعة. –و          

 مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. –ز          

 إي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي. –ح         
 

 يتولى العميد املهام والصالحيات التالية: – 6املادة 

 علمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.تنفيذ سياسة البحث ال  -أ            

 إعداد مشروع املوازنة السنوية للبحث العلمي. –ب                

 السعي إليجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل اململكة وخارجها ومتابعتها. –ج             

 لجامعة وخارجها ومتابعتها.جمع املعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل ا –د            
 

   ملجلس العمداء، بناًء على تتسيب مجلس البحث العلمي، املستند الى توصية مجلس – 7املادة 

  الكلية ذات العالقة ومجلس القسم فيها أن يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في

، للعمل في مشروع بحث معين.
ً
 أو جزئيا

ً
 الجامعة، اليا

 

   ملجلس العمداء، بناًء على تتسيب املجلس، أن يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية - أ – 9املادة 

 للبحوث املتميزة.

بعض   للرئيس، بناًء على تتسيب مجلس العمداء، أن يقدم املساعدة الالزمة لنشر –ب 

 املؤلفات املتميزة.
 

 م بما في ذلك تنظيم يصدر مجلس العمداء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظا – 10املادة 

تنص   شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان

 هذه التعليمات على وجوب مراعاة أخالقيات البحث العلمي وأعرافه.
 

تبقى   على أن 1999( لسنة 52يلغى )نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية( رقم ) -11املادة 

والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية املفعول الى أن يتم إلغاؤها أواستبدال غيرها التعليمات 

 ألحكام هذا النظام.
ً
 بها وفقا
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 2004( ل نة 4ت ليمات رقم )

 *1999( ل نة 2ت ليمات م دلة لت ليمات رقم ) 

 ت ليمات البحث ال لمن في الجام ة الهاشمية

 2003( ل نة 96( مل ن ام رقم )10صادرة امقتض ى املـادة )

 ن ام البحث ال لمن في الجام ة الهاشمية

 1999( ل نة 52رقم )
 

" 1999تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة  (:1املادة )

 من تاريخ إقرارها.
ً
 ويعمل بها اعتبارا

 

 -ل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات التالية املعاني املدرجة أدناه ما لم تد (:2املادة )

 الجامعة الهاشمية. : الجامعة

 رئيس الجامعة. : الرئيس

 مجلس البحث العلمي. : املجلس

 عميد البحث العلمي. : العميد

 أي الية أو معهد في الجامعة. : الكلية

 أي قسم من ألاقسام ألاااديمية في الجامعة. : القسم

 بحث عن طريق عمادة البحث العلمي.ال من حصل على دعم مالي إلجراء  : الباحث

أي رحلة يقوم بها الباحث إلنجاز بحثه، سواء أاان ذلك بغرض إجراء تحاليل مخبرية،  : السفر

 أم جمع بيانات، أم إلاطالع على مراجع، أم تحقيق مخطوطات، وما شابه ذلك.

 

 دعم مشاريع البحوث ال لمية

 

 لإلجراءات التالية:تدعم الجامعة مشاريع البحوث الع (:3املادة )
ً
 لمية، وفقا

تقدم جميع طلبات دعم مشاريع البحوث العلمية على نموذج "مشروع بحث" الذي يعتمده  أ

 املجلس.

يقدم الباحث أربع نسخ من نموذج "مشروع البحث" ويحتفظ بإحدى النسخ، ويقدم النسخ  -ب

 ألاخرى إلى رئيس القسم املختص.
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 في املكان املعد يرفع رئيس القسم إلى عميد ا -ج
ً
لكلية، رأي مجلس القسم في مشروع البحث مدونا

 له في مشروع البحث، ويحتفظ بنسخة من النموذج.

 في املكان املعد له في مشروع البحث، ويحتفظ بنسخة  -د
ً
يحيل عميد الكلية إلى العميد رأيه مدونا

 من النموذج.

م، ويأخذ توصية بشأنها ترفع إلى الجهة ينظر املجلس في البحوث املقدمة إليه من أجل الدع -ه

 ( من هذه التعليمات.4املعنية الواردة في املادة )

 في نهاية ال مرحلة أو في نهاية ال فصل دراس ي، عند تخفيض العبء  -و
ً
يقدم الباحث تقريرا

الدراس ي للباحث، أو تفرغ الباحث بما في ذلك الفصل الصيفي، إلى رئيس القسم املختص، الذي 

 ملا تم من أعمال  يحيل
ً
نسخة منه إلى ال من عميد الكلية والعميد، بحيث يتضمن التقرير عرضا

 باملصروفات. لةمتص
ً
 بإنجاز البحث، وكشفا

يحدد الباحث الفترة الزمنية الالزمة إلنجاز مشروع بحثه ويجوز أن تكون الفترة على مراحل  -ز

ديم تقرير إلى العميد في نهاية ال مرحلة ويخصص مبلغ مالي لتنفيذ ال مرحلة ويقوم الباحث بتق

 من مراحل البحث. 

 يضمنه نتائج بحثه عند انتهاء البحث أو مدة  -ح
ً
يقدم الباحث إلى العميد وعميد الكلية تقريرا

 املشروع.

يحق للباحث أن ينشر نتائج بحثه بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة أن يذكر دعم  -ط

 الجامعة لبحثه.

و يسترد ما تبقى من الدعم املقرر للباحث، بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية يوقف أ -ي

املجلس، في حالة عدم تنفيذ البحث حسب ما ورد في نموذج "مشروع بحث"، دون مبرر يقبله 

 املجلس.

في حالة اشتراك باحثين أو أكثر من أقسام مختلفة تقدم نسخة من نموذج مشروع البحث إلى  ك

 رؤساء ألاقسام املعنية، ويتم السير بالخطوات نفسها الواردة في هذه املادة.ال من 

 

 يجري تقرير الدعم املالي للبحث العلمي على الوجه التالي: -(:أ4) املادة

 ( بقرار من الرئيس، بناء على توصية العميد، إذا اان مبلغ الدعم ال يتجاوز ألف دينار.1

 صية املجلس، إذا اان مبلغ الدعم ال يتجاوز ثالثة آالف دينار.( بقرار من الرئيس، بناء على تو 2

( بقرار من مجلس العمداء، بناء على توصية املجلس، إذا اان مبلغ الدعم يزيد على ثالثة آالف 3

 دينار.

 للنظام املالي في الجامعة، وفي حدود مخصصات املوازنة. -ب
ً
 يجري صرف الدعم املالي وفقا
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بقرار من مجلس العمداء وتنسيب املجلس، دعم مشروع بحث تشترك فيه يجوز،  (:5) املادة

 الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر.

 

يسمح للباحث بالسفر ألغراض البحث العلمي على أن يكون قد وصل في بحثه إلى  -(: أ6) املادة

ل مرحلة تستدعي السفر، وذلك بموجب تقرير يقتنع به املجلس، وأن يرفق مع طلبه الستكما

 من الجهة املسافر إليها باملوافقة على استقباله إلجراء البحث الذي ينوي 
ً
إجراءات السفر كتابا

 عليه، وتقديم التسهيالت له. لعملا

 يقتصر الدعم ألغراض السفر املتعلق بمشروع البحث للعاملين في الجامعة على ما يلي:  -ب

 ( نفقة تذكرة السفر بالدرجة السياحية.1

.( اامل امل2
ً
 ياومات الداخلية ملدة ال تزيد على ثالثين يوما

 التي تليها.3
ً
 وربعها لثالثين يوما

ً
 ( نصف املياومات الخارجية ألول خمسة عشر يوما

 ( يسمح للباحث بالسفر مرة واحدة في العام.4

( من ميزانية %20( أن ال تزيد نسبة تكاليف دعم سفر أعضاء هيئة التدريس في الجامعة علــى )5

 عم ألابحاث في عمادة البحث العلمي.د

 ( وفي جميع ألاحوال ال يجوز أن يزيد مبلغ الدعم الكلي املخصص للسفر الخارجي على ألفي دينار.6

 -يجوز السفر إلى الخارج من أجل ما يلي: -ج

الحصول على مخطوطات أو وثائق يتعذر الحصول عليها دون سفر، وتصبح املخطوطات والوثائق  (1

 للجامعة.التي يح
ً
 صل عليها الباحث أو يقوم بتصويرها بدعم من الجامعة ملكا

استعمال ألاجهزة واملختبرات إذا لم تتوافر ألاجهزة وإلامكانات العلمية في املؤسسات ألاردنية، أو  (2

 لم تسمح تلك املؤسسات للباحث باستعمال ألاجهزة املتوافرة لديها.

 ع -د
ً
 للمجلس.يقدم الباحث بعد عودته تقريرا

ً
 مفصال

ً
 لميا

 للنشر بعد سفره ألاول. -ه
ً
 مقبوال

ً
 ال يدعم سفر الباحث مرة ثانية إال إذا اان قد نشر أو قدم بحثا

يتم دعم سفر الباحثين ممن حصلوا على دعم ألبحاثهم من خارج الجامعة حسبما ورد في  -و

 مشروع البحث املعتمد من الجهة املانحة والجامعة.

 

يجوز تعيين باحثين ومساعدي بحث متفرغين للعمل في مشاريع البحث العلمي، وذلك  -(: أ7) املادة

 بطلب من الباحث الرئيس بقرار من 
ً
بموجب عقود يوقعها الرئيس والباحث املعني، وتجدد سنويا

 الرئيس وتنسيب العميد.
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 للطالب املتفرغ في برنامج امل -ب
ً
اجستير، ومائة وخمسون تدفع مكافأة مالية قيمتها مائة دينار شهريا

 للطالب املتفرغ في برنامج الدكتوراه مقابل عمله في مشاريع بحوث مدعومة من الجامعة أو 
ً
دينارا

 من خارجها بما في ذلك الفصل الصيفي.

 

( من قيمة الدعم الكلي مكافأة للباحث الذي %20يجوز تخصيص ماال يزيد على ) -(: أ8) املادة

ل الصيفي إذا تطلبت الضرورة إجراءه في ذلك الفصل، وذلك يقوم ببحث علمي خالل الفص

بتنسيب من املجلس وبقرار من الرئيس على أن ال تزيد قيمة املكافأة له عن قيمة املكافأة التي 

 عضو هيئة التدريس املكلف بالتدريس.  ايستحقه

 إلى املجلس يتضمن ما أنجزه أثناء الفصل الصي ب
ً
 وافيا

ً
في، وللمجلس أن يقره يقدم الباحث تقريرا

 ويوص ي بدفع املكافأة املخصصة للتفرغ البحثي في ضوء إنجاز خطة البحث.

 

(:يحدد عدد البحوث التي يقوم الباحث بتنفيذها، أو يشارك في ذلك، في الوقت نفسه بدعم 9) املادة

 من الجامعة، بثالثة بحوث على ألاكثر.

  

 النشر دعم

 

ث والدراسات واملؤلفات والترجمات واملخطوطات املحققة )ويشار (: يتم دعم نشر البحو 10) املادة

 بكلمة مخطوط أو منشور(، على النحو التالي:
ً
 -إليها جميعا

تقدم طلبات دعم النشر إلى املجلس على نموذج خاص، وترفق مع الطلب ثالث نسخ من املخطوط  أ

 الذي يراد دعم نشره بشكله النهائي.

لى مختص أو أكثر في الجامعة أو خارجها لتقييمه وبيان مدى صالحيته يحيل املجلس املخطوط إ -ب

 للنشر، وذلك لقاء مكافأة رمزية يحددها املجلس بموافقة الرئيس.

 يتخذ املجلس التوصيات الخاصة بالطلبات املقدمة إليه من أجل دعم النشر. ج

 -د مقدم الطلب بما يلي:يتخذ املجلس توصياته بشأن الدعم قبل نشر املخطوط، على أن يتقي -د

 ( مالحظات املجلس.1

 ( وضع عبارة )نشر بدعم من الجامعة( على الغالفين الداخلي والخارجي للمنشور.2

 

( من التكاليف التي يتحملها مقدم الطلب %70يكون دعم الجامعة ما نسبته ) -(:أ11) املادة

يزيد هذا الدعم على ألفي دينار. أما في  للطباعة أو النشر لأللف نسخة ألاولى من املنشور، على أن ال 
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 عنحالة املنشور متعدد ألاجزاء فيحسب الدعم لكل جزء، على أن ال يقل عدد صفحات الجزء 

 ثالثمائة صفحة، بمعدل ال يقل عن ثالثمائة وخمسين المة للصفحة الواحدة.

أن تقدم مطالبتها التي يتم، بقرار من العميد، دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر، بعد  -ب

 تمثل أفضل العروض، وذلك حسب ألاصول.

 تعود مسؤولية تدقيق الطباعة على مقدم الطلب. ج

 عند صدور املنشور، ويرسل نسخة من إلاشعار إلى مدير املكتبة، كما  -د
ً
يشعر املؤلف العميد خطيا

غراض الحفظ وإلاهداء. يقدم إلى عمادة البحث العلمي مائة نسخة ترسل إلى مكتبة الجامعة أل 

 ويجوز الاحتفاظ بخمس نسخ منها في مكتب العميد، ألغراض إلاهداء والتبادل.

 

يقتصر دعم نشر الابحاث العلمية على املجالت العلمية العاملية املصنفة في  -1 (:12) املادة

Thomson Reuters ولها معامل تأثير " " 

 لجامعة ملرة واحدة لنفس البحث.تصرف رسوم بدل النشر للباحث ألاول من ا -2 

 ( دينار أردني. 350يكون الحد ألاقص ى لدعم ونشر البحث العلمي بقيمة ) -3 

 

 يجوز قبول طلبات دعم النشر املقدمة من املوظفين في الجامعة. (:13) املادة

 

 يجوز للجامعة، بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية املجلس، أن تنشر مؤل (:14) املادة
ً
فا

، أو ترجمة ممتازة على نفقتها ضمن سلسلة من منشوراتها، وفق مواصفات تعتمدها لهذه 
ً
قيما

 الغاية، على أن تخضع هذه املنشورات للتقويم. ويشمل هذا النوع من النشر ألاعمال التالية:

 (Monographsالدراسات املتخصصة ) -أ

 البحوث التي دعمتها الجامعة. -ب

والدراسات واملخطوطات املحققة التي تحوي إضافة هامة للمعرفة، أو يخدم  املؤلفات والبحوث ج

 نشرها أغراض التنمية في اململكة ألاردنية الهاشمية بشكل خاص، والعالم بشكل عام.

 من املعرفة إلانسانية إلى اللغة العربية، أو التي تنقل  -د
ً
 هاما

ً
الترجمات املمتازة التي تنقل جانبا

 صيل إلى اللغات ألاجنبية.الفكر العربي ألا 

 أو أكثر القيام بها، وذلك بعد  ه
ً
ألاعمال العلمية والدراسات والبحوث التي تكلف الجامعة شخصا

 تقييمها من قبل مختص أو أكثر.

 

 -يعتمد ما يلي فيما يتعلق بمنشورات الجامعة: -(:أ15) املادة

 ( يقرر املجلس عدد النسخ التي ستطبع من ال منشور.1
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 ( يعطى صاحب أو أصحاب املؤلف خمسين نسخة من املنشور.2

 ( إذا أعيدت طباعة الكتاب يعطى املؤلف النسبة نفسها التي أعطيت له عن الطبعة ألاولى.3

( %50يحدد املجلس سعر بيع ال منشور على أساس ضعفي سعر التكلفة، ويمنح املؤلف ) (1-ب

 من ألارباح.

عليها مع املؤلف مقابل جهده في التأليف، شريطة عدم منحه يجوز دفع مكافأة مالية يتفق  (2

 ( من هذه الفقرة.1النسبة املقررة من ألارباح كما وردت في البند )

 للجامعة، ولها اامل حقوق نشره وحماية هذه الحقوق. (3
ً
 يصبح املؤلف بعد طباعته ملكا

 

 يشمل إجمالي تكلفة املنشور ما يلي: (:16) املادة

م التأليف أو الترجمة، إن وجدت، والتي تدفع مكافأة للمؤلف أو املترجم وما يتبعها من تكلفة دع -أ

 مكافآت للطباعة واملراجعة والتدقيق اللغوي إن اقتض ى ألامر ذلك.

 تكلفة الطباعة حسب فاتورة املطبعة. -ب

و )ب( من هذه ( من مجموع التكلفة في الفقرتين )أ( %10تكلفة التوزيع والتخزين، وبما يعادل ) ج

 املادة.

( من مجموع التكلفة في الفقرتين )أ( و )ب( من هذه %20قيمة املصاريف إلادارية، وبما يعادل ) -د

 املادة.

 

 البحث ال لمن مل خارج الجام ة منح

 

تشمل هذه املنح تلك التي تحصل عليها الجامعة من الخارج لدعم البحث العملي في  (:17) املادة

لدعم بحوث علمية محددة يقوم بها باحث أو أكثر في الجامعة. ويجوز إشراك حقول محددة، أو 

 -باحث أو أكثر من خارجها وفق إلاجراءات التالية:

يتم تقديم الطلب للحصول على منحة من هذا النوع بالطريقة التي تحددها الجهة املانحة،  -أ

هذه التعليمات، وفي حاالت خاصة  ( من3وتراعى إجراءات تقديم الطلب املنصوص عليها في املادة )

 ومبررة وبموافقة العميد يجوز تقديم الطلب إلى الجهات املانحة.

نيبه. -ب  توقع الاتفاقيات مع الجهات املانحة من الرئيس أو ممن ي 

تقوم وحدة الشؤون املالية في الجامعة بإيداع ما يرد من قيمة املنحة في حساب خاص، وتتبع  ج

 -تالية:إجراءات الصرف ال

 بالوصوالت أو الكشوفات 1
ً
( يعتمد العميد ال طلب للصرف يقدمه الباحث الرئيس ي، مشفوعا

 املخصصة لذلك.
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 ( تصرف املخصصات املعتمدة في موازنة البحث، حسب إجراءات الصرف املتبعة في الجامعة.2

 

 اآلتي:( البند )أ(: تخصيص نسبة مكافأة الباحثين من قيمة دعم املشروع ا18املادة )

 املشاريع املدعومة من خارج اململكة ألاردنية الهاشمية: -1

( من قيمة ألاجهزة %20( من قيمة بند مكافأة الباحثين باإلضافة إلى )%60مكافأة الباحثين = )

( %100واملعدات التي ستحصل عليها الجامعة في نهاية املشروع وعلى أن ال تتجاوز مكافأة الباحثين )

 افأة الباحثين، وعلى أن ال تتعارض مع شروط الجهة املانحة.من قيمة بند مك

 املشاريع املدعومة من داخل اململكة ألاردنية الهاشمية باستثناء الجامعة الهاشمية: -2

( من قيمة ألاجهزة %5( من قيمة بند مكافأة الباحثين باإلضافة إلى )%75مكافأة الباحثين = )

( %100ة في نهاية املشروع وعلى أن ال تتجاوز مكافأة الباحثين )واملعدات التي ستحصل عليها الجامع

 من قيمة بند مكافأة الباحثين وعلى أن ال تتعارض مع شروط الجهة املانحة.

تدفع نسبة مئوية من مستحقات الباحث بعد تقديم التقارير املرحلية حسب شروط الجهة   -ب

 املانحة.

الاشتراك في املؤتمرات العلمية العاملية  تغطى من مخصصات مشروع البحث تكاليف  -ج

وإلاقليمية واملحلية املتخصصة واملحكمة أو ورش العمل وحلقات النقاش العلمية )تذكرة سفر، 

رسوم املؤتمر، وإلاقامة( خالل فترة إجراء البحث على أن يقدم الباحث ورقة علمية للمؤتمر، أو 

يشارك أكثر من باحث في الورقة نفسها في  يشارك في حلقة نقاش أو ورشة عمل، وال يجوز أن

 املؤتمر الواحد، كما ال يجوز تقديم دعم للورقة نفسها ألكثر من مؤتمر واحد.

يجوز تعيين باحثين أو مساعدي بحث متفرغين بطلب تكليف يقدمه الباحث الرئيس على أن  -د

ميد، وموافقة رئيس الجامعة، تحدد قيمة املكافأة في امليزانية التفصيلية للبحث، بالتنسيق مع الع

 وينتهي عملهم بانتهاء التكليف.

 

 الاختراع اراءات

 

(: تسجل أي براءة اختراع قد تنتج عن بحث يجريه باحث من الجامعة، وذلك بغض النظر 19) املادة

عن مكان إجراء البحث أو املرافق املستخدمة لتنفيذه، بحيث توزع عوائد الاختراع على النحو 

 -التالي:

( من العوائد على أن تخصص ربع حصتها ألغراض البحث %50تحصل الجامعة على ما يعادل ) -أ

 العلمي في الجامعة.

 ( من العوائد.%50يحصل الباحث على ما يعادل ) -ب
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تقتطع قبل توزيع إلايرادات في البندين )أ( و )ب( من هذه املادة الحصص العائدة ألي طرف  ج

ات ممولة أو باحثين منفردين، والتي تنص عليها العقود املبرمة بهذا ثالث كمؤسسات بحثية أو جه

 الشأن.

 الفكر ال لمن ترجمة

 

 -(: يقوم املجلس بوضع خطة تفصيلية تتناول ما يلي:20) املادة

 تحديد ألاولويات ال عام في مجاالت املعرفة عند اختيار ما يترجم منها. -أ

 دوريات، وتحديد الطرق املناسبة لذلك.اختيار النصوص للترجمة من الكتب وال -ب

 تكليف متخصصين لوضع ملخص بالعربية ملجموعة أبحاث في موضوع علمي محدد. ج

 اختيار املترجمين واملراجعين. -د

 تحديد املدة التي يتم فيها إنجاز الترجمة. ه

لتبادل الخبرات الاتصال باملؤسسات املعنية بنقل الفكر العلمي في البالد العربية وخارجها  -و

 واملعلومات في هذا الشأن.

وضع مواصفات تحدد طريقة إعداد العمل املترجم أو املنقول من حيث التوثيق واملراجع  -ز

 والفهارس والهوامش والشكل.

 إلاشراف على نشر املترجم، بما في ذلك الحصول على حقوق امتياز الترجمة. -ح

 

 راج الال امة ملكافآت املترجمال وامل القواعد

 

تصرف للمترجم مكافأة مالية بقرار من الرئيس، وتوصية من املجلس، وتقدر قيمة  -(:أ21) املادة

املكافأة على أساس عدد صفحات الكتاب املترجم وليس على أساس عدد صفحات الكتـاب ألاصلي، 

املترجم  وتعد الكشافات والفهارس وقوائم املصطلحات والشروح والهوامش والتعليمات التي يعدها

 من املادة املترجمة.
ً
 جزءا

يتقاض ى املترجم أجرة الطباعة التي يقدرها املجلس بعد أن يقدم نسختين مطبوعتين من املادة  -ب

 املترجمة.

( من املكافأة للمترجم بعد تقييم املادة املترجمة وإجازتها، وما يعادل %80يدفع ما قيمته ) -ج

 طبعة وطباعة الكتاب.( منها بعد تدقيقه )لبروفات( امل20%)

( من عدد النسخ املطبوعة من الكتاب إذا اان عددها ألف نسخة أو أكثر. %5يعطى املترجم ) -د

( من عدد النسخ %2.5وإذا أعادت الجامعة طباعة الكتاب املترجم مرة واحدة أو أكثر فيعطى )

 املطبوعة.



19 

 

و أكثر. وفي هذه الحالة، تحسب بموافقة املجلس، أن يشترك في ترجمة الكتاب شخصان أ يجوز،ه

 لعدد الصفحات التي قام بترجمتها.
ً
 قيمة املكافأة لكل واحد منهم وفقا

 

للمجلس تكليف شخص أو أكثر للقيام بمراجعة الترجمة، وتدفع ملراجع أو مراجعي  (:22) املادة

ت خاصة يقدرها ( من املكافأة التي تخصص للمترجم. ويجوز في حاال %30الترجمة مكافأة ال تتجاوز )

( %45الرئيس، بناء على تنسيب املجلس، رفع نسبة املكافأة لتصل في حدها ألاعلى إلى ما مقداره )

 من املكافأة التي خصصت للمترجم.

 

(: للمجلس تكليف مدقق لغوي لتدقيق املادة املترجمة مقابل مكافأة يحددها الرئيس بناء 23) املادة

 على تنسيب املجلس.

 

: يجوز للمجلس التنسيب بمعاملة الكتاب املترجم باألسلوب نفسه الذي تنص عليه املادة (24) املادة

 ( من هذه التعليمات.16)

 

(: رئيس الجامعة وعميد البحث العلمي ومدير وحدة الشؤون املالية مسؤولون عن تنفيذ 25) املادة

 أحكام هذه التعليمات.
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 2015( ل نة 1ت ليمات رقم )

 ليمات منح حوافز للنشر ال لمن ألعضاء هيئة التدريس في الجام ة الهاشمية""ت 

 ( مل ن ام البحث ال لمن رقم9صادرة عل مجلس ال مداء اموجب أحكام املادة )

  16/3/2015( تاريخ  648/23/2015اقراره رقم  ) 2003( ل نة 96) 
 

ر العلمي ألعضاء هيئة التدريس فى الجامعة هذه التعليمات " تعليمات منح حوافز النش تسمى (:1املادة )

 من تاريخ 
ً
 .16/3/2015الهاشمية"  ويعمل بها اعتبارا

 

 في علمية بحوث بنشر يقوم تصرف حوافز النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة ملن (:2) املادة

  عاملية مصنفة علمية مجالت
ً
والتى تعتمد  (Thomson Reuters  or Scopus)هيئة  لتصنيف وفقا

  تصنيفها للمجالتفي 
ً
 Impact التأثير الرصينة ولها معامل واملراجعات العاملية للسمعة وفقا

Factor (IF) ، مثل والعريقة املميزة املجالت في أو Science أو Nature يقوممن أو  يعادلهما، ما أو 

 بتسجيل يقوم قة، أونشر علمية عاملية مرمو  دار قبل من تنشر كتب في فصول  أو كتب بتأليف

 .عاملية، على أن يذكر اسم الجامعة الهاشمية على اافة هذه ألاعمال اختراع براءات
 

 لرفع وعلى املستوى الوطني الجامعة في العلمي بالبحث النهوض للمساهمة فيالحوافز  هذه تهدف (:3املادة )

  جامعة خمسمائة أفضل ضمن لتصبح الجامعة الهاشمية تصنيف
ً
الحضور  حققوت عامليا

  .فيها التدريس هيئة للجامعة وأعضاء العالمي
 

 مالية مكافأة الجامعة في العلمي البحث عميد من وبتنسيب يصرف بقرار من رئيس الجامعة -أ (:4املادة )

 قواعد وفق عاملية مصنفة علمية مجالت في بحوثهم نشروا التدريس الذين ألعضاء هيئة

 :اهأدن في الجدول  املدرجة التصنيف

 الشــــروط قيمة املكافأة )االدينار ألاردبن( فئة املكافأة

  Thomson Reutersللبحث املنشور فى قاعدة بيانات 500 أ

 فأكثر  3معامل التأثير للمجلة و 

  Thomson Reutersللبحث املنشور فى قاعدة بيانات 400 ب

 3وأقل من  1.5ن معامل التأثير للمجلة مو 

  Thomson Reutersنشور فى قاعدة بياناتللبحث امل 300 ج

 1.5 وأقل من   0.5من معامل التأثير للمجلةو 

  Thomson Reutersللبحث املنشور فى قاعدة بيانات 100 د

  0.5 أقل من معامل التأثير للمجلة و 
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وبتنسيب من عميد البحث العلمي مكافأة مالية قدرها  يصرف بقرار من رئيس الجامعة -ب

 ألعضاء هيئة التدريس فى مختلف الكليات الذين نشروا أو قبل لهم ( خمس50)
ً
ون دينارا

 فى مجالت علمية محلية أو عربية أو عاملية مصنفة فى
ً
، على أن   Scopusللنشر بحوثا

 تكون هذه املجالت معتمدة من الجامعة الهاشمية.

 

لتعليمات على أعضاء هيئة التدريس ( من هذه ا4توزع قيمة املكافأة الواردة فى املادة ) (:5املادة )

 للتوزيع املبين أدناه:
ً
 واملشاركين في البحث، وفقا

 

 مقدار املكافأة عدد الباحيال

 اامل قيمة املكافأة املقررة ااحث املنفرد

 للباحث الثاني %40للباحث ألاول و  %60 ااحيال اثنال

 ثالثة ااحيال
للباحث  %20للباحث الثاني و  %30للباحث ألاول و  50%

 الثالث

 أرب ة ااحيال
للباحث  %20للباحث الثاني و  %30للباحث ألاول و  40%

 للباحث الرابع %10الثالث و 

 ااحيال فأكثر خم ة
للباحث  %20للباحث الثاني و  %25للباحث ألاول و  35%

 توزع على بقية الباحثين آلاخرين بالتساوي  %20الثالث و

 

صرف قيمة ا  (:6املادة )
 
( من هذه التعليمات ألعضاء هيئة التدريس 4ملكافأة الواردة فى أحكام املادة )ت

الذين هم على رأس عملهم بالجامعة للبحوث املنشورة والتى لم يمض ي على نشرها أكثر من 

 سنة واحدة فقط شريطة ذكر إسم الجامعة الهاشمية ضمن عنوان البحث .

  

إذا اان الباحث من ألاساتذة الزائرين لقضاء ال تصرف مكافأة مالية عن النشر العلمي   -أ

إجازة التفرغ العلمي في الجامعة الهاشمية باستثناء من ينجز البحث العلمي فى الجامعة 

 الهاشمية على أن يذكر إسم الجامعة الهاشمية ضمن  عنوان البحث.

 من رسالة أحد طلبة ال -ب
ً
دراسات إذا اان البحث العلمي املنشور أو املقبول للنشر مستال

العليا او أي مشروع تخرج لطلبة الجامعة الهاشمية، فيعامل الطالب كباحث من 

 ألحكام  املادة )
ً
 ( من هذه التعليمات.5الجامعة و يمنح املكافأة وفقا

فى حال مشاركة باحثين ضمن البحث العلمي املنشور أو املقبول للنشر من خارج  -ج

معة الهاشمية فقط شريطة ذكر إسم الجامعة، تصرف مكافأت للباحثين من الجا
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الجامعة الهاشمية ضمن عنوان البحث، وتصرف املكافأة بناًء على ترتيب أسمائهم 

 ألحكام املادة )
ً
 ( من هذه التعليمات. 5ضمن البحث وفقا

 

صرف بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب (:7املادة )
 
مقطوعة  مالية مكافأة العلمي البحث عميد من ت

  أو قبل للنشر فــي التدريس في الجامعة عن ال بحث نشر هيئة دينار ألعضاء (600) مقدارها

Science  أو  Nature     على أن يكون البحث ضمن تخصص الباحث الدقيق وباللغة

إلانجليزية وأن يضمن إسم الجامعة الهاشمية ضمن عنوان البحث، وتحدد نسبة املكافأة 

 لترتيب أسمائهم ضمن البحث 
ً
 ( من هذه التعليمات. 5كما هو موضح فى املادة )وفقا

 

صرف بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب (:8املادة )
 
مقطوعة  مالية مكافأة العلمي البحث عميد من ت

 نشر دور  قبل من التدريس في الجامعة عن ال كتاب منشور  هيئة دينار ألعضاء (600) مقدارها

الباحث وبحد أقص ي كتابين عن ال  تخصص لمجا وفي عاملية وذات سمعة علمية مرموقة 

كما  ألي منهم دكتوراه او رسالة ماجستير من مستخلصات الكتاب ال يحتوى  سنة على ان

  محررا التدريس هيئة عضو اذا اان، فقط أردني دينار  (500) مقدارهايصرف مكافأة مالية 

“Editor” تحرير الكتاب فتحدد  وفى حال وجود أكثر من عضو هيئة تدريس عمل على ، لكتاب

 لترتيب أسمائهم ضمن الكتاب كما هو موضح فى املادة )
ً
( من هذه 5نسبة املكافأة وفقا

 التعليمات. 

  

صرف بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب (:9املادة )
 
مالية مقطوعة  مكافأة العلمي البحث عميد من ت

 250) مقدارها
ً
 او أكثر منشور فى كتاب عن ال فصل  التدريس في الجامعة هيئة ألعضاء ( دينارا

 من
ً
الباحث  تخصص مجال وفي عاملية وذات سمعة علمية مرموقة  نشر دور  قبل ومنشورا

 فى مجال ان يكون  كتاب وبحد أقص ي فصلين عن ال سنة شريطة  الدقيق لكل فصل من

 . سابقا نشره تم قد منه جزء اي او الفصل محتوى  يكون  ال الباحث الدقيق على ان تخصص

 

( ألعضاء هيئة التدريس الذين هم على 9( و )8تصرف املكافآت الواردة فى أحكام املادتين ) (:10املادة )

رأس عملهم في الجامعة وللكتب أو الفصول من الكتب العلمية املنشورة والتى لم يمض ي 

على نشرها أكثر من سنة واحدة على أن يضمن إسم الجامعة الهاشمية ضمن عنوان 

 البحث.
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صرف بقرار من رئيس الجامعة وبتنسيب (:11املادة )
 
مقدارها      مالية مكافأة العلمي البحث عميد من ت

من  مسجلة عاملية إختراع املسجلين براءاتفي الجامعة  التدريس هيئة ( دينار ألعضاء700)

ول إلاتحاد أو إحدى د فى ال من الواليات املتحدة الامريكية أو كندا الهاشمية الجامعة خالل

ألاوروبي أو استراليا أو اليابان وبحد أقص ي برائتي اختراع فى السنة الواحدة على أن يكون 

جزء من براءة الاختراع من بحث تم إنجازه فى الجامعة الهاشمية وأن يكون ضمن عنوان 

 البحث فى براءة الاختراع اسم الجامعة الهاشمية. 

 عامــة أحكــام

 

 ات صرف مكافأة الباحث:(: اجراء12املادة ) 

 للنموذج الالكتروني املعتمد لدى عمادة البحث  -1
ً
يقدم الباحث طلب صرف املكافأة وفقا

 العلمي في الجامعة.

( الى عميد البحث (DOIيقدم الباحث نسخة من إلانتاج العلمي املنشور أو املقبول للنشر  -2

 بجميع املعلوما
ً
ت عن املجلة العلمية و فهرستها العلمي والدراسات العليا في الجامعة معززا

، او نسخة الكتاب أو الفصل من كتاب ومعلومات عن دار (Impact Factorو معامل التأثير )

 الطلب. مع للباحث الذاتية السيرة مع إرفاقالنشر، أو نسخة براءة الاختراع 

افآت يعرض جميع الانتاج العلمي على عميد البحث العلمي العتماده والتنسيب بصرف املك -3

 الى رئيس الجامعة.

 

 العلمي والدراسات العليا. البحث عمادة أمانات حساب من املالية املكافآت تصرف(: 13املادة )

 تلغي هذه التعليمات أي تعليمات أو قرارات أخري تتعارض وأحكامها.(: 14املادة )

لتعليمات بتنسيب من عميد هذه ا في نص فيها يرد لم التي الحاالت في الجامعة  رئيس يبت(: 15املادة )

 البحث العلمي.

بل الذي إلانتاج على التعليمات  هذه : تطبق(16املادة )
 
 بعد تاريخ إقرارها للنشر ق
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 2003( ل نة 2ت ليمات رقم )

ت ليمات "الاشتراك في املؤتمرات ال لمية والندوات وورش ال مل واملهام 

  مداءالرسمية في الجام ة الهاشمية" صادر عل مجلس ال

 اموجب أحكام املواد في الن ام املالي للجام ة
 

(: تسمى هذه التعليمات "تعليمات الاشتراك في املؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل 1املادة )

 واملهام الرسمية في الجامعة الهاشمية" ويعمل بها من تاريخ إقرارها.

 

  (:2املادة )
ً
لألولويات التي تخدم التخصص ألاااديمي  يتم الاشتراك باملؤتمرات العلمية تبعا

 لالهتمامات التي تحددها الجامعة أو ترتبط باحتياجات املجتمع ألاردني ومشكالته.
ً
 للمشارك، ووفقا

 

يتم الاشتراك باملؤتمرات العلمية بقرار من الرئيس، بناء على تنسيب العميد وتوصية  (:3املادة )

ى املشاركة التوزيع املتكافئ بين أعضاء هيئة التدريس في رئيس القسم، ويراعى عند املوافقة عل

 القسم أو الكلية.

 

لعضو هيئة التدريس املشاركة في مؤتمر علمي واحد مدعوم من الجامعة في العام  (:4املادة )

الدراس ي الواحد خالل الفصل الدراس ي ألاول أو الثاني، شريطة أن ال تزيد مدة املشاركة في املؤتمر 

فصل الدراس ي ألاول أو الثاني على أسبوع تدريس ي، ويجوز مشاركة عضو هيئة التدريس في أثناء ال

الفصل الصيفي شريطة أن ال تزيد مدة املشاركة ملن يقوم بالتدريس في الفصل الصيفي على ثالث 

أيام تدريسية، وال يجوز املشاركة في مؤتمرات أو ندوات أو ورش عمل تعقد خالل أسبوع الامتحانات 

 للتقويم الجامعي املعمول به في الجامعة، ا
ً
لنهائية أو ألاسبوع ألاول من بداية ال فصل دراس ي طبقا

ويستثنى من ذلك الاشتراك في املؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل أو الاجتماعات املتعلقة بمشاريع 

صيد إجازاته ألابحاث املدعومة من الخارج وبحد أقص ى ثالث أيام تدريسية، على أن تخصم من ر 

 السنوية، ودون أن تتحمل الجامعة أية نفقات مالية لقاء هذا الاشتراك.

 

تتحمل الجامعة النفقات املالية املترتبة على املشاركة في املؤتمر العلمي بحد أعلى  (:5املادة )

 ملكان إنعقاد املؤتمر.1500مقداره )
ً
 ( ألف وخمسمائة دينار، وتبعا
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( من هذه التعليمات يصرف لعضو الهيئة التدريسية املشترك 5أحكام املدة )مع مراعاة  (:6املادة )

 -في مؤتمر علمي غير مدعوم من أي جهة خارج الجامعة ما يلي:

تذكرة السفر الالزمة حسب الدرجة املقررة بموجب تعليمات الانتقال والسفر من عمان إلى مكان  -أ

 موجب إيصاالت رسمية.إنعقاد املؤتمر والعودة أو قيمة البدل عنها ب

 رسوم الاشتراك في املؤتمر إن وجدت. -ب

 اامل املياومات املقررة له عن فترة املشاركة في املؤتمر. -ج

 

يصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي سيشارك في مؤتمر علمي اامل املياومات املقررة  -(: أ7املادة )

رسوم املؤتمر وتذاكر السفر أو رسوم له إذا حصل على دعم من الجهة املنظمة للمؤتمر يغطي 

املؤتمر أو تذاكر السفر، وفي هذه الحالة تغطي الجامعة باإلضافة إلى اامل املياومات املقررة تذاكر 

 السفر أو رسوم املؤتمر غير املغطاة من الجهة املنظمة.

ملقررة له، ./. من املياومات ا50يصرف لعضو الهيئة التدريسية الذي سيشارك في مؤتمر علمي  -ب

 إذا حصل على دعم من الجهة املنظمة للمؤتمر يغطي نفقات إلاقامة وتذاكر السفر ورسوم املؤتمر.

 

( من هذه التعليمات للرئيس املوافقة على حضور عضو 4مع مراعاة أحكام املادة ) (:8املادة )

 آخر في الفصل الدراس ي، شريطة أن ال تتحمل الجامع
ً
ة آية نفقات مالية الهيئة التدريسية مؤتمرا

 تترتب على هذه املشاركة.

 

(: على عضو الهيئة التدريسية الذي يتقدم بطلب للمشاركة في أي مؤتمر علمي أن يرفق 9املادة )

 بطلبه ما يلي:

 الدعوة املوجهة له من هيئة املؤتمر أو الجهة املنظمة للمشاركة. -أ

 نظمة على قبول الورقة العلمية املقدمة للمؤتمر.املوافقة النهائية من هيئة املؤتمر أو الجهة امل -ب

 نسخة عن بحثه أو ورقته العلمية املقدمة للمؤتمر. -ج

 النموذج املعتمد للمشاركة باملؤتمرات العلمية معبأ باملعلومات املطلوبة. -د

 

الزمة (: يتولى القسم املعني الذي يعمل فيه عضو الهيئة التدريسية اتخاذ الترتيبات ال10املادة )

 لتعويض الحصص التي يتغيب عنها للمشاركة في املؤتمر.
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 عن مشاركته في املؤتمر بعد عودته مباشرة إلى  -(:أ11املادة )
ً
يقدم عضو الهيئة التدريسية تقريرا

القسم الذي يعمل فيه، ليتم رفعه إلى عميد الكلية الذي يتولى بدوره رفع التقرير إلى رئاسة 

 الجامعة.

قات املالية املترتبة على املشاركة وتسوية سلفة املياومات املمنوحة لعضو الهيئة تسدد النف -ب

 التدريسية بعد عودته من املؤتمر مباشرة بموجب الوثاثق الرسمية املطلوبة لذلك.

 

(: للرئيس املوافقة على اعتماد اية مبالغ إضافية تترتب على مشاركة عضو هيئة التدريس 12املادة)

 لمي.في أي مؤتمر ع

 

(: يكون الحد ألاعلى ملشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في املؤتمرات العلمية  والندوات 13املادة )

وورش العمل والدورات التدريبية املدعومة وغير املدعومة خارج اململكة مرة واحدة خالل الفصل 

لجامعة بتكليف من الدراس ي الواحد باستثناء املهام الرسمية التي يمثل بها عضو هيئة التدريس ا

 الرئيس.

 

 (: يبت الرئيس في الحاالت التي لم يرد عنها نص في هذه التعليمات.14املادة )

 

 (: الرئيس ونوابه والعمداء ورؤساء ألاقسام مسؤولون عن تنفيذ هذه التعليمات.15املادة )

 

 من (: تلغى أسس وقرارات املشاركة باملؤتمرات العلمية، املعمول بها ف16املادة )
ً
ي الجامعة اعتبارا

 تاريخ صدور هذه التعليمات.
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 2000( ل نة 12ت ليمات رقم )

 ت ليمات الانتقال وال فر في الجام ة الهاشمية

( مل ن ام الرواتب 13( و )7صادرة عل مجلس ألامناء اموجب املادتال )

 1999( ل نة 58رقم ) وال الوات

 

تعليمات الانتقال والسفر في الجامعة الهاشمية ويعمل بها من تسمى هذه التعليمات "  (:1املادة )

 تاريخ إصدارها.

 

 -يصنف املشمولون بأحكام هذه التعليمات كما يلي: -أ (:2املادة )

 . الفئة الخاصة  : رئيس وأعضاء مجلس ألامناء ورئيس الجامعة.1

 . الفئة ألاولى   : نواب الرئيس.2

 ومساعدو الرئيس.. الفئة الثانية    : العمداء 3

 . الفئة الثالثة    : ألاساتذة ومديرو الوحدات.4

 . الفئة الرابعة  : ألاساتذة املشاراون واملساعدون وموظفو الدرجتين ألاولى  والثانية.5

 . الفئة الخامسة : املدرسون وموظفو الدرجتين الثالثة والرابعة.6

سة والسابعة واملوظفون برواتب مقطوعة . الفئة السادسة : موظفو الدرجات الخامسة والساد7

 تقل عن الحد ألادنى للدرجة الرابعة.

يعامل املوظفون الذين يعملون برواتب شهرية مقطوعة واملوظفون بعقود معاملة املصنفين  -ب

الذين يعادلونهم في الراتب على أن ال يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وأن تراعى في ذلك أي شروط 

 الانتقال والسفر في عقودهم.بشأن عالوات 

إذا اان الشخص املكلف في مهمة رسمية من غير العاملين في الجامعة، وال تنطبق عليه أحكام  -ج

 الفقرتين )أ( أو )ب( من هذه املادة، فتصرف له عالوة الانتقال والسفر التي يقررها الرئيس.

 

مركز عمله الرئيس ي في داخل اململكة إذا الف الشخص القيام بمهمة رسمية في غير  -أ (:3املادة )

 للترتيب التالي:
ً
 -أو في خارجها، فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا

 الطائرة الباخرة القطار سيارة راوب الفئة 

 أولى أولى أولى ااملة الخاصة وألاولى

 سياحية ثانية أولى ااملة الثانية والثالثة

 سياحية ثانية ثانية مقعد الرابعة والخامسة والسادسة
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مع مراعاة أحكام الفقرة )أ( من هذه املادة، وبموافقة الرئيس، يصرف للشخص الذي يستعمل  -ب

 سيارته الخاصة في مهمة رسمية خارج مركز عمله الدائم ألاجور الكيلومترية املقررة.

م بعمل في مع مراعاة الفقرة )ب( من هذه املادة، إذا الف الشخص أو انتدب للقيا -أ (:4املادة )

غير املركز الرئيس ي لعمله في داخل اململكة فتدفع له عالوة السفر املقررة عن ال ليلة يقضيها في 

 خارج مركز عمله، على أن ال تزيد املدة التي تدفع عنها هذه العالوات على ثالثة أشهر متتالية.

( منها %150دة بما ال يتجاوز )للرئيس زيادة العالوات املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املا  -ب

( إذا اان %100حسب مقتض ى الحال إذا اان التكليف أو الانتداب إلى مدينة العقبة والبتراء، و )

 التكليف إلى العاصمة.

 

إذا الف الرئيس أو قام بمهمة رسمية أو وجهت له دعوة للزيارة أو املشاركة في مؤتمرات أو  (:5املادة )

صرف له بطاقات السفر املقررة مع عالوة السفر ااملة عن املدة التي يقضيها ندوات خارج اململكة فت

 خارج اململكة.

 

إذا الف الشخص بمهمة رسمية خارج اململكة فتدفع له عالوات السفر املقررة عن  -أ (:6املادة )

 -ال ليلة يقضيها في الخارج لغايات القيام بتلك املهمة ، وحسب الترتيب التالي:

 ااملة ملدة ال تزيد على شهر واحد. . عالوات1

 ( من العالوات للشهرين الثاني والثالث.50%. )2

 ( من العالوات للمدة التي تزيد على ذلك.25%. )3

 

إذا وجهت الدعوة إلى أي من العاملين في الجامعة من قبل أي حكومة أو جامعة أو  (:7املادة )

ة فعليه الحصول على موافقة الرئيس لتلبية مؤسسة أو هيئة أو مؤتمر للسفر إلى خارج اململك

 -الدعوة، وللرئيس في هذه الحالة أن يقرر ما يلي:

 صرف بدل السفر حسب الدرجة املقررة له إذا لم تتحمل الجهة الداعية نفقات السفر. -أ

 الرسوم املقررة للمشاركة إن وجدت.  -ب

 صرف عالوة السفر وكما يلي: -ج

 الداعية تتحمل جميع النفقات املترتبة على املشاركة. إذا اانت الجهة 25% (1

 إذا قدمت له الجهة الداعية بطاقة السفر أو إلاقامة. 50% (2

أما إذا دفع له مبلغ مقطوع من الجهة الداعية، فتدفع الجامعة له الفرق إذا اان ما دفع له يقل 

 عن العالوة املقررة.
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في دورة دراسية أو تدريبية داخل اململكة أو خارجها ملدة إذا أوفد أي من العاملين  -أ (:8املادة )

تقل عن أربعة أشهر ولم تدفع له الجهة التي أوفد إليها أي مخصصات، فتدفع له أجور السفر 

 ورسوم الدراسة أو التدريب وأثمان الكتب وتصرف له عالوات السفر التالية:

1.
ً
 ( عالوات ااملة ملدة خمسة عشر يوما

 التالية.( من ا50%( )2
ً
 لعالوات املقررة للخمسة عشر يوما

 ( من العالوات املقررة للمدة التي تلي ذلك.15%( )3

إذا اانت املخصصات املالية التي تدفعها الجهة التي أوفد إليها الشخص تقل عن العالوة  -ب

واملخصصات املنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه املادة فتدفع له الجامعة الفرق بين تلك املبالغ 

التي تدفعها الجهة التي أوفد إليها وذلك باإلضافة إلى أجور السفر ورسوم الدراسة أو التدريب 

 وأثمان الكتب.

إذا قدم ألي من العاملين، املوفد في دورة تدريبية أو دراسية تسهيالت إلاقامة والطعام فتدفع  -ج

 ( من عالوة السفر التي يستحقها.%25الجامعة له )

اانت مدة الدورة الدراسية أو التدريبية أكثر من أربعة أشهر فتطبق على املوفد أحكام نظام إذا  -د

 البعثات العلمية املعمول به في الجامعة.

 

للرئيس اعتماد النفقات إلاضافية التي يتكبدها الشخص أثناء سفره في مهمة رسمية  (:9املادة )

 بالنفقات الشخصية. والتي يرى أنها ضرورية للعمل الرسمي وال تتعلق

 

تدفع الجامعة ملن يعين للتدريس فيها من ألاردنيين ولزوجه واثنين من أوالده ممن هم  (:10املادة )

دون سن الثامنة عشرة أجور السفر من مكان إقامته إلى اململكة كما تدفع له أجور نقل أمتعته 

وعليه أن يقدم إلايصاالت ( من تكاليف أجور سفرهم، %20وكتبه على أن ال تزيد على نسبة )

 والبطاقات التي استعملها في رحلته هذه ، وتحسب أجور الرحلة على أساس سعر الخط املباشر.

 

تدفع الجامعة أجور السفر للشخص املعار أو املنتدب للتدريس في الجامعة من  -أ (:11املادة )

في حالة حضورهم لإلقامة معه  خارج اململكة ولزوجه واثنين من أوالده ممن هم دون الثامنة عشرة

 وحسب شروط إعارته أو انتدابه.
ً
 وإيابا

ً
 وذلك ذهابا

تدفع الجامعة للمعين فيها بعقد من خارج اململكة أجور السفر له ولزوجه واثنين من أوالده ممن   -ب

 هم دون سن الثامنة عشرة، وذلك وفق الشروط الواردة في عقد تعيينه.
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فد العائد من البعثة أجور سفره مع عائلته واثنين من أوالده بالدرجة تصرف للمو  (:12املادة )

( من تكاليف أجور سفرهم %20السياحية وأجور نقل أمتعته وكتبه على أن ال تزيد على نسبة )

وعليه إثبات وتعزيز صرف تلك املطالبات، وفي حالة تعذر الحصول على مطالبات أو فواتير فيعرض 

.ألامر على الرئيس التخ
ً
 اذ ما يراه مناسبا

 

إذا توفي الشخص أثناء تأديته ملهمة رسمية خارج مركز عمله تدفع الجامعة لذويه  -أ (:13املادة )

عالوة السفر املستحقة له ااملة عن فترة املهمة، وتتحمل الجامعة جميع النفقات الخاصة بنقل 

 جثمانه وأمتعته إلى املكان الذي يحدده ذووه. بما في ذلك بطاق
ً
 وإيابا

ً
ة سفر لواحد من ذويه ذهابا

 ملرافقة الجثمان.

إذا توفي الشخص غير ألاردني املتعاقد معه، أو املعار أو املنتدب للعمل في الجامعة فتتحمل   -ب

 الجامعة جميع النفقات الخاصة بنقل الجثمان إلى املكان الذي اان فيه عند التعاقد معه.

 

لبقاء في املهمة الرسمية ملدة تزيد على مدة إلاقامة املقررة فعليه إذا اضطر املوظف ل (:14املادة )

إشعار الجامعة بالظروف الطارئة أو القاهرة مباشرة أو عند حدوثها، وللرئيس أن يقرر صرف 

 العالوات التي يراها مناسبة عن الليالي الزائدة التي تمت املوافقة عليها.

 

لرسمية سواء داخل اململكة أو خارجها بقرار من الرئيس أو يصدر التكليف في املهمة ا (:15املادة )

 من يفوضه.

 

 من خارج البالد إللقاء محاضرات أو القيام ببحث علمي أو  (:16املادة )
ً
للرئيس أن يدعو أشخاصا

تقديم استشارات ، وله أن يحدد املكافأة التي تدفع لهم وأجور السفر التي يقررها حسبما يراه 

.
ً
 مناسبا

 

للرئيس أو من ينيبه أن يوافق على صرف سلفة مياومات للمكلف أو املوفد بمهمة  (:17ة )املاد

 رسمية داخل اململكة أو خارجها على أن تسدد هذه السلفة عند انتهاء تلك املهمة مباشرة. 

 يحدد مجلس ألامناء عالوة السفر داخل اململكة وخارجها وله أن يعدلها من حين آلخر. (:18املادة )

 

للرئيس البت في الحاالت التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات، وإلاشكاالت الناجمة  (:19ملادة )ا

 عن تطبيقها.
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 -تحدد املياومات داخل اململكة وخارجها للعاملين في الجامعة على النحو التالي: (:20املادة )

 مياومات داخلية مياومات خارجية الفئة 

  225 الخاصة
ً
 دين 30 دينارا

ً
 ارا

  158 ألاولى
ً
  22.5 دينارا

ً
 دينارا

  135 الثانية
ً
  18 دينارا

ً
 دينارا

  128 الثالثة
ً
  15 دينارا

ً
 دينارا

  113 الرابعة
ً
  12 دينارا

ً
 دينارا

  90 الخامسة
ً
 دنانير 9 دينارا

  68 السادسة
ً
 دنانير 6 دينارا

 

 ار من مجلس ألامناء.يصرف بدل التنقل الشهري لرئيس وأعضاء مجلس ألامناء بقر  -أ (:21املادة )

ال يصرف بدل النقل املنصوص عليه في الفقرة )أ( من هذه املادة إذا خصصت   -ب

 الجامعة سيارة ألي من رئيس املجلس وأعضائه.

 

 رئيس الجامعة مسؤول عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات. (:22املادة )
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 اعتماد املجالت واملؤتمرات ال لميةأسس 

 في الجام ة الهاشمية

 (532/23/2012رقم ) هصادرة عل مجلس ال مداء اقرار 

 20/2/2012اتاريخ 

 

  -املجالت ال لمية: .1

 

:
ً
تعتمد الجامعة الهاشمية املجالت العلمية، الورقية والالكترونية التي يتوافر عنها معلومات تتعلق   -أوال

لة ومجالها، ورقم إيداعها، وهيئة تحريرها، وناشرها، وتعليماتها للباحثين، وطرق تقديم بهدف املج

هارس التي تدرجها فالبحوث ومتابعتها، وحقوق امللكية الفكرية، والاشترااات، وقواعد البيانات وال

 :آلاتيةإذا وق ت ضمل الفئات وصدورها بانتظام وسنة صدورها، 

 -ي إحدى مؤسسات التصنيف العاملية آلاتية:إذا اانت املجلة مدرجة ف. 1

 التخصصات في الكليات العلمية: -أ

1. Thomson Reuters (ISI) 

2. SCOPUS 

 التخصصات في الكليات إلانسانية: -ب

1. Thomson Reuters (ISI) 

2. SCOPUS 

3. EBSCOHOST/ Current Abstract 

4. EconLit 

 

لعالي والبحث العلمي في اململكة تعتمد املجالت ألاردنية التي تشرف على إصدارها وزارة التعليم ا .2

 ألاردنية الهاشمية.

 

 وفي جميع الحاالت يجب توافر الشروط آلاتية في املجلة العتمادها:

أن تصدر عن جامعة أو معهد علمي أو اتحاد علمي منهي، أو دار نشر عاملية، أو مركز بحوث وبصورة  .1

 منتظمة.

 أن يكون لها هيئة تحرير متخصصة. .2

املقدمة محكمة بموجب رسائل املحررين للباحث التي تشير بوضوح إلى أن البحث  أن تكون البحوث .3

 قد تم تحكيمه أو مالحظات املحكمين املتخصصين.
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 أن يكون قد مض ى على صدورها ثالث سنوات على ألاقل. .4

  إرسالأن يرفق الباحث ما يشير إلى تاريخ  .5
ً
 و أالبحث للنشر وتاريخ قبوله، وتاريخ نشره، ورقيا

.
ً
 الكترونيا

 أن تكون املجلة متخصصة في أحد مجاالت العلوم واملعرفة. .6

 

:
ً
اناًء يعتمد مجلس العمداء قائمة املجالت العلمية املحلية وإلاقليمية والعاملية للنشر في الكليات إلانسانية  -ثانيا

 على تنسيب من القسم ألاااديمي وتوصية من مجلس الكلية املعني.

 

:
ً
مجالت أخرى للنشر ألغراض الترقية أو النقل من فئة إلى فئة بعد أن يتم اعتمادها من قبل  تعتمد أي -ثالثا

على أن  بناًء على تنسيب من القسم ألاااديمي وتوصية من مجلس القسم املعنيمجلس العمداء 

 تتحقق فيها الشروط السابقة.

 

:
ً
مجلة ألغراض النشر العلمي باعتمادها أو إلغاء ملجلس العمداء وألسباب مبررة إعادة النظر في تقييم أي  -رابعا

 .اعتمادها

 

II. ال لمية: املؤتمرات-  

 

  -د املؤتمر العلمي العالمي في الجامعة الهاشمية إذا توافرت فيه الشروط آلاتية:ميعت -

لجنة علمية له أن يكون له لجنة تحضيرية لتنظيم شؤونه إلادارية واملالية وتحديد أهدافه، وأن يكون  .1

ملتعلقة باختيار املتحدثين الرئيسين، وإلاشراف على تحكيم البحوث املقدمة م شؤونه العلمية التنظي

 للمؤتمر ويظهر ذلك في نشرات دعوة املؤتمر الورقية أو الالكترونية.

 في أي من مجاالت املعرفة. .2
ً
 أن يكون املؤتمر متخصصا

 أن تنظمه جامعة أو معهد علمي أو جمعية علمية أو مركز بحث. .3

، على أن يقدم الباحث ما يثبت ذلك من خالل مالحظات املحكمين  .4
ً
أن يتم تحكيم البحث املقدم اامال

 الذين حكموا بحثه.

 في وقائع املؤتمر الورقية أو الالكترونية. .5
ً
 أن ينشر البحث اامال
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 آلية ال مل في عمادة البحث ال لمن

 
 
ً
 ( تقديم طلب دعم مشروع احث علمن مل الجام ة:أ: أول

إلى القسم معبأ حسب ألاصول يقدم الباحث نموذج طلب دعم بحث علمي  .1

 املختص. 

إلى القسم  معبأ حسب ألاصول  مدعوم نموذج تقييم مشروع بحثيقدم الباحث  .2

 املختص.

 على إجراء البحث. (IRB)إرفاق موافقة مجلس املراجعة املؤسس ي  .3

لبحث العلمي في القسم توصياتها إلى الكلية املعنية مدعمة بالنماذج ترفع لجنة ا .4

 أعاله.

ترفع لجنة البحث العلمي في الكلية توصياتها مدعمة بالنماذج أعاله إلى عمادة  .5

 البحث العلمي.

إلتخاذ القرار  في البحوث املقدمة إليه من أجل الدعمينظر مجلس البحث العلمي  .6

 املناسب بشأنها.

 في حال كا .7
ً
: يرفق مع املطلوب أعاله املوافقة على دعم ل البحث مدعوم خارجيا

 بينها وبين 
ً
 أو مشتراا

ً
املشروع من الجهة الخارجية الداعمة سواء اان الدعم اامال

 الجامعة.

 

 ب( آلية تقديم طلب دعم احث علمن مل صندوق دعم البحث ال لمن

لحصول على املوافقة يخاطب الباحث مباشرة مكتب صندوق دعم البحث العلمي ل .1

 .املبدئية على دعم بحثه العلمي

يقوم الباحث بتعبئة "نموذج الطلب التفصيلي" الخاص بالصندوق وتقديمه إلى عمادة  .2

 بتوصيات لجنة البحث العلمي في القسم والكلية
ً
 .البحث العلمي مدعما

ق دعم تقوم عمادة البحث العلمي بإعداد كتاب تغطية للمعاملة وإرسالها الى صندو  .3

 .البحث العلمي

يخاطب صندوق دعم البحث العلمي الجامعة الهاشمية بموافقته على دعم البحث  .4

 .املقدم من الباحث واملوازنة التفصيلية له

يعرض كتاب املوافقة من الصندوق على مجلس البحث العلمي إلقراره ورفعه الى  .5

 .اللجنة العليا لدعم ألابحاث العلمية
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لى دعم البحث على اللجنة العليا لدعم ألابحاث العلمية يعرض كتاب املوافقة ع .6

 العتماده حسب ألاصول.

 جــ( تقديم طلب دعم مشروع احث علمن مل خارج ألاردل:

إرفاق املوافقة على دعم املشروع من الجهة الخارجية الداعمة سواء اان الدعم  .1

 بينها وبين الجامعة.
ً
 أو مشتراا

ً
 اامال

إلى القسم معبأ حسب ألاصول عم بحث علمي يقدم الباحث نموذج طلب د .2

 املختص. 

إلى القسم  معبأ حسب ألاصول  مدعوم نموذج تقييم مشروع بحثيقدم الباحث  .3

 املختص.

ترفع لجنة البحث العلمي في القسم توصياتها إلى الكلية املعنية مدعمة بالنماذج  .4

 أعاله.

اذج أعاله إلى عمادة ترفع لجنة البحث العلمي في الكلية توصياتها مدعمة بالنم .5

 البحث العلمي.

والتنسيب إلى  في البحوث املقدمة إليه من أجل الدعمينظر مجلس البحث العلمي  .6

 اللجنة العليا لدعم ألابحاث التخاذ القرار املناسب بشأنها.

 

:
ً
 : على ح اب احث مدعومطلب سلفة مالية تقديم  ثانيا

فة وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث يقوم الباحث بتعبئة النموذج الخاص بطلب السل .1

( دينار إال 500العلمي من أجل املوافقة على حجز املبلغ بحيث ال يتجاوز طلب السلفة مبلغ )

 في حاالت ضرورية وحسب طبيعة املشروع.

 التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على صرف السلفة حسب ألاصول. .2

 الشؤون املالية. يتم صرف السلفة بشيك بإسم الباحث من وحدة .3

 

: ت ديد سلفة على ح اب احث مدعوم:
ً
 ثاليا

يقوم الباحث بتعبئة النموذج الخاص بطلب تسديد السلفة وتقديمه مباشرة إلى عمادة  .1

 البحث العلمي.

 إرفاق جميع الفواتير الخاصة بالسلفة ومعتمدة من الباحث.     .2

 إرفاق طلب لوازم معتمد من العميد. .3

 ر من قبل عميد البحث العلمي وإرسالها إلى دائرة اللوازم.يتم إعتماد الفواتي .4

 ألاصول. حسبتقوم دائرة اللوازم بإرسال الفواتير إلى وحدة الشؤون املالية لتسديد السلفة  .5
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: تكليف م اعد ااحث على ح اب احث مدعوم:
ً
 راب ا

وتقديمه مباشرة إلى  تكليف مساعد باحثيقوم الباحث بتعبئة النموذج الخاص بطلب  .1

 عمادة البحث العلمي.

 .إرفاق الشهادات العلمية للشخص املنوي تكليفه .2

 ألاصول. حسبالتنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على التكليف  .3
 

: صرف م تحقات م اعد ااحث على ح
ً
  اب احث مدعوم:خام ا

بحيث يكون العمل فقط خمسة أيام في  نموذج صرف مستحقات مساعد باحثتعبئة  .1

 بحده ألاقص ى وتقديمه م 8ألاسبوع بواقع 
ً
على  باشرة إلى عمادة البحث العلميساعات يوميا

( دينار للطالب املتفرغ 200( دينار للطالب املتفرغ في برنامج املاجستير و)150ان ال تتجاوز )

 .في برنامج الدكتوراة

 إرفاق موافقة رئاسة الجامعة على تكليف مساعد الباحث. .2

 تعبئة كشف املهام التي قام بها مساعد الباحث معتمد من الباحث. .3
 

: إنهاء تكليف م اعد ااحث على ح اب احث مدعوم:سا
ً
 دسا

موضح فيه أسباب طلب إلانهاء وتقديمه مباشرة  موذج إنهاء تكليف مساعد الباحثتعبئة ن .1

 إلى عمادة البحث العلمي.

 تكليف مساعد الباحث. ة رئاسة الجامعة على قرار موافق .2

 ألاصول. حسبالتنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على إنهاء التكليف  .3
 

: نقل مخصصات مل اند إلى اند على ح اب احث مدعوم:
ً
 ساب ا

 نموذج طلب نقل املخصصات وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث العلمي.تعبئة  .1

 إرفاق قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث. .2

 إرفاق املوازنة التفصيلية للبحث. .3

 إلتخاذ القرار املناسب بشأنه. في الطلبينظر مجلس البحث العلمي  .4
 

: تمديد فترة انجاز احث مدعوم:
ً
 ثامنا

 ة نموذج تمديد فترة إنجاز بحث وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث العلمي.تعبئ .1

 تعبئة نموذج تقرير عن بحث مدعوم. .2

 ملخص عن مشروع البحث يوضح املراحل التي وصل إليها البحث. .3

 التخاذ القرار املناسب بشأنه. في الطلبينظر مجلس البحث العلمي  .4

http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20تكليف%20مساعد%20بحث.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20تكليف%20مساعد%20بحث.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20صرف%20مستحقات%20مساعد%20باحث%20على%20حساب%20مشروع.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20صرف%20مستحقات%20مساعد%20باحث%20على%20حساب%20مشروع.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/طلب%20انهاء%20تكليف%20مساعد%20باحث.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/طلب%20انهاء%20تكليف%20مساعد%20باحث.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/طلب%20نقل%20مخصصات%20على%20حساب%20دعم%20البحث.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/طلب%20نقل%20مخصصات%20على%20حساب%20دعم%20البحث.doc
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: إستخدام سيارة على ح اب احث مدعوم
ً
 :تاس ا

يقدم الباحث كتاب رسمي بطلب استخدام السيارة الخاصة أو استئجار سيارة أو استخدام  .1

 به فترة الاستخدام.
ً
 سيارة من الجامعة موضحا

 توصية رئيس القسم وعميد الكلية باملطلوب أعاله. .2

 إرفاق موافقة رئاسة الجامعة على دعم البحث. .3

 م/استئجار سيارة حسب ألاصول.التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على استخدا .4
 

: ت ديد مطالبة استخدام سيارة على ح اب احث مدعوم:
ً
 عاشرا

وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث  نموذج مطالبة بدل استخدام سيارة/ مواصالتتعبئة  .1

 العلمي.

 إرفاق كشف يوضح املسافات وألايام والساعات. .2

 إرفاق موافقة رئاسة الجامعة على استخدام/استئجار سيارة. .3

 حسبيعتمد عميد البحث العلمي املطالبة وتحول إلى وحدة الشؤون املالية لتسديدها  .4

 ألاصول.
 

 حادي عشر: طلب اللوازم على ح اب احث مدعوم:

وان القسم املعني أو الكلية ويقدم مباشرة إلى عمادة البحث يعبأ من الباحث من خالل دي .1

 العلمي. 

 إرفاق املواصفات املعتمدة إذا اان املطلوب أجهزة. .2

 إلى دائرة اللوازم إلجراء الالزم حسب ألاصول. يعتمد عميد البحث العلمي الطلب ويحول  .3
 

 :ثابن عشر: طلب الدعم إلاضافي ملشروع احث مدعوم

 فيه سبب طلب الدعم إلاضافي ومقدار الدعم يقوم الباحث بتقد .1
ً
يم طلب دعم إضافي مبينا

 املطلوب. 

 قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث. .2

 املوازنة التفصيلية للبحث. .3

 توصية لجنة البحث العلمي في القسم والكلية. .4

 إلتخاذ القرار املناسب بشأنه. في الطلبينظر مجلس البحث العلمي  .5
 

   حليل عينات داخل/ خارج الجام ة أو ألاردل:ثالث عشر: طلب ت

يقوم الباحث بتقديم طلب من خالل القسم والكلية إلى عمادة البحث العلمي يطلب فيه  .1

املوافقة على تحليل أو إرسال عينات للتحليل داخل أو خارج الجامعة ويتخذ القرار املناسب 

http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/موذج%20مطالبة%20بدل%20استخدام%20سيا.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/موذج%20مطالبة%20بدل%20استخدام%20سيا.doc
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لها مبلغ لهذه الغاية، أما بشأنه على أن تتطلب طبيعة البحث ذلك، وأن يكون قد رصد 

بالنسبة للتحليل املطلوب خارج ألاردن يتم املوافقة عليه في حالة أنه ال يمكن إجراؤه داخل 

 ألاردن.

 التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على إجراء التحاليل داخل/ خارج ألاردن حسب ألاصول. .2

 

    ة أو ألاردل:رابع عشر: ت ديد فاتورة تحليل عينات داخل/ خارج الجام

 يقدم الباحث كتاب يطلب فيه تسديد مطالبة إجراء التحاليل. .1

 إرفاق الفاتورة الخاصة بالتحاليل. .2

 إرفاق موافقة رئاسة الجامعة على إجراء التحاليل. .3

 

 :ت ديد مطالبة مالية على ح اب احث مدعومخامس عشر: طلب 

 دة البحث العلمي. ويقدم مباشرة إلى عما نموذج تسديد مطالبة ماليةتعبئة  .1

 طلب لوازم معتمد من عميد الكلية.إرفاق  .2

 فواتير املعتمدة من الباحث.ال .3

إلى دائرة اللوازم إلجراء الالزم حسب  يعتمد عميد البحث العلمي املطالبة والفواتير وتحول  .4

 ألاصول.

 

 سادس عشر: طلب تغيار ااحث على ح اب احث مدعوم:

 موذج طلب تغيير الباحث. تعبئة ن .1

 التخاذ القرار املناسب بشأنه. في الطلبينظر مجلس البحث العلمي  .2

 

:
ً
 سابع عشر: إغالق مشروع احث مدعوم ماليا

 .تعبئة نموذج إغالق حسابات مشروع بحث علمي .1

 تعبئة نموذج إغالق فني. .2

 نموذج تقرير مالي عن بحث مدعوم. .3

 حث املنشور.بنسخة عن ال .4

 في حال عدم نشر البحث يرفق التقرير النهائي للبحث املدعوم. .5

 ر املناسب بشأنه.إلتخاذ القرا في الطلبينظر مجلس البحث العلمي  .6
 يحول الطلب إلى وحدة الشؤون املالية إلغالق املشروع حسب ألاصول. .7

 

 

http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20تغيير%20الباحث%20الرئيسي.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20طلب%20تغيير%20الباحث%20الرئيسي.doc
http://www.eis.hu.edu.jo/Upload/80000000/نموذج%20اغلاق%20مشروع%20بحث%20علمي.doc
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 اعتماد احث لغايات )التحويل، النقل، تأكيد الت يال،...الخ(:تقديم طلب ثامل عشر: 

 إلى القسم املختص. معبأ حسب ألاصول يقدم الباحث نموذج طلب دعم بحث علمي  .1

 إلى القسم املختص. معبأ حسب ألاصول  مدعوم وع بحثنموذج تقييم مشر يقدم الباحث  .2

 على إجراء البحث. (IRB)إرفاق موافقة مجلس املراجعة املؤسس ي  .3

 الكلية املعنية مدعمة بالنماذج أعاله.ترفع لجنة البحث العلمي في القسم توصياتها إلى   .4

 ترفع لجنة البحث العلمي في الكلية توصياتها مدعمة بالنماذج أعاله إلى عمادة البحث العلمي. .5

التخاذ القرار املناسب  في البحوث املقدمة إليه من أجل اعتمادهاينظر مجلس البحث العلمي  .6

 بشأنها.

ي باملوافقة على اعتماد البحث للغاية املذاورة توجيه كتاب للباحث بقرار مجلس البحث العلم .7

 في الطلب. 

، تطبق الت ليمات مل  .8
ً
ويرفع الطلب إلى اللجنة ال ليا  5-1في حال كال البحث مدعوم ماليا

 لدعم ألااحاث ال لمية. 

 

 )التحويل، النقل، تأكيد الت يال، ....الخ(:م تمدة لغايات تاسع عشر: إغالق أاحاث 

 فني.نموذج إغالق تعبئة  .1

 عن البحث.تقرير علمي مفصل  .2

 إرفاق موافقة عمادة البحث العلمي على اعتماد البحث. .3

 نسخة من البحث املنشور أو املقبول للنشر. .4

لمي باملوافقة على إغالق البحث الذي تم توجيه كتاب للباحث بقرار مجلس البحث الع .5

 اعتماده للغاية املذاورة في الطلب. 

 

 اعتماد مشروع احث تم إنجازه خالل إجازة التفرغ ال لمن:عشرول: 

 قرار موافقة الرئاسة على إجازة التفرغ العلمي. .1

 قرار موافقة عمادة البحث العلمي على البحث. .2

 لكلية.توصية لجنة البحث العلمي في القسم وا .3

 البحث املطلوب إعتماده. .4

ورفع التوصيات  في البحوث املقدمة إليه من أجل اعتمادهاينظر مجلس البحث العلمي  .5

 بشأنها إلى مجلس العمداء.
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 : مكافآت إلانتاج ال لمنواحد وعشرول: 

 وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث العلمي. نموذج مكافآت إلانتاج العلميتعبئة  .1

 إرفاق نسخة من البحث املنشور. .2

 (.Impact Factor)جهة إلاصدار والفهرسة والتصنيف و إرفاق معلومات عن املجلة  .3

 .ألاصول  حسبصرف املكافأة  علىالتنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة  .4

 تحويل موافقة ألاستاذ الرئيس إلى وحدة الشؤون املالية لصرف املكافأة حسب ألاصول. .5

 

 اليابن وال شرول: ت ديد رسوم ادل بشر احث علمن:

 وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث العلمي. نموذج طلب تسديد رسوم نشر بحث علميتعبئة  .1

 إرفاق نسخة من البحث املنشور. .2

 (.Impact Factorإرفاق معلومات عن املجلة )جهة إلاصدار والفهرسة والتصنيف و .3

 إرفاق الفاتورة الخاصة بنشر البحث. .4

 .ألاصول  حسبصرف املكافأة  التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على .5

 تحويل موافقة ألاستاذ الرئيس إلى وحدة الشؤون املالية لتسديد الطلب حسب ألاصول. .6

 

 اليالث وال شرول: تحكيم تأليف فصل أو كتاب:

 توصية لجنة البحث العلمي في القسم والكلية. .1

 ( أسماء يعّدها عميد الكلية املعني.10قائمة محكمين مكتوم من ) .2

  ذاتية للباحث )نسخة ورقية ونسخة الكترونية(.السيرة ال .3

 .ثالث نسخ أصلية من الكتاب املراد تحكيمه .4

 التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على السير في إجراءات التحكيم حسب ألاصول. .5

 

 الرابع وال شرول: تحكيم كتاب مترجم:

 توصية لجنة البحث العلمي في القسم والكلية. .1

 ( أسماء يعّدها عميد الكلية املعني.10من ) قائمة محكمين مكتوم .2

 السيرة الذاتية للباحث )نسخة ورقية ونسخة الكترونية(. .3

 ثالث نسخ من الكتاب ألاصلي وثالث نسخ مترجمة أصلية.   .4

 التنسيب إلى رئيس الجامعة باملوافقة على السير في إجراءات التحكيم حسب ألاصول. .5
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 علمن:الخامس وال شرول: دعم حضور مؤتمر 

 تعبئة نموذج طلب حضور مؤتمر علمي. .1

 .نسخة من البحثإرفاق  .2

 نسخة قبول البحث للمؤتمر.إرفاق  .3

 نموذج القيام بمهمة.إرفاق  .4

 .دعوة الحضور للمؤتمر .5

 مصادر الدعم الخارجي )إذا وجدت(.إرفاق  .6

 .إرفاق نموذج توثيق إلانتاج العلمي .7

م من خالل  .8
ّ
 مالحظات املحكمين الذين حكموا بحثه.أن يقدم الباحث ما يثبت أن البحث محك

التنسيب إلى ألاستاذ الدكتور رئيس الجامعة باملوافقة على السير في إجراءات دعم حضور املؤتمر  .9

 حسب ألاصول.

 معلومات عن املؤتمر. .10

 

 ال ادس وال شرول: تقرير عل حضور مؤتمر علمن:

 موافقة رئاسة الجامعة على السفر. .1

 صورة عن التوصيات. .2

 املقدم للمؤتمر.البحث  .3

 صورة عن جواز السفر أو كعب تذكرة السفر. .4

  .-إن وجدت -وصوالت مالية  .5

 معلومات عن املؤتمر. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 الوثائق املطلوبة في م امالت البحث ال لمن
 

 
ً
 الجام ة مل علمن احث مشروع دعم طلب تقديم: أول

 مدعوم نموذج تقييم مشروع بحث .1

 دعم بحث علمي طلب نموذج  .2

 ملخص عن البحث املطلوب. .3

 توصية لجنة البحث العلمي في القسم والكلية .4

 إرفاق موافقة الجهة الخارجية الداعمة .5

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على مالية سلفة طلب تقديم: ثانيا

بند  إي)موضح فيه جهة الدعم واسم البحث ومقدار السلفة ومن  نموذج طلب السلفة .1

 ستصرف(

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على سلفة ت ديد: ثاليا

 ةنموذج طلب تسديد السلف .1

 الفواتير معتمدة من الباحث .2

 طلب لوازم معتمد من العميد .3

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على ااحث م اعد تكليف: راب ا

 نموذج تكليف مساعد باحث .1

 قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث .2

 الشهادات العلمية للشخص املنوي تكليفه .3

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على ااحث م اعد م تحقات صرف: خام ا

 نموذج صرف مستحقات مساعد باحث .1

 تكليف مساعد الباحث موافقة رئاسة الجامعة على .2

 كشف مهام املساعد الباحث معتمد من الباحث .3

 
ً
 مدعوم احث ح اب على ااحث م اعد تكليف إنهاء: سادسا

 تكليف مساعد باحث إنهاءموذج ن .1

 قرار موافقة رئاسة الجامعة على تكليف مساعد الباحث .2
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ً
 مدعوم احث ح اب على اند إلى اند مل مخصصات نقل: ساب ا

 نموذج طلب نقل مخصصات  .1

 قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث  .2

 املوازنة التفصيلية للبحث .3

 
ً
 مدعوم احث انجاز  فترة تمديد: ثامنا

 نموذج تمديد فترة إنجاز بحث وتقديمه مباشرة إلى عمادة البحث العلمي. .5

 نموذج تقرير عن بحث مدعوم. .6

 ملخص عن مشروع البحث يوضح املراحل التي وصل إليها البحث. .7

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على سيارة استخدام: تاس ا

كتاب من الباحث بطلب استخدام السيارة الخاصة أو استئجار سيارة أو استخدام سيارة  .1

 .الاستخدامموضح فيه فترة  من الجامعة

 أعالهتوصية عميد الكلية باملطلوب  .2

 

 
ً
 مدعوم احث ح اب على سيارة استخدام مطالبة يدت د: عاشرا

 نموذج مطالبة بدل استخدام سيارة/ مواصالت. 1

 . كشف يوضح املسافات وألايام والساعات2

 ارةموافقة رئاسة الجامعة على استخدام سي .3

 

 مدعوم احث ح اب على اللوازم طلب: عشر حادي

 طلب لوازم معتمد من العميد .1

 مواصفات املواد املطلوبة والتكلفة التقديرية .2

 

 

 مدعوم احث ملشروع إلاضافي الدعم طلب: عشر ثابن

 .ب دعم إضافينموذج طل .1

 قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث .2

 املوازنة التفصيلية للبحث .3
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 :ألاردل أو  الجام ة خارج/داخل عينات تحليل طلب: عشر ثالث

يقوم الباحث بتقديم طلب من خالل القسم والكلية إلى عمادة البحث العلمي يطلب فيه 

أو خارج الجامعة ويتخذ القرار املناسب املوافقة على تحليل أو إرسال عينات للتحليل داخل 

بشأنه على أن تتطلب طبيعة البحث ذلك، وأن يكون قد رصد لها مبلغ لهذه الغاية، أما 

بالنسبة للتحليل املطلوب خارج ألاردن يتم املوافقة عليه في حالة أنه ال يمكن إجراؤه داخل 

 ألاردن.

 ألاردل أو  جام ةال خارج/داخل عينات تحليل فاتورة ت ديد: عشر رابع

 يقدم الباحث كتاب يطلب فيه تسديد مطالبة إجراء التحاليل. .1

 إرفاق الفاتورة الخاصة بالتحاليل. .2

 إرفاق موافقة رئاسة الجامعة على إجراء التحاليل. .3

 

 مدعوم احث ح اب على مالية مطالبة ت ديد طلب: عشر خامس

 نموذج تسديد مطالبة مالية .1

 طلب لوازم معتمد من العميد .2

 فواتير معتمدة من الباحثلا .3

 

 مدعوم احث ح اب على ااحث تغيار  طلب: عشر سادس

 موذج طلب تغيير الباحث الرئيس ين .1

 قرار موافقة رئاسة الجامعة بدعم البحث .2

 

  مدعوم احث شروعم إغالق: عشر سابع
ً
 ماليا

 نموذج إغالق حسابات مشروع بحث علمي .1

 نموذج إغالق فني  .2

 عن بحث مدعوممالي نموذج تقرير  .3

 حث املنشور بالنسخة عن  .4

 النهائي للبحث املدعومالتقرير  في حال عدم نشر البحث يرفق .5

 

 (الت يال التفرغ ال لمن، التحويل، تأكيد) لغايات احث اعتماد طلب تقديم: عشر ثامل

 .نموذج تقييم مشروع البحث .1

  .نموذج طلب دعم بحث علمي .2
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 ملخص عن البحث املطلوب. .3

 .توصية لجنة البحث العلمي في القسم والكلية .4

 

 الت يال( تأكيد التحويل،) م تمدة أاحاث إغالق: عشر تاسع

 عن البحثتقرير علمي مفصل  .1

 ني مشروع بحث علميف إغالقنموذج  .2

 موافقة عمادة البحث العلمي على اعتماد البحث .3

 القسم والكليةفي توصية لجنة البحث العلمي  .4

  املقبول للنشر أو نسخة من البحث املنشور  .5

 

 ال لمن التفرغ إجازة خالل انجازه تم احث مشروع اعتماد: عشرول

 التفرغ العلمي إجازةقرار موافقة الرئاسة على  .1

 ة عمادة البحث العلمي على البحثقرار موافق .2

 توصية لجنة البحث العلمي فالقسم والكلية .3

 البحث املطلوب اعتماده .4

 

  ال لمن إلانتاج مكافآت: وال شرول النادي

 العلمي إلانتاج مكافآتنموذج  .1

 نسخة من البحث املنشور  .2

 التأثيرات عن املجلة ومعامل معلوم .3

 علمن احث بشر  ادل رسوم ت ديد: وال شرول اليابن

 نموذج طلب تسديد رسوم نشر بحث علمي .1

 نسخة من البحث املنشور  .2

 

 كتاب أو  فصل تأليف كيمتح: وال شرول اليالث

 توصية لجنة البحث العلمي بالقسم والكلية .1

 أسماء (10)قائمة محكمين مكتوم من  .2

 (الكترونية ونسخة ورقية نسخةالسيرة الذاتية ) .3

 من الكتاب املراد تحكيمه أصليةثالث نسخ  .4
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 مترجم كتاب تحكيم: وال شرول الرابع

 توصية لجنة البحث العلمي بالقسم والكلية .1

 أسماء (10)محكمين مكتوم من  قائمة .2

 (الكترونية ونسخة ورقية نسخةالسيرة الذاتية ) .3

 أصليةنسخ مترجمة  ثالثو  ألاصليثالث نسخ من الكتاب  .4

 

 الخامس وال شرول: دعم حضور مؤتمر علمن:

 تعبئة نموذج طلب حضور مؤتمر علمي. .11

 .نسخة من البحثإرفاق  .12

 نسخة قبول البحث للمؤتمر.إرفاق  .13

 القيام بمهمة. نموذجإرفاق  .14

 .دعوة الحضور للمؤتمر .15

 مصادر الدعم الخارجي )إذا وجدت(.إرفاق  .16

 .إرفاق نموذج توثيق إلانتاج العلمي .17

م من خالل مالحظات املحكمين الذين حكموا بحثه. .18
ّ
 أن يقدم الباحث ما يثبت أن البحث محك

 معلومات عن املؤتمر. .19

 

 ال ادس وال شرول: تقرير عل حضور مؤتمر علمن:

 فقة رئاسة الجامعة على السفر.موا .7

 صورة عن التوصيات. .8

 البحث املقدم للمؤتمر. .9

 صورة عن جواز السفر أو كعب تذكرة السفر. .10

  .-إن وجدت -وصوالت مالية  .11

 معلومات عن املؤتمر. .12
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 الهاشمية ح ب الكليات في الجام ة ال لمن البحث أولويات

 2020-2011 لل نوات  
 

 . كلية الاداب:1

 والبطالة للفقر والسياسية والاقتصادية الاجتماعية آلاثار 

 ألاردن في واملحسوبية الفساد قياس 

 ألاردن في املخدرات استخدام واقع 

 والعنوسة والطالق الزواج معدالت في والبطالة الفقر أثر 

 املجتمعي في املرأة ضد التحرش ابأسب 

 ألاردن في السير حوادث واقع 

 املجتمعي العنف في الخطورة عوامل 

 الفساد ضد التحصين في الاجتماعية القيم أثر 

 العامة الحياة في الاجتماعي النوع إدماج معوقات 

 ألاردن في العلوم ترجمة مشكالت 

 ألادبية الترجمة جودة معايير 

 الهويةو  اللغة بين العالقة 

 العوملة عصر في آلاخر مع والتفاعل العربية اللغة 

 والتاريخ ألادب مجال في ألاردنية التراثية النصوص تحقيق 

  التعريب حركة في ألاردنية املؤسسات دور 

 بغيرها للناطقين العربية في النحوي  النظام تدريس مشكالت 

 الوطنية ةوالهوي العربية اللغة على الحفاظ في ألاردنية املؤسسات أثر 
 

 . كلية الاقتصاد وال لوم الادارية:2

 الوطني الاقتصاد في وأثرها الفائدة ومعدالت النقدي الاستقرار 

 والخاص العام القطاعين مؤسسات في الاجتماعية املسؤولية ممارسة مدى 

 والخاص العام القطاعين في وتطويرها العمل أخالقيات تقييم 

  العاملية املالية لألزمة لول ح إيجاد في إلاسالمي الاقتصاد دور 

 ألاردن في املصرفي العمل مستقبل على العاملية املالية ألازمة النعكاسات تنبؤية دراسات 
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 ألاردنية الشراات أداء على العاملية الجديدة املحاسبية املعايير تطبيق أثر في البحث 

 املالي عمان سوق  في املدرجة الشراات أداء في ألاجنبي الاستثمار أثر 

 املوازنة عجز معالجة في الحكومية البرامج فاعلية مدى 

 البطالة مشكلة مواجهة في الريادية املشروعات فاعلية مدى 

  الاقتصادية التنمية في وأثرها الخارجية الديون 

 ألاردن في الاقتصادية والخصخصة التنظيم سياسات تقييم 
 

 . كلية ال لوم التراوية:3

 ألاردني للطفل النمائية للمعايير ألاولى الثالثة ساسيةألا  الصفوف مناهج مراعاة درجة 

 ل
ُّ
 الوطنية املعايير ألاساس ي التعليم مرحلة مناهج درجة تمث

 ومعيقاتها تطورها :ألاردنية الجامعات في املعلمين إعداد برامج 

 املهنية التعليم كفايات ألاردنية الجامعات في املعلمين إعداد برامج تمثل درجة 

 واملنهي الثانوي  التعليم ملعلمي الالزمة التدريبية الاحتياجات 

 لديهم املنهي السلوك على وانعكاسها الثانوي  التعليم مرحلة ملعلمي والاجتماعية الاقتصادية ألاوضاع 

  املهنية العمل مهارات املنهي التعليم برامج خريجي إتقان مستوى 

 ضوء في والتعليم التربية وزارة في املنهي ي الثانو  التعليم ملسار والخارجية الداخلية الكفاءة تقييم 

 املعرفة اقتصاد نحو التربوي  التطوير مشروع

 العمل سوق  حاجات ضوء في املنهي التعليم برامج تقييم 

 املعايير ضوء ألاردنية في الجامعات تطرحها التي ألاااديمية البرامج في الضعف ونقاط القوة نقاط 

 العاملية

 الجودة لالعتماد وضمان الوطنية املعايير ضوء في ألاردنية الجامعات في ةألاااديمي البرامج تطوير 
 

 . كلية الهندسة:4

 لالستخدامات الساخنة واملياه والتبريد بالتدفئة املتعلقة الشمسية الطاقة أنظمة تكنولوجيا تطوير 

 والصناعية املنزلية

 حالريا طاقة تحويل خالل من الكهرباء توليد تكنولوجيا تطوير 

 الزيتي الصخر من الطاقة الستغالل مثلى طرق  تطوير 

 الزيتي الصخر من النفط الستخالص طرق  تطوير 

 الزيتي الصخر تعدين لطرق  البيئي ألاثر تقييم 



49 

 

 واملعدات وألاجهزة وألانظمة بالقطاعات املرتبطة الطاقة استخدام كفاءة لزيادة عمليات تطوير 

 للطاقة ةاملوفر  الخضراء املصانع تطبيقات تطوير 

  الصناعية املخلفات من الحيوي  الوقود إلنتاج مبتكرة تطوير طرق 

 جديدة مركبة مواد تطوير 

 مركبة مواد من مرتفعة مضافة قيمة ذات منتجات تطوير 

 والفوسفات والبوتاس( أردنية )السيليكا خام مواد من وعملية جدوى  ذات جديدة مواد تطوير 

 إلانشائية العمليات تنظيم و تنفيذها متطلبات و للمشاريع التعاقدية إلادارة تطوير 

 والتشغيل التنفيذ الفة خفض و الجودة تحسين في القيمية الهندسة دور  تقييم 

 التأمينات و إلانشائية املواد أسعار في التغيير و ألازمات إدارة 
 

 . كلية املوارد الطبي ية والبيئة:5

 للجفاف، املتحملة واملحاصيل الري، مياه عوز  ظروف تحت املياه استخدام كفاءة تحسين 

 الحيوية والتكنولوجيا

 الصحي الصرف مياه معالجة في الحديثة التقنيات تقييم 

 املتقطع التزويد وأثر  وآلابار الكبيرة والخزانات املنازل  وخزانات الشبكات في املياه نوعية دراسة 

 الجوفية املياه تلوث رخط ذلك في بما وإدارتها النفايات ملكاب البيئية املخاطر تقييم 

 الطاقة إنتاج إلى املخلفات من(موارد إلى النفايات تحويل ( 

 ا ألاكثر املناطق في الهواء تلوث عن الناجمة الصحية آلاثار
ً
 ألاردن في تلوث

 واملحصورة املغلقة ألاماكن في الهواء جودة تقييم 

 البيئية والنظم الطبيعية املوارد في وآثاره بالجفاف التنبؤ 
 

 . كلية ال لوم الصيدلنية:6

 املمرضة الكائنات وكشف السرطانات أنواع على للتعرف النسيلة أحادية مضادة أجسام إنتاج 

 لها املناعية الاستجابة ودراسة محلًيا وتحضيرها املعدية لألمراض مطاعيم إنتاج 

 للسرطان مضادة وأخرى  املمرضة والفيروسات للبكتيريا مضادة جديدة مركبات إنتاج 

 ألاردنية الطبية للنباتات والفاعلية وألامان السمية 

 جديدة أدوية طالئع تطوير 

 والشيوخ ألاطفال من للمرض ى صيدالنية أشكال تطوير 
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 لها البكتيريا ومقاومة الحيوية املضادات استخدام إساءة 
 

 . كلية امللكة رانيا لل ياحة والتراث:7

 املختلفة باألخطار ملهددةا والتراثية ألاثرية واملباني املواقع توثيق 

  والتراثية ألاثرية واملباني باملواقع بيانات قاعدة إعداد في الجغرافية املعلومات استخدام تطبيقات 

 وتوثيقها وألاثرية السياحية املواقع تسويق في املعلومات تكنولوجيا استخدام 

 املدارس طلبة لدى والتراث آلاثار بأهمية الوعي أثر 

 الداخلية السياحية تشجيع 

 من الازمات السياسية والكوارث والتراثية ألاثرية واملباني املواقع حماية 

  السياحية في التنمية العمل في املرأة تفعيل دور 

 الحد من عمالة الاطفال في السياحة 
 

 . كلية امللكة رانيا للطفولة:8

 الجامعات في الطفل ةتربي معلمي إعداد في املطبقة وبرامجه امليداني التدريب خطط توافق درجة 

 التدريب في الحديثة الاتجاهات مع ألاردنية

 العاملية املعايير ضوء في الطفل تربية معلمي إعداد 

 ألاردنية الجامعات في الطفل تربية معلمي إعداد برامج تقييم 

 املرحلة لتلك الالزمة التعليمية املهارات ألاطفال رياض مرحلة معلمات امتالك درجة 

 ألاطفال رياض مرحلة في التربوية ألاهداف تحقيق مستوى  تعظم التي التعليمية اتالاستراتيجي 

 التدخل املبكر مع الاطفال ذوي الاعاقة 

 استخدام تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت في تعليم الاطفال 

 دمج الاطفال ذوي الاعاقة 

 التسهيالت البيئية لالطفال ذوي الاعاقة 
 

 كلية التمريض:

 املجتمعات حول الوقاية والكشف املبكر عن أنواع السرطانات املختلفة  تعزيز مفاهيم

ودراسة فاعلية الطرق العالجية الحديثة في تحسين الصحة البدنية والنفسية لدى 

 املرض ى.
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  عمل برامج وطنية تعنى بصحة املرأة وتتضمن مواضيع الصحة إلانجابية، الرضاعة

 ملرأة في املجتمع مع التركيز على املعّوقات.الطبيعية، العنف ضد املرأة وتعزيز دور ا

  تطبيق برامج توعوية للمعلمين في املدارس حول الاضطرابات السلوكية والنفسية عند

 الطلبة.

 الوقوف على أسباب وفيات ألامهات واعتالالتها 

  دراسة مواضيع تعنى بالقضايا الخاصة بفئة الشباب مثل املخدرات، التدخين، العنف

اسة أمراض الطفولة املزمنة مثل الربو، الحساسية والسكري باإلضافة إلى املجتمعي در 

 ألامراض املناعية.

  دراسة ألامراض املزمنة واملعدية الشائعة في املجتمع مع التركيز على جودة الرعاية

 الصحية.
 

 . كلية الامار الن ال ال عبدهللا اليابن لتكنولوجيا امل لومات:10

 والالسلكية لكيةالس الحاسوب شبكات أمن 

 وتطبيقاته الحاسوب شبكات من القادم الجيل وبروتواوالت التحتية البنى 

 الوطنية الحواسيب وشبكة الحاسوب شبكات إدارة 

 وآلامنة املتاحة البرمجيات باستخدام إلانترنت تطبيقات تطوير 

 وتنفيذها تفاعلية إلكتروني تعليم برمجيات تصميم 

 العالي التعليم قطاع في وبالحاس استخدام إمكانية زيادة 

 ألاردنية العمل بيئة في إلادارة دعم نظم تطبيقات 

 إلالكترونية الجامعة تطبيقات تطوير 
 

  . كلية ال لوم الطبية امل اندة:11

 .تحليل ملوثات البيئة بواسطة املركبات الكيميائية 

  ملرض ى السكري  التحليل الكيماوي 

 طيس يقياس التروية باستخدام الرنين املغنا 

 التكيف ونوعية الحياة املهنية لذوي الاعاقات 

 .دراسة مدى إنتشار ألامراض الطفيلية باستخدام التقنيات الجزيئية الحديثة 

 تفاعلها مع العائل وآلية  زراعة الطفيليات خارج جسم العائل  للتعرف على

 إحداث املرض
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 دراسة اشكال البروتينات وتركيباتها الجزيئية 

 على التسبب بأمراض، عالقة البكتيريا النافعة وتأثيرها على صحة بكتيريا قدرة ال

 الانسان

  )الاضطرابات التي تصيب الجهاز العضلي و العظمي )الاوتار و غضروف املفاصل

 و طرق املعالجة 

  دراسة أحتمالية الربط بين الاللتهابات وتحفيز الخاليا الطبيعية للتحول لخاليا

 سرطانية 

 سرطان بالدوية والطرق املناعية دراسات حول عالج ال 

 مشاال السمنه في املراهقين والاطفال 

 .التغذية والسرطان 

  العوامل التغذوية املرتبطة بالسمنة والتغذية العالجية ملرض ى السكري 

  دراسة فيزياء وكيمياء الاغذية، تطوير منتجات غذائية جديدة، حفظ وسالمة

 الاغذية
 

 . كلية الدراسات ال ليا:12

ى الية الدراسات العليا إلى الارتقاء بمستوى الدراسات العليا من خالل استحداث برامج دراسات تسع

 الحتياجات السوق املحلية إلاقليمية والعاملية وتهدف إلى تقديم منح دراسية لكافة 
ً
عليا متميزة تبعا

إمكانية التواصل مع  طلبة الدراسات العليا لغايات تهيئة بيئة بحثية متطورة واوادر وطنية مؤهلة مع

 .الجامعات واملؤسسات العلمية واملراكز البحثية العاملية

 . ازدياد عدد طلبة الدراسات العليا في الاعوام الاخيرة 1

 للماجستير وبرنامج للدكتوراه20. ازدياد عدد برامج املاجستير والدكتوراة حيث بلغت )2 
ً
 .( برنامجا

 .رى خالل السنوات القادمة. توقع فتح برامج دراسات عليا أخ3 

توقع إزدياد عدد الطلبة خالل السنوات القليلة القادمة في ضوء خطط الجامعة إلنشاء برامج أخرى  . 4

 .جديدة

. ازدياد عدد الطلبة العرب وألاجانب في ألاعوام ألاخيرة مما يزيد من عمل الدراسات العليا ال سيما 5

 .فيما يتعلق بقبولهم ومتابعة دراستهم

 .. تعتمد العمادة سياسة القبول في معظم اليات الجامعة6
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 قائمة املختبرات البحيية في الجام ة الهاشمية

 
 مختبرات كلية الطب البشري:

 مختبر الكيمياء الحيوية 

 مختبر ألاحياء الدقيقة 

 مختبر علم ألامراض 

 مختبر التشريح 

 مختبر الفسيولوجي 

 مختبر ألانسجة 

 

 مختبرات كلية ال لوم:

 ق م ال لوم النياتية:

 الوراثة  

 تشريح النبات 

 البيولوجيا الجزيئية  

 التقانات الحيوية النباتية  

 التحضير املجهري  

 زراعة انسجة حيوانية  

 احياء تطبيقية دقيقة  

 حيوانات مخبرية 

 مفاعالت حيوية 

 كيمياء حيوية تطبيقية  

 فطريات 

 ئة بي 

 ق م الفازياء:

 تطبيقات حاسوبية 

 الاشعاع  

 الفيزياء الذرية والجزيئية  

 خواص املواد 

 الخواص املغناطيسية للمواد 
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 ق م الكيمياء:

 كيمياء عضوية 

 كيمياء غير عضوية 

 كيمياء فيزيائية 

 تحليل آلي 

 كيمياء تحليلية وبيئية 

 كيمياء عضوية وصيدالنية 

 يزيائية وحسابات نظريةكيمياء ف 

 كيمياء عضوية فلزية ومحفزات التفاعالت 

 كيمياء غير عضوية فيزيائية 

 مختبرات الية العلوم الصيدالنية في املبنى املؤقت:

 مختبر صيدالنيات 

 (Dry Labمختبر قياس خصائص الجلد ) 

 

 لصيدلنية:املختبرات البحيية املزمع تأسي ها في املبنى الدائم لكلية ال لوم ا

 مختبر أبحاث  صيدلة صناعية 

 مختبر زراعة أنسجة وخاليا 

 مختبر فارمااوجينومك 

 مختبر أبحاث إلايصال الدوائي الجلدي 

 مختبر أبحاث كيمياء دوائية 

 مختبر أبحاث صيدلة سريرية 

 مختبر أبحاث تكنولوجيا حيوية صيدالنية 

 

 مختبرات كلية الهندسة:

 في الروافع مختبر التحكم 

 مختبر أنظمة تعليق السيارات 

 مختبر املركبات املهجنة 

 مختبر فحص املواد املجهري  

 مختبر ألاوعية الدموية والقلب 



55 

 

 مختبر التشويق ثالثي ألابعاد 

 

 مختبرات كلية املوارد الطبي ية والبيئة:

 مختبر الاستشعار عن بعد  

 مختبر أنظمة املعلومات الجغرافية  

 مختبر الجيوكيمياء  

مختبر الجيوفيزياء التطبيقية الذي يحوي أجهزة لقياس الجاذبية واملغناطيسية والكهربائية والزلزالية  

 للصخور.

 مختبر املعادن والصخور الذي يحوي مجاهر مستقطبة )عادية وعاكسة( الخاصة بتمييز املعادن والصخور  

 مختبر املستحاثات 

 التركيبية  مختبر الجيولوجيا 

 مختبر الطبقات والصخور الرسوبية  

 مختبر الجيولوجيا العامة 

 مختبر علم تربة بيئي 

 مختبر كيمياء التربة 

 مختبر فيزياء التربة 

 مختبر ميكروبيولوجيا التربة 

 مختبر خصوبة التربة وتغذية النباتات 

 مختبر مسح التربة 

 مختبر تنسيق سطح ألارض 

 يمياء املياهمختبر ك 

 مختبر معالجة املياه 

 مختبر ميكروبيولوجيا املياه 

 

 مختبرات مركز الدراسات البيئية:

 يحتوي املركز على مختبرين مجهزين بأحدث ألاجهزة املستخدمة في مجال التحليل الكيميائي: 

 مختبر التحليل آلالي، ويضم ألاجهزة التالية:  (1

خدم لغايات تقدير العناصر الفلزية وأشباه الفلزية والعناصر القلوية جهاز املطيافية الذرية: ويست 

 مثل الحديد والرصاص والزنك والكادميوم... الخ.
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جهاز البولروغراف: ويستخدم لتقدير العناصر السامة الثقيلة والتي تتواجد في البيئة بتراكيز  

 تصل إلى أجزاء من بليون. 
ً
 منخفضة جدا

السوائل: ويستخدم لفصل وتشخيص وتقدير تراكيز امللوثات العضوية غير  جهاز كروماتوغرافيا 

 املتطايرة واملعروفة. 

جهاز كروماتوغرافيا السوائل املتطور: ويستخدم هذا الجهاز طريقة املطيافية الكتلية لتشخيص  

 وتقدير امللوثات العضوية غير املتطايرة واملجهولة وذات التراكيز املنخفضة . 

كروماتوغرافيا الغازات: ويستخدم لفصل وتشخيص وتقدير تراكيز امللوثات العضوية جهاز  

 املتطايرة واملعروفة مثل املبيدات الحشرية واملبيدات الزراعية وامللوثات البتروكيماوية. 

جهاز كروماتوغرافيا الغازات املتطور: ويستخدم طريقة املطيافية الكتلية لتشخيص وتقدير  

 ضوية املتطايرة املجهولة ذات التراكيز املنخفضة.امللوثات الع

جهاز كروماتوغرافيا ألايونات: ويستخدم لغايات فصل وتشخيص وتقدير ألايونات السالبة  

 واملوجبة غير العضوية بتراكيز منخفضة مثل النترات والفوسفات والكبريتات .. الخ. 

 لة محمولة في باص مخصص لذلك وهي:مختبر تلوث الهواء ويضم مجموعة من ألاجهزة املتنق (2

 جهاز تحليل غازات أااسيد النيتروجين. 

 جهاز تحليل غازات أااسيد الكبريت. 

 جهاز تحليل غاز كبريتيد الهيدروجين.  

 جهاز تحليل ألاوزون.  

 جهاز تحليل غاز أول أكسيد الكربون.  

 جهاز تحليل املواد الهيدروكربونية. 

 اد العضوية املتطايرة.جهاز تحليل املو  

 

 مختبرات كلية ال لوم الطبية امل اندة

 مختبر بحث بيولوجيا جزيئية 

 مختبر البيولوجيا الجزيئية 

 مختبر املناعة وألامصال 

 مختبر ألاحياء الدقيقة 

 مختبر علم الدم 

 مختبر التحضير وألانسجة والطفيليات 

 مختبر التشريح 

 مختبر الفسيولوجي 
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 تبر بحثي/ طفيليات طبية / مناعة وزراعة خاليامخ 

 العيادة التغذوية 

 مختبر تحضير ألاطعمة وكيمياء ألاغذية 

 أحياء دقيقة غذائية 

 مختبرات  للتحضيرات الكيماوية 

 والرنين املغناطيس ي املصغر 

 مختبر التصوير والتحميض 

 مختبر  فيزياء ألاشعة التشخيصية 

 الجة الصور الطبيةمختبر تحليل ومع 

 عيادة ألاشعة التشخيصية 

 3مختبر عالج طبيعي  

 

 مختبرات كلية امللكة رانيا لل ياحة والتراث:

 مختبر املحافظة على آلاثار 

 مختبر توثيق اللقى ألاثرية 

 مختبر نظم معلومات أثرية 
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 جام ة الهاشميةقائمة اب ض ألاجهزة امل تخدمة في البحث ال لمن في ال
 

 الاجهزة البحيية في كلية املوارد الطبي ية والبيئة

1 . TELESCOPE REFRACTOR 

2 . ELECTROMAGNETIC SIEVE SHAKER 

3 . POLISHING TABLE HEAVY DUTY 

4 . PLANETARY MONO MILL 

5 . HEATING BONDING PRESS 

6 . GRINDER,THIN LAMINATED MULTIPLATE 

7 . GPS 

8 . EPOCA,EPOVAC VACUUM 

9 . CRUSHER: JAW CRUSHER 

10 . SAW, FLOOR SAW 

11 . RESISTIVITY METER 

12 . SEISMOGRAPH 

13 . TIME DOMAIN ELECTROMAGNETIC 

14 . GEOPHYSICAL MAGNETOMETER 

15 . THERMAL CONDUCTIVITY ANALYZER 

16 . RESISTIVITY METER 

17 . SEISMOGRAPH 

18 . SHIMADZU X-RAY DIFFRACTOMETER 

19 . TOC (TOTAL ORGANIC CARBON) 

20 . TEMA MILL 

21 . X-RAY DIFFRACTION (XRD) 

22 . POLARIZED MICROSCOPE 

23 . TRANSMITTED MICROSCOPE 

24 . Hand Held Spectrophotometer 

25 . CO Analyzer 

26 . SO 2 Analyzer 

27 . NOx Analyzer 
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28 . O 3 Analyzer 

29 . PM 2.5 Analyzer 

30 . Incubater 

31 . Oven 

32 . Fumehood 

 

 ألاجهزة البحيية في كلية الهندسة

1 . Photovoltaic Solar Modules 

2 . Grid-tied Inverters 

3 . Off-grid inverters 

4 . Solar Charge Controllers 

5 . Solar Battery Banks 

6 . Solar trackers 

7 . PV Mounting Structures 

8 . Data loggers 

9 . Portable Digital Veterinary X-Ray Machine 

 

 ألاجهزة البحيية في كلية ال لوم الطبية امل اندة

1 . ELISA Auto Reader: 96 wells titer plate with shaker، 

2 . Microscope ,INVERTED 

3 . Microscope, cx 21 

4 . Complete mini- vertical electrophoresis 

5 . Water bath GFL 

6 . Horizontal electrophoresis system 

7 . Automated Slide stainer 

8 . Bio-Rad Thermal Cycler 

9 . Horizontal Electrophoresis 

10 . PCR thermo cycler for Polymerase chain reaction 

11 . Digi Doc system 

12 . Centrifuge 
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13 . Electrophoresis system 

14 . Laminar flow 

15 . Vertical/ horizontal electrophoresis system UV light Spectrophotometer microscope 

16 . ELISA Fluorescent microscope Cell washer Microscope 

17 . Autoclave Colony counter Incinerator 

18 . Spectrophotometer meter Densitometer Electrolytes analyzer Electrophoresis set 

19 . Microscope CBC Electrophoresis set Microscope PT/PTT machine 

20 . Microtome Microscope Embedding machine Automated processor Tissue flotation 

bath 

21 . Models Microscope 

22 . ECG machine Spiro meter machine Microscope 

23 . Balance top loading 

24 . Centrifuge bench top 

25 . Inverted microscope 

26 . Dissecting microscope 

27 . Horizontal laminar flow cabinet 

28 . Hot plate with magnetic stirrer 

29 . Incubator , Co2 

30 . PH meter , portable , digital 

31 . Microscope, system Microscope 

32 . RHEOMETER 

33 . SINGLE BEAM UV/VISIBLE SPECTROPHOTOMETER 

34 . High pressure Liquid Chromotography HPLC 

35 . Mini NMR 

36ميزان الكتروني دقيق .  

37خالط مغناطيس ي .  

38جهاز مقياس الطيف الضوئي املرئي وفوق البنفسجية .  
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نيةل البحيية في كليـة ال لوم الصيد جهزةألا   

1 . Dermascan C ultrasound system 

2 . Tissue blood flow and temperature monitor 

3 . Multi-probe adapter system – CK model 

4 . Microplate reader – bio-rad model 

5 . Top pan balance 

 

 ألاجهزة البحيية في كلية امللكة رانيا لل ياحة والتراث

1 . Spectroradiometer 

2 . Ground Probing Radar (GPR) 

3 . Simultaneous Thermal Analysis Machine (available at the Dept of Chemistry) 

4 .3 D Laser scanner 

5 . Handheld 3D Laser scanner 

6 . Portable XRF 

7 . Differential GPS Leica System500 

8 . Electronic theodolite Leica TC1800 

9 . Total Station Leica TCRA 1103 PLUS 

10 . Large format plotter Cannon 

11 . Large format plotter 

12 . hp 

13 . Geological Microscope (LEICA). Microscope: Leica Dmlp Trinocular Polarization 

Microscope, For Transmitted And Reflected Light 

14 . Binder Drying Oven/Hot Air Sterilizer, Ed 53 Binder/Germany 

 

ليـة التراية البدنية وعلوم الرياضةألاجهزة البحيية في ك  

1 . TREADMILL 

2 . QUARK PFT 2 ERGO 

3 . QUARK C12, ECG 

4 . PULSE OXIMETER 

5 . LACTATE PRO 
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6 . BLOOD GAS ANALYZER 

7 . ERGOMETER:- CYCLE ERGOMETER 

8 . GLUCO - TRACK 

9 . HYDROSTATIC WEIGHING 

10 . MICRO SPIROMETER 

11 . SkinFold Caliper 

12 . Body Composition Analyzer 

13 . Grip Dynamomete 

14 . Back and Leg Dynamometer 

15 . Water Spirometer 

16 . Bicycle Ergometer (Monark) 

17 . Polar 

18 . Trunk Extension Meter 

19 . Step Box 

20 . Force Plateform 

21 . Manual Magnet Board Mechanics 

22 . Force motion 

23 . Force table 

 

 كلية ال لوم

 ألاجهزة البحيية في ق م ال لوم النياتية

 

1 . Bioreactor 

2 . Plant growth Chamber 

3 . Electron Microscope 

4 . Real Time PCR 

5 . Confocal 

6 . Real Time PCR 

7 . Thermal cycler (PCR) machine 
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 ألاجهزة البحيية في ق م الفازياء

1 . Frequency Response Analyzer : Solarton 126-Impedance Gain phase 

Analyzer with 1249 Interface 

2 . physical properties measurements systems 

3 . Atomic and Molecular Spectrometer (COLTRIMS- setup 

 

 ألاجهزة البحيية في ق م الكيمياء

 

1 . CHN analyzer:EA3000 

2 . Thermal analyzer:STA409PC plus 

3 .400 MHz NanoBay NMR spectrometer:AVANCE-III 

4 . Atomic and Molecular Spectrometer:(COLTRIMS-setup) 

5 .- Atomic Absorption Spectrometry 

6 . HPLC with UV and diode detector 

7 . Potentiostat –galvanostat, model AUT204, Metrohm –Autolab 

8 . Stopped flow system , model SF-61DX2, Hi-Tech 

 

 ألاجهزة البحيية املتوفرة في كلية الطب البشري 

1 . Mini horizontal DNA gel electrophoresis 

2 . Analytical balance 

3 . Hot plate stirror 

4 . PH meter 

5 . Boling water bath 

6 . Drying oven 

7 . Bench-top centrifuge 

8 . Sigma 2- 16 

9 . Mini-vertical electrophoresis 

10 . Digital shaker 

11 . Refrigerator 

12 . Ion selective electrode 
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13 . Bench-top centrifuge 

14 . Sigma 4-15  

15 . Vortex mixer 

16 . Rolling mixer 

17 . Hormone analyzer 

18 . Fume hood 

19 . pH meter 

20 . Bacterial colony counter 

21 . Microbiological Incubator 

22 . Freezer top refrigerator 

23 . Shaker Water bath 

24 . Bacti-Cinerator 

25 . Water Distillator 

26 . Autoclave 

27 . Top loading balance 

28 . Safety Bunsen Burner 

29 . Refrigerator 

30 . Binocular educational microscope 

31 . Biohazard safety cabinet class 2 

32 . Vortex mixer 

33 . Bench top centrifuge 

34 . Autoclave,bench top 

35 . Hotplate with stirrer 

36 . Freeze dryer machine 

37 . Anaerobic Jar System , polycarbonate , 3.5Ltr 

38 . Examination couch 

39 . Balance 

40 . Centrifuge 

41 . Cytospin 

42 . Incubator 
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43 . Hot plate/magnetic stirrer 

44 . Microscope(Labomed  )  

45 . Microscope(Olympus  )  

46 . Safety cabinet 

47 . Water bath 

48 . Microtome with accessories 

49 . Automatic tissue processor 

50 . Drying oven 

51 . Paraffin embedding system with magnifier 

52 . refrigerator 

53 . Slides cabinet 

54 . LARYNX,FUNCTIONAL LARYNX MODEL WITH MOVABLE PARTS 

2.5" L*5.5"W*11"H 81W3512 

55 . FUNCTIONAL MODEL OF THE HIP JOINT ( SOSMO ) 81-3417  

56 . MUSCLES OF THE FOOT NATURAL SIZE,SHOWING NETWORK OF BLOOD 

VESSELS AND NERVES,REMOVAL LYRES, 9 PART 

57 . MUSCLES OF THE HAND WITH BASE AND FOR ARM NATURAL 

SIZE,REMOVAL LAYRES,SHOWING NETWORK OF BLO 

58 . LARYNX WITH TONGUE MODEL (SOSMO ) 81-3141 , WARDS SCIENTIFIC 

59 . INTRODUCTORY LIVER MODEL , 81-0916  

60 . SEGMENTED LUNG REPRODUCTION , 3B/W 47029 - GERMANY 

61 . LIVER WITH GALL BLADDER, PANCREAS AND DUODENUM , 3B/VE 315 -  

GERMANY 

62 . LIVER SECTION , 3B/K 24 - GERMANY 

63 . LUNG MODEL WITH LARYNX , 7 PARTS , 3B/G 15 - GERMANY 

64 . MUSCULAR LEG , 9 PARTS , 3B/M 20 - GERMANY 

65 . LYMPHATIC SYSTEM, 213 NATURAL SIZE,ON ABASE(H 84 CM,W 

54CM,DEPTH 12CM,MODEL HS 1911 

66 . LIVER EITH GALL BLADDER,PENCREASE AND DUODENUM (4*20*18)CM 

PARTS,AND ON BASE BOARD MODEL VC315 
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67 . LUNG,HUMAN LUNG FULL SIZE MODEL 7PARTS (3B) G15 

68 . KIDNEY SECTION , 3B/K 12 - GERMANY 

69 . RIGHT KIDNY , 3B/K 10 - GERMANY 

70 . FUNCTIONAL MODEL OF KNEE JOINT , NS 50 , GERMANY 

71 . FUNCTIONAL MODEL OF THE KNEE JOINT ( SOSMO ) 81-3412  

72 . KNEE,FUNCTIONAL KNEE JOINT MODEL,3B,LIFE SIZE MOVABLE 

MOUNTED ON STAND SIZE 4.75"L*4.75"W* 

73 . KIDNEY,MALPIGHIN-CORPUSCLE MODEL , 700 TIMES FULL 

SIZE,DIMENSION:26*19* 8 CM MODEL K 10/2  

74 . KIDNEY,RIGHT KIDNEY,APPROX 3 TIMES,IN ONE PEICE ON 

BOARD(H32CM,W26CM,DEPTH 7 CM) MODEL LS/4 

75 . INGUINAL HERNIA MODEL , 3B/H 13 - GERMANY 

76 . HEAD AND NECK MODEL ( SOSMO ) 81-3024 , WARDS SCIENTIFIC 

77 . FUNCTIONAL MODEL OF THE HAND AND FINGER JOINTS , SOSMO , 81-  

78 . HAEMORRHOID MODEL , 3B/K 27 - GERMANY 

79 . HEART , 3B/VD 251 - GERMANY 

80 . CLASSIC HEART WITH BYPASS , 2-PARTS , 3B/GO 5 - GERMANY 

81 . CLASSIC HEART WITH CONDUCTING SYSTEM , 2 PARTS , 3B/GO 8/3 -  

GERMANY 

82 . HIP JOINT , 3B/A 81 - GERMANY 

83 . CIRCULATORY SYSTEM , 3B/G 30 - GERMANY 

84 . URINARY ORGANS , 3B/K 32 - GERMANY 

85 . URINARY ORGANS,NATURAL SIZE,ONE PIECE,ON BOARD 

H40CM,W26CM,DEPTH 7 CM,MODELLS 3/1  

86 . LIFE - SIZE MUSCULAR TORSO , 27-PARTS , 3B/VA 16 - GERMANY 

87 . CLASSIC UNISEX TORSO WITH OPENED NECK AND BACK 18-PARTS  ،  

3B/B 19 - GERMANY 

88 . FULL - SIZE MUSCLE TORSO , 27 PART VA16,3BSCIENTIFIC-GERMANY 

89 . CLASSIC UNISEX TORSO WITH OPEN BACK , 21-PART B 17 , 3BSCI .-  

GERMANY 
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90 . TORSO,LIKE SIZE MUSCULAR TORSO 27 PARTS(95*60* 35 CM(14 

KG)MODEL VA16,3B 

91 . SKIN MODEL ( SOSMO ) 81-3156 , WARDS SCIENTIFIC 

92 . STOMACH WITH ULCER , 3B/K 17 - GERMANY 

93 . SKULL ANATOMICAL VERSION , 22 PART , 3B/A 290 - GERMANY 

94 . NUMBERED CLASSIC SKULL , 80 TIME ENLARGED , 3B/A 21 - GERMANY 

95 . CLASSIC SKULL , 3 PARTS , 3B/A 20 - GERMANY 

96 . FLEXIBLE SKELETON WITH LIGAMENTS AND MUSCLES ORIGINS AND 

INSERTIONS MODEL , 3B/A 13/1 - GERMANY 

97 . SKULL DIDACTIC VERSION / 22 PARTS , 3B/A 291 - GERMANY 

98 . COMPREHENSIVE SPINAL CORD WITH NERVES ( SOSMO ) MODEL 81-  

99 . SPINAL CORD , 6 TIME FULL SIZE , 3B/W 42505 - GERMANY 

100 . SPINAL CORD IN THE SPINAL CANAL , 3B/C 41 - GERMANY 

101 . INTRO.FUNCTIONAL SHOULDER JOINT MODEL ( SOSMO ) 81-0900  

102 . FUNCTIONAL MODEL OF THE SHOULDER JOINT ( SOSMO ) 81-3402  

103 . FUNCTIONAL MODEL OF THE SHOULDER JOINT , NS 53 , GERMANY 

104 . STAND FOR SPINAL COLUMN , A 59/8 3 B SCIENTIFIC-GERMANY 

105 . SPINAL COLUMN , A 58/1 3 B SCIENTIFIC-GERMANY 

106 . SKULL : HUMAN SKULL , A 21 , 3B SCIENTIFIC - GERMANY 

107 . SKULL,SOMSO ADVANCED PLASTIC SKULL,LIFE SIZE ,SKULL CAST 

FROM PLASTIC (MALE),SIZE 8.5"L* 

108 . SHOULDER,FUNCTIONAL SHOULDER JOINT,LIFE SIZE FE ATURE 

ACLAVICAL,SCAPULA,UPPER HUMERUS AND LIGA 

109 . SKIN BLOCK MODEL, 70 TIMES FULL SIZE(44*24*23)CM MOUNTED ON 

BASE MODEL J13 

110 . DISARTICULATED SKELETON , A 05/1 , 3B SCIENTIFIC-GERMANY 

111 . STANDARD SKELETON WITH STAND WITHOUT LOCER A 10 , 3B 

SCIENTIFIC-GERMANY 

112 . PELVICE SKELETON FEMALE,A 61 , 3B SCIENTIFIC-GERMANY 

113 . PELVIC SKELETON MALE , A 60 , 3B SCIENTIFIC-GERMANY 



68 

 

114 . SKELETON,HUMAN SKELETON UNASSEMBLED DISARTICULA TED 

PLASTIC SKELETON ALL BONES SEPERATE WITH EX 

115 . SKELETON,HUMAN SKELETON FLIXIBLE LIGMENTARY,PIA NTED 

PLASTIC SKELETON ILLUSTRATE MOVMENT OF LIM 

116 . SKELETON HUMAN STANDARD 3B A 10 

117 . FEMALE PELVIS , 2 PART , 3B/H 10 - GERMANY 

118 . MALE PELVIS , 2 PARTS , 3B/H 11 - GERMANY 

119 . PELVIS SECTION,DELUX,( MALE) 2 PARTS(41*31*20)CM ON BASE 

BOARD,FOR WALL MOUNTING MODEL H11 

120 . PELVIS SECTION,DELUX,(FEMALE) 2 PARTS(41*31*20)CM ON BASE 

BOARD,FOR WALL MOUNTING MODEL H10 

121 . PELVIC SKELETON(FEMALE)(19*25*24)CM (0.9Kg) MODEL A61,3B  ،  

122 . PELVIC SKELETON (MALE)(18*28*23)(0.8Kg) MODEL A60,3B، 

123 . DISEASES OF THE OESOPHAGUS , 3B/K 18 - GERMANY 

124 . OSSICLES , 3B/E 13 - GERMANY 

125 . NEPHRONS AND BLOOD VESSELS , 120 FULL TIME SIZE , 3B/K 10/1 -  

GERMANY 

126 . NERVOUS SYSTEM , 3B/C 30 - GERMANY 

127 . NEPHRON AND BLOOD, 120 TIMES FULL SIZE,DIMENSION (26*19*5)CM 

MODEL K 10/1  

128 . NEROUS SYSTEM 0.5 LIFE-SIZE,ONE BASE BOARD SIZE(80*33*6)CM 

MODEL C30 

129 . MALPIGHIAN CORPUSCLE OF KIDNEY , 700 TIME FULL SIZE , 3B/K 10/2  

- GERMANY 

130 . MEDIAN AND FRONTAL SECTION OF THE HEAD , 3B/C 13 - GERMANY 

131 . MISCLES OF THE LEG WITH BASE , NS 10 , GERMANY 

132 . MUSCLE OF THE HAND WITH BASE OF FOREARM , NS 13 , GERMANY 

133 . HEAD AND NECK MUSCLES , BS 3 - GERMANY 

134 . FUNCTIONAL MODEL OF THE HIP JOINT , NS 51 , GERMANY 

135 . HEAD AND NECK NATURAL SIZE,REMOVAL PARTS SHOWING BRAIN 
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AND ARTERIES, 8 PARTS,REMOVABLE EYE WITH 

136 . HIP,FUNCTIONAL HIP JOINT MODEL,FULL SIZE MODEL MOUNTED ON 

STAND,SIZE 6.75"L*4.75"W*13"H 

137 . HEART , 7PARTS , VD 253, 3BSCIENTIFIC – GERMANY 

138 . HEART,ADULT HEART, 7 PART(20*15*17)CM WITH MULTI LINGUAL 

KEY CARD AND ON ABASE MODEL VD253 

139 . GALLSTONE MODEL 3B/K 26 - GERMANY 

140 . EYE , 12 PARTS , 5 TIME FULL SIZE , 12 PART , 3B/VJ500A - GERMANY 

141 . EYE , 8 PARTS , 5 FULL SIZE 3B/F 12 - GERMANY 

142 . EAR WITH PINNA , 3B/E 11 , 3B-GERMANY 

143 . BASIC ELBOW MODEL ( SOSMO ) 81-1189  

144 . FUNCTIONAL ,MODEL OF THE ELBOW JOINT ( SOSMO ) 81-3132  

145 . FUNCTIONAL MODEL OF THE ELBOW JOINT , NS 52 , GERMANY 

146 . ELBOW,FUNCTINAL ELBOW JOINT MODEL,3B,DEMONSTRATE HOW 

ELBOW MOVES MOUNTED ON STAND,SIZE 4.75"L* 

147 . EYE 5 TIMES FULL SIZE 5x , F 10 , 3BSCIENTIFIC-GERMANY 

148 . EAR,GAINT EAR,ADVANCED VERSION, 3 TIME LIFE SIZE ,6 

PARTS(34*16*19) MODEL E11 

149 . DISART , FEMALE , PL , SKELETON , WOOD COMPARTMENTED CASE  ،  

WITH BROCHURE ( SOSMO ) 82-3066 , WARDS 

150 . DIGESTIVE TRACT 3-PART MODEL ( SOSMO ) 81-5615 , WARDS 

SCIENTIFIC 

151 . DEUEL SEX MUSCLE FIGURE , 45-PART , 3B/B 50 - GERMANY 

152 . DIGISTIVE SYSTEM, 3 PARTS(81*33*10) CM MOUNTED ON BASE 

MODEL K12,3B 

153 . CARTILAGES OF THE LARYNX ( F ) , 3B/G 20 - GERMANY 

154 . CAVITIES OF NOSE , MOUTH AND THROAT WITH LARYNX , 3B/E 20 -  

GERMANY 

155 . CIRCULARITY SYSTEM,G30,3BSCIENTIFIC-GERMANY 

156 . CIRCULATORY SYSTEM, 0.5 LIFE SIZE(80*30*6) CM MODEL G30,3B 
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157 . BONE STRUCTURE 80 TIME ENLARGED , 3B/A 79 - GERMANY 

158 . GIANT FUNCTION CENTER BRAIN , 4 PARTS , 3B/W 42565 - GERMANY 

159 . GIANT BRAIN , 2.5 TIME FULL SIZE , 4 PARTS , 3B/VH 409 - GERMANY 

160 . NEURO - ANATOMICAL BRAIN , 8 PARTS , 3B/C 22 - GERMANY 

161 . BRAIN WITH ARTERIES , 3B/C 20 - GERMANY 

162 . REGIONAL BRAIN MODEL / USA 

163 . BRAIN WITH ARTERIES ON BASE C25,3BSCIENTIFIC-GERMANY 

164 . BRAIN,DELUX BRAIN WITH ARTERIES,ONE BASE,10 

PARTS,SIZE(15*15*23)CM MODEL C25,3B 

165 . FUNCTIONAL MODEL OF THE ANKLE JOINT ( SOSMO ) 18-3134  

166 . ANKLE JOINT WITH LIGAMENTS , 3B - GLOBAL 

167 . DISSECTIBLE MUSCLED ARM , 6 PART , 3B/M 10 - GERMANY 

168 . MORTUARY DEEP FREEZER UNIT, MODEL LTKZHS 3C- 25 , UFSKINTERNATIONAL 

HERMANN SCHERRIEBLE - GERMANY، 

169 . HYDRAULIC MORTUARY ELEVATION UNIT , MODEL LHW HS 125 ،  

GERMANY 

170 . AUTOPSY SAW - CLEAN CUT , UFFSK - GERMANY 

171 . ASPIRATOR BOTTLE WITH SECREW CPA P.E CAP. 10 LT 

172 . ASPIRATOR BOTTLE WITH SECREW CAP CAP 25 LT CARBOY 

173 . STAINLESS / STEEL TRAY 30x60x4cm 

174 . CHIESEL , FOR SKULL BREAKING 

175 . SLIDES CABINET , MICRO GLASS STORE , MEDITE / EC 

176 . BENCH TOP CENTRIFUGE , SIGMA 4-16 – GERMANY 

177 . SWING OUT ROTOR - 4 BUCKETS 

178 . SWING OUT ROTOR - ROUND BUCKETS 

179 . ROUND CARRIER 

180 . ANGLE ROTOR 6* 80/85 ml 

181 . ANGLE ROTOR 30* 1.5/2 ml 

182 . ULTRA BALANCE , ADAM - UK 

183 . OVEN : LABORATORY T 6 , THERMO FISHER , HERAEUS – GERMANY 
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184 . EDUCATIONAL MICROSCOPE , MODEL CX 21 , OLYMPUS/PHILIPPINES 

185 . TISSUE HEMOGENIZER , GIAGER – GERMANY 

186 . ORDINARY BALANCE , PGW - 4502E , ADAM - UK 

187 . SHAKING WATER BATH , WB-MF 24 , FALC – ITALY 

188 . MAGNETIC STIRRER WITH HOT PLATE , FALC – ITALY 

189 . PH METER , SUPPLIED WITH PH TEMP. ELECTRODE , PH 720 WTW  –  

GERMANY 

190 . DEEP FREEZER , UP TO -80C DEFROST , ST/STEEL DOORS , 300Ltr 

CAPACITY WITH STORAGE BUCKETS , MODEL DF 

911 . LEICA MICROTOME , MODEL RM 2125 RT , LEICA – USA 

192 . TISSUE EMBEDDING CENTER , LEICA – USA 

193 . TISSUE FLOATING BATH , LEICA - USA 

194 .20 FEET REFRIGERATOR- HAVE TWO DOORS- TYPE FRIGIDAIRE 

CAPACITY 515 LITER- MODEL FGTD20V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



72 

 

 مية الصادرة عل عمادة البحث ال لمناملجالت ال ل

  

Jordan Journal of Biological Sciences 

The Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS) welcomes submissions of articles. The 

JJBS is to publish refereed, well-written original research articles, and studies that 

describe the latest research and developments in Biological Sciences. The JJBS is to be 

published quarterly and issued by Higher Scientific Research Committee at the 

Ministry of Higher Education and Scientific Research and the Deanship of Research 

and Higher studies at the Hashemite University. 
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The areas of interest include but are not limited to: 

• Cell Biology  

• Biochemistry  

• Molecular Biology  

• Genetics  

• Immunology  

• Plant Biology and Physiology  

• Plant Taxonomy  

• Animal Biology and Physiology  

• Animal Diversity  

• Mycology  

• Virology  

• Bacteriology  

• Ecology  

Contributions in all areas at the interface of biology and other disciplines such as 

chemistry, physics, and mathematics are welcomed. 

Interested authors are encouraged to read “Instructions for Authors” while preparing 

their manuscripts. Send your contributions to: 

 

Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 

The Jordanian Ministry of Higher Education and Scientific Research in 

corporation with the Hashemite University will publish a new high-quality  

 The Editorial Board is very committed to build the Journal as one of the leading 

international journals in mechanical and industrial engineering sciences in the 

next few years. With the support of the Ministry of Higher Education and 

Scientific Research and Jordanian Universities, it is expected that a heavy 

resource to be channeled into the Journal to establish its international 
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reputation. The Journal's reputation will be enhanced from arrangements with 

several organizers of international conferences in publishing selected best 

papers of the conference proceedings. The first issue of the journal due to 

appear in early 2007 with four issues per year. 

 
 
 

 Aims and Scope : 

Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering (JJMIE) is a refereed 

international journal to be of interest and use to all those concerned with 

research in various fields of, or closely related to, mechanical and industrial 

engineering disciplines. Jordan Journal of Mechanical and Industrial Engineering 

aims to provide a highly readable and valuable addition to the literature which 

will serve as an indispensable reference tool for years to come. The coverage of 

the journal includes all new theoretical and experimental findings in the fields of 

mechanical and industrial engineering or any closely related fields.  The journal 
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also encourages the submission of critical review articles covering advances in 

recent research of such fields as well as technical notes. 

 Manuscript submission : 
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