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 عمادة البحث العلمي

 

في األردن، فمنذ صدور اإلرادة  الجامعة الهاشمية واحدة من أهم الصروح األكاديمية الرسمية تعد

، انطلقت بقوة لتصبح من أوائل الجامعات األردنية والعربية أكاديمًيا (1991)امللكية إلنشائها عام 

 .وخدمة املجتمع وبحثًيا بتركيزها على تقديم التعليم والبحث النوعي

 

ادة البحث العلمي عم تفصلو  ،(1996/1997عام ) والدراسات العليا عمادة البحـث العلمي ستتأس

بسبب زيادة مخصصات الدعم املالي لعمادة البحث العلمي ( 2015في عام )عن كلية الدراسات العليا 

 وزيادة عدد طلبة الدراسات العليا 
ً
 وخارجيا

ً
وزيادة عدد األبحاث املنشورة واملشاريع املدعومة داخليا

 عمادتين.مما رتب حاجة فعلية للتركيز على النوعية وبالتالي فصل ال

 
اإلشراف عليها في الجامعة و  النشاطات البحثية تشجيع عمادة البحث العلمي الركيزة األساسية في تعد

أن النهوض بالبحث العلمي ومواجهة التحديات الكبيرة واملعوقات القائمة يتطلب حيث  ،الهاشمية

 إيجاد بيئة بحثية مناسبة وإدارة فاعلة وتشريعات منظمة وإجراءات ميسرة.

 

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

 
ً
تعمل على تقديم الدعم للباحثين لتمكينهم من إجراء أبحاثهم العلمية، حيث تخصص الجامعة سنويا

لقطاعين العام التي تخدم احتياجات اللمشاريع  ( من ميزانيتها لغايات دعم البحث العلمي3%)

 .والخاص وتساهم في حل مشاكل املجتمع املحلي

 
تطوير وتحديث تبسيط و لتحقق العمادة أهدافها، قمنا باتخاذ العديد من اإلجراءات التي تهدف إلى و

 :هاوكان أهم ،العمل في العمادة

 

 .املوقع اإللكتروني الجديد للعمادةالعمادة اإللكترونية و إطالق -1

 .عمل في العمادةآلية ال وضع -2 

 البحث دعم على لوائحها خالل من الهاشمية الجامعة حرصتحيث  نشر ثقافة البحث العلمي -3

 .عامليةوتحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر في املجالت العلمية ال والنشر العلمي

النشر في  تإلى زيادة معدل األبحاث املدعومة من الجامعة وخارجها عدد أدت الزيادة امللحوظة في و 

 من في العديد الجامعة تصنيف تحسين في الكبير ثراأل له كان مما ،املجالت ذات السمعة املرموقة

وتصنيف التايمز للتعليم ، ( Google Scholarقاعدة البيانات جوجل سكولر )  مثل العاملية التصنيفات

  .(2017/ 2016لعام )  نيالبريطا  Times Higher Education وتصنيف، Times HE العالي العالمي
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صرف مكافآت ملوفدي الجامعة  إقرار تعليمات تم ولرفع معدلت نشر األبحاث العلمية في الجامعة،

عن كل بحث علمي يتم نشره في أحد التصنيفات العاملية التي تعتمدها وطلبة الدراسات العليا 

من أجل خلق روح التنافس و  .الجامعة الهاشمية، شريطة وضع إسم الجامعة الهاشمية على البحث

منح مكافآت بحيث ت (2016)تم إقرار تعليمات براءة الختراع في عام بين أعضاء هيئة التدريس، 

وتقديًرا لجهودهم وتميزهم قامت   .عاملية ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتسجيل براءة اختراع

  .العمادة بنشر الجوائز املحلية والعاملية التي حصلوا عليها على موقع العمادة اإللكتروني

 

 عمادة البحث العلمي اإللكترونية

 

 :شملت ( التي2016) تم إطالق عمادة البحث العلمي اإللكترونية مطلع عام

 

 .جديدةإطالق صفحة عمادة البحث العلمي بحلتها ال -1

 .تطوير برمجيات وأنظمة العمادةو  -2

بحيث أصبحت  Online Submission of Research Proposalsـ ــــــــبرمجة عدد من النماذج الخاصة بو -3

 
ً
 .تعبأ إلكترونيا

ن عضو هيئة التدريس و  -3
ّ
تصميم نظام بحث علمي إلكتروني مرتبط مع نظام مالي إلكتروني يمك

 .الع موازنة األبحاث العلميةوعمادة البحث العلمي من استط

 دائرة اللوازم. تصميم نظام بحث علمي إلكتروني مرتبط معو   -5

نظًرا للزيادة امللحوظة في عدد األبحاث املدعومة في الجامعة الهاشمية محلًيا ودولًيا، عملت عمادة   -6

اعد البيانات لتوثيق البحث العلمي بالتنسيق مع مركز تكنولوجيا املعلومات على إنشاء العديد من قو 

 : ونشرها على موقع العمادة اإللكتروني، وتالًيا قواعد البيانات املتوفرة مخرجات البحث العلمي

 

 .(Publicationsاألبحاث العلمية املنشورة ألعضاء هيئة التدريس)           -

 .(Funded Researchاألبحاث العلمية املدعومة داخلًيا ومحلًيا ودولًيا )          -

 .(Patents)براءات الختراع التي حصل أعضاء هيئة التدريس          -

 .(Awards) الجوائز التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية           -

 .Grants) املنح التي حصل عليها أعضاء الهيئة التدريسية  )          -

 (External Reviewers & Researchers) .املحكمين الوطنيين والدوليين           -

 .Equipment)األدوات واألجهزة البحثية )          -

 .( Database of Students' Researchأبحاث الطلبة )          -

 .( HU's Researchers' Rankingترتيب الباحثين في الجامعة )          -

 .((Database of Editors & Editorial Board Membershipرؤساء التحرير واملحررين          -

 . Areas of Research Interests)الهتمامات البحثية ألعضاء هيئة التدريس )       -
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  وجاري العمل
ً
يضم كافة املختبرات الحديثة  بحيث (Research Center) األبحاثركز على إنشاء م حاليا

الوسائل واألجهزة العلمية وفق أحدث املواصفات املرتبطة بمختلف كليات الجامعة، وتجهيزه بأحدث 

إلجراء األبحاث العلمية املتقدمة وتوفير بيئة محفزة للباحثين  ةنواهذا املركز سيكون و العاملية، 

 فكار األ  تصبحبحيث واملبدعين واملفكرين 
ً
 املجتمع وتقدم يساهم في حل مشكالت ا راقًياعلميً  ابحث

 ألبحاث العلمية وبراءات الختراع وتوفير حاضنات لألفكار البداعية.الوطن ويعمل على زيادة انتاج ا


