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 يـــــث العلمــــات البحــــتعليم

  ةـــــة األمريكيــــة العربيــــــالجامع 
 

 اريخ إقرارهاتمن جنين" ويعمل بها  –تسمى هذه التعليمات " تعليمات البحث العلمي في الجامعة العربية األمريكية  :(1مادة )

  .من مجلس الجامعة

 غير ذلك. ما لم تدل القرينة على ،في هذه التعليمات المعاني المخصصة لهايكون للكلمات التالية حيثما وردت : (2مادة )

 .الجامعة العربية األمريكية: الجامعة 

 رئيس الجامعة. : الرئيس 

  .عميد البحث العلمي العميد:            

 .البحث العلمي نظامبموجب  في الجامعة والمشكل البحث العلمي مجلسالمجلس:  

  كلية التخصص.: الكلية         

 الدراسة أو الكتاب أو المخطوط أو الترجمة أو غير ذلك مما تتوفر فيها شروط البحث العلمي. :البحث 

 هيئة التدريس منعضو بحث بالتعاون مع  يس في الجامعة او أي شخص يعمل إلنجاز: عضو هيئة التدر الباحث         

 الجامعة.

نه جهد وينتج ع الجامعةيشارك به عضو هيئة التدريس خارج  أو ذي يعقد في الجامعةالمؤتمر العلمي ال المؤتمر:         

  .علمي واضح
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 .من الجامعة دعم مشاريع األبحاث (:3مادة )

م مواد استخدا ،مالي)دعم ، سواء كان الدعم ماديًا تقدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على "نموذج مشروع بحث"  .1

 عنويًا )توفير وقت( أو بشريًا )توفير مساعدين أو فنيين...إلخ(.وأجهزة...إلخ( أو م

 -التالية: يتضمن " نموذج مشروع بحث" النقاط   .2

 الجامعة(. خارجمن للباحثين )والمؤسسه  القسمو  الكليةو  الرتبة العلميةو  أسماء مقدمي مشروع البحث .أ

 العنوان المقترح لمشروع البحث. .ب

 البحث وأهميته. أهداف .ج

 .ة البحثمنهجي .د

 .المدة الالزمة إلنجاز البحث .ه

يط وتسلمقدم )مقدمو( الطلب  مأالباحثون السابقون به  أقامسواء  عرض موجز لما تم من أعمال متصلة بالبحث .و

 لجوانب التي تحتاج إلى مزيد من البحث.الضوء على ا

 خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية. .ز

 موازنة مفصلة ومتزامنة مع الخطة. .ح

ض اعر واست ،الخ(... مراجع،  ،مواصالت، برمجيات)مساعدو بحث، أدوات، مواد،  تقدير احتياجات البحث .ط

 القيام بالبحث. ،إلمكانات المتوفرة في الجامعة لتيسيرا

للحصول على دعم من أي مصدر البحث بمقترح قدم تأية مالحظات أخرى لمقدم )مقدمي( الطلب )مثال هل  .ي

 آخر(.

 التخصص للباحث الرئيس.توصية قسم وكلية  .ك

 البحث. نتائجدعم الجامعة العربية األمريكية الكلي أو الجزئي عند نشر  إلى باإلشارة حثاالب تعهدي  .ل
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 ها بالتسلسلليرفع ؛رئيس القسمبحث" إلى المن " نموذج مشروع  الكترونية خرى أو تين ورقيتين الباحث )الباحثون( نسخ يقدم  .3

  بنسخة. ظ الكليةوتحتف مجلسالاإلداري إلى 

رئيس قسم الباحث ة من "نموذج مشروع بحث" الى في حالة اشتراك باحثين من أكثر من كلية في بحث واحد، تقدم نسخ .4

 ".2وفقا للبند رقم " المجلسليرفعها بالتسلسل اإلداري إلى  ؛الرئيس

 -ث: حيمن  همالحظات إلبداء البحثي المشروعبدراسة مقترح عميد الكلية  يقوم  .5
 

 .في الكلية والجامعة استفادة الباحث )الباحثين( من اإلمكانات المتوفرة يةإمكان  .أ

اك ان المدة إذا كان هنغ عضو هيئة التدريس للبحث، مع بييتحديد نسبة تفر ل ؛تقدير الجهد المطلوب بالبحث .ب

 يض العبء التدريسين يتقدم الباحث بطلب تخفأوشريطة  بما ال يتعارض مع نظام البحث العلمي حاجة لذلك

 .باألسباب موضحاً 

 تقييم موازنة المشروع. .ج

 

 .نوع الدعم ومقدارهلعمل التوصية المناسبة من حيث  في مشروع البحث المقدم إليه مجلسالنظر ي.  6

للوقوف على األهمية العلمية للبحث،  ومن خارج الجامعة ستعين برأي مختصين من غير أعضائهي أن لمجلسيجوز ل . 7

 وموافقة رئيس الجامعة. مجلسال رئيس من بتوصيةتصرف  دينار 50ال تزيد عن  مقابل مكافأة مالية ن ذلكويكو 

 التالية: وفق األسس ممولة من قبل الجامعة المخصصة لدعم مشاريع الموازنةيتم توزيع   .8

 

ألمور للمختلفة وتعطى األولوية يتم توزيع الدعم بطريقة تراعي الشمولية ألكبر عدد ممكن من المتقدمين من الكليات ا .أ

 .وتشجيعهم دعم الباحثين الجددو  المشروع،وعدد الباحثين في  البحث وأهميته،وأصالة ضوع مو  التالية: حداثة

% 15عن يزيد  وبما الوفقا لما تسمح به الموازنة  نفسه، مشروعلل مبرر إضافي يجوز للباحث التقدم للحصول على دعم .ب

    شروع البحثي.من الموازنة المقرة للم
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هذه  في للبنودوفقًا  مجلسال لىالكلية إ من توصيةعلى  دعم مشروع بحث مشترك بين الجامعة ومؤسسات أخرى بناءً  يجوز .ج

 ووفقا لإلجراءات التالية:  من التعليمات المادة

  
 .مساو للتمويل المقدم من قبل الجامعة مبلغ بتخصيص الشريكة المؤسسة تلتزم -

 .األنشطة المتعلقة بمشروع البحث داخل الجامعة من٪ 50 من ربيق ما إجراء -

 .شراؤها لمشروع البحث تم التي المعدات من٪ 50 تمتلك الجامعة -

 

ار من ، ويمكن تجاوز هذا المبلغ بتوصية من مجلس البحث العلمي وقر دينار 7000يبلغ الحد األعلى لدعم البحث الواحد  .د

 رئيس الجامعة. 

 

  الجامعة. إلى رئيس المجلسباألبحاث المقرة من  صيةلتو بالبحث العلمي يقوم عميد ا  .9

حسب  مجلسال)أيهما يحل أوال( إلى ر أشه ثالثكل ل البحث أو يقدم الباحث تقريرًا في نهاية كل مرحلة من مراح. 10

  .لصو حسب األأ  روفاتالتقرير عرضًا لما تم من أعمال متعلقة بإنجاز البحث، وكشفًا بالمصشمل ي. التسلسل االداري 

ي السير فوعلى ضوئها يسمح للباحث ب ،العلمية الخاصة بكل تقرير مرحلي تقييم الجدية في البحث والنتائجب يقوم المجلس .11

المدة  نصففي حاالت مبررة تمديد المدة الممنوحة إلنجاز البحث لمدة ال تزيد على  مجلسكما ويجوز لل ،بحثإجراءات ال

 األصلية.

في ذلك  بماعند إتمامه،  البحثمن  ة مطبوعة وأخرى الكترونيةقدم الباحث )الباحثون( إلى عميد البحث العلمي نسخي  .12

 اً بو إذا كان مكت باللغة العربية، اً ملخصم لبحث مكتوبًا باللغة العربية، أكان اأ سواء اإلنجليزيةاللغة ب( Abstractملخص )

 .وتبعا للتسلسل االداري  أجنبيةبلغة 

و خارج الجامعة أخرين من داخل آسماء باحثين أيضيف أن علمي  لمشروع بحثال يحق للباحث الذي حصل على دعم   .13

  .ولي المقدم لدعم المشروعفي الطلب األ ذكر ذلك صراحة إذاال إ ،على البحث المنشور الناتج عن البحث الممول
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 ويقوم تالتعليماذه حسب أحكام ه داري للتأكد من تنفيذه إجرائياً حسب التسلسل اإل إنجازه على المجلسيعرض البحث عند . 14

بداء الحق أن يستعين بمن يراه من ذوي االختصاص داخل الجامعة أو خارجها إلوله  إنجازه،المجلس بتقييم البحث عند 

  موافقة رئيس الجامعة.المجلس بالرأي مقابل مكافأة يحددها 

 الحاالت التالية: ع الدعم المقرر للباحث في استرجاو ايقاف أ مجلسالة من على توصي بناءً  لرئيس الجامعة . 15
 

 .يقبله المجلسأ. عدم تنفيذ البحث في مراحله حسب ما وردت في " نموذج مشروع بحث" دون مبرر 

 بتقصير الباحث في القيام ببحثه. مجلسب. قناعة ال

 ج. ثبوت صرف المبلغ في غير األوجه التي قررت لها.

 

 من الرئيس بناًء على توصية المجلس. بقرارصرف وفقًا للنظام المالي، اليجري    .16

 . يجري صرف موازنة األبحاث وفقا لما يلي:17

 

بحث تمت الموافقة على قبول البحث وذلك بموافقة مجلس ال إذا% من موازنة البحث 25أ. يصرف للباحث سلفة نقدية بنسبة 

 .ًا للبنود في موازنة البحثوتبع شريطة البدء بالبحث العلمي

الفواتير برفقًا م ،تقرير مالي بالمصروفات بتقديممن هذه المادة، يلتزم  (أ) 17ب. في حال حصول الباحث على السلفة في بند 

 . صولحسب األ

ى عل ءً بنا . يتقدم الباحث بطلب صرف أي بند من موازنة بحثه حال استحقاق اإلنفاق المرتبط بمراحل التقدم بإنجاز البحثج

 تقرير يبين الباحث فيه مراحل التقدم بإنجاز البحث.

 تم استالمها. نقدية يوقع الباحث على اتفاقية بخصوص أي مبالغ د. 

 

زنة لى موا. يتم تدوير موازنة األبحاث المقرة في السنة السابقة والتي لم يتم صرفها من قبل الباحثين بعد، بحيث تضاف إ18

 السارية.عمادة البحث العلمي 

  .مؤتمرات علمية والمشاركة في(: دعم النشر 4مادة )
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توصية  على بناءً  بموافقة الرئيس جازة مدفوعة األجر ألغراض السفر وحضور المؤتمراتإيحق للباحث الحصول على   .1

 .الكلية المعنيعميد من مجلس البحث العلمي وتنسيب من 

 البحث مجلسعلى تنسيب من  بناءً  لحضور مؤتمر أو ورشة عملالجامعة  من أكثرباحثًا أو  نتدب الرئيسيجوز أن ي  .2

 .توفقا لهذه التعليما الدعم لكل حالةمقدار ب التوصيةالحق في  مجلسلكون ل، ويوفقًا للتسلسل اإلداري  العلمي

 (،والصيفي لثاني)الفصل األول واالمشاركة في مؤتمر علمي خارج فلسطين مرتين في العام األكاديمي يحق للباحث    .3

 خالل العام الدراسي.  أردنيدينار  (1000)عن  الدعمزيد يال  الدعم بحيثادة من االستفويجوز للباحث 

 ويمكن تجاوز هذا المبلغ بتوصية من مجلس البحث العلمي وقرار الرئيس لتغطية تذاكر السفر فقط.         

قيمة في مؤتمر علمي حسب التسلسل االداري تصرف له سلفة مالية ب .    عند الموافقة لعضو هيئة التدريس على المشاركة4

ير تقديم تقر  ويطلب منةهذه المادة من التعليميات،  من 3بند للمؤتمر بما ال يتعارض مع الدعم المخصص % من 50

 مالي عند العودة.  

 مشاركة بورقة علمية أو محاضرة، في   ( دينار أردني خالل العام الدراسي الواحد لل1000صرف للباحث مبلغ قدره )ي -أ .5

 ة مجال التخصص العام للباحث المشارك، في مؤتمرات دولية محكمة، بحيث يشمل المبلغ ثمن تذكرة السفر بالدرج       

 السياحية، وتكاليف اإلقامة، ورسوم االشتراك في المؤتمر إن وجدت.       

 " أ.5مشتركًا طبقًا لما ورد في البند " بـ ـ يدعم سفر باحث واحد فقط إذا كان البحث   

 ( دينار أردني تكلفة مواصالت من وإلى األردن حسب األنظمة والتعليمات المعمول بها.100مبلغ ) يدفع للباحث -جـ    

 

  دينار أردني.( 200)في حالة المشاركة داخل فلسطين يتم تغطية تكاليف المشاركة كاملة بما ال يتجاوز . 6

من  في هذه المادة 5بما ال يتعارض مع بند  ،وجود تغطية من مصادر خارجية، تتم تغطية ما تبقى من تكاليف . في حالة7

  التعليميات وعلى الباحث التصريح بذلك في النموذج الخاص بدعم السفر والمشاركة بمؤتمر علمي.

 صول.ة البحث العلمي بالفواتير حسب األ. يتم تزويد عماد8

 اث في مجالت علمية:دعم نشر األبح. 9

 ومصنفة حسب( دينار أردني لألبحاث التي تنشر في مجالت علمية وعالمية محكمة 500يتم صرف مبلغ ) -أ   
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    (ISI.فقط ) 

 : ثحي، بSCOPUSاألبحاث التي تنشر في مجالت علمية وعالمية محكمة حسب تصنيف مكافأة يتم  -بـ   

 Q1جالت المصنفة ( دينار أردني للم500يصرف مبلغ ) •    

  Q2( دينار أردني للمجالت المصنفة 400)يصرف مبلغ  •

 . Q3( دينار أردني للمجالت المصنفة 300)يصرف مبلغ  •

 . Q4( دينار أردني للمجالت المصنفة 200مبلغ )يصرف  •

  

لس صية مجالنشر بناء على تو  يتم توزيع تكاليف النشر والمكافأة للبنود )أ. ب( بحيث يوزع المبلغ المتبقي بعد خصم تكاليف

 البحث العلمي وقرار الرئيس على أعضاء هيئة التدريس من الجامعة فقط حسب اآللية التالية:

 % للباحث الثاني.40% للباحث األول، و60البحث المشترك: •    

 % للباحث الثالث.20% للباحث الثاني، و30% للباحث األول، و50البحث المشترك مع اثنين:  •

 % 10% للباحث الثالث، و20% للباحث الثاني، و30% للباحث األول، و40لبحث المشترك مع ثالثة باحثين: ا •

 للباحث الرابع.            

       %20% للباحث الثالث، 20% للباحث الثاني، 25% للباحث األول، 35البحث المشترك مع أكثر من ثالثة باحثين: •

 ن األخرين بالتساوي.توزع على الباحثي             

 

فقط. بحيث يصرف    ERAمجالت علمية وعالمية محكمة ومصنفة حسب  فيالمنشورة يتم دعم نشر األبحاث  -جـ   

 ( دينار أردني.200للباحث مبلغ )

 ث يصرفحيبيتم دعم نشر األبحاث المنشورة في المجالت التي تنشر باللغة العربية والصادرة عن اتحاد الجامعات العربية  –د 

 ( دينار أردني.200% من تكاليف النشر على أن ال تزيد عن )50للباحث 

 

 (: تعريف الباحث األول هو االسم األول على البحث.1)مالحظة 
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ن مويستثنى من ذلك األوراق العلمية التي ترتبط بمشاريع مدعومة من جامعات أخرى )مشتركة( على أن يكون هناك إقرار 

 احث المراسل هو من قام بالعمل.الباحث األول بأن الب

 

رئيس  قبل لذلك من لعضو هيئة التدريس المنتدب مؤتمر بحضور للمشاركةتتم الموافقة على الدعم ألغراض السفر . 10

ن ( م3( بند )4وبما ال يتعارض مع مادة ) واطالع مجلس البحث العلمي الجامعة بعد التنسيق مع عميد البحث العلمي

 التعليمات.

ال إذا دعم الطلب بكتاب رسمي من إ ، أو ورشة عملعلمي ؤتمرالمتعلق بم  تتم الموافقة على الدعم ألغراض السفرال . 11

 قبول مشاركته في المؤتمر.بنظمة الجهة الم

المادة وفي من هذه  3المقبل وفقًا لما ورد في بند  موعد المؤتمرمن  شهريجب على طالب الدعم أن يتقدم بطلبه قبل  . 12

حسب  مسبقا حضور مؤتمر لعضو هيئة تدريس ما لم يقدم طلب دعمخاصة يقدرها المجلس يجوز النظر في  التحا

 صول.األ

 اليقرير الممع الت اً متزامن عن مشاركته لعمادة البحث العلمي اً ن يقدم تقرير أيلتزم عضو هيئة التدريس المشارك بمؤتمر .  13

  .لمؤتمرسبوعان من موعد انتهاء اأفي موعد أقصاه 

 .ودعوة محاضرين المؤتمرات(: دعم تنظيم 5مادة )

لى مقترح ع داخل الجامعة بناءً  علمية على تنظيم مؤتمرات الموافقةالتوصية بعن هو الجهة المسؤولة  مجلس البحث العلمي. 1

 .والدوائر المختلفةمن الكليات 

 لميالعة البحث طلب دعم مادي من موازن -لس األقساممجا كلياتهم أومجالس على تنسيب من  بناءً  - لعمداء الكليات. 2

حسب و  ،الجامعة(محاضرة داخل  أللقاءدعوة باحث أو عالم من خارج الجامعة لدعم نشاط علمي )اجتماع علمي، ندوة أو 

 المعد لذلك من قبل عمادة البحث العلمي. النموذج

 خارج الجامعة منتطويرية و بحثية استقطاب مشاريع (: 6مادة )
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في  ومشاريع التطوير، لدعم البحث العلمي يةخارج مصادر شمل هذه التعليمات المنح التي تحصل عليها الجامعة منت .1

 الجامعة، ويجوز إشراك باحث أو أكثر من خارج الجامعة. منحقول معينة يقوم بها باحث أو أكثر 

 يعمم عميد البحث العلمي االعالنات عن هذه المنح بالسرعة الالزمة. .2

 تقديم ، إضافة إلىالمانحةة التي تحددها الجهة تقديم الطلب للحصول على منحة، من هذا النوع بالطريقالباحث ب يقوم .3

 طلب للجامعة حسب الهيكلية يحدد موضوع المشروع والجهة المانحة وتقوم الجامعة بدراسته وفقًا ألولوياتها.

 

روع % من قيمة المش5ا سمحت الجهة المانحة ومبلغ % إذ15نسبة  (المشاركين في البحث )للباحثين خصص للباحثي .4

 .الشخصي للباحث دهمحددة للجما لم يكن هناك ميزانية  المانحةالجهة  إذا لم تسمح بذلك

 هذهالبحث العلمي التوصيات بشأن الطلبات المقدمة، دون التقيد بالمراحل أو المواعيد المحددة في  مجلس يتخذ .5

 التعليمات.

 .نوب عنه، رئيس الجامعة أو من يالمانحة مع الجهاتالتفاقيات، يوقع ا .6

 خاص، وتتبع إجراءات الصرف التالية: داخلي قيمة المنحة في حساب اليةدائرة المالتودع  .7

 

كشوفات بال كل طلب للصرف، مشفوعاً  -عميد البحث العلمي بناًء على تنسيب  -الرئيس يعتمد  -أ

 المخصصة لذلك.

 سب إجراءات الصرف المتبعة في الجامعة.تصرف المخصصات الموافق عليها ح -ب

 

 .عن سير مشروع البحث، وقائمة بالمصروفات مرحلةيقدم الباحث الرئيس، أو مدير المشروع، تقريرًا في نهاية كل  .8

 وانينقكان البحث ال يتماشى مع  إذارفض تنفيذ بحث  -على توصية من مجلس البحث العلمي  بناءً  - لرئيس الجامعة .9

  فها.واعرا الجامعة

 االختراعبراءات (: 7مادة )
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ث، استعمل الباح أو تم دعمه بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجامعة توصل إليها نتيجة بحثتم البراءة اختراع ي أي  .1

امعة حيث تدفع الج سم الباحث أو الباحثين بشكل مشتركإسم الجامعة، و إسجل بتأو الباحثون، فيه إمكانات الجامعة، 

باحث من أي دخل تحققه تلك البراءة، ويتقاضى ال%( 25)بالمائة خمسة وعشرين نسبة ، وتتقاضى الجامعة تسجيلرسوم ال

العلمي في خصص حصة الجامعة ألغراض البحث تمن الدخل و %( 75)بالمائة خمس وسبعون أو الباحثون نسبة 

 الجامعة.

 جامعة فيحسب نسبة مساهمة ال والمنافع الماديةزع العوائد .  في حالة براءة االختراع المشتركة مع جامعة )جامعات( تو  2

 جهود االختراع. 

 .دعم نشر الكتب العلمية والمنهجية(: 8مادة )

 .كاديمية في الوطن وخارجةتخدم المسيرة األدعم نشر المؤلفات والكتب التي تعطى األولوية في  .1

 .ة والعلميةدعم الكتب المنهجيتخصص الجامعة في الميزانية السنوية للبحث العلمي مبلغًا ل .2

امعــة بإنفــاق مخصصــات لــدعم 10البحــث العلمــي، إلــى رئــيس الــج سلــمجعلــى توصــية  البحــث العلمــي، بنــاءً  عميــدينســب  .3

 الكتب على أن يكون الصرف خاضعًا لألنظمة والتعليمات المالية واإلدارية المعمول بها في الجامعة.

بالطلب وترفق  الصادر عن العمادةالبحث العلمي على "نموذج طلب دعم نشر"  سلمجالنشر مطبوعًا إلى م طلب دعم يقد .4

 يتضمن الطلب النقاط اآلتية:و  ،نشرهالذي يراد دعم  الكتابمن ورقية ونسخة إلكترونية  نسخة

 

 

 إسم المؤلف أو المؤلفين. أ

 .والمؤلفين للمؤلف الذاتية السيرة  ب

 .علميكتاب منهجي، أو كتاب  :ونوعهعنوان الكتاب  جـ

 الكتاب. نشرلنفقات الفعلية أو التقديرية لا د 

 و مراجعه من متخصص في هذا المجال.أخرى مثل توصيه أمعلومات أي  ه 
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ســس )أحـدهم علـى األقـل مــن الجامعـة( وذلـك وفقـًا لأل أكثـريقـوم بهـا مؤلــف أو  والتـيكاديميــة األقـوم الجامعـة بـدعم الكتـب ت .5

 -التالية: اهيم والمف

 

 .4المذكور في فقرة على "نموذج طلب دعم نشر"  هيقدم المؤلف طلب -أ

 .حث العلمي بإرسال الكتاب للتقويمالب مجلسقوم ي -ب

 

 لجامعة.تكون محفوظة لحقوق النشر والتوزيع  .6

 

 في ذلك مصلحة الجامعة والطلبة. لمي ويراعىالبحث الع يباع الكتاب بسعر يحدده مجلس .7

 ة تكاليف نشر الكتاب كاملة.تتحمل الجامع .8

وتخصــص الجامعــة بــاقي العائــدات لــدعم البحــث العلمــي فــي ، الكتــاب مبيعــاتمــن  %20 نســبة المؤلــف )المؤلفــون( مــنحيأ  .9

 الجامعة.

 . عند صدوره دون مقابل من الكتاب ةنسخ 25منح المؤلف )المؤلفون( يأ   .10

 لغوي. ومراجعة وتدقيقطباعة  من يتبعها المنهجية وماتدعم عمادة البحث العلمي تأليف وترجمة الكتب  .11

 حكام عامةأ(: 9مادة )

 .عن تطبيق التعليميات لس البحث العلمي باي إشكالية تنشأيبت مجلس العمداء بناء على توصية من مج .1

 عن تنفيذ هذه التعليميات.  العلمي مسئوالن وعميد البحثالرئيس  .2


