1

ويعمل بها
تسمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي" في جامعة الشرق األوسط سنة ُ ،6102
اعتبا ارً من تاريخ إقرارها.

2

المخصصة لها ما لم تدل القرينة على
يكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني
ّ
خالف ذلك:
الجامعة

:

جامعة الشرق األوسط.

:

رئيس الجامعة.

مجلس األمناء

:

العمادة

:

الرئيس

مجلس أمناء الجامعة.

عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي.

العميد

:

عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.

المركز

:

أي مركز علمي في الجامعة.

الكلية

:

المجلس

:

اللجنة

:

أي كلية في الجامعة.

مجلس البحث العلمي في الجامعة.

لجنة البحث العلمي في الكلية أو المركز.

منن يتنولى القيننام ببحنث غننمن أهنرات هننذه التعليمنات سنواء أكنان عغننو

الباحث

:

الكتاب

:

كننل دراسننة أو مألننف أو ترجمننة أو نننأ محقننق عننن أصننول مخطوطننة أو

المألّف

:

يتقدم بطلب دعم نشر بحث أو كتاب.
العامل في الجامعة الذي ّ

متفرهاً بمفرده ،أم فريقاً مشاركاً في مشروع بحنث
هيئة تدريس أم محاغ ارً ّ

واحنند ،علننى أن يكننون الباحنث الننرئيس أو أحنند البنناحثين الرئيسننيين عغننو

3

متفرهاً.
هيئة تدريس أو محاغ ارً ّ

مفصالً في صورة مجلّند مفنرد أو مجلّندات مفنردة
مطبوعة ُينشر مستقالً أو
ّ
متعددة.

أ.

تهدف هذه التعليمات إلى تنظيم شأون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه ومتابعته ونشره.

ب.

البشنرية
المعنوينة و
المادينة و
ُيقصد بدعم البحث العلمي في هذه التعليمات مختلف وسنائل الندعم
ّ
ّ
ّ
تقدمها الجامعة لباحث.
التي ّ
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4

تقدم جميع طلبات دعم البحوث العلمية على "نموذج مشروع بحث" الذي يتغمن النقاط اآلتية:
أ.

ب.

 .0الرتبة العلمية.

ج.

العنوان المقترح لمشروع البحث.

ه.

موجزً لما قام به الباحثون السابقون في موغوع البحث.
ا
عرغاً

ز.

موجزً للجوانب التي تحتاج مزيداً من البحث.
ا
عرغاً

د.

و.

ح.

ط.

ي.
ك.

 .6الكلية.

 .3القسم.

أهرات البحث.

موجزً لما أنجزه مقدم (مقدمو) الطلب من أعمال متصلة بالبحث.
ا
عرغاً
خطة البحث مع جدول زمني للمراحل األساسية لتنفيذه.

تقدير احتياجات البحث (مساعدي بحث ومأهالتهم وتخصصاتهم والمدة المطلوبة لهم ومقدار

المكافأة ،واألدوات ،والمواد ،والسفر ،والمراجع ،والقرطاسية ... ،الخ).
عرغاً لإلمكانات المتوفرة في الجامعة لتيسير أعمال القيام بالبحث.

أي مالحظات أخرى لمقدم (مقدمي) الطلب (مثالً ،هل قدم طلباً للحصول على دعم من أي

مصدر آخر؟).

ل.

رأي مجلس القسم  -يكتبه رئيس القسم.

م.

الرأي اإلداري لعميد الكلية.

ن.

5

اسم (أسماء) مقدم (مقدمي) مشروع البحث.

توصية المجلس (يكتبها العميد) حسب النموذج الصادر عن العمادة في الجامعة والخاأ

بمشروع البحث ويجب تعبئته من جانب الباحثين حسب األصول.

يمأل الباحث (الباحثون) أربع نسخ من "نموذج مشروع بحث" ويحتفظ بإحدى النسخ ويقدم النسخ
األخرى إلى رئيس القسم المختأ.

6

ينظر مجلس القسم في مشروع البحث ويوثق في محاغره ما يأتي:
أ.

ب.
ج.

7

رأي القسم في مشروع البحث.

إمكانية استفادة الباحث (الباحثين) من اإلمكانات المتوافرة.

تقدير الجهد والمواد والتجهيزات والمخصصات المالية المطلوبة للقيام بالبحث.

يدون رئيس القسم رأي مجلس القسم في المكان المحدد له في "النموذج" ورأيه كذلك ،كما يدون
عميد الكلية رأيه قبل رفعه إلى المجلس.

8

ينظر المجلس في البحوث المقدمة إليه من أجل الدعم التخاذ توصية بشأنها ال سيما تقدير الجهد
إلجراء البحث ونوع الدعم المادي ومقداره.
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9

في حال الموافقة على دعم البحث ،يجوز للرئيس بتنسيب من العميد الموافقة على طلب الباحث
المبرر بصرف سلفة مالية من المبلغ المخصأ للبحث.

11

يقوم الباحث الرئيس بتعبئة النموذج المعتمند الصنادر عنن العمنادة يوغن فينه تقرين ارً عنن مندى التقندم
في مشروع البحث المدعوم ،ومقدار الدعم وتفصيالت المبالغ المصروفة ،والوغع الحنالي للبحنث ،أذا

تم نشره أم ال واألسباب وراء تعثره إذا لم ينجز ،ورأي القسم ولجنة البحث العلمني فني
أنجز أم ال ،وهل ّ
الكلية ،ومالحظات العميد.

11

علننى مسنناعد الباحننث الننذي تمننت الموافقننة علننى تعيينننه للقيننام بمهننام معينننة لمشننروع البحننث أن يقننوم
بتعبئنة النمنوذج الخناأ بننذلك الصنادر عنن العمنادة فنني الجامعنة لبينان منا أنجننزه فني نهاينة كنل شننهر،

يرفعه إلى الباحث الرئيس لمشروع البحنث ،النذي يوغن رأينه فينه ويقنوم هنو بندوره برفعنه إلنى العميند،

الذي يوثق هو اآلخر رأيه في التقرير.

12

يقدم الباحث (الباحثون) إلى العميد ثالث نسخ من البحث ورقيناً ونسنخة إلكترونينة عنند إتمامنه البحنث

مرفقننناً بهمنننا ملخنننأ باللغنننة العربينننة ،وملخنننأ باللغنننة االنجليزينننة (( ،)ABSTRACTأو بلغتنننه األصنننلية
األجنبية).

13

يحنق للباحنث أن ينشننر بحثنه بالطريقنة التنني يراهنا مناسنبة ،شننريطة أن ينذكر دعنم الجامعننة لبحثنه فنني
مكان مناسب من وثيقة البحث

14

يتولى المجلس تقييم البحث عند إتمامه ،وله أن يستعين بمن يراه مناسبا من ذوي االختصناأ داخنل
الجامعننة أو خارجهننا ،وذلننك مقابننل مكافننأة ُيحننددها المجلننس بموافقننة الننرئيس بعنند التنسننيق مننع دائننرة
الشأون المالية ،ويعتبر قبول البحث للنشر في مجلة معتمدة في الجامعة بمثابة تقييم إيجابي.

15

يوقف أو يسترجع الدعم المقرر للباحث بقرار من مجلنس العمنداء بنناء علنى توصنية منن المجلنس فني
الحاالت اآلتية:

16

أ.

عدم تنفيذ البحث في مراحله حسب ما وردت في (نموذج مشنروع بحنث) دون مبنرر تقبلنه لجننة

ب.

قناعة المجلس بتقصير الباحث في القيام ببحثه.

ج.

ثبوت صرف مبلغ الدعم في هير األوجه التي قررت له.

البحث العلمي.

في حالة اشتراك باحثين من أكثر من قسم أو أكثنر منن كلينة فني بحنث واحند ،تقندم نسنخة منن نمنوذج
مشروع بحث لكل من رأساء األقسام وعمداء الكليات المعنية ،وتتغمن آراء األقسام والكليات منفصلة

في األمكنة المعدة لها في النموذج المعتمد.
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17

يجوز دعم البحوث المقدمة من الموظفين ،وفني هنذه الحالنة يقندم الطلنب إلنى مندير الندائرة المختصنة،
الننذي يحيلننه إلننى العمينند لعرغننه علننى المجلننس بعنند أخننذ رأي القسننم األقننرب فنني التخصننأ لموغننوع

البحث ،وتطبق عليه التعليمات المعتمدة بهذا الشأن.

18

يحدد مقدار الدعم المالي للبحنث العلمني فني حندود مخصصنات موازننة الجامعنة ،ويصنرف بتنسنيب منن
المجلس وموافقة الرئيس.

19

يجوز أن يوافق مجلس العمداء بناء على تنسيب من المجلس ،على دعم بحث تشترك فيه الجامعة أو
أي عامل فيها مع أي فرد أو مأسسة من داخل الجامعة أو خارجها في األردن وفي هذه الحالة تتحمل

األطراف الداعمة مبلغ الدعم المالي وفقاً لقواعد محددة.

21

تطبق تعليمات االنتقنال والسنفر النافنذة فني الجامعنة ألهنرات السنفر المتعلنق بمشنروع البحنث ولباحنث
واحد إذا كان البحث مشتركاً شريطة إبراز الموافقة الرسمية باسنتقبال الباحنث منن الجهنة الموفند إليهنا،
واذا زادت الفترة عن أسبوع ينسب المجلس قيمة بدالت السفر وبموافقة الرئيس.

21

ال يشمل الدعم المالي تغطية تكاليف المكتبات والمأسسات التي تسم تلقائياً للبناحثين بناالطالع علنى

22

ناء علننى
يجننوز أن يكلننف مجلننس العمننداء باحث ناً أو أكثننر مننن الجامعننة بالقيننام ببحننث علمنني معننين ،بنن ً
وبناء على
تنسيب العميد ،ويقرر مجلس العمداء شروط الدعم لكل حالة على حدة ،حسبما يراه مناسباً
ً

23

يجوز دعم مشاريع بحوث طلبة الدراسات العليا بعد تعبئنة النمنوذج الخناأ بنذلك الصنادر عنن العمنادة

مصادرها ومخطوطاتها واالستفادة منها.

توصية من المجلس.

والذي يوغ اسنم الطالنب وعننوان البحنث واسنم المشنرف ومشنكلة البحنث وأهدافنه وأهميتنه ومنهجيتنه
والمراجننع ،وآراء كننل مننن المشننرف ورئننيس القسننم وعمينند الكليننة ومجلننس الدراسننات العليننا والمجلننس

وبموافقة الرئيس.

24

تنندعم الجامعننة نش نر البحننوث والدراسننات والمألفننات والترجمننات والمخطوطننات المحققننة (وسيشننار إلننى
جميعها فيما بعد بكلمة مخطوطة أو منشور).

25

تقدم طلبات دعم النشنر على "نموذج طلب دعم نشر" الصادر عن العمنادة فني الجامعنة وترفنق بالطلنب
نسختان من المخطوطة التي ينراد دعنم نشنرها بشنكلها النهنائي ،منع توغني رأي رئنيس القسنم المعنني
ورأي لجنة البحث العلمي في الكلية وتكاليف النشر مع رفع ذلك إلى العميد.
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26

يعرت العميد المخطوطة على المجلس ،الذي قد يحيلها إلنى مخنتأ أو أكثنر فني الجامعنة أو خارجهنا
لتقييمها وتنسيب نشرها أو عدمه وذلك لقاء مكافأة رمزية ُيحددها المجلس بموافقة الرئيس.

27

يطلب من المختصين الذين تحال إليهم المخطوطات ألهرات التقييم إبداء الرأي في األمور اآلتية:
أ.

ب.

أسلوب البحث.

ج.

أسلوب الكتابة واللغة.

ه.

التحقيق العلمي (المخطوطة المحققة).

و.

األمانننة العلميننة حسننب النمننوذج الصننادر عننن العمننادة فنني الجامعننة الننذي ينبغنني تعبئتننه حسننب

د.

28

القيمة العلمية.

أسلوب الترجمة ودقتها.

األصول.

إذا كانت المخطوطة كتاباً تخصصياً جامعيناً ،فعلنى الراهنب فني نشنره أو تقييمنه ألهنرات الترقينة تعبئنة

النمنوذج الخاأ بذلك الصادر عن العمادة فني الجامعنة مشنفوعاً بنرأي رئنيس القسنم والعميند والمجلنس

وموافقة الرئيس ،بعد توغي التكاليف ومجاالت الدعم المطلوبنة بالتنسنيق منع دائنرة الشنأون المالينة،
على أن يوقع إق ار ارً بأن المخطوطة لم تنشر من قبنل حسنب النمنوذج المعتمند الصنادر عنن العمنادة فني
الجامعة.

29

يتخذ المجلس التوصيات الخاصة بالطلبات المقدمة إليه منن أجنل دعنم النشنر عنند تنوافر المخصصنات
المالية وحسب االولوليات.

31

يتخذ المجلس توصياته بشأن الدعم قبل نشر المخطوطة ويتقيد مقدم (مقدمو) الطلب بما يأتي:
.0

31

مالحظات المجلس.

.6

وغع عبارة (نشر بدعم من الجامعة) على هالفي المنشور الداخلي والخارجي.

أ.

تكننون نسننبة دعننم الجامعننة ( )%01مننن تكنناليف الطباعننة أو النشننر لأللننف نسننخة األولننى مننن
المنشور ،وبسقف يحدده مجلس العمداء ،أما في حالة المنشور المتعدد األجزاء فيحسنب الندعم

على أساس أن الجزء الواحد يحتوي على ( )311ثال ثمائنة صنفحة بمعندل ( )651كلمنة للصنفحة

ب.

الواحدة.

يتم دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب األصول بعد تقنديم مطالبنة مالينة منهنا علنى

أن تمثننل هننذه المطالبننة أفغننل عننروت الطباعنننة وحسننب تعليمننات اللننوازم العامننة النافننذة فننني

ج.

الجامعة.

تقع مسأولية تدقيق الطباعة ومتابعتها على مقدم (مقدمي) الطلب.
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د.

ه.

ُيبلغ المألف العميد خطيا بصدور المنشور ويرسل نسخة من اإلشعار إلى مدير المكتبة.

يقدم المألف إلى العمادة ( )011مائة نسخة من المخطوطة وتقوم العمادة بإرسال ( )5نسخ إلنى
مكتبة الجامعة وأما النسخ الباقية فللجامعة حق التصرف بها وبالطريقة التني تراهنا مناسنبة بمنا

فيها حق الحفظ أو اإلهداء أو البيع.

32

يجوز قبول طلبات دعم النشر المقدمة من الموظفين في الجامعة ،على أن تطبق عليها التعليمات
النافذة في هذا الشأن.

33

وبنناء علنى توصنية منن المجلنس وعنند تنوافر المخصصنات المالينة أن
يجوز بقرار من مجلنس العمنداء
ً
تنشننر الجامعننة مألفننا قيم ناً أو ترجمننة ممتننازة غننمن سلسننلة منشننورات الجامعننة تتصننف بوحنندة الشننكل
الخارجي وليس اللون بالغرورة وتخغع هذه المنشورات للتقييم ،ويشمل هذا النوع منن النشنر األعمنال

اآلتية:

أ.

الدراسات المتخصصة (.)MONOGRAPH

ب.

البحوث التي دعمتها الجامعة.

ج.

المألفات والبحوث والدراسات والمخطوطات التي تحوي إغافة مهمة للمعرفة ،والتي يخدم نشنرها

د.

الترجمات الممتازة التي تنقل جانباً مهماً من المعرفنة اإلنسنانية إلنى اللغنة العربينة أو التني تنقنل

أهرات التنمية في المملكة األردنية الهاشمية بشكل خاأ والعالم بشكل عام.

الفكر العربي األصيل إلى اللغات األجنبية.

ه .األعمننال العلميننة والدراسننات والبحننوث التنني تكلننف الجامعننة شخص ناً أو أكثننر القيننام بهننا وذلننك بعنند
تقييمها من مختأ أو أكثر.

34

تعتمد األسس اآلتية لمنشورات الجامعة:
أ.

ب.

يعطى صاحب أو أصحاب المألف ( )51نسخة من الكتاب.

ج.

يمن صاحب أو أصحاب المألف ( )%65من مردود بيع الكتاب.

د.

ه.

35

تقرر لجنة البحث العلمي عدد النسخ التي سيتم طباعتها من كل كتاب.

عند إعادة طباعة الكتاب ،يمن صاحب أو أصحاب المألف نفس النسبة التني أعطينت لهنم فني

الطبعة األولى.

يصب الكتاب بعد طباعته ملكاً للجامعة ،ويكون لها حقوق نشره وحماية هذه الحقوق.

تشنمل هننذه التعليمننات المنن التنني تحصننل عليهنا الجامعننة مننن الخنارج لنندعم البحننث العلمني فنني حقننول
معينة أو لدعم بحوث علمية خاصة يقوم بها باحث أو أكثر في الجامعة .ويجوز إشراك باحنث أو أكثنر

من خارج الجامعة.
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36

تعطننى األولويننة عننند التطبيننق لشننروط الجهننة المانحننة فنني حننال تعارغننها مننع أي بننند مننن بنننود هننذه
التعليمات.

37

يتم عند الحاجة تقديم الطلب للحصول على منحة من هذا النوع بالطريقنة التني تحنددها الجهنة صناحبة
المنحة ،إغافة إلى إجراءات تقديم الطلب المنصوأ عليها في هذه التعليمات.

38

توقع االتفاقيات مع الجهات صاحبة المن من الرئيس أو من يفوغه.

39

تودع دائرة الشأون المالية قيمة المنحة في حساب خاأ وتتبع إجراءات الصرف اآلتية:

41

.0

يعتمد العميد أو عميد الكلية المختأ حسب طبيعة المشروع كل طلب للصرف مشفوعاً

.6

تصرف المخصصات الموافق عليها حسب إجراءات الصرف المتبعة في الجامعة.

باألوراق الثبوتية والمتغمنة سندات القبت أو الكشوفات المخصصة لذلك وهيرها.

يقدم الباحث الرئيس ،أو مدير المشروع ،تقري ارً في نهاية كل فصل عن سير مشروع البحث وقائمة
المصروفات.

41

أ.

يجوز أن تخصأ للباحث أو الباحثين مكافأة من أصل القيمة الكلية للمنحة للمشروع الواحد،
وذلك على النحو اآلتي:

.6

للباحثين ما نسبته ( )%31على أال تزيد على ( )3111دينار لمجموعهم وتوزع بينهم

دينار.

حسب النسبة التي يقررها الباحثون عند التقدم بطلبهم بدعم البحث وبناء على تساوي

المسأولية وادارة المشروع وفي حال عدم تفصيل ذلك في طلبهم فتوزع بالتساوي.

ب.

يشننمل الطلننب تقنندي ارً للنفقننات التنني تتحملهننا الجامعننة وتغنناف قيمتهننا إلننى قيمننة نفقننات البحننث

ج.

فني الحناالت التني تكنون المنن مخصصنة للمكافننأة فقنط يسترشند بهنذا التوزينع منن حينث تحدينند

د.

42

.0

للباحث الواحد ما نسبته ( )%65من قيمة المنحة اإلجمالية على أال تزيد على ()3111

المتوقعة.

المبالغ دون التقيد بالنسب الرئيسية.

كل زيادة في المنحة عن الحد األعلى للمبالغ المخصصة للمكافأة ،تعود لخزينة الجامعة.

أي براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث استعمل الباحث فيه إمكانيات الجامعة ،أو مختبراتها ،يسنجل
باسم الباحث وباسنم الجامعنة بشنكل مشنترك ،بحينث تتقاغنى الجامعنة منا نسنبته ( )%01منن أي دخنل
تحققه تلك البراءة ويتقاغى الباحث ما نسبته ستين بالمائة ( )%21من الدخل.
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43

أي براءة اختراع يتوصل إليها نتيجة بحث دعمته الجامعة مباشنرة أو عنن طرينق منحنة خارجينة يسنجل
باسننم الجامعننة واسننم الباحننث بشننكل مشننترك ،بحيننث تتقاغننى الجامعننة مننا نسننبته ( )%51مننن أي دخننل

تحقّقه تلك البراءة ويتقاغى الباحث ما نسبته ( )%51من الدخل.

44

يشترط لدعم سفر الباحثين إلى داخل األردن وخارجه ما يأتي:
.0

أالّ تزيد نسبة تكاليف دعم سنفر أعغناء هيئنة التندريس فني الجامعنة علنى ( )%61منن ميزانينة

.6

أن يصل الباحث في بحثه إلى مرحلة تستدعي السفر وذلنك بموجنب تقرينر مقننع للمجلنس يثبنت

دعم األبحاث في العمادة.

فيه عدم توافر اإلمكانات المخبرية والعلمية والمكتبية داخل الجامعة ،ويسنم بسنفر باحنث واحند
في حال تعدد الباحثين.

.3

أن تصننل للباحننث رسننالة مننن المأسسننة التنني ينننوي العمننل فيهننا ،ويكننون عن نوان البحننث المقنندم

.0

أن يقدم الباحث بعد عودته تقري ارً علمياً مفصالً يقتنع به المجلنس ،وللمجلنس أن يرسنل التقرينر

.5

ال يتم السفر من أجل الحصول على مخطوطات إال في حالة تعذر الحصول عليها بدون السفر.

المقدم من الباحث بعد عودته من السفر إلى محكم أو محكمين.

.2

إذا قننام الباحننث بش نراء أو بتصننوير مخطوطننات أو حصننل علننى مخطوطننات أو وثننائق بنندعم مننن

.0

ال يتم السفر إلى الخارج إذا توافرت األجهزة واإلمكانات العلمية في المأسسات األردنية وسنمحت

الجامعة أو بمنحة خارجية تصب هذه ملكاً للجامعة.
تلك المأسسات للباحث باستعمال تلك األجهزة.

.8

ال يدعم سفر الباحث مرة ثانية إال إذا نشر أو قدم بحثاً قبل للنشر بعد سفره األول.

.01

للمجلس أن يقتصر في دعم السفر على أجور السفر فقط.

.00

يجري صرف دعم السفر وفقاً للنظام المالي وفي حدود مخصصات الموازنة.

.9

45

مطابقاً للبحث الذي ينوي العمل عليه.

يفغل دعم السفر للباحث الذي يستفيد من ذلك ألول مرة.

.06

يتم اتصال أعغاء الهيئة التدريسية بالعمادة بالتسلسل اإلداري المعمول به في الجامعة.

أ.

توزع مخصصات المأتمرات على الكليات والمراكز العلمية المعنية بالبحث العلمي بنسبة أعغاء
الهيئة التدريسية فيها إلى مجموع أعغاء الهيئة التدريسية في الجامعة ،وعلى أال تقل

مخصصات الكلية أو المركز العلمي عن ( )3111دينار.

ب.

يعامل عغو هيئة الباحثين معاملة عغو الهيئة التدريسية ألهرات هذه التعليمات.

ج.

ال تشمل هذه المخصصات رسوم تأشيرة الدخول.
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46

يتم االشتراك في المأتمرات العلمية بتوصية من مجلس القسم المعني وقرار من العميد /مدير المركز،
ويقرر العميد /مدير المركز قيمة المخصصات التي تمن للعغو المشارك بحيث ال تتجاوز الحد األعلى

الوارد في هذه التعليمات ،وله من العغو المشارك سلفة ال تتجاوز هذه المخصصات.

47

أ.

يكون الحد األعلى لمجموع تكاليف مخصصات االشتراك في المأتمرات التي تدفعها الجامعة على
النحو اآلتي:

ب.

48

.0

) )2500ألفان وخمسمائة دينار للمأتمرات التي تعقد في دول األمريكيتين وكندا واستراليا

.6

( )6111ألفا دينار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم باستثناء باقي الدول العربية.

.3

( )0511ألف وخمسمائة دينار للمأتمرات التي تعقد في باقي الدول العربية.

والصين واليابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسيا.

باإلغافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) أعاله تغطي الجامعة رسوم االشتراك في المأتمر إن وجدت،

وبما ال يزيد على ( )051سبعمائة وخمسين دينا ارً.

تشمل مخصصات المأتمرات ما يأتي:
أ.
ب.

تذكرة سفر من عمان إلى مكان المأتمر والعودة بالدرجة المقررة له حسب تعليمات عالوة
االنتقال والسفر النافذة.

مياومات كاملة عن فترة المأتمر ،إغافة إلى ليلتين للمشاركين في المأتمرات التي تعقد في

الدول المشار إليها في البندين ( )0و( )6من الفقرة (أ) من المادة ( ،)47وليلة واحدة للمشاركين

في باقي الدول.

49

ج.

إذا كان المشارك مستغافاً استغافة كاملة يدفع له ( )%65من المياومات واذا كانت

د.

رسوم التامين الصحي إن وجدت.

يتقدم عغو هيئة التدريس إلى رئيس القسم بطلب المشاركة في المأتمر متغمناً ما يأتي:

أ.

الدعوة الموجهة من الجهة المنظمة للمأتمر بحغور المأتمر.

ب.

الموافقة النهائية من الجهة المنظمة للمأتمر تفيد بقبول البحث المقدم إلى المأتمر.

د.

نموذج (المشاركة في المأتمر) معبأ حسب األصول.

ج.

51

االستغافة جزئية يدفع له ( )%51من المياومات.

نسخة من مسودة البحث المقبول.

تعطى األولوية للمشاركة في المأتمرات العلمية العالمية والمأتمرات التي تعالج مواغيع تهم الجامعة
أو ترتبط باحتياجات األردن وقغاياه ،على أن يحصل البحث المقدم على توصية من لجنة البحث
العلمي في الكلية.
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51

يكون اشتراك أعغاء هيئة التدريس في المأتمرات غمن األولويات اآلتية:
أ.

عغو هيئة التدريس المشارك في مأتمر علمي أو ندوة علمية والمغطى تكاليف اشتراكه من

ب.

أقرب األعغاء اختصاصاً إلى موغوع المأتمر.

د.

من عهد إليه بمركز تنظيمي في المأتمر.

ج.

52

جهة خارجية.

من كلفته الجامعة تمثيلها.

ه.

من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي والسابق.

و.

من لم يسبق له السفر في العام المالي الحالي.

تتم الموافقة على المشاركة في المأتمرات بالحغور فقط (دون تقديم بحث) وكذلك على حغور
النشاطات العلمية والمهنية بقرار من رئيس الجامعة وتوصية من عميد الكلية /مدير المركز.

53

أ.

يمكن لباحث فقط من أعغاء الهيئة التدريسية أو أعغاء هيئة الباحثين المشاركين في مشروع
بحث مدعوم من عمادة البحث العلمي التقدم للحصول على دعم االشتراك في مأتمر علمي لمرة

ب.

واحدة فقط ،شريطة أن يكون البحث المقبول في المأتمر من نتائج المشروع المدعوم.

يتم تقديم الطلب حسب ما ورد في المادة ( )49من هذه التعليمات وتتم الموافقة على االشتراك
في المأتمر بقرار من عميد البحث العلمي بناء على توصية من عميد الكلية أو مدير المركز

ج.

المعني.

مع مراعاة ما ورد في المادتين ( )47و ( )48من هذه التعليمات تصرف المخصصات من
ميزانية دعم األبحاث العلمية وتغاف إلى الميزانية التي خصصت للمشروع.

52

53

على العغو المشارك في المأتمر أن يقدم خالل مدة ال تزيد على شهر من تاريخ عودته ما يأتي:
أ.

تقري ارً إلى رئيس القسم المعني عن مشاركته متغمناً التوصيات التي يقترحها بما يعود بالفائدة

ب.

صورة عن التذكرة والوصل المالي لرسوم االشتراك (إن وجدت) ليتم اعتمادها من العميد أو مدير

على الجامعة ،ليتم رفعه إلى عميد الكلية /المركز الذي يتولى بدوره رفعه إلى العميد.

المركز المعني.

يشترط للموافقة على البحث المقدم للمشاركة في المأتمر ما يأتي:
أ.

ب.
ج.

أن يكون المأتمر متخصصاً ومنظماً من مأسسة علمية مرموقة.
أن يكون موغوع المأتمر غمن التخصأ العلمي للمشارك.

أال يكون البحث المقدم لم ينشر أو لم يقبل للنشر أو لم يقدم في مأتمر علمي سابق ،وأن يقدم

الباحث تعهداً خطياً بذلك.
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54

أ.

ب.

إذا كان هناك مشاركان أو أكثر من الكلية نفسها إلى المأتمر نفسه فإنه يمكن الموافقة على
ويدعم ُمشارك واحد باالتفاق بينهم للمشاركة في
دفع رسوم التسجيل لهم حسب أهمية المأتمر ُ
المأتمر مع مراعاة المواد السابقة.
أال تتجاوز نسبة االستالل في البحث ( )%35في المجمل ،بشرط أال تزيد النسبة عن ()%05

من المصدر نفسه ،وان وجد استالل أكبر من ( )%35يمكن قبوله على أال تكون نسبة
ج.

55

االستالل في كل مرجع أكثر من (.)%3

على كل باحث اإلشارة في بحثه إلى دعم الجامعة للبحث وللمشاركة في المأتمر ،وادراج عبارة

تُفيد بأن هذا البحث مدعوم من الجامعة.

يتم الصرف بنأمر منن النرئيس وفقنا للنظنام المنالي وفني حندود الموازننة العامنة المعتمندة ،وغنمن خطنة
العمل المقدمة وبعد التدقيق من وحدة الرقابة اإلدارية والمالية.

56

يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد عليها نأ في هذه التعليمات.

57

تلغي هذه التعليمات بعد إقرارها أي تعليمات سابقة ذات صلة.

58

الرئيس والعميد مسأوالن عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.

59

ال يجوز تعديل هذه التعليمات أو إلغاأها إال بقرار من مجلس األمناء.

61

تعد هذه التعليمات سارية بعد إقرارها من مجلس األمناء حسب األصول.
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