
  
  تعليمات البحث العلمي

  في جامعة الزرقاء 
  

    اوتعديالته 1996لسنة ) 2(رقم 
  

  من نظام البحث العلمي وتعديالته ) 11(المادة  استنادًا إلىصادرة 

 في جامعة الزرقاء

  
  

  
  
     



  اوتعديالته 1996لسنة ) 2(تعليمات البحث العلمي في جامعة الزرقاء رقم 
  من نظام البحث العلمي وتعديالته في جامعة الزرقاء) 11(صادرة استنادًا إلى المادة 

ويعمـل بهـا مــن  ،"تعليمــات البحـث العلمــي فــي جامعـة الزرقــاء" تسـمى هـذه التعليمـات  ):1(المادة 
  .من مجلس األمناء اتاريخ إقراره

  :اآلتية المدلوالتللمصطلحات الواردة في التعليمات  يكون  ):2(المادة 
ـــــــــــــــــــالمجل     :سـ

  :ســـــــــــــــــــــــــلرئيا
  :دــــــــــــــــــــــــــــالعمي
  :ادةــالعم

  مجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجامع
ــــــــــــــــــــــــــــــد البحــــــــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــا عمي   والدراســــــــــــــــــــــــــــــات العلي
  والدراســــــــــــــــــــــــــــــات العليــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــادة البحــــــــــــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــــــــــــي

  

  : يتم دعم البحوث العلمية وفق الخطوات اآلتية    ):3(المادة 
يقــــدم طلــــب دعــــم مشــــروع البحــــث العلمــــي، علــــى النمــــوذج المعــــّد لهــــذه الغايــــة،   .أ   

  . والمعتمد من المجلس
  :يتضمن نموذج مشروع البحث ما يأتي  .ب   
   .اسم مقدم مشروع البحث والرتبة العلمية، والقسم، والكلية .1    
   .العنوان المقترح لمشروع البحث .2    
   .أهداف البحث .3    
  .موضوع البحث  قام به الباحثون السابقون فيعرضًا موجزًا لما  .4    
  . عرضًا موجزًا لما أتمه مقدم الطلب من أعمال متصلة بالبحث .5    
  .عرضًا موجزًا للجوانب التي يتوقع إنجازها في البحث .6    
  .مع جدول زمني للمراحل األساسية ،خطة البحث .7    
ســفر، و مــواد، و أجهــزة وأدوات، و مســاعدو بحــث، (تقــدير احتياجــات البحــث  .8    

  ). الخ... قرطاسيةو مراجع، و 
  . جامعة لتيسير القيام بالبحثلعرضًا لإلمكانات الموجودة في ا .9    
كـأن يـذكر مقـدم البحـث إن ، ذكر أية معلومات أخرى تتعلق بمقـدم البحـث .10    

  .كان قد قدم طلبًا للحصول على دعم من الجامعة أو أي مصدر آخر
  . ويكتبه رئيس القسم ،رأي مجلس القسم .11    
  .الرأي اإلداري لعميد الكلية .12    



  . ويكتبها العميد ،توصية المجلس .13    
  .يقدم الباحث مشروع البحث إلى رئيس القسم المختص  .ج   
 ،ويبـدي مالحظاتـه وفـق النمـوذج المقـدم ،ينظر مجلس القسم في مشـروع البحـث  .د   

  .ويرفع رئيس القسم النموذج إلى عميد كليته
رئيس القسم إلى عميـد كليتـه رأي مجلـس القسـم مـدونًا فـي المكـان المعـد لـه  يرفع  .ه   

  .ويحتفظ بنسخه منه ،البحث في نموذج مشروع
لــى لجنــة البحــث العلمــي فــي إ" نمــوذج مشــروع بحــث" يحيــل عميــد الكليــة طلــب   .و   

  الكلية لى عميدإورفع تقريرها ، لدراسة الطلب ،الكلية
ـــرأيــه موالدراســات العليــا حيــل عميــد الكليــة إلــى عميــد البحــث العلمــي ي  .ز    دونًا فــي ــ

  .يحتفظ بنسخة من النموذجو  ،"نموذج مشروع البحث"المكان المعد له في 
وتتخــذ بشــأنها التوصــيات المناســبة، ال  ،ينظــر المجلــس فــي الطلبــات المقدمــة لــه  .ح   

  .هسيما تقدير الجهد المطلوب إلجراء البحث ونوع الدعم ومقدار 
يصدر المجلس رأيه في البحث فـي مـدة ال تزيـد علـى شـهرين مـن تـاريخ وصـول   .ط   

  . الطلب للعمادة
يقــــدم الباحــــث الــــرئيس تقريــــرًا فــــي نهايــــة كــــل فصــــل دراســــي إلــــى رئــــيس القســــم   .ي   

ويـتم رفعـه إلـى عميـد البحـث  ،الذي يحيل نسخة منه إلـى عميـد كليتـهالمختص، 
ـــا العلمـــي ، ويحـــوي التقريـــر عرضـــًا لمـــا تـــم مـــن أعمـــال متصـــلة والدراســـات العلي

  . وكشفًا بالمصروفات ،بإنجاز البحث
نسـخة مـن بحثـه  والدراسـات العليـا يقدم الباحث الرئيس إلى عميـد البحـث العلمـي  .ك   

كــان  إذا ،ون مطبوعــة ومرفقــًا بهــا ملخــٌص بلغــة أجنبيــةعلــى أن تكــ ،عنــد إتمامــه
كـان البحـث مكتوبـًا  إذا ،البحث مكتوبًا باللغة العربيـة، أو ملخـص باللغـة العربيـة

  . بلغة أجنبية
يتـــولى المجلـــس تقـــويم البحـــث عنـــد إتمامـــه، ولـــه أن يســـتعين بمـــن يـــراه مـــن ذوي   .ل   

فــأة يحــددها المجلــس وذلــك مقابــل مكا ،االختصــاص داخــل الجامعــة أو خارجهــا
قبـــول البحـــث للنشـــر فـــي مجلـــة متخصصـــة  دعـــوللمجلـــس أن يُ  ،بموافقـــة الـــرئيس

  . ومحكمة تقويمًا إيجابيًا للبحث
شـريطة أن يـذكر دعـم  ،يحق للباحث أن ينشر بحثه بالطريقة التـي يراهـا مناسـبة  .م   



  . الجامعة لبحثه كتابة
بنــاء علــى  ،مجلــس العمــداء يوقــف أو يســترجع الــدعم المقــرر للباحــث، بقــرار مــن  .ن   

  : توصية من المجلس في أّي من الحاالت اآلتية
 ،ثــعدم تنفيذ البحث في مراحله حسب ما وردت في نموذج مشروع البح .1    

  .المجلس مسّوغ  يقبله من غير
  .قناعة المجلس بتقصير الباحث في القيام ببحثه .2    
  .ثبوت صرف المبلغ في غير األوجه التي قررت له .3    
يجــوز دعــم البحــوث المقدمــة مــن المــوظفين، وفــي هــذه الحالــة يقــدم الطلــب إلــى   .س   

  . مدير الوحدة اإلدارية المختصة، الذي يحيله إلى العميد لعرضه على المجلس
يــتم اتخــاذ قــرار الــدعم المــالي للبحــث العلمــي،  بقــرار مــن رئــيس الجامعــة،  .1  .ع   

  .بناء على توصية من العميد
مـن % 3المـالي للبحـث العلمـي واإليفـاد والتـدريب بنسـبة يتم صرف الدعم  .2    

  .موازنة الجامعة السنوية
لمجلــس العمــداء، بنــاء علــى تنســيب مــن  المجلــس، أن يوافــق علــى دعــم مشــروع   .ف   

  .فيه الجامعة مع مؤسسة أخرى أو أكثر بحث تشترك
لمجلــس العمــداء، بنــاء علــى تنســيب مــن  المجلــس، أن يوافــق علــى دعــم مشــروع   .ص   

مــــع أفــــراد  ،أو موظــــف فــــي الجامعــــة ،فيــــه عضــــو هيئــــة تــــدريس يشــــترك بحــــث 
   .مؤسسة من خارج الجامعة

ألغــراض الســفر المتعلــق بمشــروع البحــث لباحــث واحــد إذا كــان  ،يقتصــر الــدعم  .ق   
  :البحث مشتركًا، على ما يأتي

  .خمسمئة دينار) 500(التذكرة على أال يزيد المبلغ على ثمن  .1    
إلقامـــة اليوميـــة حســــب نظـــام الرواتـــب والعــــالوات المعمـــول بـــه فــــي ابـــدل  .2    

  .سبعمئة دينار) 700(أال يزيد المبلغ على  على ،الجامعة
إال إذا  ،ألغـــراض الســـفر المتعلـــق بمشـــروع البحـــث ،ال تـــتم الموافقـــة علـــى الـــدعم  .ر   

رسمي مـن الجهـة الموفـد إليهـا بالموافقـة علـى اسـتقبال مقـدم  اقترن الطلب بكتاب
وتقــــديم التســــهيالت المطلوبــــة إلجــــراء البحــــث، وال يشــــمل هــــذا  ،مشــــروع البحــــث

ــــا ــــًا للبــــاحثين ب ــــي تســــمح تلقائي ــــات والمؤسســــات الت ــــى الاإلجــــراء المكتب طالع عل



   .واالستفادة منها ،مصادرها ومخطوطاتها
ن يكلـف مجلـس العمـداء باحثـًا أو أكثـر أبناء على توصية من  المجلس، يجـوز   .ش   

بالقيـــام ببحـــث علمـــي معــين، ويقـــرر مجلـــس العمـــداء مقـــدار الـــدعم  مــن الجامعـــة
   .وشروطه

  :يتم دعم النشر وفق الخطوات اآلتية  ):4(ادة الم
والمخطوطـات  ،والترجمـات ،والمؤلفـات ،والدراسـات ،تدعم الجامعة نشـر البحـوث  .أ   

  ").مخطوطة"وسيشار إليها جميعًا فيما بعد بكلمة (المحققة 
وترفـــق مـــع الطلـــب  ،تقـــدم طلبـــات دعـــم النشـــر علـــى نمـــوذج  طلـــب دعـــم النشـــر  .ب   

  .المخطوطة التي يراد دعم نشرها بشكلها النهائي نسختان من
ــــي الجامعــــة أو خارجهــــا  .ج    ــــر ف ــــى مخــــتص أو أكث ــــس المخطوطــــة إل  ،يحيــــل المجل

-من الجامعة أو من جهة تعتمد تقويمها  اً إن لم تكن قد قومت سابق -لتقويمها 
مكافـــأة رمزيـــة يحـــددها المجلـــس بموافقـــة  نشـــرها أو عدمـــه، وذلـــك لقـــاء وتنســـيب 

   .رئيس الجامعة
إبــداء  ،التقــويم ألغــراض ،يطلــب مــن المختصــين الــذين تحــال إلــيهم المخطوطــات  .د   

   :وذج خاص يعد لذلكوفق نم ،الرأي في األمور اآلتية
  .القيمة العلمية .1    
  .المنهجية العلمية .2    
  .التحقيق العلمي .3    
  .أسلوب الكتابة والدقة .4    
أســلوب الترجمــة ودقتهــا فــي الكتــب المترجمــة، ومــدى الفائــدة المرجــوة مــن  .5    

  .نشر الترجمة
  .مراعاة األمانة العلمية والتوثيق .6    
الــدعم قبــل نشــر المخطوطــة، ويتقيــد مقــدم الطلــب يتخــذ المجلــس توصــياته بشــأن   .ه   

  :بما يأتي
    .مالحظات المجلس .1    
ـــاء  "وضـــع عبـــارة  .2     ـــدعم مـــن جامعـــة الزرق علـــى غالفـــي المنشـــور " نشـــر ب

  . الخارجي والداخلي بشكل بارز



  : يراعى ما يلي بخصوص الدعم والطباعة والنشر  .و   
   .تنسيب المجلسحسب  ،ً يكون دعم الجامعة جزئيًا أو كليا .1    
حســب األصـول المعمـول بهـا فــي  ،تختـار الجامعـة دار الطباعـة أو النشـر .2    

  الجامعة
حســب األصــول المعمــول  ،يــتم دفــع مقــدار الــدعم لــدار الطباعــة أو النشــر .3    

  . بها في الجامعة
  .تعود مسؤولية تدقيق الطباعة ومتابعتها على مقدم الطلب .4    
 ،خمســـين نســـخة) 50(المنشـــور إلـــى العمـــادة يقـــدم المؤلـــف حـــال صـــدور  .5    

  . ألغراض التوثيق واإلهداء والتبادل مع الجامعات والمؤسسات
للمجلس أن يرفع إلى مجلس العمداء توصية بأن تنشر الجامعة علـى نفقتهـا أيـة   .ز   

تحقــــق رســــالة  ،أو ترجمــــات ،أو مخطوطــــات ،أو دراســــات ،أو بحــــوث ،مؤلفــــات
  . الجامعة

  :اآلتية لمنشورات جامعة الزرقاءتعتمد األسس   .ح   
عــدد النســخ لكــل  ،بنــاء علــى توصــية مــن المجلــس ،يقــرر مجلــس العمــداء .1    

  . منشور
  .المنشور مئة نسخة من ) 100(أصحاب المنشور / يعطى صاحب .2    
 بنـــاءً  ،أصـــحاب المنشــور مكافــأة يقررهـــا مجلــس العمــداء/ يعطــى صــاحب .3    

  . المجلس على توصية من
  .العميد توصيات المجلس إلى الرئيس للموافقة عليهايرفع   .ط   
ــــدعم المــــالي وفقــــًا للنظــــام المــــالي  .ي     مخصصــــات وفــــي حــــدود  ،يجــــري صــــرف ال

  .الموازنة
  
 


