نظام البحث العلمي – دليل المستخدم

البحث العلمي | مركز الحاسوب

 يتم تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بنظام البحث العلمي.
 -الصفحة الرئيسية للنظام  ( :يحب اضافة الروابط للتمكن من التقديم للجوائز )

جائزة أفضل باحث على مستوى الكليات
تهدف الجائزة إلى تفعيل المناخ البحثي المتميز في جامعة الزرقاء والرقي بالعملية التعليمية
والمعرفة اإلنسانية واستشراف قضايا المجتمع واإلبداع في حلها  ،وذلك بتشجيع منسوبي الجامعة
على الريادة في البحث العلمي لما له من انعكاسات على تطوير العطاء األكاديمي و البحثي و
اإلداري و الفني ،على أن تمنح الجائزة للباحثين الذين يحصلون (على االقل) على  07نقطة حد
ادنى فى مجاالت العلوم االساسية  ،والهندسية ،والصحية.
الشروط العامة لجائزة افضل باحث:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.0
.8

أن يكون الباحث عامال في الجامعة آخر ثالث سنوات على األقل.
أن يكون للمرشح ،على األقل ( )3ثالث أوراق علمية.
ضرورة أن تكون األبحاث المتقدم بها تمثل مقاالت ) ، (Articlesورقة علمية او كتب مؤلفة.
إرفاق نسخة مطبوعة من موقع الفهرسة المعتمدة من جامعة الزرقاء.
ال يجوز للباحث أن يدرج ضمن اإلنتاح المقدم للجائزة أيًا من البحوث واألعمال التي سبق وان
حصل بموجبها على درجة علمية أو جائزة اخرى.
أن ال يكون قد صدر بحقه أي عقوبة صادرة عن المجلس التأديبي خالل السنوات الثالث األخيرة.
أن ال يكون عض ًوا في لجنة الجائزة للعام الذي يتقدم فيه للجائزة.
للجنة الحق في تطبيق الشروط التنظيمية التى تراها مناسبة ،علما بأن قراراتها تعتبر الزامية.

 الية التقديم :

 الباحثين المشاركين :

 اضافة باحث مشارك  :تظهر قائمة تحتوي على الباحثيين الداخليين من داخل الجامعة والخارجيين
كالتالي :

 يتم اضافة الباحث على الجدول مباشرة بمجرد الضغط على إضافة.
 تعريف باحث  :في حالة عدم وجود الباحث الخارجي ضمن القائمة يمكن اضافته خالل شاشة
االكاديمين الخارجيين التي تفتح مباشرة .

 بعد ادخال معلومات البحث يجب الضغظ على حفظ الطلب ليتم حفظه .

 يستطيع الباحث ادخال االبحاث التي يرغب بالمشاركة بها للجائزة على حدى بحيث يدخل معلومات
كل بحث بشكل منفصل ثم يضغط على " اضافة بحث جديد للمشاركة بالجائزة " .

 يجب تحميل الملفات الخاصة بكل بحث ليتم اعتماد الطلب  ( .تظهر بعد حفظ الطلب )

 ال يمكن التعديل على االبحاث بعد اعتماد الطلب من قبل

 يمكن االستعالم عن االبحاث المدخلة كالتالي :

الباحث.

جائزة براءة اإلختراع وتحدد بمبلغ ثالثة االف دينار اردني
تدعم عمادة البحث العلمي براءاة االختراع و تشجع الباحثين عليها حيث قامت ىالجامعه بوضع جائزة
مقدارها  3777دينار لكل براءة اختراع.
شروط عامة للتقدم الى جائزة براءة االختراع:
.1
.2
.3

.4

ان يكون الباحث امضى خدمة ال تقل عن  3سنوات في جامعة الزرقاء
ان تكون براءة مسجلة باسم الباحث
ان تكون براءة االختراع مسجلة في احدى المؤسسات التالية:-
 oالمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO
 oالمكتب االروبي للبراءات OEB
 oالمنظمة االفريقية للملكية الفكرية ARIPO
 oالمنظمة االروبية االسيوية للبراءات OEAB
 oالبراءات الوطنية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة
ارفاق شهادة تسجيل براءة االختراع.

 الية التقديم :

 ) * ( تعني ان الحقل اجباري .
 الصيغة المعتمدة للتاريخ كالتالي  :يوم  /شهر  /سنة  .مثال  ،14/5/2010 :ال يقبل النظام
التاريخ باي صيغة اخرى .
 ال يمكن اعتماد الطلب قبل تحميل الملفات الخاصة ببراءة االختراع.

جائزة أفضل بحث علمي وتحدد بمبلغ ألف دينار اردني
يشترط في البحث العلمي المقدم لنيل الجائزة أن يكون:








منشوراً في مجلة متخصصة خالل السنوات الثالث األخيرة من تاريخ اإلعالن عن الجائزة.
منشوراً في مجلة متخصصة ومحكمة مفهرسة في قواعد البيانات العلمية المعتمدة من جامعة
الزرقاء.
ذا إضافة علمية نوعية وخدمة المجتمع.
مستوفيا ً منهجية البحث العلمي.
منجزاً ومنشوراً أثناء عمل المتقدم في جامعة الزرقاء.
غير حاصل على جائزة أخرى على العمل البحثي المقدم..
غير حاصل على درجة علمية (ماجستير أو دكتوراه) عن البحث المقدم.

 الية التقديم :

 الباحثين

المشاركين :

 اضافة باحث مشارك  :تظهر قائمة تحتوي على الباحثيين الداخليين من داخل
الجامعة والخارجيين كالتالي :

 يتم اضافة الباحث على الجدول مباشرة بمجرد الضغط على إضافة.
 تعريف باحث  :في حالة عدم وجود الباحث الخارجي ضمن القائمة يمكن اضافته
خالل شاشة االكاديمين الخارجيين التي تفتح مباشرة .

 ) * ( تعني ان الحقل اجباري .
 ال يمكن اعتماد الطلب قبل تحميل الملفات الخاصة بافضل بحث علمي.
 ال يستطيع الباحث التعديل على الطلب بعد اعتماده وارساله لرئيس القسم .

جائزة أفضل ملف الكتروني تدريسي وتحدد بمبلغ خمسمائة دينار اردني
انطالقا ً من مبدأ تحفيز وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزرقاء ،وتنمية الفكر االبداعي واإلبتكار،
وبث روح التنافسية إلثراء العملية التعليمية ،باستخدام كافة الوسائل التعليمية ومنها تكنووجيا التعليم وتقنياتها،
لتسهيل العملية التفاعلية بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس من ناحية وبين الطالب أنفسهم من ناحية أخرى.
جاءت هذه الجائزة لرفد برمجيات الحاسب األلي في التعليم وقياس التغذية الراجعة للتعليم ،وتنشئته جيل
يحمل الفكر المتطور في استخدامات الملفات اإللكترونية ويعمل على رفع كفاءته في هذا المجال.
 الية التقديم :

 ) * ( تعني ان الحقل اجباري .
 ال يستطيع الباحث التعديل على الطلب بعد اعتماده وارساله لرئيس القسم .

جائزة عضو هيئة تدريس المتميز ,وتحدد بمبلغ خمسمائة دينار أردني
تتمثل شروط التقدم للجائزة في األتي:






اإللتزام بالفترة المحددة للتقدم للجائزة.
أن ال تزيد المدة الزمنية على نشر العمل العلمي عن ثالث سنوات.
أن ال يكون العمل العلمي قد حصل على جوائز أخرى مشابهة.
أن ال يتقدم المشارك بأكثر من عمل علمي واحد.
أن يكون المتقدم قد اشار في جميع األعمال المقدمة للجائزة فيها إلى إنتمائه لجامعة الزرقاء.

 الية التقديم :
 يقوم الباحث بادخال اكثر من جزئية في هذة الجائزة بداية جزئية الندوات والمؤتمراتوالحلقات الدراسية :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة ندوة او مؤتمر او حلقة دراسية .


الصيغة المعتمدة للتاريخ كالتالي  :يوم  /شهر  /سنة  .مثال  ،14/5/2010 :ال يقبل النظام التاريخ
باي صيغة اخرى.

 -جزئية الرسائل التي اشرف عليها وتمت مناقشتها في الجامعة :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة رسالة .


الصيغة المعتمدة للتاريخ كالتالي  :يوم  /شهر  /سنة  .مثال  ،14/5/2010 :ال يقبل النظام التاريخ
باي صيغة اخرى.

 -جزئية االبحاث المنشورة والمقبولة للنشر :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة بحث .

 -جزئية المشاركة في مشاريع االبحاث مع فريق :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة مشاركة .



يستطيع الباحث تحميل الملفات بعد حفظ الطلب الول مرة .
ال يمكن اعتماد الطلب من قبل الباحث قبل تحميل الملفات الخاصة بكل مشاركة تم ادخالها .

 -جزئية الكتب واالعمال والترجمة :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة مشاركة .



يستطيع الباحث تحميل الملفات بعد حفظ الطلب الول مرة .
ال يمكن اعتماد الطلب من قبل الباحث قبل تحميل الملفات الخاصة بكل مشاركة تم ادخالها .

 -جزئية المشاركة في لجان أو انشطة القسم :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة مشاركة .




يجب االجابة على السؤال بنعم او ال ليتم حفظ الطلب .
يستطيع الباحث تحميل الملفات بعد حفظ الطلب الول مرة .
ال يمكن اعتماد الطلب من قبل الباحث قبل تحميل الملفات الخاصة بكل مشاركة تم ادخالها .

 -جزئية المشاركة في لجان أو انشطة الكلية :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة مشاركة .




يجب االجابة على السؤال بنعم او ال ليتم حفظ الطلب .
يستطيع الباحث تحميل الملفات بعد حفظ الطلب الول مرة .
ال يمكن اعتماد الطلب من قبل الباحث قبل تحميل الملفات الخاصة بكل مشاركة تم ادخالها .

 -جزئية مشاركة في لجان أو أنشطة بالجامعة :

 -جزئية مشاركة في لجان الطلبة :

 -جزئية مشاركة انشطة خارج الجامعة :

يظهر الحقل كما في الشكل بعد الضغظ على اضافة مشاركة .


يجب االجابة على السؤال بنعم او ال ليتم حفظ الطلب .

تحميل الملفات :

 يجب تحميل الملفات ليتم اعتماد الطلب .
 في حال حذف مشاركة يتم حذف الملف الخاص بها .
 في حال تغيير اجابة السؤال الى " ال " بعد الحفظ يتم حذف جميع المشاركات المدخلة مسبقا وملفاتها.

للخروج من البرنامج :

