
 2018لسنة  18قانون الجامعات األردنیة رقم  

 قانون الجامعات االردنیة 25لمادة  ا

%) مـن موازنتھـا السـنویة مـن مواردھـا 5تخصص الجامعة ما ال تقـل نسـبتھ عـن ( . أ
) مـن ھـذا القـانون ألغـراض البحـث العلمـي واالبتكـار 24المالیة الواردة في المـادة (

واإلیفـاد للحصـول علـى درجتـي الماجسـتیر والـدكتوراه، والنشر والمؤتمرات العلمیة  
ــى أن ال تقــل النســبة المخصصــة للبحــث العلمــي واالبتكــار والنشــر والمــؤتمرات  عل

 .(%1) %) وال تقل النسبة المخصصة لإلیفاد عن3العلمیة عن (
 

. یتم تحویل الفائض مـن النسـبة المخصصـة وفـق أحكـام الفقـرة (أ) مـن ھـذه المـادة  .ب
وق دعم البحث العلمـي واالبتكـار إذا لـم تصـرف خـالل أربـع سـنوات مـن لصالح صند

 .تاریخ تخصیصھا ألي من األغراض المنصوص علیھا في تلك الفقرة
 

%) على 2یخصص للجامعة التي مضى على تأسیسھا عشر سنوات فأكثر ما نسبتھ ( . ج
ھـذا   ) مـن24األقل سنویا مـن موازنتھـا السـنویة مـن مواردھـا الـواردة فـي المـادة (

 .القانون إلعادة تأھیل مبانیھا وصیانتھا وتحدیث تجھیزاتھا والبنیة التحتیة فیھا
 

 وتعدیالتھ  2000) لسنة 9رقم (طالل النظام المالي في جامعة الحسین بن 

 ) 28المادة (

للعمید أو المدیر حسب مقتضى الـحال صرف سلفة دائمة أو مؤقتـة ألي مـن العـاملین  . أ
التابعین لھ في الكلیة أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعـة ضـمن المخصصـات 

 التالیة:المرصدة في الموازنة وذلك إلنفاقھا في األغراض الرسمیة  

لمـن تقتضي طبیعة أعمالھم صــرف نفقــات نثریــة  سلفة نفقات دائمة ال تتجاوز مائة دینار، .1
 مستمرة، وتسـدد دوریاً بموجب الفواتیر أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.

سلفة نفقات مؤقتة للمشــتریات أو تأدیــة خــدمات ال تتجــاوز خمســمائة دینــار، وتســدد بعــد  .2
 معززة.انتھاء الشراء أو تأدیة الخدمات بموجب فواتیر وإیصاالت أو وثائق  

لعمید البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي ألي من البـاحثین الحاصـلین علـى دعــم  .ب
مالي ألبحاثھم، وفقا لألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعـة علـى أن ال تتجـاوز 

 السلفة مبلغ خمسمائة دینار، وتسدد حسب األصول.
سـمائة دینـار مـن للرئیس في حاالت خاصة الموافقة على صرف سلفة تزیـد علـى خم . ج

المخصصـات المرصــودة، وذلـك ألي مــن األغـراض المنصــوص علیھـا فــي الفقــرتین 
 (أ،ب) من ھذه المادة وفقاً ألحكامھما. 

  



 2003لسنة   )41( نظام رقم
 نظام البحث العلمي في جامعة الحسین بن طالل 

) لسنة  42(رقم رسمیة قانون الجامعات األردنیة ال ) من25صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (
2001 

 )1(المادة  
) ویعمل بھ 2003(یسمى ھذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة الحسین بن طالل لسنة  

 من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

 )2(المادة  
تدل   لم  ما  أدناه  لھا  المخصصة  المعـاني  النظـام  ھذا  فـي  وردت  حیثما  التالیة  للكلمات  یكون 

 ذلك: القرینة على غیر 
 طـالل.جامعة الحسین بن    الجامعــة:
   الجامعة.  العمداء فيمجلس    المجلــس:
 الجامعــــــة.رئیس    الرئیــس:

 )3(المادة  
یقصد بالبحث العلمي كل جھد علمي یھدف إلـى تنمیة المعرفة اإلنسـانیة وتعمل الجامعة على  

 .ھذا النظام  ألحكامتنظیم شؤونھ ودعمھ بمختلف الوسائل المادیة والمعنویة والبشریة وفقاً 

 )4المادة (
برئاســة الـرئیس أو مـن   العلمــي)البحـث    مجلس یسـمى (مجــلسیؤلف في الجامعة   . أ

ینیبــھ خطیــاً وعضــویة أربعـــة مــن أعضــاء الھیئــة التدریســیة فــي الجامعــة یختــارھم 
 واحدة.المجلس لمدة سنتین قابلة للتجدید لمرة 

فیـھ مـن   أكثـرللرئیس بناًء على تنسیب مجلس البحث العلمي تعیین عضو إضـافي أو   .ب
   واحدة.خارج الجامعة لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید لمرة 

 )5المادة (
 لمي المھام والصالحیات التالیة:یتولى مجلس البحث الع

 .إلقرارھااقتراح سیاسة البحث العلمي في الجامعة وأولویاتھ ورفعھا إلى المجلس   . أ
   واقرارھا.النظر في مشروعات البحوث العلمیة   .ب
اقتراح األسس الكفیلة بحفظ حقوق الجامعة والبـاحثین فیمـا یتعلـق بـالبحوث العلمیـة  . ج

التي تجري في الجامعة أو بمشـاركتھا أو بنتـائج ھـذه البحـوث ورفعھـا إلـى المجلـس 
 إلقرارھا.

 النظر في إجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقییمھا والتوصیة .د
 مع الجھات األخرى المعنیــة بالبحث العلمي.  وضع أسس التعاون والتنسیق .ه
 الجامعة.مناقشة مخصصات البحث العلمي إلدراجھا في موازنة  .و
 .قریر السنوي لعمادة البحث العلميمناقشة الت .ز

 )6المادة (
للمجلس بـناًء على تنسیب مجلس البحث العلمي المسـتند إلى توصیة مجلس الكلیة ومجلس  
القسـم فیھا أن یوافق على تفریغ عضو ھیئــة التدریس في الجامعة كلیاً أو جزئیاً للعمل في  

 معین. مشروع بحث علمي 

 )7المادة (



ال العلمیـة  للبحوث  تشـجیعیة  أو  تقدیریة  جوائز  یمنح  أن  المساعدات  للمجلس  وتقدیـم  قیمة 
 لنشرھا. 

 )8(المادة  
البحث   تنظیـم شؤون  ذلك  في  بما  النظام  ھذا  أحكـام  لتنفیذ  الالزمة  التعلیمات  المجلس  یصدر 
التعلیمات   ھذه  تنص  أن  على  تقییمھ  ومتابعة  ونشره  ودعمھ  وتشجیعھ  الجامعة  في  العلمي 

 وأعرافھ. على وجوب مراعاة أخالقیات البحث العلمي 

 )9(المادة  
على أن    2000لسـنة    )29(یلـغى (نظام البحث العلمي في جامعـة الحســین بن طــالل) رقـم  

الغاؤھا أو استبدال   یتم  إلى أن  المفعول  الصادرة بمقتضاه سـاریة  التعلیمات والقرارات  تبقى 
 ھذا النظام. ألحكامغیرھا بھا وفقاً 

  



 البحث العلمي في جامعة الحسین بن طالل التعلیمات التنفیذیة لنظام 
 ) من "نظام البحث العلمي في 8صادرة عن مجلس العمداء بمقتضى المادة (

 جامعة الحسین بن طالل 

 )1المادة (
(التعلیمات التنفیذیة لنظام البحث العلمي في جامعة الحسین بــن طــالل لســنة بـ  تسمى ھذه التعلیمات  

 .01/01/2021من بھا ابتداًء  ویعمل )2021

 )2المادة (
المعاني   التعلیمـات  في ھذه  التـالیة حیثمــا وردت  للكلمـات  تدل    أدنـاه،   المخصصة لھا یكـون  لم  ما 

 ذلك: القرینة على غیر 
 طـــالل.جامعـــة الحسـین بن    الجامعـــة:

 الجامعـــــــة.رئیـــــس    :لرئیـــسا
 الجامعــة.مجلس البحــث العلمي في    :المجلــس
 الجامعة.عمیـد البحـث العلمــي في     :العمیـــد

 الجامعـــة.أي كلیـة مـن كلیـات     :كلیـــةال
 الكلیــــة.لجنة البحـث العلمي في    :اللجنـــة
 .مدیر مركز علمي او دائرة مختصة   المدیر:
 في الجامعة.  أو عضو ھیئة الباحثین  عضو ھیئة التدریس   الباحث:

كل جھد علمي یھدف إلـى تنمیة المعرفة اإلنسـانیة وتعمـل  البحث العلمي:
ــى تنظــیم شــؤونھ ودعمــھ بمختلــف الوســائل  الجامعــة عل

 ه التعلیمات.ھذ ألحكامالمادیة والمعنویة والبشریة وفقاً 

 العلمیة   األبحاثدعم 

 )3المادة (
البحــث العلمــي) یختارھــا مجلــس الكلیــة ویراعــى فیھــا تمثیــل   لجنــة(تســمى  تُنشأ في كل كلیة لجنــة  

 التخصصات واألقسام في الكلیة.

 )4المادة (
 تُعطى األولویة لمشاریع البحث العلمّي المدعومة من الجامعة التي تتناول ما یأتي:

وصــندوق   للعلوم والتكنولوجیــاالموضوعات البحثیة الوطنیّة التي یحددھا المجلس األعلى   .1
 .وعمادة البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة دعم البحث العلميّ 

 .مشكالت المجتمع المحلي وتلبیة احتیاجاتھ التنمویة .2
تطویر القطاعات الصناعیّة والخدمیة من خالل نقل التكنولوجیا وتحسین نوعیــة المنتجــات  .3

 والخدمات.
 یم وصیانة مباني ومرافق الجامعة وبنیتھا التحتیة.تطویر أنظمة ھندسیة لتقی .4
تطویر أنظمة محوسبة للخدمات التي تقــّدمھا الجامعــة فــي المجــاالت األكادیمیــة واإلداریــة  .5

 والمالیة.
 مشاریع األبحاث التي تعزز البحث العلمّي المشترك بین األقسام والكلیات. .6
 المختبرات بأجھزة وبرمجیات متطورة.رفع مستوى برامج الدراسات العلیا ورفد   .7

 )5المادة (
 ق"وف علميبحث العلمیة على "نموذج طلب دعـم مشروع   األبحاثتقدم جمیع طلبات دعم   .أ

 التعلیمات.النموذج المرفق بھذه 
إلیــھ الباحــث  الــذي ینتمــيفي حالـة تعدد أقسـام الباحثین یقدم النمــوذج إلــى رئــیس القســم  .ب

 .األول



 )6المادة (
ع البــاحثون ی .أ مأل الباحث الرئیس نسختین من نمــوذج “طلــب دعــم مشــروع البحــث” ویوقــّ

المشاركون جمیعھم على النسختین ویحــتفظ بنســخة، ویقــّدم النســخة األخــرى إلــى رئــیس 
 تص.القسم المخ

ینظر مجلس القسم في مشروع البحث، ویبدي مالحظاتھ حول أھمیة المشروع وأھدافــھ و  .ب
لقسم (أو الكلیة) التي یستفاد منھا في تنفیذ المشــروع (األجھــزة، ا  اإلمكانات المتوافرة في

 التجھیزات، المواد، مساعدو البحث، طلبة الدراسات العلیا … إلخ).
ة رأي مجلس القسم في مشــروع البحــث مــدوناً ذلــك فــي یرفع رئیس القسم إلى عمید الكلی .ج

 المكان المعّد لھُ في نموذج “طلب دعم مشروع البحث” ویحتفظ بنسخة منھُ في القسم.
تنظر لجنة البحث العلمّي بالكلیة في مشروع البحث ویرفع مقّررھا رأي اللجنــة إلــى عمیــد  .د

 عم.الكلیة ُمدوناً في المكان المعّد لھُ في نموذج طلب الد
دوناً فــي المكــان المعــّد لــھُ فــي نمــوذج طلــب الــدعم،  .ه یُحیل عمید الكلیة إلــى العمیــد رأیــھ مــُ

 ویحتفظ بنسخة منھ في الكلیة.
دون قــرار مجلــس البحــث ی .و عرض العمیــد علــى مجلــس البحــث العلمــّي مشــروع البحــث ویــُ

 العلمّي في المكان المخصص لذلك في طلب الدعم
 .العمداء مجلسللرئیس لعرضھ على   العلميالعمید قرار مجلس البحث   یرفع .ز

 )7المادة (
 :البحث العلمي في الجامعة ما یلي یشمل الدعم المالي للمشروع من میزانیة .أ

 مكافأت مساعدي البحث والفنیین .1
 أجھزة ومعدات .2
 مستھلكةلوازم   .3
 اختبار وتحلیل .4
 ) دینار1500بحد اعلى (   رسوم نشر .5
 ) دینار750(بحد اعلى   وسفر داخليتنقالت   .6
 ) دینار1750بحد اعلى (  تنقالت وسفر خارجي .7
 متفرقة.مصاریف  .8

وبحــد اعلــى  العمیــد،% لكــل بنــد بموافقــة 10الى اخر بمــا ال یزیــد علــى    بندیجوز النقل من   .ب
 المجلس.% بموافقة 30

وفــق النمــوذج المعــد تُحتسب مكافآت مساعدي البحث والفنیین فــي المشــروعات المدعومــة   .ج
 بالشكل اآلتي:ولھذه الغایة 

 الحد االعلى للمكافآت الشھریة  الدرجة العلمیة 
 دینار  100 على مقاعد الدراسة الجامعیة فما دون   •

 دینار  150 دبلوم   •

 دینار  200 البكالوریوس   •

 دینار  250 الماجستیر   •

 دینار  300 الدكتوراه   •

علــى الرســوم لكــل بحــث ) دینــار 750یقتصــر الدعـــم ألغــراض رســوم النشــر وبحــد اعلــى ( .د
 المدفوعة ألحدى قواعد البیانات أو قواعد األبحاث التالیة:

1. Scopus 
2. Clarivate Analytics 
المجالت األردنیة والمجالت األردنیة المدعومة من صندوق دعم البحــث العلمــي واالبتكــار  .3

 والموطنة في الجامعات األردنیة.
 دور النشر العالمیة .4

 )8المادة (



كل المراجع واللوازم والمعدات التي تشترى على حساب مشاریع البحث العلمي تكون ملكــاً للجامعــة 
 الجامعة.النتھاء من حاجتھ الیھا ما دام عامالً في ویمكن ان تعار للباحث لحین ا

 )9المادة (
المشروع  .أ مراحل  من  مرحلة  كل  نھایة  عند  العمل  سیر  عن  تقریراً  الرئیس  الباحث  یُِعد 

وعمید  ، اللجنة  قّدمھ للعمید من خالل رئیس القسمالمحددة مسبقاً في نموذج طلب الدعم ویُ 
لما  بحیث    الكلیة عرضاً  التقریر  وكشفاً  یتضمن  المشروع  بإنجاز  متصلة  أعمال  من  تّم 

 .بالمصروفات الفعلیة وأیة بحوث تم نشرھا أو قبولھا للنشر حتى تاریخھ
النتائج والتوصیات   .ب یتضمن  مفصالً  نھائیاً  تقریراً  المشروع  انتھاء  الرئیس عند  الباحث  یُِعد 

وترفق   الفعلیّة  بالمصروفات  قبول  األبحاثوكشفاً  أو  نشرھا  تّم  ُوِجدْت)،  التي  (إن  للنشر  ھا 
 .وعمید الكلیة، اللجنة قّدمھ للعمید من خالل رئیس القسمویُ 

 )10المادة (
یتم اغالق مشروع دعم البحث العلمي بموجب نموذج معتمد لھذه الغایة "نموذج اغــالق دعــم بحــث 

 علمي فنیاً ومالیاً" ویشترط لإلغالق ما یلي:
قرار الدعم وفقاً للصیغة التالیة "ُدعم ھذا البحث من  للمشروع ورقم  ذكر دعم الجامعة  أن یُ  .أ

 جامعة الحسین بن طالل بالقرار رقم...............). 
الفئات األولى او الثانیة المقبولة لغایات الترقیة كما  احدى    فعلیاً في  روع مشالنتائج  أن تُنشر   .ب

ة في جامعة الحسین بن ) من التعلیمات التنفیذیة لنظام الھیئة التدریسی19وردت في المادة (
دینار فیشترط النشر    10.000مشاریع الدعم التي تقل موازنتھا عن  ویستثني من ذلك    طالل
 الفئات الثالثة او الرابعة او الخامسة. احدى في 

 )11المادة (
تقییــم   .ج المجلس  للبحثیتولى  النھائي  أن،  التقریر  ذوي   ولھ  من  یراه  بمن  یستعین 

بناءً ، مقابل مكافأة مالیة یوافق علیھا  ةالجامعمن خارج  االختصاص   على تنسیب    الرئیس 
 .من المجلس

قرار  .د العمید  ویَرفع  للمشروع  النھائي  التقریر  العلمّي  البحث  مجلس  على  العمید  یَعرض 
 .مجلس البحث العلمّي للرئیس لعرضھ على المجلس

 )12المادة (
 .ال تزید مدة تنفیذ المشروع عن سنتین من تاریخ قرار المجلس یجب ان .أ

 شھراً. 12، ألسباب مبررة، تمدید مدة البحث بما ال یتجاوز  للمجلس  یجوز .ب

 )13المادة (
 اآلتي:یجري إقرار الدعـــم الـــمالي للبحث العلمي على النحــو   .أ

) 2000لــدعم ال یتجـــاوز (بقرار من الرئیس بنـاء على توصیة من المجلس إذا كان مبلـغ ا .1
 ألفي دینار.

بقرار من مجلس العمداء في الجامعة بناًء على توصیة مــن المجلــس إذا كــان مبلــغ الــدعم  .2
 ) ألفي دینار.2000یزید على (

% مــن 5یتجــاوز یخصــص مجلــس البحــث العلمــي مبلغــاً ال  (أ)بالرغم ممــا ورد فــي الفقــرة  .ب
مــائتي دینــار  )200(التي تقل قیمــة الــدعم عــن   األبحاثموازنة البحث العلمي لدعم مشاریع  

 العمید.ویكون اقرار الدعم في ھذه الحالة بقرار من 
النظام المالي المعمول بھ فــي   المشروع وحسبیجري صرف الدعم المالي وفقاً لما أنجز في   .ج

 الجامعة.

 )14المادة (



المجلس ومصــادقة الــرئیس علیــھ فــي یوقــف أو یسترجع الدعم المقرر للباحث /الباحثین بقرار من  
 اآلتیـــة:الحاالت 

قناعــة المجلــس بتقصــیر الباحــث / البــاحثین علــى القیــام بانجــاز البحــث او عــدم تنفیــذه فــي  .أ
 المقررة.المراحل 

 لـــھ.في غــیر األوجــھ الـتي خصصت  الدعم الماليثبـوت صرف  .ب
فللمجلس النظــر فــي حــاالت أخــرى على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) و (ب) من ھذه المادة   .ج

 یقدرھا أدت الى تعثر مشروع البحث واتخاذ القرار المناسب.

 )15المادة (
 قبــل آخــر مشروع دعم بطلب یتقدم أن الجامعة من مدعوم مشروع في الرئیس  للباحث  یجوز .أ

 یقــل ال مــا أنجــز قــد یكون أن شریطة االول مشروعھ المحددة إلنجاز  الزمنیة  المدة  تنتھي  أن
 .بنجاح  التنفیذ قید المشروع مراحل من %)  75( عن

 الوقــت فــي األكثر  على  بمشروعین  إال  مشارك  أو/و  رئیس  كباحث  الباحث  یشارك  أن  یجوز  ال .ب
 .ذاتھ

 )16المادة (
 كما یلي: على دعم مشروعبناًء على تنسیـب من المجلـس الموافقة  ،یجوز لمجلس العمداء

 .في الجامعة المراكز العلمیةأو الجامعة موظفي  مقدم منبحث  .1
 بحث مشترك بین الجامعة وأي مؤسسات أخرى ذات طبیعة علمیة. .2
أو موظف في الجامعة مع فرد أو أي مؤسسـة ذات طبیعـــة علمیــة  باحث مشترك بینبحث   .3

 من خارج الجامعة.

 )17المادة (
فــي مشــروع دعــم البحــث   "علمي  تفرغ"  اجازة  على  حاصلینال  من  الباحث  ان یستمر  یجوز .أ

 العلمي كباحث مشارك.
إذا حصــل الباحــث الــرئیس علــى إجــازة "تفــرغ علمــي" فیجــب ان یســتبدل بأحــد البــاحثین  .ب

 شاركین.الم

 )18المادة (
یجوز أن یكلف مجلس العمداء في الجامعة باحـثاً أو أكثر من الجامعـة للقیـام ببحث معین بنــاًء علــى 

 مناسباً.مجلس عمداء الجامعة شــروط الدعم لكل حالة حسب ما یراه   المجلس ویقررتنسیب من 

 )19لمادة (ا
 یلــي:یقتصر الدعـم ألغراض السفـر المتعلق بمشــروع البحث المدعوم من الجامعة على ما 

 ) ألف دینــار.1000ثمن التـذكرة على أال یزید المبلــغ على ( .أ
 اسبوعین.من المیاومات المقررة إلقامة الباحث على أال تزید اإلقامة على   %) 50( .ب
من ھــذه  ب)، (أورد في الفقرتین   وطبقاً لماتركاً  یتم دعم سفر باحث واحد إذا كان البحث مش .ج

 المادة.

 )20المادة (
ال تتم الموافقة على الدعم ألغراض السفر المتعلق بمشروع البحث إال إذا عزز الطلب بكتــاب  .أ

رســـمي مــن الجھــة الموفــد إلیھــا بالموافقــة علــى اســتقبال مقــدم مشــروع البحـــث وتقــدیم 
 .إلجـراء البحثالتسھیالت المطلوبة  

لقائیــاً المكتـــبات والمؤسســات التــي تســمح تفي الفقرة (أ) من ھذه الفقرة  ال یشمـل اإلجـراء   .ب
 منھا.مصـادرھا ومخطوطـاتھا واالستفادة    للباحثین باالطــالع على



 دعــــم النشـــر 

 )21المادة (
والدراسات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة وسیشار إلــى   األبحاثتدعم الجامعــة نشر  

 جمیعھا فیما بعد بكلمة "مخطوطة ".

 )22المادة (
) المرفق بھذه التعلیمات ویرفــق بــھ أربــع 2تقدم طلبـات دعم النشر على نموذج طلب دعم النشـر(د/

 النھائي.نسخ من المخطوطة التي یراد دعم نشرھا بشكلھا  

 )23المادة (
یحیل المجلس المخطوطـة إلى مختص أو أكثر في الجامعة أو خارجھـا لتقییمھــا والتنســیب بنشـــرھا 

 أو عدمھ، مقابل مكافأة مالیة یوافق علیھا الرئیس بناًء على تنسیب مـن المجلس.

 )24المادة (
 اآلتیة:ور یطلب من المختصین الذین تحال إلیھم المخطوطــات ألغراض التقییم إبداء الرأي في األم

 القیمة العلمیة للمخطوطة من حیث األصالة واإلضافة إلى المعرفة. .أ
 البــحث.أسلـــوب  .ب
 ).المحققة  (للمخطوطةالتحقیق العلمي  .ج
 أسلوب الترجمة ودقتھ (للكتب المترجمـــة) ومدى الفائدة المرجوة من نشر الترجمـــة. .د
 اللغــة.ســـالمة  .ه
 للنشر.صالحیة المخطوطة   .و

 )25المادة (
د مقــدم یتخذ المجلس قراراتھ بشـأن الدعم قبل نشر المخطوطة، في ضـوء تقاریـر المحكمین، ویتقیـ

 مقدمو الطلب بما یلـــي: /
 مالحظـــات المجلـــس. .أ

وضــع عبــارة " نشــر بــدعم مــن جامعــة الحســین بــن طــالل" علــى غــالف الكتــاب الــداخلي  .ب
 والخارجي.

 الواردة في الكتــاب تعبر عن رأي الباحـث ".وضع عبــارة " اآلراء  .ج

 )26المادة (
%) من التكالیف التي یتحملھا مقـدم / مقــدمو الطلــب 70یكون دعم الجامعة بما ال یتجـاوز ( .أ

 .وخمسمائة دینار) ألف 1500(الدعم عن  یزید ھذاان ال   النشر علىللطباعة أو 
أو الطباعة ویــتم دفــع قیمــة الــدعم إلــى  یختار العمید أفضل العروض المقدمة من دور النشـر .ب

 مباشرة.دار النشر أو الطباعة المختارة  
 تعود مسؤولیة تدقیق الطباعة ومتابعتھا على مقدم/ مقدمي الطلب. .ج
یُشعـر المؤلــف العمیــد خطیــاً بصــدور الكتــاب ویُرســل نســخة مــن اإلشــعار إلــى مــدیر مكتبــة  .د

 الجامعة.
مائة نسخة ألغــراض الحفــظ واإلھــداء والتبــادل مــع   )100یقدم المؤلف إلى مكتبة الجامعة ( .ه

 الجامعات والمؤسسات األخرى.

 )27المادة (
 یرفــع رئیس المجلس توصـیات المجلس إلــى الرئیـس للموافقـة علیھا. .أ

 لي ضمن حدود المخصصـات المالیة.یجري صرف الدعم المالي وفقاً للنظـام الما .ب



 )28المادة (
) 2وفي ھذه الحالة یقدم نموذج طلــب دعــم النشــر (د/  الموظفین،یجوز قبــول طلبات دعم النشر من  

 مدیـر الدائرة المختصة، الذي یحیلھ إلى العمید لعرضھ على المجلس.  إلى

 )29المادة (
یجوز بقرار من الرئیس وبنـاًء على توصیة مــن المجلــس أن تنشــر الجامعــة مؤلفــاً قیمــاً أو ترجمــة 

ازة على نفقتھــا ضــمن سلســلة مــن منشـــورات الجامعــة تتصـــف بوحـــدة فــي الشــكل الخــارجي ممت
 اآلتیة:ویشمل ھذا النوع من النشر األعمال 

 الـتي دعمتھـــا الجامعـــة. األبحاث .أ
والدراســات والمخطوطــات المحققــة التــي تتضمــــن إضــافة مھمــة إلــى  األبحــاثالمؤلفـــات و .ب

اض التنمـیة في المملكـــة األردنیـــة الھاشــمیة خاصــة والعــالم المعرفة أو یخـدم نشــرھا أغر
 العربي عامة.

الترجمات الرصینة التي تنقل جانــباً مھماً من المعرفة اإلنسانیـة إلـى اللغـة العربیــة أو التــي  .ج
 تنقل الفكر العربي األصیل إلى اللغات األجنبیة.

التي تجري بتكلیف من الجامعة، وذلك بعد تقییمھا من   األبحاثاألعمال العلمیة والدراسـات و .د
 قبل مختص أو أكثر. 

 وقائع المؤتــمرات والنــدوات العلمیة التي تعقدھا الجامعة أو تشارك فیھا. .ه

 )30المادة (
والدراسات والمخطوطــات المقدمة لھـذا الغـرض حسب األســس المعتمــدة   األبحاثیتم تقییم   .أ

 العلمي. للتقییم في عمادة البحث
 دینار.) أربعمائة 400) نسخة من المخطوطة ومبلغ (25المؤلف (یعطى   .ب
 تعود ملكیة المخطوطة وجمیع حقوق الطبع والنشر للجامعة. .ج

 )31المادة (
یجوز أن تدعم الجامعة نشــر أطروحــة دكتــوراه أجازتـــــھا ألحـــد خریجیھــا علـــى أن تعامــل معاملــة 

 ھا ودعم نشرھا.المخطوطات األخرى من حیث شروط تقدیم

 المنح المقدمة لدعم البحث العلمي من خارج الجامعة 

 )32المادة (
تشمل ھذه التعلیمات المنــح التي تحصل علیھا الجامعة من الـخارج لغایات دعـم البحــث العلمــي فــي 
حقول معینــة أو لدعم بحوث علمیة معینــة یقــوم بھــا باحــث أو أكثــر فــي الجامعــة، ویجــوز إشــراك 

 .األبحاثباحث أو أكثر من خارج الجامعة في ھذه  

 )33المادة (
ى منحة من ھذا النوع بالطریقــة التي تحددھا الجھـة صاحبة المنحة،  یتم تقدیم الطلب للحصول عل

 العمید. على أن ترسل نسخة من الطلب إلى 

 ) 34المادة (
بعد  وذلك  الغایة  لھذه  ینیبھ  من  أو  الرئیس  قبل  من  المنح  صاحبة  الجھات  مع  االتفاقیات  توقــع 

 المجلس. إقرارھا من قبل 

 ) 35المادة (



المالیة األحكام  تتعارض مع   تطبق  ما دامت ال  الجامعة  في  بھا  المعمول  المالیة  إلجراءات الصرف 
على أن تودع المنحة في حساب خاص في حال تقدیم المنحة مباشرة   االتفاقیة،الشروط الواردة في  

 الجامعة. الى 

 ) 36المادة (
سـیر  عن  دراسي  فصـل  كل  نھایـة  في  تقریراً  البحث،  مشروع  منسق  أو  الرئیس،  الباحث  یقدم 

ویجوز أن تخصص للباحث/أو للباحثین مكافأة من أصل القیمة    المصروفات،مشروع البحث وقائمة  
 اآلتي:الكلیة المخصصة لمنحة المشروع الواحد، وذلك على النحو 

 االتفاقیة.ین حسب الشروط الواردة في یتم تخصیص مكافآت الباحث / الباحث .أ
المنحة ما نسبتھ   .ب الجامعة من  المشروع مقابل   20تقتطع  القیمة اإلجمالیة لموازنة  % من 

الجامعــة   تسھیالت  استخدام  ونفقات  اإلداریة  الشروط    (ماالنفقات  مع  تتعارض  ال  دامت 
 . االتفاقیة)الواردة في 

 بــراءات االختــراع 

 )37المادة (
تسجل باسم الجامعة واسم الباحـث أو الباحثیـن باالشتراك براءة االختراع التي یتوصل إلیھا نتیجة 

بحیث تتقاضى الجامعة أربعین   مختبراتھا،أو    خدمات الجامعةحث استعمل الباحث/ الباحثون فیھ  ب
%) 60ائة (%) مـن أي دخل تحققھ تلك البراءة ویتقاضى الباحث/ الباحثون ستین بالم40بالمائة (

ویخصص   الدخل،  التي   %) 25(مـن  األقسـام  أو  القسم  في  البحث  ألغراض  الجامعة  حصة  من 
 الباحثون. ینتمي إلیھا الباحث أو 

 )38المادة (
إلیھا   یتوصل  التي  االختراع  براءة  باالشتـراك  الباحثین  أو  الباحث  واسم  الجامعة  باسـم  تسجــل 

بحی مباشـرة،  الجامعة  دعمتھ  بحث  (نتیجـة  بالـمائة  الجامعـة خمسـین  تتقاضى  أي 50ث  من   (%
) بالـمائة  خمسـین  الباحثـون  الباحـث/  ویتقاضـى  البراءة  تلك  تحققـھ  الدخل،   50دخل  من   (%

من حصـة  25ویخصـص ( إلیھا    الجامعــة ألغراض%)  ینتمي  التي  األقسام  أو  القسم  في  البحـث 
 الباحثون. الباحث/ 

 )39المادة (
الج باسم  الباحثیـن  تسـجل  أو  الباحث  واسم  االختراع    باالشـتراك،امعة  براءة  من  التي الحصـة 

طریـق منحــة خارجیة باالشـتراك، بحیـث تتقاضى   الجامعـــة عنإلیھا نتیجة بحث دعمتھ    یتوصـل
) بالمائة  خمسین  بالمائة 50الجامعـة  خمسین  الباحثون  أو  الباحث  ویتقاضى  الحصــة،  من   (%

%) من حصـة الجامعة ألغراض البحـث في القســم أو األقسام 25الدخـل، ویخصص (%) من 50(
 الباحثـون.الباحث/  ینتمـي إلیھــاالتي 

 ت والندوات المؤتمرا 

 )40المادة (
المــؤتمرات العلمیــة المتخصصــة یخصــص فــي كــل عـــام مبلــغ فــي موازنــة الجامعــة لغایــات  .أ

 .العلمیةوالندوات  الُمحّكمة
 :ما یليك اإلنفاقاوجھ   تحدد .ب

 عة.المساھمة في دعم المؤتمرات العلمیة الُمحّكمة التي تعقدھا الجام .1
 . المملكةحضور المؤتمرات والندوات خارج  .2

 )41المادة (



یتم االشتراك في المــؤتمرات والنــدوات بقــرار مــن الــرئیس بنــاء علــى تنســیب عمیــد الكلیــة  .أ
 والكلیة.المختص المستند إلى رأي مجلسي القسم  

 على الباحث التقدم بطلب المشاركة قبل شھرین من موعد انعقاد المؤتمر. .ب

 )42المادة (
یقدم   .أ أن  العلمیة  الندوات  أو  المؤتمرات  في  لالشتراك  المتفرغ    الباحثیشترط  المحاضر  أو 

ویشترط في   ذلك، وعلیھ أن یبرز ما یثبت  ، لھیئة المنظمة للمؤتمر أو الندوةبحثاً مقبوالً من ا
 یلي: المقدم للمؤتمر ما  البحث

 سابقة. كون قد قدم لمؤتمر أو ندوة یأن ال  .3
 أخر. كون منشور أو مقبول للنشر في مكان یأن ال  .4
 والدكتوراه أكون مستل من رسالتي الماجستیر یأن ال  .5

المحاضر    أو   الباحثالشتراك في المؤتمرات أو الندوات العلمیة أن یقدم  للموافقة بایشترط   .ب
 المتفرغ ما یلي: 

 الكلیةتقریر اللجنة العلمیة في  .1
 البحث كامال  .2
(  الباحثحساب   .3 (Research gateفي  و   (Google scholar البیانات وقاعدة   (

 الوطنیة للباحثین. 

 )43المادة (
 العلمیة:یراعى ما یلي لالشتراك في المؤتمرات والندوات 

ضمن  .أ من  مھنیة  أو  علمیة  أكادیمیة  مؤسسة  من  ومنظماً  متخصصاً  المؤتمر  یكون  أن 
 . للباحثالبحثیة  اتاالھتمام

 الندوة.على المشاركة في المؤتمر او  او المحاضر المتفرغلباحث موافقة الجامعة ل .ب
او المحاضر المتفرغ    للباحث یسمح  ) من ھذه التعلیمات  44مع مراعاة ما ورد في المادة (  .ج

 .وات على حساب الجامعة لمرة واحدة المشاركة في مؤتمرات وند
الھیئة   .د لعضو  یجوز  او  ال  المجاز،  او  الصیفي،  الفصل  في  بالتدریس  المكلف  التدریسیة 

 . ةالمعار، او المنتدب، او الموفد في مھمة علمیة حضور مؤتمرات خالل تلك المد
بحق   .ه صدرت  تكون  العامین    الباحث اال  خالل  فوق  فما  اإلنذار  بمستوى  تأدیبیة  عقوبة 

 السابقین. 
 والكلیة.نشاطات القسم مع اإلدارة والمشاركة في  الباحثمدى تعاون  .و

 )44المادة (
 :ترك في المؤتمر أو الندوة ما یليالمش  للباحثیصرف  .أ

والصین  1500( .1 واسترالیا  وكندا  األمریكیتین  دول  في  تعقد  التي  للمؤتمرات  دینار   (
 والیابان ودول أوروبا ودول جنوب شرق آسیا. 

 باستثناء باقي الدول العربیة. ) دینار لدول المغرب العربي وباقي دول العالم 1000( .2
 ) دینار للمؤتمرات التي تعقد في باقي الدول العربیة. 750( .3

او المحاضر المتفرغ المشترك    للباحث أعاله ال یصرف    على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) .ب
 في المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل المملكة األردنیة الھاشمیة ایھ مستحقات مالیة. 

تنف .ج یجوز  ألغراض  ال  المادة  ھذه  من  (أ)  الفقرة  نص  المتفرغ    للباحثیذ  المحاضر  او 
یقدرھا   خاصة  حاالت  في  اال  الواحدة  المالیة  السنة  في  واحدة  مرة  من  ألكثر  المشاركة 

 الرئیس. 
او المحاضر المتفرغ المشترك    للباحث أعاله ال یصرف    على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) .د

الت والندوات  المؤتمرات  بواسطة  في  الھاشمیة  األردنیة  المملكة  خارج  تعقد   التواصلي 
، على ان ال تزید  ایھ مستحقات مالیة باستثناء رسوم المشاركة بالمؤتمر"عن بُعد"  المرئي  

 . ) دینار500عن (



 )45المادة (
% مــن 80للرئیس أن یقــرر مــنح المشــارك فــي المــؤتمر أو النــدوة ســلفة مالیــة محــددة ال تتجــاوز 

 التعلیمات.قاقاتھ المتوقعة بموجب ھذه مجموع استح

 )46المادة (
بموافقــة الــرئیس بنــاء علــى تنســیب  الباحــثمع مراعاة مصلحة العمل في الجامعــة یجــوز مشــاركة 

مجلســي القســم والكلیــة فــي مــؤتمر أو نــدوة دون أن تتحمــل الجامعــة أي  إلــى رأيالعمیــد المســتند 
  الدراسي.على أن ال تزید مدة المؤتمر أو الندوة على أسبوع واحد في الفصل    نفقات،

 )47المادة (
یتم تعبئة النموذج المعد لھذه الغایة عند التقدم بطلب االشــتراك فــي مــؤتمر او نــدوة وترســل  .أ

 .لتدقیقھ ثم یرفع لرئیس الجامعة للموافقة علیھ النموذج لعمادة البحث العلمينسخة من 
تزویــد عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العلیــا فــي  المشــارك فــي المــؤتمر أو النــدوةعلــى  .ب

 الجامعة بما یثبت حضوره الوجاھي للمؤتمر في مدة أقصاھا أسبوعین من تاریخ عودتھ.

 الحوافز والجوائز السنویة 

 )48(  المادة
تمنح الجامعة (خمسة) أنواع من الحوافز والجوائز السنویة وضمن آلیة تقییم محددة لكــل نــوع مــن 

 .ھذه الحوافز

  (Articles)العلمیة  األبحاثنشر حوافز

 )49(  المادة
ً بح نشــر الــذي في الجامعة للباحث مكافأة صرفتُ  ، مصــنفةمحكمــة و عالمیــة مجــالت علمیــة فــي ثــا

 :اآلتي النحووعلى  
 

 الشروط  د   /المكافأة   فئة المكافأة  

Q  مثل المرموقة العلمیة المجالت  • 3000 المرموقة Nature أو Science یعادلھما ما أو. 

Q1 األولى 

 1500 (ا)
 :Web of Scienceالبحث المنشور في مجلة مفھرسة في قواعد بیانات ( •

JCR) ولھا معامل تأثیر ( (Impact Factor 5  فأكبر 
   Scopus  (Q1)البحث المنشور في مجلة تقع ضمن  •

 ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث 

 1250 (ب) 

 ,Review articleالمراجعة العلمیة او الملحوظة العلمیة، التقریر الفني ( •
short communication, technical report, scientific note)  (

) Web of Science: JCRبیانات ( المنشور في مجلة مفھرسة في قواعد 
 فأكبر  Impact Factor  5) ولھا معامل تأثیر (

 Q1  Scopusفي مجلة تقع ضمن  ةالمنشور  المراجعة العلمیة •
 ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث 

Q2  الثانیة 
 1000 (ا)

 :Web of Scienceالبحث المنشور في مجلة مفھرسة في قواعد بیانات ( •
JCR) ولھا معامل تأثیر ( (Impact Factor 5الى اقل من   1-من. 

 Q2  Scopus البحث المنشور في مجلة تقع ضمن  •
 ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث 

 750 (ب) 
 ,Review articleالمراجعة العلمیة او الملحوظة العلمیة، التقریر الفني ( •

short communication, technical report, scientific note)  (
)  Web of Science: JCRالمنشور في مجلة مفھرسة في قواعد بیانات ( 



 5الى اقل من    1-من Impact Factor) ولھا معامل تأثیر (
   Q2 Scopus  في مجلة تقع ضمن ةالمنشور  المراجعة العلمیة •

 ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث 

Q3 الثالثة 

 300 (ا)
 :Web of Scienceمجلة مفھرسة في قواعد بیانات (البحث المنشور في  •

JCR) ولھا معامل تأثیر ( (Impact Factor  1وأقل من   0أكبر من 
   Scopus   (Q3) البحث المنشور في مجلة تقع ضمن   •

 ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث 

 200 (ب) 
 

 ,Review articleالمراجعة العلمیة او الملحوظة العلمیة، التقریر الفني ( •
short communication, technical report, scientific note)  (

)  Web of Science: JCRالمنشور في مجلة مفھرسة في قواعد بیانات ( 
 1وأقل من  0أكبر من   Impact Factor) ولھا معامل تأثیر (

   Q3  Scopusفي مجلة تقع ضمن  ةالمنشور  المراجعة العلمیة •
 تاریخ نشر المجلة للبحث ویعتمد  

 حوافز نشر كتاب 

 )50(  المادة
ً  الــذي نشــر للباحــث صــرفیُ  ً  أكثــر أو كتابــا نشــر عالمیــة معتمــدة  فــي دار ومنشــوراً  محكمــا

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 
Springer, Wiley-Blackwell, Routledge, Oxford Press)  لغایــات الترقیــة فــي

 أردني لكل كتاب.   دینار )1000( مقدارھا مالیة الجامعة مكافأة

 )51(  المادة
 معتمــدة عالمیــة نشــر فــي دار ومنشــور محكــم فــي كتــاب أكثــر أو فصــال الذي نشر للباحث صرفیُ 

(Cambridge University press, Taylor and Francis, Elsevier, 
Springer, Wiley-Blackwell Routledge, Oxford Press)  لغایــات الترقیــة فــي

  أردني لكل فصل منشور. دینار (250) مقدارھا   مالیة الجامعة مكافأة

 )52(  المادة

بشــرط أن یكــون الكتــاب  (أكثــر كتاباً (أو ىمن اللغة العربیة إلى لغة أخر الذي ترجم للباحث صرفیُ 
 ً  ,Cambridge University press) نشــر عالمیــة ومنشــوراً فــي دار المتــرجم محكمــا

Taylor and Francis, Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, 
Routledge, Oxford Press)مقــدارھا مالیــة ) معتمدة لغایات الترقیــة فــي الجامعــة مكافــأة 

 كتاب. أردني لكل ناردی )1000(

 )53(  المادة

بشــرط أن یكــون  (أكثــر الذي ترجم الــى اللغــة عربیــھ مــن اللغــات االخــرى كتابــاً (أو للباحث صرفیُ 
 ً  مالیــة ومنشــوراً فــي دار نشــر معتمــدة لغایــات الترقیــة فــي الجامعــة مكافــأة الكتاب المترجم محكما

 كتاب. أردني لكل دینار )500( مقدارھا

 االختراع حوافز براءة 

 )54(  المادة

 عالمیــة اختــراع ةبــراءلفي الجامعــة المســجل  للباحث) دینار 5000مقدارھا ( مالیة تُصرف مكافأة
أو إحــدى  جامعة الحسین بن طالل في كل من الوالیات المتحــدة األمریكیــة أو كنــدا من خالل مسجلة

جامعــة  أســماألوروبــي أو اســترالیا أو الیابــان علــى أن یكــون ضــمن بــراءة االختــراع  االتحــاددول 
 الحسین بن طالل.



 )55(  المادة

 محلیــة اختــراعة بــراءلفــي الجامعــة المســجل  للباحث) دینار 1000مقدارھا ( مالیة صرف مكافأةتُ 
بــراءة االختــراع أســم جامعة الحسین بن طالل على أن یكون ضمن  من خالل مسجلة حسب األصول

 جامعة الحسین بن طالل.

 االستشھاد حوافز 

 )56(  المادة
تم نشره فــي  الذي ثھالذي تم االستشھاد ببح للباحثصرف ولمرة واحدة للبحث الواحد مكافأة مالیة تُ 
 وفقاً لآلتي.(ویعتمد تاریخ نشر المجلة للبحث)  ) سنوات 3خر (آ

 د   قیمة المكافأة الواحد عدد مرات اإلشارة للبحث  الرقم 

1.  25-50 Scopus 250 
Google Scholar OR Research Gate 125 

2.  51-75 Scopus 500 
Google Scholar OR Research Gate 250 

 Scopus 750 فأكثر  76  .3
Google Scholar OR Research Gate 375 

 باحث  أفضل حوافز

 )57(  المادة

(  مكافأةصرف  تُ  . أ مقدارھا  أردني  1000مالیة  دینار  بحیث  )  الجامعة  في  باحث  أفضل  كجائزة 
منح كال منھما  یالكلیات اإلنسانیة واالجتماعیة، و  في  والثانیة  تكون واحدة في الكلیات العلمیة

ً  وذلك تقدیر،شھادة   اآلتیة:  للمعاییر وفقا

 
ال یجوز ألي باحث حصل على جائزة أفضل باحث أن یتقدم لھا لمرة أخرى إال بعد أن یتقدم   .ب

 د. بإنتاج علمي جدی 

 احكام عامة 

 )58المادة (

 :اآلتي النحو على المالیة الحوافز توزع البحث في باحث من أكثر وجود حالفي  . أ

 الباحث ترتیب  عدد الباحثین 
 الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  االول 

1 100  % - 
2 60  % 40  % - 

 النسبة  المعیار  الرقم 
 % 50 مجالت عالمیة مصنفة، حسب تعلیمات الترقیة بالجامعة مجموع نقاط األوراق المنشورة في   .1
 % 25 المنشورة   األبحاثعدد اإلستشھادات ب   .2
 % 10 تألیف الكتب والترجمةبراءات االختراع و  .3
 %5 والمحلیة  الدولیة الجوائز عدد  .4
 %5 الجامعة (حصة الجامعة فیھا) خارج من  الممولة المشاریع مجموع قیمة  .5
 %5 الدراسات العلیا الذین أشرف علیھم عدد طلبة   .6



3 50  % 30  % 20  % - 
4 40  % 30  % 20  % 10  % - 

ً  % لباقي الباحثین 20 %  20 %  25 %  35 فأكثر  5  جمیعا
 

 یعامل تخرج، مشروع أو علیا دراسات طالب رسالة من مستالً  العلمي المنتج كان حال في .ب
 الفقرة (أ).  في مبین ھو كما المشاركین  الباحثین على المكافأة وتوزع كباحث أول الطالب

 من للباحثین  الحوافز صرفتُ  الجامعة، خارج من  العلمي  المنتج  على باحثین وجود حال في . ج
في   مبین ھو وكما البحث على  أسمائھم ترتیب  على بناءً  المكافأة قیمة  وتحدد فقط الجامعة
 (أ). الفقرة 

 )59المادة (

 ال تُصرف حوافز عن اإلنتاج العلمي الذي نُشر في سبیل الحصول على درجة علمیة.  . أ
واحدة   .ب أكثر من بحث واحد في مجلھ  للحوافز  المقدم  العلمي  اإلنتاج  للباحث ضمن  ال یحسب 

 الثانیة. الفئة أو   كانت من مجالت الفئة األولى سنویا إال إذا 

 )60المادة (

 ز:فواحالعامة للتقدم للالشروط  . أ

أن یكون المتقدم عضو ھیئة تدریس في الجامعة عند قبول البحث للنشر وعند تقدیم طلب   .1
 . الحوافز

یُ  .2 جامعة  أن  اسم  التدریسیة ذكر  الھیئة  عضو  لعمل  منفرد  كمكان  طالل  بن  الحسین 
)Affiliation  (المنشورة األعمال  الجامعات  على  تعدد  حال  وفي  العلمي ،  المنتج  على 

 فیصرف ما یلي:  ،المنشور
% من قیمة الحوافز المقررة في ھذه التعلیمات إذا كانت جامعة الحسین بن طالل   50 •

 . ھي الجامعة األولى التي ینتسب الیھا عضو ھیئة التدریس
تكن جامعة 25 • لم  إذا  التعلیمات  ھذه  في  المقررة  الحوافز  قیمة  من  بن    %  الحسین 

 . طالل ھي الجامعة األولى التي ینتسب الیھا عضو ھیئة التدریس
 صرف الحوافز لمرة واحدة للبحث المنشور.تُ  .3
تُ  .4 األسال  من  الباحث  كان  إذا  العلمي  النشر  عن  مالیھ  مكافئھ  لقضاء  اصرف  الزائرین  تذة 

في   علمي  تفرغ  في  الإجازة  بحثھ  ینجز  من  باستثناء  أن  ال جامعة  على  اسم جامعة  یذكر 
 ضمن عنوان البحث. بن طالل جامعة الحسین 

 .01/01/2020 تاریخقد نُشر قبل إذا كان  االنتاجصرف مكافئھ مالیھ عن ال تُ  .5
 إذا طلب الباحث رسوم نشر للبحث المعني، فتحسم الرسوم من قیمة الحوافز لذلك البحث.  .6

الماجستیر والدكتوراه معاملة أعضاء ھیئة  یعامل االداریین والموفدین في الجامعة من حملة   .ب
% مما یستحقھ عضو  50التدریس فیما یتعلق بحوافز نشر البحث العلمي وبصرف ما نسبتھ  

 ھیئة التدریس". 

 )61المادة (
إذا كان المنتج العلمي المنشور منبثقاً من مشروع بحث علمي مدعوم من الجامعة فیشــترط اإلشــارة 

 .لسیر في إجراءات صرف الحوافزألغراض ا البحثإلى ذلك في  

 )62المادة (

 . بناًء على تنسیب من المجلس مجلس العمداءالمالیة بقرار من   الحوافز  جمیع تُمنح . أ



 في موازنة الجامعة.   البحث العلمي  مخصصاتمن جمیع الحوافز المالیة   تُصرف .ب

 )63المادة (
أو أیة إشكاالت تنشأ عن   یرد فیھا نص في ھذه التعلیمات  لمیبّت مجلس العمداء في الحاالت التي  

 تطبیقھا. 

 )64المادة (
 تلغي ھذه التعلیمات أي تعلیمات أو قرارات سابقة أخرى تتعارض معھا.
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