
( من نظام البحث ٨في جامعة مؤتة صادرة بمقتضى المادة )واالبتكار تعليمات البحث العلمي 
 م٢٠٠٣( لسنة ٣٩العلمي في جامعة مؤتة رقم)

 .8/6/2004مجلس العمداء في صادرة بموجب قرار 
 

بهيا اتتبيارا  تُسّمى هذه التعليمات "تعليمات البحث العلمي واالبتكار فيي اامعيم مةتيم" ويعمي  (: 1المادة )

 257/2018) تم تعدي  نص المادة بمواب قرار ما  العميداء رقيم  من تاريخ إقرارها من مالس العمداء
 . 25/6/2018تاريخ 

 

يكووول للملموال اليالحووم  حرمووا  ردل فووي يووت  اليعلحمووال المعوا ي الم تتووم ل ووا مووا لوو   وود   (:٢المااادة )
 لقرينم على غحر ذلك

 الجامعم: جامعم مؤ م -
 الرئحس: رئحس الجامعم -
لبحث العلمي ا(  ظام 4اللجنم: لجنم البحث العلمي في الجامعم  المنتوص علح وا فوي المادة ) -

 في الجامعم
البحث: الدراسم أ  المياب أ  الم طوط أ  اليرجمم أ  غحر ذلوك مما  يووفر فح وا وور ط البحوث  -

 .العلمي

 
 دعم البحوث العلمية

 

األ لويوم فوي دعو  البحوث العلموي   لور  للبحووي العلمحوم اليوي   ودم أغوورا  الينمحوم  عطوى  (:٣المادة )
 .الوطنحم  المحلحم

 

 نلأ في كل كلحم لجنم  سمى لجنم البحث العلمي ي ياريا مجلس الملحم  يراعوى فح ا  مرحل  (:4المادة )
  .الي تتال  األقسام في الملحم

 

 . 25/6/2018تاريخ  257/2018) تم تعدي  نص المادة بمواب قرار ما  العمداء رقم  (:5المادة )

( من موازنتها السنوية مان مواردااا المالياة الاواردة %5ُتخصص الجامعة ما ال تقل نسبته عن ) .أ
، ألغااا  البحاث العلماي ٢٠1٨( لسنة 1٨( من قانون الجامعات األردنية رقم )٢4في المادة )
شا، والمؤتماات العلمية، واإليفاد للحصول على درجتي الماجستيا والاكتتورا،، علاى واالبتكار والن

(، %٣أن ال تقل النسبة المخصصة للبحاث العلماي واالبتكاار والنشاا، والماؤتماات العلمياة عان )
 (.%1وال تقل النسبة المخصصة لإليفاد عن )

تحويل الفائض من النسبة المخصصة وفقًا ألحكام الفقاة )أ( من اذ، المادة لصالح صانكو   يتم .ب
دعم البحث العلماي واالبتكاار، ا ا لام تصاال أابل أروات مانوات مان تااري  تخصيصاها أل  مان 

 األغاا  المنصوص عليها في تلك الفقاة.



 
 

  :بحث" ييضمن النقاط اآل حميقدم طلب دع  البحث العلمي على " موذج ملر ع  (:6المادة )
 اس  )أسماء( مقدم )مقدمي( ملر ع البحث .أ

 الر بم األكاديمحم .ب

 .القس   .ج

 .الملحم .د

 .لعنوال المقيرح لملر ع البحثا .ه

 .أغرا  البحث  أيمحيه . 

  عر  موجز لما قام به البا رول السابقول في موضوع البحث .ز

  .موجز لما أ مه مقدم )مقدمو( الطلب من أعما  ميتلم بالبحث عر  .ح

 عر  موجز للجوا ب اليي  حياج إلى مزيد من البحث .ط

 .خطم البحث المقير م مع جد   زمني للمرا ل األساسحم له مع  ملفوم كول مر لم .ك

 .الخ... قدير ا يحاجال البحث إلى مساعد  بحث، أد ال، مواد، مراجوع، قرطاسوحم  . 

 .لإلمكا ال الميوافرة في الجامعم ليحسحر القحام بالبحثعر   .م

 .أيم مال ظال أخرى لمقدم الطلب مراًل: يل قدم طلبًا ليحتحل دعو  مون أي متدر آخر  .ل

 (.رأي مجلس القس  )يكيبه رئحس القس   .س

 (.رأي لجنم البحث العلمي في الملحم )يكيبه رئحس اللجنمع. 
 .ف. رأي عمحد الملحم 
 

يقدم البا ث ثوالي  سوخ مطبوعوم مون " مووذج ملور ع بحوث" إلوى رئوحس القسو  الوتي ينيموي  (:7المادة )
 .إلحه،  في  الم  عدد أقسام البا رحن يقدم النموذج إلى رئحس القوس  الوتي ينيمي إلحه البا ث الرئحس

 

   :ينظر مجلس القس  في ملر ع البحث  يبدي مال ظا ه اليي  لمل ما يأ ي (:٨المادة )
 .رأي القس  في ملر ع البحث  .أ 
 .مدى اسيفادة البا ث من ال دمال الميوافرة في الجامعم ب. 

 

 

 (:٩المادة )
يرفع رئحس القسو  إلوى عمحود الملحوم رأي مجلوس القسو  مود  ًا فوي المكوال المعود لووه فوي "النمووذج"  .أ

 . يحيفظ بنس م منه

  .النموذج إلى لجنم البحث العلمي في الملحم يححل عمحد الملحم .ب



يححوول عمحوود الملحووم النموووذج إلووى عمحوود البحووث العلمووي ملووفوعًا برأيووه  رأي رئووحس لجنووم البحووث  .ج
 .العلمي في الملحم

 

 نظر لجنم البحث العلمي في ملر ع البحوث المقودم إلح وا ا  واذ القورار المناسووب   حديود  (:1٠المادة )
  رفع  وصحا  ا إلى الرئحس إلقرار الودع  الموالي،  للجنم أل  سيعحن برأي م يتحن   وع الدع   مقدار ،

يا األقتوووى مووون غحووور أعضوووائ ا للوقووووف علوووى األيمحوووم العلمحوووم للبحوووث،  ذلوووك مقابووول مكافوووأة مالحوووم  ووود  
  .خمسول دينارًا  ترف بينسحب من اللجنم  موافقم رئحس الجامعم

 

 (:11المادة )
البا ووث  قريوورًا فووي   ايووم كوول مر لووم موون مرا وول البحووث إلووى رئوووحس القوووس  الم ووي ، الووتي  أ. يقوودم

يححله إلى عمحد الملحم لرفعه إلى عمحد البحث العلموي.  يحووي اليقرير عرضًا لما    إ جواز ،  كلوفًا 
علووى بالمتوور فال  للجنووم  قحووح  الجديووم فووي البحووث  النيووائص العلمحووم ال اصووم بكوول  قريوور مر لووي.   

  .ضوئ ا يسمح للبا ث بالوسحر في إجراءال البحث
ب.يجوز للجنم في  اال مبررة  مديد المدة الممنو م إل جواز البحوث لمودة ا  زيود علوى مرول المودة 

 .األصلحم
 

يقدم البا ث إلى عمحد البحث العلمي ثوالي  سوخ مون البحوث عنود إ مامووه علووى أل  موول  (:1٢المادة )
باللغووم اإل جلحزيووم إذا كووال البحوووث مكيوغووًا باللغووم العرغحووم، أ   (Abstract) مل وو  مطبوعووم  مرفقووًا ب ووا

  .باللغم العرغحم إذا كال البحث مكيوغًا بلغم أجنبحم
 

يعر  البحث عند إ مامه على لجنم البحث العلمي لليأكد من  نفحت  إجرائحًا  سب أ كام  (:1٣المادة )
ا أل  ووسيعحن بموون  وورا  موون ذ ي ااخيتواص مون داخول الجامعوم أ  يت  اليعلحمال،   قوم بيقويموه،  ل وو

من خارج ا إلبداء الرأي،  ذلك مقابل مكافوأة  حدديا اللجنم بموافقم الورئحس،  ل وا كوتلك أل  عيبور قبوو  
  .البحث للنلر في مجلوم مي تتم محكمم بمرابم  قحح  إيجابي للبحث

 

المقووورر للبا وووث بقووورار مووون لجنوووم البحوووث العلموووي فوووي الحووواال يوقوووو أ  يسووويرجع الووودع   (:14الماااادة )
  :اآل حم

 أ. قناعم اللجنم بيقتحر البا ث في القحام ببحره أ  عودم  نفحوت   وسب ال طوم المقررة

  .ب. ثبول صرف مبلغ الدع  في غحر األ جه اليي قررل له
 

ت  الحالم يقودم الطلوب إلووى مودير يجوز دع  البحوي المقدمم من موظفي الجامعم،  في ي (:15المادة )
  .الدائرة أ  الو دة اإلداريم الم يتم، التي يححله إلى عمحد البحوث العلموي لعرضه على اللجنم

 

  .للجنم الموافقم على دع  ملر ع بحث مليرك بحن الجامعم  مؤسسال أخرى  (:16المادة )
 



يحئوم  ودريس أ  موظووو فووي الجامعوم لجنم أل  وافق على دع  بحث ملويرك فحوه عضوو ل (:17المادة )
 .مع فرد أ  مؤسسم من خارج الجامعم

 

 ضووع اللجنووم المعووايحر  األسووس اليووي بموجب ووا يووي  دعووو  البحووووي الموووليركم موووع الجامعووال (:1٨المااادة )
  . المؤسسال األخرى 

 
 

  :يحدد الدع  ألغرا  السفر الميعلق بملر ع البحث  فق ما يأ ي (:1٩المادة )
  .ن اليتكرة ذيابًا  إيابًا بالدرجم السحا حمأ. ثم
 .اإلقامم على ثالثحن يوماً  دإا  زيمن المحا مال على  (%50)ب. 

 (أ، ب)ج. يدع  سفر با ث  ا د فقط إذا كال البحث مليركًا طبقًا لما  رد في الفقر حن  

ا  ووي  الموافقووم علووى الوودع  ألغوورا  السووفر الميعلووق بملوور ع البحوووث إاإذا عوووزز الطلووب  (:٢٠المااادة )
بكيوواب رسوومي موون الج ووم الموفوود إلح ووا بالموافقووم علووى اسوويقبا  مقوودم مووولر ع البحووث،   قوودي  اليسوو حالل 

للبووووا رحن المطلوغوووم إلجوووراء البحووووث،  ا يوووولمل يووووتا اإلجووووراء المكيبوووال  المؤسسوووال اليوووي  سووومح  لقائحوووًا 
 .بوااطالع علوى موتادريا  م طوطا  ا  ااسيفادة من ا

 

 علووى  نسوحب للجنم أل  ملو با رًا أ  أكرر من الجامعم بالقحام ببحوث علموي معوحن، بنوواءً  (:٢1المادة )
عمحد البحث العلمي، أ  عمحد أي كلحم في الجامعم،   قرر اللجنم وور ط الدع  لمل  الم  سب ما  را  

 .مناسباً 
 دعم النشا

 

 وووودع  الجامعووووم  لوووور البحوووووي  الدراسووووال  الميووووب  اليرجمووووال  الم طوطووووال المحققووووم  (:٢٢المااااادة )
  .أعضاء يحئم اليدريس فح ا  الملار إلح ا فحما بعد بكلمم بحث( اليي يقوم ب ا)
 

 .  ت  الجامعم في مواز ي ا السنويم مبلغًا لدع   لر البحث العلمي (:٢٣المادة )
 

قودم طلوب دعو  النلور مطبوعوًا علوى " مووذج طلوب دعو   لور"   رفوق بالطلوب أرغووع  سوخ ي (:٢4المادة )
  .من البحث التي يراد دع   لر 

 

 ححل اللجنم البحث إلى م ي  أ  أكرر في الجامعم أ  خارج ا ليقححموه  الينووسحب بنلور   (:٢5المادة )
  .أ  عدمه،  ذلك لقاء مكافأة  حدديا اللجنم بموافقم رئحس الجامعم

 

يطلب من المقومحن الم يتحن التين يحا  إلح   البحث ألغرا  اليقووي  إبوداء الرأي فوي  (:٢6المادة )
  :األمور اآل حم

 قحمم العلمحم للبحث من  حث األصالم  الجدة  اإلضافم إلى المعرفمال .أ

  .أسلوب البحث  سالمم اللغم .ب



القحموووم العلمحوووم للووون  المحقوووق عووون أصووووو  م طوطووووم أ  مطبوعووووم،  ا بوووواع األسوووالحب العلمحوووم  .ج
  .الميعارف علح ا في اليحقحق  اليرجمم

البحووووث أ  عدمووووه علووووى ضوووووء قناعي وووووا بعووووود  ي ووووت اللجنووووم القوووورار المناسووووب بوووودع   لوووور  (:٢7المااااادة )
 .ااسيئناس بآراء المقومحن الم يتحن

 

علوى  "يليزم مقدم البحث بمال ظال اللجنوم،   وضوع عبوارة " لور بودع  مون جامعوم مؤ ووم (:٢٨المادة )
  .غالفي البحث ال ارجي  الداخلي

 
 
 

  (:٢٩المادة )
( ٣000أ.  قوووم الجامعووم بيغطحووم  مووالحو الطباعووم  النلوور جمحع ووا علووى إا زيوود قحمووم الووودع  علووى )

  .ثالثم اآلف دينار
  . يولى عمادة البحث العلمي اإلوراف اليام على جمحوع إجوراءال  مرا ول طباعم البحث   لر  ب.

 .العلميج. يليزم مقدم البحث بيدقحقه  ميابعيه من خال  عمادة البحث 

 .( مائم  س م من بحره بعد صد ر 100د. يمنح المؤلو ) 
 

يجوووز النظوور فووي طلبووال دعوو  النلوور موون الموووظفحن.  فووي يووت  الحالووم يقوودم الطلووب إلووى   (:٣٠المااادة )
الم يتم التي يححله إلى عمحد البحوث العلموي لعرضه على لجنم البحث  مدير الدائرة أ  الو دة اإلداريم

 . فس ال طوال المطلوغم ألغرا  اليقحح  العلمي،   يبع
 

يجووز بقوورار مون مجلووس العمووداء، بنواء علووى  نسوحب موون اللجنووم أل  نوولر الجامعوووم مؤلفووا  (:٣1المااادة ) 
قحمًا أ   رجمم مميازة ضمن سلسلم منلورا  ا  يتو بو دة فوي الولكل ال وارجي  يلومل يوتا النووع مون 

  :النلر األعما  اآل حم
 البحوووي  الدراسووال  الم طوطووال المحققووم اليووي  يضوومن إضووافم م مووم إلووى المعرفووم، أ  أ. المؤلفووال 

  .ي دم  لريا أغرا  الينمحم في المملمم األرد حم ال اومحم بعاموم  إقلح  الجنوب ب اصم
 ب. اليرجمووال المميووازة اليووي  نقوول جا بووًا م مووًا موون المعرفووم اإل وووسا حم إلوووى اللغوووم العرغحووم أ  اليووي  نقوول

  .الفمر العرغي األصحل إلى اللغال األجنبحم
ج. األعما  العلمحم  الدراسال  البحوي اليي  جري بيملحوو مون الجامعوم  ذلووك بعود  قويم وا مون قبول 

 .م ي  أ  أكرر

  .د.  قائع المؤ مرال  الند ال العلمحم اليي  عقديا الجامعم أ   لارك فح ا



 
 قوق الطبع  النلر للجامعم لمدة ثالي سنوال فقوط من  واريخ  عود ملمحم البحث  جمحع  (:٣٢المادة )
 .النلر

 

يجووز أل  ودع  الجامعوم  لور أطر  وم ماجسويحر أ  دكيوورا  أجاز  وا أل ود خريجح وا علوى  (:٣٣الماادة )
 .أل  عامل كأي بحث آخر من  حث ور ط  قديمه  دع   لر 

 
 
 

دكيوورا  أل وود أعضوواء ال حئووم اليدريوووسحم العوواملحن يجووز أل  وودع  الجامعوم  لوور أطر  ووم   (:٣4المااادة )
 .فح ا على أل  عامل كأي بحث من  حث ور ط  قديمه  دع   لر 

 

 منح البحث العلمي من أارج الجامعة
 

 

 لومل يوت  اليعلحموال المونح اليوي  حتول ا الجامعوم مون ال وارج لودع  البحوث العلمووي فوي  (:٣5الماادة )
 قو  معحنم أ  لدع  بحوي علمحم معحنم يقوم ب ا با ث أ  أكرر في الجامعم،  يجوز إووراك با وث أ  

 .أكرر من خارج الجامعم
 

النووع بالطريقووم اليووي  حودديا يي  عند الحاجم  قدي  الطلب للحتو  علوى منحوم مون يوتا   (:٣6المادة )
الج م صا بم المنحم، إضافم إلى إجراءال  قدي  الطلب المنتوص علح ا في باب دع  النلر من يت  

 .اليعلحمال
  

 ي ت اللجنم اليوصحال بلأل الطلبال المقدمم د ل اليقحد بالمرا ل المحوددة فوي بواب دعو   (:٣7المادة )
  .النلر من يت  اليعلحمال

 

 .يوقع رئحس الجامعم أ  من ينحبه اا فاقحال مع الج ال الما حم  (:٣٨) المادة
.  

  : ودع   دة اللؤ ل المالحم قحمم المنحم في  ساب خاص   يبع إجراءال الترف اآل حم (:٣٩المادة )
  .يعيمد عمحد البحث العلمي كل طلب للترف ملفوعًا بالوصوال أ  الملوفال الم تتم لتلك  .أ

 .الم تتال الموافق علح ا  سب إجراءال الترف الميبعوم فوي الجامعم ترف  .ب
 

يقوودم البا ووث الوورئحس، أ  موودير الملوور ع،  قريوورًا فووي   ايووم كوول فتوول دراسووي عوون سووحر  (:4٠المااادة )  
ملوور ع البحووث  قائمووم المتوور فال،  يجوووز أل   توو  للبا ووث أ  البووا رحن مكافووأة موون أصوول القحمووم 

 للملر ع الوا د،  ذلك على النحو اليالي:الملحم للمنحم 
 ( خمسمائم دينار.500إذا كان باحثا  منفردا  ) .أ



 ( ثمانمائم دينار تقسم تلى النحو التالي:800إذا كان تدد الباحثين اثنين ) .ب
 ( أربعمائم وخمسون دينارا .450الباحث الرئيسي ) -
 ( ثالثمائم وخمسون دينارا .350الباحث المشارك ) -

 ( ألف دينار تقسم تلى النحو التالي:1000إذا كان تدد الباحثين ثالثم أو أكثر ) .ج
 ( أربعمائم دينارا .400الباحث الرئيسي ) -
 باقي المبلغ يقسم بين المشاركين بالتساوي. -

ييتم رييرف المكافييبت للبيياحثين بعييد التقكييد ميين تحقييي  الهييداف الخارييم بالمشييرو  وإ القيي  ماليييا   .د
( تييياريخ 114/2015الميييادة بموايييب قيييرار ماليييس العميييداء رقيييم ) نيييصتعيييدي   ) تيييم وفنييييا .

17/3/2015. 

 
 بااءات االأتااع 

براءة ااخيراع اليوي ييوصول إلح وا با وث أ  بوا رول فوي الجامعوم  يحجووم اسووي دام خودمال  (:41المادة )
مليرك،   يقاضوى الجامعوم الجامعم، أ  م يبرا  ا  سجل باس  الجامعم  اس  البا ث أ  البا رحن بلكل 

  .%( من أي دخل  حققه  لك البراءة40ما  سبيه )
 

بووراءة ااخيوراع اليووي ييوصول إلح ووا البا وث أ  البووا رول فوي الجامعووم  يحجووم بحوووث دعميووه  (:4٢الماادة )
الجامعم مباوورة يسوجل باسو  الجامعوم  اسو  البا وث أ  البوا رحن بااووويراك   يقاضوى الجامعوم موا  سوبيه 

  .%( من أي دخل  حققه  لك البراءة50)
 

أيم  تم من بوراءة ااخيوراع اليوي ييوصول إلح وا البا وث أ  البوا رول فوي الجامعووم  يحجوم  (:4٣المادة )
بحووووث دعميووووه الجامعووووم عوووون طريووووق منحووووه خارجحووووم  سووووجل باسوووو  الجامعووووم  اسووووو  البا ووووث أ  البووووا رحن 

 .%( من الحتم50  يقاضى الجامعم ما  سبيه ) ،بااويراك
 

 . لغي يت  اليعلحمال  علحمال البحث العلمي التادرة قبل ا أ  أيم أ كام  يعوار  مع ا (:44المادة )


