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 .1مقدمة

تطمح امعة مؤتة ٔن كون م افسة ورائدة ﰲ التعلﲓ و ّ
التعﲅ ،والبحث العلمي ،والتﳮية ق صادية
و ج عية اﳌستدامة ،و ليه فإن اﳉامعة تؤكد ﲆ ٔﳘية البحث العلمي ﰲ إﳚاد فرص ا ﳣﲒ والعطاء العلمي
وتوظيف فرص ا ﳣﲒ والعطاء العلمي وتوظيف ﳐر اته ﰲ دمة الوطن وﲢق ق التﳮية اﳌستدامة ،ح ث ﳝثل
البحث العلمي ا ٔساس ﰲ ﲢق ق التقدم والتطور لمجﳣعات.
.2عﲈدة البحث العلمي

ٔسست عﲈدة البحث العلمي ام  1990لتكون مسؤو عن ا ٕﻻﴍاف وتطور ودﰪ البحث العلمي لتنف ذ رؤية
اﳉامعة و ٔهدافها.
تتوﱃ عﲈدة البحث العلمي ﰲ امعة مؤتة تنف ذ السياسات العامة لبحث العلمي الﱵ نص لﳱا قانون التعلﲓ
العاﱄ والبحث العلمي ونظام البحث العلمي ﰲ امعة مؤتة من ﻼل اﻻٕجراءات ا ٓتية.

 دﰪ البحوث العلمية ،ح ث تعطى ٔولوية لبحوث ﲷن ا ٔولو ت الوطنية والبحوث العلمية التطبيق ة والبحوثالعلمية اﳌتعلقة ب ٔغراض التﳮية ﰲ اﳌملكة وﰲ العاﱂ العرﰊ.
 شجيع الباح ﲔ ﲆ العمل من ﻼل فرق ﲝثية ،لرفع سوية البحث العلمي وتعمﲓ الفائدة وتبادل اﳋﱪات البحثيةاﳌتخصصة.
 الت ٔ يد ﲆ ﴐورة ﴩ ﳐر ات البحوث العلمية اﳌدﲻة لتعمﲓ الفائدة وﴩ اﳌعرفة العلمية. ﴩ اﻻٕنتاج العلمي لباح ﲔ من دا ل اﳉامعة ومن ار ا من ﻼل إصدار ﳎﻼت لمية م خصصة ﳏﳬةومفهرسة ومصنفة دوليا.
 دﰪ ﴩ الك ب العلمية والﱰجﲈت وا طوطات اﶈققة ٔعضاء هيئة التدرس ﰲ اﳉامعة والعاملﲔ فﳱا ،والﱵتتضمن إضافة مة إﱃ اﳌعرفة ٔو ﳜدم ﴩها ٔغراض التﳮية ﰲ اﳌملكة بعامة وٕاقلﲓ اﳉنوب ﲞاصة.
 م ح الباح ﲔ حوافز ل ﴩ وذ ل شجيعهم ﲆ ال ﴩ ﰲ ا ﻼت العلمية اﳌرموقعة واﳌصنفة اﳌي ًا. .3ام عﲈدة البحث العلمي

تتلخص ام عﲈدة البحث العلمي ﲟايﲇ:
 .1م ابعة تنف ذ قرارات ﳉنة البحث العلمي الﱵ يﱰ ٔسها رئ س اﳉامعة ،وحسب التعل ت.
ح ث تتوﱃ الجنة اﳌهام والصﻼح ات التالية:
ٔ .تنف ذ سياسة اﳉامعة اﳌتعلقة بدﰪ البحوث العلمية وﴩها.
بٕ .ا داد مﴩوع خطة البحث العلمي ووسائل تنف ذها ورفع اﳌﴩوع إﱃ ا لس ﻻٕقراره.

الخطة اﻻستراتيجية 2025-2021
ج.
د.
ه.
و.

.2
.3
.4
.5

ﲢدي د ا ٔس س الﻼزمة ﳊفـظ حقـوق اﳉامعة والباح ﲔ فـي البحوث العلمية فـي اﳉامعة ونتاﰀ هذه البحوث.
م اقشة ﳐصصات البحث العلمي ﻻٕدرا ا ﰲ موازنة اﳉامعة.
ﲨع اﳌعلومات عن البحوث العلمية ﰲ اﳉامعة و ار ا.
الت س ب إﱃ ا لس ٕصدار التعل ت اﳋاصة ب ظﲓ شؤون البحث العلمي ﰲ اﳉامعة وشجيعه ودﲻه وﴩه
وم ابعة تق ﳰه.
م ابعة إصدار مطبو ات اﳉامعة اﳋاصة لك ب وا ﻼت العلمية )ﳎ مؤتة لبحوث وا راسات ﳎ مؤتة لبحوث
وا راسات سلسلتيه( ﻻٕضافة إﱃ ا ا ٔردنية ﰲ الغة العربية و ٓداﲠا ،وا ا ٔردنية ﰲ القانون والعلوم
السياسية.
م ابعة شؤون اﳌؤﲤرات الﱵ تعقدها ﳇيات اﳉامعة و ٔقسا ا ،ﻻٕضافة إﱃ دﰪ مشاركة ٔعضاء هيئة التدرس ﰲ
اﳌؤﲤرات ا ا لية واﳋارج ة.
م ابعة دﰪ اﳌشاريع البحثية اﳌدعومة من اﳉامعة.
م ابعة دﰪ اﳌشاريع البحثية اﳌدعومة من اﳉهات اﳋارج ة م ل )صندوق دﰪ البحث العلمي و بتﲀر ،اﳉهات
اﳌنا ة(.
 .4الت د ت الﱵ توا ها العﲈدة ﰲ تنف ذ سياسة البحث العلمي ﰲ امعة مؤتة
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.2
.3
.4

توا ه عﲈدة البحث العلمي ﶍو ة من الت د ت اﳉوهرية الﱵ ﲢول دون ﲢق ق رؤية اﳉامعة و ٔهدافها
سﱰاتيجية ،ا ٔمر ا ي يدعو إﱃ ﴐورة معاﳉة هذه الت د ت لتﳣكن العﲈدة من ﳑارسة دورها ﰲ ﲢق ق
هداف سﱰاتيجية ل امعة ف ﳜص البحث العلمي و ﳣثل هذه الت د ت ف يﲇ:
التعل ت الﱵ تنظم وتوﰣ دور العﲈدة.
اﻻٕجراءات اﻻٕدارية اﳌتبعة دا ل العﲈدة ومع الﳫيات.
اﳌنتج البحﱻ ل امعة بﲔ ﲢد ت العﲈدة ومسؤولية الﳫيات.
الت دي التك ولو لعﲈدة ومسؤولية مركز اﳊاسوب.
واﳉدول التاﱄ يوﰣ الت د ت واﳊلول الﻼزمة لها:

اﳊلول
 .1التعل ت الﱵ تنظم وتوﰣ دور العﲈدة
وضع التعل ت الﱵ ﲢدد العﻼقة:
التعلـــ ـ ت الـــــﱵ دم وجود التعل ت الﱵ تنظم العﻼقة مابﲔ:
تـــنظم دورالعـــﲈدة
 العﲈدة واﳌراكز البحثية دا ل اﳉامعة.
 بﲔ العﲈدة واﳌراكز البحثية
دا ل اﳉامعة
 العﲈدة وهيئة الباح ﲔ .
 بﲔ العﲈدة وهيئة الباح ﲔ .
 العﲈدة ومك ب العﻼقات ا ولية ا ي ﳝارس دور العﲈدة  بﲔ العﲈدة ومك ب العﻼقات ا ولية
ارج اﳉامعة ﳑا ﳛول دون ﲢق ق ا ٔهداف والغا ت
سﱰاتيجية ل امعة ف يتعلق لبحث العلمي .كﲈ
ويؤدي ٕاﱃ اﳓصار ﲻل العﲈدة ﰲ شؤون البحث العلمي
دا ل اسوار اﳉامعة فقط.
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 .2اﻻٕجراءات اﻻٕدارية اﳌتبعة دا ل العﲈدة ومع الﳫيات
اﻻٕجــــــــــــ ـراءات
 الهيﲁ التنظﳰي اﳌعمول به ﻻي سجم مع رؤية البحث
اﻻٕداريـــــة اﳌتبعـــــة
العلمي ﰲ اﳉامعة.
دا ــــــل العــــــﲈدة
 تعقد التنظﲓ وركز السلطات واﳌسؤوليات وطول
واﳌتبعــــــــة مــــــــع
اﻻٕجراءات.
الﳫيات
 البﲑوقراطية والتقليدية ) ﳓصار ﰲ التقدﱘ اﳌعتاد
ومقاومة التغيﲑ(.
 ق الكوادر ا ٕﻻدارية العام ﰲ البحث العلمي
 ضعف إدارة التغيﲑ والتطور وﴯصنﳤا.
 ال ش ت وز دة ال شاطات اﳌطلوبة.
جـــــــــــ ـراءات
 دم موا بة ﴩيعات البحث العلمي ﰲ اﳉامعة لرؤية
داريــــة اﳌتبعــــة
ٔ
اﳉامعة و هدافها.
مع الﳫيات
 دم ٕادراك الﳫيات ٔﳘية البحث العلمي ﰲ التق ﲓ
والتصنيف.
 دم عقد ندوات وورش ﲻل م خصصة ﰲ توج ه البحث
العلمي ى الﳫيات.
 دم ﲻل ورشات م خصصة ﰲ القطا ات لحصول ﲆ
دﰪ لمشاريع وا ٔﲝاث العلمية.

 .3اﳌنتج البحﱻ ل امعة بﲔ ﲢد ت العﲈدة ومسؤولية الﳫيات
الت د ت الﱵ
 غياب ال سويق ل ٕﻼنتاج البحﱻ ٔعضاء هيئة التدرس
توا ــــــه العــــــﲈدة
لعدم وجود قا دة بيا ت لبحث العلمي ﰲ الﳫيات.
ﳌع
ٔمــــــــام اﳌنــــــــتج
 دم كفاية شﱰاﰷت ﰲ قوا د البيا ت العاﳌية ا ﳣدة
البحﱻ ل امعة
ﰲ التصنيف والﱰت ب ل امعات.
 غياب سويق إصدارات اﳉامعة من اﳌطبو ات.
 دم وجود حوافز شجيعية ٔعضاء هيئات ﲢرر ﳎﻼت
مؤتة ٔسوة ب ٔعضاء هيئات ﲢرر ا ﻼت الوطنية.
 دم وجود ﳎﻼت ديدة مدعومة من صندوق دﰪ
البحث العلمي و بتﲀر.
 دم تفعيل دور مك ب حﲈية اﳌلك ة الفكرية ونقل
التك ولوج ا ﲆ الرﰬ من وجود التعل ت اﳋاصة به.





















 .4اﳌنتج البحﱻ ل امعة بﲔ ﲢد ت العﲈدة ومسؤولية الﳫيات
الت د ت التك ولوج ة  غياب ا ور التك ولو ﰲ ﲻل ٔنظمة وتطبيقات سهل 
الﱵ توا ه العﲈدة
اﻻٕجراءات اﳌتبعة .ح ث ٕان ﲨيع ا اطبات الﱵ ﲣص
ٔ
وتتطلب دﰪ ومسا دة
دﰪ
لطلب
قسام
ا
و
لﳫيات
ا
ﰲ
لتدرس
ا
هيئة
اعضاء

ا من ق ل مركز
البحوث واﳌشاريع واﳌشاركة ﳌؤﲤرات ﻻ زال تقليدية
اﳊاسوب
ٔ
وورق ة ﳑا ساﱒ ﰲ ت ﲑ اﳌعامﻼت ٕواجراءاﲥا.
 دم وجود ﳐتصﲔ ﰲ اﳊاسوب والﱪﳎة ﰲ عﲈدة البحث
العلمي ﳌوا بة التطورات وٕادامﳤا ﲆ موقع العﲈدة
لكﱰوﱐ.

اﳊلول
تعديل الهيﲁ التنظﳰي.
توفﲑ الكوادر اﳌدربة.
تفعيل نظام اﳊوافز واﳌﲀف ات.
تعديل ال ﴩيعات ﲟا ي سجم مع رؤية تعديل ال ﴩيعات ﲟا ي سجم مع
رؤية اﳉامعة و ٔهدافها.
اه م الﳫيات بدور البحث العلمي ﰲ التق ﲓ والتصنيف
عقد الﳫيات لندوات وورش ﲻل م خصصة ﰲ توج ه البحث العلمي.
عقد الﳫيات لورشات م خصصة لحصول ﲆ دﰪ لمشاريع وا ٔﲝاث
العلمية.
تعديل ال ﴩيعات ﲟا ي سجم مع رؤية اﳉامعة و ٔهدافها.
اه م الﳫيات بدور البحث العلمي ﰲ التق ﲓ والتصنيف
عقد الﳫيات لندوات وورش ﲻل م خصصة ﰲ توج ه البحث العلمي.
عقد الﳫيات لورشات م خصصة لحصول ﲆ دﰪ لمشاريع وا ٔﲝاث
العلمية.
اﳊلول
العمل ﲆ سويق اﻻٕنتاج البحﱻ بعد توفر قا دة بيا ت لبحث العلمي
من ق ل الﳫيات.
ﳌع
ز دة شﱰاك ﰲ قوا د البيا ت العاﳌية ا ﳣدة ﰲ التصنيف
والﱰت ب ل امعات.
سويق ٕاصدارات اﳉامعة من اﳌطبو ات من ﻼل اﳌعارض
واﻻٕهداءات.
ٔ
اﳚاد حوافز شجيعية عضاء هيئات ﲢرر ﳎﻼت مؤتة ٔسوة ﻼت
الوطنية.
اﳚاد ﳎﻼت ديد مدعومة من صندوق دﰪ البحث العلمي و بتﲀر.
تفعيل دور مك ب حﲈية اﳌلك ة الفكرية ونقل التك ولوج ا.
ﲻل يوم لبحث العلمي ﰲ ﰻ فصل ٔﰷدﳝي لتقدﱘ اﳉوا ز لﳫيات
وا ٔقسام.
اﳊلول
ﲻل ٔنظمة وتطبيقات سهل جراءات اﳌتبعة ﰲ طلب دﰪ البحوث
واﳌشاريع واﳌشاركة ﳌؤﲤرات.
توفﲑ ا تصﲔ ﰲ اﳊاسوب والﱪﳎة ﰲ عﲈدة البحث العلمي ﳌوا بة
التطورات وٕادامﳤا ﲆ موقع العﲈدة لكﱰوﱐ.
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 .5اﳋطة سﱰاتيجية لعﲈدة البحث العلمي

وضعت عﲈدة البحث العلمي ﲆ اتقها رؤية واﲵة ﳋارطة البحث العلمي ﰲ اﳉامعة و ٔ شـطﳤا ،وﲥ دف
ه ذه الرؤي ة اﳌن ق ة عـن اﳋطة سﱰاتيجية ل امع ة إلـى ﲢق ـق ا ﳣ ـز فـي ﳎاﻻت البحث العلمـي تنف ذا
لسياس ات العام ة ل امع ة والتعل ﲓ الع اﱄ .من مرا اة وض ع اﳋطـط ﲟا ي سجم مع ﲢق ق رؤية العﲈدة و ٔهدافها
ﰲ تعزز ٔداء الباح ﲔ وانتا م العلمي.
ﳣﲒ اﳋطة سﱰاتيجية لعﲈة الﱵ بن ت لﳱا ،لطموح وتعزز ا ٔداء وز دة اﻻٕنتاج العلمي ٔعضاء هيئة
التدرس من ﻼل توفﲑ ب ة ﲝثية مشجعة وسهم ﰲ ﲻليات ا ٕﻻبداع والتطور .وتع د اﳋطـط سﱰاتيجية
الطريق الواﰣ ا ي سهم ﰲ تنف ذ ا ٔهداف والتطلعات بصورة فعلية وا ي يعﳣد ﲆ ٔسس لمية ﲷن نطاق
زمﲏ ﳏدد ،وﱔ بذ ركز ﲆ التخطيط سﱰاتيجي ٔولوية لتحق ق رؤ ﳤا وطمو اﲥا و ٔهدافها .وتعد عﲈدة
البحث العلمي اﳌيدان الرئ ﴘ ﻻٕنتاج البحوث العلمية النظرية والتطبيق ة ،وﱔ اﳉهة الﱵ ﳝكن ٔن ي ج عﳯا
ت ٔصيل الفكـر التطـوري القادرة ﲆ إنتاج فكر إبداعي سهم ﰲ تقدم ورﰶ ا ﳣع و دم ه.
ركزت اﳋطة سﱰاتيجية لعﲈدة البحث العلمي ل ٔ عوام ) (2021-2025ﲆ الغاية ا ٔساسية وﱔ تطور
قدرات البحث العلمي ،واﻻٕيفاد ،واﻻٕبداع وفقا ٔولو ت البحث العلمي الوطنية.
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تطور قدرات البحث العلمي ،واﻻٕيفاد ،واﻻٕبداع وفقا ٔولو ت البحث العلمي الوطنية

الهدف سﱰاتيجي ) :(2تعزز اﻻٕنتاج ة البحثية ﳉامعة مؤتة وﲢسﲔ جودة ا ٔﲝاث والباح ﲔ
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات

تطور تعل ت البحث العلمي

تعزز اﳊوافز اﳌقدمة ﰪ البحث العلمي

تعزز البحوث النوعية

 تعديل تعل ت البحث العلمي و بتﲀر ﰲ امعة مؤتة لسنة
)(2003

 تعديل تعل ت حوافز ال ﴩ العلمي ٔعضاء الهيئة التدرسية
ل شمل حوافز ال ﴩ لهيئة اﻻٕدارية والطلبة وم ح اﳊوافز عن
راءات ﱰاع والك ب.
 تعديل تعل ت ٔعضاء الهيئة التدرسية ف ﳜتص ﻻٕنتاج
العلمي والﱰق ة.
 وضع تعل ت لز رات البحثية ٔعضاء الهيئة التدرسية.
 وضع تعل ت ل سمية ٔستاذ مﳣﲒٔ ،ستاذ م فوقٔ ،ستاذ
ﴍف.
ٔ
شجيع العمل كفرق ل ٔ ﲝاث اﳌشﱰكة ما بﲔ كﱶ من ﲣصص.

 ﲻداء الﳫيات
 عﲈد البحث العلمي
 ﳉنة البحث العلمي

ة التنف ذ

رئاسة اﳉامعة
عﲈدة البحث العلمي
رئاسة اﳉامعة
عﲈدة البحث العلمي

عﲈدة البحث العلمي

الﳫفة

 0,000.00دينار

الهدف سﱰاتيجي ) :(1تطور بتﲀر البحﱻ ﰲ ا اﻻت ذات ا ٔولوية الوطنية
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات
 حﴫ ا ٔولو ت البحثية لﳫيات اﳉامعة.
حﴫ ا ٔولو ت الوطنية ﰲ اﳉامعة
 اع د قاﲚة ا ٔولو ت الوطنية والقطاعية ﰲ امعة مؤتة.
وتوج ه ٔعضاء الهيئة لتدرسية لعمل
 توج ه الﳫيات واﳌراكز البحثية ﰲ اﳉامعة لعمل ﲷن ا ٔولو ت
ﲷﳯا.
الوطنية.
 ﴭيع اﳌشاريع اﻻٕبتﲀرية ﲟا ﳜدم سوق العمل ومشاﰻ ا ﳣع اﶈﲇ.

ة التنف ذ

الﳫفة

الﱪ مج الزمﲏ
مس ﳣر

مؤﴍات ا ٔداء
 وثيقة حﴫ ا ٔولو ت
 إصدار قاﲚة ا ٔولو ت
 دد اﳌشاريع اﻻٕبتﲀرية اﳌدعومة ﻻ تقل عن
ﲬسة مشاريع سنو ً

الﱪ مج الزمﲏ

2022-2021
2021

مس ﳣر

مؤﴍات ا ٔداء

إصدار تعل ت ديدة
لبحث العلمي ﰲ ﳖاية شهر
2022/3
إصدار تعل ت ديدة ﰲ ﳖاية ام
2021

ﲝوث مشﱰكة ﲟا ﻻيقل عن 3
ٔﲝاث ﰲ ﳖاية ﰻ ام

الخطة اﻻستراتيجية 2025-2021





 0,000دينار



العمل ﲆ اﳚاد وتفعيل مذ رات التفاﱒ مابﲔ اﳉامعة واﳉهات اﶈلية  إدارة اﳉامعة
و قلﳰية والعاﳌية ﲟا ﳜدم البحث العلمي.
 عﲈدة البحث العلمي
شﱰاك ﰲ قوا د البيا ت اﳌصنفة اﳌي ًا.
 ﳉنة البحث العلمي
تعزز ال شارية بﲔ عﲈدة البحث العلمي ومركز ر دة ا ٔعﲈل ﰪ
مشاريع الطلبة بتﲀرية.
عقد ورش ﲻل توعوية ﰲ الﳫيات حول ا ٔولو ت البحثية ل امعة
وا ٔولو ت الوطنية.

الﳫفة

 50,000.00دينار

الهدف سﱰاتيجي ) :(3الﱰوﱕ لب ة داﲻة ل ٔ ﲝاث العلمية
ة التنف ذ
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات
وضع ٔسس اصة ب ظﲓ شؤون البحث  العمل ﲆ حوسبة ٔعﲈل عﲈدة البحث العلمي اﳌتعلقة ﳌشاريع اعتباراً  إدارة اﳉامعة
العلمي ﰲ اﳉامعة وشجيعه وم ابعتة
من تقدﱘ البحث ودﲻه ،وا ﳤا ًء ٕجراءات ٕا ﻼق هذه ا ٔﲝاث.
 عﲈدة البحث العلمي
وسهيل اﻻٕجراءات اﻻٕدارية اﳌتبعة ﰲ
 السعي ﻻٕد ال ﳎﻼت امعة مؤتة ﲷن ﳎﻼت .Scoups
 ﳉنة البحث العلمي
العﲈدة والﳫيات.

الﱪ مج الزمﲏ
مس ﳣر

مؤﴍات ا ٔداء

مس ﳣر

 دد اﳉامعات واﳌراكز
البحثية اﳌعﳣدة
 دد اﻻتفاق ات اﳌوقعة

ا ﳤاء من اﳊوسبة ﳖاية ام
2022

الخطة اﻻستراتيجية 2025-2021
الهدف سﱰاتيجي ) :(4توفﲑ ﴍاﰷت ﲝثية وطنية وٕاقلﳰية و اﳌية
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات









 50,000.00 دينار

 تطور البحث العلمي ﲟا يضمن
ٔن كون نتا اته ذات طابع
إبداعي وابتﲀري وذات ت ٔثﲑ
مرتفع وقادرة ﲆ معاﳉة القضا
واﳌسائل الراهنة ﰲ ب ة البحث
العلمي.



 50,000.00دينار

تعزز التعاون و ال شارية مع اﳌراكز
البحثية واﳉامعات اﳌرموقة ب ا اﲥا ﰲ
ﳎال ال ﴩ وتقﴢ اﳊقائق والتوثيق.



ة التنف ذ
شك ل ﳉنة ﲢدد من ﻼلها اﳌراكز البحثية واﳉامعات اﳌمﲒة ﰲ ﳎال  إدارة اﳉامعة
البحث العلمي.
 عﲈدة البحث العلمي
ﳐاطبة اﳌراكز البحثية واﳉامعات لت ديد لية يﱲ من ﻼلها تبادل
 ﳉنة البحث العلمي
اﳋﱪات واﳌعارف اﳌتعلقة اﳌهﳣة لبحث العلمي.
 مك ب العﻼقات ا ولية
توق ع ٔو تفعيل اتفاق ات الﴩاكة والتعاون ومذ رات التفاﱒ اﳌوقعة مع
اﳉهات ا تلفة لﻼستفادة من مضام ﳯا.
تقريب اﳌسافات بﲔ الباح ﲔ ﰲ اﳌراكز البحثية واﳉامعاتٕ ،ﳚاد
وسائل ديثة سهم ﰲ وصول الباح ﲔ إﱃ مصادر اﳌعلومات
و طﻼع ﲆ الت ارب واﳌست دات العلمية.
تقدﱘ ا ﰪ اﳌاﱄ الﻼزم لباح ﲔ لي سﲎ ﳍم الوصول إﱃ اﳌعلومات
الﱵ ﳛتاجوﳖا.
 إدارة اﳉامعة
شك ل ﳉنة ﳌراجعة وتطور اﻻٕجراءات والتعل ت اﳌتعلقة لبحث
العلمي و بتﲀر ﰲ اﳉامعة.
 عﲈدة البحث العلمي
توج ه الباح ﲔ إﱃ ه م لبحث العلمي بتﲀري ا ي يبد ٔ بﱪاءة  ﳉنة البحث العلمي
ا ﱰاع تتحول إﱃ م تجٔ ،و سلعة قاب لتوزيعٔ ،و تؤدي إﱃ ٕا شاء
 دا رة الشؤون القانونية
ﴍكة شئة.
 مركز ر دة ا ٔعﲈل
ﲢديد قاﲚة ﲢوي ﲆ ﶍو ة من اﶈاور تو ه الباح ﲔ ﳓو اخ يار
عناون ﲝثية ذات طابع ابتﲀري وٕابداعي
تقدﱘ ا ﰪ اﳌاﱄ واﳌعنوي لباح ﲔ اﳌﳣﲒن الﻼزم لتنف ذ مشاريعهم
ﲆ ٔرض الواقع.

الﳫفة

الﱪ مج الزمﲏ
مس ﳣر



مس ﳣر

مؤﴍات ا ٔداء
 دد اﳉامعات واﳌراكز البحثية
اﳌعﳣدة
 دد الباح ﲔ
 دد اﻻتفاق ات اﳌوقعة



ز دة دد ا ٔﲝاث اﳌ شورة
ﰲ قوا د ال ﴩ العلمي العاﳌية
اﳌرموقة ب سبة  % 20سنو

 ز دة دد الباح ﲔ اﳌمﲒن
ب سبة % 5سنوي
 دد راءات ﱰاع
ﻻتقل عن راءة ا ﱰاع
سنو
 دد الﴩاﰷت الناشئة
ﻻتقل عن ﴍاكتﲔ سنو .
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 إدارة اﳉامعة عﲈدة البحث العلمي
 دا رة الشؤون القانونية
 مركز ر دة ا ٔعﲈل

 0,000دينار

ﲻل اتفاق ات ومذ رات تفاﱒ لتفعيل
الﴩاكة مع مراكز ا ﳣﲒ ور دة
ا ٔعﲈل ﲆ مستوى الوطن وا ٕﻻقلﲓ.



تطور وتدريب العاملﲔ ﲟركز ر دة ا ٔعﲈل وت ٔهيلهم ورات الﻼزمة
ﲟا سهم ﳯوض ب ٔداء اﳌركز.
شك ل ﳉنة ﳌراجعة اﻻتفاق ات ومذ رات التفاﱒ وﲢديد مدى
ستفادة مﳯا ﲟا ﳜدم الباح ﲔ والبحث العلمي و بتﲀر.
الت ٔ يد ﲆ بنود التعاون القاﰂ بﲔ مراكز ا ﳣﲒ ﰲ ا اﻻت اﳌرتبطة
ﻻبتﲀر والبحوث العلمية واﳌشاريع الصغﲑة واﳌتوسطة والﴩﰷت
الناشئة.
العمل ﲆ إﳚاد ليات لﻼستفادة من ٔدوات البحوث العلمية
والتك ولوج ا اﳌتقدمة ﰲ ﴪيع ﲻلية ﲢول ا ٔﲝاث العلمية بتﲀرية
إﱃ اﳌشاريع الناشئة ﰒ إﱃ ﳕوذج اﻻٕنتاج.

الﳫفة

 0,000دينار

الهدف سﱰاتيجي ) :(5إﳚاد مراكز ﲤﲒ رعى البحث العلمي واﻻٕبداع
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات
 شك ل ﳉنة لتطور ومراجعة تعل ت مركز ر دة ا ٔعﲈل ﲟا سهم
تطور مركز ر دة ا ٔعﲈل ﲝيث يدﰪ
ﳯوض ب ٔداء اﳌركز ،و لتاﱄ القدرة ﲆ التعامل مع ا ٔﲝاث العلمية،
وتوجﳱها إﱃ اﳉهة اﳌناسبة من ٔ ل تطبيقها.
ا ٔﲝاث العلمية ذات الطابع ا ٕﻻبتﲀري.
 تفعيل دور اضنة مؤتة ل ٔ عﲈل ﰲ إﳚاد اﳌﴩو ات الر دية
و بتﲀرية اﳌس دة ﲆ البحث العلمي بتﲀري من ﻼل مراجعة
وتطور لية ﲻلها والقوا د وا ٔسس الناظمة لعملها.
 توفﲑ الب ة التحتية الﻼزمة ﳊاضنة مؤتة ل ٔ عﲈل و زويدها ٔدوات
واﳌوارد الﻼزمة لق ا ا بعملها ﲆ الشﲁ الصحيح.

ة التنف ذ
 إدارة اﳉامعة
 عﲈدة البحث العلمي
 دا رة الشؤون القانونية
 مركز ر دة ا ٔعﲈل
 مركز س شارات والتدريب

الﱪ مج الزمﲏ
مس ﳣر

مؤﴍات ا ٔداء
 تعديل تعل ت مركز الر دة
ليفي ح يا ات اﳉامعة ﰲ
ﳎال الر دة و بتﲀر.
 دد ا ٔﲝاث العلمية اﻻٕبداعية
و بتﲀرية ﻻ يقل عن ﲝثﲔ
ﰲ السنة.
 دد اﳌشاريع اﶈتضنة ﰲ
اضنة ا ٔعﲈل ﻻيقل عن
مﴩو ﲔ سنو .

مس ﳣر

 دد مذ رات التفاﱒ واﻻتفاق ات
اﳌﱪمة دد مراكز ا ﳣﲒ
اﳌتعاونة
 دد اﳌشاريع الناشئة

الخطة اﻻستراتيجية 2025-2021

 تعديل تعل ت ا راسات العليا ﻻست داث رامج دراسات ليا نوعية

 إدارة اﳉامعة
 ﳇية ا راسات العليا

 ﳐاطبة التعلﲓ العاﱄ لحصول ﲆ اﳌوافقات الﻼزمة

 إدارة اﳉامعة
 ﳇية ا راسات العليا
 عﲈدة البحث العلمي

 0,000دينار

ربط اﻻٕنتاج العلمي من الرسائل اﳉامعية  تعديل التعل ت اﳋاصة ﳌاجستﲑ وا كتوراه ل شمل وضع ﴍط
لطلبة مع ال ﴩ ﰲ ا اﻻت العلمية
التخرج ب ﴩ مقا ﲆ ا ٔقل من الرسائل اﳉامعية.
اﶈﳬة



دينارايفاد

 ﲻل دراسة اكتوارية شمل ٔ داد هيئة التدرس العاملﲔ ﰲ اﳉامعة
مقارنة ب ٔ داد الطلبة )تو ات ق ول الطلبة( ﰲ ﳐتلف الﱪامج.



 0,000دينار

ف ح رامج دراسات ليا يق ﴫ البحث
ﲆ PHD by research
Master by Thesis





إدارة اﳉامعة
ﳇية ا راسات العليا
دا رة الشؤون القانونية
إدارة اﳉامعة
ﳇية ا راسات العليا

200,000.00

ﲢديد ا ات اﳉامعة الفعلية
ﲟختلف ا ٔقسام.

شك ل ﳉنة قانونية ﳐتصة ٔنظمة والتعل ت ﳌراجعة التعل ت ﲝيث
توا ب اﳌست دات.

 إدارة اﳉامعة
 ﳇية ا راسات العليا
 مك ب الشؤون والعﻼقات ا ولية

 0,000دينار

تطور ومراجعة نظام البعثات العلمية
وتعل ت بتعاث ﰲ امعة مؤتة.



 إيقاف اﻻٕيفاد إﱃ اﳉامعات ﲑ اﳌرموقة ،و ع د ﰲ ذ ﲆ
التصنيفات العاﳌية ) ٔن ﻻيقل التصنيف عن ٔول  500امعة ﰲ العاﱂ(

إدارة اﳉامعة
ﳇية ا راسات العليا
مك ب الشؤون والعﻼقات ا ولية
دا رة الشؤون القانونية

 0,000دينار

التنويع ﰲ اﳉامعات وا ول الﱵ يﱲ
اﻻٕيفاد ٕا ﳱا.

 إﳚاد ليات لﻼستفادة من اﻻتفاق ات اﳌوقعة مع اﳉامعات ا ٔج بية،
ﲝيث يﱲ إلزام الطلبة ﳊصول ﲆ ق ول من هذه اﳉامعات






ة التنف ذ

الﳫفة

 0,000دينار

الهدف سﱰاتيجي ) :(6توفﲑ ﴍاﰷت ﲝثية وطنية وٕاقلﳰية و اﳌية
اﻻٕجراءات التنف ذية
سﱰاتيجيات
ﲻل اتفاق ات ومذ رات تفاﱒ مع
 شك ل ﳉنة ﳌراجعة اﻻتفاق ات ومذ رات التفاﱒ وﲢديد مدى
اﳉامعات ا ٔج بية اﳌرموقة ) ٔفضل 500
ستفادة مﳯا.
امعة ﲆ مستوى العاﱂ(
 البحث عن اﳉامعات الﱵ ﲤنح خصومات ﲆ الرسوم ا راسية
لطﻼب

الﱪ مج الزمﲏ
2021/1/1

مؤﴍات ا ٔداء
 دد اﻻتفاق ات اﳌوقعة
ومذ رات التفاﱒ.
 دد ٔعضاء هيئة التدرس
والطلبة اﳌستف د ن من هذه
اﻻتفاق ات
 سبة الطﻼب اﳌوفد ن إﱃ
امعات اﳌية مرموقة
)(%100

 2021/1/1وﳯاية
العام اﳉامعي

 إﳒاز التعديﻼت اﳌطلوبة

 2021/1/1إﱃ
2021/6/1
ومس ﳣر

 إﳒاز ا راسة كتوارية
 دد اﳌرﴮﲔ
 دد اﳌوفد ن
 دد الﱪامج اﳉديدة
 دد الطﻼب
 دد ا ٔﲝاث
دد ا ٔﲝاث اﳌ شور

2021/1/1

2021/1/1
2021/1/1
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