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مستوى على العلمي البحث في رائدة فيالدلفيا جامعة تصبح أن  :الرؤية 

 .المنطقة

 

الى العمادة فتتطلع العلمي، بالبحث واالرتقاء والتنشيط الدعم :الرسالة:   
 أهداف ذات متميزة  عملية بحوث إنجــاز على تعمـــل متكاملة بحثية فرق تفعيل◦

 .المجتمع تفيد واضحة

 .المجتمع بحاجات وربطه المعرفة حقول شتى في العلمي البحث تشجيع◦

 العالي التعليم بمؤسسات وربطها ودوليا   وإقليميا   محليا   الجامعة مكانة تعزيز◦

 .الهاشمية األردنية المملكة داخل العلمي البحث ومراكز
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والمعنوية  المادية الدعـم وسائـل مختلف هو العلمي البحث دعم 
 التـدريس هيئـة ألعضـاء الجامعة تقدمها التي والبشرية والزمنية

 .المتفرغين والمحاضرين

قسمين الى العلمي البحث دعم مصادر تقسم: 
 الجامعة ميزانية اجمالي من %5 بمقدار الجامعة من الدعم هذا ويقدم :داخلي دعم◦

 .عام كل بداية في الجامعة في واالبتعاث العلمي البحث بميزانية ويسمى

 من للمشاريع دعم على الباحثين حصول خالل من ويحسب :خارجي دعم◦
 البحث دعم صندوق حصرا، وليس مثال والدولية المحلية والجمعيات المؤسسات

 العلمي البحث دعم صندوق العليا، والدراسات العالي التعليم لوزارة العلمي
 للعلوم األعلى المجلس مع بالتعاون األوروبي االتحاد شومان، عبدالحميد لمؤسسة

 معينة بنسبة الدعم هذا في مساهمة للجامعة ويكون الكثير، وغيرها والتكنولوجيا
 .عليها ومتفق
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 :مايلي الى العلمي البحث عمادة دعم يقسم
 البحثية المشاريع دعم◦

 العلمية األبحاث نشر دعم◦

 العلمية المؤتمرات حضور دعم◦

 والمنشورات والكتب المخطوطات نشر دعم◦

 كتب من فصوال   أو الكتب تحكيم  دعم◦
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 :البحثية المشاريع دعم
 الباحث احتاج وإذا سنوي، أساس على البحث لمشروعات المالي الدعم يكون ◦

 مشروع إنجاز فترة لتمديد بطلب يتقدم أن فعليه سنة من أطول مدة لالستمرار

 .خطيا   ذلك ويبرر التالية المالية للسنة بحثه
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 :البحثية المشاريع دعم

بيان فيه يراعى أن على العلمي البحث دعم طلب نموذج وفق الدعم يقدم 
 :يلي ما

 .به القيام ُيراد الذي البحث لمشروع وصف◦

 أن الباحث يرجـو مـا وبيان سابقا   البحث موضوع في تحقيقه تم لما موجز عرض◦
 .إليه يتوصل

 .البحث مشروع ميدان في الباحث خبرة◦

 منها توفر مـا المشـروع يحتاجها التي والمرافق والمواد والمعدات بالمراجع بيان◦

 ووجوه االستعمال وأوقات التكاليف بيان مع متوفر غير كان أو الجامعة في
 .اإلنفاق
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 :البحثية المشاريع دعم

في العلمي البحث ميزانية من للمشروع المقدم المالي الدعم يشمل 
 :يلي ما الجامعة

 .مساعدينأجور ◦
 .طباعةنفقات ◦
 .الفنية التي تتيسر في الجامعةالخدمات ◦
 .المراجعأثمان ◦
 .المعداتأثمان ◦
 .والمواد االستهالكيةاللوازم ◦
 .السفر واإلقامةنفقات ◦
 .نثريات◦
 .العميد بموافقة آخر إلى باب من النقل ويجوز◦
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 :البحثية المشاريع دعم

البحث دعم أموال من ُتشترى التي والمعدات واللوازم المراجع كل 

 من االنتهاء حين إلى للباحث ُتعار أن ويمكن للجامعة ملكا   تكون العلمي
 .الجامعة في يعمل دام ما إليها حاجته

بحثه إنجاز إليه وصل الذي المدى عن مرحلية تقارير الباحث يقدم 
     .األصول وحسب للعميد

أن وعليه مناسبة يراها التي بالطريقة بحثه نتائج ينشر أن للباحث يحق 

 أُنجز" الشكر بند تحت التالية العبارة بتثبيت للبحث الجامعة بدعم ينوه
 ."فيالدلفيا جامعة في العلمي البحث عمادة من بدعم البحث هذا
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 :البحثية المشاريع دعم

بناء   الجامعة رئيس من بقرار للبحث المقرر الدعم ُيسترجع أو يوقف 
 :التالية الحاالت من أي في العلمي البحث لجنة من توصية على
 .العلمي البحث مجلس يقبله مبرر دون المقررة مراحله في البحث تنفيذ عدم◦

 .له قررت التي األوجه غير في المبلغ صرف ثبوت◦

علمي بحث مشروع لدعم له المقدمة الطلبات المجلس ُيحيل أن يجوز 
 .المشروع لتقييم االختصاص ذوي من مناسبا   يراه من إلى
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 :البحثية المشاريع دعم

المالية التسوية عمل  إجراءات :   
 .األصول حسب النهائي التقرير نموذج تعبئة ◦

 .دفعها تم التي المالية لووصال تسليم◦

  .عهدته عن ستنقل التي باألجهزة كشف تسليم◦
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 :العلمية األبحاث نشر دعم

والمتخصصة المحكمة المجالت في النشر.  

كامل خارجي دعم على جميعهم أو المؤلفين أحد حصل قد يكون ال أن 
 .خارجها أو الجامعة داخل للنشرمن

ومحكة متخصصة مجلة» األولى الفئة من المجالت في النشر  دعم يتم 
Impact ) وتأثير جودة معامل ولها العالمية البيانات قواعد احدى في ومدرجة

Factor) بالمجالت االستشهاد تقرير الئحة ضمن ( Citation Journal

Report)»   كامال   دعما. 
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 :العلمية األبحاث نشر دعم

ولها ومحكة متخصصة مجلة »الثانية الفئة من المجالت في النشر  دعم يتم 

 او جامعة أو علمية جمعية أو عالمية نشر دار عن منتظمة بصورة اصدارات

  :العلمية الكليات :التالية العالمية البيانات قواعد احدى في ومدرجة بحثي مركز
)(SCI Index Citation Science،  Index Citation Science
)SCIE( Expanded، )ISI (Formerly Reuters Thomson،  

)(ERA Australia for Research in Excellence. الكليات أما  

 يكون أن و .index (current Host EBSCO، Econlit( :االنسانية

 مختلفة جغرافية مناطق الى فيها الباحثون وينتمي عالمية تحرير هيئة لها

 هيئة أعضاء عدد بنسبة «.األقل على سنوات 3 صدورها على مضى و عالميا  
   .الكامل المؤلفين عدد إلى فيالدلفيا جامعة في التدريس
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 :العلمية األبحاث نشر دعم

الئحة ضمن والموجودة المجالت في األبحاث نشر دعم يتم لن يتم لن 

   :التالي الرابط على ( Beall's list ) بيل
(http:// scholarlyoa.com/individual-journals/) 

 

  ، Thomson ISI )مثل عالمية البيانات قواعد في تواجدت  إذا إال

 Scopus، ERA ) تقييما   إرفاق تم إذا أو الثانية الفئة الى المجالت ترفع هنا 

 .العلمية المعايير حسب البحث عن لةالمج من لمقيميينل تفصيليا  
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 :العلمية األبحاث نشر دعم

المجالت في النشر دعم عند المالية التسوية عمل  إجراءات :   

 .النهائية بصيغته المجلة في منشور البحث من ورقية نسخة ◦

 رفع أو العلمي البحث بوابة على امكن ان البحث من الكترونية نسخة رفع◦

 بالمتابعة المعنية الكلية ممثل مسؤولية تكون وهنا الملخص مثل األولية التفاصيل

 .بذلك يفيد للعمادة خطي كتاب وارسال

   .للمجلة دفعها تم التي المالية بالرسوم وصل◦
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 :العلمية المؤتمرات حضور دعم

مع المحكمين مالحظات إرفاق ويتم محكما   المعني المؤتمر يكون أن 
 .المؤتمرات في المشاركة دعم طلب

اإلنترنت( المعلومات شبكة علـى مــوقــعا   المعنــي للمؤتمر يكــــون أن) 
 بيانات قواعد علـــى مسجلــة فيــه المقــدمــة األوراق تكــون وأن

  .عالمية بحث ومحركات

الكاملة البحثية للورقة القبول يكون أن    

إذا  الدعم على الباحث حصول فيمكن فقط كملصق للعرض قُبلت إذا 
   : التاليين الشرطين كال توافر

  . حكمت قد الكاملة البحثية للورقة العلمية المادة تكون أن◦
 .عالمية بحث ومحركات بيانات  قاعدة على الكاملة البحثية الورقة تنشر أن◦
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 :العلمية المؤتمرات حضور دعم

تقبل ال لتيوا مؤتمراتها في الخاص الطابع ذات الكليات دعم يمكن 
 ما بشرط ( Abstract) فقط الملخص مراجعة خالل من اال ثوالبح

   : يلي
   .  األقل على الثالثة  دورته في المؤتمر يكون أن ◦

 . للمؤتمر المنظمة الهيئة خالل من كامال   البحث نشر يتم أن◦
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 :العلمية المؤتمرات حضور دعم

المؤتمر في للمشاركة الدراسي الفصل خالل فقط واحدة مرة الباحث  دعم يتم 

 في تدريسيا    عبء   لديه يكن لم إذا الصيفي الدراسي الفصل على دعمه ويمكن
   . الفصل ذلك

 األصول وحسب التدريس هيئة ألعضاء المؤتمرات في المشاركة دعم يتم . 

مؤتمر في المشاركة دعم على للحصول التقديم عند يلي ما مراعاة يجب : 
 .المؤتمر انعقاد من (أقصى كحد) شهر قبل الكلية إلى الطلب بتقديم الباحث يقوم أن◦

 من (أقصى كحد) أسبوعين خالل العلمي البحث عمادة إلى الطلب بإرسال الكلية تقوم أن◦
 .الباحث قبل من استالمه
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 :العلمية المؤتمرات حضور دعم

الجغرافية المناطق حسب المؤتمرات في للمشاركة الدعم قيمة حددت 
   :يلي وكما أدناه المذكورة
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 (دينار أردني ) الحد األقصى للدعم  المنطقة

 1200 الواليات المتحدة األمريكية وكندا واليابان

 900 الدول األوروبية

 660 الدول العربية

 780 دول المغرب العربي

 960 دول شرق أسيا



 :العلمية المؤتمرات حضور دعم

مؤتمر في المشاركة عند المالية التسوية عمل  إجراءات: 
 :العلمية اإلجراءات◦

عميد بحضور السفر من عودته بعد المعني القسم داخل نقاش جلسة بإقامة الباحث يقوم أن 
  . العليا والدراسات العلمي البحث

البحث لهذا الملخص او امكن ان الجامعة في العلمي البحث بوابة على البحث تحميل يتم أن 

الباحث ورقة فيها تضمن المؤتمر دليل عن نسخة تسليم .  

المؤتمر من حضور (كتاب أو) شهادة تسليم . 

 :المالية اإلجراءات◦
مؤتمر حضور عن تقرير نموذج تعبئة 

بالمصاريف جدول تسليم . 

المالية والوصول الفواتير كافة تسليم.   

التذكرة كعب تسليم (Boarding Pass  ) السفر جواز عن صورة أو.   
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 :والمنشورات والكتب المخطوطات نشر دعم

الكتاب مخطوطة من نسـخ ثـالث ارفاق يجب كتاب نشر دعم طلب عند 
 .النهائي شكلها في

المكانة ذوي من األقل على اثنين محكمْين إلى الكتاب مخطوطة تحال 
 .الكتاب موضوع في والخبرة العلمية

يلي فيما الرأي بيان المحكم من يطلب: 
 . المؤلَّف للكتاب والتبويب العرض وحسن واألصالة واألمانة الجدة مقدار◦
 .الترجمة في والدقة اإلجادة ومقدار المترجم لألصل العلمية القيمة◦

 المحقق وإحاطة مطبوعة مخطوطة أصول عن المحقق للنص العلمية القيمة◦
 المالحظات وسالمة النص وتقويم التحقيق في الضبط ومقدار النص بأصول
 المحقق النص إلى ُيضاف قد فيما آرائه وسالمة المحقق وإجادة التخريجات وكفاية

 .دراسات أو مقدمات من

2016/2017عمادة البحث العلمي  9/29/2016  20 



 :والمنشورات والكتب المخطوطات نشر دعم

دينار (2000) يتجاوز ال بمبلغ بدعمه المحكمون يوصي الذي الكتاب يدعم 
 .الجامعة في بها المعمول األسس وفق

سلسلة ضمن نفقتها على ممتازة ترجمة أو قيما   مؤلفا   الجامعة تنشر أن يمكن 
 ويشمل للمنشور الخارجي الشكل بوحدة تتصف فيالدلفيا جامعة منشورات من
 :التالية األعمال النشر من النوع هذا
 .تحكيمها وجرى الجامعة دعمتها التي البحوث◦
 للمعرفة هامة إضافة تحوي التي المنقحة والمخطوطات والدراسات والبحوث المؤلفات◦

 خاص بشكل الهاشمية األردنية المملكة في التنمية أغراض نشرها يخدم أو اإلنسانية
 .تحكيمها وجرى عام بشكل العربي والوطن

 العربية اللغة وإلى من اإلنسانية المعرفة من هاما   جانبا   تنقل التي الممتازة الترجمات◦
 .تحكيمها وجرى

 وذلك بها القيام أكثر أو شخصا   الجامعة تكلف التي والبحوث والدراسات العلمية األعمال◦
 .أكثر أو مختص قبل من تقويمها بعد
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العلمي والبحث العالي التعليم لوزارة العلمي البحث دعم صندوق. 

شومان عبدالحميد لمؤسسة العلمي البحث دعم صندوق. 

والتكنولوجيا للعلوم األعلى المجلس مع بالتعاون األوروبي االتحاد. 
/com.projects2020horizon//:http 

/research/participants/portal/desktoeu.europa.ec//:http
html.home/enp/ 
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العلمي البحث دعم في الجامعة رؤية   

والخارجي الداخلي المالي الدعم وجود  

واضحة قوانين وجود 

االلكتروني الجامعة موقع على لألبحاث بيانات قاعدة وجود 

فيالدلفيا جامعة في البحثي النشاط لقياس آليات وجود 

المدعومة األبحاث ومتابعة لتقييم فعالة تطبيقية آلية وجود 

األبحاث بمستوى لالرتقاء التدريس هيئة أعضاء لتحفيز عمل ورشات عقد 
   خارجي ودعم عالمية شراكات على والحصول

االلكترونية النماذج مبدأ تطبيق على العمل 

البحث معيار مع يتناسب بما العلمي البحث دعم تعليمات تعديل على العمل 
 .الجودة لضمان العلمي
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