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 از ومؤشرات ا�داءا4نج

عمـادة البحـث العلمـي    يستعرض هذا التقرير الموجز مجموعة اXنجازات التي حققتهـا  

  في أربعة محاور رئيسية وهي: والدراسات العليا

 الدراسات العليا .1

 البحث العلمي .2

 النشر العلمي .3

  

  الدراسات العليا

دول التـالي بـين   موزعـة حسـب الجـ   لهذا العام الدراسـي  طالب دراسات عليا  823تم قبول  •

  برامج الماجستير والدكتوراه ومقسمة كذلك حسب جنسية الطالب.

  

        غير أردنيغير أردنيغير أردنيغير أردني        أردنيأردنيأردنيأردني        
 61 651        ماجستيرماجستيرماجستيرماجستير

 21 90        دكتوراهدكتوراهدكتوراهدكتوراه

 82 741        المجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوع

  

ــى      ــلت إل ــين وص ــة اXردني ــبة الطلب ــام أن نس ــر اXرق ــة    %10وتظه ــدد الطلب ــالي ع ــن إجم م

راجعـاً نسـبياً فـي عـدد الطلبـة المقبـولين وذلـك        وأظهرت اXرقام ت المقبولين لهذا العام.

) برامج دراسات عليا بقـرار مـن هيئـة ا*عتمـاد خـالل العـام الدراسـي        7بسبب إيقاف سبعة (

حالياً على إعاده تشغيل هـذه   عمادة البحث العلمي والدراسات العلياوتعمل   2014/2015

   .البرامج

والمتعلـق بالبرنـامج التـأهيلي لكـل مـن لـم       قرار مجلـس التلعـيم العـالي    التقيد التام بتم  •

من اجل اعطاءهم فرصه للتقدم للغة ا*نجليزية يتمكن من النجاح في االمتحان الوطني 

 مج الدراسات العليا. البر
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مـن  وا لـم يتمكنـ  اللـذين  بحيـث يـتم قبـول الطلبـة     المحوسـب  تم برمجة نظام القبـوالت   •

فـي البرنـامج التـاهيلي بحيـث يسـمح لهـم       للغـة ا*نجليزيـة   النجاح فـي االمتحـان الـوطني    

 حـال  وفـي  دراسي، فصل خالل) االنجليزية للغة التاهيلي البرنامج – 404بدراسة مساق (ل.ز 

 البرنـامج  فـي  فعلـي  بشـكل  قبولـة  فسـيتم  المسـاق  هـذا  فـي  النجاح من المتقدم تمكن

ا النظام على حيث تم البدء بتطبيق هذ .قبوله ايقاف سيتم فانه ذلك وغير له، تقدم الذي

فـي هـذا   طالب دراسات عليـا  ) 210وتم قبول ( 2015/2016قبوالت الفصل الدراسي الثاني 

 البرنامج التأهيلي.

ألـف   154طالب دراسات عليا جرايات لهذا العام الدراسي بمبلغ إجمالي قدره  243تم منح  •

كمـا هـو موضـح    % 10 ديناراً أردنياً وبريادة ملحوظة عن العام الدراسي السابق تجاوزت الــــ 

  في الجدول أدناه.

  

        المبلغالمبلغالمبلغالمبلغإحمالي إحمالي إحمالي إحمالي         الجراياتالجراياتالجراياتالجراياتعدد عدد عدد عدد         السنة الدراسيةالسنة الدراسيةالسنة الدراسيةالسنة الدراسية
2014/2015        218 135,000 

2015/2016        243 154,000 

 389,000 461        المجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوع

  

ماجستير وهي: رنامج ) ب11لهذا العام على الخطط الدراسية Xحد عشر (تعديل التم اجراء  •

واصولة، القانون التجاري، القانون المدني، القانون االداري، هندسة هندسة االتصاالت، الفقه 

الحاسوب/اتمتة صناعية، علوم االرض، هندسـة حاسـوب/نظم مضـمنة، التربيـة االسـالمية،      

 .علوم حاسوب، و االثار

 تم البدء هذا العام ببرنامجي الماجستير والدكتوراه في التاريخ. •

ــم    • ــد ت ــودة فق ــبط الج ــات ض ـــرولغاي ـــاجستير   اجـــ ـــج المـ ــات برامـ ــى تعليم ـــالت عل اء تعدي

التعـديالت شـملت    - 2016/  4/  25والدكتـــوراه، بقــرار مجلـس العمـداء الـذي عقـد بتـاريخ      

ماجسـتير"، "امتحـان   -المواد المتعلقة بـ "غير متكمل"، اكتمال العالمة"، "االمتحـان الشـامل  

هذه بطلبة الدراسات العليا لتتوافق مع  تطوير النماذج الخاصةوقد تم  دكتوراه".-الكفاءة

 التعليمات.
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السماح  ال يتملطلبة الدكتوراه، بحيث  600برمجة نظام تسجيل مساقات من مستوى تم  •

فقـة القسـم والكليـة وعمـادة     اإال بعـد الحصـول علـى مو   منهـا  للطلبة بتسجل اي مساق 

  البحث العلمي وفقا للتعليمات.

برمجة نظام تقـديم طلبـات تحويـل مسـار الدراسـة مـن مسـار االمتحـان الشـامل الـى           تم  •

مسار الرسالة وبالعكس الكترونيا، وذلك للتسهيل على الطلبة بحيث يـتمكن الطالـب مـن    

اصـدار التقـارير المتعلقـة    يـتم  تقديم الطلب الكترونيـا مـن اي مكـان وفـي اي وقـت. كمـا        

  بذلك بشكل دقيق وسريع.

  

 علميالبحث ال

 :بدعملغاية تاريخ هذا التقرير من هذا العام  عمادة البحث العلمي والدراسات العلياقامت  •

أردنيــاً  دينــاراً 140,071 مقــداره مشــروعاً بحثيــاً بمبلــغ إجمــالي )14أربعــة عشــر (   . أ

 موزعة حسب الكلية وفق الجدول التالي:

  

        مقدار الدعممقدار الدعممقدار الدعممقدار الدعم        المشاريعالمشاريعالمشاريعالمشاريع    عددعددعددعدد        الكليةالكليةالكليةالكلية
 60160 4        كلية الصيدلةكلية الصيدلةكلية الصيدلةكلية الصيدلة

 61641 5        كلية العلومكلية العلومكلية العلومكلية العلوم

 920 1        كلية االقتصاد والعلوم ا*داريةكلية االقتصاد والعلوم ا*داريةكلية االقتصاد والعلوم ا*داريةكلية االقتصاد والعلوم ا*دارية

 17350 4        كلية ا~ثار وا*نثروبولوجياكلية ا~ثار وا*نثروبولوجياكلية ا~ثار وا*نثروبولوجياكلية ا~ثار وا*نثروبولوجيا

 140071 14        المجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوعالمجمــــــوع

  

(ضــمن برنــامج دعــم  كليــة الشــريعة والدراســات ا*ســالمية مــن ) 2(مشــروعان   . ب

 200بمبلـغ إجمـالي مقـداره    ، اً)بأقل من مائة وخمسون دينـار   المشاريع البحثية

، علماً بأن هذا المبلـغ هـو المعتـاد نظـراً لعـدم تقـدم أعضـاء الهيئـة         أردنيا ديناراً

 .اً بأقل من مائة وخمسون دينار  التدريسية لبرنامج دعم المشاريع البحثية

بمبلـغ  ) مشروع تخرج من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيـة  11( ةعشر حدأ  . ت

الـدعم  ة تجـاوزت ضـعف المشـاريع و   أردنيـا، وبنسـب   دينـاراً  1336إجمالي مقداره 



 

  م2015/2016لعام لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا لتقرير ا�داء 

 

12 
 

ا*جمالي عن السنة السابقة، وذلك Xهمية مشاريع التخرج في تحسين المخـرج  

 التعليمي.

أردنيــا  دينــاراً 1486بمبلــغ إجمــالي مقــداره  ) بحثــاُ قبــل للنشــر و14( ةعشــر أربــع  . ث

 وبزيادة طفيفة عن العام السابق، مع توقع زيادة ملحوظة مع نهاية العام.

في إطار تطوير التعليمـات بمـا يتناسـب     عمادة البحث العلمي والدراسات العليات كما قام •

مســودة  اداعــدمــع المســتجدات ومنهــا إســتحداث كليــة الطــب البشــري فــي الجامعــة ب  

مشروع تعليمات تقييم االشـتراك البشـري فـي البحـوث العلميـة واسـتخدامات الحيوانـات        

في مجلس البحث العلمي والتي وافق رموك المخبرية في التجارب البحثية في جامعة الي

  في الجامعة. لسير في اجراءات اقرارها من المجالس المختصةالعمادة ل

لتحسـين البحـث العلمـي فقـد قامـت       عمادة البحث العلمي والدراسـات العليـا  وسعياً من  •

تعليمـات حـوافز أعضـاء الهيئـة التدريسـية والبـاحثين فـي جامعـة         العمادة بإعـداد مقتـرح   

سـير فـي اجـراءات اقرارهـا     في العمادة على المجلس البحث العلمي والذي وافق  رموكالي

  في الجامعة. من المجالس المختصة

اتخـذ  وفي إطار تطوير التعليمات في سبيل تحسين جودة البحـث العلمـي فـي الجامعـة،      •

التي بارسال المشاريع البحثية التي ترد للمجلس و اًقرارفي العمادة مجلس البحث العلمي 

ــن (   ــا ع ــدعم فيه ــة ال ــد قيم ــاص   10000تزي ــن ذوي االختص ــين م ــار لمقيم ــرة آالف دين ) عش

  لالستئناس برأيهم العلمي فيها.

عمــادة البحــث العلمــي ولمــا للبعــد التكنولــوجي مــن أهميــة فــي يومنــا هــذا فقــد أولــت    •

ابعـة  لمتفـي هـذا الجانـب مـن خـالل إنشـاء قاعـدة بيانـات         إهتمامـاً كبيـراً    والدراسات العليا

امكانية االسـتطالع علـى   وتطوير النظام المحوسب المستخدم لغايات  المشاريع البحثية

  .المشاريع البحثية المدعومة من الجامعة لمتابعتها والتدقيق عليها

  

 العلمي النشر

تــم إصــدار أعــداد مختلفــة مــن المجــالت العلميــة المتخصصــة المحكمــة المدعومــة مــن   •

مثلة بـ: المجلة اXردنية للكيمياء، المجلة اXردنيـة للفنـون،   صندوق دعم البحث العلمي والم
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المجلة اXردنية في العلوم التربويــة، المجلة اXردنية للرياضيات وا*حصـاء، المجلـة اXردنيـة    

 عدداً. 17، بما مجموعه للفيزيــاء، والمجلة اXردنية للغات الحديثة وآدابها

مية السـتة الموطنـة فـي جامعـة اليرمـوك للعمـل       مخاطبة رؤساء تحرير المجالت العلتم  •

 Thompsonواللذين قاموا بدورهم بمخاطبة  على فهرسة المجالت بقواعد بيانات عالمية

Reuters   وScopus. 

متابعـة ا*شـراف علـى المواقـع ا*لكترونيـة      ب عمادة البحث العلمي والدراسات العلياتقوم  •

، لتمكـين البـاحثين والمهتمـين مـن االطـالع علـى       للمجالت آنفـة الـذكر وتحـديثها أوالً بـأول    

  .اXبحاث المنشورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


