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 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 
 2018انجازات قسم البحث العلمي لعام 

 

ي البحوث العلمية   -1
 
ي ف اك البشر وع تعليمات تقييم االشتر اجراء تعديالت عىل مسودة مشر

موك من قبل مختصير  والدائرة  ي جامعة التر
 
ي التجارب البحثية ف

 
ية ف واستخدامات الحيوانات المختر

 وتم ارسالها للعرض عىل مجلس العمداء القرارها والعمل بها.  القانونية
العمل عىل حوسبة نماذج دعم المشاري    ع البحثية ومشاري    ع التخرج لقسم البحث العلمي بالتعاون مع   -2

 مركز الحاسب وما زال العمل عليها. 
ي كليات الجامعة المختلفة حيث تم زيا  -3

 
رة كل كلية عىل حدا االلتقاء مع اعضاء الهيئة التدريسة ف

ي يقدمها قسم البحث العلمي 
لتسليط الضوء عىل اوجه الدعم المختلفة وحوافز النشر العلمي التر

ي الجامعة. 
 
 العضاء الهيئة التدريسية ف

ح تعديل رسوم النشر العلمي وزيادة  قيمة دعم النشر من   -4 دينار لألبحاث  300إىل  120تقديم مقتر
ي 
 
ي  200إىل  120. ومن ISIمجالت  المقبولة أو المنشورة ف

 
ي األبحاث المقبولة أو المنشورة ف

ر
دينار لباف

ح من قبل مجلس البحث العلمي ورفعها  ، وتم الموافقة عىل المقتر
ً
أي مجلة مصنفة ومحكمة عالميا

 لرئاسة الجامعة الخذ الموافقة عىل العمل بها. 
ية بدل مخاطبه رئاسة الجامعة من اجل مخاطبة رئاسة الوزراء   -5 ة االجور الكيلومتر لرفع  تسعتر

 مع ارتفاع اسعار المحروقات وحتر تتناسب 
ً
 تماشيا

ً
استخدام السيارات الخاصة المعمول بها حاليا

ي يتحملها الباحثير  عىل مشاريعهم البحثية. 
 واالجور الفعلية التر

شح للحصول عىل جوائز / حوافز البحث العلمي )حوافز  االعالن  -6 عن بدء التقدم الستقبال طلبات التر
، افضل رسالة دراسات عليا  ي البحث العلمي

 
حوافز   -رسالة ماجستتر اطروحة دكتوراه  -افضل كلية ف

 . 2016/2017افضل باحث( للعام الجامعي 

شحير  للجوائز والح -7 وافز وارسالها لمقيمير  خارجيير  من ذوي استقبال الرسائل وملفات المتر
 االختصاص ومتابعتها لتقييمها حسب االصول. 

ي الجوائز والحوافز للعام الجامعي  -8
 
 2016/2017ارسال الرسائل وملفات الباحثير  المشاركير  ف

 للمقيميير  واستالم ردودهم. 

 2016/2017التنظيم لفاعلية تسليم جوائز وحوافز البحث العلمي للعام الجامعي   -9

ي الندوة العلمية بعنوان "تحسير  تصنيف الجامعات العربيه ودور معامل التأثتر  -10
 
المشاركة ف

ي  ي عمان بتاري    خ  ARCIFواالستشهاد العربر
 
ي اقيمت ف

 . 16/12/2018والتر

حات بخصوص تعزيز البحث العلمي  -11 االعداد والتحضتر لجلسات مجلس البحث العلمي وتقديم مقتر
 حتر تاري    خ اعداد التقرير.  2018ثالث جلسات لعام  وقد تم عقد 

12-  .  تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس البحث العلمي

ارسال االبحاث لمقيمير  من ذوي االختصاص لالستئناس برأيهم العلمي لطلبات الدعم للمشاري    ع  -13
ي ترد للعمادة وقيمة الدعم تتجاوز 

 آالف دينار.  15000البحثية التر

. مخاطبة  -14  الدائرة المالية العداد الشيكات وارسالها للمقيمير 
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يد اليومي الوارد لقسم البحث العلمي لحوافز النشر العلمي والمشاري    ع البحثية ومشاري    ع  -15 متابعة التر
دينار ودعم رسوم النشر العلمي وسلف المشاري    ع  500التخرج ومشاري    ع دعم البحث العلمي اقل من 

. البحثية وتسديدها وكافة ا  العمال االدارية لقسم البحث العلمي

 2018و   2017يوضح الجدول التالي اوجة الدعم المختلفة عددها وقيمتها لعامي 

 

 2018 2017 اوجه الدعم

قيمة الدعم  العدد 
 بالدينار

قيمة الدعم  العدد
 بالدينار

دعمممم ريمممار ممممث البحمممث العلممممي 
 اكثر رن رائة وخمسون دينار

49 370363 53 421956
  

دعمممم ريمممار ممممث البحمممث العلممممي 
 اقل رن رائة وخمسون دينار

1 130 13 5405 

مم  حمممث علممممي  م
دعمممم رسممموم ث ع

ي رجممممممممةت عالميممممممممة رح مممممممممة 
 
ف

 ورصنفة

31 2573 37  3744 

 19385 54 3459 23 دعم ريار ممممث تخرج للطلبة

 علمي 
 70292   311 38546 137 دعم حوافز ث ع

 8000 8 8000 10 حوافز وجوائز البحث العلمي 
 528782 476 423071 251 المجموع

 

 
 2018و  2017لعامي المشاري    ع البحثية و طلبات حوافز و رسوم النشر رسم توضيحي يبير  عدد 
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 2018و  2017لعامي لعامي وحوافز و رسوم النشر  الدعم المقدم للمشاري    عرسم توضيحي يبير  قيمة 

 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

دعم مشاريع 
البحث العلمي 
اكثر من مائة 
وخمسون دينار

دعم مشاريع 
البحث العلمي 
اقل من مائه 
وخمسون دينار

دعم رسوم نشر 
بحث علمي 

دعم مشاريع 
تخرج للطلبة

دعم حوافز نشر
علمي

2017

2018


