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راً شعا لعالميةدة والجوواز ــلتمياة ــلحالياة ــلجامعإدارة اعت ــضوي ــلتاة ــمدلقااة ــلمرحلت ااــلتطلعاستجابة 

 البحث العلميبواقع العليا نهجاً جديداً للنهوض  العلمي والدراسات   البحث   عمادة   جامعة اليرموك وباالخص تبنت، لها

، وتنفيذ بعض ، وزيارة بيت الحيوان لتلمس احتياجاتهتعزيز التشاركية مع الباحثين وزيارة الكليات :من خالل

جراءات دعم المشاريع البحثية إحوسبة البدء بو  حوافز النشر حوسبة طلباتمثل: اإلجراءات االدراية والتطويرية )

الستفادة من الدعم لتيسير على الباحثين وتشجيعهم تسرع عملية الحصول على الدعم وال ان ( التي من شأنهاالمختلفة

لنشرها في مجالت حاث المكتوبة باللغة العربية ، وإقرار تعليمات واسس ترجمة األبالمقدم للبحث و النشر العلمي

، كما تم تعليمات حوافز االستشهاد بالبحوث، إقرار (عالميا على تصنيف الجامعةإيجابا مصنفة عالمياً )والذي سينعكس 

المنشورة في مجالت مصنفة في قواعد لألبحاث حيث تم رفع رسوم النشر العلمي  رسوم النشرإقرار تعديل تعليمات 

  .Clarivate Analytics (ISI)ألبحاث المنشورة في مجالت وا Scopusبيانات 

البحث العلمي على اإلنسان وتشكيل مجلس البحث العلمي على اإلنسان والعمل جار تعليمات أخالقيات إقرار  تم

كما تم تشكيل لجنة للبحث  على اإلجراءات والنماذج الخاصة بهذا الشأن لبدء العمل عليها عند إقرارها من المجلس.

التعميم على الكليات الستقبال  ، كما تمذا الشأنالعلمي على الحيوان وتم العمل على اإلجراءات والنماذج الخاصة به

 .األبحاث لدراستها

لعلمي من البحث اوير ــى تطــلإة ــلمقبلاة ــلمرحلاي ــا فــلعليت ااــسرالدواي ــعلملاث ــلبحدة ااــع عمــتتطل

ز ـكامرومج ارـبء اـنشل إلجامعة من خالانة ازلعلمي في موالبحث ت امن مخصصاى لقصودة االستفااتحقيق  (1)ل خال

ث ـلبحت ااـتفاقيإل ـتفعيوع ـك بتوقيـلوذ جيةرمانحة خات لممولة من جهااة ـلعلميايع راـلمشابة ـنسدة اـيز (2)و ة ـبحثي

لعليا فستعمل ت اسارالدر اا في محوـم. أالتقدم للحصول على دعم بحث علمي إجراءاتحوسبة استكمال ( 3) كترـلمشا

ن ماـضولجامعة العليا في ت اسارالدامج ابرى بمستوء تقارالواع ـلتوساى ـا علـلعليت ااـسرالدوالعلمي البحث دة اعما

ع ـتركة مـلمشامج البراث استحدوإلعالمية ا دةلجواسية ضمن معايير رالدالخطط اتحديث ل الـن خـا مـمخرجاتهدة وـج

 التي تخص الدراسات العليا. واإلجراءاتباألضافة الى حوسبة الطلبات  مرموقة.ت جامعا

ت اـــحوطرى أتوـــين مســتحسل الــن خــك مـلوذة ــلتطبيقيث اوــلبحاجيع ــى تشـعلدة اــلعماتعمل ــا سـكم

د ــتجوة. ــلوطنيا ةــلتنميت ااــحتياجواع ـــلمجتماايا ـــو قضـــا نحـــتوجيههوتير ـــلماجساائل ـــسراه وردكتوـــلا

دون ن ــمف دـــلها اذـــى هـــلل إوـــلوصان ـــلممكار ــن غيــه مــنأا ــلعليت ااــسرالدواي ــلعلماث ــلبحدة ااــعم

 لمدني.المجتمع ت امؤسساص واـــلخع ااـــلقطاع ـــكة مارـــلشون وااـــلتعا


