الجامعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الهاشمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
عمادة البحث العلمي

آلي ـ ــت العم ــل

( )1

ًال
ؤأو :ؤ) جقدًم طلب دعم مشرأع بحث علمي من الجامعت:
ً .1لىم الباخث بالدخىل الى بىابخه ألالكتروهيت وحعبئت طلب دعم بدث ).(online research proposal
ً .2لىم الباخث بخعبئت املعلىماث السئيسيت املخعللت بمشسوع البدث والتي جخظمً:
اسم الباخث  -عىىان البدث  -ملخص عً البدثاسماء ؿسٍم البدث  -الؼاًت مً جلدًم البدث .3ازؿاق همىذج "طلب دعم بدث علمي" وجدميله على البرهامج.
 .4ازؿاق مىاؿلت مجلس املساحعت املئسس ي ) (IRBعلى احساء البدث وجدميلها على البرهامج ان وحدث.
 .5حعبئت بىىد امليزاهيت مع وطع شسح جـصيلي ًىضح كيمت كل بىد.
 .6اكتراح أسماء خمست مدكمين مع عىاوٍنهم.
ً
 .7مخابعت مشسوع البدث امللدم مع زئيس اللسم املعني العخماده الكتروهيا بعد عسطه على لجىت البدث العلمي في
اللسم.
ً
 .8مخابعت مشسوع البدث امللدم مع عميد الكليت املعني العخماده الكتروهيا بعد عسطه على لجىت البدث العلمي في الكليت.
ً .9ىظس مجلس البدث العلمي في البدىر امللدمت اليه مً أحل الدعم إلجخاذ اللساز املىاسب بشؤنها ،وفي خال اكساز
البدث ًخم زؿعه الى اللجىت العليا لدعم ألابدار العلميت.
ًال
 .10في حال كان البحث مدعوم حسئيا من حهت خارحيت ً :سؿم مع املطلىب أعاله املىاؿلت على دعم املشسوع مً الجهت
ً
املاهدت بديث ًكىن الدعم مشتركا بينها وبين الجامعت.
ً
مالحظت :جبسيطا لإلحساءاث جم دمج همىذج "طلب دعم بدث علمي" وهمىذج "جلييم مشسوع بدث" بىمىذج واخد ٌسمى "طلب
دعم بدث علمي.
ب) آليت جقدًم طلب دعم بحث علمي من صىدأق دعم البحث العلمي
ً .1خاطب الباخث مباشسة مكخب صىدوق دعم البدث العلمي للحصىل على املىاؿلت املبدئيت على دعم بدثه العلمي.
ً
ً .2لىم الباخث بخعبئت "همىذج الطلب الخـصيلي" الخاص بالصىدوق وجلدًمه الى عمادة البدث العلمي مدعما بخىصياث
لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت.
 .3جلىم عمادة البدث العلمي ببعداد كخاب حؼطيت للمعاملت وازسالها الى صىدوق دعم البدث العلمي.
ً .4خاطب صىدوق دعم البدث العلمي الجامعت الهاشميت بمىاؿلخه على دعم البدث امللدم مً الباخث واملىاشهت
الخـصيليت له.
ٌ .5عسض كخاب املىاؿلت مً الصىدوق على مجلس البدث العلمي إلكسازه وزؿعه الى اللجىت العليا لدعم ألابدار العلميت.
ٌ .6عسض كخاب املىاؿلت على دعم البدث على اللجىت العليا لدعم ألابدار العلميت العخماده خسب ألاصىل.
ح ـ) جقدًم طلب دعم مشرأع بحث علمي من خارج ألاردن:
ً
ً .1لدم الباخث طلب دعم بدث علمي الكتروهيا وخسب الخطىاث املركىزة في البىد (أ).
ً
ً
 .2ازؿاق املىاؿلت على دعم املشسوع مً الجهت املاهدت سىاء كان الدعم كامال أو مشتركا بينها وبين الجامعت.
ً
 .3مخابعت مشسوع البدث امللدم مع زئيس اللسم املعني العخماده الكتروهيا بعد عسطه على لجىت البدث العلمي في
اللسم.
ً
 .4مخابعت مشسوع البدث امللدم مع عميد الكليت املعني العخماده الكتروهيا بعد عسطه على لجىت البدث العلمي في الكليت.
ً .7ىظس مجلس البدث العلمي في البدىر امللدمت اليه مً أحل الدعم إلجخاذ اللساز املىاسب بشؤنها ،وفي خال اكساز
البدث ًخم زؿعه الى اللجىت العليا لدعم ألابدار العلميت.
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ًال
اهيا :جقدًم طلب صلفت ماليت على حضاب بحث مدعوم:
ً .1لىم الباخث بخعبئت الىمىذج الخاص بطلب السلـت وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي مً أحل املىاؿلت على
حجص املبلؽ بديث ال ًخجاوش طلب السلـت مبلؽ ( )500دًىاز اال في خاالث طسوزٍت وخسب طبيعت املشسوع.
 .2الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على صسؾ السلـت خسب ألاصىل.
ً .3خم صسؾ السلـت بشيك ببسم الباخث مً وخدة الشئون املاليت.
ًال
اللا :حضدًد صلفت على حضاب بحث مدعوم:
ً .1لىم الباخث بخعبئت الىمىذج الخاص بطلب حسدًد السلـت وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق حميع الـىاجير الخاصت بالسلـت ومعخمدة مً الباخث.
 .3ازؿاق طلب لىاشم معخمد مً العميد.
ً .4خم اعخماد الـىاجير مً كبل عميد البدث العلمي وازسالها الى دائسة اللىاشم.
 .5جلىم دائسة اللىاشم ببزسال الـىاجير الى وخدة الشئون املاليت لدسدًد السلـت خسب ألاصىل.
ًال
رااعا :جكليف مضاعد باحث على حضاب بحث مدعوم:
ً .1لىم الباخث بخعبئت الىمىذج الخاص بطلب جكليف مساعد باخث وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق الشهاداث العلميت للشخص املىىي جكليـه.
 .3الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على الخكليف خسب ألاصىل.
ًال
خامضا :صرف مضخحقاث مضاعد باحث على حضاب بحث مدعوم:
ً
 .1حعبئت همىذج صسؾ مسخدلاث مساعد باخث بديث ًكىن العمل ؿلط خمست أًام في ألاسبىع بىاكع  8ساعاث ًىميا
بدده ألاكص ى وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي على ان ال جخجاوش (  )150دًىاز للطالب املخـسغ في بسهامج املاحسخير
و(  )200دًىاز للطالب املخـسغ في بسهامج الدكخىزاة.
 .2ازؿاق مىاؿلت زئاست الجامعت على جكليف مساعد الباخث.
 .3حعبئت كشف املهام التي كام بها مساعد الباخث معخمد مً الباخث.
ًال
صادصا :إنهاء جكليف مضاعد باحث على حضاب بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج انهاء جكليف مساعد الباخث مىضح ؿيه أسباب طلب إلانهاء وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2كساز مىاؿلت زئاست الجامعت على جكليف مساعد الباخث.
 .3الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على انهاء الخكليف خسب ألاصىل.
ًال
صااعا :هقل مخصصاث من بىد إلى بىد على حضاب بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج طلب هلل املخصصاث وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق كساز مىاؿلت زئاست الجامعت بدعم البدث.
 .3ازؿاق املىاشهت الخـصيليت للبدث.
ً .4ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب إلجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
ًال
امىا :جمدًد فترة اهجاز بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج جمدًد ؿترة اهجاش بدث وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
ً .2ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب الجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
ً
مالحظت :جبسيطا لإلحساءاث جم دمج الهماذج السابلت "طلب جمدًد ؿترة اهجاش بدث " وهمىذج " جلسٍس عً بدث مدعىم "
بىمىذج واخد ٌسمى "طلب جمدًد ؿترة اهجاش بدث".
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ًال
جاصعا :إصخخدام صيارة على حضاب بحث مدعوم:
ً
ً .1لدم الباخث كخاب زسمي بطلب اسخخدام السيازة الخاصت أو اسدئجاز سيازة أو اسخخدام سيازة مً الجامعت مىضحا به
ؿترة الاسخخدام.
 .2ازؿاق مىاؿلت زئاست الجامعت على دعم البدث.
 .3الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على اسخخدام/اسدئجاز سيازة خسب ألاصىل.
ًال
عاشرا :حضدًد مطالبت اصخخدام صيارة على حضاب بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج مطالبت بدل اسخخدام سيازة /مىاصالث وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق كشف ًىضح املساؿاث وألاًام والساعاث.
 .3ازؿاق مىاؿلت زئاست الجامعت على اسخخدام/اسدئجاز سيازة.
ٌ .4عخمد عميد البدث العلمي املطالبت وجدىل الى وخدة الشئون املاليت لدسدًدها خسب ألاصىل.
حادي عشر :طلب اللوازم على حضاب بحث مدعوم:
ٌ .1عبؤ مً الباخث مً خالل دًىان اللسم املعني أو الكليت وٍلدم مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق املىاصـاث املعخمدة اذا كان املطلىب أحهصة.
ٌ .3عخمد عميد البدث العلمي الطلب وٍدىل الى دائسة اللىاشم إلحساء الالشم خسب ألاصىل.
اوي عشر :طلب الدعم إلاضافي ملشرأع بحث مدعوم:
ً
ً .1لىم الباخث بخلدًم طلب دعم اطافي مبيىا ؿيه سبب طلب الدعم إلاطافي وملداز الدعم املطلىب.
 .2كساز مىاؿلت زئاست الجامعت بدعم البدث.
 .3املىاشهت الخـصيليت للبدث.
 .4جىصيت لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت.
ً .5ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب إلجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
الث عشر :طلب جحليل عيىاث داخل /خارج الجامعت ؤأ ألاردن:
ً .1لىم الباخث بخلدًم طلب مً خالل اللسم والكليت الى عمادة البدث العلمي ًطلب ؿيه املىاؿلت على جدليل أو ازسال
عيىاث للخدليل داخل أو خازج الجامعت وٍخخر اللساز املىاسب بشؤهه على أن جخطلب طبيعت البدث ذلك ،وأن ًكىن كد زصد
لها مبلؽ لهره الؼاًت ،أما باليسبت للخدليل املطلىب خازج ألازدن ًخم املىاؿلت عليه في خالت أهه ال ًمكً احساإه داخل ألازدن.
 .2الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على احساء الخداليل داخل /خازج ألازدن خسب ألاصىل.
رااع عشر :حضدًد فاجورة جحليل عيىاث داخل /خارج الجامعت ؤأ ألاردن:
ً .1لدم الباخث كخاب ًطلب ؿيه حسدًد مطالبت احساء الخداليل.
 .2ازؿاق الـاجىزة الخاصت بالخداليل.
 .3ازؿاق مىاؿلت زئاست الجامعت على احساء الخداليل.
خامط عشر :طلب حضدًد مطالبت/فواجير ماليت على حضاب بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج حسدًد مطالبت/ؿىاجير ماليت وٍلدم مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق طلب لىاشم معخمد مً عميد الكليت.
 .3الؿىاجير املعخمدة مً الباخث.
ٌ .4عخمد عميد البدث العلمي املطالبت والـىاجير وجدىل الى دائسة اللىاشم إلحساء الالشم خسب ألاصىل.
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صادش عشر :طلب حؼيير باحث على حضاب بحث مدعوم:
 .1حعبئت همىذج طلب حؼيير الباخث.
ً .2ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب الجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
صااع عشر :طلب حؼيير عىوان بحث مدعوم:
 .3حعبئت همىذج طلب حؼيير عىىان.
ً .4ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب الجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
ًال
امن عشر :إػالق مشرأع بحث مدعوم ماليا:
ً
 .1حعبئت همىذج اػالق خساباث بدث مدعىم ماليا.

 .2جىصيت لجىت البدث العلمي باللسم والكليت
 .3وسخت عً البخث امليشىز في وكائع مئجمس علمي أو مجلت علميت حعخمدها الجامعت.
 .4في خال عدم وشس البدث ًسؿم الخلسٍس النهائي للبدث املدعىم.
ً .5ىظس مجلس البدث العلمي في الطلب إلجخاذ اللساز املىاسب بشؤهه.
ً .6دىل الطلب الى وخدة الشئون املاليت إلػالق املشسوع خسب ألاصىل.
ً
مالحظت :جبسيطا لإلحساءاث جم دمج الهماذج السابلت "طلب اػالق خساباث مشسوع بدث علمي" وهمىذج " طلب اػالق ؿني"
وهمىذج " جلسٍس مالي عً بدث مدعىم" بىمىذج واخد ٌسمى "طلب اػالق خساباث مشسوع بدث علمي ".
جاصع عشر :جقدًم طلب اعخماد بحث لؼاًاث (الخحويل ،الىقل ،جإكيد الخعيين...،الخ):
ً
ً
ً .1لدم الباخث طلب دعم بدث علمي الكتروهيا وخسب الخطىاث املركىزة في البىد أوال ( أ ).
 .2جىحيه كخاب للباخث بلساز مجلس البدث العلمي باملىاؿلت على اعخماد البدث للؼاًت املركىزة في الطلب.
ًال
 .3في حال كان البحث مدعوم ماليا ،جطبق الخعليماث من  5-1أيرفع الطلب إلى اللجىت العليا لدعم ألابحاث العلميت.
عشرأن :إػالق ؤبحاث معخمدة لؼاًاث (الخحويل ،الىقل ،جإكيد الخعيين):
ً
 .1حعبئت همىذج اػالق ألابدار املعخمدة وػير املدعىمت ماليا.
 .2ازؿاق مىاؿلت عمادة البدث العلمي على اعخماد البدث.

 .3جىصيت لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت
 .4وسخت مً البدث امليشىز أو امللبىل لليشس.
 .5جىحيه كخاب للباخث بلساز مجلس البدث العلمي باملىاؿلت على اػالق البدث الري جم اعخماده للؼاًت املركىزة في
الطلب.
أاحد عشرأن :اعخماد مشرأع بحث جم إهجازه خالل إحازة الخفرغ العلمي:
 .1كساز مىاؿلت السئاست على احاشة الخـسغ العلمي.
 .2كساز مىاؿلت عمادة البدث العلمي على اعخماد البدث لؼاًاث الحصىل على احاشة الخـسغ العلمي.
 .3جىصيت لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت.
 .4البدث املطلىب اعخماده.
ً .5ىظس مجلس البدث العلمي في البدىر امللدمت اليه مً أحل اعخمادها وزؿع الخىصياث بشؤنها الى مجلس العمداء.
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اللاوي أعشرأن :مكافأث إلاهخاج العلمي :
 .1حعبئت همىذج مكاؿآث إلاهخاج العلمي وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق وسخت مً البدث امليشىز.
 .3ازؿاق معلىماث عً املجلت (حهت إلاصداز والـهسست والخصييف و .)Impact Factor
 .4أزؿاق ما ًـيد أن البدث مىزم على املىكع الالكترووي لعمادة البدث العلمي خسب ألاصىل.
 .5الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على صسؾ املكاؿؤة خسب ألاصىل.
 .6جدىٍل مىاؿلت ألاسخاذ السئيس الى وخدة الشئون املاليت لصسؾ املكاؿؤة خسب ألاصىل.
اللالث أالعشرأن :حضدًد رصوم بدل وشر بحث علمي:
 .1حعبئت همىذج طلب حسدًد زسىم وشس بدث علمي وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق وسخت مً البدث امليشىز.
 .3ازؿاق معلىماث عً املجلت (حهت إلاصداز والـهسست والخصييف و.)Impact Factor
 .4ازؿاق الـاجىزة ألاصل الخاصت بيشس البدث.
 .5الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على صسؾ املكاؿؤة خسب ألاصىل.
 .6جدىٍل مىاؿلت ألاسخاذ السئيس الى وخدة الشئون املاليت لدسدًد الطلب خسب ألاصىل.
الرااع أالعشرأن :جحكيم جإليف فصل ؤأ كخاب:
 .1جىصيت لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت.
 .2كائمت مدكمين مكخىم مً ( )10أسماء ّ
ٌعدها عميد الكليت املعني.
 .3السيرة الراجيت للباخث (وسخت وزكيت ووسخت الكتروهيت).
 .4زالر وسخ أصليت مً الكخاب املساد جدكيمه.
 .5الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على السير في احساءاث الخدكيم خسب ألاصىل.
الخامط أالعشرأن :جحكيم كخاب مترحم:
 .1جىصيت لجىت البدث العلمي في اللسم والكليت.
 .2كائمت مدكمين مكخىم مً ( )10أسماء ّ
ٌعدها عميد الكليت املعني.
 .3السيرة الراجيت للباخث (وسخت وزكيت ووسخت الكتروهيت).
 .4زالر وسخ مً الكخاب ألاصلي وزالر وسخ مترحمت أصليت.
 .5الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على السير في احساءاث الخدكيم خسب ألاصىل.
الصادش أالعشرأن :دعم حضور مؤجمر علمي:
 .1الدعىة املىحهت له مً هيئت املئجمس أو الجهت املىظمت للمشازكت.
 .2املىاؿلت النهائيت مً هيئت املئجمس أو الجهت املىظمت على كبىل الىزكت العلميت امللدمت للمئجمس.
 .3وسخت عً بدثه أو وزكخه العلميت امللدمت للمئجمس.
 .4معلىماث عً املئجمس.
 .5الىمىذج املعخمد للمشازكت باملئجمساث العلميت معبؤ باملعلىماث املطلىبت.
 .6همىذج الليام بمهمت.
 .7همىذج جىزيم إلاهخاج العلمي.
 .8ازؿاق مصادز الدعم الخازجي (اذا وحدث).
ّ
 .9أن ّ
ًلدم الباخث ما ًثبذ أن البدث مدكم مً خالل مالخظاث املدكمين الرًً خكمىا بدثه.
 .10الخيسيب الى ألاسخاذ الدكخىز زئيس الجامعت باملىاؿلت على السير في احساءاث دعم خظىز املئجمس خسب ألاصىل.
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الضااع أالعشرأن :جقرير عن حضور مؤجمر علمي:
 .1مىاؿلت زئاست الجامعت على السـس.
 .2صىزة عً الخىصياث.
 .3البدث امللدم للمئجمس.
 .4صىزة عً حىاش السـس أو كعب جركسة السـس.
 .5وصىالث ماليت  -ان وحدث.-
 .6معلىماث عً املئجمس.
الامن أالعشرأن :طلب مكافإة اهخاج علمي ملوفدي/طلبت الدكخوراه أاملاحضخير:
 .1حعبئت همىذج مكاؿآث إلاهخاج العلمي وجلدًمه مباشسة الى عمادة البدث العلمي.
 .2ازؿاق وسخت مً البدث امليشىز.
 .3ازؿاق معلىماث عً املجلت (حهت إلاصداز والـهسست والخصييف و .)Impact Factor
 .4الخيسيب الى زئيس الجامعت باملىاؿلت على صسؾ املكاؿؤة خسب ألاصىل.
 .5جدىٍل مىاؿلت ألاسخاذ السئيس الى وخدة الشئون املاليت لصسؾ املكاؿؤة خسب ألاصىل.
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