تعليمات رقم ) ( ٣لسنة ٢٠٠٨
تعليمات تنظيم ودعم البحث العلمي في جامعة اليرموك
صادرة بموجب المادة ) (١٠من نظام رقم ) (١١٩لعام ٢٠٠٣
نظام البحث العلمي في جامعة اليرموك
المادة :١

تسمى ھذه التعليمات " تعليمات رقم ) (٣لسنة  - ٢٠٠٨تعليمات تنظيم ودعم البحث العلم ي ف ي جامع ة اليرم وك"
ويعمل بھا بدءاً من .٢٠٠٨/١/٢

المادة :٢

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في ھذه التعليم ات المع اني المخصص ة لھ ا أدن اه ،م ا ل م ت دل القرين ة عل ى خ الف
ذلك.
الجامعة:

جامعة اليرموك

الرئيس:

رئيس الجامعة

الكلية:

أية كلية في جامعة اليرموك

المركز:

أي مركز علمي في الجامعة

العميد:

عميد البحث العلمي والدراسات العليا

الباحث:

من يتولى القيام ببح ث ض من أغ راض ھ ذه التعليم ات ،س واء أك ان عض و ھيئ ة ت دريس أم محاض را
متفرغ ا بمف رده ،أم فريق ا متش اركا ف ي مش روع بح ث واح د ،عل ى أن يك ون الباح ث ال رئيس أو أح د
الباحثين الرئيسيين عضو ھيئة تدريس ،أو محاضرا متفرغا

المادة :٣

المجلس:

مجلس البحث العلمي

اللجنة:

لجنة البحث العلمي في الكلية أو مجلس المركز/المعھد.

أ.

تعم ل الجامع ة عل ى تنظ يم البح ث العلم ي وتنس يقه وتش جيعه ودعم ه ومتابعت ه ونش ره ،وتق دم ال دعم الم ادي
ألعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين في الجامعة ،للقيام بالبحث العلمي وتنميته.

ب .تشجع الجامعة التعاون بين الب احثين ف ي القس م أو الكلي ة أو المرك ز أو ف ي الكلي ات والمراك ز المختلف ة ،للقي ام
ببحوث مشتركة ،كما تشجع إنشاء فرق للبحث العلمي في التخصصات المختلفة.
المادة :٤

يكون الدعم المادي للبحث العلمي في الجامعة من موردين أساسيين ھما:
أ.

ميزانية البحث العلمي في الجامعة

ب .منح خاصة للبحث العلمي من مصادر خارجة عن ميزانية الجامعة.
المادة :٥

يعد عميد الكلية أو مدير المركز أو المعھد باالتفاق مع اللجنة مشروع ميزاني ة س نوية للبح ث العلم ي ،ف ي الكلي ة أو
المركز أو المعھد ويقدمه إلى العميد.

المادة :٦

يع د العمي د مش روع الميزاني ة للبح ث العلم ي ف ي الجامع ة ،ف ي ض وء مش اريع الميزاني ات الس نوية للبح ث العلم ي
المقدمة من عمداء الكليات أو مدراء المراكز أو المعاھد ،ويعرضه على مجل س البح ث العلم ي للنظ ر في ه ،وتنس يبه
إلى الرئيس ،لعرضه على مجلس الجامعة التخاذ القرار المناسب.

المادة :٧

يقرر مجلس الجامعة ميزانية سنوية للبحث العلمي في الجامعة ،في ضوء مشروع الميزانية السنوية للبح ث العلم ي
في الجامعة الذي يقدمه العميد.

المادة :٨

يتولى المجلس إعداد نموذج طلب دعم البحث العلمي ،على أن يراعى فيه بيان ما يلي:
أ.

اسم الباحث وقسمه األكاديمي وتاريخ تعيينه في الجامعة.

ب .وصف لمشروع البحث الذي يراد القيام به.
ج .عرض موجز لما حققه العلماء في موضوع ھذا البحث ،وبيان ما يرجو الباحث أن يتوصل إليه.
د.

خبرة الباحث في ميدان مشروع البحث.

ھـ .بيان بالمراجع والمعدات والمواد والمرافق والبرمجيات التي يحتاجھا المشروع ،ما توفر منھ ا ف ي الجامع ة أو
كان غير متوفر ،مع بيان التكاليف وأبواب اإلنفاق.
و.

منھجية البحث والتقنيات التجريبية.

ز .الجدول الزمني لتنفيذ مراحل المشروع.
المادة :٩

يكون الدعم المالي لمشروعات البحث على أساس سنوي ،وإذا احتاج الباحث لالستمرار مدة أط ول م ن س نة ،فعلي ه
أن يتقدم بطلب مالي للسنة التالية مبررا ذلك تبريرا كافيا.

المادة  :١٠أ .يشمل الدعم المالي للمشروع من ميزانية البحث العلمي في الجامعة ما يلي:
 .١أجور مساعدين
 .٢أجور خدمات السكرتارية ونفقات إعداد المخطوطات والمنشورات.
 .٣تكاليف الخدمات الفنية وتحليل العينات والبيانات.
 .٤أثمان المراجع والبرمجيات والمعدات.
 .٥أثمان اللوازم والمواد المستھلكة.
 .٦نفقات السفر واإلقامة.
ب .يجوز النقل من باب إلى آخر بموجب مبررات يقبلھا العميد.
ج ـ .تتحم ل الجامع ة ،باإلض افة لم ا ورد ف ي الفق رة )أ( م ن ھ ذه الم ادة ،أج ور المس اعدين والخ دمات والمراج ع
والمعدات واللوازم والمواد األخرى ،التي تقدمھا دوائر الجامعة ألعضاء ھيئة التدريس ،والعاملين ف ي الجھ از
األكاديمي فيھا ،ضمن برامجھا وخدماتھا العادية ،دون أن تدخل في الدعم المشار إليه أعاله.

المادة  :١١تكون كل المراجع واللوازم والمعدات التي تشترى من أموال دعم البحث العلمي ملكا للجامعه.
المادة  :١٢أ.

يقدم الباحث طلب دعم البحث العلمي إلى رئيس القسم األكاديمي أو مدير المركز أو مدير المعھد.

ب.

يرفع الطلب بعد دراسته في مجلس القسم إلى عميد الكلية.

ج.

يدرس الطلب في لجنة البحث العلمي في الكلية أو المركز أو المعھد ومن ثم يرفع إلى العميد.

د.

يدرس الطلب في مجلس البحث العلمي التخاذ القرار المناسب بشأنه.

ھـ.

تنطبق على الباحث في المركز تعليمات المركز السارية المفعول.

المادة :١٣

تصرف نفقات السفر واإلقامة للباحث بنا ًء على كتاب من الجھة التي يرغب في السفر إليھا ،يتض من الموافق ة
على استقباله وتقديم التسھيالت له ،إذا كان األمر يتطلب ذلك.

المادة  :١٤أ.

إذا اقتضت طبيعة البحث العلمي السفر للخارج ،فللعميد بناء على توص ية المجل س ،أن ينس ب لل رئيس ص رف
ما ال يزيد على ربع قيمة المياومات المقررة لرتبة الباحث األكاديمي في نظام االنتقال والس فر المعم ول ب ه ف ي
الجامعة ،شرط أن ال تزيد المدة التي تدفع عنھا المياومات لھذا الغرض على سبعة أسابيع في الس نة الدراس ية
الواحدة ،وان ينسب أيضا دفع نص ف قيم ة ت ذكرة الس فر ج وا ذھاب ا وإياب ا بالدرج ة الس ياحية م رة واح دة ف ي
السنة ،شريطة أن ال يكون قد حصل على دعم مالي من جھة أخرى لھذه الغاية.

ب .يج ب أن ال يزي د مجم وع المب الغ الت ي ت دفع للب احثين ع ن نفق ات الس فر واإلقام ة ف ي س نة دراس ية واح دة عل ى
) (%٣٠من المبلغ اإلجمالي المخصص لدعم البحث العلمي في الجامعة.
المادة  :١٥يجوز للباحث أن يتقدم بطلب مخصصات إضافية لمشروع بحثه إلى المجلس للنظر فيه.
المادة  :١٦أ.

يحيل المجلس طلبات الدعم لمشاريع البحث العلمي إلى اللجن ة ،أو إل ى م ن ي راه مناس با م ن ذوي االختص اص
لتقويم ھذه المشاريع.

ب .ينظر المجلس في المشاريع المقدمة ،ويقرر مقدار الدعم لكل منھا في ضوء التوصيات الواردة.

المادة  : ١٧أ.

يتم إقرار الدعم المالي لمشروع البحث العلمي بقرار من الرئيس ،بناء على تنسيب العميد.

ب .بالرغم مما ورد أعاله ،يخصص مجلس البحث العلم ي مبلغ ا ً ال يتج اوز  %٥م ن موازن ة البح ث العلم ي ل دعم
المشروعات التي تقل قيمة الدعم فيھا عن  ٥٠٠دينار وذلك لدعم:
-

مشروعات تخرج الطلبة

-

مشروعات بحوث أعضاء الھيئة التدريسية.١

المادة  :١٨يقوم الباحث باإلنفاق من المبلغ المق رر ل ه ف ي الم ادة ) (١٧أع اله ،حس بما ت دعو الحاج ة إل ى ذل ك ،عل ى أن يك ون
ض من األب واب المق ررة ف ي مش روع البح ث ،وأن يك ون اإلنف اق بموافق ة العمي د وخاض عا لألنظم ة ،والتعليم ات،
والقرارات المالية واإلدارية السارية المفعول في الجامعة.
المادة  :١٩يقدم الباحث تقارير نصف سنوية عن بحثه و مدى إنجازه إلى العميد ،وإل ى ك ل م ن رئ يس القس م وعمي د الكلي ة ،أو
مدير المركز أو المعھد.
المادة  :٢٠أ.

يرسل الباحث صورة عن نتائج البح ث عن د إنج ازه إل ى العمي د ،وإل ى ك ل م ن رئ يس القس م وعمي د الكلي ة ،أو
مدير المركز أو المعھد.

ب .يحق للباحث أن ينشر نتائج بحثه بالطريقة التي يراھا مناسبة ،وعليه أن ينوه بدعم الجامعة للبحث.
المادة  :٢١يقدم العميد إلى المجلس تقريرا عن البحث العلمي في الجامعة ك ل س نة ويرف ع التقري ر النھ ائي ال ذي يق ره المجل س
إلى الرئيس .

دعم البحث العلمي من مصادر خارجة عن ميزانية الجامعة
المادة  :٢٢يشمل ھذا المورد األنواع التالية من المنح:
أ.

منحا ً غير مشروطة تعطى لدعم البحث العلمي في الجامعة

ب .منحا ً تدفع للجامعة مشروطة بإجراء بحوث علمية في دوائر ،أو موضوعات أو ميادين معينة.
ج .منح ا ً تعط ى لباح ث إلج راء بح ث مع ين ،وتوض ع تح ت إدارة الجامع ة وتتعھ د الجامع ة للباح ث باالنتف اع م ن
مراجعھا ومعداتھا وتسھيالتھا األخرى.
د.

منحا ً تعطى لباحث إلجراء بحث معين ،وال توضع تحت إدارة الجامع ة ،وتس مح الجامع ة للباح ث باالنتف اع م ن
مراجعھا ومعداتھا وتسھيالتھا األخرى.

 ١تم تعديل المادة )/١٧ب( من ھذه التعليمات بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) (٢٠١٨/٢٧الذي اتخذه في جلسته رقم ) (٢٠١٨/٣تاريخ ٢٠١٨/١/٢٢

المادة  :٢٣تضم المنح المنصوص عليھا في الفقرة )أ( من المادة ) (٢٢أعاله إلى ميزانية البح ث العلم ي ف ي الجامع ة ،وتطب ق
عليھا األحكام المنصوص عليھا في المواد )٨ــ (٢١أعاله وال تقتطع الجامعة منھا مبلغا مقابل النفق ات اإلداري ة ،أو
نفقات استخدام تسھيالت الجامعة.
المادة  :٢٤أ.

تطبق عل ى الم نح المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة )ب( م ن الم ادة ) (٢٢أع اله أحك ام الم واد )٩ـ ـ (١٤والم ادة

) (١٨أعاله) ،ما دامت ال تتعارض مع شروط المانح التي قبلت بھا الجامعة( ،والمواد )١٩ــ (٢١أعاله.
ب .ينظر العميد في اقتراحات الكليات المعنية بدعم البح ث العلم ي م ن مث ل ھ ذه الم نح ،ويق دم إل ى مجل س البح ث
العلمي توصياته مبينا فيھا:
 .١اسم الباحث ورتبته وقسمه األكاديمي وتاريخ تعيينه.
 .٢مقدار الدعم المالي الذي يقترح تخصيصه لكل باحث.
 .٣أية توصيات أخرى يراھا ضرورية للوفاء بشرط المنحة.
ج .تقتطع الجامع ة مبلغ ا ً تت راوح نس بته ب ين  %١٠و  %٢٠م ن قيم ة المنح ة اإلجمالي ة مقاب ل النفق ات اإلداري ة
ونفقات استخدام تسھيالت الجامعة ،على أن ال يتعارض ذلك مع شروط المانح التي قبلت بھا الجامعة.
المادة  :٢٥أ.

تخضع المنح المنصوص عليھا في الفقرة )ج( من المادة ) (٢٢أع اله ،إل ى أحك ام الم واد )١١ـ ـ (١٤والم ادة
) (١٨أعاله) ،مادامت ال تتعارض مع شروط المانح التي قبلت بھا الجامعة( والمواد )١٩ـــ (٢١أعاله.

ب  .تتقاضى الجامعة مبلغا يتراوح بين  %١٥و  %٢٠من قيمة المنح اإلجمالية ،مقابل انتف اع الباح ث بتس ھيالت
الجامعة ،بقرار من مجلس البحث العلمي ،بناء على البيانات التي يقدمھا الباحث والحسابات أو التق ارير ،الت ي
تقدمھا الھيئات اإلدارية في الكلية أو المعھد أو المركز أو الجامعة ،على أن ال يتعارض ذلك ،فـــي أي حــــــال
مــــن األحوال ،مع شروط المانح التي قبلت بھا الجامعة.
المادة  :٢٦أ.

تخض ع الم نح المنص وص عليھ ا ف ي الفق رة )د( م ن الم ادة ) (٢٢أع اله لش روط الم انح ،م ن حي ث النفق ات
والترتيبات اإلدارية ،وتطبق عليھا أحكام المواد )١٩ــ (٢١أعاله.

ب .تتقاضى الجامعة مبلغا يتراوح بين  %٢٠ %١٠من قيمة المنح ة اإلجمالي ة ،مقاب ل انتف اع الباح ث بتس ھيالت
الجامعة ،بقرار من مجلس البحث العلمي بناء على البيانات الت ي يق دمھا الباح ث والحس ابات أو التق ارير ،الت ي
تقدمھا الھيئات اإلدارية في الكلية أو الجامعة.
المادة  :٢٧إذا احتوت المنحة على مبالغ مخصصة لمكافأة الباحث على عمل إضافي أو عمل خالل إجازت ه تص رف تل ك المكاف أة
له حسب شروط المنحة وتخصيصاتھا ،إن وجدت ،وإال فلعميد البحث العلمي بع د التش اور م ع عمي د الكلي ة المعن ي،
أن يقرر مقدار المكافأة وطريقة صرفھا .ويشترط أن ال تزيد المكافأة على عمل إضافي في فصلين دراسيين في س نة
دراس ية واح دة ع ن قيم ة الرات ب اإلجم الي لش ھر واح د م ن روات ب الباح ث وان ال تزي د المكاف أة عل ى العم ل خ الل
اإلجازة في سنة واحدة عن الراتب اإلجمالي لشھرين من رواتب الباحث .وال يدخل في ھذه المكافأة مياوم ات الس فر
المصرح بھا في المنحة والمعطاة وفقا لشروط المنحة أو وفق األنظمة المعمول بھا في الجامعة.

المادة  :٢٨إذا ك ان ف ي المنح ة مخصص ات ل دفع نس بة م ن رات ب الباح ث مقاب ل تفرغ ة جزئي ا أو كلي ا للقي ام ب ذلك البح ث يج ب
مراعاة ما يأتي:
أ.

يجب الحصول على موافقة مجلس قسم الباحث األكاديمي ،وتصديق عميد الكلية على مقدار تفرغه للقيام بذلك
البحث.

ب .تعد المساھمة المخصص ة ف ي المنح ة لتع ويض رات ب الباح ث ج زءا م ن دخ ل الجامع ة وميزانيتھ ا ،وي دفع ل ه
راتبه اإلجمالي كامال ،وتحفظ له كامل حقوقه ع ن م دة التف رغ ف ي االدخ ار والمكاف أة ،والتع ويض ع ن الخدم ة
واألقدمي ة ف ي التعي ين والرتب ة واس تحقاق التثبي ت والت أمين الص حي والت أمين عل ى الحي اة ،وس ائر الحق وق
الثابتة والمكتسبة للمتفرغين من أعض اء ھيئ ة الت دريس ،والمحاض رين المتف رغين م دة عملھ م ف ي الجامع ة،
وعن مدة خدمتھم فيھا.
ج .إذا كان التفرغ للبحث كامال فال تعد مدته ،كلھا أو بعضھا إج ازة ب دون رات ب بمقتض ى أحك ام الم ادة ) (٢٣م ن
نظ ام أعض اء ھيئ ة الت دريس رق م ) (١١٧لس نة  ،٢٠٠٣وك ذلك ال تع د ،كلھ ا أو بعض ھا ،إج ازة تف رغ علم ي
بمقتضى أحكام المادة ) ٢٥أ( من نظام أعضاء ھيئة التدريس المذكور آنفا.
المادة  :٢٩للجامعة أن تستدرج أو تقبل عقودا من ھيئات خارجية للقيام ببحوث ودراسات لحس اب تل ك الھيئ ات أو نياب ة عنھ ا،
ولھا أن تستدرج طلبات من أعضاء ھيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين للمشاركة في تل ك البح وث والدراس ات،
أو أن تكلفھم المشاركة فيھا ،وتطب ق عل يھم أحك ام الم ادة ) (٢٧أع اله م ن حي ث المكاف آت كم ا تطب ق عل يھم أحك ام
المواد )٨ــ (١٤أعاله ،كلھا أو بعضھا ،حسبما يقرر ذل ك مجل س البح ث العلم ي ف ي ك ل حال ة ،وك ذلك تطب ق عل يھم
أحكام المواد )١٩ــ (٢١أعاله ،إذا رأى مجلس البحث العلمي أنھا واردة.
المادة  :٣٠تلغي ھذه التعليمات تعليمات رقم ) (١٣لسنة ١٩٨٢
المادة  :٣١الرئيس والعميد مسؤوالن عن تنفيذ أحكام ھذه التعليمات.

