
 التدريس في الفصل الصيفي هيئة ألعضاءالعمل البحثي تعليمات 
 
 

 

ويعمل ( في الفصل الصيفي ألعضاء هيئة التدريس العمل البحثي تعليمات)تسمى هذه التعليمات  (:١) المادة
 .بها اعتباراً من تاريخ صدورها

 :يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المبينة إزاء كل منها (:2)المادة 
ي خارج عضو هيئة تدريس في جامعة أو معهد علمي أو مركز بحث هو عمل يقضيه: العمل البحثي

 .األردن خالل الفصل الصيفي
 .العمل البحثي هقضى فييالعلمي أو المركز البحثي الذي سالجامعة أو المعهد : الجامعة المشاركة

المتقدم بطلب  ية في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيةئة التدريسأحد أعضاء الهي: عضو هيئة التدريس
 .للعمل البحثي

في الجامعة المشاركة والذي  كاملبدوام  أو البحث المرتبطعضو هيئة التدريس  :كالباحث المشار
 .سيتعاون مع عضو هيئة التدريس في إنجاز البحث

 .القسم الذي يتبع إليه عضو هيئة التدريس: القسم
 .الكلية التي يتبع إليها عضو هيئة التدريس: الكلية

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية: الجامعة
إلنجاز مشروع  مشاركمع باحث  يتعاون خالله بعمل بحثييقوم أن هيئة التدريس لعضو يجوز  (:3) المادة

 USجامعة حسب تصنيف  055أعلى من ضمن  المشاركةتكون الجامعة محدد على أن  بحثي
News و أTHE أو QS جامعة باتفاقيات بحثيةالالجامعات التي ترتبط بها  أو أن تكون من. 

 :للعمل البحثي آلية التقدم (:٤)المادة 
عضو هيئة التدريس مقترح بحث علمي إلى القسم المعني يشير فيه أن هذا البحث  يقدم -1

  .في موعد أقصاه نهاية شهر شباط (العمل البحثي)ألغراض 
الكلية والبحث العلمي في القسم  انلجب اإلقرار المتبعة في الجامعة ممثلةيمر البحث في مراحل  -2

 .الجامعةو
بأسماء الباحثين الذين تم الموافقة على مقترحاتهم البحثية إلى ترسل عمادة البحث العلمي قائمة  -3

 .الكليات في الجامعة
 (لعمل البحثيا)بطلب على المقترح البحثي يتقدم عضو هيئة التدريس الذي حصل على موافقة  -4

واسم الباحث  اسم الجامعة المشاركةيبين فيه  من شهر نيسانالقسم خالل النصف األول إلى 
خاللها مشفوعا برسالة دعوة من الباحث المشارك أو  العملترة التي ينوي قضاء المشارك والف

 .القسم الذي يتبع له
القسم وعميد الكلية بالطلب وترفع الطلبات إلى رئاسة الجامعة قبل نهاية شهر مجلس ينظر  -0

 .نيسان
 .بقرار من رئيس الجامعة العمل البحثيتكون الموافقات على  -6

بموافقة لجنة البحث العلمي في  إالاو موضوع البحث  العمل البحثيقضاء  ال يجوز تغيير مكان (:٥)المادة 
  .الجامعة ورئيس الجامعة قبل السفر

 أية إجازة من أي نوع وفي حال الحصول على إجازة من أي نوع العمل البحثيتبع يأن  يجوز ال (:٦) المادة
وتسترد الجامعة جميع المبالغ المدفوعة بما فيها قيمة  العمل البحثيلغى ي بعد الفصل الصيفي آخر

 .التذكرة
عتماد العالمات من قبل عمداء الكليات الخر موعد آانتهاء مع تبدأ  للعمل البحثيالفترة المتاحة  (:٧)المادة 

 .المعتمدالجامعي وتنتهي مع بدء دوام أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة وذلك حسب التقويم 
جازة السنوية لعضو قصى هو عدد أسابيع اإلأربعة أسابيع والحد األ العمل البحثيدنى لمدة الحد األ :(٨) المادة

  .هيئة التدريس حسب التعليمات
                                                      

 .م2 22/5/21، بتاريخ 2 22/21قرار مجلس العمداء رقم   



 (:٩)المادة 
 : ما يلي بالعمل البحثيتمتع ييصرف لعضو هيئة التدريس الذي   - أ

إلى أقرب مطار من عمان  اوإياب اتذكرة بالدرجة المقررة له حسب نظام االنتقال والسفر ذهاب  -1
 .المشاركةلجامعة ل

 :مكافأة مالية تحسب قيمتها حسب المعادلة التالية  -2
 35÷ راتب شهر مع العالوات دون عالوة التنقل × (أيهما أقل 06عدد األيام الفعلية لإلجازة أو )

عية تخصم قيمة الدعم بما في إذا كانت الدعوة البحثية من الجامعة المشاركة مدعومة من الجهة الدا  -ب   
 .2-أ-9ذلك دعم التذكرة إن وجد من مكافأة عضو هيئة التدريس المذكورة في الفقرة 

ويتم دفع باقي قيمة مكافأته قيمة  دريس قبل سفره تعادل نصفصرف سلفة لعضو هيئة الت يجوز   -ج     
الواردة في هذه  العمل البحثيشروط وفي حال عدم تحقيق أي من  العمل البحثيبعد عودته من المكافأة 

 .التعليمات يسترد منه مبلغ السلفة وقيمة التذكرة التي صرفت له سابقا
العمل  فترةفي الجامعة المشاركة طيلة قامته يئة التدريس تقديم ما يثبت إيطلب من عضو ه :(١٠)المادة 

الجامعة قسم الباحث المشارك في  منعلى شكل رسالة تأييد التي حددها في طلبه للقسم  البحثي
  .المشاركة

سكوبس عضو هيئة التدريس نشر ورقة علمية في مجلة مصنفة ضمن قاعدة بيانات يجب على  (:١١)المادة 
بموضوع مقترح البحث وبتأليف ارتباطا وثيقا رتبطة على أن تكون م( مستوى ربع أول أو ثاني)

والجامعة المشاركة ضمن ارتباطات الجامعة يرد اسم  أنمشترك مع الباحث المشارك على 
وفي حال لم يتمكن الباحث من الحصول على قبول لنشر البحث خالل ثمانية عشر شهراً  ،المؤلفين

 .يطالب بجميع المصاريف التي ترتبت على سفره العمل البحثيمن انتهاء مدة 
 .العمل البحثيفترة ال تدعم الجامعة حضور المؤتمرات العلمية خالل  (:١2)المادة 
العمل قبل انهاء كافة متطلبات  عمل بحثي آخرال يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على  (:١3)المادة 

 . من هذه التعليمات 11بما في ذلك نشر الورقة العلمية بحسب المادة  البحثي السابق
 .التعليماتت التي لم يرد ذكرها في هذه اليبت رئيس الجامعة في الحا :(١٤)المادة 

 


