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 مقدمة 1

 عن تأسيس عمادة البحث العلمي  موجزةنبذة  1.1

تولي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية البحث العلمي عناية خاصة وتعتبره من أهم 

يساهم في تحسين ل لرفع المستوى العلمي للجامعة وخدمة المجتمع وطريقها وظائفها

 المستوى اإلقتصادي والمعيشي والصحي لألردنيين.

 

ولتحقيق استراتيجيات الجامعة فيما يخص البحث العلمي، قامت الجامعة بإنشاء عمادة 

، أي بعد نصف عام تقريباً من إفتتاح الجامعة، حيث ارتبطت 1/1/1987البحث العلمي في 

عمادة البحث العلمي  سميتي عمادة واحدة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ف

 كليةتم فصل العمادتين إلى عمادة البحث العلمي و 1990والدراسات العليا. وفي عام 

 الدراسات العليا.

 

ومنذ إنشاءها قامت عمادة البحث العلمي بوضع السياسات واإلستراتيجيات التي تخص 

عة لتكون من أفضل الجامعات على البحث العلمي، لتطوير مسيرة البحث العلمي في الجام

على  2017العام  في الجامعةالمستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، حيث أصبح ترتيب 

 5, وحازت الجامعة على تصنيف جامعة في العالم (500)المستوى العالمي ضمن أفضل 

stars  منQS. 
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 الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي 1.1
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 أهداف عمادة البحث العلمي  1.1

 ودعمه وتشجيعه. تنفيذ سياسات البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه .1

 تطوير المعرفة األساسية والتطبيقية لحل مشاكل العصر. .2

زم وكافة لالا الدعم الماليخدمة الباحثين في الجامعة وخاصة الباحثين الجدد وتوفير  .3

 إلنجاح أبحاثهم.التسهيالت الممكنة لهم 

طلبة الدراسات  لبحوث رسائل زمالرفع نوعية التعليم والتركيز على توفير الدعم ال .4

 العليا.

 السعي إليجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. .5

ربط األبحاث التطبيقية التي يتم تنفيذها في الجامعة مع القطاع الصناعي وتطويرها  .6

 جات تخدم المجتمع.ونقلها لتصبح منت



 2017التقرير السنوي: 

 - 5 -  عمادة البحث العلمي

تشجيع الباحثين على القيام ببحوث إبداعية ومساعدتهم على تسجيل براءات  .7

 اإلختراع.

المتعلقة بتلك  االمورمتابعة نشاطات البحث العلمي داخل وخارج الجامعة وجميع  .8

 النشاطات.

إعداد الموازنة السنوية للبحث العلمي وإعداد التقرير السنوي عن نشاطات البحث  .9

 تخص البحث العلمي في الجامعة. التي دراساتباالضافة الى التقارير وال ميالعل

تشجيع الباحثين في الجامعة على إيجاد تعاون مع باحثين من داخل وخارج األردن  .11

 لتطوير البحث العلمي.

إدارة الشؤون المالية للمشاريع العلمية المدعومة من داخل وخارج الجامعة  .11

 للجهات الداعمة. وتقديمها التقارير المالية الخاصة بها واعدادومتابعتها 

 

 والشعب في عمادة البحث العلمي والمهام الموكولة لكل منها  الدوائر 1.1

 خدمات البحوث: دائرة

االدارية والمعامالت المالية بمختلف انواعها والخاصة  الطلباتالتعامل مع كافة  .1

 بالبحوث العلمية المدعومة من داخل وخارج الجامعة.

 .المرحلية والنهائية الخاصة بالبحوث إعداد التقارير المالية .2

 اإلجابة على إستفسارات الباحثين المتعلقة بأبحاثهم المدعومة. .3

والمعلومات لتطوير وتنظيم البرنامج المالي المتابعة المستمرة مع مركز الحاسوب  .4

 وبناء أي تقرير جديد يلزم للعمل.

وتدوين قراراتها ومتابعة  في الجامعة تحضير جدول أعمال لجنة البحث العلمي .5

 تنفيذها.

زمة لتحديد سياسات وإستراتيجيات دعم األبحاث اإلحصاءات المتنوعة والالاعداد  .6

 العلمية في المستقبل
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 البحوث:شعبة مالية 

مع وحدة اللوازم المركزية ووحدة الشؤون المالية  تنفيذ طلبات اللوازممتابعة  .1

 .في الجامعه والجهات ذات العالقة

البرنامج المالي المتعلق بالبحوث االشراف على المالية وتنفيذ الطلبات متابعة  .2

 العلمية.

من مصادر  إصدار التقارير المالية الخاصة بالبحوث المدعومة من الجامعة أو .3

 أخرى.

 في الجامعه. ومات إحصائية خاصة بالبحث العلميإصدار معل .4

 جميع المعامالت المالية والفواتير توثيقوحفظ الملفات الخاصة بالبحوث العلمية  .5

 .الخاصة بها

 ستقبال وتوثيق البحوث:اشعبة 

لعرضها على لجنة  بها تمهيداإستقبال مشاريع البحوث وتدقيقها وتحضير قائمة  .1

 .في الجامعه لبحث العلميا

 األبحاث المقدمة إلى العمادة. دعم استكمال اإلجراءات الخاصة بالموافقة على .2

 خاص بكل بحث. تنظيم وتبويب األبحاث وفتح ملف .3

إصدارالتقارير والمعلومات والبيانات اإلحصائية الخاصة بالبحوث العلمية المدعومة  .4

 من مصادر أخرى. وأمن الجامعة 

 األبحاث العلمية حتى يتم إغالقها. توثيق متابعة .5

 شعبة المجالت البحثية:

ستالم البحوث المقدمة للنشر في المجالت التي تصدر عن الجامعة وإرسالها ا .1

 للتحكيم.

 ستكمال إجراءات إخراج هذه البحوث بصفتها النهائية.ا .2

واللون وما  متابعة إخراج المجلة بصفتها النهائية والتأكد من ترتيب البحوث واللغة .3

 يترتب عليها من إجراءات أخرى حتى إصدار األعداد الدورية.

 متابعة طباعة المجلة لدى المطابع والتاكد من دقة الطباعة وجودتها. .4
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 الديوان:

 .البحث العلمي عميدبكافة االعمال الموكله اليه من قبل القيام  .1

 العمادة.ب الخاصةمتابعة األمور اإلدارية  .2

 .من المستهلكات او التجهيزات احتياجات العمادة لمساعدة بتحديدا  .3

رشفة ألااإلشراف على برنامج ارشفة كافة الوثائق الخاصة بالبحوث العلمية و .4

بشكل مستمر مع مركز الحاسب والجهات المعنية األخرى في  تطويرهومتابعة 

 الجامعة.

 اعداد المخاطبات الداخلية والخارجية الخاصة بالبحوث العلمية.  .5

 

 مكتب استقطاب ودعم البحوث الخارجية :

متابعة دعوات تقديم مقترحات المشاريع البحثية الخارجية وتعميمها على أعضاء  .1

 الهيئة التدريسية .

إعطاء ورش عملية ألعضاء الهيئة التدريسية لمساعدتهم في تقديم مقترحات  .2

 مشاريعهم البحثية للدعم الخارجي .

 جية المدعومة .متابعة المشاريع البحثية الخار .3

التواصل مع جهـات الدعــم الخارجــي، وذلك لترتيب زيارات ميدانية للجامعــة و  .4

  .مرافقها، وكذلك من أجل إبرام إتفاقيات تعاون مع تلك الجهات
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 اللجان والمجالس التابعة لعمادة البحث العلمي  1.1

 /11/82017لغاية  لجنة البحث العلمي في الجامعة

 رئيسا   -عميد البحث العلمي حداد سرحان األستاذ الدكتور

 رئيس اللجنهنائب  -الدراسات العليا كلية عميد برهان البس األستاذ الدكتور

 عضوا -سنان/ كلية طب األ لهام أبو الهيجاءااألستاذ الدكتور 

  عضوا -عميد كلية الزراعة/  كامل زهدياألستاذ الدكتور 

 عضوا -الطبية التطبيقيةالعلوم كلية  عميد/محمد الجراحالدكتور 

 عضوا -لهندسةا/ كلية  وائل أبو الشعر األستاذ الدكتور

 عضوا -تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات/ كلية  محمد فريوانالدكتور 

 ممثل مجتمع محلي - سعادة السيد صخر النسور/ نقيب الجيولوجيين األردنيين

االردني للصناعات  فيصل عبد الدايم/مدير عام شركة المركز سعادة الدكتور

 ممثل مجتمع محلي -البيولوجية 

 

 /1/92017من  ء  ابتدا لجنة البحث العلمي في الجامعة 

 رئيسا   -عميد البحث العلمي/ غسان طشطوش األستاذ الدكتور

 رئيس اللجنهنائب  -الدراسات العليا كلية عميد /برهان البس األستاذ الدكتور

 عضوا -الزراعه  كلية عميد/ كامل زهدياألستاذ الدكتور 

 عضوا -طب االسنان/ كلية لهام أبو الهيجاءااألستاذ الدكتور 

 عضوا -كلية الهندسة/ وائل أبو الشعراألستاذ الدكتور 

 عضوا -العلوم الطبية التطبيقية/ كلية  محمد الجراحالدكتور 

 عضوا - الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات/ كلية محمد فريوانالدكتور 

 ممثل مجتمع محلي - أمين عام نقابة المهندسين األردنيين/ م. محمد أبو عفيفة 

مكتب الشؤون العملية واألبحاث, مركز الحسين /مدير ة أمل العمريالدكتور

  ممثل مجتمع محلي - للسرطان
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 اإلداريين في عمادة البحث العلمي  1.1

 اإلداري الموقع 31/8/2017 لغاية 1/9/2017 من ابتداء  

  العلمي البحث عميد حداد سرحان الدكتور غسان طشطوش الدكتور األستاذ

 العلمي البحث عميد نائب كاظم النمري الدكتور الدكتور محمد فريوان

حراحشة  محمد الدكتور عيسى الهويدي الدكتور

 (2017-2-28)لغاية 

 العلمي البحث عميد نائب

 العلمي البحث عميد مساعد ارشيدات محمد الدكتور  نور المرتضي الدكتور

 العلمي البحث عمادة ديوان رئيس السيدة رانيا غرايبه السيدة رانيا غرايبه

 مدير دائرة خدمات البحوث عال هنداوي نسةاال هاني طالفحة مهندسال

 التدقيق  شعبة رئيس السيد هاني طالفحة -

 البحوث وتوثيق إستقبال شعبة رئيس نسيم الشرعة السيدة  نسيم الشرعة السيدة 

 البحوث مالية شعبة رئيس السيد زهير سعيدين  السيد زهير سعيدين

 المجالت البحثية شعبة رئيس السيدة رحاب ذيب السيدة رحاب ذيب

 

 موظفوا عمادة البحث العلمي غير اإلداريين  1.1

 الجهة اإلدارية المسمى الوظيفي اإلسم

 مكتب العميد سكرتيرة/طابعة با القاضير

 الديوان عامل مكتب محمود قيزان

 الديوان عامل مكتب بسام المومني

 الديوان عامل مكتب بالل بني احمد
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 المجالت العلمية المحكمة والمصنفة الصادرة عن عمادة البحث العلمي 1.8

حيث يقوم أ.د. محمد  )بدعم من صندوق دعم البحث العلمي( المجلة األردنية للهندسة المدنية

 طالب عبيدات بادارة هذه المجله بشكل كامل.

 الدعم المالي للمشاريع 2

 ملخص عام  1.1

الذي حصل عليه  )الداخلي والخارجي( للبحث العلمي لدعم الماليالعام ل مجموعالبلغ  .1

( جميع 1جدول رقم )يلخص  .أردني مليون دينار (4.86)الباحثون في الجامعة 

 البحوث المدعومة داخليا وخارجيا. ب المتعلقة التفصيلية  اإلحصائيةالمعلومات 

 :على النحو التالي في عمادة البحث العلمي ا  جديد بحثا   (286)تم توثيق  .2

 (272)   تقريبا دينار (1,294,848)بمجموع دعم  مدعومة من الجامعة بحثا 

 (2) تقريبا دينار ألف (119)بمجموع دعم  محلي -بحاث مدعومة دعم خارجيأ 

 (12) تقريبادينار مليون (2.98)بمجموع دعم  ردنابحاث مدعومة من خارج األ 

 تقريبا دينارالف  (45) همقداربمجموع دعم  ا  ضافيإ ا  دعم ا  بحث (38) تم دعم  .3

 ادينار تقريباالف  (9) همقدار بمجموع دعم حث على دعم نشرب (34)حصل  .4

 دينارألف  (405) الكتبالباحثين من خالل حوافز النشر وتأليف  بلغ مجموع مكافآت .5

نوعية وزيادة عدد االبحاث المنشورة بهذه الحوافز  من المتوقع ان تساهمو ،تقريبا اردني

خاصة بعد  االبحاث والمجالت العلميه العالمية والمصنفة التي تنشر فيها ابحاث الجامعة

 .17/11/2116تعديل تعليمات حوافز النشر العلمي بتاريخ 

 عليه حصلللبحث العلمي الذي  المحلي والدولي الخارجي المجموع الكلي للدعمبلغ  .6

 مقدارنسبة وبذلك يكون قد بلغ ، تقريبا أردني دينار مليون( 3.1)ن في الجامعة والباحث

 .الكلي الخارجيالدعم  من %57 المقدم من الجامعة الدعم

 يلي: ايالحظ م 2116بالمقارنة مع العام  .7

 بحدود ال  (والداخلي  الخارجي)ا بحث العلميلل المالي الدعممجموع قيمة  زيادة

32.% 

 51بنسبة  للبحث العلميالدعم الخارجي مقدار  زيادة%  
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 43 بلغت النشر بنسبة حوافز تآمكافمقدار اد يدزا% 

 26بنسبة عدد االبحاث المدعومة  نقصان%



 

 

 

 

 2017البحث العلمي في الجامعة لعام  ملخص احصائيات: 1جدول 

 

      

       
        

    

     ي

  لي

    

    ي
       �ح

     ع

 ال    
      �  

    فز      

  �  

    

إض في
               

    

إض في
  �             �

    فز 

  �  

           ع

     لي
      %

     لي       

    

     ي

  لي

           ع     ي    

      ي

    %

      

      ي

       ع

    لي

     ي

%    ى

     ع

     

%118569924%093423893423830%911030232104447549873304400056011162225146114.28  ه�     ل  

%1153822%0000%123000150273578542984150000 0226871153826.55  ز      ل ه

    ل    ل  

  آل   
1812011326836113289106462.55870780116304624628129915.97%045600456001%3268997%

    ل    ل  

                
6170202544223055073506150001350292511361577.73%081360781360726%94976420%

       ل  

      ي
15111303062838417693911.53420010851601319860611.27%606681129530119019838%138880429%

%578851%0000%6400010026270030660.2538000022725578853.29 أل �       ل  

%2472715%0000%2247011714941072142130680989409603359524727114.04      ل  

%3149846%0000%3513000484732169595846701963012405751631498417.88  ص      ل  

%1370102132311393013647.511000109113931437002.48      ض  ل  
0

830083000%520001%

   �        ل  

       
0700185754045055760001050500861037915.89%058100581002%1618913%

          ل  

    ص   
01110305108700500001800110000.62%482000482002%592001%

%4859778100%10886829893753098243100%1361332123286345803858978570446445047780189664054721761535100      ع

   ل  

   لي       ع           ج                                                           



 

 

 

 وخارجيا داخليا المدعومة لبحوثا 1.1

تيم ( بحثا  في حيين 71) بواقع المدعومةبحوث لالعدد األعلى ل الطبحققت كلية   .1

   .(1) رقم الشكليبين  كما العمارة فقط لكليةواحد  دعم بحث

 

  لجميع الكليات المدعومة البحوث عدد: 1شكل 

 

 تييدريسالهيئيية  ألعضيياء( نسييبة عييدد البحييوث المدعوميية 2شييكل رقييم )يلخييص  .2

بحيث ( 1.13أعلى نسيبة بواقيع ) طب البيطريلجميع الكليات، وقد حققت كلية ال

أدنيى  تكنولوجيا الحاسوب والمعلومياتبينما حققت كلية لكل عضو هيئة تدريس 

   .( بحث لكل عضو هيئة تدريس1.136)نسبة 
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  لجميع الكليات ألعضاء هيئة التدريسالمدعومه من الجامعة عدد البحوث نسبة  :2شكل 

ة الجامع داخل وخارج من ةبين عدد البحوث المدعوم ةمقارن (2) رقم يبين الجدول

عام الفي  (18)من  زادالحظ ان عدد البحوث الخارجية قد ي. 2117-2119 لألعوام

عدد البحوث الكلي المدعومة داخليا  وخارجيا   نقصو 2117في العام  (14)إلى  2116

 .بحثا   (286)إلى  (385) من

 

 

 2017 – 2009 لألعوام المدعومة داخلياً وخارجياً عدد البحوث  : 2جدول 
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 عدد البحوث 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 عدد البحوث الداخليه 242 270 211 254 302 346 367 272

 البحوث الخارجيهعدد 17 20 20 13 12 13 18 14

 المجموع الكلي 259 290 231 267 314 359 385 286
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 من الجامعة الداخلي المالي توزيع الدعم 1.1

 ةث العلمييييولبحيييليييدعم ابليييغ المجميييوع العيييام لليييدعم الميييالي المقيييدم مييين الجامعييية  .1

 .دينارا  ( 1761535)

 الكلييات،( قيمة دعم البحث العلمي من الجامعية موزعيا  عليى 3يلخص شكل رقم ) .2

 ( نسبة هذا الدعم حسب الكلية.4بينما يوضح شكل رقم )

 (314984) بمقييدار ميين الجامعيية أعلييى دعييم داخلييي علييىالصيييدله كلييية  حصييلت .3

 حيين حصيلت في، الكلياتالمقدم لجميع  الدعم اجمالي من%( 18بنسبة )و  ا  دينار

 لكليية العميارة ( دينيار11111ا )أقلهي بليغ متفاوتيةدعيم  قييمعليى  األخيرىالكليات 

 . من اجمالي  الدعم المقدم لجميع الكليات %(1,62وبنسبة )

( بحثا  تم دعمها 272( بحثا  من مجموع )136الماجستير ) رسائلبلغ عدد بحوث  .4

عدد األبحاث المدعومه  اجمالي%( من 51من الجامعة، وبنسبة وصلت إلى )

 داخليا .

ميين نصيييب األبحيياث الشخصييية  الييداخلي الييدعمقيميية  االكبيير ميينكانييت الحصيية  .5

( 714464حيييث بلغييت قيميية هييذا الييدعم ) )دعييم باحييث( ألعضيياء هيئيية التييدريس

 الدعم الداخلي. اجماليمن  (%41) نسبةبا  وينارد
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  حسب الكليات الدعم المالي الداخليقيمة : 3شكل 
 

 

 حسب الكليات  الداخلي الدعم المالي ةنسب: 4شكل 
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 كلية الهندسة

14% 
 كليه الزراعة

7% 

 كلية العلوم واآلداب

16% 

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية

8% 

كلية الطب 

 البيطري

11% 
 كلية طب األسنان

3% 

 كلية الطب

14% 

 كلية الصيدلة

18% 

 كلية التمريض

2% 

كلية تكنولوجيا 

 الحاسوب

6% 
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 )األردنلخارجي )من داخل و خارج وزيع الدعم ات 1.1

ه مقيدار بمجميوع دعيم ا  بحثي (14) مين خيارج الجامعية بلغ عدد البحوث المدعوميه .1

 م الكليييدعميين مقييدار اليي (%64)مييا يقييارب والييذي يشييكل  ا  دينييار (3198243)

 .للبحث العلمي في الجامعة

حصيلت عليى دعيم خيارجي وهيي قيد  فقيط كلييات سيبع نأ( 1رقيم ) يبين الجيدول  .2

 التميريضكلية العليوم الطبيية المسياندة وكليية و واآلدابكلية العلوم و الهندسة كلية

 .وكلية العمارة الطب ةكليو البيطري كلية الطبو

%( ميين 38أعلييى نسييبة دعييم خييارجي حيييث بلغييت ) طييب البيطييريالحققييت كلييية   .3

   مجموع قيمة الدعم الخارجي الذي حققته الجامعة.

حسيييب المدعوميييه مييين خيييارج الجامعييية ( عيييدد البحيييوث 5يوضيييح الشيييكل رقيييم )  .4

قد حصلت عليى أعليى  الهندسةالطب البيطري وكلية  كليةالكليات، حيث يتبين أن 

 (.لكل منهما بحوث 3 وعددها) عدد من البحوث الخارجية

 

 الجامعةات كليل الخارج المدعومه من عدد البحوث: 5 شكل
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 تمويل البحث العلمي  1.1

مقارنييه  2117 الجامعيية لعييام المقييدم ميينللبحييث العلمييي  الكلييي أمييا عيين مقييدار الدعييـم

قيمية فيي نقصيان  هنيا يالحيظ أن (. 6) رقيم الشيكل فييقد تم تلخيصيه باألعـوام السابقة ف

( 7يبييين الشييكل رقييم ) ،ميين ناحييية اخييرى السييابقة. بيياألعواممقارنيية  2117للعييام الدعييـم 

فيي  زييادةهنا   يالحظ أن، حيث 2117-2111 لألعواممقدار الدعم الداخلي والخارجي 

يقابلهيا نقصيان فيي قيمية اليدعم  2116مقارنية بالعيام  2117للعيام  خيارجيال مقدار الدعم

 . داخليال

 

 

 2017-2004 ألعـوامل الجامعة المقدم منللبحث العلمي  مقدار الدعـم الكلي: 6 شكل

 

 

 

 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ي 
خل

دا
 ال

عم
لد

 ا
مة

قي
(

ار
ين
 د

ف
أل

) 



 2117التقرير السنوي: 

 - 19 -  البحث العلميعمادة 

 

 2017- 2010 لألعوامالخارجي والداخلي مقدار الدعـم : 7 شكل

 
 (2017-2004) للفترةمن الجامعة  للبحث العلمي المقدم السنوي الدعمقيمة : 3جدول

 السنة مقدار الدعم ة الزيادة السنويةنسب

____ 218,414 2004 

56.90% 342,881 2005 

46.60% 502,729 2006 

28.70% 646,841 2007 

49.40% 966,174 2008 

11.50% 1,077,236 2009 

-9.90% 970,583 2010 

23.35% 1,197,299 2011 

11.09% 1,330,084 2012 

-14.1% 1,142,313 2013 

72.3% 1,968,438 2014 

5.00 % 2,068,776 2015 

19.00% 2,465,287 2016 

-28.5% 1,761,534 2017 

 البحث العلمي في الجامعة 3
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 منذ التأسيس  االنتاج العلمي 1.1

 .منذ تأسيس الجامعة إلى عرض تطور البحث العلمييهدف هذا الجزء من التقرير 

شكل ال يبين   Scopusتستند هذه الدراسة على معلومات تم جمعها من قاعدة البيانات 

 فقط المصنفة) عدد أعضاء هيئة التدريس وعدد األبحاث العلمية السنويةادناه ( 8رقم )

Article or Review) التي  للجامعات العالميةالتصنيفات  ألغراضما يحتسب  ألنها

-1987للفترة  قام أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بنشرها في مجالت علمية سنويا  

حجم  فيالمضطردة الزيادة  بشكل عاميالحظ . Scopusقاعدة البيانات حسب  2017

بالرغم  ،في عدد االبحاث المنشورةمضطردة ترافقت مع زيادة  الكادر االكاديمي والتي

كما يمكن مالحظة وجود من ثبات عدد االبحاث المنشورة اثناء بعض الفترات الزمنيه. 

-2013 أعوامبالمقارنة مع  2017و 2016أعوام قفزة في عدد االبحاث المنشورة 

. 1/1/2012اعتبارا  نظاما  لحوافز النشر العلمي  الجامعة العتمادوالتي قد تُعزى  2015

بتقاطع منحنى عدد نحو تحقيق الهدف االستراتيجي للجامعه  وبهدف تعزيز هذه القفزة

اعضاء الهيئة التدريسية مع منحنى عدد االبحاث المنشورة سنويا  )اي الوصول الى 

، فقد اُعيد النظر بنظام الحوافز حيث تم لكل عضو هيئة تدريس بالسنه( جيدمعدل نشر 

زيادة مما أدى الى  1/1/2015 من اعتبارا   بشكل مجزي زيادة قيمة حوافز النشر

اضافة الى ذلك  .2016 العامخالل عدد االبحاث العلميه المنشورة للجامعه ملحوظة في 

بشكل يهدف الى رفع  17/10/2016فقد تم تعديل تعليمات الحوافز مرة اخرى بتاريخ 

 مستوى االبحاث المنشوره وزيادة عددها. 
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  منذ التأسيس وعدد أعضاء هيئة التدريسالمنشورات العلمية عدد : 8  شكل

 في الجامعه الكفاءة البحثية للباحثين 1.1

بحثا علميا  619ما مجموعه  ( Scopusحسب قاعدة البيانات) الباحثون في الجامعة نشر

عضو هيئة  785منشورات المؤتمرات( في حين يوجد في الجامعة بحثا  باستثناء  458)

 أستاذ 291أستاذ مشار ،  273أستاذ،  221ريس موزعين حسب الرتبة كالتالي: تد

لكل عضو هيئة  ا  بحث 1.72كان  2117اإلنتاج العلمي لعام  معدلوعليه فإن  .مساعد

( معدل اإلنتاج العلمي السنوي 9. يبين الشكل رقم )المؤتمرات( باستثناء 1.59تدريس )

تسعى إلى رفع هذا  علما بأن الجامعة. في الجامعة منذ تأسيسهاإلعضاء هيئة التدريس 

جامعة بالعالم، إذا ما  511إلى قائمة أفضل من المنافسة على الدخول المعدل حتى تتمكن 

الدخول إلى قائمة قورنت مع نظيراتها من الجامعات في المنطقة والتي تمكنت من 
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 التأسيسمنذ  السنوي االنتاج العلمي: معدل 9  شكل                        
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