
 بعض من االسئلة االكثر تكرار الموجهة لعمادة البحث العلمي و االبتكار:

كيف يتم التواصل مع عمادة البحث العلمي واالبتكار؟-1  

ل االجابة: يتم التواصل مع عمادة البحث العلمي واالبتكار عبر البريد االلكتروني لعمادة البحث العلمي واالبتكار والمستخدم ايضا من اج

التعاميم العضاء الهيئة التدريسية وايضا عبر االتصال على رقم عمادة البحث العلمي واالبتكار الموجود على موقع الجامعة ارسال 

 الرسمي وايضا من خالل الزيارة المباشرة لعمادة البحث العلمي واالبتكار

تقديم مقترح البحث العلمي؟ كيف يتم -2  

 على نظام كاملة مأتمة على نظام صفحة اعضاء الهيئة التدريسية المعاملةاالجابة:   BAU promوكما يوجد فيديو يوضح العملية بنفس 

 الصفحة.

من باستطاعتهم التقدم بمقترح بحث علمي لعمادة البحث العلمي واالبتكار؟ -3  

 االجابة: اعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون الرتب االكاديمية 

العلمي من عمادة البحث العلمي واالبتكار؟ ما هي اسس االولوية في دعم البحث -4  

يتم دعم كافة البحوث العلمية المقدمة لعمادة البحقث العلمي واالبتكار وتعطي االولوية في الدعم للمقترحات البحوث ذات العالقة : االجابة 

يقية( فقرة )د( من نظام البحث العلمي المطبق في جامعة البلقاء التطب3بالتنمية حسب مادة رقم )  

هل يحتاج عضو الهيئة التدريسية المتقدم ببحث للمشاركة بؤتمر او اجازة تفرغ علمي الى فحص استالل للورقة العلمية المتقدم بها؟ -5  

 االجابة: نعم يحتاج الى فحص االستالل ويتم تحميل التقرير لفحص االستالل ضمن الملفات المحملة عند تقديم الطلب.

لى التفرغ العلمي؟متى يحق لي الحصول ع -6  

االجابة: يحق لعضو الهيئة التدريسية التقدم والحصول على التفرغ العلمي اذا كان برتبة استاذ مشارك او استاذ على ان يكون مثبت 

 بالخدمة الدائمة.

ما هو الحد االقصى الخذ سلفة من مشروع تم الموافقة على دعمه من عمادة البحث العلمي واالبتكار؟ -7  

دينار هو الحد االقصى للسلفة. 250: االجابة  

كيف يتم اغالق مشروع البحث العلمي المدعوم من عمادة البحث العلمي واالبتكار؟ -8  

وحدة الشؤون االجابة: يتم اغالق المشروع المدعوم من عمادة البحث العلمي واالبتكار من خالل اغالق البحث من الناحية المالية مع 

علمية في المجالت المحكمة والمصنفة ضمن قواعد بيانات سكوبص او المجالت الوطنية المدعومة من صندوق المالية وايضا نشر ورقة 

 دعم البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

ر هل توجد مجلة وطنية مدعومة من صندوق دعم البحث العلمي بوزارة التعليم العالي موطنة بجامعة البلقاء التطبيقية من الممكن النش -9

 فيها.

 االجابة: نعم يوجد وهي المجلة االردنية للصناعات الهندسية والكيميائية.

هل يوجد سقف اعلى مخصص لدعم االبحاث من قبل عمادة البحث العلمي واالبتكار لكل كلية؟ -10  

 االجابة: ال يوجد سقف اعلى مخصص لدعم االبحاثث لكل كلية.

التقدم بمقترح مشروع لعمادة البحث العلمي واالبتكار؟هل يسمح بوجد باحثين مشاركين في طلب  -11  

االجابة: نعم يسمح بوجود باحثين مشاركين ي طلب التقدم بمقترح مشروع لعمادة البحث العلمي واالبتكار وايضا يتم التشجيع على بناء 

 فرق بحثية من خالل االشتراك.

االكاديمية فقط؟هل يجب ان يكون الباحث المشارك من حملة الرتب  -12  



 االجابة: من الممكن ان يكون الباحث المشارك من غير حملة الرتبة االكاديمية باشتراط تقديم السيرة الذاتية له او لهم.

هل تقدم عمادة البحث العلمي واالبتكار الدعم اللوجستي للباحث خالل قيام بالبحث؟ -13  

الدعم اللوجستي للباحث خالل قيام بالبحث من خالل توجيه كتب تسهيل مهام الباحث االجابة: نعم تقوم عمادة البحث العلمي واالبتكار 

 للجهات ذات العالقة ببحثه.

ما هي االبحاث التي تخضع الى دراسة من لجنة اخالقيات البحث العلمي؟ -14  

 االجابة: الدراسات المتعلقة بدراسة عينات من البشر.

القيام بها لعرض موضوع البحث على لجنة اخالقيات البحث العلمي؟ما هي االجراءات التي علي الباحث  -15  

معه مقترح المشروع ونموذج الموافقة على االشتراك بهذه الدراسة ورفعها حسب التسلسل االداري ابتداء االجابة: تقديم استدعاء مرفق 

ة اخالقيات البحث العلمي.من رئيس القسم ثم عميد الكلية ثم عميد البحث العلمي و االبتكار وصوال الى لجن  

هل تقدم عمادة البحث العلمي واالبتكار بتقدم فرص لتبادل الباحثين بين جامعة البلقاء التطبيقية والجامعات او المعاهد سواء المحلية  -16

 او االقليمية او الدولية؟

اء الهيئة التدريسية مع جامعات ومعاهد سواء محلية االجابة: نعم تقوم عمادة البحث العلمي واالبتمار بنوفير فرص التبادل البحثي العض

قات او اقليمية او دولية من خالل االتفاقيات التي تتم عبر مكتب العالقات الدولية ويتم االعالن عنها عبر البريد االلكتروني لمكتب العال

 الدولية والبريد االلكتروني لعمادة البحث العلمي واالبتكار.

بقواعد بيانات لمجالت عليمة يستطيع عضو الهيئة التدريسية الحصول من خالل على المقاالت العلمية؟ هل الجامعة مشتركة -17  

االجابة: نعم الجامعة مشتركة بقواعد بيانات لمجالت عليمة يستطيع عضو الهيئة التدريسية الحصول من خالل على المقاالت العلمية 

 وهي موجودة من خالل صفحة المكتبة المركزية.

هل تقوم عمادة البحث العلمي واالبتكار بالتنسيق مع جهات دولية للتقدموالحصول على الدعم للبحوث؟ -18  

االجابة: نعم تقوم عمادة البحث العلمي واالبتكار بالتنسيق مع جهات دولية للتقدموالحصول على الدعم للبحوث مثال: برنامج فولبرايت 

ذه الجهات من خالل البريد االلكتروني لعمادة البحث العلمي واالبتكار والتعاميم الورقية.وايراسموس ويتم االعالن عن اللقاءات من ه  

هل تقدم عمادة البحث العلمي واالبتكار حوافز وجوائز العضاء الهيئة التدريسية للنشر العلمي؟ وماهي االلية المتبعة للتقدم والوثائق  -19

 المطلوية؟

علمي واالبتكار بتقديم الحوافز والجوائز العضاء الهيئة التدريسية للنشر العلمي. الية التقدم تتم الكترونيا االجابة: نعم تقوم عمادة البحث ال

من خالل ايقونة الحوافز على صفحة عضو الهيئة التدريسية. اما الوثائق المطلوبة رفع االوراق العلمية التي تم نشرها في مجالت ضمن 

Q1 or Q2 قواعد سكوبص     

 

 


