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 عمادة البحث العلمي

 

 

 سياسة البحث العلمي في جامعة جدارا 

 المقدمة 

فالعلم والعالم في سباق  تعتبر الدراسات والبحوث والتعلم من أكثر ما يحتاجه العالم اليوم وأكثر من أي وقت مضى،

لإلنسان، وتضمن له التفوق للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية  

على غيره. لذلك أولت الدول المتقدمة اهتماما كبيرا للبحث العلمي ألنها علمت حقيقة أن عظمة األمم تكمن في 

حياة  على  إيجابية  بصورة  ينعكس  اقتصادي  تطور  من  ذلك  في  لما  والسلوكية،  والفكرية  العلمية  أبنائها  قدرات 

المعيشي ورفاهيته  المؤسسات األكاديمية والمراكز الشعوب ومستواها  العلمي من ركائز  البحث  ا. ويعتبر منهج 

البحثية والتي تستخدم البحث العلمي في حل مشكالت المجتمع من كافة النواحي، الن البحث العلمي أصبح عنصرا 

الل مفهوم أساسيا في شتى أنواع العلوم من تربوية وعلمية وهندسية وطبية وغيرها. والبحث العلمي ينطلق من خ

يقوم به الباحث ليتقصى الحقائق والمعلومات  طلب المعرفة والتقصي للوصول إليها من خالل منهجية وأسلوب منظم

والعالم اليوم أصبح   .بهدف إحداث إضافات أو تعديالت في ميادين العلوم مما يؤدي بالتالي إلى تطويرها وتقدمها

تنافس متزايد محموم للوصول إلى أكبر قدر   ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل الراحة والرفاهية في 

لإلنسان وتضمن له التفوق على غيره، حيث أدركت الدوُل وخصوصاً المتقدمة أهمية البحث العلمي وعظم الدور 

بات سواء الذي يؤديه في التقدم والتنمية، لذا فقد أولته كثير من الدول االهتمام وقدَّمت له كل ما يحتاجه من متطل 

كانت مادية أو معنوية، ألنه  يُعتبر لبنة األساس في البناء االقتصادي والتطور المعرفي، و يُعد ركناً أساسياً من 

أركان المعرفة اإلنسانية في ميادينها كافة كما يُعد أيضاً السمة البارزة للعصر الحديث, فأهمية البحث العلمي ترجع 

 تفوقها يرجعان إلى قدرات أبنائها العلمية والفكرية والسلوكية.  إلى أن األمم أدركت أن عظمتها و 
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 قائمة المحتويات 

 سياسة البحث العلمي

 الخطة االستراتيجية والتنفيذية لعمادة البحث العلمي

 الرؤية  .1

 الرسالة .2

 األهداف  .3

 إجراءات تحقيق األهداف  .4

 جدول األعمال  .5

 إجراءات العمادة 

 نماذج العمادة 

 للدراسات والبحوث مجلة جدارا 

 إجراءات المجلة

 نماذج المجلة 

 

 

 

 

 

 

 



      

الهاشمية المملكة األردنية   
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 سياسة البحث العلمي في جامعة جدارا

تتبنى جامعة جدارا سياسة داعمة ومعززة البحث العلمي تسعى من ورائها لمواكبة التطور البحثي الكبير الموجود 

المحلي من   المجتمع  أركان تطوير  تكون ركن من  العالم، وحتى  بأولويات في  العالقة  البحوث ذات  خالل دعم 

 البحث العلمي على مستوى الوطن وذلك من خالل ما يلي: 

  في بالجامعة، وتتمثل تلك المسؤولية  العلميمسؤوال عن إدارة أنشطة البحث عميد البحث العلمي يكون  .1

البحث   نظام دعم  والحوافز  ورقابته،    العلميتفعيل  المكافآت  بالمؤسسية  ومتابعة صرف    في وااللتزام 

 .بالجامعة العلمي، وإعداد واإلشراف على تنفيذ الميزانية السنوية للبحث العلميمختلف أنشطة البحث 

 .والباحثين بالجامعة التدريسعلى جميع أعضاء هيئة  العلميالبحث  وإجراءاتتطبق سياسات  .2

 تنافسي. اس على أس يقوم العلميدعم البحث  .3

 .يتم دراستها ضمن تعليمات الحوافز المعتمدة في الجامعة  والمكافآت  الحوافزجميع طلبات الحصول على   .4

وتوفير الموارد    ذات العالقة بأولويات البحث العلمي الوطنية  العلميتلتزم الجامعة بتمويل أنشطة البحث   .5

 .المطلوبة كلما كان ذلك ضروريا

إطار األولويات االستراتيجية للبحث    فيموضوعات بحوثهم    اختيار  فيثين  تعترف الجامعة بحرية الباح .6

 العلمي.بالجامعة، وفى إطار قواعد أخالقيات البحث  العلمي

   .بالجامعة العلميأنشطة البحث والنشر  فييلتزم جميع أعضاء هيئة التدريس باالنخراط  .7
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 العلميالخطة االستراتيجية والتنفيذية لعمادة البحث 

 الرؤية 

أن تكون عمادة البحث العلمي مركزاً ريادياً في مجال البحث العلمي، وتنمية مهاراته وتطبيق نتائجه وأن تكون 

مركزاً متقدماً في إعداد الكفاءات األكاديمية عالية المستوى لنصبح في طليعة المؤسسات الداعمة للبحث العلمي 

 ً  .محلياً وإقليمياً ودوليا

 الرسالة

دعم البحث العلمي لنشر ثقافة المعرفة، وتركيز قيمه، وتهيئة الظروف واألجواء المناسبة له، واستثمار الموارد 

والمعطيات البيئية والبشرية واالجتماعية ذات العالقة وخلق بيئة بحثية داعمة للبحوث األساسية والتطبيقية مما  

 يعزز مسيرة التنمية في األردن.

 األهداف 

 .دعم ومكافأة التميز واإلنجاز في مجال البحوث والتنمية .1

 .جعل البحث العلمي قيمه عليا لدى منتسبي الجامعة، وطالبها .2

 .تمكين منتسبي الجامعة من إتقان مهارات البحث العلمي من خالل إعداد الورش والدورات التدريبية .3

 .االختصاصتحديد األولويات واالستراتيجيات للبحوث متعددة  .4

 .تسهيل عمليات البحث والنشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس والطالب في الجامعة  .5

 .تنسيق الجهود البحثية في عمادة البحث العلمي ومختلف كليات الجامعة ومراكزها  .6

والشركاء   .7 والدولية،  والوطنية،  اإلقليمية،  الجامعات  مع  المعرفة  ونقل  البحثي  التعاون  احتضان 

 .واجهة التحديات واالحتياجات البحثيةالصناعيين لم
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 إجراءات تحقيق األهداف 

التعاون مع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من خالل إجراء البحوث المشتركة وتقديم االستشارات   .1

 .العلمية

 .تنظيم البحث العلمي في كليات الجامعة وتشجيعه .2

 .دعم نشر البحوث في مجالت عالمية مصنفة ومحكمة .3

 .تسجيل براءات االختراع للباحثين من أعضاء الهيئة التدريسيةدعم  .4

 ب.تقديم المساعدات المادية والفنية الالزمة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطال .5

 تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل على النطاق المحلي واإلقليمي والدولي. .6
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 جدول أعمال العمادة 

العام األول: تشجيع وتوفير البيئة البحثية داخل الجامعة من خالل دعم األبحاث العلمية في جميع  الهدف 

 المجاالت.

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

 الفصل الدراسي األول

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل 

الدراسي 

 الثاني

21 \22      

K4 

 البرنامج 

- وضع الخطة السنوية لدعم البحوث العلمية متضمنة:   

أولويات  .1

البحث 

 العلمي.

 فترة التنفيذ 

K1, K2 

ميزانية دعم   .2

البحوث 

 العلمية.

 فترة التنفيذ 

K1, K2,K3,K4 

 المهام

  عقد ورش عمل وإجراء دراسات علمية. .1

 عمل مقترح ألولويات البحث العلمي  .2

 العرض على مجلس العمادة والمجلس العلمي. .3

 تحديد مبلغ دعم البحوث العلمية   .4

 تعميم الخطة لمنسوبي الجامعة  .5

 تنفيذ دعم البحوث في ضوء الخطة السنوية لدعم البحوث العلمية  .6

 متابعة تنفيذ األبحاث .7
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 العلمي وفق المعايير العلمية واألخالقية الهدف العام الثاني: تشجيع البحث 

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

 البرنامج 

العلمي بجامعة  إعداد الئحة ألخالقيات البحث 

 جدارا.

 فترة التنفيذ 

K2,K3 

المهام    

 عمل مقترح الالئحة وعرضه على اإلدارة القانونية.  .1

 عرضه على مجلس العمادة والمجلس العلمي. .2

 العرض على مجلس الجامعة  .3

 التعميم .4

 

 

الهدف العام الثالث: االهتمام بالبحث العلمي المنظم من خالل إنشاء وحدات بحثية تكون نواة لمراكز بحثية مثل 

 مراكز البحث والتطوير.   

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

 البرنامج 

إنشاء وحدات بحثية لكافة التخصصات 

 بالجامعة تكون نواة لمراكز بحثية. 

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 
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 عمادة البحث العلمي

 المهام

وضع تصور مقترح للوحدات البحثية الرئيسية داخل العمادة لجميع المجاالت   .1

 والوحدات الفرعية في جميع كليات الجامعة. العلمية،

 عرض التصور على مجلس العمادة والمجلس العلمي .2

العمادة  .3 في  للوحدات  الفعلي  للتنفيذ  واإلدارية  المالية  اإلجراءات  استكمال 

 والكليات.  

 

البشرية الالزمة والتقنيات  الهدف العام الرابع: تأسيس وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي بتوفير الموارد 

 الحديثة.

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

 البرنامج 

طريقه إدارة البحوث عمل برنامج على موقع الجامعة يتم عن 

 إلكترونياً من بداية التقديم إلى إنجاز البحث ونشره. 

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 

 المهام

 وضع المواصفات الالزمة للبرنامج بالتعاون مع مركز الحاسب اآللي.  .1

استكمال اإلجراءات النظامية للحصول على البرنامج بالتعاون مع إدارة  .2

 تنفيذ الدعم.الجامعة، والبدء في 
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 ي.الهدف العام الخامس: التشجيع على نشر البحوث العلمية في المجالت ذات التصنيف العال

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الدراسي الفصل 

 الثاني

21 \22      K4 

 البرنامج 

عمل برنامج لدعم البحوث المنشورة في  

 المجالت ذات التصنيف العالمي. 

 فترة التنفيذ 

K1,K2 

 المهام

وضع تصور مقترح للبرنامج وبيان أهدافه، آليات تطبيقه، وعرضه على الدائرة  .1

 القانونية. 

 العلمي.العرض على مجلس العمادة، والمجلس  .2

 التعميم .3

 

 

بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً وعالمياً، وتعميق العالقات الخارجية مع   االرتقاءالهدف العام السادس: 

  الجامعات العالمية

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الدراسي الفصل 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

العمل على االرتقاء بتصنيف الجامعة محلياً واقليمياً  البرنامج 

 ً  وعالميا

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 

 المهام

 تعديل الخطط الدراسية بما يضمن جودة العملية التعليمية ومخرجاتها.  .1

 تدريس متميزين وبعدد مناسب.توفير أعضاء هيئة  .2

إعداد نظام للحوافز والبحث العلمي يضمن زيادة إنتاج أعضاء هيئة التدريس من   .3

 البحوث العلمية.

 العمل على تشكيل فرق بحثية على مستوى الكلية/ القسم. .4
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  20زيادة عدد مشاركة أعضاء هيئة التدريس المدعومة للمؤتمرات الدولية بمعدل  .5

 مشارك/سنة. 

 التوسع في برامج الدراسات العليا بالتعاون مع جامعات عالمية ومحلية مرموقة.  .6

مع   واالتفاقياتعن طريق توقيع مذكرات التفاهم  عمل شراكات مع جامعات عالمية .7

 جامعات دولية مختلفة. 

 

 

 ايا المجتمع بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطها بقض  االرتقاءالهدف العام السابع: 

 

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

البرنامج  

1 
 االرتقاء بمستوى البحث العلمي 

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 

 المهام

 زيادة موازنة البحث العلمي وإنفاقها على نشاطات البحث العلمي والتطوير.  .1

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي وتوفير متطلباته من مختبرات وتجهيزات   .2

 وقواعد بيانات ودوريات متخصصة.

ي الجامعة إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتجهيزات واالمكانات البحثية المتوفرة ف  .3

 لالستفادة منها. 

 وضع تعليمات حوافز مادية للنشر العلمي في المجالت العلمية العالمية المرموقة  .4

تعديل تعليمات الترقية في الجامعة بما يشجع النشر العلمي في المجالت العلمية   .5

 العالمية المرموقة 

العلمية الخارجية بما  تفعيل االتفاقيات الموقعة بين الجامعة والجامعات والمعاهد  .6

 يخص البحث العلمي وبرامج تبادل الباحثين

 التقييم الدوري ألداء أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي  .7

 تقوم بها فرق بحثية متعدّدة التخصصات. تشجيع المشاريع البحثية المشتركة التي .8

 تشجيع وتنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة. .9

 دعم المجلة العلمية للجامعة والعمل على زيادة توزيعها، ورفع تصنيفها.  .10

 زيادة مخصصات المؤتمرات العلمية الخارجية وتشجيع الباحثين للمشاركة فيها.   .11

 اصدار تقرير سنوي لملخصات االنتاج العلمي.  .12
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 بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطها بقضايا المجتمع. االرتقاءالهدف العام السابع: 

 

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

البرنامج  

2 

مستوى بحوث طلبة الدراسات العليا  تحسين 

 وتوجيهها لقضايا المجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية. 

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 

 المهام

 توجيه موضوعات الرسائل للتصدي لمشكالت المجتمع وأولويات التنمية الوطنية. .1

 أفضل رسالة ماجستير في كل عام جامعي.  جائزةإنشاء  .2

تشجيع نشر الرسائل المميزة ضمن برنامج خاص تشرف عليه عمادة الدراسات  .3

 العليا. 

 الهدف العام السابع: االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطها بقضايا المجتمع.

 البرامج / المهام

الفترة 

 الزمنية 

الفصل الدراسي 

 األول 

20 \21      K1 

الفصل الدراسي 

 الثاني

20 \21      K2 

الفصل الدراسي 

 األول 

21 \22      K3 

الفصل الدراسي 

 الثاني

21 \22      K4 

البرنامج  

3 

التعاون والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص  

 ومؤسسات المجتمع المدني. 

 فترة التنفيذ 

K1,K2,K3,K4 

 المهام

وضع معايير وأولويات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع  .1

 المدني.  

 تأسيس عدد الحاضنات في الجامعة وإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة.  .2

 عقد اتفاقيات شراكة بحثية مع قطاعي الصناعة واألعمال.  .3

ى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المحلي للحصول عل .4

 تمويل لبعثات الطلبة المتفوقين أكاديمياً.

 

 

 



      

الهاشمية المملكة األردنية   

 جامعة جدارا

 عمادة البحث العلمي

 

 إجراءات العمادة 

 إجراءات تقديم الحوافز ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة جدارا

 

 يتم إرسال البحث من قبل الباحث عبر الرابط الموجود على موقع عمادة البحث العلمي في جامعة جدارا أوال:

  تآالبحث من قبل فريق عمادة البحث العلمي المخصص للمكاف استالم ثانيا: يتم

ليمات ت لكل بحث وفق تعآت وحوافز كل بحث وفق تعليمات حوافز ومكافآ فرز األبحاث وتحديد مكاف  ثالثا: يتم

 .والتأليفت النشر العلمي آحوافز ومكاف

 .الجامعةالمالية في  بعضويتها الدائرةالعمادة التي تضم  على لجنةذلك يعرض  درابعا: بع

  خامسا: يعرض بعد ذلك على مجلس البحث العلمي

  سادسا: ترسل إلى دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي لتدقيقها قبل عرضها على مجلس العمداء

  تعرض على مجلس العمداء عا:ساب

 لصرفهم. الماليةمن قبل مجلس العمداء يرسل قرار الصرف الى  الموافقةبعد  ثامنا:

 

 

 

 

 

 

 



      

الهاشمية المملكة األردنية   

 جامعة جدارا

 عمادة البحث العلمي

 

 إجراءات دعم حضور مؤتمر في جامعة جدارا 

  لذلك النموذج المخصصأوال: يتم تقديم نموذج دعم مؤتمر من قبل عضو الهيئة التدريسية عبر 

  إرساله الى رئيس القسم المختص إلبداء رأي ثانيا: يتم

  .القسممجلس  ثالثا: رأي

  الكلية رابعا: رأي مجلس

  مجلس البحث العلمي خامسا: رأي

 رئيس الجامعة  سادسا: قرار

 :رئيس الجامعة ترسل نسخة إلى الجهات التاليةفي حالة موافقة *

 نائب الرئيس  -

  عميد البحث العلمي -

  عميد الكلية المعني -

  مدير العالقات الثقافية والعامة -

 المدير المالي  -

 

 

 

 

 

 



      

الهاشمية المملكة األردنية   

 جامعة جدارا

 عمادة البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماذج العمادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

     

 /111/11الرقم: ب ع/ 

 ............................التاريخ :

 طرــــي مــعل ورــــــــــــــــــــــــالدكت

 ة ـالدكتـــــــــــــــــــور بسام ابــو رميل

 الد العانيـخاذ الدكتور ــــــــــــــــاالست

  شوكت الخزاعلة ور ــــــــــــــــدكتـــلا 

 محمـد العمــريور ـــــــــــــــــــــالدكت 

 حــيدر العمــريور ــــــــــــــــــــالدكت  

 جمال ابــو دولة ور ـالدكتاالستــــــــاذ 

 محمـــد الودياناذ الدكتور ـــــــــاالست

 الـدكتــــــــــــــور جمــال الســـعـــدي

 الســــــيده أســـــــــمـــاء المعـــــابرة 

   ، تحية طيبه وبعد،،   

 ............أرجااو حءااور ااجتماااع المدااوي ع ااده  يااوم  المحتاارمي السااادة أعءاااء مالااث العحاا  العلمااي       

 ...................قاعة إجتماعاتفي  ،  ........................، الساعة .....................الموافق

 

         

 

 تفضلوا فائق االحترام والتقدير،،،،
 

 
 

 عميد البحث العلمي                             
 

 علي مطرد.                                                                      



   
 

 
 جامعة جدارا                              

 عمادة البحث العلمي    
 
 

 ........لسنة  ه........البحث العلمي في جلست محضر اجتماع مجلس
 . ..................... المكان
 وذلك بحضور: ............................................................:  الزمــان

........................................................... 
الترحيب من عميد البحث العلمي بالحضور وتمت مناقشة أمور المجلة العلمية حيث توصي اللجنة بدأ ب

 بما يلي:
 ............................................................:  الموضوع

 :......................................................القرار
 .................................................... الموضوع :

 
 المقترحات :

1.................................................................. 
 

                            رئيس مجلس البحث العلمي                                           

 طرــــــــــلي مـــــــــعــــــــتور دكــــلا                                                 



 جامعة جدارا         
  عمادة البحث العلمي

 دعم نشر نتاج علمي كتاب/ رسالةنموذج 
               

 

 
 

 

 القسم والكلية.......................................................       .......................................: سم المؤلفا
 

 .............................: توقيعال                                                                                          
 

 ..:................................................................................................................عنوان المخطوط
 

 تاريخ تقديم الطلب : ....../ ......./ ..........
 

 تفاصيل الدعم المطلوب :
 التكلفة التقديرية االحتياجات 

  تكاليف الطباعة األولية
  تكاليف األشكال والصور

  تكاليف الطباعة
 *تكلفة إضافية تفصل :

- 
- 

 المبلغ اإلجمالي المطلوب :             مجموع التكاليف :                                          
 

 *الكتب السابقة التي تم نشرها من الجامعة :
 قيمة الدعم سنة الدعم عنوان الكتاب الرقم

1    
2    
3    

 .هفي حالة الموافقة على نشر  / الرسالةأتعهد بالتنوية إلى دعم الجامعة للمخطوط
 

 ........................................................................................................... تنسيب مجلس الكلية :
 

 :البحث العلميتوصية مجلس 
.............................................................................................................................................................

 ...(الجلسة رقم : ).................. ...................................................................
 

 التوقيع :         : ..................................................  عميد البحث العلميتوصية 
 

 ...............................:               أوافق                            ال أوافق                          التوقيع : ......... قرار رئيس الجامعة
 
 

 *المرفقات : يرفق عند تعبئة هذا النموذج ، أربع نسخ من مخطوط الكتاب .
 *في حالة أن يكون المخطوط مترجمًا ،يجب إحضار موافقة الناشر أو ألمؤلف حسب شروط الكتاب المنشور .



 جامعة جدارا   

 عمادة البحث العلمي 

 "نموذج طلب دعم مشروع بحث علمي"
 

 :Basic Information -1                                                                  :بيانات أساسية –1

 Principal Investigator                                   الباحث الرئيس                                   
 الرقم الوظيفي الرتبة العلمية القسم الكلية االسم
     

 Co- Investigatorsالباحثون المشاركون                                                                      
 الرقم الوظيفي الرتبة العلمية القسم الكلية االسم

1-     
2-     
3-     

 Title                                                                                    عنوان البحث     
 باللغة العربية

 
 

 باللغة اإلنجليزية
 

 

 Budget  الميزانية 
 Period  المدة بالشهر

                                                                                            Contactsبيانات التواصل مع الباحث الرئيس 

 البريد اإللكتروني الجوال الهاتف
   

 

 

 



 

 ) لالستخدام الرسمي (  رقم المقترح البحثي
 

 
 

 

 Title                                                                              ن المقترح البحثي   عنوا

 

 

In Arabic 

 

 

 

 

 

In English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :Research Abstract -2                                                                                       ملخص البحث:  -2

 

 



 :Research Problem -3                                                                             مشكلة البحث:        -3

 

 

         :Research Objectives -4أهداف البحث:                                                              -4

 

 



 :Research Significance -5أهمية البحث:                                                              -5

 

 

 :Research Methodology -6جية البحث:                                                         همن -6

 

 



               Literature Review of the Research -7                                           أدبيات البحث:  -7

 

 



  :Detailed Research Budget -8                                             تفصيل ميزانية البحث:  -8

 دينار األردنيالقيمة بال المكافآت -1
  الباحث الرئيس 1
  الباحث المشارك 2
  مساعدون  3
  طلبة دراسات عليا 4
  أجور عمال 5
  أخرى  6

  المجموع
 القيمة بالدينار األردني المواد والتجهيزات -2

1   
2   
3   
4   
5   
6   

  المجموع
 دينار األردنيالقيمة بال حاسب آلي وسكرتارية – 3

1   
2   
3   
4   

  المجموع
 القيمة بالدينار األردني تنقالت ورحالت -4

1   
2   
3   
4   



  المجموع
 القيمة بالدينار األردني أجور النشر – 5

1   
2   
3   
4   

  المجموع
 القيمة بالدينار األردني أخرى اريف مص -6

1   
2   
3   
4   

  المجموع
  ( 6+5+4+3+2+1المجموع الكلي ) 

 

 

 



 :Time Table -9                                      الجدول الزمني:                                   -9

 العام األول

 المدة بالشهور المهمة م

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

11              

11              

12              



 

 العام الثاني

 المدة بالشهور المهمة م

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 
1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

11              

11              

12              

 



 :References -10                                                      قائمة المراجع:                 -01

 

 



 :Pledge -11                                                                                                                     تعهد: -00

لمقترح البحثي لم يسبق له التقدم به للحصول على الدعم من أي : يتعهد الباحث الرئيس للمشروع بأن هذا ا 11-1
 جهة أخرى.

 

 ................الباحث الرئيس :............................................       التوقيع: ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Related to the Deanship of Scientific Research -12        :عمادة البحث العلميخاص ب -02

 : األبحاث الممولة للباحث في األعوام الخمسة الماضية: 12-1

تاريخ البدء  الميزانية عنوان البحث م
 في البحث

 حالة البحث
 منتهي/غير منتهي

 مخرجات البحث
 *** / ** / * 

1      
2      
3      
4      
5      
 

 تم النشر في مجلة علمية محكمة:* 

 العام العدد / المجلد جهة اإلصدار اسم المجلة م

1     

2     

3     

4     

5     

 



 ** تم النشر في مؤتمر:

 العام المؤتمر انعقادمكان  اسم المؤتمر م

1    

2    

3    

4    

5    

 

 ُيرجى ذكرها:  ،*** أخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        :لجنة البحث العلمي في القسمتوصية   -03

فقةالتوصية بالموا  التاريخ رقم الجلسة التوصية بعدم الموافقة 

          /       / 

   ........... ...............: ..................رئيس القسمتوقيع اسم و 

 :      /       /  التاريخ    

 

 توصية لجنة البحث العلمي في الكلية:  -04

 التاريخ رقم الجلسة التوصية بعدم الموافقة التوصية بالموافقة

          /       / 

   ........... ...............: ..................عميد الكليةتوقيع اسم و 

 :      /       /  التاريخ    

 

       :عمادة البحث العلميتوصية مجلس   -05

 التاريخ رقم الجلسة التوصية بعدم الموافقة التوصية بالموافقة

         /       / 

   ........... ...............: ..................عميد البحث العلميتوقيع اسم و 

 :      /       /  التاريخ    

 

ترجمةةةة للعنةةةوان  باللغةةةة العربيةةةة أو االنجليزيةةةة علةةةى أن يرفةةةق بةةةه لةةةم يقةةةدم م بوعةةةا   قبةةةل أي نمةةةوذ  مةةةايُ  مالحظةةةة : ال
 ب بها المقترح البحثي .وملخصا  عن البحث باللغة األخرى غير اللغة التي كت



 جامعة جدارا

 عمادة البحث العلمي 

 
Jadara University 

Deanship of Scientific Research 

 

 

 

 فريق بحثي  نموذج 
Group Research 

 

 

 : اسم الباحث الرئيس 
 

  :الباحثون المشاركون

 

 

  :Project Title                                                                             عنوان المشروع:

 

  

 

 م 20     /         /     -:المشروعب البدءتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 خطوات تقديم مشروع البحث

م النسخ األخرى إلى كل " ويحتفظ بنسخة واحدة، ويقد نموذج مشروع بحثنسخ من "  ثالث يمأل الباحث الرئيس  -1

 عميد كليته، ورئيس قسمه األكاديمي.   من:

العلمي  يحيل عميد   -2 تاريخ    الكلية إلى عميد البحث  لجنة البحث العلمي في الكلية خالل أسبوعين من  رأي 

 ورود الطلب من القسم األكاديمي.

 تقريراً مفصالً عن سير العمل في مشروع بحثه مرة كل ستة أشهر  يد البحث العلمييقدم الباحث إلى عم  -3
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 معلومات عامة 

 

 :Project Title -------------------------------------------------------------بحث: عنوان مشروع ال

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 
 --------------------------------------------------------------: اسم الباحث الرئيس

 
 --------------------------------------------------------------: الرتبــــــــــة العلميـــــة

 
 ------------------------------------------------------------------: القســـــــــــــــــــــــم

 
 ------------------------------------------------------------------: التوقيــــــــــــــــــــــع

 

 الباحثون المشاركون: 

 التوقيع  القسم الرتبة العلمية  اسم الباحث  الرقم

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

: المدة الزمنية المقدرة لتنفيذ المشروع
--------------------------------------------- 
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 صيل مشروع البحث تفا

 

 

  Project Title in Arabic   : (العربية )يكتب باللغة المشروععنوان  •

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Project Title in English   : (باللغة االنجليزية )يكتب  المشروععنوان  •

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Summary in Arabic  : عن المشروع باللغة العربية ملخص •

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------- 

 

 

  Summary in English : إلنجليزيةعن المشروع باللغة ا ملخص •

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 مساهمات كل باحث: 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------- 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 ( في المربع المقابل لكل فقرة(√ ( أو )Xالدعم الذي سيقدم من الجهة التي تعقد المؤتمر )الرجاء وضع عالمة )

 

 

 . تذكرة السفر        أ 
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 ج. الوجبات          

    . الفيــزاد  

 ( في المربع المقابل لكل فقرة(√ ( أو )Xالدعم المطلوب من الجامعة )الرجاء وضع عالمة )8

 

                                                      
 تذكرة السفر                                .أ

 ب. رسوم المؤتمر    

             ج.  الفيــزا                         

             د. المياومـات

 

 المجمـوع

  

  
  
  
  

 

 

 

ار  المتوقعة بالدينالقيمة 

 األردني 
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 : للمشاركة في مؤتمر . اخر دعم من الجامعة  13

      ........................................................................................................... 

 :.......................................... مكان المؤتمر  -
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:  التوقيع

 



 

 

لالستخدام الرسمي
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الهاشمية المملكة األردنية   

 جامعة جدارا

 عمادة البحث العلمي

 

جامعة المجلة   

والبحوث هي مجلة أكاديمية محكمة تركز على العلوم االنسانية وتطبيقاتها ونظريات مجلة جامعة جدارا للدراسات  

ومنهجيات العلوم االجتماعية.  تركز المجلة على تطبيقات العلوم اإلنسانية ونظريات ومنهجيات العلوم االجتماعية 

ص الدراسات حول كيفية في الموضوعات المتعلقة بالتنمية البشرية وتنمية المجتمع المحلي وعلى وجه الخصو

تطبيق العلوم اإلنسانية واالجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات وتحسينات إيجابية في تنمية المجتمع وتحسين 

الحياة االجتماعية واالقتصادية في االردن بشكل خاص وعلى المستوى اإلقليمي بشكل عام. ترحب المجلة بجميع 

أ التحليلية  أو  )التجريبية  النوعية )مثل األساليب  النظرية وكذلك األساليب  التي تخلق أو توسع  المفاهيمية(  و 

 :دراسات الحالة( ويمكن تحديد مجال المجلة وعلى سبيل المثال ال الحصر

 

 األعمال واإلدارة    •

 بحوث العمليات وعلوم القرار    •

 التخطيط الجغرافي والتنمية السياحة     •

 والضيافة وسائل النقل     •

 الصحة العامة    •

 األنثروبولوجيا     •

 دراسات االتصال واإلعالم    •

 علم الجريمة     •

 اقتصاديات    •

 العالقات الصناعية    •

 العلوم السياسية والعالقات الدولية    •

 القانون     •

 علوم المكتبات    •

 فلسفة الدراسات السكانية     •

 علم االجتماع    •

 الرعاية االجتماعية     •

 

 لذلك،تصدر المجلة من قبل جامعة جدارة حيث يتم تمويل جميع رسوم نشر البحوث في المجلة من قبل الجامعة 

 ال توجد رسوم على المؤلف.
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 أخالقيات النشر

 

 أخالقيات المؤلف 

 

 .المقاالت غير المنشورة فقطيجب أن تكون المقاالت المقدمة هي العمل األصلي للمؤلف ويجب تقديم     

 .يجب على جميع المؤلفين المشاركين أن يذكروا بوضوح مساهمتهم الكبيرة في المقالة    

 .يجب أن يعترف المؤلفون بالدعم المالي وغير المالي في تطوير المقالة    

 .يجب التعرف على مصادر البيانات المستخدمة في تطوير المقالة بشكل صحيح    

م إرسال الورقة إلى المؤلف قبل النشر لمراجعتها وتجنب وقوع أي أخطاء فيها، واذ تم ذلك سيكون من يت    

 .مسؤولية المؤلفين

 .Turnitin يجب مالحظة المؤلفين أنه سيتم فحص جميع المقاالت بواسطة برنامج االنتحال     

 

 أخالقيات المحرر 

التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح مع موضوع المقالة أو ند استالم المخطوطة، يجب على المحرر  ع

 .المؤلفين، أو أي شيء آخر

يتم تقييم جميع المخطوطات بإنصاف بناًء على المحتوى الفكري للورقة بغض النظر عن الجنس أو العرق أو 

 .الدين أو المواطنة أو القيم السياسية للمؤلفين

 .بالمقاالت تبقى سريةالمعلومات المتعلقة 

 .يتحمل مجلس التحرير مسؤولية اتخاذ قرارات النشر للمقاالت المقدمة بناًء على تقييم المراجع للمخطوطة

 

 أخالقيات المحكم

 

عند استالم المقالة، يجب على المراجع أن يعلن عن أي تضارب ملحوظ في المصالح مع موضوع المقالة،  .1

 .ة وإبالغ المحررويجب عليه االمتناع عن المراجع

تتم مراجعة جميع المقاالت بإنصاف بناًء على المحتوى الفكري للورقة بغض النظر عن الجنس أو العرق  .2

 .أو الدين أو المواطنة أو القيم السياسية للمؤلف او المؤلفين

 .تظل جميع المعلومات المتعلقة بالمقالة سرية .3

 .ب إبالغها إلى المحررأي معلومة قد تكون سببًا لرفض نشر مخطوطة ما يج .4

 

 حقوق الملكية الفكرية 

 

ال يجوز إعادة نشر أي بحث جزئيًّا أو كلّيًا، سواٌء باللغة العربية أو مترجم إلى لغات أجنبية إال بموافقة خطية من 

 رئيس هيئة التحرير. 
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 طريقة إعداد البحث في مجلة جدارا للدراسات والبحوث

 journal@jadara.edu.joيتم استقبال البحث عبر البريد االلكتروني للمجلة:  .1

الرئيس   .2 الباحث  التعهد األول من  البحث  الماجستير  (  1)نموذج  يرفق مع  وتعهد االستالل من رسائل 

  .( 2)نموذج والدكتوراه 

  يتم إرسال إشعار االستالم للباحث من قبل السكرتارية.    .3

حيث تقبل المجلة  يعطى البحث رقم استقبال ويرسل لسكرتارية المجلة من أجل فحص نسبة االستالل،       .4

 % لبحوث اللغة اإلنجليزية. 25% لبحوث اللغة العربية و 30نسبة  

إرسال تقرير فحص االستالل مع البحث لهيئة التحرير التخاذ القرار إما السير في إجراءات التحكيم أو   .5

  رفض البحث قبل التحكيم أو الطلب من الباحث تخفيض نسبة االستالل قبل البدء بإجراءات التحكيم.

. ومن ثم استكمال إجراءات  (  copyright)على الباحث توقيع تعهد لضمان حقوق النشر للمجلة       .6

 التحكيم.

ل المحكمين يتم إرسا  يتم تحديد محكمين اثنين من قائمة المحكمين لكل بحث، في حال رفضه من كال .7

في حال قبول البحث، يتم       رسالة اعتذار للباحث، في حال اختالف المحكمين، يتم تحديد محكم ثالث.

البريد االلكتروني، وإرسال رسالة   الباحثين على بحثهم عبر  المطلوبة من  المحكمين  تعديالت  إرسال 

 قبول مشروط للباحث لضمان إجراء التعديالت.

 ث المعدل عن طريق البريد االلكتروني وتعبئة تقرير التعديالت. المطلوب من البـاحـث: إرسال البح .8

التأكد من إجراء التعديالت: في حالة عدم القيام بالتعديالت المطلوبة، يتم إرسالها للباحث مرة أخرى.   .9

 وفي حال عدم إجراء التعديالت للمرة الثانية، يتم رفض البحث.

 عليمات: في حالة القيام بالتعديالت المطلوبة وحسب الت .10

 • يتم قبول البحث بشكل نهائي من قبل هيئة التحرير. 

 • إرسال كتاب رسمي بقبول البحث للنشر.

 • تحديد األبحاث التي سيتم نشرها في العدد القادم بناًء على قائمة أولويات النشر.

 • إعداد األبحاث المقبولة للنشر.

 • إرسال العدد للطباعة الورقية. 

 موقع المجلة وإتاحته في قواعد البيانات المعتمدة لها.• تحميل العدد على 

 • إرسال نسخة من المجلة لكل باحث في العدد المنشور. 

 قواعد النشر في مجلة جدارا للدراسات والبحوث 

 قواعد عامة: 

 تصدر المجلة في جامعة جدارا، عمادة البحث العلمي ، اربد/ األردن  -1

تنشر مجلة جدارا البحوث العلمية األصيلة في جميع المجاالت، التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي   -2

كافة، من داخل الجامعة وخارجها، مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية، ويشترط في البحث أال يكون 

تقديمه البحث للنشر في   خرى، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطياً عندأقد نشر أو قُّدم للنشر في مجلة  

 المجلة.

 تعتذر المجلة عن عدم النظر في البحوث المخالفة لتعليمات وقواعد النشر. -3

 تخضع جميع البحوث المقدمة للنشر، للتقويم حسب األصول العلمية المتبعة.  -4

mailto:journal@jadara.edu.jo
http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/form1.doc
http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/form2.doc
http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/copyright.doc
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 تعليمات النشر: 

 يقدم البحث باللغة العربية أو االنجليزية مطبوعاً، باإلضافة إلى ملخصاً للبحث بالعربية واإلنجليزية،  -1

( كلمة على صفحة مستقلة، ويوضع عدد الكلمات بين قوسين في آخر الملخص، على أن يُتبع  150)وبواقع  

تمكن اآلخرين من الوصول   التيكلمات(،    8)عن  (، وال تزيد  Keywordsكل ملخص بالكلمات المفتاحية )

 إلى البحث من خالل قواعد البيانات.

ً  البحث يكون أن -2 السطور، بنمط   بين ونصف بمسافة  فأكثر،  Word)  10(بنظام،  الحاسوب على مطبوعا

)  (Simplified Arabic)خط   الخط  وحجم  خط (،14بالعربي،      (Times new   roman)ونمط 

 .(11وحجم الجداول )(، 12وحجم الخط ) باإلنجليزي

تحديد ما إذا كان البحث مستالً من رسالة ماجستير، أو أطروحة دكتوراه، وتوضيح ذلك في هامش صفحة   -3

 العنوان، وتوثيقها توثيقاً كامالً على نسخة واحدة من البحث يذكر فيها اسم الباحث وعنوانه.

  ،والمالحق والجداول والرسوم األشكال فيها ( ثالثين صفحة، بما30عن ) البحث صفحات عدد يزيد أال -4

 مظللة.على أن توضع الجداول واألشكال في مواقعها وعناوينها كاملة غير ملونة أو   ،A4من نوع 

إعداده )إن وجدت(  من البحث مالحق من ملحق كل منورقية  نسخة الكترونية أو   يقدم أن  الباحث  على -5

ً   يتعهد الخ، وأن اختبارات، برمجيات، مثل  . الفكرية(الملكية  )الفكرية   اآلخرين حقوق على بالمحافظة خطيا

 فيها،الجامعة أو المؤسسة التي يعمل    اسموعنوانه بحيث يتضمن    اسمهيذكر الباحث في ورقة مستقلة   -6

البريد،   اإللكتروني، وصندوق  وبريده  الخلوي،  هاتفه  ورقم  األكاديمية  والرتبة  فيه  يعمل  الذي  والقسم 

 .والدولة

 م مع البحث سيرة ذاتية للباحث/الباحثين.يُقدّ  -7

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى تحكيم أولي من هيئة التحرير؛ لتقرير أهليته للتحكيم الخارجي،   -8

ويحق للهيئة أن تعتذر عن السير في إجراءات التحكيم الخارجي، أو عدم قبول البحث للنشر في أي مرحلة  

 دون إبداء أي أسباب. 

على محكمين اثنين على  مبدئياً من هيئة التحرير قبولها حال في المجلة في للنشر المقدمة البحوث تعرض -9

 مطلقة.  بسرية اختيارهم االختصاص، يتم ذوي من األقل

 

 

 عدم قبوله للنشر.  وحال قبوله ، أو البحث،الباحث/ الباحثين الكترونياً حال وصول  بإبالغ المجلة تقوم -10

 .بعد تاريخ قبوله قبوالً نهائيا   النشر في دوره للنشر المقبول البحث يأخذ -11
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 American Psychological) التوثيق   ونظام عام بشكل العلمي دليل للنشر المجلة تعتمد :التوثيق -12

Association) (APA)  والمصادر للمراجع يقابلها  خاص وما بشكل االنجليزية والمصادر للمراجع 

 والرجوع الباحثين واالقتباس وأسماء المراجع  كتابة في المتبع باألسلوب العلمي الباحث ويلتزم العربية،

 بعناصر صلة ذات  وأسس إرشادات من الدليل يتضمنه وما العلمي النشر وأخالقيات األولية المصادر إلى

   .البحث )متوفر على موقع المجلة ( تقرير

 الباحثين فقط، وال تعبّر عن سياسة المجلة.تعبر عن وجهة نظر  البحوث في الواردة اآلراء -13

 العتبارات فنية. المجلة في البحوث ترتيب يخضع  -14

 ( مستالت من بحثة.  10)  إلى باإلضافة المجلة من نسخة نشره، بعد البحث لصاحب المجلة تهدي -15

الباحثين بقبول  إشعار الباحث /   عند  مجلة جدارا للدراسات والبحوث إلى ونشره البحث طبع  حقوق تنقل  -16

 البحث لنشره في المجلة. 

17-   : االيميل  على  بحثه  من  الكترونية  نسخة  المجلة  تحرير  هيئة  رئيس  الى  الباحث  يرسل 

(Journal@jadara.edu.jo ) 

 عنوان التواصل: -18

 جامعة جدارا ــــ عمادة البحث العلمي.        

 ( األردن 21110( / اربد )  733جامعة جدارا / ص.ب )        

 (  279،  291فرعي )    00962/   027201222هاتف        

 . 027201210فاكس         
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 نماذج المجلة



    

 

 الهاشمية األردنيةالمملكة 

 جداراجامعة    

 جدارا للدراسات والبحوثمجلة جامعة 

                     

 استمارة متابعة تقويم البحث

 

 الرقم السري للبحث)            (                                     

 

 

 م حبثــــــــــــــويـــتقة ـــــــــمتابعارة ـــــــــــــاستم  
 ..........................عنوان البحث:.............................................................

                                                                                       امساء الباحثني
  ...............................املرتبة العلمية:           .......األول: ........................................الباحث 

 ................................     عنوان الباحث.................................................
 ...............................املرتبة العلمية:            .....................................الثاين: ..........الباحث 

                                     ................................عنوان الباحث....................................................
 ةاجمللاتريخ وصول البحث إىل 

     ..  /..  / .. 02 
 :.............................للباحث  الرئيسي رقم اهلاتف 

 الربيد األلكرتوين:.........................................
     02   /  .. /  .. ..    اشعار الباحث ابالستالم اتريخ 

مدى تطابق موضوع الورقة  على اساس ابملوافقة او الرفض االويل 02 ..   ../  /   ..     هيئة التحرير اتريخ إعداد تقرير
 سياسة اجمللة مع

  02..  ../    .. /    التحكيم إبجراءاتالباحث ابلسري  إشعاراتريخ 
  : التحكيم إبجراءات للسري البحث للمحكمني ارسال اتريخ

 ة ..............:............................ اجلامع1احملكم  02.. /  ../  .. 
 .................... اجلامعة........................2احملكم  02.. /  ../  .. 
 ...................اجلامعة.........................3احملكم  02.. /  ../  .. 

    :اتريخ وصول ردود احملكمني  ومالحظاهتم
 ................اجلامعة .............:.............1احملكم  02.. /  ../  .. 
 ..............اجلامعة..............................2احملكم  02.. /  ../  .. 
 ..............اجلامعة..............................3 احملكم 02.. /  ../  .. 

  02  .. /  ../  .. اتريخ ارسال تعديالت احملكمني  للباحث ان وجدت
  02.. /  ../  .. اتريخ وصول ردود  الباحث على تعديالت احملكمني  
  02 ..  .. /  ../  اتريخ ارسال ردود  الباحث على تعديالت احملكمني 

  02    .. /  ../  ..    اتريخ وصول ردود  احملكمني  على التعديالت  
  ون(املالحظات املوّجهة إىل هيئة التحرير )لن يراها الباحث

  القرار النهائي يف البحث وابالغه للباحث             
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 جداراجامعة    

 جدارا للدراسات والبحوثمجلة جامعة 

                     

 استمارة متابعة تقويم البحث

 

 الرقم السري للبحث)            (                                     

 

 

 مدير التحرير                                             رئيس هيئة التحرير                                                          سكرترية اجمللة         
 عبيداتمعايل الدكتور حممد طالب                              الدكتور علي مطر                                                          هبه العوامره           

                                  



 نموذج تعهد /رسالة ماجستير )الباحث الثاني(                     
 

 

 

 
 

 

  0202/  /  التاريخ : 
 
 

 رئيس تحرير مجلة جامعة جدارا المحترم األستاذ الدكتور
 

 : "المقدم إليكم بعنوانبأن البحث  ............................................أتعهد أنا
............................................................................................. " 

مستل من رسالة ماجستير للطالب .............................................................. 
ترتيبه يكون اسم الطالب وأن الطالب يعلم بأن البحث سينشر في مجلة جامعة جدارا العدد القادم وس

 األول .
 
 

 
 حتراموتفضلوا بقبول فائق اال

 
 

 أسم الباحث :.........................................

 توقيع الباحث:........................................
 

 



 )الباحث الرئيسي(تعهد نشر في مجلة جدارا للدراسات والبحوث                       
 

 

 

 
 

 

 2018/  /  التاريخ : 
 
 

 رئيس تحرير مجلة جامعة جدارا المحترم األستاذ الدكتور
 

 : "بعنوانبعدم إرسال البحث المقدم إليكم  ............................................أتعهد أنا
............................................................................................. " 

كما نشير  ،ن يتم اتخاذ قرار فيه من قبل لجنة التحكيم الموقرة لديكمأإلى أية جهة أخرى إلى حين 
كما ونحن على استعداد  ،إلى أن البحث غير مستل أو مستخلص من رسالة ماجستير أو دكتوراه

 إلجراء أية تعديالت ترونها مناسبة لغايات نشر البحث.
 

 :البيانات المطلوبة من الباحث األول
  االسم الرباعي

  الرقم الوطني أو رقم البطاقة الشخصية
  التخصص الدقيق

  الجامعة أو مكان العمل 
  عنوان المراسلة البريدي

  رقم الهاتف الخلوي 
  اإللكتروني البريد

 
 البيانات المطلوبة من الباحث الثاني، إن وجدت

  االسم الرباعي
  الرقم الوطني أو رقم البطاقة الشخصية

  التخصص الدقيق
  الجامعة أو مكان العمل 
  عنوان المراسلة البريدي

  رقم الهاتف الخلوي 
  البريد اإللكتروني
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 تور ـــــــــالدك                             
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 ور ـــــالدكت                             

 تحية طيبة وبعد،،،
يوم  (،....رقم ) هيئة تحرير مجلة جامعة جدارا للدراسات والبحوث أرجو التفضل بحضور اجتماعف
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 سكرتاريا المجلة    



 إعداد البحثطريقة 

 في مجلة جدارا للدراسات والبحوث

 journal@jadara.edu.jo. يتم استقبال البحث عبر البريد االلكتروني للمجلة: 
وتعهد االستالل من ( 1)نموذج يرفق مع البحث التعهد األول من الباحث الرئيس     .2

 .( 2)نموذج رسائل الماجستير والدكتوراه 
 يتم إرسال إشعار االستالم للباحث من قبل السكرتارية.    .3
الل، يعطى البحث رقم استقبال ويرسل لسكرتارية المجلة من أجل فحص نسبة االست    .4

 لبحوث اللغة اإلنجليزية. %22لبحوث اللغة العربية و %33حيث تقبل المجلة نسبة 
إرسال تقرير فحص االستالل مع البحث لهيئة التحرير التخاذ القرار إما السير في      .2

إجراءات التحكيم أو رفض البحث قبل التحكيم أو الطلب من الباحث تخفيض نسبة 
 ءات التحكيم.االستالل قبل البدء بإجرا

. ومن ثم ( copyright)على الباحث توقيع تعهد لضمان حقوق النشر للمجلة     .6
 استكمال إجراءات التحكيم.

كال يتم تحديد محكمين اثنين من قائمة المحكمين لكل بحث، في حال رفضه من     .7
المحكمين يتم إرسال رسالة اعتذار للباحث، في حال اختالف المحكمين، يتم تحديد محكم 

 ثالث.
في حال قبول البحث، يتم إرسال تعديالت المحكمين المطلوبة من الباحثين على      .8

 بحثهم عبر البريد االلكتروني، وإرسال رسالة قبول مشروط للباحث لضمان إجراء التعديالت.
المطلوب من البـاحـث: إرسال البحث المعدل عن طريق البريد االلكتروني وتعبئة      .9

 تقرير التعديالت.
التأكد من إجراء التعديالت: في حالة عدم القيام بالتعديالت المطلوبة، يتم إرسالها     .13

 للباحث مرة أخرى. وفي حال عدم إجراء التعديالت للمرة الثانية، يتم رفض البحث.
 في حالة القيام بالتعديالت المطلوبة وحسب التعليمات:    .11
 يتم قبول البحث بشكل نهائي من قبل هيئة التحرير.• 
 إرسال كتاب رسمي بقبول البحث للنشر.• 

http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/form1.doc
http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/form2.doc
http://www.jadara.edu.jo/journal/journalrs/copyright.doc


 تحديد األبحاث التي سيتم نشرها في العدد القادم بناًء على قائمة أولويات النشر.• 
 إعداد األبحاث المقبولة للنشر.• 
 ال العدد للطباعة الورقية.إرس• 
 تحميل العدد على موقع المجلة وإتاحته في قواعد البيانات المعتمدة لها.• 
 إرسال نسخة من المجلة لكل باحث في العدد المنشور.• 
 



 البحوثمجلة جدارا للدراسات و قواعد النشر في 

 "، تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة جدارامجلة علمية عالمية محكمة"

 عامة:قواعد*

 تصدر المجلة في جامعة جدارا، عمادة البحث العلمي ، اربد/ األردن -1

التي تتوافر فيها شروط البحث العلمي كافة، من  في جميع المجاالت، العلمية األصيلة البحوثجدارا تنشر مجلة  -2

داخل الجامعة وخارجها، مكتوبة باللغة العربية أو اإلنجليزية، ويشترط في البحث أال يكون قد نشر أو ُقّدم للنشر 

 ، وعلى الباحث أن يتعهد بذلك خطيًا عند تقديمه البحث للنشر في المجلة.ى آخر  جلةفي م

 تعليمات وقواعد النشر.عدم النظر في البحوث المخالفة ل تعتذر المجلة عن -3

 تبعة.متخضع جميع البحوث المقدمة للنشر، للتقويم حسب األصول العلمية ال -4

 تعليمات النشر:*

  واإلنجليزية، ملخصًا للبحث بالعربية باإلضافة إلى، مطبوعاً  يقدم البحث باللغة العربية أو االنجليزية -1

تبع كل على أن يُ  ،ويوضع عدد الكلمات بين قوسين في آخر الملخص ،على صفحة مستقلةكلمة ( 151 )وبواقع

التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى كلمات (، 8ن) ال تزيد ع، و (Keywords) ملخص بالكلمات المفتاحية

 البحث من خالل قواعد البيانات.

بنمط  السطور، بين ونصف بمسافة فأكثر، Word) 11(بنظام، الحاسوب على مطبوعاً  البحث يكون  أن -2

  (Times new roman)ونمط خط ،(14)وحجم الخط  ،بالعربي (Simplified Arabic)خط 

 .(11، وحجم الجداول )(12) وحجم الخط باالنجليزي 

 



تحديد ما إذا كان البحث مستاًل من رسالة ماجستير، أو أطروحة دكتوراه، وتوضيح ذلك في هامش صفحة  -3

 وتوثيقها توثيقًا كاماًل على نسخة واحدة من البحث يذكر فيها اسم الباحث وعنوانه.العنوان، 

 ، والمالحق والجداول والرسوم األشكال فيها بما ،( ثالثين صفحة31) نع البحث صفحات عدد يزيد ال أن -4

 .  توضع الجداول واألشكال في مواقعها وعناوينها كاملة غير ملونة أو مظللةعلى أن  ،A4من نوع 

إعداده )إن وجدت(  من البحث مالحق من ملحق كل من أو ورقية  الكترونية نسخة يقدم أن الباحث على -5

 لكية الفكرية (.الفكرية)الم اآلخرين حقوق  على بالمحافظة خطياً  يتعهد الخ، وأن ..اختبارات، برمجيات، مثل

أو المؤسسة التي يعمل فيها ،  يذكر الباحث في ورقة مستقلة إسمه وعنوانه بحيث يتضمن إسم الجامعة -6

 .والدولة ،وصندوق البريد ،وبريده اإللكتروني ،والقسم الذي يعمل فيه والرتبة األكاديمية ورقم هاتفه الخلوي 

 ./الباحثينُيقّدم مع البحث سيرة ذاتية للباحث -7

للتحكيم الخارجي، ويحق إلى المجلة إلى تحكيم أولي من هيئة التحرير؛ لتقرير أهليته  يخضع البحث المرسل -8

للهيئة أن تعتذر عن السير في إجراءات التحكيم الخارجي، أو عدم قبول البحث للنشر في أي مرحلة دون 

 إبداء أي أسباب.

اثنين على  محكمين على من هيئة التحرير مبدئياً  قبولها حال في المجلة في للنشر المقدمة البحوث تعرض -9

 مطلقة . بسرية اختيارهم يتم ،االختصاص ذوي  من األقل

 .عدم قبوله للنشروحال قبوله ، أو حال وصول البحث ،  الكترونياً  الباحث/ الباحثين بإبالغ المجلة تقوم -11

 .بعد تاريخ قبوله قبواًل نهائيا   النشر في دوره للنشر المقبول البحث يأخذ -11

 American) التوثيق  ونظام عام بشكل العلمي للنشردليل  المجلة تعتمد : التوثيق -12

Psychological Association) (APA) يقابلها خاص وما بشكل االنجليزية والمصادر للمراجع 

الباحثين  وأسماء المراجع كتابة في المتبع باألسلوب العلمي الباحث ويلتزم العربية، والمصادر للمراجع

 وأسس إرشادات من الدليل يتضمنه وما العلمي النشر وأخالقيات األولية المصادر إلى والرجوع واالقتباس

  .البحث )متوفر على موقع المجلة ( تقرير بعناصر صلة ذات

 .، وال تعّبر عن سياسة المجلةفقطعن وجهة نظر الباحثين تعبر  البحوث في الواردة اآلراء -13



 .فنية العتبارات المجلة في البحوث ترتيب يخضع  -14

 .من بحثة الت( مست 11)  إلى باإلضافة المجلة من نسخة ،نشره بعد البحث صاحبل المجلة تهدي -15

إشعار الباحث / الباحثين بقبول  عند مجلة جدارا للدراسات والبحوث إلى ونشره البحث طبع حقوق  تنقل -16

 .البحث لنشره في المجلة

على االيميل :  هبحثنسخة الكترونية من تحرير المجلة  هيئة رئيس الباحث الى رسلي -17

(Journal@jadara.edu.jo) 

 عنوان التواصل: -18

 .عمادة البحث العلميجامعة جدارا ــــ        

 ( األردن 21111( / اربد )  733جامعة جدارا / ص.ب )        

 ( 279،  291فرعي )   11962/  127211222هاتف        

 . 127211211فاكس         
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 المحترم .................الدكتور 
 ......../جامعة ......قسم                                                                  

                         

 تحية طيبة وبعد ،،، 
 

 ،( ........................................." فأشير إلى رغبتكم بنشر بحثكم المعنون : 
قرر رئيس تحرير في مجلة جدارا للدراسات والبحوث، وبعد عرضه على المحكمين المختصين، 

، نرفق لكم بالتعديالت المطلوبة جلة بعد إجراء التعديالت الالزمةبحثكم للنشر في المالمجلة بقبول 
  .وعينالتعديالت خالل مدة ال تزيد عن اسبراجيًا إجراء جميع من المحكمين، 

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 
 

  
 
 
 مدير تحرير المجلة/عميد البحث العلمي

 
 الدكتور علي مطر                                                               

 والنشرنسخة/ اداري البحث العلمي 



 محضر اجتماع المجلة
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 اجتماع هيئة التحرير لمجلة جامعة جدارا للدراسات والبحوث محضر 

 (....الجلسة رقم:)

 ......................المكان: 

 ........................الموافق .............يوم  ..................الزمان

هيئة التحرير لمجلة جامعة جدارا للدراسات في الزمان والمكان المشار اليهما أعاله عقد مجلس اجتماع 

هيئة  رئيس ........................برئاسة م. ...............للعام الجامعي  ......... جلسته والبحوث

 التحرير وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم:

 عضوا              .................................          ..............األستاذ الدكتور  -1

 ............................. ....           عضوا             .................... األستاذ الدكتور -2

 عضوا        ..................................               .................. األستاذ الدكتور -3

 ...................................           عضوا            . األستاذ الدكتور -4

 ......... .......... .............            عضوا                ................. األستاذ الدكتور -5

.................................                       ........................ األستاذ الدكتور -6

 عضوا  

 مدير التحرير           ..............................                      ............... الدكتور -7

    مجلةسكرتيرة ال    ..................................                            ............اآلنسه  -8
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 وانتقل المجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول األعمال وهي كما يلي:
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 (:3الموضوع رقم )

 (:3القرار)
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 (: 6الموضوع رقم)

 (: 6القرار)

 

 

 

 

 (: 7الموضوع رقم)

  (:7القرار رقم )

 

 

 

 



 

 

  التحرير مدير التحرير                                                                     رئيس 

 .............األستاذ الدكتور                                                          د........

 

 

 التوقيع االسم

  ............اذ الدكتور ـــــاألست

  ...............اذ الدكتور ــــــــاألست

  ..................األستاذ الدكتور 

  .................اذ الدكتور ـــــــاألست

  ...............اذ ــــــــــــــــــــاألست

  ...................األستاذ الدكتور 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

             فضلوا فائق االحترام والتقدير،،،تو 
 
 
 

 /مدير التحرير                                                             
 

 ............د.                                                                 
 ..................سكرتيرة المجلة / 
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 رمـــــالمحت ..................ور ـــــــــــدكتــال
 .........المدنية/ ........قسم            

 تحية طيبة وبعد ،،، 
 

 ،(.............................................فأشير إلى رغبتكم بنشر بحثكم المعنون : 
قرر رئيس تحرير في مجلة جدارا للدراسات والبحوث، وبعد عرضه على المحكمين المختصين، 

بة ، نرفق لكم بالتعديالت المطلو جلة بعد إجراء التعديالت الالزمةبحثكم للنشر في المالمجلة بقبول 
  .وعينراجيًا إجراء جميع التعديالت خالل مدة ال تزيد عن اسبمن المحكمين، 

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 
 
 

 
 
 
 مدير تحرير المجلة/عميد البحث العلمي

 
 سكرتاريا المجلةنسخة/ 
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 استقبال البحث ألول مرة على  

E-mail:Journal@Jadara.edu.jo 

وعلى الموقع الخاص بالمجلة بعد 

 تفعيلة 

  من سكرتيرة التحريررد 

 بتم االستالم

خضوع البحث الى فحص 

   Turnitinاالستالل

تقييم أولي عام من قبل  

مدير  رئيس هيئة التحرير+

 التحرير 

عرض البحث على 

 المحكمين وفقاً لتعليمات

د هيئة التحرير لتحديد عد

 المحكمين

رض رئيس التحرير بعلر اقر

إذا  البحث على محكم ثالث

 اقتضت الحاجة 

رة إذا تجاوز النسبة المقر

تم من قبل هيئة التحرير ي

االستمرار باإلجراءات، 

واذا لم يطابق يرفض 

 البحث

إجراء التعديالت من قبل 

الباحث حسب ردود 

 المحكمين

 كتاب قبول البحث للنشر

رئيس هيئة  منموقع 

 التحرير

اًء استقبال ردود المحكمين وبن

م على قرار المحكمين يتم إعال

بنتائج التحكيمالباحث   

  1-Accepted     2- Minor 

3- Major     4- Rejected 

 

 

االوراق المقبولة  عرض

 على هيئة التحرير 

ر قرار رئيس هيئة التحري

لعرض البحث على محكم 

 ثالث اذا اقتضت الحاجة 

البحث تقييم أولي مطابقة 

إذا لم يطابق  formatلل

  يعاد الى الباحث للتعديل

تجاوز النسبة المقررة اذا 

من قبل هيئة التحرير يتم 

االستمرار باإلجراءات ، 

واذا لم يطابق يرفض 

 البحث

 

يعرض على مجلس هيئة 

 التحرير للسير بإجراءات

 التحكيم



 نموذج استالم بحث ألول مرة مع القرار األولي
 

 
 

 

 

 

 ...../111/11 ع/ .ب :   الرقم 
 م.0101/...../....:  التاريخ

 
                   ................... الدكتور

 .........../جامعة ..........كلية                                                     
 ،طييبة وبعد،،تحية 

   
   ..............................................فأرجو ان أعلمكم أنه قد تم استالم بحثكم المعنون 

وسيتم إبالغكم بأقرب على البحث، وّحول إلى لجنة التحكيم،  الموافقة المبدئية توقد تم، .............بتاريخ   

 .التحكيموقت ممكن بقرار 

  

 بقبول فائق اإلحتراموتفضلوا 
 

                             
 
 
 

                                                                                                                   
 التحريرمدير                                                                                   
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 تقدير المحكم لدرجة اتقان الباحث للمعيار معايير تحكيم البحث الرقم
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 كتابة   رقما  
   عنوان البحث وانسجامه مع موضوع البحث والمشكلة البحثية وعناصر البحث األخرى. 1
   ية وما يضيفه إلى المعرفه في مجاله.لعملالنظرية وا أصالة البحث وأهميته 2
األساس النظري والدراسات السابقة وحداثتها وعالقتها بموضوع البحث وطريقة عرضها تحت عنوان  3

 مقدمة البحث أو تحت أكثر من عنوان وفقا لنوع البحث.
  

   ناصرها.الفرضيات لمشكلة البحث ووضوح عو  صياغة المشكلة وتغطية األسئلة 4
المنهجية المستخدمة في معالجة المشكلة البحثية من حيث التصميم البحثي وصدق البيانات ودقتها  5

 كلة البحث.ها، وكفايتها وصلتها بمشواساليب الحصول علي
  

تحليل البيانات من حيث مالئمة أساليب التحليل لطبيعة البيانات وشمولية التحليل والقدرة على  6
 تحويل البيانات إلى معلومات.باإلستفادة منها 

  

اقشتها أهمية النتائج التي  تم الوصل إليها ومدى ارتباطها بمشكلة البحث وأسلوب تنظيمها ومن 7
 ها.واإلستنتاجات التي استخلص

  

وخاصة التوثيق  APAمدى اإللتزام بالمعايير األخالقية والتنظيمية في إعداد البحث حسب دليل  8
 داخل البحث وقائمة المراجع، واخراج الجداول واألشكال.

  

مدى تمثيل الملخص ألبرز عناصر تقرير البحث ضمن العدد المسموح به من الكلمات وحسن اختيار  9
 .) العربية واإلنجليزية( التوافق بين الملخصينالكلمات المفتاحية ومدى 

  

مالئمة العناوين الرئيسية والفرعية لمضامينها والتسلسل المنطقي لهذه العناوين وترابط األفكار ودقة  11
 الطباعة واللغة والصياغة واإلخراج لتقرير البحث. 
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 مالمحتر  ...............د
 هيئة التحريرقرار الموضوع:                                                                       
                                                                                                   

 تحية طيبة وبعد،،،
ونتقدم باالعتذار عن السير بإجراءات نشر بحثكم نودُّ أن نشكركم الختياركم مجلة جدارا للدراسات والبحوث، 

رت لكم هذه الشهادة لإلحاطة.كونه خارج اهتمام المجلة  ".............................." ب المعنون   ، وقد ُحر ِّ

 
 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام

 
 
 
 

 التحريرـــــــــــر مدي
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 نسخة/ سكرتيرة المجلة
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 المحترم....................لدكتور ااألستاذ 

 .............جامعة -      قسم                                        
                                                     

 ،،، تحية طيبة وبعد
" :نووووووووووووو الخ يا نمووووووووووووولدرم ات ووووووووووووووامرم م بوووووووووووووة جووووووووووووو  م   ب م  وووووووووووووا       ووووووووووووو     ن  ووووووووووووو رم  ووووووووووووو ا   ووووووووووووو  م    ع ووووووووووووو ا  

    ووووووووووووووووووووووو       ل وووووووووووووووووووووووة قووووووووووووووووووووووو  ق  ووووووووووووووووووووووو   ب مووووووووووووووووووووووود  ووووووووووووووووووووووو   "  ...............................................
م    م هذه   مهاالة  إلحاطة.   ا   بة      م نمده في يقد  فدصة م ل ة   ق  ح د ِّ

 
   وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام                       
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 د.علي مطر                                                                        

 نسخة/ سكرتيرة المجلة
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 /111/11 ب ع/ :    الرقم 

  م  0101/.......:   التاريخ 
 
 

 المحترم                     الدكتور      
              جامعة

 تحية طيبة وبعد ،،، 
 

ابعث اليكم بالتعديالت والمالحظات التي اقترحتموها على البحث الموسوم ب 
أرجو التكرم بالنظر بمدى استجابة الباحث بالتعديالت  ،(.................................

  .وذلك بمدة اقصاها أسبوع من تاريخه، المطلوبة منه
 

 والتقدير وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 البحث العلمي عميد
 

 الدكتور                                                                        
 سكرتاريا المجلة نسخة/ 


