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 ةردييال  الجامعةالبحث العلمي في : ثالثاا 

 
 : البحاث المدعومة( أ

ة وفةةق إجةةراءات منظمةةة ومعةةايير محةةددة، وذلةةك مةةن ردنيةةيةةتم دعةةم البحةةث العلمةةي فةةي الجامعةةة األ
وصةندوق دعةم البحةث  مركز حمدي منكو للبحوث العلمية،: خالل عدد من المراكز البحثية، منها

 . العلمي، ومركز المياه والطاقة والبحوث

 2012/ 2011توزيةةةع األبحةةةاث التةةةي تةةةم دعمهةةةا خةةةالل العةةةام الدراسةةةي ( 35)ويبةةةين جةةةدول رقةةةم 
 .حسب الكلية وجهة الدعم
 الدعم  وجهةتوزيع األبحاث المدعومة وفقا  لمتغيري الكلية (: 35)جدول رقم 

 الكلية 
 األبحاث المدعومة

 دوليا   إقليمياً  عربياً  محلياً  مجموعال
 املنشور  العدد املنشور   العدد املنشور   العدد املنشور   العدد

 65 8 8 . . 58 57 97 66 اآلداب
 39 66 79 8 8 8 5 96 53 األعمال
 94 8 9 8 8 8 8 5 97 العلوم

 78 8 8 8 8 8 8 57 78 الحقوق
 59 8 8 8 8 8 8 98 59 التمريض
 933 .98 996 .9 97 7 7 78 79 الزراعة

 58 9 5 8 8 5 4 1 95 التربية الرياضية
 . 8 8 8 8 8 8 8 . الشريعة
 1. . 97 8 8 8 9 58 .5 الصيدلة
 58 9 9 8 8 8 8 99 91 الطب

 7 8 9 8 8 8 8 8 6 العلوم التربوية
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 الفنون

 5 8 8 8 8 8 8 9 5 اللغات األجنبية
 67 6 4 8 . 8 98 .9 54 الهندسة والتكنولوجيا
 3 8 8 8 8 8 8 7 3 تكنولوجيا المعلومات

 6 8 8 8 8 8 8 8 6 طب األسنان
 65 7 99 8 8 8 . . 53 علوم التأهيل

 5 8 8 8 8 8 8 5 5 اآلثار والسياحة
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية



116 

 

 الكلية 
 األبحاث المدعومة

 دوليا   إقليمياً  عربياً  محلياً  مجموعال
 املنشور  العدد املنشور   العدد املنشور   العدد املنشور   العدد

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ةالعقب/العلوم البحرية
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 8 8 8 8 8 8 8  8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/كلية اللغات
 8 8 8 8 8 8 8 8 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 69 6 . 5 . 6 99 97 56 مركز اللغات
 651 979 318 98 33 93 69 918 963 المجموع الكلي
 911.11 35.15 99.56 3.79 9.63 5.96 1.56 91.15 55.33 النسبة المئوية

ة خةةالل العةةام ردنيةةاأل الجامعةةةفةةي  التةةي تلقةةت دعمةةا   أن األبحةةاث العلميةةة (35)يبةةين جةةدول رقةةم 
 ،بحثةا  ( 421)، وقةد بلة  عةدد المنشةور منهةا بحثةا  ( 956)بل  عةددها  قد 2012/ 2011سي الدرا

الةدولي،  الدعم المحلي، والدعم العربي، والدعم اإلقليمي، والدعم: داعمة جهات توزعت على أربع
أكبر من عدد األبحاث المدعومة كان ن عدد األبحاث المدعومة محليا  وكما يالحظ من الجدول أ

 رى،من جهات أخرى، كما أن هنالك بعض الكليات التي استقطبت دعما  كبيةرا  مقارنةة بكليةات أخة
 .واآلداب، ، واألعمالالزراعةكلية : ومن هذه الكليات

 .المدعومة على مستوى الجامعة حسب جهة الدعمتوزيع األبحاث ( 47)رقم  شكلويبين 

 
 ككل وفقا  لجهة الدعم الجامعةتوزيع األبحاث المدعومة على مستوى (: 47)شكل رقم 
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 : الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة( ب

عدد الةدوريات ( 39)النسبة لعدد الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة، فيبين جدول رقم أما ب
 .حسب الكلية 2012/ 2011خالل العام الدراسي  تم إصدارهاالمفهرسة التي 

 عدد الدوريات المفهرسة التي تم إصدارها(: 39)جدول رقم 
 عدد الدوريات المفهرسة التي تصدرها الجامعة الكلية 

 . آلدابا
 8 األعمال
 8 العلوم

 9 الحقوق
 8 التمريض
 9 الزراعة

 5 التربية الرياضية
 9 الشريعة
 8 الصيدلة
 9 الطب

 8 العلوم التربوية
 8 والتصميم الفنون

 8 اللغات األجنبية
 9 الهندسة والتكنولوجيا
 6 تكنولوجيا المعلومات

 8 طب األسنان
 91 علوم التأهيل

 8 لسياحةاآلثار وا
 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 8 العقبة/كلية اللغات
 8 العقبة/كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

 6 مركز اللغات
  31 المجموع الكلي



118 

 

  
خةةةالل العةةةام  الجامعةةةة أصةةةدرتهاالةةةدوريات المفهرسةةةة التةةةي أن عةةةدد  (39) جةةةدول رقةةةم يالحةةةظ مةةةن

التمثيةةل البيةةاني باألعمةةدة ( 48)ويبةةين الشةةكل رقةةم  .دوريةةة مفهرسةةة( 40)قةةد بلةة   2011/2012
 .الجامعة أصدرتهاالدوريات المفهرسة التي لعدد 

 

 ا الجامعةهتصدر ني لعدد الدوريات المفهرسة التي أالتمثيل البيا(: 48)شكل رقم 
 

 : المعدل السيوي لعدد الوراق البحثية الميشورة في الكلية( ج

عةةةدد ل السةةنوي لالمعةةد( 37)، فيبةةين جةةةدول رقةةم وراق البحثيةةة المنشةةةورة فةةي الكليةةةأللةةأمةةا بالنسةةبة 
 .حسب الكلية 2012/ 2011األوراق البحثية المنشورة خالل العام الدراسي 

 
 لكلية لوفقا  دد األوراق البحثية المنشورة المعدل السنوي لع(: 37)جدول رقم 

 الكلية 
المعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة 

 لكلية ل
 5. اآلداب
 97457 األعمال
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 الكلية 
المعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة 

 لكلية ل
 49 العلوم

 4 الحقوق
 97 التمريض
 6 الزراعة

 48 التربية الرياضية
  67 الشريعة
 548 الصيدلة
 988 الطب

 .94 العلوم التربوية
 6 والتصميم نالفنو 

 79 اللغات األجنبية
 31 الهندسة والتكنولوجيا
 7 تكنولوجيا المعلومات

 949 طب األسنان
 547 علوم التأهيل

 .94 اآلثار والسياحة
 55 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 . العقبة/العلوم البحرية
 3 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 7 العقبة/ية اللغاتكل
 6 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 . مركز اللغات
 39.7  الكلي المتوسط

  
 الدراسةةيالكليةةة خةةالل العةةام األوراق البحثيةةة المنشةةورة فةةي أن عةةدد  (37)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن

( 100)وفةرع العقبةة، / ورقة بحثية في كلية السياحة والفندقة( 0)قد تراوح ما بين  2011/2012
طةةةب، وقةةةد بلةةة  المتوسةةةط العةةةام لعةةةدد األوراق البحثيةةةة المنشةةةورة فةةةي السةةةنة الورقةةة بحثيةةةة فةةةي كليةةةة 

 .ورقة بحثية 21.7
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في للمعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة التمثيل البياني باألعمدة ( 46)ويبين الشكل رقم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011خالل العام الكلية 

 
 تبعا  للكليةللمعدل السنوي لعدد األوراق البحثية المنشورة التمثيل البياني باألعمدة  :(46)شكل رقم 

 
 : رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تم مياقشتها( د

عةدد ( 38)يبةين جةدول رقةم أما بالنسبة ألبحاث الطلبة المتمثلة في رسائل الماجستير والدكتوراه، ف
حسةةةب  2012/ 2011خةةةالل العةةةام الدراسةةةي  كتوراه التةةةي تمةةةت مناقشةةةتهارسةةةائل الماجسةةةتير والةةةد

 .الكلية
 توزيع رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي تم مناقشتها(: 38)جدول رقم 

 

 الكلية 
عدد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي 

 نوقشت بالكلية 
 73 اآلداب
 56 األعمال
 .6 العلوم

 5 الحقوق
 3 مريضالت

 .. الزراعة
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 الكلية 
عدد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه التي 

 نوقشت بالكلية 
 95 التربية الرياضية

 63 الشريعة
 93 الصيدلة
 94 الطب

 33 العلوم التربوية
 1 والتصميم الفنون

 . اللغات األجنبية
 34 الهندسة والتكنولوجيا
 56 تكنولوجيا المعلومات

 6 طب األسنان
 8 علوم التأهيل

 . اآلثار والسياحة
 95 لسياسيةوالعلوم ا الدراسات الدولية

 8 العقبة/العلوم البحرية
 8 العقبة/اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/السياحة والفندقة

 8 العقبة/اللغات
 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 8 مركز اللغات
 319 المجموع الكلي

  

 تعةةةةدد أطروحةةةةات الةةةةدكتوراه أو رسةةةةائل الماجسةةةةتير التةةةةي تمةةةةأن  (38)جةةةةدول رقةةةةم  يالحةةةةظ مةةةةن
رسةالة أو أطروحةة، ( 88 – 2)قةد تراوحةت مةا بةين  2012/ 2011ناقشتها خالل العام الحةالي م

يسةاوي صةفرا  ال فيهةا ن الكليات التي كان عةدد الرسةائل واألطروحةات التةي تمةت مناقشةتها بأ علما  
يالحةةةظ التفةةةاوت الكبيةةةر فةةةي عةةةدد هةةةذه الرسةةةائل مةةةن كليةةةة و تشةةةتمل علةةةى بةةةرامج للدراسةةةات العليةةةا، 

 معةةدلوقةد بلةة  ، ات العليةةا فةي الكليةةةاسةةبغةةض النظةر عةةن عةةدد الطلبةة أو عةةدد بةرامج الدر  ألخةرى،
 . رسالة أو أطروحة للكلية 20 قشتهاالرسائل واألطروحات التي تم منا عدد

لعةةدد أطروحةةات الةةدكتوراه أو رسةةائل الماجسةةتير  باألعمةةدة التمثيةةل البيةةاني( 50)ويبةةين الشةةكل رقةةم 
 .تبعا  للكلية العام الحالي مناقشتها خالل تالتي تم
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التمثيل البياني باألعمدة لعدد أطروحات الدكتوراه أو رسائل الماجستير التي تم ( 50)شكل رقم  
 تبعا  للكلية 2012/ 2011مناقشتها خالل العام الحالي 

 
 : البحاث التي ُيشرت في مجالت محلية وعربية وأجيبية( ه

فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة  2012/ 2011الدراسةةي  ي العةةامشةةرت فةةألبحةةاث التةةي نلأمةةا بالنسةةبة 
شةةرت فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة وأجنبيةةة عةةدد األبحةةاث التةةي ن( 36)وأجنبيةةة، فيبةةين جةةدول رقةةم 

 .حسب الكلية
 حسب الكلية عدد األبحاث التي ُنشرت في مجالت محلية وعربية وأجنبية(: 36)جدول رقم 

 الكلية 
جالت محلية عدد األبحاث التي ُنشرت في م

 وعربية وأجنبية
 5. اآلداب
 19 األعمال
 56. العلوم

 4 الحقوق
 35 التمريض
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 الكلية 
جالت محلية عدد األبحاث التي ُنشرت في م

 وعربية وأجنبية
 969 الزراعة

 8. التربية الرياضية
 67 الشريعة
 951 الصيدلة
 36 الطب

 .95 العلوم التربوية
 4 والتصميم الفنون

 54 اللغات األجنبية
 9.5 الهندسة والتكنولوجيا

 996 تتكنولوجيا المعلوما
 67 طب األسنان
 .9 علوم التأهيل

 .5 اآلثار والسياحة
 55 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 5 العقبة/كلية العلوم البحرية
 3 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 7 العقبة/كلية اللغات
 7 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات

 57 غاتمركز الل
  9531 المجموع الكلي

  
األبحةةاث التةةي ُنشةةرت فةةي العةةام فةةي مجةةالت محليةةة وعربيةةة أن عةةدد  (36)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن
بحثةا ، وقةد بلة  ( 171)إلةى ( صةفر)قد تراوح مةا بةين  2012/ 2011خالل العام الحالي وأجنبية 

 .بحثا  ( 1546)المجموع الكلي لعدد األبحاث المنشورة 
لعةةدد األبحةةاث التةةي ُنشةةرت فةةي مجةةالت محليةةة التمثيةةل البيةةاني باألعمةةدة ( 51)رقةةم  ويبةةين الشةةكل

 .تبعا  للكلية 2012/ 2011 الدراسيخالل العام وعربية وأجنبية 
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 تبعا  للكليةلعدد األبحاث التي ُنشرت في مجالت محلية وعربية وأجنبية التمثيل البياني  :(51)شكل رقم 

 
 : لمتخصصة التي عقدتها الكليةاليدوات والمؤتمرات ا( و

( 40)، فيبةين جةدول رقةم جامعةةعدد الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي عقةدتها الوفيما يتعلق ب
حسةةب  2012/ 2011خةةالل العةةام الدراسةةي  والمةةؤتمرات المتخصصةةة التةةي عقةةدت عةةدد النةةدوات

 .الكلية
 الكلية  حسبوالمؤتمرات المتخصصة التي عقدت  عدد الندوات(: 40)جدول رقم 

 

 الكلية 
الدورات والمؤتمرات المتخصصة /عدد الندوات

 التي عقدت
 99 اآلداب
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 الكلية 
الدورات والمؤتمرات المتخصصة /عدد الندوات

 التي عقدت
 55 األعمال
 6 العلوم

 6 الحقوق
 3 التمريض
 7 الزراعة

 . التربية الرياضية
 51 الشريعة
 7 الصيدلة
 7 الطب

 5 العلوم التربوية
 . والتصميم الفنون

 .. اللغات األجنبية
 6 لتكنولوجياالهندسة وا

 79 تكنولوجيا المعلومات
 6 طب األسنان
 5 علوم التأهيل

 5 اآلثار والسياحة
 1 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 6 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/كلية اإلدارة والتمويل
 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة

 9 العقبة/كلية اللغات
 . العقبة/لمعلوماتنظم وتكنولوجيا ا

 6 مركز اللغات
  333 المجموع الكلي

  
خةةالل العةةام  والمةةؤتمرات المتخصصةةة التةةي عقةةدت عةةدد النةةدواتأن  (40)جةةدول رقةةم  يالحةةظ مةةن

، وقةةةد بلةةة  وفقةةةا  للكليةةةة نةةةدوة أو مةةةؤتمر( 51 -صةةةفر)قةةةد تةةةراوح مةةةا بةةةين  2012/ 2011الحةةةالي 
( 224)ل هةةذا العةةام علةةى مسةةتوى الجامعةةة ككةةل إجمةةالي عةةدد النةةدوات والمةةؤتمرات المنعقةةدة خةةال

  .و مؤتمرات للكليةندوات أ( 6)، بمعدل مؤتمرا  او ندوة
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ؤتمرات المتخصصةةةة التةةةي لعةةةدد النةةةدوات والمةةةالتمثيةةةل البيةةةاني باألعمةةةدة ( 52)ويبةةةين الشةةةكل رقةةةم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011 الدراسيخالل العام عقدت 

 
 تبعا  للكليةلعدد الندوات والمؤتمرات المتخصصة التي عقدتها الكلية ني باألعمدة التمثيل البيا :(52)شكل رقم 

 
 : عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو أجيبية( ز

ة علةةى مختلةةف المسةةتويات ردنيةةومةةن حيةةث الجةةوائز التةةي حققتهةةا األبحةةاث المنفةةذة فةةي الجامعةةة األ
 .والكلية ائزةنوع الجحسب ( 41)جدول رقم فيبينها 

 
 عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو أجنبية على مستوى الكلية (: 41)جدول رقم 

 الكلية 
عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية 

 أو عربية أو أجنبية
 5 اآلداب
 9 األعمال
 5 العلوم

 8 الحقوق
 5 التمريض
 8 الزراعة
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 الكلية 
عدد البحوث التي حازت على جوائز محلية 

 أو عربية أو أجنبية
 8 التربية الرياضية

 8 يعةالشر 
 8 الصيدلة
 9 الطب

 8 العلوم التربوية
 8 والتصميم الفنون

 8 اللغات األجنبية
 8 الهندسة والتكنولوجيا
 8 تكنولوجيا المعلومات

 8 طب األسنان
 6 علوم التأهيل

 . اآلثار والسياحة
 8 والعلوم السياسية الدراسات الدولية

 8 العقبة/كلية العلوم البحرية
 8 العقبة/رة والتمويلكلية اإلدا

 8 العقبة/كلية السياحة والفندقة
 8 العقبة/كلية اللغات

 8 العقبة/نظم وتكنولوجيا المعلومات
 8 مركز اللغات

 95 المجموع الكلي

عدد البحوث التي حازت علةى جةوائز محليةة أو عربيةة أو أجنبيةة أن ( 41)جدول رقم  يالحظ من
، وقةةةد بحثةةةا  موزعةةةة علةةةى الكليةةةات المختلفةةةة( 15)قةةةد بلةةة   2012/ 2011 الدراسةةةيخةةةالل العةةةام 
( 0)مةا بةين عةددها ، فقةد تةراوح البحةوث التةي حةازت علةى جةوائز مةن كليةة إلةى أخةرىتفاوت عدد 

 . علوم التأهيلفي كلية  أبحاث( 4)إلى في عدد من الكليات  بحثا  

حةازت علةى جةوائز محليةة أو لعدد البحةوث التةي التمثيل البياني باألعمدة ( 53)ويبين الشكل رقم 
 .تبعا  للكلية 2012/ 2011خالل العام الحالي  عربية أو أجنبية
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التمثيل البياني باألعمدة لعدد البحوث التي حازت على جوائز محلية أو عربية أو ( 53)شكل رقم              

 تبعا  للكلية  2012/ 2011أجنبية خالل العام 

 :دة البحث العلميالمجالت التي صدرت عن عما( ح

في عملية دعم البحوث من خةالل نشةرها  ة دورردنيالعلمي في الجامعة األلقد كان لعمادة البحث 
أسةماء المجةةالت العلميةةة المحكمةةة التةةي ( 42)جةةدول رقةةم فةي الةةدوريات التةةي تصةةدر عنهةا، ويبةةين 

مةي لألعةداد والعةدد التراك 2012/ 2011صدرت عن عمادة البحث العلمةي خةالل العةام الدراسةي 
 .التي صدرت حتى تاريا التقرير

 
عن عمادة البحث العلمي وعدد األعداد الصادرة  صدرتأسماء المجالت العلمية المحكمة التي (: 42)جدول رقم 

 2012لعام  من كل منها
 أسماء المجالت العلمية المحكمة

 العدد ةردنياأل ةالمجل العدد مجلة دراسات
 6 المجلة األردنية في العلوم الزراعية 5 دراسات العلوم االدارية

 6 المجلة الطبية األردنية . دراسات العلوم االنسانية واالجتماعية
 6 المجلة األردنية في إدارة األعمال 5 دراسات العلوم التربوية

 6 المجلة األردنية في إدارة األعمال 5 دراسات علوم الشريعة والقانون
 . مجلة األردنية للعلوم االجتماعيةال 8 دراسات العلوم الطبية

 6 المجلة األردنية للتاريخ واآلثار 8 دراسات العلوم الزراعية
 8 المجلة األردنية للعلوم االقتصادية 8 دراسات العلوم الهندسية
 8 - 8 دراسات العلوم االساسية
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 أسماء المجالت العلمية المحكمة
 العدد ةردنياأل ةالمجل العدد مجلة دراسات

 39  1 المجمـــوع
 

تصةةدر عةةن عمةةادة البحةةث العلمةةي، أن هنالةةك نةةوعين مةةن المجةةالت التةةي ( 42)يبةةين جةةدول رقةةم 
للبحةةةوث والدراسةةةات اإلداريةةةة، واالجتماعيةةةة، والتربويةةةة  بسالسةةةلها المختلفةةةةمجلةةةة دراسةةةات : وهمةةةا

وقةةد بلةة  . ةردنيةةاأل ة، والمجلةةوالشةةريعة والقةةانون، والطبيةةة، والزراعيةةة، والهندسةةية، والعلةةوم األساسةةية
مةةةن مجلةةةة أعةةةداد ( 6) 2012/ 2011العةةةام الدراسةةةي عةةةدد اإلصةةةدارات مةةةن هةةةذه المجةةةالت فةةةي 

 . ةردنياأل ةمن المجلعددا  ( 23)دراسات و

 


