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النظام الداخلي لنوادي البحث العلمي لطلبة جامعة القدس
توطئة
أُنشأت في جامعة القدس نوا ٍد طالبية للبحث العلميلغايات التنشيط والدعم والرقي بالبحث العلمي في جامعة
القدس ،وانسجاما ً مع سياسة جامعة القدس البحثية ،وتحقيقا ً لمبادئ الشراكة بين كافة مكونات الجامعة،
وسعيا ً إلدماج الطلبة في مخرجات التعليم والتعلم ،وتكريسا ً لسياسة إدماج الطلبة كعنصر أساسي في
العملية البحثية والتعليمية.
التعاريف
المادة ()1
نادي البحث العلمي:هو جسم طالبيبحثيغير سياسي يعنى بتطوير المهارات الفكريةوالبحثية للطلبة لتنمية
قدراتهم على ولوج عالم البحث والمعرفة واإلبداع،ويُدار من قبل الطلبة أنفسهم بتوجيه من عمادتي البحث
العلمي ،وشؤون الطلبة.
العضو الفاعل :هو الطالب المنتسب رسميا ً للنادي والمشارك على األقل في نشاطين بحثيين في الفصل و
يجب ان يكون طالب مسجل في برنامج بكالوريوس في الجامعة او خالل السنة االولى بعد تخرجه.
الهيئة العامة :مجموع األعضاء الفاعلين.
الفئة المستهدفة من انشطة النادي :طلبة الكلية المنتظمين.
المشرف :هو عضو هيئة التدريس المتفرغ المكلف من قبل رئيس الجامعة بنا ًء على تنسيب من عميد
البحث العلمي استناداً إلى نشاطه البحثي.
لجنه اإلشراف :هي اللجنة المكلفة باإلشراف على سير عمل األندية البحثية ،والمكلفة بوضع األنظمة
والتعليمات التي تحكم سيرها ،وتتكون من عميد البحث العلمي وعميد شؤون الطلبة والمشرفين من كل
كلية.
الهيئة اإلدارية للنادي :هي الهيئة المكونة من مجموعة من الطالب من أعضاء النادي وتشرف على تسيير
اعمال النادي.
أهداف األندية البحثية
المادة ()2
تهدف األندية البحثية إلى زيادة حماسة طلبة جامعة القدس نحو البحث ،حيث يسهم تعرض الطلبة إلى
الخبرات البحثية المبكرة إلى التأثير في تخطيط حياتهم المهنية وتطوير عملهم .وعليه تعد المشاركة في
النادي البحثي طريقة رائدة وفعالة للتعرف على األنشطة البحثية في الجامعة والمشاركة في المؤتمرات
والندوات المحلية والعالمية وتقديم األوراق البحثية.
اهداف النادي البحثي الطالبي:
 -1زيادة الوعي بأهمية المهارات البحثية في الحياة المستقبلية والمهنية.
 -2زيادة الوعي بالجوانب الرئيسة لعمليات البحث.
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 -3تشجيع الطلبة على تثمين البحث وجعله في سلم أولويات المعرفة ،والتطبيق المبني على نتائج
البحث.
 -4تحفيز الطلبة على االنخراط في األنشطة البحثية.
 -5تطوير مهارات التفكير النقدي لدى الطلبة.
 -6بناء المشاركة الفاعلة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في السياق البحثي.
 -7تعزيز التفاعل بين جامعة القدس والمجتمع المحلي.
 -8تصميم وتنفيذ مقترحات بحثية بحيث تسمح للطلبة بمتابعة موضوعاتهم البحثية من بدايتها حتى
النهاية.
 -9المراجعة النقدية للمقاالت البحثية المنشورة في المجالت بهدف تعزيز عملية التعلم المبنية على
اخر ما توصل اليه العلم في ابحاث قوية ورصينة
إعطاء طلبة جامعة القدس الفرص للتشبيك والتواصل مع باحثين داخل وخارج الجامعة
-10
وتقديم أبحاثهم في مؤتمران وملتقيات محلية وعالمية.
تطوير الكفاءة البحثية لدى الطلبة بتعلم مهارات بحثية في الكتابة والتحليل االحصائي
-11
الهيكلية
المادة ()3
يتكون نادي البحث العلمي من مجموعة من طلبة درجة البكالوريوس من الكليات المختلفة ،ويشرف على
النادي هيئة إدارية مكونة من الطلبة األعضاء واألستاذ او االستاذة المشرف على النادي.
الهيئة اإلدارية
المادة ()4
تتكون الهيئة اإلدارية للنادي من:
أ -المشرف و مساعد للمشرف إذا كان عدد الهيئة العامة أكثر من خمسين
ب -رئيس النادي.
ت -نائب رئيس النادي.
ث -أمين صندوق النادي.
ج -مسؤول اإلعالم والعالقات العامة.
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ح -عضو إداري إذا كان عدد الهيئة العامة أقل من خمسين وعضوين إداريين إذا كان عدد الهيئة
العامة أكثر من خمسين.
مهام الهيئة اإلدارية
المادة ()5
يلتزم أعضاء الهيئة اإلدارية للنادي بتحقيقاهداف النادي البحثي المذكورة في المادة  2و تخطيط وتنفيذ
األنشطة البحثية وتسيير أعمال النادي.
تعيين الهيئة اإلدارية
المادة ()6
يتم تعيين الهيئة اإلدارية لمدة عامين متتاليين بقرار من قبل اللجنة المشرفة على النوادي البحثية بنا ًء على
تنسيب االستاذ المشرف استنادا للسيرة الذاتية ورسالة الدافعية للمتقدمين .كما تضم الهيئة اإلدارية
المشرف ومساعده
رئيس النادي
المادة ()7
يرأس النادي أحد الطلبة األعضاء والذي تعينه اللجنة المشرفة بعد تقديمه السيرة الذاتية الخاصة به
ورسالة الدافعية ،ويتولى رئاسة النادي لمدة قابلة للتجديد بقرار من اللجنة .ويكون االستاذ المشرف هو
المسؤول المباشر لرئيس النادي
مهام رئيس النادي
المادة ()8
 -1رئاسة نادي البحث العلمي في الكلية وتوزيع المهام على أعضاءه وتحديد مهامهم.
 -2إدارة وتفعيل النادي واالشراف على التخطيط لالنشطة البحثية للنادي
 -4اإلشراف على إعداد وتتبع صرف الميزانية المخصصة للنادي.
 -5تفعيل التواصل مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها و نشر إنجازات النادي داخليا و خارجيا ً
والتعريف بها.
 -6المشاركة في االنشطة البحثية على مستوى الجامعة
 -7الحرص على تطبيق اخالقيات البحث العلمي في كافة انشطة النادي
 -8إعداد تقرير سنوي عن أنشطة النادي.
 -9الحرص على احترام وتطبيق مقتضيات هذا النظام
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أنشطة النادي
المادة ()9
 -1األنشطة العامة
أ -تقديم دورات تدريبية للطلبة (من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين من المجتمع المحلي
والدولي).
ب -ترتيب جلسات ألعضاء هيئة التدريس والطلبة لتبادل الخبرات البحثية.
ت -تنظيم لقاءات األندية الدورية.
ث -توفير المساعدة للطلبة في مشاريعهمالبحثية.
ج -إطالق المسابقات البحثية للطلبة وتشجيعها.
 -2األنشطة البحثية
ح -ورش عمل ولقاءات تدريبية حول البحث.
خ -إدارة األنشطة البحثية الطالبية.
د -التحديد الدوري لمواضيع البحث العلمي المستجدة وتعميميها على الطلبة.
ذ -خلق التواصل بين إدارة الكلية والقدرات البحثية في الكلية.
 -3األنشطة التوعوية
ر -قراءة المجالت البحثية.
ز -نشر الوعي بأهمية البحث العلمي عبر نشرات توعوية دورية.
س -استقطاب الطلبة لخدمة غايات النادي.
ش -نشر المستجدات في ميدان البحث العلمي وعقد حلقات نقاش دورية.
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 -4األنشطة التعاونية
ص-

المساهمة في تيسير إدارة المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات العلمية.

السعي إلى استقطاب المحاضرين والخبراء إلثراء أنشطة البحث العملي واألنشطة التثقيفية
ض-
والتوعوية في الكلية.
موازنة النادي
المادة ()10
 -1يخصص من موازنة عمادة البحث العلمي لكل نا ٍد من نوادي البحث العلمي مبلغا ً سنويا ً قدره
ثالثمائة ديناراً أردنيا ً أو ما يعادلها تدفع لموازنة النادي في بداية كل عام دراسي.
 -2يخصص من موازنة مجلس اتحاد الطلبة لكل نا ٍد من نوادي البحث العلمي مبلغا ً سنويا ً قدره مائة
وخمسون ديناراً أردنيا ً أو ما يعادلها تدفع لموازنة النادي في بداية كل عام دراسي.
المادة ()11
يسعى النادي إلى تأمين موازنته بالطرق القانونية والضامنة للشفافية والنزاهة ،ويساهم كل عضو في
النادي بمبلغ يساوي ديناراً أردنيا ً واحداً في الشهر مقابل وصل رسمي مختوم وموقع عليه من أمين
الصندوق.
المصاريف
المادة ()12
يشرف على المصاريف رئيس النادي بقرار من الهيئة اإلدارية للنادي وتصدر قرارات الصرف بأغلبية
األصوات ،ويرجح األستاذ المشرف األصوات في حالة تساويها.
المادة ()13
تنحصر مصاريف النادي بما يلي:
 -1تشجيع الطلبة على البحث العلمي بما ال يتجاوز أربعين دينا اًر أو ما يعادلها لكل طالب تقدم في
مشروع بحثي متميز.
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 -2الضيافة المخصصة لألنشطة البحثية بما ال يتجاوز عشرين ديناراً أردنيا ً أو ما يعادلها لكل نشاط.
 -3المواصالت من الجامعة إلى أماكن مشاركة الطلبة أعضاء النادي الباحثين بما ال يتجاوز عشرة
دنانير أو ما يعادلها.
المادة ()14
تعد إدارة النادي موازنة تفصيلية في نهاية كل فصل دراسي في المداخيل والمصاريف يصادق عليها
من قبل إدارة النادي.
العمل التطوعي
المادة () 15
يحسب لكل عضو هيئة إدارية للنادي عمل لمدة عامين أربعين ساعة عمل تطوعي.
انتهاء العضوية
المادة ( )16
ترتبط عضوية الطالب في النادي بصالحية بطاقة عضوية النادي الصادرة عن عمادة شؤون الطلبة
بناء على وصل مقدم من الهيئة اإلدارية في الغرض.
رئيس جامعة القدس
مجلس جامعة القدس
الشؤون األكاديمية
الشؤون اإلدارية والمالية
عمادة البحث العلمي
عمادة شؤون الطلبة
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ملحق إجرائي:
اإلجراءات
أوالً :يشرف عميد البحث العلمي وعميد شؤون الطلبة وأعضاء اللجنة المشرفة لألندية البحثية على
إجراءات إنشاء األندية في كل كلية في جامعة القدس.
ثانياً :يدعى الطلبة في كل كلية من جامعة القدس لالنخراط في النادي البحثي في كليتهم عبر استخدام
جميع القنوات الرسمية والعالمية لتسويق فكرة األندية البحثية.
ثالثاً :يتولى عضو اللجنة المشرفة المسؤولية عن جمع أسماء الطلبة في النادي البحثي في كليته.
رابعاً :يتولى أعضاء اللجنة المشرفة (أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات) للنوادي البحثية المهام
اآلتية:
 االيعاز إلى الطلبةللمشاركة في المناصب المختلفة في الهيئة اإلدارية من خالل إرسال السيرة الذاتية
والرسالة التحفيزية ،التي تبين البواعث التي دفعتهم للمشاركة في األندية البحثية ،ولماذا يرون
أنفسهم يستحقون هذا المنصب.
 يقيم المشرف ملف السيرة الذاتية للطلبة والرسالة التحفيزية ،أو تتم دعوة المرشحين الجتياز المقابله
الشخصيه ومن ثم يرسل خطابا للطلبة المختارين إلعالمهم بتعيينهم في الهيئة اإلدارية للنادي البحثي.
 التوضيح للطلبة أن عضوية النادي البحثي منوطة بالمشاركة الفاعلة ،وحتى يعتبر الطالب عضواً في
النادي البحثي فعليه الحضور والمشاركة في أنشطة النادي البحثي على األقل مرتين في كل فصل.
خامساً :بعد االنتهاء من تشكيل األندية البحثية سيتم عقد ورشة عمل ألعضاء اللجان في األندية
البحثية لتطوير استراتيجيات العمل التي تحقق أهداف األندية البحثية الواردة في النشرة أعاله.
سادساً :سيدعى جميع أعضاء األندية البحثية وكل الطلبة والمهتمين في البحث وأعضاء الهيئات
التدريسية في جامعة القدس وأصدقاء جامعة القدس إلى حفل إطالق األندية البحثية.
سابعاً :في نهاية العام الدراسي سيقام مؤتمر بحثي طالبي ،يدار من قبل أعضاء اللجان في األندية
البحثية وبمشاركة عمادة البحث العلمي وعمادة شؤون الطلبة وأعضاء اللجان التحضيرية لعرض
المبادرات والمنجزات البحثية لألندية ،وسيعرض المتحدثون الرئيسيون والملهمون في المؤتمر تجارب
حقيقية في البحث والمعرفة.
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