نظام رقم ( )8لسنة 2014
نظام البحث العلمي في جامعة عمان العربية
صادر بمقتضى المادة ( )35من قانون الجامعات األردنية رقم ( )20لسنة ( )2009وتعديالته

ويعمل به من تاريخ إق ارره.
المادة ( :)1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في جامعة عمان العربية) ُ
المادة ( :)2ألغ رراذ ه ررذا النظررام تعنرري عبررار) (البحررث العلمرري) ررل جمررا علمرري مررنظم يم ررا

إلررى تنميررة المعرفررة

اإلنسانية.
المادة ( :)3يمررا

هررذا النظررام إلررى تنظرريم ررعون البحررث العلمرري وت ررجيعه واعمرره وذلرري بم تل ر

الوسررا ل الب ررية

والمااية والمعنوية.
المادة ( :)4أ  -يعلر ر

مجل ررا البح ررث العلم رري ف رري الجامع ررة بر اس ررة عمي ررا البح ررث العلم رري والا ارس رراع العلي ررا فيم ررا

وعضوية ممثلي ال لياع من أعضاء هي ة التاريا في الجامعة ي تارهم ر يا الجامعة لمرا) سرنتين
قابلة للتجايا مر) واحا).
ب  -لمجلرا العمرااء بتنسريب مرن مجلرا البحرث العلمري أن يضرم عضرواو أو عضروين مرن غيرر أعضرراء
المي ة التاريسية إلى مجلا البحث العلمي لما) سنة قابلة للتجايا مر) واحا).
جر -

لمجلا البحث العلمي أن ياعو أي

ص لحضرور جلسراته لت رتراي فري ا ارسراته ومناق راته اون

أن ي ون له حق التصويع على ق ارراته.
المادة ( :)5يتولى مجلا البحث العلمي الصتحياع والمسعولياع التالية:
أ  -وضررا السياسررية العامررة للبحررث العلمرري فرري الجامعررة ووسررا ل تنليررذها ووضررا
ورفعما لمجلا العمااء.

ر للبحررث العلمرري

ب  -إعررااا التعليمرراع التلمررة لتنظرريم ررعون البحررث العلمرري وت ررجيعه وتنسرري ه واعمرره ومتابعترره وت ييمرره
ون ره.
جر -

وضا األسا وال رو التلمرة لحلرظ ح روق الجامعرة والبراحثين المتعل رة برالبحوث العلميرة ونتا جمرا
بمررا ت يتعررارذ مررا ح رروق ب رراءاع ات ت رراا والتررهلي

والن ررر المعمررول بمررا فرري الممل ررة األرانيررة

الما مية.
ا  -مناق ة الميلانية السنوية للبحث العلمي.
هر -

اإل ار

على إصاار مجتع أو اورياع تعنى بن ر البحوث العلميرة المت صصة.

و  -إق ررار الرراعم المررالي لم رراريا البحررث ولن ررر المعللرراع والبحرروث العلميررة الم امررة مررن أعضرراء هي ررة
التاريا والمحاضرين المتلرغين.
ل  -أية أمور أ رى تتعلق بالبحث العلمي.
المادة ( :)6يتولى عميا البحث العلمي والاراساع العليا في الجامعة الصتحياع والمسعولياع التالية:
أ  -تنظيم عون البحث العلمي في الجامعة وتنسي ه واعمه وت جيعه.
ب  -إعااا الميلانية السنوية للبحث العلمي ورفعما لمجلا الجامعة.
جر -

تنليذ سياسة الجامعة المتعل ة باعم البحوث العلمية ون رها.

ا  -إن اء قاعا) بياناع عن البحوث العلمية في الجامعة.
هر -

ت ايم ت رير سنوي حول البحث العلمي في الجامعة.

و  -أية أمور أ رى تتعلق بالبحث العلمي.

المادة ( :)7لمجلا العمااء في الجامعة وبناء على تنسيب من عميرا البحرث العلمري والا ارسراع العليرا وبالتنسريق مرا
عميرا ال ليرة أن يوافررق علرى قيررام عضرو مررن أعضراء المي ررة التاريسرية بصررور) جل يرة ببحررث علمري معررين
بموجب تعليماع اصة.
المادة ( :)8يجررول لمجلررا العمررااء بتنسرريب مررن مجلررا البحررث العلمرري أن يمررنق ج روا ل ت ررجيعية وت ايريررة للبرراحثين
المتميلين وللبحوث العلمية ال ّيمة.
المادة ( :)9يصار مجلا العمااء التعليماع التلمة لتنليذ أح ام هذا النظام.

