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 2014لسنة ( 8) نظام رقم

 

 وتعديالته( 2009( لسنة )20رقم ) األردنية الجامعات قانون  ن( م35المادة ) بمقتضىصادر 
 
 
 

 إقراره. وُيعمل به من تاريخ العربية عمان جامعة في ي"العلم البحث نظاميسمى هذا النظام " 1
 

ألغراض هذا النظام تعني عبارة )البحث العلمي( كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية  2
 المعرفة اإلنسانية.

 

يهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل  3
 والمادية والمعنوية.البشرية 

 

يؤلف مجلس البحث العلمي في الجامعة برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات  أ.     4
العليا فيها وعضوية ممثلي الكليات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختارهم 

 رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
من مجلس البحث العلمي أن يضمم عضمواأ أو عضموين ممن  لمجلس العمداء بتنسيب .ب

غير أعضاء الهيئمة التدريسمية إلمى مجلمس البحمث العلممي لممدة سمنة قابلمة للتجديمد 
 مرة واحدة.

لمجلس البحث العلمي أن يدعو أي شخص لحضمور جلسماته لالشمتراي فمي دراسماته  .ج
 ومناقشاته دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

 

 يتولى مجلس البحث العلمي الصالحيات والمسؤوليات التالية: 5
وضمما السياسممية العامممة للبحممث العلمممي فممي الجامعممة ووسممائل تن يممذها ووضمما   مم   .أ

 للبحث العلمي ورفعها لمجلس العمداء.
إعممداد التعليمممات الاللمممة لتنظمميم شممؤون البحممث العلمممي وتشممجيعه وتنسمميقه ودعمممه  .ب

 ه ونشره.ومتابعته وتقييم
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وضا األسس والشمرو  الاللممة لح مق حقموج الجامعمة والبماحثين المتعلقمة بمالبحو   .ج
العلميمممة ونتائجهممما بمممما م يتعمممارض مممما حقممموج بمممراءات ام تمممرا  والتممم لي  والنشمممر 

 المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية.
 مناقشة الميزانية السنوية للبحث العلمي. .د
 إصدار مجالت أو دوريات تعنى بنشر البحو  العلميمة المتخصصة. اإلشراف على .ه
إقرار الدعم المالي لمشماريا البحمث ولنشمر المؤل مات والبحمو  العلميمة المقدممة ممن  .و

 أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المت رغين.
 أية أمور أ رى تتعلق بالبحث العلمي. .ل

 

 والدراسات العليا في الجامعة الصالحيات والمسؤوليات التالية:يتولى عميد البحث العلمي  6
 الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. تنظيم شؤون البحث العلمي في .أ
 إعداد الميزانية السنوية للبحث العلمي ورفعها لمجلس الجامعة. .ب
 تن يذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحو  العلمية ونشرها. .ج
 بيانات عن البحو  العلمية في الجامعة. إنشاء قاعدة .د
 تقديم تقرير سنوي حول البحث العلمي في الجامعة. .ه
 أية أمور أ رى تتعلق بالبحث العلمي. .و

 

لمجلس العمداء في الجامعة وبناء على تنسميب ممن عميمد البحمث العلممي والدراسمات العليما  7
قيام عضو من أعضاء الهيئة التدريسمية بصمورة وبالتنسيق ما عميد الكلية أن يوافق على 

 جزئية ببحث علمي معين بموجب تعليمات  اصة.
 

يجممول لمجلممس العمممداء بتنسمميب مممن مجلممس البحممث العلمممي أن يمممن  جمموائز تشممجي ية   8
 وتقديرية للباحثين المتميزين وللبحو  العلمية القّيمة.

 

 ات الاللمة لتن يذ أحكام هذا النظام.يصدر مجلس العمداء التعليم 9
 


