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 وتعديالته 2018( لسنة 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )34المادة ) بمقتضىصادر 
 
 
 

وُيعمل به من ، 2021لسنة  العربية عمان جامعة في ي"العلم البحث نظاميسمى هذا النظام " 1
 .إقراره تاريخ

 

المعاني المخّصصة لها ما لم تدل القرينة نظام ال ايكون للكلمات اآلتية حيثما وردت في هذ 2
 :على خالف ذلك

 

 جامعة عمان العربية. : الجامعة
 .رئيس الجامعة : الرئيس
 .عمادة البحث العلمي والدراسات العليا : العمادة
 البحث العلمي والدراسات العليا.عميد  : العميد
 .أي كلية في الجامعة : الكلية
 .مجلس البحث العلمي في الجامعة : المجلس

 

ألغراض هذا النظام تعني عبارة )البحث العلمي( كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية  3
 المعرفة اإلنسانية.

 

بمختلف  ودعمه، وذلكيهدف هذا النظام إلى تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه  أ.4
 البشرية والمادية والمعنوية. الوسائل

 بتنمية والمتعلقةجامعة للبحوث العلمية التطبيقية الولوية في الدعم في أل تعطى ا ب.
العلمي في ألولويات الوطنية للبحث العلمي، وأولويات البحث المجتمع والقائمة على ا

الجامعة.
لغايات تطوير  ةساسيأو  ةحيوي ةوتعده مهم ،همية البحث العلميأتدرك الجامعة  ج.

 نسانية.إل مستواها العلمي وخدمة المجتمع وتنمية المعرفة ا
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عضاء هيئة التدريس وتراعي ذلك أمن مهام  مهم اا تعد الجامعة البحث العلمي جزء   د.
 من البحوث الهادفة.عند تعينيهم وتحفزهم لمزيد 

 البحث العلمي بموجب تعليمات خاصة. ألنشطةا ا ومتنوع  ا كبير  تقدم الجامعة دعم   ه.
%( من موازنتها السنوية من مواردها 5ال تقل نسبته عن ) تخصص الجامعة ما و.

 ،2018سنة ل( 18( من قانون الجامعات األردنية رقم )24المالية الواردة في المادة )
ألغراض البحث العلمي واالبتكار والنشر والمؤتمرات العلمية واإليفاد للحصول على 

النسبة المخصصة للبحث العلمي واالبتكار والدكتوراه، على أال تقل  رالماجستيدرجتي 
 %(.1) عنلإليفاد وال تقل النسبة المخصصة %( 3)والنشر والمؤتمرات العلمية عن 

الكليات من أعضاء هيئة التدريس عن  نوعضوية ممثلي العميدبرئاسة مجلس اليؤلف  أ. 5
 لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. بتنسيب من العميدرئيس الفي الجامعة يختارهم 

مجلس أن يضم عضوا  أو عضوين من غير أعضاء اللمجلس العمداء بتنسيب من  .ب
مجلس لمدة سييييينة قابلة للتجديد مرة الإلى من ذوي الراي والخبرة الهيئة التدريسيييييية 

 واحدة.
مجلس أن يدعو أي شيييخص لحضيييور جلسييياته لالشيييتراك في دراسييياته ومناقشييياته لل .ج

 دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.
 

 :اآلتيةمجلس الصالحيات والمسؤوليات اليتولى  6
 ووضيييع خط    ،العلمي في الجامعة ووسيييائل تنفيذهاوضيييع السيييياسييية العامة للبحث  .أ

 للبحث العلمي ورفعها لمجلس العمداء.
إعداد التعليمات الالزمة لتنظيم شييييؤون البحث العلمي وتشييييجيعه وتنسيييييقه ودعمه  .ب

 ومتابعته وتقيميه ونشره.
وضيييع األسيييس والشيييرول الالزمة لحفج حقو  الجامعة والباحثين المتعلقة بالبحوث  .ج

ونتييائجهييا بمييا ال يتعييارض مع حقو  براءات االختراي والتييرلي  والنشييييييييير العلمييية 
 المعمول بها في المملكة األردنية الهاشمية

 مناقشة الموازنة التقديرية السنوية للبحث العلمي. .د
 اإلشراف على إصدار مجالت أو دوريات تعنى بنشر البحوث العلمية المتخصصة. .ه
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 البحث ولنشر المؤلفات والبحوث العلمية المقدمة من لمشروعاتإقرار الدعم المالي  .و
 أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين.

 .أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي .ز
 

 :اآلتيةالصالحيات والمسؤوليات عميد اليتولى  7
 الجامعة وتنسيقه ودعمه وتشجيعه. تنظيم شؤون البحث العلمي في .أ
 مجلس.لإلى االسنوية للبحث العلمي ورفعها  وازنةإعداد الم .ب
 تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها. .ج
 إنشاء قاعدة بيانات عن البحوث العلمية في الجامعة. .د
 تقديم تقرير سنوي حول البحث العلمي في الجامعة. .ه
 أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي. .و

 

 .عمادة المجالت والدوريات العلمية بموجب تعليمات وسياسة خاصةالتصدر عن 8
 

 لبحوث العلمييية القّيمييةالمجلس جوائز تشيييييييييجيرييية وتقييديرييية للبيياحثين المتميزين و ا يمنح 9
 .بموجب تعليمات خاصة

 

 مجلس العمداء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام. صدري 10
 


