
  نظام البحث العلمي

  في جامعة الزرقاء 
  

  وتعديالته   1996لسنة ) 1(رقم 
  

 2010لسنة) 16(الجامعات األردنية المؤقت رقم  صادر بموجب قانون

 التعليمات الصادرة بموجبهاألنظمة و و 

  
  

    



  نظام البحث العلمي في جامعة الزرقاء

  وتعديالته 1996لسنة ) 1(رقم  

 2010لسنة) 16(الجامعات األردنية المؤقت رقم صادر بموجب قانون 

  واألنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه

من ويعمل به  ،"في جامعة الزرقاء نظام البحث العلمي " يسمى هذا النظام،   ):1(المادة 
  .تاريخ إقراره من مجلس األمناء

   :اآلتيةتكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام المدلوالت   ):2(المادة 
  :الجامعــــــــــــــــة  

ــــــــــــــــــــرئيس   :ال
  :المجلــــــــــــــــس
ــــــــــــــــــــــــد   :العمي
ــــــــــــــــــــــــة   :اللجن

  

  جامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   رئ
ـــــــــــــــــــــــــــــي الجامعـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــس البحـــــــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــــــي ف   مجل
  عميـــــــــــــــــــــــــــد البحـــــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــــي والدراســـــــــــــــــــــــــــات العليـــــــــــــــــــــــــــا
  لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــة البحـــــــــــــــــــــــــــــــــث العلمـــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الكليـــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

كــل جهــد علمــي مــنظم يهــدف " يعــرف البحــث العلمــي ألغــراض هــذا النظــام بأنــه   ):3(المادة 
  ".تنمية المعرفة اإلنسانية إلى 

  األهداف
يهـــدف هـــذا النظـــام إلـــى تنظـــيم شـــؤون البحـــث العلمـــي وتشـــجيعه ودعمـــه، وذلـــك    ):4(المادة 

بمختلــف الوســائل الماديــة والمعنويــة والبشــرية والزمنيــة، وتعطــى األولويــة فــي ذلــك 
للبحــوث العلميــة المتعلقــة بــأغراض التنميــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية، وفــي 

  . العالم العربي واإلسالمي
  السياسات

  :تتمثل العناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي فيما يأتي  ):5(المادة 
تولي الجامعة البحث العلمـي عنايـة خاصـة، وتعـده مـن وظائفهـا األساسـية،     .أ   

فهو سبيل رئيس لرفع مستواها العلمي، وخدمة المجتمع األردنـي، والمجتمـع 
  .العربي واإلسالمي، وتنمية المعرفة اإلنسانية

ترى الجامعة أن البحـث العلمـي جـزء مهـم مـن عمـل أعضـاء هيئـة التـدريس     .ب   
  .فيها، وتراعي هذا المبدأ عند تعيينهم، وتوزيع األعمال عليهم

تدعم الجامعة البحث العلمي، وتـوفر الحـوافز واإلمكانـات الماديـة والمعنويـة     .ج   



  . للنهوض به
ُيقــــر مجلــــس العمــــداء خطــــة عمــــل البحــــث العلمــــي الســــنوية فــــي الجامعــــة،     .د   

  . بتنسيب من المجلس
من موازنتها السنوية، لدعم البحث العلمي % 3تخصص الجامعة ما نسبته     .ه   

  والنشر والتدريب
  صالحيات العميد ومسؤولياته

  :يتولى العميد الصالحيات والمسؤوليات اآلتية  ):6(المادة 
  .المجلسرئاسة     .أ   
  .متابعة تنفيذ خطة البحث العلمي في الجامعة    .ب   
  .إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي    .ج   
جمع البيانات، وٕاعداد التقارير المتعلقة بأنشطة البحث العلمـي فـي الجامعـة     .د   

  .وخارجها
رفـــع تقريـــر ســـنوي إلـــى الـــرئيس عـــن مـــدى تنفيـــذ خطـــة البحـــث العلمـــي فـــي    .ه   

  .الجامعة
دعـوة شـخص، أو أكثـر، لحضـور جلســات المجلـس، دون أن يكـون لـه حــق     .و   

  . التصويت
  .أية أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي    .ز   

  تشكيل المجلس
  :يشكل المجلس من  ):7(المادة 

  .العميد    .أ   
عضــو هيئــة تــدريس يختــاره مجلــس العمــداء مــن كــل كليــة، ممــن تتــوافر فيــه     .ب   

  . الكفاءة العلمية، برتبة أستاذ مشارك على األقل، مدة سنة قابلة للتجديد
عضـــــوين مـــــن خـــــارج الجامعـــــة مـــــن ذوي الخبـــــرة واالختصـــــاص والكفـــــاءة،      .ج   

  .يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد، مدة سنة قابلة للتجديد
  صالحيات المجلس ومسؤولياته

  :يتولى المجلس الصالحيات والمسؤوليات اآلتية  ):8(المادة 
تقديم المقترحات حول السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة، ووسائل     .أ   



  . تنفيذها، ووضع مشروع خطة البحث العلمي
وتشـجيعه، إعداد مشاريع التعليمات الالزمـة لتنظـيم شـؤون البحـث العلمـي،     .ب   

ودعمــه، ومتابعتــه، وتقويمــه، ونشــره، والتوصــية إلــى مجلــس العمــداء بــإجراء 
  .أية تعديالت عليها

والشـــروط الالزمـــة لحفـــظ حقـــوق الجامعـــة والبـــاحثين، فيمـــا وضـــع األســـس     .ج   
  .يتعلق بنتائج البحوث العلمية في الجامعة

  .مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي    .د   
  .تتعلق بالبحث العلميأية أمور أخرى    .ه   

  :للمجلس أن ينسب إلى الرئيس ما يأتي  ):9(المادة 
  .منح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث والمؤلفات القّيمة    .أ   
  . دعم نشر المؤلفات العلمية القّيمة    .ب   

تصــدر عــن عمــادة البحــث العلمــي المجــالت والــدوريات العلميــة بموجــب تعليمــات   ):10(المادة 
  .خاصة

  .يصدر مجلس األمناء التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام  ):11(المادة 
  

  
 


