
 

 

 

 سياسة احلرية األكادميية
 يف جامعة مؤتة

 
جامعة مؤتة ممثلة في عمادة البحث العلمي تعني بدعم الباحثين والبحث العلمي داخل 

توفير الحرية األكاديمية المعنية بإطالق االبداع وتشجيع  من أهم مبادئ دعم الباحثينو الجامعة. 
لحرية األكاديمية هي مبدأ حرية التعبير للباحثين العاملين في االبحث العلمي في كافة المجاالت، 

التدريس والتعلم والبحث والنشر بكافة انواعه. والحرية األكاديمية هي أساس االكتشاف الفكري؛ فهي 
وبنفس ن المعرفة وتغذي البيئة التي يطور فيها الطالب عادات عقلية انتقادية، تكفل بحثا مفتوحا ع

، ومن أهم بنود الحرية على حد سواء والمسؤولياتتنطوي الحرية األكاديمية على الحقوق الوقت 
 الفكرية في البحث العلمي ما يلي: 

ملكة األردنية تخضع السياسة الداعمة للحرية األكاديمية لنصوص القوانين العامة للم -1
الهاشمية او للقوانين واللوائح المنظمة والسياسات والتعليمات المنظمة للعمل داخل جامعة 

وتنطبق السياسة على أعضاء الهيئة التدريسية  ،مؤتة والمعلنة على موقعها االلكتروني
و والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا ومن يعمل بالبحث العملي داخل جامعة مؤتة ا

 .ة للطالب ييقوم بمهام تدريسية او تدريب
تشمل الحرية األكاديمية حرية إجراء البحوث واختيار فكرة البحث العلمي وتطبيق الطرق  -2

المالئمة التي يراها الباحث والهيئة المشرفة عليه وتشمل أيضا حرية تفسير النتائج طبقا 
  .لألسس العلمية الصحيحة وكتابتها ونشرها

لبحث العلمي أعضاء الهيئة التدريسية على استحداث قنوات بحثية مع تشجع عمادة ا -3
جامعات اجنبية ذات تصنيف عالي للنهوض واالرتقاء بمستوي البحث العلمي داخل جامعة 

 .مؤتة 
تعنى شجع جامعة مؤتة أعضاء الهيئة التدريسية على حضور المؤتمرات العلمية التي ت -4

 .وفيما ال يتعارض مع التعليمات المنظمة لذلك  بتخصصاتهم 

 



 

 

 

يتاح حرية بحيث شجع جامعة مؤتة الباحثين بالجامعة على إيجاد حلول لمشاكل مجتمعية ت -5
 لهم. اختيار المواضيع البحثية للباحث والهيئة المشرفة عليه كما يتراءى

تتيح جامعة مؤتة ألعضاء الهيئة التدريسية والمعاونين المشاركة في صياغة الخطة  -6
 .االستراتيجية للجامعة والخطط االستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي 

يسمح ألعضاء الهيئة التدريسية التقدم بمقترحات لتعديل الخطط الدراسية للمساقات التي  -7
ج القائمة وكما هو مبين في النظم المعلنة من مركز يتم تدريسها او للخطط الدراسية للبرام
 .إدارة الجودة واالعتماد بجامعة مؤتة 

إقامة فعاليات وانشطة علمية وبحثية و يسمح للهيئة التدريسية باقتراح تنظيم مؤتمرات علمية،  -8
مشتركة مع الطالب او مع جهات خارج جامعة مؤتة بعد استيفاء الموافقات المنظمة لتلك 

 .يات الفعال
يسمح ألعضاء الهيئة التدريسية التعبير عن آرائهم بحرية داخل مجالس األقسام وامام  -9

 .القيادات الجامعية بمختلف مستوياتها 
الحرية في نطاق التدريس، لعضو هيئة التدريس وبما ال يتعارض مع لوائح القسم المعني  -10

ارض مع الخطط استحداث طرق تدريس مالئمة وتطبيقها على الطالب وبما ال يتع
 وتوصيف المقرر ولوائح الجودة للكلية.
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