
  1998لعام ) 47(رقم  نظام

  هيئة الباحثين في جامعة مؤتة  نظام

   األردنيةمن قانون الجامعات ) 26(من المادة ) أ(صادر بمقتضى الفقرة 

لسنة ) 26(من قانون جامعة مؤتة رقم ) 22( المادةمن ) أ(والفقرة  1987لسنة ) 29(رقم 
1985 

ويعمل به اعتبارا ) 1998في جامعة مؤتة لسنة   نظام هيئة الباحثين(النظام  هذا  يسمى -1 المادة

  .من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

، ما لـم   أدناهللكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها  يكون -2 المادة

  :غير ذلك علىتدل القرينة  

  .جامعة مؤتة:      الجامعة

  . مجلس العمداء:      المجلس

  .الجامعة رئيس:      الرئيس

  :هيئة الباحثين في الجامعة هم أعضاء -3 المادة

  .)(senior Researcher   باحث رئيس   -أ

  .)(Associate Researcherباحث مشارك   -ب

  .)(Assistant Researcher باحث مساعد   -ج

  .)(Research Assistant      مساعد بحث -د

الهيئة  عضويعامل عضو هيئة الباحثين معاملة   مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، -أ -4 المادة

 أعلىفئة  إلىوالترقية والتثبيت والنقل من فئة   التعيين إجراءاتالجامعة من حيث  فيالتدريسية  

والطارئـة    المرضـية  واإلجـازة  الحـج جازة  إدون راتب و واإلجازات العلميجازة التفرغ  إو

  . التأديبية واإلجراءاتالخدمة  وإنهاءالة وقبول االستق واإليفاد واإلعارة واالنتداب

  التدريسـية عضو الهيئة   بهايتمتع   التي  الماليةالحقوق   بجميعيتمتع عضو هيئة الباحثين   -ب

  .االلتزامات التي يتحملها عضو الهيئة التدريسية جميع الجامعة كما يتحمل في

عليها في هذا النظام يشترط فـي  المنصوص  الخاصةالشروط والمؤهالت   إلى  إضافة-5 المادة

  :يكون أنتعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة  

 أوتكون تلك الدرجة  أنشهادة مهنية في حقل اختصاصه، على  أوحاصال على درجة جامعية   -أ

  .األولىما يعادلها، وبالدرجة الجامعية  أوالعامة  الثانوية الشهادة مسبوقة بشهادة الدراسة

  .على القيام بالبحوث العلمية دراقامؤهال   -ب



  .الئقا من الناحية الصحية بناء على تقرير من اللجنة الطبية التي تعتمدها الجامعة -ج

  .العامة واآلداببجنحة مخلة بالشرف  أوغير محكوم بجناية  -د

  :يكون أنفيمن يعين برتبة مساعد بحث في الجامعة  يشترط -6 المادة

  .الذي سعين فيه التخصصما يعادلها في حقل   أوستير  قد حصل على درجة الماج -أ

معهد تعتـرف بهمـا    أوفي جامعة  البحثقد عمل مدة ال تقل عن ثالث سنوات في مجال   -ب

  .الماجستير الجامعة ، وذلك بعد حصوله على درجة

ما يعادلها في أي من حقول التخصص الصحية والهندسية  أوقد حصل على درجة الماجستير  -ج

بعـد السـنة     األقلقد عمل في مهنته مدة ثالث سنوات على  يكون لفنية الذي سيعين فيه، وانوا

  .السنة هذه وجدت أنالتالية لحصوله على درجة البكالوريوس  التدريبية

يكون حاصـال علـى درجـة      أنفيمن يعين برتبة باحث مساعد في الجامعة   يشترط -7 المادة

حاصال على شهادة تخصصية   أوبها الجامعة،  تعترفمن جامعة  ما يعادلها أو) PhD( الدكتوراه

وقضى بعد حصوله  ،الجامعة بهامهنية تعترف   أو أكاديميةمن مؤسسة   الدكتوراهدرجة   تعادل

في مجال البحث العلمي فـي مركـز بحثـي      األقلعلى الشهادة التخصصية عامين متتاليين على 

  .به الجامعة تعترف

  :يكون آنرط فيمن يعين برتبة باحث مشارك في الجامعة  يشت -أ -8 المادة

  .من هذا النظام) 7(قد حصل على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة  -1

 أوتقل عن خمس سنوات في جامعـة   مدة ال مساعد  أستاذ أو مساعد  باحثقد شغل رتبة   -2

  .الجامعة بهما تعترف) من مستوى جامعي(معهد علمي 

تقدم المعرفة بعـد حصـوله علـى     إلى أدىفي مجال تخصصه  قيماعلميا   إنتاجاشر  ن قد  -3

  . من هذا النظام) 7( المادة في عليهالمنصوص   العلميالمؤهل  

كان قد  إذايعين برتبة باحث مشارك،  أنمساعدا  أستاذا أويجوز لمن لم يعمل باحثا مساعدا  -ب

مضى على  قديكون   أنتقدم المعرفة، شريطة  إلى ىأدتخصصه  مجال علميا قيما في إنتاجانشر 

هذا النظام مدة عشر سنوات على  من )7(حصوله على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة 

  .األقل

  :يكون أنيشترط فيمن يعين برتبة باحث رئيس في الجامعة  -أ -9 المادة

  . هذا النظام من)  7(في المادة  عليه  المنصوص  العلميالمؤهل   علىقد حصل   -1



 أوعن خمس سنوات في جامعة   تقل المدة   مشارك  أستاذ أومشارك  باحث  رتبةقد شغل   -2

  .بهما الجامعة تعترف )من مستوى جامعي(معهد علمي 

علميا قيما في مجال تخصصه  إنتاجامشارك  أستاذ أوقد نشر وهو يشغل رتبة باحث مشارك  -3

  . تقدم المعرفة إلى  أدى

يعين في رتبة باحث رئـيس فـي    أن مشاركا  أستاذا أولمن لم يعمل باحثا مشاركا  يجوز  -ب

تقـدم المعرفـة     إلى أدىقيما في مجال تخصصه   علميا إنتاجاكان قد نشر  إذامجال تخصصه  

) 7(المادة  في عليه المنصوصحصوله على المؤهل العلمي   علىمضى   قديكون   أن  شريطة

  .األقلمدة عشرين سنة على  من هذا النظام

الجامعة عضوا في هيئة الباحثين وذلك  فيينقل عضو الهيئة التدريسية   أنيجوز  -أ -10 المادة

  .وفق تعليمات يصدرها الرئيس لهذه الغاية

 سـن انتهت خدمته فيها لبلوغـه    الذيالجامعة   في  التدريسيةيعين عضو الهيئة   أنيجوز  -ب

  .يصدرها الرئيس لهذه الغاية تعليماتعقد وذلك وفق   بموجب الباحثين السبعين عضوا في هيئة

تعيين باحثين زائرين من رتبة باحث رئيس او باحث مشارك او باحث مساعد   يجوز -11 المادة

  :لمدة سنة قابلة للتمديد اذا كانعقد  بموجب

  .من هذا النظام) 7(يه في المادة المنصوص عل العلميحاصال على المؤهل   -أ

  .تعترف بهما الجامعة) من مستوى جامعي(معهد علمي  أويحمل الرتبة من جامعة  -ب

تعتمد في تعيينه الرتبـة التـي    أنتعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة، يجوز  عند -12 المادة

لك الرتبـة فـي تحديـد    تمد تبهما الجامعة، وتع تعترف أخرىمؤسسة بحثية  أوشغلها في جامعة 

  .، وغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظاموأقدميته، رتبته

 األردنـي يعين عضو هيئة الباحثين في الجامعة تحت التجربة، وينظر في تثبيـت   -أ -13 المادة

  :توفرت فيه الشروط التالية إذامنهم 

  .أدنىحدا  خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة أمضى -1

  .اثبت جداره في عمله البحثي وعالقاته في الجامعة -2

عين برتبة باحث رئيس ، وفي هذه الحالة ينظـر   قدكان   إذا إال أعلىرتبة  إلىتمت ترقيته  -3

لـم   وإذاالجامعة،  فيفي خدمته الفعلية   األقل على  متواصلة في تثبيته بعد مضي خمس سنوات

  .يثبت، تنتهي خدمته حكما

  .هيئة الباحثين جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لعضوتعتبر مدة التجربة   -ب



  التجربـة لمدة   األعلىالحد  يكون  المادةمن هذه  ) أ(من الفقرة ) 3(البند   نصمع مراعاة   -ج

تطبيق النظـام،   منسبع سنوات تحتسب ابتداء  ) باستثناء الباحث الرئيس( الباحثين هيئة  لعضو

  . حكما الجامعة في خدمتهلم يثبت خالل هذه المدة تنتهي   وإذا

باحث رئـيس سـنتان    أوعلى عضو هيئة الباحثين المثبت من رتبة باحث مشارك  أمضى إذا -د

  . أخرى مرة بحث علمي يوضع تحت التجربة إجراءدون 

ـ  أنعلى  تجربتههيئة الباحثين خالل مدة   عضوخدمة   إنهاءيجوز  - هـ ل ثالثـة  يبلغ بذلك قب

  .خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط إلنهاء المحدد من التاريخ األقلاشهر على 

 وفقاجديد   منتعيين عضو هيئة الباحثين في الجامعة فيوضع تحت التجربة   أعيد إذا -14 المادة

  .من هذا النظام) 13(المادة  ألحكام

توافرت لديه  إذاضمن الرتبة الواحدة  أعلىة فئ إلىمن فئة  الباحثينعضو هيئة   ينقل -15 المادة

ال  أنمساعد البحث فيشـترط   أمتقل عن خمس سنوات،  ال أقدميةمنها  النقلفي الفئة المطلوب  

، وفـي  أساسـه علـى   عين المؤهل العلمي الذي علىبعد حصوله   سنواتعن سبع   أقدميتهتقل 

يكون قد نشر  أنقل عضو هيئة الباحثين لن يشترطالمنصوص عليها في هذه المادة   األحوالجميع 

  .األقلعلى  بحوث خمسة

  :ما يلي رئيسباحث   أومشارك  باحثرتبة   إلىفيمن يرقى  يشترط -16 المادة

ال تقـل عـن    الجامعةفي   أقدميةستتم ترقيته منها  التييكون قد توافرت لديه في الرتبة   أن -أ

تعتـرف   أخرىمؤسسة بحثية  أوفي جامعة  سابقة  أكاديميةخدمة  له احتسبت وإذاخمس سنوات، 

 التيفي الرتبة   األقلسنتين على  أمضى يكون قد أنبهما الجامعة فيشترط لترقيته في هذه الحالة 

  .عين فيها في الجامعة

يكون ناجحا في مجال البحث العلمي واستدراج التمويل لمشاريع البحث العلمي وعالقاتـه   أن -ب

  .عة وخارجهافي العمل داخل الجام

من المدة القانونية التي يجب  األخيرتيننهائي خالل السنتين  إنذارال يكون قد صدر بحقه  أن -ج

من تاريخ توافر الشروط  األقل علىسنة واحدة   لمدةترقيته   في  النظر توافرها للترقية، ويؤجل

  . اإلنذار مثل ذلك بحقهكان قد صدر   إذاللترقية  األخرى

تقـدم   إلـى  أدىعلميا قيمـا   إنتاجاد نشر وهو يشغل الرتبة التي ستتم ترقيته منها يكون ق أن -د

خدمته في الجامعة  أثناء اإلنتاجيكون قد نشر جزءا من هذا  أن على المعرفة في مجال تخصصه،

  .فنية على نحو متميز أو مهنية  بأعمال قيامهالمعتمد للترقية   اإلنتاجيحسب ضمن  أن، ويجوز 



في رتبته وراتبه  أقدميةللمجلس بناء على تنسيب الرئيس منح عضو هيئة الباحثين  -أ -17 المادة

متميزة في مجـال البحـث    بأعمالكان قد قام  إذا  الواحدة  الرتبة في  واحدةال تزيد على سنة  

  . العلمي

ن هذه م) أ(عليها في الفقرة  المنصوص  األقدميةوالشروط التي تمنح بموجبها   األسستحدد  -ب

  .الرئيس المادة بموجب تعليمات يصدرها

  والدراسـات البحوث   إجراءفي الجامعة  الباحثينالمهام الرئيسة لعضو هيئة   تكون -18 المادة

  :، كما تشمل مهامه ما يلي وأولوياتها الجامعة البحثية سياسةضمن   المبتكرة

  .على بحوث طلبة الدراسات العليا اإلشراف -أ

  .ي المجالس واللجان الجامعية، وفي تلك التي تشارك فيها الجامعةاالشتراك ف -ب

  .يكلفه الرئيس بها أخرى أعمال أي -ج

حقوق الجامعة فيما يتعلق بالنشر والملكية وبراءات االختراع الناتجة عن عمـل   تحدد -19 المادة

  .الرئيس لهذه الغاية يصدرها عضو هيئة الباحثين بموجب تعليمات تنفيذية

  .أسبوعياساعة ) 40(ساعات العمل لعضو هيئة الباحثين في الجامعة  تكون -20 ةالماد

بموافقة خطية مسبقة  إاليجوز لعضو هيئة الباحثين القيام بأي نشاط خارج الجامعة  ال -21 المادة

  .من الرئيس

  .أسابيعسنوية مدتها ستة  إجازةفي الجامعة  الباحثينهيئة   عضو  يستحق -22 المادة

ال تتعـارض مـع    أنهذا النظام على  أحكامالرئيس التعليمات الالزمة لتنفيذ  يصدر -23 ةالماد

 .تخالفها أو أحكامه

  
 


