
  2003لسنة ) 39(نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة رقم 

  من قانون الجامعات األردنية الرسمية) 25(من المادة ) و(صادر بمقتضى الفقرة
  

ويعمل به مـن تـاريخ   ) 2003نظام البحث العلمي في جامعة مؤتة لسنة (هذا النظام  يسمى -1المادة

 .نشره في الجريدة الرسمية

مـا   أدناهت والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها للكلما يكون -2المادة

  -:لم تدل القرينة على غير ذلك

  .جامعة مؤتة:    الجامعة 

  .مجلس العمداء في الجامعة:    المجلس 

  .رئيس الجامعة:      الرئيس 

  .اإلنسانيةتنمية المعرفة  إلىكل جهد علمي يهدف :    العلمي البحث 

 .لجنة البحث العلمي المشكلة بموجب هذا النظام:      اللجنة 

تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسـائل   -أ -3المادة

  .هذا النظام ألحكام المادية والمعنوية والبشرية وفقا

لقة بأغراض التنمية فـي  في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتع األولويةتعطي -ب

 .العربي المملكة وفي العالم

برئاسة الرئيس او من ينيبـه خطيـا   ) لجنة البحث العلمي(تؤلف في الجامعة لجنة تسمى  -أ -4المادة

يختارهم الرئيس  واإلنسانيةالجامعة من الكليات العلمية  في الهيئة التدريسية أعضاءوعضوية ستة من 

  .لمدة سنتين قابلة للتجديد

الهيئة التدريسية  أعضاءاكثر فيها من غير  أو إضافيللرئيس بناء على تنسيب اللجنة تعيين عضو -ب

 .لمدة سنة قابلة للتجديد

  :لجنة المهام والصالحيات التاليةال تتولى  -5المادة

  .تنفيذ سياسة الجامعة المتعلقة بدعم البحوث العلمية ونشرها-أ

  .إلقرارهمشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها ورفع المشروع الى المجلس  إعداد-ب

الالزمة لحفظ حقوق الجامعة والباحثين في البحوث العلمية في الجامعة ونتائج هـذه   األسستحديد -ج

  .البحوث

  .دارجها في موازنة الجامعةمناقشة مخصصات البحث العلمي إل-د

  .لعلمية في الجامعة وخارجهاجمع المعلومات عن البحوث ا -هـ



التعليمات الخاصة بتنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشـجيعه   بإصدارالمجلس  إلىالتنسيب -و

 .ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه

تشجيعية للبحوث العلمية القيمـة   أويمنح جوائز تقديرية  أنبناء على تنسيب الرئيس  للمجلس -6المادة

 .رهاوتقديم المساعدة لنش

الجامعة مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث العلمية وفقا للتعليمات التي يصـدرها   تصدر -7المادة

 .المجلس لهذه الغاية

 .هذا النظام أحكامالمجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ  يصدر -8 المادة

لصادرة بمقتضـاه  تبقى التعليمات ا أنعلى  1988لسنة ) 6(رقم ) نظام البحث العلمي( ىغيل -9المادة

 .هذا النظام ألحكاماستبدال غيرها بها وفقا  أو إلغاؤهايتم  أن إلىسارية المفعول 
        


