نظام رقم ( )9لسنة 2011
نظام البحث العلمي في جامعة البترا
املادة (:)1

يسمى هذا النظام" ،نظام البحث العلمي يف جامعة البرتا لسنة  ،"2011ويعمل به ابتداء من اتريخ
إقراره من جملس األمناء.

املادة (:)2

يكون للكلمات ،والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذا النظام ،املعاين املخصصة واملبينة أدانه ،ما مل
تدل القرينة على خالف ذلك:
 :جامعة البرتا
اجلامعة
 :رئيس اجلامعة
الرئيس
 :عميد البحث العلمي والدراسات العليا
العميد
 :جملس البحث العلمي
اجمللس

املادة (:)3

يعين "البحث العلمي" يف هذا النظام ،كل جهد علمي منظم ،يهدف إىل تنمية املعرفة اإلنسانية.

املادة (:)4

يهدف هذا النظام إىل تنظيم شؤون البحث العلمي ،وتشجيعه ،ودعمه يف جامعة البرتا مبختلف وسائل
الدعم من مادية ،ومعنوية ،وبشرية .وتعطى األولوية يف دعم البحث العلمي للبحوث العلمية اليت ختدم
التنمية يف اململكة األردنية اهلامشية خاصة ،ويف العامل العريب عامة.

املادة (:)5

يتوىل العميد الصالحيات ،واملسؤوليات اآلتية:
أ .رائسة جملس البحث العلمي.
ب .تنظيم شؤون البحث العلمي يف اجلامعة ،وتنسيقه ،ودعمه ،وتشجيعه.
ج .إعداد مشروع املوازنة السنوية للبحث العلمي.
د .تنفيذ سياسة اجلامعة فيما يتعلق بدعم البحوث العلمية ،ونشرها.
ه .تعريف أعضاء اهليئة التدريسية مبصادر متويل البحث العلمي.
و .إنشاء قاعدة بياانت تضم األحباث املنشورة ،أو املقبولة للنشر مجيعها يف كل عام دراسي.
ز .دعم املنتج العلمي اإللكرتوين.
ح .أي أمور أخرى تتعلق ابلبحث العلمي.

املادة (:)6

يؤلف اجمللس يف اجلامعة على النحو اآليت:
أ .عميد البحث العلمي.
ب .ستة أعضاء من هيئة التدريس ،خيتارهم جملس العمداء ،ملدة سنتني قابلتني للتجديد .وجيوز
اختيار عضوين من غري أعضاء هيئة التدريس ،برتشيح من جملس البحث العلمي ،وبقرار من
جملس العمداء ،ملدة سنة قابلة للتجديد .وللمجلس احلق يف دعوة من يشاء ،حلضور جلسات
اجمللس.
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املادة (:)7

يتوىل اجمللس املسؤوليات ،والصالحيات اآلتية:
أ .تقدمي املقرتحات حول السياسة العامة للبحث العلمي يف اجلامعة ،ووسائل تنفيذها ،ووضع
مشروع خطة للبحث العلمي.
ب .تقدمي مشروع التعليمات ،اليت تكفل تنظيم شؤون البحث العلمي ،وتشجيعه وتنسيقه ،ودعمه،
ومتابعته وتقوميه ،ونشره.
ج .وضع األسس حلفظ حقوق اجلامعة ،والباحثني ،يف نتائج البحوث.
د .مناقشة دعم مشاريع البحث املقدمة من أعضاء هيئة التدريس ،واملخصصات املالية الالزمة هلا.
ه .مناقشة املوازنة السنوية للبحث العلمي.

املادة (:)8

للعميد أن ي نسب إىل الرئيس ،بعد التنسيق مع عميد الكلية املختص ،تفريغ عضو هيئة التدريس كليا
أو جزئيا ،للقيام ببحث علمي حمدد ،ويصدر القرار عن الرئيس بعد أخذ رأي جملس العمداء.

املادة (:)9

للرئيس أن مينح جوائز نقدية ،أو تشجيعية للبحوث القيمة.

املادة (:)10

تقدم اجلامعة املساعدة لنشر املؤلفات القيمة ،وفق التعليمات النافذة.

املادة (:)11

يصدر جملس اجلامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

املادة (:)12

الرئيس مسؤول عن تنفيذ هذا النظام.

املادة (:)13

جمللس األمناء ،بناء على تنسيب الرئيس ،اقرتاح ،تغيري ،أو تعديل ،أو إضافة ،أو حذف ،أو تفسري،
أي مادة يف هذا النظام ،على أن يتم إقراراها من جملس التعليم العايل.
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