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 البحث العلمي سياسة    -018

 

 سياسة جديدة الحالة :                        

   سياسة تمت مراجعتها                                      

 تكملة لسياسية قائمة                                              

 جميع كليات العلوم التطبيقية             النطاق :            

 بعض الكليات ) ..........................................(                                   

 كلية واحدة     ) ..........................................(                                   

 الموظفون غير األكاديميين        الموظفون األكاديميون        جميع الموظفين         الموظفين:             الجهة المستهدفة :  

 طالب الدراسات العليا      طالب البكالوريوس             جميع الطالب        الطالب :                                        

 بعض التخصصات )....................(               جميع التخصصات                                                                   

 :      األسس واألهداف -1

حيث تشجع  الحفاظ على مستوى عال للبحوث، سمعتها من خالل كليات العلوم التطبيقية إلى تعزيزتسعى 

 كما تؤكد على الحاجة لتطوير العالية، ات والبحوث التطبيقية ذات الجودةعلى البعث االستراتيجيةخطتها 

 البحوث التطبيقية في كل كلية.

بالبحوث،  المتعلقة شنشطةاألإطار عمل يمكن لهيئة التدريس من خالله القيام ب هذه السياسة إلى وضع وتهدف

 نع دة فعاليتها وكذلك زيادة حجمهامستوى البحوث في الكليات وذلك من خالل زيا كما تطمح إلى رفع

والمتابعة.طريق التخطيط والتمويل   

 

 :      التعريفات -2

إال في حال التصريح بغير ذلك : ،ألغراض هذه السياسية تشنطبق هذه التعريفات    

 الوزارة : وزارة التعليم العالي .

 المركز الذي تم تأسيسه في المديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية لمتابعة خططمركز البحث العلمي : 

 في كليات العلوم التطبيقية .وأشنشطة البحوث 

كاديمي تم تأسيسه على مستوى الكليات لمتابعة خطط البحوث واألشنشطة األدعم للقسم  قسم البحث العلمي :

   في كليات العلوم التطبيقية .

لجشنة تم تشكليها على مستوى األقسام األكاديمية لمتابعة خطط البحوث واألشنشطة في  لعلمي :لجشنة البحث ا

 القسم .
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أعضاء تم تشكيلها لمتابعة الشكاوي التي تتعلق  3لجشنة على مستوى الكلية تضم  لجشنة أخالقيات البحوث :

 بأخالقيات البحوث وحل القضايا األخالقية .

 د لخمس سشنوات تم تطويرها وتطبيقها في كليات العلوم التطبيقية .: خطة تمت االستراتيجيةالخطة 

 

 :     محتوى ومبادئ السياسة  -3

 

 التالية : للمبادئوفقا تلتزم كليات العلوم التطبيقية بالحفاظ على مستوى عالي من البحوث وذلك 

 

ادل المفتوح في البحوث والتب تروج كليات العلوم التطبيقية لثقافة البحوث العلمية التي تدعم الشنزاهة  : 3.1

 رفة التي تأخذ في اعتبارها مبدأ السرية .لألفكار والمع

 

 من أجل تطوير الشنتائج البحثية . شجيع البحوث متعددة المجاالت وذلكتلتزم الكليات بت  : 3.2

 

 تلتزم الكليات بأن تتوافق أشنشطة البحوث مع األولويات المحلية .  : 3.3

 

يجب عشند  كما ،دريب وذلك لتحقيق المهارات البحثية الضرورية الكليات تقديم فرص التيجب على   : 3.4

 . االعتبارذ حجم العمل في ختقديم الدعم أ

 

على  هماطالعكما يتحملون مسؤولية ذه ، ن مسؤولين عن العمل الذين يقومون بتشنفييعتبر الباحثو  : 3.5

 ية .البحوث العلم بإجراءجميع اإلرشادات المتعلقة 

 

تحكم  ة التيوكذلك التشريعيو التمويلية ن لكل القواشنين األخالقية و التعاقدية  يجب أن يخضع الباحثو  : 3.6

 وتوجه عملية شنشر بياشنات وشنتائج البحوث .

 

ا دة عشناصر تتضمن الخبرة والسمعة وغيرهإلى ع المحكمين اختياريجب أن تستشند الكليات في عملية   : 3,7

 الخبرة السابقة للكليات مع الشنقاد . محددة باإلضافة إلىمن توصيات 

 

 تحقيق الشنزاهة والشفافية والعدالة .بطريقة تضمن ن يتم تصميم ومراجعة وتشنفيذ البحوث يجب أ  : 3.8

 

يتم التزييف في الشنتائج س المجاوزات في مجال البحوث مثل  السرقة األدبية و الغش أو التلفيق أو  : 3.9

 مخالفات كبيرة ضد أشنظمة كليات العلوم التطبيقية .ميعا جاعتبارها 

 

لمتاحة ا واردالمكذلك تلتزم الكليات بدعم أشنشطة البحوث على أساس جدول البحوث الموافق عليه و  : 3.10

. 
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هات عن طريق الجدارة البحوث ) السياسات واإلستشارات في األمور البحثية ( إيتم التشنسيق في  : 3.11

 التالية :واللجان 

 

 مركز البحث العلمي ) على مستوى المركز ( -1

 مساعد العميد للشؤون األكاديمية والبحث العلمي ) على مستوى الكلية ( -2

 قسم البحث العلمي . -3

 األقسام األكاديمية . -4

 

 ال يوجد     : تشريعات الموائمةال  -4

 

 المواد الداعمة لهذه السياسة : -5

 

 . الالئحة التشنفيذية للبحوث - 

 . سياسة العبء التدريسي - 

 . لالستشاراتالالئحة التشنفيذية  - 

 لعلوم التطبيقية عمان ل لالئحة التشنفيذية للشنشر مجلةا - 

 

 ال يوجد      المالحق : -6

 

 كليات العلوم التطبيقية  مشناءأمجلس     : جهة االعتماد -7

 

 تواريخ الموافقة على السياسة : -8

 

 ....................  تمت الموافقة على هذه السياسة في تاريخ 

 ................... تمت الموافقة على هذه الشنسخة من السياسة في تاريخ 

 ..................   بدأ العمل بهذه الشنسخة من السياسة في تاريخ

 ..................      سيتم مراجعة هذه السياسة في تاريخ

 

 

 المدير العام لكليات العلوم التطبيقية    لهذه السياسة : ةالداعمالجهة  -9

 

 

 لكليات العلوم التطبيقية  ةالعام يةالمدير    : جهة االتصال -10


