
 
 

 ۱ )۲۰۱۸( لسنة) ۱۱( رقم الھاشمیة الجامعة في المتمیز الطالب جائزة تعلیمات
 

 �� ا�جامعة الهاشمية املمّ��  الطالب�عليمات جائزة 

 )٢٠١٨(لسنة ) ١١(رقم 

 ٢٢/١٠/٢٠١٨املؤرخ �� ) ٢٢٩/٧/٢٠١٩(صادر عن مجلس العمداء بموجب القرار ذي الرقم 

 ألح�ام املادة 
ً
 )٢٠١٨(لسنة ) ١٨(الاردنية رقم  من قانون ا�جامعات) ١٣(وفقا

ويعمل ��ا  "ا�جامعة الهاشمية �� املتم�� الطالب جائزة منح �عليمات"التعليمات  هذه �س�ى ):١( املادة

 .اعتبارا من تار�خ اقرارها

 

 تدل لم ما لها املعا�ي املخصصة التعليمات هذه �� وردت حيثما التالية والعبارات لل�لمات ي�ون  ):٢(املادة 

 :ذلك خالف ع�� القر�نة

 .الهاشمية ا�جامعة  :  ا�جامعة

 .ا�جامعة عمداء مجلس  :  املجلس

 رئيس ا�جامعة:            الرئيس               

 .عميد البحث العل�ي  :  العميد

 . عمادة البحث العل�ي �� ا�جامعة :  العمادة

 .جائزة الطالب املتم�� �� ا�جامعة الهاشمية �جنة تحكيم :  ال�جنة

 .طلبة ا�جامعة الهاشمية من ل�جائزة املتقدم  :  الباحث

قدم العل�ي إلانتاج  : العل�ي إلانتاج
ّ
 .ل�جائزة امل

 .جائزة الطالب املتم�� �� ا�جامعة الهاشمية  :  ا�جائزة

 

�� بث روح املنافسة الشر�فة ب�ن الطالب و��جيعهم ع�� التم�� بالبحث إ��دف ا�جائزة  ):٣(املادة 

�� مختلف  إلابداعيةالعل�ي وح��م ع�� الاستمرار�ة والتواصل �� تنمية القدرات البحثيھ 

 .املجاالت

 

 من البحث العل�ياملتم��ين �� كتابة  جوائز للطالب) ٣(املجلس سنو�ا  من بقرار ا�جامعة تمنح ):٤(املادة 

 .ا�جامعة الهاشمية طلبة

 

للطلبة تصرف ا�جائزة وتنسيب العميد املستند لتوصية �جان التحكيم  الرئيسبقرار من  ):٥( املادة

 :الفائز�ن ع�� النحو التا��

 .ل�ل طالب فائزأرد�ي دينار  ٥٠٠ .١

 . نتاج العل�ي وا�جهة املانحةمن اسم الفائز، اسم ا�جائزة، وإلا شهادة ا�جائزة تتض .٢

 .درع ا�جامعة الهاشمية للتم�� .٣

 



 
 

 ۲ )۲۰۱۸( لسنة) ۱۱( رقم الھاشمیة الجامعة في المتمیز الطالب جائزة تعلیمات
 

جلس لفتح باب ال���ح ل�جائزة �� �ل عام درا��ي، بحيث ي�ون خالل امليتم تحديد موعد من   ):٦( املادة

 .عالن لل���حخالل شهر من إلا إ�� عمادة البحث العل�ي طلبات ال���ح  إلرسالآخر موعد 

 

 :ل�جائزة التقدم شروط ):٧( املادة

 املتقدم  ي�ون  أن -أ 
ً
 .الهاشمية ا�جامعة من طلبة طالبا

 ولم يتقدم بھ ل�حصول ع�� جائزة أخرى  -ب 
ً
 .أن ي�ون بحث الطالب أصيال

 .ا�جامعة عن صادرة عقو�ة أي بحقھ صدر قد ي�ون  أال -ج 

 .ال��شيح مسوغات بيان مع ف��ا يدرس ال�ي ال�لية من الطالب ُير�ح أن -د 

 منشور  مم��، العل�ي إلانتاج ي�ون  أن -ه 
ً
  أو ا

ً
 محكمة علمية مجالت �� للنشر مقبوال

 .ومعتمدة لدى ا�جامعة الهاشمية ومفهرسة

 

 ع�� الطالب الراغب بال���ح ل�حصول ع�� ا�جائزة �عبئة طلب ال���ح  -أ  ):٨(املادة 
ً
ورقيا

 
ً
 .والك��ونيا

�� عمادة البحث العل�ي إمن خالل عمادة �ليتھ ترسل طلبات ال���ح مع مرفقا��ا  -ب 

 .حسب ألاصول 

 

�عامل أسماء الطالب املر�ح�ن �سر�ة تامة، وال يتم إلاعالن عن أي م��ا باستثناء الفائز�ن  ):٩(املادة 

 .عند الان��اء من التحكيم، و�� املوعد الذي يحدده املجلس و�موجب قرار منھ

 

العميد بحيث تت�ون من ع�� تنسيب  �ش�ل �جان التحكيم بقرار من رئيس ا�جامعة بناءً  ):١٠(املادة 

 .خمسة أعضاء

 

 :ت�ون مدة ال�جنة محددة بأعمال ا�جائزة لسنة واحدة فقط وتتو�� املهام التالية ):١١(املادة

 .استالم طلبات ال��شيح ل�جائزة وتدقيقها .١

 .الالزمة لتقو�م إلانتاج العل�يوضع ألاسس واملعاي��  .٢

التوصية إ�� املجلس بإرسال الطلبات إ�� محكم�ن من ذوي الاختصاص وا�خ��ة  .٣

 .والكفاءة

 .بناًءا ع�� تنسيب عمادة البحث العل�ي التنسيب بمقدار امل�افأة للمحكم�ن .٤

 دراسة التقار�ر الواردة من املحكم�ن، ورفع التوصيات املناسبة �شأ��ا إ�� املجلس .٥

 .التخاذ القرار بمنح ا�جائزة ملستحق��ا أوحج��ا

 .من هذه املادة) ٥(ينت�ي دور ال�جنة بان��اء املهمة الواردة �� البند .٦

 

 



 
 

 ۳ )۲۰۱۸( لسنة) ۱۱( رقم الھاشمیة الجامعة في المتمیز الطالب جائزة تعلیمات
 

 أي �� طلبھ ينظر �� وال التحكيم او التقديم مراحل من مرحلة بأي التنافس �� حقھ الطالب يفقد ):١٢(املادة 

 :التالية ا�حاالت من

 .ا�جائزة شروط منشرط  ألي مخالف الطالب أن تب�ن إذا - أ

 .العلمية ألامانة لقواعد مخالف العل�ي إلانتاج أن تب�ن إذا - ب

 .تقديمھ ل�جائزة العل�ي إلانتاج من جزء أي �� املشارك�ن الطالب أحد رفض إذا - ت

  الطالب تقدم إذا - ث
ً
  .ل�جائزة ترشيحھ طلب ��حب خطيا

استثناء ب ا�جائزةعن  إلاعالن قبل ألاسباب من سبب ألي ا�جامعة الطالب ترك إذا - ج

 من ا�جامعة
ً
 .الطالب الذي يتخرج رسميا

 .�جائزةمنحھ لإذا أوقعت ع�� الطالب أي عقو�ة أثناء النظر ��  - ح

 

 إلانتاج أن ا�جائزة و�سلم الفائز إعالن �عد وقت أي �� تب�ن يحق للمجلس �حب ا�جائزة إذا ):١٣( املادة

 إعادة الطالب ع�� ا�حالة يتوجب هذه و�� ت، التعليما هذه �� املحددة مخالف للشروط العل�ي

 .من ا�جامعة �سلمها ال�ي والرمز�ة املالية ا�جائزة م�ونات

 

 املجلس قرار عن الاعالن تتو�� عمادة البحث العل�ي و�التنسيق مع ا�جهات املعنية �� ا�جامعة ):١٤(املادة 

 حج��ا أو ��ا، املتعلقة ألامور  و�افة وزمانھ، الاحتفال م�ان ملستحق��ا، وتحديد ا�جائزة بمنح

 .العام لذلك

 

 .�� حال أن حصل ع�� ا�جائزة مجموعة من الطلبة، تتوزع امل�افأة املالية بالتساوي عل��م ):١٥(املادة 

 

 .عل��ا الاع��اض يحق وال قطعيھ با�جائزة املتعلقة القرارات �عد ):١٦(املادة 

 

 .العل�ي البحث عميد من بتنسيب التعليمات هذه �� نص ف��ا يرد لم ال�ي ا�حاالت �� املجلس يبت ):١٧(املادة 

 

 .التعليمات هذه أح�ام تنفيذ عن مسؤولون  والعمداءرئيس ا�جامعة  ):١٨( املادة

 

  التعليمات هذه أح�ام تطبق ):١٩( املادة
ً
 .إقرارها تار�خ من اعتبارا

   

 

 

 


