
 2014) لسنة 12تابع قرار الرئيس األعلى للجامعة رقم (

 السياسةرقم  02-ب.ع
 دليل سياسات البحث العلمي

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  02/03/2014 
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 المشاريع والبرامج الممّولة من الخارج

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال صفحات هذه السياسةعدد  1من  1
 والبحث العلمي

 

لة من اخلارج. 2
ّ
  املشاريع والربامج املمو

 نظرة عامة
البحثيّة الممولة  المشاريعوإجراءات تقديم وتنفيذ البرامج وقواعد إلى التعريف ب واإلجراءات الخاصة بها سياسةالتهدف هذه 
 .الجامعةميزانية  من خارج

هذه الوثيقة السياسات واإلجراءات المتعلقة بتقديم وإدارة المشروعات البحثية وكذلك البرامج البحثية والمراكز وتحدد 
 .الممولة خارجياً  البحثية

 مجال التطبيق
 .خارج الجامعة منبالجامعة والتي يتم تمويلها البحثيّة  المشاريعالبرامج و جميعتُطبق هذه السياسة على 

 الهدف 
 تحقيق هذه الغايةل. ومن االستراتيجيّات المحوريّة بحثيةجامعة  اعتبارهاب بسمعة عالمية إلى أن تحظى الجامعة طمحت

عضاء هيئة أللكليّات ولدعم تقديم اللى إ ة. وتهدف هذه السياسالبحثيةمشاريع الولبرامج ي لالحصول على تمويل خارج
 .نح إدارة فّعالةإدارة هذه المالتدريس عند تقدمهم للحصول على منح خارجيّة وإلى 

 السياسة
البحثية المطلوب مقترحات اليجب أن يتم تقديم  ،الجودةالمحافظة على ولضمان من أجل التأكد من مناسبة الرعاية،  )1

 .المرفقة مع هذه السياسةكما توضح اإلجراءات  اإلدارية المخصصة لذلك القنواتعبر  تمويلها من الخارج

 النواحيلمشروع البحثي من ا على اإلشراف عن المسؤولللمشروع وهو  يالبحثية باحث رئيسالمقترحات  لكليكون  )2
 العلمية.المالية واإلدارية و

روع وتسليم التقارير المرحلية وتنفيذ الخطة البحثية للمش إعدادالباحث الرئيسي المسؤولية الرئيسية عن يتحمل  )3
مسؤوالً  ويعد الباحث الرئيسي وفق بنود العقد أو اتفاقية المنحة البحثية.تم إنجازها يالتي  المخرجاتلنهائية موضحاً وا

السلع وأي خدمات أخرى متعلقة بتنفيذ المشروع البحثي من والمعدات  تقديم جميع طلبات إجراءات إيجار/ شراء عن
 .بما يتفق مع سياسات الجامعة وإجراءاتهاخالل الكلية المعنية أو المركز، 

 المقدمة األبحاث مشاريعالمراجعة اإلدارية لاإلشراف و عن يةمسؤولال البحوث والمشاريع الممولة مكتبيتولى  )4
ويدعم المكتب المقترحات المقدمة من الباحثين الرئيسين  قبل تقديمها. ومراجعة أو/و إعداد االتفاقيات البحثية للتمويل

 . والتي تستوفي المعايير الموضحة في اإلجراءات

 المشاريعالخاصة بد والمنح واالتفاقيات والعق تنفيذ الجامعة مسؤولة عن اإلشراف اإلداري العاّم علىومراكز كليّات  )5
التي يتم توفيرها بما يتوافق مع  على النفقات والميزانيةويشمل ذلك اإلشراف اإلداري  .تم االتفاق عليهايالبحثية التي 

 سياسات وإجراءات الجامعة.

المرحلة الجامعية األولى وطلبة الدراسات العليا  ةطلب على إشراكالباحثين من أعضاء هيئة التدريس تشجع السياسة  )6
هم في تلك ويتم مكافأتهم مالياً نظير عمل ، كلما كان ذلك مناسباً،بحث كمساعدي للمشاركة في المشروعات البحثية

  حسب االختصاص. أو مساعد العميد لعلمياالحصول على موافقة رئيس القسم  وتتطلب مشاركة الطلبة المشاريع



 م2014) لسنة 40تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة 02-ب.ع

 دليل إجراءات البحث العلمي
 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013
 المراجعة القادمتاريخ  01/09/2016 المشاريع والبرامج الممّولة من الخارج

نائب مدير الجامعة للدراسات العليا : مسؤولالمكتب ال عدد صفحات اإلجراءات 1من  1
 والبحث العلمي

 

لة من اخلارج - )2السياسة رقم ( إجراءات
ّ
 املشاريع والربامج املمو

 طلبات الحصول على تمويل خارجيمعايير دعم  )1
بد أن وال ،بحث موضوع المنحةعلى استعداد لتحّمل مسؤولية ال تكون الوحدة األكاديمية أو اإلدارية نأيجب  -أ 

، باإلضافة إلى تأدية المهام التي يتطلّبها العمل راغب وقادر على بحثييتوافر لديها أعضاء هيئة تدريس وطاقم 
 .البحثية المناسبة والتجهيزات توفر الموقع

 مع رسالة الجامعة وأهدافها. البحثي يجب أن ينسجم المشروع -ب 

تمويله وبغض  طريقة بغض النظر عن ،راعى الخطوات واإلجراءات التالية في تنفيذ أي برنامج أو مشروع بحثيتُ  )2
 النظر عن الجهة الراعية:

بالموافقة على تقديم مقترح، مع ملخص للمقترح ) الخاص 1/2013يجب أن يتقدم الباحث الرئيسي بالنموذج رقم ( -أ 
للحصول على موافقة مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة قبل التقدم للجهة الخارجية. ويشمل هذا النموذج 
الميزانية المقترحة وتوقيعات الباحث الرئيسي ورئيس القسم العلمي والعميد ومدير مكتب البحوث والمشاريع 

 مل المقترح على مشاركة طرف ثالث فيجب توضيح ذلك بخطاب دعم من هذا الطرف.الممولة. وإذا اشت
يتم استخدام نماذج مكتب البحوث والمشاريع الممولة. ، وفي حالة عدم توافرها يجب استخدام نماذج الجهة المانحة -ب 

 ، وذلكالحاليةاألسعار د كل النفقات المباشرة وغير المباشرة وفق وميزانيات المنح والعق ويجب أن تغطي
تكاليف األفراد الذين يقومون بتنفيذ البحث، ويمكن تقدير باستخدام عروض أسعار لألجهزة، والسلع والخدمات و

أن تحدد هذه التقديرات بناًء على استشارة الكلية أو مكتب البحوث، وسياسة الجامعة حول التكاليف غير المباشرة 
 وتكلفة تخفيض النصاب التدريسي.

البحوث مكتب مع  شاوربالت الراعية ةهيئة التدريس والجه وضعبين  اتفاوضمال تبدأ ،ت ذات الصلةحاالال في -ج 
 .والمشاريع الممولة

 الالزمةوأخذ الموافقات  يتولى مكتب البحوث و المشاريع الممولة مسؤولية المراجعة الداخلية النهائية للمقترح -د 
 لالعتماد والتوقيع الرسمي للعقد وكذلك مسؤولية تقديمه إلى الجهة الراعية حسب صالحيات التوقيع،

 أو المركز/ المعهد، يقوم المكتب بإصدار رقم للمشروع وإنشاء حساب خاص به وإخطار العميد بعد توقيع العقد -ه 
للمشروع والمكاتب اإلدارية ذات الصلة واتخاذ كل التدابير والخطوات الباحث الرئيسي ورئيس القسم العلمي و

 من بدء العمل بالمشروع واستخدام المنحة البحثية للصرف على نفقات المشروع.الباحث الرئيسي الالزمة ليتمكن 

بما في  ،يالبحث تفاقاالعقد أو الأو ظروف  أو تغيير الباحث الرئيسي أي مراسالت بشأن تعديل شروطيجب إرسال  )3
 البحوث والمشاريع الممولةإلى مكتب  ،تكاليفه التقديريّة خفضذلك تغيير مجال المشروع أو فترة تنفيذه أو زيادة أو 

وإذا كانت هذه التعديالت تتطلب إجراء بعض التغييرات  .العميدو القسم العلميكتابة من قبل رئيس الموافقة عليها بعد 
تمهيداً للحصول على الموافقة يتم مراجعتها بواسطة مكتب البحوث والمشاريع الممولة فعلى االتفاقية أو العقد البحثي، 

 النهائية واعتمادها وفقاً لصالحيات التوقيع.

 بإصداريقوم مكتب البحوث والمشاريع الممولة بالتنسيق مع الباحث الرئيسي للمشروع والوحدات األكاديمية المعنية  )4
الشؤون الدورية إلى الجهة الممولة للمشروع وفقاً لشروط العقود أو االتفاقيات والتنسيق مع إدارة  المطالبات المالية

 مع األخذ بعين االعتبار أي خصم للنفقات العامة. لبحثاالمبالغ المحولة في صندوق المالية إليداع 

مكتب البحوث والمشاريع الممولة بالتنسيق مع المكاتب  يقوموبعد تسليم التقرير النهائي،  عند االنتهاء من المشروع )5
االتفاقية رصيد متبقي وفق للعقد أو أي استخدام المعنية إلغالق حساب الصندوق الخاص بالمشروع واسترداد و/أو 

 البحثية.
 
  




