
 2014) لسنة 12جامعة رقم (تابع قرار الرئيس األعلى لل

 السياسةرقم  12-ب.ع
 دليل سياسات البحث العلمي

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

الموافقة على طلبات استخدام طلبة أو موظفين أو 
 المراجعة القادمتاريخ  01/09/2016 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كعناصر بحثية

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

 

 امعة كعناصر حبثيةاجلأو أعضاء هيئة التدريس يف أو موظفني  ةاملوافقة على طلبات استخدام طلب. 12

 نظرة عامة
 بحثية. كعناصر الجامعةمجتمع  أعضاء من باستخدامالقواعد الخاصة  واإلجراءات الخاصة بها تتناول هذه السياسة

 مجال التطبيق
 ها، والتي تهدف إلىأو خارجالجامعة داخل  اً من األشخاص أو الجهات سواءتطبق هذه السياسة على جميع الطلبات المقدمة 

 .كعناصر بحثية الجامعة أو موظفي أو طلبة استخدام أعضاء هيئة التدريس

 الهدف
 .كعناصر بحثية طلب استخدامهمفي حال إلى حماية أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين تهدف هذه السياسة 

 السياسة 
والتي تتطلب  هاأو خارج الجامعة داخلمن  األشخاص أو الجهات سواءً  تحظى جميع األبحاث التي يجريهايجب أن  )1

أخالقيات مجلس مراجعة من  موافقةب كعناصر بحثية، الجامعةأو موظفي أو طلبة  أعضاء هيئة التدريس استخدام
 .، قبل القيام بهذه األبحاثأو من ينوب عنه المديرو بحاثاأل

عن طريق  سواءاً  بحثي استخدامه كعنصرفي الجامعة يتم التواصل معه بهدف  فردتنطبق هذه السياسة على أي  )2
 لمجتمع الجامعة. ميأو بسبب كونه ينت إدارات الجامعة

 يجب أن تضمن إجراءات األبحاث حماية المعلومات السرية وفق سياسات الجامعة ذات الصلة. )3
 

  



 م2014) لسنة 40تابع قرار مدير الجامعة رقم (
 رقم السياسة المرتبطة 12-ب.ع

 دليل إجراءات البحث العلمي
 

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 01/09/2014
 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 01/12/2013

الموافقة على طلبات استخدام طلبة أو موظفين أو 
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2016 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كعناصر بحثية

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

 

أو أعضاء هيئة التدريس يف أو موظفني  ةاملوافقة على طلبات استخدام طلب - )12السياسة رقم ( إجراءات

 حبثية امعة كعناصراجل

يجب تقديم جميع طلبات استخدام طلبة أو موظفين أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة كعناصر بحثية من الباحثين  )1
مدير للدراسات العليا والبحث العلمي باستخدام التسلم إلى مكتب نائب و ،الرئيسيين داخل أو خارج مجتمع الجامعة

قبل تقديمه الباحث الرئيسي ما يجب الموافقة على طلب النموذج من . ك"طلب نموذج مراجعة أخالقيات البحث العلمي"
 فيجب الحصول أوالً علىالباحث الرئيسي لبحث العلمي. وإذا كان الطالب هو للدراسات العليا وا إلى مكتب نائب المدير

 .موافقة المشرف على الطالب

أو من ينوبه  مدير الجامعة إلى مكتب بإرسال الطلباتيقوم مكتب نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  )2
 للحصول على الموافقة.

ومن ثم يتم إرسال نموذج الطلب بعد موافقة مدير الجامعة إلى مجلس مراجعة أخالقيات األبحاث للموافقة عليه. ويقوم  )3
 والبحث العلمي.مدير للدراسات العليا الالمجلس بمراجعة هذه الطلبات وتقديم توصياته إلى مكتب نائب 

 يقوم نائب المدير للدراسات العليا والبحث العلمي بإعالم الباحث الرئيسي بالقرار النهائي كتابياً. )4
 

  




