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رقم السياسة

دليل سياسات البحث العلمي

تاريخ بدء العمل بالسياسة

الموضوع

تاريخ آخر مراجعة

صالحيات التوقيع

تاريخ المراجعة القادم
رقم الصفحة

المكتب المسؤول :النائب المشارك للبحث العلمي

صالحيات التوقيع :سياسات البحث العلمي
صالحيات التوقيع

الباحث

المخترع

رئيس القسم العلمي

مساعد العميد

العميد /مدير المركز

مجلس مراجعة أخالقيات األبحاث

النائب المشارك للبحث العلمي
مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة
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X
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نائب المدير للشؤون األكاديمية
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المدير

المشاريع البحثية
واالستشاري
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الرئيس األعلى

دليل السياسات
واإلجراءات

اقتراح التعديل والتحديث في السياسات واإلرجرااات
الموافقة على السياسات الجديدة وتعديل السياسات القائمة
الموافقة على اإلرجرااات الجديدة وتعديل اإلرجرااات القائمة
الموافقة على اتفاقيات األبحاث ومذكرات التفاهم والعقود وتعديالتها
الموافقة على تسليم المقترحات البحثية للمشاريع الممولة
الموافقة على توزيع منح األبحاث على مستوى الكليات والمعاهد
ومراكز البحوث ألعضاا هيئة التدريس
الموافقة على توزيع منح األبحاث الداخلية ألعضاا هيئة التدريس
الموافقة على استثنااات من معدل حساب التكلفة غير المباشرة المعلن
في األبحاث الممولة خاررجيا والخدمات االستشارية
الموافقة على منحة ألبحاث تمول خاررجيا
الموافقة على عقود من الباطن في المشاريع الممولة خاررجيا
الموافقة على التعاقد طويل األرجل مع العاملين بالبحث العلمي للعمل في
المنح البحثية
الموافقة على اشراك الطلبة وتكليف العاملين بعمل إضافي في
المشاريع الممولة
الموافقة للباحثين الرئيسيين على شراا الوقت من خالل المنح البحثية
المتاحة
الموافقة على طلبات لشراا سلع /أرجهزة مستلزمات البحث خصما من
ميزانية المشروع الممول
الموافقة على السفر لحضور مؤتمر بحثي مدرج في ميزانية منحة
البحث
الموافقة على التقرير المرحلي أو النهائي للمنحة الممولة خاررجيا
الموافقة على استبدال الباحث الرئيسي في منحة بحثية
الموافقة على تغيير كبير في المنحة البحثية (مثل تغيير منهجية البحث
أو تمديد الفترة أو طلب ميزانية إضافية وما إلى ذلك)
الموافقة على االتفاقيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للجامعة
الموافقة على عقود التنازل ،الترخيص ،التسويق وتوزيع العوائد
الناتجة عن الملكية الفكرية
الموافقة على استثنااات تتعلق بالتوزيع المعلن للدخل الناتج عن الملكية
الفكرية أثناا فترة العمل
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مجلس الجامعة

وصف المعاملة
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X
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صالحيات التوقيع

الباحث

المخترع

رئيس القسم العلمي

مساعد العميد

العميد /مدير المركز

مجلس مراجعة أخالقيات األبحاث

النائب المشارك للبحث العلمي
مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة

نائب المدير للشؤون األكاديمية

المدير

كراسي األستاذيّة
الوقفيّة وكراسي
األستاذيّة التي
تحمل أسماء
شخصيّات بارزة

تعيين رئيس مجلس مرارجعة أخالقيات األبحاث ،ونائبه
تعيين أعضاا مجلس مرارجعة أخالقيات األبحاث

X

موافقة مجلس مرارجعة أخالقيات األبحاث على المشاريع البحثية التي
تجرى على األشخاص والحيوانات والمواد الخطرة
إنشاا كراسي األستاذية الوقفية وكراسي األستاذية التي تحمل أسماا
شخصيات بارزة

الرئيس األعلى

مراجعة
أخالقيات البحث
العلمي
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مجلس الجامعة
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