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نظرة عامة

تُحدد ھذه السياسة واإلجراءات الخاصة بھا أدوار وواجبات كالً من مكتب النائب المشارك ومكتب البحوث والمشاريع الممولة
والكليات والمعاھد والمراكز البحثية ،والباحثين من أعضاء ھيئة التدريس ،وذلك في تعزيز دور الجامعة في مجال األبحاث.

مجال التطبيق

تُطبق ھذه السياسة على جميع األنشطة البحثية والمشاريع الممولة في جميع األقسام والوحدات البحثية بالجامعة.

الھدف
تعمل الجامعة على تطوير رسالتھا بأن تصبح جامعة بحثية ذات سمعة دولية مستندة إلى سياسات وإجراءات وقدرات إدارية
تدعم وتساند البحث العلمي .تھدف مجموعة السياسات واإلجراءات الواردة في ھذا الدليل تحديد المھام والمسؤوليات المنوطة
بالبحث العلمي في الجامعة خاصة مايلي:
 (1تعريف السياسات التي تضع األطر المتعلقة بالبحوث والمشاريع الممولة.
 (2وضع قواعد واضحة ودقيقة يجب اتباعھا عند تنفيذ مشاريع البحوث واالستشارات في الجامعة.
 (3تُتخذ السياسات كمرجعية رئيسية للمجتمع األكاديمي فيما يخص المشاريع البحثية واالستشارات الممولة داخليا ً وخارجيا.

السياسة
 (1يقوم مكتب البحوث والمشاريع الممولة باإلشراف اإلداري على المنح البحثية الداخلية والخارجية ،عالوة على الخدمات
االستشارية التي يقدمھا أعضاء ھيئة التدريس من الباحثين .وينظم ھذا الدليل العالقة بين الباحثين من أعضاء ھيئة
التدريس والوحدات األكاديمية )الكليات ،المعاھد ،والمراكز( ،ومكتب البحوث والمشاريع الممولة.
 (2يتحمل كل من مدير مكتب البحوث والمشاريع الممولة والعمداء ومدراء المراكز والباحثين من أعضاء ھيئة التدريس
المسؤولية الجماعية لضمان جودة المشاريع البحثية وااللتزام بجميع سياسات وإجراءات الجامعة في ھذا الخصوص.
 (3يقوم مكتب البحوث والمشاريع الممولة والوحدات األكاديمية )الكليات ،المعاھد ،المراكز البحثية( بتنفيذ برامج لتمويل
البحوث داخليا ً بما يعزز المخرجات العلمية للجامعة ،ويساھم في التعاون مع المجتمع وفقا ً لالحتياجات الوطنية ،ويساعد
في تدريب طلبة الجامعة ،ويھيئ الباحثين من أعضاء ھيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا للحصول على تمويل ومنح
وعقود بحثية من الجھات الخارجية.
 (4تختص أنشطة دعم البحث العلمي التي يشرف عليھا مكتب البحوث والمشاريع الممولة بما يلي:
أ -إعداد وتطوير وتنفيذ سياسة وإجراءات تنفيذية لألنشطة البحثية بالكليات والمعاھد والمراكز البحثية بما يدعم رسالة
الكليات ويبرز اإلمكانات البحثية للجامعة.
ب -ضمان توافق المشاريع البحثية واالستشارات مع رسالة الجامعة ومختلف السياسات واإلجراءات الجامعية ،وكذلك
مع متطلبات مؤسسات التمويل الخارجي.
ج -تقديم الدعم اإلداري ألعضاء ھيئة التدريس المھتمين والساعين للحصول على منحة أو اتفاق بحثي من جھات
خارجية ،وضمان تنفيذ عقود المنح البحثية من الناحية المالية ،بما في ذلك إنشاء حساب صناديق للمشروعات،
وإرسال فواتير إلى الجھات الممولة للمشاريع ،وتوزيع ھذه العائدات بين الصناديق واألعباء اإلدارية ،ومتابعة تسليم
التقارير المطلوبة ،والتعامل اإلداري مع الجھات المانحة.
د -إقامة عالقات عمل مع الجھات المانحة ومتابعتھا ،وإعالم أعضاء ھيئة التدريس بفرص التمويل البحثي
واالستشارات المتاحة ومواعيد التقدم لھا.
ه -نشر الوعي وإعالم أعضاء ھيئة التدريس والطلبة بحقوق الملكية الفكرية وكيفية حماية وتسجيل ابتكاراتھم البحثية
والمساعدة في تسويقھا.
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و -تقديم تقارير دورية موجزة للمسؤولين وصناع القرار والمجتمع األكاديمي عن جميع مخرجات المشاريع البحثية
واالستشارات التي يتم تنفيذھا من خالل أعضاء ھيئة التدريس والطلبة بالجامعة
 (5يقدم مجلس البحث العلمي الدعم والمشورة لمكتب البحوث والمشاريع الممولة في القضايا المتعلقة بتطوير البحث العلمي
واألنشطة اإلبداعية في الجامعة .ويترأس المجلس النائب المشارك للبحث العلمي ،ويضم في عضويتة مدير مكتب
البحوث والمشاريع الممولة ،ومساعدي العمداء لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا ،ورئيس مجلس مراجعة أخالقيات
األبحاث ،وثالثة من أعضاء ھيئة التدريس ،برتبة أستاذ مشارك أو أستاذ يتم ترشيحھم للمجلس.
ويختص ھذا المجلس بالمھام التالية:
أ -المساعدة في تعزيز البيئة الداعمة لألبحاث في الجامعة ووضع خطة عمل للمساھمة في تحقيق تميز الجامعة في
البحث العلمي واإلبداع ومختلف األنشطة العلمية.
ب -المساعدة في تحديد وتطوير فرص التعاون البحثي مع المؤسسات ذات العالقة في الدولة والعالم والذي من شأنه
زيادة الفرص الستقطاب التمويل الخارجي لألبحاث العلمية والخدمات االستشارية.
ج -مراجعة وتقييم البرامج البحثية والتوصية بتمويلھا من ميزانية التمويل الداخلي للبحث العلمي بالجامعة.
د -المساعدة في تحديد وتطوير الخبرات البحثية لطلبة الجامعة وتشجيعھم لالنخراط في المشاريع البحثية المقدمة.
ه -النظر في المقترحات المقدمة بإنشاء معاھد ومراكز بحثية جديدة والتوصية بإنشائھا.
و -التوصية بالتغييرات في السياسات واإلجراءات التي تنظم البحوث العلمية في الجامعة.
ز -أي موضوعات أخرى يتم عرضھا على مجلس البحث العلمي من قبل الجامعة.
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إجراءات السياسة رقم ( - )1إدارة شؤون البحث العلمي واملشاريع البحثية املمولة
 )1النائب المشارك للبحث العلمي هو المسئول عن هذا الدليل ،وتُو َجه إليه جميع االستفسارات واألسئلة المتعلقة.
 )2تُطبق جميع السياسات واإلجراءات المدرجة في هذا الدليل مقترنة بصالحيات التوقيع ذات الصلة.
 )3يجوز ألي من مستخدمي هذا الدليل التقدم بطلب تحديثه (سواء باإلضافة أو الحذف أو التعديل) ،وذلك من خالل القنوات
العادية ووفق صالحيات التوقيع لتغيير السياسات واإلجراءات.
 )4يقوم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي بتوفير هذا الدليل للوحدات األكاديمية بالجامعة ،ويتم وضع نسخة منه على
موقع الجامعة اإللكتروني.
 )5تم إعداد هذا الدليل باللغتين العربية واإلنجليزية ،وفي حالة وجود أي تناقضات في الترجمة تكون النسخة العربية هي
المعتمدة.

