
 م2018( لسنة 23للجامعة رقم )تابع: قرار الرئيس األعلى 

 السياسةرقم  04-ب.ع
 دليل سياسات البحث العلمي

 بدء العمل بالسياسةتاريخ  12/08/2018 

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 المنح البحثية الممولة من الجامعة

 النائب المشارك للبحث العلمي: مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 1 من 1
 

 من ا جلامعة املنح البحثية املمولة. 4

 نظرة عامة
امعة من الجداخلياً البحثية الممولة منح اللحصول على اطلبات  تقديم قواعد واإلجراءات الخاصة بها تتضمن هذه السياسة

 .وكيفية إدارة هذه المنح

 مجال التطبيق
 .الممولة من الجامعةتُطبق هذه السياسة على جميع المنح البحثيّة 

 الهدف
التي تساهم في تحقيق رسالتها البحثية وتطوير المخرجات العلمية ألعضاء  تسعى الجامعة إلى دعم المشاريع والبرامج البحثيّة

م الجهات باهتماحالياً التي قد ال تحظى  هيئة التدريس وتدريب طلبتها للسعي لتحقيق األهداف الوطنية، وكذلك المشاريع

 األفكار البحثيّة التي تحتاج إلى تطوير حتى تبلغ مرحلة المنافسة على التمويل الخارجي.و ،نحةوالمؤسسات الخارجيّة الما

 لدعم األنشطة البحثيّة ألعضاء هيئة التدريس. خاصة لذلك تخصص الجامعة ميزانية

 السياسة

 افسيتن أساس على الجامعة من ممولة بحثيّة منح على للحصول التقدم برنامج عن عام كل األقل على مرة الجامعة تعلن (1

 .وفي سياق جدول زمني للدورات التمويلية

تسعى الجامعة ضمن قائمة البحوث الممولة داخلياً إلى إيجاد توازن بين البحوث األساسية والتطبيقية التي يقوم بها   (2

يدة والتعاون مع الجهات المستفالبحوث البينية مشاركة الطلبة و- كلما كان ذلك ممكناً -أعضاء هيئة التدريس، كما تشجع 

من البحوث في المجتمع لتحقيق أولويات التنمية الوطنية، وكذلك تشجع البحوث المشتركة مع الجامعات ومراكز البحوث 

 في المنطقة والعالم.

 
 



 م2018( لسنة 69تابع: قرار مدير الجامعة رقم )
 رقم السياسة المرتبطة 04-ب.ع

 تاريخ بدء العمل باإلجراءات 12/08/2018  دليل إجراءات البحث العلمي

 الموضوع تاريخ آخر مراجعة 15/04/2018
 تاريخ المراجعة القادم 01/09/2021 من الجامعةالمنح البحثية الممولة 

 النائب المشارك للبحث العلمي: مسؤولالمكتب ال رقم الصفحة 1من  1
 

لة  املنح - (4السياسة رقم ) إجراءات
ّ
 اجلامعة منالبحثية املمو

يتولى مكتب البحوث والمشاريع الممولة إدارة برنامج المنح البحثية التنافسية على مستوى الجامعة. ويقوم المكتب  (1

 باإلعالن عن طلب مقترحات المشاريع البحثية وإجراءات التقدم والشروط والمعايير التي تطبق والموعد النهائي للتقدم.

الباحث الرئيسي والوحدات األكاديمية )الكليات،  يتولىتم الموافقة على المنح البحثية على مستوى الجامعة، تبعد أن  (2

  إدارة هذه المنح.كز البحثية( المسؤولية األساسية عن المعاهد أو المرا

سوف و .الموارد الخاصة بهاتمولها من  بحثية منح للكليات وغيرها من الوحدات األكاديميّة أن تنشئ وتدير برامج يمكن (3

الجامعة للوحدات األكاديمية للمساعدة في دعم سنوية من  يسعى مكتب البحوث والمشاريع الممولة إلى تخصيص ميزانية

 . الخاصة بها برامج المنح السنوية

ا من لها أو دعمهتقوم الوحدات األكاديمية بإبالغ مكتب البحوث والمشاريع الممولة دورياً عن المشاريع التي يتم تموي (4

 خالل برنامج المنح الخاص بكل منها.
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