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  أسباب/ أ�داف السياسة:

  

 من 
ً
 ألن ا��امعة تتحول تدر�جيا

ً
�و��ا مؤسسة �عليمية مؤسسة �عليمية بحثية، ت��ز ا��اجة لصياغة سياسة بحثية نظرا

بّ�ن أولو�ات البحث ومسؤولياتھ، نظام إدارة البحوث، مشار�ع ا��وافز، واجراء البحوث. و�عرض السياسة ل�ذه املسائل 
ُ
ت

  ��دف تطو�ر أداء ا��امعة وقدرا��ا البحثية.

  

ا��امعة العر�ية املفتوحة بصورتھ املفصلة �� سياسة املنح البحثية �� ا��امعة العر�ية وتظ�ر مشروع ا��وافز البحثية �� 

املفتوحة، أما بال�سبة لشرح اخالقيات وضوابط البحث العل�� امل�� فسي�ون معا��ا �� "أخالقيات البحث �� ا��امعة العر�ية 

  املفتوحة".

  

  . أنواع البحوث وأولو�ا��ا:١

  

  

ف البحث �ش �ل عام ع�� أنھ أي نوع من تق��� ا��قائق بطر�قة منظمة ��دف إ�� االس�ام �� تطو�ر املعرفة اإل�سانية. ُ�َعرَّ

و�ناك أر�ع أنواع من البحوث، ��: البحوث األساسية البحثية، والبحوث األساسية االس��اتيجية، والبحوث التطبيقية، 

  والبحوث التجر��ية.

  

ا�� "بناء معرفة نظر�ة أو تجر��ية جديدة، و�شتمل العملية �ذه ع�� التفك�� بصورة و��دف البحوث األساسية والتجر��ية 

وا�ر الطبيعية أو ال�شر�ة. وال�دف األسا��� �و ز�ادة املعرفة من أجل الف�م."
ّ
أما  )١(منظمة حول أسباب حدوث �عض الظ

  )٢(خاص نحو �دف عم�� محدد."البحوث التطبيقية ف�� "البحث ا��قيقي ل��صول ع�� معارف جديدة موج�ة �ش�ل 

  

و�ذا ما أخذنا �ع�ن االعتبار املرحلة ا��الية لتطو�ر عملية البحثية �� ا��امعة وا���ود املبذولة من أجل املسا�مة الفاعلية �� 

 التنمية والتطو�ر االقتصادي واالجتما�� للمجتمع ا���� (والذي �شمل ا��تمع املد�ي والقطا�� العام وا��اص)، فإن

و�� أ�مية خاصة ل�ذه النوع من 
ُ
ركز ع�� البحوث التطبيقية، وأن املنح الداخلية ل��امعة ت

ُ
ا��امعة العر�ية املفتوحة ت

 ان ذلك ال �ع�� االست�ناء التام ألنواع البحوث األخرى.
ّ
  البحوث، إال

  

�تلفة. �شمل مجاالت البحث االس��اتي�� إنَّ ع�� ا��امعة تحديد �عض مجاالت البحث االس��اتي�� (التطبيقي) �� ال�ليات ا�

تلك ا��وانب ال�� �ش�ل مصادر قوة بحثية قادرة ع�� جذب أعداد �افية من الباحث�ن من �افة الفروع ل�شكيل الكتلة ا��رجة 

نب املطلو�ة، كما أن لد��ا القدرة ع�� جلب واستقطاب ج�ات خارجية ��دف التعاون و/أو التمو�ل، و�ذا ُ�عت�� أحد ا��وا

  امل�مة �� تطو�ر ا��تمع ا����.
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  . مسؤولية أعضاء �يئة التدر�س وا��امعة:٢

  

  

 من رسالة ا��امعة �و االس�ام �� 
ً
 أساسيا

ً
يتوجب ع�� جميع أعضاء ال�يئة التدر�سية املتفرغ�ن اجراء البحوث وأن عنصرا

رسالة ا��امعة واس��اتيجي��ا. و�عتمد التص�يف تطو�ر املعرفة اإل�سانية من خالل البحوث عالية ا��ودة وال�� ت���م مع 

البح�� ل��امعة ع�� مجموع البحوث ال�� ينجز�ا أعضاء �يئة التدر�س أو غ��ه من من�س�� ا��امعة والطلبة. ي�ون ألعضاء 

س�م �� تطو�ر املعرف
ُ
ة وال�� بدور�ا ال�يئة التدر�سية النص�ب األك�� من املسا�مات البحثية، وأن األبحاث ال�� يقومون ��ا �

��ى خ��ات التعلم لدى الطلبة.
ُ
عزز وت

ُ
�  

 

��م ب�ن ا��امعة وأعضاء ال�يئة التدر�سية 
ُ
كما أن اجراء البحوث ال�� يتم �شر�ا �و الشروط املنصوص عل��ا �� العقد امل

 �� عملية تجديد العقد.
ً
 اساسيا

ً
  املتفرغ�ن، و�عت�� عنصرا

  

تطو�ر أنفس�م من الناحية ال��صية وامل�نية، فإن ا��امعة بدور�ا مل��مة �� تقديم  و��نما ��تم أعضاء �يئة و�حرصون ع��

الدعم من أجل تطو�ر العامل�ن ف��ا. و�ال�سبة ل��انب البح�� �� تطو�ر العامل�ن �� ا��امعة وتطو�ر املشار�ع البحثية �ش�ل 

  عام فإن ا��امعة �عمل ع�� ما ي��:

  

 ة والب�ية التحتية املناسبة لدعم األ�شطة البحثية والتعليم املستمر.إ�شاء و�ناء ال�يا�ل اإلدار�  

 .وضع خطط لتطو�ر البحوث ت���م مع رسالة ا��امعة واس��اتيجيا��ا، و�عمل ع�� خلق ب�ئة مالئمة لتنفيذ �ذه ا��طط  

 .توف�� املنح وا��وافز األخرى ل���يع البحوث املبتكرة  

 ة ترا�� أخالقيات اجراء البحوث.تطو�ر وتوف�� ب�ئة بحثية آمن  

 .ز�ادة أعداد املوظف�ن واستمرار���م وز�ادة فرص التفوق لد��م �� ا��ال البح��  

  . تطو�ر البحوث و�دار��ا:٣

  

:
ً
  �شتمل عملية إدارة البحوث وتطو�ر�ا ع�� العديد من ا��لقات ال�� يكمل �عض�ا �عضا

 .الباحث الرئ����  

 .العميد و��نة تطو�ر البحوث �� ال�لية، و��نة البحث العل��  
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  الباحث الرئ�س:.  ٣-١

  

تقع ع�� الباحث الرئ�س مسؤولية إجراء البحث وتزو�د املشرف املباشر عليھ بتقر�ر عن مدى التقدم الذي أحرزه، وكذلك 

إجراء البحث، القيام بم�مت�ن: املسؤولية األ�اديمية �شر النتائج. و�توجب ع�� الباحث الرئ�س، بصفتھ املسؤول األول عن 

  واإلدار�ة (أي إدارة املشروع).

  

  ففي ا��انب اإلداري يقوم الباحث الرئ�س بما ي��:

  ) تحديد فرص التمو�ل (إذا تطلب البحث مثل ذلك).١(

والتأكد من االل��ام باملعاير األخالقية ) إعداد طلب ا��صول ع�� الدعم وذلك بال�شاور مع ا���ات املعينة �� ا��امعة، ٢(

  املتبعة ومعاير االمن وغ���ا من األنظمة والقوان�ن ال�� تطل��ا ا��امعة والرا��/املمول.

 للقوان�ن النافذة واملتفق عل��ا، وتقديم التقار�ر املالية املطلو�ة.٣(
ً
  ) إدارة التمو�ل طبقا

البحث واق��اح أية �غي��ات أو اختالف عن شروط البحث املتفق عل��ا،  ) تقديم تقار�ر عن مدى التقدم الذي حصل ��٤(

  وضرورة ا��صول ع�� املوافقة إذا �ان ذلك االختالف ذا أثر ع�� االتفاقية.

  ) اإلشراف ع�� جميع ا��وانب اإلدار�ة للمشروع وتحملھ املسؤوليات امل��تبة عل��ا.٥(

  الباحث الرئ���� ما ي��:أما �� ا��انب األ�ادي��، فتتضمن مسؤوليات 

  ) تحديد نطاق العمل١(

  ) اختيار أعضاء الفر�ق ٢(

) االشراف ع�� جميع مراحل وجوانب العمل، والتأكد من انھ �س�� حسب ا��طة املوضوعة وأنھ يل��م بأخالقيات البحث ٣(

  ن.املعمول ��ا �� ا��امعة العر�ية املفتوحة، وأنھ يتم تنفيذ العمل بأع�� درجات االتقا

  ) إعداد التقار�ر كما ير�د�ا املمول و�أع�� معاير ا��ودة، وكذلك العمل ع�� �شر النتائج كما نصت عليھ االتفاقية. ٤(

)٥.
ً
  ) عمل ال��ت�بات الالزمة مع ا���ات املعينة �� ا��امعة بخصوص امللكية الفكر�ة، إن �ان ذلك ضرور�ا

  

فرغ�ن الذين تجاوزت مدة �عاقد�م مع ا��امعة الزمن ا��صص إل��اء البحث ومن حيث املبدأ، فإن أعضاء �يئة التدر�س املت

  �م فقط من يحق ل�م القيام بدور الباحث الرئ�س.
  

رفع إ�� مدير ا��امعة التخاذ القرار املناسب �شأ��ا.
ُ
  و�� حال وجود أية است�ناءات لذلك، فانة يجب تقديم م��رات مقنعة ت



م ٢٠١٩–ا��امعة العر�ية املفتوحة باململكة العر�ية السعودية  4  
 

  

ر�ع البحوث تحتاج إ�� أك�� من باحث رئ�س خاصة عندما ي�ون البحث م�شعب تجدر اإلشارة إ�� أن �عض مشا

املوضوعات/التخصصات أو أنھ يجرى �� أك�� من م�ان، ومن الصعب ع�� باحٍث واحد القيام بإدارة املشروع بمفرده، ور�ما 

  تحتاج �عض املشار�ع إ�� �عي�ن باحث مساعد للباحث الرئ�س.

  

  العميد و��نة تطو�ر البحث العل�� �� ال�لية: ٣-٢

  

يملك العميد الصالحية ال�املة ل���يع أعضاء �يئة التدر�س �� ال�لية وح��م ع�� االنخراط �� أ�شطة بحثية. و�ش�ل العميد 

الناشط�ن �� إجراء ��نة البحث العل�� ال�� تمثل ال�لية، وتتألف من أعضاء �يئة التدر�س ذوي الرتب األ�اديمية العالية 

 البحوث.

  

  و�شمل م�ام تطو�ر البحوث ما ي��:

  

 .تنظيم الندوات الدور�ة حول طرق البحث (وتطورا��ا ع�� املستوى العاملي) و�ما يخدم التخصصات املتمثلة �� ال�لية  
  

 ا�� دعم ومراقبة �ذه  إعداد خطط البحوث بما ي���م مع رسالة ا��امعة واس��اتيجيا��ا واس��اتيجية ال�لية، إضافة

  ا��طط ومتا�عة تنفيذ�ا.

  

  ت�س�� عملية �شكيل ا��موعات البحثية ب�ن الفروع للقيام بمشروع مع�ن أو ملشروع طو�ل األمد، واإلفادة عن تقديم�ا

  للطلبات ل��صول ع�� التمو�ل ا��ار��، وكذلك ا��صول ع�� التمو�ل من ��نة البحث العل�� ع�� مستوى ا��امعة.
  

  مساعدة أعضاء �يئة التدر�س �� تحديد مصادر التمو�ل من خالل إعداد قائمة ومعلومات عن و�االت التمو�ل ا��ار��

  ذات الصلة بالبحوث ال�� تقوم ��ا ال�لية.
  

 ا.دعم أعضاء �يئة التدر�س من ذوي الرتب اال�اديمية املبتدئة من خالل مشروع للتدر�ب ع�� إجراء البحوث واألشراف عل��  
  

 يع التعاون مع الباحث�ن من جامعات أخرى ومراكز البحوث وا��تمع ا�������  

 .تحف�� و���يع إجراء البحوث ذات املوضوعات وا��االت املتعددة ب�ن ال�ليات ع�� مستوى ا��امعة  

 .تقديم التقار�ر الدور�ة  
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  ال��نة املركز�ة للبحث العل��: ٣-٣

  

لتطو�ر البحوث م�مة االشراف و�دارة املشار�ع البحثية �� ا��امعة، وتضم ال��نة أعضاء �يئة تدر�س تتو�� ال��نة املركز�ة 

  من ذوي الرتب األ�اديمية العالية الذين تقع عل��م مسؤولية تطو�ر البحوث.

  

  و�شمل م�ام ال��نة املركز�ة لتطو�ر البحوث ما ي��:
  

  وتقدم الن�� واملشورة ل�ا. ) مراجعة ودعم خطط تطو�ر البحوث �� ال�ليات١(

  ) دارة املنح املركز�ة ل��امعة املو�لة إل��ا. ٢(

) بناء وتطو�ر شرا�ات بحثية اس��اتيجية مع ا��امعات، ومعا�د البحوث واملؤسسات الرئ�سة �� ا��تمع ا����، إضافة إ�� ٣(

  و�االت التطو�ر اإلقليمية والدولية. 

  ع�� ش�ل �دايا من و�االت متخصصة �� تطو�ر ودعم البحوث، ومن املنظمات ا����ية.) البحث عن فرص لتمو�ل البحوث ٤(

  ) تنظيم املؤتمرات والندوات حول قضايا معاصرة ذات صلة با�تمامات ا��امعة.٥(

  ) ���يع ودعم املشار�ع البحثية ب�ن الفروع و��ن ال�ليات. ٦(

  ) تدر�ب املشرف�ن ع�� املنح البحثية �� الفروع.٧(

) استقبال و�عطاء التغذية الراجعة حول تقار�ر دور�ة صادرة من ��ان تطو�ر البحوث �� ال�لية و�� الفرع، عن مدى التقدم ٨(

  ا��اصل ف��ا.

  ) استخدام البوابة اإللك��ونية للبحوث �� جميع املراسالت واملعلومات الصادرة والواردة. ٩(
  

  . إجراء البحوث بمسؤولية:٤

  

ع�� ا��امعة إيجاد ب�ئة بحثية تتوفر ف��ا القيم األخالقية، األمان، السر�ة، الشفافية، املوضوعية، ال��ا�ة، العدالة، 

  املسؤولية االجتماعية، ا��ساسية الثقافية، واملسؤولية. 
  

االل��ام التام من حيث طرق و��نما يتمتع الباحثون بحر�ة اختيار البحوث، وطرق جمع املعلومات والنتائج، فإنھ يتوجب عل��م 

البحث واإلدارة والنتائج، وعدم مخالفة أّيٍ من القيم األخالقية (ملز�د من املعلومات راجع مدونة سلوكيات وأخالقيات 

  البحوث). 
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ذلك ع�� الباحث�ن عند إجراء البحوث االل��ام بجميع سياسات ا��امعة، وقواعد�ا، و�جراءا��ا، والشروط ال�� يضع�ا املمول و 

. و�جب أن ت�ون نتائج مج�ود��م خاضعة للتدقيق والتمحيص من قبل زمال��م.
ً
  للبحوث املدعومة خارجيا

  

ع�� جميع الباحث�ن من أعضاء �يئة التدر�س أو الطلبة أو أي باحث آخر الذين يقومون باألبحاث باسم ا��امعة العر�ية 

ية، وع�� العمداء �� ال�ليات و��ان البحث �� ا��امعة ضمان املفتوحة تلقي التدر�ب ع�� كيفية إجراء البحوث بمسؤول

 لوجھ ع�� ش�ل مجموعات �� كال 
ً
حصول الباحث�ن ع�� التدر�ب ال�ا��. وتتم عملية التدر�ب �ذه إما إلك��ونيا أو وج�ا

  ا��الت�ن.

 

 . االنفتاح �� اجراء البحوث:  ٥

  

 ألن �شر املعرفة �و أحد األ�داف الرئ�سية 
ً
ل��امعة، فإن ا��امعة مل��مة باالنفتاح �� عملية إجراء البحوث، وترى بأنھ نظرا

يجب أن ت�ون نتائج البحوث متاحة ل��ميع من خالل ال�شر أو أية وسيلة أخرى، إال أنَّ رؤ�ة ا��امعة �ذه ر�ما تحتاج إ�� 

كية الفكر�ة، وأنَّ ا��اجة إ�� حماية قيمة التدقيق والتحقيق، إذا �انت ا��امعة أو و�الة التمو�ل ا��ار�� تمتلك حق املل

امللكية الفكر�ة ال�� من ا��تمل أن ت�ون ذات صفة تجار�ة �سو�قية �ستد�� تأخ�� عملية ال�شر. و�� �ذه ا��الة يجب 

 االتفاق ع�� عملية التأخ�� ومد��ا كما جاء �� االتفاقية مع املمول.

  

التدر�س ف��ا أو الطلبة بإجراء البحوث �� حرم�ا، أو استخدام التمو�ل/ الدعم الصادر ال تقبل ا��امعة أن يقوم أعضاء �يئة 

، و�ذا �سلم الباحث أو ا��امعة معلومات أساسية سر�ة من الو�الة املمولة أو من طرف ثالث، فإن 
ً
ع��ا الذي �عت�� سر�ا

 يمنع حق �شر نتائج
َّ

البحث، و�ال فإنھ يجب عدم استخدام تلك  االل��ام بالسر�ة وخصوصية تلك املعلومات يجب أال

 املعلومات.

  

إنَّ من مسؤولية الباحث الرئ�س إبالغ سلطات ا��امعة ال�� يواف��ا بأية معلومات حسب سر�ة شروط االتفاقية مع و�الة 

عديالت دون موافقة تمو�ل خار�� قبل توقيع االتفاقية. و�ذا أعطيت و�الة التمو�ل ا��ق �� �شر نتائج البحث وتم إجراء أية �

 الباحث وا��امعة، فإنھ من حق ا��امعة والباحث عدم وضع أسما��ما ع�� البحث.
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   . ��الت البحوث:٦

  

يجب أن ت�ون ��الت البحوث محفوظة وموثقة بطر�قة ��يحة، و�ذا من مسؤولية الباحث الرئ�س (�� املقام األول) وكذلك 

فإن ام �ذه ال��الت. ومالم يكن �ناك اتفاق آخر مع املمول فإنَّ ملكية البحث ا��امعة؛ حيث يحق ل�ذين الطرف�ن استخد

جرى بإشراف ورعاية ا��امعة �عود إل��ا، وتضم ��الت البحوث الوثائق وال��الت واملواد  امللكية الناتجة
ُ
عن البحوث ال�� ت

ال�� �عود للبحث وال�� �عت�� ضرور�ة ألغراض التوثيق أو إعادة بناء البحث أو التقييم والتحقيق من نتائج البحث واألحداث 

  .)٣(واإلجراءات ال�� تؤدي إ�� حيازة �ذه الوثائق

  

ت��يل�ا يتم ت��يلھ/تضم �ذه ال��الت ضمن نماذج أخرى معلومات إدار�ة أو م�شورة (أصلية أو مصورة أو ع�� ش�ل ملفات 

) ومراسالت ووثائق نصية م��لةع�� ج�از ا��اسوب/الكمبيوتر)، أو وثائق 
ً
  .أو مقابالت (مدونة أو م��لة صوتيا

  

 عل��ا)تأ�ي مسؤولية ا��امعة �� ا��فاظ ع�� ال��ال 
ً
  :)٤(ت من ا��اجة ملا ي�� (ول�س بالضرورة أن ي�ون ذلك حصرا

  

 .االل��ام بـاالتفاقيات االتفاقيات املوقعة مع و�االت التمو�ل  
   

 .حماية امللكية الفكر�ة الناتجة عن البحث  

 .التأكد من إدارة االعمال �ش�ل سليم بما ف��ا العنصر ال�شري  

  التحقق من عدم وجود أية مخالفات للسلوكيات واألخالق امل�نية.�س�يل وت�س�� عمليات  

 ا��فاظ ع�� حقوق أولئك املنخرط�ن �� العمليات البحثية للوصول إ�� املعلومات وال��الت.  

  

و�جب االحتفاظ بال��الت طيلة الف��ة ال�� يمكن أن تظل ف��ا �ذه الش�وك قائمة، وتبقي ��الت الطلبة محفوظة ���ن 

  .متخرج�

  

عندما �غادر الباحثون ا��امعة يحق ل�م أخذ ��ٍ� من ��الت البحوث ال�� شار�وا ف��ا (��� فقط ول�س األصل). و�� حال 

انتقال الباحث الرئ�س إ�� مؤسسة أخرى قبل ان��اء املشروع، ول�س �ناك أية ترت�بات بأن يقوم باستكمال البحث داخل 

  املؤسسة ا��ديدة وذلك بموافقة رئ�س ا��امعة.ا��امعة فإنھ يمكن تحو�ل ال��الت إ�� 

  . اإلجازة البحثية:٧

  

يمكن لعضو �يئة التدر�س تقديم طلب ل��صول ع�� إجازة بحثية بموافقة مدير ا��امعة ، و�ال�شاور مع العميد املع�� و��نة 

  البحث العل��، إذا تحققت الشروط التالية:
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  سنوات متواصلة ع�� األقل �� خدمة ا��امعة عند بداية تار�خ طلب اإلجازة. ٦) أن ي�ون عضو �يئة التدر�س قد أم��� ١(

  ) أن ي�ون لدى عضو �يئة التدر�س خطة بحثية رص�نة تؤدي إ�� إنتاج بحوث ذات جودة عالية. ٢(

 خالل خدمتھ �� ا��امعة. ٣(
ً
 جيدا

ً
 بحثيا

ً
  ) أن ي�ون لدى عضو �يئة التدر�س ��ال

ال��ت�بات الالزمة، دون أية تبعات مالية، لتغطية م�امھ التدر�سية وأية مسؤوليات إدار�ة خالل ) قيام مدير الفرع �عمل ٤(

  إجازتھ.
  

،  ١٢يمكن أن تصل مدة اإلجازة البحثية إ�� 
ً
 %٢٥من راتبھ ال�امل، و�تم ��ز  %٧٥عضو �يئة التدر�س يتقا��� ف��ا ش�را

عليھ وع�� أكمل وجھ، و�جب �نا ع�� عضو �يئة التدر�س تقديم  من الراتب ���ن إكمال مدة اإلجازة حسب ما �و متعارف

  تقر�ر خالل ثالثة أش�ر من إ��اء إجازتھ.

  

 بخصوص تنفيذه ��طة اإلجازة �ش�ل سليم، فإنھ يتم عند�ا دفع الــ 
ً
ا���وزة من  %٢٥إذا جاء تقييم املدير والعميد إيجابيا

 يق��� بخدمة ا��امعة ملدة س�ت�ن �عد اإلجازة البحثية. ول��امعة الراتب. و��ب�� ع�� عضو �يئة التدر�س أن يوقع 
ً
�ع�دا

 �شأن االستمرار �� التعاقد مع عضو �يئة التدر�س أو عدمھ.
ً
  اتخاذ ما تراه مناسبا

  

  . مراكز البحوث:٨
  

  

 �� تطو�ر و�عز�ز ا��انب البح�� �� ا��امعة و�� تحقيق رسال��ا، 
ً
 محور�ا

ً
فإن املراكز البحثية �س�م فيما تلعب البحوث دورا

�ش�ل فاعل �� إثراء ا��ياة األ�اديمية وز�ادة التفاعل مع ا��تمع ا����، إضافة إ�� بناء عالقات جديدة ومثمرة �� مجاالت 

  واختصاصات متعددة.

  

  املبادئ .٨-١

  

  العر�ية املفتوحة.فيما ي�� املبادئ العامة ال�� تنظم وتحكم عملية إ�شاء مراكز البحوث �� ا��امعة 

  

�عت�� مركز البحث �� ا��امعة العر�ية املفتوحة وحدة جامعية مقامة �ش�ل رس��، و�جب أن يحظى تأس�س�ا بموافقة مجلس 

 ملا ي��:
ّ
  أمناء ا��امعة، وفقا

  

تأس�س املراكز ضمن ) أن ت�ون لديھ رسالة م�نية وأ�داف تتفق مع رسالة ا��امعة وأ�داف�ا و�اس��اتيجية ال�لية (إذا تم ١(

  �لية �عي��ا).
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 ب�ن ال�ليات والفروع. -ولكن ل�س بالضرورة-) أن ي�ون املركز �� طبيعتھ ٢(
ً
  متعدد التخصصات وا��االت، و�ش�د �عاونا

  ) يمكن إ�شاء املركز باملشاركة مع مؤسسة أو مؤسسات أخرى.٣(

  مات ا��تمع املد�ي (بما �� ذلك الصناعة). ) التعاون مع الباحث�ن من جامعات أخرى، ومراكز بحوث، ومنظ٤(

) ال��ك�� واإلس�ام �ش�ل رئ�س ع�� إجراء البحوث، إال أنھ يمكن املزج ب�ن البحوث والتدر�ب و/ أو خدمات اس�شار�ة ٥(

  الس��داد الت�اليف.

  ) ال �ستوجب عادة �عي�ن أعضاء �يئة تدر�س متفرغ�ن جدد.٦(

ا��امعة؛ بحيث ت�ون عند�م ا�تمامات بأ�داف ا��امعة ونطاق عمل�ا، ومل��م�ن ) لديھ مجموعة من الباحث�ن �� ٧(

  بتخصيص جزء من وق��م ل�ذا الغرض.

  ) لديھ مصادر تمو�ل �افية وقادرة ع�� جلب تمو�ل خار��.٨(

  

  ا��اكمية .٨-٢
  

  يجب أن يتصف مركز البحوث بما ي��:

 من رسالة املركز، أ�دافھ، موقعھ ا��غرا��، شرا�اتھ، ١(
ً
) ي�ون لدى املركز اللوائح ا��اصة بھ مع ضرورة توصيف كال

عضو�تھ، حدود املسؤولية، �شكيلة مجلس االدارة واجتماعاتھ، باإلضافة إ�� توضيح طر�قة �عي�ن املدير واختياره، واالفصاح 

  غ املعلومات. عن مصادر التمو�ل وأنظمة إيصال وتبلي

  ) يدار من قبل مجلس بناًء ع�� توصية من مدير ا��امعة و�موافقة مجلس األمناء.٢(

 أمام العميد ٣(
ً
  ) لديھ مدير ي�ون مسؤوال

  وذلك �� حال إ�شاء املركز ضمن ال�لية، و�ال ت�ون مسؤولية املدير أمام نائب الرئ�س لشئون البحث مباشرة.

  متتالية ت�ون طبيع��ا وطر�ق��ا مفصلة �� اللوائح.  ) أن يخضع املركز ملراجعات٤(

)٥.
ً
 تاما

ً
  ) أن يتم تحديد شروط ومسؤوليات وحقوق العضو�ة تحديدا

  ) أن يذكر اسم ا��امعة (وشعار�ا) إ�� جانب اسمھ.٦(
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  . حقوق امللكية الفكر�ة:٩
  

  ال�� يقوم ��ا أعضاء �يئة التدر�س �� ا��امعة وطلب��ا.�شمل �ذا ا��زء سياسة ا��امعة تجاه حقوق امللكية الفكر�ة لألعمال 
  

  )٥(حقوق الطبع وال��اءات واالخ��اع .٩-١

  

إنَّ املف�وم العام ��قوق الطبع �و" امتالك ومراقبة امللكية الفكر�ة �� األعمال األصلية ال�� يتم تأليف�ا". و�خضوع�ا لبعض 

الطبع ا��ق املطلق �� إعادة إنتاج العمل، أو اشتقاق أعمال أخرى، وتوز�ع ا��ددات والتوقعات فإنھ يحق للمالك ��قوق 

.
ً
  ال��� عن طر�ق البيع أو خالفھ، وأن �عرض العمل أو ينفذه علنا

  

ع�ن ومواد. -   االخ��اع عبارة عن فكرة جيدة ومفيدة تتصل �عمليات وآالت ومصّنِ

  ات (مثل االتحاد األور�ي).ال��اعة عبارة عن إذن يصدر عن ح�ومة أو اتحاد ا���وم -

  "يمنح ا����ع ا��ق باست�ناء اآلخر�ن �� إنتاج أو استخدام أو بيع االخ��اع " ضمن حدود ا���ومة املانحة لإلذن.

  

  )٦(امللكية، واالفصاح وا��اكمية  .٩-٢
  

  تحتفظ ا��امعة بامتالك حقوق الطبع �� ا��االت التالية:

  .األعمال ال�� تمول�ا ا��امعة  

    .األعمال ال�� �شرع ��ا ا��امعة ألغراض محددة  

 .األعمال ال�� تم انتاج�ا خالل ف��ة زمنية، والبناء ع�� نتائج أعمال مجموعة من أعضاء �يئة التدر�س و/ أو الطلبة  

  .املادة العلمية للمقررات  

  مواد ا��امعة �ش�ل أسا���. األعمال ال�� ي�تج�ا أعضاء �يئة التدر�س �� ا��امعة وطلب��ا باستخدام  

 .األعمال ال�� ي�تج�ا موظفو ا��امعة ضمن نطاق عمل�م الوظيفي االعتيادي  
  

و�� جميع �ذه ا��االت يمتلك موظفو ا��امعة وطلب��ا الذين يقومون �عمليات التأليف حقوق الطبع ألعمال�م، مالم يتم منح 

  واعطاء �ذه ا��قوق لطرف ثالث.

  

األعمال ال�� يقوم ��ا أ��اص أو مؤسسات خارجية توظف�ا ا��امعة كمس�شار�ن أو مقاول�ن إ�� �ؤالء األ��اص تؤول ملكية 

  مالم يتم اإلشارة ع�� خالف ذلك �� االتفاقية.
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 يمكن للمؤلف�ن طلب إعادة تحو�ل ملكية حقوق الطبع ألعمال�م ال�� احتفظت ا��امعة ��ا ألحد االسباب املذ�ورة أعاله. و��

�ذه ا��الة ي�ون مدير ا��امعة �و السلطة ا��ولة باملوافقة ع�� إعادة تمو�ل امللكية أو رفض�ا. و�� حال املوافقة ع�� إعادة 

تحو�ل امللكية للمؤلف تتقاسم ا��امعة مع املؤلف أية مردودات تأ�ي من �ذا العمل. كما يحتفظ املؤلفون با��قوق املعنو�ة 

ملكية ا��امعة، ول�م ا��ق �� استخدام�ا ألغراض غ�� ر�حية، إال أنھ ل�س من حق�م تحو�ل�ا إ�� �� أعمال�م ال�� تقع تحت 

طرف ثالث مالم يوافق مدير ا��امعة ع�� مثل �ذا التحو�ل. و�� �ذه ا��الة ال يحق للطرف الثالث استخدام�ا ألغراض 

  تجار�ة.
  

 �� أن يصبح ذا
ً
ن فيھ طبيعة  إذا اعت�� املؤلفون أن عمل�م يملك حظوظا ب�َّ

ُ
قيمة تجار�ة، فإنھ يجب عل��م �عبئة نموذج إفصاح ت

امللكية الفكر�ة، وكيف يمكن أن ي�ون �ذا العمل ذا فائدة تجار�ة ل��امعة، وعندئذ تقرر ا��امعة املطالبة بامللكية الفكر�ة 

  أو املشاركة ف��ا، أو ترخيص�ا أو تخصيص�ا للمؤلف�ن.
  

  للبحوث: . البوابة اإللك��ونية ١٠

  

ت�ون البوابة اإللك��ونية للبحوث بمثابة مخزن ��ميع املعلومات ذات الصلة باألبحاث �� ا��امعة العر�ية املفتوحة. وت�يح 

البوابة اإللك��ونية عملية الوصول إ�� جميع السياسات البحثية والكت�بات، و�سمح بتقديم مشار�ع البحوث ومراقبة ومتا�عة 

  احرازه (راجع سياسة املنح البحثية �� ا��امعة العر�ية املفتوحة).مدى التقدم الذي تم 

  

، وذلك باستخدام نموذج موجود 
ً
باستخدام البوابة اإللك��ونية �ستطيع ال�ليات والفروع من إرسال تقار�ر البحوث الك��ونيا

ع�� البوابة اإللك��ونية و�مكن استخدام البوابة اإللك��ونية �� جميع املراسالت املتعلقة باأل�شطة البحثية �� ا��امعة العر�ية 

 ل��ميع، و�ذا ا��زء يحتوي ع�� قوائم بالبحوث  املفتوحة. تجدر اإلشارة
ً
 من البوابة اإللك��ونية ي�ون متاحا

ً
�نا إ�� أن جزءا

املنجزة وال�� التزال �� طور اإلعداد �� ا��امعة العر�ية املفتوحة، �ذا باإلضافة إ�� مواد أخرى ��دف إ�� اإلعالن عن �شر نتائج 

  ملفتوحة.  األبحاث ال�� تجرى �� ا��امعة العر�ية ا
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