
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
       

 عليه املوافقة متت الذي يالبحث املشروع يف الوارد النحو على البحث بإجناز الثاني الطرف يتعهد
 يتعلق فيما سواء املقرتحة اخلطة يف املوضحة البحث خطة عن االحنراف للباحث جيوز وال للدعم
 األول الطرف من مسبقة موافقة بعد إال املشاركني الباحثني أو فروضه أو البحث عنوان بتغيري

 االحنراف. أو التغيري هلذا قوية مربرات وجود مع
 

 طرفال ويقَدره إرادته عن خارج لسبب املشروع إكمال على الثاني الطرف قدرة عدم حالة يف
 هو يصبح البحثي املشروع يف الرئيس الباحث بعد امسه يرد الذي املشارك الباحث فإن ، األول

 باحثني وجود عدم حالة ويف ، البحث استكمال عاتقه على ويقع ، العقد هذا يف الثاني الطرف
 دبر الثاني الطرف مطالبة األول للطرف وحيق ، البحثي املشروع دعم إلغاء يتم فإنه مشاركني

 املالية خمصصاته خصم يتم املشاركني الباحثني أحد عقد إنهاء حالة ويف ، تسَلمها اليت املبالغ
 البحث. ميزانية إمجالي من
 

 إدارة بواسطة تأمينها يتم واليت البحثي املشروع إلمتام الالزمة والربامج واملعدات األجهزة تعترب
 بعد للمركز إعادتها الثاني الطرف على وجيب ، املختص البحوث ملركز ملكًا املشرتيات

 البحث. يف استخدامها من االنتهاء
 

 مركز إىل باحث" "نظام عرب إلكرتونيًا اكتماله بعد البحث بإرسال الثاني الطرف يتعهد
 هذه بعمل الثاني الطرف ويلتزم ، تعديالت أي واقرتاح البحث دراسة يتم حيث املختص البحوث

 .وجدت إن التعديالت
 
 
 



 

 

 

 

 التاريخ من شهر من ألكثر البحث سري عن التقارير إرسال يف الثاني الطرف تأخر حالة يف
 له حيق كما ، البحثي املشروع على الصرف إيقاف األول للطرف حيق التقارير لرفع احملدد
 املستقبل. يف حبثي مشروع أي دعم من الثاني الطرف حرمان

 

 أو مباشر بشكل منه جزء أو البحثي املشروع هذا تقديم له حيق ال بأنه الرئيس الباحث يتعهد
 للمشروع مادي دعم على احلصول بهدف أخرى جهة أية أو اجلامعة تتبع جهة ألي مباشر غري

 يف مناسب يراه ما اختاذ األول للطرف وحيق ، األول الطرف قبل من له ميزانية اعتماد مت الذي
 ذلك. خالف له تبني ما إذا حال
 

 من البحثي وعاملشر وإلغاء تعليق حول العلمي للبحث املوحدة الالئحة عليه نصت ما إىل باإلضافة
 خطي خطاب طريق عن البحثي املشروع إلغاء أو تعليق األول للطرف حيق ، األول الطرف قبل

 التالية: احلاالت يف وذلك الثاني الطرف إىل موجه
 األول. الطرف من مسبقة موافقة بدون الباحثني من أي إضافة أو تغيري . أ

 األول. الطرف من مسبقة موافقة بدون جماالته أو البحث أهداف يف تغيري . ب

 احملدد. املوعد بعد شهر عن تزيد ملدة البحث تسليم تأخري . د

 

 اجلامعة يف العلمي البحث عمادة من الصادر املدعومة البحوث إجراءات دليل يف ورد ما يعد
 العقد. هذا من يتجزأ ال جزءًا

 

 من ومسبقة صرحية موافقة على احلصول دون البحث نشر مبعد الرئيس الباحث يلتزم
 من إلكرتونية نسخة إرفاقه مع النشر بطلب إليها التقدم وعليه ، العلمي البحث عمادة

 بها. النشر املراد اجمللة واسم البحث
 

 
 

                                                                                                 

                 


