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الئحة دعم 

البحوث، والكتب المؤلفة والمترجمة، وطالب الدراسات العليا

المادة األولى: تعريف مصطلحات الالئحة:

يكون للمصطلحات واأللفاظ التالية المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتِض السياق خالف ذلك: 

تعريف مصطلحات الالئحةالمصطلحات

المملكة العربية السعودية.المملكة
وزارة التعليم.الوزارة
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.الجامعة
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.الوكالة
مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة.المركز

مجلس إدارة المركز.المجلس
لجنة متابعة البحوث والدراسات المقدمة للمركز.اللجنة

الالئحة
والمالية،  الفنية،  للجوانب  والمنظمة  الضابطة  واإلجراءات  المواد  مجموعة  هي 

مة من خالل المركز. مة، والُمدعَّ واإلدارية، للبحوث العلمية الُمقدَّ
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الجهة
هي المؤسسة أو الهيئة ذات الشخصية االعتبارية، المستفيدة من الدعم والدراسات 

المشتركة )الجامعات، الوزارات، الهيئات، المؤسسات العامة، مراكز البحوث...الخ(. 
األولويات البحثية 

للدعم
لمعالجة  الموجهة  بالبحوث  تختص  عام،  كل  المركز  يقدمها  بحثية  دعم  برامج  هي 

موضوعات وقضايا راهنة تتعلق بالمجتمع، ضمن مجاالت عمل المركز.

المشروع البحثي

هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية المتعارف عليها، ويتم نتيجة جهوٍد فردية، 
أو جهوٍد مشتركة، ويقوم به عضو واحد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، إما )وحده(، 
أو باالستعانة بمستشار أو أكثر، أو بمساعد أو أكثر من المحاضرات والمعيدات، أو 
طالبات الدراسات العليا في الجامعة؛ لخدمة تخصص أو أكثر من التخصصات العلمية 

التي يهتم بها مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة.
بحوث طالب 

الدراسات العليا
أو  الماجستير  شهادة  على  الحصول  متطلبات  الستكمال  الهادفة  البحوث  هي 

الدكتوراه، في جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن في مجاالت اهتمام المركز.
المقترح البحثي 

المحكم
هو المقترح البحثي الذي تم تحكيمه، وإجازته، أو تعديله؛ طبًقا لمرئيات المحكمين 

وتم قبوله، ويكون هو الصيغة النهائية التي بها يتم تنفيذ المشروع.
مدة المشروع 

البحثي
هي الفترة الزمنية المقررة لتنفيذه، وتبدأ من تاريخ االتفاق بين الطرفين على بدء 

العمل.

الباحث الرئيس

هو الشخص المفوض نظاًما من قبل الفريق البحثي؛ للتعاقد مع المركز والحصول 
عن  المسؤول  وهو  المعتمدة،  للخطة  وفقًا  المشروع،  تنفيذ  مقابل  الدعم  على 
مراعاة جميع اإلجراءات النظامية؛ مما يهيئ للباحثين تنفيذ المشروع البحثي المدعوم 

بيسر وسهولة؛ وصواًل إلى تحقيق أهدافه. 

الباحث المشارك
هو عضو هيئة التدريس، من حملة الدكتوراه، الذي يتولى مع غيره القيام بالمشروعات 

البحثية المشتركة.
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المستشارون

الخبراء المؤهلون والمتميزون في مجاالت تخصصاتهم، لما لديهم من خبرات  هم 
طويلة، وسيرة علمية نشطة ومتعمقة؛ وتمثل مساهماتهم العلمية ضرورة قصوى 
البحث،  طرق  بتصميم  يختص  فيما  األكمل،  الوجه  على  البحثي  المشروع  لتنفيذ 

وتحليل النتائج، ومناقشتها، وأوجه االستفادة منها.

المساعدون

هم األشخاص الذين ُتوَكل إليهم مهام تنفيذية يتطلبها المشروع، ويشمل ذلك:

مساعد الباحث أو طالب المرحلة الجامعية: هو الشخص المؤهل علمًيا لمساندة 	 
والباحثين  الرئيس  الباحث  وإشراف  مسؤولية  تحت  ويعمل  البحثي،  الفريق 

المشاركين. ويفضل أن يكون من حملة شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها. 

طالب الدراسات العليا: هم الطالب المسجلون لدراسة الماجستير، أو الدكتوراه، 	 
مجال  وتكون  األخرى،  الجامعات  أو  نورة  األميرة  جامعة  في  يعادلهما،  ما  أو 

دراساتهم ذات عالقة مباشرة بمجال عمل المركز.

مثل 	  المختلفة  اإلدارية  باألعمال  للقيام  المؤهلون  األشخاص  هم  اإلداريون: 
النسخ، وأعمال السكرتارية، والمحاسبية، والتنسيقية.

النزاهة العلمية
المهنية، في ممارســة  العلميــة، والمعايير  القيــم األخالقية  االلتزام بمجموعة مـن 

البحــث العلمــي؛ بمــا يضمــن إنجاز العمليــة البحثيــة بموثوقية ودقــة.

م أو  الُمَحكِّ
الفاحص

هو عضو هيئة التدريس، الذي ُيطلب منه تحكيم أو فحص المشروع البحثي )مقترح 
م أو الفاحص أعلى رتبة علمية  المشروع، أو ما ُأنجز منه بالفعل(، ويجب أن يكون الُمَحكِّ

من الباحث الرئيس، أو مساوًيا له. 
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المادة الثانية: هدف الالئحة:
مـن  مجموعـة  تحقيـق  إلـى  المرأة؛  ودراسات  االجتماعية  البحوث  في  الواعدة  األبحاث  مركز  يسعى 

األهداف مـن خـالل هـذه الالئحة، ومـن ضمنهـا:

أواًل: رفــع الكفــاءة، والجودة، والتميــز في البحوث االجتماعية المتعلقة بدراسات المرأة.

جميع  بين  الفـرص  وتكافـؤ  والشــفافية،  والعدالــة،  والنزاهــة،  األمانة،  قيــم  وترســيخ  تأكيــد  ثانًيا: 
الباحثين.

ثالُثا: تعزيـز سـمعة المركز محلُيا وعالمُيا؛ من خالل تبني المعايير العلمية، وااللتزام بضبط الجودة في 
مجال البحث العلمي.

المادة الثالثة: بنود الدعم:
المشروعات البحثية:	 

يغطي الدعم البنود التالية، حسب المجموعات البحثية وطبيعة البحوث:

مكافأة الباحثين. . 1

مكافأة المساعدين. . 2

مستلزمات البحث )أجهزة، مواد، تجهيزات( . 3

الرحالت )الداخلية والخارجية(. . 4

االستشارات. . 5
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دعم بحوث طالب الدراسات العليا: 	 

أ-   يتم تقديم المقترحات في موضوعات في مجال عمل المركز على مدار العام. 

الدرجة  على  للحصول  المطلوبة؛  الدراسية  المقررات  من   )%50( أنهت  قد  الطالبة  تكون  أن  ب- 
العلمية. 

ج- أن يكون مخطط الرسالة ُمجاًزا من جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 

د- ال يتجاوز مبلغ المنحة ثالثين ألف ريـال لبحوث الدكتوراه، وعشرين ألف ريـال لبحوث الماجستير.

المادة الرابعة: التقديم: 
1- يكون إعداد وتقديم المقترحات البحثية المقدمة للمركز؛ وفق الطريقة الموضحة بنموذج التقديم، في 
دليل إعداد المقترحات البحثية الخاص بالمركز، إلى جانب استخدام النماذج اإللكترونية في موقع المركز، 

وتقديمها إلكترونًيا في األوقات التي يحددها المركز.

2- يشترط لإلفادة من برنامج تمويل المشروعات البحثية؛ أن يكون الباحث الرئيس على رأس العمل في 
الجامعة عند توقيع عقد التمويل.

3- يجب أال يكون المشروع المقدم لطلب التمويل قد ُفرغ منه قبل التقدم بطلب تمويله..

4- يتم استبعاد مخطط المشروعات البحثية وإعادتها للمتقدمين في الحاالت التالية:

• وجود بحوث مشابهة لموضوع المقترح المقدم، مدعومة من المركز أو غيره من جهات الدعم.

• إذا كان موضوع المقترح ال يندرج ضمن أولويات ومجاالت البحوث التي يدعمها المركز. 

لمالحظات  طبًقا  مطلوبة؛  تعديالت  أي  عليه  يجر  ولم  وُرِفض،  للمركز  المقترح  تقديم  سبق  إذا   •
المحكمين التي تم تزويد الباحث الرئيس بها، عند تقديم المقترح في مرات سابقة.

بحوث سابقة  المشاركين في  الباحثين  أحد  أو  الرئيس،  الباحث  أو مالحظات على  • وجود متعلقات 
دعمها المركز.
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• إذا كان المقترح سبق أن تمت الموافقة على دعمه وتم إلغائه.

• إذا لم تشمل أهدافه األهداف المعلن عنها في موضوعات األولويات.

• إذا كان المقترح مستاًل بالكامل أو جزئًيا من بحوث ومنشورات أخرى.

المادة الخامسة: التعاقد والتكليف:
يقدم المركز الدعم لتنفيذ مقترح المشروع البحثي المحدد؛ والذي تم اعتماده من قبل مجلس إدارة . 1

المركز بعد اجتيازه للتحكيم؛ وفق اتفاق ُيوقع بين المركز بصفته طرًفا داعًما، ورئيس الفريق البحثي 
المنفذة بصفتها طرًفا مستفيًدا، ويمثل من تفوضه كلتا الجهتين طرفي االتفاق في توقيع العقد، 

وفًقا لألنظمة المتبعة فيهما. 

للمركز حق توقيع عقد االتفاق مباشرة مع الباحث الرئيس للمقترح البحثي في جميع الحاالت. . 2

بين . 3 يوقع  اتفاق  المركز بموجب عقد  الممولة من عدة جهات، يقوم  البحثية  المشروعات  حالة  في 
األطراف المختلفة، بمتابعة تنفيذ هذه البحوث فنًيا ومالًيا. 

الكتب في . 4 ترجمة  أو  تأليف  أو  بحثية،  وتنفيذ مشروعات  أكثر؛ إلعداد  أو  باحث  تكليف  للمركز  يجوز 
موضوع معين.

المادة السادسة: عدد مشاركات الباحثين:
يكون الحد األقصى للبحوث التي يمكن للباحث المشاركة فيها من خالل المركز بحثين اثنين، وال يتجاوز 

بحًثا واحًدا كباحث رئيس خالل الفترة الزمنية نفسها، مع مراعاة الضوابط المالية المعمول بها. 
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المادة السابعة: تقديم مقترحات بحثية من خارج جامعة األميرة نورة:
الدعم تتطلب . 1 البحثي من خارج جامعة األميرة نورة، فإن من شروط  المقترح  في حالة تقديم 

مشاركة منسوبات جامعة األميرة نورة بالمشروع من المتخصصات في مجال المشروع البحثي.
ل أن يكون الباحثين المشاركين في المجموعات البحثية والمشاريع البحثية مجال عمل المركز؛ . 2 ُيَفضَّ

من داخل المملكة وخارج المملكة بهدف اإلثراء المعرفي.

المادة الثامنة: المسؤولية المالية والفنية:
الرئيس بصفة أساسية، ويكون . 1 الباحث  العقد، على  توقيع  بعد  المالي  الصرف  تقع مسؤولية 

مسؤواًل عن تطبيق األنظمة واللوائح المالية التي يقرها المركز، والكفيلة باستيفاء كافة أوجه 
الصرف والتزامات العقد.

تقع المسؤولية المالية على الباحث الرئيس بصفة أساسية، بالنسبة للمشروع البحثي المدعوم . 2
من المركز.

تقع المسؤولية الفنية في متابعة تنفيذ المشروع البحثي على الباحث الرئيس بصفة أساسية. . 3
يجب على الباحث الرئيس تسمية أحد الباحثين المشاركين كنائب له؛ لتحمل المسؤولية الفنية . 4

والمالية في البحث في حالة غيابه، ويتم ذلك بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من 
المركز.

ال تنتهي مسؤوليات والتزامات الباحث الرئيس والباحثين المشاركين؛ إال بعد تصفية البحث فنًيا . 5
ومالًيًا، وإشعار الباحث الرئيس خطًيا بذلك من قبل إدارة المركز.
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المادة التاسعة: آلية الدعم: 
يقوم المركز بدفع المبالغ المخصصة للدعم على ثالث دفعات خالل مدة العقد، كاآلتي: . 1

ُتصرف الدفعة األولى ومقدارها 20% بعد تقديم التقرير األول وقبوله من مجلس إدارة المركز.• 

30% بعد تقديم التقرير الثاني وقبوله من مجلس إدارة المركز.• 

50% بعد تقديم التقرير النهائي والمالي للمشروع، وتحكيمه، وقبوله من مجلس إدارة المركز.• 

الموضوع . 2 للمخطط  تبًعا  المشروع،  عمل  مراحل  توضح  التي  الدورية  التقارير  الرئيس  الباحث  يقدم 
األعضاء  توزيعها على  يتولى مهمة  الذي  الرئيس،  الباحث  المشروع، وُتودع في حساب  في خطة 
المشاركين للصرف منها على المشروع البحثي، وذلك على النحو الموضح في الميزانية المعتمدة 

من قبل المركز. 

المتطلبات . 3 لجميع  الرئيس  الباحث  إال بعد استيفاء  المركز؛  الالحقة من قبل  الدفعات  ال يتم صرف 
المالية والفنية عن المرحلة السابقة.

في حالة الدعم المشترك للبحث من قبل المركز وجهات أخرى؛ يتم إبرام عقد بين المركز والجهات . 4
المشاركة في الدعم، يحدد التزامات جميع األطراف. ويلزم المركز بدفع المبلغ المالي الخاص به. 

للصرف على . 5 المخصصة  المبالغ  تحدد  التي  الميزانية  المركز هي  المعتمدة من قبل  الميزانية  ُتعد 
البحث، ويتم العمل بموجبها، وال يجوز تعديلها أو المناقلة بين بنودها.
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المادة العاشرة: صالحيات الصرف:
للباحث الرئيس صالحية الصرف على المشروع البحثي وفق بنود الميزانية المعتمدة من المركز. . 1
للمركز صالحيات الصرف على جميع البحوث؛ بما في ذلك البحوث الموقعة مع الباحثين مباشرة، . 2

وفق ما هو معتمد في ميزانية البحث. 

المادة الحادية عشر: بدء العمل:
يلتزم الباحث الرئيس ببدء العمل، معتمًدا مقترح المخطط البحثي المستوفي للتحكيم، أو المستوفي 
لكافة التعديالت المطلوبة من التحكيم فور توقيع العقد مع المركز، وفي حال عدم التزام الباحث الرئيس 

بذلك، يحق للمركز إلغاء العقد والدعم، وإشعار الباحث بذلك.

المادة الثانية عشر: اعتذار الباحث الرئيسي:
في حال اعتذار الباحث الرئيس عن مواصلة العمل بالمشروع البحثي ألسباب غير مقنعه إلدارة المركز، . 1

ولم يكن هناك إنجاز بنسبة )50%( للمشروع من قبل الباحث الرئيس، يلتزم الباحث الرئيس بإعادة كافة 
المبالغ المالية التي ُصرفت للمشروع.

في حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيس في استكمال البحث ألي سبب من األسباب، يتبع أحد . 2
الخيارين التاليين:

إيقاف مشروع البحث، وتصفيته، وإعادة المبالغ المتبقية من اعتماداته إلى ميزانية المركز. • 

استكمال مشروع البحث؛ باختيار أحد الباحثين المشاركين كباحث رئيس؛ بحيث يتم إعادة التعاقد • 
معه الستكمال مشروع البحث، وذلك بتوصية من لجنة البحوث في مركز األبحاث الواعدة، وموافقة 

مديرة المركز. 
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المادة الثالثة عشر: االستغناء عن باحث:
ال يحق للباحث الرئيس االستغناء عن خدمات أحد من الباحثين المشاركين في المشروع البحثي؛ إال بعد 
الحصول مسبًقا على موافقة خطية صريحة من المركز، وال يتم استبعاد أسمائهم من قائمة الباحثين 
الرئيس طلًبا مشفوًعا بمبررات االستبعاد، مرفًقا به ما يفيد  الباحث  الفنية؛ ما لم يقدم  التقارير  في 
إشعار الباحث المشارك بموضوع االستبعاد، وما يفيد اعتذاره عن عدم الرغبة في االستمرار في البحث.

المادة الرابعة عشر: الموافقة المسبقة من المركز:

ال يحق للباحث الرئيس اتخاذ أي من اإلجراءات التالية، بدون موافقة خطية مسبقة من المركز:

تغيير أو إخالء طرف الباحث الرئيس، أو أحد الباحثين المشاركين، أو إضافة باحث/باحثين للبحث. . 1

إبرام عقود أو اتفاقيات مع أفراد أو أي جهة أخرى للقيام بأعمال تخص البحث.. 2

إجراء تعديالت على األهداف أو الخطة المعتمدة للبحث.  . 3

حضور مؤتمر علمي وتقديم ورقة عمل من نتائج البحث. . 4

نشر معلومات عن نتائج البحث في أي وسيلة. . 5

إضافة أسماء مؤلفين على األوراق العلمية ليسوا من أعضاء الفريق البحثي المعتمدين.. 6
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المادة الخامسة عشر: الرحالت:

يجوز للباحث الرئيس القيام برحلة واحدة تكون ضمن خطة البحث، إلى داخل المملكة أو خارجها في مجال 
البحث وفق الضوابط اآلتية: 

أن يقدم برنامًجا عما سوف يتم خالل الرحلة من عمل وزيارات ذات أهمية للبحث.• 
التاريخ المتوقع للقيام بها.• 
المدة التي ستستغرقها.• 
وموافقة الجهة التي سيتم زيارتها.• 

إثبات ما يدل على سفر الباحث الى خارج المملكة.• 

المادة السادسة عشر: المستشارون:
إذا كان البحث بحاجة إلى مستشار، ُيراعى التالي: 

ُتعطى األولوية للمختصين المتميزين من داخل المملكة. . 1

تضمين تخصصات المستشار، وسيرته الذاتية، والمهام التي سوف يقوم بتقديمها في مقترح . 2
البحث.

تقديم تقرير عن المهام التي قام بها المستشار. . 3
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المادة السابعة عشر: المكافآت:

أوالً: مكافأة الباحثين: 
ُتصرف مكافأة الباحث الرئيس والباحثين المشاركين؛ نظير قيامهم بأعمال البحث وتنظيم سيره، 	 

حسب الخطة المتفق عليها والمعتمدة من قبل المركز، مع مالحظة التالي:  

- ال يتجاوز الحد األقصى لمجموع مكافآت الباحثين 50% من مجموع الدعم المخصص للمشروع. 

- يتولى الباحث الرئيس مهمة توزيع المكافآت على الفريق البحثي.

للمركز حق استرجاع جميع مكافآت الباحث الرئيس/الباحثين المشاركين التي تم صرفها أو جزء منها 	 
في الحاالت التالية:

- اعتذار الباحث الرئيس أو الباحثين المشاركين عن االستمرار في البحث، بدون ذكر مبررات مقنعة.

- إذا أخل الباحث الرئيس أو الفريق البحثي باالتفاقية المبرمة أو نظم ولوائح المركز.

- إذا أخل الباحث الرئيس أو الفريق البحثي بمتطلبات النزاهة العلمية.

وااللتزام 	  بالبحث،  بالعمل  البدء  قبل  المساعدين،  بأسماء  قائمة  بتقديم  الرئيس  الباحث  يلتزم 
بتزويد المركز بأي تعديالت قبل اعتماد أي مصروفات لهم. 

ثانًيا: مكافأة المحكمين:

البحثية  المقترحات  وتحكيم  دراسة  في  بهم  االستعانة  تمت  الذين  للمحكمين،  مكافأة  ُتْصرف 
والتقارير الدورية والنهائية؛ حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15 من الالئحة األساسية للمركز، 

مع مراعاة اآلتي:

- أن يكون التحكيم المقدم للمركز كاماًل ومفصاًل ومستوفًيا لجميع العناصر المضمنة في نموذج التحكيم 
ومقبواًل من المركز.

- أن يصل التحكيم للمركز خالل الفترة الزمنية المحددة في نموذج التحكيم.
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المادة الثامنة عشر: التقارير الفنية الدورية والنهائية:
يقوم المركز بتزويد الباحث الرئيسي بجدول زمني، يحدد أنواع وتواريخ تسليم التقارير الفنية الدورية 

والنهائي، مع األخذ باالعتبار ما يلي: 

أ-   يلتزم الباحث الرئيسي بتقديم تقارير دورية على النحو التالي: 

البحث، 	  المعتمد إلنجاز  والجدول  الخطة  بالبحث؛ بحسب  العمل  تقرير فني موجز عن سير 
التي  المرحلة  أهداف  متضمًنا  صفحات،  عشر  على  يزيد  ال  العمل  بداية  تاريخ  من  اعتباًرا 
يغطيها التقرير، وما تم إنجازه باختصار، والمعوقات التي واجهت البحث في تلك المرحلة، 

وطرق التغلب عليها. 

تقرير فني سنوي شامل ومفصل ومراجع لغوًيا وإمالئًيا، يتضمن جميع ما تم تحقيقه وفق 	 
الخطة المعتمدة للبحث بعد انتهاء العمل؛ بما في ذلك النتائج وتحليلها ومناقشتها.

ب-  يلتزم الباحث الرئيس بالرد على جميع المالحظات التي تصله حول محتويات التقارير، واألخذ في 
االعتبار ما تحتويه من مرئيات؛ تساعد على تحقيق أهداف البحث طبًقا للخطة المعتمدة، 
تلك  وتنطبق  المركز،  إدارة  تطلبه  ما  أو حسب  الالحقة،  التقارير  الرد مضمًنا في  ويكون 

المتطلبات على التقارير الدورية خالل فترة البحث األصلية. 

ج-   يحق للمركز أن يطلب من الباحثين إعداد جميع التقارير الدورية مفصلًة؛ بداًل من اإليجاز.

د-    تقوم إدارة المركز من خالل لجان متابعة البحوث والتقارير، بإشعار الباحث الرئيس بنتائج تحكيم 
الدراسة  قبول  كان  سواء  للدراسة،  المحكمين  ومتطلبات  بمالحظات  وإشعاره  الدراسة، 

دون تعديل، أو قبولها مع التعديل، أو رفضها دون تعديل.
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المادة التاسعة عشر: التقارير المالية الدورية والنهائية:

يلتزم الباحث الرئيس، بتقديم تقرير مالي نهائي على النموذج المعتمد من قبل المركز، مصحوًبا بالمستندات 
األصلية للصرف؛ موضًحا فيه المبالغ المعتمدة في الميزانية، للفترة الزمنية للبحث حسب آخر تعديل، شاماًل 
جميع مصروفات البحث خالل مدة ال تزيد على اسبوع من قبول التقرير الفني النهائي، على أن يكون التقرير 

موقًعا من قبل الباحث الرئيس. 

المادة العشرون: التمديد:

ا ُيَنَجز، فيجوز للمركز بناء على •  إذ انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثي، وفًقا إلطاره المعتمد، ولمَّ
اقتناعه بما يتقدم به الباحث الرئيس من مسوغات- منح الباحث، أو الفريق البحثي، مدًة إضافية ال تتجاوز 
ثلث مدة المشروع إلنجازه، ولمرة واحدة فقط، وذلك قبل 60 يوًما من موعد تسليم البحث الى المركز، 
الرئيس، أو المشاركين في المشروع على أيِّ مستحقات مالية  الباحث  وأال يترتب على التمديد حصول 

إضافية.
لن ُينظر في طلب التمديد إذا لم ُتستكمل المتطلبات التالية: • 

تقرير فني شامل للفترة األخيرة من البحث. -

خطة فنية )2- 3 صفحات( لفترة التمديد. -

تقرير مالي نهائـي موضًحا المتبقي من الدعم المعتمد للبحث. -

تخضع فترة التمديد لنفس اللوائح الفنية والمالية المنظمة للعمل بالبحث، خالل مدة البحث األصلية.• 
يكون التمديد بحد أقصى شهرين فقط. • 
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المادة الحادي و العشرون: إلغاء الدعم:

يحق للمركز إلغاء الدعم ألي من األسباب التالية:

عدم بدء العمل في البحث خالل المدة المحددة بالعقد المبرم مع المركز.. 1

عدم تعاون الباحث الرئيس في الرد على مالحظات واستفسارات المركز خالل المدة المحددة.. 2

إذا تبين أن هناك عماًل بحثًيا متشابًها )جارًيا أو منتهًيا( للبحث المدعوم. . 3

تغيير أو إضافة باحثين دون أخذ موافقة مسبقة من المركز. . 4

تغيير أو انحراف في أهداف أو خطة العمل، دون أخذ موافقة مسبقة من المركز. . 5

تأخير تسليم التقارير الفنية والمالية الدورية أو النهائية، عن المدة المحددة من قبل المركز.. 6

عدم االلتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر المشار إليها في هذه الالئحة. . 7

حدوث مشكالت بين أعضاء الفريق البحثي تعيق تحقيق أهداف البحث. . 8
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المادة الثانية والعشرون: حقوق الملكية والنشر: 

يلتزم الباحثون بعدم طبع، أو نشر، أو بيع أي كتب، أو مطبوعات، أو مطويات، أو أي مواد أخرى تم تطويرها • 
الموافقة،  تتم  ولكي  المركز،  من  كتابية صريحة ومسبقة  موافقة  على  الحصول  دون  البحث،  خالل  من 
فعلى الباحث الرئيس أن يتقدم بطلب إلى المركز مصحوًبا بنسخة من المادة المراد طبعها، أو نشرها، أو 

بيعها، ويحيل الطلب بعد المصادقة عليه من الفريق البحثي إلى المركز التخاذ اإلجراء المناسب.

ينبغي أن تحمل كل نشرة، أو مقالة، أو أطروحة، أو ورقة علمية، أو مواقع على اإلنترنت، أو غيرها من • 
المواد المتعلقة بدراسات ونتائج البحث؛ اعتراًفا بدعم المركز للبحث؛ بحيث يكون نصه كما يلي:

االبحاث  مركز  دعمه  الذي  البحث،  ونتائج  دراسات  على   .../ األطروحة  العلمية/  الورقة   / المقالة  هذه  )تحتوي 
الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة بالدعم رقم.... وتاريخه ....(.

والمقاالت •  العلمية  األطروحات  باستثناء   - إعالمية  بأية وسيلة  المنشورة  المواد  كافة  تحتوي  أن  ينبغي 
المنشورة في مجالت علمية – شعار المركز والجامعة، ووزارة التعليم، وصيغة لتبرئة ذمة المركز على النحو 

التالي:

“إن كافة اآلراء، والنتائج، واالستنتاجات، والتوصيات المذكورة في هذه النشرة، هي للمؤلف )للمؤلفين(، وال 
تعكس بالضرورة وجهة نظر مركز االبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة”.

المادة الثالثة والعشرون: العائد المكتسب:

يكون الحق للمركز مائة في المائة من العائد المكتسب من حقوق النشر والتأليف أو أي دخل آخر من الدعم 
خالل خمسة اعوام من تاريخ النشر، ويحق للباحثين بعد انتهاء المدة طباعة واستخدام المادة حسب ما يتم 

االتفاق عليه في عقد البحث. 
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المادة الرابعة والعشرون: الترشيح لجائزة:
في حالة رغبة الباحثين ترشيح البحث أو جزء من نتائجه لجائزة ما، فيكون ذلك من قبل الفريق البحثي، 

بعد الحصول على موافقة مسبقة من المركز، مع التأكيد على الفريق البحثي باالعتراف بدعم المركز 

للبحث، ويكون العائد المكتسب في مثل هذه الحالة للفريق البحثي.  

المادة الخامسة والعشرون: تفسير مواد الالئحة:
في  سواء  ذلك،  خالف  يرد  لم  ما  المختلفة؛  الدعم  برامج  على  الالئحة  هذه  مواد  تنطبق 

تفسير  حق  وحده  وللمركز  المركز.  قبل  من  المعتمد  البحث  عقد  في  أو  الالئحة،  هذه  مواد 

المركز،  عن  الصادرة  اإللحاقية  والتنظيمات  القرارات  وُتعد  المواد.  هذه  من  أي  وتعديل 

منها. يتجزأ  ال  جزء  الالئحة؛  هذه  تشمله  ال  الذي  الدعم  في  العمل  سير  بتنظيم  والخاصة 







 
 


