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 نموذج تعميم

 ن صاحب الصالحية دون مبرراتضابط للحد من االعتذار عن المشاريع البحثية بعد الموافقة عليها م استحداث موضوع التعميم:
 مقنعة

 الله نحفظه                                                                  ة د/ عميدة ..............سعاد
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 والمعلومات الحاسب علوم كلية � كلية العلوم � كلية التربية �

 االجتماعية الخدمة كلية � الهندسة كلية � اآلداب كلية �

 الصيدلة كلية � واألعمال اإلدارة كلية �  اللغات كلية �

 التأهيل وعلوم الصحة كلية � التمريض كلية � والفنون التصاميم كلية �

 األسنان طب كلية � البشري الطب كلية � المجتمع كلية �

 أخرى :   � معهد اللغة االنجليزية � بغيرها للناطقات العربية اللغة معهد �

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

 محتوى التعميم:

 مـن واعتمادهـا تمويلها على الموافقة بعد البحثية المشاريع عن االعتذارات عمادة البحث العلمي في الحد منسعياً من 

 مـن المشـاركين الباحثين نشوء مطالبات من بعض من ذلك يصاحب مالو مقنعة مبررات ابداء دون وذلك الصالحية صاحب

 للمشـروع العملـي الجانـب السـتكمال معاملهم إتاحة عدم أو للمشروع الفكرية الملكية بحقوق باالحتفاظ الجامعة خارج

 فـي المبذولـة للجهود تشتيت من ذلك عن يترتب مالو البحث، عينات/بعينة بالمشروع المشاركين الباحثين تزويد عدم مع

 مكانـة حفـ  علـى وحرصـاً  لهـا التابعـة البحثيـة والمراكـز العلمـي البحـث عمادة قبل من البحثية المقترحات وتنقيح دراسة

 ١٣٣٠٧واستناداً على قرار رقم  الجامعة خارج من لباحثين مشاركتهم عند جهودهم وتقدير باحثيها حقوق وحماية الجامعة
المبنيـة  هــ١٤٤٢-٥-١٢المنعقدة بتاريخ  الرابعة المتخذ في مجلس عمادة البحث العلمي في جلستههـ ١٤٤٢-٦- ٢٠وتاريخ

 الدائمـة اللجنـة توصـية بموجـب بأنـهوالذي يـن  علـى  هـ١٤٤٢/ ٥/ ٢٨ بتاريخ القانونية للشؤون العامة اإلدارةعلى إفادة 

 نـورة األميـرة لجامعـة تعود مخرجاته وكافة البحثي المقترح ملكية فإن البحثي المشروع تمويل على بالموافقة للتمويل

 بـدون المشـروع عـن - خارجهـا أو  الجامعـة داخـل من سواء -المشاركين الباحثين أحد انسحاب حال وفي ، عبدالرحمن بنت

 البحـث عمـادة ولمجلـس للمشـروع الفكريـة الملكيـة بحقوق االحتفاظ له يحق فال للتمويل الدائمة اللجنة به تقتنع مبرر

 فـي المشاركين الباحثين مع البحث مشروع عقد توقيع البحثية المشاريع لتمويل الدائمة اللجنة توصية على بناء العلمي

 التمويـل بطلـب التقـدم مـن المنسـحب العضـو حرمـان ذلك على ويترتب البحث مشروع الستكمال  خارجه من أو المشروع

 .وسيتم العمل بذلك من تاريخه االنسحاب لتاريخ الحقتين تمويليتين لدورتين

 فائق الشكر وبالغ التقدير تقبلوا مناو

 عميدة البحث العلمي 
 

  أ.د خلود  بنت سعد المقرن
 (                                                                                                                  F37-012508) – نموذج تعميم رقم


