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 (: تسمية1مادة )
 

" .في الجامعة العربية املفتوحة  سياسة املنح البحثيةتسمى هذه الالئحة "  

 

 (: تعريفات2مادة )
 

 يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية حيثما ترد في هذه الالئحة املعاني الواردة أدناه:

 الجامعة العربية املفتوحة الجامعـة

 الجامعة في بلد الفرع الفــــرع

 مدير الجامعة في بلد الفرع املدير
 

 املصطلحاتقائمة (: 3مادة )
 

 AOU, University الجامعة العربية املفتوحة

 Branch فرع الجامعة العربية املفتوحة

 BRDC لجان تطوير البحوث في الفرع

 CRSR للبحث العلمياللجنة املركزية 

 CRO مكتب األبحاث املركزي 

 Dean عميد كلية في الجامعة العربية املفتوحة

 H.Q للجامعة العربية املفتوحة املقر الرئيس

 RFA املشرف على تمويل البحوث

 

 املنح )حسب الترتيب الذي تِرد فيه((: 4مادة )
 

ح البحوث التطبيقية  ARG ِمنَ

ح املشاريع الصغيرة  SG ِمنَ

 CICF صندوق التعاون من املجتمع املحلي والصناعة

 ECNSG ِمنح املوظفين املبتدئين والجدد

 IRG املؤسسية منح البحوث

 REA جائزة التميز البحثي

ح الندوات واملؤتمرات  SCG ِمنَ
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 سياسة املنح البحثية في الجامعة العربية املفتوحة(: 5مادة )
 

 :أهداف السياسة

هذا ينطبق وضع النظام اإلداري الذي يحكم عملية تمويل البحوث في الجامعة العربية املفتوحة. و  إلىتهدف هذه السياسة 

ن مع جهات أخرى من خارج أو بالتعاو  ،فرق أو  ،كأفراد–الجامعة  شطة البحثية التي يقوم بها منتسبوالنظام على جميع األن

 واردالتي تتطلب مو  -وكذلك بالنسبة للطلبة ،الجامعة
 
 داخلية أو خارجية. ا

 

 :وأهدافهااألنواع الرئيسية لتمويل البحوث  .أ

 

 :أهداف تمويل البحوث .1

  ومتوائمة مع رسالة الجامعة العربية املفتوحة  ،زيادة املعرفة من خالل إجراء بحوث عالية الجودةاالسهام في

 واستراتيجياتها.

 لتحديد  ،ومؤسسات التعليم العالي والبحوث ،والقطاع الصناعي ،والحكومة ،زيادة التعاون مع املجتمع املحلي

 .االقتصادية واالجتماعية ووضع حلول لها كالتاملش

  تطوير خبرات وقدرات التعلم لدى الطلبة. مما يسهم فيهيئة التدريس، زيادة معرفة أعضاء 

  متميزين تدريس أعضاء هيئةاستقطاب وتوظيف. 

 

 :األنواع الرئيسية لتمويل البحوث .2

 يمكن للباحثين في الجامعة العربية املفتوحة االستفادة من نوعين رئيسيين من تمويل البحوث:

ح البحوث  -
َ
 ميزانية الجامعة بما يتناسب مع الدخل. من: والتي تأتي الداخليةِمن

 .هبة للبحث العلميأو عقد للقيام ببحث ما، أو ، ن يكون على شكل منحة بحثيةوالذي يمكن أ :التمويل الخارجي -

يم تقارير وهذا يستدعي تقد ،راء بحوث ذاتية على مبدأ التنافسجإل م : وتشمل التمويل املقد  املنحة البحثية -

 ، دورية وربما يضع بعض القيود على استخدام التمويل
 
عات قانونية خالل عملية تب نه لن يكون له أيأإال

 التنفيذ.

بين شروط واتجاه البحث، االتفاقية البحثية العقد/ - : يتم تقديم التمويل بموجب اتفاقية قانونية ُملِزمة تُ

 التصرف بنتائج البحث، الخ.والجدول الزمني، والنظام املالي، وحق 

ة مل عادة على كتابة التقارير الدورية، وال ترتبط بفتر تنها ال تش: ويتم منحها لغرٍض معين، إال أحثيةة البالهب -

 التمويل. كيفية استخدام الدعم/ ودون قيود على ،ةزمنية محدد
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 :إدارة تمويل البحوث .ب

 : هي ،جهات مسؤولة عن إدارة تمويل البحوث هناك ثالث

 ،مكتب األبحاث املركزي 

 ،لجان تطوير البحوث في الفرع 

  للبحث العلميواللجنة املركزية. 

 

 للوظائف . أما بالنسبةمن هذه الجهات فيما يتعلق بإدارة املنح الداخلية والتمويل الخارجي جهةكل  ةويلخص الجزء التالي مهم 

اءات املبادئ واإلجر  تم إدراج، فيما "العلمي في الجامعة العربية املفتوحةسياسة البحث في "فقد تم إدراجها واملهام األخرى 

 ".دليل إدارة املنح البحثيةالتفصيلية إلدارة املنح الداخلية والخارجية في " 

 

 :مكتب األبحاث املركزي  .1

 املسؤولية األساسية ملكتب األبحاث املركزي هي املساعدة في إدارة املنح الداخلية ن  فيما يتعلق بتمويل البحوث، فإ

 ارجي قبل وبعد تقديم املنحة.والتمويل الخ

 

 هذا املكتب فيما يلي:صر مهام تنح

 استخدام مكتب األبحاث املركزي كمصدر لتخزين املعلومات الخاصة باملنح الداخلية والخارجية. 

 طلبات إلعالن عن ا 
 
د ودراستها وضمان التزامها بالقواع هاواستقبال ،الحصول على املنح الداخلية التي ُتدار مركزيا

 والشروط.

  ولجان تطوير البحوث في الفروع وتحديث قوائم مانحي التمويل  للبحث العلميالعمل مع اللجنة املركزية

 الخارجي.

 من الجوانب من ضمنها تحديث املعلومات الخاصة  عديدمل على توالتي تش ،إدارة البوابة اإللكترونية للبحوث

.واملعلومات املتعلقة  ،بالتمويل الداخلي والخارجي
 
 بطلبات التمويل التي ُتدار مركزيا

 بالتعاون مع املشرفين في إعداد مشاريع التمويل الخارجي والتدريب على مهارات كتابة املشاريع، وذلك  املساعدة

 .تمويل في الفروعالعلى 

 بالتعاون مع الجهات من التزام املشاريع املقدمة للتمويل الخارجي بجميع املتطلبات القانونية واإلدارية  كدالتأ

رة املنح وفي إعداد التقارير النهائية )للتفاصيل راجع دليل إدارة وكذلك في إدااألخرى ذات عالقة في الجامعة، 

 املنح البحثية والعقود(.

 

 :لجنة تطوير البحوث في الفرع .2

 تقوم لجنة تطوير البحوث في الفرع بما يلي: ،بالنسبة لتمويل البحوث

 كتابة املشاريع ألعضاء هيئة التدريس.خاصة بتنظيم عمليات التدريب ال 
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  كمشرفين على  هيئة التدريسالبحوث، بتدريب بعض أعضاء تقوم اللجنة بالتعاون مع اللجنة املركزية لتطوير

لتمكينهم من املساعدة في تحديد فرص التمويل الداخلي والخارجي املتاحة للمتقدمين  ، وذلكتمويل البحوث

 مويل البحوث.تعداد املشاريع األولية والنهائية لفي إواملحتملين، 

 للشروط ل طلبات املنح الداخلية التي يدير استقبال ومراجعة، وقبول أو رفض أو تعدي 
 
ها الفرع وذلك طبقا

وبما ينسجم مع قوانين الجامعة  ،حدود امليزانية املخصصة لذلكفي الدعوة لتقديم الطلبات، ضمن الواردة 

 نظمتها.وأ

  والبرامج في البحث عن مصادر تمويل خارجي، وإعداد سجل بالوكاالت هيئة التدريس تشجيع ودعم أعضاء

 لة والعمل على تحديثه، وخاصة في بلد الفرع.املمِو  

  في موعدهامراقبة مدى التقدم 
 
 وخارجيا

 
وذلك حسب الشروط والتوقعات  ،وإنجاز البحوث املدعومة داخليا

 املرفقة بعرض املنحة.

 

 :للبحث العلمياللجنة املركزية  .3

 بما يلي: للبحث العلميبالنسبة لتمويل البحوث، تقوم اللجنة املركزية 

  حسب الشروط الواردة في  ،بحثلااستقبال ومراجعة وقبول أو رفض أو تعديل طلبات الحصول على ِمَنح

 وبما ينسجم مع أولويات الجامعة وقوانينها. ،ضمن حدود امليزانية املحددة لذلك ،الدعوة لتقديم الطلبات

 وتحديث هذا السجل. ،تأسيس سجل مركزي لوكاالت وبرامج تمويل البحوث اإلقليمية والعاملية 

 اض التمويل الخارجي.تشجيع ودعم الطلبات بين الفروع وبين الكليات ألغر 

  على أولويات الجامعة وضمن حدود امليزانية  يم طلبات الفروع إلقامة الندوات واملؤتمرات، واالختيار بناء  تقو

 املتاحة.

 

 :منح البحوث الداخلية(: 6مادة )
 

 :واملبادئ العامة اإلطار  .أ

 

 :األولوية .1

 هناك أربعة أنواع من البحوث:

 البحتة األبحاث األساسية 

 األساسية األبحاث االستراتيجية 

 األبحاث التطبيقية 

 التجريبيبحاث التطوير أ 
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 أن املنح البحثية في الجامعة العربية املفتوح املذكورة أعالهتستحق جميع أنواع البحث  فيما
 
ة الدعم والتمويل، إال

الجامعة وجهودها ومساهمتها في تطوير وتأتي هذه األولية من رسالة ، األبحاث التطبيقية في املقام األول تستهدف 

 عام(. املعرفة التي تدعم التطوير االقتصادي واالجتماعي )بشكٍل 

 

 :تكافؤ الفرص .2

 أن ج، أغراض متعددة تهدف األنواع املتعددة من املنح إلى تحقيق 
 
 مها بصورةيميع أنواع املنح البحثية يتم تقو إال

 
ُ
 )أربع مرات تنافسية. وت

 
ويونيو( من خالل البوابة  ،ديسمبر، مارسسنة في سبتمبر، في العلن املنح دوريا

لى العملية إهذه ألشخاص املعنيين. تخضع ومن خالل البريد االلكتروني الذي يتم إرساله ل ،اإللكترونية للبحوث

 ملعايير االختيار الواردة في دليل إدارة املنح البحثية.نظام تقو 
 
 يم شفاف طبقا

  أو أنه  الفترة الزمنية املحددة للمنحة البحثية و/فترة تعاقده  يالذي تغط-يس املتفرغ يمكن لعضو هيئة التدر

 التقدماملوظفين اإلداريين املتفرغين بطلب منحة بحثية. ويمكن لبعض أن يتقدم  -توقع تجديد عقدهمن امل

أن شروط بعد التحقق من هذا الغرض، وذلك إذا كان املشروع يرتبط بوظيفته الحالية أو املستقبلية )لبطلب 

 . (نطبق عليهموضع التعاقدي املشار اليه أعاله تال

 

 :نتائج البحوث نشر  .3

وقابلة  إنتاج بحوث عالية املستوى من املتوقع من الحاصلين على هذه املنح فإنه عند تقديم املنح البحثية ملستحقيها 

بالنسبة ألولئك . شر نتائج البحثدقيق ملدى إمكانية ن ختصة بفحٍص يم تقوم اللجنة املعملية التقو ، وخالل للنشر

 ها على منح بحثية حصلوا بموجب التيالذين ال يستطيعون نشر أبحاثهم 
 
إنه في اتفاقية املنحة، فوكان ذلك موضحا

 يمكن عندئٍذ عدم حصولهم على تمويل داخلي.

 

 :إقرار املنحة وامليزانية .ب

  ميزانية على مستوى الفروع وميزانية مركزية لدعم املشاريع البحثية. وتقوم لجان تطوير توفر الجامعة العربية املفتوحة

 . (مريكيأدوالر  10,000) البحوث في الفروع بعملية استالم ومراجعة واختيار وتمويل املشاريع بما ال يزيد عن

 اللجنة  إلىيتم تحويلها  (مريكيدوالر أ 10,000)تي تزيد تكلفها عن فاملشاريع ال؛ بسقف معين قيدةتكون بعض أنواع املنح م

ي وتندرج جميع املشاريع الت ،عبر القنوات املحددة لذلك )راجع دليل املنح البحثية وإدارة العقود( للبحث العلمياملركزية 

 .للبحث العلميتحتوي على مبادرات لعدة فروع تحت مظلة اللجنة املركزية 

 يجب أ 
 
لبحثية. ص لكل نوع من برامج امِلَنح اخصَ تُ سالنسبة من امليزانية التي ن تحدد امليزانية املركزية وميزانية الفرع مسبقا

وألغراض امليزانية، يجوز دمج نوعين بالحد األقص ى تحت بند واحد من امليزانية، مع ضمان بعض املرونة. وضمن شروط 

وع ما من املنح البحثية على تبريرات منطقية، يجوز تحويل مخصصات مالية من ن ء  معينة محددة في مشروع امليزانية، وبنا

 خر.آلى نوع إ
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ح الداخلية .ج
َ
 :أنواع امِلن

ح الداخلية إ
َ
د على أهمية يبغرض زيادة املعرفة والتأك هيئة التدريساألنشطة البحثية ألعضاء  تطوير ودعملى تهدف امِلن

مج الدعم البحثي، يحقق كل واالقتصادية. ولتحقيق ذلك، يتم تخصيص أنواع متعددة من براالبحوث في التنمية االجتماعية 

.منها هد
 
 معينا

 
 فا

 

ح البحوث التطبيقية .1
َ
 :ِمن

 واملجتمع املحلي، ويمكن لهذا النوع من املنح  لى ربط الجامعة بالقطاع الصناعيتهدف منح البحوث التطبيقية إ

 صول تمويل مشاريع لم تنجح في الح
 
اجتماعية  شكالتلى إيجاد حلول ملإ على التمويل الخارجي، إضافة

 . البحث العلمي في الجامعة مستوى رفع واقتصادية، وكذلك 

  يمكن التقدم بأبحاث ، كما التقدم للحصول على منح البحوث التطبيقيةهيئة التدريس يحق لجميع أعضاء

 .(مريكيأدوالر  15,000) منحة ال تزيد عنمن أعضاء هيئة التدريس للحصول على  يشترك فيها مجموعة

  أو مساهمة  و/ الحصول على دعم من املقر الرئيس يمكن للمشاريع التي يشترك فيها مجموعة من الفروع

 مشتركة من الفروع القائمة على املشروع.

 

ح املشاريع الصغيرة .2
َ
 :ِمن

ُيمكن التقدم بطلب للحصول على منحة املشاريع الصغيرة بهدف جمع معلومات ضرورية إلعداد مشاريع للحصول 

ان للمشروع فرصة قوية للحصول على دعم إضافي في كتبار إذا االع ينخذ هذه املنح بعأعلى دعم خارجي. ويمكن 

 .(مريكيدوالر أ 5,000) لىإن تصل قيمة املنحة ة َتُهم أولويات الجامعة، ويمكن أمجاالت بحثي

 

 :يالصناعالقطاع التعاون بين املجتمع املحلي و  صندوق  .3

 أو املوجودة أ ،صندوق املبادرات البحثية الجديدةيدعم هذا ال 
 
أو زيادة التعاون البحثي مع  بهدف بدء ،صال

 .القطاع الصناعيأو  املجتمع املحلي و/

  تضمن بحوثيويمكن أن  ،مشترٍك  يعتمد الصندوق على تمويٍل 
 
في توفير ماال  رجيامشتركة. ويساهم التمويل الخ ا

 نقدي من تكلفة املشروع. % من الدعم ال50يقل عن 

 م املشاريع التي يمولها الصندوق باالبتكار وإيجاد الحلول الجديدة. أما بالنسبة للمشاريع القائمة يجب أن تتس

، فلن تكو على الحلول ال
 
 التمويل. هذابولة ن مشمتقليدية املعروفة سابقا

  مشاريع حصلت على منحة سابقة أو تحت مظلته  بين املجتمع املحلي والقطاع الصناعييشمل صندوق التعاون

 ويكون الحكم في مثل هذه الحاالت من خبراء في القطاع الصناعي. ،لم تحصل عليها

 

 

 



 
2018يوليو  املفتوحة العربية الجامعة في البحثية املنح سياسة  11/ 9 

 

ح املوظفين املبتدئين والجدد .4
َ
 :ِمن

 يتم تخصيص هذه املنحة لغرضين: 

o ممن تقل رتبتهم عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس املبتدئين في السلم الوظيفي  هو :األول  الغرض(

 أستاذ مساعد( وذلك بهدف دفع عملية التطور الوظيفي لديهم.

o كاديمية بغض النظر عن رتبتهم وذلك من أجل القيام هو دعم أعضاء الهيئة األ :الغرض الثاني

 . ةبمشاريع بحثية ترتبط بأولويات الجامع

 للمشاريع  (مريكيدوالر أ 5,000)لى وإ ،للمشاريع الفردية (دوالر أمريكي 3,000) إلى في مجملها هذه املنحة تصل

 و/ن يكون الحاصلو ة )شريطة أاملشترك
 
 أو من أعضاء هيئة التدريس الجدد(. ن عليها من فئة املبتدئين وظيفيا

 

 : حوث املؤسسيةبمنح ال .5

 مدعم املشاريع التي لى تهدف هذه املنحة إ ِ
أو  أداء الجامعة أو أحد الفروع في مجال أو مجاالت معينة و/ تقو 

 ى الجامعة أو أحد فروعها.التميز على مستو  إلىاملشاريع التي تحاول إيجاد طرق جديدة للوصول 

 أعضاء هيئة  أحدن أو م ،الفروع أحدأو من  ،للجامعة شاريع من املقر الرئيسن تأتي املبادرة ملثل هذه امليمكن أ

 )أو مجموعة منهم(.  التدريس

 والدعم  ،طلب التمويلبطلب من الفرع الذي يقوم املشروع بفرع واحد فقط، فإن عملية التمويل تُ  يتعلقا عندم

 
 
 فر التمويل.اتو  يمكن دعم منح البحوث املؤسسية في أي وقت، وذلك حسب. بشكل عام، من املقر الرئيس أيضا

 

 :يالبحثجائزة التميز   .6

 باملساهمات البحثية املتميزة إن مْنح جائزة التميز البحث 
 
نما الهيئة التدريسية، وإ ألعضاءي ال يأتي فقط اعترافا

. لدعم أنشطتهم ومشاريعهم البحثي
 
 ألحد أعضاء هيئة تُ ة الحالية أو املستقبلية أيضا

 
منح هذه الجائزة سنويا

 نها مخصصة للنشاط البحثي ككل(.)بل إ بحث بعينهالتدريس في كل كلية وال ترتبط ب

  ِبل عميد الكلية الذي يعتمد على لجنة من يأتي الترشيح لهذه الجائزة في نهاية شهر ديسمبر من كل عام من ق

طلب املساعدة من ى ، التي يمكن أن تلجأ إلللبحث العلمياللجنة املركزية  قبل يم منالتقو وتتم عملية  ،الكلية

 3,000زة )وتبلغ قيمة الجائ ،فر مرشح مناسب في كلية ماايمكن حجب الجائزة في حال عدم تو  .الجامعة خارج

 .(دوالر أمريكي

 

  :منح الندوات واملؤتمرات .7

 التي تهدف إلى تعزيز التميز البحثي في الجوانب التي تهم الفرع  ،تشجع الجامعة إقامة ندوات البحث واملؤتمرات

 و/ أو الجامعة.
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   نشر هذه املواد البحثية على شكل أوراق أو  إلىتأتي أولية الدعم للندوات واملؤتمرات التي تؤدي بالنتيجة

الحصول على ، ويشير يمكن ملنظمي هذه الفعاليات البحث عن مصادر تمويل خارجي ورعاية، و دراسات أو كتب

  .أهمية املوضوع املطروحإلى مثل هذا الدعم الخارجي 

  ى ن يصل دعم املؤتمر إلأ، ويمكن (دوالر أمريكي 2,500)سلسة من ندوات على دعم يصل إلى  ن تحصلأيمكن

، حيث تأتي ميزانيتها (، دوالر أمريكي 5,000)
 
ن موهذا ال يشمل املؤتمرات اإلقليمية أو الدولية التي تنظم مركزيا

 امليزانية املركزية. 

  في مؤتمرات خارج الجامعة التقدم لهذا البرنامج،  علمية أوراق عرضيمكن ألعضاء هيئة التدريس الذين ينوون

يكون الحد األعلى مليزانية ، على أن بفرصة كبيرة للنشرى وتحظ مستوى عاٍل ويجب أن تكون األوراق ذات 

 .(دوالر أمريكي 2,000)املشاركة في املؤتمرات 

 

 :التمويل الخارجي(: 7مادة )
 

  التي تقدم  واملؤسسات للحصول على تمويل خارجي، وتوجد قوائم بالوكاالت تسعىتشجع الجامعة وتدعم الطلبات التي

زيادة فرص  إلى. يهدف برنامج املنح الصغيرة بانتظامالتمويل الخارجي والبرامج املطروحة، ويتم تحديث هذه القوائم 

 ملجتمع املحلي والصناعة. الحصول على تمويل خارجي، وكذلك بالنسبة لبرامج التمويل املطابق، وصندوق التعاون بين ا

  تلقوا ين أعضاء هيئة التدريس باستمرار على تطوير مهاراتهم في كتابة مشاريع البحث، ويمكن أتدريب يجب أن يتم

ومن قبل مكتب األبحاث املركزي. ويمكن لكل من  ،ثو املساعدة في إعداد املشاريع من قبل املشرفين على تمويل البح

أن تساعد في عملية التفاوض  للبحث العلميجان تطوير البحوث في الفرع، واللجنة املركزية مكتب األبحاث املركزي، ول

لة والشركاء، هذا باإلضافة   ( البند "ب".5في املادة )ة املبيندوارهم أ إلىمع الوكاالت املمو 

 لفترة معينة،إل من املهام التدريسية أو ا إلعفائهمم طلبات يويمكن للحاصين على تمويل خارجي تقد 
 
 أو جزئيا

 
 دارية كليا

.يوذلك في حال حصولهم على دعم 
 
 أو جزئيا

 
 غطي راتبهم كليا

 

 :دعم النشر (:8مادة )
 

 أو  ،بمراجعة الطلبات الخاصة بنشر الكتب التي تكون من نتاج ندوات للبحث العلميمكن أن تقوم اللجنة املركزية من امل

  بالفروع عضاء هيئة التدريسأمؤتمرات ينظمها 
 
 طلب بعض دور النشر. على ء  بنا ،أو مركزيا

  
 
 أو عامليا

 
تكون املادة املنشورة ذات قيمة عالية لزيادة وبحيث  ،يجب أن تكون دور النشر هذه ذات سمعة عالية اقليميا

صالحية مدى يم هذه محكمين خارجين للتأكد من التقو ن تشرك الجامعة في عملية أسمعة الجامعة. يجب وتقوية املعرفة 

 ألبحاث املؤهلة فيتم مناقشة كل حالة على حدة.لم أما بالنسبة ملقدار الدعم املقَد  ،املادة البحثية للنشر
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 :البوابة اإللكترونية للبحوث (:9مادة )
 

  املفتوحة.في الجامعة العربية  باألبحاثشكل مخزن لجميع املعلومات ذات الصلة  علىتكون البوابة اإللكترونية للبحوث 

 ذلكبما في  للبحوث،كافة املعلومات املتعلقة بالتمويل الداخلي  علىتحتوي هذه البوابة  والعقود،بالنسبة للمنح البحثية 

وسياساتها  ،الخاصة بها واالعالناتالتمويل الخارجي للبحوث وبرامجها  بوكاالتقائمة  الطلبات وكذلكالدعوة لتقديم 

 املفتوحة،منح البحوث في الجامعة العربية  بإدارةاملكاتب واملوظفين ممن لهم عالقة  /لجانل بالنسبة واجراءاتها وكذلك

 ،الحاليشاريع التي جري تمويلها في السابق وفي الوقت كتابة مشاريع البحوث وقائمة امل علىكتروني إللالتدريب ا إلىإضافة 

 ذلك. إلىوما 

   الطلباتعملية تقديم  اإللكترونيةتسهل البوابة  
 
ويمكن للمتقدمين متابعة خطوات  داخلية،منح  علىللحصول  الكترونيا

 اتخاذ القرار الخاصة بطلباتهم 
 
ن كما تسمح البوابة برفع التقارير ، الكترونيا ِ

ي فالتقدم الذي يتم إحرازه  مدىالتي تبي 

 حسب ما هو مطلوب. مشروع البحث

 الوعاء البحثي الذي يتضم 
 
مكتبة ويرتبط الوعاء البحثي ب ،ن بحوث ودراسات أعضاء هيئة التدريستشمل البوابة أيضا

 .)جوجل(حرك البحث مالجامعة اإللكترونية وب

 

 : أحكام عامة(10مادة )
 

 ".في الجامعة العربية املفتوحة  سياسة املنح البحثية ُتلغي هذه السياسة ما سبقها من سياسات تخص " .أ

 األحكام الصادرة بموجب هذه الالئحة.مدراء الجامعة مسؤولون عن تنفيذ  .ب

 يبتُّ مجلس الجامعة في الحاالت التي لم يرد بها نص في هذه الالئحة .ج

 


