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 المقدمة .1

هيئة من الصحيحة في إجراء البحوث الخاصة بأية مصادر  الطرقهذه السياسة تستعرض 

 الشارقة مثل المقتنيات والمباني والخدمات أو المواضيع المتحفية العامة.متاحف 

متاحف الشارقة الخاصة هيئة لالالزمة  المعايير واإلجراءاتب التقيدضمان   الهدف: 1.1

 .بالبحوث

  

متاحف هيئة )خارج  باحثين األكاديميين: تطبق هذه السياسة على كل من الالمجال  1.2

باإلضافة إلى الطلبة الملتحقين بالجامعات  ،الشارقة متاحف هيئةوموظفي  الشارقة(

 هيئة برنامج التدريب العملي التي تنظمه ضمنوالكليات العاملين على البحوث 

 متاحف الشارقة.

 

 مقترحات البحوث  .2

الستمارات الخاصة بالبحث األكاديمي لاستخدام استمارة البحث األكاديمي  يجب 2.1

ويتطلب كذلك  متاحف الشارقة. هيئةمعلومات عن /التي تتطلب استخدام مقتنيات

مع وصف لإلجراءات الالزمة والجدول يتضمن أهداف البحث  للمقترح صلخ  م

النهائي للبحث، باإلضافة إلى المراجع وتفاصيل االتصال  والنموذجالزمني المقترح 

 للطالب والمشرف.

 التعليماتمتاحف الشارقة وفق ما جاء في  هيئةيجب تسليم هذه االستمارة ل

 .المذكورة في االستمارة

حث أو يتطلب تسليم رسالة موقعة ومختومة من قبل المؤسسة التي ينتمي إليها البا 2.2

في  .تأكد من هوية الباحث وموضوع البحثلوذلك لالجهة المتعاونة مع الباحث 

أو  عاليتسليم رسالة توصية من مرجع أكاديمي مستقالً فيجب حال كان البحث 

العمل. يجب إرسال المستندات المذكورة في األعلى بالبريد  المسؤول في

 متاحف الشارقة كما جاء في االستمارة. هيئةاإللكتروني ل

قبل الجهات المختصة يجب أن تكون جميع مقترحات البحث األكاديمي معتمدة من  2.3

من الهيئات الحكومية ذات الصلة إذا تطلب األمر و ،مدير القسمكأمين المتحف/

 ومن ثم اعتماد المدير العام.

متاحف هيئةفي  مسؤول البحث المعتمدفي حال تم اعتماد مقترح البحث فيتحمل  2.4

الشارقة مسؤولية اإلشراف على الباحث في كل األوقات والتأكد من استالمه أية 

يجب )(. متاحف الشارقة هيئةالمقتنيات لات قسم سياسات ذات الصلة )مثال: سياس

 .(أن تكون المعلومات المعطاة للباحثين في مجال عملهم واختصاصهم فقط

 

 



  
 

 4 من 3 صفحة                                                                                       2013  ©متاحف الشارقة هيئة

  

 معايير البحث .3

أي بحث مجرى الممارسات العالمية للبحوث؛ أي أن على الباحث يتبنى يجب أن  3.1

صراحة وأن يكون مسؤوالً عن جميع جوانب الصدق والباالستمارة  بتعبئةالتعهد 

بتسجيل جميع مراحل البحث بشفافية  يتعهدمشروع البحث. كما يجب كذلك أن 

المعايير والتعريف بكافة المواد التي تم الحصول عليها بمساعدة اآلخرين وفق 

. باإلضافة إلى التعهد بالنزاهة في جميع األوقات؛ أي أن أي عمل مراجعالعالمية لل

السرقة األدبية والخداع أو التزييف في أي مواد البحث هو أمر غير مقبول  مثل

 على اإلطالق. سيتم إبالغ الهيئة ذات الصلة بالباحث عند وجود أي مخالفة.

متاحف الشارقة ومراعاة  هيئةرم كل جانب من جوانب البحث سمعة يجب أن يحت 3.2

 وفقالبحث يجرى . ويجب أن االختالفات الثقافية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

وصف متاحف الشارقة لتجنب وجود أي  هيئةل مسؤول البحث المعتمداستشارة 

 متاحف الشارقة. هيئةعن  خاطئ

متاحف الشارقة قبل إجراء أي استبيان. إذا تطلب  هيئة اعتماديجب الحصول على  3.3

البحث  مسؤولمع الزوار فيجب مناقشة األمر وأخذ موافقة  مقابالتالبحث إجراء 

 .مسبقاً  متاحف الشارقة هيئةفي  المعتمد

تتطلب المقابالت و ،التسجيل الصوتي والمرئي للموظفين عند إجراء المقابالتيمنع  3.4

 متاحف الشارقة. هيئةكتابياً مراجعة واعتماد المحتوى من قبل  المسجلة

 متاحف الشارقة للبحث الذي يتطلب التقاطهيئةيجب االلتزام بسياسة التصوير ل 3.5

 الصور.

ألي بحث محافظة على المقتنيات متاحف الشارقة لل هيئة بسياسات يجب االلتزام  3.6

 .مالحظة المقتنيات عن قربيتطلب 

متاحف الشارقة وأي  هيئةيجب على الباحث االلتزام بسياسة الصحة والسالمة ل 3.7

 سياسات أخرى ذات الصلة.

 

 متاحف الشارقة هيئةحقوق  .4

جميع حقوق النشر والطبع، ويتوجب على الباحث متاحف الشارقة ب هيئةتحتفظ  4.1

 في البحث وأية إصدارات ذات الصلة.توثيق ذلك بشكل صريح 

النهائية  نسخةال أو تعديل محتوىمتاحف الشارقة بالحق في إضافة  هيئةتحتفظ  4.2

 .متاحف الشارقة والمتاحف التابعة لها هيئةالخاص بللبحث 

 هيئةل)المنشور أو الغير منشور( ية للبحث يتعين على الباحث تقديم النسخة النهائ 4.3

 تاريخ االنتهاء من المشروع أو النشر.متاحف الشارقة في غضون ستة أشهر من 

مادة البحث، سيتم استخدام جزء من في متاحف الشارقة  هيئة رغبةفي حال  4.4

 التواصل مع الباحث وأخذ اإلذن والموافقة مسبقاً.
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متاحف الشارقة؛  هيئةجوانب سياسة  من جانبفي حال عدم التزام الباحث بأي  4.5

سيتم سحب جميع الحقوق واالمتيازات على الفور، ومنع الباحث من إجراء أي 

 متاحف الشارقة في المستقبل. هيئةبحث في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


