الالئحت الخىفيزيت الحعً سظالت ماحعخير – دلخىساة
مقذمت :
جقىم حامعت ظىعا بدصجيع أبىائها مً اإلاعيذيً واإلاذسظين اإلاعاعذيً والباحثين للحصىى علي حائضة الجامعت
للشظائل العلميت اإلاخميزة ( ماحعخيرـ دلخىساه ) ورلو الزشاء البحث العلمي بالجامعت .
اإلاادة الاولى
أهذاف الجائضة
-1
-2
-3
-4

حصجيع البحث العلمي والباحثين والباحثاث في حميع املجاالث
اإلاىافعت بين ظالب الذساظاث العليا اإلاعيذيً واإلاذسظين اإلاعاعذيً والباحثين اإلاسجلين بالجامعت وأعضاء هيئت
الخذسيغ .
دعم البحث العلمي بالجامعت
الاظخفادة مً اهخاحهم الفنشي والبحثي .
اإلاادة الثاهيت
مجاالث الجائضة

جمىح حائضة حامعت ظىعا للشظائل العلميت اإلاخميزة ( اإلااحعخيرو الذلخىساه ) ظىىيا " ازنى عشش" حائضة مقعمت الي قعاعاث هى :

 -1العلىم العبيت :
 حائضجان للماحعخير حائضجان للذلخىساةللمخقذمين م ــً ملياث ( العب ـ ظب ألاظىان ـ الصيذلت ـ الخمشيض )
 -2العلىم الاوعاهيت :ـ
 حائضجان للماحعخير حائضجان للذلخىساةللمخقذمين مً ملياث ( الحقىق ـ آلاداب ـ الخجاسة ـ التربيت ـ التربيت الشياضيـ ــت ـ التربيت الىىعيت )
 -3العلىم ألاظاظيت والهىذظيت والضساعيت :
 حائضجان للماحعخير حائضجان للذلخىساةللمخقذمين مً ملياث ( العلىم ـ الهىذظت ـ الضساعت ).
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اإلاادة الثالثت
قيمت الجائضة
 -1قيمت مل حائضة باليعبت لشظالت الذلخىساة  01111حىيها " عششة الاف حىيها  +شهادة جقذيش .
 -2قيمت مل حائضة باليعبت لشظالت اإلااحعخير 81111حىيها " زماهيت الاف حىيها  +شهادة جقذيش .
 -3جىصع قيمت الجائضة على العالب مىاصفت بين الباحث وهيئت الاششاف على الشظالت
اإلاادة الشابعت
ششوط الجائضة
 -1أن ينىن اإلاششح حعً العمعه  ،محمىد العيرة  ،ملتزما فى أداء عمله ومعلنت ظىاى مذة عمله بالجامعت باالخالقياث
العلميت اإلاهىيت ولم يصذسضذه حنم جأديبى نهائى ولم يىقع عليت أي عقىباث أزىاء الخذمت.
 -2جششح مل مليت مً ملياث الجامعت املخخلفت عذد إزىين سظائل ماحعخير ،إزىين سظائل دلخىساة بحذ أقص ى
 -3ال يجىصالخقذم إلاً ظبق الحصىى لزاث الذسحت العلميت .
 -4ال يجىصالخقذم اللثرمً حائضة فى هفغ الىقذ داخل الجامعت .
 -5أن جنىن الشظالت العلميت قذ جم مىحها مً حامعت ظىعا
 -6ال يجىصالخقذم لجائضة الجامعت الفضل سظالت دلخىساة  /ماحعخيرإال مشة واحذة فى حالت الحصىى عليها .
 -7جمىح الجائضة إلاعاووى أعضاء هيئت الخذسيغ بالجامعت والباحثين باالشتراك مع هيئت الاششاف .
 -8أال ينىن قذ ظبق للباحث الحصىى على حائضة أخشي مً الجامعت عً الشظالت اإلاقذمت .
 -9أن جدعم الشظالت باالبذاع والابخهاس.
 -11أن يخم الاسجباط اإلاالي للجىائضمً بىذ 01/3
اإلاادة الخامعت
الاعالن عً الجائضة
يعلً عً الجائضة في حميع ملياث حامعت ظىعا علي أن يبذأ الاعالن في أوى مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسط مً مل عـ ـ ـ ـ ـ ــام وييخهي في  05أبشيل
مً هفغ العام علي أن جقذم الشظائل وألاوساق اإلاعلىبت إلداسة البعثاث بالجامعت عً ظشيق الهلياث وججخمع لجىت لفحص
الشظائل في خالى أظبىعين مً جاسيخ اهتهاء الخقذم .
اإلاادة العادظت
الاوساف اإلاعلىبت للجائضة
-1
-2
-3
-4
-5

مبرساث جششيح الشظالت معخمذة ومخخىمت
خعاب بمى افقت أ.د  /عميذ الهليت بالترشيح النهائي للشظـ ــائل املخخاسة بى اقع عذد ( إزىين سظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل دلخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىساة ) –
( إزىين سظائل ماحعخير) معخمذ ومخخىم
عذد (  ) 8مً ملخص عً الشظالت ( ماحعخير – دلخىساة ) باللغت العشبيت والاهجليزيت
اظديفاء الىمارج اإلاعلىبت واإلاشفقت
وسخت وسقيت ووسخت ألنتروهيت مً البحىر اإلاعخخلصت مً الشظالت .
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اإلاادة العابعت
فحص الشظائل اإلاقذمت
 -1يخم حشنيل لجىت منىهت مً العيذ الاظخار الذلخىس  /هائب سئيغ الجامعت للذساظاث العليا والبحىر وعضىيت زالر
مً ولالء الهلياث للذساظاث العليا والبحىر لفحص الشظائل اإلاقذمت
 -2يجىص للعيذ الاظخار الذلخىس  /هائب سئيغ الجامعت للذساظاث العليا والبحىر الاظخعاهت على الاقل بثالر مً روي
الخبرة بالقعاعاث املخخلفت بمً يشاه مىاظبا فى أعماى اللجىت .
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همىرج الخقذم الفضل سظالت علميت
( ماحعخير – دلخىساة )

-0بياهاث اإلاخقذم:
الاظم..................................................................................... ........................................ :
الهليت................................................. :

القعم......................................................... :

الىظيفت  ( :معيذ – مذسط معاعذ – مذسط ) ..................................................................
الخخصص الذقيق .......................................................... :
جاسيخ الحصىى على الذسحت:

/

صىسة

/

البريذ ؤلالنترووى.......................................................................................................... :
الخليفىن............................................. :

املحمىى........................................ :

الفالغ.......................................................... :

 -2هىع الشظالت
-0ماحعخير
 -2دلخىساة :
 -3مهان إحشاء البحث :
 - 0داخل الىظً :
 -2خاسج الىظً  ( :إششاف مشترك )

)
)

(
(

 -4عىىان الشظالت :

باللغت العشبيت .................................................................................................................................. :
..........................................................................................................................................................
باللغت الاهجليزيت ............................................................................................................................... :
..........................................................................................................................................................
 -5أظماء اإلاششفين :
م

أظم اإلاششف

الهليت

القعم

0
2
3
4
 -3فى حالت عذم إظخنماى البياهاث عاليت حعخبرالاظخماسة ملغاة .
 -4يخم إظديفاء البياهاث بمعشفت إداسة الهليت
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الجامعت

 -5اليششالعلمى :
 -6عذد البحىر اإلايشىسة مً الشظالت :
 -7أظم املجلت الذوليت اإلايشىسبها البحث
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
حسجيل بشاءة الاختراع وعم (
يشفق اإلاعدىذاث فى حالت الاحابت بىعم

ال (

)

جىقيع اإلاخقذم

)

عميذ الهليت
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إق ـ ـ ـ ـ ـشاس
مً اإلاششح لىيل حائضة الجامعت الحعً سظالت ( ماحعخير  -دلخىساة )
/
للعام الجامعى
أقشأها............................................................................................................................................ /
مليت ................................................ ............................................................................................................ /
القعم ........................................................................................................................................................ /
الخخصص الذقيق .......................................................................................................... ............................. /
اإلاخقذم لىيل حائضة الجامعت الحعً سظالت ( ماحعخير  -دلخىساة )
فى جخصص ( ) .................................................... ........................................................................

أهنى لم يعبق لى الخقذم بالشظالت اإلاقذمت ولم أحصل على أي حائضة مً حىائضالجامعت العلميت عً هزه الشظالت
اإلاقشبما فيه
الاظم /
الىظيفت /
الهليت
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