الئحت ميافؤة اليشر العلمي فى املجالث العاملـيت
(املعذلت بلرار مجلس الجامعت بجلسخه ركم  ،562واملىعلذة بخاريخ  13ديسيمبر 5132م)
مادة (: )3
 جمىح حامعت حىىب الىادي ميافآث لألبحار العلميت امليشىرة فى مجالث دوليت وراث معامل جؤزير. جىىن امليافآث لألبحار امليشىرة فى الفترة مً ألاول مً يىاير وحتى  13ديسمبر فى هفس عام.الخلذم للميافؤة ألعضاء هيئت الخذريس والعاملين بالجامعت فلط فى حالت ألابحار املشترهت ،ويمىً الخلذم ببحىر العام
السابم لعام الخلذم للميافؤة فى حالت عذم الخلذم بها مً كبل.
مادة (: )5

ً
باليسبت للبحىر امليشىرة في املجالث الخابعت لخصييف ( سىىبس أوهالريفيذ "جىمسىن رويترز سابلا" ) ،جىىن
كيمت امليافؤة على الىحى الخالي:
 -3جصرف ميافؤة كذرها (  5111ألفان حىيه) للبحىر امليشىرة في مجالث ليس لها معامل جؤزير.
 -5جصرف ميافؤة للبحىر امليشىرة في مجالث معامل جؤزيرها والخالي:
 (3000( زالزت أآلف حىيه مً ( )0.1إلى أكل مً (.)1
 )3500( زالزت أآلف وخمسمائت حىيه مً ( )1إلى أكل مً (.)2
-1
-3
-5
-1

 )4000( أربعت أآلف حىيه مً ( )2إلى أكل مً (.)3
( )6000سخت أآلف حىيه للبحىر امليشىرة في مجالث معامل جؤزيرها أهبر مً (.)3
حعامل مجالث الجامعت الذوليت امليشىرة باللغت إلاهجليزيت معاملت املجالث الذوليت بذون معامل جؤزير بحذ أكص ى
بحثان في العام الىاحذ.
جلسم امليافؤة على املشارهين فى البحث بالدساوي ويسخفيذ املشارن مً داخل الجامعت فلط على اليسبت
املخصصت له وال يحصل املشارن مً خارج الجامعت على أي وسب.
يجىز لعضى هيئت الخذريس أن يخلذم للميافؤة بؤهثر مً بحث فى السىت الىاحذة ،على أال جخعذي كيمت امليافؤة
ً
ً
التي يحصل عليها الباحث ( )20000عشرون ألف حىيها سىىيا.

مادة (: )1
إحراءاث الخلذم :
اسديفاء طلب الخلذم للميافؤة (على مىكع الجامعت )يخم جلذيم ألابحار امللذمت على (س ى دي ) على أن جىىن Pdf جلذيم ملخص عربى وافر للبحث وكيمخه العلميت والخطبيليت بلغت مبسطت على ال( س ى دي) امللذمت باألبحار . إرفاق بيان علمى ووظيفى . أن يخلذم العضى بإهخاحه العلمى للبحىر امليشىرة فى عام الخلذم للميافؤة . أن جىىن ألابحار امللذمت للميافآث عليها اسم الجامعت . أال يخم جلذيم البحث أهثر مً مرة عً طريم أهثر مً مشارن على البحث . -مراعاة مىاعيذ الخلذم  ،وعذم كبىل أي بحث بعذ اهتهاء املذة املحذدة طبلا لالئحت.

