الئحة جوائز الجامعة البحثية
تـقـديـم :
 جحفيزا للبحث العلمي وجلذًشا لذوس أعظاء هُئت الخذسَغ ومعاوهيهم فى حامعت حىىب الىادي فى هزا اإلاجاٌ وحهىدهم فىاليشش العلمي فى أفظل اإلاجالث العاإلاُت .
 جمىح حامعت حىىب الىادي حىائضها الدصجُعُت والخفىق والخلذًشٍت وهزا حائضة اليشش العلمي وأحعً عمل مؤلفوأحعً عمل مترحم فى اإلاجاالث العلمُت اإلاخخلفت .
مادة (: )1
ٌشيل مجلغ حامعت حىىب الىادي لجىت للجىائض على الىحى الخالي :

أ

أ.د /سئِغ الجامعت
أ.د /هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا والبحىث
أ.د /هائب سئِغ الجامعت لشئىن الخعلُم والطالب
أ.د /هائب سئِغ الجامعت لخذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت
ثالثت عمذاء مً مجلغ الجامعت ممً أمظىا على شغلهم دسحت أظخار خمغ ظىىاث فأهثر.

ً
سئِعا
ً
هائبا
ً
عظىا
ً
عظىا
أعظاء

أحـكام عـامة
مادة (: )2
ً
ظىىٍا الجىائض آلاجُت:
جمىح حامعت حىىب الىادي
 -1حائضة الجامعت الدصجُعُت.
 -2حائضة الجامعت للخفىق العلمي.
 -3حائضة الجامعت الخلذًشٍت.
 -4حائضة أحعً عمل مؤلف.
 -5حائضة أحعً عمل مترحم.
مادة (: )3
جمىح حائضة الجامعت الخلذًشٍت وحائضة الخفىق مشة واحذة للعظى  ،هما جمىح حائضة الجامعت الدصجُعُت فى مجاٌ
الخخصص مشجين بششط مشوس خمغ ظىىاث همذة بُيُت  ،وفى حمُع ألاحىاٌ ال ًجىص الجمع بين حائضجين كبل مشوس خمغ
ظىىاث .
مادة (: )4
*اإلاجاالث العلمُت وألاوادًمُت وحشمل :
 )1العلىم الطبُت .
 )2العلىم الهىذظُت .
 )3العلىم الضساعُت والطبُت البُطشٍت .
 )4العلىم ألاظاظُت .
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 )5اإلاعلىماجُت والحاظباث .
 )6الخىىىلىحُا الحُىٍت .
* اإلاجاالث ألادبُت وؤلاوعاهُت وحشمل :
 )1العلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت .
 )2العلىم اللاهىهُت .
 )3العلىم التربىٍت والىفعُت .
 )4العلىم الخجاسٍت .
مادة (: )5
ًخم ؤلاعالن عً هزه الجىائض فى ألاوٌ مً أهخىبش مً ول عام وٍبذأ الخلذم فى ألاوٌ مً دٌعمبر وإلاذة شهش  ،وٍىىن
الترشح ً
نهائُا بعذ اعخماد الىدُجت بمعشفت لجىت الجىائض بالجامعت  ،هما ال ًجىص للمخلذم سحب أوساكه أو
الخحىٍل لجائضة أخشي بعذ اهتهاء اإلاىعذ اإلاحذد للخلذم .
مادة (: )6
ٌشترط فى ألابحاث التى ًخلذم بها العظى لىُل أي حائضة مً حىائض الجامعت أال ًىىن كذ ظبم وأن جلذم بها
للحصىٌ على حائضة أخشي مً الجىائض اإلاحذدة فى اإلاادة الثالثت .
مادة (: )7
ًحظش جششح العُذ أ.د /سئِغ الجامعت والعادة هىاب سئِغ الجامعت والعادة العمذاء أثىاء جىليهم مىاصبهم
ؤلاداسٍت ألي مً الجىائض .
مادة (: )8
ال ًجىص جششح شخص واحذ لجائضجين فى هفغ العام  ،هما ال ًجىص إلاً ظبم حصىله على حائضة أعلى الترشح
لجائضة أدوى مً حىائض الجامعت .
مادة (: )9
إحشاءاث الخلذم للجىائض ( الخلذًشٍت – الخفىق – الدصجُعُت )
 اظدُفاء طلب الخلذم للجائضة ( على مىكع الجامعت ) .أسبعت ملفاث معخىفاة بالخالى : بُان حالت وظُفُت معخمذ مً حهت العمل مبِىا به الخذسج الىظُفى واإلاهماث العلمُت والضٍاساث العلمُتوالذوساث الخذسٍبُت واإلاؤجمشاث العلمُت .
 العيرة الزاجُت . ؤلاهخاج العلمي اإلالذم للجائضة . كائمت باألبحاث اإلايشىسة . كائمت اإلاؤلفاث . عظىٍت اللجان والجمعُاث العلمُت .ؤلاداسة العامت للذساظاث العلُا والبحىث
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 بُان معخمذ بالجىائض وألاوظمت و اإلاششوعاث البحثُت التى كام أو اشترن فيها مبرساث الترشح معخمذة مً حهت الترشح ( باليعبت لجائضة الجامعت الخلذًشٍت ).أوال  :جائزة الجامعة التشجيعية
مادة (: )10
جمىح حامعت حىىب الىادي حائضة الجامعت الدصجُعُت لشباب الباحثين مً أعظاء هُئت الخذسَغ اإلاخميزًً فى
البحث العلمى وجطبُلاجه  ،ورلً بخلذًم أبحاث ميشىسة راث كُمت علمُت أوادًمُت وجطبُلُت .
مادة (: )11
جىىن حائضة الجامعت الدصجُعُت :
 ميافأة مالُت كذسها ( 4000أسبعت أالف حىُه مصشي ). شهادة جلذًش.مادة (: )12
ششوط الترشح :
 أال ًخجاوص عمش اإلاخلذم ً 40عاما عىذ الخلذم للجائضة .
 أن ٌشخمل ؤلاهخاج العلمى للمخلذم فى اإلاجاالث العلمُت وألاوادًمُت على خمغ بحىث ميشىسة فى مجالث علمُتمحىمت  ،بِىما ٌشخمل ؤلاهخاج العلمى على ثالثت بحىث ميشىسة فى اإلاجاالث ألادبُت والاوعاهُت .
 أال ًىىن كذ ظبم جلذًم ؤلاهخاج العلمى للحصىٌ على هفغ الجائضة ما لم ًخظمً إطافت حىهشٍت .ً
إهخاحا ظبم للمخلذم أن حصل بمىحبه على دسحت علمُت ( ماحعخير – دهخىساه ).
 أال ًخظمً ؤلاهخاج العلمى أن جىىن ألابحاث اإلالذمت للجائضة عليها اظم الجامعت . أن جىىن الابحاث اإلالذمت ميشىسة فى مجالث علمُت محىمت فى العىىاث الخمغ ألاخيرة مع اظدبعاد أبحاثاإلاؤجمشاث .
 أن ًىىن للمؤلفاث العلمُت اإلالذمت لىُل الجائضة الدصجُعُت فى اإلاجاالث الادبُت والاوعاهُت سكم إًذا بذاسالىخب اإلاصشٍت .
ثانيا  :جـائزة الجـامعة للتـفـوق العلمي
مادة (: )13
إحشاءاث الخلذم :
جمىح حامعت حىىب الىادي حائضة الجامعت للخفىق العلمي لألظاجزة الزًً أظهمىا بعطائهم وفىشهم وعلمهم
الخالق فى دعم معيرة البحث العلمي فى مجاٌ جخصصهم ورلً بخلذًم أبحاث ميشىسة راث كُمت علمُت
أوادًمُت وجطبُلُت .
مادة (:)14
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جىىن حائضة الجامعت للخفىق :
 -1ميافأة مالُت كذسها (  8000ثماهُت أالف حىُه مصشي ).
 -2شهادة جلذًش .
مادة (: )15
ششوط الترشح :
 -1أن ًىىن اإلاخلذم بذسحت أظخار وكض ى ثالث ظىىاث فى الذسحت على ألاكل على أن ًلذم خمعت بحىث فى
اإلاجاالث العلمُت وألاوادًمُت  ،وثالثت بحىث فى ألادبُت وؤلاوعاهُت ميشىسة فىمجالث علمُت محىمت
 -2أن جىىن ألابحاث اإلالذمت للجائضة عليها اظم الجامعت.
 -3أال ًمض ى على جاسٍخ وشش ألابحاث اإلالذمت للجائضة أهثر مً خمغ ظىىاث ظابلت على الخلذم للجائضة .
 -4أال ًىىن اإلاخلذم كذ ظبم له الحصىٌ على أي حائضة علمُت عً أي بحث مً البحىث اإلالذمت  ،وأال ًىىن كذ
جلذم بها للحصىٌ على حائضة اخشي .
ثالثا  :جـائـزة الجـامعة التقـديرية
مادة (: )16
جمىح حامعت حىىب الىادي حائضتها الخلذًشٍت للمخميزًً مً الاظاجزة الزًً أثشوا الحُاة الجامعُت بيشاطهم
ً
جلذًشا مً الجامعت لخذماتهم الجلُلت التى
العلمى فى مجاٌ جخصصهم  ،ومً أظعىا مذاسط علمُت مخميزة ورلً
كذمىها للجامعت وللىطً.
مادة (: )17
جىىن حائضة الجامعت الخلذًشٍت :
 -1ميافأة مالُت كذسها (  14000أسبعت عشش الف حىيها مصشٍا ) .
 -2شهادة جلذًش .
مادة (: )18
ششوط الخلذم:
ٌ -1شترط مشوس عشش ظىىاث أكذمُه فى دسحت ألاظخارًت عىذ الخلذم .
 -2أن جىىن ألابحاث اإلالذمت للجائضة عليها اظم الجامعت.
مادة (: )19
إحشاءاث الخحىُم :
 حعين لجىت الجىائض بشئاظت العُذ الاظخار الذهخىس  /هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا والبحىث العلمُتً
لجاها ثالثُت مً أعظاء اللجىت العلمُت الذائمت أومً روي الخبرة فى مجاٌ جخصص اإلاخلذمين لخلُُم البحىث
حعب الىمىرج الخاص بالخحىُم الخاص بالجائضة .
 حعشض هخائج الترشُحاث النهائُت على مجلغ الجامعتمادة (: )20
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إحشاءاث اإلاىح :
 جمىح حامعت حىىب الىادي في عُذالعلم العىىي بىاء على جىصُت لجىت الجىائض واعخماد مجلغ الجامعت الفائضبالجائضة فى ول مجاٌ مً بين اإلاششحين  ،على أن جشاعى اللىاعذ واإلاعاًير الخالُت :
ٌ -1عدبعذ مً اإلافاطلت الحاصلىن على أكل مً  %80همخىظط عام للذسحاث باليعبت لجائضة الجامعت
الدصجُعُت  ،و  %85لجائضة الخفىق  ،و  %90للخلذًشٍت .
ً -2خم جشجِب اإلاخلذمين  ،وجمىح الجائضة لألعلى فى مخىظط الذسحاث ( حمُع الجىائض ) .
 -3فى حالت حعاوي دسحاث اإلاششحين جمىح مىاصفت .
رابعا :جــائـزتى أحسـن عـمل مؤلف وأحسن عمل مترجم
مادة (:)21
ششوط الخلذم :
 )1جمىح حامعت حىىب الىادي حائضجين ألحعً عمل مؤلف ألبىائها مً أعظاء هُئت الخذسَغ ممً ًلىمىن
بخألُف هخاب أو ٌشاسن مع أخشًٍ فى جألُفه فى أي مجاٌ مً مجاالث العلىم اإلاخخلفت ميشىس باللغت العشبُت أو
الاهجليزًت  ،وحائضجين ألحعً عمل مترحم ألبىائها مً أعظاء هُئت الخذسَغ ممً ًلىمىن بالترحمت للعمل اإلالذم
مً اللغت العشبُت أو إليها ٌشاسن مع أخشًٍ فى جشحمخه فى أي مجاٌ مً مجاالث العلىم اإلاخخلفت كُمت الجائضة
 (2000ألفى حىُه مصشي )  ،على أن ًىىن العمل اإلاؤلف أو اإلاترحم كذ وشش فى هفغ عام الخلذم لىُل الجائضة .
 )2أن ًخظمً العمل اإلاؤلف أو اإلاترحم معاهماث باسصة وأصُلت مً شأنها جطىٍش اإلاعشفت لذي اإلاجخمع وسفع
اإلاعخىي العلمى والثلافى .
ُ
ُ
ترحم مً أعظاء هُئت الخذسَغ بالجامعت أو الهُئت اإلاعاوهت أو ؤلاداسٍين بالجامعت .
 )2أن ًىىن اإلا ِؤلف أواإلا ِ
 )3أال ًىىن العمل اإلالذم كذ حصل على حىائض مماثلت أو أهه مأخىر مً سظائل حامعُت .
 )4أال ًىىن العمل اإلالذممأخىرا مً سظائل حامعُت  ،وأال ًىىن طمً اإلالشساث الذساظُت اإلالشسة على طالب أي
مً الفشق الذساظُت باليلُت التى ًيخمى إليها اإلاخلذم ،
 )5أن ًخظمً العمل اإلالذم " الاظم ألاصلي للىخاب اإلاترحم  ،واظم الىاشش ألاحىبي  ،وجاسٍخ اليشش ،وداس اليشش"(
لجائضة أحعً عمل مترحم ) .
 )6ال ًجىص الخلذم بأهثر مً عمل واحذ فى هفغ العام .
 )7أن ًىىن كذ جم وشش العمل اإلالذم فى إحذي دوس اليشش اإلاعترف بها وله سكم إًذا و جشكُم دولى.
ششوط اإلاىح  ( :لجائضة أحعً عمل مترحم )
ً
مخميزا .
ا) أن ًىىن أصل العمل اإلاترحم
 )2أن ًىخب العمل اإلاترحم بلغت فصُحت .
 )3مشاعاة حلىق اإلالىُت الفىشٍت فى العمل ألاصلي والعمل اإلاترحم .
 )4الذكت فى الترحمت وألاماهت فى الىلل والخىثُم .
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إحشاءاث الخلذم للجائضة :
ا) ملء همىرج الخلذم "على مىكع الجامعت".
 )2العيرة الزاجُت للمؤلف أو اإلاترحم . .
 )3صىسة مً إرن الترحمت ( لجائضة أحعً عمل مترحم ) .
 )4وسخت واحذة أصلُت مً العمل اإلاترحم والعمل ألاصلى  ،باإلطافت إلى ثالث وسخ وسكُت مً العمل اإلاترحم
والعمل ألاصلي ( لجائضة أحعً عمل مترحم )أسبع وسخ مً الىخاب اإلاؤلف ( لجائضة أحعً عمل مؤلف ) ولً جشد
ألاعماٌ للمخلذم مشة أخشي .
خامسا  :الـجـوائـز الشخـصيـة
مادة (: )22
ٌعلً عً الجىائض الصخصُت اإلالذمت بأظماء أفشاد بعذ وطع كُمت الجائضة فى الصىادًم الخاصت  ،وبششوطها
* حائضة أ.د /جحُت هاشم ظلُم( أظخار الىُمُاء الحُىٍت بطب أظُىط ) ألحعً بحث ًلذم في
ً
حصجُعا منها للبحث العلمي خاصت مً صغاس الباحثين مً ولُت
( الخلل في الاظخلالب وألامشاض الجُيُت ) ورلً
الطب البششي بجامعت حىىب الىادي وكُمتها  1000حىُه مصشي .
مادة (: )23
ُ
* جمىح ميافأة كذسها ( 300ثالثمائت حىُه للمحىمين لجىائض الجامعت )  ،هما جمىح ميافأة للجىت الجىائض وؤلاداساة
ً
ظىىٍا .
العامت للذساظاث العلُا والبحىث وؤلاداساث اإلاعاوهت لها ًلشها مجلغ الجامعت
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