ادارة البحوث العلمية

االدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

الئحة املشروعات البحثية
املعذلة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ  77فبراير 7272م
مقذمة:
جحسص حامعت حىىب الىادي على حشجُع البحث العلمي فى وافت اإلاجاالث ،وجلدًم الدعم اإلاالي وتهُئت
البِئت البحثُت اإلاالئمت ألعظاء هُئت الخدزَع ومعاوهيهم لحساء البحىر فى مجاالث اهخمامهم  ،لرا جلىم
الجامعت بخمىٍل اإلاشسوعاث البحثُت التى حظاعد على ذلً وفلا لللىاعد اإلاىظمت اإلاخمثلت في اإلاىاد الخالُت:
مادة (:)1
ثتم إجراءات ثمىيل املشروعات البحثية كل عام وفق الجذول السمني التالي:
التاريخ

النشاط
فخح باب الخلدم لخمىٍل اإلاشسوعاث البحثُت

بداًت أهخىبس

إغالق باب الخلدم لخمىٍل اإلاشسوعاث البحثُت

نهاًت أهخىبس

جحىُم اإلاشسوعاث

هىفمبر – دٌظمبر

إعالن اإلاشسوعاث الفائصة

بداًت مازض

الخعاكد

نهاًت مازض

حظلُم مخسحاث اإلاشسوع

الًصٍد عً عامين مً بداًت الخعاكد

مادة (: )7
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جخمثل اإلاشسوعاث البحثُت التي تمولها الجامعت في:
 )1إحساء البحىر الىظسٍت.
 )2إحساء البحىر الخؼبُلُت.
مادة ( : )3
جيىن اإلاشسوعاث البحثُت اإلالدمت مىحهت للمظاهمت في جحلُم أهداف الخؼت الاطتراجُجُت اللىمُت
للعلىم والخىىىلىحُا والابخياز–  ،2232في اإلاجاالث الخالُت:
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الؼاكت
اإلاُاه
الصحت
الصزاعت والغراء
حماًت البِئت واإلاىازد الؼبُعُت
الخؼبُلاث الخىىىلىحُت والعلىم اإلاظخلبلُت والبُيُت
الصىاعاث الاطتراجُجُت
جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث
الخعلُم أمً كىمي
الاطدثماز والخجازة والىلل
صىاعت الظُاحت
الخىمُت الاحخماعُت
الهىٍت اإلاصسٍت
مجاالث أخس ٰى .

مادة (: )4

ً
جلىم الجامعت طىىٍا بخمىٍل خمظت وزالزين ( )35مشسوعا ،مدة اإلاشسوع الىاحد جمخد إلى أزبعت
وعشسًٍ ( )24شهسا مً بداًت الخعاكد ،واإلابلغ اإلاحدد ليل مشسوع هى (  )12222عشسة آالف حىُه إلاشسوع
اليلُت الىظسٍت ،و( )42222أزبعىن ألف حىُه إلاشسوع اليلُت العملُت ،وٍيىن الخىافع بين باحثي اليلُت
الىاحدة على ما خصص لهره اليلُت مً ميزاهُت طىىٍت لخمىٍل اإلاشسوعاث البحثُت ،بشسغ أال ًلل مخىطؽ
جلُُم اإلاحىمين عً ( ،)%55وٍيىن الخمىٍل وفم الجدوٌ الخالي:

العلىم
الؼب
الؼب البُؼسي
آلاداب
الهىدطت

23.03%
21.82%
9.46%
7.89%
5.63%
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الكلية

الىزن النسبي للكلية

عذد املشروعات التي
يتم ثمىيلها سنىيا
4
4
2
6
1

إجمالي املخصص لتمىيل مشروعات
الكلية
160000
160000
80000
60000
40000
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الصزاعت
التربُت
التربُت الىىعُت
الخمسٍع
ػب الفم وألاطىان
العالج الؼبُعي
الخجازة
الصُدلت
آلازاز
التربُت السٍاطُت
الاعالم
التربُت بالغسدكت
الحلىق
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5.59%
4.28%
4.06%
3.18%
2.76%
2.07%
2.02%
1.83%
1.47%
1.36%
1.35%
1.33%
0.88%

إلاجمالي

1
3
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
35

40000
30000
30000
40000
40000
40000
20000
40000
10000
10000
10000
10000
10000
830000
ثماني مائة وثالثىن ألف جنيه

جم حظاب ألاوشان اليظبُت لليلُاث في الجدوٌ الظابم على الىحى الخالي ( :وَعاد الىظس في الخىشَع حظب جؼىز أعداد اليىادز ألاوادًمُت باليلُت):

معُد

مدزض مظاعد

عظى هُئت جدزَع

 1هلؼت

 2هلؼت

 3هلؼت

هىع اليلُت
عملُت
 2هلؼت

إوظاهُت
 1هلؼت

مادة ( : )5

مادة ( : )6
ال جخم حظىٍت طلفت اإلاشسوعاث البحثُت إال بعد حظلُم البحث أو شهادة كبىله وفم ما هى محدد في اإلاادة
( )5أعاله ،وحعخبر الظلفت عهدة مظخدامت على الباحث السئِس ي ،وال ًخم حظىٍتها إال بمىافلت هائب زئِع
الجامعت لشئىن الدزاطاث العلُا والبحىر ،وذلً بعد جلدًم الباحث اإلاؼلىب مىه مً مخسحاث بحثُت.
مادة ( : )7
جامعة جنوب الوادي  -اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث

فاكس 3120693690 :

هاتف 9992 – 9623 :

3Page

ًجب أن جيىن مخسحاث اإلاشسوع البحثي الىاحد هي وشس أو كبىٌ لليشس لعدد بحث واحد (على ألاكل) في
مجلت علمُت دولُت مصىفت في كاعدة بُاهاث طيىبع ( ،)Scopusأو كاعدة بُاهاث (،)Web of Scienceحتى
وإن واهذ في أكل زبع مً اللاعدجين (طىاء لليلُاث العملُت أو ؤلاوظاهُت).
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جخحمل الجامعت وظبت ( )%55مً كُمت اليشس الدولي لألبحار اإلاظخخسحت مً اإلاشسوعاث البحثُت في
مجالث السبع ألاوٌ والثاوي ،حظب اإلاجالث اإلاىةحت أعاله في اإلاادة (.)5
مادة ( : )8
الًجىش الخلدم باألبحار التي جم اهخاحها مً اإلاشسوعاث البحثُت اإلامىلت مً الجامعت إلى حىائص اليشس التي
جلدمها الجامعت بجمُع أهىاعها إلاىع الاطخفادة مسجين  ،وإعؼاء فسصت للباحثين آلاخسًٍ.
مادة ( : )9
ًيىن الباحث السئِس ى وهائبه مً أعظاء هُئت الخدزَع بجامعت حىىب الىادي ،وال ًلل الفسٍم البحثي عً
زالزت باحثين.
مادة (: )12
ٌشازن الباحث فى مشسوع بحثي واحد هباحث زئِس ى ،ومشسوع واحد هباحث مشازن.
مادة (: )11
فى حاٌ طفس الباحث السئِس ى ًحل محله هائب الباحث السئِس ى.
مادة (: )17
جخعاكد الجامعت مع الباحث السئِس ى ،بحُث جخصص وظبت  % 55مً اإلاشسوع إلاظخلصماث البحث
(اإلاشسوع)،على أن ًمىح أعظاء الفسٍم البحثي مً الجامعت  %15مً حملت الخمىٍل هميافأة بعد وشس بحث
مً اإلاشسوع وفم ما هص علُه في اإلاادة ( )5مً هره الالئحت.
مادة (: )13
ٌغؼى الخمىٍل اإلالدم شساء الىُماوٍاث والخحالُل والاطخبُاهاث ووشس البحىر وآلاالث واإلاعداث الصغيرة،
وال ٌغؼى شساء أحهصة الىمبُىجس والؼابعاث أو اإلااسحاث الظىئُت  ،اوألاحباز.
جلىم إدازة البحىر العلمُت بالدازة العامت للدزاطاث العلُا بإعداد هماذج الخلدم وهماذج الخعاكد.
مادة (: )15

ً
ًلدم الفسٍم البحثي للمشسوع جلسٍسا فىُا ،وآخس مالُا ػبلا للىماذج اإلاعدة لرلً ول زالزت أشهس.

مادة (: )16
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مادة (: )14
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إذا اهتهذ اإلادة الصمىُت اإلاحددة للمشسوع البحثي ولم ًىجصً ،لىم الباحث بخلدًم جلسٍس إلى الظُد أ.د.
هائب زئِع الجامعت لشئىن الدزاطاث العلُا والبحىر ًخظمً اإلابرزاث التى أدث إلى الخأخير وأطباب عدم
ؤلاهجاش ،وٍيىن مً حم الظُد أ.د .هائب زئِع الجامعت لشئىن الدزاطاث العلُا والبحىر آلاحى :
أ) الظماح بمد فترة اإلاشسوع إلادة الجصٍد عً زالزت أشهس ،وأال ًترجب على ذلً أي مظخحلاث مالُت
إطافُت.
ب) سحب اإلاشسوع مً الباحث ،واطترداد ماجم صسفه.
ث) إجخاذ كساز مىاطب حظب الحالت.
مادة (:)17
الًحم للباحث الفائص بمشسوع بحثي فى الظىت الظابلت الخلدم ألحد اإلاشسوعاث فى الظىت الخالُت إال
بعد الاهتهاء مً اإلاشسوع الفائص به وعسض هخائجه ،ووشس بحث وفم ما هص علُه في اإلاادة ( )5مً هره
الالئحت.
مادة (:)18
ًخم إزطاٌ اإلاشسوعاث البحثُت اإلالدمت إلى إزىين مً اإلاحىمين مً ألاطاجرة والخبراء فى مجاٌ الخخصص
مً خازج الجامعت.
مادة ( :) 19
ًمىح ول محىم مً محىمى اإلاشسوعاث مبلغ ( )522خمظمائت حىُه عً ول مشسوع ،وال ًخم إزطاٌ أهثر
مً مشسوعين للمحىم الىاحد.
مادة (:)72
جمىح ؤلادازة العامت للدزاطاث العلُا والبحىر وؤلادازاث اإلاعاوهت ميافأة ًلسزها مجلع الجامعت.
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