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انخطٕاد اإلصتششبدٚخ
نتًٕٚم يششٔعبد ثحثٛخ يتًٛزح
تًٕٚم جبيعخ صْٕبج
ألعضبء ْٛئخ انتذسٚش ٔيعبَٔٓٛى
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انًضًٗ
انًقذيخ -------------------------------------------------------------
انٓذف انعبو --------------------------------------------------------
االْذاف انفشعٛخ ---------------------------------------------------
انتًٕٚم ------------------------------------------------------------
اختصبصبد نجُخ انًششٔعبد ٔانجٕائز ------------------------------
انتٕقٛتبد انزيُٛخ نهحصٕل انًششٔعبد انجحثٛخ انًتًٛزح --------------
إجشاءاد انحصٕل عه ٙتًٕٚم يششٔع ثحث ٙتطجٛق------------------ ٙ
انًعبٛٚش انًٕضٕعٛخ -انعبيخ نتقٛٛى انًششٔعبد انجحثٛخ انًتًٛزح -------
يعبٛٚش تقٛٛى انًششٔعبد انجحثٛخ ثًعشفخ انًحكً------------- ٍٛ
دسجبد تقٛٛى انًحكً--------- --------------------------------- ٍٛ
انًشتشٚبد ---------------------------------------------------------
انُزاع انقبََٕ---------------------------------------------------- ٙ
انًُبرج انًطهٕثخ نهتقذو --------------------------------------------

انصفحخ

يقذيّ:
اتساقا مع رؤية ورسالة الجامعة واهدافها االستراتيجية وضعت الجامعة الئحة لتنفيذ
أفكار اعضاء هيئة التدريس البحثية من خالل مشروعات تمول من موازنة الجامعة .حيث
ترمي هذه الالئحة إلي تطوير قطاع البحوث العلمية بالجامعة ودعم االمكانيات والتسهيالت
البحثية ،وزيادة التالحم بين الفرق البحثية المختلفة بالجامعة لتنفيذ اعمال بحثية جماعية
متعددة التخصصات .كما ترمي هذه الالئحة لتشجيع التالحم بين الفرق البحثية بالجامعة
والقطاعات االنتاجية العامة واالهلية والخاصة بما يعود بالمنفعة علي جميع الجهات.
المشروعات الممولة من الجامعة لتنفيذ افكار بحثية مبتكرة هي مشروعات تنافسيه
يقتصر التقدم اليها علي اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المنتسبون لجامعة سوهاج .يهدف
كل مشروع إلنجاز فكره بحثية من خالل بحث علمي او رسالة علميه بعد موافقة الجامعة علي
اتمام ذلك ،وبما يحقق الهدف التي انِشأت تلك المشروعات من أجلها .يتم االعالن عن كل
دورة من دورات التمويل من خالل لجنة المشروعات والجوائز والتي تقوم بعملها من خالل
وحدة ادارة المشروعات بالجامعة.
تهدف جامعة سوهاج من خالل المشروعات الممولة من موازنتها إلي توعية أعضاء
هيئة التدريس ومعاونيهم بأهمية الحصول علي تمويل ألفكارهم البحثية من جهات محليه أو
قومية أو عالمية من خالل نظم المشروعات التنافسية ،ليس فقط في مجال البحث العلمي بل
في مجاالت أخري ،مثل مشروعات التطوير التي تستهدف التعليم وخدمة المجتمع و تنمية
البيئة ،وهذا بناء علي أيمان جامعة سوهاج بمثلث المعرفة في منظومة التعليم العالي
وضرورة اكتمال أضالعه.

انٓذف انعبو:
تعزيز دور الجامعة في انتاج المعارف والتقنيات وحل مشكالت المجتمع المحلي والقومي .

االْذاف انفشعٛخ:
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دعم األفكار الخالقة ألعضاء هيئة التدريس والتي تستهدف انتاج معارف او تقنيات
متقدمة في جال تخصصاتهم العلمية.
دعم الفرق البحثية واالفكار الخالقة بالجامعة.
دعم الروابط بين الجامعة والمجتمع المحلي والقومي لحل مشكالت محددة.
زيادة موارد الجامعة من خالل انتاج وتسويق مخرجات البحث العلمي.
تشجيع النشر العلمي المتميز.
دعم تنفيذ االبحاث الجماعية متعددة التخصصات.
رفع مهارات اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لجلب تمويل ألفكارهم البحثية من خالل
المشروعات التنافسية القومية والدولية.

تمنح المشروعات لقطاعات جامعة سوهاج طبقا لما يلي:
 .1قطاع العلوم االساسية.

 .2قطاع العلوم التطبيقية ( 1الزراعية والبيطرية)

 .3قطاع العلوم التطبيقية  ( 2والهندسية واالثار والتعليم الصناعي)
 .4قطاع العلوم اال نسانية.
 .5قطاع العلوم الطبية.

التمويل:
بحد أقصي خمسون الف جنيه للكليات العملية وثالثون الف جنيه لكليات العلوم
االنسانية.
يتم صرف التمويل المتاح طبقا لما يلي:
بند  :1المشتريات ( %55الكيماويات – األجهزة – خامات – تجهيزات – تحليل
عينات – برامج – اخري)
بند  :2مكافآت (.)%15
يجوز تحويل من البند رقم  2الي البند رقم  1وال يجوز العكس.

اختصبصبد انهجُخ ف ٙيجبل انًششٔعبد انجحثٛخ:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اختيار لجان المحكمين وإتمام اإلجراءات ما قبل وما بعد التحكيم .
مراجعة ميزانية المشروع قبل التعاقد ومتابعة تنفيذ المشروعات وفقا للجداول الزمنية
لمقترح في نموذج التقدم بعد التعاقد.
مراجعة التقارير الربع سنوية الدورية وتحديد مدي التقدم في خطة المشروع.
تحديدالمشروعات المقبولة وفق اللمعاييرالموضوعية.
تحديد المشروعات الفائزة التي سيتم تمويلها.
تحديد نهائي للميزانيه المخصصه لكل مشروع بحثي.

انتٕقٛتبد انزيُٛخ نهحصٕل عه ٙانًششٔعبد انجحثٛخ انتطجٛقٛخ:
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 -1االعالن :يعلن عن التقدم للمشروعات مره واحده سنويا :تبدأ في األول من مايو.
ويغلق باب التقدم بتاريخ  31مايو(يستثني من ذلك عام .)2019
 -2التعاقد :يتم مناقشة ميزانية المشروع والتعاقد خالل شهر من إعالن النتيجة.
 -3مدة المشروع من  24-6شهر  ،يمكن المد لمدة  6شهور اخري بعد موافقة لجنة
المشروعات والجوائز.

إجشاءاد انحصٕل عه ٙتًٕٚم يششٔع ثحث:ٙ
بعد االعالن عن دورة التقدم للمشروعات وتحديد مجاالت التقدم (إن وجد)  ،وللحصول علي
تمويل مشروع بحثي يجب علي الباحث او الفريق البحثي إتباع اإلجراءات التالية:
 -1استيفاء نماذج (نموذج 1و2و )3التقدم للحصول علي تمويل مشروع بحثي  ،مع
ضرورة الحصول علي موافقة مجلسي القسم والكلية علي التقدم بالفكرة البحثية طلبا
للتمويل من الجامعة ،وهذه الموافقة مدرجة في نموذج التقدم.
 -2تقررا للجنة مدي أهلية المشروع في ضوء المجاالت و المعاير الموضوعية المعلنة
ومدي احقية المتقدم للحصول علي التمويل من عدمه.
 -3تتخذ اللجنة اإلجراءات الالزمة لتحكيم المشروعات ومتابعة ذلك طبقا للجدول الزمني
المعلن من قبل اللجنة .
 -4بناءاعلي توصية المحكمين وفي ضوء المجاالت (إن وجد) و توافر الميزانية الالزمة
للتمويل يتم اعالن نتائج التحكيم.
 -5رأي اللجنة نهائي واليجوزالطعن فيه ،ويجوزالتقدم بمشروع بحثي سبق أن رفضته
اللجنة بعد ادخال التعديالت الالزمة بناء علي اراء المحكمين او ما يقوم به الباحثين
المتقدمين طهجب نهتًٕٚم.
ٚ -6تى اخطبس انجبحث /انفشٚق انجحث ٙيٛعبد يُبقشخ يٛزاَٛخ انًششٔع يع انهجُخ ٔاتخبر
أ٘ اجشاء تصحٛح.ٙ
 -7ترفع لجنة المشروعات البحثية المقبولة للتمويل إلي األستاذ الدكتور /رئيس الجامعة
للعرض علي مجلس الجامعة وللموافقة علي بدأ التنفيذ والتمويل.
 -8يتم إخطارالباحث الرئيسي من قبل وحدة إدارة المشروعات بالموافقة النهائية علي
تمويل المشروع .كًب تقٕو ٔحذح إداسح انًششٔعبد بتسهيل إجراء التعاقد بين الطرف
األول السيدأ.د رئيس الجامعة والطرف الثاني الباحث الرئيسي للمشروع .يبدأ تنفيذ
المشروع بعد توقيع العقد مباشرة.
 -9التقدم للمشروعات و التقارير الدوريه تسلم لوحدة إدارة المشروعات  ،والتي تقوم
بدورها بالعرض علي اللجنة.

انًعبٛٚش انًٕضٕعٛخ-انعبيخ نتقٛٛى انًششٔعبد انجحثٛخ :
يتم تقييم المشروعات البحثية التطبيقية بصفة مبدئية من قبل لجنة المشروعات ،لتقييم
مدي استيفاء المشروعات المقدمة للمعايير الموضوعية-العامة  ،سوف يتم هذا اإلجراء قبل
إرسال المشروعات الي المحكمين كل حسب تخصصه .المعايير الموضوعية–العامة هي:
 -1ارتباط المشروع البحثي بالخطة البحثية و الخطة االستراتيجية للجامعة ورؤية مصر
.2030
 -2استجبط انًششٔعبد انًقذيخ ثبنًجبالد انًطشٔحخ (إٌ ٔجذ) ف ٙكم دٔسح تقذو.
 -3خبرات الفريق البحثي في مجال المشروع المقدم.
4

لجنة مشرعات وجوائز الجامعة
وحدة إدارة المشروعات
جامعة سوهاج
نموذج التقدم لجامعة سوهاج للحصول علي تمويل لمشروع بحثي متميز
************************************************************************************************

-4
-5

-6
-7
-8

أٌ ٚكٌٕ كم يٍ انجبحث انشئٛضٔ ٙانجبحث انًضبعذ يُتضت نجبيعخ صْٕبج ٔعهٙ
سأس انعًم.
أٌ ٚكووٌٕ يشووشٔع انجحثوو ٙيقووذو يووٍ خ و ل انًُووٕرج (ًَووٕرج  )1انًعووذ نووزنم ٔ يكتٕثووب
ثطشٚقخ عهًٛخ جٛذح (ثبنهغخ االَجهٛزٚخ نقطبع :انصحخ ٔ انزساعوخ ٔ انطبقوخ ٔ انجٛئوخ
ٔ انُٓذصخ ٔ انعهٕو األصبصٛخٔ ،ثبنهغخ انعشثٛخ أ االَجهٛز ّٚنقطبع انعهٕو االَضوبَٛخ ٔ
االجتًبعٛخ ٔ انتشثٕٚخ)
يضتٕف ٙانجٛبَبد ٔانتٕقٛعبد ٔاالعتًبداد انًطهٕثخ.
أٌ ٚكٌٕ انتًٕٚم انًطهٕة ف ٙحذٔد انًتبح ٔيجشس ف ٙكم ثُذ يٍ ثُٕدِ.
أال ٚكٌٕ انًششٔع قذ حصم عهٗ تًٕٚم يٍ جٓخ يبَحخ أخشٖ.

يعبٛٚش تقٛٛى انًششٔعبد انجحثٛخ ثًعشفخ انًحكً:ٍٛ
يتم تقييم المشروعات البحثية بمعرفةالمحكمين وفقا للمعاييرالتالية:
 -1االصالة واالبتكار.
 -2وضوحاألهداف.
 -3المنهجية وطرق التنفيذ.
 -4الجدول الزمني.
 -5مالءمة الميزانية المقترحة لتحقيق مخرجات المشروع.
 -6مخرجات المشرع في مجال المساهمة في الحصول علي معارف او تقنيات مبتكره ،
أو حل مشكلة اقتصاديه او مجتمعيه بطريقه علميه.
 -7استمرارية وتطوير الفكرة.
 -8نشر الفكرة و النشر العلمي المتوقع.
 -9التقييم والمتابعة لضمان المخرجات وتحقق األهداف.

درجات تقييم المحكمين:
الدرجة

عنصر التقييم

5
 -1األصالة واالبتكار
5
 -2وضوح األهداف
 -3المنهجية (مشكلة الدراسة  /المتغيرات والقياس  /أساليب تحليل 11
البيانات )
5
 -4الجدول الزمني ومراحل التنفيذ
5
 -5مالءمة الميزانية المقترحة لتحقيق األهداف
31
 -6خبرات الفريق البحثي
21
 -7المساهمة في حل مشكلة تطبيقية او معرفيه او تقنية
 -5المردود المعرفي أو االقتصادي  /االجتماعي للمشروع علي المجتمع 11
 -9االستمرارية والترويج لنتائج ومخرجات المشروع والنشر العلمي 5
المتوقع
5
كيفية تقييم ومتابعة جودة المخرجات
-11
االجمالي

المشتريات:
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المشتريات تتم طبقا لإلجراءات المتبعة بجامعة سوهاج ومن خالل ادارة المشتريات
الخاصة بالكلية المنتسب لها المتقدم .مع مالحظة عدم جواز تعدي الميزانية المحددة فيما
يخص االجهزة والكيماويات والتجهيزات او أي مشتريات اخري .مع العلم ان لجنة
المشروعات ال تعارض تدخل الكلية او الجامعة لدعم المشروع ماليا اثناء فترة اجراء انشطة
المشروع ولكن بعد مراجعة اللجنة والسماح بذلك ورفع االمر الي الجامعة او الكلية.

النزاع القانوني:
أي نزاع قانوني يخضع لإلجراءات المتعارف عليها والطبيعية المعمول بها في
الجامعة  ،وما تراه الجامعة مناسب إذا تطلب األمر الخروج الي جهات قانونيه خارج الجامعة.

النماذج المطلوبة للتقدم:
النموذج ر قم ( : )1النموذج الخاص بالمقترح.
النموذج رقم ( : )2بيان حاله لكل الفريق البحثي مستخرج من .MIS
النموذج رقم ( :)3شهادة الخبرة مختصره ألعضاء المشروع تحدد خبرة األعضاء في مجال
المشروع.
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