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تعلــن الجامعــة عــن  بــدء إعتمـــاد  2012/2013البحــوث بجامعــة دمنهــور لعــام فــى إطــار برنــامج دعــم 

) 150.000(عات البحثیة بحیث ال یتجاوز تمویل البحث الواحد مائة وخمسون ألف جنیهًا مصریًا تمویل المشرو 
  .شهر 24وال تزید مدة إجراء البحث عن كحد أقصى 

  :أهداف البرنامج: والً أ
نســـانیة وكـــذلك النشـــر العلمـــى العلمیـــة والتطبیقیـــة واإلجمیـــع التخصصـــات تشـــجیع البحـــوث المبتكـــرة فـــى  -1

  .المتمیز
: مـن القـومى المصـرى ولهـا عائـد تنمـوى وهـىع البحوث فى المجاالت التى تمس األأولویة لتشجی إعطاء -2

 .القیمى المجتمعى ـ البناءةـ البیئ-الطاقة –المیاه  –الغذاء  -الصحة –التعلیم 

فى حالـة وجـود مشـروع بحثـى خـارج المجـاالت المحـددة سـالفة الـذكر یجـوز قبولهـا كمشـروع بحثـى یمـول  -3
 .هداف البرنامج وتتوافر فیه الشروط الموضحة بالبرنامجأذا كان یتوافق مع ة إمن الجامع

 .خص شباب الباحثینعضاء هیئة التدریس ومساعدیهم وعلى األاإلرتقاء بالقدرات البحثیة أل -4

لتحقیـق التكامـل بـین كلیـات تشجیع العمل البحثى الجماعى من خالل دعم البحوث متعددة التخصصات  -5
 .الجامعة

ضــافیة مــن مصــادر الــدعم مج بحیــث تشــكل نــواة جاذبــة لمــوارد إار البحــوث الممولــة مــن هــذا البرنــاسـتثمإ -6
 .والتمویل المحلیة والدولیة

 .ودعم مراكز التمیز البحثى العلمىنشاء العمل على إ -7

 .التوافق مع خطة الدولة للبحث العلمى -8

  :    الشروط االساسیة للحصول على تمویل البحوث:ثانیا 
  .هداف البرنامج المذكورة عالیهأتتوافق مشروعات البحوث المقدمة مع ن أ  - 1
  .خالقیة والقانونیة الخاصة بالبحث العلمىلتزم مشروعات البحوث بالقواعد األن تأ -2
  )(Research Application Form ستیفاء جمیع البیانات المطلوبة فى طلب تمویل البحثإ -3
  :ن تكونریقة علمیة جیدة وأن یكون مشروع البحث مكتوبا بطأ -4

  .هداف البحث  واضحة ومحددة  ومترابطة وقابلة للتحقیقأ*            
  .خطة وطرق البحث واضحة ومنطقیة وقابلة للتنفیذ*            

  .و فائدة تطبیقیةأضافة علمیة أن یحقق البحث إ -5
  .ن تكون نتائج البحث قابلة للنشر فى الدوریات العالمیةأ -6
  .تمام البحثأن یكون التمویل ضروریا إل -7



  .خرىالبحث قد حصل على تمویل من جهة أ ال یكونأ -8
هیئـة التـدریس العـاملین أعضـاء ن یكونـا مـن بـین وأتحدید الباحث الرئیسى وكذلك الباحـث الرئیسـى المشـارك  -9

  .بالجامعة

  :تفضیلیة للحصول على تمویل البحوث میزات :ثالثاً 
  .بحاث منشورة فى ذات المجالأن یكون للمتقدمین بالمشروع أ -1
مـــن التكامـــل بـــین كلیـــات  ن یحقـــق قـــدراً مكــان، وأن یكــون مشـــروع البحـــث متعـــدد التخصصـــات بقـــدر اإلأ -2

  .خرىكذلك بینها وبین مراكز البحوث األالجامعة و 
 .قدرات شباب الباحثین بالجامعة جیدة لبناء ن یوفر مشروع البحث فرصاً أ -3

 .طراف المعنیة فى تمویل المشروعمشاركة أصحاب المصالح واأل -4

 .ن یكون المشروع نواة صالحة لجذب مصادر دعم وتمویل خارجىأ -5

  :تقدیم الطلبات:رابعاً 
لكترونیـه اإلة باللغة االنجلیزیة على النموذج المعلن على موقع الجامعـة علـى الشـبكتستوفى الطلبات   -1       

)www.damanhour.edu.eg ( نسانیةلعربیة بالنسبة للعلوم اإلاویمكن تقدیم الطلبات باللغة.  
نائــب رئــیس الجامعــة  للدراســات العلیــا والبحــوث مــن عــدد / إلــى مكتــب األســتاذ الــدكتورتقــدم الطلبــات   -2

  .للمشروع البحثى المقترح) CD(لى قرص مدمج إ خمس نسخ ورقیة باالضافة

  2012یولیو  31الثالثاء الموافق  اخر موعد لقبول الطلبات هو-3

  :تقییم المشروعات البحثیة المقدمة: خامسا
  .ساسیة والمیزات التفضیلیة المذكورةیتم تقییم مشروعات البحوث والمفاضلة بینها فى ضوء الشروط األ -1
ً یـتم إختیـار  -2 قیـیم اللجـان المتخصصـة، ونتـائج علـى نتـائج ت المشـروعات الفـائزة بطریقـة تنافسـیة وذلـك بنـاء

 .مام لجان التحكیم المتخصصةأى لفریق المشروع البحثى والمناقشة العرض الشفو 
 

  .ستفادة المرجوةلكى تتحقق منه اإل قسام الكلیةبرنامج دعم البحوث بالجامعة على أرجاء التفضل بتعمیم 
  

        والتقدیر،،،، ائق االحترامبقبول فسیادتكم وتفضلو                                    
          

  نائب رئیس الجامعة                                               
  للدراسات العلیا والبحوث                                                       

  
  سعید محمد جبر/ د .ا                                              


