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 البحث العلمي/ قرارات متفرقة 
 

  يصرف مكافأة للمقيمين الذيين يوللذلع لمليذق يقيذيك الكوذل ال لميذق وط مهالعايطذا لذن عريذ  لمذا ة

 البحث ال لمي للى وع يوك يحديدها بقرار من األسواذ الذريي  باذاع للذى يا ذيل لااذق البحذث ال لمذي 

طم اطاة مكافأة المقيك من خارج األر ع بمكافأة المقيك  اخل األر ع
1. 

  الملافقق للى يلثي  طي ايل البحلث ال لميق الوي يقلم بطا ولضاع هيئق الودري  في الكليات المهولفق

لدى لااوي البحث ال لمي في الق ك طالكليق قبل القيام بطيه األبحاث
 . 

  ح اب األبحاث ال لميق وط ال ذل  الارريذق   ب ب ذد  حضذار المذا ة لدم الوما  وي فايلرة يصرف من

طالفذذايلرة  لذذى  ذذ بق ال طذذدة للم اياذذق طي ذذايل الملااذذفات (  ذا كانذذت يحمذذل اذذفق ال طذذدة)المشذذوراة 

الصذذحيحق الدقيقذذق  طمذذن ثذذك يذذوك  لذذدا  م ذذواد اءخذذراج  طع  باذذاع للولقيذذ  لليذذ  مذذن قبذذل الشذذه  

الم اي
 . 

 حاث ال لميق الوي ياشر في مالقلدم احو اب ابب 
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كلنطا غير موهصصق طيو ار  م  ي ليمات الورقيق الم ملل بطا في الاام ق
 . 

  سهاا بت لبحهب  السعهبد بسدد مالسخب ت ال( الباحب )قرر مجلس العمداء الطلب  مبع و بي ة ابت السبدر س
 .الخ... ولى شكل يرقت ولم ت مسشيرة أي براءة إ سراع 

 

  قرر مجلس العمداء الميافدت ولى إرخال جم ع األبحا  العلم ت السي لب  سحسخب   بمع الحبد األدسبى
في حال سحد دها لشريط المجالت العلم ت الياردة فبي ( كأبحا  داومت)للسرق ت للمحكم ع ال ارج  ع 

 .مع سعل مات اله ات السدر خ ت( أيلا /  )المادة 
 

  قرر مجلس العمداء احسخا  درجت السصس ف(Q ) المس مست اليرقت العلم ت المرخلت للسشبر قببل قببل
 2-:، كما  لي112 / /1سار خ 

 .احسخا  درجت السصس ف األولى آل ر خسس ع مع سار خ إرخال البح  للسشر .1

 .لمي يع البح  في حالت سدا ل ميا  ع السشر دا ل المجلت احسخا  درجت السصس ف األولى . 
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