
 

 مركز بحوث كلية اآلداب
 
 

 

 ضوابط دعم بحث بعد النشر

هـ(5341/5341)المقرة في الجلسة الثانية للعام الجامعي   

 2من  1صفحة 
 
 

 أوالً: شروط التقدم:

 .ٌ ٚكٌٕ انًتمذو يٍ أػضبء ْٛئخ انتذسٚس ثكهٛخ اٜداةأ 1

 .ٚكٌٕ انًتمذو ْٕ انجبحج انشئٛسٌ أ 2

أٔ  فٙ أحذ انًجالد انثالث انًؼتًذح  ISIٚكٌٕ انجحج يُشٕس أٔ يمجٕل نهُشش فٙ يجهخ يذسجخ فٙ ٌ أ 3

 .ٔانًمشح يٍ يجهس انكهٛخ  يٍ لسى انجبحج نتخصص انجبحج

سفبق افبدح يٍ سئٛس انمسى ثتخصص انجبحج فٙ حبنخ ٔجٕد أكثش يٍ لبئًخ نهًجالد انًؼتًذح إ 4

 .نهتخصصبد انًختهفخ داخم انمسى

 ًَٕرج طهت انذػى انًؼذ يٍ لجم انًشكز يكتًال ٔيطجٕػب ٔيٕلؼب يٍ لجم انجبحج انشئٛسسفبق إ 5

 ٔانجبحثٍٛ انًشبسكٍٛ )إٌ ٔجذ(.

 .انجحجأكثشيٍ ػبو ػهٗ َشش لذ يضٗ ٚكٌٕ ال ٌ أ 6

 .ال ٚكٌٕ انجحج يذػٕو يٍ جٓخ أخشٌٖ أ 7

 أٔ   ( يٍ انجحج انًُشٕسpdfَسخخ ٔسلٛخ ٔأخشٖ سلًٛخ )سفبق إ 8

 .( يٍ انجحج انًمجٕل نهُشٕس ٔخطبة انمجٕلpdfسفبق َسخخ ٔسلٛخ ٔأخشٖ سلًٛخ )إ

حج ٔانهغخ انؼشثٛخ )أ االَجهٛزٚخ فٙ ( نًهخص انجحج ثهغخ انجpdfَسخخ ٔسلٛخ ٔأخشٖ سلًٛخ )سفبق إ 9

 .حبنخ كٌٕ انجحج ثبنهغخ انؼشثٛخ(

                                         .فٙ انجحج الَتًبء انجبحج نهجبيؼخ ٔ انكهٛخ ٔ انمسى أٌ ٚكٌٕ يشبس 10

يٍ ػًبدح انجحج ػهٗ شكش يشكز ثحٕث كهٛخ اٜداة نذػًّ نهجحج حست انصٛغخ انًؼتًذح  أٌ ٚحتٕ٘ 11

 .انجحج انؼهًٙ

 .تؼشٚف حذٚج يٍ انجبيؼخسفبق إ 12

إلشاس ثأٌ انجبحج انًتمذو  نًكبفأح ثبحج نٛس يفشغب نهؼًم فٙ انجحج انؼهًٙ خالل انًذح األسبسٛخ انًحذدح  13

 فٙ خطخ انجحج.
 
 



 

 مركز بحوث كلية اآلداب
 
 

 

 ضوابط دعم بحث بعد النشر

هـ(5341/5341)المقرة في الجلسة الثانية للعام الجامعي   

 2من  2صفحة 
 
 

 

 ثانياً: ضوابط تقييم مشروع الميزانية

ُٚظش يجهس انًشكز فٙ ثُٕد يششٔع انًٛزاَٛخ ٔٚمٛى يذٖ تٕافمٓب يغ  انهٕائح ٔيغ طجٛؼخ انجحج ٔٚحذد انذػى 

 انًُبست حست يششٔع انًٛزاَٛخ انًمذو ٔ طجٛؼخ انجحج ٔيُفز انُشش.

 

 

 ثالثاً: ضوابط مستندات الصرف 

ٓب يٍ لجم يجهس انًشكز ثحٛج ال ال ٚمجم إال يستُذاد انًصشٔفبد نجُٕد يششٔع انًٛزاَٛخ انًٕافك ػهٛ .1

 تزٚذ لًٛخ انفبتٕسح أٔ سُذ انمجض ػٍ انًجهغ انًحذد فٙ ثُذ يششٔع انًٛزاَٛخ انًٕافك ػهّٛ.

 تكٌٕ انفٕاتٛش أصهٛخ ٔيفُذح ٔيٕلؼخ ٔيختٕيخ يٍ انجٓخ انًصذسح نٓب. .2

 تكٌٕ سُذاد انمجض أصهٛخ ٔحست انًُٕرج انًؼذ يٍ لجم اإلداسح انًبنٛخ ثبنجبيؼخ. .3

شفك يغ سُذ انمجض ٔسلخ ثٓب صٕسح انشٛك ٔصٕسح ْٕٚخ انًستهى ٔالشاسِ ثبستالو انًجهغ ٔتٕلٛؼّ ػهٗ ٚ .4

 رنك.

 ٚكٌٕ تبسٚخ انفبتٕسح أٔ سُذ انمجض خالل انًذح األسبسٛخ انًحذدح فٙ خطخ انجحج. .5

 .اإلستؼبَخ ثأفشاد يٍ غٛش يٕظفٙ انجبيؼخ ٚتطهت اثشاو ػمذ ػًم ٔتسهى َسخخ أصهٛخ يُّ نهًشكز .6

 

 

 


