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 العلمي البحث سياسة

 

 المقدمة
وتقدم الدول والمجتمعات.  لذا، فقد ادركت جامعة العلوم  البحث العلمي احد أهم القطاعات التي تسهم في تطوريُعد 

التطبيقية في مملكة البحرين اهمية البحث العلمي وأثرة في تطوير المجتمع والنهوض به. وبناًء عليه فقد وضعت الجامعة 

عليها وواحدا من ضمن األهداف االستراتيجية السبعة التي تبنتها الجامعة البحث العلمي كأحد األعمدة الثالثة التي ترتكز 

في خططها من أجل الوصول إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها. وهذا يعكس األهمية الكبيرة التي توليها الجامعة للبحث 

ا واقليميا ودوليا العلمي من اجل تحقيق مخرجات بحثية ذات جودة عالية تسهم في تحسين صورة ومستوى الجامعة محلي

من اجل ذلك فقد حرصت الجامعة على توفير كل ما يحتاجه أعضاء الهيئة التدريسية  واستدامتها على المدى البعيد.

 والطلبة إلجراء البحوث العلمية ونشرها في الدوريات والمجالت العلمية المرموقة والمؤتمرات المحكمة.
 

ث العلمي بما ينسجم مع أولويات البحث العلمي التي حددتها االستراتيجية وقد عملت الجامعة على وضع أولوياتها للبح

الصادرة عن مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين فشجعت الجامعة منتسبيها  2024-2014الوطنية للبحث العلمي 

على حل مشكالته.  على التركيز على البحوث التطبيقية المرتبطة بالسوق المحلية و حاجات المجتمع المحلي والعمل

وقد دأبت الجامعة على تقديم الدعم المالي للبحث العلمي عن طريق تخصيص ميزانية للبحوث المدعومة من ضمن 

 % من ايرادات الجامعة.3ميزانية البحث العلمي في الجامعة والتي حددها مجلس التعليم العالي بنسبة 
 

لعلمي والتي سيتم تنفيذها عن طريق مجموعة من االجراءات التي وبناء عليه فقد تبنت الجامعة سياسة خاصة بالبحث ا

 تضمن تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجامعة األستراتيجية.
 

 األهداف
تهدف هذه السياسة الى تنظيم عملية دعم البحث العلمي بجميع اشكالة من خالل وضع واتباع اجراءات واليات محددة 

 .العلمي في الجامعةتنسجم مع لوائح وتعليمات البحث 
 

 

 ق السياسةيتطب

 تطبق هذه السياسة على:

 جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يجرون أي نشاط بحثي في الجامعة• 

 طلبة الدراسات العليا( الذين يجرون أي نشاط بحثي في الجامعة و جميع طلبة الجامعة )البكالوريوس • 

 .الموظفين المعنيين في االجراءات اإلدارية المتعلقة بأي نشاط بحثي• 
 

 

 

 : لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمياألولى المادة
الخطط  بوضع تقوم هذه اللجنة :العلمي(البتكار واخالقيات البحث لجنة تسمى )لجنة البحث وا الجامعةشكل في ت .أ

 مجلس التعليم  وقرارات العلمي البحث الئحة ضوء في الجامعة في العلمي االستراتيجية والتشغيلية الالزمة للبحث

 أخرى ذات عالقة.  دراسات وأية العالي

 العلمي وثقافة البحث البحثية، المبادرات تعزيز هو العلمى البحث وأخالقيات واالبتكار البحث لجنة الغرض من إن .ب

األخالقية عن طريق قيامها بالواجبات والمهمات  المعايير ألعلى وفقا البحوث تلك إجراء وضمان البحوث ونشر

 التالية:

 .للجامعة االستراتيجية تحقيق األهداف  تعزز التي العليا الدراسات وشؤون باألبحاث المتعلقة السياسات وضع •

 التي تلك المسائل هذه العليا وتشمل والدراسات بالبحوث المتعلقة السياسات بشأن االقتراحات وتقديم دراسة •

 .األخرى الجامعة ولجان الجامعة قبل مجلس من إليها تحال

 ومتابعة تنفيذها. البحث أخالقيات بخصوص الجامعة سياسات مراجعة •
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 .وجودتها سالمتها وتكفل تضمن بطريقة وإجرائها ومراجعتها البحوث إعداد من التأكد •

 والدراسات البحث أنشطة لتعزيز وذلك فيها القصور أوجه وتحديد القائمة السياسات مالءمة مدى مراقبة •

 .في الجامعة الجودة عالية العليا

 المتعلقة التدابير ذلك في بما العليا، والدراسات البحثية األنشطة جودة وتحسين ضمان إجراءات على اإلشراف •

 . العليا البحوث والدراسات بجودة

 .الجامعة مجلس إلى التوصيات وتقديم العليا، والدراسات بالبحث العلمي المتعلقة السنوية التقارير مراجعة •

 .تنفيذها المقدمة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ومراقبة  للبحوث المالي الدعم إجراءات على الموافقة •

 .العليا والدراسات البحث العلمي ودليل السنوية، التميز ندوة وتنفيذ إعداد على شرافاإل •

 العالي التعليم موافقات يضمن وجود بما العالمية والجامعات الجامعة بين الموقعة العلمية االتفاقيات تقييم •

   .منها االستفادة وتعظيم تفعيلها بغرض

 .المقدمة الراجعة والتغذية للبحث الرئيسية األداء مؤشرات مراجعة •

 :تشكيل لجنة مشتركة إلدارة المختبرات واألجهزة التخصصية في الجامعة وتكون مهامها •

 .حصر األجهزة المتخصصة ذات االستخدام المشترك .1

وضع أنظمة وتعليمات لتحديد كيفية اعتماد الباحثين المؤهلين الستخدام األجهزة، واقتراح رسوم  .2

 استخدامها

 تحديد أنواع التجهيزات الجديدة المطلوبة لالستخدام المشترك. .3

 

 لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي في عضويتها من كل من: تتألف -ج

 رئيساً. –نائب الرئيس للشؤون االكاديمية والتطوير  •

 عضواً. –عميد البحث العلمي والدراسات العليا  •

 عضواً. –اإلدارية والمالية مدير الشؤون  •

 عضواً. –مدير المكتبة و خدمات المعلومات  •

 عضواً. –منسق البحث العلمي في كل كلية  •

 عضواً. –مدراء الدراسات العليا في كل كلية  •

 عضواً. –مدير مركز ضمان الجودة واإلعتمادية  •

 أمين سر اللجنة. –مساعد عميد البحث العلمي والدراسات العليا  •

 

العلمي في الجامعة بما  للبحث لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي في وضع الخطة السنوية تسترشد -د

 يلي:

 أولويات البحث والتطوير الوطنية الصادرة عن مجلس التعليم العالي. •

ة الخطط واألولويات البحثية على مستوى كليات الجامعة المختلفة التي تنسجم مع اولويات الجامعة البحثي •

 واالولويات البحثية الوطنية الصادرة عن مجلس التعليم العالي.

 قاعدة بيانات للمشروعات البحثية التي سبق ان تم تنفيذها في الجامعة. •

  مقترحات المشروعات البحثية التي يتم إقرارها ضمن خطة الجامعة البحثية •

 : دعم مشاريع البحث العلميالثانية المادة
 

٪ 3تشجيع و دعم المشروعات البحثية التي ينفذها اعضاء الهيئة التدريسية عن طريق تخصيص تعمل الجامعة على 

ث تتوافق مع متطلبات ولوائح مجلس التعليم العالي. تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات يمن إيراداتها للبحث العلمي بح

مقترحات مشاريعهم البحثية بحيث يتم تقييمها ابتداءا العليا بتوجيه الدعوة ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة لتقديم 

من األقسام األكاديمية إلى أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الجامعة. يتم تمويل مقترحات  مشاريع األبحاث ومتابعتها 

 . ي وفقا لما يليجامعة ولوائح مجلس التعليم العالبما ينسجم مع لوائح ال
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  علميالبحث ال مشاريعدعم اجراءات  -أ

تصدره عمادة البحث العلمي حسب نموذج  الدعم مقترح المشروع البحثي وطلب الباحث الرئيسييقدم  .1

 النموذج يقدم الباحثين أقسام تعدد حالة إليه، وفي ينتمي الذي القسم رئيس إلى الغايةوالدراسات العليا لهذه 

 .الرئيسيالباحث  إليه ينتمي الذي القسم رئيس إلى

في  له المخصص المكان فيه رأي مدونًا الكلية عميد إلى مقترح المشروع البحثيسم الق رئيس يرفع .2

  النموذج

 الكلية لدراسته وتقييمه العلمي )اللجنة العلمية( في البحث لجنة مقترح المشروع إلى الكلية عميد يحيل .3

الكلية توصية اللجنة بمقترح المشروع الى عميد الكلية  في العلمي)اللجنة العلمية( يرفع رئيس لجنة البحث .4

 في النموذج له المخصص المكان رأي اللجنة في مدونًا

عميد البحث  الى متضمنا جميع المرفقات البحث مقترح مشروع ورفع الطلب بدراسة الكلية يقوم عميد .5

 العلمي والدراسات العليا

رح المشروع الى لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث يحيل عميد البحث العلمي والدراسات العليا مقت .6

 العلمي في الجامعة

 القرار التخاذ إليها المقدم البحث مشروع لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي في تنظر .7

 األهمية على للوقوف أعضائها غير من برأي مختصين تستعين أن وللجنة مقدار الدعم، وتحديد المناسب

 . لمشروع البحث العلمية

 التخاذ مجلس الجامعة رئيس لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي توصيات اللجنة إلى يرفع .8

 .المالي الدعم ومقدارمشروع البحث بخصوص  المناسب القرار
 

يصرف مبلغ الدعم على المشروع البحثي على مراحل وبناء على وع البحث الموافقة على دعم مشر بعد .9

 الباحث الرئيسيميزانية البحث المعتمدة للمشروع وتقارير االنجازات المقدمة من 

يعتمد عميد البحث العلمي والدراسات العليا جميع اجراءات الصرف على مشاريع األبحاث وفق فواتير  .10

أو طلبات الشراء عن طريق تعبئة النماذج الخاصة بذلك بعد اعتمادها من  الباحث الرئيسياصلية يقدمها 

 قبل الباحث الرئيسي وتخصم من موازنة المشروع وفق ضوابط الصرف المعتمدة في الجامعة

في نهاية كل مرحلة من مراحل تقارير عن التقدم واالنجاز الحاصل على المشروع  الباحث الرئيسييقدم  .11

 المشروع

خطة المشروع بعد الموافقة على تمويلة اال بعد اخذ الموافقة  راء اي تغيير او تعديل علىال يجوز اج .12

 من لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي  الخطية

بإنهاء المشروع خالل الفترة المحددة في الطلب المقدم للحصول على الدعم، مع  الباحث الرئيسييلتزم  .13

يوضح فيه أسباب التمديد و  الباحث الرئيسيالمشروع بناء على تقرير يقدمه إمكانية طلب التمديد لمدة 

 يعرض على لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي للنظر فيه.

في حال عدم القدرة على االستمرار في استكمال اجراء المشروع البحثي ألي سبب من األسباب، للجنة  .14

 ها التنسيب لمجلس الجامعة اتخاذ اي من االجراءات التالية:البحث العلمي واالبتكار وحسب قناعت

 واعادة المبالغ المتبقية الى ميزانية البحث العلمي في الجامعة مشروع البحث  إيقاف •

 تكليف احد الباحثين المشاركين في المشروع او من خارج المشروع الستكمال مشروع البحث •

المشروع منذ بدايته وفقا لما تقرره لجنة البحث  استرداد نسبة من المبالغ التي تم صرفها على •

 واالبتكار واخالقيات البحث العلمي

لجنة  على تقريرين نهائيين )فني ومالي( عند االنتهاء من انجاز المشروع لعرضة الباحث الرئيسييقدم  .15

 .البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي

بالتقريرين النهائيين وترفع توصياتها لمجلس  البحث العلميلجنة البحث واالبتكار واخالقيات تنظر  .16

 الجامعة التخاذ القرار المناسب.

االستمرار في تنفيذ المشروع  فيجوزاذا انتهت خدمة الباحث في الجامعة قبل انتهاء المشروع البحثي  .17

 معة.لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي وموافقة رئيس الحا البحثي بتوصية من

 

 ضوابط وشروط تمويل المشروع البحثي -ب

 أن يكون المتقدم للحصول على الدعم احد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وبرتبة أستاذ مساعد على األقل .1
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 .مقترح المشروع البحثي خالل الفترة المعلن عنها في الدعوة الباحث الرئيسيأن يقدم  .2

تصدره عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حسب نموذج مقترح المشروع البحثي  الباحث الرئيسيأن يقدم  .3

 .الغايةلهذه 

بعدم تقديم نفس مقترح المشروع البحثي إلى جهة دعم أخرى وبعدم حصوله على دعم  الباحث الرئيسيأن يقر  .4

 سابق لنفس مقترح المشروع.

 .يجوز للباحث تقديم أو المشاركة في أكثر من مقترح بحثي وبحد اقصى ثالثة مشاريع متزامنه .5

 لبحث العلمي في الجامعة.ان يكون مشروع البحث المقدم منسجما مع األولويات البحثية الوطنية واولويات ا .6

يشترط أن ينتج عن المشروع البحثي ورقة علمية واحدة منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت محكمة ذات  .7

 علمية محكمة. اتتصنيف عالمي أو في وقائع مؤتمر

يذكر  لجامعة العلوم التطبيقية وان (affiliationأن يشير الباحث في األوراق العلمية المنشورة إلى انتمائه ) .8

   (.Acknowledgement) في مملكة البحرينان البحث تم انجازة بدعم من جامعة العلوم التطبيقية 
 

 

 الصرف على مشاريع البحث العلمي المدعومة: أوجه -ج

لمؤسسات التعليم  العلمي البحث تنظيم ( من الئحة10نص المادة )ل طبقا العلمي البحث نفقات صرفب الجامعة تلتزم

 وهي: صرف على البحث العلميلا باوجهوالمتعلقة  والصادرة عن وزارة التربية والتعليم  العالي

شراء األجهزة و المعدات واألدوات البحثية بما فيها أجهزة الحاسب اآللي والبرمجيات المتخصصة التي  -1

 يحتاجها المشروع البحثي.

وات الزجاجية وغيرها، المطلوبة إلجراء المشروع شراء المواد البيولوجية والكيميائية والفيزيائية واألد -2

 البحثي.

شراء كتب متخصصة أو مجالت علمية الزمة لدعم مشروع محدد، على أن تعطى هذه الكتب والمجالت  -3

 بعد االنتهاء من المشروع إلى المكتبة بالمؤسسة.

 اك فيها.شراء قواعد البيانات الالزمة لتنفيذ المشروعات البحثية، أو دفع رسوم االشتر -4

شراء اختبارات ومقاييس علمية متخصصة أو استئجار معدات الزمة لتنفيذ كل جزء من مشروع بحثي  -5

 محدد.

إبرام عقود مع الموردين لصيانة وإصالح المعدات و األجهزة التي تم شراؤها ألغراض المشاريع  -6

 البحثية.

مجموعة مشاريع محددة مثل مختبر تعديل مرافق موجودة لغرض استيعاب مشروع بحثي محدد أو  -7

 للسالمة اإلحيائية، أو غرفة منخفضة االهتزاز، أو منشأة بحثية لرعاية الحيوان.

نفقات النشر العلمي المترتبة على نشر األبحاث المقدمة من قبل أحد أعضاء هيئة التدريس في المجالت  -8

 العلمية المحكمة أو المجلدات الخاصة بالمؤتمرات.

 إعداد المؤتمرات العلمية المحكمة، والندوات العلمية و ما يتعلق بهما من أمور أكاديمية.نفقات  -9

نفقات سفر عضو هيئة التدريس إذا توجبت عليه زيارة جهة خارج المملكة لغرض إجراء مشروع بحثي  -10

 محدد، مثل جمع البيانات أو استخدام معدات متخصصة متوفرة فقط في تلك الجهات.

 ارات العملية والخدمات الخارجية، إذا تطلب ذلك مشروع البحث.نفقات االستش -11

ً أية نفقات أخرى تهدف إلى إنجاز المشروع البحثي وذات طب -12  .يعة مماثلة للبنود المذكورة آنفا
 

 المشاريع البحثية المقدمة من خارج الجامعة :الثالثةالمادة 

ية وكذلك المشاريع البحثية المقترحة من قبل إدارة يتم أستالم المشاريع البحثية التعاقدية من الجهات الخارج .1

 الجامعة في مجال معين من خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعة.
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يتم إحالة المشاريع الى لجنة البحث العلمي في الجامعة لدراستها واعتمادها واحالتها إلى الكلية أو الكليات  .2

 المتخصصة بالمشروع.

تشكيل فريق عمل في الكلية المعنية لدراسة المشروع لبيان إمكانية انجاز المشروع والمتطلبات الالزم يتم  .3

توفيرها ودراسة جدوى انجاز المشروع ضمن الميزانية المحددة من قبل الجهة الخارجية أو الجامعة إذا 

طبة الجهة المقترحة وفي حال رفض المشروع يتم مخا‘ كانت محددة وغير ذلك من االلتزامات الفنية

 للمشروع بأسباب األعتذار.

تحال الدراسة بعد الموافقة على انجاز المشروع البحثي الى عمادة البحث العلمي من خالل الكلية من أجل  .4

 االعتماد وترتيب األمور التعاقدية.

جهة خارجية يتم توقيع عقد بين عمادة البحث العلمي والجهة الخارجية  في حال كون المشروع مقترح من  .5

 أو من قبل الباحثين وعمادة البحث العلمي اذا كان المشروع البحثي مقترح من قبل إدارة الجامعة.

 البدء في تنفيذ المشروع وفق العقد المقترح. .6

  والتطوير العلمي لبحثا بيانات : قاعدةالرابعة المادة
 حيث من في الجامعةالبحث العلمي مخرجاتل بياناتقاعدة  بعمل العلمي لدراساتوا العلمي البحث عمادة تقوم .أ

 العلمية المؤتمرات المقدمة في البحوث وملخصات محكمةال دورياتال في المنشورة البحوث وعناوين عدادا

 وبراءات والماجستير، درجة الدكتوراة بمستوى الجامعة في الباحثين وعدد المؤلفة المنشورة والكتب

 علمية ودوريات مكتبة من العلمية إمكانياتها حصرمن اجل  المكتبة ادارة مع بالتعاون وذلك المسجلة االختراع

 العالى التعليم بيانات قاعدةوالتطوير في الجامعة مع  بالعمل على ربط قاعدة بيانات البحث العمادة تقوم .ب

 .سنويا هاثيوتحد البحرينية للجامعات

والوثائق  شاملة تضم كشافا الكترونيا لكافة الدوريات والمخطوطاتإنشاء مكتبة الكترونية  الجامعة تقوم .ج

 التاريخية وقواعد البيانات الموجودة في الجامعة.

 

 العلمية الندوات الورش او او مشاركة في المؤتمراتال: الخامسة المادة
كليا او  الندوات العلمية الورش او المؤتمرات اوتقوم الجامعة بتمويل تكاليف مشاركة اعضاء هيئة التدريس في  -أ

 جزئيا ما لم يتم توفيرها من الجهة المنطمة ويشمل هذا التمويل اي من البنود التالية:

 أو الندوة في المؤتمر رسوم االشتراك •

 تذاكر السفر  •

 تكاليف االقامة •

 مياوماتبدل  •

 

أو ندوة علمية داخل مملكة البحرين تساهم الجامعة بتأمين  أو ورشة إذا شارك عضو هيئة التدريس في مؤتمر -ب

 .رسوم االشتراك فقط

 :الندوات العلمية الورش او او الشروط التالية عند التقدم بطلب للحصول على تمويل للمشاركة في المؤتمرات تراعى -ج

غيرها من المؤسسات معاهد علمية او منظما من قبل جامعات او أو الندوة أو الورشة ان يكون المؤتمر  .1

 التعليمية والبحثية

تكون ذات عالقة بمحاور المؤتمر وتخصص عضو  أو الندوةأو الورشة  ورقة بحثية للمؤتمر ان يقدم المشارك .2

 هيئة التدريس

 أو الندوة البحثية في المؤتمرقبول الملخص أو الورقة ما يثبت  ان يقدم المشارك .3

ان تشتمل بيانات عضو هيئة التدريس في الورقة البحثية المقدمة للمؤتمر أو الندوة على اسم جامعة العلوم  .4

 التطبيقية/مملكة البحرين 

  قد قام بنشر بحثين في مجالت علمية بعد المشاركة في اخر مؤتمر المشاركان يكون  .5
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إلى رئيس القسم الذي ينتمي إليه موضحاً  مشاركةبعد ال أو الندوة بتقديم تقرير عن المؤتمر ان يتعهد المشارك .6

 فيه مدى إفادته من المؤتمر وأي اقتراحات أو توصيات يرى في تبنيها منفعة للجامعة

أن يكون متخصص وذو سمعة متميزة من حيث الجهة المنظمة  أو الندوة أو الورشة المؤتمرفي يشترط  .7

 ويرتبط بفلسفة الجامعة واهدافها.محاور الو

 :اجراءات التقدم للحصول على دعم المشاركة د.

 وتقديمهالغاية تصدره عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لهذه نموذج عضو هيئة التدريس بتعبئة يقوم   .1

 :ما يلي مرفقا إليه ينتمي الذي القسم رئيس إلى

  أو الندوة رسالة قبول الورقة البحثية للمشاركة في المؤتمر •

 أو الندوة في المؤتمر المراد االشتراكنسخة من الورقة البحثية  •

 الورقة البحثية المقدمةتقرير يحدد نسبة االستالل في  •

 أو الندوة تفاصيل ومعلومات المؤتمر •

 منشورين في مجالت علمية بعد المشاركة في اخر مؤتمربحثين  •

 الخاص بنشر ورقة بحثية في مؤتمر او مجلة علمية المعتمد و التعهد •

 الخاص بسالمة محتوى البحث معتمدا من اللجنة الخاصة بذلك في الكلية/القسم  التقرير •

 لذلك المخصص المكان فيه رأي مدونًا الكلية عميد إلى مع المرفقات الطلبسم الق رئيس يرفع .2

ه رأي مدونًا عميد البحث العلمي والدراسات العليا الى متضمنا جميع المرفقات الطلب الكلية عميد يرفع .3

 لذلك المخصص المكان في

نائب الى لذلك  المخصص المكان فيه رأي مدونًاالطلب  عميد البحث العلمي والدراسات العليايرفع  .4

  الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير

يحول نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير الطلب الى نائب الرئيس للشؤون االدارية والمالية  .5

 وخدمة الجتمع التخاذ القرار المناسب بصرف المكافأة.

 

 بحوث في المجالت والمؤتمرات العلميةالنشر مكافأة : السادسة المادة
 تصرف مكافاة نشر البحوث ألعضاء هيئة التدريس كاالتي: -أ

 .( دينار للبحث المنفرد المنشور في المؤتمرات والمجالت العلمية المحكمة100مائة ) •

المؤتمرات ( دينار للبحث المشترك لجميع المشاركين في البحث المنشور في 150مائة و خمسون )  •

والمجالت العلمية المحلية المحكمة، وتصرف نصف المكافأة لعضو هيئة التدريس في الجامعة إذا كان 

 .الباحثين المشاركين من خارج الجامعة

( دينار للبحث المنفرد المنشور في المؤتمرات والمجالت العلمية األقليمية و العالمية 200مائتان )  •

 .المحكمة

ار للبحث المشترك لجميع المشاركين في البحث المنشور في المؤتمرات والمجالت ( دين300ثالثمائة ) •

العلمية األقليمية و العالمية المحكمة وتصرف نصف المكافأة لعضو هيئة التدريس في الجامعة إذا كان 

 .الباحثين المشاركين من خارج الجامعة

 

 مكافأة النشراجراءات التقدم للحصول على دعم  -ب

الغاية تصدره عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لهذه  الذي نموذجالئة التدريس بتعبئة عضو هييقوم  .1

 :ما يلي إليه مرفقا ينتمي الذي القسم رئيس وتقديمه إلى

 المؤتمرفي وقائع أو  في المجلة العلميةالمنشور نسخة من البحث  •

 المكافأةتقرير يحدد نسبة االستالل في البحث المقدم للحصول على  •

  المنشور فيه البحث أو المؤتمر تفاصيل ومعلومات عن المجلة •

 الخاص بنشر ورقة بحثية في مؤتمر او مجلة علمية المعتمد والتعهد  •

الخاص بسالمة محتوى البحث معتمدا من اللجنة الخاصة بذلك في  التقرير •

 الكلية/القسم

 لذلك المخصص المكان فيه رأي مدونًا الكلية عميد إلى القسم الطلب مع المرفقات رئيس يرفع .2
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رأيه  عميد البحث العلمي والدراسات العليا مدونًا الى متضمنا جميع المرفقات الطلب الكلية يرفع عميد .3

 لذلك المخصص المكان في

لذلك الى نائب  المخصص المكان رأيه في يرفع عميد البحث العلمي والدراسات العليا الطلب مدونًا .4

 بهذا الخصوص شؤون األكاديمية والتطوير التخاذ القرار المناسبالرئيس لل

الى نائب الرئيس للشؤون االدارية والمالية  يحول نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير الطلب .5

 .صرف المكافأةالتخاذ القرار المناسب ب وخدمة الجتمع

 

 ة: رسوم نشر البحوث السابع المادة
 رسوم نشر البحوث في المجالت العلمية اجراءات التقدم للحصول على 

الغاية الذي تصدره عمادة البحث العلمي والدراسات العليا لهذه نموذج العضو هيئة التدريس بتعبئة يقوم  .1

 :ما يلي إليه مرفقا ينتمي الذي القسم رئيس وتقديمه إلى

 نسخة من البحث المنشور في المجلة العلمية  •

 فاتورة تبين المبلغ المدفوع لقاء رسوم نشر البحث في المجلة •

 رسوم النشرتقرير يحدد نسبة االستالل في البحث المقدم للحصول على  •

 تفاصيل ومعلومات عن المجلة المنشور فيه البحث  •

 الخاص بنشر ورقة بحثية في مؤتمر او مجلة علمية و المعتمد التعهد •

الخاص بسالمة محتوى البحث معتمدا من اللجنة الخاصة بذلك في  التقرير •

 الكلية/القسم

 لذلك المخصص المكان فيه رأي مدونًا الكلية عميد إلى القسم الطلب مع المرفقات رئيس يرفع .2

ه رأي عميد البحث العلمي والدراسات العليا مدونًا الى متضمنا جميع المرفقات الطلب الكلية يرفع عميد .3

 لذلك المخصص المكان في

لذلك الى نائب  المخصص المكان فيه رأي يرفع عميد البحث العلمي والدراسات العليا الطلب مدونًا .4

 الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير التخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص

األكاديمية والتطوير الطلب الى نائب الرئيس للشؤون االدارية والمالية يحول نائب الرئيس للشؤون  .5

 وخدمة الجتمع التخاذ القرار المناسب بصرف المكافأة.

 

 العلمية كتبال دعم تأليف: الثامنة المادة
 تصرف مكافأة تأليف الكتب ألعضاء هيئة التدريس كاالتي: -أ

 .للمؤلف الواحد( دينار للكتاب العلمي المحكم 2000ألفا ) ▪

 .( دينار للكتاب العلمي المحكم ألكثر من مؤلف واحد3000ثالثة ) ▪

 

 الحصول على الدعم شروط -ب

 ان يكون موضوع الكتاب في أحد المجاالت العلمية  التي تهم الجامعة والمجتمع. .1

 ان تتم مراعاة األخالقيات العلمية و الملكية الفكرية. .2

 ح والسالمة من األخطاء اللغوية.أن يتسم لغة الكتاب بالدقة ووالوضو .3

 .أن ال يكون قد سبق نشر الكتاب أو تقديمه في الوقت نفسه للنشر في أي جهة أخرى .4
 

 جراءات وآلية التقدم للحصول على مكافأة تأليف كتابا -ج

 ينتمي الذي القسم رئيس وتقديمه إلىتأليف كتاب  دعموذج نمعضو هيئة التدريس بتعبئة  يقوم .1

المؤلف  إليه ينتمي الذي القسم رئيس إلى النموذج يقدم المؤلفين أقسام تعدد حالة وفي إليه 

 مرفقا: الرئيسي

 من مسودة الكتاب  تيننسخ •

 تقرير يحدد نسبة االستالل في مسودة الكتاب المقدم  •

 كتاب  بنشرالخاص المعتمد والتعهد  •
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جنة الخاصة بذلك الخاص بسالمة محتوى البحث او الكتاب معتمدا من الل التقرير •

 .في الكلية/القسم

 المكان في مجلس القسم رأي مدونًا الكلية عميد إلى القسم الطلب مع المرفقات رئيس يرفع .2

 .لذلك المخصص

الكلية للنظر الى لجنة تطوير المناهج في  متضمنا جميع المرفقات الطلب الكلية يحول عميد .3

 .وابداء الرأي فيه

 متضمنا جميع المرفقات الطلب الكلية عميد يحولبعد موافقة لجنة تطوير المناهج على الكتاب،  .4

 .مجلس الكلية للنظر وابداء الرأي فيه الى

عميد البحث العلمي وتوصية مجلس الكلية الى  والمرفقات الكلية برفع الطلب يقوم عميد  .5

مع ضرورة ارفاق اسماء عشرة محكمين من ذوي االختصاص بموضوع والدراسات العليا 

  .الكتاب

لجنة البحث واالبتكار  الى والمرفقات يرفع عميد البحث العلمي والدراسات العليا الطلب .6

 بهذا الخصوص.المناسب التخاذ القرار  واخالقيات البحث العلمي

ارسال الكتاب الى محكمين من  لبحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي يتمبعد موافقة لجنة ا .7

 .من قبل رئيس اللجنة ذوي االختصاص في موضوع الكتاب

في حالة طلب المحكمين أو المراجع اللغوي إجراء تعديالت على الكتاب، يلتزم المؤلف باجراء  .8

 .التعديالت المطلوبة بدقة

توصي لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي بإجازة الكتاب أو االعتذار عن النشر  .9

 المحكمين.الواردة من تقارير البناء على 

 .حسب العقد المخصص لذلكلمؤلف/المؤلفين بعد التعاقد مع ا تصرف كامل المكافأة المستحقة  .10

 والموافقة عليه  عدم التعديل أو الحذف من محتويات الكتاب بعد اعتماده .11
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 جامعة العلوم التطبيقية

Applied Science University  

 

 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

Deanship of Research and Graduate Studies 

 

 

 مشروع بحث علميدعم  طلب نمــــوذج

Research Funding Application Form 
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 (الباحث الرئيسي) تعبأ من قبل  البحثي المشروع معلومات حول: اوال
Information of the project proposal (filled by the Principal 
Investigator) 

  Title of the Research Proposal (In English)                         ربية(باللغة الع) يالبحث المشروع عنوان
..................................................................              ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………              ……………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………              …………………………………………………………….. 

 

 
  Investigator (PI)                                                                         Name of Principalالرئيسي أسم الباحث

…………………………………………………………………              …………………………………………………………….. 
 
 

 .…………..……            .………………………:.College:………………..  Deptالقسم …………………………الكلية:
 
 

الرتبة العلمية للباحث الرئيس 
PI. Academic Rank 

 هاتف المكتبرقم 
Office Tel No 

 خلوي
Mobile No 

 لكترونيالبريد اال
E-mail 

  
 

  

 

 
 

 تقديم هذا الطلب ؟هل تم تقديم هذا المشروع لنيل الدعم إلى جهات دعم أخرى ولم تظهر نتيجة الدعم لغاية 
 

ال□نعم                    □   
 
 Was this Proposal submitted for other funding bodies? 
 

□Yes                   □No 

 
                   موازنة المشروع البحثي:........................دينار بحريني

 
Total Proposed Budget of the Research Project:……………………. BD  

 
 

 ...........................شهرا  البحثي المشروع المدة المقترحة لتنفيذ
Proposed Duration of the Research Project.................... months                                               
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 Scientific Field of the Proposed الحقل العلمي للمشروع البحثي 
Research Project                                     

 Humanities, Social & National Security قطاع العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية و الحقوق 1

Sciences Sector 

 Engineering قطاع الهندسة 2

 Basic Sciences Sector قطاع العلوم األساسية 3

 Economic Science Sector ،(..…قطاع العلوم اإلقتصادية )إدارية، مالية،  4

(Administrative, Financial, Archeology, 

Tourism) 

 Communications & Information تكنولوجيا المعلوماتقطاع االتصاالت و  5

Technology Sector 

 أخرى )الرجاء تحديدها( 6

....................................................... 

Others (Please Specify):  

………………………… .........................  

التي أرسلت للنشر ذات العالقة بالبحث للباحث الرئيسيقائمة باألبحاث المنشورة، المقبولة، أو   
A List of the PI's Publication (Published, Accepted, or Sent for Publication) 
Related to the Proposed Research Project. 
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                Co-Investigators Informationيالبحثالمشروع معلومات الباحثين المشاركين في  

 اسم الباحث المشارك رقم
Name 

 الرتبة
Academic Rank 

 القسم
Department 

 الكلية
College 

1     

2     

3     

           PI Signature توقيع الباحث الرئيس 

 

 of the Research Project Details                        يمشروع البحثالمعلومات تفصيلية حول    ثانيا:

   Abstract .1                                                                                 . ملخص مشروع البحث1

 

 

 

 

 

  Introduction .2                                                                                             . المقدمة2

 

 

 

 

 

 Objectives .3                                                                  . األهداف3
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 literature Review .4 . الدراسات السابقة                                                                         4

 

 

 

 

 

 Research Methodology & Tools .5                                                      ادواتهمنهجية البحث و. 5

 

 

 

 

 Expected Outcomes .6                                                                              المتوقعة النتائج    .6

 

 

 

 

 References .7                                                                                                          . المراجع7
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      Project Time Plan            : خطة العمل الزمنية للمشروع البحثيثالثا

          First Yearالعام األول

 المهمة 

Task  

                      Duration in monthsالمدة بالشهور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

  

             Second Yearالعام الثاني

 المهمة 

Task  

                      Duration in monthsالمدة بالشهور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              
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 )تفصيلية و حسب مراحل المشروع( يمشروع البحثال ميزانية: احتياجات ورابعا

Resources and Budget of the Proposed Project 

 البند 
Item 

 الوصف
Description 

 مبررات البنود المطلوبة
Justifications 

 الكلفة
 )دينار بحريني(

Cost in (BD) 

األجهزة والمعدات واألدوات   .1
 يحتاجها التيوالبرمجيات  البحثية 

 المشروع البحثي
Equipment, tools and 
Software needed for 
the research project 

   

قواعد بيانات او كتب او مجالت   .2
متخصصة الزمة الزمة الجراء 

 المشروع البحثي 
Databases, books or 
journals required to 
conduct the research 
project 

 

   

اختبارات ومقاييس علمية الزمة   .3
 الجراء المشروع البحثي

Scientific tests needed 
for the research project 

   

نفقات االستشارات والخدمات   .4
الخارجية التي يحتاجها المشروع 

 البحثي
Consultancy and 
external services 
expenses required by 

the research project 

   

لغرض اجراء السفر نفقات  
 المشروع البحثي

Travel expenses for the 
purpose of conducting 
the research project 

   

 ....للمرحلة .......الكلفة اإلجمالية  
Phase ….. Total Budget 

 

 

 

 

 



 سياسة البحث العلمي
 

19 
 

 

 Recommendations & Decisions                                التوصيات و القرارات: خامسا
 القسم تنسيب رئيس

Recommendation of Head 
of the Department 

 
 
 

 اسم رئيس القسم
Name of Head of the 
Department 

التوقيع  
 والتاريخ

 

يكتبه رئيس ) في الكلية يةلجنة العلمالرأي 
 (لجنةال

Recommendation of the 
College Scientific 
Committee (written by the 
Chair) 

 
 
 
 

 في الكلية يةاللجنة العلم رئيساسم 
Name of Head of the College 
Scientific Committee 

التوقيع  
 والتاريخ

 

 رأي عميد الكلية
Recommendation of the 
Dean of the College 

 
 
 

 اسم عميد الكلية
Name of the Dean of the 
College 

التوقيع  
 والتاريخ

 

 والدراسات العليا رأي عميد البحث العلمي
Recommendation of the 
Dean of Research and 
Graduate Studies 

 
 
 

 والدراسات العليا اسم عميد البحث العلمي
Name of the Dean of 
Research and Graduate 
Studies 

التوقيع  
 والتاريخ

 

واالبتكار واخالقيات البحث لجنة  رأي
 اللجنة(يكتبه رئيس البحث العلمي )

Recommendation of 
Research, Innovation and 
Research Ethics Committee 
(written by the Chair)  

 
 
 

واالبتكار البحث لجنة رئيس  اسم
 واخالقيات البحث العلمي 

Name of the Chair of 
Research, Innovation and 
Research Ethics Committee 

التوقيع  
 والتاريخ

 

 بتاريخ:......./............/................    في اجتماعه رقم:.................... الجامعةقرار مجلس 

  القرار رقم..........

توقيع  رئيس 
 الجامعة 
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 نموذج المشاركة في مؤتمر علمي 

ب
طل
 ال
دم
مق
ل 
ما
تع
س
ال

 

 نموذج المشاركة في مؤتمر علمي 
 االسم:

 الوظيفة:

 القسم: الكلية:

 …… ……………………………………………………………المؤتمر / المراد االشتراك به:

 .…………………………………………………………………………الهدف من المشاركة

 م20مدة انعقاده من:         /        /        .……………مكان انعقاده :)المدينة، الدولة(:

 م20الى:          /        /                     

 رسوم االشتراك:        )                                     (

 المهمة:.......................................................عنوان البحث الذي قبل للمشاركة في المؤتمر/ 

 التسهيالت المقدمة من الجهة الداعية ) تذاكر، إقامة....(:
 الكلفة التخمينية:

 مجموع اخرى )حدد ( مطبوعات اقامة تذاكر سفر رسم اشتراك

      

 الدراسي الحالي:المؤتمرات /المهمات التي شارك بها خالل العام 

 تاريخ النشاط اسم النشاط الفصل
 المشاركة في أبحاث

 ال نعم

     الثاني

     الصيفي

     االول

 م20التوقيع : ...........التاريخ :     /       /   )نموذج التقرير المرفق(أتعهد بتقديم تقرير عن المؤتمر / المهمة الرسمية حسب
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س 
ئي
ر
ب 
سي
تن

يد
عم
/ال
سم
لق
ا

 

           م.                                                                                                                           20/       غير موافق     التاريخ:    /       موافق              تنسيب رئيس القسم:............  

 التوقيع................

        م.                                                                                                                           20/            غير موافق    التاريخ:    /     موافق        تنسيب العميد:............                

 التوقيع................

 م.     20غير موافق التاريخ:    /     /       موافق      تنسيب  عميد البحث العلمي والدراسات العليا :          

 التوقيع.................

                                                                                                                                     م.              20غير موافق  التاريخ:    /     /         موافق       تنسيب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير:  

 التوقيع.................

ية
مال
وال
ة 
ري
دا
إل
 ا
ن
ؤو
ش
 ال
رة
دا
 إ
ت
ءا
را
ج
ا

 

 

 الرسمية)............................(تحديد قيمة االشتراك في المؤتمر/ المهمة 

 احتساب عدد ليالي اإلقامة  )                      (            القيمة    )                (

                                                                                                     م.                                20درجة أولى       التاريخ:    /     /       درجة السياحية               حجز تذاكر السفر    

 التوقيع................

       م.                                                                                                                           20غير موافق  التاريخ:      /       /      موافق        تنسيب مدير الشؤون اإلدارية والمالية     

 التوقيع................

        م.                                                                                                                           20التاريخ:   /   /    غير موافق  موافق  تنسيب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية وخدمة المجتمع 

 التوقيع................
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 قائمة المحتويات المطلوبة:

 

 غير متوفر متوفر الوصف 

   نشر عدد بحثين فى مجالت علمية بعد حضور آخر مؤتمر شارك فيه 1

   الدعوة للمؤتمر او خطاب قبول البحث 2

   تفاصيل المؤتمر 3

   نسخة من البحث المشترك فيه 4

   البحث المنشور بعد حضوره آخر مؤتمر 5
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 ثمكافأة نشر بحطلب نموذج 

 

االسم: ...................................................... 

 التوقيع:..................................................

...................................................... القسم: الكلية: 

................................................... 

البريد اإللكتروني: ....................................... رقم  الهاتف: 

........................................... 

 ..................التاريخ: .................
 

 

 مشترك خارجى  مشترك    منفرد     الباحث:    
  ........................................... )مشترك داخلى )اسم المشارك 

                                                                                  
عنوان البحث : 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.......................... 

 تاريخ النشر: ..................................................

 اسم المجلة: ....................................................

 .......................................................................الموقع االلكترونى للمجلة: 

 رابط البحث من موقع المجلة االلكترونى: ....................................................

       مجلة ورقية     مجلة إلكترونية    عالمية   اقليمية محلية 

أو رقم التصنيف اإللكتروني:  (ISSNرقم التصنيف الدولي )

..................................................... 

    تومسون رويتر                                          Scopus or ISI  

 .......................................................................................البريد اإللكتروني للمجلة : 

 المجلد: ................. العدد: ............ الصفحات: )من ................ إلى ....................(
 

 

 غير موافق   موافق             تنسيب رئيس القسم: .................................     
   م.20  /        /      التاريخ: 

 

 متوفر في الموازنة                           التوقيع: ............................                                       
 

 غير موافق موافق             ميد: ...................................              تنسيب الع
 م.                 20      /      /   التاريخ:  
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                           التوقيع: ............................

 

 
 
 

 العلمي والدراسات العلياتنسيب عميد البحث 
 

 المالحظات المبلغ المستحق 

 
 

 

 

غير  موافق             تنسيب عميد البحث العلمي والدراسات العليا:                             
 موافق

 م.20      /      /     التاريخ: 
 

 ............................التوقيع: 
 

 

 تنسيب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير
 

غير  موافق             تنسيب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير:                             
 موافق

 م.20   /       /      التاريخ:  
 

 ............................التوقيع: 
 

 

 تنسيب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية و المالية
 

 متوفر في الموازنة تنسيب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية والمالية:                                        
 م.20  /          /  التاريخ:   

              موافق غير موافق 
 التوقيع: ............................

 

 

 مالحظة:
 يرجى إرفاق مايثبت أن المجلة محكمة إذا لم يرد ذلك صراحة في مقدمة صفحات المجلة أو موقعها اإللكتروني. •

الباحثين المشتركين من منتسبي جامعة العلوم التطبيقية إذا  بموافقة  يرجى تقديم خطاب معتمد •
 كان البحث مشتركاً.

يرجى إرفاق مستلة للبحث أو العدد الذي نشر فيه البحث إذا كان ورقياً، أو نسخة مصورة إذا  •
 كان إلكترونياً.

 يعد ملء كافة بيانات االستمارة إلكترونياً، شرطاً للنظر في الطلب المقدم. •
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  ثنشر بح طلب رسومنموذج 
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االسم: ...................................................... 

 التوقيع:..................................................

الكلية: ...................................................... القسم: 

................................................... 

البريد اإللكتروني: ....................................... رقم  الهاتف: 

........................................... 

 التاريخ: ...................................
 

 

 مشترك خارجى  مشترك    منفرد     الباحث:    
  ..... )مشترك داخلى )اسم المشارك...................................... 

                                                                                         
عنوان البحث : 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.......................... 

 تاريخ النشر: ..................................................

 اسم المجلة: ....................................................

 الموقع االلكترونى للمجلة: .......................................................................

 ة االلكترونى: ....................................................رابط البحث من موقع المجل

       مجلة ورقية     مجلة إلكترونية    عالمية   اقليمية محلية 

( أو رقم التصنيف اإللكتروني: ISSNرقم التصنيف الدولي )

..................................................... 

    يترتومسون رو                                          Scopus or ISI  

 البريد اإللكتروني للمجلة : .......................................................................................

 ....................(المجلد: ................. العدد: ............ الصفحات: )من ................ إلى 
 

 

 غير موافق   موافق             تنسيب رئيس القسم: .................................     
   م.20  /        /      التاريخ: 

 

 متوفر في الموازنة                           التوقيع: ............................                                       
 

 غير موافق موافق             تنسيب العميد: ...................................              
 م.                 20      /      /   التاريخ:  

                            



 سياسة البحث العلمي
 

27 
 

 

                           التوقيع: ............................
 
 
 
 
 
 

 تنسيب عميد البحث العلمي والدراسات العليا
 

 المالحظات المبلغ المستحق 

 
 

 

 

غير  موافق             تنسيب عميد البحث العلمي والدراسات العليا:                             
 موافق

 م.20      /      /     التاريخ: 
 

 التوقيع: ............................
 

 

 تنسيب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير
 

غير  موافق             تنسيب نائب الرئيس للشؤون األكاديمية والتطوير:                             
 موافق

 م.20   /       /      التاريخ:  
 

 التوقيع: ............................
 

 

 تنسيب نائب الرئيس للشؤون اإلدارية و المالية
 

 متوفر في الموازنة ة والمالية:                                        تنسيب نائب الرئيس للشؤون اإلداري
 م.20  /          /  التاريخ:   

              موافق غير موافق 
 التوقيع: ............................

 

 

 مالحظة:
 صفحات المجلة أو موقعها اإللكتروني.يرجى إرفاق مايثبت أن المجلة محكمة إذا لم يرد ذلك صراحة في مقدمة  •
 اذا تم دفع رسوم النشر من قبل الباحث يرجى إرفاق ما يثبت ذلك •
الباحثين المشتركين من منتسبي جامعة العلوم التطبيقية إذا كان البحث  بموافقةيرجى تقديم خطاب معتمد  •

 مشتركاً.
 ن ورقياً، أو نسخة مصورة إذا كان إلكترونياً.يرجى إرفاق مستلة للبحث أو العدد الذي نشر فيه البحث إذا كا •
 يعد ملء كافة بيانات االستمارة إلكترونياً، شرطاً للنظر في الطلب المقدم. •
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 كتاب تأليف او نشر او طباعة نموذج طلب

 
 

 التاريخ: التوقيع:   :اسم المؤلف

 

 القسم:  الكلية:

 

 عنوان الكتاب:

 لغة الكتاب:

   مفيد)   (     كتاب    مساعد)   (    كتاب    منهجي)   (   كتاب  الكتاب:طبيعة 

 

 المقررات التي يتناسب توصيفها مع محتوى الكتاب؟ في حالة الكتاب الدراسي أو المرجعي؛ ما

1- 

2- 

3- 

4-  

              

 

 

 ما مبررات تأليف الكتاب ونشره؟

 
1- 

2- 

 

3- 

4- 

 

 

 

 التخصص الدقيق القسم المرتبة العلمية الرقم الوظيفي المشاركين )ان وجد( المؤلفينأسماء 
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ــــاب المذكور أعاله  (طباعة( / )بعدم الموافقة على طباعةالموفقة على ب)أوصى مجلس القسم توصية مجلس القسم:  ـــــ الكتـ

 (  المنعقدة بتاريخ      /       /     ...................وذلك في جلـسته )

  القسم:

 

  اسم رئيس القسم:

 

  التوقيع:

  :التاريخ 

  

ــــاب  (طباعة( / )بعدم الموافقة على طباعةالموفقة على ب) لجنة تطوير المناهجأوصى : لجنة تطوير المناهجتوصية  ـــــ الكتـ

 (  المنعقدة بتاريخ      /       /     ...................المذكور أعاله وذلك في جلـسته )

  القسم:

 

  اسم رئيس القسم:

 

  التوقيع:

  :التاريخ 

  

 

الكتاب المذكور أعاله  (طباعة( / )بعدم الموافقة على طباعةالموفقة على ب)أوصـــــــى مجلس الكلية  توصيييييييية مجلس الكلية:

)  المحكمين العشـــــرة المرفقة أســـــماؤهم مع عناوينهم الكامــــــــــــلة لتحكيم الكتاب المقتر  نشـــــره وذلك في جلســـــته ورشـــــ 

 ( المنعقدة بتاريخ     /      /     ..................
  الكلية:

 

  اسم عميد الكلية:

 

  التوقيع:
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  :التاريخ

 
 

 

 

 توصية لجنة البحث واالبتكار واخالقيات البحث العلمي:

 )     ( التوصية بالموافقة على نشر الكتاب المذكور أعاله.

 )     ( التوصية بعدم الموافقة على نشر الكتاب المذكور أعاله لألسباب التالية:

1- 

2- 

 

 

يس لجنة البحث واالبتكار ئاسم ر

 العلمي:واخالقيات البحث 

 

  التوقيع:

  :التاريخ
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 علمية مجلة او مؤتمر في بحثية ورقة نشر تعهد
 

 -املوسوم بـ :ان حبيث  اتعهد أ ان ................................................. 

............................................................................................................................""..................... 

مت تنفيذه مبا قد  ..................و اذلي سيمت نرشه يف جمةل/مؤمتر..............................................................................

 لكةمم ووجملس التعلمي العايل  جامعة العلوم التطبيقية املعمتدة يف واملعايري ال خالقيةوالتعلاميت واللواحئ  قواننياليامتىش مع مجيع 

دارية او معلومات بياانتاية  عىل ش متلومل ي  احلساسة القضااياي نوع من  مناقشة عىل لمتيش  مل  البحث وان .البحرين  امنية أ و ا 

ذانً  تتطلب  يث وعدم تعريضهم اىل ايةحبني يف مجيع حقوق املشاركالاس تخدام. وكذكل اتعهد حبفظ  قبل اخملتصة اجلهات من ا 

جراء انجتة عنخماطر   هذا البحث. ا 
 

 اللكية:.................................. القسم:...............................    الباحث:................................امس 

 التارخي:...............................     .......................التوقيع:................
 

 مالحظة: 

 معلوات عن اجملةل او املؤمتر  +ةاملراد نرش * ترفق نسخة من البحث 
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  كتاب طباعة او نشر او تأليف تعهد

 
 -املوسوم بـ :ان كتايب  ................................. ........اتعهد وأ قر أ ان ................

............................................................................................................................""..................... 

تنفيذه  متقد و  مل يس بق نرشه بأ ية صورة من صور النرشم مين للنرش عن طريق جامعة العلوم التطبيقية يف مملكة البحرين املقدو 

 لكةمم ووجملس التعلمي العايل  جامعة العلوم التطبيقية املعمتدة يف واملعايري ال خالقيةوالتعلاميت واللواحئ  قواننيالمبا يامتىش مع مجيع 

دارية او معلومات بياانتاية  عىل ش متلومل ي  احلساسة القضااياي نوع من  مناقشة عىل لمتيش  مل  البحث وان .البحرين  امنية أ و ا 

ذانً  تتطلب  يث وعدم تعريضهم اىل ايةحبني يف مجيع حقوق املشاركالاس تخدام. وكذكل اتعهد حبفظ  قبل اخملتصة اجلهات من ا 

جراء انجتة عنخماطر  ذا ثبت غري ذكل فا نين أ حتمل املسؤولية القانونية جتاه ذكلهذا البحث.  ا   .وا 
 

 اللكية:.................................. القسم:...............................    الباحث:................................امس 

 التارخي:...............................     .......................التوقيع:................
 

 


