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لجنة البحث العلمي
ضوابط تمويل المشاريع البحثية للعام 2016

 .1ينبغي ان يكون موضوع البحث ضمن اولويات البحث العلمي لوزارة التعليم العالي
والبحث العلمي.
 .2ينبغي ان يكون مشروع البحث أصيل في فكرته ومعالجته وان ال يكون مطابقا ً لبحوث
سابقة أو جارية.
 .3يشترط في البحوث ان تكون جماعية وال تقبل البحوث الفردية.
 .4يشترط ان يكون الباحث الرئيسي من هيئة التدريس بالجامعات السودانية من حملة
الدكتوراه او الزمالة.
 .5ال يحق للباحث الرئيسي اجراء أي تعديالت جوهرية في المشروع بعد اجازته اال
بموافقة لجنة البحث العلمي.
 .6في حالة اجازة المشروع البحثي علي الباحث الرئيسي تقديم إقرار من عميد الكلية
بالموافقة علي اجراء البحث بالكلية.
 .7ال تقبل المشاريع بعد الموعد النهائي المعلن للتقديم.
 .8علي الباحث تقديم تقرير مرحلي حسب االستمارة المعدة لذلك قبل الحصول علي القسط
الثاني وتقرير نهائي بعد إكمال البحث ويرسل التقرير او الورقة العلمية المنشورة او
المقبولة للنشر علي البريد االلكتروني  srp@mohe.gov.sdعلي ان يحوى التقرير
النهائي علي التالي:
 خالصة باللغة العربية.
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 خالصة باللغة االنجليزية.
 مقدمة
 اهداف البحث
 طرق ووسائل البحث
 النتائج التي تم التوصل اليها.
 مناقشة النتائج.
 االستنتاجات.
 المراجع.
 يجب ان يكون التقرير في صورته النهائية حسب قواعد النشر العلمي.
 يرفق قرص مدمج بكامل البحث.
.9

يقدم الباحث الرئيسي تقرير مالي نهائي عند اكمال البحث.

 .11في حالة حدوث ظرف طارئ للباحث الرئيسي يحول دون استكمال البحث فعليه ان
يتقدم بتقرير علمي يبين فيه ما تم انجازه من البحث وتقرير مالي الدارة البحث العلمي
وما يراه بشأن مصير المشروع.
 .11يحق للباحث نشر بحثه اال اذا اشترطت لجنة البحث العلمي منذ البداية الرجوع اليها
قبل النشر لبعض البحوث التي تحددها اللجنة.
 .12ال يتجاوز سقف تمويل المشروع ( 500الف جنيه سودانى) ويجوز للجنة النظر في
تمويل المشاريع التي
تتجاوز هذا المبلغ العتبارات مقنعة.
 .13ال يتم تمويل بحث جديد للباحث الرئيسي اذا لم يخلي طرفه من البحوث السابقة.
 .14آخر موعد للتقديم
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