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برنامج الباحثين الشباب

تمهيــــــــــــــــــــــــد
يعمل برنامج الباحثين الشباب على جذب وتعزيز حاملي الدكتو ارة الجدد للمشاركة في العمل البحثي
وتعزيز القدرات البحثية لهم لمزيد من االبداع واالبتكار في مجاالت البحث العلمي.
أهداف البرنـــــــــــــــــــــامج
 .1تعزيز المبادرات البحثية للباحثين الشباب في مجاالت تخصصهم.
 .2زيادة السعة البحثية ،و تحقيق التميز واالبتكار.
 .3تمويل الباحثين الجدد لتنفيذ البحوث في مجاالت اهتمامهم ،والمجاالت ذات الحاجة الماسة
 .4توفير البيئة المحفزة لتنمية قدرات باحثي المستقبل
المستفــــــــــــــــــــيدون من البرنــــــــــــــــــــامج
الباحثون الشباب من حملة الدكتو ارة من كافة القطاعات األكاديمية والبحثية
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محــــــــــــــــــــــــــــــاور البرنــــــــــــــــــــــــــــامج
 .1المعلومات والخدمات
 )1توفير قاعدة بيانات (سجل) عن المؤهالت ،و التخصصات العلمية للباحثين ،وسنوات
عملهم في البحث العلمي والتطوير داخل السودان و خارجه ،والمجاالت التفصيلية
لالهتمامات البحثية وانتاجهم العلمي ،والمشروعات العلمية التي يعملون عليها ،والمشاكل
التي تواجههم في تنفيذ المشروعات البحثية ،وغيرها من بيانات.
 )2عرض المعلومات عن المنح العالمية وكيفية التقديم لها بصورة دورية في الموقع االلكتروني
الخاص بالوحدة.
 .2المنح والجوائز العلمية
 )1االشراف العلمي واالداري والمالي علي المراحل المختلفة لتنفيذ البحوث
 )2توفير المنح البحثية علي النحو االتي
.I

المنح البحثية () Research Project Grant
منحة تنافسية مخصصة لدعم المبادرات واألفكار البحثية القيمة لدي الشباب في
مختلف المجاالت.

.II

منحة زمالة ما بعد الدكتوراه ( The Postdoctoral Fellowship
)Program
تخصص لدعم تدريب ما بعد الدكتوراه للشباب في مجاالت علمية لترقيه أبحاثهم
ونشر مخرجاتها ،والمشاركة في المجموعات البحثية العالمية.
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.III

منحة التطوير المهني ()Career Development Fellowship
تخصص هذة المنحة تمويل لمدة  3سنوات بدوام كامل لدعم الباحثين الذين كسبوا
خبرة في مرحلة ما بعد الدكتو ارة.

 )3تقديم جوائز للباحثين المتميزين في البحث العلمي
 .3التدريب ورفع القدرات
 )1دورات تدريبية لبناء وأعداد الكوادر العلمية الجراء البحث العلمي الرفيع و علي المشاركة
في المؤتمرات العلمية.
 )2اللقاءات العلمية  ،والمؤتمرات  ،والندوات بأنواعها المختلفة
 .4التسويق والتنمية
 )1تسويق نتائج البحوث لدي القطاع الخاص والعام
 )2دعم توثيق براءات االختراع و الحقوق الفكرية
 )3تسويق براءات االختراع بغرض استثمارها
 )4ربط البرامج البحثيه بحوجة الصناعة والمجتمع
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -هيئة البحث العلمي واالبتكار
الئحة برنامج الباحثين الشباب
اسم الالئحة وسريانها
تسمي الئحة برنامج الباحثين الشباب ،ويعمل بها من تاريخ اجازتها من المجلس القومي للتعليم
العالي والبحث العلمي.
المادة االولي :التسمية والتعاريف
 تعرف هذه الالئحة بـ" الالئحة التنظيمية لبرنامج الباحثين الشباب"
 يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناة حيثما وردت في هذة الالئحة المعاني المبينة أمام كل
منها ما لم يقتض السياق أو دلت القرينة على معنى آخر:
الوزارة :يقصد بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الهيئة :يقصد بها هيئة البحث العلمي واالبتكار
البرنامج :برنامج الباحثين الشباب
الوحدة :يقصد بها الوحدة االدارية لبرنامج الباحثين الشباب
البحث العلمي :أي نشاط منظم يقوم بة باحث أو باحثون في مؤسسة تعليم عال أو
مركز بحث بهدف إنتاج المعرفة أو تنميتها أو نقلها أو استخدامها.
التمويل :مصادر تمويل للبرنامج التي توافق عليها الوزراه
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المادة الثانيه :اهداف برنامج الباحثين الشباب
استيعاب وتوجية طاقات الشباب في البحث العلمي نحو التميز واالبداع واالبتكار وذلك من خالل:
 توفير المعلومات والخدمات للباحثين الشباب
 التدريب وتنظيم المؤتمرات
 تمويل المنح البحثية
 التنمية والتسويق
المادة الثالثه :التمويل
تشمل مصادر تمويل وحدة الباحثين الشباب ما توافق علية الوزارة من ميزانية
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