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كلمة السيد األستاذ الدكتور/
رئيس الجامعة

حرص جامعة المنوفية لم ولن يتوقف علي دعم ومسايرة التقدم العلمي فيي كافية المجيا ت
وذلييل لتشييجيب البحييم العلمييي ودفييب العملييية التعليمييية لوافيية الطيير والوسييائ ل ر قييا لالجامعيية
وجعلها في مصاف الجامعات العالمية .
جهيييود إدارة الجامعييية فيييي اإلر قيييا لالبحيييم العلميييي مسيييتمروذلل لمييينو جيييوائم الجامعييية
التقديرية والتفو والتشجيعية إضافة إليي إسيتحداث جيائمة التي ليف العلميي وجيائمة الترجمية وكي ا
إجرا عديالت علي مواف ة النشر العلمي في المجالت المتميمة من خيال نظيام التصينيف المفهير
للمجالت المنشور لها ألحاث أعضا هيئة التدريس .
ومن دواعي سروري اإلنتها من وضب نظام شام إلدارة المشروعات البحثيية التطبيقيية
التي مو من الجامعة  ،وه ا النظام يشجب السادة أعضا هيئة التيدريس عليي ويوين فير لحثيية
إلنتاج لحوث علمية طبيقية والتي ؤكيد دور الجامعية فيي قيديم خيدمات للبيئية المحيطية لالجامعية
لصفة عامة ك حد صور التفاع لين الجامعة والمجتمب و شجيب البحم العلمي لصفة خاصة .
وسيتم العم له ا النظام مب لداية العام الجديد ( )9000لإذن هللا  ،وإنني انتهم الفرصة كي
أعييرع عيين شييوري و قييديري للسييادة أعضييا هيئيية التييدريس لمييا يقومييون ل ي ميين خييدمات لحثييية
وإسهامات جليلة ساعد في خدمة المجتمب .
شوري لو من ساهم لجهيد فيي إليراذ هي ا النظيام واإلنتهيا مني للعمي لي ميب مطليب العيام
الهجري الجديد  ،كما أشور العاملين لإدارة البحوث العلمية علي الجهد المتواصي ل نتهيا مين هي ا
النظام .
منيا ي للعاملين لالجامعة لالتوفيق والسداد .

رئيس الجامعة
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(أ.د /محمد عبد المقصود عم العرع)

كلمة السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
حقيقيييا لليايييات العاميية واألهييداف اإلسييترا يجية للجامعيية و التييي تمثي فييي شييجيب ودعييم
البحيييم العلميييي التطبيقيييي الييي ي يسيييع إليييي حييي مشيييوالت قطاعيييات المجتميييب اإلنتاجيييية الم تلفييية
والمساهمة في التنمية اإلقتصادية الشياملة والمسيتدامة للدولية  ،فإني يم إنشيا هي ا النظيام الجدييد
لتموي البحوث التطبيقية من خال صندو وحدة حساع البحوث العلمية لالجامعة .
لقد م طرح فورة ه ا النظام عليي مجليس الدراسيات العلييا والبحيوث فيي نيوفمبر عيام  ، 9001و يم
دراسة الفورة و رجمتها إلي مشروع متوام لنظام رسمي وعملي إلدارة البحوث التطبيقية الممولة
ميين الجامعيية  ،وذلييل كل ي ميين خييال جهييد متواص ي وم لييب للجييان مت صصيية ومنبثقيية عيين ه ي ا
المجلس .
كما م مناقشة ه ا النظام في المجالس الرسمية العليا ذات الصيلة متمثلية فيي مجليس إدارة
حسيياع البحييوث العلمييية  ،ومجلييس العمييدا  ،و أخيييرا ييم إقييرار فييي مجلييس الجامعيية فييي جلسييت
لتاريخ . 9002/00/ 93
إن ه ا النظام المقترح يحقق أكثر من هدف في وقت واحد  ،حيم أني يشيجب أعضيا هيئية
التدريس لالجامعة علي التوسب في إنتاج البحيوث العلميية التطبيقيية ،وهيو أحيد المصيادر اإلضيافية
لميادة دخ أعضا هيئة التدريس المتميمين في البحم العلمي  ،وهو طبيق عملي لرسالة الجامعة
نحيو قطاعيات المجتميب اإلنتاجيية وال دميية  ،وهيو أخييرا أحيد صيورالتفاع واليتالحم ليين الجامعية
والمجتمب .
إنني أشعر لالف ر واإلعتماذ لموليد هي ا النظيام الجدييد الي ي سيوف يعيمذ دور الجامعية فيي
البحم العلمي التطبيقي  ،وأ قدم لالشور والتقدير لجميب الممال من السيادة وكيال الدراسيات العلييا
والبحييوث فييي كليييات ومعاهييد الجامعيية والعيياملين لقطيياع الدراسييات العليييا والبحييوث العلمييية ال ي ين
ساهموا لجدية وحما في إنشا ه ا النظام .
كما أ قدم لالشور والعرفان إلي مجلس الجامعة وعلي رأس السيد أ.د /محمد عبد المقصيود
عم العرع – رئيس المجلس ورئيس الجامعة علي ما حص علي ه ا النظام من رعاية ودعم كامي
من سياد وأعضا المجلس الموقر .

وهللا ولي التوفيق ،
نائب رئيس الجامعة
للدراسات العليا والبحوث
( أ.د /ثالت عبد الرحمن إدريس )
ديسمــبر 9002
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قــــرار رئيـس الجامعـــة
رقم (  ) 0303بتاريخ 1339/21/0
رئيــس الجامعـــة :
 بعد اإلطالع علي القانون رقم  94لسنة  2491بشأن تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة.
 وعلييي قييرار رايييه الجمروريييية رقييم  904لسيينة  2491بشييأن الالا ييية التن يقييية لقييانون تنظييييمالجامعات تعديالته .
 وعلي توصية مجله الدراسات العليا والب ـوث بجلسته بتاريخ  1004/9/9بالموافقية عليي نظيامإدارة المشروعـات الب ثية التطبيقية الممولة مـن الجامعية ويرفيإ إليي مجليه إدارة و يـدة سيا
الب وث ويرفإ إلي مجله الجامعة لإل اطة .
 وعلى مـوافقة مجليه إدارة و يـدة سيا الب يـوث العلميية بجلسيته بتياريخ  1004/4/29بتموييالمشروعات الب ثية التطبيقية كما جاء في النظام المعروض علي المجله .
 وعلي إ اطة مجله الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ  1004/22/12بالنظـام المقترح للمشروعاتالب ثية التطبيقية الممولة من الجامعة .
قــــــــرر
المادة األولي  -:ينشأ نظام للمشروعات الب ثية التطبيقية الممـولة مـن الجامعة علـي أن
يكون التموي من و دة سا الب وث العلمية بالجامعة .
المادة الثانية  -:يعم برقا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره .
المادة الثالثة  -:علي جميإ جرات االختصاص تن يق قلك ك فيما يخصه.
ت ريرا في1004/21/1
رئيس الجامعة
( أ0د /محمد عبد المقصود عم العرع )
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الجـــم األو
اإلطار العام
لنظام إدارة المشروعات البحثية التطبيقية
الممولة من الجامعة
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مقدمه :
إتساقا مإ أهداف إدارة الب وث العلمية بالجامعة والمجرودات المبقولة الييا لتطيوير
قطاع الدراسات العليا والب وث تم إعداد نظام رسمي مقترح لتموي ودعم المشيروعات الب ثيية
التطبيقييية المرتبطيية بالقطاعييات اإلنتاجييية والخدمييية فييي المجتمييإ الم يييط للسييادة أع يياء هيايية
التدريه بجامعة المنوفية .

( )0لجنة إدارة المشروعات البحثية التطبيقية :
وفي وء ما تقدم تم تشكي لجنة إلدارة المشروعات الب ثية التي تمولرا و دة سيا
الب وث العلمـية بالجامعة ت ت مسمي " لجنة مشـروعات الب وث التطبيقية".
كمييا تييم ت ديييد أهييداف هييقه اللجنيية وتشييكيلرا وإختصاصيياترا وكييقلك إجييراءات ومعييايير تقييييم
المشروعات الب ثية المقدمة لرقه اللجنة من أع اء هياة التدريه بالجامعة.

( )9أهـــداف اللجنة:
تسعي لجنة المشروعات البحثية التطبيقية إلي تحقيق األهداف التالية :
 التوسإ في نشر ثقافة تبني وتن يق المشروعات الب ثية . تشجيإ العم الب ثي الجماعي . بناء ودعم ال رق الب ثية المتميزة بالجامعة . تشجيإ ودعم الب وث المبتكرة بالجامعة . ت عي دور الب ث العلمي في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدمية. -جق مصادر تموي خارجية لدعم المشروعات الب ثية والتواص مإ المجتمإ الخارجي .

( )3تشكـيل اللجـنة :
تشك لجنة مشروعات الب وث التطبيقية الممولة من الجامعة من السادة -:
رايسا .
 أ.د /ناا رايه الجامعة للدراسات العليا والب وث عدد ( )9من السادة وكالء الكليات للدراسات العليا والب وث(يمثلوا المجاالت العلميةوالعلوم اإلنسـانية ).
وعدد ( )1من قوي الخبرة من أع ـاء هياة التدريه.
يتـم ترشي رم عـن طريق مجله الدراسات العليا والب وث وقلك لمدة سنتين قابلة
للتجـديد.
 مدير عام الدراسات العليا والب وث . مدير إدارة الب وث العلمية . مدير إدارة سا الب وث العلمية . -الع و المالي للجنة مشروعات الب وث التطبيقية .

( )4إختصاصات اللجنة:
تتمثل إختصاصات اللجنة في اآلتي :
 ت ديد مجاالت مشروعات الب وث التطبيقية (علمية – إنسانية). ت ديد أعداد ونوعية المشروعات المقترح تمويلرا .8

 ت ديد مواعيد التقدم للمشروعات الب ثية التطبيقية واإلعالن عنرا . إقتراح الموازنة اإلجمالية التقديرية لتموي مشروعات الب وث التطبيقية سنويا. ت ديد المشروعات المقبولة وفقا للمعايير المو وعة. إختيار لجان الم كمين وإرسا المشروعات الب ثية للت كيم . اإلعالن عن الب وث ال اازة التي سيتم تمويلرا . تخصيص الميزانية المخصصة لك مشروع ب ثي . مخاطبة ال ريق الب ثي للبدء بالتن يق . متابعة تن يق المشروعات الب ثية وفقا للجداو الزمنية للتن يق . إعداد التقارير الدورية عن تقدم المشروعات الب ثية . تسويق نتااج مشروعات الب وث التطبيقية المنترية بالتنسـيق مإ الجرات المستـ يدةورؤساء المشروعات الب ثية .
 -تقييم مدي اإلست ادة من نتااج الب وث المنترية .

( )5إجراءات ومعايير تقييم المشروعات البحثية التطبيقية :
 -0/5إجراءات الحصول علي تمويل مشروع بحثي تطبيقي :
لل صو علي تموي مشروع ب ثي تطبيقي يج إتباع اإلجراءات التالية -:
 -2/2/1إستي اء نمـوقج ( )2والخاص بالتقـدم لل صو علي تموي مشـروع ب ـثي بعد
موافقة مجلسي القسم والكلية .
 -1/2/1يتقدم رايه ال ريق الب ثي بالمشروع والنماقج المطلوبة إلدارة الب وث العلمية باإلدارة
العامة للجامعة لمراجعة المشروع وإستي ااه من النا ية اإلدارية ثم يتم رفعه للسيد أ.د/
ناا رايه الجامعة للدراسات العليا والب وث لعر ـه علي لجنة مشروعات الب وث
التطبيــقية الممولة من الجامعة .
 -2/2/1تقرر اللجنة مدي أهلية المشروع المقدم لل صو علي التموي من عدمه وفقا للمعايير
العامة التي أقرترا اللجنة (انظر المعايير العامة في البند .) 1/1
 -9/2/1تقوم اللجنة بإ الة المشروعات الب ثية التطبيقية المقبولة إلي لجان الت كيم قات الصلة.
 -1/2/1تقرر اللجنة المشاريإ الب ثية التطبيقية المقبولة بناءا" علي نتااج الت كيم ويعتبر رأيرا
نراايا وال يجوز الطعن فيه وال يجوز التقدم بمشروع ب ثي سبق أن رف ته اللجنة .
 – 6/2/1علي البا ث الرايسي أن يتقدم بخطا موافقة من الجرة التي يطبق برا المشروع الب ثي .
 -9/2/1يتم عرض المشروعات الب ثـية التطبيقية التي تم قبولرا من قب لجنة المشروعات
الب ـثية التطبيقية علي المجاله قات اإلختصاص بالجامعة(مجله الدراسات العليا
والب وث -مجله إدارة و دة سا الب وث العلمية).
 -9/2/1ترفإ المشروعات الب ثية التي تمت الموافقة علي تمويلرا من مجله إدارة و دة سا
الب وث العلمية للسيد األستاق الدكتور/رايه الجامعةللعرض علي مجله الجامعةلإل اطة.
 -4/2/1يتم إخطار إدارة سا الب ـوث العلمية لإلرتباط بقيمة العقد للمشروعات الب ثية
التطبيقية التي تمت الموافقة علي تمويلرا ويتم إخطار البا ث الرايسي بقلك.
 -20/2/1يتم توقيإ عقد المشروع الب ثي التطبيقي علي أن يكـون الطـرف األو السـيد
أ.د/
ناا رايه الجامعة للدراسات العليا والب وث والطرف
الثاني البا ث الرايسي للمشروع
ويعتمد من السيد أ.د /رايه الجامعة وي تس بداية المشروع إعتبارا"من تاريخ إعتماد
العقد .
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 -9/5المعايير العامة لتقييم المشروعات البحثية التطبيقية:
يتم تقييم المشروعات الب ثية التطبيقية التي إستوفت إجراءات التقدم للمشروع بمعرفة لجنة

المشروعات الب ثية التطبيقة قب إرسالرا للم كمين وفقا للمعايير العامة التالية(انظر النموقج رقم :)1

 ارتباط المشروع الب ثي التطبيقي بالخطة اإلستراتيجية للجامعة . المردود اإلقتصادي/اإلجتماعي المتوقإ للمشروع من النا ية التطبيقية. -خبرات ال ريق الب ثي قات العالقة بالمشروع.

 -3/5معايير تقييم المشروعات البحثية بمعرفة المحكمين:
رقم :)2
-

يتم تقييم المشروعات الب ثية التطبيقية بمعرفة الم كمين وفقا للمعايير التالية(انظر النموقج
االصالة واإلبتكار .
و وح األهداف .
المنرجية .
الجدو الزمني ومرا التن يق .
مالءمة الميزانية المقتر ة لت قيق األهداف.
خبرات ال ريق الب ثي.
مشكلة تطبيقية .
المساهمة في
المردود اإلقتصادي /اإلجتماعي للمشروع علي المجتمإ.
اإلستمرارية واإلست ادة من نتااج ومخرجات المشروع.

 -4/5التقييم النهائي للمشروع البحثي التطبيقي:
يتم تقييم المشروعات الب ثية التطبيقية بص ة نرااية لل صو علي التموي المطلو عن
طريق لجنة المشروعات الب ثية التطبيقية إستنادا إلي قرار الم كمين (انظرالنموقج رقم .)9

( )6التعاقد علي المشروع البحثي:

يتم التعاقد علي المشروع الب ثي التطبيقي الممو من الجامعة وفق العقد في صورته النرااية
والمال ق المرفقه به.

( )1الضوابط والنماذج المالية والفنية :

 تتبإ الشروط الخاصة بالتوريدات والقواعد واآلليات ونماقج المتابعة المالية والتقرير ال ني. يت من المشروع الب ثي التطبيقي المقترح المرا المختل ة لتن يقه وفقا للمدة الم ددةللمشروع وكقلك الجدو الزمني للتن يق .

()1النماذج و المالحق :

أوال  :النماذج :
 نموقج رقم ( : )2التقدم لل صو علي تموي مشروع ب ثي تطبيقي . نموقج رقم ( : )1المعايير العامة لتقييم المشروع الب ثي التطبيقي . نموقج رقم ( : )2معايير ت كيم المشروع الب ثي التطبيقي. نموقج رقم ( : )9التقييم النرااي للمشروع الب ثي التطبيقي .ثانيا  :المالحق :
 مل ق رقم ( : )2نموقج المشروع الب ثي التطبيقي . مل ق رقم ( : )1إقرار المساولية الت امنية لل ريق الب ثي. مل ق رقم ( : )2شروط التوريدات والتقرير ال ني ونماقج المتابعة المالية: -2شروط التوريدات
 -1التقرير ال ني.
 -2النماقج المالية .
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الجــم الثاني
نماذج التقدم للحصو علي التموي
ومعايير التقييم
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اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج رقم ()0

نموذج التقدم للحصول علي تمويل مشروع بحثي تطبيقي
ـــــــــــــــــــــ
عنوان المشروع----------------------------------------- :
( )0معلومات عن الباحث الرئيسي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إسم البا ث الرايسي ............................:القسم العلمي ............... :الكلية  /المعرد................ :
مدره
أستاق مساعد
الدرجة العلمية :أستاق
التخصص العام .......................:التخصص الدقيق........................ :
تاريخ ال صو علي الدرجة العلمية :

□

□

□

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العنوان .............................:هاتف  ......................:فاكه.......................:
البريد اإللكت روني................................................................................. :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )9معلومات عن تمويل المشروع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوع المشروع □
□
□

مدته  21 :شررا"
مدته  29 :شررا"
مدته  19 :شررا"

صغير (من  21000-10000ج.م)
متوسط(من  10000-21000ج.م)
كبير (من  100000-200000ج.م)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )3وصف المشروع البحثي
التخصص العام للمشروع(:ضع عالمة √ أمام القطاع/القطاعات المنتمي إليه /إليها المشروع)
 القطاع الهندسي القطاع التكنولوجي القطاع الطبي القطاع الزراعي القطاع التجاري القطاع اإلنساني القطاع العلمي -قطاع مشترك بين ............................و......................................

□
□
□
□
□
□
□
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( )4منهجية المشروع البحثي التطبيقي #
 -مقدمه :

 -المشكلة:

 -التساؤالت:

 األهداف: األهمية: -الفروض (إن وجدت) :

 -الدراسات السابقة:

 -طريقة الدراسة:

 مكان إجراء البحث : -طرق جمع البيانات:

 #ال تقتصر البيانات المطلوبة علي هذه الصفحة فقط.
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تابع منهجية المشروع البحثي التطبيقي.
 -أساليب تحليل البيانات وإختيار الفروض :

 -النتائج والمقترحات التطبيقية :

 -المراجع :

( )5ملخص البحث

 )0ملخص عام ( :ال يزيد عن  00أسطر)-:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

 :9/6خبرات الباحث الرئيسي وأعضاء الفريق البحثي في مجال المشروع البحثي المقدم لطلب التمويل؟
(الرجاء ذكر بحوث نشرت سابقا أو إشراف على رسائل علمية سابقة أو حالية والنتائج التي تم التوصل اليها في
مجال المشروع البحثي المقدم لطلب التمويل)

(يمكن االكتفاء بالسيرة الذاتية للمتقدم /للمتقدمين)
( )1ارتباط المشروع البحثي بالخطة اإلستراتيجية للجامعة أو إستراتيجية الجودة بالجامعة

15

( )9العوائد المتوقعة للمشروع من الناحية التطبيقية

( )2الخطة التنفيذية للمشروع البحثي
الجدول الزمني التفصيلي لمراحل المشروع البحثي:
 المدة الزمنية الكلية للمشروع: بداية تمويل المشروع: -مواعيد تقارير المتابعة:

 -الموعد المتوقع إلنهاء المشروع:
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( )00الميزانية المقترحة للمشروع
إسم المشروع....................................................................................... :

الرقم الكودي للمشروع( :
البنود

)
الدفعة األولي

إجمالي الميمانية

الدفعة الثانية

الدفعة الثالثة

الموافآت:
أستاذ
أستاذ مساعد
مدر
مدر

مساعد

معيد
مالي وإداري
فني
خبرا
إجمالي الموافآت
إجمالي األجهمة
األنشطة:
مطبوعات
ورش عم
مراجب وكتب

مصاريف لنوية
لد سفر
أدوات موتبية
أخري
مجموع األنشطة
المجموع الولي
التاريخ
/
/

إسم الباحم الرئيسي:
التوقيب:

900

(
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)

الدفعة الرالعة

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج رقم ()9

المعايير العامة لتقييم المشروع البحثي التطبيقي
ــــــــــــــــــــــ
الرقم الكودي للمشروع (

م
2

)

الدرجة القصوي

عناصر التقييم
 -ارتباط المشروع البحثي التطبيقي بالخطة

30

اإلستراتيجية للجامعة.
9

 -المردود اإلقتصادي /اإلجتماعي المتوقع

40

للمشروع من الناحية التطبيقية.
3

 -خبرات الفريق البحثي ذات العالقة

30

بالمشروع.

إجمالي الدرجة
 النسبة المئوية = % ...........نتيجة التقييم -:مقبول

أعضاء اللجنة:
اإلسم :

□

000

مرفوض □
التوقيع:

-0
-9
-3
-4
-5
-6
-1
-1
-2
-00

رئيس اللجنة
اإلسم:
التوقيع:
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الدرجة الفعلية

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج رقم ()3

معايير تحكيم مشروع بحثي تطبيقي للحصول علي تمويل من الجامعة
_________________________________
الرقم الكودي للمشروع (

)

الدرجة القصوى

عنصر التقييم
 -0األصالة واإللتوار

00

 -9وضوح األهداف

5

 -3المنهجية (مجتمب الدراسة  /المتييرات والقيا

 /أساليب حلي البيانات )

05

 -4الجدو الممني ومراح التنفي

5

 -5مال مة الميمانية المقترحة لتحقيق األهداف

5

 -6خبرات الفريق البحثي

00

 -1المساهمة في ح مشولة طبيقية

05

 -1المردود اإلقتصادي  /اإلجتماعي للمشروع علي المجتمب

90

 -2اإلستمرارية واإلستفادة من نتائج وم رجات المشروع

05

اإلجمالي
النسبة المئوية%.......:
%10
الحد األدني للقبول
نتيجة التحكيم:
المشروع مقبول.

الدرجة الفعلية

011

□
□ المشروع مرفوض.

اسم المحكم..........................:
الكليـــة..........................:
عنوانه.........................:

رقم المحكم....................:
القسم..........................:
توقيع المحكم
(
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)

اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج رقم ()4

التقييم النهائي للمشروع البحثي التطبيقي
________________________
الرقم الكودي للمشروع (
رأي المحكم األول

)
رأي المحكم الثاني

رأي المحكم الثالث

رأي اللجنة:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------

التوقيع:

أسماء أعضاء اللجنة:

اإلسم :

-0
-9
-3
-4
-5
-6
-1
-1
-2
-00

ــــــــ
التاريخ
900 / /

توقيع رئيس اللجنة
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الجــــــم الثالم
عقد المشروع البحثي التطبيقي
الممو من الجامعة
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اإلدارة العامة للدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

عقد المشروع البحثي التطبيقي الممو من الجامعة رقم (
أو

 :انه في يوم

الموافق

)

اتفق كل من :

الطرف األو :
وحدة حساب البحوث العلمية ومقرها مبنى اإلدارة العامة للجامعة شارع جمال عبد الناصر البحري جامعة المنوفية ويمثلها ا.د/
نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا والبحوث.

الطرف الثاني :
األستاذ

الباحث الرئيسي للمشروع ا.د/
بصفته مدير المشروع البحثي المكلف وموطنه .

بكلية  /بمعهد

مهيد :
ثانيا  :في إطار إستراتجية الجامعة لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتحفيز الباحثين من أعضاء هيئة التدريس على
إجراء البحوث التي تستخدم في إثراء المعـرفة المتخصصة وفى إطـار الدور المقرر لصندوق البحوث باعتبـاره احد
العناصر الرئيسية في دعم وتمويل المشروعات البحثية فقد أسند الطرف األول إلى الطرف الثاني إدارة المشروع البحثي .

ثالثا :
البند األو
يعتبر التمهيد السابق والالئحة الداخلية لوحدة حساب البحوث العلمية والشروط ووثيقة المشروع البحثي والموافقات
الالزمة والمالحق المرفقة وجميع أوراق ومستندات هذا المشروع جزء ال يتجزءا من هذا العقد .

البند الثاني

عريفات:
لجن مشروعات البحوث العلمية :
هي اللجنة المنبثقة من مجلس الدراسات العليا والبحوث والتابعة له والمنوط بها إدارة المشروعات البحثية الممولة
من صندوق وحدة حساب البحوث العلمية بالجامعة .
فريق إدارة المشروع :
وهو الفريق المكون من األفراد المذكورة أسماؤهم في وثيقة مشروع البحث ضمن المرفق رقم( )2من هذا العقد وفى
اإلقرار الموقع من قبلهم.

البند الثالم
يلتزم الطرف الثاني بالتضامن مع فريق البحث العلمي في بذل أقصى جهد لتنفيذ أهداف المشروع وعنوانه :

ع:
:E
الموافق عليه والمرفق بهذا العقد في الملحق رقم ( )2وبالشروط المنصوص عليها في المالحق وفى حدود الميزانية التي تعهد
بتقديمها الطرف األو والتمويل الذي تعهد بإتاحته للطرف الثاني  ،ويعد كل أفراد فريق إدارة المشروع مسئولين ومتضامنين في
التزامهم بتنفيذ هذا المشروع وذلك وفقا لإلقرار المرفق بوثيقة المشروع والموقع من كل أفراد الفريق (مرفق رقم . )1

البند الرالب
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وذلك وفقا للمراحل الزمنية الرئيسية للتنفيذ المنصوص عليها تفصيال
يبدأ سريان هذا العقد من تاريخ توقيعه و لمدة
في وثيقة المشروع المرفق بالملحق رقم ( )2من هذا العقد  ،وال تخلى مسئـولية الطرف الثاني إال بعد تسليم التقرير النهائـي
المشار إلية في المادة السادسة من هذا العقد وبعد قبوله واعتماده من الطرف األو من ناحية وبعد تسوية كافة الحسابات الخاصة
بالمشروع .

البند ال امس
يلتزم الطرف األو بتوفير قيمه العقد وفقا للميزانية اإليضاحية الموافق عليها بمبلغ إجمالي وقدره (
 ،وذلك على أقساط وفقا للبرنامج الزمني للدفعات ووفقا للمراحل الزمنية الرئيسية للتنفيذ كما هو محدد بالتفصيل في وثيقة
المشروع البحثي المرفق بالملحق رقم ( )2من هذا العقد.

)

ويتم إ احة أموا المنحة الموافق عليها الطرف األو وفقا للشروط المنصوص عليها في ك من :
-

الملحق رقم ( - )0الجزء األول  :المشروع الموافق عليه (مرفق رقم .)2
الملحق رقم ( - )9الجزء الثاني :إقرار المسئولية التضامنية ألعضاء فريق إدارة المشروع (مرفق رقم . ) 1
الملحق رقم ( - )3الجزء الثالث الشروط الخاصة بالتوريدات و القواعد واآلليات ونماذج المتابعة المالية والتقرير الفني.

البند الساد
تعتبر لجنة المشروعات البحثية هي المسئولة عن اإلشراف على النواحي الفنية والمالية واإلدارية للمشروعات المستفيدة من
الصندوق ،ويقوم باتخاذ كافة اإلجراءات لضمان توافق عمليــات الصرف والشراء والتوريــد وتوظيف الخبراء واالستشاريين
وغيــرهم من العاملــين بالمشروع مع الشروط واإلرشادات العامــة والسابق إقرارها كما هي واردة في الملحــق رقــم ( )2من
هذا العقد.
ويلتزم الطرف الثاني بكافة التعليمات وبنظام المتابعة والنماذج المالية التي تحددها اللجنة بخصوص اإلدارة المالية للمشروع
المستفيد من المنحة وذلك وفقا لقواعد والئحة الصندوق .
يعتبر المشروع المقدم والمرفق في الجزء األول من الملحق رقم ( )2النسخة المقبولة للمشروع ومع ذلك يلتزم الطرف الثاني
بتقديم التعديالت والتفاصيل الالزمة أثناء التنفيذ بعد موافقة الطرف األول.
تتطلب بعض اإلجراءات الخاصة بالمشروع الموافقة المبدئية أو عدم االعتراض من اللجنة قبل التنفيذ كما هو مذكور في الملحق
رقم (.)2
يجب أن يتبع الطرف الثاني التعليمات الخاصة بنظام المتابعة واالستمارات المالية التي حددتها اللجنة لإلدارة المالية
للمشروع بما يتفق مع القواعد التنظيمية .

البند السالب
يلتزم الطرف الثاني بان يقدم للجنة تقارير تفصيلية عن سير العمل في المشروع (تقارير شهرية وربع سنوية ونصف سنوية
وسنوية باإلضافة إلى التقرير النهائي ) وذلك وفقا للجدول الزمني وخطة التنفيذ والمراحل الزمنية المنصوص عليها في وثيقة
المشروع المستفيد من المنحة .
ويتم إعــداد كافة التقـارير وفقا لمعايير المتابــعة الواردة في النماذج التي تقدمها اللجنة والخاصة بآليات ونماذج المتابعة
المالية والتقرير الفني.
ويبدأ حساب تواريخ تقدم هذه التقارير اعتبارا من تاريخ دخول هذا العقد حيز النفاذ  ،وبالنسبة للتقرير النهائي يتعين تقديمه
للجنة خالل مدة أقصاها  20يوم بعد االنتهاء من تنفيذ المشروع المستفيد من المنحة حسبما هو محدد في البند الرابع من هذا العقد.

البند الثامن
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ال يعتبر أى من األطراف مسئوال عن إخالله بااللتزامات المنصوص عليها في هذا العقد إذا ما كان هذا اإلخالل راجعا للقوة
القاهرة ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر  :أحداث القضاء والقدر ؛ أعمال الحروب،واإلضرابات والزالزل  ......الخ.
ويتعين على الطرف المتضرر إعالم الطرف اآلخر بحدوث السبب فور وقوعه ؛ واتخاذ كافه اإلجراءات القانونية إلثبات ذلك
وكذلك تحديد التعديالت المطلوبة .

البند التاسب
يكون لجامعة المنوفية وحدها جميع حقوق وامتيازات حقوق المؤلف على أيه مصنفات خاصة وفقا ألحكام قانون حماية
الملكية الفكرية رقم  91لسنه  ، 1001ويكون للجامعة وحدها الحق في نسب هذه المصنفات إليها دون غيرها وإتاحتها للعلن
والكشف عنها للمرة األولى وتستأثر الجامعة وحدها بحق الترخيص أو المنع الى استغالل لهذه المصنفات بأيه صورة من الصور
وتستأثر كذلك بحق إدخال أية تعديالت تراها على هذه المصنفات للغير بالمقابل الذي تراه مناسبا .
وال يجوز لفريق إدارة المشروع ككل وال لمديره التنفيذي وال ألى فرد من أفراده على حدة أن ينسب أيا من هذه المصنفات
لشخصه أو أن يعلن عنها بإسمه بأية صورة من الصور ،وال يجوز ألى منهم مطالبة الجامعة بأية مبالغ مقابل إعداد هذه
المصنفات للغير خارج حدود مبلغ المنحة المنصوص عليه في هذا العقد  ،ويعد اإلخالل بهذا االلتزام بمثابة خرق للعقد يوقع
صاحبه تحت طائلة المساءلة القانونية  ،ويحق للجامعة أن تتخذ بشأنه كافه اإلجراءات القانونية الالزمة لحفظ حقوقها.

البند العاشر
يكون للطرف األول الحق في إلغاء العقد كليا أو جزئيا دون أى مسئولية على عاتقه إذا ما نشأ أى سبب من األسباب التالي
ذكرها واستمر لمدة  20يوم من تاريخ إخطار الطرف األول للطرف الثاني دون تالفى هذا السبب:
أ -إذا ما أخل الطرف الثاني إخالال جوهريا – وفقا لتقدير الطرف األول – بأي شرط من شروط هذا العقد على نحو يحول
دون تنفيذ أهداف المشروع المستفــيد من المنحة  ،مع إحالتــهم إلى المساءلة التأديبيه ورد قيمة النفقــات التي صـرفت له .
ب -إذا ما لحق الطرف الثاني أى تغير يؤثر بشكل جوهري على إمكانية االستمرار في الوفاء بالتزاماته في تنفيذ هذا العقد،
كما يحق للطرف األول إنهاء العقد إذا ما طلب ذلك الطرف الثاني بناء"ا على أسباب جديه يقبلها الطرف األول ،وفى أى
من الحالتين يحق للطرف األول أن يطالب باسترداد ما سبق صرفه من المنحة المقدمة قبل إنهاء العقد وفى حدود مسئولية
الطرف الثاني عن عدم االستمرار في تنفيذ العقد .

البند الحادي عشر
أى خالف ينشا عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره يتم عرضة على مجلس إدارة وحدة حساب البحوث العلمية للنظر فيه وإتخاذ
قرار بشأنه  ،ويعتبر هذا القرار ملزما للجانبين بعد اعتماده من ا.د /رئيس الجامعة .

البند الثاني عشر
تعتبر كافة المرفقات جزءا ال يتجزأ من العقد بكل أقسامها – ملزمة لكافة األطراف ،ويمثل الباحث الرئيسي الطرف الثاني
في كل ما يخص هذا العقد ويقبل الطرف األول أيه أوراق موقعة من قبل الطرف الثاني بشرط استيفائها الشروط المطلوبة طالما
لم يصدر من الطرف الثاني ما يفيد إنهاء هذا التمثيل .

البند الثالم عشر
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تطبق أحكام التأديب الواردة بقانون تنظيم الجامعات رقم  94لسنة  2491اذا ما أخل الباحث الرئيسي أو أحد أعضاء فريق
البحث بأى شرط من شروط هذا العقد وارتكاب أى مخالفة كما يسأل الباحث الرئيسي بالتضامن مع فريق العمل عما يقع منهم من
أخطاء شخصية في مالهم الخاص .
البند الرالب عشر .
أقر الطرفان بأن العنوان الوارد بصدد هذا العقد محال مختارا لهما  ،وأن كافة المكاتبات والمراسالت التي ترسل عليه تنتج كافة أثارها
القانونية ،وفى حالة تغير الطرف الثاني لعنوانه يتعين عليه إخطار الطرف األول فورا بالعنوان الجديد بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .

البند ال امس عشر
هذا العقد يعتبر أمر إسناد يسري عليه أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( )94لسنة  2491والئحته التنفيذية والالئحة الداخلية للوحدة
المعمول بها وأحكام قانون العاملين وأحكام القانون المدني على هذا العقد .

البند الساد

عشر

حرر هذا العقد في ثالث نسخ أصلية باللغة العربية ويسلم كل طرف من أطراف هذا العقد نسخة والنسخة الثالثة تسلم لوحدة
حسابات البحوث للعمل بموجبها.

الطرف الثاني

الطرف األو
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
( ا.د/

الباحم الرئيسي للمشروع البحثي
(أ.د/

)
يعتمد أ.د /رئيس الجامعة
)

(أ.د/
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)

الجــــــم الرالب
المالحق والتقرير الفني
والنماذج المالية
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أو  :المالحق
ملحق رقم ()0
نموذج المشروع البحثي التطبيقي *

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يرفق المشروع البحثي التطبيقي المقدم من الباحث الرئيسي
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ملحق رقم ()9
إقرار المسئولية التضامنية للفريق البحثي *

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* يرفق إقرار المسئولية التضامنية ألفراد فريق المشروع البحثي التطبيقي.
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ملحق رقم ()3
شروط التوريدات والتقرير الفني ونماذج المتالعة المالية
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أو
ال

:شروط التوريدات -:

فيما يلي الشروط ال اصة لالتوريدات  ،والتقرير الفني  ،والنمــــــاذج المالية .
أوال  -:طلب تمويل المشروع :
 : 0/0لعد إ مام التعاقد يتقدم الباحـــــم الرئيسي

للمشــــــروع لعد موافقة

مجلس الجامعة
لطلب موي للمرحلة األول من مراح المشروع البحثي التطبيقي للسيد
أ.د  /نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة عل الصرف .
 :0/9يقوم الباحـــــم الرئيسي لتقـــديم قرير ( فني و مالي ) مب نهاية ك
مرحلة وف
فترة تجاوذ أسبوع من اريخ انتها المرحلة مرفق ل طلب موي المرحلة
التالية  .ويتم
مراجعة التقارير الفنية والمالية وعرضها عل اللجنة.
ثانيا  -:إجراءات الصرف :
 : 0/9المكافآت :

 يتم إعداد كشوف صرف الموافآت ( حدد لها فئة اجر الساعة طبقيا للدرجية العلميية /الوظيفييية كمييا هييو مبييين حقييا ) ولنييا علي كشييوف سيياعات العمي المعتمييدة ميين
الباحيم الرئيسييي وييتم حرييير مي كرة صيرف لمعرفية الباحييم الرئيسيي ويييتم رفعهييا
للسيد أ.د  /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة .
 سييييلم المسييييتندات لوحـــــييييـدة حسييييالات البحييييـوث إل يييياذ إجييييـرا ات المراجعييييةوالصرف .
 : 9/9السلف :
 يتم صرف سلفة مؤقتة لحد أقصي  500جني (خمسمائة جنيها ) لنا ا" عليي طليبمقدم من الباحم
الرئيسي للسييد أ.د /نائيب رئييس الجامعية للدراسيات العلييا والبحيوث  ،وييتم سيوية
السلفة فور
إنتهييا اليييره منهييا أو لحييد أقصييي شييهرين علييي أ يييتم الصييرف منهييا علييي لنييد
الموافآت أو شرا
األجهمة .
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 : 9/3المشتريات

تم كافة المشتريات طبقا ألحوام القانون رقم  12لسنة  21أو اى لوائو أخرى خاصة
لجهة التموي عل أن يتم إ باع اإلجرا ات اآل ية :
 .0م ي كرة طلـــــييـب الموافقيية عل ي الشـــــييـرا محييدد لهييا األصييناف المطلــــييـوع
شييرائها طبقييا لمييا ورد لمقتييرح المشـــــييـروع وطريقيية الشييرا و شييوي لجنيية
الشرا للعيره علي السلــــيـطة الم تصية ألخي الموافقية ،وإعيداد المواصيفات
الفنية والمقايسة التقديرية وإعتمادها من السلطة الم تصة.
 .9الحصو علي الموافقات الالذمة قب الطرح.
 .3م اطبة الشركات للحصو عل عروه األسعار .
 .4اجتماع لجنة الشرا  /البت .
 .5إصدار أوامر التوريد .
 .6الفحب .
 .1إضافة األصناف للم اذن التالب لها المشروع .
 .1استالم األصناف من الم اذن وإضافتها لعهدة المسئو لالمشروع .
 .2م كرة الصرف .
ثالثا  -:فئة اجر الساعة

األستاذ الدكتور /
األستاذ المساعد /
المدر /
المدر المساعد /
معيد
مالي/إداري
فني

 50جنيها /ساعة .
 40جنيها /ساعة .
 30جنيها /ساعة .
 95جنيها /ساعة .
 90جنيها /ساعة .
 90جنيها /ساعة .
 05جنيها /ساعة .

رابعــــــا :

وذع الميمانية المقترحة وفقا للنسب اآل ية :
. %40
لند الموافآت
. %90
لند األجهمة
. %40
لند األنشطة
خامســــا :
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تم مراجعة التقارير المالية للمشروعات عن طريق العضو المالي للجنة .
سادســــا :

تم المراجعة من العضو المالي علي طلبات الشرا والصرف قب عرضها علي
السيد أ.د /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
سابعـــا :

يتضمن المشروع البحثي التطبيقي المقترح المراح الم تلفة لتنفي وفقا للمدة
المحددة للمشروع ،وك لل الجدو الممني للتنفي .
ثامنـــا :







يؤج صرف موافآت الرلب األخير من المشروع لحين سليم التقرير النهائي .
التمام الطرف الثاني لعدم اخ أى إجاذات خارجية أو داخلية مييد عين  05يوميا
إ لع يد موافقيية السيييد أ.د  /نائييب رئيييس الجامعيية للدراسييات العليييا والبحييوث ،
ولالنسبة لباقي أعضيا فرييق العمي األساسيي لالمشيروع يجيب موافقية الباحيم
الرئيسي عل أى إجاذة يتم القيام لها .
غير مسموح لتحوي مبالغ من لند إلي لند إ لموافقة أ.د /نائب رئييس الجامعية
للدراسات العليا والبحوث.
يتم اإللتمام لاست دام النماذج المالية المرفقة  ،وك ا التقرير الفني.
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ثا
ني
ا

التقرير الفني
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قطاع الدراسات العليا والبحوث
وحدة حساب البحوث العلمية

نموذج التقرير الفني ()0
للمرحلة............الفترة من..............إلي.............
إسم المشروع البحثي........................................................................................:
)
الرقم الكودي للمشروع( :
مالحظات
نسبة المحقق
المنفذ خالل الفترة
النشاط
الفترة من
إلي

التاريخ
900 / /

إسم الباحث الرئيسي:

التوقيع

يتم إ افة أي عدد من المستندات المؤيدة لما ورد بالتقرير.
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ثا
لث
ا

النماذج المالية
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قطاع الدراسات العليا والبحوث
وحدة حساب البحوث العلمية

نموذج مالي رقم ()0

)

ساعات العم خال شهر(

إسم المشروع...............................................................................:
)
الرقم الكودي للمشروع(:
إسم المشارك في نشاط المشروع:

األيام
2
1
2
9
1
6
9
9
4
20
22
21
22
29
21
26
29
29
24
10
12
11
12
19
11
16
19
19
14
20
التاريخ
900 / /

األنشطة المنفذة

عدد الساعات

إسم الباحث الرئيسي:

التوقيع
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قطاع الدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج مالي رقم ()4

األنشــــــطة
عن الفترة من

إلي

إسم المشروع البحثي...............................................................................:
الرقم الكودي للمشروع(:
رقم
البند
الفاتورة/اإليصال

)
التاريخ

اإلجمالي

اإلستقطاعات
عادية
ا.ت.ص

إسم الباحث الرئيسي:

التوقيع
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جملة
اإلستقطاعات

الصافي

قطاع الدراسات العليا والبحوث
إدارة البحوث العلمية

نموذج مالي رقم ()1

طلب التموي عن الفترة من

إلي

إسم المشروع...............................................................................:
الرقم الكودي للمشروع(:

)

النشاط

المبلغ المطلوب

فترة التنفيذ

الرصيد المتبقي من الفترة السابقة
المبلغ المطلوب اإلرتباط عليه خالل الفترة

التاريخ
900 / /

إسم الباحث الرئيسي :
التوقيع
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قطاع الدراسات العليا والبحوث
وحدة حساب البحوث العلمية

نموذج مالي رقم ()1

ميمانية المشروع البحثي التطبيقي
إسم المشروع..................................................................................... :
الرقم الكودي للمشروع(:
الميمانية المعتمدة
البنود

)
المصروفات السالقة

مصروفات الفترة

المصروفات
المتالحقة

الموافآت:
أستاذ
أستاذ مساعد
مدر
مدر مساعد
معيد
مالي وإداري
فني
خبرا
إجمالي الموافآت
إجمالي األجهمة
األنشطة:
مطبوعات
ورش عم
مراجب وكتب

مصاريف لنوية
لد سفر
أدوات موتبية
أخري
مجموع األنشطة
المجموع الولي
التاريخ
900
/
/

إسم الباحم الرئيسي:
التوقيب:
(
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)

الرصيد الباقي
لالميمانية
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