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 ضوابط تسجيل بحث علمي

- أن يكون موضوع البحث في نطاق احد الخطوط البحثية المعتمدة في القسم وفقا" للقائمة المرفقة في 1

 ادناه.

-    ال يتم تسجيل البحوث المنجزة فعال ويجب أن التقل المدة ما بين تاريخ المصادقة على تسجيل البحث 2

 وقبوله للنشر عن ثالثة أشهر .

-    يعتبر البحث منجزا" بمجرد تقديمه إلى جهة النشر أو الجهة المتعاقد معها بخصوصه وتقوم اللجنة 3

 العلمية بتأييد االنجاز في الجلسة التالية إلشعارها بذلك من قبل الباحث .

% 40-    يجوز تغيير عنوان البحث أو إضافة باحثين للفريق البحثي قبل انجاز ما ال تزيد نسبته عن 4

 من البحث ، كما يجوز تغيير العنوان خالل فترة النشر وبما ال يمس جوهر البحث ولمرة واحدة فقط .

-    يجوز إلغاء تسجيل البحث أو طلب تمديد مدة انجازه بمبررات مقنعة يقدمها الباحث من قبله وبعكسه 5

 يتم إلغاء تسجيله .

-    يقوم المعاون العلمي بمتابعة انجاز البحوث المسجلة ضمن السقوف الزمنية المحددة لكل منها من 6

 قبل الباحثين ويتم إلغاء البحث الذي ال يتم انجازه ضمنها ما لم يتم تقديم طلب بتمديد مدة االنجاز .

-    تتولى اللجنة العلمية متابعة مسار البحوث ويجوز لها التحقق من استكمال مستلزمات تنفيذها 7

 ومقابلة فريق البحث قبل التسجيل لضمان توفر الرصانة العلمية الالزمة للبحوث المسجلة .

-    يتحمل الباحث توفر األمانة العلمية في البحث المقدم للتسجيل ويعاقب بالمنع من تسجيل البحوث 8

لمدة التزيد عن سنتين وفقا لما تقرره اللجنة العلمية  إذا ما اتضح الحقا خالف ذلك إضافة إلى 

 العقوبات االنضباطية األخرى المحددة من قبل الجامعة والوزارة .

-    اليجوز انجاز البحوث خارج القسم إال بعد استحصال موافقة اللجنة العلمية ووجود مبررات ضرورية 9

 لذلك .

- يجوز تسجيل البحوث بالمشاركة مع باحثين في الجامعات أو المؤسسات الحكومية األخرى بعد تقديم 10

 ما يثبت تسجيلها لدى الجهة التي يتم انجاز البحث فيها . 

-  يتم تشكيل الفرق البحثية على أساس تكامل االختصاص والمشاركة الفعلية لكافة أعضاء الفريق 11

 البحثي وتجنب اعتماد صلة القرابة في تشكيلها ما لم يكن هناك مبررا" علميا"مقنعا"لذلك .

-  يجوز للتدريسيين انجاز بحوث في مجاالت تخص التعليم الجامعي أو المواضيع اإلنسانية ضمن 12
 اختصاصاتهم .

- تحديد عدد البحوث المسجلة حسب المرتبة العلمية لضمان سرعة االنجاز بحيث اليزيد عدد البحوث 13
) بحوث لألستاذ واألستاذ المساعد وبحثين للمدرس والمدرس المساعد 3المسجلة وقيد االنجاز عن (

. 



  

  المرفقات

 الخطوط البحثية المعتمدة في القسم

1 ( Control and Simulation. 
2 ( Membranes Technology. 

3 ( Environmental Pollution. 
4 ( Nano Technology and its Application. 

5 ( Petroleum Refinery. 
6 ( Catalytic Engineering and its Application & ،Reactor Design . 

7 ( Renewable Energy. 
8 ( Thermodynamic Engineering. 

9 ( Corrosion Engineering. 
10 ( Polymer Technology and Composite Material 

11 ( Chemical and Petrochemical Industries. 
 


