
 

  2020/2021لسنة  تعليمات سلطة البحث والتقييم

  2020/2021לשנת  רשות המחקר וההערכה נהלי

  : /انيتني للتمويلهنالك امك

    /االمكانية األوىل: دفع مقابل النشر يف جمالت

 الحمكمة وخاصة ملن إلمكان احلصول على دعم مقابل نشر مقاالت مبجالت  لتشجيع النشر العلمي,

ستغالل امليزانية للتدقيق والرتمجة ومساعدي حبث,  حسب املفتاح التايل يرغب 

 

  جملة تدرجيهاQ1  شاقل مرة واحدة يف السنة 8,000حىت  مببلغالنشر مقابل يتم دعم احملاضر/ 

Q1  
  جملة تدرجيهاQ2  شاقل 6000حىت  مببلغالنشر  مقابليتم دعم احملاضر/ 

 Q2

  جملة تدرجيهاQ3  شاقل 4000حىت  مببلغالنشر مقابل يتم دعم احملاضر/ 

Q3  
  جملة تدرجيهاQ4  شاقل 2000حىت  مببلغالنشر مقابل يتم دعم احملاضر/

Q42000 



 

لة ** جملة بدون تدريج سوف يتم فحص إمكانية التمويل حسب مستوى ا

  

الت جتارية وغري حمكمة/** ال يصادق على اسرتجاع دفع 

  

م سوف يُنظر إجيا مبنحهم إضافة الذين يتجاوز النشطني اكادمييا و ** للمحاضرين  ون ميزانية البحث اخلاصة 

  ميزانية بشكل استثنائي



 

  :אופציה שנייה االمكانية الثانية/

الت /مراجعة لغوية / ترمجة مقاالتاسرتجاع نفقات   תרגום  -עריכה לשונית החזר כבפי עבור  -   دفع 

:תשלום לכתבי עת /מאמרים

    (مرفق الطلب ) بعد توقيعه من مجيع يقدم الباحث طلب اسرتداد مايل ملراجعة لغوية / ترمجة مقال علمي

و املادة  - والعميد األكادميي ،الصلة ذي عميد الكلية، ئيس القسماحملاضر، ر – األطراف ذات الصلة

 / edu_res@qsm.ac.il: عرب الربيد االلكرتوين التايل افطيمة -مسني جمادلةاليت سيتم مراجعتها / ترمجتها للسيدة 

ע"כ 

והדיקן , הרלוונטי , דיקן הפקולטהראש החוגהמרצה, – םידי הגורמים הרלוונטיי

-האקדמי

edu_res@qsm.ac.il.

 على الطلب تصادق والتقييم البحث سلطة/

  رسال املادةبعد املصادقة املراد مراجعتها / ترمجتها للمراجع  تقوم سلطة البحث والتقييم او الباحث نفسه 

 /وبعد الرتمجة او املراجعة يتم خصم املبلغ من ميزانية الباحثاللغوي/ املرتجم، 

  ,لتوجه ملرتجم او مراجع لغوي, ينبغي بعد االنتهاء من العمل ارسال وصوالت الدفع اذا قام الباحث نفسه 

: عرب الربيد االلكرتوين التايل افطيمة -مسني جمادلةسيدة للمصادقة املرتجم وملخص الرتمجة ملعاجلة طلبه 

edu_res@qsm.ac.il  /

edu_res@qsm.ac.il.



 

  يف حال كان البحث مشرتك بني حماضرين50حيصل احملاضر على دعم %/ 



 

 גיוס עוזרי מחקר -   جتنيد مساعدي حبث

 ) يتوجه الباحث برسالة لسلطة البحث والتقييمedu_res@qsm.ac.il  عرابه عن حاجته ملساعد حبث  (

ية لغة, تفصيل املهام املطلوبة قدر اإلمكان واخل) / واية مواصفات تليب حاجته (مثل االملام 

edu_res@qsm.ac.il

 

  لتواصل سلطة البحث تقرتح للباحث أمساء مع طرق تواصل من أرشيف األمساء املتواجد لديها ويقوم الباحث 

/لطرح املهام املطلوبة واالتفاق على الية العمل مع مساعد البحث

 

  ا (مرفق امللف) لسلطة البحث عند االنتهاء من العمل يقوم مساعد البحث بتقدمي ساعات العمل اليت قام 

 /ل الباحثمصادق عليها من قب

 

  تقوم سلطة البحث بتحويل النموذج للمالية ليتم دفع مستحقات العمل ملساعد البحث ويتم املصادقة بعد

خصم املبلغ من ميزانية الباحث/ 



 

 הגשת בקשה לקבלת תמיכה  /خارج البالد -مؤمتر داخل يف للمشاركة الدعم على تقدمي طلبات للحصول

  בחו"ל: -להשתתפות בכנס בארץ

  لسلطة  البالد (مرفق الطلب) خارج /مؤمتر داخل يف  للمشاركة  الدعم على للحصوليقدم احملاضر منوذج طلب

احملاضر، رئيس القسم، عميد الكلية ذي  – بعد توقيعه من مجيع األطراف ذات الصلة البحث والتقييم

ريخ انعقاد املؤمتر  -الصلة، والعميد األكادميي وذلك حىت تتم مراحل املصادقة قبل شهر على األقل من 

  /طلبات تقدم بعد السفر ال تعاجل قبل السفر.

 המרצה, ראש החוג, דיקן הפקולטה–אישורו מהגורמים הרלוונטיים 

-הרלוונטי, והדיקן האקדמי

בקשה שלא תגיע חודש לפני הנסיעה לא 

 תטופל בטרם היציאה. 

 عند تقدمي الطلب ينبغي اختيار كيفية اجراء احملاضرات اثناء املكوث يف املؤمتر لعدم املساس يف جودة التعليم/ 

 

 العميد  /ذي الصلة ن قبل مجيع األطراف (احملاضر/ رئيس القسم/ عميد الكليةيرسل منوذج الطلب موقـًّعا م

 األكادميي) إىل سلطة البحث/

י 



 

  الطريان واإلقامة يف الفندق) لسلطة البحث والتقييم،عند العودة من السفر تُرسل الفواتري خاصة املؤمتر (تذكرة 

حملاضر  /اذ يتم خصم املبلغ من ميزانية البحث اخلاصة 

 

  ملؤمترإذا كان املؤمتر داخل البالد: الرجاء توضيح مبلغ املصروفات املتعلقة / 

 

 احلرص على اختيار مؤمترات تقع يف العطلة الصيفية او يف عطلة ما بني الفصلني/ 

 

 لة الصادرة عن املؤمتر  /احلرص على نشر املقال 

)proceeding .( 

  حيصل احملاضر على دعم كامل إذا كان البحث املعروض يف املؤمتر حتت اسم القامسي. يف حال ان البحث

% من مصروفات املؤمتر شريطة ان يكون اسم 50حتت اسم مؤسستني حيصل احملاضر على دعم املعروض كان 

 /القامسي مذكور يف البداية

50%

 

 حث داخل الكلية فسوف يتم تقسيم املبلغ على الباحثني   /اذا كان حبث مقدم الطلب مشرتكا بني اكثر من 

 



 

 تقييم لالشرتاك يف اذا كان مقدم الطلب حماضر "ضيف" حيق له تقدمي منوذج طلب (مرفق) لسلطة البحث وال

ملؤمتر  املؤمترات لكن ال حيصل على اسرتجاع مايل, مع احلرص على تعويض احملاضرات الواقعة يف فرتة املكوث 

 او اجراء احملاضرات على يد حماضر بديل/

 

  سرتجاع مايل, يقدم منوذج طلب (مرفق) لسلطة البحث اذا كان مقدم الطلب حماضر "نواة" لكن ال يرغب 

لدعم املايل  نه ال يرغب  ملؤمتر والتقييم ويشري  مع احلرص على تعويض احملاضرات الواقعة يف فرتة املكوث 

 /او اجراء احملاضرات على يد حماضر بديل

 

  يف حال استغل احملاضر ميزانية البحث خاصته لكنه يرغب يف االشرتاك يف مؤمتر او اجراء حبث مميز ذو فكرة

 جلنة الرئيس" للبت يف طلبه/ جديدة من نوعها فتعقد جلنة حتت اسم "

 

 لعام الدراسي ، على أن يكون مسبوقًا بنشر  ُيسمح للمحاضر احلصول على متويل املشاركة مبؤمتر واحد فقط 

 /السنة الدراسيةنفس  مقال أو احلصول على منحة حبثية يف

  



 

افقباحث كب     חוקר בכיר מלווה חוקר מתחיל /باحث مبتدئ ير

  ) يتوجه الباحث برسالة لسلطة البحث والتقييمedu_res@qsm.ac.il (  عرابه عن حاجته لباحث كبري

يرافقه يف البحث /

edu_res@qsm.ac.il 

  لتواصل مع /الباحث الكبري من قائمة الباحثني املرفقة وبتعبئة منوذج اتصال بينهم يقوم الباحث 

 

  البحث لسلطة املرافقة ساعات عدد بتسليم املبتدئ الباحثمن العمل يقوم  االنتهاءعند/ 

 

  ويتم  الكبري للباحثتقوم سلطة البحث بتحويل النموذج للمالية ليتم دفع مستحقات العمل املصادقة بعد

 /املبتدئ خصم املبلغ من ميزانية الباحث

 

  



 

 
  

  

חוקרים מלוויםاحث مرافق  حث   תחום המחקרمجال ال טלפוןهاتف   و   د االل מיילال  

أ.د. أنور ران  ריאן אנואר' פרופ מדעיםعلوم    054-5848338 a_rayan@qsm.ac.il 

شار سعد  סעד בשאר' פרופ أ.د.  מדעיםعلوم    052-6020396 bashar@qsm.ac.il 

سة  ענאבסה אלב'ג' פרופ أ.د. غالب عنا ة   שפה ערביתلغة ع  050-4944446 ghalib@qsm.ac.il 

ي  שחברי גוהינה ר"ד د. جهينة شح ات   اض ة لل חינוך מתמטיال  054-5442805 juhaina8@gmail.com 

د. جمال ران  ריאן מאל'ג ר"ד מדעי מחשביםعلم الحاسوب    054-7648206 jamal.raiyn@gmail.com 

اس كتانة  כתאנה יאסין' פרופ أ.د.   
ث  ة, ادب عر حد  שפהلغة ع

מודרנית ערבית ספרות, ערבית  050-2642268 ysnk538@hotmail.com 

أ.د. يو غوتمان  יוסי גוטמן' פרופ ة   וחינוך פסיכולוגיהعلم نفس وت  054-7647597 yossi.guttmann@gmail.com 

أ.د. محمد امارة  אמארה מוחמד' פרופ  
ة والمجتمع العر  שפה لغة انجل

וחברה ערבית אנגלית  053-4594254 muhamara2000@Yahoo.com 

أ.د. ص ران  ריאן סובחי' פרופ  
ة  الفلسفة والدراسات اإلسالم
 sobhi.rayan@gmail.com 050-5651126 פילוסופיה ולימודי אסלאם

ارة  אגבאריה קותייבה ר"ד ة اغ د. قت ة   וחינוך פסיכולוגיהعلم نفس وت  050-6966503 Qutaiba@qsm.ac.il 

احث  قائمة ال
רשימת المرافق 

 חוקרים מלווים



 

  

نجوان سعادةد.   ר נג'ואן סעאדה"ד ة  חינוך  ت  054-6551914 najwan.saada@qsm.ac.il 

ة   د. راحل بري פרי/ אווה ד"ר רחל שפה אנגלית لغة انجل  0547721169 Rachelperry602@gmail.com 

لة ד"ר וסאם חלאילה/ د. وسام خال ة   שפה אנגלית لغة انجل  0535219717 wchaleil@campus.haifa.ac.il 

د. وسام مجادلة ד"ר וסאם מגאדלה/ ة   וחינוך פסיכולוגיהعلم نفس وت  050-6714411 w_magadley@qsm.ac.il 

سةפרופ' גאלב ענאבסה/  ا.د. غالب عنا ة   שפה ערביתلغة ع  050-4944446 ghalib@qsm.ac.il 

ا.د. خالد سنداويפרופ' ח'אלד סנדאוי/   
ة ة لغة ع שפה   ودراسات اسالم

ולימדי אסלאם ערבית  050-6390555 sindawe@netvision.net.il 

سحاك راي פרופ' יצחק רייטר/  ا.د. ي ة   לימדי אסלאםدراسات اسالم  054-2533945 reiter@edu.aac.ac.il 


