
 

  2019/2020لسنة  تعليمات سلطة البحث والتقييم

  2019/2020לשנת  הנהלים של רשות המחקר וההערכה

  

 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

ذي  ، عميد الكليةرئيس القسماحملاضر،  – بعد توقيعه من مجيع األطراف ذات الصلة البحث والتقييم

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

  /طلبات تقدم بعد السفر ال تعاجل قبل السفر.

 , דיקן הפקולטהראש החוגהמרצה, –אישורו מהגורמים הרלוונטיים 

-והדיקן האקדמי ,הרלוונטי

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  /الصلةذي  يرسل منوذج الطلب موقـًّعا من قبل مجيع األطراف (احملاضر/ رئيس القسم/ عميد الكلية

 األكادميي) إىل سلطة البحث/

י 



 

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

حملاضر  /اذ يتم خصم املبلغ من ميزانية البحث اخلاصة 

 

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

 

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

 

 لة الصادرة عن املؤمتر  /احلرص على نشر املقال 

)proceeding .( 

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

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

 /القامسي مذكور يف البداية

50%

 

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

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

 اجراء احملاضرات على يد حماضر بديل/او 



 

 

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

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

 /او اجراء احملاضرات على يد حماضر بديل

 

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

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

 

 

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

המרצה רשאי לקבל תמיכה  السنة الدراسية/ نفس قال أو احلصول على منحة حبثية يفبنشر م

כספית להשתתפות בכנס אחד בלבד בשנת הלימודים, בתנאי שיהיה לו פרסום קודם 

  או גיוס מענק מחקר באותה שנת לימודים.



 

 תרגום מאמרים: -עריכה לשונית   -   مراجعة لغوية / ترمجة مقاالت

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

و املادة  - والعميد األكادميي ،الصلة ذي ، عميد الكليةئيس 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 املادةتقوم سلطة البحث والتقييم بعد املصادقة املراد مراجعتها / ترمجتها للمراجع  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 

c.iledu_res@qsm.a  /

edu_res@qsm.ac.il.

   



 

 גיוס עוזרי מחקר -   جتنيد مساعدي حبث 

  والتقييم (يتوجه الباحث برسالة لسلطة البحثedu_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 سطلة 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 

 /مصادق عليها من قبل الباحث

 

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

خصم املبلغ من ميزانية الباحث/ 

 

  

 


