
 التوجيهية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا والمبادئ رؤيةال

 الرؤية

 المعرفة ونقل البحث، مجال في المستمر األكاديمي التميز لبرنامج العمادة تلتزم

 .األساسية التخصصات جميع في العليا والدراسات

 التوجيهية المبادئ 

 المعرفة نقلتعمل على    وتعاونية االختصاصات متعددة  البحوث تكون 

 دعم على الحفاظ في االستمرار مع استثماراتنا، قلب في العليا الدراساتو

 .التخصص على القائمة البحوث

 الدولية. المعرفة البحث ونقل أبعاد وتأكيد تشجيع في نستمر 

 النفسية والنتائج األخالقية اآلثار في النظر والطالب هيئة التدريس على يجب 

 .األحوال جميع في أبحاثهم في للمشاركين

 البحث و التدريس شراكة تعزيز على عملن. 

  نطاقا األوسع والمجتمع ، األساسيين الشأن أصحاب إشراكالعمل على 

 .الجامعة تأثير لتعظيم البحثية، األولويات تحديد عند النهائيين والمستخدمين

 مسيرتهم بداية في المحتملين المبتدئين الباحثين لدعم االستثمار ستهدافإ. 

 أبحاثنا وتأثير وأهمية منطق مع التواصل كيفية حول كبيرة أهمية نضع. 

 العليا والدراسات المعرفة ونقل للبحث استراتيجيا إطارا و وفعاال قويا حكما قدمن. 

 

 

 

 

 



 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وغايات أهداف

 التعاون مجلس دول في جامعات 11 أفضل بين من بها يتم االعتراف أن من أجل .1

 :ينبغي 6112 سنة بحلول العليا والدراسات المعرفة ونقل للبحوث، الخليجي

  البحث مجاالت من األقل على ثالثة في واسع نطاق على بها معترف قيادة إنشاء 

 عالية الترويجية األنشطة عن بلمحة التقدم تسريع طريق عن األولوية، ذات

 .الجودة

 العلمي البحث أداء إلدارة  قوي إطار تنفيذ. 

 أنظمة أحدث مع أنشطتنا ودعم لألبحاث التحتية البنية في ستراتيجيإ ستثمارإ 

 .األبحاث إدارة

 والحفاظ ،6112 عام بحلول المائة في 62 بنسبة الخريجين ونسبة حجم زيادة 

 .الخرجين أجل من بإنشائه قمنا الذي والدعم التطور من عال مستوى على

 أجل من واسع نطاق على توزع و مناسب بشكل تدار أبحاثنا نتائج أن ضمان 

 .المعرفة نقل و الدراسية المنح تحسين

 .الماجستير لبرامج عالمي مستوى و ذو غني ملف تطوير. 6

 .والتدريس البحث لشراكة وسليم وعملي مستمر نموذج تطوير. 3

 

 

 

 

 

 

 

 



 والمهام  هيكلية عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

يتم إدارة مهام عمادة البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة العلوم التطبيقية من خالل عميد 

وكذلك عضويته في نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية بإرتباطاٌ مباشراٌ الرتبط البحث العلمي 

مجلس الجامعة تساعده على عرض كافة األمور التي تستدعي مجلس الجامعة واألطالع على سير 

 و كما موضح في الشكل أدناه:األمور بصورة أفضل على مسيرة الجامعة وخدمة العماده 

 

 

 

 

  

 

 

 

منسق للدراسات كليه يجب  أن يكون لكل أفضل الممارسات  مع اتباعولتحقيق الغايات المطلوبة 

وكذلك أرتباط الى البحوث والفعاليات  ذات العالقة بكليته لديه  فهم جيد ممن العليا والبحث العلمي 

 الكليات بعضوية اللجان المتعلقة بالبحث العلمي والدراسات العليا في العمادة.

 

 الدراسات العلياو التي تقدمها عمادة البحث العلمي والمهام  الخدمات

 الخدمات التي تقدمها عمادة الدراسات البحوث العلمية والعالي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

 يقوم به أعضاء هيئة التدريس. الذيالبحث العلمي ا. تعزيز 1

 من قبل طالب الجامعة وخاصة طالب الدراسات العليا.المنجزه . تعزيز البحوث العلمية 6

 و حتى الدولية منها. . تعزيز شراكة البحث العلمي مع المؤسسات العامة والخاصة المحلية3

المنجزة التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس في  البحوثالدوريه العلمية لنشر األطاريح و تعزيز. 4

 .جامعات أخرىجامعة أو حتى ال

 . تعزيز الدراسات األكاديمية لدعم التنمية المجتمعية.2

 القبول والتسجيل. وضع لوائح في هشاركالمدارة واإلشراف على برامج الدراسات العليا واإل. 2

 المطلوبة لدعم الدراسات العليا في الجامعة.. توفير جميع الوسائل والخدمات الالزمة 7

 موال المتاحة نحو البحث العلمي والتطوير.لألاألمثل والفعال  األستثمار. 8

 

 

 عمادة البحث العلمي

وحدة الدراسات 

 العليا

 وحدة البحث العلمي

مية نائب رئيس الجامعة للشؤون األكادي

 والتطوير



عمادة البحث العلمي والدراسات العليامهام أدناه أهم   

 للبحث العلمي في الجامعة هوالسياسات واألهداف التشغيليستراتيجيات صياغة األ .1

 فعاله وكفؤهإنشاء بنية عمادة  .6

 إعداد إجراءات أخالقيات البحوث في الجامعة  ومتابعة تنفيذها .3

 في الجامعةالعلمي إنشاء وإدامة صفحات الويب الخاصة بالبحث  .4

 إعداد سلسلة من الندوات السنوية المتميزة .2

 إعداد دليل البحوث  .2

 بالجامعةإلصدار الدورية العلمية الخاصة إصدار سلسلة الدراسات والسعي متابعة  .7

 البحثية إعداد سلسلة من الندوات وورش العمل .8

 برنامج دعم البحوث والتنميةمتابعة  .9

االمتحانات ، وإصدار و  و مراجعة السياسات و التوجيه و التوظيف واختيار المشاريع .11

 الخاصة بالماجستيرالممتحنين الخارجيين  مشاركةتكليفات المشاريع  و

 .انشاء مركز التميز ل أمن الوطن .11

كذلك  حددت لوائح جامعة العلوم التطبيقية مهام عميد عمادة البحث العلمي والدراسات العلياكما   

وكما يلي: الوحداتمهام   

 مهام عميد البحث العلمي:

تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤون دعمه وتشجيعه واإلشراف والتنسيق  .1

 على إعداد خطة البحث السنوية للجامعة.

 إعداد مشروع الموازنه السنوية للبحث العلمي. .6

 السعي إليجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. .3

 جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها. .4

ف إدارة عمادة البحث العلمي ورئاسة لجنة البحث العلمي في الجامعة واإلشراف على مختل .2

 نشاطات العمادة )الفنية واإلدارية(.

اإلشراف على أعمال مراكز البحوث عند استحداثها ومتابعة نشاطاتها وتقييم أدائها والتسيق  .2

 مع مؤسسات ومراكز البحوث المحلية ومنطقة الخليج.

التنسيق مع عمادادات الكليات في كل ماله عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراسات العليا من  .7

 تابعة أو توفير وسائل الدعم لهم المادية والمعنوية والتأكد من توفر شروط اإلشراف.حيث الم

 

علمي في الجامعةالبحث الوحدة  مهام  

 إعداد مشروع خطة البحث العلمي ووسائل تنفيذها. .1

 وضع أسس البعثات والتنسيق مع الجهات األخرى المعنية بالبحث العلمي. .2



 وإقرارها.النظر في مشروعات البحث العلمي  .3

 مناقشة واقتراح الموازنة السنوية للبحث العلمي. .4

 متابعة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. .5

 .بعد تقويمها والتوجيه بدعم نشرهاالنظر في إجازة الكتب المؤلفة والمترجمة  .6

 التحضير واإلعداد للمؤتمرات الداخلية والخارجية. .7

 المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.إقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات  .8

الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والتوصية بالصرف  .9

 عليها وفق القواعد المنظمة لها من قبل الجامعة.

 أية أمور أخرى. .11

 

 مهام وحدة الدراسات العليا

يتولون التدريس واإلشراف على طلبة التأكد من توفر شروط أعضاء الهيئة التدريسية الذين  .1

 الدراسات العليا.

 إعداد و تحديث لوائح الدراسات العليا كلما دعت الحاجة. .6

متابعة تسجيل الرسائل مع الكليات واألقسام العلمية حسب الئحة الدراسات العليا المعتمدة في  .3

 الجامعة.

رسائل الجامعية )تحديد التنسيق مع الكليات واللجان المختصة بشأن مناقشات مشاريع ال .4

 المواعيد، تطابق شروط هيئة اإلشراف، تعيين الممتحنين الخارجيين(

 متابعة انتظام اللقاءات الدورية بين الطلبة والمشرفين .2

 متابعة تنفيذ تعليمات وضوابط الئحة الدراسات العليا المعمول بها في الجامعة  .2

 .والمكتبة الوطنيةمتابعة إيداع الرسائل في المكتبة والكليات  .7

متابعة بناء قواعد المعلومات الخاصة بالدراسات العليا من خالل النماذج واالستمارات  .8

 المعتمدة في الدراسات العليا وتقديم تقارير إلى العميد والجهات ذات العالقة عن أية تعديالت

 

 

 

 

 

 



 والمبادرات العلمي في الجامعة البحثدعم 

 للنمو األولوية ذات المجاالت ووضع تحديد ومواصلة البحث مجال في ستراتيجيإلا ستثمارإلا يعتبر

 قمنا الغاية، ولهذه. العلمي البحثعمادة  أهداف  أهم من الحالية البحث قوى توحيد مع بالتزامن

 تمويل توظيف يتم أن هو المبادرات هذه قلب في. فعال بشكل أهدافنا لدعم المبادرات من عدد بإنشاء

 الوضوح من قدر أقصى تحقيق وبالتالي الجودة، من عال مستوى تضمن تنافسية بطريقة األبحاث

 أجل من واضحتان طريقتان التطبيقية العلوم جامعةب لهيئة التدريس تتاح  .ودوليا محليا  

 مراجعة لعملية المسارات هذه نحو المقترحات جميع تخضع. األبحاث تمويل تأمين

 . وسرية ومستقلة عادلة

 

 أخالقيات البحث العلمي في الجامعة

من األمور األساسية أن العمادة تشرف على جميع األنشطة الخاصة بالبحث والتطوير ، من مشاريع 

الطالب في البرامج التي تدرس ) سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الدراسات العليا ( للبحوث 

ءات األخالقية وأن تجرى استعراض األخالقية قبل التي تجرى من قبل الدريسيين وقد اتبعت اإلجرا

مقبولة و تكون فعالة، يجب وضع اإلجراء الذي يأخذ البحوث المتابعة. لالمتثال األخالقي أن تكون 

في االعتبار شدة القضايا األخالقية . وقد تم إنشاء مدونة ل أفضل الممارسات للبحوث على النحو 

 :التالي

 وتراجع على نحو يضمن سالمتها وجودتها.يجب أن تصمم البحوث  .1

أشعار الباحثين و المشاركين من الغرض واألساليب و االستخدامات الممكنة لل بحوث  يجب .6

 وكذلك يستلزم ما حصول على الموافقة المسبقة عنلوالمخاطر  إن وجدت  وضرورة ا

تخاذ إإعطاء أكبر قدر من المعلومات الممكنة حول البحث بحيث يمكن للمشاركين المحتملين 

 حتمال تورطهم في بحث معين .إقرار مستنير بشأن 

يجب احترام سرية المعلومات المقدمة من قبل المشاركين في البحث و عدم الكشف عن  .3

 هويته من أفراد العينة .

 ث بطريقة طوعية خالية من أي إكراه.المشاركه في البحوتكون يجب أن  .4

 البحوث في يجب تجنب الضرر للمشاركين .2

البحوث تحت سن الثامنة في المشاركين  ممن ينوب عنالموافقة للحصول على يجب السعي  .2

 عشر.

ستقالل ونزاهة الباحثين واضحة، و يجب عدم وجود أي تضارب في إيجب أن يكون  .7

 المصالح أو تحيز صريح.

ابعة أفضل الممارسات فيما البحوث التعاونية ينبغي في جميع األوقات متالمشاركون في  .8

 .اآلخرينمن قبل عمل يةالعتمادإيتعلق ب

تعترف الجامعة بأهمية أخالقيات البحوث البشرية و تم إعداد مجموعة شاملة من السياسات  .9

البحث ) واإلجراءات في إطار هيكل الجامعة للتعامل مع حماية األفراد الذين هم موضوع 



بما في ذلك األنشطة الجامعية( لذا أنشأت الجامعة لجنة البحوث واألبداع واألخالقيات 

 لمتابعة اي ضرر في أخالقيات البحث العلمي.
 

 

 

 

 


