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 تقديم

وحنن نؤمن أن البحث العلمي هو شريان . نرحب بكم يف كتيب البحث العلمي جلامعة العلوم التطبيقية 

امج و طرق التدريس م به من تطوير و حتديث مستمر للربإنه األساس لكل ما نقو. احلياة يف جامعتنا

قتصاد إلل اجيو اليت ميكن رؤية تأثريها من خالل مساهمتنا املتزايدة يف . احلديثة املواكبة لتطور عصرنا

 . و الثروة يف مملكة البحرين

يستفيدون من املرافق احلديثة املتوفرة يف احلرم اجلديد والذي مت إن مجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة 

تعليمية البحثية والذي جعل جامعة العلوم التطبيقية واحدة من أفضل املؤسسات ال 4102تدشينه يف عام 

 .نيف مملكة البحري

طوير البحثي إن إجناز األحباث املتميزة يعتمد على نوعية الطاقم التدريسي املتميز الذي يسعى إىل الت

 .وسنستمر بدعم الباحثني املتميزين و تعزيز املبتدئني

لقد مت تأليف هذا الكتيب لنشر أحباثنا و ماتوصلنا إليه من إجنازات على الصعيد احمللي و العاملي آملني أن 

 .تستمتعوا بقراءته كما استمتعنا بإجنازه

 

 

 األستاذ الدكتور وهيب أمحد اخلاجة

 امعةرئيس جملس أمناء اجل
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 رئيس اجلامعة كلمة

 

ُيعد البحث العلمي أحد ثالثة أعمدة ترتكز عليها جامعتنا وله دور رئيسي يف إستدامة اجلامعة على املدى 

إنه ملن دواعي سروري أن أقدم لكم كتيب اجلامعة للبحث العلمي الصادر عن عمادة البحث . البعيد

 .العلمي والدراسات العليا

إن اهلدف من الكتيب نشر إسرتاتيجية اجلامعة يف البحث العلمي والسياسات اخلاصة بذلك مع صياغة  

نأمل أن تسمتعو بقراءة ماتقدمه اجلامعة من إجنازات وأعمال  تتعلق بالبحث . خارطة طريق للتنفيذ

لبحث العلمي اليت ىل األمام يف جماالت اوالعمل معنا من أجل التقدم سويا إ العلمي وندعوكم للتواصل

 .توجد مسارات جديدة ومشوقه للمستقبل

 

 قراءة سعيدة

 

 

 

 األستاذ الدكتور غسان عواد

 رئيس اجلامعة
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 كلمة نائب رئيس اجلامعة للشئون األكادميية والتطوير

 

يعترب البحث العلمي يف جامعة العلوم التطبيقية واحدًا من األهداف االسرتاتيجية السبعة اليت  وضعتها 

ويعكس هذا مدى أهمية البحث العلمي من أجل . جل الوصول إىل حتقيق رؤيتها ورسالتها أاجلامعة من 

 .يعود بالفائدة على اجملتمع تطوير ثقافة حبثية يف اجلامعة واحلصول على نتائج عالية اجلودة مما    

لقراءة دليل البحث العلمي الذي بني أيديكم فإنه أداة مفيدة لألكادميني  دعوكم مجيعًاأن أأود 

كما يسلط هذا الدليل الضوء على كل ما له عالقة  بالبحث . صحاب العالقة على حد سواءأوالطالب و

 .واملبادرات والفعاليات البحثية إىل النشر وغري ذلك  العلمي بدءًا من االسرتاتيجية ، إىل اخلطة التنفيذية

 

 أمتنى لكم قراءة ممتعة ،،،

 

 الدكتور عاصم احلاج            

 نائب رئيس اجلامعة للشئون األكادميية والتطوير
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 متهيد

من أجل التعريف بأسس البحث العلمي يف جامعة العلوم التطبيقية وهيكليته وأنظمته مع أهدافه حرصت 

والطلبة أعضاء هيئة التدريس اجلامعة على تأمني كتيب البحث العلمي لالستفاده منه من قبل 

يف أي مؤسسة أكادميية  بارُز ُرلبحث العلمي دول وملا كان . واملستفيدين من البحث العلمي يف اجلامعة

بالبحث العلمي سرتشادي للتعريف الويشار له يف رؤية ورسالة وأهداف اجلامعة مت وضع هذا الكتيب ا

، فهو يعزز كل ما نقوم به من وتطوير الكادر التدريسي يف هذا احملور املهم من مفاصل التعليم اجلامعي

على  أهمية البحث العلميميكن رؤية  كما. تطوير لرباجمنا وتصميم أساليب التدريس املبتكرة

نفاق لتطوير البحث إلمستوى مملكة البحرين من خالل األسرتاتيجية الوطنية للبحث العلمي وزيادة ا

قتصاد اململكة االيت تهم  حتديد أولويات البحث العلميكذلك و االقتصاد والثروةالعلمي من أجل دعم 

 .ورؤيتها

 4102سنة  حرم جامعي عصري وجديد والذي افتتح رمسيُاوجود بيئة ذات بجامعة العلوم التطبيقية تتميز  

 هذا باإلضافةيف البحرين والبحث العلمي جامعة العلوم التطبيقية واحدة من أفضل بيئات التعلم  جعل من

 يفأيضُا  ساعدسي بثقافات خمتلفة وجود كادر تدريسي يتجاوز املائة من مرجعيات وأصول خمتلفةىل إ

ة وألهمي .مع وجود موارد جيدة ودعم من قبل األمانه العامة جمللس التعليم العالي تعزيزهذه البيئة خاصة

ث عمادة استحدايف جامعة العلوم التطبيقية مت وضع الئحة تنظم العمل بالبحث العلمي و البحث العلمي

ن ليا والبحث العلمي مهم جدًا ألإن الربط بني الدراسات الع. متخصصة يف البحث العلمي والدراسات العليا

وكذلك مت وضع . وموارد البحث العلمي الدراسات العليا وخاصة حبوث الطلبة متثل أحد أهم مصادر

 للبحث العلمي سرتاتيجية الوطنيةالا للبحث العلمي ضمن إسرتاتيجة اجلامعة تتماشى معاسرتاتيجية 

البحث العلمي وسبل تنفيذها بل وحتى قياس مؤشرات حددت جامعة العلوم التطبقية أهداف وعلى أسسها 

ملني أن تتمكن اجلامعة من حتقيقها لتكون من بني آخالل اخلمس سنوات القادمة  األداء ومتابعتها دوريًا

 .جامعات خليجية 01أفضل 

 ، والعليايف الدراسات األولية  هو أحد األهداف االسرتاتيجية للجامعة الربط بني التعليم والبحث العلميإن 

 يتم وهذا مامتيزت به اجلامعة حيث يتم تدريس مقرر منهجية البحث العلمي جلميع الطلبة كذلك

التأكيد على ضمان تعزيز املنهج العلمي والتعليم بالبحوث احلديثة التخصصية للتدريسي أو من يستعان 

 .بهم والتـأكيد على التنفيذ والتحقيق لألهمية

علمي وضع كمحور أساس ضمن إسرتاتيجية اجلامعة يف البحث العلمي لوجود ستثمار يف البحث الالإن ا

من خالل ليشمل زيادة عدد التدريسيني الناشطني يف البحث العلمي  همايدعم ذلك من موارد وقد مت توجيه

الحتفاظ  وتطوير الكادر التدريسي املوجود  ومتكينه من حتقيق رؤية اجلامعة يف التدريس لسعى ال

األوىل يف  لى مستوى عاملي، وهذا األداء املتميز جعل جامعة العلوم التطبيقية حتصل على الفئة والبحث ع

أعضاء هيئة التقدم سوف نستمر يف تعزيز وتنمية بالتطوير ووأميانا . تقييم اجلامعات يف مملكة البحرين

العاملي يف جمال على املستوى داء ألأتعزيز يساهم يف ساملبتدئني يف بداية مسريتهم املهنية وهذا ما  التدريس

البحث على املدى البعيد، كما سيساعد التدريسيني املبتدئني يف بداية مسريتهم املهنية إلطالق مبادرات 

املشاريع واجملاميع البحثية اليت تسعى اجلامعة جاهدة للعمل بها وتطوير ثقافة البحث حبث جديدة من خالل 

األمثل يف البحث العلمي هو من خالل دعم اجملاميع البحثية واملشاريع  ستثمارإلإن ا .من خالهلا العلمي

أعضاء هيئة التدريس ومن أجل دعم خطة اجلامعة بهذا الصدد يضع كتيب البحث العلمي أمام  ،البحثية

كما ستسعى اجلامعة ومن خالل التعاون . لية لتحقيق ذلك اهلدفالأساليب هذا الدعم ا من واملستفيدين
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ملثمر مع جامعات عاملية لتطوير جمموعات البحث اإلسرتاتيجية للحصول على فرص متويل خارجي العلمي ا

 .وخلق معاهد جديدة للبحث  يف ختصصات جتعل اجلامعة قادرة من خالهلا أن تكون رائدة ومميزة دوليا

ت العلمية يف اجملال ألعضاء هيئة التدريساىل زيادة كم ونوع البحوث املنشورة كذلك اجلامعة تسعى 

صل يف وهذا واضح من خالل الزيادة السنوية يف أعداد البحوث املنشورة لتاحملكمة واملؤمترات الدولية 

إصدار عن السنة السابقة كما مت % 01ثُا بزيادة ومخسني حب مخٍسىل إ 4102-4102نهاية العام الدراسي 

اجملال للنشر بالتخصصات الثالثة احلوسبة ستمرار يف هذا الجملة جامعة العلوم التطبيقية باحلوسبة مع ا

جملة وممكن أن تعترب . بالنشر العلمي ودعمه مؤشر على هذا اإلهتمام إالماهو  والقانون وإدارة األعمال

اجلامعة خدمة جمتمعية مهمة باإلضافة اىل أن معظم مشاريع الدراسات العليا كانت تطبيقية يف وزارات 

مجلة متزايدة من األدلة تشري إىل أن املشاركة  ن اخلليجي وهنالكومؤسسات اململكة وجملس التعاو

مع اجملتمع  والكادر التدريسيربط طالبنا  حيث أن ختلق تأثريات هامةمع اجملتمع العلمي العامة يف البحث 

 .املؤسسة واجملتمع األوسعستفادة لكال الطرفني الحيقق ا بشكل  يعمق ويكمل تعلمنا وأحباثنا

األول والثاني مت حتديث كتيب البحث العلمي يف هذا  نيبعة مامت تقدميه سابقُا يف الكتيبومن أجل متا

وزيادة كفاءة  إتاحته اىل مجيع املستفيدين يف اجلامعةالعام باللغتني العربية واألنكليزية من أجل 

هداف التشغيلية الرؤية، االسرتاتيجيات واأل( املبادئ واهليكلية)يضع كتيب البحث العلمي هذا . الكتيب

األنظمة كما يعرض الكتيب .  للبحث إىل جانب اآلليات لتمويل البحث وبناء أساس سليم لتنفيذه

داخل اجلامعة مستعينني مبنسقي البحث العلمي يف العلمي  تم حوكمة البحثي اواللوائح اليت من خالهل

على ضرورة إطالع اجلميع الذي كتب ونقح من أجله و ضنأمل أن حيقق الكتيب الغرننا إ. الكليات

 على الكتيب واألستفادة من أجل تعزيز البحث العلمي يف اجلامعة وننصح اجلميع باالستعانه بعمادة

ستفسار عن اية أمور تهم البحث العلمي وتطويره من أجل احلفاظ على إلل البحث العلمي والدراسات العليا

حلصول على مرتبة من أجل ابل والتطور للرقي مكانة اجلامعة املتقدمة بني جامعات مملكة البحرين 

 .متقدمة خليجيُا وعربيا ودوليُا

.واهلل املوفق      

 

 

 

 

 العليا الدراسات عميد البحث و
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 األول الفصل

 اإلرشادية واملبادئ الرؤية

 الرؤية 1.1

لربنامج التميز األكادميي املستمر يف جمال البحث، ونقل  عمادة البحث العلمي والدراسات العلياتلتزم 

 .املعرفة والدراسات العليا يف مجيع التخصصات األساسية

 إلرشاديةااملبادئ  2 .1

 تعمل على نقل املعرفة والدراسات العليا يف ، اليت تعاونية، التكون البحوث  متعددة االختصاصات

 .قلب استثماراتنا، مع االستمرار يف احلفاظ على دعم البحوث القائمة على التخصص

 نستمر يف تشجيع وتأكيد أبعاد البحث ونقل املعرفة الدولية. 

  يف اآلثار األخالقية والنتائج النفسية للمشاركني يف جيب على هيئة التدريس والطالب النظر

 .أحباثهم يف مجيع األحوال

  التدريس و البحث بني شراكةالنعمل على تعزيز. 

  العمل على إشراك أصحاب الشأن األساسيني ، واجملتمع األوسع نطاقا واملستخدمني النهائيني عند

 .حتديد األولويات البحثية لتعظيم تأثري اجلامعة

 هداف االستثمار لدعم الباحثني املبتدئني احملتملني يف بداية مسريتهمإست. 

 نضع أهمية كبرية حول كيفية التواصل مع منطق وأهمية وتأثري أحباثنا. 

 للبحث ونقل املعرفة والدراسات العليا اسرتاتيجيًا و إطارًا وفعااًل نقدم حكما قويًا. 

 األهداف والغايات 3.1

يف جامعات يف دول جملس التعاون اخلليجي  01بني أفضل  العلوم التطبيقية منتكون جامعة من أجل أن 

 :تيةالونقل املعرفة وضعت اجلامعة األهداف والغايات االعلمي بحث ال

   بها على نطاق واسع على األقل يف ثالثة من جماالت البحث ذات األولوية، عن  معرفيةإنشاء قيادة

 .هااألهتمام بهذه اجملاالت ودعمطريق 

 العلمي تنفيذ إطار قوي  إلدارة البحث. 

  مع أحدث أنظمة إدارة األحباث األنشطةإستثمار إسرتاتيجي يف البنية التحتية لألحباث ودعم. 

 بشكل مناسب و توزع على نطاق واسع من أجل حتسني املنح ألحباث نتائج أتدار  ضمان أن

 .الدراسية و نقل املعرفة
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  تطوير ملف غين و ذو مستوى عاملي لربامج املاجستري 

  والتدريس العلمي البحثبني  لشراكة لتطوير منوذج مستمر وعملي وسليم. 
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 الثاني الفصل

 األولويات، التخطيط اإلسرتاتيجي واألهداف التشغيلية

 أولويات جامعة العلوم التطبيقية يف البحث العلمي 1.2

اعتمدت جامعة العلوم التطبيقية يف ختطيط ومتويل األحباث على اخلطة االسرتاتيجية الوطنية للبحث 

كما حددت . الصناعات واجملاالت ذات األولوية 0101حددت احلكومة البحرينية يف رؤية " حيث العلمي

الوطنية ململكة البحرين األولويات ( EDB)جملس التنمية االقتصادية إسرتاتيجية التعليم العالي و

نقاط  على تعزيز تبنت األولوية . للبحوثالقطاعية، واليت سوف تصب يف اجملاالت ذات األولوية االسرتاتيجية 

رأس املال البشري ذات الصلة يف اململكة والتعرف على احلاجة إىل تعزيز البحوث التطبيقية يف يف  القوة

أولويات مت تأطري لذلك". البحرين  يف مملكةياجات االقتصادية واالجتماعية اجملاالت ذات الصلة باالحت

وتنفيذ نتائج البحوث عالية  العلمي البحث يف جامعة العلوم التطبيقية ضمن سياق تطوير ثقافة البحث

داخل مؤسسات التعليم العالي  اجلودة يف بيئة مل يكن هناك فيها تقليد للبحوث وال البنية التحتية

أهداف ولتحقيق هذا وضعت جامعة العلوم التطبيقية أربعة . لدعمالالستفادة من التمويل واملوارد و 

 :ةيسرتاتيجية رئيسا

 .عن طريق التوظيف املناسب والتطويرني شطااإلستثمار يف زيادة عدد الباحثني ُالُن .0

املتعددة التخصصات مستندين على وجود خربة حتديد ودعم جماالت متخصصة يف البحوث  .0

 .مجاعية ملواضيع خمتلفة يف الكليات املكونة هلا

 .املنشورة وتعزيز ثقافة البحث العلمي البحوثالزيادة يف جودة وكمية  .0

الزيادة يف إظهار تدريسيي اجلامعة للمجتمعات البحثية الوطنية والدولية من خالل املشاركة يف  .4

 .اعات ذات الصلة وشبكات البحوثاملؤمترات واالجتم

 

 أألهداف أإلسرتاتيجة للجامعة يف البحث العلمي 2.2

البحث من  نوعيةتبنت جامعة العلوم التطبيقية التخطيط املالي لإلستثمار اإلسرتاتيجي من أجل حتسني 

 :خالل

  املوجودين ضمن اجملاالت ذات األولوية أعضاء هيئة التدريساحلفاظ على. 

 جديدة يف اجملاالت ذات األولوية االسرتاتيجية متويل وظائف. 

  دعم البنية التحتية ملا ُذكر أعاله. 

 :يف جمال النمو، توجهت جامعة العلوم التطبيقية اىل

 حتديد وإنشاء جماالت األولوية للنمو مع تعزيز نقاط القوة فيها. 

  داخل وخارج حدود إستكشاف وحتديد الفرص املتاحة للنمو من خالل التعاون بني التخصصات

 .الكلية

 إستكشاف وحتديد سبل التعاون خارج اجلامعة وتعزيز الروابط القائمة عليها . 
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 :يف جمال تعزيز النشاط البحثي والثقافة البحثية تسعى اجلامعة إىل

  زيادة عدد املخرجات البحثية والبحوث للتدريسيني مع ضمان أن غالبية أعضاء هيئة التدريس

 .نشطاء حبثيًا يف اجملاالت ذات األولويةاملعينني حديثا 

  الناشطني يف البحث العلمي من خالل الربط بني التدريس  أعضاء هيئة التدريسزيادة ُمدخالت

 .والبحث العلمي يف الدراسات اجلامعية األولية والدراسات العليا

 رافية للدرسات تشجيع النشاط البحثي من خالل الندوات وورش العمل واملشاركة يف اجملالس اإلش

 .العليا

 

 :يف جمال تعزيز الصورة اخلارجية للجامعة تسعى اجلامعة إىل

  يف جمالس التحرير للمجالت العاملية  ذات السمعة  أعضاء هيئة التدريسزيادة املشاركة من قبل

 .الطيبة

  السنوي،حيث يتم( املاسرت كالس)حتقيق سلسلة الندوات السنوية املتميزة وإقامة صف قيادي 

دعوة واحد أو أكثر من الباحثني املتميزين عامليٌا كما ميكن دعوتهم للعمل على موضوع حبثي 

 .حمدد

  كأعضاء يف جلان املؤمترات الوطنية والعاملية أعضاء هيئة التدريسزيادة حضور. 

 ضمان شراكة البحث والتدريس .03

 األقدم مرتبة علمية أعضاءهيئة التدريس على أن ُيعرض مجيع الطالب يف اجلامعة  جيب

هذا التعرض ميكن أن يتخذ . من أجل تطويراملساهمات البحثية وكسب اخلربة البحثية( األساتذة)

 .أو التدريس/ شكل التوجيه، واإلشراف على املشروع و 

  مجيع الكادر التدريسي املتقدم أو اجملاميع البحثية يف موضوع معني جيب أن يساهم كمحرر

كل مقرر دراسي حمرر تقين مدعوم مبجموعة من خيصص ل. ة اجلامعية األوليةتقين ملقررات الدراس

املؤهلني لتدريس املقرر وتكون مسؤولية احملرر التقين ضمان املستوى التقين  أعضاء هيئة التدريس

 . للمقرر من حيث احملتويات والتهيئة واملراجعة واملصادر وغري ذلك

  نة إشرافية تتكون من باحث نشط واحد على لكل طالب دراسات عليا جلخيصص ينبغي أن

 .نيشطااألقل وجمموعة من الباحثني غري الُن

 تعزيز املساهمة خلرجيي اجلامعة  يف التدريس للمقررات يف الدراسة اجلامعية األولية والعليا. 

 األهداف التشغيلية                                    2.4

وكما  اإلصدارات وتأثري البحث لإلجنازمن حيثتصنف األهداف التشغيلية  للبحث العلمي القياسية وفقا 

 :يلي

 : اإلصدارات 1.4.2
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ينبغي أن تكون ( A انظر امللحق )مؤمترات مصنفة / جمالت  -  0/0/4من املتوقع أن تظهر اإلصدارات يف 

وعلى كل تدريسي إصدار  ورقة حبثية على األقل كل  0: 0العالقة بني املؤمتر وإصدارات اجمللة دائما 

 .سنة

 :تأثري البحثعامل  2.4.2

إن قياس وحتليل أثر نتائج البحث هو أمر حاسم من أجل حتقيق مزيد من التنمية البحثية وتعزيز رؤيتنا 

 :يلي وعليه نتوقع أن كل عضو هيئة تدريس أن يشارك يف أكرب عدد ممكن مما. اخلارجية

 هيئة حترير اجملالت الكربى ذات السمعة الطيبة عضوية يف. 

   ورش العمل الدولية / عضوية يف جلان املؤمترات. 

  أن يكون له اقتباس من حبوثه(Citation ) نوعH   وI . 

   (املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات املتقدمة األخرىلرسائل )ممتحن خارجي 

  الصناعة وسوق العمل من قبلنتائج حبوثه  تبينأن يكون له إسهامات حبثية أو. 

  جوائز العضوية والزمالة من قبل هيئات مهنية دولية خبرية. 

  ( . احلكومات)عضوية اللجان االستشارية للحكومة 

  مثل جمالس البحث األوروبي، املؤسسة الوطنية للعلوم بالواليات )عضوية اجملالس الدولية للبحوث

 (املتحدة األمريكية ، اخل

  متحدث يف اخلطابات الرئيسية والعامة املتداولة يف أهم املؤمترات الدولية. 

  حماضرمعتمد. 

 عضوية اجملالس اإلستشارية للمؤسسات أو الشركات وغريها املوجودة ضمن سوق العمل. 

  املناصب يف اهليئات اإلسرتاتيجية واالستشارية الوطنية والدولية. 

 العلمي يف جامعة العلوم التطبيقيةمؤشرات األداء للبحث   2.2  

بعد إعداد اخلطة األسرتاتيجية للبحث العلمي وحتديد األهداف التشغيلية مت حتديد مؤشرات األداء للسنوات 

 .اخلمس القادمة من ضمان حتقيق اخلطة األسرتاتيجية وكما مبني يف اجلدول أدناه

احلالة  اهلدف

 احلالية

 املؤشر املراجعة

02-

02 

21-

02 

21-

21 

21-

21 

21-

21 

1C 1C 1G 1G 1G 

0 

 سنويا

مراكز البحث يف / عدد اجملاميع

 جمال أولوية البحث

1 1 1 1 1 0 

 سنويا

عدد جماالت البحث اليت 

تستطيع اجلامعة حتقق فيها 

 اجلامعة قوة حبثية
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2 2 2 2 2 
0 

 سنويا

عدد مشاريع البحوث التعاونية  

 ذات اجملاالت املختلفة

1%  %1  1%  1%  5%  
0 

 سنويا

النسبة املئوية للنشر املشرتك 

 مع مؤسسات خارجية

2 2 2 2 2 
0 

 سنويا

عدد املؤسسات اليت تتعاون معها 

 اجلامعة يف جمال البحوث

 2 2 
2% 

 فصليا

النسبة املئوية للنشر اخلارجي 

 يف جماالت عاملية متميزة

222

% 
12%  12%  12%  12%  

النسبة املئوية للتدريسيني  سنويا 

املساهمني يف تقديم وتطوير 

البحث  اىلالتعليم املستند 

 العلمي

12%  12%  12%  12%  52%  

النسبة املئوية للتدريسيني  سنويا 

املساهمني يف ورش عمل ندوات 

 واالشراف على الدراسات العليا

02 05 02 25 22 

 أعضاء هيئة التدريسعدد  سنويا 5

املساهمني يف هيئات التحرير 

 للمجالت

22%  %1  1%  1%  5%  
5 

عدد الندوات البحثية املقدمة من  سنويا

 خرباء خارجيني

1 5 4 0 0 

1 

 أعضاء هيئة التدريسعدد  سنويا

املساهمني يف جلان املؤمترات 

 الوطنية والدولية
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 الفصل الثالث

 التطبيقيةحوكمة البحث العلمي يف جامعة العلوم 

 املقدمة  31.

لغرض تنظيم شؤون البحث العلمي يف اجلامعة، أنشئت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وفق لوائح 

قواعد واليت خالهلا يتم تقديم الدعم لألفكار البحثية املتميزة ووضع ( ب)امللحق كما مبني يف اجلامعة 

لوائح أن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حتكم وتشري هذه ال. وفق الئحة البحث العلميتنظيمية 

كما . اجلوانب البحثية يف جامعة العلوم التطبيقية بالتنسيق مع منسقي البحث العلمي يف كل كلية

جلنة البحوث "امعة أن هنالك جلنة مسؤولة عن ختطيط وتنفيذ اهلدف االسرتاتيجي للبحث العلمي يف اجل

اليت تساعد العمادة يف حوكمة شؤون البحث العلمي يف اجلامعة ومت  العلميواإلبداع وأخالقيات البحث 

وذكرت الالئحة أيضا مهام العمادة واخلدمات املقدمة ألعضاء هيئة . بهذه اللجنة ةوضع الئحة خاص

( من إيرادات اجلامعة ٪0)العلمي التدريس يف جامعة العلوم التطبيقية مع امليزانية املخصصة للبحث 

 .واحلوافز لدعم الباحثني يف اجلامعة

 والدراسات العليا عمادة البحث العلمي 32.

 والدراسات العليا هيكلية عمادة البحث العلمي 1.2.1

يتم إدارة البحث العلمي واإلشراف على تطبيق اللوائح يف جامعة العلوم التطبيقية من خالل عمادة البحث 

البحث العلمي والدراسات العليا املرتبط إرتباطٌا مباشرٌا بنائب رئيس العلمي والدراسات العليا ويعترب عميد 

عضويته يف جملس اجلامعة أن اجلامعة للشؤون األكادميية والتطوير املسؤول األول عن هذه العملية حيث 

واللجان الرئيسة يف اجلامعة  تساعده على عرض كافة األمور يف اجمللس أو اللجان وكذلك األطالع على 

اجلامعة ملا يهم البحث العلمي وخدمة العماده و كما موضح يف تتماشى مع رؤية  األمور بصورة سري

 :الشكل أدناه

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 مساعد العميد

منسق البحث العلمي في كلية 

 الحقوق

منسق البحث العلمي في كلية 

 العلوم اإلدارية

 

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا

واألبداع وأخالقيات لجنة البحث 

 البحث

 سكرتارية عمادة البحث العلمي

منسق البحث العلمي في كلية 

 األداب والعلوم
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ولتحقيق الغايات املطلوبة مع اتباع أفضل املمارسات جيب  أن يكون لكل كليه منسق للبحث العلمي 

العالقة بكليته وكذلك يرتبط بعضوية اللجان املتعلقة ممن لديه  فهم جيد يف البحوث والفعاليات  ذات 

 .بالبحث العلمي يف الكلية

 

 الغايات من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا واملهام اليت تقدمها 2.2.1

 :ومن أهمها ,مت وضع غايات لعمادة البحث العلمي

 .تعزيز البحث العلمي االذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس. 0

 .تعزيز البحوث العلمية املنجزه من قبل طالب اجلامعة وخاصة طالب الدراسات العليا. 0

 .تعزيز شراكة البحث العلمي مع املؤسسات العامة واخلاصة احمللية و حتى الدولية منها. 0

عة أو تعزيز الدوريه العلمية لنشر األطاريح والبحوث املنجزة اليت يقوم بها أعضاء هيئة التدريس يف اجلام. 4

 .حتى جامعات أخرى

 .تعزيز الدراسات األكادميية لدعم التنمية اجملتمعية. 5

 .اإلدارة واإلشراف على برامج الدراسات العليا واملشاركه يف وضع لوائح القبول والتسجيل. 6

 .توفري مجيع الوسائل واخلدمات الالزمة املطلوبة لدعم الدراسات العليا يف اجلامعة. 7

 .األمثل والفعال لألموال املتاحة حنو البحث العلمي والتطويرستثمار إلا. 8

 :لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا وكمل يليمت حتديد املهام التشغيلية  اتهلذه الغاي وحتقيقًا

 للبحث العلمي يف اجلامعة ةصياغة األسرتاتيجيات والسياسات واألهداف التشغيلي .0

 .لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا ةوكفؤ ةإنشاء بنية فعال .0

 إعداد إجراءات أخالقيات البحوث يف اجلامعة  ومتابعة تنفيذها .0

 إنشاء وإدامة صفحات الويب اخلاصة بالبحث العلمي يف اجلامعة .4

 إعداد سلسلة من الندوات السنوية املتميزة .5

 إعداد دليل البحوث  .6

 لدورية العلمية اخلاصة باجلامعةإلصدار اإصدار سلسلة الدراسات والسعي متابعة  .7
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 املشاريع  ومشاركة املمتحنني اخلارجيني اخلاصة باملاجستري
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 العلمي البحث وأخالقيات واالبتكار البحوث جلنة 1.1

 

 البحث وثقافة البحثية، املبادرات تعزيز هو البحث وأخالقيات واالبتكار البحوث جلنة من الغرض إن

 جلنة لذلك تعمل .األخالقية املعايري ألعلى وفقا البحوث تلك إجراء وضمان البحوث ونشر العلمي

 :يلي ما على البحث وأخالقيات واالبتكار البحوث

 األهداف على تؤثر اليت العليا الدراسات وشؤون باألحباث املتعلقة السياسات ووضع استنباط 

 .للجامعة العام واالجتاه االسرتاتيجية

 هذه وتشمل .العليا والدراسات بالبحوث املتعلقة السياسات بشأن االقرتاحات وتقديم دراسة 

 .األخرى اجلامعة وجلان اجلامعة جملس قبل من إليها حتال اليت تلك املسائل

 البحث أخالقيات خبصوص اجلامعة سياسات ومراجعة استالم. 

 وجودتها سالمتها وتكفل تضمن بطريقة وإجرائها ومراجعتها البحوث إعداد من التأكد. 

 املقصودة املمكنة واالستخدامات واألساليب باهلدف واملشاركني البحوث هيئة موظفي إخطار 

 .وجدت إن املتضمنة، واملخاطر املمكنة واالستخدامات للبحث،

 البحث أنشطة لتعزيز وذلك فيها القصور أوجه وحتديد القائمة السياسات مالءمة مدى مراقبة 

 .اجلامعة يف اجلودة عالية العليا والدراسات

 ذلك يف مبا العليا، توالدراسا البحثية األنشطة جودة وحتسني ضمان إجراءات على اإلشراف 

 . العليا والدراسات البحوث جبودة املتعلقة التدابري

 جملس إىل التوصيات وتقديم العليا، والدراسات بالبحوث املتعلقة السنوية التقارير مراجعة 

 .اجلامعة

 تنفيذها ومراقبة للبحوث املالي الدعم إجراءات على املوافقة. 

 السنوي العليا والدراسات البحوث ودليل السنوية، التميز ندوة وتنفيذ إعداد على اإلشراف. 

 املقدمة الراجعة والتغذية للبحث الرئيسية األداء مؤشرات مراجعة. 

 

 :من كل من العضوية تتألف

  رئيسُا      العليا عميدالبحث العلمي والدراسات 

 عضوُا   والتطوير الكادميية للشؤون اجلامعة رئيس نائب 

 عضوُا       كلية كل من البحث منسق 

 عضوُا        كلية كل عميد 

 عضوُا                  واالعتمادية اجلودة ضمان مركز مدير 
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 عضوُا       للجنة  العام األمني 

 عضوُا        املنتدبون األعضاء 

 األعضاء ويستمر، دراسي عام كل من األول األسبوع يف التعيينات وتبدأ  واحدة سنة املدة تبلغ

 البحث وأخالقيات واالبتكار البحوث جلنة قبل من عليها يتفق زمنية لفرتة مناصبهم يف املنتدبون

 لن أنهم حيث فيه للمساهمة دعوا الذين املوضوع على املنتدبني األعضاء مشاركة تقتصر .باجلامعة

 .بأكمله االجتماع يف بالضرورة يشاركوا

 وقد ي،دراس فصل كل بداية يف واحدة مرة البحث وأخالقيات واالبتكار البحوث جلنة أعضاء جيتمع

 .اجلامعة جملس إىل التقارير وترفع احلاجة حسب املعدل هذا يزيد
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 الفصل الرابع

  العلمي يف اجلامعة واملبادرات دعم البحث

 املقدمة  1.4

ن إإىل األصالة الفكرية والعلمية ف لذلك ودفعًاوحتقيقًا  أهداف اجلامعة أهم حدأتشجيع البحث العلمي هو 

ألعضاء هيئة التدريس والطالب استخدام التسهيالت املتوفرة إلجراء البحوث يف جماالت  تتيحاجلامعة 

جهات خارج اجلامعة أو حتى من من خالل القواعد والنظم السارية للحصول على دعم ألحباثهم من  اهتمامهم

لفكرة تكوين اجملموعات العلمية املتخصصة يف موضوعات ترى  ودعمًا -وإىل جانب ذلك  .اجلامعة

فإن اجلامعة تقوم  -اجلامعة أو الكليات املختلفة بها أو األقسام العلمية أهميتها العلمية أو التطبيقية 

 .بتمويل بعض البحوث حسب القواعد التنظيمية  باعتماد سياسات وقواعد تنظيم النواحي املالية

حتديد جماالت البحث  مع للنمو األولوية ذات اجملاالت وحتديد البحث جمال يف اإلسرتاتيجي ستثماراإل يعترب

 املبادرات من عدد بإنشاء قمنا عمادة البحث العلمي، وإلجناز هذا اهلدف أهداف  أهم أحد املتميزة يف اجلامعة

 تضمن تنافسية بطريقة األحباث متويل توظيف يتم أن هو املبادرات هذه من. فعال األستثمار بشكل لدعم

 حتقيق وبالتالي اجلودة من خالل عرض املشاريع البحثية وتشكيل اجملاميع البحثية من عال مستوى

 تأمني أجل من واضحتان طريقتان التطبيقية العلوم جبامعة هليئة التدريس تتاح  .ودوليًا اإلنتشار حمليٌا

 عادلة مراجعة لعملية اجملاميع البحثية ومجيعها ختضع وأاألحباث من خالل املشاريع البحثية  متويل

 .وسرية ومستقلة

 شاريع البحثية املفتوحة واملستجابة املقرتحات ملدعوات  1.4

ىل قسمني األول مشاريع حبثية مقرتحة من الباحثني تقدم من خالل دعوة إميكن تقسيم املشاريع البحثية 

ويتم متويلها من قبل اجلامعة وتسمى باملشاريع ( (Open Call Project Proposalsمفتوحة للجميع 

 أعضاء هيئة التدريسوهذه تتميز باملرونة العالية من حيث التمويل وتوقيت الدعوة ومن حق مجيع  املمولة  

 يتم الدعوه هلا من خالل عمادة البحث العلميأما القسم الثاني من املشاريع . التقديم هلذا النوع من املشاريع

 (Responsive Call for Research Proposals)للبحث بعد إستالم مقرتحات مشاريع يف جمال معني 

من قبل  ةومدعوم ةمن جهة خارجية أو مقرتح ةومدعوم ةوهذا النوع من املشاريع إما أن تكون مقرتح

تقديم حمددة من حيث فرتة الاجلامعة وهلذا ممكن أن تسمى باملشاريع البحثية التعاقدية وهذه 

 .والتخصص

 ختضع. األحباث متويل تأمني أجل من واضحتان طريقتان التطبيقية العلوم جبامعة هليئة التدريس تتاح

 :هما املساران. وسرية ومستقلة عادلة مراجعة لعملية املسارات هذه حنو املقرتحات مجيع

 ميزانية البحث العلمي يف جامعةمتويله من هذا النوع من املشاريع يتم : املفتوحة مقرتحات مشاريع الدعوة

 طلب تقديم هيئة تدريس عضو ألي وميكن جدا، وميتاز باملرونه من حيث فرتة التقديم التطبيقية العلوم

 :ذلك يف مبا البحثية، األنشطة من واسعة جمموعة لتغطية متويل على للحصول

 كاملة حبث مشاريع  

 اجلدوى دراسات 
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 الغرض هلذا املخصصة املعدات 

 والتعاون السفر عمل ورشات/  مؤمترات 

 للبحث التفرغ 

 ذلك، ومع. وقت أي يف بطلبه يتقدم أن هيئة التدريس من عضو ألي ميكن لذلك إغالق مواعيد توجد ال

 .الدراسي العام بداية يف العمل ورشات/  املؤمترات مقرتحات تقديم ينبغي

 إما حمددة جماالت لتستهدف للبحث املخصصة األموال بعض توجيه يتم املستجابة شاريع الدعوةملمقرتحات 

 جماالت يف البحث متيز تعزيز أو/  و( احلكومة مبادرة أو الصناعية االحتياجات مثل) مطالب خارجية لتلبية

 طريق عن الطلبات مجيع تتم .حمدد موعد ضمن مقرتحات لتقديم الدعوة  تصدر الوضع، هذا يف. حمددة

 احلالة حول الطلب بوثائق استمارات كل ترفق أن مع ضرورة((. 0.ل) امللحق انظر) الطلب استمارة إكمال

 احلالة تشمل أن ينبغي ، اخلاصة واملعدات اجلدوى ودراسات كاملة حبث مشاريع أجل من. املدعومة

 (:ي) امللحق يف عليها االطالع ميكن املدعومة احلالة  جناح معايري حيدد دليل) يلي ما املدعومة

 وإجنازاته االقرتاح صاحب سجل بشأن بيان 

 واخللفية الدافع جانب إىل وحمددة واضحة حبث أسئلة. 

 واضحة زمنية وخطة مهام مع أعمال جدول ضمن البحث برنامج توزيع . 

 املتخصصة للمعدات واضح منطق. 

 البحث  لتوزيع نتائج واضحة خطة 

 : املدعومة احلالة وثائق تشمل أن ينبغي التفرغ، أذن على احلصول أجل ومن

 وإجنازاته االقرتاح صاحب سجل بشأن بيان. 

 الطلب ومقدم التطبيقية العلوم جلامعة املتوقعة االستفادة. 

 التفرغ نتائج لتوزيع واضحة خطة. 

 ((0.ل) امللحق انظر) التوقع مرحلة يف املوافقة سبقت إذا إال عمل ورشات/  املؤمترات طلبات يف النظر يتم لن

 دعم املشاريع البحثيةالية  1.4

 املشاريع البحثية املمولة: أواُل

بيان مع  رئيس قسمه األكادميي ىل إويقدم  " بحثالمنوذج مشروع " سميأل الباحث الرئي -0

األجهزة، مساعدو البحث )اليت يستفاد منها يف البحث ( أو الكلية)اإلمكانيات املتوفرة يف القسم 

 .واألمكانيات املطلوبة(  اخل..

ىل اللجنة إىل عميد الكلية والذي بدوره حييله إمقرتح املشروع البحثي يرفع رئيس القسم  -4

 .العلمية يف الكلية لدراسته وإقراره
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 يف الكلية ةلجنة العلميالحييل عميد الكلية إىل عميد البحث العلمي والدراسات العليا رأي  -0

 .اداجلامعة لإلعتم جملسىل إاملعنية والذي بدوره حيول الطلب 

يقدم الباحث إىل عميد البحث العلمي والدراسات العليا تقريرًا مفصاًل عن سري العمل يف مشروع  -2

 .أشهر 0بشكل دوري كل حبثه 

 املشاريع البحثية التعاقدية: ثانيُا

يتم أستالم املشاريع البحثية التعاقدية من اجلهات اخلارجية وكذلك املشاريع البحثية املقرتحة من  -0

 .جلامعة يف جمال معني من خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا يف اجلامعةقبل إدارة ا

ىل الكلية أو إيتم إحالة املشاريع اىل جلنة البحث العلمي يف اجلامعة لدراستها واعتمادها واحالتها  -4

 .الكليات املتخصصة باملشروع

املشروع  إمكانية اجنازيتم تشكيل فريق عمل يف الكلية املعنية لدراسة املشروع لبيان  -0

ها ودراسة جدوى اجناز املشروع ضمن امليزانية احملددة من قبل اجلهة اخلارجية واملتطلبات الالزم توفري

ويف حال رفض املشروع يتم خماطبة  ‘لتزامات الفنيةذا كانت حمددة وغري ذلك من االإأو اجلامعة 

 .اجلهة املقرتحة للمشروع بأسباب األعتذار

سة بعد املوافقة على اجناز املشروع البحثي اىل عمادة البحث العلمي من خالل الكلية حتال الدرا -2

 .عتماد وترتيب األمور التعاقديةمن أجل اال

يتم توقيع عقد بني عمادة البحث العلمي واجلهة اخلارجية  يف حال كون املشروع مقرتح من جهة  -2

كان املشروع البحثي مقرتح من قبل إدارة خارجية أو من قبل الباحثني وعمادة البحث العلمي اذا 

 .اجلامعة

 .البدء يف تنفيذ املشروع وفق العقد املقرتح -2

 يف اجلامعة البحثية اميعاجمل 4.4

وذات إمكانيات وخربات حبثية تضمن  هي جمموعة من الباحثني من ذوي اختصاصات متنوعة ومتكاملة،

تعتزم عمادة البحث العلمي القيام  .ية يف اجملتمعجودة البحوث املنجزة كما ونوعا، وختدم مسرية التنم

 االتطرح بعض املوضوعات اليت تناقش القضايا التنموية يف مجيع اجمل اللبإنشاء جمموعات حبثية من خ

اجلامعة، أو من العلمي يف ميزانية البحث  اللمبملكة البحرين، وسوف يتم متويل هذه املشروعات من خ

 .قة باملشروعات املطروحة للحصول على متويل هلاالاملؤسسات احلكومية وغري احلكومية ذات الع اللخ

 :وميكن تلخيص الغاية من اجملاميع البحثية كما يلي

 تدعم العمل البحثي البيين بني التخصصا 

 جتويد البحث العلمي من الناحية النوعية والكمية 

  دعم بيئة حمفزة وجاذبة للبحث العلميتوثيق الروابط العلمية بني الباحثني، و.  

  صقل قدرات الباحثني اجلدد وطلبة الدراسات العليا وتوجيه اهتماماتهم البحثية خلدمة التنمية يف

 عاجملتم
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 دعم الشراكة البحثية مع القطاعني العام واخلاص. 

سيكون هلا وجود بارز  إن اجملموعات البحثية تساعد يف تنظيم وإدارة البحوث يف املؤسسة ومبجرد إنشائها

 يف صفحة الويب املناسبة للمؤسسة ومينحها مزيد من الوضوح والذي سيسهل مستقباًل التوسع إلنشاء

 :الذي يتكون من اثنني أو أكثر من اجملموعات البحثية ويتميز مبايلي( RI)البحوث معاهد 

 .تتعاون الستكشاف قضايا متعددة التخصصات RIاجملموعات ضمن ( أ)

 .املعهد البحثي ليس بنية حتتية ولكن مركز متخصص باحباث معينة( ب)

ويف تصميم اجملاميع البحثية جيب أن تكون هناك حدود واضحة بني اجملموعات مما يسمح التعاون املثمر 

ومن خالل بنية وطبيعة اجملموعات البحثية فسيكون هنالك حتمل . والسلس وتعزيز ثقافة البحث العلمي

بة على املوارد اليت جيب أن تدار بعناية واليت ميكن أن حتل من خالل وضع نسب مئوية من اآلثار املرتت

ميزانية البحث العلمي حيث ميكن للمجموعات البحثية التنافس على حصة من خمصصات البحث العلمي 

ة إىل من إمجالي ميزانية البحوث وهذه كافية للبدء باإلضاف ٪0.2ىل إيف اجلامعة واليت ممكن أن تصل 

 Fullذلك، ففي حساب تكاليف البحوث ممكن التوجه حنو منوذج اقتصادي كامل بتكلفة التمويل

Economic Costing . 

 معايري إستحداث اجملاميع البحثية 1.4.4

لتعزيز واجهة اجلامعة اخلارجية يف البحث العلمي هناك حاجة إىل بعض السيطرة على إنشاء اجملاميع 

 جمموعة من املعايري املقرتحة؛البحثية، وفيما يلي 

 .واحدهم قائد اجملموعة نيثناجيب أن ال يقل عدد أعضاء اجملموعة عن  -0

جيب أن يكون أعضاء اجملموعة من الناشطني يف البحث العلمي وهلم سجالت حبثية مميزة أوعلى  -4

 .األقل قائد اجملموعة

زها عن اجلماعات األخرى املماثلة وهذا االجتاه الذي ميي ًاومركز جيب أن يكون هدف البحث واضحًا -0

 .وهلا جدول أعمال لتحقيق أهداف حمددة خالل الفرتة احملددة

وضع خطة تنفيذية مرفقة واليت تشمل التعاون اخلارجي، منوذج األعمال التجارية، جدول أعمال  -2

 . البحوث وما إىل ذلك

واخلطط،  تقاسم  ‘جيب أن حيتوي كل مقرتح جمموعة حبثية على موضوع البحث، واألهداف -2

 .ASU-SR-02املوارد وامليزانية وفرتة الدعم وفق منوذج اجملموعة البحثية 

حيتاج كل مقرتح جمموعة حبثية إىل مراجعة من قبل جلنة البحوث واالبتكار للموافقة عليها  -2

 .واملتابعة

 ألية العمل يف اجملاميع البحثية  1.4.4

 :تيتتمثل الية العمل يف اجملاميع البحثية باال
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ستيفاء معايري اجملموعة البحثية أعاله من خالل اتقديم مقرتح اجملموعة البحثية بعد التأكد من  -0

وتقدميها إىل عمادة البحث  ASU-SR-02إكمال منوذج التسجيل اخلاص باجملاميع البحثية 

 .العلمي

الكلية املختصة وإحالته إىل  تقوم عمادة البحث العلمي بدراسة املقرتح للتأكد من حتقيق املعايري -4

 RIRE وأخالقيات البحث جلنة اجلامعة اخلاصة بالبحث العلمي واألبداعىل إلبيان الرأي ومن ثم 

 .للموافقة عليه

بعد حصول موافقة اللجنة على اجملموعة البحثية تبدأ اجملموعة العمل يف مشروع البحث وتوفر  -0

وتشمل مؤشرات األداء  ،على النحو احملدد يف االقرتاحمؤشرات األداء الرئيسية املرجوة من املشروع 

للبحوث املنشورة  ISIأو  Scopusالرئيسية النشر يف اجملالت العلمية احملكمة واملفهرسة ضمن 

و  Mareef، آل Edusearch ،Doajاجملالت املعتمدة من قبل  يف باللغة اإلجنليزية، كذلك النشر

 .لألوراق البحثية املنشورة باللغة العربية Manheal-آل

 الفنية املعارض 5 .4

 هليئة التدريس لعرض خمصص األول ،سنوي بشكل فنيان معرضان هناك سيكون املبادرة، هذه إطار يف

يف إطار هذه املبادرة، سوف يكون هناك  .الطالب ألعمال الثاني وخيصص العامة الساحة يف أعماهلا

حد هذه املعارض خاص للموظفني لعرض أعماهلم يف الساحة العامة، واآلخر هو أ. معارض فنية سنوية

وسوف ختضع األعمال الفنية اىل تنافس ومن خالله يتم اختيار أعمال متميزة كما ويتم . ألعمال الطالب

 .عالن عن املعارض اليت ستقام يف وأماكنها يف بداية العام الدراسياال
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 الفصل اخلامس

                                                        التطبيقية العلوم الدورية العلمية جلامعة

 املقدمة 1.5

 وعلى التطبيقية العلوم جوانب مجيع تغطي البحوث اليت التطبيقية العلوم الدورية العلمية جلامعة تنشر

 أن( القصرية أو/  الكاملة) املقاالت مجيع على ينبغي. للجامعة األساسية التخصصات اخلصوص وجه

 مقارنات أو والتجارب، احلالة دراسات خالل من املثال سبيل على املقدمة الفكرة على املصادقة تتضمن

 :على التطبيقية العلوم جلامعة الدورية العلمية تأسيس مت .متوفرة ومطبقة سابقُا أخرى مناهجمع  منتظمة

 مكان يف لنشرها النظر قيد تكون حاليا أن أو سابقًا املستلمة املقاالت نشر مت قد يكون ال أن 

 .آخر

 أكثر تعين أنها على تؤخذ) متاما األوراق كتابة إعادة  متت إذا أال املؤمتر أوراق تقديم جيوز ال 

 حفظ مت إذا هذا النشر حقوق مالك مع الضرورية األذونات كل املؤلف يوضح أن وبعد( ٪21 من

 .مسبقا حقوقها

 التعمية مزدوجة عملية خالل من األوراق مجيع حتكيم يتم. 

 ذات املواضيع لكافة العملية بالتجارب املتعلقة احلديثة والتقارير االستطالعاتب  اجمللة ترحب 

 .االهتمام

 عدد اإلصدارات السنوية 1.5

 إىل استنادًا هذا يتغري وقد سنويًا إصدارات ثالث على التطبيقية العلوم جملة البداية، سيتم إصدار يف

 .اجمللة تطور كيفية

 قصرية واألعداد اخلاصة ورقة حبث/  اجلدل زاوية 1.5

 ليست الزاوية هلذه املختارة املوضوعات. واملناقشة التفكري وحتفيز املعلومات تقديم  اجلدل زاوية من اهلدف

 احلكمة" هامش يف األفكار على أيضًا حتتوي بل البحث ألعمال تقليدية رمسية مناقشات جمرد

 تصنف و.واألفعال األفكار بتحفيز به تقوم الذي بالقدر إال الفئة هذه مقاالت تنجح لن.للمجال" التقليدية

وهذه ممكنه . لعدد خاص يف جماالت حيوية مقرتحات وهنالك فكرة تقديم. "قصرية أوراق حبث" أنها على

 .اخلاصة األعداد ىل حمررإمن تقديم املقرتحات 

 البحثية األوراق إعداد 1.5

 التنسيق متطلبات 1.1.5  

 ، الالزمة األساسية العناصر على املقاالت حتتوي مجيع أن جيب ولكن للتنسيق صارمة متطلبات توجد ال

 مراجع االستنتاجات، النتائج، واألساليب، املواد املقدمة، الرئيسية، الكلمات اخلالصة، املثال سبيل على

 فهذا أخرى تكميلية مواد أو/  و فيديو أي مقالك تضمن إذا. عليها التعليق مع واجلداول الفنية واألعمال

 حمددة أقسام إىل املقال تقسيم جيب كما ،الزمالء مراجعة بغرض األولي التقديم يف يدرج أن ينبغي
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 النص املناسب جبانب وضعها مت قد واحد ملف يف اجلداول و األشكال  أن من التأكدكما يرجى  ،بوضوح

 .املقالة أعلى أو أسفل يف وليس ،املقالة يف هلا

 املراجع 1.1.5

 أو أسلوب أي حتت تكون أن للمراجع ميكن. التقديم يف التنسيق مرجعية على صارمة متطلبات توجد ال

/  الدورية العلمية وعنوان( املؤلفني) املؤلف( مساءأ) اسم يكون أن جيب. ثابت األسلوب أن طاملا شكل

 الصفحات وترقيم الكتاب فصل/  اجمللد رقم النشر، سنة املقال، عنوان/  الفصل عنوان الكتاب، عنوان

 املرجعي األسلوب تطبيق سيتم كما. الرقمية الوثيقة معّرف استخدام تشجيع يتم. االقتضاء، عند موجودا

 تسليط سيتم أنه الحظ. اإلثبات مرحلة يف إلزفري قبل من عليه املوافق املقالة على اجمللة قبل من املستخدم

 .لتصحيحها اإلثبات مرحلة يف الناقصة البيانات على للمؤلف الضوء

 النصوص معاجلة برامج استخدام 1.1.5  

 للمقال للتحرير قابل ملفًا لنا توفر أن جيب املراجعة أثناء األصلي، التقديم ملف تنسيق عن النظر بغض

 التنسيق رموز معظم إزالة سيتم. اإلمكان قدر بسيطًا النص ختطيط على احلفاظ ينبغي كما، بأكمله

. التقليدية للمخطوطة جدًا مشابهة بطريقة اإللكرتوني النص إعداد وجيب. املقال معاجلة أثناء واستبداهلا

 معاجل من"  النحوي التحقق" و" اإلمالئي التحقق" وظائف استخدام بشدة ينصح الضرورية غري األخطاء لتجنب

 .بك اخلاص النصوص

    elsarticle.cls إلزفري املقال فصل استخدام بشدة نوصي وحنن

(archive/macros/latex/contrib/elsarticle-http://www.ctan.org/tex)خمطوطتك إلعداد 

 مفصلة إرشادات على للحصول. بك ببليوجرافيا اخلاصة  إلنشاء BibTeX  (http://www.bibtex.org)و

  http://www.elsevier.com/latexانظر   ,LaTeXعلى  املعلومات من وغريها والنماذج التقديم حول

 التحرير وهيئة االستشارية اهليئة 4.5

 :هم األعضاء. خارجيان منهم اثنان أعضاء، مثانية من التطبيقية العلوم جمللة االستشارية اهليئة تتكون

 (رئيسُا)                 العلمي والبحث العليا الدراسات عميد 

  (عضوُا)                رئيس اجلامعة للشؤون األكادميية والتطوير نائب 

 (عضوُا)               رئيس اجلامعة للشؤون اإلدارية وخدمة اجملتمع   نائب 

  (عضوُا)                       احلقوق كلية عميد 

  (عضوُا)              اإلدارية العلوم كلية عميد 

 (عضوُا)              والعلوم عميد كلية اآلداب 

 (عضوُا)              ينياخلارج العلماء من اثنان 

 : حاليا هما اخلارجني األعضاء. أخرى ملدة للتجديد قابلة سنوات 0 ملدة اهليئة يف للعمل هم اخلارجني األعضاء

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/elsarticle
http://www.bibtex.org/
http://www.elsevier.com/latex
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 ( ايرلندا) املباشر التدريب,ايرلندا العلوم مبؤسسة أستاذ ستوكس -بالكالدج جوناثان األستاذ

 (.أفريقيا جنوب) ويستفيل ناتال، كوازولو جامعة ،(للبحوث) الرئيس ونائب

 (املتحدة اململكة) ريدينج وجامعة التجارية، لألعمال هينلي مدرسة -توفستيجا جورج األستاذ 

 :هي االستشارية للهيئة املرجعية الشروط

  التطبيقية العلوم جملة عمليات حتكم اليت واإلجراءات السياسات تنفيذ.  

 مسألة لكل( الفرعية) التخصصات أهم حتديد و التطبيقية العلوم جمللة التقنية اإلدارة يف البت. 

  مسألة لكل حترير رئيس تعيني . 

 بها اخلاص التحرير رئيس قبل من ترشيحها يتم مسألة لكل حترير هيئة على املوافقة . 

 اخل االقتباس، و التأثري عامل أو القراء قاعدة حجم باستمرار مثل اإلحصاءات مراقبة. 

 العلماء كبار من هم اهليئة أعضاء. التحرير رئيس برئاسة اجمللة من مسألة لكل حترير هيئة تشكيل يتم

 :يف تهمامسؤولي تتمثل. عملهم جمال يف اخلربة ذوي من والباحثني

 املؤلفني إستالم األوراق من. 

 التحكيم لعملية السليم التنفيذ على اإلشراف. 

 اإلصدار يف تضمينها سيتم اليت األوراق اختيار حول التحرير رئيس مع بالتعاون القرار اختاذ. 
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 السادسالفصل 

  البحث العلمي أخالقيات

 املقدمة 1.6

تقر اجلامعة وتعرتف بأهمية أخالقيات األحباث وإقامة جمموعة شاملة من السياسات واإلجراءات ضمن 

يف  اجلامعيةمبا يف ذلك األنشطة )هيكل اجلامعة للتعامل مع محاية األفراد الذين هم موضوع البحث 

من أجل اإلشراف على وضع جلنة البحث العلمي وأخالقيات األحباث "أنشأت اجلامعة (. الدراسات األولية

السياسات اخلاصة بأخالقيات البحث العلمي واإلشراف على تطبيقها واإللتزام بها من خالل عمادات 

 .ا تقريرا إىل جملس اجلامعةتقدم اللجنة سنويالكليات وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا و

ىل إنتحال تشمل أخالقيات البحث العلمي عدة مباديء ومفاهيم واعتبارات من امللكية الفكرية، اال

وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا   RIREوهلذا ومن خالل جلنة . املخالفات ألخالقيات البحث البشرية

والكليات تسعى جامعة العلوم التطبيقية لضمان التزام كافة منتسيب اجلامعة املساهمني يف عملية 

 .البحث العلمي مبفاهيم ومباديء أخالقيات البحث العلمي

ارسات اجليدة يف ن نعتربها من املمأيقدم هذا الفصل املفاهيم الرئيسة واملتطلبات واليت من املمكن 

لقد مت وضعها معتمدين على نتائج استطالع إلرشادات ومعايري وممارسات . املراجعات األخالقية يف اجلامعة

يف هذا الفصل سيتم تعريف وتعميم القيم . عاملية من جامعات رصينة يف جمال أخالقيات البحث العلمي

ق هذه القيم وكذلك وضع الفصل سياسة اجلامعة ة يف األخالقيات مع القواعد الواجب تطبيقها لتحقيمامله

 . يف محاية امللكية الفكرية وخمالفات األنتحال

إن الغاية الرئيسية من هذا الفصل هو تاليف حصول اية خمالفات حبثية والسعي للغاية الرئيسة يف محاية 

ذا إحدى أهم مهام عمادة وهل. املكانة األكادميية للجامعة خلطورة تأثريتلك املخالفات على مسعة اجلامعة

هو زيادة الوعي جلميع املساهمني يف البحث العلمي يف   RIREالبحث العلمي والدراسات العليا مع جلنة 

اجلامعة يف جمال أخالقيات البحث العلمي حيث أن معظم املخالفات تكون بسبب ضعف املعرفة بالقواعد أو 

 واملتعاونني يف جمال البحث العلمي يف طبيعة املخالفات عدم اإلملام الكامل للباحثني والطلبة واإلداريني

 ألخالقيات البحث العلمي 

 

  قيم واملمارسات الضرورية يف البحث العلميال 2.2

لتزام بها أدناه أهم القيم واملمارسات الضرورية والواجب اإلطالع عليها اخلاصة بأخالقيات البحث العلمي واال

 :حبث يتم تنفيذه يف اجلامعة أييف 

و أضمان املصداقية يف مجيع إجراءات البحث العلمي وبدون اي تزييف وتغيري للنتائج  :األمانة .1

 . األخطاء املطبعية واليت يتوجب توفرها يف التقارير،البيانات، النتائج، الطرق واإلجراءات ويف النشر

بتعاد عن املطلوبة واال لتزام بالشفافية يف األفكار والفعاليات  يف إجراءت البحث العلمياال :النزاهة .2

 .خرين يف امللكية الفكريةالتعدي على حقوق اآل

بتعاد عن التحيز يف كل عناصر البحث العلمي البحث، التصميم، حتليل النتائج اال :املوضوعية .3

 .ومتثيلها، املراجعات وغريها وعرض احلقائق والنتائج  كما هي بدون تشويه
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جيب التحوط من األخطاء واإلهمال من خالل وجود سجل جيد لألنشطة البحثية يف  :العناية والدقة .4

 .ىل مرجعيات مضمونه من دوريات ومجعياتإمجع البيانات وتصميم البحث إستنادُا 

وهذا يتمثل باإلستجابة للنقد لألفكار اجلديدة  بعد عرضها على اجملمتمع البحثي : اإلنفتاح .5

 .من أجل مراجعة أفضل ملا مت التوصل اليه ميم واألفكار والنتائجيف البيانات،والتص ةللمشارك

 .الباحث له كامل احلرية يف إختيار املواضوعات البحثية واملنهجية املناسبة :احلرية البحثية .6

ي بيانات غري منشورة أو نتائج دون احلصول على أستخدام عدم إ: إحرتام امللكية الفكرية .7

 .اإلستشهاد املناسب وتاليف اإلنتحالاملوافقات املطلوبة مع 

احلفاظ على اخلصوصية يف البيانات املستخدمة يف البحث مثل سجل البيانات : اخلصوصية .8

ي طريقة أالشخصية، السجالت التجارية، األسرار العسكرية بيانات املرضى وعدم ايصاهلا ب

 .للعامة

مكانياتهم البحثية واختاذهم القرارات إمساعدة تعليم وتوجيه الطلبة من أجل ترقيتهم  :التوجيه .9

 .بأنفسهم

جيب إحرتام الزمالء البحث العلمي والتعامل معهم بكل  :إحرتام الباحثني واملسؤولية اجملتمعية .11

 . خرين من خالل البحث العلميإعتدال وكذلك جتنب احلاق األذى باآل

تبين املنافسة يف العلوم من أجل حتسني خربتك ومهنيتك يف البحث العلمي يف ختصصك  :املنافسة .11

 .من خالل التعليم والتعلم املستمر مدى احلياة

يف املؤسسة واحلكومة اخلاصة   املعرفة التامة واأللتزام بكافة القوانني :املشروعية القانونية .12

 .بالبحث العلمي

 

 اليت حتكم أخالقيات البحث العلمي  العامة القواعد 3.2

القيم واملمارسات اخلاصة بالبحث العلمي، تضع اجلامعة القواعد أدناه للباحثني  وصفبعد حتديد و

 :إلعتمادها واليت تشمل

. طالع والتوعية بأخالقيات البحث العلميعلى كافة الباحثني واملشاركني معهم يف البحث العلمي اال 0

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا تأمني كافة املعلومات اخلاصة تضمن اجلامعة ممثلة ب

بأخالقيات البحث العلمي من خالل كتيب البحث العلمي وموقع البحث العلمي يف موقع اجلامعة 

بالكليات واملشرفني لتأمني ايصاهلا  يضًاألكرتوني مع ورش عمل خاصة بهذا الصدد مستعينني اإل

 .والتوعية بها

عتدال، اجلامعة ومن خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا حتقيق األمانة، النزاهة، االضمان  0

 .الشفافية وتساوي الفرص من قبل مجيع األشخاص املساهمني يف البحث العلمي يف اجلامعة

وهذا يعين ترسيخ مبدء . ضمان تنفيذ أخالقيات البحث العلمي يف كافة أنشطة البحث العلمي 0

 .ية واملسائلة لدى مجيع العاملني يف البحث العلمياملسؤول

 خريني جتاوزات ألخالقيات البحث العلمي قد تتكشف من قبل الباحثني، الطلبة واآلأجيب اإلبالغ عن  4

 .من أجل التحوط

 .تعزيز مسعة اجلامعة من خالل األلتزام باملمارسات األخالقية طبقٌا للمعايري وأفضل املمارسات العاملية 5
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مللكية الفكريةا 4.2  

التطبيقية يتمتع املؤلفون حبماية حقوقهم على  من خالل الئحة امللكية الفكرية يف جامعة العلوم

 :مصنفاتهم األدبية والفنية و بوجه خاص املصنفات اآلتية

 .الكتب والكتيبات واملقاالت والنشرات وغريها من املصنفات املكتوبة - أ

 .كانت مكتوبة أو مقروءة من احلاسب اآللي أو غريه قواعد البيانات والربجميات سواًء - ب

 .احملاضرات وأية مصنفات أخرى إذا كانت مسجلة - ت

 .باأللوان والطباعة ومصفات الرسم باخلطوط أ - ث

العمارة، التصميم الداخلي، التصميم اجلرافيكي، األزياء، اجملوهرات، التصميم )أعمال التصميم  - ج

 (.الصناعي

 (.الرسم ، اخلزف، النحت)الفنية  عمالالفنون التشكيلية واأل - ح

 .املصنفات الفوتوغرافية ومياثلها - خ

واملصنفات الثالثية ( االسكتشات)الصور التوضيحية واخلرائط اجلغرافية والرسومات التخطيطية  - د

 .األبعاد املتعلقة باجلغرافيا أو التصميمات املعمارية

 :يةالتشمل محاية حقوق امللكية الفكرية والنشر األنواع التال

 .األفكار  واإلجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل واملفاهيم واملبادئ . أ

الوثائق الرمسية أيا كانت لغتها األصلية أو اللغة املنقولة إليها مثل نصوص القوانني واللوائح  . ب

والقرارات واإلتفاقيات الدولية واألحكام القضائية وأحكام احملكمني والقرارات الصادرة من 

 .دارية ذات اإلختصاص القضائياللجان اإل

 .أخبار احلوادث والوقائع اجلارية اليت تكون جمرد أخبار صحفية  . ج

يعترب الفلكلور الوطين ملكًا عامًا للشعب وتباشر الوزارة املختصة عليه حقوق املؤلف األدبية    . د

 .واملالية وتعمل على محايته ودعمه

أعترب مجيع الشركاء مؤلفني للمصنف بالتساوي فيما إذا إشرتك أكثر من شخص يف تأليف مصنف 

ويف هذه احلالة ال جيوز ألحدهم اإلنفراد مبباشرة حقوق املؤلف إال .  مل يتفق كتابة على ذلك بينهم ما

بإتفاق مكتوب بينهم، ولكل منهم احلق يف رفع الدعاوى عند وقوع إعتداء على أي حق من حقوق املؤلف 

مل  الشركاء دون خلف عام أو خاص يؤول نصيبه على باقي الشركاء أو خلفهم ماوإذا مات أحد املؤلفني 

 .يتفق كتابة على غري ذلك

على املعتدى عليه رفع أمر اإلعتداء على مصنفه لعميد الكلية الذي يرفعه بدوره إىل رئيس اجلامعة، 

ملعتدى عليه إلختاذ اإلجراءات على طلب ا والذي يرفعه بدوره إىل رئيس احملكمة املختصة بأصل النزاع بناًء

التحفظية املناسبة، وذلك عند اإلعتداء على أي من احلقوق املنصوص عليها يف هذه الالئحة، وعلى الطالب 
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أصل النزاع رفع األمر إىل احملكمة خالل مخسة عشر يومًا من تاريخ صدور أمر رئيس اجلامعة، ويسري هذا 

 :تاليةاألمر على كل من إرتكب أحد األفعال ال

بيع أو تأجري مصنف حممي طبقًا ألحكام هذه الالئحة أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور  . أ

 .بدون إذن كتابي مسبق من املؤلف أو صاحب احلق اجملاور

 .تقليد مصنف أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول او اإلجيار مع العلم بتقليده . ب

 .بيعه أو عرضه للبيع أو التداول مع العلم بتقليده التقليد يف الداخل ملصنف منشور يف اخلارج أو . ت

نشر مصنف حممي طبقًا ألحكام هذه الالئحة عرب أجهزة احلاسب اآللي أو شبكات اإلنرتنت أو  . ث

شبكة املعلومات أو شبكات اإلتصاالت أو غريها من الوسائل بدون إذن كتابي مسبق من 

 .املؤلف أو صاحب احلق اجملاور

أدبي أو مالي من حقوق املؤلف أو من احلقوق اجملاورة املنصوص عليها يف  اإلعتداء على أي حق . ج

 .هذا الدليل، وتتعدد العقوبة بتعدد املصنفات حمل اجلرمية

 الكشف اإللكرتوني عن السرقة األدبية   2.2  

 "دون التنويه عنه واإلشارة إليه بشكل صحيح آخراقتباس أي عمل يعود لشخٍص : "تعريف السرقة األدبية

نتحال من أجل تاليف مشكلة األنتحال وضعت جامعة العلوم التطبيقية سياسة املخالفات األكادميية واال

تتمثل حاالت السرقة  . لطلبة وأعضاء هيئة التدريسمن قبل ا اليت تضمن عدم حدوث هكذا خمالفات

 :مبا يليمن املخالفات  لنوع ه ايف إطار هذ األدبية و اليت حتدث بدرجات متفاوتة

  إدراج الطالب يف عمله أكثر من عبارة مقتبسة من عمل يعود لشخٍص أخر دون استخدام عالمات

 .التنصيص واإلشارة إىل املصادر والتنويه عنها

  خر من خالل جمرد تغيري بسيط لبعض الكلمات أو تغيري أسلوب آتلخيص عمٍل يعود لشخٍص

 .اإلشارة إىل هذا العمل العرض دون

 تقليد عمل أو أفكار تعود لشخٍص أخر بأسلوب الطالب اخلاص دون اإلشارة إىل هذا العمل. 

  خر دون اإلشارة إىل مصدرهاآاالستخدام غري املصرح به ألفكار تعود لشخٍص. 

  خر مبعرفة هذا الطالب أو باالتفاق معه أو دونهماآنسخ عمٍل يعود لطالٍب. 

  خرآمع عمٍل سبق وإن ُقدمه الطالب عينه لفرٍض  أو جزئًيًا يتطابق كلًيًاتقديم عمل. 

 نسب الطالب لعمٍل أعده شخص أو أشخاص آخرين إىل نفسه وكأنه من وحي إبداعه. 

 شراء عمٍل يعود لشخٍص آخر من أي مصدر. 

رة إىل املصدر من تعين اإلشارة الصحيحة إىل املصادر، وضع اجلزء املقتبس بني عالماتي تنصيص مع اإلشا

أو )إذا قلد الطالب . خالل تدوين مرجع مفصل له ورقم الصفحة عند القيام بعملية االقتباس من مصدر آخر

أفكار شخص ما ولكن بأسلوبه اخلاص بدرجة أفضل أو أدنى، فعليه االستشهاد باملصدر ( أعاد صياغة
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إذا اعرتى الطالب أي شك حول كيفية . ااألصلي، وعليه أن ُيدرج رقم الصفحة إذا كان االقتباس مباشًر

 . هاإلشارة إىل مصادر أية مواد تعليمية، فإن عليه مناقشة األمر وحبثه مع مدرس

تتيح اجلامعة الفرصة لكل من الطالب والعاملني يف اجلامعة االستفادة من برنامج مصمم خصًيصا  

 .للكشف عن احتمالية وقوع السرقات األدبية

حبقيقة أنه لن ُيثبت هذا الربنامج واقعة السرقة األدبية نفسها ولن يقوم الربنامج ُتقر اجلامعة  .0

باكتشاف مجيع أنواع السرقات األدبية، ولكنه يقدم معلومات تفيد يف اصدار القرارات وفًقا 

 (.عناصر التدريس وبراجمه)للوائح احلالية املتعلقة بسوء السلوك األكادميي 

ستفادة من برنامج الكشف اإللكرتوني يف مرحلة مبكرة من مسريتهم إتاحة الفرصة للطالب لال .0

التعليمية ويعد استخدام هذا الربنامج  واالستفادة منه جزًءا مهًما من عملية تثقيف الطالب حول 

 .طبيعة سوء السلوك األكادميي ومساعدتهم على عدم ارتكابه

، على الكليات اختيار مقرر دراسي ساعًة معتمدًة أو أكثر 08بالنسبة للطالب الذين يدرسون  .0

على سبيل املثال، مقرر املهارات )واحد على األقل يف مرحلة مبكرة من املسرية الدراسية للطالب 

" turnitin"حيث يقوم الطالب باستخدام برنامج ( الرئيسية يف السنة األوىل للطالب اجلامعيني

 رتوني اليت تراها الكلية مناسبةكجزء من دراسة املقرر أو غريه من برامج الكشف اإللك

ساعة معتمدة، عندئٍذ ُيقدم اإلرشاد والتوجيه له كيفية  08إذا كان الطالب يدرس أقل من  .4

 –احلصول على هذا الربنامج وكيفية احليلولة دون ارتكاب خمالفات سوء السلوك األكادميي 

 .الواردة يف النص الرئيسي هلذه اللوائح 0.0انظر الفقرة 

يالء اهتمام خاص الحتياجات طالب الدراسات العليا الذين يدرسون يف اجلامعة للمرة يتوجب إ .5

وستقوم اجلامعة بتحديد نية املمارسات اجليدة للحيلولة دون وقوع خمالفات سوء السلوك . األوىل

األكادميي وللتأكد من  تعرف الطالب بشكٍل كاٍف على برنامج الكشف اإللكرتوني حتى 

 .تفادة منه فيما بعد للتحقق من أعماهلميتسنى هلم االس

على الكليات أن حتدد املرحلة الدراسية اليت ستقوم فيها باعتبار برنامج الكشف االلكرتوني  .6

 .متطلبا أساسيًا يف الربنامج األكادميي أو أداًة يوصى باستخدامها بشدة من قبل الطالب

استخدام برامج الكشف اإللكرتوني على الكليات حتديد املقررات الدراسية اليت سيتم فيها  .7

كما تقرر الكليات أيًضا، من وقت ألخر، استهداف مقرراٍت دراسية حمددة، سواء . كإجراء روتيين

وسيتم التعامل مع أية . فيما يتعلق جبميع فروض تقييم أداء الطالب أو من خالل أخذ مناذج معينة

لوائح املتعلقة بسوء السلوك األكادميي حاالت سرقة أدبية مشتبه بها يتم الكشف عنها وفًقا ل

وعالوًة على ذلك، ميكن للعاملني باجلامعة استخدام برنامج (. عناصر التدريس وبراجمه)

وعلى الكليات إجراء مراجعٍة دورية للوقوف على كثافة . الكشف اإللكرتوني كما حيلو هلم

 .لتوافق العاماستخدام العاملني للربنامج بهدف تقديِم توصيات فيما بتعلق با

يتوجب تذكري الطالب من وقت آلخر بضرورة استخدام برنامج الكشف اإللكرتوني إذا رغبوا يف  .8

 .ذلك وتذكريهم بأن املوظفني واملعلمني يستخدمونه بشكٍل مستمر
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حتدد الكليات طرقًا لتقديم العمل الدراسي واليت من شأنها أن تسهَل إجراءات الكشف  .9

 (.املثال، نسخة ورقية ونسخة إلكرتونيةعلى سبيل )اإللكرتوني 

سيقوم أعضاء اهليئة األكادميية والعاملون يف اجلامعة بإخطار الطالب حول نسبة السرقة : مالحظة)

إىل  ٪5األدبية املقبولة من  خالل القياس واإلمجاع يف الكلية وخيتلف النطاق املقبول بنسبة ترتاوح ما بني 

 (دراسيوفًقا للواجب أو العمل ال 01٪

   أخالقيات البحوث اإلنسانية 2.2

 : القضايا األخالقية فيما يتعلق باألحباث اإلنسانية ميكن وصفها بشكل عام على النحو التالي

ولعل . املشاكل األخالقية اليت تنجم أثناء إجراء حبث أو درس ينطوي على مصاحل وحقوق اآلخرين( أ)    

البحوث الطبية اليت تشمل العالجات املبتكرة " موضوعات"ين ميثلونتهم الناس الذ احلاالت األكثر وضوحًا

ومع ذلك فان الغايات اإلنسانية هي اآلفاق طويلة األجل للبحوث كما قد يكون هناك التهديدات  ،والغازية

 .املباشرة أو الوشيكة إىل راحة و سالمة املشاركني

اعتماد موقف أخالقي فيما يتعلق مبثل هذه البحوث يتطلب أن يراعي الباحث وحيمي حقوق ( ب)   

تتطلب املمارسة . املشاركني احملتملني  ويعمل بشكل منتظم للسماح هلم مبمارسة هذه احلقوق

ع حبرية بالبحث، التطو األخالقية يف مثل هذه احلاالت أن يكون  املشاركون على األقل على علم متامًا

دون إغراءات، هلم حرية االنسحاب دون اخلوف من العواقب و أن يكونوا يف محاية تامة فيما يتعلق 

 .إىل أفضل املمارسات بالسالمة وصواًل

 أشخاص مت ذكر أمساؤهم إما أمواتًاميكن أن تثار القضايا األخالقية من خالل البحوث اليت تشري إىل ( ج)   

على قيد احلياة حيث أن البحوث خبصوص املوتى هي اليت قد تثري قضايا اخلصوصية يف ذمة أقارب  أو أحياًء

 .والسرية

. البحوث اليت تنطوي على الغري كمشاركني ختلق إمكانية غزو مصاحل املشاركني أو حقوقهم( د)   

جالت فالبحوث االجتماعية اليت تنطوي على إجراء املقابالت أو املراقبة خاصة حيث يتم االحتفاظ بس

مثل . ، قد تؤثر على سرية وخصوصية وراحة أو سالمة اآلخرين(خاصة على شريط فيديو أو صوت)التصريح 

 .هذه التهديدات متثل مشاكل أخالقية

من العمل الذي قام به الطالب وهيئة التدريس يف  كبريًا اإليضاحات املذكورة أعاله تشري إىل أن قدرًا

هذه األعمال ال تقتصر . ة والتخصصات املهنية سرتفع حتما قضايا أخالقيةجماالت العلوم والعلوم االجتماعي

كان ذلك من قبل أو أثناء اخلدمة، يشمل العمل مع  على البحوث فثمة عنصر هام من تعليم املهنيني، سواًء

 .اآلخرين وهذا ينطوي على اهتمام منسق حلقوق ومصاحل هؤالء باعتبار احتمال تأثرهم بالعالقة املهنية

املمارسة األخالقية يف إدارة هذا العمل تتطلب أن تقوم هيئة مستقلة عن فريق البحث بدراسة تصميم البحث 

يف مجيع اجلوانب  .ونظام محاية مصاحل املشاركني وذلك بهدف اإلقرار وجاهته األخالقية ومسؤوليته

وتدريس املبادئ األخالقية  املذكورة أعاله فإن للجامعة مسؤولية عن ضمان إتباع املمارسات األخالقية

 .بشكل واضح عند االقتضاء
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من الضروري ألعضاء اجلامعة كل من هيئة التدريس والطالب الذين يقرتحون االخنراط يف أي من األنشطة 

احلصول على موافقة ملثل هذا النشاط قبل أن يبدأ واليت تتطلب العمل مع األشخاص الواردة أدناه البحثية 

 البحث للتحقق من توفر شروط أخالقيات األحباث اإلنسانية 

 : من خالل( واملنظمات)مجع املعلومات عن الكائنات البشرية ( أ) 

  إجراء املقابالت 

   االستقصاء 

   االستبانات 

   مراقبة السلوك البشري 

 أو النفسية/ الفسيولوجية و العمليات الطبيعية  التدخل يف 

 .استخدام البيانات احملفوظة اليت ميكن التعرف من خالهلا على األفراد ( ب)    

 .إجراء حبوث يف أنشطة غري مشروعة( ج)    
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 السابع الفصل

 دليل البحث العلمي للطلبه

 :املقدمة  1.1

وهلـذا السـبب، فـإن البحـث     . القضايا احلرجة حلل املشـاكل يعتري البحث العلمي وسيلة للتفكري ودراسة 

العلمي خيلق معارف جديدة وبوجود حبـث علمـي متقـدم تطـورت األمـم وأصـبح للـدول املتقدمـة اقتصـاد          

يضطلع البحث العلمي يف معظم جماالت حياتنا ويستند إىل فحص منهجي (. اقتصاد املعرفة)مستدام أفضل 

يعترب البحث العلمـي ركيـزة أساسـية مـن     . إجابات هلذه املشاكل واألسئلة للظواهر املرصودة للعثور على

هلذا السبب، اعتمدت جامعة العلوم التطبيقية على مايسـمى الشـراكة بـني التـدريس     . ركائز أي جامعة

والبحث العلمي اليت هي واضـحة جـدا مـن خـالل مقـرر منهجيـة البحـث العلمـي الـذي يـدرس يف مسـتويات            

دراسات العليا والذي يساعد طالبنا يف إجراء أحباثهم املطلوبة يف مشروع التخرج ومشاريع البكالوريوس وال

 (.أعمال السنة)البحث الرئيسية وحتى مهام البحث اليت يكلف بها الطلبه ضمن الواجبات 

ذلـك   تدعم عمادة البحث العلمي  والدراسات العليا البحث العلمي ونشر البحوث وتوفري الدعم املـالي مبـا يف  

كما تدعم جامعة العلوم التطبيقية أحباث الطلبة لتكون ضـمن  . املوارد اجلامعية لتسهيل مهمة الباحثني

ومـع ذلـك، فـإن    . املعارض العلمية اليت تظهر أنشطة الطالب أوتكون ضمن املنافسات الوطنيـة واإلقليميـة  

جملتمع احمللي والتنمية حمليا وحتقيق العمادة تسعى إىل إعطاء األولوية للمشاريع البحثية اليت نهم خدمة ا

 .أقصى قدر من نشر لسمعة اجلامعة

وقـد نوقشـت   . وأخريا، فإن أحد أهم اجلوانب اليت جيب على الطالب النظر فيها هي أخالقيـات البحـث العلمـي   

القضايا املتعلقة بأخالقيات البحث العلمي مناقشة مستفيضة يف الفصل السادس الـذي تضـمن أخالقيـات    

ومـن املهـم أيضـا أن نـذكر أن اجلامعـة لـديها       . ث البشري وامللكية الفكرية واالنتحال وحقوق النشرالبح

ترخيص ألعضاء هيئة والطلبة يف إستخدام برنامج تورنيت إن املعروف عامليًا  للتحقق من كتاباتهم وجتنـب  

 .االنتحال والتشابه

 

 شاريع البحثية للطلبة يف اجلامعةملا 2.1

. اجلامعة  يف الدراسات العليا  والبكالوريوس املشاركة يف مشاريع حبث خالل دراستهم جيب على طلبة

قد تكون هذه املشاريع البحثية بسيطة مثل التكليفات البحثية ضمن املقرر الدراسي أو مشروع التخرج 

ضمن  الدراسات العليا فإن املشاريع البحثية  ميكن أن تكون تكليفات حبثية يف . يف البكالوريوس

واألخرية عادة ماتكون ( مشروع تطبيقي أو حبث رسالة املاجستري)املقرر الدراسي أوحبث املاجستري 

املتطلبات الرئيسية لطالب الدراسات العليا ملنح الدرجة  وخيتلف املتطلب من هذه املشاريع البحثية يف 

 :إىل تزويد الطالب فرصة ية تهدفوعمومًا فإن هذه املشاريع البحث. املساهمة واألصالة حسب نوع املشروع

 للحصول على خربة يف جمال البحث والتحليل 

 وحل املشكالت واملهارات العملية والكتابية، وكذلك تنظيم وإدارة  دقاالظهار التفكري الن

 .الوقت
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 تطوير املهارات يف خدمة اجملتمع . 

 وسيلة للتمييز بني قدرات الطالب. 

 

البحث العلمي للطالب هو عمل ذاتي بتوجيه من املشرف عادة مايكون أحد أعضاء هيئة التدريس  

ويتم تشجيع التحول التدرجيي لالستقالليه يف العمل البحثي عندما يكتسب الطالب الثقة . فياجلامعة

تعمل على  واستنادا إىل الربنامج األكادميي الطالب عادة ما. ويكون قادرا على العمل مع اإلشراف

على سبيل املثال، البحوث يف . مشروع حبثي تهمهم ومرشديهم  ونوع املشروع يعتمد على جمال البحث

العلوم اإلدارية لديها جماالت واسعة مثل اإلدارة، واملوارد البشرية، واحملاسبة، ومراجعة احلسابات، واخلدمات 

ب فتشمل العديد من جماالت البحث مثل علوم املصرفية أما املشاريع البحثية العملية اليت تتطلب جتار

يف الواقع، جيب . احلاسوب، واهلندسة، والبيئة، والطب، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء، وعلم األحياء

 :اميع البحث من خالل العديد من الفوائد اليت تقدمها للطلبة يف إجناز حبوثهم واليت تشملاجملتشجيع 

 

 ل اجملاميع البحثية تصميم منوذج حبثي ومتابعة إجراءات البحث مع يتعلم معظم الطالب من خال

إن املعلومات املكتسبة مفهومة وواضحة بشكل أفضل، وميكن تذكرها بسهولة من . مشرفه

أخريًا فإن من وجهة نظر التعلم ,املزيد من القراءات سيوسع املعرفة لدى الطالب . خالل املشروع البحثي

 .ج للمعرفة بشكل أفضلتعترب البحوث نشاط منت

  ،بعد التخرج، سوف يواجه الطالب العديد من املشاكل يف العمل واليت تتطلب البحث والتحليل

وبالتالي فإن ممارسة اليت أقرتنت بالطلبة البحث يف جامعة العلوم التطبيقية ستكون عملية 

مت حتديدها خالل  تعليمية هامة للطالب من خالل تزويدهم الفرصة إلجياد حلول للمشاكل اليت

ممارستهم يف األحباث إلعداد التقارير مشاريع التخرج، تقاريراملشاريع التطبيقية أورسائل املاجستري 

 .وهذه هي مهارات حتويليه مهمة للطلبة

  مشاريع التخرج يف البكالوريوس مل تكن إلعطاء الطالب أساسا ممتازافقط ولكن العمل مع

 .علم مهارات جديدة وأساليب ملعاجلة املشاكل والقضايااملشرف سوف يوفر فرصة فريدة لت

تتطلب مجيع برامج جامعة العلوم التطبيقية من طالب الدراسات العليا إجناز رسالة أو تقرير مشروع 

تطبيقي من أجل أستكمال متطلبات املاجستري وكذلك تتطلب دراسة البكالوريوس إجناز الطااب تقرير 

 .علمي يشرف عليه أحد أعضاء هيئة التدريساملشروع خترج من خالل حبث 

 ومتطلبات إجناز البحث العلمي خطة البحث 3.3

يرتكـز علـى    حبـث علمـي  حتتاج  الرسالة ،  املشروع التطبيقي أو مشروع التخرج  إىل قيام الطالب بإجنـاز  

كلمـا زادت   وكلما متيَّـز البحـث يف أركانـه الثالثـة    . (املوضوع، واملنهج، والشكل: )أركان هي ثالثة 

فاملوضوع يكتسب متيَّزه من أهميته، ومبقدار إسهامه يف سد . قيمته، وتنامى حظه من التقدير لدى القاريء

املـنهج   ةتـزداد صـالحي  و فراغات األدبيات احلية، أو ترشيد القرارات التطبيقية يف شـؤون التنميـة احلساسـة   

تطلـب تصـميمًا واعيـًا للبحـث، حبيـث يـتم       درجة مصداقيته يف حتقيق هدف البحث، وهـذا ي  رتفعحينما ت

، ثـم اتبـاع طـرق ناضـجة لتحليـل      (أو حتى املزاوجة بـني عـدة طـرق   )اختيار الطريقة األنسب جلمع البيانات 

واإلخراج الرديء للبحث كفيل . أّما شكل البحث فيعين الصيغة اليت كتب فيها البحث. البيانات وتفسريها

ضوعه ومنهجيته، وعلى الباحث أن حيـرص علـى اتبـاع أسـلوٍب وترتيـٍب      بإضعاف البحث حتى لو متيَّز يف مو
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، عـالوة علـى اجلدةيـة    (خيلو من اإلسهاب اململ واالقتضـاب املخـل  )حث اجلاذبية، الباللكتابة يضمن بهما 

 .العلمية

  :املوضوع 1.1.1

نـب جديـدة وكــان    وكلما كان املوضوع جديدًا أو فيـه جوا . هو البحث وحمور الدراسة باملوضوع املقصود

يسهم يف معاجلة موضوعات علمية يف شتى جماالت احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية؛ 

وال تعـين اجلدـدَّة واالبتكـار    . كان إقبال الدارسـني عليـه أكـرب، وكـان أكثـر جاذبيـة ألنظـار العلمـاء        

، بل فحسب املوضوع غري مطروق من قبلواإلضافة يف املوضوع االقتصار على كشف اجلديد وال أن يكون 

إنَّ إحسـاس الـدارس امللـّح بـأنَّ املوضــوع جـدير بالدراسـة، أو شـعوره بوجـود           .هناك أمور أخرى تـتم مراعاتهـا  

مشكلة ُيراد حلُّـها؛ همــا البدايـة املنطقيـة للقيـام ببحـث علمـي أصـيل، وهـذا هـو السـبيل إىل اإلبـداع            

راجـه،  واختيار املوضوع هو اخلطـوة األوىل يف الطريق الطويل إلعداد البحث وإخ. الفكري واألصالة العلمية

وإنَّ ُحسن اختيار املوضوع أو املشكلة هو حمور العمـل العلمـي النـاجح، ويضـع الباحـث يف اعتبـاره أنَّ هـذا        

ـ  ورغـم  . البحث سيكون حمـور نشاطه وبؤرة تفكـريه لوقـت لـيس بالقصـري     رص علـى أصـالة   أهميـة احل

رجة، وأنَّـه يعمـل منفـردًا يف    طالب أن يتذكر أنَّه يقدم حبثًا تكميليًا للحصول على الدعلى الاملوضوع، ف

 .إطار موارد مادية حمدودة

 :أن يتفادى اآلتي  لطالبل ، ُيستحسنموفق اختيارٍ موضوع البحثأن يكون ويف سبيل  

 .املوضوعات العلمية املعقَّدة اليت حتتاج إىل تقنية عالية  - أ

 .املوضوعات اخلاملة اليت ال تبدو ممتعة - ب

 .مادتها العلميةاملوضوعات اليت يصعب العثور على  - ت

املوضوعات الواسعة جدًا، والضيقة جدًا، وكذا املوضوعات الغامضـة الـيت ال سـبيل إىل حقيقـة      - ث

 .األمر فيها

 .املوضوعات اليت يشتد حوهلا اخلالف، وال جدوى من حبثها - ج

 .املوضوعات اليت كتب فيها العديد من األحباث والرسائل العلمية أو املوضوعات التقليدية - ح

 : وخطة البحث نهجامل 2.1.1

جمموعة من القواعد واإلجراءات املَقرَّة من قبل املتخصصني يف منهجية البحوث اليت يتبعهـا الباحـث   املنهج هو 

إّن اكتسـاب القــدرة    .للوصول أو الكشف عن احلقيقة، أو اليت تقود إىل التوصل إىل نتائج حبثية سليمة

لـيس بـاألمر السهــل، ولكـن التـدريب املتواصـل       على القيـام ببحـث علمـي منهجـي مكتمـل اجلــوانب       

واالستعداد الفطري والنفسـي، واإلصـغاء إىل توجيهـات األساتــذة املتخصصـني كفيلـة أن تنمـي مواهـب         

وبصفة  .الطـالب، وُتضاعف قدراتهم على البحـث، وهو اهلدف األساس للبحوث يف الدراسات العليا باجلامعات

املطبق، ميكن تصنيف مجيع هذه املشاريع البحثية على أنهـا وصـفية أو    عامة، ووفقا ملنهج البحث العلمي

 :.ترابطية أو تفسريية أو استكشافية وكما يلي

           حياول البحـث الوصـفي أن يصـف بشـكل منهجـي الوضـع أو املشـكلة أو الظـاهرة أو اخلدمـة أو

التصورات جتـاه قضـية   /  جملتمع ما، أو يصف املواقف" الظروف احلالية"الربنامج، أو يوفر معلومات عن 

 .ما
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 حياول البحث االرتباطي اكتشاف أو إثبات وجود عالقة بني جانبني أو أكثر من احلاالت 

         حتاول البحوث التفسريية توضيح سبب وكيفية وجـود عالقـة بـني جـانبني أو أكثـر مـن جوانـب

 .احلالة أو الظاهرة

  إال القليل أو إىل مزيـد مـن التحقيـق    تسعى البحوث االستكشافية الستكشاف حاله ال يعرف فيها

 .يف النتائج املستمدة من دراسة جتريبية

 ومنهجية البحث ممكن ان تكون كمية أو نوعية

  البحث الكمي هو املنهج العلمي والتجرييب الكالسيكي، الذي يتناول على نطاق واسع وباألرقام

 .طريقة موضوعية

 ويكمن جوهر فكرة البحث النوعي . وغري متوقعة البحث النوعي ينظر إىل البشر على أنها معقدة

يف تطــوير فهــم عميــق للســلوك البشــري للكشــف عــن قــيم النــاس وخمططــات التفســري ونظــم  

 .املعتقدات

ويشـمل ذلـك    ،املشروع اهلندسي الذي ُيقام عليه عالج املشـكلة الـيت ُقصـدت بالبحـث    هي  خطة البحثأما 

 الرسالة فحسب، على ما شاع خطـأ عنـد عـدد مـن الطـالب     عناصر اخلطة مجيعها، ال تقسيمات موضوعات 

واضـحة ومبسـطة،    اخلطـة كلما كانـت  و والبحث من دون خطة سابقة مدروسة قد يكون سبيله الفشل

 .إجناز البحث أبسط وأكثر جناحـاُ ومنهج البحث واضحًا وسليمًا، وحتديد املشكلة دقيقًا وواضحًا، كان 

، ومهمـا اختلفـت البحـوث    (صفحة 25ال تزيد عن )بقدر املستطاع وُيفرتض أن تكون هذه اخلطة خمتصرة 

 :وتنوَّعت جماالتها فاملفروض أن تتضمن اخلطة العناصر اآلتية

 .ينبغي أن ال يكون طوياًل :عنوان الرسالة - أ

. تهدف إىل تهيئـة ذهـن القـاريء إىل أنَّ هنـاك موضـوعًا أو مسـألة جـديرة بالدراسـة وقابلـة للبحـث           :املقدمة 

 :وتتضمن

 متهيدًا عامًا عن جمال البحث. 

  سابقةاللدراسات انتائج. 

 دراسة املوضوع، مشتملة على األهمية النظرية والتطبيقية املتوقعة من هذا البحثاملربرات ل. 

 كلةسؤال عام يعرب عن املش. 

 .حتديدها يف تساؤالتأو  مباشروتصاغ بشكل . تعرض املشكلة مباشرًة : مشكلة البحث - ج

ويفضـل أن ُتصـاغ بشـكل     وُيفضل أن تتضمن األهداف العامة املتوقعة للبحـث : أهداف البحث - د

 .نقاط

يوضـع حتـت هـذه الفقـرة القديمـة العلميـة        (.إذا مل ُتـدمج مـع املقدمـة   )  :أهمية موضوع البحث - ذ

 :والعملية ملوضوع البحث، وميكن إبراز هذا اجلانب من خالل اآلتي

 إبراز بعض اجلوانب أو وصفها أو شرحها. 
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 التأكد من صحة بعض النظريات واألفكار من عدمها. 

  ا هو متوفر من املعلوماتملسد بعض الثغرات. 

  ئةطابعض التفسريات اخلعن كشف. 

 تصحيح بعض املناهج. 

 يةحل بعض املشكالت العلم. 

 إضافة علمية جديدة، أو تطوير متوقع. 

املشكلة إطارًا معينًا وعبارات حمّددة، والتصـرف   منححدود البحث مهمة لغرض  : حدود البحث - ر

إنَّ هـذا العنصـر هـو املكـان      .بالزيادة أو النقصان قـد يفقده تأثريه وفاعليته املطلوبـة 

العنوان الرئيس  تظهر يفاليت يريد الباحث استبعادها ممَّا ال  بالعناصراملناسب للتصريح 

للبحث، وذكرها هنا ضروري لتحديد مسار املوضوع منذ البدايـة، حتـى ال تكـون مثـة     

حتديـد  : ويـدخل كـذلك يف بيـان حـدود البحـث      .ثغرة يؤاخذ عليها من قبل املناقشني

 .الفرتة الزمنية وميدان إجراء البحث

على الباحث االطالع على الدراسات السابقة يف موضوع البحـث، ودراسـتها     :الدراسات السابقة - ز

ن مدى صلتها باملوضوع، وُيقدةم الباحث قائمة وصفية هلـا،  ايتبدراسـة نقدية فاحصة، و

 :وتتجلى نتائج هذه اخلطوة يف البحث يف أمرين مهمني  .وتقوميًا خمتصرًا حملتواها

 تفادي التكرار يف البحوث. 

  املسوةغات املقنعة لدراسة املوضوع الذي مت اختيارهإجياد. 

يستطيع الباحث من خالل العرض للدراسات السابقة أن يربز قدراته العلمية، فكتابتها بصورة علميـة  

حتديـد موقـع البحـث منهـا؛     : ومهمـة الدراسـات السـابقة هـي    . ناقدة داللة النضج العلمي يف موضوع البحـث 

 .ستثمار الوقتلتكامل البحوث العلمية وا

يتعرَّض فيه الباحث إىل املنهج الذي سيستخدمه، والَعيةنـة، وطـرق مجـع    : منهج البحث وإجراءاته - س

والغاية مـن املـنهج بيـان مـا سـيلتزم بـه       . البيانات ومعاجلتها، واألدوات اليت سيستخدمها

 .الباحث من األسس والقواعد واإلجراءات للوصول إىل نتائج علمية سليمة

  :شكل البحث 1.1.1

، مبـا  (الرسـالة )، وتنسـيق عناصـره شـكاًل وكتابـة     وكتابته طريقة تنظيم البحث شكل البحث ميثل

يضفي عليه الصبغة التنظيمية، ويوفر له قدرًا من اجلاذبية، الـيت َتَواَفـَق الُعـرف العلمـي العـام علـى السـري        

 .عليها

  (:اخلطة الزمنية)جدولة مراحل البحث   7.1

أن حيرص على إجناز حبثه يف الفرتة احملـددة له، وهذا يتطلب منه أن يضع توقيتًا زمنيًا لكل على الباحث 

ال جمال  . مرحلة من مراحله، يلتزم شخصيًا بتنفيذه أمام مشرفه، األمر الذي يفيده يف إمتامه يف الوقت املطلوب
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اصـيل يـأتي يف أثنـاء كتابـة     جمـال هـذه التف  أن يف اخلطة للتفاصـيل وزمحهـا باملعلومـات الكـثرية؛ إذ      

ويف البحوث ال ُيتوقع للخطة أن تكون وافية مستكملة من أول حماولة، كما ال ُيفرتض فيها أن . املوضوع

 .تكون نهائية، فكثريًا ما يطرأ عليها التغيري

 درجة املاجستري؛ فطالب املاجسـتري يبـدأ   اتطلبتخطة البحث تقدم قبل الشروع يف البحث اخلاص بإكمال م

مـن املقـررات    ٪52بإعداد خطة حبثه لتقدميها إىل عمادة الدراسات العليا يف اجلامعة بعد أن جيتـاز دراسـة   

أحد املتخصصني يف جمال دراسـته ليسـاعده يف   مبشرفه أو لزم الطالب بأن يتصل وإعداد اخلطة ُي الدراسية،

وحتديد مصادر املعرفة الالزمة،  ،ةاختيار موضوع يدرسه وحتديد مطالب دراسة املوضوع النظرية والتطبيقي

املشـرف  يعـد الطالـب اخلطـة ويوافـق عليهـا      . كما يناقش معه املوضوع ليوضح له منـاهج البحـث املالئمـة   

حبضـور عـدد مـن أعضـاء هيئـة التـدريس وطـالب        ( seminar)تناقش اخلطة مع الطالب يف حلقـة حبـث   و

بعض أجزاء اخلطة قبـل أن ترفـع إىل جلنـة الدراسـات      الدراسات العليا، وقد يطلب من الطالب إعادة النظر يف

 .العليا ثم تقدم إىل جملس القسم لتعتمد رمسيًا

- :اهلدف الرئيس إلعداد خطة البحث هو أن يقنع الطالب املختصني مبا يلي

 :إن البحث الذي سيعده –أواًل 

 حاجة مهمة نظريا وعمليًا يف جمال ختصصه يليب. 

 أو أنه حيسم قضية دار حوهلا مناظرات وجدال يف جمال ختصصه . 

 ما قد مت تأسيسه بناء على معطيات علمية وحتديات معاصرة أو أنه سيقّوم أمرًا ما أو أن يعيد بناًء. 

 : من حيثالعلوم التطبيقية، إن موضوع البحث واقعي ومقنع على أنه مشروع حبث مقبول يف جامعة  –ثانيًا 

 ل موضوعًا ميكن القيام به يف الفرتة النظامية للدراسةإنه يتناو. 

 ميكن إعداده باإلمكانيات املتوفرة النظرية والعملية . 

 ميكن أن يشرف عليه أحد املتخصصني يف اجلامعة. 

 . إن الطالب لديه إملام باملعارف واملهارات الالزمة للقيام بالبحث –ثالثًا 

تبارات األخالقية والقضايا املتصلة بالبحث، وأنه قد خطـط ليحصـل علـى    إن لدى الطالب دراية باالع –رابعًا 

 .املوافقات الضرورية هلا

  .على أن يبدأ العمل فور تسجيل املوضوع هحبثه حتديدا واضحًا يساعدملوضوع الطالب حتديد إن  –خامسًا 

حـدوده،  تتكون خطـة البحـث مـن حتديـد موضـوع البحـث أو املشـكلة، وأهـداف البحـث، وفروضـه، و          

 .ومصطلحاته، وأهميته، ومنهجه، وخطواته، والتصور العام لفصول الرسالة
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 تقرير املشروع التطبيقي/  يف إعداد رسائل املاجستري إلرشاديةاملبادئ ا  7.1

 .جـاهز للمناقشـة   تقريـر / إىل إعداد رسالة وتقرير املشروع التطبيقي يهدف دليل كتابة الرسائل اجلامعية

مـع املعـايري    التقريـر / وإن االلتزام به يضمن انسجام الرسـالة  التقرير/ الرسالة " يوضح الدليل  مجيع عناصر 

العاملية للنشر بعد إجازتها من جلنة املناقشة، كما يساعد الدليل طلبة الدراسات العليا على االلتزام بقواعد 

ولغايـات  . اء الدراسـة وفـق أخالقيـات البحـث العلمـي     الكتابة العلمية، وااللتزام باملنهجية العلمية يف إجـر 

اجلامعيـة بلغـة علميـة سـليمة     التقارير/ تكتـب الرسـائل   جيـب أن  . التسهيل على طلبة الدراسات العليا

خالية من األخطاء اللغوية واملطبعية لتسهيل عملية التواصل بني الباحـث والقـراء، حيـث يسـتخدم الباحـث      

وتتميـز الكتابـة العلميـة بأنهـا     . الستعارة والكنايـة واجملـاز مـا أمكـن    مجل قصرية، وجتنب استخدام ا

بسيطة ومباشرة وخطية؛ حيث يعرب الباحث عن أفكاره ويرتبها بأسلوب واضح يضمن الرتابط فيما بينهـا،  

لألفعال اليت يود القيام بها كما هو احلـال يف  ( املستقبلي)ويوضح معناها، ويستخدم صيغة الفعل املضارع 

/ الرسـالة  بعـد اجنـاز  ط  البحث، واستخدام صيغة الفعل املاضي لألفعال اليت قـام بهـا كمـا هـو احلـال      خمط

 .التقرير

 : تقرير املشروع التطبيقي/  تقسيمات الرسالة  1.7.1  

إىل فصول حتوي عناوين رئيسة وعناوين فرعية، ورمبا حتوي  تقرير املشروع التطبيقي/ تقسم الرسالة 

و هذه التقسيمات تأتي حبسب ما يقتضيه موضوع البحث، ويراعى  .تقسيمات أصغر، حسب طبيعة البحث

 :اآلتي

متفق عليه، بل ذلك خاضع ملوضـوع البحث وما فيه من ( أو األبواب)ليس هناك عدد حمدد للفصـول  - أ

 .مشكالت

بـد ملوضوع البحـث من عنوان، فكذلك البد لكل فصل من عنوان، فال جيـوز تركـه   كمـا أنَّه ال - ب

 .عنوان بال

البد من الرتابط بني عنوان املوضوع وفصوله، وهكذا، حتى يظهر البحث كتلـة واحـدة مرتابطـة      - ت

 .األجزاء

 ينبغي أن تكون هذه العناوين شاملة ملا تـدل عليـه، مانعـة مـن دخـول غريهـا فيهـا، وأن تكـون         - ث

قصرية بقدر اإلمكان، وأن تكون موضوعية تتحرى الصدق واحلقيقة، وأالَّ تكون متكلفة يف 

 .عبارتها

 .الرتابط والتدرج املنطقي بني أبواب البحث وفصوله حتى الوصول إىل النتائج املرجوَّة - ج

 

 تقرير املشروع التطبيقي/  عنوان الرسالة - 2.7.1

والعنـوان اجليـد هـو    . وُيعرف بأنَّه أصغر ملخص ممكن للمحتوى. ةهو اللفظ الذي يتبني منه حمتوى الرسال

 :الذي يراعي األمور اآلتية

 أن يكون مفصحًا عن موضوعه . 

 أن تتبني منه حدود املوضوع وأبعاده. 
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 البحث أن ال يتضمن ما ليس داخاًل يف موضوع. 

  ذكيةأن يكون قصريًا بقدر اإلمكان، ويكون إحياؤه باألفكار الرئيسة بصورة. 

البحـث أو الرسـالة    ولوضوح العنوان وداللته علـى موضـوع الدراسـة بعـدر آخـر، ذلـك أنَّـه بعـد اسـتكمال         

وطباعتها فإنَّها سُتصنَّف ضمن قوائم املكتبات، وُتفهرس ضمن جمموعاتهـا حسـب العنـوان، فـال بـد مـن       

تساعد علـى تصـنيفها   التأكد من متيز كلماتها حبيث تكون مفتاحًا ملضمونها، دالة على موضوعها، 

 .وفهرستها بشكل صحيح

 امللخص 1.7.1

اهلدف من كتابة امللخص إعطاء القارئ املهتم فكرة واضحة عن مشـكلة الرسـالة ، ملعرفـة مـدى اهتمامـه      

ويضم امللخص هدف الدراسة، وأسئلة البحث وفرضياته، ومنهج البحـث،   ،باملوضوع ، وقراءة الرسالة من عدمها

كمـا يوضـح   ، وخصائص العينة وحجمهـا، وأدوات البحـث مع وصف ملحق كل أداة وبيان صدقها وثباتها

وال تذكر أي ، أهم التوصيات اليت خرجت بها الرسالة الباحث إجراءات البحث ،ويسرد نتائج الدراسة، إضافة إىل

كلمـــة أو   022املاجستيـــر   رسـالة وجيـــب أن ال يزيـد ملخـص    ، أو جداول أو أشكـال يف امللخصمراجع 

  .صفحة ونصف

أما امللخص باللغة األجنبية فيأتي يف نهاية الرسالة، ويكون ترمجة أمينة للملخص باللغة العربية ، ومبا أن 

 اخلـارجي علـى جامعـة العلـوم التطبيقيـة      امللخص باللغة األجنبية هو النافذة اليت يطـل مـن خالهلـا العـامل    

ن يكتب بوضوح وبلغة سليمة وليست بالضرورة ان يكون امللخص ترمجة حرفية للملخـص  أفيستحسن 

 .باللغة العربية أو العكس

 :احملتويات7.7.1

ـ      أو  الرسـالة  ضـمن ل إىل املعلومـات  وتعد صفحات فهرسة احملتويات حبيث تسـهل علـى القـارئ عمليـة الوص

......(.  أ،ب،ج،)باحلروف األجبدية  أو البحث  وترقم مجيع الصفحات اليت تسبق منت الرسالة ع التطبيقي،املشرو

 (.اخل............ ،2،0،0) بينما ترقم صفحات املنت بدءا من الصفحة األوىل باألرقام 
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 فهرس احملتويات

 

 

 تقرير املشروع التطبيقي/  فصول الرسالة  7.7.1

 

مع مراعاة على النحو التالي ( أجزاء)من عدة فصول أو تقرير املشروع التطبيقي أو البحث تتكون الرسالة 

   اإلختالف اليت تستدعيها بعض التخصصات

  االطار العام للبحث:الفصل االول. 

  االطار النظري للبحث:الفصل الثاني. 

 منهجية البحث: الفصل الثالث. 

 النتائج وحتليلها ومناقشتها: رابعالفصل ال. 

 االستنتاجات والتوصيات:امسالفصل اخل. 

 

 

 

 املوضوع

 العنوان

 الصفحة

  امللخص 

 2 للبحثاإلطار العام 

 - اإلطار النظري للبحث

 - منهجية البحث

 - النتائج و حتليلها و مناقشتها

 - االستنتاجات و التوصيات

  املراجع و املصادر

  املالحق
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 اإلطار العام للبحث: الفصل األول

  

تهدف املقدمة إىل وضع املشكلة يف إطارها أو جماهلا العام وذلك بتناول البحث بشكل عام : املقدمة -2

 .وتنتهي مبوضوع البحث بشكل خاص

 .وحمور إهتمامه( املشكلة اليت سيناقشها البحث)حتديد مشكلة البحث  -0

 .حتديد أهمية البحث -0

 .قيام بهحتديد أهداف البحث وكذلك دواعي ال -4

 .التعريف مبصطلحات البحث نظريًا وإجرائيًا -5

 والدراسات السابقة اإلطار النظري:  الفصل االثاني

بيان املفاهيم واخلصائص واالنواع والضـوابط والشـروط وغريهـا مـن      علىحيتوي اإلطار النظري للبحث 

 عرض ملـا مت دراسـات  كما جيب أن يتضمن  املوضوعات اليت تعترب مداخل مهمة للموضوع حمل الدراسة

 .سابقة يف موضوع البحث

 منهجية البحث: الفصل الثالث

 :تتطرق منهجية البحث بشكل خاص إىل        

 .جمتمع وعينة البحث - أ

 .أسلوب البحث وأدواته وإجراءاته - ب

وأيـة إجـراءات قـام بهـا الطالـب يف      ( إن وجـدت )احملددات وتصميم البحث وأسلوب املعاجلة اإلحصائية  -ج

 .حبثه

 .جراءات التأكد من صدقها وحتكيمها وثباتهاإاإلستبانات و)إدارة البحث  -د

 .متغريات البحث -ه

 .منوذج البحث -و

 .مصادر املعلومات والبيانات -ز

 .البحوث ذات العالقة برسالة أو مشكلة البحث -ح

 النتائج و حتليلها و مناقشة البيانات: رابعالفصل ال

ف البحـث  اهـد أمجيع التساؤالت واختبار الفرضيات ويتم الـربط مـا بـني     لىيتم يف هذا الفصل اإلجابة ع

 .نتائج ومناقشتهامن وماتوصل إليه الباحث 
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 اإلستنتاجات والتوصيات: امسالفصل اخل 

 :اإلستنتاجات -أ

 علميـاً  يتناول هذا الفصل ملخصا لإلستنتاجات اليت حيصل عليها الباحث من رسـالته، ويقـدم تفسـرياً   

ىل حمـددات الدراسـة الـيت    إليه من نتـائج مـن خـالل مناقشـة معمقـة هلـا، مـع االشـارة         إملا توصل  معقواًل

ن تفسري إو تعميمها على جمتمع الدراسة، أي أو بآخر على صدق النتائج وتوسيعها أتنعكس بشكل 

مشريًا إىل ما توصل إليه   ،ىل استنتاجات منطقيةإمبحددات البحث للوصول  النتائج جيب ان ياتي مقرونًا

 .ذلكتربير و هااالختالف مع وأالتوافق  مدى البحوث السابقة مبينًا نالباحث م

 :التوصيات -ب

 :وميكن تقسيم التوصيات اىل قسمني

ىل مزيـد  إجراء الدراسات والبحوث حول بعض النتائج غري املتوقعة واليت حتتـاج  إالقسم األول وهو اخلاص ب

 .عينات الدراسةمن االستقصاء مع 

ن يكشف قصورا أبعد )جرائية وعملية كأن يوصي الباحث إتوصيات  و عبارة عنفه القسم الثانيما أ

جوانب الوظيفـة   بعضلرفع مهاراتهم يف تدريبية بعقد دورات ( عند موظفي احلكومة ةيف مهارات معين

 .العامة

 الطباعة والتنظيم  7.7.1 

ىل قواعـد  إيف طباعتها وتنظيمهـا  أو املشروع التطبيقي أو البجوث بشكل عام ختضع رسالة املاجستري 

 :حمددة جيب مراعاتها كما يلي

و االجنليزيـة علـى   أعلى احلاسب اآللـي باللغـة العربيـة     ًامطبوع أو املشروع التطبيقي قدم الرسالةُت1- 

ذلـك اخلـط مـن نـوع     ، وعلـى وجـه واحـد مـن الورقـة، ويسـتعمل يف       14 حجـم أبيض  A4ورقة كوارتو 

Simplified Arabic    إذا كانت باللغة العربية، ومـن نـوعTimes New Romans    اذا كانـت باللغـة

 .االجنليزية

سـم يعكـس االمـر اذا     2.5سم وهامش على اليسـار مقـداره    3.25يرتك هامش على اليمني مقداره  -2

سـم مـن    3 ههـامش مقـدار   تـرك  مـع  كانت الرسالة مكتوبة باالجنليزية، وترقم الصـفحة يف االسـفل  

 .سطرًا( 20)ن اليتجاوز عدد االسطر يف الصفحة الواحدة أسفل، وينبغي ألسم من ا 2.5على و ألا

صـفحة   100كلمـة أي  ( 250,000)يكون احلد االدني لعدد صفحات رسالة املاجستري مع املالحـق   -3

 .على فهو ضعف ذلكألما احلد اأ، تقريبًا

كمـا تـرتك    .السـطر والسـطر الـذي يليـه اذا كانـت الكتابـة بالعربيـة        ترتك مسافة ونصف بـني  -4

مسافتان اذا كانت باللغـة االجنليزيـة، وتـرتك مسـافتان بـني الكتابـة السـابقة والعنـوان الرئيسـي          

 .اجلانيب

تكون املسافة عند كتابة العناوين الرئيسـية، وعنـاوين اجلـداول واالشـكال، واملراجـع واملالحـق        -5

 .ما املسافة بني املرجع والذي يليه فتكون مضاعفةأ، (سافة واحدةأي م)مفردة 
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مـا بقيـة املعلومـات يف    أواسـم املشـرف،    ،واسم الطالـب  ،(20 حجم)يكتب عنوان الرسالة خبط غامق  -6

 (. 16حجم)صفحة العنوان فتكتب بــ 

يـة واجلانبيــة  عمــا العنـاوين الفر أ، (18 حجـم ) Boldسـود غـامق   أتكتـب العنـاوين الرئيسـة بلــون     -7

 .حسب التفرعات، والتوضع اخلطوط حتت العناوين عند ذلك( 14و 16  حجم)سود غامق أفتكتب بلون 

يف  99وعند ورود األرقام مـن صـفر إىل   . تبدا اجلملة بكلمة، وال جيوز ان تبدأ برقم أو رمز أو إختصار -8

: فتكتب باالرقـام هكـذا    99ما ما يزيد على أ؛ 7فمثال تكتب سبعة بدال من . النص تكتب كتابة

132. 

اسـتعمل  " مـن ذلـك مثـل     جيوز استعمال ضمري املتكلم يف املنت بل يستعمل ضمري الغائب بـدالً  ال -9

، ....................."حنـراف املعيـاري   إلاستخرج الباحـث الوسـط احلسـابي وا   "أو .................."الباحث مقياس 

 .......".ستخرجت مؤشرات الصدق والثبات للمقياسنيأا"ثل وجيوز استعمال املبين للمجهول م

 .وجيوز استعمال ضمري املتكلم يف التفويض واإلهداء والشكر والتقدير فقط

يكتب رقم الصفحة عادة يف املنتصف أو اجلانب األيسر أسـفل الصـفحة يف اللغـة العربيـة، أو يف      -10

سـم فـوق احلافـة     0.5ويكـون ذلـك علـى إرتفـاع     اجلانب األمين أسفل الصفحة يف اللغـة اإلجنليزيـة   

 .السفلية للصفحة

 املراجع واملصادر  1.7.1

أو املشروع التطبيقي أو البحوث بشكل عام  طريقة توثيق املصادر واملراجع يف رسائل املاجستريختضع 

إستخدام نظام لتوثيق املراجع حيث يتم يف جامعة العلوم التطبيقية ملرجعيات عاملية ومنها ماهو معتمد 

عند استخدام نظام مجعية علم النفس األمريكية للتوثيق .  (APA)مجعية علم النفس األمريكية 

مؤلف املرجع وتاريخ نشره بني قوسني مباشرة قبل أو بعد الشهرة، إسم سم إليوغرايف يتم تسجيل بالب

 :وكما يلي من ذات املرجعاملعلومات أو االقتباسات الواردة يف أي جزئية من سياق البحث املنقولة 

 Reference Citation in the Textتوثيق املراجع يف منت الرسالة  (1)

سم الثالث إلسم الشهرة أو اإعند استخدام نظام مجعية علم النفس األمريكية، جيب تسجيل 

عند اإلشارة إىل املرجع يف .  ملؤلف املرجع مصدر املعلومة، ملحق به تاريخ النشر بعد وضع فاصلة

يف منت الرسالة يوضع تاريخ نشر املرجع فقط بني قوسني، ( عزو مباشر)ياق اجلملة من الفقرة س

 :، كاآلتي(عزو غري مباشر)وإال يوضع االسم والتاريخ بني القوسني 

  مرجع ملؤلف واحدSingle Author Reference 

 ق إسم مؤلف املرجع متبوعًا بتاريخ نشرهيوّث

 

 مثال

 ..بدراسة حدد فيها ( 2111)قام اخلليلي 
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Al-Khalili (2111) made a study … 

 ...من اجلائز اإلقرار( 0225الرويلي، )استنادًا على دراسة سابقة 

According to an earlier study (smith, 0221) it is argued that… 

  مرجع تأليف ثنائي مشرتكTwo Authors Reference 

ولوية املؤلف األساس أو األول باألسم املدخل كني مع أرتيوثق أمساء املؤلفني املش

 يتبعه أسم املؤلف املشرتك الثاني

 

 مثال

 ...بدراسة حول( 2115)قام اخلليلي ومكاوي 

Andrew and Sanderson (0225) indicated that… 

 ...من اجلائز اإلقرار ( 2115اخلليلي ومكاوي، )وعلى دراسة سابقة 

According to an earlier study (Smith and Sanderson, 0221) it is… 

  مرجع تأليف أكثر من ثنائي مشرتكMore than Two Authors 

Reference 

الشهرة، إسم يف حالة اإلشارة إىل مرجع مشرتك ألكثر من مؤلفني إثنني، يوثق إسم 

، "آخرون"املؤلف األول فقط، مع اإلشارة إىل املشاركني اآلخرين مبصطلح و

 .".et al "وباإلجنليزية 

 مثال

 ...بدراسة حول( 2115)قام اخلليلي وآخرون 

Al-Khalili, et al. (0221) argued that… 

 ...ميكن اإلقرار بأن( 2115اخلليلي وآخرون، )نتائج سابقة  إىلإستنادُا 

According to a previous study (Smith, et al. 2008) it is argued 

that… 

  يف نفس السنة أكثر من مرجع ملؤلف واحدOne author Reference in the 

same year 

لبيان أن املعلومة أو االقتباس من عدة مراجع ملؤلف واحد يف تاريخ مشرتك تلحق 

 .بعد التاريخ( a, b,cأ، ب، ج، أو )احلروف اهلجائية 

 مثال
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 ...أن( ، أ، ب2155)ذكر أبولبدة 

According to another opinion (Abuloubda, 1955 a, b)it is… 

  مرجع من عدة مصادرMulti – Sources Reference 

لبيان أن هناك أكثر من مرجع ألكثر من مؤلف ملعلومة حمددة يف سياق البحث، 

ترتب املراجع على التوالي من املرجع األحدث إىل املرجع األقدم إعتمادًا على تواريخ نشر 

 .املراجع املعنية

 مثال

 ...على أن( 2112، وعجاوي، 2111، الطويل، 0221لبدة أبو)أمجعت بعض الدراسات 

Based on previous studies (Smith, 2007, Sanderson, 1999, and 

peter, 1980), it is. 

  إقتباس نص من مصدر آخرExact Citation of Statement from another 

Reference 

أن يكون خمتصرًا يف عند االستنساخ احلريف لنص من مرجع يف داخل فقرة، يفضل 

أقل من أربعني كلمة قدر األمكان، وإذا جتاوز ذلك جيب إبرازه بالفصل يف فقرة 

مع ضرورة حصر النص املستنسخ بقوسني صغريين كإشارة إىل أن .  مستقلة

كما جيب استنساخ النص مسبوقًا .  ملكية النص املمحصور ملؤلف املرجع املعنى

 .اريخ النشر بني قوسني أيضًابأسم مؤلف املرجع املعنى به وت

 مثال

كما نقول بأن تربة السلونشاك " كاآلتي ( 0220)نصت موسوعة العيسوي 

 ..."الزراعية

Smith (2115)stated that “Perennial sea grass with a net of…” 

  مرجع مقروء آليًاOn-Line And Audio – Visual Reference  

لومات من كافة أنواع أوعية املعلومات املطبوعة تنطبق القواعد أعاله لتوثيق املع

وعليه يوثق فقط اسم املسئول ( اإللكرتونية، والسمعية، والبصرية)واملقروءة آليًا 

ملحقًا بتارخيها أوتاريخ اإلطالع عليها إذا كانت ( كمؤلف هلا)املباشر عن املعلومة 

 (.من موقع على الشبكة اإللكرتونية

 خصيًا مرجع اتصال أو مقابلة شPersonal Communication Reference 

يقصد بها املراجع املسموعة وغري املنشورة واملعتمدة على إفادات من املقابالت 

جيب توثيق هذه املراجع .  الشخصية أو االتصال أو رسائل الربيد اإللكرتوني وغريها
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رسالة بالنص على االسم الكامل للطرف املرجع ونوع االتصال وتارخيه يف منت ال

 .فقط، وال يلزم تضمينها قائمة املراجع يف نهاية الرسالة

 مثال

حممد )أوضح املشرع بأنه من اخلطأ االعتماد على بيانات إحصائية غري موثقة 

مكاملة / عبدالعزيز عبداهلل، مقابلة شخصية، بريد إلكرتوني مقابلة شخصية

 (.0225إبريل  20هاتفية، 

The legal consultant acknowledged that it is a case of blackmailing 

(Mohammed Mosa, Personal interview /E-mail /Phone call, April 

15,2005) 

 Referencesالتوثيق يف قائمة املراجع  (2)

حد، املشرتك بني إثنني، أو أكثر من افيما يلي متثيل لكيفية الببليو غرايف ملراجع املؤلف الو

يالحظ أنه يف املراجع من إعداد املنظمات .  البيانات اإلضافية للمراجعمؤلفني، مع تباين يف 

كشخصية إعتبارية،  ىواملؤسسات، تعترب املنظمة أو املؤسسة املعنية واملسئولة عن احملتو

 .وتعامل معاملة املؤلف الفردي

  مرجع مباشرDirect Reference 

أو مشرتك أو مؤلف مؤسسة هو املرجع من كتاب معني ومبسئولية حمددة ملؤلف واحد 

 :أو منظمة بشخصية إعتبارية، ويسند على الشكل التالي

الناشر،   ،(الطبعة إذا وجدت) ،عنوان الكتاب( سنة النشر) ،األسم األخري، األسم األول

 .عنوان الناشر

يوضع خط حتت عنوان الكتاب، وقد يستعاض عن ذلك باستخدام أسلوب اخلط 

يف العربية، والغرض من ذلك ( Bold)اإلجنليزية، أو اخلط الغامق يف ( Italics)املائل 

 .هو متييز العنوان عن باقي العناصر، وجيب اتباع اسلوب واحد يف الرسالة

 مثال

دار الشروق للنشر   .أساسيات القياس يف العلوم السلوكية(.  0224.  )النبهان، موسى

 .والتوزيع، عمان

الطبعة )  .املدخل إىل علم النفس(.  2111.  )نعدس، عبدالرمحن وتوق، حمي الدي

 .جون وايلي، نيويورك(.  الثانية

.  مؤشرات التقرير السنوي العاشر للتنمية يف دول شرق آسيا(. 0221.  )اليونسكو

 .مؤسسة الناشر العربي، بريوت، لبنان
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Ahassa, -Properties of Salt Affected Soils in AlBarrak, SA (1998) -Al

.  King Saud University Press, Al Riyadh, gdom of Saudi ArabiaKin

KSA, pp 95-115. 

Hutchinson, JM, Sanderson, TR, and Andrew, MK. (1998). The 

Genera of Flowering 

Plants: vol II: Dicotyleddon.  Oxforf University Press, London, UK. 

ICA (1998) Challenge of Migrated Francophile African Archives.  

International Congress o Archives, ICA, University of Paris 

Sorbonne press, Paris, France.  

  مرجع غري مباشرIndirect Reference 

هو املرجع املنشور ضمن حمتويات مرجع جامع لعدد من املوضوعات قام بإعداده وحتريره 

جيب بيان مؤلف املوضوع احملدد الذي قد مت الرجوع إليه فعليًا، ملحق به، .  مؤلف آخر

تاريخ نشر املرجع اجلامع احلاوي للموضوع بني قوسني، يتبعه حمرر املرجع اجلامع 

 ةثم عنوان املرجع اجلامع وبياناته الببليوغرافي Inجنليزية وباإل: مسبوقًا بكلمة يف 

 .وأرقام صفحات املوضوع املعين يف املرجع اجلامع

 مثال

دراسة عن مسات الشخصية لتالميذ واحة سيوة (.  2111. )الطهطاوي، إبراهيم أمحد

، موسوعة اجلمعية املصرية ( حمرر)يف مسية فهمي . العربية جبمهورية مصر

-001 .اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر، ص ص.  ت النفسيةللدراسا

054. 

Davidson, PR. (2008) Method Challenges and opportunities in the 

psychological study of entrepreneurship, the case of China.  In: 

Baum, JM, frees, MT, and Baron, RC (eds),  

The Psychology of Entrepreneurship.  Oxford University press, 

Oxford, UK, pp.29-57. 

  مرجع من إصدارة دوريةPeriodical Reference  

يسجل (. جمالت، صحف، نشرات)هو املرجع املنشور ضمن حمتويات إصدارة دورية 

املرجع أسم مؤلف املوضوع املرجع، تاريخ نشر الدورية بني قوسني، ثم عنوان املوضوع 

ومسمى الدورية يتبعه رقم اجمللد ورقم اإلصدارة بني قوسني تليها أرقام صفحات 

 .املوضوع يف اإلصدارة

 مثال



42 
 

املياه املستخدمة يف مدينة جازان (.  0224.  )البكري، إميان مصطفى وعصام بريك

 .55-42( : 2) 00جملة اخلليج العربي للبحوث العلمية، .  وبعض القرى احمليطة بها

Nasralla, MM, and Rashad, AS. (2007). Primary and Potential 

Photochemical Smog Formation in Makkah, Kingdom of Saudi. 

Arab Gulf Journal of Scientific Research, 25 (4) : 153-161. 

 Unpublished Sourceمرجع من رسالة علمية أو مطبوعة غري منشورة 

Reference 

أو ( ماجستري، دكتوراة)ع املقروء من الرسائل العلمية مبستويات الرسالة املختلفة هو املرج

يسجل أسم معد الرسالة أو املصدر متبوعًا بتارخيها بني قوسني، ومن ثم .  املصدر غري املنشور

 .العنوان ومستوى الرسالة أوبيان نوع املصدر مع إضافة كلمة غري مطبوعة ثم موقع إجازتها

 مثال

رسالة .  أثر استخدام اسرتاتيجيات مقرتحة يف تدريس القراءة( . 2110. )جة، نعيمة حممداخلا

 .ماجستري كلية الدراسات العليا، جامعة اخلليج العربي، البحرين

Anan, FS. (2008) Provenance and Statistical Parameters of Sediments of 

the Merrimach  

Embayment, Gulf of Maine. PhD Dissertation, Aston Univ, UK. 

 

  مرجع من مطبوعة رمسيةReference from Official Publication 

يقصد بها املطبوعات والتقارير الرمسية واملنتجة ألغراض العمل يف جهات إعدادها 

غري املتوفرة أو املوزعة بشكل أوسع، لذا من املستحسن الدقة واالستزادة يف التعريف 

 .ببياناتها

 المث

تقرير موازنة الفصل األول من امليزانية (. 0220.  )هيئة االستشارات االقتصادية

اجلارية على ضوء التوسع األفقي والرأسي للعمالة املؤقتة خالل الربع األخري من السنة 

ر م، املنامة، مملكة /25/0220وزارة املالية والتخطيط االقتصادي، تقرير رقم .  املالية

 .البحرين

Bahrain Monetary Agency . (2007) . Financial Position  of Bahraini 

Insurance Firms.  In:  

Financial Data, Section 6, Insurance Market Review 2007, Bahrain 

Monetary Agency (BMA), Manama, kingdom of Bahrain, PP. 52-

53. 
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  مرجع مقروء آليًاOn-Line or Audio Visual Reference 

، من (جهاز قراءة، استماع، أو عرض مرئي)هو املرجع املقروء باستخدام وسيلة مساعدة  

.  وعاء معلومات مستحدث، مثل اإللكرتونيات والتسجيالت املرئية واملسموعة

يسجل أسم مؤلف املرجع متبوعًا بتارخيه بني قوسني، ومن ثم العنوان وباقي البيانات 

عية املصدر، ويضاف إليه تاريخ زيارة املوقع يف املراجع البيبليوغرافية تبعًا لنو

 .اإللكرتونية

 مثال

مسألة توطني األقليات األثنية وانعكاساتها على ( 0224)الدوسري، حممد وآخرون 

جملة اخلليج العربي للبحوث العلمية، .  ثقافة الغذاء والتغذية يف مملكة البحرين

00 (4 :)12-15. 

 .0224مارس  http://www.agu.edu.bh ،02: اإلصدارة اإللكرتونية)

Wojick, DE, Warnick, WL, and Carroll, BC. (2006).  The Digital Road 

to Scientific knowledge Diffusion: A Faster, Better way to Scientific 

Progress? Commentary. D-Lib. Magazine, 12 (6) : 12-20. (Available 

, June 6 2006. http://www.dlib.org/line: -on 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(أ)امللحق   

 

رجودة البحوث والنش  

 

 عناصر جودة البحث. 1-أ

http://www.agu.edu.bh/


44 
 

ستخدام مع إلا تقارير نتائج البحوث يف األساسيات، التطبيق أومن خالل البحث العلمي تتطور 

األصالة، أألهمية  نتائج البحوث، تقارير وهنالك ثالثة عناصر جودة متوقعة من ،ةختصصات متعدد

 :وميكن تعريفها على النحو التالي ،(الدقة)ة يواملوثوق

األعمال السابقة  يف تغيري ةطريقة جديدة للتفكري أو مميزة يف موضوع أو  مقارن تعيناألصالة 

 .يف اجملال األكادميي

األهمية تعين املدى الذي بذل يف العمل وهلا تأثري كبري على احلقل األكادميي أو التطبيقات 

 .العملية

عتماد منهجية مالئمة للبحث بإ الغرض من العمل بشكل واضححتقيق  مدىالدقة والثقة تعين 

 .من البحث دامغة إلثبات أنه مت حتقيق الغرض املطلوبمع وجود أدلة يف هذا اجملال 

جنوم أو غري صاحل حسب جودة نتائج البحث  0، 4، 0، 2املقياس الربيطاني صنف البحوث اىل  

 .صالة واألهمية والثقةوحتقيقه للمعايري أعاله من حيث األ

 أربع جنوم يعين جودة متقدمة عامليُا من حيث األصالة واألهمية والثقة. 

  ثالث جنوم يعين جودة ممتازة عامليُا من حيث األصالة واألهمية والثقة لكن

 .قصرت يف حتقيق معاايري عاملية ممتازة

 لثقةجنمتان  يعين جودة ملحوظة عامليُا من  حيث األصالة واألهمية وا. 

 جنمه يعين جودة ملحوظة حمليُا  من حيث األصالة واألهمية والثقة. 

  غري صاحل يعين فاشل يف حتقيق اي قبول حملي حيث العمل البحثي مل حيقق

 .معايري النشر األكادميي من حيث التقييم

  A, B, Cمقارنة بني املقياس  اخلماسي الربيطاني ومقياس جامعة العلوم التطبيقية الثالثي 

 :ممكن حتقيقه من خالل املعادالت التالية اوالربط بينهم

  C = غري صاحل أو    1*      

 

   B = 2* 

A = 3*/4* 

 

أن تعرض إطار عام مع الكليات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا وبعد مشاورات وميكن ل

يف الواقع . الكلياتواحد الذي من خالله يتم صياغة هذا الربط يف مقاييس البحوث يف أي من 

 .يل والصياغة أعالهثالثم أن تنشر طريقة عملها ألداء  كل كلية جيب

 

 

A.2 Published Article Quality                                                                جودة املقاالت املنشورة 1.أ  

 



45 
 

A.2.1 Impact Factor                                                                              معامل التأثري               1. 1.أ

 ستشهاداتوهو مقياس ملعدل عدد اإل. معامل تأثري اجمللة أو  الدورية ينشر كل سنة من قبل ثوسون رويرت

 فعلى سبيل املثال نفرتض. اىل اجمللة أو الدورية خالل سنتني

 .4100خالل  ستشهاد به مت ٌاإل 4101أو  4112بحث منشور يف جملة معينة يف لعدد املرات = أ

 .4101و  4112يف عام  اليت مت األستشهاد بهاالعدد الكلي للبحوث املنشوره يف اجمللة = ب 

 هو 4100عندها يكون معامل النأثري للعام 

 A/B=  4100معامل تأثري 

لقيمة الفعلية ألحدث سنة أما القيم السابقة املتوفرة من مجيع اجملالت العلمية تعرض ا

 .تقاريراإلستشهادات ممكن احلصول عليها من ثومسون رويرت

 

  A.2.2  ISI  Ranking                                                                                               ISI    

.2. ترتيب .1  أ 

 نولوجود عامال ،على األغلب ترتب وفق عامل التأثري حسب تصنيفات ثومسون رويرتالت اجمل 

 أو اخلمس نيتأثري منشوران حاليٌا من املمكن أن يكونا خمتلفان عند استخدام مقياس السنتلل

ختيارها دون سواها هذا اي املقاييس يتم أسنوات مما يتطلب عناية عند تقييم هذة املراتب لفهم 

اجملالت تصنف وفق تصنيفات املواضيع مما قد تؤثر على مرتبة اجمللة ىل أن إحيانا أباالضافة 

 .وترتيبها حسب املوضوع

 

   A.2.3  Five Year IF                                                                  معامل التأثري ذو اخلمس

1.1.أ   سنوات  

يف جماالت معينة  اخلمس سنوات األخرية يعترب مالئم جدًان عامل التاثري املعتمد على أساس إ

 . للحكم على اجمللةنيستشهادات تكون غري كافية ملقياس السنتإلن معدل اابسبب 

 

A.3 Article influence                                                                                             املقالةتأثري  1.أ  

على النسبة املئوية جلميع  Eigenfactorőيتم احتساب تأثري املقالة أو البحث بقسمة نتيجة 

تقييم  Eigenfactorőيث متثل النتيجة ح. املقاالت املنشورة واملسجلة يف استشهاد جملة حمددة

لعدد من االستشهادات الواردة، مع  يتم تصنيف اجملالت وفقًا. أألهمية اإلمجالية جمللة حمددة

من تلك  Eigenfactorőاالستشهاد من اجملالت يف املرتبة العالية املرجحة لتقديم مساهمة أكرب لل

أكثر قوة من مقياس عامل التأثري ،  Eigenfactorőويعتقد أن النهج . اليت من اجملالت سيئة املرتبة

خاصة أن مقياس . أهمية تلك االستشهادات الذي يضم االستشهادات الواردة دون النظر إىل

 .يستبعد االستشهادات الذاتية Eigenfactorőو

 

على هذا النحو، فهي . نتيجة تأثري املقالة يقيس متوسط التأثري لكل مقالةمن هنا يتضح أن 
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 .تتشابه إىل حد ما مع عامل التأثري املستخدمة على نطاق واسع يف تومسون رويرت العلمية

 

 (اجمللة أو الدورية)  أختيار جهة النشريف مهمة ادات إرش  4.أ

الفكرة . يوصى قبل النشر على املؤلفني استخدام املقاييس للبت يف عملية إختيار جهة النشر

يف اجمللة أو جهة االستشهادات الببليوغرافية تعتمد على  أوزان أن لكل جهة نشر  األساسية هي

االستشهادات اليت تصدرها املزيد من النشر من حبوث منشورة يف جمالت أو جهات نشر رصينة لذا فإن 

  واجملالت اهلامةرصانة تكون أكثر قيمة من تلك الصادرة عن تلك األقل  الرصينةاجملالت ا

 .تتلقى العديد من االستشهادات من اجملالت املهمة األخرى

  ختيار جملة معينة بتخصص معني لتقديم البحث هلااهنالك العديد من األسباب جتعل من املؤلف 

طالع على لذا يتوجب احلرص يف اإلختيار واإل  .اجمللة جودة أو تأثريأحد أهم األسباب هو . عن غريها

تأثري عدة مقاييس واليت هلا حس إحصائي وتوفر للمؤلفني  من خالل  اجمللة أو رؤيتها عامليًا

اجملالت ولكل ب تيروألجل ذلك ميكن احلصول على  ت. لدعم اختيارهم للمجلة ةمعلومات قيم

 .مقياس عامل التأثري لكل جملة الذي يوفر التخصصات من خالل البحث يف ثومسون رويرت

ضمنها اجملالت اليت تصدر من ل التخصصات وومن أجل إرشاد أفضل عن اجملالت واملؤمترات ولك

من خالل مواقع وألهمية املوضوع على الباحث واملؤسسة والبلد مت تأمني املعلومات   ،باللغة العربية

اهليئة وننصح به مجيع )على ذلك وخري مثال  ،بعض مؤسسات التعليم العالي  يف العامل العربي

ميكن الدخول اىل  من خالل موقع اجلامعة . ية يف عماناجلهد املتميز للجامعة األردن (التدريسية

 :اجملالت واملؤمترات العلمية املعتمدةعلى كن اإلطالع مي من خالله والذي موقع البحث العلمي 

 رابط اجملالت  واملؤمترات العلمية املعتمدة

http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.as

px 

 

طالع على إلاأيضُا من خالله كن ميوهنالك جهد مميز للمجلس األعلى للجامعات املصرية 

 ابط أدناهواجملالت العلمية املعتمدة وعلى الر

http://www.scu.eun.eg/wps/portal/  

 

 

http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.

aspx 

 

http://www.scu.eun.eg/wps/portal/!  

 

 أخرياً الرابط أدناه يبني اجملالت املعتمدة للرتقية العلمية يف جامعة بغداد

http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.aspx
http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.aspx
http://www.scu.eun.eg/wps/portal%20/
http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.aspx
http://ju.edu.jo/ar/arabic/Research/Lists/Accredited%20Journals/All_Items.aspx
http://www.scu.eun.eg/wps/portal/!ut/p/c1/hY5BDoIwEEXPwgk6tGXSLYiWEmhFpCIbwsIYjIAL4_mFsDEmwMzy5eU_UpHx--bT3pt3O_TNk5SkwvrEMhHtkIG0ag--TOOchwGDMx35FWttaHHgynUF7l2gGPEgsQqE9CZ7iRrcsHHDvky1P3VQ5B6oQMfHRHFmcjpzWDgfZr5Wv8rxb9-kLAQlrM10zClIIDoauht5dUUJrXpw33G-POXeYA!!/dl2/d1/L0lDUmlTUSEhL3dHa0FKRnNBL1lCUlp3QSEhL2Fy/
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http://jcomc.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=28 

 

 

جامعة العلوم التطبيقية الراغبني بالنشر اإلطالع على موقع اجلامعة  اهليئة التدريسية يفنأمل من 

وعلى الرابط أعاله قبل عملية النشر واجمللس األعلى للجامعات املصرية أو جامعة بغداد األردنية 

ن النشر يف اجملالت التجارية يعين ضياع للجهد البحثي بعد ظهور إحيث  املناسبةختيار جهة النشر ال

 .ةجمالت جتارية غري معتمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ب )امللحق    

 

 الئحة وخارطة طريق البحث العلمي

http://jcomc.uobaghdad.edu.iq/PageViewer.aspx?id=28
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 الئحة البحث العلمي 1-ب

 (:0)املادة 

ويعمل بها إعتبارًا من تاريخ (( التطبيقيةالئحة البحث العلمي يف جامعة العلوم ))تسمى هذه الالئحة 

 .إقرارها

 (:0)املادة 

يقصد بالبحث العلمي كل جهد يساهم يف تنمية املعرفة اإلنسانية ويتم نتيجة جهود فردية أو  .0

مشرتكة أو اإلثنني معا ودعمه مبختلف الوسائل املادية واملعنوية والبشرية، وذلك وفقًا 

 .ألحكام هذه الالئحة

هو عضو هيئة التدريس الذي ميثل اجملموعة املشاركة يف حالة كون  : الباحث الرئيس .0

 .البحث مشرتك

هو عضو هيئة التدريس الذي يشارك يف إجناز حبث أو دراسة مع جمموعة  : الباحث املشارك .0

 .من الباحثني

 (:0)املادة 

 راجع دليل جلان اجلامعة –(( جلنة البحث واإلبداع واالخالقيات))يشكل يف العمادة جلنة تسمى 

 

 (:4)املادة 

 :يضطلع عميد البحث العلمي باملسئوليات اآلتية

تنفيذ سياسة البحث العلمي وجودته يف اجلامعة وتنظيم شؤون دعمه وتشجعيه واإلشراف  -0

 .والتنسيق على إعداد خطة البحث السنوية للجامعة

 (من ايرادات اجلامعة% 0حاليا )يم العالي ادارة املبالغ املخصصة للبحث العلمي وحسب لوائح التعل -0

 .اعداد مشروع املوازنة السنوية للبحث العلمي -0

 .السعي إلجياد مصادر متويل للبحث العلمي من داخل اململكة وخارجها -4

إدارة عمادة البحث العلمي ورئاسة جلنة البحث العلمي يف اجلامعة واإلشراف على خمتلف  -5

 .ومراجعة التقارير اليت تعدها الوحدات التابعة له( ةالفنية اإلداري)نشاطات العمادة 

اإلشراف على أعمال مراكز البحوث عند إستحداثها ومتابعة نشاطاتها وتقييم أدائها والتنسيق  -6

 .مع مؤسسات ومراكز البحوث احمللية ومنطقة اخلليج

العليا من التنسيق مع عمادات الكليات يف كل ما له عالقة بإجناز حبوث طالب الدراسات  -7

 .حيث املتابعة أو توفري وسائل الدعم هلم املادية واملعنوية والتأكد من توفر شروط اإلشراف
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توجيه النصح وتشجيع أعضاء هيئة التدريس لنشر انتاجهم العلمي وحبوثهم مثل األوراق  -8

 .البحثية للنشر يف اجملالت العلمية والكتب والرتاجم

مل والباحثني واملساهمة يف املؤمترات العلمية الدولية تشجيع البحث العلمي ودعوة فرق الع -9

 .واحللقات النقاشية

 (:5)املادة 

يسمى ممثل يف كل كلية بقرار من جملس الكلية حتى مقتضى احلال وليتوىل مسؤولية التنسيق 

 .يف جلنة البحث واالبداع واالخالقيات ويكون عضوًا

 (:6)املادة 

وكل عدد من إعدادها " جملة جامعة العلوم التطبيقية"ة تسمى تصدر عن اجلامعة جملة علمية حمكم

 .خيتص بأحد ختصصات اجلامعة وحسب الئحة اجمللة

 (:7)املادة 

 .عند إستحداث مركز حبثي يتوىل إدارته مدير للمركز ويعاونه جملس للمركز

وبقرار من رئيس يعني مدير املركز بناًء على ترشيح من عميد البحث العلمي والدراسات العليا  -0

 .اجلامعة ويعامل معاملة رئيس قسم علمي

عضاء اخلارجيني يشكل جملس املركز من مديره رئيسًا وعدد من أعضاء هيئة التدريس واأل -0

املشهود هلم بالعطاء البحثي او االداري وبناًء على ترشيح عميد البحث العلمي والدراسات العليا 

 .ويصدر التشكيل بقرار من رئيس اجلامعة

يتوىل جملس املركز النظر يف كل مايتعلق بشؤون املركز البحثية والفنية وإعداد خطته  -0

 .البحثية السنوية وموازنته التقديرية

 (:8)املادة 

 :تصرف املكافآت للمؤلفات اآلتية وحسب اللوائح املعتمدة يف اجلامعة اليت حيددها جملس اجلامعة

 (.عاملية –إقليمية  –لية حم)البحوث املنشورة ووفق تصنيف اجملالت  -0

 (.عاملية –إقليمية  –حملية )البحوث املنشورة يف املؤمترات العلمية  -0

 .الكتب املؤلفة -0

 .الكتب املرتمجة -4

 (:9)املادة 

يصدر رئيس اجلامعة التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة مبا يضمن مراعاة أخالقيات البحث 

 .العلمي وأعرافه
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 (:01)املادة 

 .رئيس اجلامعة ونوابه والعمداء وعميد البحث العلمي مكلفون بتنفيذ أحكام هذه الالئحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ج )امللحق    

 دعم والتمويللل معايري احلكم على حالة

 :وفقا للمعايري التاليةوالتمويل مقابل الدعم  االتاحليتم تقييم 

 .(املعايري بغض النظر من مصدرهسوف يتم رفض االقرتاح الذي فشل يف حتقيق )

                                                              املعايريالرئيسية                 1.ج               
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 :وفيما يلي املعايري الرئيسية اليت سيتم على أساسها احلكم على املقرتحات

 هل تناول االقرتاح مشكلة مصاغة بشكل جيد؟ •

 هل هي مشكلة للبحث، أم أنها جمرد تطبيق روتيين من التقنيات املعروفة؟ •

 هل هي مشكلة هامة، وسوف يكون حللها آثار مفيدة؟ •

هل متويل خاص من ضروري حلل املشكلة، أو إىل حلها بسرعة مبا فيه الكفاية، أو ميكن حلها  •

 باستخدام املوارد الطبيعية يف الكلية؟

لديهم فكرة جيدة العتمادها كأساس يف عملهم؟ جيب أن حيتوي االقرتاح على شرح هل املقرتحون  •

الفكرة بتفصيل كاف إلقناع القارئ أن الفكرة هلا قيمه، وجيب أن تفسر ملاذا هناك ما يدعو إىل 

. ومما ال ريب ال يكفي لتحديد قائمة األمنيات باألهداف املرغوبة. االعتقاد أنها يف الواقع فكرة جيدة

 .جيب أن يكون هناك قيمه فنية كبرية للمقرتح

هل شرح املقرتح بوضوح ما العمل الذي سينجز؟ هل مت شرح ما هي النتائج املتوقعة و كيف سيتم  •

 تقييمها؟  وكيف سيكون من املمكن احلكم على ما إذا كان العمل ناجحا؟

ن قبل اآلخرون على هذه املشكلة؟ هل هناك دليل على أن املقرتحون يعرفون العمل الذي مت إجنازه م •

 .الدليل يكون على شكل االستعراض القصري وكذلك اإلشارات التمثيلية

هل لدى املقرتحون سجل جيد، من حيث القيام بأحباث جيدة ونشرها؟ جمموعة خمتارة متثيلية من  •

اضح ليس مسة عدم وجود سجل و. املنشورات ذات الصلة من قبل املقرتحون جيب ان يكون مستشهد بها

 .إعالن عدم أهلية، ال سيما يف حالة الباحثني اجلدد، ولكن الفشل املستمر لنشر يثري عالمات استفهام

                                                                               املعايري الثانوية 1.ج

ما يكون من املستحيل  غالبًا. املطابقة او املتقاربهميكن تطبيق بعض املعايري الثانوية لفصل املقرتحات 

 .للتمييز بطريقة موضوعية بني هذه املقرتحات أساسًا

القليل من التمويل قد يستحق أن يوضع قبل غريه ذو التمويل  ذومقدم الطلب  •

من ناحية أخرى، هذا التمويل جيب أن  يوفر على أدلة بوجود سجل . الكبري

 .جيد للمتقدم

 زة يف متويل املقرتح وهي احلفاظ على فريق حبثي تعاوني قوي معًاهنالك مي •

 .وكذلك إلعطاء األولوية للباحثني اجلدد يف هذا اجملال

تسعى اجلامعة للحفاظ على توازن معقول بني اجملاالت البحثية املختلفة  حيث  •

 .يكون ذلك ممكنًا

وقدرته ( سبيل املثالالصناعية على )األدلة على املصلحة اخلارجية من املقرتح  •

وكلما اقرتب البحث . على استغالل املستقبل عادة ما حتسب لصاحل املقرتح

حرفه إزداد الطلب إلشراك ومساهمة أكثر من الصناعه / املقرتح من إنتاج منتج 

وينبغي أن  ،وينبغي أن يشمل ذلك عادة بعض املساهمات الصناعية للمشروع

أفكار كيف  هناك سوق، أي جيب أن تكونالطريق إىل ال"خطة  ةتتضمن احلال
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من  ويكون الشريك الصناعي جزءًا –أن البحث سوف يصبح يف نهاية املطاف منتج 

 .هذه اخلطة

 
                              بعض أوجه القصور      1.ج

 .ما تفشل فيهااملقرتحات لتلبية هذه املعايري فيما يلي بعض الطرق اليت غالبًا

الواضح ما السؤال اليت يتناوله ااملقرتح،على وجه اخلصوص، ليس من الواضح ما هي نتائج ليس من  •

فمن األهمية مناقشة ما اإلسهام يف املعرفة البشرية . البحث أو ما ميكن أن يشكل النجاح أو الفشل

 .سيدلي به البحث

كري الواضح على سؤال البحث مصاغ بشكل غري واضح وهنا يتطلع اجملكمني على أدلة يف التف •

 .حد سواء يف صياغة املشكلة ويف اهلجوم املخطط له

 .وعليه جيب أن يكون دافع املقرتح جيدًا. ليس من الواضح ملاذا السؤال يستحق معاجلة •

 .املقرتح هو جمرد تطبيق روتيين يف التقنيات املعروفة •

ينبغي القيام به من " القريب السوق"ن يؤدى من قبل القطاع الصناعي وإذا كان العمل هو أممكن •

 .جانب القطاع الصناعي أو ميول من قبل رأس املال االستثماري

فمن السهل مبا فيه الكفاية . ليس هناك دليل على أن املقرتحون سينجحون حيث فشل اآلخرون •

ثبات لكتابة مقرتح مع قائمة مثرية سري األمنيات ة املأمولة لإلجنازات، ولكن جيب على املقرتحون إ

يأخذ شكلني  ًاهذا الدليل عموم. األهداف مع أدلة دامغة ملاذا لديهم فرصة جيدة لتحقيق تلك األهداف

 :رئيسيني

يف هذه احلالة، ينبغي للمقرتح رسم الفكرة، ويصف العمل التمهيدي الذي قال ". لدينا فكرة" -

االقرتاح من غري احملتمل أن مقدم . هي قد فعلت هذا مما يدل على أنه هو يف الواقع فكرة جيدة/ هو 

تعطينا املال، وحنن سوف نبدأ يف "حيصل على التمويل دون هذه األدلة وكذلك ليس من اجليد القول 

 ".التفكري يف هذه املشكلة

ويفضل )وهذا يشمل قائمة انتقائية من املنشورات، ورمبا يشمل حبث قصرية ". لدينا سجل جيد  -

 .ي مزيد من املعلومات األساسية، كملحقويفضل أن يعط( أن يكون نشرت واحد

إدعاء ان الفكرة جديدة لكن بدون إعطاء تفاصيل فنية كافية عن الفكرة للمحكمني  •

 .لتكون قادرة على احلكم على ما إذا كانت تبدو واعدة

املقرتحون جيهلون البحوث ذات الصلة حيث ال بد من اإلشارة اىل األعمال ذات الصلة، إال إذا كانت  •

 ةوإال فإن احملكمني يعتقدون أن املقرتحون جهله، وبالتالي، ليست اجملموعة املفضل ةمستبعد

وجيب على الباحث  ةقائمة من املراجع مثل أي ورقة حبثي ةكما ينبغي أن يكون لدعم احلال. للتمويل

 .النظر إليها للتحقق من وجود شعور متوازن

ن تناقش احللول املتنافسة وكشف أجيب  ،قد مت القيام بهالبحث املقرتح قد مت بالفعل أو يبدو أنه  •

 .أوجه القصور بها

يف هذا  املقرتح معروض بشكل رديءأو غري مفهوم للجميع حتى وان كان الباحث واملقرتح خبريًا •

 .اجملال
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ة قد هذا النقص يف الواقعي ،املقرتحون حياولون الكثري من أجل التمويل املطلوب وحجم الوقت املتوخاة •

 .يعكس سوء الفهم للمشكلة أو املنهجية البحثية الفقرية

إذا كان من السهل أن نرى السبل خلفض الطلب  ،املقرتح مكلف للغاية لتحقيق مكاسب حمتملة •

السفر، اخل للوصول إىل شيء أكثر معقولية حبيث ميكم احلصول على التمويل بعد / على معدات 

 .رفضعلى األرجح، هكذا مقرتح ي. اخلفض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  د) امللحق    

2113-2112املنسقيني للعام الدراسي   

 
 اجلدول أدناه يدرج املنسقيني احلاليني يف مجيع كليات اجلامعة
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 الكلية    
 

 

 املسؤولية           األسم        

 

 العلوم اإلدارية
 

 

 
 

 

 الدكتور حسني خشارمه
 

 

 عمر الدكتور خريي
 

 اخلشارمةالدكتور حسني 

 نأئب عميد البحث العلمي 

 والدراسات العليا

 

 منسق البحث العلمي

 

 منسق الدراسات العليا

 

 الدكتور مهند الصانوري احلقوق

 

 الدكتور نسيم الشراوره

 

 منسق الدراسات العليا

 

 منسق البحث العلمي

 

 منسق البحث العلمي الدكتور عدي اجلبوري األداب والعلوم

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(  هـ) امللحق    

 سلسلة ندوات التميز السنوية

 اهلدف 1-هـ 
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يساعدون يف سلسلة ندوات التميز السنوية علماء معروفني من الرواد عامليُا يف جمال ختصصهم فهم  مدتق

كونهم رواد عامليُا يف جمال ختصصهم و. يف جمال عملهم والتطوير مسرية التنميةوالبحوث  مسارحتديد 

سيكون واضحُا  التنمية واالبتكار يف الصناعات واحلكومات وصانعي السياساتهم على تأثري فإن

املاسرت )فصول مع باحثينا فإن املقدمني جيرون عدد من الرئيسية، الندوة الباإلضافة إىل إعطاء . ومميزُا

ى هو تشجيع التعاون عل الفصولواهلدف من هذه . بطريقة أكثر تركيزًا جمال التخصصيف ( كالس

 .املستوى الدولي

 املقدمني 1-هـ 

• April 2014, Professor George Tovstiga (Henley Business 

School, University of Reading, UK) 

 

• December 2014, Professor Mark Batey ( Head of Open 

Global Programmes Manchester Business School, UK) 

 

• December 2015, Professor Jonathan Blackledge 

(Deputy Vice-Chancellor for Research at the University 

of KwaZulu-Natal, South Africa). ADS: Energy Trading 

and Economic Security, Master Class; Homeland 

Security: Research and Development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( و ) امللحق    

 النماذج

 مشروع حبثيمنوذج مقرتح (   ASU – SR - 01)النموذج  -
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 منوذج مقرتح جمموعة حبثية(   ASU – SR - 02)النموذج  -

 منوذج إجراءات املراجعة ألخالقيات البحث العلمي(   ASU – SR - 03)النموذج  -

 منوذج خطة البحث والنشر للتدريسيني(   ASU – SR - 04)النموذج  -

 


