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 سیاسات البحث العلمي بكلیة الھندسة
 

-سیاسات الكلیة في البحث العلمي تشتمل علي األتي :  

. ربط خطة البحث العلمي بالكلیة برؤیة وأھداف الكلیة .١  

-عن طریق :. ربط خطة البحث العلمي بالكلیة بإحتیاجات المجتمع ٢  

تقدیم خطط بحث علمي شاملة تضمن اإلرتباط بخطط التنمیة وحاجات المجتمع وأھم المستجدات  ·

 العلمیة والعالمیة ، وإحتیاجات الكلیة من تخصصات جدیدة .

 توسیع نطاق البحث العلمي المتعلقة بحل مشكالت المجتمع . ·

 المجتمع وتنمیة البیئة .ومجاالت خدمة امل مع سیاسات الكلیة في مجال التعلیم عالت ·

 تشجیع البحوث العلمیة التطبیقیة التي تتعاطي مع المشكالت القومیة ومشكالت المجتمع المحلي . ·

 تحفیز شباب الباحثین للمشاركة الفعالة في المشروعات البحثیة .. ٣

التي تم نشرھا وھیئة التدریس والھیئة المعاونة  . عمل نشرة بملخصات األبحاث المنشورة من قبل أعضاء٤

 في مجالت محلیة أو عالمیة في نھایة كل عام دراسي 

 . تشجیع النشر العلمي في المجالت العلمیة الدولیة المحكمة ذات معامالت التأثیر المرتفعة .٥

 . توثیق كافة األنشطة البحثیة واألنشطة المرتبطة ، وعمل قواعد بیانات شاملة لھا ونشرھا .٦

 البحوث العلمیة بین التخصصات المختلفة أو المناظرة . . تشجیع الشراكة في٧

 . تبادل المعلومات والمعارف مع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وفي العالم .٨
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للقسم وللكلیة  إعالم الطالب والباحثین بالبحوث المنتجة بطریقة دوریة عن طریق عقد مؤتمرات علمیة . ٩

ماتم إنجازه وتنفیذه في الخطة البحثیة في مشروعات الماجستیر والدكتوراة في نھایة العام الدراسي لعرض 

 ویوثق ذلك في مجالس األقسام .، ویتم وإعطاء فرص للدارسین بعرض المشاكل التي تعوق البحث 

تقدیم المشورة العلمیة، وتطویر الحلول العلمیة والعملیة للمشكالت التي تواجھ المجتمع من خالل . ١٠

 والدراسات التي تطلب إعدادھا جھات حكومیة أو أھلیة.األبحاث 

تنمیة جیل من الباحثین المتمیزین وتدریبھم على إجراء البحوث األصلیة ذات المستوى الرفیع، وذلك . ١١

عن طریق إشراك طالب الدراسات العلیا والمعیدین والمحاضرین ومساعدي الباحثین في تنفیذ البحوث 

 العلمیة.

 .ا لتعلیم الجامعي والدراسات العلیبمستوى ااالرتقاء . ١٢

 لتشجیع األفراد والمؤسسات على دعم وتمویل المشاریع البحثیة بما یعزز دور الجامعة. إیجاد سبل. ١٣

 اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة. . ١٤

 

 

 

 


