مدى توافق الخطة االستراتيجية للبحث العلمى لجامعة فاروس مع
الخطة التنفيذية للبحث العلمى لكلية طب االسنان
 المحاور الرئيسية:
المحاور الرئيسية للخطة االستراتيجية
لجامعة فاروس

المحور األول :دعم البحوث والدراسات العليا

المحاور الرئيسية للخطة التنفيذية لكلية
طب االسنان

المحور الثالث :رفع كفائة وفاعلية البحث العلمى
المتميز

المحور االول :اعداد واعتماد خطة البحث
العلمى
المحور الثانى :رفع الكفائة والكمية لالنتاج
البحثى الصادر من الكلية
المحور الثالث :تنمية البنية التحتية الداعمة
للبحث العلمى

المحور الرابع :عقد المؤتمرات والندوات وورش
العمل

المحور الرابع :زيادة وترشيد الموارد المالية
المتاحة للبحث العلمى

المحور الثانى :قواعد االنتاج العلمى والمبادىء

المحور الخامس :تعزيز البنية التحتية للبحث
العلمى

مدى توافق خطة البحث العلمى لكلية طب االسنان مع خطة
البحث العلمى لجامعة فاروس
جامعة فاروس
المحور االول

المحور الثانى

.1

اعتماد لوائح الدراسات العليا واستيفاء
ضوابط بدء الدراسة.
انشاء برامج متميزة للدراسات العليا.
جذب الوافدين لبرامج الدراسات العليا.
تنويع مصادر الدعم والتمويل للدراسات
العليا.
انشاء قواعد بيانات االنتاج العلمى.
وضع اطار عام لقواعد الجامعة فى
اعداد ونشر االنتاج العلمى للجامعة
(النشر والتأليف)
وضع ضوابط واخالقيات البحث العلمى.

.1
.2

تعظيم االستفادة من البحث العلمى .
رفع الكفائة االكاديمية والبحثية
والوظيفية لعضو هيئة التدريس.
دعم وتحفيز االبتكارات واالختراعات.
وضع خطط بحثية متكاملة.
دعم المشاريع البحثية المشتركة دوليا.
عقد مؤتمرات علمية دولية متخصصة
بالكليات.
انشاء مجلة علمية دورية متخصصة.
عقد ندوات علمية ولقاءات وورش عمل.

.2
.3
.4
.1
.2
.3

كلية طب االسنان
 .1اعداد خطة البحث العلمى لالقسام
العلمية المختلفة.
 .2اعتماد خطة البحث العلمى للكلية.

.1
.2
.3
.4
.5

المحور الثالث

.3
.4
.5
.1
المحور الرابع

المحور الخامس

.2
.3

 .1رفع كفاءة وفاعلية البنية التحتية للبحث
العلمى.
 .2تعزيز استخدام الموارد المتاحة لرفع
القدرات المالية ذاتيا.

دعم وتحفيز النشر العلمى العضاء
هيئة التدريس.
رفع الكفاءة االكاديمية والبحثية
والوظيفية لعضو هيئة التدريس.
نشر ثقافة ووعى العمل البحثى
الجماعى بالكلية.
نشر ثقافة اخالقيات البحث العلمى.
اقامة المؤتمرات العلمية لدعم عملية
البحث العلمى.

تجهيز معامل متميزة للبحث العلمى.

ايجاد موارد مالية بديلة

