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 مقدمة

اإلطار المنظم ألنشطة البحث العلمي ، والتي تحوى النقاط البحثية، النشاطات  هي الخطة البحثية

المختلفة، زمن التنفيذ، مدة التنفيذ، المخرجات، مؤشرات النجاح وتكاليف التنفيذ حيث يتضمن هذا اإلطار 

ياسة الكلية لتحقيق تلك األهداف من تحديد األهداف المطلوب تحقيقها خالل فترة زمنية معينة ، وس

خالل تحديد الموضوعات المطلوب تغطيتها من خالل البحوث العلمية ، وتحديد الجهات التي يمكن التعاون 

 ويل الالزمة إلجراء تلك البحوث. معها ، وكذا مصادر التم

 رؤية الجامعة

 
عي نحو تحقيق اهداف التنمية تطمح جامعة فاروس باالسكندرية في ان تكون مؤسسة علمية رائدة تس

المستدامة من خالل بناء مجتمع معرفي وشراكات محلية ودولية وتوظيف التطور التكنولوجي المستمر 

 في تنمية قدرات منتسبيها التعليمية والبحثية والمهنية

 رسالة الجامعة

 
مستقرة ومحفزة للتعليم بدورها في تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة تلتزم جامعة فاروس باالسكندرية 

والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص عادلة للطالب تمكنهم من تحقيق التنميه 

المستدامة في مختلف مجاالت الحياة, وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلي واالقليمي والدولي في 

قيات المجتمعية مع مواكبة التطور اطار منظومة مرنة تسمح بالتطوير المستمر والحفاظ علي القيم واالخال

 .العلمي والتكنولوجي

 

 دراسات العليا والبحث العلمىلرؤية قطاع ا

 
 ليعة زميثية متبحإلسكندرية مؤسسة باا والبحوث ان تصبح جامعة فاروس راسات العليلديتطلع قطاع ا

شاء وأنر كااالبت ودعميا لعلمية والتكنولوجنقل وتسويق البحوث ا في مه، تساالمستويين المحلي والدولي

 والتنمية المستدامة. عرفة لماقتصاد اعلي  ئمقامجتمع 

 

 دراسات العليا والبحث العلمىلة قطاع اسالر
 

ة للبحث عمفزة وداحمخلق بيئة  إلي إلسكندريةابامعة فاروس بجالعليا والبحوث  الدراساتيسعى قطاع 

ي مجاالت البحث العلمي فمركز متقدم  إليوالوصول ولية الداهات جتمع اال تتمشيالعلمي إلعداد كوادر 

والتصنيف الدولي للجامعات لتحقيق ريادة علمية وتنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع وحياة ورفاهية 

 االنسان. 
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 كليةالرؤية 

 
إلى التميز باعتبارها مؤسسة  –جامعة فاروس باألسكندرية   -تسعى كلية السياحة وإدارة الفنادق 

وبحثية وخدمية، تواكب التطور التكنولوجي وتحقق أهداف التنمية المستدامة في مجالي السياحة علمية 

 والضيافة على المستوى المحلي والدولي.

 

 الكليةرسالة 

 
بتقديم خدمات تعليمية وبحثية متميزة  –جامعة فاروس باألسكندرية  –تلتزم كلية السياحة وإدارة الفنادق 

ة معتمدة تحقق أهداف التنمية المستدامة في مجالي السياحة وإدارة الفنادق، من خالل برامج أكاديمي

وتوفر بيئة تعليمية داعمة تضمن فرص عادلة لجميع منتسبيها، وتوظف التطور التكنولوجي، وتعزز 

 الشراكات المجتمعية واألكاديمية على المستوى المحلي والدولي.

 

 

 القيم الحاكمة للبحث العلمي

 
 البحث العلمي.أخالقيات  .1

 األمانة العلمية ,النزاهة األكاديمية ,حماية الملكية الفكرية. .2

 المسؤلية االجتماعيه للبحث العلمي. .3

 العمل بروح الفريق. .4

 التميز واالبتكار. .5

 المصداقية والشفافية. .6

 الشراكات البحثية. .7
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 العلميبحث االستراتيجية للالخطة منهجيه إعداد 
 

 

 لبحث العلمى على الخطوات األتيهالستراتيجية لخطة اال استندت منهجيه إعداد
 

التعرف على التوجهات القومية لقطاع السياحة والفندقه المصرى بما يحقق اهدافه و يساهم في حل  .1

 مشكالته .

عقد جلسات عصف ذهنى مع رجال الصناعة للتعرف على احتياجات القطاع السياحى والفندقى  .2

 وتحديد األولويات.

ت عصف ذهنى مع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة للتعرف على األتجاهات البحثية عقد جلسا .3

 .المتداوله و التي يحتاج اليها سوق العمل

 . دراسة خطة البحث العلمي للجامعه .4

 .تحديد احتياجات الكلية من تخصصات علميه لوضعها في االعتبار لتحديد اولويات الخطه البحثية  .5

 .البحثية للكلية وفقا الحتياجات األقسام العلمية اختيار المجاالت .6

 .عرض مقترح الخطة البحثية على المستفيدين و اخذ التوصيات و دراسه امكانية تنفيذها .7

 .تعديل الخطه البحثية في ضوء التغذية الراجعه من االطراف المعنيه .8

الزمني للتنفيذ و المسئول  الصياغه النهائية للخطه شامله االنشطه التنفيذية و المؤشرات و الجدول .9

 .عن التنفيذ

 .اعتماد الخطه من المجالس المختلفه .10

 

 للبحث العلمي عداد الخطة االستراتيجيةإأليات 
 
 صياغة الرؤية والرسالة. .1

 تحديد القيم الحاكمة. .2

 .تقييم الوضع الراهن من خالل االطالع علي الخطط البحثية السابقة  .3

 .الستراتيجية البحث العلمي  تحديد الغايات والمحاور االساسية .4

 تحديد الخطوات االجرائية التي تسهم في سد فجوة االداء. .5

 .تحديد مؤشرات االداء  .6

 .وضع اليات المتابعة وتقويم الخطة  .7

 اعتماد الخطة التنفيذية وتوزيعها للبدء بالعمل بها. .8
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البعض لتحديد المسار ترتيب هذه االليات وكيف ترتبط كل من هذه االليات ببعضها  (1شكل )ويوضح 

 المناسب الذي تم اتخاذه العداد هذة الخطة.

 

 

 

 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 

 (1شكل )
 

 
 

  ةالغايات االستراتيجي
 

  متميزةأكاديمية تطوير منظومة البحث العلمي وطرح برامج 

 

للوصول الي المحاور ( 1)جدول   SWOTمن الالزم عمل التحليل البيئيللوصول لتحقيق هذة الغاية كان 

 االساسية لألهداف االستراتيجية.

 
 

 الرؤية

 القيم الحاكمة الرسالة

 التحليل الرباعي تقييم الوضع الراهن

تحديد المحاور 

 االساسية

تحديد الفجوة ونقاط 

 الضعف والقوة

 واالهداف تحديد الغايات

 اعتماد الخطة وتنفيذها

تحديد مؤشرات االداء 

 واليات المتابعة
 تحديد اَليات التنفيذ
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  SWOT Analysisالتحليل الرباعي

 
, والفرص الداخليةنقاط القوة والضعف  تحديد كل منلتقيم الوضع الراهن عن طريق  أداةهو  الرباعيالتحليل 

  تحديات التي تواجة الجامعة. الخارجية التي يمكن استغاللها وال

 

 

 والتحدياتالتحليل الرباعي لمصفوفة نقاط القوة والضعف والفرص : 1جدول 

 

 Wنقاط الضعف  Sنقاط القوة 

 

اتاحه منح لتبادل اعضاء هيئه التدريس مع اعضاء هيئه تدريس  •

 من جامعات دوليه ذات سمعه جيده 

 دعم مادي متميز للنشر في مجالت ذات معامل تاثير عالي  •

 اتاحه قواعد البيانات للدوريات المتميزه والمتخصصة  الموجوده •

 ببنك المعرفه المصري 

شراكات دوليه مع جامعات ومؤسسات اكاديميه الجراء االبحاث  •

 العامه المشتركه 

 توافر اللوجستيات والمعامل البحثية  •

امكانيه اجراء االبحاث البينية بين االقسام بالكليه او بين الكليه  •

 وكليات اخري متخصصه 

مجال السياحه تتم االستفاده من البحوث العلميه الحديثه في  •

والضيافه وتعظيم نتائجها في تعزيز العمليه التعليميه واثراء 

 المقررات الدراسيه 

تفعيل مشاركه الطالب في المشاريع البحثية لخدمه المجتمع  •

 وتنميه البيئه

وقيادات الجامعه للبحث العلمي ودوره في  االمناءدعم مجلس  •

 خدمه المجتمع

 

مشتركه مع مؤسسات انخفاض نسبه البحوث العلميه ال •

 علميه دوليه

 دراسات عليا بالكليه برامج عدم وجود •

 عدم وجود مجلة علمية محكمة بالكلية.  •

تحديد االجراءات التنظيميه بين وحدات االنتاج البحثي والدور  •

 .التسويقي للبحوث

على  االحيانفى معظم  االبحاثالباحث لنوعية  اختيار •

 االتية :العوامل 

 .  شخصيةرؤية الباحث ال  -

 .متاح من إمكانيات مادية لتغطية نفقات البحث ال  -

 

 T التحديات Oالفرص 

وجود بنك المعرفه والبوابات االلكترونيه التي تمد الباحثين  •

 بالمعلومات  المختلفه 

اهتمام الدوله بالبحث العلمي والتصنيف الدولي للجامعات  •

 المبني علي البحث العلمي 

ياده زن التصنيف الدولي لها خالل توجه الجامعه نحو تحسي •

 النشر العلمي الدولي لها 

لتطوير البحث العلمي وربطه باحتياجات  2030تبني استراتيجيه  •

ومشاكل المجتمع وتبني االراده السياسيه والشعبيه لهذا 

 التوجه 

توافر منح سنويه لمشروعات بحثيه مموله من المفوضيه  •

  Erasmusاالوربيه مثل 

العتماد المؤسسى والبرامجي من هيئات محلية توافر فرص ا •

 ودولية

المستجد وتاثيره علي المجال  19انتشار وباء كرونا  •

 السياحي والفندقي

التطور السريع في تطبيقات التكنولوجيا الحديثه في مواكبة  •

 العمليه التعليميه

إنخفاض القدرة التنافسية لمنتجات البحث العلمى التطبيقية  •

 .ولمةفى ظل سياسة الع

إنشاء الجامعات األهلية الدولية، وما تشكله من عنصر جذب  •

 للكوادر األكاديمية.

اقتصار البعثات المقدمة من وزارة التعليم العالي على  •

 الجامعات الحكومية واألهلية وعدم إشراك الجامعات الخاصة.
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 للكليةالعامة البحثية لمجاالت ا

 

تم تحديد المجاالت البحثيه لكليه السياحة واداره الفنادق جامعه فاروس في ضوء الخطة االستراتيجية 

واالقسام العلمية  – 2030خطة مصر  –الخطة االستراتيجية للكليه  –خطة البحث العلمي للجامعة  –للجامعة 

 التالية : المجاالت العلمية تضمنتحيث بالكلية  

 

 .إدارة الجودة فى المؤسسات السياحية والفندقيه .1

 . ادارة الفنادقفي قطاع السياحة واالتجاهات الحديثة تكنولوجي وال التطور .2

 .جودة البيانات السياحية وتأثيرها على صنع القراروالتسويقية  نظم المعلومات .3

 التحديات التى تواجه قطاعى السياحة وادارة الفنادق . .4

 السياحى والفندقى .يق التسو .5

 .والحفاظ عليها البيئة الثقافية واالجتماعية والطبيعية لألماكن السياحيةدراسة  .6

 .ادارة الفنادقالسياحة و ىإدارة المخاطر فى قطاع .7

 .ريادة االعمال في صناعة السياحة و الضيافه .8

 .الفنادقادارة السياحة و  ىاالستدامة في مجال .9

 

 العلمية لالقسامالبحثية المجاالت 
 

 قسم ادارة فنادق: المجاالت البحثية لاوال

 

 .الذكاء االصطناعي في صناعة الضيافة .1

 إدارة المعرفة في صناعة الفنادق. .2

 واالبداع في صناعة المطاعم. إدارة األغذية والمشروباتاالتجاهات الحديثة في  .3

 االتجاهات المختلفة في إدارة الموارد البشرية. .4

 .ستدامة في صناعة الضيافةاالدارة البيئية واال .5

 صحة وسالمة الغذاء في صناعة الضيافة.  .6

 االطعمة التراثية ودورها في تنشيط المقاصد السياحية. .7

 .Air BNBاالتجاهات الحديثة في االقامة مثل   .8

 االتجاهات في التسويق الفندقي. .9

 سلوك المستهلك في صناعة الضيافة. .10

 الضيافة الجوية. .11



  
  
 

 

10 | P a g e  
2025-2020 جامعة فاروس باالسكندرية -لكلية السياحة وإدار ة الفنادق  اإلستراتيجية للبحث العلمى الخطة  

17/2/2021اعتماد مجلس الكلية بتاريخ   

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality Assurance of Accreditation and Education  

 قسم السياحه ل ة: المجاالت البحثيثانيا

 

 .تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها فى صناعة السياحة .1

 .سيكولوجية العمالء وتأثيرها على اتخاذ القرار .2

 .التسويق التكاملى والتسويق االلكترونى وعالقته بتطور صناعة السياحة .3

 .إدارة المشروعات الصغيرة و المتوسطة السياحية .4

 .السياحي تحليل المخاطر السياحية و االستثمار .5

 .اإلدارة البيئية واالستدامة فى صناعة السياحة .6

 .إدارة األحداث والمؤتمرات .7

 . ادارة التراث الثقافى .8

 .تخطيط وإدارة المقاصد السياحية .9

 . إدارة الجودة فى المؤسسات السياحية .10

 .المحاسبة السياحية .11

 .اللوائح القانونية المنظمة لعمل شركات السياحة االجنبية فى مصر .12

 .ارة االستراتيجية للسياحة وإدارة األزمات إلدا .13

 .إدارة الموارد البشرية فى بيئة العمل السياحى .14

 .يالتعليم والتدريب السياح .15

 

 لبحث العلميلخطة االستراتيجية لا محاور

 
 المحور االول : •

 .لبحث العلمي لتميز فى مجال اتوفير بيئة داعمه ل

 : الثانيالمحور  •

 .في مجال البحث العلمي والجودةتدريس والهيئة المعاونة عضاء هيئة الأتنمية قدرات 
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 العلمى لبحثالستراتيجية لخطة اللاالستراتيجية  هدافأللمحاور االساسية واا

 

 توفير بيئة داعمه للتميز فى مجال البحث العلمي .المحور االول: 

 

 . بالكلية ء هيئة التدريس والهيئة المعاونةتنمية مهارات البحث لدى أعضا .1

 . وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة يبحثتميز العلمي والتوفير البيئة الداعمة لل .2

 ية والتطبيقية.ث العلموالموارد المالية المخصصة للبح تنمية .3

 . دورية محكمة اصدار مجلة علمية .4

 .عقد مؤتمر علمى دورى يستهدف مناقشة القضايا الراهنة بالقطاع السياحى والفندقى .5

 

في مجال البحث العلمي عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تنمية قدرات أ:  انيالثالمحور 

 والجودة.

 رفع الكفاءة الكيفية والكمية لإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .6

 .نتائج أبحاثهم وأنشطتهم العلمية تشجيع هيئة التدريس على أن تتضمن المقررات التي يدرسونها .7

 . محليا ودوليا المختلفهالعلمية المشتركة بين التخصصات واالقسام  البينية األبحاث تشجيع .8

 العلمية المحلية والدولية.مؤتمرات بال والهيئة المعاونة للمشاركة أعضاء هيئة التدريس تحفيز .9
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 لبحث العلمىاالستراتيجية لخطة لالخطة التنفيذية ل
 

 للتميز فى مجال البحث العلمي .توفير بيئة داعمه المحور االول: 

 الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للبحث العلمي

 المسئول عن التنفيذ مؤشرات األداء يةالتنفيذ االنشطه  االهداف اإلستراتيجية
المدة 

 الزمنية
 التكلفة

تشجيع هيئة التدريس  -1
على أن تتضمن المقررات 

التي يدرسونها نتائج 
أبحاثهم وأنشطتهم 

 .العلمية 

وضع آلية لالستفاده من نتائج البحث  -
العلمي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 المعاونة بالكلية في تطوير المقررات
دمج نتائج األبحاث فى المحتوى العلمى  -

 .للمقررات

وجود مقررات تم تطويرها وفقا لنتائج  -

 .البحث العلمي
الية لالستفاده من نتائج البحث  -

 .لمقرراتالعلمي في تطوير ا

لجنه الدراسات العليا  

والبحث العلمي 
بالتعاون مع رؤساء 

 االقسام العلمية

 9/2020من 

 8/2025الى 

ي
م
عل
ال
ث 
ح
لب
 ل
ة
ع
م
جا
ال
ة 
ني
زا
مي

 

توفير البيئة الداعمة  -2
للتميز العلمي والبحثي 

وتشجيع البحوث 

 التطبيقية المتميزة

 وضع آلية لدعم الباحثين المتميزين
 ي عدد األبحاث العلميةنسبة الزيادة ف -
 آلية دعم الباحثين المتميزين -

قطاااع الدراسااات العليااا 
 بالجامعة

لجنااه الدراسااات العليااا  
والبحاااااااث العلماااااااي 

بالتعاااااون مااااع رؤساااااء 

 االقسام العلمية

12/2021 

آلية لجذب وتشجيع الطالب على  وضع

 المشاركة في المشاريع البحثية المجتمعية.

الب نسبة الزيادة في عدد الط -

المشاركة في المشاريع البحثية 
 .المجتمعية

آليه لجذب وتشجيع الطالب على  -

المشاركة في المشاريع البحثية 
 .المجتمعية

لجنااه الدراسااات العليااا 
 والبحاااااااث العلماااااااي

بالتعاااااون مااااع رؤساااااء 

 االقسام العلمية

 9/2022من 

8/2023الى   

محضر مجلس كلية بإعتماد ميثاق  - 
ى والملكية ألخالقيات البحث العلم

 الفكرية.
خالقيات البحث أل مفعل ميثاقوجود  -

خاص الالعلمى  والملكية الفكرية 

 بالكلية.

اخالقيااات البحااث لجنااه 

بالتعااااون ماااع  العلماااي
مقااررى البحااث العلمااي 

 والقيادة والحوكمة

 9/2021من 
 8/2022الى 

ة 
ني
زا
مي

ة 
ع
م
جا
ال

ث 
ح
لب
ل

ي
م
عل
ال

 

تحديث ميثاق ألخالقيات البحث العلمى 

 الملكية الفكرية خاص بالكلية.و
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تفعيل خطة للبحث العلمي وفق مستجدات 

صناعة السياحة وتعمل على تحقيق رسالة 
 الكلية وأهدافها.

خطة المحضر مجلس كلية بإعتماد  -
 لبحث العلميالستراتيجية لا

لمي وفق خطة للبحث العوجود  -
تعمل على مستجدات صناعة السياحة 

 هدافها.تحقيق رسالة الكلية وأ

 عميد الكلية

لجنااه الدراسااات العليااا 
 والبحاااااااث العلماااااااي

بالتعاااااون مااااع رؤساااااء 

 االقسام العلمية
 رجال الصناعه

 9/2020من 

 8/2025الى 

 تنظيم مؤتمر علمي دولي

تقارير ووثائق معتمدة ومعلنة لمؤتمرات  -
 علمية دولية تنظمها الكلية

 ابحاث علمية منشورة فى مجلة علمية -
 ت مؤتمرات علمية دوليةفاعليا وجود  -

لجنااه الدراسااات العليااا 

والبحاااااااث العلماااااااي 

بالتعاااااون مااااع رؤساااااء 
 االقسام

 شركاء من الصناعة

 9/2022من 

وبشكل 
 سنوي

الموارد المالية  تنمية  -3

 وثالمخصصة للبح
 .ية والتطبيقيةالعلم

 

 
 

 
 

 

توفير المراجع والكتب العلمية الخاصة  -

 بالبحث العلمى
مرات العلمية و الدورات تمويل حضور المؤت -

التدريبية التى ترفع من كفاءة البحث 
 العلمى

 تمويل نشر البحوث المحلية والدولية -
مكافات الحصول علي رسائل الماجستير  -

 و الدكتوراة و  مكافآت الترقيات العلمية

توافر معامل الحاسب االلى ، معامل  -
البرامج االلكترونيه السياحيه و معامل 

رونيه الفندقيه و المطبخ البرامج االلكت
التعليمى و المطعم التعليمى و شركة 

 السياحة

توافر مكتبة للكلية مجهزه باحدث الكتب  -
 و المراجع و اجهزة الحاسب االلي

 توافر قاعده للبيانات البحثية -
 المشروعات البحثية المموله -

نسبة الزيادة في عدد األبحاث العلمية  -
 المنشورة ألعضاء هيئة التدريس

 .لهيئة المعاونهوا
وفير العدد الكافي من التجهيزات ت -

 .الالزمة للبحث العلمي

ثراء المكتبة بالمصادر الالزمة لدعم ا -
 .األنشطة البحثية

حضور اعضاء هيئة التدريس و الهيئة  -
 .المعاونة المؤتمرات العلمية

وفير وتجهيز المعامل الالزمة إلجراء ت -

 .بحوث علمية

قطاااع الدراسااات العليااا 
 جامعةبال

 لجنااه الدراسااات العليااا

 والبحث العلمي

 9/2020من 

 8/2025الى 

ي
م
عل
ال
ث 
ح
لب
 ل
ة
ع
م
جا
ال
ة 
ني
زا
مي
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اصدار مجلة علمية  -4
 دورية محكمة. 

 

وضع خطة لعمل مجلة علمية للكلية  -

 وذلك لتنافس الجامعات الحكومية

 المجلة العلمية  وجود -
ادراج المجلة العلمية علي بنك المعرفة  -

 المصري

ع الدراسااات العليااا قطااا

 بالجامعة
لجنااه الدراسااات العليااا 

والبحاااااااث العلماااااااي 

بالتعاااااون مااااع رؤساااااء 
 االقسام العلمية

بااااحثين مااان جامعاااات 
 دولية شريكة للكلية

 3/2022من 

8/2023الى   

عقد مؤتمر علمى  -5

دورى يستهدف مناقشة 
طاع القضايا الراهنة بالق

 .السياحى والفندقى
 

 ألعمالكتابة األهداف وجدول ا -

 تحديد مكان المؤتمر -

 تحديد الخبرات المشاركة في المؤتمر -
تحديد الجهات الراعية للمؤتمر علميا  -

 وماليا
 التنظيم االدارى للمؤتمر -

 تحديد مطبوعات المؤتمر -

 اإلعالن والتسويق للمؤتمر -
 الدعوة للمؤتمر -

 تسجيل المشاركين -

 عقد المؤتمر  -
 

 

لجنااه الدراسااات العليااا 

 والبحاااااااث العلماااااااي
لتعاااااون مااااع رؤساااااء با

 االقسام العلمية
 شركاء من الصناعة

 9/2022من 
وبشكل 

 سنوى
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 في مجال البحث العلمي والجودة.عضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تنمية قدرات أ:  الثانيالمحور 

 لبحث العلميلخطة االستراتيجية لالخطة التنفيذية ل

 مؤشرات األداء يةلتنفيذاالنشطه ا االهداف اإلستراتيجية
المسئول عن 

 التنفيذ
المدة 
 الزمنية

 التكلفة

رفع الكفاءة الكيفية والكمية  -6
لإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة 

 .التدريس والهيئة المعاونة
 

 

فتح قنوات اتصال جديدة مع الجامعات  -
 .األجنبية

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -
ى منح المعاونة على كيفية الحصول عل

 دراسية تنافسية.
وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة  -

 .لمجاالت عمل أعضاء هيئة التدريس

تفعيل االستفادة بخبرات أعضاء هيئة  -
الجامعة لجذب مزيد من بالتدريس 

المشروعات التنافسية الممولة وزيادة 
فرص  المشاركة في األعمال 

 .االستشارية

عدد األبحاث العلمية  زيادة -

ألعضاء هيئة التدريس  المنشورة
 والهيئة المعاونة

عدد األبحاث المنشورة فى زيادة  -
 .مجالت علمية دولية متميزة

عدد المشروعات البحثية زيادة  -

 .التى تم الحصول على تمويل لها

أعضاء هيئة 

التدريس والهيئة 
 المعاونة

 9/2020من 

 8/2025الى 

ي
م
عل
ال
ث 
ح
لب
 ل
ة
ع
م
جا
ال
ة 
ني
زا
مي

 

لبحث لدى تنمية مهارات ا -7
أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 .المعاونة
 

تفعيل خطة تدريب اعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة بالكليه من خالل دورات 

منتظمه تشتمل التدريب على الجوانب 

 اآلتيه:
 أساليب اعداد البحوث العلميه -

 أخالقيات البحث العلمى. -
 التقييم الناقد للبحوث العلميه -

بمجالت علمية ذات  النشر الدولى -
 . Impact Factorمعامل تأثير عالي 

 كتابة المشاريع البحثية. -

االبحاث العلمية التى  زيادة نسبة -

وضوابط البحث  تتوافر بها كافة معايير

 .العلمى
تحسن و تطور مهارات البحث  -

 .واالبتكار
وعى بأخالقيات البحث زيادة ال -

العلمى لدى أعضاء هيئة التدريس 
 اونة بالكليةوالهيئة المع

مركاااااز تطاااااوير 
 التعليم بالجامعة

لجنااه الدراسااات 
والبحاااث العلياااا  

بالتعااون العلمي 

مااااااع رؤساااااااء 
 االقسام العلمية

 9/2020من 

 8/2025الى 
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 البينية تشجيع األبحاث -8
المشتركة بين التخصصات 

 المختلفهالعلمية واالقسام 

 .محليا ودوليا

تفعيل آلية لتشجيع االبحاث العلميه  -

لمشتركه بين االقسام المختلفة ا
 .والجامعات المحليه واالجنبيه

مناظرة مع جامعات شراكات بحثية  -

 .محلية واجنبية
اليه لتشجيع  االبحاث العلميه  -

 علميةالمشتركه بين االقسام ال

جامعات محليه  باحثين منو
 .واجنبيه

لجنه الدراسات 
والبحث العليا  

بالتعاون العلمي 
مع رؤساء 

 العلميةاالقسام 

 9/2020من 

 8/2025الى 

 أعضاء هيئة التدريس تحفيز. 9
 للمشاركة والهيئة المعاونة

العلمية المحلية مؤتمرات بال

 والدولية.

تفعيل آلية لتشجيع أعضاء هيئة  -
التدريس والهيئة المعاونة على 

المشاركة في المؤتمرات العلمية 
ذات  الدولية والنشر في مجالت دولية

 .Impact factorعالي معامل تأثير 

عدد األبحاث العلمية المشاركة في  -
مؤتمرات علمية محلية ودولية 

ومنشورة في مجالت علمية محلية 
 .و اقليمية ودولية

آلية مفعلة لتشجيع أعضاء هيئة  -

التدريس والهيئة المعاونة على 
المشاركة في المؤتمرات الدولية 

 .والنشر في مجالت دولية

لجنه الدراسات 
والبحث ا  العلي

بالتعاون العلمي 
مع رؤساء 

 االقسام العلمية

 9/2020من 

 8/2025الى 
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 لبحث العلميل االستراتيجية خطةالآلية متابعة 

 

من للوقوف على جودة االبحاث العلمية  لبحث العلمي سنويا  الستراتيجية لخطة االتتم متابعة 

 الخطوات التالية:خالل مجموعه 

 

 اث والرسائل العلميةبالنسبة لألبح  :أوال  
 

 يتم ارسال نسخة من الخطة البحثية السنوية لألقسام ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية .1

تحدد مجالس االقسام الموضوعات التي سوف يتم دراستها و ارسال بيان بذلك الي لجنة البحث  .2

 العلمي

طبة منسق القسم العلمى باألبحاث العلمية يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمخا .3

 التى تم نشرها لهم أو الرسائل العلمية التى تم مناقشتها و اعتمادها .

عن األبحاث المنشورة والرسائل التى تمت مناقشتها  سنوىالعلمى باعداد تقرير البحث  مقرريقوم  .4

 كل فصل دراسي.واعتمادها التى قام بها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن 

يتم مقارنة ما تم انجازه من أبحاث ورسائل علمية بما هو مستهدف داخل الخطة البحثية للقسم  .5

 العلمى وبيان نسبة اإلنجاز باستخدام مؤشرات األداء المحددة بالخطة.

 .اتخاذ إجراءات تصحيحية فى حالة عدم التمكن من انجاز المستهدف من أبحاث ورسائل علمية .6

 

 بالنسبة للمشروعات البحثية الممولةا  : ثاني
 

يتم االعالن عن كل ما يرد من مشروعات بحثية ممولة ذات طابع دولى أو محلى على موقع الكلية، كما  .1

يتم ارسال نسخة من الخطة البحثية السنوية لألقسام ألعضاء هييئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية 

 بحثية ممولة  وفق الجدول الزمنى بالخطة مبين بها المستهدف تحقيقة من مشروعات 

يقوم السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمخاطبة منسق القسم العلمى بالمشاركة فى  .2

 مشروعات بحثية ممولة من جهات داخلية أو خارجية وفقا لما تم اعالنه بالخطه. 

أعضاء هيئة  مشاركة سنوى عن يقدم منسق القسم العلمى بعد اعتماد لجنة البحث العلمي تقرير .3

التدريس والهيئة المعاونة فى مشروعات بحثية ممولة من جهات داخلية أو خارجية و التي بدورها تقوم 

 برفع تقرير بذلك علي مجلس الكلية.

هدف داخل الخطة البحثية للقسم يتم مقارنة ما تم انجازه من مشروعات بحثية ممولة بما هو مست .4

 العلمى وبيان نسبة اإلنجاز باستخدام مؤشرات األداء المحددة بالخطة.

اتخاذ إجراءات تصحيحية فى حالة عدم التمكن من انجاز المستهدف من مشروعات بحثية ممولة وفق  .5

 الجدول الزمنى المحدد بالخطة.
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 الجامعه وكلية بحث العلمي لللاالستراتيجية لخطة الاوجه االرتباط والتوافق بين 
 

يوجد لدى كلية السياحه وادارة الفنادق جامعة فاروس خطة بحثيه ترتبط بخطة الجامعه وتعكس التوجهات 

القوميه لقطاع السياحة وتخدم احتياجات واولويات المجتمع  وكذلك تحقق رسالة الكليه واهدافها 

 سام العلميه بالكليه ويتضح ذلك من الجدول األتي :االستراتيجيه واعتمادها على الخطط البحثيه لألق

 الخطة البحثية للكلية المحور
الخطة البحثية 

 للجامعة
 مدى التوافق

تشجيع البحوث 

العلمية والنشر 

 العلمى

تشجيع  أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -

لحضور المؤتمرات والندوات والمشاركة فيها 

 بأبحاثهم

التخصصات تشجيع األبحاث المشتركة بين  -

البحثية  المؤسساتواالقسام المختلفه و

 ذات الصلة لإلستفادة من تبادل الخبرات.

وضع وتفعيل آلية لتشجيع األبحاث العلمية  -

 المشتركة مع جامعات محلية وأجنبية

تشجيع األكاديميين على نشر أبحاثهم  -

ذات معامل  فى المجاالت العلمية الدولية

طريق عن   Impact Factorتأثير عالي 

التعريف بالدوريات العلمية القيمة بكل 

تخصص واإلعالن عنها ووضع حوافز للنشر 

 .بها

تحديث منظومه اللوائح 

الحاكمة الدارة البحث 

العلمي طبقا 

 للمستندات الحديثة

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على

 النشر والبحث العلمى

لبحث اتوفير بيئة 

العلمي وتشجيع 

 البحوث التطبيقية

ير البيئة الداعمة للبحث العلمي توف -

 وتشجيع البحوث التطبيقية المتميزة

زيادة الموارد المالية المخصصة للبحث  -

 العلمى

وفير وسائل االتصال الحديثة )المنشورات ت -

 الدورية البحثية والمواقع اإللكترونية(

 العالمية. االشتراك بقواعد البيانات البحثية  -

والمشاريع  تنمية وتدعيم األبحاث العلمية -

المشتركة على المستويات العالمية 

 والمحلية واإلقليمية .

إنشاء قاعدة بيانات لألبحاث المنشورة من  -

 الكلية

دعم وتنمية الموارد 

البشرية وتطوير البنية 

 التحتيه

التقدم بمشروعات بحثية  تشجيع

بالتعاون مع الجامعات والهيئات 

 البحثية المحليه و الدوليه.

البحثية   هءرفع الكفأ

 لعضو هيئة التدريس

 والهيئة المعاونة

رفع الكفاءة الكيفية والكمية لإلنتاج البحثي  -

 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

تشجيع هيئة التدريس على أن تتضمن  -

المقررات التي يدرسونها نتائج أبحاثهم 

وأنشطتهم العلمية ذات الصلة بالمقررات 

ريب الباحثين من خالل تد يدرسونها التي

 :علي الجوانب اآلتية

 آليات كتابة األبحاث •

 كتابة المشاريع البحثية •

 األبحاث النقد البناء وتحكيم  •

 دورات فى أخالقيات البحث العلمي •

دعم وتنمية الموارد 

البشرية وتطوير البنية 

 التحتيه

زيادة مهارات الباحثين ورفع 

 مستوى إنتاجهم البحثي وكفاءته
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مج إعداد وطرح برا

متميزة للدراسات 

 العليا

تشجيع األبحاث المشتركة بين التخصصات      -

وطرح برامج واالقسام المختلفه 

 .العليا للدراسات

 اعداد الئحه للدراسات العليا       -

وضع برامج دراسات عليا متميزه تخدم      -

 السمه المميزه للكليه وتحقق رسالتها

نشاء برامج جديدة إ

يا داخل راسات العلدلل

 الجامعةيات لك

تقديم برامج للدراسات العليا 

تتناسب مع متطلبات سوق العمل 

 معالجة قضايا و تسهم في

 المجتمع.

عقد المؤتمرات و 

الندوات وورش 

 العمل

عقد مؤتمر علمى دورى يستهدف  -

مناقشة القضايا الراهنة بالقطاع 

واصدار مجلة السياحى والفندقى  

 علمية

ة علمية للكلية خطة لعمل مجل وضع -

 وذلك لتنافس الجامعات الحكومية

ورش عمل لزيادة مهارات الباحثين  عقد -

 وتطوير إنتاجهم البحثى

تنمية موارد البحث 

 العلمي

تشجيع عقد المؤتمرات و ورش 

 العمل

أخالقيات البحث 

 العلمى

وتنمية مهارات الخطط البحثية تطوير  -

البحث لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

 عاونة من خالل الدورات التدريبية.الم

وضع وتفعيل ميثاق ألخالقيات البحث  -

 العلمى  والملكية الفكرية خاص بالكلية

وضع وتفعيل لجنة أخالقيات البحث  -

 العلمى

 وضع ضوابط وإجراءات عمل اللجنة -

البحث  بجودةاالرتقاء 

بالجامعة العلمي 

لتحقيق التميز العلمي 

 والبحثي

البحث العلمى نشر ثقافة أخالقيات 

 ورفع الوعى به

 

 

 مصادر بيانات الخطة االستراتيجية للبحث العلمي

 

 االستراتيجية للكلية. االهداف .1

 الخطة االستراتيجية للبحث العلمي السابقة. .2

 الخطة االستراتيجية للبحث العلمي لجامعة فاروس باالسكندرية. .3

 .2030لمي الرؤية االستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث الع .4

القواعد االسترشادية والمعايير االكاديمية لضمان جودة التعليم العالي الصادرة من هيئة ضمان الجودة  .5

 واالعتماد المصرية وخاصة المرتبطة بالبحث العلمي.

 الخطط االستراتيجية للكليات المناظرة. .6

 .محاضر اجتماعات لجنة الدراسات العليا واخالقيات البحث العلمي بالكلية .7

البحثية ومتطلبات الصناعة واحتياجات المجتمع المدني. االرتباط المتبادل بين المخرجات .8
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 (1 ملحق)

 الميثاق االخالقي للبحث العلمي

 ألخالقيات البحث العلمى القيم الجوهرية

ى تهتم كلية السياحة وادارة الفنادق، جامعة فاروس بالبحث العلمي على كافة مستوياته. وتهتم بالحفاظ عل

 .المبادئ االساسية في البحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية

هناك عاددا مان الامباادئ العامة الواجب إتباعها والتقيد بها في كل فروع العلوم والتي تتعلق بإحترام و

ئهم وكرامتهم، سواء كانوا من الزمالء الباحثين، أم من المشاركين في البحث أم من احقوق االخرين وآر

  .دفين من البحثالمسته

 االتيك للقيم االخالقيةوهناك بعض االعتبارات 

 Truthfulness     المصداقية .1
 

علي ما قد حدث, وال  اعتمادابصدق, واال تكون المعلومات غير مكتملة  منقولة البحثتكون نتائج يجب أن 

 علي نتائج النظريات او االشخاص االخرين. اعتماداادخال البيانات  يتم

 

 Experience       الخبرة .2
 

اوال ثم محاولة فهم النظريات العلمية التي  الباحث وتدريب ةلمستوي خبر ان يكون البحث مناسبأيجب 

مكن فهم كافه المفاهيم واالجراءات البحثية, حيث ان االشخاص ذوي الخبرة يحتي  البحثتناولت موضوع 

 انات في مجال البحث العلمي.في هذا المجال سيكونوا خير داعم في الحصول علي اهم البي

 

       Safetyالسالمة .3
 

والنحوية والتصريفية والبالغية التي قد تلحق بها،  األخطاء اإلمالئية وهي تعني خلو البحث العلمي من

االمانة من أخالقيات وتعتبر  .ووجود الكلمات بهيئتها الصحيحة والسليمة بعيدة عن أي ضرر يؤذي لغتها

 .البحث العلمي التي يجب أن يتمتع بها الباحث من حيث عدم اختالق المعطيات والنتائج

 

 Trust                  الثقة .4
 

يعتمد البحث العلمي علي الثقة المتبادلة بين الباحثين, بحيث يقوم كل باحث بإجراء بحثة بدقة وعناية, 

علي بناء عالقات صادقة مع الزمالء الذين يعملون معه في نفس يجب علي الباحث العمل  هلذا فان

يعتمد البحث العلمي ايضا على الثقة  المجال البحثي حتي يحصل علي تعاون اكبر ونتائج اكثر دقة. كما

بإجراء بحثه بدقة ومحاولة بناء عالقة طيبة مع الذين يعمل معهم حتى  باحث المتبادلة بحيث يقوم كل

 . يحصل على نتائج أكثر دقة

 

 

https://www.manaraa.com/post/6470/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D9%87
https://www.manaraa.com/post/6442/%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B


  
  
 

 

21 | P a g e  

2025-2020 جامعة فاروس باالسكندرية -لكلية السياحة وإدار ة الفنادق  اإلستراتيجية للبحث العلمى الخطة  

17/2/2021اعتماد مجلس الكلية بتاريخ   

Pharos University in Alexandria 

Faculty of Tourism and Hotel Management 

Accredited by the National Authority for Quality Assurance of Accreditation and Education  

 Respect of persons         إحترام االشخاص .5
 
بحث, وذلك حفاظا علي سابقة من المبحوثين خالل فترة ال علي موافقة الباحث من حصولتأكد ال

الملكية الفكريه للباحثين. حيث تؤدي الملكية الفكرية دورا أساسيا في وظيفتي البحث والتدريس على 

صعيد الجامعات ومؤسسات البحث العلمي. ويشمل ذلك الملكية الفكرية التي ابتكرتها 

 الجامعات/المؤسسات البحثية في الملكية الفكرية التي تستخدمها في عملها.

 
 Confidentiality    سرية المعلومات .6

 
حماية هوية عينة الدراسة في كل األوقات والحرص على عدم  البحث العلمي حيث أن من أخالقيات

 .الكشف عن هويتهم أو أسرارهم

 
 اإلنصاف والموضوعية .7

 
أن يقوم بإجراء المناقشات أن يكون الباحث منصفاً وموضوعياً في بحثه و البحث العلمي من أخالقيات

 باالعتماد على األدلة والبراهين العلمية.

 
 التواضع العلمي وعدم استغالل المواقف .8
 

وعدم  أن يتصف الباحث بشخصية علمية متواضعة متقبلة لنقد اآلخرين خالقيات البحث العلميمن أ

 ستغالل االخرين.ا

 
 التغذية المرجعية .9

 
استفادة المستهدفين  نعلى الباحث أن يعطي المستهدفين بالبحث فكرة عن بحثه ويبين لهم الهدف م

 من النتائج اإليجابية للبحث.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.manaraa.com/post/3311/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8
https://www.manaraa.com/post/2175/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9
https://www.manaraa.com/post/4804/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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 المبادئ العامة الخالقيات البحث العلمي

 البحث لتخطيط المصاحبة األخالقية ( المبادئ1

الباحث في التفكير في مشكلة البحث وفي إعداد تصميم بحثي يجيب به عن التساؤالت عندما يبدأ 

 : المطروحة في المشكلة فإنه يجب أن يفكر في أمرين هامين

 
أال يكون خطة بحثه بمثابة نسخة مكررة طبق األصل من دراسة أخرى سابقة بالشكل  ل:األو األمر

العلمية . وهذا ال يمنع من أن يفكر الباحث في إجراء  الذي يلقي ظالال من الشك على أمانة الباحث

دراسة مناظرة لدراسة أجريت في بيئة أخرى إال أن ذلك يجب أن يكون محكوما ببعض الضوابط منها: 

ر دراسة سبق إجراؤها في بيئة ااإلشارة الواضحة إلى الدراسة األصلية ووجود أو فائدة علمية تبرر تكر

 . أخرى

 
ال يكون هناك احتمال بأن تؤدى الدراسة المزمع إجراؤها إلى إلحاق ضرر ظاهر أو محتمل أ :الثاني األمر

بأشخاص آخرين . وفي حالة احتمالية وقوع ضرر أو إلحاق أذى بأشخاص آخرين، فإن الباحث يجب أن يلجأ 

تجنب  إلى من يستطيعون تقديم مشورة صادقة فيما يتصل بكيفية إجراء الدراسة لفائدتها العلمية مع

 .إمكانية إلحاق أذى بالمشاركين في الدراسة

 

  البيانات جمع لعملية المصاحبة األخالقية ( المبادئ2

تنشأ معظم المشكالت األخالقية في الفترة التي يقدم فيها الباحث على تجميع بياناته من المشاركين 

وازن بين العديد من القرارات في الدراسة فتلك المرحلة بمثابة موقف صعب يحتاج فيه الباحث إلى أن ي

التي تبدو متعارضة مع بعضها وخصوصا تلك التي تتصل باألضرار المحتمل حدوثها لألفراد المشاركين في 

 . الدراسة

المشاركين في الدراسة ،  المبحوثينعلى سبيل المثال : لو أن من بين إجراءات البحث إساءة معاملة 

نه قد تكون لها قيمتها من الناحية العلمية فإن السؤال الذي وذلك من أجل الحصول على معلومات معي

جديدة على   يجب أن يسأل في تلك الحالة هو هل يتم مثل هذا البحث من أجل الحصول على معرفه

الرغم مما يسببه هذا من انتهاك للحقوق الخاصة لألفراد ؟ أم أن حماية تلك الحقوق الخاصة لألفراد 

 هذه المعرفة ؟ تقتضي منا أن نضحي بمثل
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  البيانات مع التعامل لعملية المصاحبة األخالقية ( المبادئ3

وتتمثل تلك الصفات في حرص الباحث على سرية البيانات الخاصة بكل مشارك من المشاركين في 

الباحث أن يستغل تلك األسرار في التشهير باألشخاص الذين ائتمنوه عليها أو  الدراسة وال ينبغي على 

وما يصدق على التعامل مع البيانات الخاصة باألفراد يصدق أيضا عند التعامل مع البيانات  ابتزازهم. في 

التي تشير إلى مؤسسة معينة بذاتها خصوصا إذا ما كانت تلك اإلشارة تسيء إلى تلك المؤسسة على 

 . وجه التحديد

 

عليها بعد معالجته للبيانات تبرز عدم  مأزق أخالقي آخر قد يقع الباحث عندما يجد أن النتائج التي حصل

فقد يلجأ الباحث في مثل هذه  صحة وجهة النظر التي يتبناها البحث سواء كان التبني صريحا أو ضمنيا. 

الحاالت إلى إجراء تعديالت في البيانات الخام تمكنه من أن يحصل على نتائج تدعم وجهة النظر المتبناة 

فالنتيجة  باألمانة العلمية يعبر عن فهم منقوص لطبيعة البحث العلمي. في البحث فإن ذلك يمثل إخالال 

البحثية سواء كانت إيجابية أو سلبية أم تعبر عن إسهام علمي بقدر إتباع الباحث ألسس وإجراءات 

والتجاء الباحث إلى محاولة إجراء تعديالت في البيانات إنما يتم عن شعور داخلي بأنه لم  البحث العلمي. 

 .ع تلك األسس واإلجراءات بشكل أمينيتب

 

لذا فإن الباحث يجب أن يلتزم بتلك األسس واإلجراءات وأن يكون أمينا في تعامله مع بيانات بحثه وأن 

يكون موضوعيا في نقد تصميم بحثه لو جاءت النتائج مخالفة لتوقعات البحث كما يجب أن يدرك الباحث أن 

حثي بمثابة وثيقة ستداولها أجيال بعده وسوف يشهد الباحثون بها النتيجة التي يسجلها في تقريره الب

 . في مواقف عديدة

 -: باالضافة الي التطرق الي بعض المخاطر التي قد يتعرض لها الباحث علي سبيل المثال

اختيار الباحث لالسلوب االحصائي ليس مبنيا علي أسس علمية وإنما تحكمت فية وجهة النظر  .1

 الشخصية للباحث.

 خلي الباحث عن االمانه العلميه في كتابة نتائج البحث ت .2

 كتابة نتائج البحث بصوره غير مكتملة  .3

 عدم الدقة في رصد النتائج العلمية كما اوضحت الدراسة  .4

 التحيز الذاتي في كتابة نتائج االبحاث العلمية  .5
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 فيما يتعلق بإجراء البحوث العلمية

ة حول العالم ويعتمد البحث العلمي على األساليب المنظمة البحث العلمي هو الطريق األمثل للمعرف

الموضوعة في المالحظة وتسجيل المعلومات ووصف األحداث وتكوين الفرضيات ويرتكز على الضوابط 

 األخالقية في جميع مراحلة.

 

 أهم قيم أخالقيات البحوث هي األمانة العلمية من حيث:
 

ارة إلى المصادر التي استقى منها الباحث المعلومات التي اإلش -احترام الملكية الفكرية لألخرين: .1

 استعان بها في بحثه وفق أصول منهجية مع ذكر اسم المؤلف.

 .(plagiarism)( واالنتحال falsification( والتزييف )(fabricationعدم الغش العلمي: مثل اإلختالق , .2

 

 وعليه ينبغي على عضو هيئة التدريس
 

ودقة ودون تحيز من جانب الباحث، وال يمكن التسامح في االحتيال العلمي  جمع البيانات بعناية .1

 المتعمد. 

 توافق أبحاث عضو هيئة التدريس مع الخطة البحثية للجامعة. .2

 توجيه بحوثه لما يفيد المعرفة والمجتمع واالنسانية كإلتزام أخالقي أساسي بحكم وظيفته.  .3

 فال ينسب لنفسه إال فكره وعمله فقط.  األمانة العلمية في تنفيذ بحوثه ومؤلفاته .4

يراعى أن تنسب المؤلفات الى صاحبها واليليق أخالقيا تبادل األسماء على المراجع بهدف مكاسب  .5

 مالية أو مكانة علمية. 

وواضحا ومفهوما بدون أي  ٪۲۰يجب ان يكون مقدار االقتباس من المصدر محددا بنسبة ال تزيد عن  .6

 لمرجع كاماللبس أو غموض مع كتابة ا

اخالقيات البحث بالتقديم الى لجنة يجب ان يلتزم الباحث من اعضاء هيئه التدريس او الهيئه المعاونه  .7

 اللجنة قبل التقدم بالبحث . استماراتملئ لالعلمي 

 فيما يتعلق بالنشر العلمي

المعرفة، ومصدرا يعد النشر العلمي المحصلة النهائية للبحوث العلمية، والباب الرئيسي لنشر العلم و

أساسيا للحضارة اإلنسانية. كما يعد البنية األساسية لتأسيس وتطوير التعليم بجميع مراحله وتأتي 

أهمية النشر العلمي في الجامعات أنها الطريق العلمي والفاعل إليصال المعرفة الرصينة والحلول 

لويات الرئيسية التي تقع على عاتق المناسبة إلى من يحتاجها لذا فان االهتمام بهذا الجانب من األو

عضو هيئة التدريس ويجب عليه األخذ في االعتبار بعض األسس الرئيسية التي يجب اتباعها في النشر 

 كالتالي: العلمي
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ينبغي على كل باحث أن يكون قد شارك في العمل بدرجة تكفى ليتحمل المسؤولية أمام القراء عن  .1

 أجزاء معينة من المحتوى. 

أعمال الباحثين السابقين في الموضوع محل البحث وال يجب على الباحث أن ينسب لنفسه ذكر  .2

 فكرة مسبقة أو درست من قبل آخرين. 

 اإلشارة إلى الدراسات السابقة التي قد تكون أعطت نتائج مختلفة.  .3

له إلى توص ا  سعى الباحث لتعريف نفسه بين زمالئه، فمن غير المقبول أخالقيا للباحث أن يذيع نب .4

 نتائج معينة للعامة، قبل نشرها في المجالت العلمية. 

 االعتراف بإسهام من شاركوا في البحث والتعريف بما قدموه. .5

كتابة المراجع بدقة تمكن من الرجوع إليها وعدم كتابة مراجع لم يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة  .6

 قراءة اضافية. 

 خصوصا اذا تعلق األمر بأمور شخصية أو بمسائل مالية أوالمحافظة على سرية البيانات واجبة،  .7

 سلوكية. 

يراعى تحديث البيانات في المؤلفات المقررة على الطالب حتى اليتوهم الطالب حقائق غير صحيحة  .8

نتيجة لعدم تحديث البيانات، أو على األقل ال يكونوا محيطين باألوضاع الحديثة، وهذه مسئولية 

 أخالقية جسيمة. 

ام الملكية الفردية لألخرين حيث تم إتباع اإلجراءات القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية إحتر .9

 الخاصة بالمؤلفات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 فيما يتعلق باإلشراف على الرسائل العلمية لطالب الدراسات العليا 

الجامعيين سبيل التطور والتقدم ألي مجتمع واإلشراف على تعد البحوث العلمية والدراسات العليا للطلبة 

الرسائل العلمية ليس مجرد عمل روتيني يزاوله أي عضو هيئة تدريس، بل هو عمل فني تعليمي 

تنسيقي استشاري، يقوم به مشرف ممارس للبحث العلمي من أجل مساعدة الطلبة الباحثين على 

الجامعي أن يكون ملتزما أخالقيا ألنه القدوة الدائمة أمام  امتالك مهارات البحث ويتعين على األستاذ

لذا طالبه وأن يؤدي عمله في كل موقع بامانة وإخالص، حريصا على النمو المعرفي والخلقي لطالبه 

 ينبغي عليه القيام باآلتي : 

 األمانة والموضوعية في اختيار موضوع الرسالة ونقاط البحث.  .1

 وإنما يعلمهم طرق الوصول إليها. عدم تلقين النتائج للطالب  .2

 ال يعلمهم المهارات فقط وإنما طرق تنمية المهارات.  .3

 دون اإلشارة إلي مجهودهم.  ةعدم استغالل طالبه إلنجاز أبحاثه الخاصة أو لترقيه علمي .4
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 التأكيد الدائم والمستمر على أهمية األمانة العلمية والسرية.  .5

اعد والقيم األخالقية ومعرفتهم بقوانين وسياسات المؤسسة التأكد من إلمامهم والتزامهم بالقو .6

 البحثية التابع لها. 

 اإللتزام باستخدام وقت اإلشراف العلمي استخداما جيدا وبما يحقق مصلحة الطالب والمجتمع.  .7

 توجيه طالبه التوجيه السليم بشأن مصادر المعرفة وأوعية المعلومات ومراجع الدراسة.  .8

 جيه السليم فيما يكلفهم به من واجبات أو بحوث أو مشروعات توجيه طالبه التو .9

 متابعة أداء طالبه إلى أقصى مدى ممكن.  .10

 تأهيل الطالب على تحمل مسؤولية بحثه و تحليالته ونتائجه.  .11

تنمية قدرات الطالب على التفكير المنطقي، وان يتقبل توصله إلى نتائج مستقلة بناء على هذا  .12

 التفكير. 

 ة الطالب على التفكير المستقل وإظهار احترامه لرأيه المبني على أسانيد محددة. احترام قدر .13

 السماح بالمناقشة واإلعتراض وفق أصول الحوار البناء وتبعا آلداب الحديث المتعارف عليها  .14

الحياد في تقييم العمل األكاديمي والتحكيم الدقيق والعادل للبحوث سواء التي يشرف عليها عضو  .15

 تدريس أو التي يدعي لالشتراك في الحكم عليها. هيئة ال

 

 فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في البحث العلمي بجامعة فاروس

دليل حقوق الملكية الفكرية حدد نطاق الحماية للملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس في كل كلية ي .1

وفقاً للنوذج المخصص  تخاذ الالزملجنة اخالقيات البحث العلمي لفحص الحاالت وإ والنشر عن طريق

  .لدلك

و مؤلف داخل الجامعة تكون الملكية لهذا العمل أيا أفي حالة قيام عضو هيئة التدريس بعمل بحث  .2

أسم عضو هيئة التدريس علي  ةبشرط أن يتم كتاب هكان نوعة للجامعة ويوضع شعار الجامعة علي

 .هالعمل واالعتراف ب

يمكن  هنفات التي تمتلكها يجعلها تحتفظ بحق مراجعتها وبناءا عليوضع شعار الجامعة علي المص .3

 للجامعة أن توقع بعض االتفاقيات الخاصة بأستغاللها خارج الحرم الجامعي.

يلتزم عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند االستفادة من مؤلفات الغير بإتباع طرق التوثيق  .4

 . ه المعروفة حتي ينسب المصنف لمالك
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 لجنة أخالقيات البحث العلمي 

يجب اتباع اجراءات محددة عند وجود اي شك بوقوع انتهاك لمبادئ السلوك العلمي السليم. لذلك 

شكلت الكلية لجنة الخالقيات البحث العلمي لمتابعة مدي توافق البحث العلمي مع قواعد االمانة 

متابعة االمانة ولمستفيدة من البحث العلمي العلمية وتحمل مسئولية وأمانة البحث لدي كافة االطراف ا

عن اي حاالت مزعومة تتعلق  بالغاإلووالتأكد من اتباع قواعد حقوق الملكية الفكرية والنشر  العلمية

 او انتهاك للملكية الفكرية .بسوء السلوك العلمي 

 المسئوليات والواجبات 

اللتزام بكافة المبادئ االخالقية المصاحبة ايتحمل جميع العاملين بالبحث العلمي مسئولية التأكد من 

 وإتمامة بموجب القوانين المراعية لذلك ومنع وقوع إساءات علمية.للبحث العلمي, 

 أمثلة النتهاك االمانة العلمية

 تحريف نتائج االبحاث العلمية  .1

 تقديم النتائج بصوره غير واضحة  .2

 تقديم بيانات وهميه وليست علي اسس علمية  .3

 يب احصائية بشكل خاطئ عن قصدتطبيق اسال .4

 .التفسير غير الدقيق او التحريف المقصود لنتائج االبحاث العلمية  .5

حذف أسماء المؤلفين المساعدين الذين قدموا مساهمه ملموسة في البحث او اضافة اسماء  .6

 اشخاص لم يشاركوا بالبحث او لم يساهموا بطرق ذات قيمة.

 الجراءات التي تسمح بالكشف عن االخطاء ودرجة عدم الدقة.االهمال في اجراء البحث او اغفال ا .7

 .اهمال القواعد المتبعة في التعامل مع البيانات السرية .8

 العقوبات

إذا تم التحقق من حصول سوء سلوك علمي , فهناك العديد من العقوبات التي تتراوح بين التأنيب في  .1

 .أخفها والطرد في أشدها 

تبقي ضمن اختصاص مجلس الكلية والمجالس االعلي وجهات التحقيق ان مسئولية فرض أية عقوبات  .2

المختصة وبالتالي فلن تكون هناك مجال للجوء الي جهات اعلي رسمية وستبقي المخالفات ومدي 

 تطبيق القواعد عليها في حدود المجتمع االكاديمي.

في ها من أهمية قصوي بقي تنمية الضمير العلمي الناضج هو المحور الجوهري عند الباحث, لما لت .3

  إنتاج االبحاث العلمية.


