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 مقدمة .1

النشر و لتسجيل أحباث أعضاء اهليئة التدريسية يتضمن ىذا الدليل خالصة اإلجراءات املعتمدة 
 . ومتابعتها العلمي

وقرارات ، فيذيةنيهدف ىذا الدليل إىل تلخيص ما ورد يف قانون تنظيم اجلامعات والالئحة الت
اآلليات ضبط وضع أسس موحدة لو ، ةاث أعضاء اهليئة التدريسيبأحبجملس التعليم العايل املتعلقة 

 .خمرجاهتا واستثمارمتابعتها و كليات واملعاىد العليا يف اجلامعة لتسجيل األحباث الاملتبعة يف 

 هاوأقسام البنية التنظيمية للبحث العلمي في كليات الجامعة .2

 : من -(1شكل )-تتألف البنية التنظيمية 
طط البحثية لوحدات البحث العلمي احملدثة إخلن إطار ضم تنجزأحباث أعضاء اهليئة التدريسية اليت  

  .مراكز التميز التابعة للجامعةو يف الكليات واملعاىد 
ضمن إطار برامج الدراسات العليا يف الكليات واملعاىد  تنجزأحباث طالب الدراسات العليا اليت  

 العليا التابعة للجامعة.

 

 

 

 .ي جامعة دمشق( البنية التنظيمية للبحث العلمي ف1شكل )
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 وحدات البحث العلمي: .3

 قواعد عامة -3-1

وحففدات للبحففث العلمففي )ىندسففية، حقوقيففة، صففحية، واملعاىففد العليففا تؤلففف يف الكليففات  
ينتمفففي كفففل عضفففو ىيئفففة تعليميفففة متففففر  إىل ، وجيفففن أن (إخلزراعيفففة، صفففناعية، اقت.فففادية..

 واحدة من ىذه الوحدات حكماً. 

علففففق األقففففل تعليميففففة متفففففر   ىيئففففة ة أعضففففاء ثالثففففتتكففففون وحففففدة البحففففث العلمففففي مففففن  
وجيففوز يف االففالت الففيت ل يتففوار ايهففا االففد األد   ،بإخت.اصففات متجانسففة أو متكاملففة

 من األعضاء أن تؤلف الوحدة من األعضاء املتوارين.
 أو أكثر، ويتألف اريق البحث من باحث أو أكثر.  حبثٍ  اريقَ  تضم  ميكن للوحدة أن  

 وحدات البحث العلمي إجراءات تشكيل  -3-2

ة وحفدة حبفث علمفي املشاركة يف عضوي يف ونالرا ب ونأعضاء اهليئة التعليمية املتفر يتقدم  -1
يف اخت.فففففاأ مفففففا أو يف عفففففدد مفففففن الخت.اصفففففات بطلفففففن تفففففأليف وحفففففدة حبفففففث علمفففففي 

 :اآلتيةإىل جملس القسم املختص يبينون ايو املعلومات  املتجانسة أو املتكاملة
   ح.املقًت  اسم الوحدة 
 خت.اأ الوحدة.اخت.اصاهتم و اواخت.اصاهتم والعالقة ب   الوحدةأمساء أعضاء  
  .جمال نشاط عمل الوحدة 

يعفر  الطلفن علفق جلنفة البحفث العلمفي بعد أخذ رأي جملسي القسم والكلية املخت.   -2
الوحففدة ونشففاطها املقففًتح مففع خطففة جامعففة  انسففجامإلبففداء الففرأي يف املخت.ففة يف اجلامعففة 

 .لبحث العلميدمشق ل
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املعتمدة من وحدة البحث العلمي ل يتشكوالدراسات العليا يقًتح جملس البحث العلمي  -3
 جلنة البحث العلمي.

 قرار من رئيس اجلامعة. لة مبوجن مشك   وىيكلتهاالوحدة تعد  -4

 لنشاطاهتا وحدة البحث العلمي دمارسة -3-3

وجيففوز أن تعمففل جزئيففاً أو   ،تقففوم وحففدة البحففث العلمففي بأعماهلففا يف مبففاب الكليففة وخمابرىففا .1
كلياً خارج الكلية أو اجلامعة مبوااقة جملس البحفث العلمفي والدراسفات العليفا إ ا و يتفوار 

 أو إ ا اقتضففففي طبيعففففة العمففففل ،املكففففان الكففففايف أو التجهيففففزات الالزمففففة لعملهففففا يف الكليففففة
 . لك

يف كليفة أخفرى يف جيوز للوحدة أن تتعاون مع وحدة أخرى أو أكثفر يف الكليفة نفسفها أو  .2
 اجلامعة. 

 تتألف اهليئة العامة لوحدة البحث العلمي من أعضائها كااة.  .3
و لفك ملفدة عفام  ،اهليئفة التدريسفيةأعضفاء ينتخن أعضاء الوحدة من بيفنهم رئيسفاً هلفا مفن  .4

 ويدير الرئيس أعمال الوحدة يف حدود ما تقرره ىيئتها العامة. ،قابل للتجديد
راً كفل ثالثفة أشفهر عفن مراحفل سفث البحفث يف الوحفدة إىل رئفيس يقدم رئيس الوحدة تقريف .5

القسففم ليحففال إىل كففل مففن عميففد الكليففة ونائففن رئففيس اجلامعففة لشففؤون البحففث العلمففي 
 والدراسات العليا. 

يقففدم رئففيس الوحففدة إىل جملففس البحففث العلمففي والدراسففات العليففا تقففارير سففنوية عففن سففث  .6
 .واألاق املستقبليةأذمزتو الوحدة، ويضمنها خالصة ما  ،البحث يف وحدتو

وحتففتفب بنسفف   ،تتففابع مديريففة البحففث العلمففي يف اجلامعففة عمففل وحففدات البحففث العلمففي .7
جملفس البحفث إىل  التقفوميهبفذا  روتراع تقفاري ،أدائها باستمرار وتقومي ،من تقاريرىا الدورية

ىفذه الوحفدات اليت تضمن حسن سفث عمفل ختا  اإلجراءات ل العلمي والدراسات العليا
 .و مع خطة اجلامعة للبحث العلميانسجامو 
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 قواعد متممة -3-4

ن أعضفاء يف ثو جيوز أن يشًتك يف وحدة البحث العلمي متفر ون من كليات أخفرى وي.ف .1
 اهليئة العامة للوحدة. 

جيففوز لعضففو وحففدة البحففث العلمففي النتقففال للعمففل يف وحففدة أخففرى داخففل الكليففة أو يف   .2
رار مففن رئففيس اجلامعففة بنففاًء علففق اقففًتاح جملففس البحففث العلمففي كليففة أخففرى يف اجلامعففة بقفف

وجلنفففففة البحفففففث العلمفففففي والدراسفففففات العليفففففا بعفففففد أخفففففذ رأي اةفففففالس يف الكليفففففات املعنيفففففة 
 يف لفففففيت ير فففففنأن يكفففففون اخت.اصفففففو مالئمفففففاً لخت.فففففاأ الوحفففففدة ا علفففففقاإلخت.اصفففففية 

 يف الوحدة املنقول منها. قبل  لك باللتزامات املًتتبة عليو  يَ النتقال إليها، وأن يف

 :تسجيل أبحاث أعضاء الهيئة التدريسية .4

 إجراءات التسجيل -4-1

خمطفط حبفث  تسجيل حبث واال.ول علق دتويفل لفويف عضو اهليئة التدريسية الرا ن يعد  .1
ه مفففن رئفففيس وحفففدة البحفففث العلمفففي الفففيت ينتمفففي اعتمفففادبعفففد  وينفففاقمل املخطفففط ،مف.فففالً 
يف القسم املختص قبل أسبوع علق األقفل ضضفرىا  هايعلن علمي يف جلسة سيمنار إليها،

رئيس القسم وأعضاء جملس القسفم وأعضفاء اهليئفة التدريسفية مفن أصفحاب الخت.فاأ، 
التعديالت املطلوبة علق خمطفط البحفث الفذي يعفر  بعفد عضو اهليئة التدريسية مث جيري 

يفففع مفففن أ يفففة البحفففث ومفففن أن مبعفففد تأكفففد جملفففس القسفففم   لفففك علفففق جملفففس القسفففم.
البحففث  اسففتمارةعتبففار يف يف جلسففة السففيمنار أخففذت بعفف  ال طرحففيظففات الففيت و حاملل

  :أيتخمطط البحث إىل جملس الكلية مع اقًتاح املوااقة علق مايالعلمي، يراع 

  البحثموضوع. 
 .خمطط البحث 

 البحث العلمي استمارة. 
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 لبحفففث العلمفففي،ا اسفففتمارةيقفففوم نائفففن العميفففد للشفففؤون العلميفففة بدراسفففة خمطفففط البحفففث و  .2
اإنفو يعيفد ا  جملفس الكليفة، وإل لفقعوإ ا وااق عليهما أحاهلما  ستعانة بلجنة،و الوميكن

 ظات.و حإىل القسم مع املل
البحفث العلمفي علفق جملفس الكليفة. ميكفن جملفس  استمارةيعر  خمطط البحث العلمي و  .3

 حفال املوااقفة، الكلية أن يعيد املوضوع إىل القسم أو أن يواافق علفق تسفجيل البحفث. يف
 يراع قرار جملس الكلية إىل جملس البحث العلمي والدراسات العليا.

علففففق جلنففففة البحففففث العلمففففي  البحففففث العلمففففي اسففففتمارةيعففففر  خمطففففط البحففففث العلمففففي و  .4
اجلامعة والنظفر يف  ةموضوع البحث مع خط انسجاماملخت.ة يف اجلامعة إلبداء الرأي يف 

 :اآلتيةاملعايث  لواحد من واقاً  ،ياً جزئ ودتويل اجلامعة للبحث كلياً أ

أن ينففدرج موضففوع البحففث ضففمن أحففد احملففاور البحثيففة املعتمففدة يف خطففة البحففث  - أ
 العلمي للجامعة.

ليميففففة الففففيت تقففففدمها أن تففففؤدي نتففففائج البحففففث إىل تطففففوير يف إحففففدى النففففواحي التع - ب
 هم يف راد البنية التحتية للمخابر التعليمية أو البحثية.اجلامعة أو تس

ىتمامففات إحفدى املؤسسففات أو اهليئففات اأن يت.فدى ملشففكلة علميفة تقففع ضفمن  - ت
 من التمويل. جزءٌ العاملة يف سوق العمل احمللية علق أن يقع علق عاتقها 

أو أن  ،عيفففد املوضفففوع إىل الكليفففةتأن  للبحفففث العلمفففي املخت.فففة لجنفففة الدائمفففةالميكفففن 
 ومي  خففففارجي  لتقففففأن تسففففتع  مبحكمفففف هففففاوااففففق علففففق تسففففجيل البحففففث، كمففففا ميكنت

لفس البحفث العلمفي جم مقًتحهفا إىل اللجنفة رافعتيف حفال املوااقفة،  .خمططات األحباث
  والدراسات العليا.

للعمفل يف علفق التسفجيل بفدءاً البحث العلمي والدراسات العليفا تاري  موااقة جملس  يع د .5
 .البحث ماو ضدد موعد لحق لو يف خمطط البحث
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لمفففففي مبوااقفففففة نائفففففن رئفففففيس اجلامعفففففة لشفففففؤون البحفففففث العلمفففففي دير البحفففففث العملفففففميكفففففن  .6
تسففففمية أحففففد أعضففففاء اهليئففففة  لففففك  ييف بعففففا االففففالت الففففيت تسففففتدعوالدراسففففات العليففففا 

سففففث العمففففل يف  ملتابعففففة أو املراكففففز البحثيففففة األخففففرىأو اجلامعففففات  التدريسففففية يف اجلامعففففة
ة إىل جلنفة تتبفع تقفاريره الدوريفامل ويف ىذه االالة يراع البحث املعتمد. البحث واقاً ملخطط

 البحث العلمي املخت.ة.

 :حبثاألوراق املطلوبة لتسجيل  -4-2

 الباحث الرئيسي وميع الباحث  املشارك . من املوث قخمطط البحث  -

موقعفة  ،املعلومفات ايهفا كفل  بعفد مفلء   واقاً للنمفو ج املعتمفدالبحث العلمي  استمارة -
رئففيس القسففم املخففتص مففي إليهففا الباحففث و رئففيس وحففدة البحففث العلمففي الففيت ينتمففن 

 وعميد الكلية.

موقعففاً مففن النائففن العلمففي ورئففيس القسففم املخففتص وأعضففاء جملففس  السففيمنارحمضففر  -
 القسم.

 وإرااق منو ج اإلسفتبان نانات اإنو جياستب ن البحث املسجل إجراء أيتطل  يعندما  -
 املقًتح.

بالبشر أو بالكائنات االية وجفن رتباط مباشر اإنساب أو  عدٌ عندما يكون للبحث بُ  -
 موااقة جلنة األخالقيات املعتمدة من اجلامعة. إرااق

  تنفيذ األحباث -4-3

لباحث أن يقفدم تقريفراً علميفاً ينبغي ل ،ثالثة أشهر لقألحباث اليت تزيد مدة إذمازىا عيف ا .1
 نتهاء كل مرحلة من مراحل البحث أو كل ستة أشهر أيهما أقرب. الدى 
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وافففق خمططاهتفففا الزمنيفففة املعتمفففدة يف األحبفففاث تنفيفففذ لبحفففث العلمفففي مبتابعفففة تقفففوم مديريفففة ا .2
لألحبففاث علففق  املتتبعفف البحففث العلمففي وعففر  التقففارير العلميففة الدوريففة وتقففارير  ةإسففتمار 

تنفيفففذ األحبفففاث واقفففاً ملخططاهتفففا ورافففع مقًتحاهتفففا  تقفففوميجلفففان البحفففث العلمفففي املخت.فففة ل
 لعليا.ةلس البحث العلمي والدراسات ا

حيث ل جيوز صرف نفقات  يرتبط تقدمي التمويل املعتمد بإذماز املراحل املختلفة للبحث .3
  .أي مرحلة من مراحل البحث قبل التأكد من تنفيذ املرحلة اليت سبقتها

لفففس البحفففث العلمفففي والدراسفففات العليفففا أن يقفففرر وقفففف البحفففث إ ا رأى عفففدم جفففدوى ة .4
 الستمرار ايو.

يف جلسفففة سفففيمنار  يعفففر مف.فففاًل  يقفففدم اريفففق البحفففث تقريفففراً علميفففاً نتهفففاء البحفففث اعنفففد  .5
يعلنهفففا القسفففم املخفففتص قبفففل أسفففبوع علفففق األقفففل ضضفففرىا رئفففيس القسفففم وأعضفففاء جملفففس 

يرافففع للمجفففالس العلميفففة و  ،القسفففم وأعضفففاء اهليئفففة التدريسفففية مفففن أصفففحاب الخت.فففاأ
ملوااقة عليو من قبل جلنفة املخت.ة مث يقر يف جملس لبحث العلمي والدراسات العليا بعد ا

  البحث العلمي املخت.ة يف اجلامعة.

 :النشر العلمي .5

 عائدية نتائج البحث -5-1

 .ملك للجامعةخًتاع وعائدات اوما ينتج عنو من براءات  البحث العلمي -1

أن البحفث  اإلشفارة إىلمرتبطة بالبحفث،  جين علق الباحث عند نشر مقالت علمية -2
 .املشارك  الباحث ميع أمساء و كر  هاو دمول من مسجل يف جامعة دمشق

مففع ىففذه نشففر البحففوث العلميففة املمولففة مففن جهففات خففارج اجلامعففة واففق التفففاق املفف م ت -3
 .اجلهات
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 اةالت املعتمدة للنشر العلمي -5-2

ضففمن إحففدى الوجهففات األساسففية يشففًتط النشففر العلمففي يف اةففالت العلميففة احملكمففة  -1
 :اآلتية

 .جمالت جامعة دمشق احملكمة - أ
 جمالت اجلامعات السورية األخرى احملكمة. - ب
أو  Web of sciencesو  Scopusاةالت املدرجة ضمن قاعديت بيانات  - ت

 .  معتمدة من جملس التعليم العايلقواعد بيانات أخرى 
الواردة يف  ث )املطبوعة واإللكًتونية( احملكمة اةالت العربية والعاملية  - ث

يف اجلامعة بقرارات من اةالس عتمدة واملنفة الذكر آ البيانات قواعد
 .املعتمدة يف اجلامعة أصولً  اجلامعية ةالعلمي

، ألنفو يف ىفذه النشر يف أي من الدوريات  ث املدرجة ضمن البنود السفابقةبل ين.ح  -2
ن علق مفن ير فن أن يعتمفد نشفره ايهفا أن يتقفدم بطلفن إىل مديريفة البحفث االالة جي

ىففذه  مففن الدوريففة مراقففاً بعففدد حففديث واحففد علففق األقففل دعتمففاالعلمففي يف اجلامعففة ل
مفن قبفل جلنفة  إ  حتكمهفا، احسفناةلة ت.در إلكًتونياً  إ ا كانيالدورية أو بالرابط 

ىا إىل جملس البحث العلمي والدراسات العليفا لبفي اإلعفًتاف ر تراع تقريو خت.اصية، ا
 .ة حمكمة أو عدم اإلعًتاف هباي  ة علمباةلة جمل  

 وتعويضاتو النشر تأمكاا -5-3

 الدوريات واقاً ملا يلي: ىحدإيف مينح الباحث مكااأة عند نشره  -1

اةفففالت ون ألفففف لفففثة سفففورية لكفففل حبفففث منشفففور يف جملفففة حمكمفففة عامليفففة )مخسففف 
 .(Web of sciencesو  Scopusاملدرجة ضمن قاعديت بيانات 

 .كمةلكل حبث  ث مسجل منشور يف جملة علمية حم آلف لثة سورية ةمخس 
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 .لكل حبث مسجل منشور يف جملة علمية حمكمة لثة سورية فلأعشرون   

 ةالنشففر يف جمففالت عامليففيف  ونتشففجيعاً للنشففر العففاملي ميففنح أعضففاء اهليئففة التدريسففية الرا بفف -2
 لثة سورية لكل صفحة. 555بلغة أجنبية ل جييدوهنا تعويا ترمة مبقدار 

 المشاركة بالمؤتمرات العلمية: .6

يف املففؤدترات احملليففة والعربيففة والعامليففة ىيئففة تدريسففية أن يشففارك وعلففق نفقففة اجلامعففة عضففو  ضففق لكففل
 :علق

 .يف املؤدتر علق شكل بوسًت( مشفويا أ عرضي)سواء  أن يقدم ورقة علمية مقبولة .1
 من قبل رئاسة اجلامعة اً يكون املؤدتر معممأن  .2
 لكل حبث مسجل(.ن تكون املسا ة ضمن إطار حبث مسجل )مسا ة واحدة أ .3

 اإليفاد بمهمات علمية للبحث العلمي: .7

 :العامة الشروط -7-1

 ترشفيحو، علفق اجلامعفة جملفس موااقفة بعفد التدريسفية اهليئفة عضفو إيففاد قفرار إصفدار يفتم -1

 :قد يكون أن علق

 البحث موضوع عن اً سيمنار  أجرى و ،أجلو من سيواد الذي للبحث مبخطط تقدم -1
 .القطر خارج ولستكمال االاجة ومسو ات وخطتو

 املب  اإليفاد موضوع البحث خمطط يف مب  ىو ما واق منو مراحل وأذمز ببحثو باشر -2
 .البحث العلمي استمارة يف

 .املخت.ة اجلامعية ةالسا موااقة علق ح.ل -3
 العمل وعلق البحث خمطط علق إليها، سيواد اليت العلمية املؤسسة موااقة علق ح.ل -4

 .ايها سيتم الذي
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 .البحث مبوضوع املتعلقة األحباث يف متميزة علمية مؤسسة إىل اإليفاد يتم أن -5
 جمال يف األقل علق حبث  حمكمة علمية دوريات يف نشر قد املرشح يكون أن -6

 أو لكتاب تأليف من بو قام قد كان ما إىل إضاًاة، منو قرين اخت.اأ أو اخت.اصو
 علق إشراف أو لكتاب حتقيق أو جامعي مرجع أو لكتاب ترمة أو جامعي مرجع
 املخت.ة، اجلامعية السةا تعتمدىا دميزة إنشائية أعمال تقدمي أو عليا دراسات رسائل
 .مدرس بوظيفة تعيينو تاري  من اعتبارًا و لك

 الدول ماعدا) البحث يف املستعملة اللغة أو إليو وادسي الذي البلد لغة املرشح يتقن أن -7
 تعليم معهد جيريو معياري لختبار باجتيازه لغويةال مقدرتو إثبات وعليو ،(العربية

 .إليو سيواد الذي البلد بلغة الدكتوراه شهادة علق ح.ل قد يكن و ما اللغات،
 دراسية إجازة أو خارجية بعثة من عودتو بعد سنوات أربع أمضق قد املرشح يكون أن -8

 .أشهر ثالثة علق يزيد بغياب علمي حبث مهمة أو
 .التقاعد علق اإلحالة تاري  من سنوات مخس قبل لإليفاد الًتشيح يكون أن  -9

 :قواعد املفاضلة -7-2

لها عضو اهليئفة التدريسفية بنفاء .  اليت ضَُ  ترتن أولويات اإليفاد علق أساس جمموع النقاط -1
 :طة اليت قام هبا واليت تشملشعلق جممل األن

 هليئة التدريسية.من التعي  يف عضوية ا اً بدء العلمية يف املراتن القدم األكادميي .1

و  (املنشفورة مفن رسفائل الدراسفات العليفا أكثر)مبا ايها البحفوث املنجزة البحوث .2
 .املرجعية الدراسات

والًتمففة  عنففد التففأليف جامعيففة، ترمففة مراجففع أو تففأليف أو جامعيففة تففأليف كتففن .3
 .مرة أول

 .املؤدترات املشاركة يف .4
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يفففاد مبهمففة سففابقة أو تلففك املكاائففة لإل احتسففبيالففيت  األكففادمييل حتتسففن نقففاط القففدم  -2
 .ملراتن علمية تسبق تعي  عضو اهليئة التدريسية املع  من خارج اجلامعة

 أنشطة للباحث قبل تعيينو يف عضوية اهليئة التدريسية. حتتسن أي  ل  -3

 املفاضلة ب  املرشح  علق مستوى الكلية. تتم -4

ويف حفال التسفاوي  ،و يوافد سفابًقاإ ا تساوى عضوا ىيئة تدريسية يف النقفاط يفرجح مفن  -5
 يرجح األقدم بالتعي .

 :اإليفاد -7-3

 .أشهر بأربعة العلمي للبحث اإليفاد مدة حتدد -1

أق.ق،  اً السلفة بالقطع األجنيب لعضو اهليئة التدريسية خالل شهر واحد، حد تطلن -2
من :  55قرار إيفاده مبهمة حبث علمي علق أل تتجاوز قيمة السلفة  اعتمادتاري   من

 تعويضات املهمة.
يًتتن علق املواد تنفيذ مهمة البحث العلمي خالل شهرين من تاري  صدور القرار  -3

 أق.ق. اً حدباإليفاد  الوزاري
يطوى قرار اإليفاد مبهمة حبث علمي إ ا و يتم تنفيذ املهمة بعد أربعة أشهر من تاري   -4

 د واق قواعد اإليفاد.ويكلف املواد ترشيح نفسو من جدي ،وتسًتد املداوعات ،صدوره
س التعليم العايل بناًء علق اقًتاح ةلجيوز تأجيل اإليفاد ألسباب قاىرة يعود تقديرىا  -5

 اجلامعية املخت.ة.اةالس 

 حيث من املدة بباقي حقو سقط إيفاده قرار يف احملددة املدة انتهاء قبل املواد عاد إ ا -6

 .تعويضات أي عنها يستحق ول، جديدة علمي حبث مبهمة اإليفاد ارأ

 .تعويا دون من شهرين علق ليزيد مبا اإليفاد مدة دتديد جيوز -7
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 العلمي البحث جملس ضددىا وسرية ثالثية خمت.ة علمية جلنة تؤلفعند عودة املواد  -8
 أذمز ما ونسبة إيفاده خالل املواد أذمزه الذي البحث قوميلت اجلامعة يف العليا والدراسات

 .املقر املخطط واق
 لدى علمي حبث مبهمة املواد التدريسية اهليئة لعضواملتبقية  املستحقة فق التعويضاتت. -9

إدتامو ميع الواجبات املًتتبة عن ىذه املهمة مبوجن قرار ةلس البحث العلمي والدراسات 
 اللجنة اقًتاح علق بناءً  اجلامعة جملس ضددىا اليت اإلذماز نسبة سنحب ت.فق أو العليا،
 .املذكورة

 :علمي حبث مبهمة اإليفاد من العائد واجبات -7-4

 اجلامعة، مستوى علق حبثو اائدة مدى مبيًنا البحث، موضوع عن كليتو يف حماضرة إلقاء -1
 .إلقائها تاري  من األقل علق أيام عشرة قبل احملاضرة ىذه يعلن أن علق

 ايو يب  عودتو، تاري  من أسابيع ستة أق.اىا مدة خالل مهمتو عن مف.ل تقرير تقدمي -2
 العملية ىلإ املضااة القيمة وبيان إليها، توصل اليت والنتائج أجراىا، اليت األحباث بالتف.يل
 اليت املؤسسة عن صادرة وثيقة التقرير ذاى يراق أن علق املهمة ىذه من والبحثية التعليمية

 .حبوث من أجراه وما العلمي نشاطو أوجو ايها يب  ألنظمتها واًقا إليها أواد
 .حمكمة علمية جملة يف أجراه الذي حبثو نشر -3

 :قواعد إضااية -7-5

 .اإلضايف والتفر  التفر  تعويا علمي حبث مبهمة املواد التدريسية اهليئة عضو يستحق ل .1
 حياتو خالل مرت  من ألكثر علمي حبث مبهمة التدريسية اهليئة عضو إيفاد جيوز ل .2

 .اجلامعات يف الوظيفية
 يف معيًنا كان إ ا بدوره علمي حبث مبهمة لإليفاد املرشح ريسيةالتد اهليئة عضو ضتفب .3

 .العلمية اإلدارية الوظيفة توليو اًتة انتهاء ال  علمية إدارية وظيفة
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 :واجبات عضو الهيئة التدريسية  .8

اجلانن األك  من  ويؤلف ،التعليميةل يتجزأ من نشاط عضو اهليئة  اً يعد النشاط البحثي جزء
 املتفر  التعليمية اهليئة عضووجين علق  .وكذلك اإليفاد مبهمات علمية ،ايع األكادمييمتطلبات الًت 

 العلمي البحث جمال يف العلمية أعمالو ايو يعر  عام لك من دتوز شهر خالل تقريراً  يقدمأن 
 (2منو ج ملحق ) .قدمو تقرير آخر منذ املنقضية الفًتة خالل

 عامةظات و ملح .9

دة يف و ات املرصففعتمففادمففي، مبففا ايهففا مكااففثت البففاحث ، مففن الدتففول نفقففات البحففث العل -1
ومفن  ،املشفاركة يف البحفث أو املمولفة لفوموازنة اجلامعة ومن مواردىا الذاتية ومفن اجلهفات 

 أي م.ادر أخرى يوااق عليها اةلس املختص واقاً للقوان  واألنظمة النااذة.
وأجهففففزة ومففففواد ومراجففففع وجمففففالت تففففؤمن اجلامعففففة مسففففتلزمات البحففففث العلمففففي مففففن خمففففابر  -2

 ونشرات و ثىا واقاً للقوان  واألنظمة النااذة.
لففرئيس اجلامعففة أن يفف م عقففوداً مففع اجلهففات العامففة وعلففق نفقتهففا يف إطففار السياسففة العامففة  -3

للبحففوث العلميففة يف اجلامعففة إلجففراء حبففوث تقففوم هبففا وحففدات البحففث العلمففي بنففاًء علففق 
 تكليف من رئيس اجلامعة. 

مففن اسففتثمار  اجلامعففة% مففن األربففاح الففيت قففد  نيهففا 55نح عضففو اهليئففة التعليميففة نسففبة ميفف -4
 .أي اكتشاف أو اخًتاع أو حبث علمي لو

ألي  أو طلففن دعففم مفففادي أي مقففًتح حبثففيبفف التقففدمضظففر علففق أعضففاء اهليئففة التعليميففة  -5
 علق  لك.اجلامعة  مسبقة من جهة خارج اجلامعة دون اال.ول علق موااقة
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 1الملحق 
 بطاقة تعريف وحدة بحث علمي

 ...............................................................................اسم الوحدة: 
 ..........................................................................اسم رئيس الوحدة: 
 /     /         بتاري : /                   /   رقم قرار التأسيس:

 أعضاء الوحدة:
1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 
3- ................................................................................... 

 أىداف الوحدة:
1- ................................................................................... 
2- ................................................................................... 
3- ................................................................................... 

 جمال نشاط عمل الوحدة بالتف.يل:
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 : نشاطات الوحدة منذ تأسيسها وحىت تارخيو
............................................................................................ 
............................................................................................ 

 البحث املشكلة ضمن الوحدة:ارق 
 جمال عملو أعضاؤه اسم الفريق
   
   

  
  /       /     التاريخ :

 توقيع رئيس الوحدة
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 2الملحق 
 التقرير السنوي ألنشطة البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسة

 (22   /31/7 – 22   /31/7) 22    -22     العام الدراسي
 معلومات شخ.ية -1

 .........................  الكلية أو املعهد :................................... ية:السم والكن
 ..................................... املرتبة العلمية االالية وتارخيها :.: .................. القسم

 ...................................................... اهلاتف : ....: ........ ال يد اإللكًتوب
 ............................................................وحدة البحث العلمي التابع هلا : ..

عفففففود( ل.فففففا  :  –اسفففففتيداع  –إعفففففارة  –التغفففففثات الفففففيت طفففففرأت عفففففل الوضفففففع الفففففوظيفي : ) نفففففدب  -2
 خالل الفًتة ......................... ....................................................... 

مهمففات البحففث العلمففي )موضففوع املهمففة، بلففد املهمففة ، جهففة املهمففة ، مففدة املهمففة ، مفففن ، إىل(.  -3
............................................................................................ 

) أمسففففاء املشارك ،موضففففوع البحث،اسففففم اةلة،العففففدد، أرقففففام املنشففففورات واألحبففففاث العلميففففة احملكمففففة -4
 ال.فحات،العام(  

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
 دة البحث( :  األحباث قيد اإلذماز ) امساء املشارك ، موضوع البحث، تاري  البدء، م -5

............................................................................................ 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................ 
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املشفففاركات بفففاملؤدترات العلميفففة )امسفففاء املشفففارك ، موضفففوع  البحفففث، عنفففوان املفففؤدتر، مكانفففو، تفففاري   -6
 إنعقاده(:

............................................................................................ 
............................................................................................ 
............................................................................................ 

اإلشففراف علففق رسففائل املاجسففتث والففدكتوراه املنجففزة ) املشففرف الرئيسففي، املشففرف املشففارك، موضففوع  -7
 البحث،اسم الطالن، درجة البحث، تاري  الدااع(: 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
شففففراف علففففق رسففففائل املاجسففففتث والففففدكتوراه قيففففد اإلذمففففاز ) املشففففرف الرئيسففففي، املشففففرف املشففففارك، اإل -8

 موضوع البحث،اسم الطالن، درجة البحث، تاري  البدء(: 
............................................................................................ 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

 نشاطات أخرى:-9
............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

 التاريخ :      /      /               
 التوقيع : 
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