
 
 

 
 

 سياسة كلية التمريض – جامعة دمنـــــــهور
 في مجال البحث العلمى
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∫W�UO��« 
ترتكز سياسة الكلية فى مجال البحث العلمى على عدة محاور هى : تشجيع النشر العلمى 

 التدريس هيئة ألعضاءوالتنميه المتميز و الذى يضمن االرتقاء بجودة األبحاث العلمية بالكلية 

و الهيئة المعاونة فى مجال البحث العلمى و دعم مصادر التمويل الذاتى التى تخدم العملية 

 WO�_«  «¡«d�ù« o�d� s� p�– oOI% r��Ë ª∫ البحثية 

 البحوث مجال في العلمية األقسام بين المختلفة التخصصات في التعاون تشجيع -١
 . بالجامعة البحثية الخطة مع تتفق والتي المتكاملة البحثية الخطة خالل من العلمية

 .البحثية المشاريع في والطالب المعاونه الهيئة اشتراك تشجيع -٢
 .بالكلية التدريس هيئة وأعضاء المعاونة للهيئة البحثية المهارات تنمية-٣
 ومعنويا ماديا الباحثين ودعم ورعاية تحفيز -٤
 .العلمي البحث في دولية او محلية جوائز علي للحصول للتقدم الباحثين تشجيع-٥
 ما رصد خالل من وذلك والمجتمع البيئة لخدمة بالكلية العلمي البحث دور تنشيط -٦

 . وإقليميا محليا البيئة المشكالت من تستجد
 مجال في الهيئات لمختلف العلمية الدراسات وتقديم المؤسسات مع التفاعل -٧

 .التخصص
 . التعليمية العملية تعزيز في العلمي البحث مساهمة -٨
 في يساهم علمي بحث وإنتاج العليا الدراسات ببرامج االلتحاق علي الخريجين تشجيع -٩

المجاالت  مختلف في العلمية المعايير علي معتمدا البيئة مشكالت حل
 الكليات مع التعاون وزيادة والعلمية القومية المعلومات مصادر من االستفادة تعظيم 10- 

 والبحث العليا الدراسات مجاالت في منها االستفادة وتعميق والخارج بالداخل المناظرة
 .العلمي

اجراء اآلليات لكل 
 االجراء االول:

 من العلمية البحوث مجال في العلمية األقسام بين المختلفة التخصصات في التعاون تشجيع 
بالجامعة  البحثية الخطة مع تتفق والتي المتكاملة البحثية الخطة خالل

 اآلليات
 . قسم لكل البحثية األوليات تحديد -١
 للجامعة البحثية الخطة مع يتفق بما قسم لكل البحثية األولويات ضوء في للكلية بحثية خطة وضع -٢



 
 

 
 

 بالكلية. المختلفة األقسام بين فيما المشتركة البحثية المجاالت تحديد -٣
 

الثاني:االجراء   
 البحثية المشاريع في والطالب المعاونه الهيئة اشتراك تشجيع. 

اآلليات 
 تضمن كفاءة التي القواعد وضع مع البحثية للعملية الالزمة والخامات واألدوات األجهزة توفير .١

 .استخدامها
 .لديهم البحث منهجية مهارات تنمية خالل من المعاونة للهيئات البحثية المهارات تنمية .٢
 .بحثي مشروع اعداد كيفية عن العمل ورش عقد .٣
 العلمي البحث بأخالقيات الباحثين التزام مراقبة .٤
 ودوليًا. محليًا األبحاث نشر في الباحثين مساعدة.5

الثالث:االجراء   
 بالكلية المعاونة لهيئةوا التدريس هيئة عضاءأل البحثية المهارات تنمية. 
 اآلليات

 .التدريبية الدورات فى االشتراك .١
 .العلمية باألبحاث والمشاركة المؤتمرات حضور .٢
 .العلمى البحث لمتابعة متميزين بمشرفين االستعانة .٣
 بين العلمى مجال البحث فى والتعاون األتصال لتحفيز المختلفة لألقسام البحثية الخطط نشر .٤

 .بالكلية المختلفة العلمية األقسام
 االساسيةاالحتياجات  لسد بحثى فريقك العمل على المختلفة باألقسام الباحثين تشجيع .٥

 للمجتمع
 معرفة يتسنى حتى بالكلية المختلفة باألقسام تنفيذها تم التى لألبحاث بيانات قاعدة عمل .٦

 البيانات قاعدة تحديث مراعاة مع البحثية بالخطة لدمجها قبل من اليها التطرق يتم لم التى الجوانب
 .دوريًا

 وبين واألساتذة المساعدين االساتذة لوظائف للترقى الدائمة العلمية اللجان بين قوية صلة إيجاد .٧
بالكلية.  األبحاث جودة رفع فى مباشر بشكل يسهم مما بالكلية العلمى البحث لجنة

الرابع:االجراء   
 ومعنويا  ماديا الباحثين ودعم ورعاية تحفيز
 اآلليات

 .ودكتوراه ماجستير علمية رسالة ألفضل مكافأة تخصيص -١
 .محدده لمعايير وفقا العالمية بالمجالت العلمي للنشر مكافأه تحديد -٢
 الحصول للباحثين ليتنسى الكلية بمكتبة والمراجع الدوريات وتحديث المكتبة استخدام فى التوسع -٣

المختلفة.  األبحاث إلجراء المطلوبة المراجع على
الخامس:االجراء   
 العلمي البحث في دولية او محلية جوائز علي للحصول للتقدم الباحثين تشجيع. 
 اآلليات

 االعلي الدرجة او للترقية التقدم عند العلمية الجوائز بقيمة التعريف -١
 .ومعنويا ماديا المتميزين الباحثين تقدير -٢
 الخارجي العالم علي لالنفتاح والدولية المحلية والندوات المؤتمرات لحضور الالزم الدعم تقديم -٣

 .الصله ذات البحثية بالمؤسسات الصالت وتكوين البحثية المهارات وتنمية
 

السادس:االجراء   
 تستجد ما رصد خالل من وذلك والمجتمع البيئة لخدمة بالكلية العلمي البحث دور تنشيط 

 . وإقليميا محليا المشكالت من
 اآلليات

 ومحليا إقليميا بالمجتمع المشكالت لتحديد المختلفة البحثية المراكز مع التواصل -١
 بالكلية العلمي البحث لمنظومة بالمجتمع البيئية المشكالت إخضاع -٢



 
 

 
 

 خارجيا. أو داخليا سواء العلمية البحوث تمويل بمصادر التعريف -٣
- تناول اوجه التنميه المستدامه لمحافظه البحيره بالبحوث العلميه 4
- التواصل مع وحدات استشعار ورصد الظواهر بالمحافظه لتوجية البحث العلمى 5
 

السابع:االجراء   
 التخصص مجال في الهيئات لمختلف العلمية الدراسات وتقديم المؤسسات مع التفاعل . 
 اآلليات

 التخصص مجال في الهيئات لمختلف للمؤسسات البحثية األولويات علي التعرف -١
 مجال في الهيئات لمختلف والمؤسسات الكلية بين فيما المشتركة البحثية المجاالت تحديد -٢

 التخصص
 مجال في الهيئات لمختلف والمؤسسات الكلية بين فيما المشتركة البحثية الدراسات دعم -٣

التخصص 
الثامن:االجراء   
 التعليمية العملية وتعزيز دعم في العلمي البحث مساهمة . 
 اآلليات

 الدراسية المقررات وتطوير تصميم في العلمي البحث نتائج من االستفادة -١
 العلمية والمؤتمرات البحثية المشاريع في المشاركة علي الطالب تشجيع -٢
المستهدفة  التعليم أهداف من وأخالقياته العلمي البحث منهجيه تكون -٣

التاسع:االجراء   
 حل في يساهم علمي بحث وإنتاج العليا الدراسات ببرامج االلتحاق علي الخريجين تشجيع 

 . البيئة مشكالت
 اآلليات

 الكلية خريجي من العليا الدراسات لطلبة التسجيل باب فتح عن اإلعالن -١
للتسجيل  المطلوبة الشروط عن اإلعالن -٢
 كفاءة تضمن التى القواعد وضع مع البحثية للعملية الالزمة والخامات واألدوات األجهزة توفير-٣

استخدامها. 
:العاشراالجراء   
 المناظرة الكليات مع التعاون وزيادة والعلمية القومية المعلومات مصادر من االستفادة تعظيم 

 . العلمي والبحث العليا الدراسات مجاالت في منها االستفادة وتعميق والخارج بالداخل
 اآلليات

 كفاءة تضمن التى القواعد وضع مع البحثية للعملية الالزمة والخامات واألدوات األجهزة توفير -١
 استخدامها

 لديهم البحث منهجية مهارات تنمية خالل من المعاونة للهيئات البحثية المهارات تنمية -٢
 العلمى البحث بأخالقيات الباحثين التزام مراقبة -٣
 وتعزيز بالكلية خاصة علمية مجلة بإصدار وذلك ودوليًا محليًا األبحاث نشر فى الباحثين مساعدة -٤

 عالمية دوريات فى للنشر للباحثين المالى الدعم
 ومعنويًا ماديًا المتميزين الباحثين تقدير -٥
 باللغة االلكترونى موقعها على األبحاث لهذه ملخصات نشر مع العلمية للبحوث بيانات قواعد توفير -٦

 واإلنجليزية العربية

 والخدمية اإلنتاجية المؤسسات جانب من التطبيقية العلمية الكلية أبحاث على الطلب جذب -٧

 .والخاصة الحكومية

 WOKJ�« bOL�                                                                                                 
 

 أ.م.د. /ايناس ابراهيم 



 
 

 
 

 


