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 مكتب البحث العلمي
 جامعة أفريقيا للعلوم االنسانية والتطبيقية

 

 

 وم االنسانية والتطبيقيةجامعة أفريقيا للعل

 دليل إجراءات البحث العلمي
 

 

 دعم البحث العلمي واعمال الترجمةآليات تحدد االولويات التسهيالت ل  اوال:

 :البحث العلمي ولوياتحديد االية ت .1

 التالية: المعايير وفقبأعضاء هيئة التدريس العلمي مناقشة وتحديد االولويات البحثية في اجتماع القسم  .1.1

 .أن تكون االولويات البحثية متوافقة مع االولويات الوطنية للدولة 

 م ورسالته.أن تكون األولويات البحثية متناغمة مع رؤية الجامعة ورسالتها ورؤية القس 

 .أن تلبى احتياجات المجتمع والبيئة 

 .البحث العلمياألولويات إلى مكتب  تحال .1.2

اولويات البحث العلمي من قبل مكتب البحث العلمي المحالة من االقسام العداد قائمة  ترتيب وتصنيف .1.3

 لالسترشاد بها في وضع خطة البحث العلمي. اولويات البحث العلمي بالجامعة

 -:التالية المعاييرفيها ج المترجم يشترط في حال اإلنتا

 أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة. 

 أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من أستاذ مراجع أو أكثر. 

 أن يكون المترجم والمراجع متقنين إتقاناً كامالً للغتين المترجم منها والمترجم إليها. 

 مالحظات المراجع وما اقترحه من تعديالت أن يلتزم المترجم بمراعاة. 

 الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك. 

 

 -البحث العلمي واعمال الترجمة:وتمويل لية تنفيد دعم آ .2

للقسم بحث علمي(  -تأليف كتاب –)ترجمة كتاب انتاج علمي بطلب دعم   عضو هيئة التدريسيتقدم  .2.1

 .المخصص لهذا الغرض تعبئة النموذجب وذلكيحدد فيه نوع الدعم المطلوب وحجمه ع له العلمي التاب

 علمي. انتاجللجميع بما يضمن عدالة الحصول على دعم وتمويل الي  تضمن الجامعة اتاحة الفرصة 
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 -، وتوصي بأي مما يلي:العلمي المختص بالقسممية علاللجنة اليتم فحص الطلب من قبل  .2.2

 .عضو هيئة التدريسيتم ابالغ  - مشروعالقبول  -أ    

 .عضو هيئة التدريسيتم ابالغ  -رفض المشروع  -ب    

 البحث العلمي لالعتماد.لمكتب بكل شفافية توصياتها  ترفع اللجنة العلمية .2.3

يتضمن كافة  والجامعة عضو هيئة التدريس بينعقد  ولى مكتب البحث العلمي اعدادفي حالة القبول يت .2.4

 .شروط وحقوق النشردعم وتفاصيل ال

 بأسم الجامعة  بحث علمي( -تأليف كتاب –)ترجمة كتاب العلمي  ينشر النتاج .2.5

 .من مخصصات بند البحث العلمي بالميزانية السنويةللباحث  قيمة الدعم تصرف .2.6

جامعة على موقع الجامعة على االنترنت ضمان العلمي الممول من ال نتاجينشر اسم الباحث واال .2.7

 والتاحة الفرصة للبحاث االطالع على االنتاج العلمي للجامعة.للشفافية 

 آليات تحفيز الباحثين إلجراء البحوث في مجال تخصصهمثانيا:  

 االلية المذكورة مسبقاً.  الية دعم وتمويل البحوث العلمية: .1
  

 ةث العلميواختيار افضل البحالية  .2

لعضو  باالعالن عن جائزة أفضل بحث علمي ةفي كل سنة اكاديميقوم مكتب البحث العلمي بالجامعة ي .2.1

 الة الوصول اليها.لضمان عدبكل الوسائل المتاحة  ة التدريسهيئ

 واعالن النتيجة بالقسم لضمان الشفافية. افضل بحث علمي  باختيارعلمي كل قسم ب تقوم اللجنة العلمية  .2.2

على مستوى الجامعة  بحث علمي افضل ختيارتحال البحوث العلمية المختارة الى مكتب البحث العلمي ال .2.3

 وفق المعايير التالية:بكل عدالة وشفافية من بين المترشحين على ان يتم االختيار 

 .أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار 

  لالمانة العلمية يكون مراعيان 

  الجامعة. بأسمأن يكون البحث قد أنجز 

  ان يكون في مجال تخصص الباحث 

 علمية محكمة او في مؤتمر اكاديمي دولي او محلي ان يكون قد نشر في مجلة 

 .أال يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى 

 .اال يكون جزء من رسائل الماجستير او الدكتوراه 
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  مجلس ادارة الجامعة قدرهاي  بحث علميل ألفضسنوية تخصيص مكافأة مالية  .2.4

 االحتفال السنوي بيوم الخريج.المالية يوم  ائزةوتسلم الجيعلن على اسم الباحث الفائز  .2.5

 للجامعة على االنترنت.على الموقع االلكتروني  ينشر أسماء الفائز .2.6

  .مجانا في مجلة الجامعة  ينشر أفضل بحث .2.7

 التحفيز وتوفير االمكانيات:الية  .3

 مراسممعامل حاسوب ومعامل العلوم الطبيعية وو علمية مكتبةمن  توفير البنية التحتية للبحث العلمي  .3.1

مجهزة حديثاً ومتاحة  إجراء األبحاث المختلفة وغيرها من الوسائل التي يتطلبها  واالنترنت  ندسيةه

 .من الجميع لالستخدام

 ساعات اسبوعية  3العضاء هيئة التدريس القارين بالجامعة بمعدل  الساعات البحثية .3.2

" ، لكل عضو البحوث العلمية مجلةللجامعة مجلة علمية محكمة بأسم "النشر في المجلة العلمية للجامعة  .3.3

العمل كان اذا  % للنشر فيها أعماله البحثية50بالجامعة الحق بتخفيض رسوم اشتراك  قار هيئة تدريس

 . المنشور بأسم الجامعة

% في نموذج تقييم عضو هيئة التدريس في كل 20يشكل البحث العلمي  تقييم عضو هيئة التدريس: .3.4

 رار تجديد التعاقد مع عضو هيئة التدريس من عدمهفصل دراسي، وهي نسبة مؤترة في ق

 تعكس مدى االتساق بين البحث العلمي و العملية التعليمية آليةثالثا:   

 الشؤون العلمية لالستفادة منها في تصميم وتطوير المقررات الدراسية. إدارةتحال نتائج البحث العلمي الى  -

 ية والمؤتمرات العلمية.في المشاريع البحث نخراطتشجيع الطالب علي اال -

 تكون منهجية البحث العلمي وأخالقياته من أهداف التعليم المستهدفة بالجامعة. -
 

 أبحاث وانشطة أعضاء هيئة التدريسآليات عادلة وشفافة لدعم رابعا:  

المختلفة وضعت الجامعة  االنتاج العلميالجامعة لدعم وتمويل  اجراءاتشفافية بغرض ضمان عدالة و

 من االليات المدروسة والمصصمة لهذا الغرض، وهي:  العديد

 تضمن عدالة الحصول على الدعم والتمويل وشفافية االختيار اليات دعم وتمويل البحوث العلمية  .1

 )مذكورة في االليات السابقة(.
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اعضاء هيئة التدريس. لكل منتسبي الجامعة بما في ذلك  وهو متاح دائما صندوق الشكاوي والتظلمات: .2

 راجع دليل أعضاء هيئة التدريس. الية معالجة هذه الشكاوي والتظلمات عرفة لم

ً  ،التدريسالخاص بأعضاء هيئة   نموذج التظلم .3 ويقدم للقسم  ، يستخدام لتقديم شكوى او تظلم رسميا

راجع دليل أعضاء هيئة -العلمي التابع له عضو هيئة التدريس أو مكتب أعضاء هيئة  التدريس 

 -التدريس

 

 لتواصل مع أرباب العمل والخريجين ة اآليمساً:  خا

تتواصل الجامعة مع  ،وتعزيز البحوث العلمية التعاونيةلحصول علي التغذية الراجعة لتطوير مناهجها بغرض ا

ً وفق تابتسنوي سنوي للخريجين يحدد بتاريخ الملتقي ال من خالل ارباب العمل والخريجين بشكل دوري ومنتظم  ا

 للتالي:

النقابات والروابط المهنية والوزارات ومنظمات المجتمع ارباب العمل والدعوات للخريجين و ترسل .1

 الملتقى. هذا المدني لحضور

ً المصمتوزيع االستبيانات   .2  ألرباب العمل. مة خصيصا

تجميع االستبيانات واحالتها الى مكتب ضمان الجودة وتقييم االداء لتحليلها ووضع خطة للتحسين بناءا  .3

 نتائج االستبيانات .على 

 التخاذ  ما يلزم لتطوير المناهج وتعزيز البحث العلمي. لذوي العالقة بالجامعةاحالة الخطة  .4

 

 لة في العالمآلية لعقد االتفاقيات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات مع المؤسسات المماث سادساً: 

مع  قد االتفاقيات والتنسيق لتبادل الزياراتيتولى مسؤلية ع  ""مكتب التعاون الدوليللجامعة مكتب بأسم  -

 الجامعات ومراكز البحث العلمي بالداخل والخارج

 :بالتواصل معها بغرضالمكتب  قوميحيث  -

 عقد اتفاقيات التعاون المشترك وتنظيم الزيارات الميدانية معها. -

 عقد اتفاقيات توأمه بين الجامعة والجهات المناظرة محلياٌ ودولياً. -

 االتفاقيات الي رئيس الجامعة لعرضها على مجلس االدارة لالعتماد اريعتحال مش  -

 صالحيتها.متابعة تنفيذ االتفاقيات وتجديد يقوم المكتب ب -
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-  

 آليات تقييم وتطوير سياسة البحث العلميسابعاً:  

 وير سياسات البحث العلمي بالجامعة لعلمي بالجامعة مسئولية تفييم وتطيتولي مكتب البحث ا

البحث واليات الستطالع اراءهم حول سياسات بالجامعة أستبيان على اعضاء هيئة التدريس  يوزع .1

 العلمي القائمة بالجامعة 

 بشكل دوري يحال لرئيس الجامعةوسياساته يعد المكتب تقريراَ عن وضع البحث العلمي  .2

لعلمية ومكتب ة الشؤون امكتب الجودة وادار وهي:الجهات ذات العالقة بالجامعة  الىنتائج التقرير  تحال .3

 أعضاء هيئة التدريس بغرض الوصول الي سبل تطوير سياسات البحث العلمي بالجامعة.

التغذية الراجعة في عمليات المتابعة من خالل استطالع آراء آصحاب المنفعة )الباحثين  معلومات دراسة .4

 من أعضاء هيئة التدريس والمنتفعين الخارجين(.

والياتها وفق المعطيات السابقة والمستجدات سياسات البحث العلمي بالجامعة  تطويروضع خطة تحسين و .5

 الحديثة.

 .واجراء التحديثات الالزمة ومتابعة النتائج دورياً مع األقسام العلمية السياساتمتابعة تنفيذ  .6

 

 ة الجامعةفاق الكلى على األبحاث من موازنة االنبآلية تحدد نسثامناً:  

عومة بتقديراتها مدالى مكتب البحث العلمي مية خطتها السنوية المقترحة للبحث العلمي ترفع االقسام العل .1

 زم لتنفيذهااللحجم االنفاق ال

تكلفة تقديرات يناقش مكتب البحث العلمي خطة كل قسم مع منسق القسم للبحث العلمي لوضع الخطة و .2

 تنفيذها في شكلها النهائي

 متضمنة التكلفة التقديرية لتنفيذهالمي للجامعة ضع المكتب الخطة السنوية للبحث العي .3

 لرئيس الجامعة لعرضها على مجلس االدارة  لمناقشتها واعتمادها.الخطة تحال   .4

 مخصصات البحث العلمي في ميزانية الجامعة تحت بند "البحث العلمي" الجامعة رصدت .5

ووفق حث العلمي السنوية يتحدد حجم االنفاق بشكل سنوي وفق لتقديرات الصرف الواردة لخطة الب .6

 % من ميزانية الجامعة السنوية 10 مي عنال يقل حجم االنفاق على البحث العلالمكانيات الجامعة، على ا
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 آلية البحوث العلمية التعاونية المشتركة مع المؤسسات والقطاعات االخرىتاسعاً:   

 التعاونية جراء البحوث العلميةالعلمي البحث المن جامعات ومراكز التواصل مع الجهات البحثية  .1

  .التعرف علي األولويات البحثية للمؤسسات لمختلف القطاعاتو المشتركة

 لالقسام العلمية المختصة لدراستها وابدأ الراي حولها المقترحة  المشتركةالتعاونية يع البحوث رتحال مشا .2

 بالموافقة او التعديل اوالرفض.

وفق  رح مشاريع تعاونية مشتركة لتنفيذها مع جامعات او مراكز بحثيةالمبادرة بط حق القسام العلميةل .3

 االلية التالية:

مذكرة توضيحية عن المشروع وعن الجهات التي يمكن التعاون معها يعد القسم العلمي  -

 تعرض على اللجنة العليمة للقسم البداء الراي والموافقة الجراء البحث

 راسةللديحال المشروع لمكتب البحث العلمي  -

يحال المشروع للعرض على مجلس  ،وبالتعاون مع مكتب لتعاون الدولي في حالة الموافقة -

 االدارة للموافقة

 المقترح تنفيذ البحث العلمي بالمشاركة معهاتواصل مع الجهات يتم ال  -

التقني مسؤليات التنفيذ وحجم الدعم المادي ولتحديد تعقد االتفاقيات الجراء البحوث التعاونية المشتركة  .4

 الواجب تقديمه من كل طرف من اطراف االتفاق.

ع القسم العلمي المختص واعداد ميتابع مكتب البحث العلمي تنفيذ البحوث العلمية التعاونية المشتركة  .5

 رير دورية بذلك تقا

 آلية المشاركة في المحافل والمؤتمرات العلميةعاشراً:  

بكل لدولية  في الجامعة الى المؤتمرات والمحافل المحلية ونات ععالالاتعميم بيقوم مكتب البحث العلمي  .1

 المتاحة لضمان الشفافية وتكافئ الفرص الوسائل

 :مكتب التعاون الدولي، وبالتنسيق مع في حالة رغبة عضو هيئة التدريس في المشاركة بمؤتمر علمي  .2

قة على قبول الورقة مرفقاً بالمواف تعبئة  النموذج طلب مشاركة عضو هيئة تدريس بمؤتمر علمي -

 . العلمية  بأسم الباحث وأسم الجامعة

 تسليم النموذج للقسم العلمي المختص. -
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 يتم فحص الطلب من قبل اللجنة العلمية بالقسم  -

 الى مكتب البحث العلمييرفع النموذج   -

 وابط محددة وهي:ي الطلب وفق لضمكتب البحث العلميدرس  -

  والجهة المنظمة له علميةاحية المن النللجامعة أهمية المؤتمر 

  تخصص المؤتمرتوافق تخصص عضو هيئة التدريس مع 

 مع أهداف الخطة االستراتيجية للبحث العلمي بالجامعة عمل المقدمتوافق ال 

 يحال الطلب لرئيس الجامعة للموافقة النهائية .3

 .من مخصصات البحث العلمي بالميزانية رسوم االشتراك ومخصصات السفرتصرف   .4

 ة التدريس تقريراً بالمشاركة مرفقاً بما يفيد حضوره ومشاركته للمؤتمر.ئو هييقدم عض .5

 الجامعة.نشر المشاركة على موقع  .6

 

 آلية االستفادة من نتائج بحوث الطالب المتميزة الحادي عشر:  

 البحوث المتميزة من طلبة القسم.لقسم العلمي يختار ا .1

  المناسب:التخاذ االجراء  تحال البحوث المتميزة الى مكتب البحث العلمي .2

 في المجلة العلمية   ورقة علمية بمشاركة االستاذ المشرف شكل فيالمتميزة في البحوث  نشر

ً  بالجامعة  .مجانا

  البحوث المتميزة على موقع الجامعة في شبكة المعلومات الدولية وذلك بغية ملخصات نشر

 الجامعة.ريف بالبحوث المتميزة وبطالب التع

  حوث المتميزة للجهات ذات العالقة لالستفادة منها كل فيما يخصه.الباحالة 
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 مكتب البحث العلمي
 جامعة أفريقيا للعلوم االنسانية والتطبيقية

 

 

 

 دعم المالي الخاص بالبحث العلمينظام الحوافز والمكافأت وال

 

  التشجعية والدعم كافة الحوافز والمكافأت بالتفصيل يتناول دليل اجراءات البحث العلمي

والعدالة في الوصول في منحها شفافية الي والتقني العضاء هيئة التدريس كما يضمن الماد

 اليها.

  يتم اقتراح مكافأت  ولمزيد من التحفيز والتشجيع العضاء هيئة التدريس لتقديم نتاج علمي

 تشجعية اضافية من حين الخر من قبل مكتب البحث العلمي 


