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العلمي البحث: العاشر المعيار  

 

: المثال سبيل على( ورسالتها طبيعتها مع تتفق العلمي للبحث استراتيجية التعليمية المؤسسة تضع أن ينبغي

 هيئة أعضاء جميع على وينبغي). فقط الجامعية للدراسة كلية أو بحثية التزامات ذات جامعة بوصفها

 كافية بصورة العلمي البحث أنشطة في يشاركوا أن العالي التعليم برامج في ُيدِرسون الذين التدريس

 على ذلك ينعكس أن أهمية مع تخصصاتهم، مجال في بالمستجدات دراية على بقاءهم يضمن بما ومناسبة،

 العليا، الدراسات برامج في بالتدريس القائمون التدريس، هيئة أعضاء يشارك أن يجب كما. التدريسي أدائهم

. تخصصاتهم مجاالت في العلمي البحث في نشطة مشاركة العليا، الدراسات طلبة أبحاث على اإلشراف أو

 التدريس هيئة بأعضاء الخاصة البحوث أنشطة لدعم الالزمة والمرافق التجهيزات تتوافر أن أيضا   ويجب

 عليها تقع التي األخرى والمؤسسات الجامعات وفي. المتطلبات بهذه للوفاء العليا الدراسات وطلبة

 نتائج ونشر البحثية اهتماماتهم متابعة على التدريس هيئة أعضاء تشجيع يجب العلمي البحث مسؤوليات

.أبحاثهم  تتم أن ويجب. وترقيتهم تقويمهم محكات على ذلك ينعكس وأن البحثية، إنجازاتهم ُتقدر أن ويجب 

 لدى التي بتلك مرجعيا   مقارنتها تتم وأن عنها، تقارير إصدار يتم وأن العلمي، البحث مخرجات متابعة

.وتسويقها الفكرية الملكية لحقوق ومنصفة واضحة سياسات توضع أن ويجب. المشابهة التعليمية المؤسسات  

 ويتم تحقيق ذلك من خالل المعايير الفرعية التالية:

 

: العلمي البحث في المؤسسية السياسات -01-0  

 على بناء البحوث لتطوير شاملة خطة   بحثية بمسؤوليات تضطلع التي التعليمية المؤسسة لدى تكون أن يجب

 تشجع التي اإلدارية واألنظمة واإلجراءات، والتطوير، الدعم واستراتيجيات األداء، أهداف تتضمن رسالتها،

 آليات المؤسسة لدى يكون أن ويجب.  المؤسسة نواحي جميع في المعنيين من الواسعة المشاركة على

.البحوث بتلك المتعلق والنشر البحوث عمل في األخالقية المعايير على المحافظة لضمان  

 ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:

 مع تتناسب العلمي البحث لتنمية الجميع؛ لدى ومعروفة محددة خطة بوضع المؤسسة تقوم أن -01-0-0

.بالمنطقة الخاصة والثقافية االقتصادية التنمية واحتياجات ورسالتها، المؤسسة طبيعة  

 مقارنة(معايير) ونقاطِ  بوضوح، محددة مؤشرات على العلمي البحث تنمية خطط تحتوي أن -01-0-2

.المستهدف لألداء واضحة   مرجعية  

 ويشمل). العالمية اييرالمع عم قيتواف كل  بش يا  علم ا  بحث فتهبص هب رفُيعت ام ةالمؤسس ددتح أن -01-0-3

 لةباألصا وثالبح هذه تتصف أن على ة،المدعوم ةالبحثي طةواألنش ةالذاتي وثالبح نم كال   ادةع ذلك
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 يف ا  دولي ةمعروف رنش ائلوس يف رتنش وأن ص،التخص يف راءنظ لقب نم تقاللباس اتحكيمه تموي ار،واالبتك

(.التخصص المج  

 حول بتقارير االحتفاظ ويتم العلمي، البحث مجال في أدائها حول سنوية تقارير المؤسسة تنشر أن -01-0-4

.والكليات واألقسام لألفراد البحثية األنشطة  

 ثالبح اتوهيئ والخاصية يةالحكوم ةوالمهني ناعيةالص اتالقطاع عم اونالتع المؤسسية ُتشجع أن-01-0-5

 تخدامواالس تركة،المش ةالبحثي روعاتالمش :لمث ورا ،أم ذهه اونالتع ورص ملوتش رى،األخ العلمي

.للتطوير التعاونية واالستراتيجيات زة،واألجه داتللمع تركالمش  

 على العلمي البحث وشبكات الجامعات مع والتعاون المشاركة لدعم آالت المؤسسة لدى دتوج أن -01-0-6

.العالم مستوى  

 ومساءلتها، وث،للبح زمراك أو دمعاه اءبإنش تصتخ ددةمح سياسات المؤسسة لدى تتوافر أن -01-0-7

.المراكز أو المعاهد لهذه الدورية المراجعة إجراءات إلى إضافة  

 احثونالب ابه وميق يالت ةالبحثي اطاتِ النش ودوج من للبحوث مراكز أو معاهد وجود يمنع ال -01-0-8

.والمراكز دالمعاه ذهبه رةمباش ةعالق مله يسل نمم ة،المؤسس يف روناآلخ  

 علي ةوللموافق ية،األخالق اييربالمع زامااللت ةلمتابع توىالمس ةرفيع ةلجن المؤسسية يف دتوج أن -01-0-9

.أخالقية اياقض علي لمحتم أثيرت لهيا ونيك قيد يالت ةالبحثي روعاتالمش  

.البحثية خطتها تحقيق من تمكنها كافية ميزانية المؤسسة تخصص أن -01-0-01  

 

 

: العلمي البحث في والطلبة التدريس هيئة أعضاء مشاركة -01-2  

 وتساعد واضحة   العلمية واألنشطة البحث في التدريس هيئة أعضاء مشاركة حول التوقعات تكون أن يجب

 هيئة أعضاء بها يقوم التي البحثية األنشطة لتشجيع والدعم التشجيع توفير ويجب. الواسعة المشاركة على

.العليا الدراسات وطلبة األقل العلمية الرتب ذوي التدريس  

 ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:

 البحثية األنشطة في التدريس هيئة أعضاء بمشاركات المتعلقة التوقعات المؤسسة ُتحِدد أن -01-2-0

. والترقية األداء تقويم محكات ضمن -التوقعات بتلك مقارنة - أداؤهم ويعد بوضوح، والعلمية  

 الدوام بنظام بالمؤسسة العاملين التدريس هيئة أعضاء كل من المحكات هذه تتطلب الجامعات يخص فيما)

(أدنى كحد كليهما، أو العلمي النشاط أشكال من مناسب آخر شكل أي أو العلمي البحث في المشاركة الكامل  
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(.علميا   األقل الرتب ذوي ) الجدد التدريس هيئة ألعضاء الدعم المؤسسة م ُتقدِ  أن -01-2-2  

 لهم الشخصي التوجيه توفير مثل متنوعة آليات خالل من البحثية برامجهم تطوير في لمساعدتهم -01-2-3

 في ومساعدتهم البحثية، الفرق في وإشراكهم المتمرسين، التدريس هيئة أعضاء من زمالئهم طريق عن

.جديدة بحثية مشروعات في للبدء الالزم المالي الدعم وتقديم البحثية، مشروعاتهم تطوير  

 البحثية المشروعات في المشاركة فرص العليا الدراسات طلبة من للباحثين المؤسسة تتيح أن -01-2-4

 البحثية المشروعات في العليا الدراسات طلبة بمشاركات وكامل مناسب بشكل االعتراف يتم أن المشتركة

 مشاركات وجود حال في المؤلفين أسماء ضمن المنشورة واألعمال التقارير في أسماؤهم وتذكر المشتركة،

.لهم واضحة  

 في زمالئهم مع مشتركة أبحاث باتفاقيات للقيام التدريس لهيئة المساعدة المؤسسة م ُتقدِ  أن -01-2-5

.دولية أو محلية أخرى تعليمية مؤسسات  

 المتعلقة المعلوماتِ  سونهاُيدر التي مقرراُتهم تتضمن أن على التدريس هيئة أعضاء تشجيع يتم أن -01-2-6

 مجال في المهمة التطورات إلى باإلضافة المقررات، بتلك الصلة ذات العلمية وأنشطتهم بأبحاثهم

.تخصصاتهم  

 ذوي العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء لتحديد استراتيجيات المؤسسة في توجد أن -01-2-7

 عائدات وتوفير المحلي، للمجتمع تطويرية خدمات وتقديم البحوث، إجراء في خبراتهم واستثمار الخبرة

.للمؤسسة مالية  

 

:العلمي للبحث التجاري االستثمار -01-3  

 لحقوق التجاري التطوير فرص في بعناية البحث ويجب العلمي، البحث في التجاري االستثمار تشجيع يجب

 الفكرية الملكية امتالك سياسات ُتحدد أن ويجب. مناسبة تجارية عالقات إقامة في والمساعدة الملكية،

.ُمطردة بصورة بها التقيد ويتم بوضوح، . 

 ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية :

 الخبرة مجاالت يدتحد ىعل ا  قادر ونيك وث،البح ويرلتط زمرك أو دةوح ةالمؤسس في توجد أن -01-3-0

 البحثية المشروعات تطوير في عدةاوالمس ا،عنه النواإلع ةالممكن ةالتجاري والفرص المؤسسة تمتلكها التي

 تبدأ التي الشركات إنشاء في - ومالئما   ممكنا   ذلك يكون عندما -والمساعدة العقود، وإعداد العميل، وخطيط

.عنها تنبثق ثم التعليمية المؤسسة مالك تحت  

 يمكن التي اراألفك بتقويم والمهني، الصناعي: القطاعين في الخبرة ذوي من أشخاص يقوم أن -01-3-2

.فيها أموال أية استثمار في المؤسسية تبدأ أن قبل المشورة وتقديم ا ، ناقد تقويما   تجاريا   استثمارها  
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 لالستثمار ددةمح راءاتإج دوتوج ية،الفكر يةالملك تحكيم سياسيات ةالمؤسس دىل تتوافر أن -01-3-3

 المناسب المقدار السياسات هذه ددُتح و. ةوالطلب دريسالت ةهيئ اءأعض اطوره يالت ارلألفك اريالتج

.األنظمة مع يتعارض ال بما والمؤسسة رعينالمخت نم للك داتالعائ يف العادلة للمشاركة  

 بصفة التركيز عم ةالمؤسس داتوح عجمي يف ،"ةالتجاري ادرةالمب ثقافية" ودوج جيعتش تمي أن -01-3-4

.العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء على خاصة  

 في المصالح اربتض بوتجن   يةالمال الحالمص نع فالكش بتتطل  ةتنظيمي وائحل عتوض أن -01-3-5

.بالبحوث المتصلة األنشطة  

 

: البحثية والتجهيزات المرافق -01-4  

 تقدمها التي التخصص مجاالت في األبحاث إلجراء والمناسبة الكافية والتجهيزات المرافق تتوافر أن يجب

 سياسات توضع أن ويجب. العليا الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء ليستخدمها التعليمية؛ المؤسسة

 المنح خالل من عليها الحصول يتم التي وصيانتها، المتخصصة والتجهيزات المرافق ملكية تحدد واضحة

.الصناعية الجهات مع التعاون اتفاقيات أو البحثية  

 ويقاس مستوى استيفاء هذا المعيار بمدى تحقيق المؤسسة للممارسات التالية:

 لدعم كافية؛ ومصادر اتمعلوم ةوأنظم اتومكتب ية،كاف داتومع اكنأم راتالمختب يف رتتواف أن -01-4-0

.التعليمية المؤسسة تقدمها التي رامجالب االتمج في والطلبة التدريس لهيئة البحثية األنشطة  

 البحث إلجراء روريةالض زةواألجه قالمراف يللتمو ةكافي ميزانية التعليمية للمؤسسة تتوافر أن -01-4-2

.والكليات ألقسام عجمي يف كوذل (اومرافقه وثالبح يزاتتجه كذل ويشمل )العلمي  

 الكبيرة، للتجهيزات تركالمش تعمالاالس أو تركة،المش ةللملكي ةالمتاح رصالف تغاللاس يتم أن -01-4-3

.أخرى جهات مع أم المؤسسة داخل الوحدات بين أكان سواء    

الية أمنية أنظمة المؤسسة في توجد أن -01-4-4  المةس وكذلك ية،البحث طتهموأنش احثينالب سالمة تكفيل فعَّ

.بالمؤسسة المحيطية ةالجغرافي اطقالمن يوف ةالمؤسس عمجتم لداخ ريناآلخ  

 والتجهيزات قالمراف يةملك وحبوض ددتح ةعام دقواع أو اتسياسي ةالمؤسس دىل دتوج أن -01-4-5

 طريق عن أو التدريس، هيئة ألعضاء ةالبحثي نحالم يقطر نع عليها الحصول تم التي صيانتها، ومسؤولية

 أي أو الصناعي القطاع مع تعاونية مشروعات طريق عن أو أخرى، جهات إياها كلفتهم التي األبحاث

.خارجية مصادر  

: األداء ومؤشرات األدلة   
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 الداعمة، ائقالوث نم وغيرها العلمي البحث الستراتيجية مراجعة   األبحاث جودة تقويمُ  يتضمن أن ينبغي

. البحثية والمراكز مواألقسا اتالكلي جميع في وجودتها األبحاث مخرجات بنطاق يتعلق ما كل ذلك ويشمل

 ةخط لمث الوثائق من البحثية، المؤسسية استراتيجيات حول الموثقة، والبراهين األدلة على الحصول ويمكن

 وثللبح اريالتج باالستثمار المتعلقة والسياسيات ات،والترقي ويمالتق تومحكا ي،العلم ثالبح ويرتط

 نيمك افيةإض ةأدل اكوهن. األخرى والمؤسسات لالعم وقس عم اونالتع دىوم ة،الفكري ةالملكي تالكوام

 ةالبحثي زاتللتجهي تركالمش االستخدام واتفاقيات البحثي اونالتع في رالنظ اللخ نم اعليه ولالحص

 يتم ما مناسبة على دالئل والطلبة والموظفين التدريس هيئة آراء تطالعاتاس دمتق أن نويمك. الرئيسية

.البحث وتجهيزاته لمرافق توفيره  

 البحوث ددبع الخاصية اءاتاإلحص ىعل يالعلم ثالبح يف تخدمةالمس األداء راتمؤش دتعتم ما وغالبا  

 لمجا يف طينالناش دريسالت ةهيئ أعضاء ونسب ، المرموقة المجالت في تدريس هيئة عضو لكل المنشورة

 بتلك األرقام هذه ُتقارن أن وينبغي رىأخ عومراج وثبح يف اإليه ارةاإلش تمت يالت وثالبح ددوع ثالبح

. مشابه ومؤسسات بأقسام الخاصة  

 األنشطة كتل ولتح دىم ولح راتمؤش وردت أن ةبحثي التزامات لديها التي التعليمية للمؤسسات ويمكن

.العالقة ذات المهنية أو األكاديمية المجاالت في تطبيقات إلى والبحثية العلمية  


