
 األخرى (البحث العلمي واألنشطة العلمية ، المصداقية واألخالقياتلجنة البحث العلمي )سادسا:
 

 :المصداقية واألخالق

 تي تتبعها المؤسسة لاللتزام بحقوق الملكية الفكرية )التأليف والنشر(قائمة اإلجراءات )موثقة ومعلنة( ال -1

 مطبوعات( –لقاءات  –وسائل نشر ثقافة الملكية الفكرية بالمؤسسة )ندوات  -2

 الطالب وتشمل: –العاملين  –آليات تطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس  -3

 شراف والتدريس والحوافز والمكافآت والتعيينات ألعضاء هيئة التدريسوثائق معتمدة لتوزيع أعباء اإل -أ

 وثائق معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوافز بين اإلداريين والعاملين -ب

 وثائق معتمدة للمساواة بين الطالب في فرص التعليم والتقويم -ت

لمتخذة في شكككأل الشككككاوا والطار الشكككا ي آلية معتمدة ومعلنة لتلقي الشككككاوا والمقتر ات واجسكككتهابة لها والقرارات ا -4

 بنتيهة المتابعة )نماذج فعلية(

 دليل موثق ومعلن أللالقيات المهنة والوظائف المختلفة بالمؤسسة -5

اعالنات  –أدلة  –مطبوعات  –الوسككائل المسككتخدمة في نشككر المعلومات عن المؤسككسككة موثقة ومعتمدة )الموقع اإللكتروني  -6

 جهة مسئولة...( –

 تابعة صحة المعلومات ومصداقيتهاوسائل م -7

 

 : البحث العلمي واألنشطة العلمية

لطة المؤسكككسكككة للبحم العلمي مرتبطة بخطة الهامعة وا تياجات المهتمع والتوجهات القومية متضكككمنة األنشكككطة وآليات  -1

 مؤشرات النهاح )معتمدة ومعلنة( –الفترة الزمنية  –التنفيذ 

 ية بالمؤسسة, والخطط البحثية المشتر ة بين األقسام وثائق الخطط البحثية لألقسام العلم -2

 قائمة ببرامج تنمية القدرات البحثية و تابة المشروعات البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -3

 قائمة المشروعات البحثية وبروتو وجت التعاول البحثي للمؤسسة مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية  -4

 بحوث العلمية المنشورة قاعدة بيانات لل -5

 المهلة العلمية الخاصة بالمؤسسة )اذا  ال ينطبق( -6

 قائمة المرا ز والو دات البحثية بالمؤسسة التي تقدم لدمات بحثية وتطبيقية  -7

نماذج فعلية لمسككاهمة البحم العلمي في دعم وتطوير العملية التعليمية )مشككار ة الطالب في مشككروعات بحثية ومؤتمرات  -8

 برامج ومقررات دراسية متطورة...( –لمية وندوات ع

 وسائل جذب التمويل( –مصادر التمويل الذاتي  –لطة المؤسسة لتمويل البحم العلمي )الموازنة السنوية  -9

 تيب سنوي ألنشطة المؤسسة العلمية يشمل تنظيم أو المشار ة في المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية واإلقليمية  -10

التعاول مع المنظمات البحثية المحلية  –المؤسكككسكككة لمشكككار ة أعضكككاء هيئة التدريس في األنشكككطة العلمية دعم  –والدولية 

 تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المناظرة اقليميا ودوليا  –عضوية الهيئات الدولية  –واإلقليمية والدولية 

 
 


