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 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 
 2017انجازات قسم البحث العلمي لعام 

 

   العلم   دعم البحث هيكلة إعادة -1
 
وطه  أهدافه منها لكل بحثية برامج 5 إنشاء بحيث تم الجامعة ف وشر

 :وه   وتم إعداد نماذج خاصة لكل نوع من أنواع الدعمالخاصة، 
 دعم اعضاء الهيئة التدريسية الجدد  -   

 دعم طلبة الدراسات العليا  -   

 دعم متعدد المحاور )اكثر من كلية ( -   

  وتلبية احتياجات المجتمع  -   
 دعم البحث التطبيق 

 دعم القطاع الخاص  )باإلضافة إىل نموذج  دعم البحث العلم  العام ( -   

 150شاري    ع التخرج واعضاء الهيئة التدريسية بزيادة قيمة الدعم من تعديل التعليمات الخاصة بم  -2
دينار وتم عرضها عىل مجلس البحث العلم  ونسب بالموافقة عليها وتم اقرارها من  500دينار إىل 

 من تاري    خ 
ً
 22/1/2018قبل مجلس العمداء وتم العمل بها اعتبارا

موك حيث عرضت عىل اعداد تعليمات لحوافز النشر العلم  العضاء ال  -3   جامعة الثر
 
هيئة التدريسية ف

مجلس البحث العلم  وتم التنسيب لالستاذ الرئيس بعرضها عىل مجلس العمداء وتم اقرارها وبدأ 
  
   العلم   النشر  لتشجيع 2016/2017العمل بها من بداية الفصل الثان 

 
 العالمية العلمية المجالت ف

 . المرموقة

  اإلعداد والمشاركة وال  -4
 
حول نتائج األبحاث  23/5/2017تنظيم لليوم العلم  الذي إقامته العمادة ف

 المدعومة من عمادة البحث العلم  والدراسات العليا. 

5-    
 
اإلعداد والمشاركة والتنظيم لمؤتمر البحث العلم  الذي عقدته عمادة البحث العلم  ف

 ولمدة ثالثة أيام  26/9/2017

شح للحصول عىل جوائز / حوافز البحث العلم  )حوافز  عن بدء التقدم االعالن  -6 الستقبال طلبات الث 
، افضل رسالة دراسات عليا    البحث العلم 

 
حوافز   -رسالة ماجستثر اطروحة دكتوراه  -افضل كلية ف

  2015/2016افضل باحث( للعام الجامع  

والمقدمة من عمادة البحث  2015/2016تنظيم فعالية لتوزي    ع جوائز البحث العلم  للعام الجامع    -7
موك يوم    رحاب جامعة الثر

 
  اقيمت ف

 2/11/2017العلم  والدراسات العليا الت 

  عمل قاعدة بيانات خاصة بحوافز النشر العلم  لجامعة   -8
 
  ف

ون  المشاركة مع مركز الحاسب االلكث 
موك وبدأ العمل عليها.   الثر

وتنفيذ قرارات وتوصيات  2017لجلسات مجلس البحث العلم  البالغة خمسة جلسات لعام  التحضثر   -9
 مجلس البحث العلم  لهذه الجلسات. 

  الجامعة حيث تم  -10
 
  فكرة انشاء مختثر مركزي ف

رئاسة الجامعة النشاء مختثر مركزي  مخاطبةتبت 
  الجامعة وقامت رئاسة الجام

 
ح لخدمة اعضاء الهيئة التدريسية ف عة بتشكيل لجنة لدراسة المقث 

 التنظيم  ووضع تصور للهيكل التنظيم  ومخطط للمبت  المراد انشاء المختثر فيه. 
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  البحوث العلمية واستخدامات  -11
 
ي ف اك البشر وع تعليمات تقييم االشث  تم اعداد مسودة مشر

موك ورفعها لالستا   جامعة الثر
 
  التجارب البحثية ف

 
ية ف  ذ الرئيس القرارها. الحيوانات المخثر

يد اليوم  الوارد لقسم البحث العلم  لحوافز النشر العلم  والمشاري    ع البحثية ومشاري    ع  -12 متابعة الثر
دينار ودعم رسوم النشر العلم  وسلف المشاري    ع  150التخرج ومشاري    ع دعم البحث العلم  اقل من 

. البحثية وتسديدها وكافة االعمال االدارية لقسم البحث العل  م 

ارسال االبحاث لمقيمير  من ذوي االختصاص لالستئناس برأيهم العلم  فيما يخص طلبات دعم  -13
  تتجاوز قيمة الدعم فيها عن 

  من الباحثير  ترد لدعم والت 
 آالف دينار  5000المشاري    ع البحثية الت 

14-  .  مخاطبة الدائرة المالية العداد الشيكات وارسالها للمقيمير 

  تم دعمها من عمادة البحث العلم  لكل ويبير  الجد -15
ول التاىل  قيمة الدعم وعدد المشاري    ع البحثية الت 

   2017نوع من اوجه الدعم المختلفة خالل العام 

 

 العلمي لعام 
ن واقع اوجه الدعم المختلفة وحوافز النشر  2017الجدول التالي يبي 

 

 2017 اوجه الدعم

 قيمة الدعم عدد المشاري    ع
 370363 49 مشاري    ع البحث العلمي اكثر من مائة وخمسون ديناردعم 

 130 1 دعم مشاري    ع البحث العلمي اقل من مائة وخمسون دينار

ي مج       ت عالمي      ة مح م      ة 
ن
       عح      ث عل      مي  

دع      م رس      وم  شر
 ومصنفة

31 2573 

 3459 23 دعم مشاري    ع تخرج للطلبة

 علمي 
 38546 137 دعم حوافز  شر

 8000 10 العلمي حوافز وجوائز البحث 

 423071 251 المجموع

 


