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سیاسة تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة الفعالة في كافة األنشطة 

  البحثیة والعلمیة
 تمھید:

ذلك االھتمام بوضوح في رسالتھا تولى جامعة الجوف اھتماما بالغاً بالبحث العلمي، وینعكس 
 وفي خطتھا االستراتیجیة.

وتحرص الجامعة على دعم أعضاء ھیئة التدریس من خالل سیاسة واضحة ومعلنة وتشجیع 
ھیئة التدریس بالمقر الرئیسي والفروع وشطري الطالب والطالبات على المشاركة الفعالة في 

بحوث، مؤتمرات، ندوات، ملتقیات علمیة، ورش،  األنشطة البحثیة والعلمیة بمختلف أشكالھا )نشر
حلقات نقاشیة، ...الخ(، وترتبط ھذه السیاسة بتقییمات األداء السنویة ألعضاء ھیئة التدریس وأیضاً 

 ترقیاتھم للحصول على الدرجات العلمیة األعلى.

 

 السیاسة:

للبحث العلمي تحقق رؤیتھا ورسالتھا، وتعد ھذه  استراتیجیةیتوفر لدي جامعة الجوف خطة 
 الخطة اإلطار الحاكم والموجھ لتنفیذ أولویات وأنشطة البحث العلمي بالجامعة.

وتلتزم جامعة الجوف بتوفیر میزانیة مناسبة لدعم البحث العلمي، وكذلك العمل على تطویر 
 ئة التدریس وطلبة الدراسات العلیا.المرافق والتجھیزات الداعمة ألنشطة البحث العلمي ألعضاء ھی

كما تلتزم الجامعة بدعم وتشجیع أعضاء ھیئة التدریس بدوام كامل على المشاركة الفعالة في 
كافة األنشطة البحثیة والعلمیة؛ بما یضمن لھم الدرایة بالمستجدات في مجال تخصصھم، مما ینعكس 

 علي جودة أدائھم البحثي التدریسي.

بیق مبادئ االنصاف والشفافیة والمساواة في تقدیم كافة أشكال الدعم، وتضمن الجامعة تط
وتھیئة المناخ البحثي، وتحقیق الموازنة بین األعباء اإلداریة والتدریسیة إلتاحة الفرصة للبحث 

 العلمي والمشاركة في كافة األنشطة البحثیة والعلمیة؛ وذلك بكافة فروع الجامعة وبكال شطریھا. 

عة بوضوح التوقعات المتعلقة بإسھامات ھیئة التدریس في األنشطة البحثیة وتحدد الجام
والعلمیة بملف التقییم السنوي لعضو ھیئة التدریس، ویعد أداؤھم، مقارنة بھذه التوقعات، ضمن 

 محكات تقویم األداء والترقیة.

ق وتحرص الجامعة على التعرف على آراء أعضاء ھیئة التدریس بشكل دوري فیما یتعل
بأنشطة البحث العلمي وتتخذ ما یلزم من إجراءات تصحیحیة داعمة لزیادة مشاركتھم في ھذه 

 األنشطة؛ بما یضمن ارتفاع معدالت الرضا لدیھم.
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 إجراءات تنفیذ السیاسة: 

 أوالً: إجراءات على مستوي وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي والجھات التابعة لھا:
المالي البحثي لھیئة التدریس، وبخاصة حدیثي الخبرة، في المجاالت البحثیة توفیر الدعم  ¾

 )مثل: اشراكھم في الفرق البحثیة، المساعدة في تطویر مشروعاتھم البحثیة(
 اتاحة فرص عادلة ومناسبة ألعضاء ھیئة التدریس لتطویر أدائھم البحثي. ¾
عات بحثیة ممولة من مؤسسات تنمیة مصادر التمویل البحثي، والسعي للمشاركة في مشرو ¾

 محلیة وإقلیمیة ودولیة.
تقدیم الدعم الالزم لھیئة التدریس للقیام باألبحاث المشتركة والبینیة بین التخصصات في  ¾

 الكلیات بجامعة الجوف.
تقدیم الدعم الالزم لھیئة التدریس للقیام باتفاقیات أبحاث مشتركة مع زمالئھم في مراكز  ¾

 یمیة، أخري محلیة أو دولیة.بحثیة أو مؤسسات تعل
توفیر مناخا لتحفیز البحث العلمي، وتقدیم جوائز تمیز ألعضاء ھیئة التدریس المتمیزین في  ¾

 البحث العلمي
توفیر الفرص لمشاركة أعضاء ھیئة التدریس في الحضور والمشاركة في المؤتمرات  ¾

مجال تخصصھم، وتعطي المحلیة والدولیة بما یسھم في بقاءھم على درایة بالمستجدات في 
الجامعة األولویة في حضور المؤتمرات الدولیة ألعضاء ھیئة التدریس المشاركین ببحوث 

 علمیة.
اعداد برامج فعالة لتھیئة وتدریب أعضاء ھیئة التدریس الجدد على مھارات البحث  ¾

  .كتابة مقترحات البحوث العلمیة، النشر الدولي، وطلب تمویل البحوث العلمي،
المختبرات والمعامل واألدوات، وكذلك المكتبات وأنظمة المعلومات والمصادر لدعم  تطویر ¾

 األنشطة البحثیة.
تطویر األنظمة األمنیة التي تكفل سالمة الباحثین وأنشطتھم البحثیة، وكذلك كافة منسوبي  ¾

 الجامعة والمناطق المحیطة بھا. 
ھامات ھیئة التدریس في األنشطة المتعلقة بإس -التوقعات  -تطویر المحكات والمعاییر  ¾

البحثیة والعلمیة بملف التقییم السنوي لعضو ھیئة التدریس؛ في ضوء توجھات وأولویات 
الجامعة البحثیة المضمنة في خطتھا البحثیة االستراتیجیة، على أن ینعكس ذلك على تقییم 

 األداء السنوي ألعضاء ھیئة التدریس وكذلك الترقیات.
امعة للدراسات العلیا والبحث العلمي ممثلة بعمادة البحث العلمي الستبانة اعداد وكالة الج ¾

منضبطة وتطبیقھا مرة في العام على األقل؛ الستطالع آراء أعضاء ھیئة التدریس حول 
مدي توفیر الجامعة لمناخ وبیئة بحثیة عادلة ومشجعة على المشاركة في األنشطة البحثیة، 

، واعداد تقریر عن نتائج االستبانة وأبرز توصیاتھا، وكذلك قیاس مدي رضاھم عن ذلك
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ومناقشة ھذه النتائج بالمجالس الرسمیة، واتخاذ ما یلزم من قرارات وإجراءات تصحیحیة 
داعمة تُمكن أعضاء ھیئة التدریس من المشاركة الفعالة في كافة أشكال األنشطة البحثیة 

 والعلمیة.
یاسة وتنفیذھا على أرض الواقع؛ من خالل توثیق أرشفة األدلة والشواھد على تفعیل الس ¾

كافة مخرجات األعمال ونتائج وتقاریر استطالعات الرأي، وكافة التقاریر الدوریة 
 والسنویة، وخطط التحسین الخاصة بجمیع النقاط السابقة.

 
 ثانیاً: إجراءات على مستوي الكلیات/ الجھات ذات العالقة:

تضمن مشاركة أعضاء ھیئة التدریس باستمرار في األنشطة عداد الكلیات خطط تنفیذیة؛ إ ¾
البحثیة، وتتابع تنفیذ ھذه الخطط وتعد تقاریر بذلك، یتبعھا خطط تحسین تسھم في زیادة 

 نسب المشاركة.
تحقیق التوازن في أنشطة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیات )التدریس، البحث العلمي، خدمة  ¾

المجتمع، واالعباء اإلداریة( إلتاحة الفرصة ألعضاء ھیئة التدریس للبحث العلمي 
 والمشاركة الفعالة في كافة أشكال األنشطة البحثیة والعلمیة. 

مجھا األكادیمیة؛ الفرصة لطالب الدراسات اتاحة الكلیات من خالل أقسامھا العلمیة وبرا ¾
العلیا المشاركة في المشروعات البحثیة المشتركة، وأن یعترف بمشاركتھم من خالل ذكر 
أسماؤھم في التقاریر واألعمال المنشورة ضمن أسماء المؤلفین في حال وجود اسھامات 

 واضحة لھم.
للدراسات العلیا والبحث العلمي لتھیئة تنفیذ البرامج التدریبیة المعتمدة من وكالة الجامعة  ¾

وتدریب أعضاء ھیئة التدریس الجدد على المھارات المرتبطة بأنشطة البحث العلمي )یمكن 
أن یتم ذلك من خالل وحدة مساندة ودعم الباحثین، أو مركز تنمیة المھارات، وكذلك 

 .وحدات الدراسات العلیا والبحث العلمي بالكلیات(

 

 وكیل الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي                                                

 

 مبارك العنزي بن د. سالم                                             
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 نموذج البیانات الوصفیة

سیاسة تشجیع أعضاء ھیئة التدریس على المشاركة الفعالة في  عنوان السیاسة:
 البحثیة والعلمیة.كافة األنشطة 

 وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي. منشئ )ُمعد( السیاسة:
 وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي. الجھة المرجعیة للسیاسة: 

 الجھات المعنیة بتنفیذ السیاسة:

x .وكالة الجامعة للدراسات العلیا والبحث العلمي 
x .عمادة البحث العلمي 
x .عمادة معھد البحوث والدراسات االستشاریة والتدریب 
x .مركز االبتكار وریادة األعمال 
x .مركز تنمیة المھارات 
x .وحدات الدراسات العلیا والبحث العلمي بالكلیات 
x .وحدة مساندة ودعم الباحثین 
x .اللجنة الدائمة لشؤون األساتذة 
x .كلیات الجامعة وأقسامھا العلمیة 

 V2 للسیاسة:رقم اإلصدار 
الموعد المقترح القادم لمراجعة 

 ھـ(٢٠/٨/١٤٤٣)تاریخ  السیاسة:

 أعضاء ھیئة التدریس بالجامعة. المعنین بالسیاسة:

 الكلمات الدالة:
األنشطة البحثیة، األنشطة العلمیة، التقییم الوظیفي، الترقیة، 

الرضا المشاركة الفعالة، التحفیز، الشفافیة، تحسین بیئة العمل، 
 الوظیفي.

 

 


