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الباب األول :العناصر األساسية لسياسة الجامعة المتعلقة بالبحث العلمي.
 .1تولي جامعة القدس البحث العلمي عناية خاصة وتعتبره من أهم وظائفها فهو سبيل رئيسي لرفع مستواها العلمي وخدمة
المجتمع الفلسطيني بشكل خاص والمجتمع العربي بشكل عام وزيادة المعرفة االنسانية.

 .2ترى الجامعة أن البحث العلمي جزء هام من عمل أعضاء هيئة التدريس فيها ،وتراعي هذا المبدأ عند بيان الحاجة الى
تعيين أعضاء هيئة التدريس وتوزيع األعمال عليهم .حيث تكون األفضلية عند التعيين لمن عنده خبرة ونتاج بحثي.

 .3تلتزم الجامعة بتوفير الجو المالئم واالمكانيات الالزمة للنهوض بالبحث العلمي ،وذلك بتوفير الوقت ألعضاء هيئة

التدريس للقيام بالبحث وتوفير األماكن واألجهزة والخدمات المكتبية وأية متطلبات أخرى للبحث العلمي وتعطي االولوية

للباحثين في اسناد مساقات تدريس ورسائل الدراسات العليا واالشراف على مشاريع التخرج وتفريغ الباحثين كليا أو جزئيا

من العمل االداري وتخفيض اعبائهم االكاديمية بما يتناسب مع حجم مشاريعهم البحثية.

 .4تسعى الجامعة الى توفير مراكز خدماتية بحثية مشتركة تخدم أغراض بحثية متشابهة تعمل على توفير أجهزة الجامعة
البحثية لكافة الباحثين في الجامعة مع توفير كادر فني متخصص ومدرب على استخدام هذه األجهزة للعمل ضمن
نظام الحجز المسبق من قبل الباحثين ،ويتم تغطية تكاليف الفحوصات المختلفة وكلفة تشغيل األجهزة من مشاريع

الباحثين أو بالتنسيق مع ادارة المركز البحثي ،وصوال الى تجميع المراكز البحثية في مبنى بحثي مركزي يخدم الجامعة.

 .5تكون األولوية إلجازة التفرغ العلمي لمن لديهم انجاز بحثي ويسعون ألجراء انتاج علمي بحد أدنى ورقة علمية مقبولة
للنشر تقدم خالل السنة التي تلي التفرغ العلمي.
 .6تفعيل المشاركة في العمل البحثي لمساعدي البحث والتدريس بتخصيص نسبة من العبء األكاديمي لمساعد البحث
والتدريس لألعمال البحثية ومعاونة الباحثين في انجاز أبحاثهم.

 .7تدعم الجامعة نشر البحوث والدراسات والمؤلفات والترجمات والمخطوطات المحققة في مجالت محكمة ومصنفة في
قواعد بيانية مرموقة حسب التعليمات المرفقة رقم ( )1بحيث تساهم الجامعة بتغطية تكاليف النشر بما ال يتجاوز مبلغ
ال  $500للورقة الواحدة كما تساهم بتغطية تكاليف تحرير المقاالت التي تقبل للنشر حسب التعليمات السابقة.
 .8للجامعة ان تمول المشاركة في المؤتمرات العلمية بورقة علمية كبوستر أو مداخلة شفوية ،وتشكل لجنة متخصصة و
منبثقة عن عمادة البحث العلمي لتحديد أهمية المؤتمر وفقا للتعليمات المرفقة في مرفق رقم ( )1واعطاء الموافقة للتمويل
من خالل صرف مبلغ حده األعلى  1200دوالر أمريكي لكل باحث مرة واحدة في العام األكاديمي لتغطية مصاريف
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التذاكر واالقامة ورسوم التسجيل  ،وعطفا على ذلك في مرحلة الحقة يتم تخصيص موازنة لكل كلية تنفق منها لمشاركة
أعضائها في المؤتمرات بعد تنسيب نمن قبل الكلية المعنية وموافقة عمادة البحث العلمي.

 .9تصدر جامعة القدس مجلة بحثية محكمة بعددين سنويا ويخصص كل اصدار ألحد المجاالت التالية :العلوم الطبية،
العلوم التطبيقية ،الهندسة والعلوم االنسانية واالجتماعية ،ثم يليها في المرحلة الثانية اصدار مجلة محكمة متخصصة
سنوية لكل مجال من المجاالت المذكورة أعاله.

 .10تسعى الجامعة لتكريم الباحثين الذين ينشرون في مجالت علمية محكمة و مصنفة في قواعد بيانية مرموقة بمنحهم
جوائز تقديرية أو تشجيعية في حفل سنوي حسب مرفق رقم (.)2

 .11تمويل المشاريع البحثية الداخلية في جامعة القدس من خالل نداء لتقديم مقترحات بحثية للتمويل الداخلي في الجامعة

سنويا في شهر سبتمبر من كل عام بحيث تكون األبحاث نماذج ) (pilot projectsلمشاريع تستخدم نتائجها لجلب

تمويل أكبر من مؤسسات محلية أو اقليمية أو عالمية ويكون سقف التمويل لكل مشروع من  5000دوالر أمريكي،

وتكون األولوية للمشاريع المدعومة برسائل توصية من مؤسسات ريادية ومجتمعية لخدمة المجتمع أو مدعومة بتوصية
خاصة من جهة معتمدة من الجامعة وخاصة االبحاث المتعلقة بمدينة القدس كما في المرفق رقم ( )3مع تشكيل لجنة
متخصصة لتقييم المشاريع المقدمة باقتراح مجلس البحث العلمي والعمادة وبتكليف من رئيس الجامعة.
 .12تشجع عمادة البحث العلمي ومجلسها اقامة مؤتمرات بحثية في العلوم الطبية والتطبيقية واالنسانية واالجتماعية على

مستوى الجامعة والوطن واقامة مؤتمرات محكمة تشاركية بين الكليات وبين الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع
المحلي المدني والقطاع الخاص أو شراكات اقليمية وعالمية مع دعم الجامعة لهذه المؤتمرات لوجستيا واعالميا واستقطاب
التمويل الخارجي لهذه المؤتمرات وتشجيع الجامعة أيضا اقامة مؤتمرات طالبية بحثية لرسائل الماجستير ومشاريع
التخرج في البكالوريوس وللمؤتمرات التي تعالج قضايا علمية عصرية وتختبر حلول لمشاكل محلية خصوصا القضايا

المتعلقة بمدينة القدس.

 .13تشجع عمادة البحث العلمي ومجلسها اقامة نشاطات بحثية على مستوى الكليات لتنشيط وتفعيل البحث العلمي ضمن
الطاقم التدريسي والباحثين من خالل لجان البحث العلمي في الكليات يترأسها أعضاء مجلس البحث العلمي من خالل

اقامة ( )Journal Clubبشكل شهري ألعضاء هيئة التدريس مع تفريغ ساعة أسبوعيا في البرنامج األكاديمي لكافة

أعضا هيئة التدريس للنشاطات البحثية في الكلية ،وعلى مستوى الجامعة تعمل عمادة البحث العلمي على اقامة دورات

أو ورشات تدريبية حول أساليب البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية والنشر والكتابة العلمية من قبل خبراء عالميين

ومحليين في جوانب مختلفة من العلوم االنسانية والتطبيقية والطبية.
 .14تدعم عمادة البحث العلمي ومجلسها األندية البحثية الطالبية في كل كلية كما في المرفق رقم(.)4
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 .15استحداث قاعدة بيانات تحت اشراف عمادة البحث العلمي وبالتنسيق من خالل نظام ( )Ticketing systemودائرة
المشاريع في الجامعة ولتوثيق ملخصات عن المشاريع وجهات التمويل وتحميل النتائج المرحلية والنهائية لهذه المشاريع.

 .16استحداث نظام بوابة الكترونية مرتبطة بقاعدة بيانات تضم معلومات الملف الشخصي للباحثين كاهتماماته البحثية
ومشاريعه القائمة والسابقة ومشاركاته في المؤتمرات العلمية ويكون للباحث صالحية تحميل المعلومات البحثية لملفه

الشخصي ويمكن لعمادة البحث العلمي مراجعة هذه البيانات ويمكن للباحث تحديث هذه البيانات بحيث يتم توفير جميع
المعلومات عن المشاريع البحثية واألنشطة البحثية للباحثين في جامعة القدس على الموقع االلكتروني للبحث العلمي

في الجامعة مع التحكم في صالحيات الدخول لبعض المعلومات.

 .17تحديث أولويات البحث العلمي وخاصة في شؤون القدس لرساالت الماجستير وابحاث أعضاء هيئة التدريس كل ثالث
سنوات.
 .18اقرار الحوافز للمشاريع البحثية الممولة من جهات خارج الجامعة ،سوف ترفق وثيقة منفصلة لنظام حوافز المشاريع
(مرفق رقم  .)6يهدف هذا النظام لحماية حقوق الباحث وحقوق الجامعة وتنظيم العالقة بينهما.

 .19يتم تشكيل مجلس مشترك ما بين البحث العلمي والدراسات العليا لتقييم وتنظيم االنتاج البحثي من رسائل ماجستير،
ويكون عميد البحث العلمي أو من ينوب عنه ممثال لمجلس البحث العلمي ،ويكون عميد الدراسات العليا أو من ينوب
عنه ممثال لمجلس الدراسات العليا في هذا المجلس المشترك.
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