
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طة شغيلية ا جمة ال شر وال   ملركز ال

امعة للدراسات العليا والبحث العل الة ا   و

ام    ـ 1440/1441العام ا

  

  



  

جمةمركز ال   شر وال

اتي السادس:  دف االس ات التنميةاالرتقاء ال ار وفقا ألولو   بالقيمة النوعية للبحث العل واالبت

ــ ــــ ـــدف التفصيـ ز أخالقياته  ال عز شر العل و   حوكمة منظومة البحث وال

شطة  املبادرات دف  مؤشرات قياس األداء  األ عة  املس ة املتا   ج

شر العل  ر أدلة البحث وال تطو

  ودليل اخالقيات البحث العل

س ا  - يئة التدر ب أعضاء  سيق مع عمادة البحث العل  تدر لت

م ع أخالق البحث العل املعاصر.  ومن  حكم

س  وضوح أدلةآ استطالع -  يئة التدر  البحث العل راء أعضاء 

جمة. شر والتأليف وال   وال

فية لقواعد وأخالق البحث العل ألعضاء وض  - عر ع أدلة ولوائح 

ليات  ي م بال س ومن  حكم   ئة التدر

جمة با تنظيم ورش عمل عن  - شر والتأليف وال   امعة.ال

جمة إعداد خطة تح-  شر والتأليف وال ن اإلنتاجية العلمية من ال س

ليات.   س بال يئة التدر   ألعضاء 

شاء وحدات لل-  جمة والتأا ليات.شر وال   .ليف بال

جمة والكتب املؤلفة الدراسية عمل مبادرا  -  شر وال ت  ال

االت الشرعية والعلمية واألدبية    والثقافية  ا

س  آ استطالع - يئة التدر جراءات ال راء أعضاء  شر سياسات و

جمة باملركز.    والتأليف وال

دمات ال يقدمآ  - س حول َ استطالع ا ا يئة التدر ا راء أعضاء 

  املركز 

جمة ع إ - شر والـتأليف وال ر بمعدل النمو السنوي لل عداد تقر

امعة  ليات با   مستوى ال

درجة توافر األدلة التنظيمية واإلرشادية 

  ل ولوائحهلقواعد أخالقيات البحث الع
80% 

امعة للدراسات  الة ا و

  العليا والبحث العل

توف الشفافية وعدالة ممارسات 

  البحث العل

س عن  يئة التدر مستوى رضا أعضاء 

  شفافية وعدالة ممارسات البحث العل
80%  

امعة للدراسات  الة ا و

  العليا والبحث العل



شطة داخل املركز. ح - صر عدد املستفيدين من ح -صر عدد األ

  خدمات املركز. 

جمة ع ت - وافز املقدمة للتم  إنتاج الكتب املؤلفة وامل ر ا طو

امعة    مستوى ا

شر ع أعضاء ي  - س ع ال ات العل وعامليايئة التدر  با

  املرموقة محليا 

س ع معاي   بعمل دورات لتدر  - يئة التدر شر الدو اأعضاء  ل

شر - عة أمور ال شاء وحدة ملتا لياتوالت ا جمة بال   أليف وال

  


