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، شرع جامعة ادلثىن  0202 -0202بناء على رسالة معايل السيد الوزير ادلوجو اىل اجلامعات دبناسبة بداية االمتحانات هناية الفصل الدراسي االول للعام    

دمة اجلامعة  )وكذلك قانون اخل 2991لسنة  20لوضع ودراسة تنشيط البحث العلمي يف اجلامعة حيث  حدد قانون ىيكل عضو ىيئة التدريس رقم  

اجلامعات الساعات ادلخصصة إلجراء البحوث العلمية بصورة دقيقة وكذلك حدد الساعات ادلخصصة ألداء مسؤولياتو االخرى، وخباصة التدريسية منها.ان 

اجملال امام عضو اذليئة التدريسية الرصينة تسعى اىل ربقيق ادلوازنة بني التدريس والبحث العلمي، وذلك بتخفيف عبء التدريس اىل حد معني من اجل افساح 

ليها يف ال جراء حبوثو. ان الساعات االسبوعية ادلخصصة للبحث العلمي يف اجلامعات الرصينة تبلغ ضعف تلك الساعات ادلخصصة للتدريس، وقد تزيد ع

ساعات تدريسية. اما يف  2اسبوعياً، مقابل حوايل  ساعة 01بعض االحيان. ففي اجلامعات االمريكية، مثاًل، يبلغ معدل الساعات ادلكرسة للبحث العلمي 

 :تيةوقد ترتب على ىذا االثار االساعات للتدريس اسبوعياً.  8ساعة للبحث العلمي وحوايل  21اجلامعات الربيطانية فقد خصصت 

 اخنفاض مستوى ونوعية البحث العلمي، واعتماد التدريسيني على الكمية بصورة متزايدة. ●

و البحث العلمي كهد  قامم بذاتو وربولو اىل رلرد اداة للحصول على القرقية العلمية او ربسني الدخل او كليهما يف وقت احنسار التوجو حن ●

 واحد.

السعي حنو النشر يف اجملالت التجارية الرحبية لغرض اكمال اجراءات القرقية من دون تقييم، حيث ان بعض اجملالت ادلصنفة ضمن الفهارس  ●

 للنشر التجاري و ال ترفع ىذه البحوث ضمن قواعد البيانات العادلية.العادلية تسعى 

و رغبة يف فقد التدريسي الرغبة يف السعي وراء البحث احلقيقة ادلوضوعية وتطوير قدراتو الفكرة، فصار ال جيري حبوثو اال بناء على تكليف رمسي، ا ●
 احلصول على مرتبة علمية اعلى.

روح االنتماء اىل ادلؤسسة العلمية اليت يعمل فيها ومل يعد بوسع بعض التدريسي احلفاظ على  هالتدريسي يف حاالت عدضعفت لدى تبعا دلا تقدم 
 : اسقراتيجية جامعة ادلثىن  لتطوير البحث العلميمن خالل اعاله نققرح .  العلميةىويتهم 

 البنى التحية  -اوالً 
 .وتوفر التخصيصات وحسب اإلمكانيات ادلادية للكلية بادلعدات واالجهزة الالزمةتقوم الكليات بإنشاء سلتربات حبثية  وذبهزىا   2)
 يكون استخدام االجهزة وادلختربات رلاين لكافة تدريسي اجلامعة  وتنسق الكليات فيما بينها حول استخدام ادلختربات وحسب اخلطط البحثية   0)

 ادلعتمدة وادلصادق عليها.
 ذبهيز بعض االجهزة االسقراتيجية ادلهمة اليت يكون ذلا دور كبري يف البحث العلميتقوم اجلامعة بوضع خطة لتمويل   1)

 التدريب  -ثانيا ً 
 قيام الكليات بوضع خطط لرفع قدرة التدريسني  يف النشر العلمي واخالقيات البحث العلمي  -2
 عدم النشر هبا.  العادلية وكذلك الدور اليت جيبتقوم رماسة اجلامعة بعمل عدد من الدورات ذات االمهية الكربى للتعريف بدور النشر  -0
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 الدعم والتحفيز :ثالثاً 
  020220 )البحث العلمي وكذلك مشروع التحفيز ادلرقم شجيعربفيز التدريسني وحسب مشروع تيتم  -2
 .رميس اجلامعةمع كتاب شكر وتقدير من  الف دينار لكل حبث ينشر ضمن اجملالت يف الربع االول 032يتم صر  مكافئة مقدراىا  -0
تقوم اجلامعة بإعالن عن مشاريع حبثية عالية االمهية  مدعومة من اجلامعة ويف بداية كل سنة اكادميية، وتشكل فرق حبثية من سلتلف  -1

 االختصاصات لألجراء تلك البحوث.

 (…, H-index ,Citations ,Reviewers)اجلامعة من حيث  توىتقوم رماسة اجلامعة بإصدار قاممة دورية فصلية باألوامل على مس -2

  ات عامةمالحظ :رابعاً 
كالرفيت ،...  وان  ، س اىو نشر حبث علمي او مراجعة او مقالة علمية يف احد ى اجملالت العادلية ضمن ادلستوعبات العادلية )سكوب :)أ نقصد نشر حبثا 
 اليت  ال تنصح اجلامعة بالنشر بيها . اجملالتال تكون ضمن 
 اىل النشر زللي فان التدريسي مطالب بضعف عدد البحوث ادلنشورة اجملالت العادلية.اشارة   وجود عدم)ب  يف حالة 

يف اجملالت العادلية الرصينة  )ج  يقع على عاتق عميد الكلية مسؤولية وضع الربامج التدريبية ادلطلوبة لتعزيز قابليات التدريسيني ومهاراهتم ادلتعلقة بعملية النشر
 ل التحفيز والتشجيع ادلختلفة دبا يضمن جناح ىذا ادلشروع، باإلضافة اىل ازباذ اإلجراءات الالزمة حبق ادلخالفني. وإتباع سب

 .0202-9-2)ح  ينطلق الربنامج يف 
 )د  خيضع ىذا ادلشروع للمراجعة السنوية من قبل رللس اجلامعة لغرض التحديث دبا خيدم حركة البحث العلمي يف اجلامعة.

  
 المتطلبات: ًا:خامس

 : التدريسين الذين يتولون مناصب ادارية:1
ث واحد منفرد على )ا  يطالب التدريسيون الذين يتولون مناصب ادارية قيادية )رميس جامعة ، مساعد رميس جامعة ،عميد ،معاون عميد ،رميس قسم   ببح

 او مشقرك ويفضل ان يكون الشريك من خارج اجلامعة. االقل يف السنة
 .لو او لطالبو )ب يشقرط بالبحث ان ال يكون مستل من رسامل واطاريح الدكتوراه

 :التدريسون 2
 0س،كالرفيت ،...  او ابنشر حبث واحد على االقل ضمن ادلستوعبات العادلية )سكوب 123الدامم او العقود وفق قرار على ادلالك  )ا  يطالب كل تدريسي
 خارج اجلامعة خالل السنة االكادميية.مشقرك من  واحدحبث مشقرك او حبث 

 .لو ولطالبو من الرسامل واالطاريح ةكون البحوث ادلنشورة يف )أ  مستل  ان ال تب)
 الدراسات العليا والبعثات -3

 اجلدول االيت)ا  يطالب  طالب الدراسات العليا ادلاجستري جبمع اربع نقاط حبثية وطالب الدراسات العليا الدكتوراه ست نقاط حبثية وحسب 
 النقاط البحثية يف التخصصات االنسانية  النقاط  البحثية  يف التخصصات العلمية نواع البحث
 2 1 حبث زللي

Q4 1 2 
Q3 3 3 
Q2 4 4 
Q1 6 6 
ISI  6 6 
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 يذكر فيو اسم اجلامعة ويقدم ضمن معاملة ادلعادلة الشهادة. يف كل سنة من سنوات االبتعاث )ب  يطالب طالب البعثة بنشر حبث واحد على االقل
 االستحداثات  -4

التدريسني ضمن الدراسة  قد قاموا بنشر  اكثر من نصفيف طلب االستحداث الدراسات العليا ادلاجستري او الدبلوم العايل  جيب ان يكون  )أ  
 خالل السنتني قبل طلب االستحداث Q 2ضمن احدىم  مشقركمنفردة او  حبوث عدد  ثالثة 

يف طلب االستحداث الدراسات العليا الدكتوراه  جيب ان يكون مجيع التدريسني ضمن الدراسة قد قاموا بنشر حبوث عدد ثالث منفرد وان )ب  
 خالل السنتني قبل طلب االستحداث. Q1وان يكون احدىم ضمن او مشقرك  Q1يكون احدىم ضمن 

 .لو ولطالبو من الرسامل واالطاريح ةمستلو)ب حوث ادلنشورة يف )أ  ان ال تكون الب)ت  
 التدريس  واالشراف -5

او حبثني مشقركني ويفضل ان يكون  Q1يكلف بالتدريس باألشرا  على الرسامل واالطاريح يف الدراسات العليا من نشر حبث  منفرد ضمن  )أ 
 .كالرفيت او   Q2 للتكليف وان تكون احدىم ضمنابقة احدىم مشقرك من خارج اجلامعة يف السنة الس

 .لو ولطالبو )ب  ان ال تكون البحوث ادلنشورة يف )أ  مستلو من الرسامل واالطاريح
 الدراسات العليا داخل وخارج العراق أكمال -6

 او حبثني مشركة يف السنة السابقة للتقدمي  احدىمQ2حبثاً  منفرد ضمن الربع    األقل)ا  تكون ادلنافسة على عدم ادلمانعة للتدريسي الذي نشر  على 
 . Q  2ضمن الربع    

 )ب   يف حالة عدم توفر )ا  يكون نشر ثالث حبوث منفردة يف رلالت اجلامعة يف السنة السابقة للتقدمي .
 .دراسة ما بعد الدكتوراه أكمالاو  التدريسني الذين يرغبون بالتقدمي على التفرغ العلمي أعاله)ج  تشمل الفقرات  

 


