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  املقدمة
شارات العلمية بجامعة  أسست جامعة باإلضافة مركز البحوث واالس ر ورفع جودة البحث العل با هدف تطو ها   إس

لول  من خاللخدمة املجتمع  .  البحث ا شر ثقافة إدا باإلضافة  كل املجاالت لمشاكل ل العلمية تقديم ا ومن لعل
ها دا املنطلق  ار والبحث يتحق إتتطلع جامعة س اج البحوث انت من خالل العل وذلكق مركز متقدم  مجال االبت

جودة العالية  جامعةالعلمية ذات ا سهم  نيل مراتب متقدمة ع الصعيد العال ل ن وبما ان البحث العل م. مما 
يف ا ها عامليا  تص عتمد عل ر األساسية ال  جودة املوضوعية جامعات من حيث املعاي س  ةجاءت فكر فقد وا تأس

شارات  راتي العلاملهام املتعلقة بالبحث كافة وأوكلت لھ  العلمية،مركز البحوث واالس م اس    جيتھ: وال كانت من ا
  

ية التحتية  -1 ر الب جامعةتطو  .للبحث العل لضمان جودة اإلنتاج العل ل
جامعة من  -2 ادة انتاج ا شر  املجالت العلمية املرموقة.ز جيع ال جودة العالية و  البحوث العلمية ذات ا
ار. -3 ر واالبت  جيع البحث العل والتطو
شرة. -4 وادر ال ادة كفاءة ال ر وز  تطو
ها.  -5 ي م عا لول للمشاكل ال   شر ثقافة البحث العل  املجتمع من خالل تقديم ا
رات علمية   -6 س خ شارات العلمية ملؤسسات الدولة.تأس هم  تقديم االس  مختلف التخصصات الستعانة 
لية والدولية   ابرام -7 جهات امل جامعة وا ن ا  .العلالتعاون  مجال البحث  أطاراالتفاقيات ب
  

تضمن  ليات ى املركز سواء ع مستو  اذنفالتقرر االعمال ال دا و جامعة او ال : ا   و كما ي
  

جامعة ى مستو  عأوال:    ا
جامعة  س ا ليفاصدر رئ ا ت استالم وتم  ,3367رقم اشاري و  2018/  11/  03بتارخ مؤرخ بإدارة املركز  للمدير ا

جامعة بتارخ  س ا لة من رئ جنة املش ع النحو مباشرة العمل   البدء ذلك وتبع ,2019/  02/  04ادارة املركز من ال
  :التا

  
ن  -1 ن باملركز (مدير  2019/  02/  10حيث تم بتارخ  املركز:باالجتماع مع العامل  الشؤوناجتماع تقاب مع العامل

ن) وتم مناقشة مهام مركز البحوث شارات العلمية اإلدارة + املوظف ميتھ  واالس اكل ال املشإ االستماع كما تم وا
ها  ي م ن لنا  املركز؛عا ن  كلبان وتب هم بالعامل اص كما تم تخصي الصيدلة،كلية  إاملركز تم نقل تبعي ص املقر ا

شارات ركز مب لية الصيدلة البحوث واالس ر ممكنةأيضا ل تفاق  وتم اال االمر الذي جعل البداية  العمل صعبة وغ
صوص.لدا ال هذا ا جامعة  س ا  قاء ع مخاطبة رئ

 
تمت مراجعة االعمال السابقة للمركز مع مدير الشؤون اإلدارة حيث لم دا الصدد   املركز: مراجعة أرشيف -2

ناك أرشيف  دا باإلضافة كامل يكن  رة  اضر عدم وجود مح إلألعمال ال انجزت من قبل املركز خالل السنوات األخ
ليات. شاء أرشيف يتضمن كل م ضرورة حيث تم االتفاق ع الجتماعات املركز وال بيانات عن مدراء املراكز  ال ا إ

: املركز وذلكأعمال يخص   ع النحو التا
ل : الواردملف  - جامعة يخصص ملف للوارد ل س ا اتب العام –وكيل الشؤون العلمية –من رئ –العام  الوارد -ال

ل كلية ملف) ليات (يخصص ل  .مدراء املراكز بال
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ل  :الصادرملف  - جامعة من يخصص ملف لصادر ل س ا اتب العام –وكيل الشؤون العلمية –رئ ام الع  الصادر -ال
ليات –  مدراء املراكز بال

جامعة  –ملف خاص باجتماعات املركز  أرشيف االجتماعات: - ملف خاص  –ملف خاص باجتماعات مجلس ا
 باجتماعات الشؤون العلمية.

ل اإلداري: أرشيف - ن. –مدراء املراكز ب ملف خاص الهي  ملف خاص باملوظف
شاطات املركز: - رحة  أرشيف  شورة  –ملف خاص بالبحوث العلمية (البحوث املق ملف  –خطط بحثية)  –البحوث امل

اضرات التثقيفية –ملف خاص باملؤتمرات  –خاص بورش العمل   .والندوات ملف خاص بامل
ي: - رو  .USB عأمكن  إذا كل امللفات املذكورة  األع تخزن يتضمن أرشيف اإللك
  
ليات   -3 اتب البحوث بال ليات  : تمواالقساماعداد قاعدة بيانات خاصة بمدراء م دا الصدد مخاطبة عمداء ال  

ليات بضرورة موافاتنا بأسماء وبيانات  شارات بال اتب البحوث واالس ن بم لف يئة التدرس امل عداد نموذج إتم و أعضاء 
اصة بمدراء املراكز كافة عيحتوي  خاص بذلك لياتالبيانات ا  إافة دا باإلض . حيث كان الرد متأخرا من معظم ال

صول ع  و نفس السياق قمنا بمطالبة تأخر البداية  العمل.   إ ىأد االمر الذي أخرى ية ردود من كليات أعدم ا
سق  ليف م ل لبحوث باألقساملمدراء املراكز بضرورة ت ليات فقط. ياتالعلمية بال عض ال فيما ي و  وتم التنفيذ  
ليات  ا فيھكشف بأسماء مدراء املراكز بال سقي ع مستوي األقسام.  مو ليف م ليات ال استوفت ت  ال

  

  
  
  
  
 

سقي االقسام ليف م لية تنفيذ مهمة ت ال رت املديراسم 
ليفات ربية البدنية  انجز الت كلية ال ن حسن يم الصا د. إبرا 1
ليفات كلية التجارة والعلوم السياسية انجز الت محمد عبد القادر سالماد.  2 
ليفات كلية العلوم انجز الت د. رقية محمد عبد القادر السالم 3
ليفات الهندسة والتقنية براكالعلومكلية انجز الت د. عائشة محمد شهلول 4
ليفات  8 يوس أحمد د. السنوس كلية الزراعة انجز الت

ر متاح لعدم وجود اقسام ليف غ كلية طب اسنان الت د. شرفة حامد عمر ع جعيدة 5
كلية القانون  لم يوا املركز بأية معلومة نة عمر أحمد أبو القاسم د. بث 6
ربية براك  لم يوا املركز بأية معلومة  ال أحمد حسن أحمد. أ 7

ربيةكلية يوا املركز بأية معلومةلم  لةال لف مدير للمركز زو  9 لم ي
 10 الساعديا. محمد أحمد سليمان كلية التمرض لم يوا املركز بأية معلومة
 11 د. محمد عبد السالم فضيل تقنية املعلومات لم يوا املركز بأية معلومة
ربية اوباري لم يوا املركز بأية معلومة  12 موس حسن موسد.  ال
ري  كلية اآلداب  لم يوا املركز بأية معلومة  ض  13 د. حامد ا
شري لم يوا املركز بأية معلومة يم ع محمد اشنافد.  كلية الطب ال  14 إبرا
ي  .أ ندسة الطاقة والتعدين لم يوا املركز بأية معلومة ي املد  15 محمد الكيال

لف مدير للمركز كلية الصيدلة معلومةلم يوا املركز بأية   16 لم ي
ربية غات لم يوا املركز بأية معلومة لف مدير للمركز كلية ال  17 لم ي
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شارات العلميةالبدء  -4 جامعة عقد اجتماعات مركز البحوث واالس ) 3عدد ( عقدحيث تم  :ع مستوي ا
جدول التا والذي يتضمناجتماعات و  ة  ا ضور جدول االعمال و أيضا  مو   والتوارخ. كشف با

  

 

ضور   جدول االعمال   تارخ االجتماع  عدد االجتماعات    كشف ا

  18/02/2019  االجتماع االول 

شاء شأن) 2017( لسنة) 7( رقم القرار تفعيل -  العل البحث مجلس ا
جامعة ليات. با   وال

اصة البحوث اختيار الية - وس بطلبة ا الور ر. الب   واملاجست
وس طلبة بحوث شر الية - الور ر الب  ى خر أ علمية بحوث ةاي او واملاجست

  .املعتمدة العاملية املجالت 
عة املعامل  املوجودة االجهزة حصر - ب  جهاادر او  جامعة التا  كت

  خاص. 
شر وورش العمل العلمية الندوات تفعيل - . البحث ثقافة ل   العل
ات وامللصقات.التعرف  -   باملركز من خالل املطو
ا املركز هيئة -   مؤسسات. مع بالتواصل الشروع قبل ادار

  لية الزراعةبمدير املركز -1
ربية البد ليةبر املركز مدي-2   نيةال
ربية  ليةباملركز  مدير-3   راكبال
  العلوم ليةباملركز  مدير-4
  التقنية الطبيةاملركز  مدير-5
  

ياالجتماع    2019/ 04/ 22  الثا

   السابق. االجتماع محضر اعتماد -
  .للمركز الواردة التعميمات عرض -
ل مناقشة -   .للمركز التنظي الهي
جامعة داخل املركز عمل آلية مناقشة -   .وخارجها ا
جانب مناقشة -  واتوند عملورش  اقامة حيث من املركز لعمل التثقيفي ا

ا. ر   وغ
جيدة العلمية البحوث تفعيل مناقشة -  ملستوى  ترتقي بحيث األقسام  ا

شر   العلمية. املجالت  ال
  أعمال. من ستجد ما -

  لية الزراعةبمدير املركز -1
 التجارة ليةبر املركز مدي-2

  السياسية والعلوم
  االسنان طب ليةباملركز  مدير-3
ربية ليةباملركز  مدير-4   راكب ال
  التمرض ليةب املركز مدير-5
ربية البد ليةب املركز مدير-6   نيةال
ربية ليةباملركز  مدير-7   باري او  ال

   08/07/2019  االجتماع الثالث

  .السابق االجتماع محضر اعتماد -
  .الواردة التعميمات عرض -
سقي اختيار - ليات تحديد( األقسام ى مستو  ع املركز م ها مت ال ال  ف

  ).التنفيذ
 حصائي،اال  الدليل( السابق االجتماع  عليھ االتفاق تم ما تنفيذ مراجعة -

  ).املركز عمل الئحة العمل، ورشة
ليات األقسام مستوي  ع املركز عمل الية مناقشة -   .بال
رنامج تفعيل -  وسائل وع للمركز الرس املوقع ع للمركز اإلعالمي ال

  .االجتما التواصل
  .اعمال من ستجد ما -

  .التمرض ليةب ركزامل مدير-1
 التجارة ليةب ركزامل مدير-2

  .السياسية والعلوم
 تقنية ليةب ركزامل مدير-3

  .املعلومات
  .الزراعة ليةب ركزامل مدير-4
ربية ليةب املركزمدير -5   .بدنيةال ال
  .اكبر  القانون  ليةب ركزامل مدير-6
  .االسنان طب ليةب ركزامل مدير-7
  .العلوم ليةب ركزامل مدير-8
ربية ليةب ركزامل مدير-9   .راكب ال

  .هاس اآلداب ليةب ركزامل مدير-10
 العلوم ليةب ركزامل مدير-11

  .والتقنية الهندسية
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شطة العلمية:  -5 شطة العلمية ع مستو  االتفاقتم األ جامعة  ى ع ضرورة تفعيل األ ليا ف التنفيذي واملوق ات،وال
ذا  :ع النحو ا الصدد تم   لتا

ر  - وس واملاجست الور ها لتم العل لبحوث طلبة الب  لة التقييم.املشاركات واالن  مرح وتم استالمجائزة جامعة س
ر - هدف ل التحض شارات العلمية ومزال العمل إورشة عمل  ها إل  جاري  التعرف بمركز البحوث واالس داد ععل

ون التنفيذ خالل خرف  بات وسوف ي رت اور وال  .2020- 2019امل
شارات العلميةإ -  .(تحت االنجاز) عداد الالئحة الداخلية لتنظيم العمل الداخ ملركز البحوث واالس
ر صفحة - جامعة والزال  تخص تطو شارات العلمية عل موقع ا  عداد. طور اإل املوضوع مركز البحوث واالس
شارات العلمية ع تطبيق - شاء غرفة خاصة بمركز البحوث واالس لتبادل اآلراء ومناقشة كل ما يتعلق  WhatsApp ا

دا باإلضافة شاء  إ عمل املركز والبحث العل  ون  Facebookاالجتما  التواصلقع اصفحة للمركز ع مو ا لي
راً  . إعالمياً  من شاط املركز والبحث العل  يتم فيھ عرض كل ما لھ عالقة ب

ها  كافةحصر بء البد - شورة خارج جامعة س اصة بمركز البحوث بموقع  عليتم عرضها البحوث امل الصفحة ا
ي. رو جامعة اإللك  ا

  

لياتا ى مستو  عتانيا:    ل
ر اتقفيما ي ال ليات باإلضافة اكز مدراء املر من  الواردةر ليات ال لم تقوم بإحالة إبال   .تقارر أية ال

  

شارات -1 لية العلوم الهندسية والتقنية براك العلمية مكتب البحوث واالس  ب
: شطة العلمية و كالتا لية العلوم الهندسية عددا من األ شارات ب  نفذ مركز البحوث واالس

ركة بتارخ  البحوث نقاش حلقة -   2018/  01/  23املش
عنوان  - ون  العالم بدول  والبحثية العلمية املدارس مع التواصل كيفيةندوة علمية   جزء الباحثو  العلمية املؤسسة لت

 .2018/  01/  09بتارخ  الدو والبحث العل املجتمع من
عنوان  - يا  األغذية وسالمة ةمحاضرة علمية   .2018/  04/  24 بتارخ لي
سيق  دورة - ها التدرب مركز مع بالتعاون  Endnote رنامجستخدام ببا املراجع ت  .2018/  04/  30 س
عنوان  -  .2018/  05/  08بتارخ  املفتوحة التعليم مصادرمحاضرة علمية 
عنوان  - جودة ضبط أساسياتمحاضرة علمية   .2018/  09/  15بتارخ  التعليمية املؤسسات  ا
ر ملة عمل ورشة - لية املاجست  .2018/  09/  23بتارخ  واملستقبل) فاق(اال  والتقنية الهندسية العلوم ب
ن عنوان اللوائح علمية محاضرة - رجمة وإجراءات والقوان جزء( ال  .2018/  09/  23بتارخ  األول) ا
ون  كيف عنوان علمية محاضرة - اً  تدرس يئة عضو ت  .2018/  09/  30بتارخ  ناج
 .2018/  10/  24تارخ بالثدي  سرطان عنوان علمية محاضرة -
 تدرسال يئة عضو وواجبات حقوق  التدرس يئة عضو ودور  التعليمية العلمية عنوان ديناميكية علمية محاضرة -

جزء( ي ا  .2018/  09/  25بتارخ  )الثا
هابعن  عمل ورشة - روس الكبدي االل  .2019/  04/  02 بتارخ A نوع الف
 .2019/  06/  12وبتارخ  2019/  04/  24بتارخ  ناجتماع إجراء -
شارات مكتب البحوث لفرق تفقدية جولة - ي املؤتمر اقامة ألماكن واالس /  06/  25رخ بتا والتكنولوجيا للعلوم الثا

2019. 
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لية التجارة -2 شارات العلمية ب  السياسية والعلوم مكتب البحوث واالس

ي: لية اال   وتضمن التقرر الذي أعده مدير املركز بال
شارات البحوث قسم مهام استالم تم  الربيع صلف بداية مع وذلك السياسية والعلوم التجارة كلية قرار صدور  عد واالس

لية العلمية األقسام رؤساء مع باجتماع عملبدأ ال حيث .2019 رشيح 2019/  03/  20بتارخ  بال ن ل سق  وتم لألقسام م
ليف ن من ت سق س إ وأحالتھ االجتماع محضر  األسماء إحالة وتم االجتماع خالل امل شاراتو  البحوث مركز رئ  االس

جامعة   .با
ن اجتماع أول  عقد سق ن عمل  البدء آلية ملناقشة وذلك العلمية باألقسام بامل سق  باألقسام ملركزا شاط وتفعيل امل

  .العلمية
عة السنة لطلبة مصغر مؤتمر إقامة اسبة، قسم( الثالثة العلمية باألقسام الرا شر املوارد إدارة قسم امل  قسم ة،ال

ا سبق ال املراحل عرض وتم فيھ): االقتصاد   .البحوث من انجاز
  

لية التمرض  -3 شارات العلمية ب  مكتب البحوث واالس
لية التمرض لم  سبة ل ها يتم بال شاط تنفيذف رر لذلك وقدم مدير املركز التقرر التا عل أي   نقلھ حرفيا (تم كم

جامعة ةمن املراسلة املوجه   نصھ:ما  )ملدير مركز البحوث با
س ييع منذ شارات البحوث مكتب كرئ لية واالس س طالبت التمرض ب شارات البحوث مركز رئ  لعلميةا واالس

جامعة ي ولم يتم التنظيمية بالالئحة با   .ھتارخ ح ها موافا
ر االجتماع عد شارات البحوث ملركز عقد الذي األخ جامعة العلمية واالس لمنا  2019 -4-22  م با ها الالئحة ع ت مي  وأ

س ووعدنا ا املركز رئ  شاراتواالس البحوث لقسم عمل خطة وضع  باشرت األساس ذا وع فرصة اقرب  بإعداد
لية لمة  أعطيت أعمال من ستجد ما بند و التمرض كلية مجلس اجتماع مرة وألول  حضرت وقد بال  ع لمتوت ال
مية ث العل البحث أ تمام املجلس أعضاء من طلبت وكذلك عليھ وا اوتط العلمية األقسام  بالبحوث اال ر  و

شر املستمر بالبحث األقسام  التدرس أعضاء ومطالبة ون  التخصص حسب املجاالت ش  وال  البحوث ذه وت
لية العل ى املستو  من رفع اجل من ريواملعا للمواصفات طبقا   . لل
لية العلمية األقسام بمراسلة قمت لقد ن ختيارال  بال سق ي يتم ولم قسم كل  م سق بأسماء موافا  وذلك اآلن ح نامل

ب:    -س
ن مهام األقسام رؤساء عض م طلب سق سق اختيار يتم ح نقاط يئة ع األقسام  ودوره م  كل  اسباملن امل
سق ستطيع ح قسم   . منھ املطلوبة واجباتھ معرفة من امل
س عم عيق ال األسباب من شارات البحوث قسم كرئ ر تنظيمية الئحة امتلك ال واالس لية داخل القسم عمل س  ال
جامعة ى مستو  وع ب مما ا لية املركز عمل ضعف س صول  يمكن وال بال   ركز.كم منھ املرجوة نتائج ع منھ ا

اتبةقمت  كذلك لية عميد بم ر ال   للمكتب. ختم لتوف
لية وكيل من طلبت كما ر ال ر باملركز خاص مكتب توف   .للمكتب الالزمة االحتياجات وتوف
س السيد من تاطلب شارات البحوث مركز رئ جامعة العلمية واالس ر با رنت وجهاز كمبيوتر جهاز توف ي) 4G( ان  ل

جامعة البحوث املركز مع وتواصل بمهامي قيامال أستطيع ل با عثت مستمر ش  مع قةمرف الرسالة من صور  ولقد 
    .التقرر
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لية القانون براك -4 شارات العلمية ب  مكتب البحوث واالس
ي: لية اال   تضمن تقرر مدير املركز بال

شارات البحوث قسم  العمل آلية تحديد ثم - اصة واإلجراءات واالس   بھ. ا
شاء - جيل منظومة إ   البحوث.  ل
لية  البحوث كل حصر -   .2000/2001 عام منذ ال
  

شارات البحوث مكتب -5 لية العلمية واالس   املعلومات تقنية ب
ي: لية اال   وتضمن التقرر الذي أعده مدير املركز بال

  :العمل ورش أوالً 
ات أساسيات عنوان عمل ورشة  .1   الشب
اسب صيانة عنوان عمل ورشة  .2 رمجيات لصناعة وبوابة ا   ال

اضرات ثانياً    :والندوات التثقيفية امل
جام األستاذ  .1 ن ا   والرسالة املهنة ب
يم  .2 جودة مفا   التعليمية املؤسسات  ا
  االبدا املشاع ورخص املفتوحة التعليمية املصادر  .3
  .أختاه تدري  لو اه  .4

  :البحثية املجموعات ثالثاً 
    Artificial Intelligenceاالصطنا للذكاء بحثية مجموعة  .1
جة بحثية مجموعة  .2   Image processing groupالصور  ملعا

عاً    :التكرم را
ي بوبكرأ الطالب تكرم تم  .1 جاز الكيال لية  املثا الطالب بصفة إ   2018/2019 الدراس للعام ال
ولر قوقل موقع حسب  .2  عضو 100 أفضل أصل من تدرس يئة أعضاء خمسة تحصل فقد" Google scholar" س
ها جامعة مستوى  ع م س   :و
ن عبداملجيد. د  ).أ(   محمد حس
   الشرف املهدي. د  ).ب(
ر منصور . د  ).ج(   ع الصغ
  فضيل عبدالسالم محمد. د  ).د(
ي بابا أحمد. د  ).ه(   املد
  

لية الزراعة -6 شارات العلمية ب  مكتب البحوث واالس
ي:وتضمن  لية اال   التقرر الذي أعده مدير املركز بال

يا معرض  املشاركة  -1 هنت بمنطقة الثالث الزرا لي   .م 27/9/2018 بتارخ عامة محاضرات بإلقاء تم
ي املؤتمر  -2 ن الثا ن لالقتصادي   .م25/11/2018 بتارخ اللغات بمركز الزراعي
ر حول  عمل ورشة  -3 روة تطو يوانية ال جنوب  ا   .م 3/2/2019 بتارخ اللي ا
جار تطعيم عن عمل ورشة  -4 مضيات الزتون  أ لية وا   .م 3/4/2019 بتارخ الزراعة ب
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ن من عدد حضور   -5 تص افحة حول  دورة امل شرة م ب ال القشرة ا   .بطرابلس النخيل تص
ة محاضرة  -6 ن توعو شرة حول  النخيل بزراعة للمهتم ها القرضابية بنادي القشرة ا   .س

  
لية طب االسنان -7 شارات ب  مكنب البحوث واالس

ي: لية اال   وتضمن التقرر الذي أعده مدير املركز بال
مية تكمن شارات البحوث قسم أ لية واالس متھ  األسنان طب ب طط ووضع برسم مسا  لتحقيق ةالهادف العلمية ا
س العل التم شطة شاملة وبيانات معلومات قاعدة بناء خالل من ذلك لتحقيق و ن،ل والبحثية العلمية لأل  لباحث

ساعد رحات وضع  و هوض مق لية العل بالبحث لل  . بال
ليفي 2017 العام خالل تم شارات البحوث قسم برئاسة ت لية واالس ليف استلم لم ان العلم مع( بال س من تابيك ت  رئ

جامعة لية، علمية أقسام وجود لعدم ونظرا عد)، ا ن يوجد ال فإنھ بال سق لية البحوث قسم داخل م  . بال
شارات البحوث قسم تواجھ ال العراقيل من العديد ناك لية داخل واالس مها من ال . هامھم إلنجاز مكتب وجود عدم أ
لية داخل عملھ تنظم داخلية لالئحة املركز افتقار أيضا يجة صول و ال دون  حال ال   .رمنصامل العام خالل مرضية لن

 
لية -8 شارات العلمية ب  اآلداب مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

لية العلوم -9 شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

شري  -10 لية الطب ال شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

شارات  -11 لية الصيدلةمكتب البحوث واالس   العلمية ب
 .(لم يقدم أي تقرر) 

ندسة الطاقة والتعدين -12 لية  شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

ربية البدنية -13 لية ال شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

ربية براك -14 لية ال شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

ربية تراغن -15 لية ال شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

لة -16 ربية زو لية ال شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
 .(لم يقدم أي تقرر) 

لية التقنية مرزق -17 شارات العلمية ب   مكتب البحوث واالس
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  .(لم يقدم أي تقرر) 
  

شارات انجاحمتطلبات ثالثا:       عمل مركز البحوث واالس
ر .1 شارات البحوث ملركز مناسب مقر توف جامعة واالس اتبحيث يحتوي ع  با  كملأ ع مهامھ داءأل  الالزمة التجه

 .وجھ
ر طاقم اداري  .2   كفاءة عالية للقيام باألعمال اإلدارة. عتوف
ليات املراكز اختيار مدراء  .3 لف اال ذلك يتم وأن  واالقسام،بال رة العلمذبضوابط بحيث ال ي  يةوي الكفاءة وا

جدية  تنفيذ العمل ين با   .واملتم
ليات وإلزام األقسام العلمية بضرورة  .4 ليات ع ضرورة التعاون مع مدراء املراكز بال املركز  التعاون معحث عمداء ال

شطة العلمية    .  تنفيذ األ
ر متطلبات العمل  .5 اتب مجهزة)للمراكز توف ليات (م   .بال
جيعية. .6 افئات ال ر امل  توف
ليف متخصص  .7 ر موقع املركز.دائم ت رونية لتطو    إدارة املواقع اإللك
سهيل دعم .8 جيع ب املتعلقة االجراءات و ر و   .العل البحثتطو
ر ضرورة .9 ر وضرورة وأجهزة ومعدات معامل من األساسية املتطلبات توف ها توف قا شغيل ومواد م  لها زمةالال  ال

ها للمركز  بحيث ون تبعي س للمركز القيام بالبحوث العلميةت   .ح ي
انية خاصة تخصيص .10 اً  العل لبحثبا م تھ كانت مهما آخر غرض ألي تصرف ال سنو   .خصوص
ن عللمركز لألشراف  الصالحياتإعطاء  .11 ن تمك  إليھ صلتو  ما ملعرفة الدولية املؤتمراتب املشاركة  الباحث

تلفة العلم مجاالت  البحوث   .امل
 

 التقرر " انته "


