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  املراكز واملعاهد البحثية. 16

 نظرة عامة
 .لمعاهد البحثية في الجامعةاالمراكز و وتقييم إنشاء وتشغيلضوابط واإلجراءات الخاصة بها تصف هذه السياسة 

 مجال التطبيق
 .الطبيعة البينيةجميع المراكز والمعاهد البحثية ذات تُطبق هذه السياسة على 

 الهدف
الهدف من هذه السياسة هو توفير مرونة مؤسسية لتحقيق رسالة الجامعة التعليمية والبحثية والخدمية، مع االلتزام بسياسات 

 وإجراءات الجامعة الخاصة بالحوكمة والمراقبة المالية والتميز األكاديمي.

 السياسة
، التعليميةالبرامج لعديد من األبحاث والبينية لمعاهد البحثية التي تلبي الطبيعة إطاراً إلنشاء المراكز وال تقدم هذه السياسة

مرافق أعضاء هيئة التدريس وال ألقسام العلمية والكليات تنوع كاف فيلوالتي قد ال يكون  الخدمات المجتمعية وبرامج
 :الوثيقةسية التي تغطيها هذه المجاالت البحثية الرئي إلنجازها. وتشمل مواردالو

 إنشاء مراكز ومعاهد بحثية. )1

 إدارة ومراقبة المراكز والمعاهد البحثية. )2

 .مراكز والمعاهد البحثيةلمتابعة ومراجعة ا متطلبات )3
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 املراكز واملعاهد البحثية -) 16السياسة رقم ( إجراءات

1® ¡UA�≈ e�«d*« Ë√ b�UF*« WO����« 
أصحاب من من خالل عضو من أعضاء أسرة الجامعة أو يمكن ان تتم إن فكرة إنشاء مركز أبحاث أو معهد جديد  -أ 

أدناه) من خالل  معاييره (الموضح من خالل اقتراح رسميالفكرة  تتم دراسة أنيجب  ،. ومع ذلكفي المجتمع المصلحة
 في هذا المجال. كبيرةالمناقشات والتخطيط بمشاركة األساتذة من أعضاء هيئة التدريس واإلداريين ذو الخبرة ال

مركز أو  إلى مدير الجامعة بإنشاء والتوصية بمراجعة المقترح نائب المدير للدراسات العليا والبحث العلمي يقوم -ب 
مجلس  بإنشاء المركز، تمهيداً لعرضه علىالخاص لمقترح معهد بحثي من خالل تقديم خطاب رسمي مرفق معه ا

 .الرئيس األعلى للبت فيهالجامعة و
 

2® WDA�_« W�bONL��« 
مجموعة من األنشطة األولية قبل إعداد المقترح بإنشاء المركز أو المعهد من أجل الحصول على  بداية يجب أجراء

من أعضاء  ومستمرة مساهمة فعليةضمان و ،الدعم من خالل عمداء الكليات المعنية ورؤساء األقسام عنضمانات 
 ، وكذلك تحديد مصادر التمويل المحتملة، وتتضمن هذه األنشطة:يسهيئة التدر

 المركز/ المعهد البحثي مع األهداف واألولويات االستراتيجية للجامعة. هدافمقارنة مدى موائمة رسالة وأ -أ 
ح يالنظر في العالقة بين المركز/ المعهد والوحدات األكاديمية الحالية والمراكز/المعاهد القائمة األخرى، وتوض -ب 

 أهمية "القيمة المضافة" إلنشاء المركز/المعهد
، بما في ضمن المشاورات إشراك جميع أصحاب المصلحة المحتملين من فكرة إنشاء المركز/ المعهدالعمل على  -ج 

 ئة التدريس، الذين يعبرون عنذلك عمداء الكليات ورؤساء األقسام المعنيين، ومجموعة متنوعة من أعضاء هي
 من هذه المبادرة.ضالتخصصات البينية 

 رجي للبحوث.التمويل الخاإظهار إمكانات المركز لجذب  -د 
التي ستكون الزمة في وااللتزامات غيرها من االلتزامات المالية و لطرح موضوعإشراك أعضاء اإلدارة التنفيذية  -ه 

 حال الموافقة على اقتراح إنشاء المركز/ المعهد الجديد.
 

3® Õ�I*« 
 النقاط التالية:جديد للبحوث  ركز أو معهدقترح إنشاء ممتناول ييجب أن 

 االسم المقترح للمركز/ المعهد الجديد.العنوان:  -أ 
اؤه، مع ربطهم الرسالة: تقديم بياناً موجزاً عن رؤية المركز ورسالته وقائمة بأهداف المركز والغرض من إنش -ب 

 بالخطة االستراتيجية للجامعة وأهدافها وعالقة ذلك باألولويات الوطنية.
والبيئة البحثية، والعوامل الداخلية والخارجية التي وصف للعناصر االستراتيجية، رأس المال الفكري، الفرص:  -ج 

 توفر الظروف المواتية لنجاح المركز.
تقديم أدلة مقنعة بأن األنشطة أو المشاريع الجديدة التي سوف يقوم بها المركز/ المعهد ال يمكن المبررات:  -د 

 االضطالع بها في حالة عدم إنشاؤه.
 لمركز.نشاء ايوفر األساس ال قائم حاليا والذيصلة  ذيبحثي  تعاون نشاط او األنشطة الحالية: وصف أي  -ه 
ة مشاريع ممولة أو يتقديم ملخص عن األجندة البحثية للمركز، بما في ذلك وصفاً موجزاً ألأجندة البحث العلمي:  -و 

 . مقترح إدارتها من قبل المركز
من الباحثين الرئيسين  المشاركين) المدير (والمدراء الهيكل اإلداري: تقديم وصفاً للهيكل التنظيمي للمركز وتحديد -ز 

قائمة من الوحدات األكاديمية والباحثين من أعضاء هيئة  تضمينوتيارات . وتبرير هذه االخواللجنة االستشارية
 المركز. أنشطة التدريس المشاركين في

قائمة ووصفاً موجزاً لمصادر التمويل  ن االلتزامات والموارد المطلوبة، وتقديمتقديم تفاصيل محددة ع: اتااللتزام -ح 
نواع أ (على سبيل المثال، من الجامعة ي التزامات مالية ستطلبألح ضالواد يتحدالو المبدئية والمحتملة.

 .القيمة المالية، السنة/ الفترة، الخ) ،االحتياجات
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الكاملة من األنشطة سنوات على أن يأخذ بعين االعتبار المجموعة  خمسلمدة  خطة العملوضع  :خطة العمل -ط 
 والمشاريع المقترحة.

متوفرة ة والمستقبلية) التي قد تكون يوصف موجز بقائمة فرص التمويل المتاحة (الحالفرص التمويل المتاحة:  -ي 
 لمركز.ا لدى

األساسية من  الموضح أدناه) والتي تشكل القاعدةمن (الئحة مؤشرات األداء والمعايير اختياراألداء:  مؤشرات -ك 
 والمراجعة.  األداءمعايير األداء لتقييم 

المركز/ المعهد بتغطية  مون يقأعهد، ومع ذلك، من المتوقع المركز/ الم ساسيين لعمللجامعة الموظفين األقد توفر او
 .التي يحصل عليها من خالل تمويل المشاريعنفقاته ونفقات العاملين فيه 

 

4® 5OF� ¡UC�√ W�O� f�—b��« 5K�UF�«Ë e�«d*U� b�UF*«Ë WO����« 
بالمركز/المعهد يجب أن يكون قد تم تعيينهم بأحد األقسام العلمية بإحدى الكليات، وذلك  عاملينأعضاء هيئة التدريس ال

 بغض النظر عن مصدر التمويل، كما يجب أن يتم تعيينهم وفقاً لسياسات الموارد البشرية بالجامعة.
 

5® …—«œù« 
تعيين  ويتم المركز وعن إدارة أنشطته اليومية.عن تنفيذ رسالة  مسؤوللكل مركز/ معهد مدير يجب أن يكون  -أ 

 تدريسالعضو هيئة لالتدريسي  تخفيض النصاب المدير على أساس التعيين او التفرغ الجزئي او الكامل من خالل
في داخل  علميةسمعة ى بظن يحأعلى  العاليةمؤهالت ال يذو ويتم اختيار المدير منإدارة المركز. ب المكلف

 تخصصه. مجال في وخارج الدولة
، والذي لألمناءس لدارة أو مجإ) مجلس 1الهيكل التنظيمي لكل مركز/ معهد (يتضمن يجب أن  ،وعالوة على ذلك -ب 

المنظمات الوطنية أو الدولية و الهيئات يشغلون مناصب هامة في من داخل وخارج الجامعةيتكون من أعضاء 
 التخصصاتخبراء في ال من ، يكون أعضائهاتوجيهيةلجنة  )2. (الوثيقة بعمل المركز/المعهد العالقةذات 

  باألجندة البحثية للمركز/ المعهد. ةالمرتبط
 

6® q�uL��« 
 الموارد الماليةير عمل المركز. ومع ذلك، فإن يقد يكون لدى المركز/ المعهد ميزانية واحدة أو أكثر لدعم وتس

أنشطة المركز بدون موافقة  ستخدم لدعمال يجب أن تُ المخصصة للوحدات األكاديمية أو اإلدارية األخرى بالجامعة 
 .لشؤون العلمية أو األمين العام حسب الصالحيةلنائب مدير الجامعة 

 

7® WDA�_« WOLOKF��« 
، والتي قد تشمل تقديم مهنية في المجاالت ذات العالقةبرامج أوالمعهد البحثي تطوير المركز  ن تشمل خطةأيمكن 

تعارض مثل هذه ويجب أن ال ت ات والمؤسسات الداخلية والخارجية.ئمساقات بدون ساعات معتمدة وبرامج تدريبية للهي
الدرجات  تكون أيضاً جزءا منال  أن بيجكما  ،الوحدات األكاديمية ما تقدمه المركز/ المعهد مع االبرامج التي يقدمه

 أو الدراسات العليا). حها كليات الجامعة (سواًء البكالوريوسالتي تطرالعلمية 
 

8® q�«u��« WDA�√ 
تطوير برامج توعية عامة لزيادة وعي المجتمع برسالة وأهداف عمل المراكز/ تشجع المراكز والمعاهد البحثية على 

للمؤسسات التعليمية والهيئات الحكومية والشركات األخرى،  المقدمة الخدماتب من خالل التعريف ،المعاهد البحثية
 .أفراد المجتمعوكذلك 
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9® ��UF*« WOLJ�« 

 .أداؤهيجب على كل مركز/ معهد أن يكون لديه مجموعة من المؤشرات التي يمكن استخدامها لقياس تقدم مستويات 
 :ها من أجل قياس أداء المركزيتبنالتي من الممكن  وفيما يلي قائمة مقترحة من المعايير الكمية

 األبحاث المنشورة -أ 
 اقتباسات من إصدارات المركز -ب 
 البحوث التي تمولها الجامعة. -ج 
 المقترحات البحثية المقدمة. -د 
 .الممولة المقترحات البحثية -ه 
 .تنوع مصادر التمويل -و 
 .بالجامعة (مرحلة ما بعد الدكتوراه، الدكتوراه، الماجستير، المرحلة الجامعية) والطلبةتقديم الدعم للعاملين  -ز 
 .براءات االختراع، وحقوق التراخيص، وغيرها -ح 
 الجوائز واالعترافات العلمية والبحثية. -ط 
 التعاون الخارجي/ الصناعي. -ي 
 .أنشطة التواصل مع المجتمع -ك 
 البرامج التعليمية. -ل 
 مقابل التمويل المخصص داخلياً.في المبالغ المالية التي جمعت  -م 

 

10® WF�«d�  U��I*« W�U)« ¡UA�S� e�«d*« b�UF*«Ë WO����«  
عند االنتهاء من استكمال االقتراح النهائي إلنشاء المركز/ المعهد من قبل عمداء الكليات المعنيين، يجب اتباع 

 الخطوات التالية:
 وتقديم توصيات من قبل المقيميين الخارجيين، بما في ذلك جلسة استماع/ مناقشة المقترح المقدم.المراجعة  -أ 
 من قبل مجلس البحث العلمي بالجامعة. عتمادواال ةمراجعال -ب 
 .مدير للدراسات العليا والبحث العلميالنائب موافقة  -ج 
 .العتماد من قبل مجلس الشؤون العلميةوا ةمراجعال -د 
 .مدير الجامعةعتماد من قبل الا -ه 
 عتماد من قبل مجلس الجامعة. الوا ةمراجعال -و 
 عتماد من الرئيس األعلى للجامعة.الا -ز 

 

11® d�—UI��« W�uM��« 
مدير للدراسات العليا والبحث العلمي عن الرير سنوي إلى نائب معهد مسؤوالً عن إعداد وتسليم تقمدير المركز/اليكون 

 ويجب أن يتضمن التقارير ما يلي:أنشطة المركز مع نهاية كل عام جامعي. 
فيما يتعلق  سابقملخص عن أية تغييرات لوضع المركز من العام ال: سابقال العام منذ طرأت التي طوراتالت -أ 

 بالرسالة والخصائص األساسية للمركز.
 الماضي.موجز عن التقدم الذي تم إحرازه نحو تحقيق األهداف التي ورد ذكرها في تقرير العام تقدم المركز:  -ب 
 األهداف: ملخص معدل من أهداف وأولويات المركز قصيرة المدى وأيضاً طويل المدى. -ج 
 ملخص للمعايير الكمية ألداء المركز مقارنة بأدائه في العام السابق.المعايير الكمية:  -د 
 من أنشطة المركز. والتي تمثل جزءاً  ألبحاث المنشورةلمركز: قائمة بااألبحاث المنشورة ل -ه 
 ملخص من المقترحات والمنح البحثية للمركز خالل العام المشمول بالتقرير.: والمنح البحثيةالمقترحات  -و 
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12® rOOI��« 
من  ثالث سنوات بعد كل مركز بشكل دوري تقييمسيتم تحقيق أهدافه ومدى استدامته،  من أجل تقييم أداء المركز في

 يتم ترشيحهم وأعضاء خارجيينجامعة بالهيئة التدريس  من أعضاءسوف تضم لجنة التقييم و. قبل لجنة تقييم خارجية
ويهدف التقييم  .والمدير يةلعلممدير للشؤون االنائب مدير للدراسات العليا والبحث العلمي بالتشاور مع النائب  من قبل

قف ويأن  فيجب، أجلهفي حالة أن المركز لم يعد يحقق الهدف الذي أنشئ من و تحسين جودة وأداء المركز/ المعهد. الى
علمي مدير للدراسات العليا والبحث الاليقوم نائب و نتائج تقرير المقيمين. إلىالعمل بالمركز ويتم الغائه استناداً 

وضمان أن يتم االنتهاء منها في فترة  زمني محدد لعملية التقييم لتنفيذها إصدار جدولب ر مع مدير الجامعةوبالتشا
 زمنية مناسبة. 
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