لجنة البحث العلمي والمؤتمرات
تلتزم جامعة الفالح بتطوير معايير الجودة األكاديمية ،وتشجيع التميز في التعليم واألنشطة العلمية من خالل
البرامج القادرة على تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.
مهام اللجنة:
توفر اللجنة منتدى للنقاش والعمل على القضايا التي تخص البحث العلمي في جامعة الفالح ،فهي تحدد
وتناقش المسائل المتعلقة بقدرة اعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفالح للمشاركة في البحث العلمي ،
واطالق مبادرات جديدة وامكانية اجراء البحوث داخل الجامعة ،لتضع التوصيات وترفعها لمجلس العمداء.
توفر اللجنة ايضا الموارد الالزمة من معلومات وخبرات ومعارف متعلقة باالبحاث ليتم تبادلها بين الكليات.
مسؤوليات اللجنة:
-1وضع خطة البحث العلمي للجامعة ،ومتابعة تنفيذها.
-2تقييم المقاالت والبحوث المقدمة للحصول على الدعم وفقا لإلجراءات المنصوص عليها.
-3تقييم األداء البحيي ألعضاء الهيئة التدريسية للجامعة وفقا لإلجراءات المنصوص عليها.
 -4انشاء حاضنة علمية للبحث والتطوير
 -5توفير آلية لـتمكين الحاضنة العلمية لجامعة الفالح من التفاعل داخل الكليات المختلفة.
 -6البحث عن فرص لزيادة القدرة البحيية في جامعة الفالح.
 -7عقد ورشة عمل علمية متخصصة او مؤتمر مرة واحدة في السنة.
-8رفع تقرير اسبوعي لمجلس العمداء.
البحوث المتوقعة:
من المتوقع أن يسهم أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي في تخصصاتهم على اعتبار أن هذه البحوث
تميل في حد ذاتها وسيلة مهمة لتحقيق االعتماد األكاديمي والتطور المهني حال نشرها ،فضالً عن كونها
تعزيز أكاديمي في بيئة التعليم والتعلم التي يخلقها عضو هيئة التدريس ،كما أنها تيري العملية التعليمية
للطالب  ،وهذا هو المفهوم الضمني للبحوث التي تقود التعليم.
األنشطة واألبحاث في جامعة الفالح تضم التالي:
 -1ندوتان علميتان اسبوعيا.
 -2حاضنة علمية للبحث والتطوير
 -3البحوث المنشورة ( مقاالت ،مؤتمرات ،كتب ،فصول في كتب)
 -4األنشطة البحيية االخرى ( تحكيم البحث ،المراجعة العلمية)

وفقا لذلك ،فان على كل عضو هيئة تدريس أن يقدم ما يدل على أنه قام بعقد ندوة علمية واحدة على االقل،
وقام بنشر بحث علمي في كل عام أو تم قبول بحيه العلمي للنشر في مجلة علمية عالمية تخضع مقاالتها
للمراجعة العلمية من قبل خبراء في االختصاص،

جامعة الفالح ودعمها للبحث العلمي
 .1المقاالت :تمول المقاالت والبحوث العلمية المقبولة للنشر في المجالت العلمية العالمية التي تخضع
مقاالتها للمراجعة العلمية من قبل خبراء في االختصاص ومفهرسة ضمن قاعدة البيانات
""Scopus
 .2المشاركة في المؤتمرات والندوات :تدعم الجامعة سفر أعضاء هيئة التدريس للمشاركة في
المؤتمرات العلمية إذا كانت الورقة البحيية مقبولة لغرض المؤتمر وللنشر في المجالت العلمية
العالمية المفهرسة ضمن قاعدة البيانات ""Scopus
ويجب أن يتم ذكر اسم الجامعة في جميع البحوث الممولة من قبل جامعة الفالح على الشكل التالي
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"تم نشر هذا البحث بدعم من جامعة الفالح ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة"


االعضاء:
ت اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ـم
 1أ.د .أمـ ـ ـج ـ ــد ال ـ ـنـ ــاصـ ــر
 2د .م ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــد ح ـ ـ ـ ــالوة
 3أ.د .ن ـ ـصـ ــر عـ ـ ـب ـ ــاس
 4د .ع ـ ـ ــزت ال ـ ـع ـ ـمـ ــريً

امل ـســمى الــوظ ـي ـف ــي
مــديــر وحدة ضمان الج ًودة
م ـم ـثــل كلية إدارة األعمال
مدير وحدة شؤون الطالب
ً
م ـم ـثــل كلية القانونً

ال ـ ـت ـ ـش ـ ـك ـيــل
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــاً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ــواً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ــواً
ع ـ ـ ـض ـ ـ ــواً

جدول االجتماعات :مرة واحدة في الشهر.

