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 وحدة دعم البحث العلمي 

 رؤية وحدة دعم البحث العلمي  •

تسعى وحدة دعم البحث العلميالي تحقيق التميز والريادة في مخرجات البحث العلمي  

 وأنشطته للباحثين بكلية االقتصاد المنزلي على المستوى المحلي والعالمي. 

 رسالة وحدة دعم البحث العلمي  •

ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بكلية االقتصاد  تطوير المهارات البحثية 

المنزلي ، بهدف تحقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية متميزة تساهم في تنمية  

المجتمع المحيط ومعالجة مشكالته، ورفع مستوى النشر العلمي المحلي والدولي لديهم،  

 ودعمهم في الجوانب التقنية والفنية في هذا المجال. 

 أهداف وحدة دعم البحث العلمي  •

المساهمة في وضع إطار عام لخطة استراتيجية للبحث العلمي للكلية ، تنطلق من   .1

   .أولويات البحث العلمي، وبما يتفق مع الخطة البحثية ورؤية ورسالة الجامعة 

االرتقاء بجودة أبحاث أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا بالكلية من خالل   .2

   .تحديث الخطط الدراسية طبقا ألهم النقاط البحثية العالمية الحديثة واحتياجات المجتمع

  .وتطويرها الكلية االرتقاء بمستوى الرسائل العلمية وبرامج الدراسات العليا ب  .3

تشجيع النشر العلمي المشترك بين أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية والجامعة وخارج   .4

 مرموقة دوليا ومحليا والمفهرسة في قواعد البيانات العالمي. الجامعة في المجالت ال

المساعدة في تقديم خدمات التحرير العلمي والسعي لتوفير الخدمات المساندة مثل تسهيل   .5

 .  االخري النشر في مجلة الكلية ومراسلة المجالت 

ث  عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تطوير مخرجات البح .6

   .العلمي 

تشجيع أعضاء الهيئة المعاونة وهيئة التدريس الجدد عن طريق حزمة من البرامج    .7

   .التدريبية المرتبطة بأنشطة البحث العلمي 

استثمار القدرات العلمية والبحثية لدى أعضاء هيئة التدريس المميزين في نقل خبراتهم   .8

  .لألجيال الجديدة من شباب الباحثين

ل الملتقيات العلمية وورش العمل داخل األقسام العلمية لتشجيع البحوث  العمل على تفعي .9

   .المشتركة بين الباحثين في تخصص واحد، أو تخصصات مختلفة 
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العمل كحلقة وصل بين الكلية  ومؤسسات المجتمع لالستفادة من مخرجات اإلنتاج   .10

   المجتمعية.  العلمي لمنسوبي الجامعة في حل المشكالت

 .  التعريف بقنوات تمويل ودعم االنشطة البحثية .11

العمل علي تعزيز التعاون مع المراكز المحلية واإلقليمية والعالمية عن طريق إجراء   .12

   .البحوث المشتركة وتبادل المعارف والخبرات

   .العمل على تشجيع الزيارات العلمية واالستفادة من خبرات األستاذ الزائر .13

اسات العليا بمرحلة الماجستير والدكتوراه لحضور الملتقيات  دعم وتشجيع طالب الدر .14

  .العلمية لتحسين جودة التحصيل المعرفي والتعرف علي استراتيجيات بحثية مختلفة

العمل علي إشراك طالب المرحلة الجامعية األولي في البحث العلمي بهدف إعدادهم   .15

   .الدراسات العليا لمتطلبات سوق العمل الجديدة وتجهيز البعض منهم لمرحلة 

   .تشجيع طالب السنوات النهائية علي نشر وتوثيق مشاريع التخرج  .16

تأسيس قاعدة بيانات الكترونية توثق كافة األنشطة البحثية داخل لكلية وإعداد دليل   .17

   .سنوي باإلنتاج العلمي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية ينشر الكترونيا 

 : دفة هالفئات المست 

 .وخارجهاالكلية داخلمنحكمهمفيومنالتدريس هيئةأعضاء •

 .وخارجها الكلية داخلمنالعليا الدراسات طلبة  •

 .ذات العالقةالعلمية البحثية المراكز •

 .والمستوياتالمجاالتشتىفيوالباحثات الباحثين فئات جميع •

 طلبة السنوات النهائية في الكلية.  •

 خدمات وحدة دعم البحث العلمي 

والدولي،  تقديم الخدمة االستشارية  في مجال البحث العلمي و النشر المحلي  - أ
 تواجههم. التي الصعوباتكافةوتذليل 

تأسيس قاعدة بيانات عن اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجلة   -ب
 العلمية التابعة للكلية. 

دعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة والباحثين علي المشاركة والحضور  -ت
 الفعال في الملتقيات العلمية المحلية والدولية.  

 مثل:  العلمية للبحوث المساندة الخدمات تقديم   -ث

 الحاسوبية،   البرامج البحثي واستخدام والتحليلاإلحصاءخدمات  .1

االستخدام  العلميةالمادة لجمع المناسبة واألدواتاألساليب نحوالباحثين وجيه ت .2
 الصحيح لقواعد البيانات المحلية والعالمية.  
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 ومراجعتها. وتحكيمها األدوات البحثية وتصميمإعداد مساعدة الباحثين في   .3

 . ألبحاث العلمية  التدقيق والمراجعة اللغوية ل .4

 المراجعة العلمية وضبط وتنسيق األبحاث وإعدادها للنشر.  .5

 والتوثيق . واالقتباس االستشهاد التوعية بأساليب  .6

 الترجمة العلمية.   .7

 تصميم الملصق العلمي.  .8

تقييم المجالت  اختيار المجلة المالئمة للنشر محليا او عالميا وفق قواعد  .9
 العلمية. 

 األخرى .  تسهياللنشرفيمجلةالكليةوتيسير سبل مراسلةالمجالت  .10

لتطوير مخرجات   والورش والندوات الالزمةالتدريبية البرامجتقديم   .11
 البحث العلمي، واحتياجات الفئة المستهدفة. 

 

 تنفٌيذ مهام وأهداف الوحدة آلٌيات 

 المحاضرات العامة والندوات وورش العمل والفديوهات التعليمية.   -2

 المقابالت اإلرشاٌدية.   -3

 دراسة الحاالت الفرٌدية.   -4

 الهيكل التنظيمي للوحدة: 

 اسم الوحدة 

 الهيكل التنظيمي للوحدة 

 اعضا ء هيئة تدريس 
هيئة 
 معاونه 
 

 موظفين 
 

 وحدةدعمالبحثالعلمي 

 ا.د/ عميد الكلية: ا.د/ شريف صبري 
 ا.د/ وكيل الكلية للدراسات العليا: ا.د/ عصام عبد الحافظ 

نهاد رشاد: منسق معيار البحث العلمي واألنشطة العلمية   /د.ا
 والمشرف العام علي الوحدة 

 نشوةعبدالروف: المدير التنفيذي  للوحدة  /د.ا
 عضوامانىكمال:  /د. م.ا

 

م/ امنية 
 عبد هللا

 سماحصبحي.ا
 هيامجالل. ا

 .شيماءالخولي.ا
 

 

 مهام المشرف علي الوحدة:
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 االشراف العام علي الوحدة.  -1

 المتابعة العامة لكافة اإلجراءات التًي تتم بالوحدة.  -2

 تقييم  األنشطة والبرامج الصادرة من الوحدة واعتمادها.  -3

 التنفٌيذي مهام المدير 

.المشاركة فًي تشكيٌل الٌهيكل التنظيمي وتحٌديد المهام الوظٌيفٌية الخاصة برؤساء   .1

 اللجان التنفيذية المنبثقة  

 الدعوة لالجتماعات الدوٌرية والطارئة للوحدة   .2

 .إعداد التقاٌرير الدوٌرية عن سٌير العمل بالوحدة وإنجازاتها   .3

 .اقتراح وتقٌدم برامج هادفة   .4

 مشكالت التي تواجه الباحثين واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعالجها  .دراسة ال .5

 .متابعة وتنفٌيذ قرارات وتوصيات إدارة الكلية فيما يخص الوحدة.   .6

 

 

 

 : اللجنة االستشارية التي تم االستعانة بالسادة أعضاءها في تقديم خدمات الوحدة

تم االستعانة بمجموعة من السادة األساتذة الخبراء في التخصصات المتنوعة للكلية )التغذية  

االقتصاد المنزلي والتربية (في   -إدارة المنزل والمؤسسات -المالبس والنسيج  -وعلوم األطعمة

 تقدم الخدمات االستشارية لوحدة دعم البحث العلمي، كما يلي:  

 في تقديم خدمات الوحدة المساندة ة اللجنة االستشاري اسم الوحدة 

التغذية وعلوم  
 األطعمة

إدارة المنزل   المالبس والنسيج 
 والمؤسسات 

االقتصاد المنزلي  
 والتربية 

وحدة دعم  
 البحث العلمي 

 ا.د/ شريف صبرى رجب 
 ا.د/ يوسف الحسانين
 ا.د/ فاطمة الزهراء 
 ا.د/ سمير الدشلوطي 

 ا.د/ عماد الخولي 
 عزيزا.د/ سهام 

 ا.د/ هبة عزالدين
 ا.د/ طارق عبدالرحمن 

 أ.د/ اسالم حيدر

 ا.د/ رشدي عيد 
 ا.د/ اسالم عبد المنعم 

 الد محى الدين ا.د/ خ
 ا.د/ اشرف هاشم

 عال يوسفا.د/ 
 امل بسيونيا.د/ 
 هدي غازي ا.د/ 
 إيهاب فاضلا.د/ 

 ا.د/ إيهاب احمد

 ا.د/ نعمة رقبان
 المسلميا.د/ مهجة 

 ا.د/ ربيع نوفل
 ا.د/ سلوي زغلول 

 ا.د/ مايسة الحبشى 
 ا.د/ هبة شعيب 

 رباب مشعل ا.د/
 أميرة حسانا.د.م/

 ا.د/ مني أبو شنب
 ا.د/ جيهان سويد
 ا.د/ لمياء شوكت

 سلوي ناصر ا.د.م/
 صالح مروة ا.د.م/

 ا.د.م/مها جالل 
 نورا إبراهيم م/.د.ا
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 ا.د/ محمد فكري 
 ا.د/ محمد مهران 

 العشماوي ا.د/ سالي 
 ا.د/ محمد حجاج 

 

 نهي عبدالستار ا.د.م/

 

 

 


