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 العلمية األخرى ةمعيار البحث العلمى واألنشط
 ةالبحثي ةتنفيذ الخط ألية 
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اعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه على المحار الرئيسيه لكل قسم علمى اعالم  .2

 حتى يتسنى لهم التسجيل او الدراسه فى احدى المحاور البحثيه.
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 وعرضه على رئيس القسم العلمى 
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 قياتاالخاللجنه يحصل المقترح البحثى على موافقه  - ث

 يرفع المقترح البحثى للموافقه من قبل مجلس القسم .6
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 العلمية األخرى ةمعيار البحث العلمى واألنشط

 ةالبحثي ةتنفيذ الخط ةمتابع ةليأ

  تنفيذ الخطه البحثيه لمتابعةاالقسام العلميه استماره خاصه ب تم استحداث .1

 يتم عمل تقرير بنسب تفعيل محاور الخطه البحثيه لكل قسم علمى  .2

مدى ارتباط البحث نسبه تفعيل محاور الخطه البحثيه و يتم استخدام االستماره لتحديد  .3

 .باحد محاور الخطه البحثيةفى ذات العام  قيد الدراسه او الذى تم انجازة 

  فى نهايه كل عام دراسى يتم مراجعه تنفيذ محاور الخطه البحثيه داخل كل قسم علمى .4

 لمراعات المحاور التى لم يتم التسجيل عليها

اكبه يتم مراجعه الخطه بشكل دورى بواسطه لجنتها الرئيسيه لضمان تحديثها لمو .5

 .التطورات العلميه والمشاكل المجتمعيه المحتملة

 .يتم متابعه تنفيذ الخطه على ضوء مخرجاتها لضمان التنفيذ .6
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 العلمية األخرى ةمعيار البحث العلمى واألنشط

التزام الباحثين باخالقيات البحث  ةمراقب ةألي

 العلمى

ما بعد الدكتوراه  ابحاث ماجستير  و دكتوراه و ةلمراجعه االبحاث العلمي نهتم تشكيل لج-

والمشروعات  البحثيه وذلك لعرض هذة االبحاث على اللجنه قبل البدء فى تنفيذها مع التزام 

 المتقدم او الباحث اجراء التعديالت التى تراها اللجنه.

باخالقيات البحث العلمى وتم اعتمادها من مجلس الكليه  ةتم وضع الالئحه الموثقه الخاص -

 م 2111-11-12( بتاريخ 57بقرار رقم )

 ةتم تشكيل لجنه موثقه ومعتمدة من مجلس الكليه من اعضاء هيئه التدريس خاصه بمراقب-

 التزام الباحثين باخالقيات البحث العلمى قبل وبعد اجراء البحث وتم اعتمادها من مجلس الكليه 

ما بعد الدكتوراه  ابحاث ماجستير  و دكتوراه و ةلمراجعه االبحاث العلمي نهتم تشكيل لج-

 وتم اعتمادها من مجلس الكليه والمشروعات  البحثيه 

على اللجنه قبل البدء فى تنفيذها مع التزام المتقدم او الباحث  العلمية  عرض االبحاثت -

 اجراء التعديالت التى تراها اللجنه.ب

وتم اعتمادها من مجلس  ة بلجنة مراجعة االبحاث العلميةموثقه خاصسياسه تم وضع  -

 م 2111-11-12( بتاريخ 57الكليه بقرار رقم )

 

 لضمان الشفافيه دوريا يتم تجديد اعضاء اللجنه 

 كالتالى: 2119-8-7بمحضر مجلس كليه  2121-2119واعضاء اللجنه للعام الجامعى 

 يل عشرة                استاذ متفرغ تمريض صحه االم وحديثى الوالدةأ.د /دالل محمد خل -1

 أ.د/ ايناس قاسم على قاسم                   استاذ تمريض صحه االم وحديثى الوالدة -2

 أ.د/ ماجدة معوض محسن               استاذ متفرغ قسم تمريض صحه المجتمع -3

 استاذ متفرغ قسم تمريض االطفال            أ.د /مها ابراهيم خليفه               

 أ.د/ منال السيد فريد                              استاذ قسم تمريض البالغين

 أ.م / أمال السيد شحاته                     استاذ قسم تمريض البالغين -2



 
 

 

 

 ضد/ منال موسى ابراهيم                       استاذ قسم اداره التمري -4

 أ. شيماء السيد محمد                       باحث دراسات ثانى -5

 سكرتير اللجنه أ. نجفه الكفراوى 

 

 

                              ةاجرات عمل اللجن

 االخالقيات ةالمقترح البحثى فى لجن ةيتم مناقش .1

 يتم تقييم النواحى االخالقيه لطريقه وادوات البحث وجمع البيانات .2

 البحث وادوات الدراسه عنوان ةمراجعيتم  .3

قيد للتاكد من تطابق عنوان البحث  ةالبحثي ةالخطمحاور على  البحث ةيتم مطابق .4

 البحثية ةوالمحور وتوافقه مع الخطالدراسه 

فى حاله عدم التزام الباحث بالالئحه تقوم اللجنه بمخاطبه الباحث والقسم العلمى - .5

 الرفض او التعديل . البداء الراى من حيث الموافقه او

 ةعلى اجراء البحث يقوم القسم العلمى  بارفاق استماره الموافق ةفى حاله الموافق- .6

 على قبول البحث ضمن اوراق التسجيل وتسليمهم الداره الدراسات العليا بالكليه 

 يتم عرض موضوع البحث على لجنه الدراسات العليا والبحوث بالكليه البداء الرأى  - .7

 حاله الرفض او التعديل يعاد الموضوع الى مجلس القسم العلمى للتعديلفى  - .8

يرفع الى مجلس الكليه للتسجيل ثم يرفع الى اداره الدراسات  ةفى حاله الموافق - .9

 البداء الرأى .  ةالعليا بالجامع
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التزام الباحثين باخالقيات  ةمراقب ةتابع ألي

 البحث العلمى

 

 وثيقه  موافقه واعالم بدراسه بحثيه فى المجال الصحى

 تقدم فقط للذين يقبلون االشتراك فى هذة الدراسه

 صفحه معلومات للجنه والمشارك

 عنوان البحث -1

 الدعوة للمشاركه فى الدراسه -2

 مقدمه -3

 الهدف من البحث -4

 وصف البحث  -5

 الدراسهوصف  تفصيلى الدوات  -6

 سوف يقوم الباحث بعمل مقابله شخصيه  -1

2- ...................................................... 

 المشاركين فى البحث-7

يدعو الباحث المشاركين فى هذة الدراسه النها من متطلبات االمانه البحثيه وحريه اتخاذ 

 القرار للمشاركه فى البحث من عدم المشاركه
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 العلمية األخرىة معيار البحث العلمى واألنشط

تتوافر آليات لتشجيع الباحثين في نشر األبحاث 

 العلمية محليا  ودوليا.

 امكانيه والتى تتمثل فى  توفر الكلية المناخ  المناسب واألساليب المفعلة لدعم  البحث العلمي

اإلطالع على األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية و كذلك المجالت 

)اتحاد / http://www.eulc.edu.eg/papersالعلمية التي تصدرها الجامعة على الرابط

 .(مكتبات الجامعات المصريه

 االتى فى ثلتتم الكلية إليات: 

 الدوريه العلميه للكليه والتى  خالل من وذلك ابحاثهم نشر على الباحثين الكلية تساعد

 تم رفعها على بنك المعرفه المصرى

 المؤتمرات فى االشتراك خالل من وذلك ابحاثهم نشر على الباحثين الكلية تساعد 

 الجامعة نفقة على البالد خارج أو داخل العلمية

 النشر رسوم فى المساهمة خالل من وذلك ابحاثهم نشر على الباحثين الجامعه تساعد   

 الجامعة تتيحها التى العلمى البحث جوائز خالل من ذلك و الدولية لالبحاث الدولى

 الدولى للنشر

 الباحث ترشيح على القسم مجلس بموافقة االلية تبدأ -

 العليا الدراسات لجنة على لعرضها البحوث و العليا الدراسات قسم الى الموافقة ترفع -

 الكلية مجلس الى رفعها ثم الرأى البداء البحوث و

 الرأى البداء بالجامعة والبحوث العليا الدراسات لجنة الى الكلية مجلس موافقة ترفع -
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 العلمية األخرى ةمعيار البحث العلمى واألنشط

 آلية تقدير الباحثين مادياً وعلمياً 

 . توجد هذه اآللية وفقاً لالئحة جوائز البحث العلمي

  انؼهًي انبذث نجىائز نهتقذوانكهيت يٍ قبم  انببدثيٍانسبدة  تزشيخيتى  . -1

إخطبر انذراسبث انؼهيب يٍ قبم انقسى انؼهًي بذصىل أدذ أػضبء انقسى ػهي  -2

 بذث يتًيز.

يتى تُظيى َذوة نهسيذ انؼضى نؼزض هذا انبذث انؼهًي انًتًيز ػهي انسبدة  -3

 .أػضبء هيئت انتذريس وانهيئت انًؼبوَت 

تتقذو انذراسبث انؼهيب ببنشكز نهسيذ انؼضى يغ َشز انشكز ػهي يىقغ انكهيت "  -4

 انذراسبث انؼهيب" وإػالٌ يكتىة في يذخم انكهيت .

 كزيى انذبصهييٍ ػهي جىائز بذثيت كم ػبو في ػيذ انجبيؼتيتى ت -5
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 العلمية األخرى ةمعيار البحث العلمى واألنشط

 ةللتقدم للمشروعات البحثي مبادرةال ةليأ

يتى االػالٌ ػٍ انًشزوع انبذثى ػٍ طزيق ػًيذ انكهيه وانؼالقبث  .1

 انثقبفيه نًجبنس االقسبو

يتى يخبطبه رؤسبء االقسبو نالػالٌ ػٍ انًشزوع انبذثى انًتبح فى  .2

 يجبنس االقسبو

ػهى االشتزاك فى تشجيغ انهيئه انًؼبوَه وطالة انذراسبث انؼهيب يتى  .3

 انًشبريغ انبذثيه انًًىنه

واػالٌ ػٍ ورش انؼًم انتى تؼقذهب انؼهًيت االقسبو  تيخبطبيتى  .4

 انجبيؼه ػٍ انًشزوػبث يٍ قبم ودذة ادارة انًشزوػبث 

 تاالشتزاك فى يشزوع بذثى يًىل وكيفي تػًم ورش ػًم ػٍ كيفي .5

 نهًشزوع  بزتكىل تكتبب

 

 

 رئيس المعيار

 د.غادة محمد الحجرى

 

 

 

 


