لكية اللغات والرتمجة

جامعة  6أكتوبر

وحدة ضامن اجلودة

اخلطة الس نوية للبحث العلمي
للكية اللغات والرتمجة  -جامعة  6أكتوبر
()5106-5102
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لكية اللغات والرتمجة

جامعة  6أكتوبر

وحدة ضامن اجلودة
خطة البحث العلمي
*
لكلية اللغات والترجمة  -جامعة  6أكتوبر ()4102-4102

الغاية :االرتقاء بمستوى وكفاءة البحث العلمى
األهداف
اإلستراتي
جية

برامج العمل

 -1دعم وتطوير البحث العلمي

أ .تنمية قدارت
أعضاء هيئة
التدريس فى
جميع
التخصصات
ورفع مستوى
األداء.

*

أنشطة التنفيذ
0ـمراجعة تشكيل وأهداف لجنة
البحث العلمى بالكلية

 -4تحديث قاعدة بيانات ألعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة
تشمل السيرة الذاتية والمنشورات
البحثية والمؤتمرات الدولية.

أنشطة تفصيلية
 -0مراجعة تشكيل لجنة البحث
العلمي
 -4مراجعة رؤية ورسالة وأهداف
لجنة البحث العلمى
 -3توفير النماذج الخاصة باللجنة
 -0قاعدة بيانات برسائل األعضاء
 -4قاعدة بيانات بالمؤتمرات
 -3قاعدة بيانات بالدورات
التدريبية
 -2قاعدة بيانات باألبحاث
المنشورة
 -2قاعدة بيانات بالندوات

المسئول عن
التنفيذ
 عميد الكلية وحدة ضمانالجودة
 لجنة البحثالعلمى
 وحدة ضمانالجودة
 لجنة البحثالعلمي
 منسق معيارأعضاء هيئة
التدريس

المدة الزمنية
أكتوبر 4102

أكتوبر -
ديسمبر 4102

الموارد
المالية
المطلوبة
-

0111

مؤشرات األداء
 قرار إنشاء لجنة أخالقيات البحثالعلمي
 رؤية ورسالة وأهداف لجنة البحثالعلمى
 النماذج الخاصة باللجنةقواعد بيانات ألعضاء هيئةالتدريس
إرتفاع معدل الرضا الوظيفيإرتفاع الكفاءة الوظيفية ألعضاءهيئة التدريس – تقرير تقييم أداء
مرتفع
-إرتفاع معدل الرضا الطالبي

تعتمد الكلية على طرق ومصادر توفير التمويل الالزم على ميزانية الجامعة.
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لكية اللغات والرتمجة

األهداف
اإلستراتيجية

برامج العمل

 -1دعم وتطوير البحث العلمي

أ .تنمية قدارت
أعضاء هيئة
التدريس فى
جميع
التخصصات
ورفع مستوى
األداء.

ب -متابعة تنفيذ
الخطة البحثية
للكلية

وحدة ضامن اجلودة

أنشطة التنفيذ

أنشطة تفصيلية

 توزيع استبيان االحتياجات -3تحديد االحتياجات التدريبية
التدريبية وعمل تقرير بالدورات
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المطلوبة
المعاونة العداد خطة تدريبية
 لقاءات مع رؤساء األقساممعلنة.
 إعداد الخطة التدريبية محاضرات توعة وورش عمل -2تنفيذ الخطة التدريبية ووضع
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
آلية لقياس مدى فاعليتها ومردود
المعاونة بطرق البحث العلمي
عملية التدريب لكل فئة.
وسبل نشره والحقوق الفكرية
وأخالقيات البحث العلمي.
 -0تحديث نموذج التوجهات
 -0تحديد األولويات البحثية للعام
واألولويات البحثية
الجامعى  4102-4102فى ضوء
 -4متابعة األولويات البحثية فى
توجهات األقسام وخطة الجامعة
خطة الجامعة
البحثية والبيئة المحيطة ومصادر
التمويل الداخلية والخارجية بصورة  -3مخاطبة رؤساء األقسام
 -2تجميع النماذج ودراستها
دورية.
واعتمادها
 -2عمل تقرير مجمع

جامعة  6أكتوبر

المسئول عن
التنفيذ
 وحدة الجودةلجنة البحثالعلمي
 -رؤساء األقسام

سبتمبر 4102

 وحدة الجودةلجنة البحثالعلمي
 -رؤساء األقسام

وفق الخطة
التدريبية

 وكيل الكلية إدارة المواردالمالية
والتسهيالت
الداعمة
لجنة البحثالعلمي
 -رؤساء األقسام

يناير4102
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المدة الزمنية

الموارد
المالية
المطلوبة
2111

مؤشرات األداء
 استبيان تحديد االحتياجات التدريبية -الخطة التدريبية

 دالئل الدورات استبيان تقييم الدورات تقرير متابعة الخطة التدريبية قياس المردود التدريبي2111

 -0خطابات
 -4تقارير األقسام الخاصة
بالتوجهات واألولويات البحثية
 -3تقرير مجمع
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لكية اللغات والرتمجة

وحدة ضامن اجلودة

 -4نشر الخطة البحثية للكلية
 -متابعة تنفيذها

األهداف
اإلستراتيجية

برامج العمل

أنشطة التنفيذ

جامعة  6أكتوبر

 -0متابعة تنفيذ خطة البحث
العلمى بالكلية
أ.مرتبطة باستراتيجية الجامعة
ب -تتفق مع اإلمكانيات البشرية
والمادية للمؤسسة (.معامل –
وسائل سمعية – كتب – قاعات)
ج -تتفق مع األولويات والتوجهات
البحثية لألقسام

 وكيل الكلية إدارة المواردالمالية
والتسهيالت
الداعمة
لجنة البحثالعلمي
 -رؤساء األقسام

أنشطة تفصيلية

المسئول عن
التنفيذ

 -1دعم وتطوير البحث العلمي

 -4تشكيل فرق بحثية (من رؤساء
 -3تشكيل فرق بحثية وجمعية
األقسام العلمية وأعضاء هيئة
علمية
التدريس والهيئة المعاونة لكل قسم
بالكلية )
 -3إنشاء الجمعية العلمية
 وضع تشكيلها ورؤيتهاورسالتها وأهدافها
 ممارسة أنشطتها إعداد تقارير بها قائمة بالمراجع والكتب المطلوبةج .تطوير آليات  -0حصر متطلبات الباحثين من
تشجيع أعضاء الكتب والمراجع لتزويد المكتبة بها .للباحثين لتزويد المكتبة بها
هيئة التدريس  -4وضع آلية لتحفيز أعضاء هيئة  -وضع اآللية واعتمادها ونشرها
والهيئة المعاونة التدريس على النشر في المجالت
والطالب على العلمية العالمية والمشاركة في
تفعيل منظومة المؤتمرات.
 قائمة للتفرغ العلمى ألعضاءالبحث العلمى -3 .عمل قائمة للتفرغ العلمى
هيئة التدريس
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
 قائمة للتفرغ العلمى للهيئةالمعاونة
المعاونة

 وكيل الكليةلجنة البحثالعلمي
 -رؤساء األقسام

أكتوبر 4102

الموارد
المالية
المطلوبة
0111

أبريل 4102

 عميد الكلية نائب رئيسالجامعة للدراسات
العليا للبحوث
 وكيل الكلية إدارة شئونأعضاء هيئة
التدريس
لجنة أخالقيات
البحث العلمى
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سبتمبر -4102
يونيو 4102

المدة الزمنية

 خطة معتمدة للبحث العلمى بالكلية تقرير متابعة تنفيذ خطة البحثالعلمى

نوفمبر 4102
– مايو 4102

مؤشرات األداء
فرق بحثية مفعلة

جمعية علمية موثقة ومفعلة

20111

 زيادة عدد األبحاث العلميةالمنشورة ألعضاء هيئة التدريس
محليا ودوليا
 آلية تحفيز أعضاء هيئة التدريسعلى النشر في المجالت العلمية
العالمية والمشاركة في المؤتمرات .
 قائمة للتفرغ العلمى ألعضاء هيئةالتدريس والهيئة المعاونة
 كتيب أخالقيات البحث العلمي -اتفاقيات مع جهات علمية بحثية
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وحدة ضامن اجلودة

 -2دعم الباحثين معنويا وماديا

 -2توفير وإعالن ونشر كتيب
أخالقيات البحث العلمي.
 -2إعداد صفحة على موقع الكلية
خاصة بالبحث العلمي.
األهداف
اإلستراتيجية

برامج العمل

أنشطة التنفيذ

ـ تكريم أعضاء هيئة التدريس
أصحاب البحوث المميزة أدبيا ً
(جائزتي الجامعة التقديرية
والتشجيعية)

 -1دعم وتطوير البحث العلمي

 -2توزيع دليل الطالب المتميز
يتضمن استمارة دمج األنشطة
البحثية فى العملية التعليمية.

 -صفحة على الموقع

 تشكيل فريق إلعداد الصفحة متابعة الموقع وتحديثهأنشطة تفصيلية

د .ربط األبحاث  -0استطالع رأى المستفدين في
العلمية بتطوير األنشطة البحثية الالزمة لتطور
العملية التعليمية العملية التعليمية
 -4تفعيل دور المكتبة وطلب
تزويدها بالمراجع الالزمة
والمالئمة للمقررات الدراسية وعقد
محاضرات بها
 -3حصر األنشطة البحثية
المرتبطة بالمقررات من األساتذة .

جامعة  6أكتوبر

 قائمة بالمراجع والكتب المطلوبةللمقررات لتزويد المكتبة بها
 -جداول المحاضرات بالمكتبة

المسئول عن
التنفيذ
أ.د -.عميد الكلية
أ.د .وكيل الكلية
رؤساء األقسام
لجنة أخالقيات
البحث العلمى

 توزريع نماذج الحصر علىاألقسام
 متابعة التقارير الخاصة بخططتطوير البرامج التعليمية باألقسام
األربعة بالكلية
 توزيع الدليل واالستمارة تجميع نماذج من استماراتالطالب المفعلة لتزويد ملفات
المقررات بها
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المدة الزمنية
ديسمبر 4102
أكتوبر 4102
و
مارس 4102
 أكتوبر 4102مارس 4102
ديسمبر 4102
مايو 4102

الموارد
المالية
المطلوبة
3211

مؤشرات األداء
 طالب مدربون على كتابة األبحاثالعلمية
 تقارير األنشطة البحثية للطالب دليل الطالب المتميزالمكتبة المركزية بالجامعة
توصيف البرامج التعليمية –
 تقارير تبين أثر البحث العلمى لدعموتطوير العملية التعليمية
 دليل مفعل آليات التحفيز معتمدة آليات التشجيع -اللجنة العلمية وخطتها

أكتوبر ,مارس
4102
ديسمبر ,مايو
4102
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لكية اللغات والرتمجة
 -2آليات لتشجيع الخريجين علي
االلتحاق ببرامج الدراسات العليا
وإنتاج بحث علمي .
 -2تشكيل الجمعية العلمية للطالب

وحدة ضامن اجلودة
 توعية الطالب بالدراسات العليا اإلعالن عن الدراسات العليابالكلية والموقع اإللكتروني
 نشر أبحاث الطالب المميزة تشكيل الجمعية العلمية وضع رؤية ورسالة وأهدافوخطة لها
ممارسة أنشطتها -إعداد تقارير بها

جامعة  6أكتوبر
 نوفمبر4102
مايو 4102وأبريل 4102
أبريل 4102

اعتماد مجلس الكلية رقم  602بتاريخ 6022/22/26
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