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، یئـة التـدریس بالجامعـاتساسیة والضروریة ألعـضاء هیعتبر البحث العلمي من المهام األ
مـــة ویتخـــذ البحـــث العلمـــي فـــي الخد. وبدونـــه یعتبـــر عـــضو هیئـــة التـــدریس قاصـــرا علمیـــا وتطبیقیـــا

االجتماعیــــة مكانــــة مرموقــــة قــــد تمیــــزه عــــن األبحــــاث العلمیــــة فــــي بعــــض الكلیــــات والتخصــــصات 
حیــث یهــتم البحــث العلمــي فــي الخدمــة االجتماعیـة فــي االســتفادة مــن المــنهج العلمــي فــي . األخـرى

  . ٕدراسة مشكالت وأزمات وقضایا المجتمع المحوریة وایجاد الحلول العلمیة المناسبة لها
تـسهم بـه البحـوث العلمیـة فـي رفـع مكانـة أي مهنـة والتـي تقـاس بمـدى مـا تقدمـه ونظرا لما   

تحــاول كلیــة الخدمــة االجتماعیــة تقــدیم كــل ، مــن نتــائج علمیــة تــساهم فــي تطــویر المجتمــع وتنمیتــه
جوانـــب الـــدعم والتعزیـــز ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم لزیـــادة مـــشاركتهم فـــي البحـــث العلمـــي 

. ٕ بما یساهم في االرتقـاء المـستمر بالكلیـة ورفـع مكانتهـا محلیـا واقلیمیـا وعالمیـاوتطویره كمیا ونوعیا
  :ولعل من أهم وسائل التعزیز والتدعیم التي تقدمها الكلیة للباحثین  التركیز على الجوانب التالیة

 تشجیع النشر في مطبوعات الكلیة  
 تشجیع الباحثین في الكلیة على النشر العلمي الدولي 
  بحوث العلمیة الممولةالتشجیع 
 تشجیع الباحثین المساعدین على عرض أبحاثهم في مطبوعات الكلیة  
  :تشجیع النشر في مطبوعات الكلیة: أوال

  : بتشجیع النشر العلمي لألبحاث من خالل جهتین رئیسیتین هماتقوم الكلیة  
 ر وهــو مــؤتمر ســنوي یــتم عقــده خــالل شــهر مــارس مــن كــل عــام وهــو مــؤتم: مــؤتمر الكلیــة

دولــي یــشارك فیــه الكثیــر مــن علمــاء الخدمــة االجتماعیــة علــى المــستوى المحلــي والعربــي 
حیـــث یحـــضره العلمـــاء الممثلـــین لكـــل معاهـــد وكلیـــات الخدمـــة االجتماعیـــة فـــي . والعـــالمي

مـصر وممثلـین مـن معظـم كلیـات الخدمـة االجتماعیـة فـي الـوطن العربـي وكـذلك مــن دول 
ویحظـى هـذا . تماعیـة مثـل الوالیـات المتحـدة وكنـدا وغیرهـاالعالم المتقدمة فـي الخدمـة االج

جنـة العلیـا لالمؤتمر بسمعة كبیرة حیث یحصل البحث المنشور فیه على درجـة كبیـرة فـي ال
  .للترقیات بجمهوریة مصر العربیة

 وهي مجلة نـصف سـنویة یـتم مـن : مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة
وتحظــى هـذه المجلــة أیــضا بــسمعة . ث العلمیــة فـي الخدمــة االجتماعیــةخاللهـا نــشر البحــو

العلیـــا للترقیـــات جنـــة لالكبیـــرة حیـــث یحـــصل البحـــث المنـــشور فیهـــا علـــى درجـــة كبیـــرة فـــي 
  .بجمهوریة مصر العربیة
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وتقـــدم الكلیـــة التـــسهیالت التالیـــة لتـــشجیع أعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالكلیـــة علـــى النـــشر فـــي 
   : المؤتمر والمجلة

ون ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس بالكلیـــة أولویـــة النـــشر فـــي أیهمـــا فـــي حالـــة زیـــادة البحـــوث یكـــ )1
  .القابلة للنشر عن العدد المطلوب

 مـن تكـالیف النـشر فـي  %20نـسبة یتم إعفاء أعضاء هیئة تدریس الكلیـة ومعـاونیهم مـن  )2
 .)في حالة قبول البحث للنشر (المجلة أو المؤتمر

 .ومجلد المجلة أو المؤتمر الذي یتم نشره فیه مجاناحصول الباحث على مستالت بحثه  )3
یحـصل الباحــث ، فـي حالـة االنتهـاء مــن مـشروع تـسویق البحـوث العلمیــة بالكلیـة إلیكترونیـا )4

 لمـــشروعدها بنـــاء علـــى الالئحـــة التنفیذیـــة علـــى نـــسبة مـــن قیمـــة تـــسویق البحـــث یـــتم تحدیـــ
 .التسویق

ذات القیمــة التطبیقیــة فــي  ق األبحــاثذات الطــابع الخــاص بالكلیــة بتــسویتتكفــل الوحــدات  )5
حیــث تقــوم بــصیاغة نتــائج البحــث فــي صــورة مــشروع ، مجــال ممارســة الخدمــة االجتماعیــة

بحیــث یحــصل علــى نــسبة أو مكافــأة مناســبة ، تطبیقــي تحــت إشــراف الباحــث معــد البحــث
  .في ضوء اللوائح المالیة المنظمة للعمل بهذه الوحدات

  :كلیة على النشر العلمي الدوليتشجیع الباحثین في ال: ثانیا
ـــــى المـــــستوى اإلقلیمـــــي    ـــــدولي العـــــالمي بترتیـــــب الجامعـــــات والكلیـــــات عل ـــــرتبط النـــــشر ال ی
ولعل النشر العلمي العـالمي فـي الخدمـة االجتماعیـة یزیـد مـن تبـادل الخبـرات بـین الـدول . والعالمي

ة عــضو هیئــة التــدریس وبـل ویزیــد مــن مكانـ، وخاصـة تلــك المتقدمــة فـي مجــال الخدمــة االجتماعیــة
لذلك وجـب علـى الكلیـة أن تعمـل علـى تـشجیع النـشر العـالمي مـن خـالل . والكلیة التي ینتمي إلیها

االسـتفادة مــن الممیــزات التــي وضــعتها الجامعــة لتـشجیع النــشر العــالمي وكــذلك الممیــزات المرتبطــة 
 أخـــرى یمكـــن أن تـــضعها باإلضـــافة إلـــى ممیـــزات، بلجنـــة الترقیـــات لألســـاتذة واألســـاتذة المـــساعدین

  . الكلیة لتحفیز الباحثین على النشر العالمي
  :وبناء على ذلك یمكن تحدید أهم وسائل تدعیم النشر الدولي على النحو التالي  

، في حالة عـرض البحـوث العلمیـة فـي مـؤتمرات علمیـة تتطلـب سـفر عـضو هیئـة التـدریس )1
  .تتكفل الجامعة بنفقات السفر ورسوم االشتراك في المؤتمر وبعض المصروفات النثریة

ال یعرض البحث الذي تم نشره فـي أحـد المجـالت العالمیـة علـى التحكـیم فـي اللجنـة العلیـا  )2
 .جة مباشرةویحصل على أعلى در، للترقیات
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حصول الباحث على مكافأة أقرها مجلس الجامعة وفقـا لمـستوى المجلـة العلمیـة التـي نـشر  )3
 .فیها وترتیبها ضمن المجالت العلمیة الدولیة

تـــنظم الكلیـــة ســـمینار أو مـــؤتمر علمـــي ألعـــضاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم ومـــن یعنـــیهم  )4
 . على المستوى المحلياألمر في موضوع البحث لمناقشته واالستفادة من نتائجه

عرض البحث أو ملخص عنه وفقا لـشروط المجلـة العلمیـة التـي تـم نـشره بهـا علـى الموقـع  )5
 .االلیكتروني للكلیة كنوع من التقدیر لجهود الباحث

تمـنح الكلیـة الباحــث الـذي یقــوم بالنـشر العلمــي العـالمي مكافــأة مالیـة رمزیــة وشـهادة تقــدیر  )6
 .ته العلمیةعلى جهوده في نشر البحث وقیم

  :البحوث العلمیة الممولةتشجیع : ثالثا
یرتبط نجاح البحث العلمي في الكلیة بمقدار ما یقدمه من بحوث علمیـة تـساهم فـي جهـود   

ویـرتبط ذلـك بمـشروعات البحـوث التـي یقـدمها البـاحثون للمؤسـسات . التنمیة والتطویر فـي المجتمـع
ن توفر میزانیـات مناسـبة إلنجـاز هـذه األبحـاث والتـي اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع والتي یمكن أ

  .تستهدف تحدید ووصف الظواهر والمشكالت المجتمعیة وتقدیم الحلول العلمیة لها
 باإلشــراف علــى هــذه اوتعتبــر الوحــدات ذات الطــابع الخــاص بالكلیــة هــي المــسئولة أساســ  
   . تنفیذهاراف على واإلش والتمویل المناسب لهامن حیث اقتراح الخطط لها ، األبحاث
  :ولعل أهم وسائل التشجیع التي تقدمها الكلیة في هذا الخصوص ما یلي  

تخصیص نسبة جلب للباحث أو الباحثین الذي یقدمون خطـط البحـث المناسـبة لمؤسـسات  )1
  .حسب تمویل البحث الكلي% 10 -% 5تتراوح بین ، المجتمع ویحصلون علیها للكلیة

ـــــ )2 ـــــذ البحـــــثرذین حـــــصلوا علـــــى البحـــــث ضـــــمن فیكـــــون الباحـــــث أو البـــــاحثین ال ، یـــــق تنفی
ویحــصلون علـــى مكافـــآتهم العادیــة وفقـــا لطبیعـــة مهــامهم فـــي إنجـــاز البحــث بجانـــب نـــسبة 

 .الجلب
یة في أي مشروعات مرتبطة بتنفیذ نتـائج البحـث بعـد االنتهـاء ویكون لهؤالء الباحثین األول )3

 . البحثمنه بناء على تكلیف من الهیئة أو المؤسسة التي مولت 

 االســتفادة مــن األطــر النظریــة أو التطبیقیــة للبحــث فــي عمــل بحــوث یحــق لهــؤالء البــاحثین )4
خاصـــة بهـــم تـــساعدهم فـــي الترقیـــات أو االســـتفادة مـــن البحـــث ككـــل كنـــوع مـــن اإلنتـــاج أو 

 .یحتاج إلیهالنشاط العلمي الذي 
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   :یةتشجیع الباحثین المساعدین على عرض أبحاثهم في مطبوعات الكل: رابعا
یقـــصد بالبــــاحثین المـــساعدین معــــاوني أعـــضاء هیئــــة التـــدریس مــــن المعیـــدین والمدرســــین   

وتعتبـــر هـــذه العملیـــة جدیـــدة فـــي مجــــال . المـــساعدین الـــذین یعـــدون رســـائل الماجـــستیر والـــدكتوراه
حیـــث یمكـــن لهـــؤالء البـــاحثین الـــشبان عمـــل أبحـــاث جزئیـــة مـــن رســـائلهم أو ، الخدمـــة االجتماعیـــة
. دة یعتقدون في قیمتها وأهمیتها سواء مـن األطـر النظریـة أو التطبیقیـة ألبحـاثهمعرض أجزاء محد

  :ویمكن أن تساعدهم وتشجعهم على البحث العلمي من خالل ما یلي
البــــاحثین المــــساعدین ألبحــــاث منبثقــــة مــــن تخــــصیص جلــــسة فــــي مــــؤتمر الكلیــــة لعــــرض  )1

  ).مجانا(رسائلهم أو أجزاء من هذه الرسائل 
ن جـــدد فـــي مـــؤتمرات الخدمـــة االجتماعیـــة ممـــا یزیـــد مـــن ثقـــتهم بأنفـــسهم تعـــریفهم كبـــاحثی )2

 .كباحثین یمكن أن یقدموا أبحاث ذات قیمة في المستقبل
االســتفادة مــن المناقــشات التــي تــدور حــول مــا یقدمونــه مــن موضــوعات أو أبحــاث منبثقــة  )3

 .من رسائلهم تساعدهم في اإلعداد النهائي لرسائلهم على أسس علمیة سلیمة
ـــــدكتوراه مـــــن خـــــالل عرضـــــها تـــــ )4 رویج األفكـــــار والنتـــــائج المتوقعـــــة لرســـــائل الماجـــــستیر وال

ــــدانیین ممــــا قــــد یــــساعد فــــي ، ومناقــــشتها أمــــام حــــشد مــــن المتخصــــصین والممارســــین المی
 .المستقبل في االستفادة من نتائج هذه البحوث في مشروعات ممولة

د أن یعرضـه هـؤالء تخصیص صفحات محددة في مجلـة الكلیـة بعـرض ملخـصات لمـا یریـ )5
  ).مجانا(الباحثین من رسائلهم 

عــرض الموضــوعات واألبحــاث الفرعیــة للمعــاونین علــى موقــع الكلیــة للتعریــف بهــم وتبــادل  )6
 .أفكارهم مع الباحثین اآلخرین على مستوى الوطن العربي


