
 التوجهات المستقبلية
 

 :االرتقاء بجودة نوعية إنتاج البحث العلمي، من خالل
 .االستثمار أجل من أبحاث إلى استهالكية أبحاث من العلمية البحوث بتحويل المنتجة الجامعة مفهوم تفعيل 			 
 وقضايا العلمي البحث بين االرتباط يعزز مما المحلي المجتمع واحتياجات بمشكالت الجامعة كليات في العلمية األبحاث مسار ربط 	 

  .التنموية المجتمع
  لعملية المناسبة إلجراءات تمويل األبحاث وحسن إدارة نفقاتها المالية.ا اآلليات وضع 			 

  آخذين باالعتبار ما يأتي:
جودة البحث العلمي: ويعني الوفاء بجميع المتطلبات المتفق عليها للعملية البحثية العلمية، لتحقيق نوعية اإلنتاج التي يتعين   

  تحقيقها في مختلف قطاعات التنمية.
لمي المالئم: وذلك لتهيئة اإلبداع واالبتكار ويتمثل في الطمأنينة للباحث وتوفير سبل العيش الكريم دون معاناة، بما يؤدي المناخ الع 

  إلى التحفيز والمثابرة والتفاني.
صرف على مشاريع التمويل: فتوافر مستلزمات البحث المالية يعد أمراً ضرورياً لتستطيع الجامعة القيام برسالتها البحثية العلمية لل  

  البحوث والعاملين فيها، وتطوير المختبرات والمعدات والخدمات العامة السائدة.
توافر الخدمات المعلوماتية والتقنية: وذلك بهدف توفير الكثير من الخدمات المكتبية الحديثة واالحصائيات والنتائج والحقائق   

  ابقة لالستعانة بها.والمصادر والمراجع والوثائق والتجارب واألبحاث الس
  .الصيت ذائعة المعروفة العلمية الدوريات في والموثقة المنشورة لألبحاث النشر مكافآت خالل من: النشر تشجيع 	 
تطبيق نتائج األبحاث العلمية: بوضع األطر الكفيلة باالستفادة من نتائج البحوث العلمية التطبيقية المجراة في الجامعة بالتعاون مع  

  الخاص، وبتقديم براءات االختراع لالكتشافات الجديدة الخالقة. القطاع



أخالقيات البحث العلمي: اهتمت الجامعة بموضوع أخالقيات البحث العلمي في المجال الطبي وخصصت لدراسة مشاريع األبحاث   
ئ والقيم والواجبات وااللتزامات المرشحة للتسجيل بإسم الجامعة، لجنة علمية قانونية مهمتها األساسية تعميم مفاهيم المباد

  	  :حول تتركز والتي بالجامعة الطبية الكليات في الطبية االختصاصات 				ألخالقيات
  المزيف األمل عن والبعد الصدق       −  والمنهجي المنطقي التفكير       −

 العلمسعة      − والموضوعيةاإلنصاف      −

 الصبر      − العلميالبحثأهلية      −

  المهنيةالسالمة      − العلميالتواضع      −

  االختصاصفيالخبرة      − الفكريةالملكيةاحترام      −

  المعلومات سرية       −  الهادف النقد       −

  بهم المتعلقالبحث إجراء على اآلخرينموافقة      − واألفكارباألشخاصالتأثرعدم      −

 البحث في المتطوعينإنسحاب      − اآلخرينآراءنقلفيالدقة      −

  الراجعة التغذيةتنمية      − اآلخرينشعورمراعاة      −

  المواقف استغاللعدم      − كمستهدفين فيهوالمشاركينالبحثمنللمستفيدينالنتائجتقديم      −

  البيئة على الحفاظ       −  ةالعلمي باألمانة االلتزام       −

  المشاركينجهودتقدير      −  البحوثإلجراءالالزمةالموارداستخدامفيالترشيد      −

 	  	  	  	 	 الجامعةوأنظمةقوانيناحترام      −


