
المشاركه فى المشروعات البحثيه

ابتسام صالح يونس/ د
منسق معيار البحث العلمى واالنشطه العلمية



أهمية المشاركه فى المشاريع البحثيه 
بناء تجربة عملية في كيفية إعداد مقترحات البحوث واألوراق •

.البحثية
.تعزيز التدريب العملي في مجال البحوث•
.تطوير فهم أفضل لعملية البحث وتحدياته•
.تمكين الطالب من التعاون مع الباحثين المحليين والدوليين•
.إثراء العملية التعليمية الجامعية•
.تحسين مهارات التواصل واإلدارة•
.خلق حلقة اتصال بين الباحثين من الطلبة•
.تطوير مهارات الطالب في إنتاج العلوم والمعرفة•
تحسين جودة مخرجات بحوث الطالب عن طريق تمويلها من قبل •

مجلس البحث العلمي



خطوات عمل مشروع بحثى
:١الخطوة 

، بحيث يقومون بتحديد  )طالب ٧-٢(تشكيل فريق بحث طالبي يتراوح عدد أعضائه ما بين         
.موضوع للبحث واختيار عضو من الهيئة األكاديمية ليكون مشرفا على الفريق الطالبي

:٢الخطوة 
 .يقوم الفريق بالتواصل مع المشرف المرشح من قبلهم وطلب تحديد مشاركته من عدمها        

:٣الخطوة 
يقوم الفريق  ) المشرف على الفريق الطالبي(بعد الحصول على موافقة عضو هيئة التدريس         

.باختيار قائد للفريق من بينهم
:٤الخطوة 
يقوم أعضاء الفريق بكتابة المقترح البحثي، وتحديد أدوار كل عضو في الفريق، وتحديد          

.الجدول الزمني الالزم إلجراء البحث والموازنة المطلوبة
:٥الخطوة 

يقوم قائد الفريق بتعبئة استمارة المقترح البحثي عبر النظام اإللكتروني للبرنامج الموجود في          
.الموقع اإللكتروني لمجلس البحث العلمي

 :٦الخطوة 
اعتماد المقترح البحثي من قبل المشرف على البحث وإرساله إلى لجنة بحوث الطالب في المؤسسة    

.عبر النظام اإللكتروني للبرنامج األكاديمية









معايير تقييم المقترحات البحثية

             .لألهمية العلمية لسؤال البحث أو القيمة اإلبداعية لفكرة المشروع�.
)نقطه٣٠(  

)نقطه  ٤٠.     (لجودة المقترح البحثي بشكل عام�.

)٥(مصرلمدى ارتباط البحث بالتنمية االقتصادية واالجتماعية في �.

)نقاط ٥( .لطبيعة المقترح البحثي ومدى ارتباطه بعلوم متعددة�.

)نقطه ٢٠( .لجودة تقدير الموازنة�.

https://home.trc.gov.om/arabic/tabid/746/language/en-US/Default.aspx


متطلبات تقديم المقترح البحثى
.عنوان البحث•

.وصف البحث•
.أهمية البحث وأهدافه•

.يحدد فيه بوضوح كيفية تحقيق أهداف البحث: منهجية البحث•

تتضمن تفاصيل زمنية دقيقة لخطة المشروع (لخطة الزمنية ا•
)البحثي

)تتضمن المصادر المستخدمة في إعداد البحث(المراجع •

.موازنة البحث•

تفاصيل المصروفات•
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