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سياسة الوثيقة -كلية الخوارزمي الدولية     

 .سياسة دعم البحث

الهدف األساسي لكلية الخوارزمي الدولية من هذه السياسة هو توفير بيئة جامعية يكون فيها البحث وتطوير الموظفير  من  

 والقابل للتطبيق. األنشطة األساسية وكذلك تشكيل قاعدة للمجتمع األكاديمي النامي القائم عىل االبتكار 

تسىع كلية الخوارزمي الدولية إىل تطوير ملفها الخاص باألبحاث الجديدة والتطبيقية وتشجيعها مما سيضيف معرفة إىل  

مشاكل األعمال والتكنولوجيا المحددة المرتبطة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، ويعمل أيضا كأدوات تعليمية لمشاركة  

 الطالب. 

 

 فقة عىل البحث: إجراءات الموا

 

 
 

وع بحث( وتقديمه   الراغبير  يقوم أعضاء هيئة التدريس  ⮚ ي إجراء بحث بتعبئة النموذج األوىلي )نموذج طلب مشر
 
ف

 إىل لجنة البحث عير قسم البحث. 

 يقوم أعضاء لجنة البحث بمراجعة الطلب وإرسال مالحظاتهم إىل قسم البحث.  ⮚

وع  ⮚ وعهم بمجرد حصولهم عىل  ُيطلب من الباحثير  مأل استمارة )طلب مشر ( بمزيد من التفاصيل عن مشر ي
بحث 

 الموافقة النهائية من لجنة تنظيم المؤتمر أو محرري المجالت أو أي هيئة مماثلة ذات صلة. 

 تقرير - بحث مشروع) الراجعة التغذية استمارة ملء الباحثين من يطلب

 العمل بخصوص المراجعين وتوصيات تعليقات تتضمن التي( التعليقات

 األبحاث قسم قبل من أساسي بشكل االستمارة هذه استخدام سيتم. والمشروع

 االحتياجات وتحديد المستقبلية التطبيقات تعزيز في معرفية قاعدة لبناء

 بتكاليف المطالبة استمارات الكلية تمأل أن المتوقع من. التدريبية
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 البحث بمكافأة لكليةا تطالب أن أيضًا المتوقع من. تكبدتها التي النشر

 :أدناه البحث مخطط جائزة وصف تم. الدراسي العام نهاية بحلول

 المكافأة مبلغ االنشطة او النتائج أنواع

( وورقة  ▪ ي مجموعة من المؤلفير 
مؤلف منفرد )أو المؤلف األول ف 

ي المجالت المفهرسة. 
 منشورة ف 

ف به دولًيا.  ▪ ي كتاب مع ناشر معير
 نشر كتاب أو فصل ف 

 ا.د 50000

ي مجالت مفهرسة 
ت ف   ا.د 2000 ورقة بحثية كمؤلف ثاٍن نشر

ي مجلة مفهرسة 
اف عىل الطالب بمشاري    ع تؤدي إىل النشر ف   على يقسم) ا.د 5000  اإلشر

 كلهم الفريق أعضاء

 (بالتساوي

 

 

 :المالحظات

 اسم تحت المنشورة األعمال من فقط والتمويل المكافأة اعتبار سيتم ▪

 .الدولية الخوارزمي كلية

 سيتم أعاله، المذكورة المعايير من معيار من أكثر توفر حالة في ▪

 .مكافأة أعلى في النظر إعادة

 

 

 


