وحدة مساندة وخدمات الباحثين
الرؤية:
التميز واالحترافية في مساندة الباحثين ودعمهم لالرتقاء بالنشر العلمي في الجامعة .

الرسالة:
تقديم خدمات واستشارات بحثية مميزة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب بالجامعة تساعدهم على
إجراء البحوث ونشرها في الدوريات العلمية المصنفة والمرموقة.

األهداف:
-1
.2
.3
.4

زيادة اإلنتاج العلمي وتسريع عملية النشر في أوعية النشر العالمية المتميزة.
اإلسهام في تطوير مهارات النشر البحثي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين وطالب الدراسات العليا
بحسب المعايير العالمية.
تطوير القدرات المتخصصة والمطلوبة حاليا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين مثل "المراسلة
البحثية )" (Corresponding Authorshipوالنشر العلمي المتميز.
تخفيض الكلفة التي يتحملها الباحثون للحصول على الخدمات البحثية المساندة من خارج الجامعة.

خدمات الوحدة:

-1

خدمة التدقيق العلمي واللغوي لألبحاث المعدة للنشر.

تقدم الوحدة خدمة المراجعة العلمية والمنهجية والتدقيق اللغوي للبحث كي يصل إلى الشكل األمثل للنشر ،ويقوم
بذلك مجموعة من المتخصصين المحترفين في التدقيق اللغوي وإعداد األبحاث علميا ً باالتفاق مع الوحدة ،حيث
يتم التأكد أوالً من صالحية البحث من الناحية العلمية والفنية التي تجعله مؤهالً للنشر في إحدى المجالت
العالمية المرموقة في تخصص البحث ،وتختلف مستويات تقديم خدمة التحرير المقدمة بناء على مستوى الباحث
من باحث مبتدئ ليس لديه خبرات سابقة في النشر الدولي ،وباحث خبير لدى العديد من الورقات العلمية
المنشورة مسبقا ،ويتم تحديد مستوى الخدمة من خالل المختصين بوحدة مساندة وخدمات الباحثين.

 -2قياس نسبة التشابه واالقتباس لمقترحات األبحاث.
تقدم الوحدة خدمة قياس نسبة االقتباس والتشابه لألبحاث الكاملة المعدة للنشر باستخدام البرامج المخصصة
لذلك ،التي تبين للباحث نسبة االقتباسات من األبحاث األخرى ومواقع اإلنترنت ونسبة التشابه في الجمل
والفقرات المأخوذة من هذه المراجع ،ويساعد ذلك الباحثين على تجنب الوقوع في مشكلة االقتباس الزائد ،أو
مخالفة قواعد أخالقيات البحث العلمي التي تحدد نسب االستشهاد واالقتباس التي ال يجب تجاوزها.

 -3االستشارات البحثية:
تقدم الوحدة من خالل مستشاري الوحدة الدعم والمساندة في االستشارات البحثية المتنوعة لدعم الباحث وتوجيهه
نحو أفضل الطرق واألوعية الصالحة لنشر أبحاثه ،كما يقوم مستشارو الوحدة بتوعية الباحثين بأهمية النشر
العلمي في الدوريات العالمية المضمنة بقواعد بيانات شبكة العلوم ( )Web of Knowledge-ISIوتقديم
االستشارات العلمية الختيار أنسب المجالت العالمية ودوريات شبكة العلوم التي تناسب تخصص الباحث
الدقيق.

 -4الخدمات اإلحصائية.
تقدم الوحدة خدمة التحليل اإلحصائي للبيانات الكمية والنوعية الخاصة بالبحوث وتقديم أفضل األساليب
اإلحصائية التي تتماشى مع متغيرات البحث وأهدافه وتساؤالته وفروضه ،والتي تساعد الباحث على الحصول
على نتائج دقيقة وشاملة قابلة للتفسير.
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