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جاءت هذه املنصة ضمن حرص األمانة العامة التحاد الجامعات 

سياسات توفير قاعدة معرفية لتطوير العربية على 

واستراتيجيات العلوم والتكنولوجيا واإلبداع وتحديد األولويات 

العربية للبحث العلمي والتطوير والوصول إلى مؤشرات علمية 

وتكنولوجية دقيقة يمكن مقارنتها مع دول العالم. وتحقيق هذا 

الهدف من خالل التعرف على املؤهالت والتخصصات العلمية 

ثين ورتبهم األكاديمية والبحثية ألعضاء هيئة التدريس وللباح

وسنوات عملهم في البحث العلمي واملجاالت التفصيلية 

لالهتمامات البحثية وإنتاجهم العلمي واملشروعات العلمية التي 

يعملون عليها واملشاكل التي تواجههم في تنفيذ املشروعات 

 البحثية وغيرها من معلومات تسهم في بناء هذه املنصة.
 

  توفير جميع البيانات واملعلومات الخاصة باإلنتاج العلمي

 )أبحاث وكتب علمية وتقارير فنية( 
ً
بالجامعات إلكترونيا

 وبراءات االختراع املسجلة.

  تيسير إجراءات استرجاع البيانات واملعلومات الخاصة

 باإلنتاج العلمي.

  لعلمي اتيسير عمليات التنسيق واملتابعة والتقويم لإلنتاج

 بالجامعات.

  توفير معلومات دقيقة عن دعم اإلنتاج العلمي بالجامعات

 وتمويله.

  تزويد متخذي القرار بإحصاءات وتقارير دقيقة عن اإلنتاج

 العلمي بالجامعات.

  توفير منصة تفاعلية لتكوين مجموعات لعمل أبحاث أو

 مشروعات مشتركة.

  بالجامعة إعداد مؤشرات موضوعية لقياس اإلنتاج العلمي

في مستويات: الكليات، ومراكز البحوث، وأعضاء هيئة 

 التدريس، والباحثين.

  قياس أداء وحدات البحث العلمي بالجامعات، ودعم نظم

 إدارة الجودة في البحث العلمي.

  
ً
اإلسهام في تحسين التصنيف العاملي للجامعات وفقا

 للتصنيفات العاملية املرموقة.

 احثين في تنفيذ مشروعات البحث املشكالت التي تواجه الب

 العلمي والتطوير.

  ،الوقت املخصص للعمل على البحث العلمي والتطوير

 والتدريس، واملهمات اإلدارية.

  عدد سنوات العمل في البحث العلمي والتطوير داخل البالد

 العربية وخارجها.

 .املجاالت التفصيلية لالهتمامات البحثية 

  فوائد املنصة 

 طوير االقتصاد املبني على املعرفة.اإلسهام في ت 

  ،حفظ جميع املعلومات الخاصة باإلنتاج العلمي بالجامعات

 بشكل دقيق وسهل االسترجاع.

  ،جمع املعلومات والبيانات املميزة لإلنتاج العلمي بالجامعات

لتكون بمثابة قاعدة معلومات ليتحدد على ضوئها جودة 

 اإلنتاج العلمي.
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  بالجامعة بالبيانات الدقيقة والشاملة تزويد صناع القرار

الصائبة في األوقات  اإلنتاج العلمي التخاذ القرارات عن

 املناسبة.

 .التوظيف األمثل للتقنية في مجاالت البحث العلمي 

  توفير البيانات الدقيقة الداعمة لإلبداع واالبتكار لدى

 الباحثين في التخصصات املختلفة.

 ألولوية لتنمية البيئة وخدمة إجراء البحوث العلمية ذات ا

 املجتمع.

 .اإلسهام في إنشاء قنوات بحثية متميزة بالجامعات 

  اإلسهام في تحقيق رؤية البحث العلمي بالجامعات ورسالته

 وأهدافه.

 .تحكيم املجالت 

 الترقية 

 

 الجنس، االسمعضاء هيئة التدريس والباحثين: أ ،

امليالد، تاريخ التوظيف،  التخصص العام والدقيق، تاريخ

تاريخ الحصول على الشهادة والدرجة، واسم الجامعة 

 .والدولة املانحة للشهادة

  أعداد أعضاء هيئة التدريس وفقا للكليات واألقسام، حسب

 .الجنس، الشهادة، اللقب العلمي والدولة املانحة للشهادة

  التغييرات التي تحدث في أعضاء هيئة التدريس من تغيير

 .شهادة اللقب العلمي، العمل، استقالة، والتقاعدال

 لوقت املخصص للعمل على البحث العلمي والتطوير، ا

 .داريةواملهمات اإل  التدريس

 دد سنوات العمل في البحث العلمي والتطوير داخل الدولة ع

 .وخارجها

 الت التفصيلية لالهتمامات البحثيةاملجا. 

  نية.فالنشر/االنتاج العلمي من أبحاث وكتب علمية وتقارير 

 براءات االختراع املسجلة. 

  املشروعات العلمية التي يتم العمل عليها ومجاالت

ومخصصاتها املالية والجهات املمولة  اختصاصها وأهدافها

 .لها

 ملشكالت التي تواجه الباحثين في تنفيذ مشروعات البحث ا

 والتطوير.العلمي 

 بيانات اإلنتاج العلمي املنشورة، واملوثقة بالجامعات. 

  تقارير تحتوي على جميع اإلحصاءات الخاصة باإلنتاج

     .العلمي املنشور 

  تأثير  املنشورة ومعاملبيانات البحوثIF  لكل منها. 

 بيانات الكتب املنشورة. 

 بيانات براءات االختراع املسجلة والجاري إعدادها. 

 بيانات الباحثين الرئيسين واملشاركين. 

  بيانات البحوث املشتركة مع الجامعات األخرى. 

 بيانات الدعم املالي املقدم لإلنتاج العلمي بالجامعة. 

 قياس اإلنتاج العلمي مقارنة بالدعم املالي. 
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