عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي
نبذة عن العمادة:
أنشةةئت عمةةادة البحةةث العلمةةي يف جامعةةة القةةدس املفتوحةةة منةةذ ع ةام 2002م ،حتةةت
مسةةمّى برنةةامج البحةةث العلمةةي لتةةتالءم واملسةةميات اإلداريةةة يف ذلةةك احلةةني ،ومةةع مطلةةع عةةام
2013م ،ومواكبة لنتاج التطور الذي ترأ على اجلامعة عُدول امسُهةا إىل عمةادة البحةث العلمةي
والدراسات العليا ،ويف نهاية عام 2016م ،متّ فصل الدراسات العليا عن عمةادة البحةث العلمةي
لتصبح وحدة مستقلة بذاتها ،ولتتوىل تنظيم شؤون البحث العلمةي يف اجلامعةة ،ةم أُعيةد دجمُهةا
يف العام 2018م.
لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مسةرية حافلةة مةن اإلجنةاةات أسةهم فيهةا خنبةة
من األساتذة املتميزين الذين عملوا على إ راء مسرية البحةث العلمةي يف جماالتةه كافةة .وحيظةى
البحث العلمةي باهتمةام ودعةم كةبريين مةن رئاسةة اجلامعةة وجملةس أمنائهةا ،بوصةفه أحةد أهةم
الركائز األساسية اليت ترتقةي باجلامعةة واجملتمةع ،وقةد جعلةت جامعةة القةدس املفتوحةة تطةوير
البحث العلمي غايةة أساسةية يف اسةرتاتيجيتها ،بغيةة تطةوير أعضةاء هيئةة التةدريس فيهةا ،ونشةر
قافةةةة البحةةةث العلمةةةي يف اجملتمةةةع ،واإلسةةةهام الفعلةةةي يف التنميةةةة االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية يف
فلسةةطني والعةةام العربةةي ،وتعمةةل العمةةادة مةةن خةةالل جملةةس البحةةث العلمةةي علةةى تهيئةةة البيئةةة
املناسةةبة للبحةةث العلمةةي ،عةةن تريةةق تقةةديم كافةةة التسةةهيالت الالةمةةة ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس
والباحثني ،إلجراء الدراسات العلمية داخل اجلامعة وخارجها .وتُسهم عمادة البحث العلمي ،عرب
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مراكزها البحثية ،ووحداتها املتخصّصةة ،ومشةاريعها ،ومبادراتهةا املختلفةة ،يف تطةوير البحةث
العلمي يف اجلامعة ،ودعمه مادياً ومعنوياً.
وﻓﻲ جمةةال الدراسةةات العليةةا تشةةرف العمةةادة علةةى قبةةول الطلبةةة ﻓﻲ ﺑﺮامةةج املاجسةةتري
املعتمةةةةدة يف ختصّصةةةةي اإلرشةةةةاد النفسةةةةي والرتبةةةةوي ،واللغةةةة العربيةةةة وآدابهةةةةا ،وتتةةةةابع أداءھﻢ
األكادميي واﻟﺒﺤﺜﻲ حتى خترجهم .وتعنى اﻟﻌﻤﺎدة مبوضوعات البحث اﻟﻌﻠﻤﻲ ذات الصلة بقضايا
اجملتمع واحتياجات التنمية الوتنية للمجتمع الفلسطيين ،وتسعى إلشراك تلبة الدراسات العليةا
يف املشةةاريع البحثيةةة الدوليةةة املشةةرتكة ،واسةةتالل األحبةةاث مةةن رسةةائلهم العلميةةة ونشةةرها يف
اجملالت العلمية احملكّمة حملياً وعربياً ودولياً.
وعلةةةى صةةةعيد اﻟﻨﺸﺮ العلمةةةي تشةةةرف العمةةةادة علةةةى نشةةةر الكتةةةب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ املقدمةةةة ﻣﻦ
الباحثني والكتّاب ،من داخل اجلامعة ومن خارجها ،كما تقةوم باإلشةراف علةى إصةدار مخةس
جمةةالت علميةةة حمكّمةةة تغطةةي غالبيةةة الةةربامج األكادمييةةة والتخصّصةةات يف اجلامعةة ،وتتميةةز
هةةذ اجملةةالت بتطبيقهةةا ملعةةايري النشةةر العلمةةي العامليةة ،وتطبيقهةةا لنظةةام النشةةر مفتةةول املصةةدر،
وارتباتها بقواعد بيانات حملية وعربية وعاملية عدة.

الرؤية:
التميةز والريةةادة يف تقةةديم بةةرامج دراسةةات عليةا نوعيةةة تتصةةف بةالعمق واإلبةةداع العلمةةي
والبحثي ويف إيصال املعرفة وإبتكارها حملياً واقليمياً.

الرسالة:
بنةةاء كةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االبتكةةار املع ةريف وتوظيةةف طرجاتةةه مبةا يلةةيب
احتياجةةات اجملتمةةع ومتطلبةةات املنافسةةة حمليةاً واقليمي ةاً ،مةةن خةالل تقةةديم بةةرامج دراسةةات عليةةا
تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي ،وتعزيز البيئة الداخليةة للكليةة احملفةزة للبحةث العلمةي
والداعمة للتميز واالبتكار وإيصال املعرفةة يف إتةار مةن التفاعةل اجملتمعةي والتعةاون والشةراكة
وتبادل اخلربات مع األتراف املعنية كافة وفق أحدث معايري اجلودة والتميز ".
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األهداف:
.1
.2
.3
.4

.5

رفةةد اجملتمةةع بكةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االبتكةةاراملعريف وتوظيةةف طرجاتةةه مبةةا يلةةيب
احتياجات اجملتمع ومتطلبات املنافسة حملياً واقليمياً.
تقديم برامج دراسات عليا متميزة تتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي.
تعزيز البيئة الداخلية للكلية احملفزة للبحث العلمي والداعمة للتميز واالبتكار وإيصال املعرفة.
تكثيف اجلهود لرفع مستوى التفاعل اجملتمعي والتعاون والشةراكة وتبةادل اخلةربات مةع كافةة
اإلتراف املعنية لتطوير البيئة التعليمية التطبيقية لطلبة عمادة الدراسةات العليةا والبحةث العلمةي
واملساهمة الفاعلة يف التنمية الشاملة للمجتمةع الفلسةطيين وإجيةاد احللةول الناجعةة للمشةكالت
اليت تواجهها قطاعاته املختلفة.
تنميةة البعةد القيمةي وترسةيخه لةدى تلبةة الدراسةات العليةا مةن خةالل التقيةد بأخالقيةات البحةث
العلمي واإللتزام مببدأ األمانة العلمية يف البحث والتأليف والنشر.

الدرجات الممنوحة:
متنح عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي درجة املاجستري يف كافة الربامج لديها.
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