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 يوالبحث العلم الدراسات العليا عمادة

 :العمادة نبذة عن

م، حتةةت 2002ام حةةة منةةذ عةة ملفتوأنشةةئت عمةةادة البحةةث العلمةةي يف جامعةةة القةةدس ا   

مطلةةع عةةام    لةةك احلةةني، ومةةع  ريةةة يف ذ إلدامسةةّمى برنةةامج البحةةث العلمةةي لتةةتالءم واملسةةميات ا     

البحةث العلمةي    هةا إىل عمةادة  دول امُسة ُعم، ومواكبة لنتاج التطور الذي ترأ على اجلامع2013

ي لمة لبحةث الع الدراسات العليا عن عمةادة  م، مّت فصل ا2016والدراسات العليا، ويف نهاية عام 

ُأعيةد دجُمهةا     اجلامعةة،  ةم  يفالعلمةي   لبحثالتصبح وحدة مستقلة بذاتها، ولتتوىل تنظيم شؤون 

 م. 2018يف العام 

لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي مسةرية  حافلةة مةن اإلجنةاةات أسةهم فيهةا خنبةة        

كافةة. وحيظةى    من األساتذة املتميزين الذين عملوا على إ راء مسرية البحةث العلمةي يف جماالتةه   

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          

ر البحث العلمي غايةة أساسةية يف اسةرتاتيجيتها، بغيةة تطةوير أعضةاء هيئةة التةدريس فيهةا، ونشة          

 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    

إلجراء الدراسات العلمية داخل اجلامعة وخارجها. وُتسهم عمادة البحث العلمي، عرب  والباحثني،
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مراكزها البحثية، ووحداتها املتخّصصةة، ومشةاريعها، ومبادراتهةا املختلفةة، يف تطةوير البحةث       

 العلمي يف اجلامعة، ودعمه ماديًا ومعنويًا. 

املاجسةةتري  امةةجبر يفبةةة طلبةةول القجمةةال الدراسةةات العليةةا تشةةرف العمةةادة علةةى     فيو

 ھمتةةةةابع أداءة وآدابهةةةةا، وتة العربيةةةةاللغةةةةاملعتمةةةةدة يف ختّصصةةةةي اإلرشةةةةاد النفسةةةةي والرتبةةةةوي، و

 ضاياذات الصلة بق علميلبحث اات المبوضوع دةلعماحتى خترجهم. وتعنى ا لبحثياألكادميي وا

لدراسات العليةا  ة اإلشراك تلب ، وتسعىلسطيينالوتنية للمجتمع الف التنميةاجملتمع واحتياجات 

ة ونشةةرها يف  سةةائلهم العلميةة رحبةةاث مةةن  األ يف املشةةاريع البحثيةةة الدوليةةة املشةةرتكة، واسةةتالل    

 ًا.اجملالت العلمية احملّكمة حمليًا وعربيًا ودولي

 مناملقدمةةةة  علميةلا الكتةةةب العلمةةةي تشةةةرف العمةةةادة علةةةى نشةةةر لنشرصةةةعيد ا وعلةةةى

دار مخةس  شةراف علةى إصة   إلكما تقةوم با  ن خارجها،الباحثني والكّتاب، من داخل اجلامعة وم

ة، وتتميةةز صةةات يف اجلامعةةوالتخّص مييةةةجمةةالت علميةةة حمّكمةةة تغطةةي غالبيةةة الةةربامج األكاد

شةةر مفتةةول املصةةدر، قهةةا لنظةةام النة، وتطبيامليةةهةةذ  اجملةةالت بتطبيقهةةا ملعةةايري النشةةر العلمةةي الع

 ة.دعوارتباتها بقواعد بيانات حملية وعربية وعاملية 

 

 رؤية:ال

ع العلمةةي العمق واإلبةةدابةةيةةة تتصةةف ا نوعالتميةز والريةةادة يف تقةةديم بةةرامج دراسةةات عليةة 

 يًا.قليموالبحثي ويف إيصال املعرفة وإبتكارها حمليًا وا

 

 :الرسالة
ا يلةةيب يةةف طرجاتةةه مبةةريف وتوظاملعةة بنةةاء كةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االبتكةةار 

 دراسةةات عليةةاج الل تقةةديم بةةراممةةن خةةًا، ليميةةنافسةةة حمليةةًا واقاحتياجةةات اجملتمةةع ومتطلبةةات امل

زة للبحةث العلمةي   احملفة ة للكليةة  الداخلية  بيئةوتعزيز التتصف بالعمق واإلبداع العلمي والبحثي، 

لتعةاون والشةراكة   ل اجملتمعةي وا ن التفاعة ار مة يف إتة والداعمة للتميز واالبتكار وإيصال املعرفةة  

 ." زودة والتميعايري اجلدث ماملعنية كافة وفق أح ترافوتبادل اخلربات مع األ
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 :األهداف
مبةةا يلةةيب   توظيةةف طرجاتةةه واملعريف تكةةاررفةةد اجملتمةةع بكةةوادر حبثيةةة مميةةزة قةةادرة علةةى االب     .1

 ًا.ليمياحتياجات اجملتمع ومتطلبات املنافسة حمليًا واق

 بحثي.الوالعلمي  إلبداعمتميزة تتصف بالعمق وا دراسات علياتقديم برامج  .2

 ار وإيصال املعرفة.لتميز واالبتكلالداعمة وعلمي احملفزة للبحث التعزيز البيئة الداخلية للكلية  .3

مةع كافةة    تبةادل اخلةربات  والشةراكة  وعاون التفاعل اجملتمعي والتتكثيف اجلهود لرفع مستوى  .4

 ا والبحةث العلمةي  لعلية امادة الدراسةات  علطلبة  يقيةلتطوير البيئة التعليمية التطب اإلتراف املعنية

ناجعةة للمشةكالت   اد احللةول ال طيين وإجية لفلسة اواملساهمة الفاعلة يف التنمية الشاملة للمجتمةع  

 اليت تواجهها قطاعاته املختلفة.

قيةات البحةث   ل التقيةد بأخال ا مةن خةال  لعلية اتنميةة البعةد القيمةي وترسةيخه لةدى تلبةة الدراسةات         .5

 النشر.والتأليف ث و البحالعلمي واإللتزام مببدأ األمانة العلمية يف

 الدرجات الممنوحة:
 لديها.  كافة الربامجيف اجستريامل رجةد عمادة الدراسات العليا والبحث العلميمتنح 

  جلربامى اعل واجلداول اآلتية تبني توةيع الساعات املعتمدة
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