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 1التعاريف
ألغراض هذه الوثيقة ،تطبق التعاريف التالية:
م .ك :مجلس الكلية
ك.د.و :كلية الدفاع الوطني
ل .ب :لجنة البحوث

 2الغرض والنطاق
تنفذ هذه السياسة لتوفير التوجيه بشأن الحد األدنى من متطلبات الدعم البحثي المقدم للدارسين في كلية الدفاع الوطني
ويشمل حيز التنفيذ لهذه السياسة كل الكلية.

 3سياسة الدعم البحثي للدارسين
لدى الدارسين في كلية الدفاع الوطني العديد من فرص الدعم البحثي ،بما في ذلك دعم المصادر البحثية والمرافق،
وتساعد جميع شعب الكلية وتساند في توفير الحد األدنى من مصادر الدعم البحثي والبيئة البحثية للدارسين في
الكلية ،ويشمل الدعم البحثي ما يلي:

 3.1البيئة البحثية المناسبة للدارسين.
سيحصل الدارسين الباحثين على:
مساحة بحثية كافية في مكتبة الكلية ،مع خزائن ،وطاوالت للدراسة.مراجع بحثية متوافرة في مكتبة الكلية ،بما في ذلك تحديد موقع المراجع ،والكتب المعارة ،وإمكانيةالتواصل مع أمين المكتبة.
حاسوب شخصي محمول ،مع برامج البحث المناسبة المثبتة واتصال مع شبكة اإلنترنت والبريد الكتروني.مساعدة ودعم تكنولوجيا المعلومات.مكان مناسب للطعام والمرافق الصحية.بريد الكتروني خاص من الكلية.-الوصول إلى مرافق البحث خالل ساعات عمل الكلية.
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 3.2الدعم اإلرشادي.
يخصص لكل دارس مرشد بحثي ،وينصح بأن يتشاور كل دارس مع مرشده البحثي حول معايير تواصل معينة
وعدد االجتماعات المناسب إلعطاء الدارس أقصى قدر من المساعدة والدعم اإلشرافي.

3.3

المصادر البحثية للدارسين

الدارسين مسؤولون عن تحديد المصادر الالزمة إلجراء بحوثهم المبينة في مقترح مشروع التخرج.

 3.4متطلبات بحثية خاصة
يجب على الدارسين مناقشة أية متطلبات بحثية خاصة مع مشرفيهم .وإذا كانت هذه المتطلبات ضرورية لتنفيذ
البحث ،سوف توصي لجنة البحوث إلى مجلس الكلية بتخصيص المصادر الالزمة.
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