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 باملجمعة كلية التربية                     األحياءبرنامج      لخطط تحسين 

 هـ  143 6/6/  30هـ الى    143 6/ 2/  1للفترة من 

 العلمى البحث فى والطلبة التدريس هيئة مشاركة املعيار األول:الهدف الفرعي : 

 نشطةأ املبادرات
 فترة التنفيذ

 داءمؤشرات ال 
 مسئولية التنفيذ

 ةاملساند االساسية الى من

 املتعلقة التوقعات تحدد ان 10-1-1

 النشطة في التدريس هيئة أعضاء بمشاركات

 - أداؤهم ويعد بوضوح، والعلمية البحثية

 تقويم محكات ضمن -التوقعات بتلك مقارنة

  الجامعات، يخص فيما. )والترقية الداء

 هيئة أعضاء كل من املحكات هذه تتطلب

 الدوام بنظام باملؤسسة العاملين التدريس،

 أي أو العلمي البحث في املشاركة الكامل،

 أو العلمي النشاط أشكال من آخر شكل

 ( .أدنى كحد كليهما،

ملعرفة  Scholar googleاستخدام موقع  -1

موقع بحوث اعضاء هيئة التدريس  كمراجع 

 فى البحوث االخرى  citationإحالة 

2 /1436 7/1436 
نسخة ورقية من املوقع محدد فيه اسم البحث 

 citationودرجة الـ 
 د. زينب املهدى د. أميرة املغاورى

 املؤسسة فى توجد أن 10-1-2

 به ُيعترف ما لتحديد واضحة إستراتيجيات

  العاملية املعايير مع يتوافق بما علمي كبحث

 دراسة مجال في عليه متعارف هو وما

  عادة ذلك ويشمل. )البرنامج
ا
 البحوث من كل

 أن على املدعومة، البحثية والنشطة الذاتية

 ويتم واالبتكار، بالصالة البحوث هذه تتسم

قاعدة بيانات لبحوث ومشروعات  اعضاء  -1

موضح بها مكان النشر  هيئة التدريس املحكمة 

 والعام.

 احصاء نسبة  املشاريع البحثية املدعومة  -2

 

3/1436 4/1436 

 قاعدة بيانات الكترونية وورقية  -1

 نسخة من عقود املشاريع البحثية املدعومة  -2

تقرير لنسبة املشاريع والبحوث العضاء  -3

هيئة التدريس مقارنة بالعدد الكلى للعضوات 

 بالقسم

 

  د. أميرة املغاورى
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 نشطةأ املبادرات
 فترة التنفيذ

 داءمؤشرات ال 
 مسئولية التنفيذ

 ةاملساند االساسية الى من

 في نظراء قبل من مستقل بشكل تحكيمها

 نشر وسائل في تنشر وأن التخصص،

  معروفة
ا
 (.التخصص مجال في دوليا

 هيئة لعضاء الدعم يقدم أن 10-1-3

  القل الرتب ذوي )  الجدد التدريس
ا
( علميا

 من البحثية برامجهم تطوير في ملساعدتهم

 التوجيه توفير مثل متنوعة آليات خلل

 أعضاء من زملئهم طريق عن لهم الشخص ي

 في وإشراكهم املتمرسين، التدريس هيئة

 تطوير في ومساعدتهم البحثية، الفرق 

 املالي  الدعم وتقديم البحثية، مشروعاتهم

 .جديدة بحثية مشروعات في للبدء اللزم

ورشة تدريبية لتعريف العضوات الجدد 

بكيفية التقدم للمشاريع البحثية عن طريق 

 موقع عمادة البحث العلمى بالجامعة

  د. أميرة املغاورى تقرير ورشة العمل مع كشف توقيع العضوات 4/1436 3/1436

 طلبة من للباحثين يتاح أن 10-1-4

 في املشاركة فرص العليا الدراسات

 .املشتركة البحثية املشروعات

خطاب استفسار الدراة الكلية )وكيلة الكلية 

للبحث العلمى( عن امكانية تأسيس معمل 

)معامل( الجراء بحوث لطالبات املستويات 

 النهائية مع العضوات 

4/1436 6/1436 
نسخة من الخطاب املوجه ملشرفة القسم 

 واملوجه من مشرفة القسم للوكيلة
 د. منى مكية د. أميرة املغاورى

 مناسب بشكل االعتراف يتم أن 10-1-5

 في العليا الدراسات طلبة بمشاركات وكامل

 وتذكر املشتركة، البحثية املشروعات

 املنشورة والعمال التقارير في أسماؤهم

 وجود حالة في املؤلفين أسماء ضمن

 .لهم واضحة إسهامات

مشاركة طالبات املستويات النهائية فى 

  املؤتمر العلمىابحاث 

املؤتمر موعد 

 العلمى كل عام
 د. منى مكية جميع عضوات القسم نسخة من البحث  
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 نشطةأ املبادرات
 فترة التنفيذ

 داءمؤشرات ال 
 مسئولية التنفيذ

 ةاملساند االساسية الى من

قدم أن 10-1-6
ُ
 التدريس لهيئة املساعدة تـ

 زملئهم مع مشتركة أبحاث باتفاقيات للقيام

 .دولية أو محلية أخرى  تعليمية مؤسسات في

حصر البحاث العضوات املشتركة مع 

اعضاء فى املؤسسات العلمية املحلية 

 والدولية

  د. اميرة املغاورى نسخة من الحصر 1436 1436

 هيئة أعضاء تشجيع يتم أن 10-1-7

هم تتضمن أن على التدريس
ُ
 التي مقرراتـ

 بأبحاثهم املتعلقة املعلومات   يدرسونها

 باملقررات الصلة ذات العلمية، وأنشطتهم

 املهمة التطورات إلى باإلضافة يدرسونها، التي

 .تخصصاتهم مجال في

تقديم بعض نماذج من محاضرات 

العضوات املتضمنة على معلومات متعلقة 

بابحاثهم وانشطتهم وذات صلة باملقررات 

 التى يدرسونها 

الفصل 

الدراس ى االول 

1436 

الفصل الدراس ى 

 1436الثانى 
  د. اميرة املغاورى نسخ ورثية لبعض املحاضرات

 لتحديد استراتيجيات توجد أن 10-1-8

 الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء

 إجراء في خبراتهم واستثمار الخبرة ذوي  العليا

 للمجتمع تطويرية خدمات وتقديم البحوث،

 .للمؤسسة مالية عائدات وتوفير املحلي،

حصر عدد االبحاث العلمية للعضوات 

 وارتباطهم باملجتمع السعودى

الفصل 

الدراس ى االول 

1436 

الفصل الدراس ى 

 1436 الثانى

نسخة من تحليل نشاط العضوات وتوضيح 

 اهم االبحاث التى تخدم املجتمع السعودى
  د. اميرة املغاورى
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 البحثية والتجهيزات املرافق :ثانىالهدف الفرعي : املعيار ال

 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات الداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

ر أن 10-2-1
ّ
 مساحات باملختبرات تتوافـ

 وأنظمة مكتبات توجد وأن كافية، ومعدات

 النشطة لدعم كافية ومصادر معلومات

 املجاالت في والطلبة التدريس لهيئة البحثية

 .للبرنامج التخصصية

 حصر االجهزة املعملية -1

خلل الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

نهاية الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

 أ . أحلم املطيرى  د. اميرة املغاورى نسخة ورقية من حصر االجهزة املعملية

 حصر االدوات املعملية -2

خلل الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

نهاية الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

 أ . أحلم املطيرى  د. اميرة املغاورى نسخة ورقية من حصر االدوات املعملية

 تكفل أمنية أنظمة توجد أن 10-2-2

 وكذلك البحثية، وأنشطتهم للباحثين سلمة

 وفي التعليمية املؤسسة مجتمع فى لآلخرين

 .بها املحيطة املناطق

 خطة االمن واالسلمة بالقسم

خلل الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

نهاية الفصل 

الدراس ى 

 1436الثانى

 املغاورىد. اميرة  أ . أحلم املطيرى  نسخة من خطة االمن واالسلمة بالقسم

 التعليمية املؤسسة لدى توجد أن 10-2-3

 بوضوح تحدد عامة قواعد أو سياسات

 ومسؤولية والتجهيزات املرافق ملكية

 الحصول  يتم التي تلك" خصوصا صيانتها،

 هيئة لعضاء  البحثية املنح طريق عن عليها

 كلفتهم التي البحاث  طريق عن أو التدريس،

 مشروعات طريق عن أو أخرى، جهات بها

 مصادر أية أو الصناعي القطاع مع تعاونية

 .خارجية

خطاب استفسار لوكيلة الكلية عن 

السياسات أو القواعد العامة لتحديد ملكية 

 املرافق والتجهيزات ومسئولية صيانتها 

3/1436 
رد املكرمة 

 الوكيلة
  د. اميرة املغاورى نسخة من الخطاب

  د. اميرة املغاورى تقرير وتحليل االستبانة 5/1436 3/1436استبانة الستطلع راى العضوات والطالبات  كافية ومرافق توفيرميزانية يتم أن 10-2-4
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 أنشطة املبادرات
 فترة التنفيذ

 مؤشرات الداء
 مسئولية التنفيذ

 املساندة االساسية الى من

 يتناسب مستوى  فى البحوث إلجراء ومناسبة

 .والبرنامج والقسم، املؤسسة، سياسات مع

للمرافق والتجهيزات املعملية المكانية 

 استغللها فى البحث العلمى بالقسم

 


