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 وحدة البحوث العلمية

 

 في العلمي للبحث والمرحلية اإلستراتيجية الخطط إعداد في المساهمة: األول الهدف

 .والجامعة الكلية

 

 أنشطة المبادرات
 التنفيذ فترة

 مسئولية التنفيذ مسئولية األداء مؤشرات المطلوبة الموارد
 المساندة األساسية الى من المتابعة

للبحث  تحديد خطة

العلمي تتفق مع رؤية 

ورسالة الكلية 

والجامعة بمشاركة 

 .اقسام الكلية

 خبراء استشارة

 العلمي البحث

 من الخبرة ذوي

 الكلية داخل

 وكذلك والجامعة

 .الخارج من

1/11/
1435 

H  

1/11/
1436 

H 

 العلمي البحث خبراء

 داخل من الخبرة ذوي

 وكذلك والجامعة الكلية

 .الخارج من

 بحثية خطة تنفيذ

 للكلية عامة

 فرعية وخطط

 .باألقسام خاصة

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 .بالكلية

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث

 .العلمي

وضع إستراتيجية 

الستثمار خبرات 

اعضاء  هيئة التدريس 

وطلبة الدراسات العليا 

في إجراء البحوث، 

خدمات وتقديم 

 وتشجيع حث

 هيئة اعضاء

 للمشاركة التدريس

 مجموعات في

 اهداف تخدم بحثية

 .والجامعة الكلية

25/4/
1435 

H  

 
 

25/4/
1435 

H 

 تدريس هيئة اعضاء

 علمية خبرة ذوي

 في للمشاركة

 بحثيةال مجموعاتال

 تقرير تقديم

 سنوي دوري

 هيئة ألعضاء

 ما عن التدريس

 من نشرة تم

 في جديدة ابحاث

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 بالكلية

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا
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تطويرية للمجتمع 

المحلي، وتوفير 

 .عائدات مالية للكلية

 عالمية مجالت

 ثقة ذات دولية

( ISI) عالية

 .وغيرها

 والبحث

 .العلمي

جمع خطط 

المجموعات البحثية 

المكونة من اعضاء 

هيئة التدريس 

ومعاونيهم في بداية 

كل عام دراسي 

وإعالنها والتأكيد على 

رؤساء األقسام بأهمية 

ذلك ضمن محكات 

 .تقويم األداء والترقية

 مشاركة تشجيع

 هيئة اعضاء جميع

 وضع في التدريس

 األولويات

 واألسهامات

 .بالكلية البحثية

1/11/
1435 

H  

1/2 
/1436 

H  
 

 اولويات تنفيذ

 للكلية بحثية

 من واألقسام

 خالل

 المجموعات

 بمشاركة البحثية

 هيئة اعضاء

 .بالكلية التدريس

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 بالكلية

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث

 .العلمي

تشجيع مشاركة طلبة 

الدراسات العليا 

في  ومشاريع التخرج

المشروعات البحثية 

المشتركة، والتأكيد 

على أسماؤهم في 

التقارير واألعمال 

 طالب تشجيع

 العليا الدراسات

 والخريجين

 في للمشاركة

 المشروعات

 يخدم بما البحثية

 .المهني مستقبلهم

1/11/
1436 

H  

1/11/
1437 

H  
 .عليا دراسات برامج تفعيل

 المشروعات

 تم التي البحثية

 طالب مشاركة

 العليا الدراسات

 ومشاريع

 وتم بها التخرج

 في نشرها

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 بالكلية

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث
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المنشورة ضمن أسماء 

المؤلفين في حالة 

وجود إسهامات 

 .واضحة لهم

 .العلمي .علمية مجالت

استقطاب أعضاء هيئة 

تدريس ذوي خبرة 

كبيرة في مجال البحث 

 .العلمي

 اعضاء مع التعاقد

 على بناء جدد

 لهم الذاتية السيرة

 في واالستمرارية

 .العلمي النشر

1/1/ 
1435 

H  

1/1/ 
1436 

H  

 جدد تدريس هيئة أعضاء
 من عالى مستوى على

 .والخبرة التأهيل

 التعاقدات

 مع الجديدة

 هيئة اعضاء

 الجدد التدريس

 الخبرة ذوي من

 البحث مجال في

 ولهم العلمي

 جيدة ذاتية سيرة

 العلمي النشر في

 .المستمر

 رؤساء

 األقسام

 عميد

 ةالكلي

 عميد

 ةالكلي

العمل على تشجيع 

وتوفير البيئة 

البحثيةوالدعم المالي 

الجيد لتطوير القدرات 

البحثيةواألبتكارات 

باستمرار بناء على 

خبرات اعضاء هيئة 

 وتشجيع دعم

 هيئة اعضاء

 والطالب التدريس

 قدراتهم تنمية على

 واألطالع العلمية

 ماهو كل على

 .تخصصاتهم جديد

1/1/ 
1435 

H  

1/1/ 
1436 

H  

 جديدة بحثية اجهزة شراء

 لتطوير بالكلية متطورة

 .بالكلية البحثية القدرات

 من شرائه تم ما

 بحثية اجهزة

 جديدة

 وتجهيزمتطورة

 بحثية معامل

 رؤساء

 األقسام

 و

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 عميد

 ةالكلي

 عميد

 ةالكلي
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 .  التدريس

 مناسبة بيئة في العمل

 يتوافر البحوث إلجراء

 التعليم تكنولوجيا فيها

 .باإلنترنت الموصلة

 لتوفير الدائم العمل

 واألبحاث الكتب

 .العلمية

1/1/ 
1435 

H  

1/1/ 
1436 

H  

 العلمية البيانات قواعد

 .بالجامعة المختلفة

 األبحاث عدد

 بأسم المنشورة

 الجامعة

 رؤساء

 األقسام

 و

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 عميد

 ةالكلي

 عميد

 ةالكلي

 في التوازن احداث

 هيئة اعضاء مهام

 – التعليمية: )التدريس

 االدارية – البحثية

 (.المجتمع وخدمة

 مع التعاقدات زيادة

 هيئة اعضاء

 التدريس

 .والباحثين

1/11/ 
1435 

H  

1/11/ 
1436 

H  

 التدريسية األعباء خفض

 .للباحثين واإلدارية

 مع التعاقدات

 هيئة اعضاء

 التدريس

 .الجدد والباحثين

 رؤساء

 األقسام

 عميد

 ةالكلي

 عميد

 ةالكلي

 

 الصناعي،) المحلي المجتمع احتياج تخدم بحثية خطة وضع: الثاني الهدف

 ..................(.الطبي،

 

 أنشطة المبادرات
 التنفيذ فترة

 مسئولية التنفيذ مسئولية األداء مؤشرات المطلوبة الموارد
 المساندة األساسية الى من المتابعة

للوحدة  تحديد خطة

تتفق مع احتياج 

 .المجتمع المحلي

 التواصل

 مع األعالمي

 المحلي المجتمع

1/11/
1436 

H  

1/11/
1437 

H 

 مع األعالمي التواصل

 .المحلي المجتمع

 بحثية خطة تنفيذ

 للكلية عامة

 فرعية وخطط

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 عميد

 الكلية

 ووكيل



 الـمـمـلكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة

 وزارة الـتـعـلـيـم الـعـالـي

 جـامـعـة الـمـجـمـعـة

 كلية العلوم بالزلفي

 ....وحدة 

 

 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education 

Majmaah University 

College Of Science 

 

 بالقدرات للتعريف

 للكلية البحثية

 حل ومحاولة

 المجتمع مشكالت

 مختلف في

 .المجاالت

 بالكلية .باألقسام خاصة
 بالتعاون

 وحدة مع
 خدمة
 .المجتمع

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث

 .العلمي

تحديث األولويات 

البحثية باستمرار بما 

يخدم احتياجات 

 .المجتمع المحلي

 العمل ورش

 والمؤتمرات

 مع واللقاءات

 من المتخصصين

 المحلي المجتمع

 جميع في

 المجاالت

1/11/
1436 

H  

1/11 
/1437 

H  

 لدعم المادي التمويل

 العمل ورش تنظيم

 واللقاءات والمؤتمرات

 .المتخصصين مع

 المستمر تحديث

 لألولويات

 .البحثية

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 بالكلية

 بالتعاون
 وحدة مع

 خدمة
 .المجتمع

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث

 .العلمي

تشجيع مشاركة 

المجتمع الخارجي 

 .لدعم األبحاث العلمية

 مشاركة تشجيع

 هيئة اعضاء جميع

 وضع في التدريس

 األولويات

 واألسهامات

 .بالكلية البحثية

1/11/
1436 

H  

1/11 
/1437 

H  

 مع بالتعاون قائمة تحديد

 المجتمع خدمة وحدة

 المؤسسات بأسماء

 القادرين األعمال ورجال

 .المساهمة على

 من تنفيذه تم ما

 العمل ورش

 واللقاءات

 مع المستمرة

 المؤسسات

 األعمال ورجال

 .بالكلية التدريس

 الوحدات

 الفرعية

 .باألقسام

 وحدة

 ثوالبح

 العلمي

 بالكلية

 بالتعاون
 وحدة مع

 خدمة

 عميد

 الكلية

 ووكيل

 الكلية

 للدراسات

 العليا

 والبحث
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 .العلمي .المجتمع

 


