
 فصل الدراسي األولأنجازات وحدة البحث العلمي عن ال

والتي تم عرضها امام  6112تم حصر األبحاث المنشورة بالكلية عن عام  -1

معالي مدير الجامعة في زيارته لكلية العلوم والتي جرت في بداية العام 

 .الدراسي الحالي

مثل تم اجراء سيمنارات في البحث العلمي من خالل مواضيع ذات اهمية  -6

(Endnote and Willey)   وايضا مواضيع اخرى يتم اقتراحها من أعضاء

هيئة التدريس بالكلية مما يعود على اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمزيد من 

 .الخبرات

وذلك لتبادل  تم اجراء حلقات نقاش علمية بشكل اسبوعي في األقسام -3

 .الخبرات العلمية

هيئة التدريس في نشر ابحاثهم واختيار  تقديم األستشارات العلمية ألعضاء -4

 . ISIالمجالت المصنفة 

التجهيز لليوم العلمي لقسم األحياء باألشتراك مع وحدة خدمة المجتمع  -5

 .والعالقات العامة

 

 هـ 7341/7341لعام للفصل الدراسي الثاني الخطة البحثية لكلية العلوم 

 :مقترحات وحدة البحث العلمي

 الماجستير التي تم األنتهاء منها في اقسام الفيزياء والرياضياتتفعيل برامج  -1

ومن ثم اعطاء الطالب الخريجين الفرصة في المشاركة وايضا اكسابهم 

وسوف  الخبرات البحثية الكافية والتي سوف تفيد مستقبلهم العلمي والبحثي

 وايضا زيادة األثر في زيادة عدد وجودة األبحاث بالكليةاكبر يكون له 

 :التعاون العلمي بين األقسام

الكلية ومجلس مجلس خالل الحصول على الموافقة عليها من يتم ذلك من 

ثم بعد ذلك يتم وضع الخطط بحثية والتي سوف يتم عليها تفعيل  .الجامعة

 .برامج الماجستير

يتم اجراء سيمنارات في البحث العلمي من خالل مواضيع ذات اهمية مثل  -6

(SPSS and Latex)   وايضا مواضيع اخرى يتم اقتراحها من أعضاء هيئة

التدريس بالكلية مما يعود على اعضاء هيئة التدريس بالكلية بالمزيد من 

 :الخبرات



هذه أجراء وضمان ويتم ذلك من خالل مجلس الكلية ألعطاء شكل رسمي 

، ثم بعد ذلك يتم ارسالها الى اعضاء هيئة بشكل دوري مستمر السيمنارات

 .ألبداء ارائهم ومقترحاتهم لمواضيع السيمنارات ذات األهمية التدريس

وذلك لتبادل  يتم اجراء حلقات نقاش علمية بشكل اسبوعي في األقسام -3

 :الخبرات العلمية

ويتم تفعيل ذلك من خالل تغعيلها في مجالس األقسام لضمان اجرائها بشكل 

لجميع اعضاء  دوري مستمر وبالتالي ضمان استمرارية األستفادة العلمية

 .هيئة التدريس

المجموعات البحثية باألقسام والتي تم اجرائها من قبل وعمل مطويات  نشيطت -4

والعمل على نشر لكل مجموعة بحثية تحتوي على امكانيات الكلية البحثية 

جهات المجتمع الخارجي جميع كليات الجامعة وايضا هذه المطويات في 

الخ، كي يتم ......طبية ومستشفيات المختلفة من مصانع وورش ومخترات 

حل مشكالتهم وايضا  األلتقاء بهم وتقديم خدمات بحثية بدورها تستطيع

، وذلك ايضا سوف يعود على الكلية بالفائدة من خالل امكانية تطوير ادائهم

الحصول على تمويالت ألبحاث الكلية المختلفة من جهات المجتمع 

 :الخارجي

 المجوعات البحثيةهذه لضمان تنشيط  لس األقساميتم التفعيل من خالل مجا

 .ووضع خططهم البحثية المستقبلية

 

تكريم اعضاء هيئة التدريس والطالب الذين قامو بنشر ابحاث علمية من  -5

 .مشاريع التخرج، وهذه األبحاث تخدم المجتمع بشكل مباشر

اسات يتم التفعيل من خالل عميد الكلية ووكيل الكلية للبحث العلمي والدر

 .العليا

 

اجراء يوم علمي لكل قسم ويتم فيه احتكاك علمي قوي بين متحدثين من  -2

 .جهات داخل وخارج جامعة المجمعة واعضاء هيئة التدريس بالكلية

يتم التفعيل من خالل وكالة الكلية للبحث العلمي والدراسات العليا ووكيل 

ن خالل وحدة البحث الجامعة للبحث العلمي والبحث العلمي ثم يتم التنفيذ م

العلمي بكلية العلوم باألشتراك مع وحدة خدمة المجتمع والعالقات العامة 

 .بالكلية


