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 وحدة خدمات ومساندة أعضاء هيئة التدريس

 في جامعة المجمعة
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 ومساندة أعضاء هيئة التدريس وحدة خدمات

  واخلدماتاالستشارات  ميهي وحدة معنية بتقد ومساندة أعضاء هيئة التدريس وحدة خدمات
وطلبة الدراسات العليا وكافة املعنيني  ومن يف حكمهم لعموم الباحثني والباحثات من أعضاء هيئة التدريس

بالبحث العلمي جبامعة اجملمعة، ومساعدهتم على تطبيق املعايري العلمية املعتربة يف البحث العلمي، وتذليل  
دريبية الالزمة هلم من أجل تطبيق األسس العلمية تواجههم، وتوفري الربامج التقد كافة الصعوبات اليت 

 الصحيحة للبحث العلمي. مما يسهل النشر يف الدوريات العلمية املصنفة واملرموقة. 

 الرؤية

 .يف البحث العلمي ودعم التنمية املستدامة احمللية والوطنية التميز

 الرسالة

 .واالبتكار تطوير البحث لعلمي من خالل توفري بيئة حمفزة على االبداع

 األهداف

 .زيادة ودعم النشر العلمي يف أوعية النشر العاملية املتميزة 
  اإلسهام يف تطوير مهارات النشر العلمي للباحثني والباحثات وطالب الدراسات العليا وفقا

 للمعايري العاملية.
  من خارج ختفيض التكلفة اليت يتحملها الباحثون للحصول على خدمات النشر العلمي املساندة

 اجلامعة.
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 الخدمات المقدمة من الوحدة

 استشارات النشر يف الدوريات العلمية املرموقة (Scopus  -ISI.) 
 .العمليات اإلحصائية والتحليل واستخدام الربامج احلاسوبية 
 .الرتمجة والتدقيق اللغوي 
 ة العلمية ومساعدهتم يف توجيه الباحثني والباحثات حنو األساليب واألدوات املناسبة جلمع املاد

 إعداد وتصميم االستبانات وحتكيمها ومراجعتها.
  تطوير قدرات الباحثني والباحثات إلعداد األحباث واألوراق العلمية وفق معايري اجملالت العلمية

 املصنفة واملرموقة.
 .إقامة الربامج التدريبية وفقاً حلاجة الباحثني 

 أقسام الوحدة

 العلمية للنشر في المجاالت العلميةقسم االستشارات 

   يقدم القسم  الدعم واملساندة يف االستشارات البحثية املتنوعة لدعم  الباحثني والباحثات
 وتوجيهم حنو أفضل الطرق واجملالت الصاحلة لنشر أحباثه.

  كما يقوم القسم بتوعية الباحثني والباحثات  بأمهية النشر العلمي يف الدوريات العاملية املضمنة
وبينات   (Web of Knowledge-ISI)  بقواعد بيانات شبكة العلوم لألقسام العلمية 

لألقسام األدبية.  وتقدمي االستشارات العلمية الختيار أنسب   Scopusقواعد النشر يف 
 اليت تناسب ختصص الباحث الدقيق.  عاملية ودوريات شبكة العلوم اجملالت ال

  يقدم القسم  خدمة قياس نسبة االقتباس والتشابه لألحباث الكاملة املعدة للنشر باستخدام الربامج
املخصصة لذلك، لتجنب الوقوع يف مشكلة االقتباس الزائد، أو خمالفة قواعد أخالقيات البحث 

 االستشهاد واالقتباس اليت ال جيب جتاوزها.العلمي اليت حتدد نسب 
 يقدم القسم الدورات  التدريبية اليت حيتاجها الباحثني والباحثات لدعم النشر العلمي. 
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 قسم الدعم والتدقيق اللغوي 

يقدم القسم املراجعة العلمية و الرتمجة و التدقيق اللغوي للباحثني والباحثات  للوصول  إىل الشكل األمثل 
لعلمي. وختتلف مستويات تقدمي اخلدمة  بناًء على مستوى الباحث من باحث مبتدئ ليس لديه للنشر ا

 .خربات سابقة يف النشر الدويل، وباحث خبري قام بنشر العديد من األحباث العلمية مسبقاً 

 قسم الدعم اإلحصائي 

ث وتقدمي أفضل األساليب يقدم القسم خدمة التحليل اإلحصائي للبيانات الكمية والنوعية اخلاصة بالبحو 
اإلحصائية اليت تتماشى مع متغريات البحث وأهدافه وتساؤالته وفروضه، واليت تساعد الباحث على 

 احلصول على نتائج دقيقة وشاملة قابلة للتفسري. 

 نماذج طلب الخدمة

و ي إىل العنوان لطلب خدمة أو خدمات من الوحدة يرجى تعبئة االستمارة املناسبة وإرساهلا بالربيد اإللكرت 
 dsr@mu.edu.saاإللكرتو ي للوحدة 

 

 

 

 


