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 كلمة العميد

 

االرتقاء بمنظومة البحث العلمي  إلىعمادة البحث العلمي في ظل القيادة الرشيدة للجامعة  تسعى

من خالل إرساء البنية   المنطقة، في المستدامة التنمية في والمساهمة المجتمع لخدمة وتوجيهه

التحتية لمراكز البحوث وتجهيز المعامل بكافة اإلمكانيات وما يتطلب ذلك من الخبرات البحثية  

التي تقود البحث العلمي بالجامعة نحو تحقيق التميز في المجاالت البحثية المختلفة. وسعت العمادة 

بما يتوافق مع   الجامعةب هـ  نحو تطوير خطة البحث العلمي1439/ 1438معي في العام الجا

إنشاء وحدة أبحاث األقسام النسائية بالمدينة  توصيات المركز الوطني للتقويم واالعتماد، نحو 

و ادراج مجموعة من المبادرات   الجامعية بالمجمعة ، و ترشيح وكيلة شطر األقسام النسائية، 

وتكوين فرق العمل من الرجال والنساء ، وتشجيع  تخص الرجال والنساء، والبرامج البحثية 

النشر في المجالت العالمية المصنفة في قواعد البيانات العالمية المرموقة بما يعمل على رفع  

يضمن تحقيق الجودة  تصنيف جامعة المجمعة ضمن الجامعات ذات التصنيفات المرموقة، وبما 

حل جزء من المشاكل التي يعاني   الجامعة على االعتماد المؤسسي وفيحصول  والمساهمة في

  منها المجتمع المحلي.

من أجل إرساء قواعد العمل المؤسسي، تقوم العمادة بتقييم األداء البحثي في الجامعة  و

ً لبصفة دورية  مجموعة من مؤشرات األداء البحثي التي تتبناها مدينة الملك عبد العزيز  وفقا

قفزة  ، وتحقيق تحتمها المرحلة الحاليةوالتقنية، وذلك من أجل التغلب علي التحديات التي للعلوم 

دعم وتشجيع النشاط البحثي الذي يتوافق مع التوجهات الوطنية واإلقليمية في   باتجاهنحو األمام 

ما  أهمية انتاج المعرفة وصناعة الرفاهية، مع العمل على تبنى مجموعة من األهداف التشغيلية ب

 يتوافق مع الخطة االستراتيجية للعمادة والتي تتناغم مع الخطة االستراتيجية للجامعة.  

 

 الدكتور      

 ثامر بن شليح الحربي  
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 الرؤية: 

 التميز في البحث العلمي ودعم التنمية المستدامة المحلية والوطنية.       

 الرسالة:

القدرات البحثية من خالل تشجيع العمل البحثي المتميز في جميع المجاالت العلمية تنمية       

 بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع. 

 القيم المؤسسية للعمادة

ً تتبني العمادة مجموعة من القيم المؤسسية التي تمثل      الدافعية وتحقيق   كامالً إليجاد  التزاما

وفي إدارة مرحلة التحول  ،الرضا لدى كافة المستفيدين من خدماتها داخل الجامعة وخارجها

من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة التطوير والتميز، وترتكز مجموعة القيم   وانتقال الجامعة

 .البحث العلميتعود عليهم من عمادة  "profit"على أن تشعر جميع األطراف المعنية بفائدة 

 : بالقيم التالية العمادة لاللتزام وتسعى 

  Participation  المشاركة •

ومؤسسات   قيادات وأعضاء هيئة تدريس وطالب  تعني دعم مشاركة جميع األطراف من

 مجتمعية في تطوير البحث العلمي واالستفادة من نتائجه. 

 Respect االحترام والتقدير  •

والمقترحات البناءة واحترام كافة وجهات النظر ودعم التفكير النقدي كأساس  تقدير كل اآلراء 

 للبحث مع اإليمان بالرؤية اإلصالحية للتطوير. 

 Ownership       الشعور باالنتماء •

ترسيخ الشعور باالنتماء المؤسسي والوالء التنظيمي لدي كافة المنسوبين والطالب نحو الجامعة  

 جميع األطراف. علىح القائم على أسس البحث العلمي سيعود بالفائدة حيث أن التطوير واإلصال

 Innovation                     التجديد واالبتكار •

ل نحو التجديد واالبتكار والتعلم والنمو والتطوير  السبمن أهم اإليمان بأن البحث العلمي هو 

 داخل الجامعة وعلى مستوى مجتمعها المحلي والوطني واإلقليمي. 

 Trust         الثقة •

ظيمية والسمعة المؤسسية في جودة خدمات العمادة تجاه جميع  نتحقيق أعلى درجات الثقة الت

 المستفيدين والشركاء واألطراف ذات المصلحة.

 الرؤية والرسالة للعمادة
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 األهداف االستراتيجية للعمادة
من أجل اإلسهام في تحقيق   البيئة األكاديميةالهدف األول: تقديم خدمة بحثية مميزة تخدم  .1

درجة عالية من الجودة واالعتماد، وفق المتطلبات الوطنية والعالمية، واإلسهام في تنمية  

القدرة التنافسية لطالب وطالبات الجامعة في سوق العمل من خالل البحوث 

 واالبتكارات، بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية. 

لعمادة البحث العلمي بما يمكنها من   إلداري والتقنياالهدف الثاني: رفع كفاءة األداء  .2

 تحقيق رسالتها وأهدافها.

ً ونوعاً( لتحقيق درجات عالية   .3 الهدف الثالث: تنمية القدرة البحثية للموارد البشرية )كما

 من الجودة والتميز المستقبلي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

صادية للجامعة بما يفي بمتطلبات التنمية  في تحقيق التنمية االقت الرابع: التوسع الهدف  .4

 .المستدامة للبيئة المحلية

 توجيه البحث العلمي وفق األوليات التنموية والبحوث البينية الهدف الخامس:  .5

 الهدف السادس: تنويع مصادر البحث العلمي. .6

 ياته.حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقالهدف السابع:  .7
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  الشايع  هللا عبد  بن محمد  /الدكتور األستاذ  العلمي والبحث  العليا للدراسات  الجامعة وكيل سعادة قام

 وكان  العلمي البحث  لعمادة بزيارة  م 16/10/2016 الموافق هـ15/1/1438 الموافق األحد  يوم
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 العلمي البحث  بجودة والنهوض  االرتقاء الزيارة  من الهدف وكان الحصان، العزيز عبد  بن بندر

 الرائدة. الجامعات  مصاف  في وجعلها  جامعةبال
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 الكلية عميد سعادة استقباله في وكان الحربي، شليح بن ثامر الدكتور/ العلمي البحث عميد سعادة برئاسة العلمي البحث

  وكيل  الفروان صالح الدكتور/ من: كل االجتماع حضر وقد. الكلية منسوبي  من وعدد اليحيى العزيز عبد بن بندر /  الدكتور

 منسوبي  من وعدد والجودة، للتطوير الكلية وكيل البقمي عايدي والدكتور/ العلمي، والبحث العليا للدراسات الكلية
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 التي  والصعوبات  العقبات  وتذليل العمادة، في المستحدثة بالبرامج التعريف ا:منه مواضيع عدة إلى االجتماع وتطرق. الكلية

  الزيارة  نهاية وفي. األكمل الوجه  على  المنشودة األهداف لتحقيق الباحثين، مهام وتسهيل العلمي، البحث  مسيرة على تؤثر

 . تذكري عبدر الوفد بتكريم اليحيى العزيز عبد بن  بندر الدكتور/ الكلية عميد سعادة قام

 

 

 

 عمادة البحث العلمي تشارك في ورشة عمل منسقي تنفيذ الخطة اإلستراتيجية للجامعة -1-4

 ومتابعة   الشايع عبدهللا بن محمد الدكتور األستاذ العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة توجيهات على ناءب 

  سعيد  د. العلمي البحث  عمادة بوكيل ممثلةً  العلمي البحث عمادة  شاركت الحربي شليح بن ثامر د. العلمي البحث  عميد سعادة

  في  التشغيلية الخطط تنفيذ متابعة مختصي تستهدف التي التشغيلية الخطط تنفيذ لمتابعة العمل بورشة بانواس صالح بن

-2-18 يوم وذلك الجامعة التلوكا التابعة الجهات أداء لمؤشرات النصفي التقرير ومناقشة  المختلفة الجامعة جهات

   ) 7/11/2017) هـ1439

 

عميد البحث العلمي يترأس وفداً لزيارة مدينة الملك عبد هللا للطاقة  1-5

 2017/ 16/11  الذرية والمتجددة

 الجامعة  وكيل سعادة من وتوجيهات المقرن سعد بن خالد الدكتور الجامعة مدير معالي توجيهات على ناءً ب

 الملك  لمدينة الجامعة من  وفد زار الشايع عبدهللا بن محمد الدكتور األستاذ العلمي والبحث العليا للدراسات

 عميد سعادة برئاسة  م،  2017/ 11/ 16 الموافق هـ 27/2/1439 الخميس يوم الذرية والمتجددة للطاقة عبدهللا

 سعيد الدكتور الفنية للشؤون لعلميا البحث عمادة وكيل وسعادة الحربي ثامر الدكتور العلمي البحث
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  الدهش.  صالح الدكتور الميكانيكية الهندسة قسم ورئيس الدوسري، عبيد الدكتور الكيمياء قسم بانواس، ورئيس

 أبحاث  فريق ورئيس قروان، محمد الدكتور واالستدامة االستراتيجية لقطاع التنفيذي بسعادة الرئيس الوفد  والتقى

 . التميمي محمد تاذاالس  الحرارية  الطاقة

 

 11/2017/ 19 وفد من عمادة البحث العلمي في زيارة لكلية التربية بالزلفي 1-6

 ً  الجامعة  في التدريس هيئة وأعضاء الكليات مع والفعال الدائم التواصل على العلمي البحث عمادة من حرصا

  العلمي  البحث مسيرة على تؤثر التي والصعوبات العقبات وتذليل العمادة في المستحدثة بالبرامج للتعريف

 البحث عميد سعادة يترأسه العمادة من وفد  قام بها، المراد المنشودة األهداف لتحقيق الباحثين مهام وتسهيل

  صالح  بن سعيد الدكتور الفنية للشئون العمادة وكيل وسعادة الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي

 واستقبلهم  (19/11/2017) ـه1439 االول ربيع 1 الموافق اإلحد يوم بالزلغي التربية لكلية بزيارة  بانواس،

  التخصصات  من التدريس هيئة أعضاء بعض مع مفتوح لقاء عقد تم وقد الثنيان راشد الدكتور الكلية عميد

 البحوث وبرنامج البحثية. المجاميع برامج : وهي العمادة من المستحدثة بالبرامج تعريفهم  تم حيث المختلفة

 . باحث برنامج و المحكمة النشر  قواعد في النشر تمكافأ برنامج ISIو العلمي النشر دعم وبرنامج المدعومة.

 

 ( 2017/ 19/11) وفد من عمادة البحث العلمي في زيارة لكلية الطب  1-7
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 للشئون العمادة وكيل وسعادة الحربي شليح  بن ثامر الدكتور العلمي البحث عميد سعادة  يترأسه العمادة من وفد  قام

 يوم الطب لكلية بزيارة بلمبروك حافظ الدكتور العمادة مستشار وسعادة بانواس صالح بن سعيد الدكتور الفنية

 العبدالوهاب  خالد الدكتور الكلية عميد سعادة واستقبلهم ،(2017/ 11/ 19) هـ1439 االول ربيع 1 الموافق اإلحد

  .المختلفة التخصصات من التدريس هيئة أعضاء بعض مع مفتوح لقاء عقد تم وقد

 

  من عمادة البحث العلمي في زيارة لكلية علوم الحاسب والمعلومات وفد  1-8

(20/11 /1439 ) 
  سعيد  الدكتور الفنية للشئون العمادة وكيل وسعادة  الحربي شليح بن ثامر الدكتور  العلمي البحث عميد سعادة يترأسه العمادة  من  وفد

  2 الموافق اإلثنين يوم  والمعلومات الحاسب علوم لكلية رةبزيا بلمبروك حافظ  الدكتور العمادة مستشار  وسعادة بانواس صالح بن

  بعض مع مفتوح لقاء عقد تم وقد الصغير محمد بن هشام  الدكتور الكلية عميد سعادة واستقبلهم (،20/11/1439)  هـ1439 /3/

  .المختلفة التخصصات من التدريس هيئة أعضاء

 

 

 ( 22/11/2017) لكلية إدارة االعمالوفد من عمادة البحث العلمي في زيارة  1-9
 الدكتور  الفنية للشئون العمادة وكيل وسعادة الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي البحث عميد سعادة يترأسه العمادة من وفد قام

 للتعريف (، 2017/ 22/11) هـ1439 االول ربيع 4 الموافق  اإلربعاء يوم االعمال إدارة لكلية بانواسبزيارة صالح بن سعيد



15 
 

 لتحقيق الباحثين مهام وتسهيل العلمي البحث مسيرة على تؤثر التي والصعوبات العقبات وتذليل العمادة في المستحدثة بالبرامج

  البحوث  وبرنامج البحثية. المجاميع برامج : وهي العمادة من المستحدثة بالبرامج تعريفهم تم  وقد بها، المراد المنشودة األهداف

 . باحث برنامج و المحكمة النشر قواعد   في النشر مكافأت  وبرنامج ISIالعلمي  النشر دعم  وبرنامج المدعومة.

 

 

 

 لمناقشة المالحظات على التقارير السنوية عمادة البحث العلمي تشارك في ورشة عمل  1-10

 سعادة  ومتابعة  الدوسري محمد  بن مسلم الدكتور  األستاذ  الجامعة وكيل سعادة توجيهات   على بناء

  األستاذ  بسعادة ممثلةً  العلمي البحث  عمادة شاركت  الحربي شليح بن  ثامر  د. العلمي  البحث  عميد 

  حافظ  الدكتو الدكتور واألستاذ  ، بالعمادة الجودة وحدة مدير صالح أمين  يوسف مجدي الدكتور

السنوية يوم األحد الموافق لمناقشة المالحظات على التقارير  العمل بورشة  بلمبروك

 .( في قاعة التدريب بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر2017 ً / 12/ 3هـ  )15/ 3/ 1439
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 معالي مدير الجامعة يدشن نظام إدارة المشاريع البحثية ويفتتح التقديم في الدورة السابعة  1-11

 وافتتاح  البحثية  المشاريع  إدارة برنامج  المقرن  سعد  بن  خالد  الدكتور الجامعة مدير معالي شن

يوم   ، هـ1438/ 1439 الجامعي للعام المدعومة البحثية للمشاريع  السابعة الدورة في التقديم باب 

 الكليات  وعمداء الجامعة وكالء بحضور وذلك ،(2017/ 3/12) 1439/ 3/ 15األحد الموافق 

ً  الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي البحث  عميد  وقدم. المساندة والعمادات    عن  مفصالً  شرحا

 . البرنامج أهداف

 

 االعالن عن فتح باب التقدم عن المشاريع البحثية في الدورة السابعة 1-12

المدعومة ألعضاء هيئة  أعلنت عمادة البحث العلمي عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية 

يوم األحد الموافق  هـ1438/ 1439التدريس في الجامعة وذلك في دورتها السابعة للعام الجامعي 

 أبحاث  عن طريق نظام إدارة المشاريع البحثية( 12/2017/ 3) 1439/ 3/ 15
 

  Turnitinعمادة البحث العلمي تنظم ورشة عمل عن برنامج االنتحال العلمي الشهير 1-13

ً تدريبياً ألعضاء هيئة التدريس بالكليات   تحت عنوان نظَّمت عمادةُ البحِث العلمي برنامجا

(Turnitin) / حيث يهدف البرنامُج إلى مساعدة الباحثين  . (2017/ 12/ 3) 1439/ 3يوم األحد

األبحاث المقدمة من  وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة على التحقق من نسبة االنتحال العلمي في 

 .الطالب 



17 
 

 

 

 فريق عمادة البحث العلمي في زيارة لعمادة الجودة وتطوير المهارات  1-14

  العميد  سعادة برئاسة اجتماعا   هـ1438/3/18 الموافق الاربعاء يوم العلمي البحث  عمادة عقدت 

  العمادة  مستشاري من وكلا بانواس سعيد الدكتور العمادة ووكيل الحربي شليح بن ثامر الدكتور

 والتطوير  الجودة عمادة عميد سعادة مع يوسف مجدي والدكتور كولمبر ب حافظ الدكتور

  وذلك  جزر محمد د. و  بدير د.متولي العمادة مستشاري بحضور العبودي صالح بن محمد الدكتور

   .الجودة عمادة بمقر

 

 

عميد البحث العلمي يلتقي بوفد إدارة التخطيط االستراتيجي للتعريف بمؤشرات الخطة  1-15

 اإلستراتيجية 
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هـ اجتماعاً برئاسة سعادة العميد الدكتور ثامر بن شليح  1438/3/18قدت عمادة البحث العلمي يوم االربعاء الموافق 

ك والدكتور مجدي يوسف  ولمبر مستشاري العمادة الدكتور حافظ ب  الحربي ووكيل العمادة الدكتور سعيد بانواس بحضور

خالل اللقاء    التخطيط االستراتيجي بالجامعة الدكتور سعد بن ذعار القحطاني وفريقه ،وتم  مع المشرف على إدارة 

إعداد التقرير االستراتيجي الثاني .كما تم إستعراض أبرز    مناقشة التقرير االستراتيجي األول للجامعة وايضا مناقشة

  . المؤشرات في التقرير األستراتيجي األول للجامعة , كما تسلم سعادة العميد نسخة مطبوعة من التقرير األستراتيجي 

 

 

 ترأس وفداً لزيارة عمادة البحث العلمي بجامعة الملك سعود عميد البحث العلمي ي 1-16

 العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة من وتوجيهات الجامعة مدير معالي توجيهات على بناءً 

 الملك بجامعة العلمي البحث لعمادة الجامعة من وفد زار الشايع عبدهللا بن محمد الدكتور األستاذ

 للشؤون العلمي البحث عمادة وكيل وسعادة الحربي ثامر الدكتور العلمي البحث عميد سعادة برئاسة سعود

 الوفد استقبال في كان حيث لمبروك.ب حافظ البروفيسور العمادة ستشاروم بانواس، سعيد الدكتور الفنية

 العلمي  البحث وكيل عادةوس الحميزي خالد الدكتور األستاذ سعود الملك بجامعة العلمي البحث عميد سعادة

    هـ10/4/1439الخميس يوم وذلك العليوي الحميد الدكتورعبد الفنية للشؤون
 لدعم العمادة مبادرات و برامج على لالطالعو للباحثين العمادة بها تقوم التي الخدمات على الوفد وتعرف
 و البحوث مراكز خالل من امعةبج العلمي البحث عمادة تجربة على االطالع الى باإلضافة العلمي, البحث

 سعود  الملك جامعة في التميز ومراكز البحث كراسي
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عمادة البحث العلمي تقيم اجتماع ضمن مبادرة باحث المستقبل بالتعاون مع عمادة خدمة 1-17

 المجتمع والتعليم المستمر 

  تنفيذها  يجري  والتي  النوعية  المبادرات  مركز في ممثلة  التعليم وزارة  تتبناها  التي المستقبل  باحث  مبادرة  ظل  ي

  المجتمع  خدمة وعمادة  العلمي  البحث عمادة من الممثلة المستقبل  باحث  لجنة قامت ،المجمعة جامعة مع  بالتعاون

  الموهوبين  الطالب  مع  بالجامعة  التدريس  هيئة  أعضاء أبحاث  مستجدات لمناقشة  الدوري باالجتماع  المستمر  والتعليم 

 .المستقبل   ثباح  مبادرة  ضمن

 

 

عمادة البحث العلمي تنظم ورشة عمل عن برنامج االنتحال العلمي لمنسوبي كلية التربية  1-18

 بالمجمعة 

ً  بالمجمعة التربية  كلية مع بالتعاون العلمي البحثِ  عمادةُ  نظمت   ً  برنامجا   هيئة  ألعضاء تدريبيا

يوم األربعاء   Turnitin العلمي االنتحال نسبة عن الكشف كيفية بعنوان بالكلية التدريس

7 /2 /2018 
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وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يترأس اجتماعاً مع مدراء مراكز البحوث  1-19

 2018/ 2/ 14يوم األربعاء  بالجامعة

  عبدللا  بن محمد  الدكتور األستاذ العلمي والبحث العليا  للدراسات الجامعة  وكيل سعادة ترأس

 البحث  بعمادة االجتماعات قاعة في وذلك بالجامعة، البحوث مراكز مدراء مع اجتماعاً  الشايع

  مناقشة  تمت وقد. الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي البحث عميد سعادة بحضور العلمي

 ث البح  تطوير في البحوث مراكز من المنتظر والدور الجامعة في العلمي للبحث االداء مؤشرات

  مدير  معالي قرار  بعد االجتماع وياتي ، الجامعة  من المدعومة االبحاث برامج خالل من العلمي

  .سنتين لمدة البحوث مراكز مجالس تشكيل إعادة الجامعة
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ً لتطوير البحث العلمي  1-20 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يترأس اجتماعا

   2018/ 2/ 18يوم األحد  بالكليات 

  عبدهللا  بن محمد  الدكتور األستاذ العلمي والبحث العليا  للدراسات الجامعة  وكيل سعادة ترأس

 في وذلك بالجامعة، العلمي البحث تطوير في الكليات دور لمناقشة الكليات عمداء اجتماع الشايع

  ور الدكت التعليمية للشؤون الجامعة وكيل بحضور الجامعة مدير معالي بمكتب االجتماعات قاعة

  و  الجامعة مدير معالي مستشار الركبان عثمان  بن محمد  الدكتور وسعادة الرميح علي بن أحمد

  الدكتور  المهارات وتطوير الجودة عمادة وعميد الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي البحث عميد

 يف العلمي للبحث االداء مؤشرات مناقشة تمت وقد الكليات. وعمداء العبودي صالح بن محمد

 العلمي. البحث تطوير في الكليات من المنتظر والدور الجامعة



22 
 

 

 

يوم األثنين  عميد البحث العلمي يترأس اجتماعا لرؤساء وحدات البحث العلمي بالكليات  1-21

19 /2 /2018  

الجامعة   وحدات البحث العلمي بكليات   ترأس سعادة عميد البحث العلمي الدكتور ثامر بن شليح الحربي اجتماعاً لرؤساء 

المختلفة بحضور مستشاري العمادة الدكتور حافظ بلمبروك والدكتور مجدي يوسف والدكتور مسعد بن عياد ورؤساء  

خطة تحسين    وحدات البحث العلمي بالكليات وذلك في قاعة االجتماعات بعمادة البحث العلمي . وقد تم مناقشة مؤشرات

  . جامعة وعن المؤشرات المستهدفة في السنوات القادمة البحث العلمي وكذلك حصر االنتاج العلمي بال
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 وفد من عمادة البحث العلمي في زيارة لكلية العلوم والدارسات االنسانية بحوطة سدير  1-22

  للشئون  العمادة  وكيل  وسعادة  الحربي  شليح  بن ثامر  الدكتور  العميد  سعادة  يترأسه  العلمي  البحث  عمادة  من  وفد  ام ق

ً  اللقاء  هذا ويأتي . سدير بحوطة  االنسانية  والدراسات  العلوم  لكلية بزيارة  بانواس صالح  بن  سعيد الدكتور  الفنية    حرصا

  بالبرامج  للتعريف الجامعة  في التدريس  هيئة  وأعضاء الكليات مع  والفعال الدائم التواصل على العلمي البحث  عمادة من

  لتحقيق  الباحثين  مهام وتسهيل  العلمي  البحث مسيرة على  تؤثر التي والصعوبات العقبات وتذليل العمادة في  المستحدثة

  وبرنامج  البحثية. المجاميع  برامج  : وهي  العمادة  من  المستحدثة بالبرامج تعريفهم  تم وقد  بها، المراد المنشودة  األهداف 

 . باحث  برنامج و  المحكمة النشر دقواع  في  النشر مكافأت  وبرنامج ISIالعلمي  النشر دعم وبرنامج  المدعومة.   البحوث

 

 

وزارة التعليم تكرم عمادتي البحث العلمي وخدمة المجتمع للتميز بمبادرة باحث  1-23

 2017/ 2/ 28يوم االربعاء  المستقبل

المجتمع  كرم معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى جامعة المجمعة ممثلة بعمادتي البحث العلمي وخدمة 

للتميز بمبادرة باحث المستقبل. هذا وقدم وكيل عمادة البحث العلمي والمشرف على المبادرة الدكتور سعيد بن صالح  

بانواس عرضا بالوزارة عن إنجازات المبادرة وتعاونها مع إدارة التعليم بمحافظة المجمعة في تدريب المعلمين والطالب  

أبحاث علمية وإبتكارين والمقدمة من كليات الطب   8لمشتركة بالمبادرة وهي الموهوبين. وايضا شرح آلية البحوث ا 

 .والعلوم الطبية التطبيقية والهندسة والتربية بالمجمعة
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برعاية معالي المهندس عبدالعزيز بن محمد الحقيل : الجامعة تقيم حفل جائزتها للبحث   1-24

 2018/ 3/ 18يوم االحد  العلمي واالبتكار
  1 الموافق األحد يوم وذلك ، المناسبة بهذه المقام والمعرض واالبتكار العلمي للبحث جائزتها حفل الجامعة نظمت

  بن  عبدالعزيز المهندس معالي من  للجائزة وبرعاية ، بالمجمعة الجامعية المدينة مسرح على  هـ 1439 / 7 /

  سعد  بن خالد  الدكتور الجامعة مدير معالي الحفل راعي  له والمرافقين استقباله في  كان  والذي , الحقيل محمد

 الجامعة  ووكل ، الشايع عبدهللا بن محمد الدكتور العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة ووكيل ، المقرن

  من  وعدد ، الرميح علي بن أحمد الدكتور التعليمية للشؤون الجامعة ووكيل ، الدوسري محمد بن مسلّم الدكتور

  .اإلدارات ومدراء المساندة والعمادات الكليات عمداء من الجامعة منسوبي
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،  االبتكار وجوائز البحثي التميز جوائز بتسليم الحقيل عبدالعزيز المهندس ومعالي الجامعة مدير معالي وتفضل

 , المميز البحث وجائزة , المميز الباحث جائزة وهي ( البحثي التميز جوائز ) فرع  األول فرعين إلى تنقسمالتي 

ً  المميز القسم وجائزة ً  المميزة الكلية وجائزة , بحثيا  االبتكار جائزة وهي ( االبتكار جوائز ) الثاني والفرع ، بحثيا

  .المتميز األعمال ريادة مشروع وجائزة ، المتميز

ل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي يطلع على اإلنتاج العلمي المدعوم لمنسوبي  وكي 1-25

 جامعة المجمعة 

 عبدهللا بن محمد الدكتور األستاذ العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة اهتمام إطار في

 عميد سعادة مكتبة في استقبل ، الجامعة بكليات الباحثين قبل من المنشورة البحوث وأعمال سير بمتابعة  الشايع

 بانواس صالح بن سعيد الدكتور الفنية للشؤون العمادة ووكيل ، الحربي شليح بن ثامر الدكتور العلمي البحث

 ألعضاء الجامعة قِبل من المدعوم البحثي اإلنتاج من نسخة العلمي البحث عميد سعادة قدم اللقاء بداية وفي  ،

 ومصنفة عال   تصنيف   ذات مجالت في منها العديد نشر تم األبحاث هذه أن بيّن حيث ، سالتدري هيئة

 SCOPUSوISI في

 

 عمادة البحث العلمي تحصل على جائزة معالي مدير الجامعة للجودة والتميز المستوى الذهبي 1-26

  وقد  ، العمادات فئة الذهبي وىالمست والتميز للجودة الجامعة مدير معالي جائزة على العلمي البحث عمادة حصلت
 للجودة  معاليه جائزة حفل خالل  وذلك الحربي شليح  بن ثامر الدكتور العلمي البحث عميد سعادة الدرع تسلم

  المهارات وتطوير الجودة عمادة نظمته والذي , والتميز
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 البرامج البحثيةتطوير شروط   2-1

 اعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للبحث العلمي بالجامعة 2-2

 أدلة مهام العمادة 2-3

  Turnitinعمادة البحث العلمي تنظم ورشة عمل عن برنامج االنتحال العلمي الشهير 2-4

 مكتب إدارة المشاريع يعقد ورشة عمل بناء المستودع الرقمي ألبحاث الجامعة   2-5

 أنشاء وحدة خدمات ومساندة أعضاء هيئة التدريس 2-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني : التطوير التنظيمي 
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 تطوير شروط البرامج البحثية 2-1

حرصا من العمادة على رفع المستوى العلمي لألبحاث المنشورة وبالتالي رفع تصنيف الجامعة ، 

هـ  1438-12-23أوصى سعادة عميد العمادة د. ثامر بن شليح الحربي يوم الخميس الموافق 

. وقد قام سعادة وكيل العمادة للبحث العلمي برامج دعم البحوث  بتطوير شروط ( 14-9-2017)

كتور سعيد بن نواس مع مستشاري العمادة سعادة األستاذ الدكتور حافظ المبروك  سعادة الد 

لبرنامج الثاني والثالث والرابع ، لبإضافة شرطين وسعادة األستاذ الدكتور مجدي يوسف امين  

 وهما  

 .Factor) (Impact أن ن يكون للمجلة معامل تأثير -

أو   (Q2) أو الثاني Q1) (Quartile أن تكون المجلة مصنفة في الربع األول  -

 حسب معامل تأثيرها.  (category) في فئتها (Q3) الثالث 

 اعداد الخطة االستراتيجية الجديدة للبحث العلمي للجامعة 2-2

بناء على توصيات لجنة االعتماد األكاديمي والمؤسسي التي زات الجامعة في العام الماضي  

هـ تم عقد عدة اجتماعات بين عمادة الجودة وتطوير المهارات وعمادة البحث 1438/ 1437

كانت نتائجها وضع خطة استراتيجية جديدة للبحث العلمي في بداية العام الدراسي الحالي العلمي 

  للجامعة.

 
 

 

 

 

 :أدلة مهام العمادة 2-3

دليل برامج دعم  –دليل السياسات واألجراءت   توضحية ألنشطة العمادة ، وهي:الدلة األقامت العمادة باعداد مجموعة  

دليل   –دليل األولويات البحثية  –دليل األجهزة العلمية   – 2017دليل أبحاث ا‘ضاء هيئة التدريس لعام  –البحوث 

دليل جائزة جامعة المجمعة للبحث   –دليل وحدة خدمات ومساندة أعضاء هيئة التدريس  –استخدام النساء للمعامل البحثية 

 العلمي واالبتكار
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  Turnitinشراء برنامج االنتحال العلمي 2-4

  االقتباس  برنامج بشراء الوكالة قامت  بالجامعة  العلمي البحث  جودة لتطوير  الوكالة من سعيا

حيث يهدف البرنامُج إلى مساعدة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس  ،  (Turnitin) العلمي

 .بالجامعة على التحقق من نسبة االنتحال العلمي في األبحاث المقدمة من الطالب 
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 إدارة المشاريع يعقد ورشة عمل بناء المستودع الرقمي ألبحاث الجامعة مكتب   2-5
 ً  العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وحضوروكيل وبمتابعة ، الجامعة مدير معالي توجيهات من نطالقا

 مكتب أقام الدوسري محمد بن مسلّم الدكتور األستاذ الجامعة ووكيل الشايع هللا عبد بن محمد الدكتور األستاذ

 ، الجامعة ألبحاث الرقمي المستودع بناء : بعنوان عمل ورشة العلمي البحث عمادة مع وبالتعاون المشاريع إدارة

 هيئة  وأعضاء  منسوبي من وعدد  ،  الورشة  بموضوع العالقة ذات الجهات ومدراء عمداء بحضور وذلك

 التدريس هيئة أعضاء ودراسات أبحاث : منها اتالموضوع من عدداً  الورشة محاور تناولت وقد .التدريس

ً  المصنفة المحكمة العلمية المجالت في التدريس هيئة أعضاء نشرها التي وهي ، المتميزة  دوليا

 (ISI.SCOPUS)، في  التدريس هيئة أعضاء نشرها والتي ، التدريس هيئة أعضاء ودراسات وأبحاث 

 مصنفة. الغير المحكمة العلمية المجاالت

 

 أنشاء وحدة خدمات ومساندة أعضاء هيئة التدريس 2-6

هي وحدة معنية بتقديم خدمات واستشارات لعموم الباحثين والباحثات من اعضاء هيئة التدريس  ومن في حكمهم 

وطلب الدراسات العليا وكافة المعنيين بالبحث العلمي ، ومساعدتهم في تطبيق المعايير العلمية المعتبرة في البحث 

ي ، وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم ، وتوفير البرامج التدريبية الالزمة لهم من أجل تطبيق األسس العلم

 العلمية الصحيحة للبحث العلمي. مما يسهل النشر في الدوريات العلمية المصنفة.
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 الحصول على الدعم الخارجي للمشروعات البحثية   3-1          

 بعةللمشروعات البحثية للدورة الساتوقيع العقود   3-2          

 و برنامج دعم البحث المميز  برنامج مكافأة النشر في المجالت المصنفة  3-3         

 االبتكار وجوائز البحثي التميز جوائز  3-4           

 

 

 

 

 

 

 

الباب الثالث: المشروعات البحثية 

 المدعومة
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 الحصول على الدعم الخارجي للمشروعات البحثية  3-1

قامت العمادة بتأسيس وحدة الدعم الخارجي لتقديم الدعم ألعضاء هيئة التدريس لألبحاث 

الممولة من جهات التمويل الخارجية ومتابعة تنفيذ هذه األبحاث وفق الخطة الزمنية المحددة  

 والمبالغ المخصصة كميزانية لألبحاث. 

للعلوم والتقنية في  عبدالعزيزاإلدارة العامة لمنح البحوث في مدينة الملك  استقبلت وقد 

ً من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من  27 عدد  ،7201لعام  ثانيةدورتها ال ً بحثيا مقترحا

  التخصصات.مختلف 

 السابعة.توقيع عقود المشاريع البحثية للدورة  3-2

للمشاريع البحثية المدعومة   حفل توقيع عقود الدورة السادسةعمادة البحث العلمي  نظمت 

أكد عميد البحث العلمي حرص العمادة على تنفيذ توجهات  و هـ. 1439 -1438للعام الجامعي

الجامعة في رعاية البيئة البحثية وتطويرها من خالل التحسين المستمر لإلجراءات والخطط 

حيث أدى ذلك إلى تزايد ُمطَِّرد في ميزانية   سنوياً،البحثية التي يتم اإلعالن عنها وتنفيذها 

افر الجهود بما يحقق األهداف والتطلعات للريادة العلمية المشاريع البحثية بخطى متسارعة وبتظ

   .Scopusو ISI من خالل زيادة النشر في مجالت علمية ذات سمعة عالية مثل مجالت 

تم استقبال جميع المشاريع البحثية عن طريق نظام إدارة المشاريع البحثية  وقد 

دة تُراعي  (،2)باحث    نتيجة و  والفنية،جميع النواحي العلمية وتم إخضاعها جميعاً آللية تحكيم موحَّ

 لاير ........مشروعاً بحثياً بقيمة  إجمالية  تجاوزت  ......تمويل لما اسفر عنه تحكيم المشاريع تم 

جميع المشروعات البحثية التي تم قبولها كانت ضمن المجاالت البحثية التي أعلنت و ،سعودي

 . وتعد هذه المجاالت مجاالت حيوية وهامة تخدم المجتمع والمنطقة المحلية العمادة،عنها 

 عدد المشاريع الممولة لكل مركز بحثي بالجامعة انيوضح(  1والشكل )  (1)والجدول 

 

 المقبولة للدعم حسب المراكز البحثية المشاريع البحثية عدد ( يبين 1جدول )

 المشاريععدد   المركز 
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  مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية 

  مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية 

  مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية 

  وحدة العلوم األساسية

  المجموع 

 

 

 ( يبين عدد المشاريع البحثية  المقبولة للدعم حسب المراكز البحثية1) شكل             

خالل العام  أكبر عدد من االبحاث المدعومة على( أن وحدة العلوم قد حازت 1يتضح من الشكل ) 

 .  هـ 1439/ 1438الجامعي 

 

 و برنامج دعم البحث المميز  برنامج مكافأة النشر في المجالت المصنفة  3-3

  بقاعدة  المصنفة  المجالت  في النشر على التدريس هيئة  اعضاء تشجيع الى انالبرنامج  يهدف

من المشاريع المدعومة من قبل العمادة. ، بشرط أن يكون البحث ليس  SCOPUS و ISI بيانات 

 للبرنامجين.  سعوديلاير  ألف 180بمبلغ قدرة  يبحث مشروع   21وقد قامت العمادة بدعم

 االبتكار  وجوائز  البحثي التميز جوائز  3-4

ـ. ه1439 / 7 /  1 الموافق األحد  يوم وذلك واالبتكار العلمي للبحث  جائزتها  حفل الجامعة نظمت 

  األعمال  وتطوير , المثمر العلمي اإلبداع مواصلة على الجامعة من حرًصا الجائزة هذه وتأتي

  :  أهدافها ومن ، وخارجها الجامعة مجتمع داخل المعرفة مجتمع بناء في واإلسهام , المتميزة

  هيئة  أعضاء بتشجيع  وذلك ، وخارجها الجامعة  داخل العلمية األبحاث  في  التميز ثقافة تعزيز

  على  انعكاس له والذي ISI , قواعد  ضمن المصنفة العلمية المجالت  في النشر على التدريس

  هيئة  أعضاء وتحفيز ، والطالب  التدريس هيئة ألعضاء والبحثي اديمياألك العطاء تطوير

ً  ونشرها العلمية أبحاثهم لتجويد  التدريس  يحقق  مما ، مرتفع تأثير معامل ذات  مجالت  في عالميا

ً  حضوراً  للجامعة و لهم ً  و علميا  Citation) المرجعية االستشهادات  مؤشر ويدعم , عالميا

 index)إتش ومؤشر index)-(h، نحو  ودفعهم , العلمية لألقسام العلمي البحث  حركة وتنشيط  

  بينية  بحوث  إجراء  على األقسام لتشجيع الجائزة تهدف كما , العلمي  التميز من المزيد 

  حركة  وتنشيط ، والطالبات  الطالب  فيها يشارك وبحوث  مجتمعية قضايا وتخدم , التخصصات 

  االبتكار  وثقافة مفهوم ونشر ، العلمي التميز من المزيد  حون ودفعهم , بالكليات  العلمي البحث 

 أو  , العام التعليم مرحلة ومنسوبي الطلبة )من  السعودي المجتمع شرائح كافة بين األعمال وريادة

  االختراع  على السعودي المجتمع أفراد  وتحفيز ، المجتمع( أفراد  من أو , الجامعي  التعليم مرحلة

  لدعم  عالية قيمة ذات  منتجات  إلى العلمية واألبحاث  األفكار وتحويل ، مالاألع  وريادة واالبتكار

  المجتمع  خدمة إلى باإلضافة ، السعودية العربية المملكة في األعمال وريادة االبتكار منظومة

  الجائزة  تنقسم كما ، السعودية العربية المملكة في المعرفة اقتصاد  نمو في والمساهمة , المحلي
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 ,  المميز البحث  وجائزة ,  المميز الباحث  جائزة  وهي ( البحثي التميز جوائز  ) فرع لاألو لفرعين

ً  المميز القسم وجائزة ً  المميزة الكلية وجائزة , بحثيا   وهي  ( االبتكار جوائز ) الثاني والفرع ، بحثيا

  .المتميز  األعمال ريادة مشروع وجائزة ، المتميز االبتكار جائزة

 لاير سعودي  ألف  125 ئز المقدمةوقد بلغت قيمة الجوا
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 في قاعدة بيانات تومسون رويترز المجالت المصنفة  في نشر اإلنتاج البحثي  4-1     

 في قاعدة بيانات سكوبس  نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة   4-2     

 في قاعدة بيانات الباحث العلمي نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة   4-3     

 هـ 1439/ 1438للعام الجامعي مؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة  4-4     

 مؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة  لالمقارنة المرجعية  4-5     

 بناء قاعدة بيانات بالبحوث المنشورة بالجامعة  4-6     
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 في قاعدة بيانات تومسون رويترز نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة   4-1

تشجيع الباحثين علي نشر  علىتحرص عمادة البحث العلمي بشكل دائم 

رفع التصنيف العالمي  علىجالت العالمية المصنفة وبما يعمل منتاجهم العلمي في الإ

 (2)يوضح جدول للجامعة بين غيرها من الجامعات المحلية واالقليمية والعالمية. و

لكل من  قاعدة بيانات تومسون رويترزمقارنة بين األبحاث المنشورة في ( 2وشكل )

  .2017عام حتى و  2015جامعة المجمعة وبعض الجامعات السعودية من عام 

 قاعدة بيانات تومسون رويترزمقارنة بين عدد األبحاث المنشورة طبقا  يبين (2جدول )

 2017 2016 2015 الجامعة
 المعدل المطلق المعدل المطلق المعدل المطلق

 0.113 207 0.09 165 0.063 115 المجمعة

 0.089 340 0.065 247 0.056 213 جازان 

 0.12 467 0.09 349 0.059 231 القصيم 

 0.117 152 0.116 150 0.114 148 نجران 
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 قاعدة بيانات تومسون رويترزمقارنة بين عدد األبحاث المنشورة طبقا (: يبين 2شكل )

م كانت عدد األبحاث المنشورة في جامعة 2015في عام  هأن حيتض  ( 2) ( و شكل2) من جدول

تأتي في الترتيب الثالث مما  2017و عام  2016وفي عام  األخيرالمجمعة تأتي في الترتيب 

. على الرغم من العدد يعكس جهود عمادة البحث العلمي في النهوض بالبحث العلمي بالجامعة

، ولكن عند حساب المعدل بالنسبة لعدد  زانيظهر تفوق جامعة القصيم وجامعة جاالظاهري 

،  2015والقصيم في عام  عن جامعة جازاناعضاء هيئة التدريس يتضح تقدم جامعة المجمعة 

، حيث يبلغ عدد  وتتقدم على جامعة جازان القصيمتتساوى مع جامعة  2016بينما في عام 

وعدد اعضاء هيئة التدريس في جامعة  3890في جامعة القصيم  الكلي اعضاء هيئة التدريس

طبقا   1825بينما في جامعة المجمعة  عضو هيئة تدريس، 1292 نجران وجامعة 3806جازان 

في كتاب بعنوان   م (2016هـ  )1437مركز إحصاءات التعليم العلي بوزارة التعليم  هلما نشر

فإنها تتقدم عن   2017. أما في عام  ة السعودية " "مؤسسات التعليم العالي في المملكة العربي

 جامعة نجران وتقل قليالً عن جامعة القصيم. 

تشجيع البحث العلمي والنهوض به وتحقيق الجودة على   العلمي فيوبتحليل جهود عمادة البحث 

 حساب الكم، تبين ما يلي: 

ً لتقرير "  .1 رويترز" فإن عدد األوراق العلمية المنشورة في مجالت علمية تومسون طبقا

جامعة المجمعة خالل الفترة من  باسم تومسون رويترزعالمية ومصنفة في قاعدة بيانات 

ً   822بلغ   2018 أغسطس 30شهر  حتى  2010  . بحثا

تطور عدد األوراق العلمية المنشورة في المجالت المصنفة في  (3)ويوضح الشكل  .2

 قاعدة بيانات تومسون رويترز حسب السنوات.
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بقاعدة بيانات تومسون رويترز تطور أعداد البحوث المنشورة فى المجالت العالمية المصنفة يبين ( 3شكل )

 حسب السنوات

امعة المجمعة لجعدد األوراق العلمية أن هناك نمو متزايد في  (3)الشكل ويتبين من        

من السنوات مقارنة   هعالمية مصنفة في شبكة المعرفة على مدار كل سن والمنشورة في مجالت 

 .  تسبقها التيبالسنة 

حسب  في المجالت  العلمية  م2017نشرها خالل تم األبحاث التي لعدد تحليل ( 4شكل )يوضح 

  category Quartile، فيما يسمى بالنسبة إلى معامل التأثير فئتها 

 

 
 عدد األبحاث في المجالت العلمية المختلفة حسب فئتها يبين( 4شكل )

،  %25شرت في مجالت ليس لها معامل تأثير بلغ ( يتضح أن عدد األبحاث التي نُ 4شكل )المن و

، بينما   %15بلغ  Q1أعلى معامل تأثير  ات مجالت علمية ذ  االبحاث التي تم نشرها فيوان عدد 

، والتي نشرت في التصنيف  %20بلغت  Q3، والتي نشرت في  %23بلغت  Q2التي نشرت في 

   .%17بلغت    Q4االخير  

التي لها معامل تأثيراكثر من   ،و Q1التي تقع ضمن  األبحاث  ( 3يبين جدول ) وعلى سبيل المثال

4  : 
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 4حاث التي لها معامل تأثير اكبر من  باأل يبين  (3جدول ) 

Paper Journal Authors College, 

Department 

IF 

94 beta-Decay Half-Lives of Neutron-

Rich Cs-55 to Ho-67: Experimental 

Feedback and Evaluation of the r-

Process Rare-Earth Peak Formation  

Physical Review 

Letters 

Alharbi, T Coll Sci 

Zulfi, Dept 

Phys 

8.462 

A review on the adsorption of heavy 

metals by clay minerals, with special 

focus on the past decade  

Chemical 

Engineering 

Journal 

Uddin, MK Coll Engn, 

Basic Engn 

Sci Dept 

6.216 

Large tunable luminescence by 

Mn(II) aggregates in Mn-doped ZnS 

nanobelts   

Journal Of 

Materials 

Chemistry C 

Kamran, 

MA  

Majid, A  

Alharbi, T 

Dept Phys, 

Coll Sci 

5.256 

Ring rearrangements and reactivity of 

3-((4-oxo-4H-chromen-3-

yl)methylene)-4-phenyl-1H-

[1,5]benzodiazepin-2(3H)-one toward 

some nucleophiles   

Arabian Journal 

Of Chemistry 

Hassan, MM  Dept Basic 

Sci, 

Preparatory 

Year 

Deanship 

4.553 

Utilization of exhaust gases heat from 

gas turbine with air bottoming 

combined cycle  

Energy Alklaibi, 

AM 

Dept Mech 

Engn 

4.52 

A scientific report on heat transfer 

analysis in mixed convection flow of 

Maxwell fluid over an oscillating 

vertical plate   

Scientific 

Reports  

Khan, I Basic Engn 

Sci Dept, 

Coll Engn 

4.259 

Soret and Dufour effects on unsteady 

mixed convection slip flow of Casson 

fluid over a nonlinearly stretching 

sheet with convective boundary 

condition   

Scientific 

Reports  

Khan, I  Coll Engn, 

Basic Sci 

Dept 

4.259 

Heat transfer enhancement in free 

convection flow of CNTs Maxwell 

nanofluids with four different types of 

molecular liquids   

Scientific 

Reports 

Khan, I  Coll Engn, 

Basic Engn 

Sci Dept 

4.259 

Optimization of microfluidic 

biosensor efficiency by means of 

fluid flow engineering  

Scientific 

Reports 

Selmi, 

Marwa  

 

 

 

Belmabrouk, 

Hafedh 

Dept Radiol 

Sci & Med 

Imaging, 

Coll Appl 

Med Sci 

Coll Sci 

AlZulfi, 

Dept Phys 

4.259 

https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=5&doc=49
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=5&doc=49
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=5&doc=49
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=5&doc=49
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&author_name=Alharbi,%20T&dais_id=2001460890&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=4&doc=37
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=4&doc=37
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=4&doc=37
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&author_name=Uddin,%20MK&dais_id=19191822&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=12&doc=116
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=12&doc=116
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=12&doc=116
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Kamran,%20MA
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Kamran,%20MA
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Majid,%20A
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Alharbi,%20T
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=9&doc=83
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=9&doc=83
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=9&doc=83
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=9&doc=83
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=9&doc=83
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&author_name=Hassan,%20MM&dais_id=2006621575&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=11&doc=110
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=11&doc=110
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=11&doc=110
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Alklaibi,%20AM
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/OneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&field=AU&value=Alklaibi,%20AM
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=7&doc=61
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=7&doc=61
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Development of a custom biological 

scaffold for investigating ultrasound-

mediated intracellular delivery  

Materials Science 

& Engineering C-

Materials For 

Biological 

Applications 

Alassaf, A  Dept Med 

Equipment 

Technol 

4.164 

Biosynthesis and characterization of 

gold nanoparticles: Kinetics, in vitro 

and in vivo study  

Materials Science 

& Engineering C-

Materials For 

Biological 

Applications 

Iqbal, D  Dept Med 

Lab Sci, Coll 

Appl Med 

Sci 

4.164 

 

 وكذلك ظهر( 8.462)أن أعلى معامل تأثير كان لبحث للدكتور ثامر الحربي  3 ولد جيبن 

  . 4.259ذو معامل التأثير  ليادكتوره مروة سللمشاركة العنصرالنسائي ببحث 

ويتنوع اإلنتاج العلمي المنشور باسم جامعة المجمعة في المجالت العلمية المصنفة في         

كما يتضح   2018أغسطس حتى و  2016في عام  شبكة معلومات المعرفة بحسب التخصص 

 . (5وشكل )  (4من الجدول )

 عدد االوراق العلمية المنشورة حسب المجال ( يبين4جدول )

 عدد المنشورات  المجال

 190 فيزياء 

 140 هندسة 

 110 علوم طبية 

 65 حاسب آلي

 50 رياضيات 

 25 كيمياء 

 

 
 ( يبين عدد االوراق العلمية المنشورة حسب المجال5) شكل
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https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=1&doc=1
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=1&doc=1
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=1&doc=1
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&author_name=Alassaf,%20A&dais_id=1511455&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=12&doc=111
https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&page=12&doc=111
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https://apps-webofknowledge-com.sdl.idm.oclc.org/DaisyOneClickSearch.do?product=WOS&search_mode=DaisyOneClickSearch&colName=WOS&SID=V1ZANN3qdwWH29do3FH&author_name=Iqbal,%20D&dais_id=2007409789&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage
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أن الفيزياء والعلوم الهندسية )بكافة أنواعها هندسة ميكانيكية   ( 5وشكل ) (4كما يبين جدول ) 

تحتل المراتب األولى استناداً إلى عدد  علوم الطبيةوهندسة كهربائية وهندسة صناعية،.،...( وال

 .2018  و  لحدود شهر سبتمبر  2016المنشورات لسنة 

 

يوضحها الجدول  2018 سبتمبر وحتى  2010أهم البلدان التي تم التعاون معها من عام أما  

   :( 6وشكل )  (5)

 عدد المشاركات مع البلدان يبين( 5جدول )

من  عدد المشاركات البلد

 2018إلى  2010

من  عدد المشاركات

 2018إلى  2016

 120 155 باكستان 

 85 171 مصر

 73 108 ماليزيا 

 64 83 تونس 

 41 61 الواليات المتحدة

 40 62 الهند 

 31 54 انجلترا 

 28 32 الصين 

 

 
 خالل الثالث سنوات األخيرة ( يبين عدد المشاركات مع البلدان6) شكل

ماليزيا  ثم تتبعها   لمرتبة األولى في التعاون العلميفي ا مصر وباكستان( تأتي 6ومن الشكل )

 وتونس. 

 

( تطور عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعة بقاعدة بيانات تومسون  7ويبين شكل )

 .استشهاد إ2905  حتى بلغ   2018سبتمبر و 2012 رويترز خالل الفترة 
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 تطور عدد إلستشهادات للبحوث المنشورة فى المجالت المصنفة بقاعدة بيانات تومسون رويترز  يبين  (7شكل ) 

 

 في قاعدة بيانات سكوبس  نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة   4-2

حتى  بقاعدة بيانات سكوبس واالستشهادات  تطور عدد األبحاث المنشورة (  9و ) ( 8يبرز شكل )

 أهم مجاالت النشر بقاعدة بيانات سكوبس هي: في  .2018سبتمبر 

، علوم الحاسب ، والكيمياء وعلوم المواد ، والعلوم الطبية، والفيزياء، و  الهندسة •

 الرياضيات و

كما تجدر اإلشارة إلى أن عدد األبحاث المنشورة في مجال اآلداب والعلوم االجتماعية     

 ومجال المحاسبة وإدارة األعمال ضئيل. 

 . 2018سبتمبر  حتىاستشهاد  3770وقد بلغ عدد االستشهادات  

 
 تطور عدد األبحاث المنشورة بقاعدة بيانات سكوبس يبين (8شكل )  
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 تطور عدد إلستشهادات للبحوث المنشورة فى المجالت المصنفة بقاعدة بيانات سكوبس  ( يبين9شكل ) 

 

في جميع التخصصات العلمية  واألدبية للجامعة مع جامعة وبمقارنة عدد األبحاث المنشورة 

  . (10وشكل ) (6كما في جدول )  سكوبس بقاعدة بيانات جازان وجامعة القصيم وجامعة نجران 

متقارب إلى حد ما مع عدل انتاج االبحاث لجامعة المجمعة ن مأمن الجدول والشكل يتضح و

 .2016في عام  جامعة جازان

 سكوبس قاعدة بياناتمقارنة بين عدد األبحاث المنشورة طبقا  يبين (6جدول )

 2017 2016 2015 الجامعة
 المعدل المطلق المعدل المطلق المعدل المطلق

 0.115 213 0.11 206 0.072 133 المجمعة

   0.14 524 0.11 408 جازان 

   0.35 1342 0.30 1162 القصيم 

   0.17 226 0.16 210 نجران 
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 .قاعدة بيانات سكوبسمقارنة بين عدد األبحاث المنشورة طبقا ( يبين 10شكل )

 في قاعدة بيانات الباحث العلمي نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة   4-3

و عدد االستشهادات عدد األبحاث المنشورة كل من تطور ( 11وشكل ) ( 7يبرز جدول )

 .Google Scholar  بقاعدة بيانات الباحث العلمي للمنشورات العلمية للجامعة  
 العلمي  الباحث بقاعدة بيانات  واالستشهادات تطور عدد األبحاث المنشورة  يبين  (7جدول ) 

 و االستشهادات عدد األبحاث المنشورة السنة

2011 500 

2012 760 

2013 1520 

2014 1970 

2015 3870 

2016   4230 

 2540 2017 سبتمبر

 

 
 (  يبين تطور عدد األبحاث المنشورة واالستشهادات بقاعدة بيانات الباحث العلمي 11)  شكل

 لكل باحث  ستشهادات تجدر اإلشارة إلى الصعوبة في حصر المنشورات باللغة العربية وفرز اال

 .في نظام الباحث العلمي

 

طبقا لقاعدة البيانات تومسون رويترز  وسكوبس والباحث   السابقة عرضهاوتدل كل االحصاءات 

-hمستوى الجامعة إلى  على ارتفاع معدل النشر العلمي بجامعة المجمعة حتى بلغالعلمي 
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index=0000  ،  وذلك نتيجة لالستراتيجيات التي تنتهجها عمادة البحث العلمي في هذا الشأن ومن

 أهمها: 

 دعم المراكز البحثية والحرص على استقالليتها الفنية.  •

 التوعية بأهمية النشر الدولي لدى أعضاء هيئة التدريس من الجنسين.  •

 لتدريس من الجنسين.الدورات التدريبية التي تم تقديمها في هذا الجانب ألعضاء هيئة ا •

الحرص على تحكيم المشروعات البحثية المقدمة للدعم من خالل محكمين خارجيين من  •

ذوي الكفاءة العلمية، مما أسهم بشكل فعال في تجويد مستوى البحوث المنشورة وصوالً  

 للنشر في المجالت العالمية المصنفة في شبكة المعرفة.

الت األربعة على النحو التالي: الباحث المميز، تفعيل جوائز التميز البحثي في المجا •

 البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع واالبتكار. 

 

 هـ  1438/1439للعام الجامعي مؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة   4-4

مؤشرات أداء البحث العلمي الصادرة من مدينة الملك عبد العزيز  علىاعتمدت العمادة   

كأساس لقياس األداء البحثي خالل العام الجامعي  هأ 1434/1435في عام للعلوم والتقنية 

 : لقياس األداء البحثي بالجامعة  وقد تم استخدام المؤشرات التاليةهـ. 1438/ 1437

 مجاالت العلوم والتقنية معدل البحوث المحكمة المنشورة في  •

 عدد ما نشر في مجالت علمية محكمة لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل  •

 السابقة. ةنسبة أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم على األقل بحث واحد محكم في السن •

 معدل براءات االختراع. •

 براءات االختراع في المجاالت االستراتيجية.  •

 شورة. معدل البحوث االستراتيجية المن •

 عدد مشاريع البحوث المشتركة مع الجامعات األخرى.  •

 معدل الباحثين في المجاالت العلوم والتقنية.  •

دخل البحث من مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس بدوام   •

 كامل.

 والتقنية. المعدل اإلجمالي الذي ينفق على البحوث في مجاالت العلوم  •

 الي الذي ينفق على البحوث. المعدل اإلجم •

 نتائج قياس مؤشرات األداء البحثي بجامعة المجمعة.    (9)الجدول ويوضح 
 هـ1438/1439نتائج قياس مؤشرات األداء البحثي بجامعة المجمعة  يبين (9جدول )

 قياس المؤشر  مفهوم وطريقة قياس المؤشر  مؤشر األداء  

معدل البحوث المحكمة 

المنشورة في مجاالت العلوم 

 والتقنية

يقيس عدد البحوث المحكمة المنشورة في مجاالت العلوم 

 ً عدد البحوث المحكمة المنشورة  أجماليإلى  والتقنية منسوبا

 جميع المجاالت في

 % 81= 440مقسوما على  350

بحث في مجاالت العلوم والتقنية 350  

المجاالت اإلنسانية بحث في  80

 واإلدارية 

عدد ما نشر في مجالت علمية 

محكمة في السنة السابقة لكل 

عضو هيئة تدريس بدوام كامل 

 )كليات(أو ما يعادله + 

ل من هم على مالك قصود بعضو هيئة التدريس بدوام كامالم

 الجامعة ممن هم على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل.

مجالت  فييقاس المؤشر بقسمة عدد البحوث المنشورة 

ً محكمة  على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن   مقسوما

 هم على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل.

في ضوء ما توافر من معلومات فإن قياس 

 المؤشر هو:

بحث  %57= 750مقسوما على  440

 منشور لكل عضو هيئة تدريس
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نسبة أعضاء هيئة التدريس 

)بدوام كامل( الذين لديهم على 

األقل بحث واحد محكم في 

 السابقة   السنة

يقاس المؤشر بقسمة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين لديهم 

ً على عدد أعضاء هيئة  على األقل بحث واحد محكم مقسوما

التدريس بالجامعة ممن هم على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد 

 األقل.على 

في ضوء ما توافر من معلومات فإن قياس 

 المؤشر هو:

 % 27= 750مقسوماً على  200

 

ً على   فيتقاس بقسمة عدد براءات االختراع  معدل براءات االختراع الجامعة مقسوما

عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ممن هم على رتبة  إجمالي

 أكاديمية أستاذ مساعد على األقل.

5 :750 

براءات االختراع في المجاالت 

 االستراتيجية

 فيالمقصود بالمجاالت االستراتيجية هي التخصصات العلمية 

 مجال العلوم والتقنية

5 

معدل البحوث االستراتيجية 

 المنشورة

ً تقاس بقسمة البحوث في مجال العلوم والتقنية  على  مقسوما

 التخصصات المختلفة فيعدد البحوث  إجمالي

 % 81= 440مقسوما على  350

 

الجامعة  منسوبيالمقصود بالبحوث المشتركة هي البحوث بين  عدد مشاريع البحوث المشتركة

 وغير السعودية السعوديةوغيرها من الجامعات 

مع مؤسسات  30عدد البحوث المشتركة 

 المجتمع

معدل الباحثين في المجاالت 

 العلوم والتقنية 

يحسب المؤشر من خالل عدد أعضاء هيئة التدريس ممن هم 

على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل في المجاالت 

ً على عدد أعضاء هيئة التدريس  العلوم والتقنية مقسوما

 بالجامعة ممن هم على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل.

 

 % 43= 750مقسوماً على  322

دخل البحث من مصادر خارجية 

في السنة السابقة نسبة لعدد 

أعضاء هيئة التدريس بدوام 

 كامل  

يحسب بقسمة مصادر خارجية في السنة السابقة نسبة لعدد 

أعضاء هيئة التدريس بدوام كامل ممن هم على رتبة أكاديمية 

 أستاذ مساعد على األقل.

عضو هيئة  750لى لاير مقسوما ع 8000

لكل عضو هيئة /لاير 3890تدريس= 

 تدريس

يحسب المؤشر من خالل عدد أعضاء هيئة التدريس ممن هم  معدل الباحثين االستراتيجيين

على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل في المجاالت 

 ً على عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  االستراتيجية مقسوما

 ممن هم على رتبة أكاديمية أستاذ مساعد على األقل.

 % 43= 750مقسوماً على  322

المحلي المعدل اإلجمالي للناتج 

الذي ينفق على البحوث في 

 مجاالت العلوم والتقنية  

تقدمه العمادة لدعم األبحاث  الذييحسب من خالل مبلغ الدعم 

ً مجاالت العلوم  في  الذيالدعم  إجماليعلى  والتقنية مقسوما

 المجاالت المختلفة. فيتخصصه العمادة لدعم البحوث 

0.25% 

المعدل اإلجمالي للناتج المحلي 

 الذي ينفق على البحوث 

تقدمه العمادة لدعم األبحاث  الذييحسب من خالل مبلغ الدعم 

 ميزانية الجامعة.  إجماليكافة المجاالت   مقسوماً على  في

0.32% 

 بناء قاعدة بيانات بالبحوث المنشورة بالجامعة  4-6

 علىلمنسوبي الجامعة بحيث تتاح ورة بناء قاعدة بيانات للبحوث المنش إلىسعت العمادة           

ما الموقع اإللكتروني ويستفاد منها لنشر األبحاث العلمية والتعريف بها، وتحقق ذلك من خالل 

 : يلي

 لحصر البحوث المدعومة من الجامعة.  "2االستفادة من نظام "أبحاث  •

ون المكتبات في بناء مستودع رقمي يتيح بيانات عن األبحاث ؤالتعاون مع عمادة ش  •

 المنشورة لمنسوبي الجامعة.  
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 هـ  1438/1439واجهت العمادة خالل عام  التي المشاكل والمعوقات 5-1

 الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة 5-2

 

              

 

 

  

المشاكل والمعوقات الباب الخامس: 

 والرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة

 المجمعة المدعومة
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      هـ1437خالل عام واجهت العمادة  التيالمشاكل والمعوقات  5-1

واجهت عملية التطوير   التيبطبيعة الحال، هناك بعض المشاكل والمعوقات والصعوبات            

لدعم من قيادات الجامعة وعلى رأسها الدعم نتيجة لالعمادة، وقد تم عالجها والتغلب عليها  في

ملخصاً لهذه المشاكل والمعوقات وكيفية  ( 10)  مدير الجامعة، ويوضح جدول لمعاليالالمحدود 

 عالجها: 

 (: المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة وطرق عالجها10جدول )

 طرق عالج المشاكل والمعوقات  المشاكل والمعوقات 

عدم وجود حصر لإلنتاج العلمي ألعضاء   •

هيئة التدريس بالجامعة من قبل أقسامهم 

 العلمية 

إصدار دليل االنتاج الفكري ألعضاء هيئة  •

وقد تم بالفعل  التدريس بجامعة المجمعة.

 2017إصدار دليل ألبحاث 

ضعف تزويد العمادة باإلنتاج البحثي  •

 المدعوم من قبل الجامعة

ربط صرف مبالغ الدعم للمشروعات البحثية  •

 .بحثيحسب نسب االنجاز لكل مشروع 

التنسيق مع مراكز البحوث برفع تقارير دورية  •

 عن نسب انجاز المشروعات البحثية.

عدم وجود قاعدة بيانات للمحكمين  •

 الخارجيين

التنسيق مع مراكز البحوث إلنشاء قواعد  •

 بيانات للمحكمين. 

واألوراق الالزمة للتقدم  تعدد االجراءات •

للحصول على دعم للمشروعات البحثية، 

 ومتابعة البحوث المقبولة للدعم.

 تم تصميم بوابة ونظام إدارة المشاريع البحثية. •

عدم كفاية األدلة للباحثين عن دعم  •

 المشروعات البحثية 

تم اصدار كتيب دليل إجراءات البحوث  •

 المدعومة. 

عدم التشجيع الكاف ألعضاء هيئة  •

 التدريس المتميزين على مستوى الجامعة 

البدء في تفعيل جوائز التميز البحثي في  •

المجاالت األربعة: الباحث المميز، البحث 

المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع 

 واالبتكار. 

عدم توجيه بعض األبحاث للمساهمة في   •

 التغلب على المشاكل المجتمعية 

إعادة رسم خارطة البحث العلمي بالجامعة  •

ً بكل  ً للتوجهات االستراتيجية، وارتباطا وفقا

من خطط وزارة التعليم العالي بالمملكة وخطط 

 مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

   1440/ 1435تدشين األولويات البحثية  •

المحافظات  فيعقد لقاءات علمية بالكليات  • عدم وجود برامج للتواصل مع المستفيدين

يتواجد بها فروع للجامعة، من أجل مد  التي

جسور التواصل، والتشجيع على البحث  

 العلمي. 
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 الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة  5-2

لدى عمادة البحث العلمي بالجامعة رؤية واضحة ورسالة محددة نحو االهتمام بتطوير           

وتحسين أدواته، والعمل على تذليل  بها،االنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية 

 : التالي الصعوبات أمام الباحثين، ويمكن عرض الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة على النحو 

 

 إلنتاج تكوين المجموعات البحثية المتميزة التي تضم الباحثين من التخصصات البينية  •

 بحوث تتميز بالجودة. 

واحد، مع استكمال  جغرافيموقع  فيالبحوث بالجامعة  مركزي لمراكزإنشاء مبنى تنفيذ  •

 التجهيزات الالزمة. 

 البحثية. استكمال إنشاء معامل بحثية متخصصة تابعة للمراكز  •

المساهمة في دعم الدراسات التي تهدف إلى تطوير التنظيم اإلداري على مستوى  •

 الجامعة. 

القيام بزيارات لعدد من الجهات المميزة في دعم حركة البحث العلمي سواء داخل أو  •

خارج المملكة، مع عقد مذكرات تفاهم مع جامعات محلية وإقليمية ودولية للتعاون في  

 علمي.مجال البحث ال

عقد ورش عمل للوحدات والدوائر الحكومية لنشر ثقافة البحث العلمي ودوره في حل  •

 مشكالت المجتمع.

 إعداد قاعدة بيانات عن المؤتمرات المحلية والعالمية.  •

 بين مراكز البحوث بالجامعة ونظيراتها في الجامعات المختلفة.  اتفاقيات عقد  •
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 والتواصللجنة اعداد التقرير 

 

 تقرير إعداد ال لجنة
  عميد البحث العلمي د. ثامر بن شليح الحربي 

وكيل عمادة البحث العلمي للجودة  د. بندر بن عبدالعزيز الحصان

 والتطوير 

 

  وكيل عمادة البحث العلمي  د. سعيد بن صالح بانواس

البحث العلمي  مستشار عمادة  أ.د. حافظ عمار بلمبروك 

 )وحدة البيانات واإلحصاءات(

 

مستشار عمادة البحث العلمي   أ.د. مجدي يوسف أمين صالح

 )وحدة ضمان الجودة(

 

مستشار عمادة البحث العلمي   د. مسعد عياد

 )وحدة ضمان الجودة(

 

 

 

 نسعد بتواصلكم

ظهراً  2صباحاً إلى  8الدوام الرسمي : من   

5201640415الهاتف :   

.ولالدور األ -مبنى المدينة الجامعية الجديد  –العنوان : محافظة المجمعة   

المملكة العربية السعودية   

  11952الرمز البريدي :   66ص ب: 

 البريد االلكتروني

dsr@ mu.edu.sa 

 


