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يعتبر البحث العلمي واحدًا من وظائف الجامعة الثالث؛ ويعد هو أبرز المؤشرات على 
جامعتنا  عمر  من  مضت  سنوات  ألربع  حصادًا  مع  التقرير  هذا  ويأتي  األمم،  نهضة 
الفتية؛ ومتزامنًا مع تجديد الثقة والتكليف لمعالي مدير الجامعة في دورته الثانية، 

مما يمنحننا فرصة كبيرة نستثمر فيها اكمال االستراتيجية التي رسمناها.

اإلدارية  العمليات  أتمة  نحو  التوجه  بنت  والتي  االستراتيجية  لتنفيذ هذه  واستمرارًا 
والتشغيلية في العمادة وتقليص األعمال الورقية في أضيق نطاق. كما برز في هذا 
العام االهتمام بالنشر في األوعية العلمية المصنفة عالميًا وكان هذا االهتمام أخذًا 

باألسلوب العلمي القائم على التدريب والمحاكاة.

ونحن في فريق العمادة نعمل سويًا كفريق يتبنى فلسفة “التحول من الكم إلى 
التوسع  األولى  التأسيس  سنوات  في  العمادة  هدف  كان  حيث  النوعية”،  الجودة 
وجهة  من  األهم  التوجه  ذلك  تلى  ثم  البحثية؛  المشاريع  دعم  خالل  من  واالنتشار 
نظر الدوريات العلمية المتخصصة في النشر العلمي وهو قياس متوسط األثر من 
االستشهادات المرجعية البحث العلمي، كما سيكون التحول بالعمل إلى المنهجية 
السنوات  خالل  األبحاث  لمراكز  التحتية  البنية  وإكمال  البحثية  والفرق  المؤسسية 

القادمة بحول اهلل.

     
الدكتور/ محمد بن ناصر السويد      

كلمة العميد
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الرؤية والرسالة للعمادة 
الرؤية:

التأسيس  الجامعة من مرحلة  انتقال  التنظيمية إسهامًا في  الوحدات  العمادة أحد أهم  أن تكون   “
األصعدة وتجاه جميع  واالبتكار على كافة  والتطوير  العلمي  البحث  االنطالق وفق أسس  إلى مرحلة 

المستفيدين والشركاء. “

الرسالة:

على  والعمل  المعرفة  مصادر  أهم  كأحد  العلمي  البحث  وممارسات  بقيم  االرتقاء  إلى  تسعى   “
وخدمة  التعليم  مجاالت  في  لرسالتها  الجامعة  دعمًالتحقيق  االبتكارات  خدمة  خالل  من  تطبيقاته 

المجتمع والتنمية المستدامة محليًا وإقليميًا”

القيم المؤسسية للعمادة

تتبني العمادة مجموعة من القيم المؤسسية التي تمثل التزامًا كاماًل إيجاد الدافعية وتحقيق الرضا 
انتقال  و  التحول  مرحلة  إدارة  وفي  وخارجها,  الجامعة  داخل  خدماتها  من  المستفيدين  كافة  لدى 
الجامعة من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة التطوير والتميز، وترتكز مجموعة القيم على أن 
أن  العلمي, حيث  البحث  »PROFITتعود عليهم من عمادة   « بفائدة  المعنية  األطراف  تشعر جميع 

األحرف األولي تشير إلي قيم العمادة التي تسعى لاللتزام بها وتتمثل فيما يلي:.

 Participation  المشاركة
وتعني دعم مشاركة جميع األطراف من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وطالب ومؤسسات مجتمعية 

في تطوير البحث العلمي واالستفادة من نتائجه.

Respect االحترام والتقدير
تقدير كل اآلراء والمقترحات البناءة واحترام كافة وجهات النظر ودعم التفكير النقدي كأساس للبحث 

مع اإليمان بالرؤية اإلصالحية للتطوير.
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Ownership الشعور باالنتماء
ترسيخ الشعور باالنتماء المؤسسي والوالء التنظيمي لدي كافة المنسوبين والطالب نحو الجامعة 

حيث أن التطوير واإلصالح القائم على أسس البحث العلمي سيعود بالفائدة علي جميع األطراف.

Fun الروح المعنوية العالية
وتعني الدافعية العالية إلنجاز العمل وخدمة المستفيدين بكفاءة وفاعلية..

Innovation التجديد واالبتكار
اإليمان بأن البحث العلمي هو السبيل الوحيد نحو التجديد واالبتكار والتعلم والنمو والتطوير داخل 

الجامعة وعلى مستوى مجتمعها المحلي والوطني واإلقليمي.

Trust الثقة
جميع  تجاه  العمادة  خدمات  جودة  في  المؤسسية  والسمعة  التنظيمية  الثقة  درجات  أعلى  تحقيق 

المستفيدين والشركاء واألطراف ذات المصلحة.

األهداف االستراتيجية للعمادة
• الهدف األول: تقديم خدمة بحثية مميزة تخدم البيئة األكاديمية من أجل اإلسهام في تحقيق 	

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.

• الهدف الثاني: رفع كفاءة األداء اإلداري والتقني لعمادة البحث العلمي بما يمكنها من تحقيق 	
رسالتها وأهدافها.

• عالية من 	 لتحقيق درجات  ونوعًا(  )كمًا  البشرية  للموارد  البحثية  القدرة  تنمية  الثالث:  الهدف 
الجودة والتميز المستقبلي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

• التنمية 	 بمتطلبات  يفي  بما  للجامعة  االقتصادية  التنمية  تحقيق  التوسع في  الرابع:  الهدف 
المستدامة للبيئة المحلية.
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الهيكل التنظيمي للعمادة

وكيل الجامعات للدراسات 
العليا والبحث العلمي 

مستشار العمادة

وكيل العمادة مدير مكتب العميد
للشئون الفنية

مركز البحوث

وكيل العمادة للشئون 
العلمية واإلدارية

وحدة الشئون اإلدارية

وحدة المحاسبة

وحدة الجودة

وحدة االتصاالت اإلدارية

وحدة المشاريع البحثية

وحدة االبتكار ودعم 
المخترعين

منسق مراكز البحوث

اللجان المتخصصة

مجلس عمادةعميد البحث العلمي
 البحث العلمي
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أواًل: األنشطة والفعاليات

 إقامة يوَم البحث العلمي واالبتكار الثالث. 1

 اقامة معرض لالبتكارات ضمن فعاليات يوم البحث العلمى الثالث. 2

 تدشين فعالية إهداءات المؤلفين من الكتب. 3

 المشاركة في المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي. 4

 اإلعداد واإلشراف على مشاركة الجامعة في معرض ابتكار 2013. 5
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1. إقامة يوَم البحث العلمي واالبتكار الثالث

برعايِة وتشريِف معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن , وبحضور وكالء الجامعة 
مت عمادُة البحِث العلمي حفَلها  وعمداء الكليات والعمادات المساندة , ومدراء اإلدارات, نظَّ
أعضاء  إبراز جهود  إلى  ويهدف   ، للجامعة  الرئيس  بالمقر  الجامعة  بمسرح  الثالث  السنوي 

هيئة التدريس بالجامعة ، ويتضمن مجموعًة منوعًة من المبادرات الفكرية . 
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2- اقامة معرض لالبتكارات ضمن فعاليات يوم البحث العلمى الثالث:

أجنحٍة  الثالث  واالبتكار  العلمي  البحث  يوم  فعاليات  ضمن  المقام  المعرض  في  ص  ُخصِّ
البتكارات أعضاء هيئة التدريس والطالب في الجامعة. 

3- تدشين فعالية إهداءات المؤلفين من الكتب

أقامت العمادة منصة توقيع إهداءات المؤلفين ضمن فعاليات يوم البحث العلمي واالبتكار 
عٍة من مؤلفاتهم للجامعة  الثالث ، حيث قام عدٌد من أعضاء هيئة التدريس بإهداء ُنسٍخ موقَّ
والُتِقطت لهم الصور التذكارية مع معالي مدير الجامعة والقيادات بالجامعية ، وقد سلمت 

اإلهداءات إلى المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية.
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4- المشاركة في المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي

قامت العمادة بتمثيل الجامعة في فعاليات المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي المنعقد 
علمية  بورقة  العمادة  شاركت  وقد  27-1435/3/29هـ  من  الفترة  خالل  خالد  الملك  جامعة  في 
بعنوان »تجربة عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة في دعم اخالقيات النشر العلمي« 

ألقاها د. محمد السويد.

 

القاء سعادة عميد البحث العلمي ورقة العمل المقدمة من العمادة

وفد العمادة مع مشاركين من الجامعات السعودية
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5- اإلعداد واإلشراف على مشاركة الجامعة في معرض ابتكار 2013

مته مؤسسُة  الذي نظَّ  ) ابتكار 2013   ( العلمي بمعرض  البحث  الجامعُة ممثلًة بعمادة  شاركت 
الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع تحت شعار “ باالبتكار نبني مجتمعًا معرفيًا “ برعاية 
خادم الحرمين الشريفين في الفترة من 28-1 إلى2-2-1435هـ الموافق 1 إلى 5 -12-2013م , والذي 
ُأقيَم في مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض , وشاركت الجامعُة في المعرض 
َم للمبتكرين والمخترعين  َم فيه تعريٌف عن الجامعة والتشجيع والدعم الذي ُقدِّ بركٍن خاصٍّ ُقدِّ
, كما تمَّ توزيُع العديد من المطبوعات التعريفية عن أبرز االبتكارات بالجامعة , وإبراز ما تقدمه 
الجامعُة ألعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات من خدماٍت تساعدهم على البحث واالبتكار. 
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ثانيًا: التطوير التنظيمي

تصميم بوابة ونظام إدارة المشاريع البحثية . 1

جوائز التميز البحثي. 2

متابعة وتحديث خطط العمادة. 3

تأسيس وحدات البحث العلمي ودعم االبتكار بالكليات. 4
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1. تصميم بوابة ونظام إدارة المشاريع البحثية

يأتي هذا المشروع امتدادا لخطط التطوير المستمرة بالعمادة والمتماشية مع الخطة االستراتيجية 
المشاريع وخدمات  إدارة  استشارات  الخبرة في  ذات  الشركات  إحدى  مع  التعاقد  تم  للجامعة، وحيث 
البحثية من لحظة طلب  المشاريع  إدارة  إجراءات  اإللكترونية إلعادة هندسة  النظم والخدمات  تطوير 
دعم المشروع البحثي إلى االنتهاء من النشر وصرف المستحقات وإغالق المشروع ، ومن ثم تطوير 
التكامل مع خوادم  اإلجراءات مع  اإلنترنت وأتمته كافة  اإللكترونية على  العلمي  البحث  بوابة عمادة 
البريد اإللكتروني )Exchange Server( وإدارة المستخدمين )AD( والنظام العام إلدارة المشاريع في 

الجامعة، وتم االنتهاء من المرحلة األولى لمشروع األتمته.

ويمكن تلخيص أهداف المشروع في سياق هذه الثالث مسارات على النحو التالى:

أهداف إعادة هندسة إجراءات المشاريع البحثية :
تطوير إجراءات إدارة المشاريع البحثية في الجامعة بما يتوافق مع التطوير الجاري على . 1

المستويين اإلداري والتقني في الجامعة ويتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
توحيد آليات العمل والنماذج وفقًا ألفضل الممارسات وأقلها بيروقراطية. 2
تطوير سياسات ومعايير إدارة المشاريع البحثية عبر جميع مراحلها بما يتوافق مع أفضل . 3

الممارسات ويتوافق مع نظم ولوائح التعليم العالي.
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أهداف البوابة اإللكترونية :
تطوير بوابة إلكترونية على اإلنترنت تجمع بين البساطة والديناميكية.. 1

نشر المعلومات األساسية حول العمادة ورفع النماذج واألدلة ذات العالقة بأعمال العمادة بطريقة . 2
سهلة ومرنة عبر نظام إدارة محتوى سهل وآمن.

نشر التقارير العامة حول مشاريع البحث العلمي. 3
• احصائية البحوث )عدد المجالت العلمية التي تم النشر فيها ، عدد البحوث المنشورة ، وقيد البحث(	
• احصائية الباحثين )ذكور، إناث ، حسب الجنسية، حسب األعوام .. الخ(	

نشر إعالنات وأخبار العمادة. 4
ربط نظام إدارة المشاريع بالبوابة اإللكترونية. 5

أهداف نظام إدارة المشاريع البحثية :
ربط المستفيدين والمسؤولين عن المشاريع البحثية عبر بيئة عمل إلكترونية تفاعلية سهلة . 1

ومرنة وآمنة.
بناء قاعدة بيانات عن البحوث العلمية وعن الباحثين وعن المراكز البحثية والمحكمين.. 2
أتمتة إجراءات إدارة المشاريع عبر تحويل النماذج المعتمدة إلى نماذج إلكترونية مرتبطة بآلية . 3

تدفق عمل )WorkFlow( مرنة ومتينة بحسب سلم الصالحيات والمسؤوليات.
توفير تقارير وإحصائيات في شكل جداول ورسومات بيانية تعكس الصورة الكاملة عن المشاريع . 4

البحثية في الجامعة بحيث تشمل:
• تقارير عن البحوث من ناحية المواضيع ونسب اإلنجاز.	
• تفاصيل التكاليف المالية المرتبطة بالمشاريع البحثية.	
• تقارير عن الباحثين.	
• تقارير عن المراكز البحثية.	
• تقارير عن المحكمين.	
• تقارير عن البحوث من ناحية أوعية النشر وتصنيفها.	



15 عمادة البحث العلمي )التقرير السنوي(
السنة الجامعية 1434 - 1435 هـ

 مراحل تنفيذ المشروع

شكل )1( مراحل تنفيذ بوابة نظام وإدارة المشاريع البحثية
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جدول )1(: يوضح اإلنجازات الرئيسية لمشروع نظام بوابة المشروعات البحثية

م

NO

العنوان

Title

التاريخ المخطط له

 Original planned
completion date

تاريخ االنتهاء الفعلي

Actual completion date

02/03/2014م20/02/2014معمليات البدأ1

05/03/2014م24/02/2014معمليات التخطيط2

05/03/2014م05/03/2014مالتسليمات: وثيقة وخطة المشروع معتمدة3

05/03/2014م05/03/2014مالتسلمات الجدول الزمني األساسي4

26/03/2014م06/03/2014مجمع متطلبات المشروع وتحليل الوضع الراهن5

تحليل وتصميم البوابة اإللكترونية ونظام إدارة 6
09/04/2014م27/03/2014مالمشاريع البحثية

23/04/2014م10/04/2014متطوير منهجية إدارة المشاريع البحثية7

التسليمات: وثيقة جمع متطلبات المشروع 8
23/04/2014م23/04/2014موتحليل الوضع الراهن

23/04/2014م23/04/2014مالتسليمات: وثيقة تحليل وتصميم النظام9

التسليمات وثيقة منهجية /دليل إجراءات إدارة 10
23/04/2014م23/04/2014مالمشاريع البحثية
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2- جوائز التميز البحثي

وتقدير  واالبتكار  العلمي  البحث  رفع مستوى جودة  العلمي على  البحث  حرصًا من عمادة 
وتشجيع الباحثين المتميزين على مستوى الجامعة، فقد تم أخذ الموافقة من مقام وزارة 
التعليم العالي بالبدء في تفعيل جوائز التميز البحثي في المجاالت األربعة: الباحث المميز، 

البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع واالبتكار على النحو التالي:

جائزة البحث المميز )4 جوائز، بواقع جائزة على مستوى كل مركز (.. 1

جائزة الباحث المميز)جائزتين، بواقع جائزة لكل تخصص أحداها للعلوم اإلنسانية . 2
واإلدارية، واألخرى للعلوم التطبيقية(.

جائزة القسم المميز )جائزتين، بواقع جائزة لكل تخصص أحداها للعلوم اإلنسانية . 3
واإلدارية، واألخرى للعلوم التطبيقية(.

جائزة االبتكار )جائزة واحدة على مستوى الكليات(.. 4

وفقًا  واالبتكار  البحثي  التميز  لجوائز  المنظمة  للقواعد  دليل  بإعداد  العمادة  قامت  وقد 
لالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية، الصادرة باألمر السامي الكريم رقم 
)الثامنة(  . بعد موافقة مجلس الجامعة عليها في جلسته  )7/ب/4403( وتاريخ 1419/4/2هـ 
بتاريخ 1435/5/11هـ ، واعتماد المحضر من معالي وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعة 

بموجب الخطاب رقم )1145( وتاريخ 1435/6/20هـ .
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3- متابعة وتحديث خطط العمادة

قام  وقد  للجامعة،  االستراتيجية  الخطة  مع  تتناغم  استراتيجية  خطة  وفق  العمادة  تعمل 
سعادُة الدكتور محمد بن عبداهلل الشايع وكيُل الجامعِة للدراساِت العليا والبحِث العلمي 
بزيارٍة لعمادة البحث العلمي لالطالع على خطة العمادة ومتابعتها، وقدم سعادته الشكر 
ن جهوَد تقديم الخدمات البحثية ألعضاء هيئة  لعميد البحث العلمي ومنسوبي العمادة وثمَّ

التدريس، والحرص على رضا المستفيدين .
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4- تأسيس وحدات البحث العلمي ودعم االبتكار بالكليات

للبحث  وحدات  إلنشاء  البحث  العمادة  سعت  فقد  الجامعة  مدير  معالى  توجيهات  على  بناء 
العلمي ودعم  البحث  الجامعة، وبما يعمل على تحسين جودة  االبتكار بكليات  العلمي ودعم 
المبتكرين والمخترعين في الكليات. وقد تم صياغة رؤية الوحدة ورسالتها، وأهدافها وبما يعمل 
األقسام  بين  والتنسيق  التكامل  وتحقيق  العلمي،  البحث  بعمادة  الكلية  ارتباط  تعزيز  على 
البحثية  المشروعات  ورعاية  الكلية،  في  العلمي  البحث  أولويات  وتحديد  الكلية،  في  العلمية 

النوعية واالبتكارات العلمية في الكلية.
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ثالثا: المشروعات البحثية المدعومة

دعم المشروعات البحثية. 1

تحديث األولويات البحثية. 2

تدشين األولويات البحثية 1440/1435. 3
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1- دعم المشروعات البحثية

دورتها  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  المدعومة  البحثية  للمشروعات  التقدم  باب  فتح  عن  االعالن  تم 
البحوث  عدد  وبلغت  المعلنة،  البحثية  لألولويات  وفقًا  وذلك  1435/1434هـ  الجامعي  للعام  الرابعة 

المستلمة خالل مهلة التقديم ما يقرب من 200 مشروعًا بحثيا كما هو موضح بالجدول رقم )2(: 

جدول )2(: مقارنة المشروعات البحثية المقدمة للدعم فى مراكز البحوث 

المشروعات البحثية المقدم للدعم

1432/14311433/14321434/14331435/1434المركز

336484108مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

22323236مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية

18331312مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية

2632--وحدة العلوم األساسية

156188المجموع
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التالية مقارنة عدد المشروعات البحثية المقدمة للدعم في كل مركز على  وتوضح األشكال 
مدار السنوات

شكل )2(: مقارنة عدد المشروعات البحثية المقدمة للدعم بمركز بحوث العلوم االنسانية واإلدارية

شكل )3(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بمركز بحوث العلوم الصحية 
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شكل )4(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بمركز بحوث الهندسة 

شكل )5(: مقارنة عدد المشروعات البحثية بوحدة العلوم األساسية
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2- تحديث األولويات البحثية

بالجامعة وفقًا للتوجهات االستراتيجية،  العلمي  البحث  إعادة رسم خارطة  إلى  العمادة  سعت 
وارتباطًا بكل من خطط وزارة التعليم العالي بالمملكة وخطط مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية، وعلى ذلك تم تنظيم مجموعة من ورش العمِل لتحديد األولوياِت البحثيِة في لقاء مع 
مندوبي الدوائر الحكومية في المركز الرئيس للجامعة بالمجمعة ، وفروع الجامعة في محافظة 

الزلفى ورماح.
و تأتي هذه الورش تفعياًل لتوجيهات معالي مدير الجامعة في االلتقاء بالمجتمع المحلي, وتحديد 
المشكالت، والمساهمة بحلها من خالل األبحاث العلمية. وقد تناولت الورش دوَر البحوِث العلميِة 
تمَّ  محاور  إستبيان مكون من خمسة  على  االعتماد  وتمَّ  المستدامة،  المجتمعية  التنمية  في 
عرضها ومناقشتها لمساعدة العمادة في تحديد أولويات البحوث العلمية، وبما يخدم المجتمع 
المحيطة  بالمحافظات  المحلية  البيئة  تواجهها  التي  المشاكالت  حلِّ  على  ويساعد  المحلي، 

بالجامعة من مشاكل إدارية وصحية واجتماعية ومرورية وغيرها.

3- تدشين األولويات البحثية 1440/1435

فى ضوء التواصل مع المجتمع المحلى المحيط بالجامعة من أجل تحقيق منظومة تكاملية للربط 
بين احتياجات الكليات والمجتمع المحلى والبحث العلمي بما يتوافق مع الخطة االستراتيجية، 
وفى ضوء مجموعة من ورش العمل التي تم عقدها في المحافظات التابعة للجامعة وتحليل 
البحوث  مراكز  النتائج على  وبعد عرض  المحلى،  المجتمع  قيادات  تلقيها من  تم  التي  الردود 
بالجامعة مع االستئناس برأي ذوى التخصص من الكليات العلمية المختلفة بالجامعة، فقد تم 
األولويات تم تدشينها على  للفترة 1440/1435هـ، وهذه  البحثية  األولويات  الخروج بمجموعة من 
لها،  وفقًا  العلمية  ببحوثهم  القيام  أجل  من  التدريس  هيئة  ألعضاء  وإتاحتها  العمادة  موقع 

وتغطى الخطة البحثية للجامعة األولويات البحثية في المجاالت التالية:
• مجال البيئة الجامعية والنظم األكاديمية.	
• احتياجات المجتمع المحلي.	
• المشكالت السلوكية واالجتماعية التي يعانى منها المجتمع )الفقر والبطالة. العنف األسري 	

والمجتمعي، المخدرات، األمن الفكري(.
• المجاالت الصحية والطبية.	
• المجاالت االدارية: )الفساد اإلداري وحماية النزاهة، كفاءة مؤسسات التشغيل والتدريب وفاعليتها 	

في القطاعين العام والخاص، الحوكمة المؤسسية، تطوير االدارات والخدمات الحكومية (.
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• مجال السالمة المرورية.	
• مجاالت الطاقة والمياه.	
• مجال العلوم الشرعية )بحوث التأصيل الشرعي، بحوث األسرة، بحوث المرأة والطفل(.	
• مجاالت اللغة العربية.	
• المجال البيئي.	
• مجاالت النانو.	

وفيما يلى عرضًا لبعض األفكار البحثية التي يمكن أن تندرج تحت كل مجال من المجاالت السابقة 
والتى تمثل قائمة أولويات البحث العلمي 1440/1435هـ في المجاالت المختلفة التالية:
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أوالً: مجال البيئة الجامعية والنظم األكاديمية

• النظم اإلدارية بالجامعة ومنها:	

تشخيص الوضع اإلداري في جامعة المجمعة )جوانب القوة وجونب الضعف(.. 1

االحتياجات التدريبية للهيئة اإلدارية في جامعة المجمعة.. 2

مالئمة البيئة التعليمية في جامعة المجمعة للتعليم الجامعي.. 3

التعليم االلكتروني في جامعة المجمعة.. 4

أثر التوزيع الجغرافي لكليات الجامعة على األداء.. 5

التعامالت اإللكترونية والتحول اإللكتروني.. 6

نظم السالمة واألمن بالجامعة.. 7

برامج خدمات ذوى االحتياجات الخاصة.. 8

• دراسات تتعلق بالطالب ومنها:	

تنمية قدرات الطالب ومهاراته ) البحثية ، االبتكارية....الخ(.. 1

المشكالت النفسية والسلوكية والتربوية واالجتماعية التى تواجه الطالب.. 2

الخصائص األكاديمية )المؤهالت( للطالب والخريجين العاطلين والعاملين من خريجي . 3

الجامعة: اعتبارات للمواءمة.

منهجية التعامل مع الفضائيات واإلنترنت.. 4

• دراسات مرتبطة بالمناهج الدراسية ومنها:	

نقاط القوة ونقاط الضعف في البرامج األكاديمية التي تطرحها جامعة المجمعة.. 1

تطوير البرامج األكاديمية في الجامعة في ضوء المعايير الوطنية لالعتماد وضمان الجودة.. 2

درجة توافق خطط التدريب الميداني وبرامجه المطبقة.. 3
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• دراسات مرتبطة بعضو هيئة التدريس	

درجة امتالك اعضاء هيئة التدريس المهارات التعليمية الالزمة.. 1

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة في ضوء متطلبات اقتصاد . 2

المعرفة.

دور مراكز تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في بناء القدرات األكاديمية واإلدارية.. 3

ثانيًا: احتياجات المجتمع المحلي ومنها:

دور الجامعة في تنمية المجتمع المحلى.. 1

مشكالت وقضايا المجتمع المحلى.. 2

أثر مدن الصناعة واألعمال على تنمية المجتمع المحلى.. 3

توافر الخدمات المقدمة لذوى االحتياجات الخاصة.. 4

ثالثًا: المشكالت السلوكية واالجتماعية ومنها:

اآلثار االجتماعية واالقتصادية للفقر والبطالة.. 1

ظاهرة التدخين والمخدرات.. 2

العنف األسري والمجتمعي.. 3

مؤسسات العمل الخيري في المملكة العربية السعودية.. 4

األمن الفكري: مشاكل وحلول.. 5

تفعيل وتطوير دور رعاية األيتام.. 6
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رابعًا: المجاالت الصحية والطبية ومنها:

صحة الفم واألسنان.. 1

االضطرابات األيضية.. 2

الحساسية والمشاكل الجلدية.. 3

مشاكل التغذية.. 4

العالج بالخاليا الجذعية.. 5

تكنولوجيا النانو.. 6

اضطرابات الكبد.. 7

االضطرابات الجينية.. 8

صحة البيئة.. 9

تقديم الخدمات الصحية.. 10

أمراض الفشل الكلوي في المملكة.. 11

انتشار السمنة بالمملكة.. 12

االمراض العصبية في المملكة.. 13

خامسًا: المجاالت االدارية ومنها:

تطوير االدارات والخدمات الحكومية والتنسيق المتبادل وتالشي االزدواجية لحل المشكالت.. 1

الفساد اإلداري وحماية النزاهة.. 2

كفاءة مؤسسات التشغيل والتدريب وفاعليتها في القطاعين العام والخاص.. 3

الحوكمة المؤسسية في القطاعين العام والخاص.. 4
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سادسًا: مجال السالمة المرورية ومنها:

أمان الطرق وسالمة المركبات.. 1

سلوكيات مستخدمي الطرق وأثرها في السالمة والعملية المرورية.. 2

تأثير التخطيط الحضري في السالمة واالزدحام المروري.. 3

فعالية برامج مدارس تعليم قيادة السيارات.. 4

ضوابط ومعايير ورش صيانة المركبات.. 5

سابعًا: مجاالت الطاقة والمياه ومنها:

أنظمة الشبكة الكهربية الذكية.. 1

تطوير وابتكار نظم للطاقة المتجددة وتخزينها.. 2

الربط الكهربائى لمصادر الطاقة المتجددة على الشبكة.. 3

استخدام خطوط نقل الطاقة الكهربائية في االتصال.. 4

دراسة وتقييم جدوى استخدام الطاقة المتجددة فى المملكة.. 5

اقتصادياي المصادر المائية وتطوير تقنيات معالجة المياه.. 6

اإلدارة المتكاملة للمصادر المائية.. 7

حماية مصادر المياه السطحية والجوفية.. 8

تأثير التغيرات المناخية على مصادر المياه السطحية والجوفية.. 9

ثامنًا: مجال العلوم الشرعية ومنها:

بحوث التأصيل الشرعي.. 1

بحوث األسرة.. 2

بحوث المرأة والطفل.. 3
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تاسعًا: مجاالت اللغة العربية ومنها:
القراءات القرآنية وتوجيهاتها في التفاسير القرآنية.. 1

لغة وسائل التواصل االجتماعي بين العربية الفصحى والعامية المحلية.. 2
االجناس االدبية لدى ادباء المملكة العربية السعودية في العصر الحديث.. 3
تدريس اللغة العربية عن طريق التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد.. 4
معاجم اللهجات السعودية ومدى صلتها بالعربية الفصحى.. 5
تحسين مهارات اللغة العربية لدى طالب الجامعات السعودية                                . 6

)مهارات القراءة – الكتابة – التحدث – االستماع(.
معجم االدباء المعاصرين في المملكة العربية السعودية.. 7
تبسيط اللغة العربية للناطقين بغيرها.. 8
المحتوى العربى على اإلنترنت.. 9

اللغة العربية والتقنية.. 10

عاشرًا: المجال البيئي ومنها:
تحسين إنتاجية األراضي والمياه.. 1

تدهور البيئة والموارد الطبيعية بالبيئة المحلية.. 2
اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على مستوى البلديات.. 3
فساد وتلوث االغذية والتسمم الغذائي بالمنتجات النباتية و الحيوانية وطرق الحد منه.. 4
تنويع المحاصيل الزراعية واستنباط اصناف جديدة متأقلمة على الظروف البيئية في . 5

المملكة العربية السعودية.
اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة على مستوى البلديات.. 6

الحادي عشر: مجاالت أخرى:
الحاسبات.. 1

الروبوت.. 2
تطبيقات النانو.. 3
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رابعًا: برامج التواصل مع المستفيدين

1 . Google Scholar تقديم برنامج تدريبى عن الباحث العلمى من جوجل 

 عقد لقاءات علمية بكلية التربية بالمجمعة والزلفى لتشجيع البحث  العلمي. 2
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Google Scholar 1- تقديم برنامج تدريبى عن الباحث العلمى من جوجل

قامت العمادة بمبادرة لزيادة حركة النشر في االوعية الدولية ومساعدة الباحثين على حصر انتاجهم 
الفكرى وإنشاء صفحات شخصية لهم على موقع “الباحث العلمى من جوجل” وبما يسهم فى توثيق 
مؤشرهيرش باستخدام  للباحث  العلمية  االنتاجية  قياس  كيفية  توضيح  مع  لهم،  العلمى  اإلنتاج 

Hirsch Index. وذلك من خالل ثالثة مراحل على النحو التالى:
• المرحلة األولى: عقد ورشةتدريببةلوكالء الكليات ورؤساء وحدات البحث العلمي بالكليات.	
• هيئة 	 لعضوات  الفني  الدعم  لتقديم  النسائي  العنصر  من  منسقات  تدريب  الثانية:  المرحلة 

التدريس من النساء.
• المرحلة الثالثة: عقد ورش تدريبية ألعضاء هيئة التدريس من الجنسين من منسوبي الجامعة 	

بجميع المحافظات.

وقد دشن سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبداهلل الشايع 
انطالق الدورات  التدريبية، وذلك بحضور عميد البحث العلمي سعادة الدكتور محمد بن ناصر السويد 
ووكالء العمادة د. ابراهيم الحسينان ود. عبيد  السبيعي ومستشار العمادة سعادة االستاذ الدكتور 

طارق اسماعيل.

د. الشايع يدشن دورات عمادة البحث العلمي عن الباحث العلمي من جوجل
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التعليم  عمادة  مع  بالتعاون  التدريبي  البرنامج  هذا  بتقديم  األولى  المرحلة  فى  العمادة  وقامت 
االلكتروني بالجامعة لسعادة وكالء الكليات ورؤساء وحدات البحث العلمى بالكليات، وقام بتنفيذ 
واألستاذ  العلمي،  البحث  عمادة  إسماعيل مستشار  الدكتور طارق  العمل كل من سعادة  ورشة 
م عميُد البحث العلمي  فيصل الشمري من عمادة تقنية المعلومات. وفي ختام ورشة العمل قدَّ
د على استعداد العمادة للتواصل مع الجميع لتقديم الدعم  ُشكَرُه للحضور على مشاركتهم، وأكَّ

الالزم لتفعيل صفحات منسوبي الجامعة على جوجل سكولر .

العنصر  من  منسقات  تدريب  تم  جوجل  من  العلممى  الباحث  عمل  لورش  الثانية  المرحلة  وفى 
مستشار  سعادة  قام  وقد  النساء،  من  التدريس  هيئة  لعضوات  الفنى  الدعم  لتقديم  النسائى 

العمادة األستاذ الدكتور طارق اسماعيل بتدريب المنسقات باستخدام التقنيات الحديثة.
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الجنسين من  التدريس من  تدريببة ألعضاء هيئة  للتدريب تم عقد ورش  الثالثة  المرحلة  وفى 
ورش   10 من  يقرب  ما  تنفيذ  وتم  للجامعة،  فروع  بها  التى  المحافظات  في  الجامعة  منسوبى 
عضو   165 تدريب  وتم  اسماعيل،  طارق  الدكتور  األستاذ  العمادة  مستشار  سعادة  قدمها  عمل 
هيئة تدريس وباحث من منسوبى الجامعة من الجنسين فى المحافظات المختلفة، وذلك وفقًا 

للجدول التالى: 

جدول )3(: أعداد المتدربين للبرنامج التدرببى الباحث العلمى من جوجل وفقًا للمحافظات

مجموعنساءرجالالمحافظة

354580المجمعة

202040الزلفى

153045الحوطة

7095165مجموع

شكل )6(: أعداد المتدربين للبرنامج التدرببى الباحث العلمى من جوجل وفقًا للمحافظات
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دورة تدريبية بمقر الجامعة بالمجمعة ألعضاء هيئة التدريس عن الباحث العلمي من جوجل

ورشة التدريب لبرنامج الباحث العلمى من جوجل بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالحوطة
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2- عقد لقاءات علمية بكلية التربية بالمجمعة والزلفى لتشجيع البحث العلمي

أقامت العمادة بالتعاون مع كلية التربية بالمجمعة لقاء بعنوان “كيف نشجع البحث في العلوم 
الجنسين.  من  الكلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  الزمالء  بحضور  الباحث”، وذلك  وندعم  اإلنسانية 
وقدم اللقاء سعادة عميد البحث العلمي الدكتور محمد بن ناصر السويد، وقد تضمن الحديث ثالثة 

محاور:

المحور األول: شبهات حول البحوث التربوية واإلنسانية، والرد عليها وحلولها.

المحور الثاني: التحكيم العلمي )أساليبه ومراحله ومشكالته ...(

المحور الثالث: إدارة وقت الباحث.
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الجنسين  التدريس من  تثقيفية ألعضاء هيئة  اقامة  تم  بالزلفي  التربية  مع كلية  بالتعاون  كذلك 
بعنوان مداخل تحسين فرص قبول المشروعات البحثية، و قام سعادة األستاذ الدكتور طارق إسماعيل 
دوافع  اآلتي:   عن  تكلم  وقد  للبحوث(،  العلمي  النشر  فرص  )زيادة  عن:  بالحديث  العمادة  مستشار 
النشر العلمي وإعداد البحث العلمي وتقديم البحث العلمي للنشر أو الدعم و  كيف تزيد فرص قبول 

مشروعك البحثي.

خامسا: االنتاج البحثي لجامعة المجمعة

Web of Knowledge Thomson Reuters 1- تصنيف الجامعة فى قاعدة بيانات المعرفة

أحرزت جامعة المجمعة مكانة جيدة وتقدما في المجال البحثي مقارنة بغيرها من الجامعات السعودية 
 Web of Knowledge Thomson المعرفة  بيانات  قاعدة  في  السعودية  الجامعات  تصنيف  حسب 
Reuters، وفقًا لما يشير إليه التقرير الذي أصدرته مدينة الملك عبدالعزيز للعوم والتقنية بالتعاون مع 
مؤسسة تومسون “ رويترز “ عن مؤشرات األداء البحثي للمؤسسات العلمية في المملكة خالل الفترة 
من 2008 إلى 2012. وبحسب التقرير المشار إليه، قد حققت جامعة المجمعة تقدمًا في النشر الدولى 
المرتبطة  التخصصات  مخرجات  وفي  والرياضيات  الفيزيائية  والعلوم  الهندسة  مجاالت  في  وخاصة 
بعلوم الحياة كاألحياء والعلوم السريرية، والطبية والصحية، حيث حصلت على معدل استشهادات 
مرجعية لالقتباسات وصل الى 0.85 بينما بلغ المتوسط العالمي 1.00 ، في حين أن المعدل الذي حصلت 

عليه جامعة الملك سعود 0.99 .
الصحيح  الطريق  في  تسير  الجامعة  أن  تثبت  المجمعة  لجامعة  الجديدة  العلمية  االضافة  هذه  إن 
مدير  معالي  قبل  من  المباشر  الدعم  مستثمرتًا  العلمي،  البحث  مجال  في  التنافسية  لتحقيق 
الجامعة والقيادات العليا وتعاون العمداء واستعداد أعضاء هيئة التدريس بعد توفيق اهلل، ويعتبر 
للخطة  ومحققًا  المرسومة  العمادة  أهداف  مع  متماشيًا  الجامعة  عليه  حصلت  الذي  المؤشر  هذا 

االستراتيجية لعمادة البحث العلمي.
وبتحليل جهود عمادة البحث العلمي في تشجيع البحث العلمي والنهوض به وتحقيق الجودة على 

حساب الكم، تبين ما يلي:
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بلغ اجمالي عدد المشروعات البحثية المدعومة 52 مشروعًا خالل فترتي الدعم )األولى والثانية( في . 1
عامي 2011 و 2012 في مجاالت الهندسة والعلوم األساسية والعلوم الطبية، بخالف ما تم دعمه في 

مجاالت العلوم اإلنسانية واإلدارية، كما يتضح من الجدول رقم )4( التالى.

 جدول )4(: عدد المشروعات البحثية المدعومة فى عامى 2011 و 2012 فى في مجاالت الهندسة والعلوم األساسية والعلوم الطبية

المتوسط20112012المجال البحثى

183325مجاالت الهندسة والعلوم األساسية

223227مجاالت العلوم الطبية 

203252المتوسط

عالمية  علمية  مجالت  في  المنشورة  العلمية  األوراق  عدد  فإن   “ رويترز   “ تومسون  لتقرير  وطبقًا 
ومصنفة في قاعدة بيانات المعرفة بلغ 19 ورقة علمية خالل الفترة من 2008 الى 2012 ، بالرغم من ان 
نشأة عمادة البحث العلمي بالجامعة وإنتاج البحوث العلمية والنشر الدولي لم يبدأ إال مع نهاية 
من   %40 من  يقترب  عالميًا  المصنفة  المجالت  في  العلمي  النشر  معدل  فإن  ذلك  ومع   ،  2011 عام 
إجمالي البحوث العلمية المدعومة من عمادة البحث العلمي، مما يشير إلى الجهود المبذولة من 
العمادة للنشر العلمي وارتفاع جودة البحوث المنشورة. أما باقي البحوث المدعومة فقد نشرت في 

مجالت عالمية محكمة لكنها مصنفة في قواعد أخرى.

واألوراق . 2 البحوث  من  فقط  ينشر  ما  بعدد  تعني  كمية  األولى  زاويتين؛  من  العلمي  للنشر  ينظر 
العلمية، الثانية وهي األهم من وجهة نظر الدوريات العلمية المتخصصة في النشر العلمي وهو 
قياس متوسط األثر من االستشهادات المرجعية؛ والذي أحرزت فيه جامعة المجمعة تفوقًا ملحوظًا، 
من  يقترب  مرتفع  متوسط  وهو   0.85 المجمعة  لجامعة  العلمي  للنشر  االثر  متوسط  بلغ  حيث 
متوسط األثر لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والذي بلغ 0.86 . هذا واحتلت جامعة المجمعة 
تفوق  الذى  المرجعي  األثر  متوسط  حيث  من  السعودية  الجامعات  مستوى  على  الثامن  الترتيب 
على نظيره في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاث )متوسط 0.81( جامعة 
)0.68( جامعة جازان  )0.49( جامعة طيبة  القرى  ام  )0.55( جامعة  الملك خالد  )0.79( جامعة  القصيم 

)0.57( جامعة األميرة نورة 0.17( جامعة الجوف )0.57(.
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يالحظ نمو النشر العلمي في جامعة المجمعة في المجالت العلمية العالمية المصنفة في قاعدة . 3
الملك عبدالعزيز للعوم  تقرير مدينة  التي لم يشملها  السنوات  “ في  “رويترز  بيانات تومسون 

والتقنية وذلك بعد عام 2012، كما يتضح من الجدول رقم )5( التالي:

Web of Knowledge Thomson Reuters جدول )5(: عدد االوراق العلمية المنشورة في مجالت عالمية مصنفة في قاعدة بيانات المعرفة

% التغيرالعددالعام

سنة األساس201119 – 2012

201323%26+

+100%201419 )حتى شهر 6: جون (

مجالت  في  والمنشورة  المجمعة  لجامعة  العلمية  األوراق  عدد  أن   )5( رقم  الجدول  من  ويتبين 
عالمية مصنفة في شبكة المعرفة في عام 2013 قد زاد بمعدل 26% مقارنة بما تم نشره في عامي 
2011 و 2012 . وكذلك الحال في عام 2014، حيث أن ما تم نشره خالل النصف األول من عام 2014 يقارب 
ما تم نشره خالل عامي 2011 و 2012 ، مما يدل على ارتفاع معدل النشر العلمي بجامعة المجمعة 

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.	
• من 	 التدريس  هيئة  ألعضاء  الجانب  هذا  في  تقديمها  تم  التي  التدريبية  الدروات 

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

البحوث  مستوى  تجويد  في  فعال  بشكل  أسهم  مما   ، العلمية  الكفاءة  ذوي  من 
المنشورة وصوالً للنشر في المجالت العالمية المصنفة في شبكة المعرفة.

• أخذ الموافقة من مقام وزارة التعليم العالي بالبدء في تفعيل جوائز التميز البحثي 	
في المجاالت األربعة على النحو التالي:

الباحث المميز، البحث المميز، القسم العلمي المميز، اإلبداع واالبتكار.
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سادسًا: المشاكل والمعوقات والرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة

المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة . 1

الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة. 2
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 )1( المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة 
فى  التطوير  عملية  واجهت  التى  والصعوبات  والمعوقات  المشاكل  بعض  هناك  الحال،  بطبيعة   
الجامعة  قيادات  من  والدعم  وتعالى  اهلل سبحانه  بفضل  عليها  والتغلب  عالجها  تم  وقد  العمادة، 
وعلى رأسها الدعم الالمحدود لمعالى مدير الجامعة، ويوضح الجدول رقم )6( ملخصًا لهذه المشاكل 

والمعوقات وكيفية عالجها: 

جدول )6(: المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة وطرق عالجها 

طرق عالج المشاكل والمعوقاتالمشاكل والمعوقات

عدم وجود حصر لإلنتاج العلمي 
ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة من 

قبل أقسامهم العلمية 

إصدار دليل االنتاج الفكري ألعضاء هيئة التدريس بجامعة المجمعة.
تدريب المتدربين على إنشاء صفحات شخصية لهم لحصر اإلنتاج 

Google Scholar الفكري لهم على موقع

انخفاض وعى اعضاء هيئة التدريس 
بأهمية النشر العلمي الدولي

المشاركة فى تقديم ورشة العمل التي أقامتها وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي بعنوان "التأليف والترجمة والنشر 

العلمي في جامعة المجمعة"، 2 محرم 1435 هـ.
عقد العمادة مجموعة من الورش التثقيفية عن النشر الدولي وأهميته 

ألعضاء هيئة التدريس بالكليات فى المحافظات المختلفة. 
ربط الدفعة األخيرة من الدعم 25% بالنشر العلمي للبحوث المدعومة.

ضعف تزويد العمادة باإلنتاج البحثي 
المدعوم من قبل الجامعة

ربط صرف مبالغ الدعم للمشروعات البحثية حسب نسب االنجاز لكل 
مشروع بحثى.

التنسيق مع مراكز البحوث برفع تقارير دورية عن نسب انجاز المشروعات 
البحثية.

عدم وجود قاعدة بيانات للمحكمين 
التنسيق مع مراكز البحوث إلنشاء قواعد بيانات للمحكمين. الخارجيين

تعدد االجراءات واألوراق الالزمة للتقدم 
للحصول على دعم للمشروعات 

البحثية، ومتابعة البحوث المقبولة 
للدعم.

تم تصميم بوابة ونظام إدارة المشاريع البحثية.
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طرق عالج المشاكل والمعوقاتالمشاكل والمعوقات

عدم كفاية األدلة للباحثين عن دعم 
المشروعات البحثية 

تم اصدار كتيب دليل إجراءات البحوث المدعومة.
تم اصدار كتيب استراتيجية العمادة 1436/1433

عدم التشجيع الكاف ألعضاء هيئة 
التدريس المتميزين على مستوى 

الجامعة 

تم أخذ الموافقة من مقام وزارة التعليم العالي بالبدء 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 وفقًا للتوجهات 
االستراتيجية، وارتباطًا بكل من خطط وزارة التعليم العالي بالمملكة 

وخطط مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
تدشين األولويات البحثية 1440/1435 فى ضوء التواصل مع المجتمع 

المحلى المحيط بالجامعة من أجل تحقيق منظومة تكاملية للربط بين 
احتياجات الكليات والمجتمع المحلى والبحث العلمى بما يتوافق مع 

الخطة االستراتيجية. 

عدم وجود برامج للتواصل مع 
المستفيدين

عقد لقاءات علمية بالكليات فى المحافظات التى يتواجد بها فروع 
للجامعة، من أجل مد جسور التواصل، والتشجيع على البحث العلمي. 

فتح حساب على موقع تويتر.
فتح حساب على الفيس بوك.



43 عمادة البحث العلمي )التقرير السنوي(
السنة الجامعية 1434 - 1435 هـ

 )2( الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة

االنتاج  بتطوير  االهتمام  نحو  محددة  ورسالة  واضحة  رؤية  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  لدى 
تذليل  على  والعمل  أدواته،  وتحسين   ، بها  البحثية  والمراكز  التدريس  هيئة  ألعضاء  الفكري 
الصعوبات أمام الباحثين، ويمكن عرض الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة على النحو التالى:

• الرفع بإنشاء مبنى مركزي لمراكز البحوث بالجامعة فى موقع جعرافى واحد، مع استكمال 	
التجهيزات الالزمة. 

• استكمال إنشاء معامل بحثية متخصصة تابعة للمراكز البحثية.	

• 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 مجال 

البحث العلمي.

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

• إعداد قاعدة بيانات عن المؤتمرات المحلية والعالمية.	

• عقد إتفاقيات بين مراكز البحوث الثالثة بالجامعة ونظيراتها في الجامعات المختلفة.	

• نشر ثقافة المشروعات البحثية المشتركة بين التخصصات المختلفة.	




