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كلمة عميد البحث العلمي
تسعى جامعة املجمعة تحت القيادة الرشيدة ملعاي املدير الدكتور خالد بن سعد املقرن إيى تشجيع ودعم البحث العلمي ف الجامعة
وتوجيهه لخدمة املجتمع املحل واملساهمة ف التنمية املستدامة ف املنطقة ،وقد كان من ثمار هذا التشجيع تحقيق التميز لهذه
ً
الجامعة الفتية التي اعتادت على االنجازات والخروج من النمطية التقليدية ،حيث تم دعم ما يقرب من  133مشروعا بحثيا ف
العامين الجامعيين  1432-1431و 1433-1432هـ بتكلفة إجمالية تقترب من الخمسة ماليين ،وقد نشر العديد منها ف املجالت املحلية
واإلقليمية والدولية.
وقد طورت عمادة البحث العلمي هدفها ف العام الجـامع 1434-1433ه ـ مـن مجـرد تشـجيع البـاحثين علـى االنتـاج العلمـي ،ايـى
الحــرع علــى كن تكــون املشــاريع البحثيــة املدعومــة فات جــودة مرتفعــة وكن تســاهم يشــكس فعــاف فـ التنميــة املســتدامة فـ املنطقــة ،ومــن
هــذا املنطلــق فقــد تمــت مناقشــة اآلليــة التــي ســوم يــتم بنــات عليهــا تقيــيم املشــاريع البحثيــة بمــا ي ــمن تحقيــق الجــودة واملســاهمة فـ حــس
جزت من املشاكس التي يعاني منها املجتمع املحل  .كما تسعى العمادة على تعويض تشجيع الباحثين للنشر ف املجالت الدولية املصنفة ف
قواعد البيانات العاملية املرموقة بما يعمس على رفع تصنيف جامعة املجمعة ضمن الجامعات فات التصنيفات املرموقة.
وتسعى العمادة من خالف تقييمها لعملها ف السنوات السابقة ايى تبني الخطوات ال رورية التي تحتمهـا املرحلـة الحاليـة كـي تحقـق قفـزة
نح ــو امم ــام باتج ــاه دع ــم وتش ــجيع النش ــاف البح ــي ال ــذ يتواف ــق م ــع التوجه ــات الوطني ــة واإلقليمي ــة ف ـ كهمي ــة انت ــاج املعرف ــة و ــناعة
الرفاهيــة ،مــع العمــس علــى تبنــم مجموعــة مــن امهــدام التشــويلية بمــا يتوافــق مــع الخطــة االســتراتيجية للعمــادة والتــي تتنــا م مــع الخطــة
االستراتيجية للجامعة.
الدكتور :محمد بن نا ر السويد
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ً
وفيما يلى حصرا بإنجازات العمادة خالف العام الجامع 1434/1433هـ:

أوال :تطوير
الهيكل اإلداري

تم تطوير الهيكس اإلدار ليواكب التوسع والنمو ف كنشطة العمادة خا ة يعد إنشات وحدة االبتكار ودعم املخترعين .وفيما يلى الهيكـس
اإلدار املعدف للعمادة:
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ثانياً :توصيف
الوظائف
تم اعداد دليل لتوصيف الوظائف بالعمادة بحيث يوضح ما يلى:
• توصيف جميع الوظائف الواردة في الهيكل التنظيمي.
• تحديد اختصاصات ومهام كل وظيفة.
• تحديد التبعية اإلدارية لكل وظيفة.

ثالثا ً :ملخصا ً ألبرز
االنشطة والمبادرات
والمشاريع
تقوم عمادة البحث العلمي بعملها وفق خطتهاا استاتتاتيةية والمنماةمة ماع الاطاة استاتتاتيةية
للةامعة  ،وقد تعت العمادة على بناء خطتها التشغيلية بما تتضمنه من مباادرات تتتام الطتياق حاو
تحقيق خطتها استتتاتيةية  .وتتمثل تلك المبادرات فيما يلي :

أوالً:المستفيدون:
البعد االستراتيجي :املتستييدن
الهدف االستراتيجي :تقديم خدمة بحثية منيزة تخدم البيئة األكادينية من أجل اإلسهام في تحقيق درجة عالية من الجودة ناالعتناد ،نفق املتطلبات الوطهية نالعاملية،
ناإلسهام في تهنية القدرة التهافتسية لطالب نطالبات الجامعة في سوق العنل من خالل البحوث ناالبتكارات ،بنا يتسهم في بهاء الشراكة املجتنعية.
الهدف التيصيلي :تقديم خدمة احترافية تتساعد املخترع ناملبتكر من تحقيق أهداف اإلبداعية.
 -املبادرات

 -أنشطة التهييذ

 -مؤشرات األداء

 استكشاف األطر التهظينية لبعض مراكز االبتكارالطالبي نطهيا ندنليا.
 انشاء مركز االختراعاتناألفكار الطالبية املتنيزة

 تأسيس نحدة تكو نواة مركز االختراعات ناألفكارالطالبية املتنيزة.
 إعداد دليل إرشادي للكليات إلنشاء نحدات ملركزاالبتكار الطالبية.
 ترشيح منتسق من كل كلية ليعنل كضابط اتصال بيالعنادة نالكليات.

 -متسؤنلية التهييذ

 عنادة البحث العلني. عدد األدلة املهجزة. -عدد املنتسقي من الكليات.

 عنادة شؤن الطالب. مراكز البحوث بالجامعة. نكالة الجامعة للشؤن األكادينية. -كليات الجامعة.
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وقد تماض من دعم هذه المبادرة من قبل عمادة البحث العلمي الى ا شاء وحدة اسبتكار ودعم
الماتتعين داخل العمادة ،والتي شكلت واة حقيقية اتتطاعت من خاللها العمادة ان تدعم الماتتعين
والمبتكتين من أعضاء هيئة التدريس والطالب في الةامعة ،حيث مكنتهم من المشاركة الفعالة في
المناتبة المحلية والدولية  .وأثمت عن ذلك ان حصدت اختتاعاتهم جوائز عالمية تضاف لتصيد
الةامعة .
ولقد ا شأت العمادة رابطاُ على موقعها اسلكتتو ي لتمهيل تمةيل الماتتعين من أعضاء هيئة
التدريس والطالب في الةامعة ،وتعت الى توثيق هذه الةهود من خالل إعداد دليل للماتتعين داخل
الةامعة يحوي على أتماءهم وصورهم و بذة عن مشاريعهم واختتاعاتهم .وقد شاركت به العمادة في
المناتبات الداخلية والاارجية.
كما تعت العمادة على تبني إ شاء وحدات البحث واسبتكار داخل الكليات والتي توف يبدأ
العمل بها خالل العام الدراتي القادم 1435/1434ها .وما كان ذلك ليحدث اس بعد ان أدرك
المعنيين أهمية ما تقوم به العمادة من جهود يةب دعمها كي تقوم بعملها وفق آلية يتم فيها التنميق
بين العمادة وكليات الةامعة ممثلة في أعضاء هيئة التدريس والطالب .
البعد االستراتيجي :املتستييدن
الهدف االستراتيجي :تقديم خدمة بحثية منيزة تخدم البيئة األكادينية من أجل اإلسهام في تحقيق درجة عالية من الجودة ناالعتناد ،نفق املتطلبات الوطهية نالعاملية،
ناإلسهام في تهنية القدرة التهافتسية لطالب نطالبات الجامعة في سوق العنل من خالل البحوث ناالبتكارات ،بنا يتسهم في بهاء الشراكة املجتنعية.
الهدف التيصيلي :زيادة الكياءة الداخلية (الرسوب – الهجاح  -التتسرب) في جنيع كليات الجامعة
املبادرات

أنشطة التهييذ

مؤشرات األداء

إدراج بحوث ندراسات الكياءة

 حث الكليات بتشجيع األقتسام األكادينية على دراسةكياءة القتسم الداخلية ،من أجل استشعار هذه
القضية.

 -عدد الدراسات التي يتم دعنها

الداخلية

للجامعة

نأنتسب

الطرق لتحتسينها
ضنن أنلوية البحوث املدعومة
بالجامعة.

 إعداد نشرات توعوية عن الكياءة الداخلية للجامعةنللكليات.
 نشر االنلويات البحثية على موقع العنادة نمراسلةالكليات بها.

نذات
الداخلية

متسؤنلية التهييذ

عالقة

بالكياءة

-

عنادة البحث العلني.

-

مراكز البحوث بالجامعة.

-

نكالة الجامعة للشؤن األكادينية.

-

كليات الجامعة.

تبنت العمادة منذ مطلع العام الدراتي 1434/1433ها رتم خارطة طتيق لتحديد
األولويات البحثية التي يةب أن يتكز عليها دعم المشاريع البحثية .وفي ضوء ذلك فقد أشتكت
العمادة أعضاء هيئة التدريس في األقمام العلمية وشةعتهم على استهام في رفع الكفاءة الداخلية من
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خالل اتتطالع متئياتهم عن أهم المشكالت ذات العالقة والتي يمهم في دراتتها وحلها زيادة الكفاءة
الداخلية .لقد تاهمت العمادة من خالل تنفيذها لهذه المبادرة اتتةالء األولويات البحثية التي توف
يتكز عليها دعم المشاريع البحثية في المنوات القادمة بإذن اهلل تعالى .
ثا يا :التعليم والنمو:
البعد االستراتيجي :التعلم نالهنو
الهدف االستراتيجي :تهنية القدرة اإلبداعية للنوارد البشرية (كنا ننوعا) لتحقيق درجات عالية من الجودة نالتنيز املتستقبلي في البحث العلني ناالبتكار نخدمة املجتنع.
الهدف التيصيلي :ربط البحث العلني باحتياجات نمشكالت املجتنع املحلى نالوطني.
أنشطة التهييذ

املبادرات

مؤشرات األداء
 -عدد الدنرات املقدمة عن كتابة مقترح

()1
 التوعية بأنلويات املشرنعات البحثيةاملقدمة محليا نعامليا.

املشرنعات البحثية.
 -مدى نضوح معايير النشر في الدنريات

لآلليات املتستخدمة في تقييم

 نشر الضوابط ناالليات املتستخدمة في تقييماملشرنعات البحثية

العلنية املحلية.

نربطها باحتياجات املجتنع.

 التوعية باملتطلبات نمعايير النشر في املجالتالعلنية املتخصصة ذات العالقة باألنلويات
البحثية.

نضع
البحوث

متسؤنلية التهييذ

ضوابط
املقدمة

ناضحة
للدعم

()2
تيعيل دنر املجتنع بقطاعات

 إجراء استطالع رأي ملؤستسات املجتنع عناألنلويات البحثية.

املختلية في تحديد األنلويات

 عقد برامج شراكة مجتنعية في مجال البحثالعلني

لها أنلوية الدعم.

 -تهظيم نرش عنل مع قطاعات املجتنع.

البحثية كل عام نالتي يكو

عنادة البحث العلني

عدد الشكانى املتعلقة بتقييم املشرنعاتالبحثية.

 عدد الخدمات ناالستشارات العلنيةالتي تقدمها العنادة للنجتنع.
 عدد األبحاث ناملشاريع الوطهية التيتجرى في الجامعة.
 عدد البحوث املرتبطة باحتياجاتنمشكالت املجتنع املحلي.

-

عنادة البحث العلني .

-

خدمة املجتنع

لقد تعت عمادة البحث العلمي على رتم خارطة الطتيق لتحيد اسولويات البحثية بمشاركة
المةتمع المحلي بةميع قطاعاته الماتلفة  ،حيث عقدت عمادة البحث العلمي ورش عمل داخل
الةامعة ضمت عددا من الممئولين في القطاعين العام والااص؛ لنشت التوعية بأهمية البحث العلمي،
وسشتاكهم في اتتةالء األولويات البحثية ،ولتحديد طتق التواصل الممتمت ما بين العمادة وتلك
القطاعات .لقد تاهمت العمادة من خالل تنفيذها لهذه المبادرة اتتةالء األولويات البحثية التي توف
يتكز عليها دعم المشاريع البحثية في المنوات القادمة بإذن اهلل تعالى .
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البعد االستراتيجي :التعلم نالهنو
الهدف االستراتيجي :تهنية القدرة اإلبداعية للنوارد البشرية (كنا ننوعا) لتحقيق درجات عالية من الجودة نالتنيز املتستقبلي في البحث العلني ناالبتكار نخدمة املجتنع.
الهدف التيصيلي :االرتقاء بأداء املوظيي نزيادة مؤهالتهم نتطوير مهاراتهم .
املبادرات

أنشطة التهييذ

مؤشرات األداء

تدريب املوظيي اإلداريي على

 تحديد االحتياجات التدريبية ذات العالقة بالعنلالبحثي.

 عدد اإلدارييتدريبهم.

 إدراج الكيايات البحثية ضنن أنلويات البحوثاملدعومة.

 عدداملقدمة.

 إدراج الكيايات البحثية ضنن معايير تقييم األداء فيالعنادة.

 مدى تحتسن مهارات املوظيياإلدارية

مهارات نظييية يتطلبها العنل
البحثي.

الدنرات

متسؤنلية التهييذ

الذين تم
التدريبية

-

عنادة البحث العلني.

-

عنادة الجودة نتطوير املهارات.
عنادة شؤن أعضاء هيئة التدريس
ناملوظيي .

-

لقد تعت عمادة البحث العلمي على دعم الموظفين اإلداريين لتحمين مهارتهم اسدارية فيما
ياص متطلبات العمل داخل المؤتمة البحثية ،حيث شةعت العمادة على قيام عدد من موظفيها
بزيارات ميدا ية لعمادات بحثية عتيقة كعمادة البحث العلمي في جامعة اسمام محمد بن تعود
استالمية .كما أولت العمادة أهمية كبيتة لتدريب موظفيها ممتفيدة من الدورات التي تقدمها عمادة
الةودة وتطويت المهارات لإلداريين بالتعاون مع معهد اسدارة العامة وذلك من خالل اختيار الموظف
المعني بالدورة التي تناتبه .ولقد شمل التدريب جميع الموظفين بواقع دورة تدريبية واحدة على
األقل.

تدريب املوظفني يف إجراءات معامالت منسوبي اجلامعة:






يتم تتشيح الموظفين للدورات التدريبية التي تعقد داخل الةامعة وخارجها والتي تعمل
على صقل مهاراتهم فيما يتعلق بأعمال العمادة.
يقوم ممتشار العمادة بتوضيح األمور التي تمتةد على الموظفين مع ارشادهم لكيفية
تطبيقها ،مع متابعتهم.
تعت عمادة البحث العلمي على اتتقطاب الشباب المعوديين المؤهلين لاللتحاق بالعمادة ،
وذلك بعد أن حصتت اسحتياجات الفعلية من الموظفين .واتتطاعت العمادة أن تمتقطب
عدداً من الموظفين حيث زاد عدد موظفيها عن أول العام الدراتي من خممة موظفين الى
ثما ية ،تم توزيعهم وفق مهاراتهم وقدراتهم على وحدات العمادة ،تحقيقاً للممؤولية
والمشاركة والتفاعل واس تظام بما يادم قيام عمادة البحث العلمي بواجباتها .
كما تولي العمادة الموظف اسداري بأهمية بالغة  ،وتحتص على عقد اللقاءات الدورية
بهم خالل العام الدراتي بمشاركة كال من عميدها ووكيلها وممتشارها .
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وتعت العمادة إلى إطالق جائزة الموظف المتميز ،بحيث يتم تقييم أداء كل موظف بصورة دورية
شهتياً مع إلدراج اتم الموظف المتميز فى سئحة الشتف بالعمادة ،وفى هاية العام الةامعى يتم
المفاضلة بين اإلداريين سختيار الموظف المثالى المتميز والذى يؤهلة للتتشح للحصول على جائزة
معالى المديت للتميز اإلدارى.

البعد االستراتيجي :التعلم نالهنو
الهدف االستراتيجي :تهنية القدرة اإلبداعية للنوارد البشرية (كنا ننوعا) لتحقيق درجات عالية من الجودة نالتنيز املتستقبلي في البحث العلني ناالبتكار نخدمة املجتنع.
الهدف التيصيلي :رفع نتسبة املوظيي اليهيي التسعوديي لاللتحاق بالعنادة
أنشطة التهييذ

املبادرات

 حصر االحتياجات اليعلية من املوظيي للعنادةاستقطاب الشباب التسعوديي
املؤهلي لاللتحاق بالعنادة

 تهظيم لقاءات مع املوظيي الجدد للتعريف بأهدافنمهام العنادة.
 تطوير نظام معاصر لالستقطاب نإدارة املواردالبشرية.

مؤشرات األداء

 عدد املوظييالتسعوديي بالعنادة

متسؤنلية التهييذ

اليهيي

 نتسبة عدد اليهيي التسعودييإلى إجنالي عدد اليهيي

عنادة البحث العلني بالتنتسيق مع الشؤن
اإلدارية ناملالية

أليات نشر األنظمة واللوائح اإلدارية والتنظيمية:





يتم شت اللوائح اإلدارية بين موظفي العمادة.
يتم متابعة حضور الموظفين من خالل كشوف حضور داخلية.
يتم تحفيز الموظفين بالعمادة على أداء األعمال ،من خالل اختيار موظف كل شهت يتميز بكفاءة
أداء المهام الموكلة اليه.
يتم تحديد أفضل موظف على ممتوى العمادة في ضوء اسختيارات الشهتية ومكافأته مع تتشيحه
لةائزة معالى المديت للةودة.

ثالثا :العمليات الداخلية:
البعد االستراتيجي :العنليات الداخلية

الهدف االستراتيجي :رفع كياءة األداء اإلداري ن القانوني نالتقني لعنادة البحث العلني بنا ينكنها من تحقيق رسالتها نأهدافها.
الهدف التيصيلي :تطوير التهظيم اإلداري ناإلجراءات اإلدارية في العنادة
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املبادرات
التسعي
التهظيني

الستكنال

الهيكل

املقترح

للعنادة

نتيعيل كافة الوحدات

أنشطة التهييذ

مؤشرات األداء

 دراسة تحليلية للهيكل التهظيني من حيث املهامناملتسئوليات نالتسلطات بالعنادة .

-

-

 إعداد دليل يشنل توصيف جنيع الوظائف بالعنادةمحدندة املتسئوليات نالتسلطات نالوظائف اإلدارية.
 تحديث الهيكل التهظيني للعنادة نفقا للنهامنالواجبات بالعنادة

متسؤنلية التهييذ

نتسبة استكنال الوحدات
اإلدارية في العنادة مقارنة
بالهيكل التهظيني املقترح.

-

عنادة البحث العلني.

عدد األدلة املنشورة.

-

إدارة التخطيط نالتطوير اإلداري.

يشكل اتتكمال الوحدات اإلدارية في العمادة مقار ة بالهيكل التنظيمي المقتتح تحدياً لقدرات
العمادة  ،ولكنه بالعمل الدقيق ومن خالل اتتقطاب عدداً من الموظفين اتتطاعت العمادة أن تقلص من
الفةوة  .كما تمكنت العمادة من تد هذه الفةوة من خالل تكليف وكيال للعمادة للشؤون الفنية ،
ومديتاً لوحدة اسختتاعات واسبتكار .والذي تتطلع من خالله عمادة البحث العلمي إلى مواصلة تيتها
حو تحقيق التمييز والتيادة.

األقسام واإلدارات يف عمادة البحث العلمي

* وكالة العمادة للشؤون الفنية:
 .1وحدة المشاريع
 .2متاكز البحوث
 .3اللةان المتاصصة

* وكالة العمادة للشؤون اإلدارية والمالية:
 .1وحدة المحاتبة
 .2وحدة الةودة
 .3وحدة استصاست اإلدارية
*متاكز البحوث التابعة للعمادة:
متكز بحوث العلوم الصحية واألتاتية.
متكز بحوث الهندتة والعلوم التطبيقية.
متكز بحوث العلوم اإل ما ية واإلدارية.
وحدة العلوم
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البعد االستراتيجي :العنليات الداخلية
الهدف االستراتيجي :رفع كياءة األداء اإلداري ن القانوني نالتقني لعنادة البحث العلني بنا ينكنها من تحقيق رسالتها نأهدافها.
الهدف التيصيلي :تأسيس نتطوير بنية تحتية تخدم العنل البحثي ن تنكن العاملي في مجال االبتكار ناالبداع من تقديم خدماتهم بشكل منهي.
أنشطة التهييذ

املبادرات

متسؤنلية التهييذ

مؤشرات األداء
 معدل استكنال التجهيزاتاملتكاملة ملراكز البحوث الثالثة

استكنال

تجهيزات

مراكز

البحوث ننحدة االبتكار ندعم
املخترعي

 -تقييم ما يتعلق بالبنية التحتية للبحث العلني ناإلبداع.

بالجامعة.

 -حصر دقيق لجنيع االحتياجات نمشرنعات البنية

 -عدد املعامل املتخصصة التابعة

-

عنادة البحث العلني .

التحتية ذات األنلوية نالداعنة للبحث العلني ناإلبداع.

ملراكز البحوث الثالثة بالجامعة.

-

إدارات املراكز.

-

نحدة إدارة املشرنعات.

 تشكيل لجهة تنتسيقية من قيادات املراكز البحثيةللنتابعة

معدل

استكنال

التجهيزات

املتكاملة لوحدة االبتكار ندعم
املخترعي بالجامعة.

لقد حتصت ع مادة البحث العلمي على حصت دقيق لةميع اسحتياجات ومشتوعات البنية
التحتية ذات األولوية والداعمة للبحث العلمي واإلبداع ،حيث تعت العمادة الى التنميق فيما بينها وبين
متاكز البحوث من جهة ،وفيما بينها وبين اسدارة المالية في الةامعة من جهة أختى .وقد جتى
التنميق المنضبط من توجيه المتاكز البحثية لتحديد اسحتياجات الفعلية للتفع بها للةهات المعنية.
البعد االستراتيجي :العنليات الداخلية
الهدف االستراتيجي الثاني :رفع كياءة األداء اإلداري ن القانوني نالتقني لعنادة البحث العلني بنا ينكنها من تحقيق رسالتها نأهدافها.
الهدف التيصيلي :تأسيس شبكة نظم املعلومات االلكترنني املتكاملة ذات العالقة بالبحث العلني ناالختراع ناالبداع
املبادرات

أنشطة التهييذ

مؤشرات األداء

متسؤنلية التهييذ

تطوير املوقع اإللكترنني للعنادة

م ربط جنيع نحدات العنادة الكترننيا بالتعان مع

 -معدل االنجاز عن طريق

عنادة البحث العلني.

مشرنع MIS

التعامالت االلكترننية.
معدل

الهنو

عنادة تقهية املعلومات.
في

عدد

عقد دنرات تدريبية للعاملي على كييية التعامل مع

-

الهظام االلكترنني .

املتستخدمي ملوقع العنادة.

ـ قياس ركى مستفيد ومستخدمي النظام االلكتروني

عدد الصفحات والروابط التي تم

بالعمادة.

انشاؤها.
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أولت العمادة أهمية بالغة للموقع اسلكتتو ي ،حيث يشكل الوتيلة للتواصل مع الممتفيدين.
وقد شكلت التعامالت اسلكتتو ية مؤشتا هام في اسداء  .وقد شةعت العمادة اعضاء هيئة التدريس على
التعامل اسلكتتو ي من خالل عدم قبول أي مشتوع بحثي ما لم يتم تقديمها عن طتيق الموقع
اسلكتتو ي .كما حتصت على أن يكون التفاعل والمشاركة في أ شطة العمادة من خالل الموقع
اسلكتتو ي ،من ذلك المشاريع البحثية المدعومة ،والمشاركة في الممابقة الدولية لالبتكارات ،
والمشاركة في النشتة العلمية "فضاءات".
وتقوم العمادة بتوفيت البيا ات والمعلومات لةميع المنموبين دون تحيز لفئة على مصلحة
فئة أختى ،حيث يتم اسعالن عن بدء اتتقبال المشتوعات البحثية للدعم وذلك على الموقع
اإللكتتو ى للعمادة ومواعيد هاية اتتقبالها ،مع تعزيز ذلك باطابات توجه إلى جميع الكليات
والعمادات ال مما دة ،وكذلك رتائل الةوال .ويتم اسعالن عن المشتوعات البحثية المقبولة للدعم
على موقع العمادة ،مع توضيح أتس ومعايت اسختيار ،واتاحة تقاريت المحكمين للباحثين لمعتفة
األتباب التي أدت إلى رفض مشتوعاتهم البحثية للدعم.
ومما هو جديت بالذكت حصد الموقع اإللكتتو ى لعمادة البحث العلمى المتكز الثالث من
بين جميع الوحدات واألقمام والكليات والعمادات المما دة على ممتوى الةامعة من حيث معاييت جودة
المواقع اإللكتتو ية.
أساليب تقليص اإلجراءات اإلدارية وتسهيلها والتوعية بها:


تتم غالبية المعامالت بين العمادة ومنموبي الةامعة بطتيقة الكتتو ية من خالل موقع العمادة.



تم اتاحة جميع النماذج الكتتو يا على موقع العمادة.



جميع المتاتالت مع وحدات الةامعة تتم الكتتو ياً.



جميع المتاتالت مع الةهات ذات العالقة من خارج الةامعة تتم الكتتو ياً.



يتم حصت وتتبع المتاتالت من وإلى العمادة بطتيقة منتظمة لتالفي التأخت في تنفيذ المعامالت.

كم تم إتاحة مةموعة من استتبا ات ستتطالع رأى منموبي الةامعة في الادمات واألعمال
التي تقدمها العمادة ،وهذه استتبا ات متاحة على الموقع اسلكتتو ي للعمادة وتشمل ما يلى:


اتتبا ة مدى وضوح قواعد دعم المشتوعات البحثية.



اتتبا ة تقييم فعالية التواصل مع العمادة.



اتتبا ة تهولة التعامل مع منطقة األعضاء.
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اتتبا ة مدى كفاية النماذج المتاحة على موقع العمادة.



اتتبا ة تقييم رضاء المتاجعين عن خدمات العمادة.



اتتبا ة مدى دعم العمادة للمشتوعات البحثية.



اتتبا ة مدى متابعة عمادة البحث العلمي للمشتوعات البحثية.



اتتبا ة مدى جودة الموقع اإللكتتو ي للعمادة .



اتتبا ة تهولة التعامل مع الموقع الشاصي لألعضاء.

وباإلضافة لما تبق فإن العمادة وفي ظل التعاية الحكيمة والداعمة من قبل معالي مديت
الةامعة تلمه اهلل في طور أتمته جميع أ شطتها من خالل مشتوع ضام يتم العمل به حاليا .
البعد االستراتيجي :املالي ناالقتصادي
الهدف االستراتيجي الرابع :التوسع في تحقيق التهنية االقتصادية للجامعة بنا ييي بنتطلبات التهنية املتستدامة للبيئة املحلية.
الهدف التيصيلي :تحتسي معدالت اإلنياق في ضوء تحديد األنلويات .
املبادرات

أنشطة التهييذ

 .اعطاء األنلويات البحثية

-

تحديد املجاالت األكثر احتياجا للنوارد املالية
اإلضافية في ضوء االستراتيجية  ،نالتحليل البيئي.

-

توزيع امليزانية التسهوية بهاء على االحتياجات
اليعلية
ى
تقييم املشرنعات البحثية على متستو الجامعة
في ضوء األنلويات املحلية نالوطهية.

بالجامعة النتسبة األكبر من
للنشرنعات البحثية املدعومة .

-

مؤشرات األداء

متسؤنلية التهييذ

 عدد املشرنعات البحثية التيتعالج قضايا مجتنعية
محلية.
 نتسبة الزيادة املقدمة لدعماملشرنعات البحثية.
 معدل الزيادة في امليزانيةاملخصصة للبحث العلني على
متستوى الجامعة.

-

عنادة البحث العلني.

-

مراكز البحوث.

تمعى جامعة المةمعة تحت القيادة الواعية لمعالي المديت الدكتور خالد بن تعد المقتن إلى
تشةيع ودعم البحث العلمي في الةامعة وتوجيهه لادمة المةتمع المحلي والمماهمة في التنمية
الممتدامة في المنطقة ،وقد كان من ثمار هذا التشةيع تحقيق التميز لهذه الةامعة الفتية التي
اعتادت على اس ةازات والاتوج من النمطية التقليدية ،حيث تم دعم ما يقتب من  133مشتوعاً
بحثيا في العامين الةامعيين  1432-1431و 1433-1432ها بتكلفة إجمالية تقتتب من الاممة
ماليين ،وقد شت العديد منها في المةالت المحلية واإلقليمية والدولية.
وقد غيتت عمادة البحث العلمي هدفها في العام الةامعي 1434-1433ها من هدفها من
مةتد تشةيع الباحثين على اس تاج العلمي ،الى الحتص على أن تكون المشاريع البحثية المدعومة ذات
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جودة متتفعة وأن تماهم بشكل فعال في التنمية الممتدامة في المنطقة ،ومن هذا المنطلق فقد تمت
مناقشة اسلية التي توف يتم بناء عليها تقييم المشاريع البحثية بما يضمن تحقيق الةودة والمماهمة
في حل جزء من المشاكل التي يعا ي منها المةتمع المحلي .كما أقتت العمادة بموافقة معالى مديت
الةامعة على تعويض الباحثين عن مصتوفات النشت في المةالت الدولية المصنفة في قواعد البيا ات
العالمية المتموقة بما يعمل على رفع تصنيف جامعة المةمعة ضمن الةامعات ذات التصنيفات
المتموقة.
ولقد توجت جهود عمادة البحث العلمي بمةموعة القتارات التي أتاذها مةلس عمادة البحث
العلمي في ضوء توجيهات وكالة الةامعة للدراتات العليا والبحث العلمي بضتورة التحكيم الاارجي
كأتاس لتحكيم المشتوعات البحثية المقدمة للدعم لضمان النزاهة والمصداقية في التحكيم ،وعدم
اسلتةاء للتحكيم الداخلي إس في حاست محدودة مثل عدم رد المحكم الاارجي خالل الفتتة المحددة.
كما تعت العمادة من خال ل تقييمها لعملها في المنوات المابقة الى تبني الاطوات الضتورية
التي تحتمها المتحلة الحالية كي تحقق قفزة حو األمام باتةاه دعم وتشةيع النشاط البحثي الذي
يتوافق مع التوجهات الوطنية واإلقليمية في أهمية ا تاج المعتفة وصناعة التفاهية .وكا ت البداية
في العام الةامعي  1434/1433للعمل على تحديد اسولويات البحثية للمنوات القادمة والتي تتفق
مع التطورات المحلية واإلقليمية والعالمية في مةال البحث العلمي وبما يحقق التنمية الممتدامة
للمةتمع المحلي .ولتحقيق ذلك قامت العمادة بتبني اتتتاتيةية تادم هذا الهدف ،وكا ت اس طالقة
ب عقد ورشة عمل بالتنميق مع وكالة الدراتات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي
وباسشتتاك مع متاكز البحوث داخل الةامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ،فتم تنظيم ورشة عمل
بعنوان :خارطة الطتيق لتحديد اولويات البحوث المدعومة للعام الةامعي 1435/1434ها ،وتعتبت
هذه الورشة هي الحلقة اسولى من خطة العمادة في رتم اسولويات البحثية لألعوام القادمة لتطويت
العمل في البحث العلمي في الةامعة ودعم خطط التنمية الممتدامة في المنطقة.
وتتطلع العمادة أن تحقق تلك اس طالقة أهدافها بشكل واقعي ينعكس على النشاط البحثي
واختيار اسبحاث العلمية التي تمتحق الدعم المادي في المنوات القادمة وتعمل على خدمة المةتمع
من أجل تحقيق التنمية المتواصلة .ومن أجل تم تفعيل توجيهات معالى مديت الةامعة بالتواصل مع
كليات الةامعة في المحافظات الماتلفة والمةتمع المحلى المحيط بها من أجل تحقيق منظومة
تكاملية للتبط بين احتياجات الكليات والمةتمع المحلى والبحث العلمي بما يتوافق مع الاطة
استتتاتيةية  ،قامت العمادة بعقد ورشتين عمل بمةمع الكليات بمحافظة الزلفي في يوم المبت
1434/6/10هاا ،وذلك بالتنميق عمداء كليات التتبية ،والعلوم ،وطب األتنان .وعقدت الورشة
األولى مع قيادات من المةتمع المحلى بالزلفي الذي تةاوز عددهم الثالثون لبناء جمور التواصل بين
الةامعة والمةتمع ،وهذه القيادات ممثلة للقطاعات التالية بالزلفي :مديتية متكز الشتطة ،مديتية
متكز المتور ،مديتية التتبية والتعليم ،إدارة بلدية محافظة الزلفي ،إدارة مكافحة المادرات،
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شتكة الكهتباء ،هيئة األمت بالمعتوف والنهى عن المنكت ،المةلس البلدي ،مديتية الزراعة .وقد
تناولت ورشة العمل دور البحوث العلمية في التنمية المةتمعية الممتدامة ،وتم اسعتماد على اتتبيان
مكون من خممة محاور تم عتضها على القيادات اإلدارية لمماعدة العمادة في تحديد أولويات البحوث
العلمية وبما يادم المةتمع المحلى ويماعد على حل المشاكالت التي تواجهها البيئة المحلية
بالزلفي من مشاكل إدارية وصحية واجتماعية ومتورية وغيتها .أما ورشة العمل الثا ية فعقدت مع
أعضاء هيئة التدريس من منموبي الةامعة ،وتشابهت محاور هذه الورشة مع الورشة المنعقدة مع
القيادات المحلية ،عدا أ ه تم اتتادام

اتتبان آخت مكون من تمعة محاور بهدف التعتف على

األولويات البحثية من وجهة ظت أعضاء هيئة التدريس .كما قامت عمادة البحث العلمي بعقد ورشة
مشابهة داخل الةامعة وحضتها عدداً من ممثلي القطاع العام والااص في محافظة المةمعة .كما تم
عتض اتتبيان أعضاء هيئة التدريس من خالل الموقع اسلكتتو ي وتشةيع أعضاء هيئة التدريس على
المشاركة في اسجابة على محاور استتبيان .

رابعاً :إصدارات
ومطبوعات
تم تطويت عقد المشتوعات البحثية المدعومة بمعتفة متاصصين وتام عتضاه علاى مةلاس عماادة
البحث العلمي ،مع قيام اإلدارة القا و ية بالةامعة بمتاجعة النواحى الفنية للعقد بما يشمله من حقوق
والتزامات الةامعة والباحثين .كم تم اصدار المطبوعات التالية:
• العقد المعدل للمشتوعات البحثية المدعومة.
• كتيب دليل إجتاءات البحوث المدعومة.
• التقتيت المنوي للعمادة عام .1433
• كتيب ملاص البحوث المدعومة حتى عام .1433
• كتيب وحدة اسختتاعات ودعم المبتكتين.
• كتيب اتتتاتيةية العمادة 1436/1433
• كتيب الاطة التشغيلية للعمادة .1434/1433
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خامسا ً المشروعات
البحثية المدعومة
• تم متابعة المشتوعات البحثية المدعومة للعام الةامعي  1432/1433وتذليل العقبات أماام
الباحثين.
• غيتت العمادة هدفها في العام الةامعي 1434-1433ها من مةتد تشاةيع البااحثين علاى
اس تاج العلمي ،الى الحتص على أن تكون المشاريع البحثية المدعومة ذات جودة متتفعة وأن
تماهم بشكل فعال في التنمية الممتدامة في المنطقة.
• تم تحكيم المشتوعات البحثية للعام الةامعي 1434-1433ها من خالل محكمين خارجيين
لضمان حيادية وشفافية التحكيم.
• األولوية في الدعم للمشتوعات البحثية التي تتوافق مع األولويات البحثية.
وفي العام الةامعي 1434/1433ها تم اتتقبال  155مشتوعاً بحثياً لمتاكز البحاوث الاثالث تام
ارتالها للتحكيم الاارجي لضمان حيادية وموضوعية التحكيم ،وفي ضوء تيةة التحكيم تم قبول دعم
 59مشتوعاً بحثياً .ويالحظ زيادة اعداد المشتوعات المقدمة للدعم وا افااض مابة المشاتوعات
المقبولة في هذا العام مقار ة باألعوام المابقة تحقيقاً لةودة المشتوعات.
وعند مقار ة هذا العام باألعوام المابقة يتضح أ ه في عام  1432/1431تم اتتقبال  73طلباً لادعم
المشاريع البحثية لمتاكز البحوث الثالثة ،وتم قبول  62مشتوعاً بحثياً بميزا ية إجمالياة معتمادة
قدرها  3.293.480ريال بيا اتها كما يلاى 14 :مشاتوع بحثاى فاي متكاز العلاوم الصاحية
واألتاتية بميزا ية معتمدة  1.086.380ريال ،و 15مشتوع بمتكز الهندتة والعلوم التطبيقياة
بميزا ية معتمدة  900.800ريال ،و 33مشتوع بحثى بمتكز العلوم اإل ما ية واإلدارية بميزا ية
معتمدة  1.306.300ريال .أما في عام  1433/1432تم اتتقبال  121طلبااً لادعم المشااريع
البحثية لمتاكز البحوث الثالثة ،وتم تقييم هذه المشاريع .وتم قبول  71مشتوعاً بحثياً بميزا ية
إجمالية معتمدة قدرها  2مليون ريال بيا اتها كما يلى :تم دعام  13مشاتوعاً بحثيااً فاي متكاز
بحوث العلوم الصاحية واستاتاية بتكلفاة إجمالياة تصال إلاى  452,800رياال مكافا ت بااحثين،
و 278,650ريال أجهزة ،وتم دعم  21مشتوعاً بحثيااً مان إجماالي  33مشاتوعاً بحثيااً قادمت
ل متكز بحوث الهندتة والعلوم التطبيقية للدعم بتكلفاة إجمالياة تبلا  498,400رياال مكافا ت
باحثين 121,874 ،ريال لألجهزة والمعدات( ،تبل التكلفة اإلجمالية  620,274ريال)  ،تم دعم 37
مشتوعاً بحثياً في متكز بحوث العلوم اإل ما ية واإلدارية من إجماالي  64مشاتوعاً بحثيااً قادمت
للدعم بتكلفة إجمالية تبل  712,700ريال.
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رسم بياني مقارن للمشروعات البحثية المدعومة
وفيما يلى توضيحا بتفاصيل المشتوعات البحثية لكل متكز في ضوء الضوابط المعمول بها في
مةلس عمادة البحث العلمي فقد خلصت متاكز البحوث إلى ما يلي بشأن المشاريع البحثية:
أوسُ :متكز البحوث اإل ما ية واإلدارية
تم اتتالم  84مشتوعا ،وقد اعتمد المتكز قائمة محكمين من ماتلف الةامعات الداخلية
والاارجية ،وتم استفاق على أن يكون رأي المحكم الاارجي هو الفيصل في دعم المشتوع أو رفضه،
وس تزيد المشاريع المتتلة للمحكم الواحد عن ثالثة مشاريع حدا أقصى ،وأرتِلت الدفعة األولى من
المشاريع ( 48مشتوعاً) ألربعة وثالثين محكما ،منهم تتة وعشتون بتتبة أتتاذ ،وتبعة بتتبة أتتاذ
مشارك ،وهم يمثلون تبع عشتة جامعة (داخلية وخارجية) ،وقد جاءت تقاريتهم توصي بدعم تتة
وثالثين مشتوعا ،ورفض اثني عشت مشتوعا ،مع اشتتاط بعضهم شتوطا معينة في البحوث المقبولة
للدعم.
ويوضح جدول ( )1قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية للعام الجامعي
1433/1433هـ
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جدول ( )1قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في مركز بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية للعام الجامعي
1433/1433هـ
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تعديل السلوك و أساليبه

.43

القراءة الواسعة :عقبات وحلول

.40

.44

العلوم التربوية
دراسات اسالمية
لغة انجليزية
نظم معلومات ادارية

القانون

لغة انجليزية
اللغة العربية
إدارة الموارد البشرية

المراجعة
علوم تربوية
تربية خاصة
اللغة اإلنجليزية

20

م

عنوان البحث

التخصص

.43

مدى توافر أخالقيات علم األحياء لدى طالبات قسم األحياء بكلية
التربية بالمجمعة واتجاهاتهن نحوها

العلوم التربوية

.43

A Discourse Analysis As Ideology Analysis:
Obama’s “Yes, We Can” Slogan as a Study
Case
Language Learning Strategies: A Study of
Majmah University EFL Students Strategy
Preferences, Awareness and Use
Impact of Seating Arrangements on Motivating
Effective Communication in EFL Classroom: A
Case Study of Majmmah UniversityDepartment of English
تقويم اختبارات المقررات التربوية بكلية التربية جامعة
المجمعة في ضوء معايير الجودة

لغة انجليزية

.37

دراسة مدى كفاءة وفاعلية برامج التعليم المحاسبي بالجامعات
السعودية في تحقيق متطلبات معيار التعليم الدولي رقم ""4
لالتحاد الدولي للمحاسبين  :محتويات برنامج تعليم المحاسبة
المهنية :دراسة ميدانية
تشريح جثة الميت المسلم

.34

المشكالت اإلدارية والتربوية التي تواجه تدريس المعلمات
لألطفال الذكور في الصفوف األولية

.34

الثورة المعلوماتية في الجامعات السعودية الناشئة "المشاكل
والحلول" (بالتطبيق على :جامعة المجمعة).

ادارة االعمال

.33

دور القرائن الخارجية في توجيه داللة التركيب القرآني الكريم.
دراسة تطبيقية.

اللغة العربية

.33

اتجاهات معلمي العلوم والرياضيات نحو المناهج المطورة
بالمملكة العربية السعودية وعالقة ذلك بأدائهم المهني

.79

نموذج مقترح لقياس العالقة بين الكالم المنقول والتنافر الفكري
بعد الشراء بوجود الصورة الذهنية كمتغير وسيط
قياس تأثير الذكاء العاطفي كمتغير وسيط بين التسويق الداخلي
ورضا اعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة
اتجاه طالب دبلوم صعوبات التعلم ـ دبلوم التربية العام بكلية
التربية بالمجمعة نحو دمج المعاقين في المدارس العادية

.34
.34

.34

.30

.80
.34

لغة انجليزية
لغة انجليزية

العلوم التربوية
محاسبة

الشريعة
اإلدارة والتخطيط

العلوم التربوية
مناهج وطرق تدريس
إدارة أعمال
إدارة أعمال
تربية خاصة
علوم تربوية

.34

جاهزية المدارس السعودية في أوربا لتطبيق برنامج البكالوريا
الدولية

.37

مبدأ احترام الحق في الكرامة اإلنسانية بين المفهوم والواقع

قانون

.84

جرائم اإلفالس في النظام السعودي :دراسة فقهية مقارنة

قانون
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 متكز بحوث العلوم الصحية واألتاتية:ًثا يا
 ويقوم أعضاء اللةنة،ً مشتوعاً بحثيا32 قام متكز بحوث العلوم الصحية واألتاتية باتتقبال عدد
الدائمة للمتكز بفحص مبدئي لمقتتحات البحوث للتأكد من اتتيفائها للشتوط الشكلية والعلمية
 وقد أرتلت البحوث.وفقاً للشتوط والقواعد الداخلية للمتكز ولعمادة البحث العلمي بصفة عامة
. مشتوعاً ورفض باقي المشتوعات14  وعلى ضوء تيةة التحكيم تم قبول،للتحكيم الاارجي
) قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في متكز متكزالعلوم الصحية2( ويوضح جدول
ها1433/1433 واألتاتية للعام الةامعي
) قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في مركزالعلوم الصحية واألساسية2( جدول
هـ1434/1433 للعام الجامعي
عنوان البحث
Assessment of Anti: Clastogenic and Carcinogenic Activity of Roselle
(Hibiscus sabdariffa) Extract by Employing a Variety of Short‐term
Genotoxic Bioassays
 كيو الكوانزيم لمادة المحتمل الوافي التأثير تقييم10 الكادميوم عن الناجم الجيني على الضرر
السعودية العربية بالمملكة المجمعة منطقة في الحاد التسمم نمط
Usage of Pomengrate (Punica granatum) Fruit Extract as an
Anticoccidial Agent
The prevelance of metabolic syndrome in Majmaah city
Assessment of Hospital Staff Knowledge, Attitudes and Practices
(KAPS ) on Activities related to Prevention and Control of Hospital
Infection ‐Majmah Province ‐
The relationship between sexual denial and obsessive compulsive
disorders (OCD) among females in Kingdom of Saudi Arabia‐2012 –
2013
A combined nanotechnological‐cell protective strategy for improved
diabetic wound healing
Awareness of diabetic patients toward the importance of foot care in
Majmaah Province
Patterns and Outcomes of Stroke Hospital Admissions in The Middle
Province of Saudi Arabia
Effect of Ageing on lumbar curvature, lumbar mobility, back extensor
strength and their relationship with postural stability and clinically
relevant low back pain (CLBP)
Early Detection of Breast Cancer by Screening Program
Study of DNA fragmentation in different cells of Type 2 diabetes
mellitus patients and its correlation with glycemic control
Failure Analysis for Maintenance Management in Complex Hospitals
Analysis of neck length and its incidence for cervical spondylosis in
young adults
Diabetic Retinopathy Screening Using Non‐ Mydriatic Fundus Camera
22

م
.1

.2
.1
.4
.5
.6

.7

.8
.9
.10
.11

.12
.13
.14
.15
.16

عنوان البحث

م

By Non Ophthalmologists In Majmaah City
Assessment of Medication Use in the Majmaah Community of Saudi
Arabia
Advanced neuroimaging and clinical diagnosis of common types of
dementia and contribution of ischemia to brain damage: In search for
a new biomarkers
Saudi Inpatients' Satisfaction with Pain Management
Physical therapy profession perception by physicians and medical
students in Sudayr region
Influence of white spot disease on biochemical and molecular aspects
of edible muscles of shrimps from Saudi Arabia coasts.
Biomedical importance of Trigonella hamosa extracts usage on
treatment of diabetes and obesity ‐ RT‐PCR analysis of genes
expression
Anatomical investigation of the equilateral triangle in identification of
the sacral hiatus
Extended‐Spectrum β‐Lactamase (ESBL)‐ producing Gram‐negative
bacteria in a Neonatal Intensive Care Units (NICU)
Synthesis, characterization, Cytotoxic and antimicrobial activity some
of new triazoles derivatives
Surface Anatomy of the Intra‐parotid Facial Nerve Trunk
Neuropsychiatric problems resulting from vitamin B12 deficiency and
its impacts on student's academic performance
Develop and evaluate collaborative software for touch screen to
improve functional activities of upper extremities of spastic cerebral
palsy patients
Portable Smart Patient Monitoring System
Prevalence of Insomnia, Sleep Patterns Disturbances, Psychosocial
Correlates, and Impact on Academic Performance in Undergraduate
University Students in Al Majmaah University ‐ Saudi Arabia: A
Descriptive Cross‐Sectional Study
Design and development of an acoustic monitoring system of the fetal
heart
Biochemical Studies on the Correlation between Body weight, Thyroid
Hormones and Some Metabolic Parameters in the Serum of Majmaah
University Students

.17
.18

.19
.20
.21
.22

.23
.24
.25
.26
.27
.28

.29
.30

.31
.32

 متكز بحوث الهندتة والعلوم التطبيقية:ثالثا
 في تاصص13  منها،ً مشتوعاً بحثيا39 قام متكز بحوث الهندتة والعلوم التطبيقية باتتقبال عدد
 وقد تم تحكيم كل بحث بمعتفة أثنين مان المحكماين. في تاصص العلوم التطبيقية26الهندتة و
 فاي6  مشاتوعا منهاا17  وعلى ضوء تيةة التحكيم تم قبول عادد.أحدهما داخلي واآلخت خارجي
. في تاصص العلوم التطبيقية11تاصص الهندتة و
23

) قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في متكز الهندتة والعلوم التطبيقية3( ويوضح جدول
ها1433/1433 للعام الةامعي
) قائمة بالمشاريع البحثية المقدمة للدعم في مركز الهندسة والعلوم التطبيقية للعام الجامعي3( جدول
هـ1434/1433
عنوان البحث
PERFORMANCE ANALYSIS OF SOFTWARE DEFINED RADIO IN HIGH ALTITUDE
PLATFORMS
GENERALIZED SUPERPOSITION OPERATORS ON BANACH FUNCTION SPACES
SPECTROSCOPIC DETERMINATION OF SOME TRACE ELEMENTS AS OLLUTANTS
IN FRUIT DATES PALM AND AGRICULTURAL SOILS AT ZULFI PROVINCE
PSKM: PROTOCOLS FOR SCALABLE KEY MANAGEMENT
EXPERIMENTAL INVESTIGATION FOR CRACK GROWTH BEHAVIOR OF
POLYMERIC PIPE MATERIAL UNDER MIXED MODE LOADING
ANTI-ISLANDING DETECTION FOR MULTI-DISTRIBUTED PV GENERATOR USING
PARALLEL
CONJUGATE CAUCHY RIEMANN OPERATOR IN SOME QUATERNION
FUNCTION SPACES
ELECTROCHEMICAL QUANTIFICATIONS AND DRUG CONTROLLED RELEASE
EFFECT OF ELECTROLESS NICKEL-PLATING ON CAVITATION EROSION
APPLICATIONS OF ROUGH SETS
EXPONENTIAL SPLINE PARAMETER OPTIMIZATION FOR HARDWARE
IMPLEMENTATION
APPLICATION OF TOPOLOGICAL SPACE VIA LATTICE THEORY
NEURAL NETWORKS BASED ON LEGENDRE ORTHOGONAL POLYNOMIALS
INDOOR POSITIONING SYSTEM FOR INTELLIGENT CAMPUS ENVIRONMENT
BASED ON SMART PHONE.
THEORETICAL DETERMINATION OF ULTRASONIC VELOCITIES OF TELLURITE
GLASSES USING MAKISHIMA AND MACKENZIE MODEL.
ON POSITIVE WEAK SOLUTIONS FOR A NONLINEAR SEMIPOSITONE SYSTEM
INVOLVING WEIGHTED P-LAPLACIAN
ESTABLISHMENT OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM SUPPORTED WITH
GLOBAL POSITIONING SYSTEM DATA FOR ENVIRONMENTAL STUDIES AT
MAJMAAH REGION
PERFORMANCE ASSESSMENT OF MAJMAAH CITY WASTEWATER TREATMENT
PLANT
ON WEAK STRUCTURES
IMAGE PROCESSING TECHNIQUES FOR STEPWISE EROSION TO CHARACTERIZE
THE PROCESS OF CAVITATION DAMAGE
DEWATERING SCHEMES AND THEIR EFFECTS ON THE VARIATION OF
GROUNDWATER LEVELS AND UPLIFT PRESSURE UNDER BUILDINGS

24

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

عنوان البحث
ESTIMATION OF GLOBAL SOLAR RADIATION USING AN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE TECHNIQUE
FRACTIONAL VARIATIONAL CALUCLUS AND FORMAULATION OF
HAMILTONIAN EQUATIONS WITHIN CAPUTO-RIESZ SENSE
DESIGN OF SOME NEW THIOQUINOLIN-2(1H)-ONE DERIVATIVES AND
INVESTIGATION OF THEIR PHYSICAL STRUCTURE AND ENVIRONMENTAL
EFFECTS
NONLINEAR ADAPTIVE SOLUTION FOR DIFFERENTIAL EQUATIONS
EXCITATION OF THE DELTA-RESONANCE IN COMPRESSED SUPER HEAVY

م
22
23
24

25
26

310

Ubh

184 NUCLEUS
NEUTRON-RICH DOUBLY MAGIC 126
ELECTRICAL AND NANO STRUCTURAL PROPERTIES OF CONDUCTIVE POLYMER
COMPOSITES
ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR THE IDENTIFICATION OF OUT OF
CONTROL STATUS
INVESTIGATION AND SIMULATION OF ACOUSTIC AND THERMAL PROPERTIES
OF SOME BORATE AND TELLURITE GLASSES
POTENTIAL SYMMETRY AND INVARIANT SOLUTIONS OF FOKKER-PLANCK
EQUATION IN SPHERICAL COORDINATES RELATED TO MAGNETIC FIELD
DIFFUSION IN MAGNETOHYDRODYNAMICS INCLUDING THE HALL CURRENT
PARAMETRIC STUDY OF STACKELBERG DIFFERENTIAL GAME
NEW BOUNDS FOR THE ZEROS OF A POLYNOMIAL WITH RESTRICTED
COEFFICIENTS

ARTIFICIAL BEE COLONY FOR THE SCHEDULING OF A SINGLE MACHINE BATCH
PROCESSING WITH NON-IDENTICAL JOB SIZES
AN ATTEMPT TO GENERATE CHIRAL SELECTORS BASED P-TERTBUTYLTHIACALIX[4]ARENE FOR ENANTIOMERS DISCRIMINATION
: DEVELOPMENT OF A PHYTOREMEDIATION SYSTEM FOR
AGROCHEMICALS-CONTAMINATED SOIL
CHARACTERIZATIONS OF COMPLETE MV-ALGEBRA AND PRODUCE SOME
SEMI-SEPARATION AXIOMS IN L-FUZZIFYING TOPOLOGY
ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF HEAVY METALS IN
GROUND WATER IN ZULFI PROVINCE
A HYBRID FEC/ARQ LOW COMPLEXITY PARITY ENCODING TECHNIQUE FOR
DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS
APPLICATION OF CHLORINE-36 TECHNIQUE IN DETERMINING THE AGE OF
MODERN GROUNDWATER IN AL-ZULFI PROVINCE

25
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31
32
33
34
35
36
37
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سادساً :تحديث
األولويات البحثية
تمعى عمادة البحث العلمي على دعم وتشةيع النشاط البحثي الذي يتوافق مع تطلعات القيادة في
الةامعة ،ويتحقق ذلك من خالل تطويت

اسولويات البحثية للمنوات القادمة والتي تتفق مع

التطورات في مةال البحث العلمي وبما يحقق التنمية الممتدامة للمةتمع المحلي .ولقد تمت متاجعة
األولويات البحثية التي تبنتها العمادة في المنوات المابقة وذلك في ضوء خطة التنمية "آفاق" كما
قامت العمادة بما يلى:
-

عقد ورشة العمل بعنوان :خارطة طتيق تحديد اولويات البحوث المدعومة للعام الةامعي
1435/1434ها ،بتعاية وكالة الدراتات العليا والبحث العلمي وباسشتتاك مع متاكز
البحوث داخل الةامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ،وتم الاتوج بمةموعة من األولويات
البحيثة التي تدعم المةتمع المحلى.

فعاليات ورشة عمل " خارطة طتيق تحديد اولويات البحوث المدعومة للعام الةامعي
1435/1434ها،
تم تحديث وصياغة األولويات البحثية بما يعمل على خدمة المةتمع المحلى من خالل لقاءات مع
قيادات المةتمع المحلى في المحافظات التي تادمها الةامعة ،حيث تم عقد ورشتين عمل بالزلفي في
26

يوم المبت 1434/6/10هاا .األولى مع قيادات من المةتمع المحلى بالزلفي للتعتف على المشكالت
وتحديد األولويات البحثية بما يادم المةتمع .والثا ية مع أعضاء هيئة التدريس لتحديد األولويات
البحثية بما يماعد على التنمية الممتدامة في المنطقة وفقاً للممتةدات العلمية.

ورشة عمل مع قيادات من المجتمع المحلى بالزلفي للتعرف على المشكالت وتحديد األولويات البحثية بما يخدم
المجتمع

ورشة عمل مع قيادات من المجتمع المحلى بالزلفي للتعرف على المشكالت وتحديد األولويات البحثية بما يخدم
المجتمع

27

ورشة عمل مع قيادات من المجتمع المحلى بالمجمعة وبقية المراكز للتعرف على المشكالت وتحديد األولويات
البحثية بما يخدم المجتمع

سابعاً :إقامة يوم
البحث العلمي
في 1434/4/21ها أقامت العمادةُ البحث حفل فعاليات يوم البحاث العلماي واسبتكاار علاى مماتح
المدينة الةامعية تحت رعاية معالى مديت الةامعة وبحضور تعادة وكيل الةامعة للدراتاات العلياا
والبحث العلمي وعمداء الكليات ،والعمادات المما دة وأعضاء هيئة التدريس ،ومدراء اإلدارات ،وعدد من
المهتمين بقطاعي البحث العلمي واسبتكار.

28

معالى مدير الجامعة وعميد البحث العلمي في يوم البحث العلمي

وقد عتض عميد البحث العلمي أ شطة العمادة وفق الاطط استاتتاتيةية للةامعاة ،ووفاق رؤيتهاا
ورتالتها ،وأضاف الدكتور المويد أنَّ جديد ا هذا العام يتمثل في التتكيز على جميع اإل تاج العلمي
ألعضاء هيئة التدريس من الةنمين في الةامعة ،تواء مدعوم من الةامعة أو منشور ،وكذلك إبتاز
جا ب اسختتاع واسبتكار ،وجناح للمشاركات المتوقع مشااركتها فاي المعاتض الادولي لالبتكاارات
بةنيف هذا العام  ،2013وأضاف أيضاً تم اتتضاافه مؤتماة  NIالدولياة والتاي تعاد مان أكبات
المؤتمات المتاصصة في أ ظمة البتمةة والتحكم ذات اسهتمام باأل شطة البحثي ،حيث تُقيم مؤتمتاً
تنوياً بعنوان  NI WEEKعلى ممتوى العالم في مدينة تكماس األمتيكية ياص المشاريع العتبية ،
و نوه أنَّ مةموعةً من طالب كلية الهندتة في الةامعة حضتوا كزائتين العام الماضاى ،كماا أ هاا
تقيم ممابقةً قاريةً كل عام بعنوان NI dayتعتبت تأهيليةً للممابقة المنوية.
كما قام معالي مديت الةامعة بتكتيم الةهات المشاركة ومتاكز البحث العلمي فاي الةامعاة ،بعاد
ذلك قام معالي مديت الةامعة بافتتاح المعتض المصاحب للفعاليات ،والذي يتضامن عاتض اإل تااج
البحثي والفكتي لألبحاث المدعومة ألعضاء هيئة التدريس بالةامعة.

29

افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات يوم البحث العلمي

مشاركة الكليات في يوم البحث العلمي وعرض انتاج منسوبيها من الكتب العلمية واألبحاث المنشورة

30

عرض االبتكارات بيوم البحث العلمي

ثامناً :عقد حلقات
نقاشية بمراكز البحوث

أقامت متاكز البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي ثالث حلقات قاش ،األولاى لمتكاز بحاوث
العلوم الصحية واألتاتية ،والثا ية لمتكز بحوث الهندتة والعلوم التطبيقية ،أماا الثالثاة لمتكاز
بحوث العلوم اإل ما ية واإلدارية ،وقدم أعضااء هيئاة التادريس التاابعين لكال متكاز ملاصااً عان
مشتوهاتهم البحثية المدعومة وتم مناقشات ومداخالت من الزمالء في فس التاصص إلثتاء البحوث
العلمية.
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حلقات النقاش بمركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

اتم المشارك

عنوان البحث

التوقيت

د .عبداهلل أحمد الدهش

تقويم أداء معلمي التياضيات بالمملكة العتبية
المعودية في ضوء الكفايات المهنية

12:10-12:00

أ.د .منصور أحمد
عبدالمنعم

تقويم مناهج الدراتات اسجتماعية في ضوء
مفهوم المواطنة

12:20-12:10

أ.د .طارق محمد
إتماعيل

Risk Based Internal Audit in
Conventional and Islamic Saudi
Banks

12:30-12:20

د .عبدالعزيز
عبدالتحمن التويةتي

بناء معاييت ومؤشتات لقياس األداء اإلداري
والميدا ي لمتكز هيئة األمت بالمعتوف

12:40-12:30

د .عبدالحكيم رضوان

حو بناء موذج تعليمي اجتماعي للوقاية من
أضتار المادرات في المؤتمات الةامعية جامعة
المةمعة المةمعة موذجا

12:50-12:40

د .عبدالباقي محمد
عتفة

تصور مقتتح لتفعيل دور قمم التتبية الااصة
في خدمة المةتمع

1:00-12:50

د .خالد عبدالتحمن
عتب

فاعلية بت امج إرشادي لافض الضغوط النفمية
لدى أتت األطفال المعاقين تمعيا

1:10-1:00

د .أحمد إبتاهيم دا

آليات التماتك النصي في القصة القتآ ية

د .رضا عبدالعزيز
الدتوقي

القتائن وأثتها في تحديد دسلة النص القتآ ي

د .أتامة محمد خميس

بناء مكتبة رقمية لإل تاج الفكتي لمنموبي
جامعة المةمعة

1:40-1:30

د .محمد عباس محمد

Financial Development and
Economic Growth in Saudi Arabia
Economy

1:50-1:40

د .إبتاهيم صبتي
األر اؤوط

حقوق الطفل والمتأة في اإلتالم واستفاقيات
الدولية

2:00-1:50

1:20-1:10
1:30-1:20
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حلقاة النقاش بمركز بحوث العلوم الصحية واألساسية

Name
Mr. Vaqas Sami

Tittle
Research Process - Quick Glance

Time
12.00-12.15

Dr. Raid Al
Baradei

Role of C-reactive protein in
pathophysiological development of
Alzheimer’s disease following acute
ischaemic stroke.
Pesticides-Induced Oxidative Damage:
Possible Protection.
Diagnostic techniques of the virulence
factors of Pathogenic strain of
Escherichia coli (O157:H7).
Attempts for Detection of
Nanoparticles-Nanobacteria and
Distribution of their Antibodies in
Saudi Patients with Urolithiasis.
Green and Efficient Synthesis of some
pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
derivatives via Iodine catalyst in
Aqueous media And evaluation the
synthesized compound as anti-cancer.
Prevalence of Obesity and Overweight
Among Majmaah University Students.
Evaluation of Hepatoprotective and
Antioxidant Activity of Morus Alba on
Schistosomiasis-Induced Infection in
Mice.
Prevalence and risk factors of low back
pain among nurses in Sudayr region.
إنتاج مضادات إحيائية بواسطة االكتينوميسيتات المعزولة
.من المملكة العربية السعودية

12.15-12.30

Dr. Ahmed
Khamis Salama
Dr. Mostafa
Mohamed Eraqi
Dr. Gomaa
Abdelrheim
Abdullalim
Dr. Ayman
Mohamed
elgohary

Dr. Eyad Naji
Dr. Omar Sayed
Omar

Dr. Salameh O
Aldajah
Dr. Safi M.
Alsafi
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12.30.12.45
12.45-01.00

12.45-01.00

01.00-01.15

01.15-01.30
01.30-01.45

01.45-02.00
02.00-02.15

حلقات النقاش بمركز البحوث الهندسية والعلوم التطبيقية

اتام المشارك

عنوان البحث

الوقت

د .خالد الميد الحلو

بناء ظام خبتة ذكى ضبابى هةين لمعالةة

12:20 -12:00

عدم التأكد في تمثيل المعتفة
د .صالح خفاجي

مبدأ النهاية العظمى ووجود الحلول الضعيفة
لنظام اقصي غيت خطي يحتوي على مؤثتات
ب-سبالس ذوات

د .محمد الميد عوض

Applicability of an Artificial
Intelligence Technique in
Prediction of Ultrasonic
Parameters at Low
Temperatures for
Semiconducting Glasses.

1:00 -12:40

د .حمن ابت اهيم

Assessment of Groundwater
Recharge Methods in Arid and
Semiarid Regions

1:20 -1:00

د .زين الهدى

Materials Selection in Design of
Structures and Engines of
Supersonic Aircrafts: A review

1:35 – 1:20

د .محمد تيد فتج

بناء ظام متعدد لزيادة الثقة في المعامالت
اسلكتتو ية بين الممتهلكين في المملكة
العتبية المعودية

1:50 – 1:35

علي

أ.د .شيمي جبت

Characterization of Surface
Damage Using Image
Processing Techniques

12:40-12:20

2:00 – 1:50
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تاتعاً :معتض البوتتتات
ظمت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع متاكز البحوث وبتعاية كتيمة من معالي مديت
الةامعة معتض البوتتتات المصاحب ليوم البحث العلمي في الةامعة وذلك يوم اسربعاء الموافق
1434/4/12ها الموافق  3مارس  2013م حيث تم عتض أكثت من  70بوتتت لألبحاث
المنشورة والمدعومة خالل هذا العام.

عاشرا ً  :تنظيم
محاضرة عن النشر
بالمجالت الدولية
ظمت عمادة البحث العلمي محاضتةً للدكتور راشد العبدالكتيم من جامعة الملك تعود،
وأدار المحاضتة ممتشار العمادة ،وتحدث الدكتور راشد عن النشت بالمةالت الدولية المحكمة
موضحاً أهميته وضتورة التعاون المشتتك كفتق من أجل تةويد اإل تاج العلمي ،وكيفية اختيار
المةلة كوعاء للنشت ،وأهم األخطاء المتكترة في البحوث والتي يةب تةنبها ،وتبل التتويج للبحوث
المنشورة.

محاضرة عن النشر بالمجالت الدولية
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حادي عشر:
مشاركات فى
المعارض

شاركت عمادة البحث العلمي في المعتض المحلية واإلقليمية والدولية التالية:
 الملتقى األول للةامعة مع المةتمع المحلى ”جامعتنا طتيق تنميتنا“
 معتض التعليم العالي التابع بالمملكة.
 معتض الكويت الدولي لالختتاعات.
 معتض جنيف الدولي الحادي واألربعون لالختتاعات

ثاني عشر:
حضور ملتقيات
البحث العلمي

قام وفد من العمادة بحضور ملتقيات البحث العلمي بالمملكة على النحو التالي:


اللقاء العلمي "البحث العلمي في التعليم العالي" بمتكز البحوث والدراتات بوزارة التعليم
العالي بالتياض في :7/5/1434

قام عميد البحث العلمي تعادة الدكتور محمد بن اصات الماويد وتاعادة ممتشاار العماادة األتاتاذ
الدكتور طارق اتاماعيل بقباول دعاوة متكاز البحاوث والدراتاات باوزارة التعلايم العاليبتااري
 1434/5/7لحضور اللقاء العلمي مع البتفيمور مالكوم تيد مديت بت امج الادكتوراه فاي متكاز
أبحاث وتقييم التعليم العاليبةامعة س كمتت البتيطا ياة ،حياث القاى محاضاتتين علميتاين البحاث
العلمي في التعليم العالي ،األول ى بعنوان "التاصصاات والنظتياة فاي أبحااث التعلايم العاالي" ،أماا
المحاضتة الثا ية بعنوان "بحوث التعليم العالي خالل الفتتة  :2010-2000تغيت أ ماط النشت فاي
المةالت العلمية" .وقد اتتمع وفد العماادة للمحاضاتتين وشااركا فاي الحاوار والمناقشاات حاول
موضوع المحاضتة ،وتم تبادل الحوار واألفكار مع منماوبي الةامعاات الماعودية للنهاوض بالبحاث
العلمي في التعليم العالي.
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الملتقى الثا ى للةان المحلية ألخالقيات البحوث بمدينة الملك عبد العزيز بالتياض
1434/5/29ها:

بناء على دعوة اللةنة الوطنية لألخالقيات الحيوية والطبية لعمادة البحث العلمي لحضور الملتقى
الثا ى للةان المحلية ألخالقيات البحوث بمدينة الملك عبد العزيز بالتياض1434/5/29 -ها ،قام
تعادة الدكتور طارق محمد اتماعيل ممتشار العمادة بحضور هذا الملتقى الذى تم خالله التعتف
على مهام واختصاصات اللةنة الوطنية لألخالقيات الحيوة وبما يعمل على التحمين واسرتقاء
بالنواحي الصحية ،الوقائية ،التشايصية ،العالجية ،النفمية ،اسجتماعية والمعيشية لإل مان والحفاظ
على األمن واألمان اإل ما ي مع متاعاة كتامة اإل مان والعدل واإلحمان وحفظ الحقوق لألفتاد
والمةتمعات بما يتماشى مع الشتيعة اإلتالمية وتقاليد وعادات دولة المملكة العتبية المعودية.



المنتدى الثالث للشتاكة المةتمعية بعنوان "البحث العلمي والتبادل المعتفي" بةامعة
اإلمام محمد بن تعود اإلتالمية 13-12 ،جمادى اآلخت 1434

حضت وفد العمادة الممثل في تعادة الدكتور محمد بن اصت المويد وتعادة األتتاذ الدكتور طارق
محمد اتماعيل الملتقى المنعقد بةامعة اإلمام محمد بن تعود الذى يهدف الى تعزيز التبادل المعتفي
بين الةامعات والمتاكز البحثية والمؤتمات المةتمعية.
وقد ظم الملتقى في خممة جلمات على مدار يومين ،وقشت خاللها  22ورقة بحثية تعزز مصطلح
التبادل المعتفي وما ينطوى عليه من تبادل الابتات العلمية النظتية أو التطبيقية بين الةامعات أو
المتاكز البحثية وبعضها من جهة ،أو بين هذه الةامعات والمتاكز والمؤتمات المةتمعية الصناعية
أو الادمية أو غيت التبحية ،المحلية أو الدولية من جهة أختى .وبحيث يمثل البحث العلمي المةال
األتاس للتبادل المعتفي ،فمن خالل البحث تمهم الةامعات ومتاكز األبحاث في مواجهة المشكالت
المةتمعية ،وهي هنا تعمل في عالقة تبادل معتفي مع الةهات الممتفيدة من الدراتات التي تعد
لمواجهة هذه المشكالت .ومن جا ب آخت يمهم التبادل المعتفي الذي يقوم على تشارك الباحثين من
الةامعات الماتلفة المحلية والدولية في تنفيذ األبحاث والمشاريع المشتتكة في تعزيز حضور
الةامعات في التصنيفات العالمية التي تعتمد بعض معاييتها على مدى ما تتوافت عليه الةامعات من
شتاكات بحثية مع المؤتمات المحلية والدولية ذات العالقة ،وممتوى تفعيل هذه الشتاكات ،كما
يمهم التبادل المعتفي في إتاحة فتص النشت المشتتك أمام منموبي الةامعات بما يؤدي إلى تنمية
مهاراتهم البحثية وتزويدهم بالتةارب والابتات التي تنعكس إيةاباً على ماتجاتهم البحثية لتتقى
بها لموكبة المعاييت العالمية.
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عشر:
ثالث
ً
زيارة الجامعات
تعت العمادة لزيارة عمادة البحث العلمي بالةامعات العتيقة للتعتف على تةاربهم في دعم
المشتوعات البحثية ،وتشةيع النشت العلمي في المةالت العالمية المصنفة ،ومن أجل تبادل الابتات.
وتم زيارة الةامعات التالية:
جامعة اإلمام تعود بن محمد بالتياض:

في 1433/5/11ها قام وفد ممثل لعمادة البحث العلمي مكون من تعادة الدكتور محمد بن اصت
المويد (عميد البحث العلمي) ،تعادة الدكتور ابتاهيم بن عبد اهلل الحمينان (وكيل العمادة) ،وتعادة
ممتشار األتتاذ الدكتور طارق اتماعيل ،واألتتاذ عبد اهلل الدهش (المشتف على الشئون المالية
بالعمادة) ،واألتتاذ ماجد الميمو ى (المشتف على متابعة متاكز البحوث) بزيارة لعمادة البحث
العلمي بةامعة اإلمام لإلطالع الةهود المبذولة لدعم اإل تاج العلمي والبحثي المميز وخدمات
الباحثين واستتفادة من تةاربهم ،وكان في اتتقبالهم عميد البحث العلمي تعادة األتتاذ الدكتور
فهد العمكت ،وتعادة الدكتور عبد التحمن العقيل وكيل العمادة للنشت العلمي الذين رحبا بالوفد،
ودارت المناقشات حول تةتبة جامعة اإلمام في دعم المشتوعات البحثية ،وتشةيع النشت العلمي في
المةالت العالمية المصنفة ،وجوائز التميز البحثى .وقد في ختام اللقاء تم تزويد الوفد بنم من
مطبوعات العمادة التي توضح المزيد من اإلجتاءا ت التنفيذية وبحيث يمكن استتفادة بها .وأبدى
تعادة األتتاذ الدكتور فهد العمكت اتتعداده للتعاون مع جامعة المةمعة خاصة وأن عمادة البحث
العلمي بها من أول العمادات التي أ شأت على ممتوى المملكة عام 1419ها ،ورحب تعادة الدكتور
محمد بن اصت المويد بهذا الطتح وتم استفاق على تنميق تبل التعاون الممتقبلى بين الةامعتين.
 جامعة الملك تعود والملك عبد العزيز:
يتم التنميق حالياً لزيارة جامعة الملك تعود بالتياض ،وجامعة الملك عبد العزيز بةدة.

رابع عشر:
دعم النشر


يتم توجيه الباحثين بالةامعة حو شت ا تاجهم البحثى وخاصة من المشتوعات البحثية
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المدعومة بمةالت الةامعة.
تقوم العمادة بتشةيع أعضاء هيئة التدريس بالةامعة على النشت في المةالت العلمية
المحكمة والمصنفة ،ولما لذلك من أهمية في رفع اتم الةامعة وتصنيفها ضمن مصاف
الةامعات التي س تعزز غزارة اس تاح العلمي فقط بل تمعى لةودة هذا اس تاج ،وبحيث يتم
تعويض الباحثين عن مصاريف النشت العلمي وفقاً لمةموعة من الضوابط المعلن عنها على
موقع العمادة.

خامس عشر :الوفاء
بمتطلبات الجودة

•

يتم التواصل بشكل ممتمت مع عمادة الةودة وتطويت المهارات لتحمين وتوثيق أعمال العمادة
واتتيفاء متطلبات الةودة.

سادس عشر:
حصر األجهزة

•

تم التواصل مع الكليات الماتلفة بالةامعة لحصت األجهزة والمعامل وعدد الفنيين ،وذلك من
أجل إصدار دليل بها لتالفي شتاء أجهزة قد تكون متوافتة بالمواقع الماتلفة للةامعة
ومماعدة الباحثين على إ ةاز أبحاثهم.

39

