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كلمة العميد

تسعى عمادة البحث العلمً فً ظل القٌادة الرشٌدة للجامعة إلى اإلرتقاء بمنظومة البحث العلمً
وتوجٌهه لخدمة المجتمع والمساهمة فً التنمٌة المستدامة فً المنطقة ،من خالل إرساء البنٌة
التحتٌة لمراكز البحوث وتجهٌز المعامل بكافة اإلمكانٌات وما ٌتطلبه ذلك من الخبرات البحثٌة
التى تقود البحث العلمً بالجامعة نحو تحقٌق التمٌز فً المجاالت البحثٌة المختلفة .وسعت
العمادة فى العام الجامعً 1436/1435هـ نحو طرح مجموعة من المبادرات والبرامج البحثٌة
وتكوٌن فرق العمل ،وتشجٌع النشر فً المجالت العالمٌة المصنفة فً قواعد البٌانات العالمٌة
المرموقة بما ٌعمل على رفع تصنٌف جامعة المجمعة ضمن الجامعات ذات التصنٌفات
المرموقة ،وبما ٌضمن تحقٌق الجودة والمساهمة فً حل جزء من المشاكل التً ٌعانً منها
المجتمع المحلً.
و من أجل إرساء قواعد العملل المإسسلً ،تقلوم العملادة بتقٌلٌم ااداء البحثلً فلً الجامعلة بصلفة
دورٌة وفقا لمجموعة ملن مإشلرات ااداء البحثلً التلً تتبناهلا مدٌنلة المللك عبلد العزٌلز للعللوم
والتقنٌة ،وذلك من أجل التغلب علً التحدٌات التً تحتمهلا المرحللة الحالٌلة ،وتحقٌلق قفلزة نحلو
اامام باتجاه دعم وتشجٌع النشاط البحثً الذي ٌتوافق مع التوجهات الوطنٌة واإلقلٌمٌة فً أهمٌة
انتاج المعرفة وصناعة الرفاهٌة ،مع العمل على تبنى مجموعة من ااهداف التشغٌلٌة بما ٌتوافق
مع الخطة االستراتٌجٌة للعمادة والتً تتناغم مع الخطة االستراتٌجٌة للجامعة.

الدكتور
ثامر بن شليح الحربي
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الرؤية والرسالة للعمادة
الرؤية:
التمٌز فً البحث العلمً ودعم التنمٌة المستدامة المحلٌة والوطنٌة.
الرسالة:
إرساء منظومة متمٌزة للبحث العلمً واالرتقاء بها ،والمساهمة فً صناعة المعرفة ،وابتكار
الحلول التطبٌقٌة لتلبٌة احتٌاجات المجتمع.

القين الوؤسسيت للعوبدة
تتبنً العمادة مجموعة من القٌم المإسسٌة التً تمثل التزاما كامال إٌجاد الدافعٌة
وتحقٌق الرضا لدى كافة المستفٌدٌن من خدماتها داخل الجامعة وخارجها ،وفً إدارة مرحلة
التحول و انتقال الجامعة من مرحلة النشؤة والتؤسٌس إلى مرحلة التطوٌر والتمٌز ،وترتكز
مجموعة القٌم على أن تشعر جمٌع ااطراف المعنٌة بفائدة " "PROFITتعود علٌهم من عمادة
البحث العلمً ،حٌث أن ااحرف ااولً تشٌر إلً قٌم العمادة التً تسعى لاللتزام بها وتتمثل
فٌما ٌلً.:
Participation
 المشاركة
تعنً دعم مشاركة جمٌع ااطراف من قٌادات وأعضاء هٌئة تدرٌس وطالبومإسسات مجتمعٌة
فً تطوٌر البحث العلمً واالستفادة من نتائجه.
Respect
 االحترام والتقدٌر
تقدٌر كل اآلراء والمقترحات البناءة واحترام كافة وجهات النظر ودعم التفكٌر النقدي كؤساس
للبحث مع اإلٌمان بالرإٌة اإلصالحٌة للتطوٌر.
 الشعور باالنتماء Ownership
ترسٌخ الشعور باالنتماء المإسسً والوالء التنظٌمً لدي كافة المنسوبٌن والطالب نحو الجامعة
حٌث أن التطوٌر واإلصالح القائم على أسس البحث العلمً سٌعود بالفائدة علً جمٌع
ااطراف.
 الروح المعنوٌة العالٌة Fun
تعنً الدافعٌة العالٌة إلنجاز العمل وخدمة المستفٌدٌن بكفاءة وفاعلٌة..
 التجدٌد واالبتكارInnovation
اإلٌمان بؤن البحث العلمً هو السبٌل الوحٌد نحو التجدٌد واالبتكار والتعلم والنمو والتطوٌر
داخل الجامعة وعلى مستوى مجتمعها المحلً والوطنً واإلقلٌمً.
 الثقة Trust
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تحقٌق أعلى درجات الثقة التنظٌمٌة والسمعة المإسسٌة فً جودة خدمات العمادة تجاه جمٌع
المستفٌدٌن والشركاء وااطراف ذات المصلحة.

ااهداف االستراتٌجٌة للعمادة
الهدف ااول :تقدٌم خدمة بحثٌة ممٌزة تخدم البٌئة ااكادٌمٌة من أجل اإلسهام فً
تحقٌق درجة عالٌة من الجودة واالعتماد ،وفق المتطلبات الوطنٌة والعالمٌة ،واإلسهام
فً تنمٌة القدرة التنافسٌة لطالب وطالبات الجامعة فً سوق العمل من خالل البحوث
واالبتكارات ،بما ٌسهم فً بناء الشراكة المجتمعٌة.
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الهدف الثانً :رفع كفاءة ااداء اإلداري والتقنً لعمادة البحث العلمً بما ٌمكنها من
تحقٌق رسالتها وأهدافها.
الهدف الثالث :تنمٌة القدرة البحثٌة للموارد البشرٌة (كما ونوعا) لتحقٌق درجات عالٌة
من الجودة والتمٌز المستقبلً البحث العلمً وخدمة المجتمع.
الهدف الرابع :التوسع فً تحقٌق التنمٌة االقتصادٌة للجامعة بما ٌفً بمتطلبات التنمٌة
المستدامة للبٌئة المحلٌة.
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الهيكل التنظيمي للعمادة

عميد البحث العلمي

مجلس عمادة البحث
العلمي

المستشارون

وكالة العمادة للجودة والتطوير

وحدة ضمان الجودة

مدراء مراكز البحوث

مركز بحوث العلوم الصحية
واألساسية

االدارة

وحدة الشؤون االدارية

وحدة مساندة عضو
هيئة التدريس

مركز بحوث الهندسة والعلوم
التطبيقية

وحدة الشؤون المالية

وحدة التدريب
مركز بحوث العلوم االنسانية واالدارية
وحدة العالقات العامة
وحدة البيانات واالحصاءات
وحدة بحوث العلوم األساسية

وحدة التخطيط االستراتيجي

وحدة تقنية المعلومات
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أوالً :األَشطت وانفؼبنيبث
( )4إقامة فعاليات اسبوع البحث العلمي الرابع
( )1تعريف المستفيدين بالبرامج المستحدثة لدعم البحث العلمي
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.1ئقبيت فؼبنيبث اسبىع انبحذ انؼهًي انرابغ

ْ
افتتحت عمادةُ البحث العلمً
برعاٌة وتشرٌف معالً مدٌر الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن
حفل أُقٌم فً المسرح الرئٌسً بالمدٌنة الجامعٌة
فعالٌات أسبوع البحث العلمً الرابع  ،وذلك فً ٍ
بالمجمعة فً ٌوم االثنٌن الموافق 1436/ 2 /23هـ  ،وحضر هذا الحفل أصحاب السعادة الوكالء،
وعمداء الكلٌات والعمادات المساندة  ،ومدراء اإلدارات  ،وعد ٌد من منسوبً الجامعة من
أعضاء هٌئة التدرٌس.
وتضمنت فعالٌات اإلفتتاح بمسرح الجامعة بالمقر الرئٌس بالمجمعة كلمة لمعالً مدٌر الجامعة،
وافتتاح المعرض المصاحب الذي شاركت فٌه عمادة البحث العلمً برصد للمسٌرة البحثٌة
للجامعة منذ انشائها ،وكذلك عرض للمشاركات الوطنٌة والدولٌة اعضاء هٌئة التدرٌس سواء
مع الجامعات أو الباحثٌن  ،مع عرض لنمو الدعم المالً أو المهنً الذي تقدمة الجامعة من
خالل عمادة البحث العلمً اعضاء هٌئة التدرٌس ،وكذلك مشاركة المراكز البحثٌة والكلٌات
الثالث عشر .وقد تم تخصٌص أجنحة لإلنتاج البحثً اعضاء هٌئة التدرٌس وكذلك االنتاج
الفكري المتمثل فً الكتب والمشاركات وااوراق العلمٌة .وقد شارك فً الفعالٌات معهد اامٌر
سلمان إضافة لكرسً الشٌخ عبدالمحسن التوٌجري.
وقد تم تدشٌن برنامج (أبحاث) والذي سٌتم من خالله التحول إلى العمل التقنً فً جمٌع عملٌات
المشارٌع البحثٌة التً تمولها الجامعة من خالل عمادة البحث العلمً ،حٌث قام فرٌق العمادة
ببناء البرنامج وتطوٌره بالتعاون مع أحد بٌوت الخبرة المحلٌة.
كذلك اشتملت فعالٌات أسبوع البحث العلمً الرابع حزمة من المناشط والفعالٌات البحثٌة والتً
شارك فٌها فرٌق عمل من عمادة البحث العلمً ومركز الهندسة والعلوم التطبٌقٌة ومركز العلوم
الصحٌة ،ومركز العلوم اإلدارٌة واإلنسانٌة ،ووحدة العلوم والكلٌات المستضٌفة على النحو
التالً:
 ٌوم ااثنٌن 1436/2/23هـ تمت إقامة المناشط بالتخصصات التً ٌشرف علٌها مركزالهندسة والعلوم التطبٌقٌة.
 فً ٌوم الثالثاء 1436/2/24هـ تمت زٌارة كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة بمحافظةالغاط  ،وكذلك زٌارة كلٌة العلوم والدراسات االنسانٌة بمحافظة رماح.
 فً ٌوم االربعاء 1436/2/25هـ تمت إقامة المناشط بالتخصصات التً ٌشرف علٌهامركز العلوم الصحٌة.
 فً ٌوم االربعاء 1436/2/25هـ تمت زٌارة كلٌة العلوم بمحافظة الزلفً.وتضمنت فعالٌات برنامج الزٌارات للكلٌات على:
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 التعرٌف بالدور اإلداري والمهنً والخدمات التً تقدمها عمادة البحث العلمً اعضاءهٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم من الجنسٌن ،وكذلك التعرٌف ببرنامج (أبحاث) وكٌف
ٌتعامل معه أعضاء هٌئة التدرٌس.
 -عقد سٌمنار علمً ابحاث مختارة تم دعمها من قبل العمادة.
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 -2حؼريف انًسخفيذيٍ ببنبرايش انًسخحذرت نذػى انبحذ انؼهًي

حرصا من عمادة البحث العلمً على التواصل الدائم مع الكلٌات وأعضاء هٌئة التدرٌس فً
الجامعة للتعرٌف بالبرامج المستحدثة فً العمادة وتذلٌل العقبات والصعوبات التً تإثر على
مسٌرة البحث العلمً وتسهٌل مهام الباحثٌن لتحقٌق ااهداف المنشودة على الوجه ااكمل،
قام وفد من العمادة ٌترأسه سعادة عمٌد البحث العلمً الدكتور ثامر بن شلٌح الحربً ،
وسعادة مستشار العمادة ااستاذ الدكتور طارق اسماعٌل بزٌارة لكلٌة العلوم والدراسات
االنسانٌة بحوطة سدٌر وتم عقد لقاء مفتوح مع أعضاء هٌئة التدرٌس من التخصصات
المختلفة حٌث تم تعرٌفهم بالبرامج المستحدثة من العمادة وهً:
• برنامج المجامٌع البحثٌة المتمٌزة.
• برنامج دعم النشر العلمً المتمٌز.
• برنامج دعم البحوث المتمٌزة.
وتم عرض مرئً لبرنامج "باحث" لشرح خطوات التسجٌل على النظام وكٌفٌة التقدم على
المشروعات البحثٌة المدعومة ومتابعتها وتقدٌم التقارٌر المرحلٌة والنهائٌة التً توضح
مراحل إنجاز البحث .وتم فتح باب النقاش لالستماع إلى أعضاء هٌئة التدرٌس والتعرف
على المعوقات التً تواجههم لدعم المشروعات البحثٌة سواء من الجامعة أو من مدٌنة الملك
عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة ،والمقترحات التً تعمل على الرقً بالبحث العلمً وتجوٌده
بالجامعة.
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وفد العمادة فً زٌارة لكلٌة العلوم والدارسات االنسانٌة بحوطة سدٌر

وقد تمت زٌارة مشابهة للتواصل الدائم مع أعضاء هٌئة التدرٌس بكلٌة طب ااسنان بالزلفً
حٌث قام وفد من العمادة ٌترأسه سعادة عمٌد البحث العلمً الدكتور ثامر بن شلٌح الحربً
وسعادة وكٌل العمادة للشئون الفنٌة الدكتور ابراهٌم بن عبد هللا الحسٌنان ،وسعادة مستشار
العمادة ااستاذ الدكتور طارق اسماعٌل بزٌارة لكلٌة طب ااسنان بالزلفً وتم عقد لقاء مفتوح
مع أعضاء هٌئة التدرٌس من التخصصات المختلفة حٌث تم تعرٌفهم بالبرامج المستحدثة من
العمادة .وتم التعرف على المعوقات التً تواجههم لدعم المشروعات البحثٌة سواء من الجامعة
أو من مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة ،والمقترحات التً تعمل على الرقً بالبحث
العلمً وتجوٌده بالجامعة.
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وفد العمادة فً زٌارة لكلٌة طب ااسنان بالزلفً

كذلك التقً وفد العمادة مع اعضاء هٌئة التدرٌس من التخصصات المختلفة بكلٌات المجمعة
وذلك على مسرح المدٌنة الجامعٌة بالمركز الرئٌس بالمجمعة فً لقاء مفتوح ،وتم تعرٌفهم
بالبرامج المختلفة التً تقدمها العمادة ،واٌضا الدعم الذى ٌقدم من مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم
والتقنٌة .وتم عرض مرئً لبرنامج أبحاث لشرح خطوات التسجٌل على النظام وكٌفٌة التقدم
على المشروعات البحثٌة المدعومة ومتابعتها وتقدٌم التقارٌر المرحلٌة والنهائٌة التً توضح
مراحل إنجاز البحث .وتم فتح باب النقاش لالستماع إلى أعضاء هٌئة التدرٌس والتعرف على
المعوقات التً تواجههم لدعم المشروعات والمقترحات التً تعمل على الرقً بالبحث العلمً
وتجوٌده بالجامعة.
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ربَيبً :انخطىير انخُظيًي
 -4تدشين نظام إدارةالمشاريع البحثية
 -1جوائز التميز البحثي
 .3اعداد التقرير الختامي للخطة االستراتيجية للعمادة  4436/4433هـ
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 .1حذشيٍ بىابت وَظبو ئدارة انًشبريغ انبحزيت

ٌؤتً هذا المشروع امتدادا لخطط التطوٌر المستمرة بالعمادة والمتماشٌة مع الخطة االستراتٌجٌة
للجامعة ،وحٌث تم التعاقد مع إحدى الشركات ذات الخبرة فً استشارات إدارة المشارٌع
وخدمات تطوٌر النظم والخدمات اإللكترونٌة إلعادة هندسة إجراءات إدارة المشارٌع البحثٌة من
لحظة طلب دعم المشروع البحثً إلى االنتهاء من النشر وصرف المستحقات وإغالق المشروع
 ،ومن ثم تطوٌر بوابة عمادة البحث العلمً اإللكترونٌة على اإلنترنت وأتمته كافة اإلجراءات
مع التكامل مع خوادم البرٌد اإللكترونً ( )Exchange Serverوإدارة المستخدمٌن ( )ADوالنظام
العام إلدارة المشارٌع فً الجامعة.
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مخطط لهندسة اإلجراءات لدعم مشروع بحثي

16

.1
.2
.3
.4

أهداف نظام إدارة المشارٌع البحثٌة :
ربط المستفٌدٌن والمسإولٌن عن المشارٌع البحثٌة عبر بٌئة عمل إلكترونٌة تفاعلٌة سهلة
ومرنة وآمنة.
بن اء قاعدة بٌانات عن البحوث العلمٌة وعن الباحثٌن وعن المراكز البحثٌة والمحكمٌن.
أتمتة إجراءات إدارة المشارٌع عبر تحوٌل النماذج المعتمدة إلى نماذج إلكترونٌة مرتبطة
بآلٌة تدفق عمل ( )WorkFlowمرنة ومتٌنة بحسب سلم الصالحٌات والمسإولٌات.
توفٌر تقارٌر وإحصائٌات فً شكل جداول ورسومات بٌانٌة تعكس الصورة الكاملة عن
المشارٌع البحثٌة فً الجامعة بحٌث تشمل:
 تقارٌر عن البحوث من ناحٌة المواضٌع ونسب اإلنجاز.
 تفاصٌل التكالٌف المالٌة المرتبطة بالمشارٌع البحثٌة.
 تقارٌر عن الباحثٌن.
 تقارٌر عن المراكز البحثٌة.
 تقارٌر عن المحكمٌن.
 تقارٌر عن البحوث من ناحٌة أوعٌة النشر وتصنٌفها.
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 -2صىائز انخًيز انبحزي

حرصا من عمادة البحث العلمً على رفع مستوى جودة البحث العلمً واالبتكار وتقدٌر وتشجٌع
الباحثٌن المتمٌزٌن على مستوى الجامعة ،فقد تم أخذ الموافقة من مقام وزارة التعلٌم العالً بالبدء
فً تفعٌل جوائز التمٌز البحثً فً المجاالت ااربعة :الباحث الممٌز ،البحث الممٌز ،القسم
العلمً الممٌز ،اإلبداع واالبتكار على النحو التالً:
 -1جائزة البحث الممٌز.
 -2جائزة الباحث الممٌز .
 -3جائزة القسم الممٌز .
 -4جائزة االبتكار.
وقد قامت العمادة بإعداد دلٌل للقواعد المنظمة لجوائز التمٌز البحثً واالبتكار وفقا لالئحة
الموحدة للبحث العلمً فً الجامعات السعودٌة ،الصادرة باامر السامً الكرٌم رقم (/7ب)4403/
وتارٌخ 1419/4/2هـ  .بعد موافقة مجلس الجامعة علٌها فً جلسته (الثامنة) بتارٌخ 1435/5/11هـ
 ،واعتماد المحضر من معالً وزٌر التعلٌم العالً رئٌس مجلس الجامعة بموجب الخطاب رقم
( )1145وتارٌخ 1435/6/20هـ .
 .3اػذاد انخقرير انخخبيي نهخطت االسخراحيضيت نهؼًبدة  1431/1433هـ

قامت العمادة بإعداد التقرٌر الختامً للخطة االستراتٌجٌة للبحث العلمً  3311/3311هـ،
حٌث تم إجراء وصفا تفصٌلٌا لمعدل إنجاز ااهداف والمبادرات علً مستوي اابعاد ااربع
للخطة االستراتٌجٌة وهً:


البعد ااول :المستفٌدون والعمالء



البعد الثانً :العملٌات الداخلٌة



البعد الثالث :التعلم والنمو



البعد الرابع :المالً واإلقتصادي

وقد عكس التقرٌر الختامى للمنفذ من الخطة اإلستراتٌجٌة ااولً للعمادة ( )1346/1433مدى
تنفٌذ العمادة للمبادرات التً تضمنها الخطة مع بٌان لنسب اإلنجاز وتوضٌح أبرز المعوقات
والصعوبات التى واجهت العمادة عند تنفٌذ مجموعة المبادرات .وقد بلغ معدل إنجاز ااهداف
والمبادرات  %78فً المتوسط .وٌوضح الجدول التالً الوصف اإلجمالً لمعدل إنجاز ااهداف
والمبادرات المرتبطة بالخطة االستراتٌجٌة 1436-1433هـ.
18

معدل إنجاز األهداف والمبادرات بالخطة اإلستراتيجية
البعد
الوستفيدوى والعوالء
العوليبث الداخليت
التعلن والٌوى
الوبلي واإلقتصبدي
الوجوىع
الٌسبت الوئىيت

عدد األهداف عدد الوببدراث التي
التفصيليت تن االًتهبء هي تٌفيذهب
2
31
1
31
3
31
%18

عدد الوببدراث
الوستوز تٌفيذهب
3
2
1
%31

هذا ،وقد تم تنفٌذ عددا من المبادرات لم تكن مدرجة بالخطة علً النحو التالً:
 .1تقلدٌم برنلامج تلدرٌبى علن الباحلث العلملى مللن جوجلل  Google Scholarوذللك لزٌلادة حركللة
النشر فً االوعٌة الدولٌة ومساعدة البلاحثٌن عللى حصلر انتلاجهم الفكلرى وإنشلاء صلفحات
شخصٌة لهم على موقع "الباحث العلمى ملن جوجلل" وبملا ٌسلهم فلى توثٌلق اإلنتلاج العلملى
لهم ،مع توضٌح كٌفٌة قٌاس االنتاجٌة العلمٌة للباحث . Indexوتم عقد ورش تدرٌبٌة اعضاء
هٌئة التدرٌس من الجنسلٌن ملن منسلوبً الجامعلة بجمٌلع المحافظلات ،وتلم تلدرٌب  165ملن
منسوبً الجامعة.
 .2اقامللة معللرض لالبتكللارات ضللمن فعالٌللات ٌللوم البحللث العلمللى الثالللث فللً العللام الجللامعً
1435/1434هـ.
 .3المشاركة فً المإتمر السعودي ااول للنشر العلمً ،حٌث قامت العمادة بتمثٌل الجامعة فً
فعالٌات المإتمر السعودي ااول للنشر العلمً المنعقد فً جامعة الملك خالد خالل الفترة من
1435/3/29-27هـ.
 .4االعداد واإلشراف على مشاركة الجامعة فً معلرض ابتكلار 2013ـل حٌلث شلاركت الجامعل ُة
ممثلة بعمادة البحث العلمً بمعرض ( ابتكار  ) 2013الذي نظمته مإسس ُة المللك عبلدالعزٌز
ورجاللله للموهبللة واإلبللداع تحللت شللعار " باالبتكللار نبنللً مجتمعللا معرفٌللا " برعاٌللة خللادم
الحرمٌن الشرٌفٌن فً الفترة من  1-28إلى1435-2-2هـ الموافق  1إلى 2013-12- 5م .
 .5تؤسٌس وحدات البحث العلمً ودعم االبتكار بالكلٌات ،وذللك تفعلٌال لتوجٌهلات معلالى ملدٌر
الجامعللة فقللد سللعت العمللادة البحللث إلنشللاء وحللدات للبحللث العلمللً ودعللم االبتكللار بكلٌللات
الجامعلة ،وبملا ٌعمللل عللى تحسلٌن جللودة البحلث العلملً ودعللم المبتكلرٌن والمختلرعٌن فللً
الكلٌات وذلك فً عام .1435/1434
 .6تنظٌم محاضرة عن النشر بالمجالت الدولٌة ،حٌلث تلم استضلافة اللدكتور راشلد العبلدالكرٌم
من جامعة الملك سلعود تحلدث فٌهلا علن النشلر بلالمجالت الدولٌلة المحكملة موضلحا أهمٌتله
19

وضرورة التعلاون المشلترك كفلرق ملن أجلل تجوٌلد اإلنتلاج العلملى ،وكٌفٌلة اختٌلار المجللة
كوعللاء للنشللر ،وأهللم ااخطللاء المتكللررة فللً البحللوث والتللى ٌجللب تجنبهللا ،وسللبل التللروٌج
للبحوث المنشورة.
 .7عقد لقاءات علمٌة بكلٌة التربٌة بالمجمعة والزلفى لتشجٌع البحث العلمً.
 .8المشللاركة فللى المعللارض المحلٌللة واإلقلٌمٌللة والدولٌللة التالٌللة :الملتقللى ااول للجامعللة مللع
المجتمع المحلى ”جامعتنا طرٌق تنمٌتنا“ ،معرض التعللٌم العلالى الرابلع بالمملكلة ،معلرض
التعلٌم العالى الخامس بالمملكة ،معرض الكوٌت الدولى لالختراعات ،معرض جنٌف الدولى
الحادى وااربعون لالختراعات بسوٌسرا.
 .9حضور ملتقٌات البحث العلمى بالمملكة على النحو التالى:
 اللقاء العلمى "البحث العلمى فلى التعللٌم العلالى" بمركلز البحلوث والدراسلات بلوزارة التعللٌمالعالى بالرٌاض فى :7/5/1434
-

الملتقى الثانى للجان المحلٌة اخالقٌات البحوث بمدٌنة الملك عبد العزٌز بالرٌاض
1434/5/29هـ:

-

المنتدى الثالث للشراكة المجتمعٌة بعنوان "البحث العلمى والتبادل المعرفى" بجامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمٌة 13-12 ،جمادى اآلخر 1434

 .10زٌارة الجامعات العرٌقة للتعرف على تجاربهم فى دعم المشروعات البحثٌة ،وتشجٌع النشر
العلمى فى المجالت العالمٌة المصنفة ،ومن أجل تبلادل الخبلرات .وتلم زٌلارة جامعلة اإلملام
سعود بن محمد بالرٌاض فى 1433/5/11هـ.
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ربنزب :انًشروػبث انبحزيت انًذػىيت
( )4دعم المشروعات البحثية
( )1الحصول على الدعم الخارجي للمشروعات البحثية
( )3توقيع العقود للمشروعات البحثية للدورة الخامسة
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 -1دػى انًشروػبث انبحزيت يٍ داخم انضبيؼت

استقبلت عمادةُ البحث العلمً عن طرٌق بوابة أبحاث بنظام إدارة المشارٌع البحثٌة  196مقترحا
بحثٌا اعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة وفقا لألولوٌات البحثٌة المعلنة ،وذلك فً دورتها
الخامسة للعام الجامعً 1436/1435هـ  ،خالل فترة التقدٌم التً استمرت شهر  ،وانتهت فً 21
 ، 1436/ 5/حٌث تم استقبال  92مشروعا فً مركز بحوث العلوم اإلنسانٌة واإلدارٌة 72 ،
مشروعا فً وحدة أبحاث العلوم ااساسٌة  26 ،مشروعا فً مركز بحوث الكلٌات الصحٌة
والعلمٌة  ،و 6مشروعات فً مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبٌقٌة  ,وقد قامت مجالس مراكز
البحوث بتقٌٌم وتحكٌم المشروعات البحثٌة المقدمة للدعم لتحدٌد المشروعات البحثٌة المقبولة
للدعم  ،وبما ٌحقق الخطة اإلستراتٌجٌة لعمادة البحث العلمً  ،وبما ٌتناغم وٌتسق مع الخطة
اإلستراتٌجٌة للجامعة  ،وقدم عمٌ ُد البحث العلمً د .ثامر الحربً شكره وتقدٌره لكافة أعضاء
هٌئة التدرٌس على تجاوبهم مع متطلبات التقدٌم من خالل بوابة أبحاث  ،والتً دشنها معالً
كبٌر من معالٌه .
بدعم
مدٌر الجامعة  ،وتحظى
ٍ
ٍ
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وبلغت عدد البحوث المستلمة خالل مهلة التقدٌم ما ٌقرب من  200مشروعا بحثٌا كما هو
موضح بالجدور رقم (:)1

جدول ( :)1عدد المشروعات البحثية المقدمة للدعم بالجامعة
عدد املرشوععت ابحثية
املوكز
موكز بثوث ابعلوم إلانستنة عإلاداري
موكز بثوث ابكلةت ابصحة عابعلمة
موكز بثوث ابهندس عابعلوم ابتطحةقة
عحدة ابعلوم ألاستسة
املجموع

92
26
6
72
196

وٌوضح الجدول التالً تطور أعداد المشروعات البحثٌة المقدمة للدعم علً مدار السنوات
البحثٌة.
جدول ( :)2مقارنة المشروعات البحثية المقدمة للدعم فى مراكز البحوث

املوكز
موكز بثوث ابعلوم
إلانستنة عإلاداري
موكز بثوث ابكلةت
ابصحة عابعلمة
موكز بثوث ابهندس
عابعلوم ابتطحةقة
عحدة ابعلوم
ألاستسة
املجموع

املرشوععت ابحثية املقدم بلدعم
1432/1431
33

1433/1432
64

1436/1435 1435/1434 1434/1433
92
108
84

22

32

32

36

26

18

33

13

12

6

-

-

26

32

72

73

129

156

188

196
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عتوضح ألاشكتل ابتتبة مقترن عدد املرشوععت ابحثية املقدم بلدعم في كل موكز على مدار ابسنوا
شكم ( :)2يقبرَت ػذد انًشروػبث انبحزيت انًقذيت نهذػى بًركز بحىد انؼهىو االَسبَيت واإلداريت
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 -2انحصىل ػهً انذػى انخبرصي نهًشروػبث انبحزيت

قامت العمادة بتؤسٌس وحدة الدعم الخارجً لتقدٌم الدعم اعضاء هٌئة التدرٌس لألبحاث
الممولة من جهات التموٌل الخارجٌة ومتابعة تنفٌذ هذه اابحاث وفق الخطة الزمنٌة المحددة
والمبالغ المخصصة كمٌزانٌة لألبحاث.
وقد إستقبلت اإلدارة العامة لمنح البحوث فً مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة فً دورتها
ااولى لعام  ٥١٠٢ستة وثالثٌن مقترحا بحثٌا من أعضاء هٌئة التدرٌس فً الجامعة من
مختلف التخصصات بنسبة بلغت  ٪180مقارنة بعدد اابحاث المستلمة العام الماضً  ،و ُتعد هذه
النسبة من أبرز المإشرات التً تدل على التطور النوعً والكمً فً االداء البحثً اعضاء
هٌئة التدرٌس فً الجامعة وتعزٌز دور جامعة المجمعة فً االسهام فً التنمٌة الوطنٌة.
وتم دعم خمسة مشروعات بحثٌة من مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة اعضاء هٌئة
التدرٌس بالجامعة وبمٌزانٌة تجاوزت ملٌونً لاير.

 -3حىقيغ ػقىد انًشبريغ انبحزيت نهذورة انخبيست

رعى سعادة وكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً ااستاذ الدكتور محمد بن عبدهللا
الشاٌع حفل توقٌع عقود الدورة الخامسة للمشارٌع البحثٌة المدعومة للعام الجامعً -٥٣٤١
 ٥٣٤١هـ  ،والذي نظمته عمادة البحث العلمً بحضور مدراء مراكز البحوث  ،وعد ٍد من
أعضاء هٌئة التدرٌس والباحثٌن  ،هذا وقد شكر عمٌد البحث العلمً الدكتور ثامر بن شلٌح
الحربً سعادة وكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً على رعاٌته للحفل  ،ومتابعته
المستمرة للمشارٌع البحثٌة  ،وتذلٌل كافة الصعوبات التً قد تواجه عملٌة دعم المشارٌع البحثٌة
 ،حٌث أكد عمٌد البحث العلمً حرص العمادة على تنفٌذ توجهات الجامعة فً رعاٌة البٌئة
البحثٌة وتطوٌرها من خالل التحسٌن المستمر لإلجراءات والخطط البحثٌة التً ٌتم اإلعالن
عنها وتنفٌذها سنوٌا  ،حٌث أدى ذلك إلى تزاٌد مُطرد فً مٌزانٌة المشارٌع البحثٌة بخطى
متسارعة وبتظافر الجهود بما ٌحقق ااهداف والتطلعات للرٌادة العلمٌة من خالل زٌادة النشر
فً مجالت علمٌة ذات سمعة عالٌة مثل مجالت  ISIو  ، Scopusوأشار إلى أنه بفضل هللا تم
استقبال جمٌع المشارٌع البحثٌة عن طرٌق نظام إدارة المشارٌع البحثٌة ( باحث )  ،وتم
إخضاعها جمٌعا آللٌة تحكٌم موحدة ُتراعً جمٌع النواحً العلمٌة والفنٌة  ،حٌث تم استقبال
 ٥٩١مقترحا بحثٌا من جمٌع كلٌات الجامعة  ،وتم تموٌل  ٨٧مشروعا بحثٌا بقٌم ٍة إجمالٌ ٍة
تجاوزت  ٢ملٌون لاير  ،وبٌن أن جمٌع المشروعات البحثٌة التً تم قبولها كانت ضمن
المجاالت البحثٌة التً أعلنت عنها العمادة  ،وتعد هذه المجاالت مجاالت حٌوٌة وهامة تخدم
المجتمع والمنطقة المحلٌة  ،وقد ألقى سعادة وكٌل الجامعة للدراسات العلٌا والبحث العلمً كلمة
هنؤ فٌها الباحثٌن المقبولة أبحاثهم للدعم فً الدورة الخامسة للمشارٌع البحثٌة المدعومة  ،مإكدا
أهمٌة البحث العلمً بالنسبة للجامعة  ،حٌث تعتبر الوظٌفة الثالثة بعد التعلٌم وخدمة المجتمع ،
وأشار إلى الجهود التً ُتبذل فً دعم البحث العلمً من قبل إدارة الجامعة  ،وذلك إٌمانا منها
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بؤهمٌة البحث العلمً ودوره فً رفاهٌة ورُقً المجتمع  ،مإكدا على أهمٌة الدور الذي ٌقوم به
أعضاء هٌئة التدرٌس من خالل النشر العلمً باسم الجامعة فً المجالت العلمٌة المصنفة.
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رابؼبً :برايش انخىاصم يغ انًسخفيذيٍ

( )3عقد لقاءات علمية مع أعضاء هيئة التدريس لتشجيع البحث
العلمي
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 -1ػقذ نقبءاث يغ أػضبء هيئت انخذريس نخشضيغ انبحذ انؼهًي

 تنظيم ورشة تدريبية للتعريف ببرنامج ادارة المشاريع البحثيةنظمت عمادة البحث العلمً ورشة تدرٌبٌة لمدراء ومنسقً مراكز البحوث بالجامعة
للتعرٌف ببرنامج ادارة المشارٌع البحثٌة ( أبحاث ) والذي دشنه مإخرا معالً مدٌر
الجامعة وذلك فً قاعة التعلٌم االلكترونً بحضور سعادة عمٌد البحث العلمً الدكتور
ثامر الحربً .و ٌهدف نظام إدارة المشارٌع البحثٌة إلى توحٌد وتبسٌط آلٌات وإجراءات
التواصل اإلداري والمالً بٌن المعنٌٌن بالمشارٌع البحثٌة من الجامعة وخارجها،
وتعزٌز مبدأ الشفافٌة فً إجراءاتها حٌث ٌتمز النظام بؤسلوب سهل ومؤلوف فً
التسجٌل وفً عرض وتنسٌق وتعدٌل صفحة المستخدم كما ٌمكن للمستخدم تلقً
التنبٌهات عبر البرٌد اإللكترونً أو رسائل الجوال حسب اعدادات المستخدم  .وٌتٌح
النظام للمراكز البحثٌة متابعة المشروعات المدعومة بداٌة من مرحلة التقدٌم وحتى
النشر ،كما ٌمكن لكل مركز بحثً استعراض أو طباعة سجل الباحثٌن وأٌضا أرسال
دعوات فردٌة أو جماعٌة لهم .كما ٌوفر النظام تقارٌر بٌانٌة ورسومات إحصائٌة متعددة
حسب السنة والمراكز البحثٌة وحسب النشر والمجالت البحثٌة  ،وكذلك تقارٌر مالٌة
توضح المصروف والمتبقً من مٌزانٌات البحوث ومقارنة الدعم وااداء حسب
السنوات أو مجاالت البحث العلمً.

 عقد لقاء مفتوح مع اعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وكلية العلوم بالزلفيقام وفد من العمادة ٌترأسه سعادة عمٌد البحث العلمً الدكتور ثامر بن شلٌح الحربً
وسعادة وكٌل العمادة للشئون الفنٌة الدكتور ابراهٌم بن عبد هللا الحسٌنان ،وسعادة
29

مستشار العمادة ااستاذ الدكتور طارق اسماعٌل بزٌارة لكلٌة التربٌة وكلٌة العلوم
بمحافظة الزلفً .وتم عرض مرئً لبرنامج أبحاث لشرح خطوات التسجٌل على النظام
وكٌفٌة التقدم على المشروعات البحثٌة المدعومة ومتابعتها وتقدٌم التقارٌر المرحلٌة
والنهائٌة التً توضح مراحل إنجاز البحث .كما نم تعرٌف الحضور بالبرامج التى
تقدمها العمادة مثل برامج المجامٌع البحثٌة ،برنامج البحوث المدعومة ،برنامج دعم
النشر العلمً .وتم فتح باب النقاش لالستماع إلى أعضاء هٌئة التدرٌس والتعرف على
المعوقات التً تواجههم لدعم المشروعات البحثٌة سواء من الجامعة أو من مدٌنة الملك
عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة ،والمقترحات التً تعمل على الرقً بالبحث العلمً وتجوٌده
بالجامعة.
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 عقد لقاء مفتوح مع اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم والدراسات االنسانية بالغاطحرصا من عمادة البحث العلمً على التواصل الدائم مع الكلٌات وأعضاء هٌئة التدرٌس
فً الجامعة للتعرٌف بالبرامج المستحدثة فً العمادة وتذلٌل العقبات والصعوبات التً
تإثر على مسٌرة البحث العلمً وتسهٌل مهام الباحثٌن لتحقٌق ااهداف المنشودة على
الوجه ااكمل ،قام وفد من العمادة ٌترأسه سعادة عمٌد البحث العلمً الدكتور ثامر بن
شلٌح الحربً وسعادة وكٌل العمادة للشئون الفنٌة الدكتور ابراهٌم بن عبد هللا الحسٌنان،
وسعادة مستشار العمادة ااستاذ الدكتور طارق اسماعٌل بزٌارة لكلٌة العلوم والدراسات
االنسانٌة بمحافظة الغاط وتم عقد لقاء مفتوح مع أعضاء هٌئة التدرٌس من التخصصات
المختلفة حٌث تم تعرٌفهم بالبرامج المستحدثة من العمادة .وتم عرض مرئً لبرنامج
أبحاث لشرح خطوات التسجٌل على النظام وكٌفٌة التقدم على المشروعات البحثٌة
المدعومة ومتابعتها وتقدٌم التقارٌر المرحلٌة والنهائٌة التً توضح مراحل إنجاز
البحث .وتم فتح باب النقاش لالستماع إلى أعضاء هٌئة التدرٌس والتعرف على
المعوقات التً تواجههم لدعم المشروعات البحثٌة سواء من الجامعة أو من مدٌنة الملك
عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة ،والمقترحات التً تعمل على الرقً بالبحث العلمً وتجوٌده
بالجامعة.
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خبيسب :االَخبس انبحزي نضبيؼت انًضًؼت

 .4نشر اإلنتاج البحثي في المجالت المصنفة عالميا ا
 .1مؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة
 .3المقارنة المرجعية لمؤشرات أداء البحث العلمي بالجامعة
 .4بناء قاعدة بيانات بالبحوث المنشورة بالجامعة
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ً َشر اإلَخبس انبحزي في انًضالث انًصُفت ػبنًيب.1
تحرص عمادة البحث العلمي بشكل دائم علي تشجيع الباحثين علي نشر انتاجهم العلمي في الجالت العالمية
المصنفة وبما يعمل علي رفع التصنيف العالمي للجامعة بين غيرها من الجامعات المحلية واالقليمية
 وفيما يلي امثلة لبعض األبحاث المدعومة من عمادة البحث العلمي والى نشرت في مجالت عالمية.والعالمية
.هـ5341/5341 مصنفة خالل العام الجامعي

أمثلة لألبحاث المدعومة من الجامعة والمنشورة في مجالت عالمية مصنفة
.هـ4436/4435 خالل العام الجامعي
يؼبيم
حأرير
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09.0

4.34
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قبػذة
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Time
dependent
MHD nano-second
grade fluid
flow
induced by permeable
vertical sheet
with
mixed convection and
thermal radiation
Influence of newtonian
heating on
three dimensional MHD
flow of couple
stress nanofluid with
viscous dissipation and
joule heating
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reduction and new
exact solutions for the
variable
coefficient KadomtsevPetviashvili Equation

اسى انببحذ

 ثامر الحربي.د

 محمد موسى.د

 طبرق اسًبػيم.أد

 محمد رمضان.د

 محمد رمضان.د

رحاب عبد الحليم.د

وبتحلٌل جهود عمادة البحث العلمً فً تشجٌع البحث العلمً والنهوض به وتحقٌق الجودة
على حساب الكم ،تبٌن ما ٌلً:
-1

طبقا لتقرٌر تومسون " روٌترز " فإن عدد ااوراق العلمٌة المنشورة فً مجالت علمٌة
عالمٌة ومصنفة فً قاعدة بٌانات المعرفة باسم جامعة المجمعة خالل الفترة من 2011
حتى  2015بلغ  158بحثا ،كما ٌتضح من الجدول التالً:
ػذد االوراق انؼهًيت انًُشىرة في يضالث ػبنًيت يصُفت في شبكت انًؼرفت
انؼذد
4
9
26
49
67
124
279

انسُت
0202
0200
0200
0202
0202
0202
الوجوىع

تطور أعداد البحوث المنشورة دوليا ا فى المجالت العالمية المصنفة حسب السنوات

Number of Publication in ISI
140

124

120
100
67

80
49

60
26

40

9

20

4
2015

2014

2012

2013

35

2011

2010

0

وٌتنوع اإلنتاج العلمً المنشور باسم جامعة المجمعة فى المجالت العلمٌة المصنفة فى شبكة
معلومات المعرفة بحسب التخصص ،ووفقا السم الجامعة وتعاون باحثٌها مع باحثٌن من
جامعات اخرى كما ٌتضح مما ٌلى:

أعداد البحوث المنشورة دوليا ا فى المجالت العالمية المصنفة حسب التخصص

ISI Publications
70
45
35

28

23
8

70

70
60
50
40
30
20
10
0

ISI Publications

أعداد البحوث المنشورة دوليا ا فى المجالت العالمية المصنفة في SCOPUS
ػذد األبحبد
14
21
43
79
103
260

انسُىاث
2011
2012
2013
2014
2015
اإلجوبلي
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أعداد البحوث المنشورة دوليا ا فى المجالت العالمية المصنفة في SCOPUS
موزعة حسب التخصص
ػذد األبحبد
72
61
50
37
36
4
260

انخخصص
الهٌدست
الزيبضيبث
الفيزيبء
الطب
علىم الحبسب
أخزي

أعداد البحوث المنشورة دوليا ا فى المجالت المحكمة
انسُىاث
2010
2011
2012
2013
2014
2015
اإلجوبلي

-

ػذد األبحبد
25
65
102
208
286
437
1123

وتدل االحصاءات السابق عرضها على ارتفاع معدل النشر العلمً بجامعة المجمعة وذلك
نتٌجة لالستراتٌجٌات التً تنتهجها عمادة البحث العلمً فً هذا الشؤن ومن أهمها:
دعم المراكز البحثٌة والحرص على استقاللٌتها الفنٌة.
التوعٌة بؤهمٌة النشر الدولً لدى أعضاء هٌئة التدرٌس من الجنسٌن.
الدروات التدرٌبٌة التً تم تقدٌمها فً هذا الجانب اعضاء هٌئة التدرٌس من الجنسٌن.
الحرص على تحكٌم المشروعات البحثٌة المقدمة للدعم من خالل محكمٌن خارجٌٌن من ذوي
الكفاءة العلمٌة  ،مما أسهم بشكل فعال فً تجوٌد مستوى البحوث المنشورة وصوال للنشر فً
المجالت العالمٌة المصنفة فً شبكة المعرفة.
أخذ الموافقة من مقام وزارة التعلٌم العالً بالبدء فً تفعٌل جوائز التمٌز البحثً فً المجاالت
ااربعة على النحو التالً :الباحث الممٌز ،البحث الممٌز ،القسم العلمً الممٌز ،اإلبداع
واالبتكار.
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 .2يإشراث أداء انبحذ انؼهًي ببنضبيؼت

اعتمدت العمادة علً مإشرات أداء البحث العلمً الصادرة من مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم
والتقنٌة فً عام 1435/1434هؤ كؤساس لقٌاس ااداء البحثً خالل العام الجامعً 1436/1435هـ.
وقد تم استخدام المإشرات التالٌة لقٌاس ااداء البحثً بالجامعة:
-

معدل البحوث المحكمة المنشورة فً مجاالت العلوم والتقنٌة
عدد ما نشر فً مجالت علمٌة محكمة لكل عضو هٌئة تدرٌس بدوام كامل
نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن لدٌهم على ااقل بحث واحد محكم فً السنه السابقة.
معدل براءات االختراع.
براءات االختراع فً المجاالت االستراتٌجٌة.
معدل البحوث االستراتٌجٌة المنشورة.
عدد مشارٌع البحوث المشتركة مع الجامعات ااخرى.
معدل الباحثٌن فً المجاالت العلوم والتقنٌة.
دخل البحث من مصادر خارجٌة فً السنة السابقة نسبة لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس بدوام
كامل.
المعدل اإلجمالً الذي ٌنفق على البحوث فً مجاالت العلوم والتقنٌة .
المعدل اإلجمالً الذي ٌنفق على البحوث.

وٌوضح الجدول التالً نتائج قٌاس مإشرات ااداء البحثً بجامعة المجمعة.
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نتائج قياس مؤشرات األداء البحثي بجامعة المجمعة 4436/4435هـ
مؤشر األداء

مفهوم وطريقة قياس المؤشر

قياس المؤشر

معدل البحوث المحكمة
المنشورة فً مجاالت العلوم و
التقنٌة
عدد ما نشر فً مجالت علمٌة
محكمة فً السنة السابقة لكل
عضو هٌئة تدرٌس بدوام كامل
أو ما ٌعادله  ( +كلٌات )

ٌقٌس عدد البحوث المحكمة المنشورة فً مجاالت العلوم و
التقنٌة منسوبا إلى أجمالى عدد البحوث المحكمة المنشورة فى
جمٌع المجاالت
المقصود بعضو هٌئة التدرٌس بدوام كاكل من هم على مالك
الجامعة ممن هم على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل.
ٌقاس المإشر بقسمة عدد البحوث المنشورة فى مجالت
محكمة مقسموما على عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة
ممن هم على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل.
ٌقاس المإشر بقسمة عدد أعضاء هٌئة التدرٌس الذٌن لدٌهم
على ااقل بحث واحد محكم مقسوما على عدد أعضاء هٌئة
التدرٌس بالجامعة ممن هم على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد
على ااقل.
تقاس بقسمة عدد براءات االختراع فى الجامعة مقسوما على
إجمالى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة ممن هم على
رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل.
المقصود بالمجاالت االستراتٌجٌة هً التخصصات العلمٌة فى
مجال العلوم والتقنٌة
تقاس بقسمة البحوث فً مجال العلوم والتقنٌة مقسموما على
إجمالى عدد البحوث فى التخصصات المختلفة
المقصود بالبحوث المشتركة هً البحوث بٌن منسوبى
الجامعة وغٌرها من الجامعات السعودٌٌة وغٌر السعودٌة

 154مقسوما على %64 =254

نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس
(بدوام كامل) الذٌن لدٌهم على
ااقل بحث واحد محكم فً
السنه السابقة
معدل براءات االختراع

براءات االختراع فً المجاالت
االستراتٌجٌة
معدل البحوث االستراتٌجٌة
المنشورة
عدد مشارٌع البحوث المشتركة

معدل الباحثٌن فً المجاالت
العلوم والتقنٌة

دخل البحث من مصادر
خارجٌة فً السنة السابقة نسبة
لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس
بدوام كامل

معدل الباحثٌن االستراتٌجٌٌن

المعدل اإلجمالً للناتج المحلً
الذي ٌنفق على البحوث فً
مجاالت العلوم والتقنٌة
المعدل اإلجمالً للناتج المحلً
الذي ٌنفق على البحوث

ٌحسب المإشر من خالل عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ممن هم
على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل فً المجاالت
العلوم والتقنٌة مقسوما على عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
بالجامعة ممن هم على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل.
ٌحسب بقسمة مصادر خارجٌة فً السنة السابقة نسبة لعدد
أعضاء هٌئة التدرٌس بدوام كامل ممن هم على رتبة أكادٌمٌة
أستاذ مساعد على ااقل.

ٌحسب المإشر من خالل عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ممن هم
على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل فً المجاالت
االستراتٌجٌة مقسوما على عدد أعضاء هٌئة التدرٌس
بالجامعة ممن هم على رتبة أكادٌمٌة أستاذ مساعد على ااقل.
ٌحسب من خالل مبلغ الدعم الذى تقدمه العمادة لدعم اابحاث
فى مجاالت العلوم والتقنٌة مقسوما على إجمالى الدعم الذى
تخصصه العمادة لدعم البحوث فى المجاالت المختلفة.
ٌحسب من خالل مبلغ الدعم الذى تقدمه العمادة لدعم اابحاث
فى كافة المجاالت مقسوما على إجمالى مٌزانٌة الجامعة.

39

فً ضوء ما توافر من معلومات فإن قٌاس
المإشر هو:
 254مقسوما على  4.62 =399بحث
منشور لكل عضو هٌئة تدرٌس
فً ضوء ما توافر من معلومات فإن قٌاس
المإشر هو:
 81مقسوما على %24 =399
399 :1

1
 154مقسوما على %64 =254
عدد البحوث المشتركة  ، 62منها  17مع
جامعات سعودٌة ،و 45مع جامعات غٌر
سعودٌة
 117مقسوما على %29 =399

ملٌون لاير مقسوما على  399عضو هٌئة
تدرٌس=  2546لاير/لكل عضو هٌئة
تدرٌس
(دخل من كرسً الشٌخ عبد المحسن
التوٌجري للجلطات لألبحاث التطبٌقٌة
لحاالت الجلطات الدماغٌة)
 117مقسوما على %29 =399

 1.3ملٌون لاير مقسوما على  2ملٌون
لاير= %65
 2ملٌون لاير مقسوما على  954ملٌون
لاير= 4.4421

 .3انًقبرَت انًرصؼيت نًإشراث أداء انبحذ انؼهًي ببنضبيؼت
 .4.3المقارنة المرجعية مع جامعة القصيم:

قامت عمادة البحث العلمً بإجراء مقارنة مرجعٌة لمإشرات البحث العلمً اعتمادا علً ما
توافر من معلومات بجامعة القصٌم عن ااداء البحثٌى .وٌوضح الجدول التالً نتائج المقارنة
المرجعٌة.
المقارنة المرجعية لمؤشرات األداء البحثي بجامعة المجمعة وجامعة القصيم
المؤشر

جامعة
القصيم

مالحظات

جامعة
المجمعة

معدل البحوث المحكمة
المنشورة فً المجاالت
العلوم والتقنٌة
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عدد ما نشر فً مجالت
علمٌة محكمة فً السنة
السابقة لكل عضو هٌئة
تدرٌس بدوام كامل أو ما
ٌعادله

1649÷ 913
=  4.57بحث
منشور لكل
عضو هٌئة
تدرٌس

مقارنللة العللدد المطلللق ٌظهللر
تفلللوق جامعلللة القصلللٌم عللللً
جامعلللة المجمعلللة فلللً معلللدل
البحلللوث المحكملللة المنشلللورة
فً المجاالت العللوم والتقنٌلة،
وٌجلللب مراعلللاة المعلللدل لكلللل
عضللللو هٌئللللة تللللدرٌس وهللللو
 4.249بحلللللث فلللللً جامعلللللة
154
القصٌم مقارنة بمعدل 4.375
بحث لكل عضو هٌئة تلدرٌس
بجامعللللة المجمعللللة .وٌتضللللح
زٌلللادة معلللدل نشلللر البحلللوث
المحكملللللللة المنشلللللللورة فلللللللً
المجللاالت العلللوم والتقنٌللة فللً
جامعللة المجمعللة عللن جامعللة
القصٌم.
تتفللوق جامعللة المجمعللة علللً
جامعلللة القصلللٌم فلللً علللدد ملللا
نشلللللر فلللللً مجلللللالت علمٌلللللة
محكمة فً السلنة السلابقة لكلل
عضلللو هٌئلللة تلللدرٌس بلللدوام
 =399 ÷ 254كامل أو ما ٌعادله
 4.62بحث
منشور لكل
عضو هٌئة
تدرٌس

نسبة أعضاء هٌئة
التدرٌس الذٌن لدٌهم
بحث واحد محكم فً
السنة السابقة

لم توفر جامعة
القصٌم بٌانات
عن هذا المإشر

 81مقسللللللللللوما
علللللللللى =399
%24
40

نقاط القوة/الضعف
بلللالرغم ملللن ارتفلللاع معلللدل البحلللوث
المحكمللللة المنشللللورة فللللً المجللللاالت
العلللوم والتقنٌللة فللً جامعللة المجمعللة،
إال أن عملللادة البحلللث العلملللً تسلللعً
لزٌلللللادة هلللللذا المعلللللدل ملللللن خلللللالل
اسللللتحداث مجمموعللللة مللللن البللللرامج
الداعمة ،وقلد تلم تقلدٌم مقتلرحٌن ،ال
ٌللللزاال محللللل مناقشللللة وتعللللدٌل مللللن
المجلللللس العلملللللًٌ ،تعللللللق أحلللللدهما
بلللالفرق البحثٌلللة ،أملللا اآلخلللر فٌتعللللق
بلدعم البحلوث المنشلورة فلى مجللالت
عالمٌلللة ومصلللنفة فلللً قاعلللدة بٌانلللات
المعرفلة Web of Knowledge
 Thomson Reutersأو ما تعلرف
علٌه بـ .ISI

ٌجلللب السلللعً نحلللو زٌلللادة اإلنتاجٌلللة
البحثٌلللة لكلللل عضلللو هٌئلللة تلللدرٌس،
وٌمكن ذلك ملن خلالل التحفٌلز اللدائم
اعضللللاء هٌئللللة التتللللدرٌس ،وكللللذلك
التنسلللٌق ملللع عملللادة شلللئون أعضلللاء
هٌئلللللة التلللللدرٌس وعملللللداء الكلٌلللللات
والتوصللللٌة بعللللدم تجدٌللللد التعاقللللدات
للمتعاقدٌن اال بعد تقلدٌم ملا ٌفٌلد نشلر
بحللث واحللد علللً ااقللل سللنوٌا .أمللا
أعضلللاء هٌئلللة التلللدرٌس السلللعودٌٌن
فللٌمكن تخصللٌص نسللبة زٌللادة سللنوٌة
فى حالة نشر بحث واحلد عللً ااقلل
سلللنوٌا ،وكلللذلك ربلللط المشلللاركة فلللً
المإتمرات والدورات الخارجٌة بعلدد
اإلنتلللاج البحثلللً سلللنوٌا ُ لعضلللو هٌئلللة
التدرٌس
ٌجللللب السللللعً نحللللو زٌللللادة اإلنتاجٌللللة
البحثٌللللة لكللللل عضللللو هٌئللللة تللللدرٌس،
وٌمكللن ذلللك مللن خللالل التحفٌللز الللدائم
اعضلللللاء هٌئلللللة التلللللدرٌس ،وكلللللذلك

المؤشر

جامعة
القصيم

جامعة
المجمعة

معدل براءات االختراع

5

1

لم توفر جامعة
القصٌم بٌانات
عن هذا المإشر
لم توفر جامعة
القصٌم بٌانات
عن هذا المإشر

 154مقسوما
على =254
%64

عدد مشارٌع البحوث
المشتركة

98

62

معدل الباحثٌن فً
مجاالت العلوم والتقنٌة

71

117

براءات االختراع فً
المجاالت االستراتٌجٌة
معدل البحوث
االستراتٌجٌة المنشورة

مالحظات

نقاط القوة/الضعف

التنسٌق مع عمادة شلئون أعضلاء هٌئلة
التلللدرٌس وعملللداء الكلٌلللات والتوصلللٌة
بعدم تجدٌد التعاقدات للمتعاقدٌن اال بعد
تقللدٌم مللا ٌفٌللد نشللر بحللث واحللد علللً
ااقل سنوٌا .أما أعضاء هٌئة التلدرٌس
السعودٌٌن فٌمكن تخصٌص نسبة زٌادة
سنوٌة فى حاللة نشلر بحلث واحلد عللً
ااقل سنوٌا ،وكذلك ربط المشاركة فً
المللإتمرات والللدورات الخارجٌللة بعللدد
اإلنتللللاج البحثللللً سللللنوٌا ُ لعضللللو هٌئللللة
التدرٌس
مقارنللة العللدد المطلللق ٌظهللر ٌجلللللب العملللللل عللللللً دعلللللم اافكلللللار
تفلللوق جامعلللة القصلللٌم عللللً واإلبتكللارات واالختراعللات مللن خللالل
جامعلللة المجمعلللة فلللً معلللدل مركز اإلبتكارات بالجامعة.
بللراءات االختللراع .والمإشللر
المحسوب فلً جامعلة القصلٌم
ٌشللٌر الللى العللدد .امللا المعللدل
فٌجب نسبته الى إجملالً علدد
اعضلللللللاء هٌئلللللللة التلللللللدرٌس
بالجامعللة .واذا مللا نسللب عللدد
بلللراءات االختلللراع اللللى علللدد
اعضلللاء هٌئلللة التلللدرٌس بكلللل
جامعلللة ٌتضلللح تفلللوق جامعلللة
القصللٌم علللى جامعللة القصللٌم
فللً هللذا المإشللر ،حٌللث ٌبلللغ
 32121أى بلللللراءة اختلللللراع
لكل  321براءة اختراع لكلل
عضو هٌئة تدرٌس فلً مقابلل
 39921فً جامعة المجمعة.

1

ٌجب تفعٌل الدور اللذي تقلوم بله إدارة
التعللاون الللدولً ،وضللرورة اإلهتمللام
بالشللللراكة البحثٌللللة بصللللورة محللللددة
وواضحة ضمن مذكرات التفلاهم التلى
توقللع مللع الجامعللات ااخللرى اسللواء
المحلٌة أو اإلقلٌمٌة أو الدولٌة.
ٌشلللللٌر المعلللللدل اللللللى نسلللللبة
البللاحثٌن فللً مجللاالت العلللوم
والتقنٌللللة إلللللى إجمللللالً عللللدد
اعضاء هٌئلة التلدرٌس .وٌبللغ
41

المؤشر

جامعة
القصيم

مالحظات

جامعة
المجمعة

نقاط القوة/الضعف

المعلللدل فلللً جامعلللة القصلللٌم
حللوالً  %5بٌنمللا فللً جامعللة
المجمعللة %29للـ ممللا ٌظهللر
تفوق جامعة المجمعة

دخل البحث من مصادر
خارجٌة نسبة اعضاء
هٌئة التدرٌس

العمل علً تشجٌع أعضاء هٌئةالتدرٌس للحصول علً منح
النمشروعات البحثٌة المقجمة من
مدٌنة الملك عبد العزٌز للعلوم
والتقنٌة.
العمل علً تقدٌم المزٌد منمقترحات الكراسً البحثٌة.
توفٌر إدارة أو مكتب لتسوٌق
مخرجات اابحاث فً مجال العلوم
والهندسة وتحوٌلها إلى منتجات
تجارٌة.
العمل على الشراكة البحثٌة معالقطاع الخاص لتموٌل اابحاث التى
تعمل على حل المشكالت التى
ٌواجهها هذا القطاع.

 3ملٌون لاير
مقسوما على
 399عضو
لم توفر جامعة
القصٌم بٌانات هٌئة تدرٌس=
عن هذا المإشر
7519
لاير/لكل عضو
هٌئة تدرٌس

معدل االستشهادات
المرجعٌة

10144

7375

المعدل اإلجمالً للناتج
المحلً الذي ٌنفق على
البحوث فً مجاالت
العلوم والتقنٌة

2.479.444
لاير
÷
5.357.444
لاير
= %46.3

1.344.444
لاير
÷
2.444.444
لاير
= %65

المعدل اإلجمالً للناتج
المحلً الذي ٌنفق على
البحوث

5.357.444
لاير منسوبا ُ
إلجمالً
المٌزانٌة
2.644.444.4
 44لاير=
4.442

2.444.44
لاير منسوبا ُ
إلجمالً
المٌزانٌة
994.000.0
 44لاير=
4.442

تتفللوق جامعللة المجمعللة علللً
جامعللللة القصللللٌم فللللً معللللدل
االستشهادات المرجعٌة
تتفللوق جامعللة المجمعللة علللً
جامعلللة القصلللٌم فلللً المعلللدل
اإلجمالً للنلاتج المحللً اللذي
ٌنفلللللق عللللللى البحلللللوث فلللللً
مجاالت العلوم والتقنٌة
بالرغم من زٌلادة المبللغ اللذى
ٌنفلق علللى البحلث العلمللً فللً
جامعة القصٌم مقارنة بجامعلة
المجمعللة ،إال أن نسللبة المبلللغ
المخصللللللص مللللللن إجمللللللالً
المٌزانٌللللللللة بكللللللللل جامعللللللللة
متسللللللاوي .وقللللللد ٌسللللللتخرج
نصللٌب كللل عضللو مللن مبلللغ
اإلنفللاق علللى البحللث العلمللً،
وٌبلللللغ فللللً جامعللللة القصللللٌم
 3329لاير لكللل عضللو هٌئللة
تلللللدرٌس املللللا فلللللً جامعللللللة
المجمعللة فٌبلللغ نصللٌب عضللو
هٌئلللة التلللدرٌس ملللن االنفلللاق
عللللى البحلللث العلملللً 5412
لاير.
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زٌلللادة المٌزانٌلللة المخصصلللة للبحلللث
العلمً حتلً تلتمكن الجامعلة ملن دعلم
مشروعات بحثٌة استراتٌجٌة والتى قد
ٌمتللد تنفٌللذها الللى فتللرة عللامٌن الللى 3
أعوام.
زٌلللادة المٌزانٌلللة المخصصلللة للبحلللث
العلمً حتلً تلتمكن الجامعلة ملن دعلم
مشروعات بحثٌة استراتٌجٌة والتى قد
ٌمتللد تنفٌللذها الللى فتللرة عللامٌن الللى 3
أعوام.

 .1.3المقارنة المرجعية مع الجامعات السعودية:

أحرزت جامعة المجمعة مكانة جٌدة وتقدما فً المجال البحثً مقارنة بغٌرها من الجامعات
السعودٌة حسب تصنٌف الجامعات السعودٌة فً قاعدة بٌانات المعرفة Web of Knowledge
 ،Thomson Reutersوفقا لما ٌشٌر إلٌه التقرٌر الذي أصدرته مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعوم
والتقنٌة بالتعاون مع مإسسة تومسون " روٌترز " عن مإشرات ااداء البحثً للمإسسات
العلمٌة فً المملكة خالل الفترة من  2008إلى  .2012وبحسب التقرٌر المشار إلٌه ،قد حققت
جامعة المجمعة تقدما فً النشر الدولى وخاصة فً مجاالت الهندسة والعلوم الفٌزٌائٌة
والرٌاضٌات وفً مخرجات التخصصات المرتبطة بعلوم الحٌاة كااحٌاء والعلوم السرٌرٌة،
والطبٌة والصحٌة ،حٌث حصلت على معدل استشهادات مرجعٌة لالقتباسات وصل الى 0.85
بٌنما بلغ المتوسط العالمً  ، 1.00فً حٌن أن المعدل الذي حصلت علٌه جامعة الملك سعود
. 0.99
إن هذه االضافة العلمٌة الجدٌدة لجامعة المجمعة تثبت أن الجامعة تسٌر فً الطرٌق الصحٌح
لتحقٌق التنافسٌة فً مجال البحث العلمً ،مستثمرتا الدعم المباشر من قبل معالً مدٌر الجامعة
والقٌادات العلٌا وتعاون العمداء واستعداد أعضاء هٌئة التدرٌس بعد توفٌق هللا ،وٌعتبر هذا
المإشر الذي حصلت علٌه الجامعة متماشٌا مع أهداف العمادة المرسومة ومحققا للخطة
االستراتٌجٌة لعمادة البحث العلمً.

 .4بُبء قبػذة بيبَبث ببنبحىد انًُشىرة ببنضبيؼت

سعت العمادة إلً بناء قاعدة بٌانات للبحوث المنشورة لمنسوبً الجامعة بحٌث تتاح علً الموقع
اإللكترونً وٌستفاد منها لنشر اابحاث العلمٌة والتعرٌف بها ،وتحقق ذلك من خالل ماٌلً:
 االستفادة من نظام "أبحاث" لحصر البحوث المدعومة من الجامعة. التعاون مع عمادة شئون المكتبات فً بناء مستودع رقمً ٌتٌح بٌانات عن اابحاثالمنشورة لمنسوبً الجامعة.
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سادسا ا :المشاكل والمعوقات وانرؤي انخطىيريت انًسخقبهيت نهؼًبدة

( )4المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة
( )1الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة
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( )1انًشبكم وانًؼىقبث انخً واصهج انؼًبدة

بطبيعة الحال ،هناك بعض المشاكل والمعوقات والصعوبات التى واجهت عملٌة التطوٌر فى
العمادة ،وقد تم عالجها والتغلب علٌها بفضل هللا سبحانه وتعالى والدعم من قٌادات الجامعة
وعلى رأسها الدعم الالمحدود لمعالى مدٌر الجامعة ،وٌوضح الجدول رقم ( )6ملخصا لهذه
المشاكل والمعوقات وكٌفٌة عالجها:
جدول ( :)6المشاكل والمعوقات التى واجهت العمادة وطرق عالجها
طرق عالج المشاكل والمعوقات

المشاكل والمعوقات
-

 عدم وجود حصر لإلنتاج العلمًاعضاء هٌئة التدرٌس بالجامعة من
قبل أقسامهم العلمٌة

-

-

 انخفاض وعى اعضاء هٌئة التدرٌسبؤهمٌة النشر العلمً الدولً

-

-

 ضعف تزوٌد العمادة باإلنتاج البحثًالمدعوم من قبل الجامعة

-

 عدم وجود قاعدة بٌانات للمحكمٌنالخارجٌٌن
 تعدد االجراءات وااوراق الالزمةللتقدم للحصول على دعم للمشروعات
البحثٌة ،ومتابعة البحوث المقبولة
للدعم.

إصدار دلٌل االنتاج الفكري اعضاء
هٌئة التدرٌس بجامعة المجمعة.
تدرٌب المتدربٌن على إنشاء صفحات
شخصٌة لهم لحصر اإلنتاج الفكري
لهم على موقع Google Scholar
المشاركة فى تقدٌم ورشة العمل التً
أقامتها وكالة الجامعة للدراسات العلٌا
والبحث العلمً بعنوان "التؤلٌف
والترجمة والنشر العلمً فً جامعة
المجمعة" 2 ،محرم  1435هـ.
عقد العمادة مجموعة من الورش
التثقٌفٌة عن النشر الدولً وأهمٌته
اعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌات فى
المحافظات المختلفة.
ربط الدفعة ااخٌرة من الدعم %25
بالنشر العلمً للبحوث المدعومة.
ربط صرف مبالغ الدعم للمشروعات
البحثٌة حسب نسب االنجاز لكل
مشروع بحثى.
التنسٌق مع مراكز البحوث برفع
تقارٌر دورٌة عن نسب انجاز
المشروعات البحثٌة.

 التنسٌق مع مراكز البحوث إلنشاءقواعد بٌانات للمحكمٌن.
 تم تصمٌم بوابة ونظام إدارة المشارٌعالبحثٌة.
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طرق عالج المشاكل والمعوقات

المشاكل والمعوقات
 عدم كفاٌة اادلة للباحثٌن عن دعمالمشروعات البحثٌة

• تللللم اصللللدار كتٌللللب دلٌللللل إجللللراءات
البحوث المدعومة.
• تللم اصللدار كتٌللب اسللتراتٌجٌة العمللادة
1436/1433

 عدم التشجٌع الكاف اعضاء هٌئةالتدرٌس المتمٌزٌن على مستوى
الجامعة

-

 عدم توجٌه بعض اابحاث للمساهمةفً التغلب على المشاكل المجتمعٌة

-

تم أخذ الموافقة من مقام وزارة التعلٌم
العالً بالبدء فً تفعٌل جوائز التمٌز
البحثً فً المجاالت ااربعة :الباحث
الممٌز ،البحث الممٌز ،القسم العلمً
الممٌز ،اإلبداع واالبتكار.
إعادة رسم خارطة البحث العلمً
بالجامعة وفقا للتوجهات االستراتٌجٌة،
وارتباطا بكل من خطط وزارة التعلٌم
العالً بالمملكة وخطط مدٌنة الملك
عبد العزٌز للعلوم والتقنٌة.
تدشٌن ااولوٌات البحثٌة 1440/1435
فى ضوء التواصل مع المجتمع
المحلى المحٌط بالجامعة من أجل
تحقٌق منظومة تكاملٌة للربط بٌن
احتٌاجات الكلٌات والمجتمع المحلى
والبحث العلمى بما ٌتوافق مع الخطة
االستراتٌجٌة.
عقد لقاءات علمٌة بالكلٌات فى
المحافظات التى ٌتواجد بها فروع
للجامعة ،من أجل مد جسور التواصل،
والتشجٌع على البحث العلمً.
فتح حساب على موقع توٌتر.
فتح حساب على الفٌس بوك.

-

-

عدم وجود برامج للتواصل مع المستفٌدٌن

-

( )2الرؤى التطويرية المستقبلية للعمادة

لدى عمادة البحث العلمً بالجامعة رإٌة واضحة ورسالة محددة نحو االهتمام بتطوٌر
االنتاج الفكري اعضاء هٌئة التدرٌس والمراكز البحثٌة بها  ،وتحسٌن أدواته ،والعمل
على تذلٌل الصعوبات أمام الباحثٌن ،وٌمكن عرض الرإى التطوٌرٌة المستقبلٌة للعمادة
على النحو التالى:
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-

-

تكوٌن المجموعات البحثٌة المتمٌزة التً تضم الباحثٌن من التخصصات البٌنٌة
النتاج بحوث تتمٌز بالجودة.
تنفٌذ إنشاء مبنى مركزي لمراكز البحوث بالجامعة فى موقع جعرافى واحد ،مع
استكمال التجهٌزات الالزمة.
استكمال إنشاء معامل بحثٌة متخصصة تابعة للمراكز البحثٌة.
المساهمة فً دعم الدراسات التً تهدف إلى تطوٌر التنظٌم اإلداري على مستوى
الجامعة.
القٌام بزٌارات لعدد من الجهات الممٌزة فً دعم حركة البحث العلمً سواء داخل
أو خارج المملكة ،مع عقد مذكرات تفاهم مع جامعات محلٌة وإقلٌمٌة ودولٌة
للتعاون فً مجال البحث العلمً.
عقد ورش عمل للوحدات والدوائر الحكومٌة لنشر ثقافة البحث العلمً ودوره فً
حل مشكالت المجتمع.
إعداد قاعدة بٌانات عن المإتمرات المحلٌة والعالمٌة.
عقد إتفاقٌات بٌن مراكز البحوث بالجامعة ونظٌراتها فً الجامعات المختلفة.
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