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تسعى

عمادة البحث العلمي لالرتقاء بمنظومة البحث
العلمي في الجامعة وذلك من خالل إطالق العديد
من برامج الدعم المختلفة و التي تهدف إلى زيادة

النشاط البحثي للجامعة وكذلك إرساء البنية التحتية لمراكز البحوث وتجهيز

المعامل بكافة اإلمكانيات وما يتطلبه ذلك من الخبرات البحثية التي تسير
بالبحث العلمي بالجامعة نحو تحقيق التميز في المجاالت البحثية المختلفة.

وسعت العمادة في العام الجامعي 1437/1436هـ نحو طرح مجموعة من

المبادرات والبرامج البحثية وتكوين فرق العمل ،وتشجيع النشر في المجالت

العالمية المصنفة في قواعد البيانات العالمية المرموقة بما يعمل على رفع
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تصنيف جامعة المجمعة ويضعها ضمن مصاف الجامعات العالمية.

تشجيع النشر في المجالت العالمية المصنفة في قواعد
البيانات العالمية المرموقة بما يعمل على رفع تصنيف جامعة
المجمعة ويضعها ضمن مصاف الجامعات العالمية.
ومن أجل إرساء قواعد العمل المؤسسي ،تقوم العمادة بتقييم األداء البحثي في
ً
وفقا لمجموعة من مؤشرات األداء البحثية ،وذلك من أجل التغلب
الجامعة بصفة دورية

على أية تحديات ،ووضع خطط تحسين بصفة مستمرة ،وتحقيق قفزة نحو األمام
باتجاه دعم وتشجيع النشاط البحثي الذي يتوافق مع التوجهات الوطنية واإلقليمية في

أهمية انتاج المعرفة ،مع العمل على تبنى مجموعة من األهداف التشغيلية بما يتوافق

مع الخطة االستراتيجية للعمادة والتي تتسق مع الخطة االستراتيجية للجامعة.

الدكتور ثامر بن شليح الحربي
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الرؤية

الرسالة

التميز في البحث العلمي ودعم التنمية المستدامة

تنمية القدرات البحثية من خالل تشجيع العمل البحثي المتميز في
جميع المجاالت العلمية بما يحقق أهداف الجامعة والمجتمع.

المحلية والوطنية.

قيم العمادة
التميز
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الشفافية

اإلبداع

خدمة

المجتمع

األهداف
1 .1الهدف األول :تقديم خدمة بحثية مميزة تخدم البيئة األكاديمية من أجل اإلسهام في
تحقيق درجة عالية من الجودة واالعتماد ،وفق المتطلبات الوطنية والعالمية ،واإلسهام
في تنمية القدرة التنافسية لطالب وطالبات الجامعة في سوق العمل من خالل البحوث
واالبتكارات ،بما يسهم في بناء الشراكة المجتمعية.

2 .2الهدف الثاني :رفع كفاءة األداء اإلداري والتقني لعمادة البحث العلمي بما يمكنها من
تحقيق رسالتها وأهدافها.

ً
ً
ونوعا) لتحقيق درجات عالية من
(كما
3 .3الهدف الثالث :تنمية القدرة البحثية للموارد البشرية
الجودة والتميز المستقبلي البحث العلمي وخدمة المجتمع.

4 .4الهدف الرابع :التوسع في تحقيق التنمية االقتصادية للجامعة بما يفي بمتطلبات التنمية
المستدامة للبيئة المحلية.

5 .5الهدف الخامس :توجيه البحث العلمي وفق األوليات التنموية والبحوث البينية
6 .6الهدف السادس :تنويع مصادر البحث العلمي.
7 .7الهدف السابع :حوكمة منظومة البحث والنشر العلمي وتعزيز أخالقياته.
دليل عمادة البحث العلمي

7

1 .1اعداد خطة البحوث السنوية للجامعة وتحديد األولويات البحثية.
2 .2اعداد الخطة االستراتيجية والتشغيلية لعمادة البحث العلمي في الجامعة.
3 .3الموافقة على المشاريع البحثية والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها
وفق القواعد المنظمة لذلك.

مهام
العمادة

4 .4االشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات ُأخرى خارج الجامعة.
5 .5تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية
المبتكرة ,وتهيئة الوسائل واالمكانات البحثية لهم.

ً
عالميا.
6 .6دعم النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس في المجالت المصنفة
7 .7االشراف على أعمال مراكز البحوث ومتابعة نشاطها وتقييم أدائها.
8 .8اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة ،المحلية واألجنبية،
وتنمية التعاون معها لالستفادة من كل ما هو حديث.

9 .9تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة ,وتشجيع األبحاث المشتركة بين األقسام
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والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة.

الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي
عميد البحث العلمي
المستشارين

مجلس عمادة البحث العلمي

وكالة العمادة للبحث العلمي

وكالة العمادة للجودة والتطوير

مراكز البحوث

اإلدارة

وحدة الدعم الداخلي

وحدة ضمان الجودة

مركز بحوث العلوم الصحية
واألساسية

وحدة الشؤون اإلدارية

وحدة الدعم الخارجي

وحدة مساندة عضو هيئة
التدريس

مركز بحوث الهندسة والعلوم
التطبيقية

وحدة الشؤون المالية

وحدة البيانات واإلحصاءات

مركز بحوث العلوم اإلنسانية
واإلدارية

وحدة العالقات العامة

وحدة بحوث العلوم األساسية

9
دليل عمادة البحث العلمي

تقوم عمادة البحث العلمي بتوفير عدد من البرامج المختلفة لدعم أبحاث أعضاء هيئة
التدريس في الجامعة وهي:

برامج
العمادة

•برنامج المجموعات البحثية المتميزة.
•برنامج دعم األبحاث المميزة.
•برنامج النشر العلمي المميز.
•برنامج مكافأة النشر المميز.
•برنامج رائد.
•برنامج دعم مشاريع تخرج الطالب.
•برنامج دعم طالب الدراسات العليا.
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مراكز البحوث
في الجامعة

•مركز بحوث العلوم الصحية واألساسية
•مركز بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية
•مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
•وحدة بحوث العلوم األساسية
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مراكز البحوث في الجامعة
مركز بحوث
العلوم
الصحية
واألساسية

المجاالت التي يخدمها المركز
يخدم المركز جميع المجاالت الصحية وبالتالي فهو يخدم كليات الجامعة التالية:
			
� كلية الطب

� كلية العلوم الطبية التطبيقية

		
� كلية طب األسنان

� كلية العلوم الصحية

األهداف
1 .1وضع سياسة عامة للبحوث في الكليات الصحية تركز على المشاريع التي تساهم باالرتقاء

للتواصل :
مدير المركز0164042252 :
منسق المركز 0164042275 :
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m.i.r.c@mu.edu.sa

بالخدمات الصحية على مستوى الوطن.

2 .2تنمية روح الفريق في األبحاث العلمية و تشجيع الباحثين.
3 .3متابعة المشاريع البحثية المقدمة للمركز.
4 .4توجيه األبحاث إلى احتياجات المجتمع ومتابعة التطور العلمي.
5 .5التعاون مع مراكز ذات أهداف مماثلة من داخل وخارج المملكة.

المجاالت التي يخدمها المركز

مركز بحوث
الهندسة
والعلوم
التطبيقية
للتواصل :
مدير المركز 0164042505 :
منسق المركز 0164042545 :
e.a.r.c@mu.edu.sa

يخدم المركز جميع تخصصات هندسية والحاسب اآللي وبالتالي فهو يخدم كليات الجامعة التالية:
� كلية الهندسة

� كلية علوم الحاسب والمعلومات

األهداف
1 .1المساهمة الفعالة في تقييم المشاريع البحثية في التخصصات الهندسية التي يتقدم بها
أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة للمركز.

2 .2وضع محاور بحثية سنوية تساهم في حل المشكالت التي تواجه المجتمع المحلي وبخاصة
المنشآت الهندسية والصناعية ،مع التركيز على مدينة سدير للصناعة واإلعمال.

3 .3توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع ،وتذليل الصعوبات
التي قد تواجه أعضاء هيئة التدريس في انجاز مشاريع بحثية متميزة.

4 .4المساهمة في نشر األبحاث التي سبق دعمها عن طريق نشرة المركز الدورية.

دليل عمادة البحث العلمي

13

مراكز البحوث في الجامعة

مركز بحوث
العلوم
اإلنسانية
واإلدارية
للتواصل :
مدير المركز0164043030 :
منسق المركز٠١٦٤٠٤٣٠٦٧ :
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h.b.r.c@mu.edu.sa

المجاالت التي يخدمها المركز
يخدم المركز جميع التخصصات اإلنسانية واإلدارية وبالتالي فهو يخدم كليات الجامعة التالية:
 كليات التربية (األقسام اإلنسانية) -كليات العلوم والدراسات اإلنسانية (األقسام اإلدارية واإلنسانية)

األهداف
1 .1المساهمة الفعالة في تقييم المشاريع البحثية في التخصصات اإلنسانية واإلدارية التي
يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة للمركز.

2 .2وضع محاور بحثية سنوية تساهم في حل المشكالت التي تواجه المجتمع المحلي وبخاصة
المنشآت الصغيرة.

3 .3توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع ,وتذليل الصعوبات التي
قد تواجه أعضاء هيئة التدريس في انجاز مشاريع بحثية متميزة.

4 .4المساهمة في نشر األبحاث التي سبق دعمها عن طريق نشرة المركز الدورية

وحدة
بحوث
العلوم
األساسية
للتواصل :

مدير الوحدة٠١٦٤٠٤٤٠٩٣ :
منسق الوحدة٠١٦٤٠٤١١٢٠ :
٠١٦٤٠٤٤٠٠٣
drs.sc@mu.edu.sa

المجاالت التي تخدمها الوحدة
تخدم الوحدة جميع التخصصات العلوم األساسية (فيزياء  -كيمياء  -رياضيات  ،أحياء) في جميع
كليات الجامعة.

األهداف
1 .1تشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على إنتاج األبحاث في مجاالت (الفيزياء ،الرياضيات،
االحياء ،الكيمياء ،علوم الحاسب).

2 .2التنسيق مع مراكز البحوث والجهات العلمية في الجامعات األخرى ذات الخبرة لتبادل الخبرات
وتحقيق التعاون بين الوحدة والهيئات العلمية والبحثية.

3 .3عمل شراكات وروابط بين الباحثين في الجامعة لعمل أبحاث مشتركة من خالل بناء قاعدة
بيانات متكاملة ألعضاء هيئة التدريس.

4 .4دعم البحوث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس وتوفير اإلمكانات المطلوبة.
5 .5تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية بالجامعة ما أمكن.
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منسوبو العمادة
االسم

د .ثامر بن شليح الحربي

عميد البحث العلمي

1515

د .بندر بن عبدالعزيز الحصان

وكيل العمادة للجودة والتطوير

1508

د .عبدالله بن علي المحيسن

رئيس مركز بحوث الهندسة

2519

د .سعيد بن صالح با نواس
أد .حافظ عمار بلمبروك

وكيل العمادة

مستشار العمادة

د .عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل

رئيس مركز بحوث العلوم الصحية

د .زياد بن علي الحسين

رئيس وحدة بحوث العلوم

د .محمد بن عبدالله الجبرين
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العمل في العمادة

التحويلة

أ .ضيف الله عايش العتيبي

1510

1502
2755

رئيس مركز البحوث االنسانية واإلدارية

3030

مدير اإلدارة

1525

4093

العمل في العمادة

التحويلة

االسم

أ .عبدالله بن مقبل المطيري

منسق مراكز البحوث

1503

أ .ماجد بن مطلق الميموني

منسق مراكز البحوث

1505

أ .عبدالله بن صالح الدهش

أ .ايمن بن عبدالله اليوسف

الشؤون المالية

العالقات العامة

أ .عبدالرحمن بن محمد التركي

منسق مراكز البحوث

أ .احمد بن علي العجيمان

الشؤون اإلدارية

أ .وائل بن عثمان العفيصان
أ .فهد بن قعدان الحبردي

أ .عبدالمحسن بن سامح المطيري

منسق مراكز البحوث
الشؤون اإلدارية

الشؤون اإلدارية

1504
3454

3456

1317

1506
150٧

دليل عمادة البحث العلمي
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016 404 1525
016 404 1550
www.mu.edu.sa
dsr@mu.edu.sa
@dsr_mu

