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الدليل التعريفي

، ســــيدنامحمد وعلى  العالمين، والصالة والسالم على أشــــــرف الخلق والمرسلين  الحمدهلل رب 
آلــــــه وصــــحبه

أجمعين ، أمابعد:
ريادي  دور  إلى  المجمعة  بجامعة  العلمي   والبحث  العليا  للدراسات  التربية  تتطلع وكالة كلية        
لتطوير  أهمية كبيرة  الوكالة من خالل وحداتها   تولي  ، حيث  العلمي  البحث  و  العليا  الدراسات  في 
القــدرات البحثية والريادية لدى منسوبي الكلية من أعضاء هيئـــــــة التدريــس ومن في حكمهـــم 
بشــــكل مؤسساتي ومجتمعــي وتشتمل الوكالة على الوحدات التالية : وحـــــدة الدراسات العليا 
، وحــــــدة البحث العلمي ودعم االبتكار، وحدة المعيدين والمحاضرين  ،  وحدة المبتعثين  ، وحدة 

التعاون الدولي ووحدة المكتبات  . 
وتعنى الوكالة باستحداث برامج دراسات عليا تواكب تطلعات المجتمع المحلي ومتفقة مع األهداف البحثية للكلية، كما تعمل 
على تشجيع البحث العلمي في الكلية من خالل استحداث جوائز لألبحاث العلمية المتميزة و ما  تقدمه من  خدمات لمساعدة 
المعيدين والمحاضرين قبل االبتعاث وأثنائه وبعده. وكذلك تعمل الوكالة على استقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين من 
السعوديين الدارسين في الخارج للعمل في الكلية وتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الكلية على المشاركة الفاعلة في الندوات 

والمؤتمرات المحلية والدولية في إطار االهتمامات العلمية للكلية .
للكلية، وكذلك  البحثية  باالهتمامات  المتعلقة  المقترحة  العلمية  للكراسي  الوكالة على وضع رؤية وتصور  تعمل   كما 
ا إلى اللغة  توفير المصادر العلمية والمعرفية لجميع منسوبي الكلية، باإلضافة إلى ترجمة بعض اإلنتاج العلمي المتميز دوليًّ
ة. سعيا إلى توفير بيئة أكاديمية للبحث العلمي وبرامج للدراسات العليا طبًقا للمعايير المحلية والدولية  والعمل على  العربيَّ

تطويرها بما يتالءم مع خطة العمادة وأهدافها وبما يتوافق مع أهداف الجامعة ورسالتها  .

المقدمة

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
عبد الرحمن بن عبد الكريم الناصر
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

أهداف الوكالة

استحداث برامج دراسات عليا تواكب تطلعات المجتمع المحلي ومتفقة مع األهداف البحثية للكلية. ●
تشجيع البحث العلمــي في الكليـــة من خــالل اسـتحداث جوائز لألبحـاث العلميــة المتميزة. ●
تقديم الخدمات الالزمـة لمساعــدة المعيديـن والمحاضرين قبل االبتعاث وأثنائـه وبعــــــده. ●
استقطاب أعضاء هيئــــة تدريـــس متميزين من السعوديــين الدارســــين في الخـــارج للعمــــــل في الكلية. ●
إطار  ● في  والدولية  المحلية  والمؤتمرات  الندوات  في  الفاعلة  المشاركة  على  الكلية  في  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع 

االهتمامات العلمية للكلية.
وضع رؤية وتصور للكراسي العلمية المقترحة المتعلقة باالهتمامات البحثية للكلية. ●
توفيـــر المصــــادر العلمية والمعرفيــــــــة لجميع منسوبي الكلية. ●
ة. ● ا إلى اللغة العربيَّ ترجمة بعض اإلنتاج العلمي المتميز دوليًّ
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الدليل التعريفي

الهيكل التنظيمي للوكالة

السكرتير

وحدة البحث العلمي
ودعم االبتكار

وحدة
المعيدين و 
المحاضرين

وحدة
المبتعثين

وحدة
التعاون الدولي

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي 

وحدة
الدراسات العليا

وحدة
المكتبات



9

الوحدات التابعة للوكالة
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الدليل التعريفي

وحدة الدراسات العليا 
نشأة الوحدة

      نشأت وحدة الدراسات العليا  بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة د. عبد الرحمن بن أحمد السبت بتاريخ 1436/1/10هـ 
هـ والذي نص على تشكيل وحدة الدراسات العليا  في كلية التربية على أن تكون تابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث 

العلمي بناء على توصيات لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها السادسة بتاريخ1435/3/14هـ . 

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة الدراسات العليا
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

برامج دراسات عليا ذات جـودة عاليـة تهيئ خريجيها للمنافسة بما يحقق متطلبات التنميــة والمجتمع .

رؤية الوحدة

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

مهام الوحدة

إيجــاد برامج دراسـات عليــا ذات جــودة عاليــة تواكــب التطــورات واالحتياجات المجتمعيــة والبحثية . 

استحداث وتطوير  برامج دراسات عليا ذات جودة عالية بما يحقق متطلبات الكلية والمجتمع . 
إعـداد وتأهيــل كــوادر مـؤهلـة أكاديــميــًا وعلميــــًا وبحثيــًا . 

اقتراح ومتابعة برامج الدراسات العليا.
اقتـــراح متابعــــة برامــــــــــج الدبلــــــــــــوم .

متابعــة القبـول والتسـجيل في برامـج الدراسـات العليــــا .
متابعة العملية التعليمية واألكاديمية لطلبة الدراسات العليا . 
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الدليل التعريفي

وحدة البحث العلمي ودعم االبتكار
نشأة الوحدة

     نشأت وحدة البحث العلمي ودعم االبتكار بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة د. عبد الرحمن بن أحمد السبت 
بتاريخ 1436/1/10 هـ، والذي نص على تشكيل وحدة البحث العلمي ودعم االبتكار  في كلية التربية، على أن تكون تابعة لوكالة 
الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بناء على توصيات لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلســــــتها 

السادسة بتاريخ 1435/1/14 هـ  . 

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة البحث العلمي 
ودعم االبتكار
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

التميــز والريادة في األبحــاث العلميــة والبيئــة المناسـبة لالبتكار واإلبـداع للمساهمـة في التطـور العلمي والمجتمعي . 

إيجـاد أبحـاث علمية ومجتمعيـة ذات جـودة عاليـة من خالل توفير بيئـة علميـة مناسبة وداعمـة. 

ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة اإلستراتيجية وخطط التنمية في المنطقة. ●
توفير بيئة بحثية متميزة تساعد على تنمية مهارات االبتكار واإلبداع، وتساهم في حل المشكالت التي تواجهها الجامعة  ●

والمجتمع على حد سواء.
التي  ● البحوث  التركيز على  الباحثين على  المتميزة، سواء كانت نظرية أو تطبيقية، مع تشجيع  العلمية  دعم األبحاث 

تساهم في حل المشكالت التي يواجهها القطاعان الحكومي والخاص في المنطقة.
تنسيق الجهود بين الباحثين داخل الجامعة، وتشجيع البحوث المشتركة بين األقسام األكاديمية، والتي من شأنها أن تخلق  ●

بيئة إبداعية وابتكارية تساعد على التميز.
المساهمة في نشر األبحاث المدعومة في المجالت العلمية المتخصصة محليًا وخارجيًا، مع تشجيع الباحثين على النشر  ●

في أفضل المجالت العلمية الدولية عن طريق جوائز التميز العلمي.
وضع خطة متكاملة للكراسي البحثية، وتحديد آليات تفعيلها، وأساليب طرحها للداعمين، مع االستفادة من خبرات الجامعات  ●

األخرى الرائدة في هذا المجال.
السعي للحصول على منح بحثية من القطاعين الحكومي والخاص لزيادة موارد العمادة المخصصة للبحث العلمي وحضور  ●

المؤتمرات والندوات.

رؤية الوحدة

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

مهام الوحدة
توجيه البحوث العلمية لتحقيق أهداف الكلية .

نشــر البحـوث الصادرة من الكليـة .
المساهمة مع الجهات المجتمعية لتسهيل و إجراء البحوث العلمية المتعلقة بالمجتمع .

تشجيع إنشــاء كراسـي علميــة في ضـوء االهتمامات البحثية للكليــــة .
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وحدة المعيدين و المحاضرين
نشأة الوحدة

نشأت وحدة المعيدين و المحاضرين بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة د. عبد الرحمن بن أحمد السبت بتاريخ 
الكلية  لوكالة  تابعة  تكون  أن  على  التربية  والمحاضرين في كلية  للمعيدين  تشكيل وحدة  والذي نص على  1436/1/10 هـ 
للدراسات العليا والبحث العلمي بناًء على توصيات لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها السادسة بتاريخ 

1435/3/14 هـ   . 

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة المعيدين 
والمحاضرين
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

إيجاد معيدين ومحاضرين متميزين بالكلية، وتهيئتهم للحصول على الدرجــات العلميــــة من الجامعـــــات العالمية المرموقة .

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

رؤية الوحدة

تقديم المساندة المتميزة والخدمات واإلجراءات الداعمة لمعيدي ومحاضري الكلية من خالل إيجاد شراكات وقنوات تعليمية 
وبحثية مؤهلة لالبتعاث للجامعات العلمية المرموقة . 

اســـتقطاب وتعيين معيديـن ومحاضرين بالكليــة ذوي كفاءة أكاديمية وعلميـــة عاليــة .
تأهيل المعيدين والمحاضرين لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعات العالمية المرموقة .

تسهيل إجراءات الحصول على القبول األكاديمي ببرامج الدراسات العليا بالجامعات العالمية المرموقة لمعيدي ومحاضري الكلية . 

عقــد دورات تعريفيــة بطرق التقديم علــى الجامعــات ومعاهـــد اللغـة اإلنجليزيــة الدوليـة . ●
مساعدة المعيدين والمحاضرين في الحصول على قبول في الجامعات ومعاهد اللغـــــــــة اإلنجليزيـــــة الدوليـــــة . ●
الخارج  ● في  الســـــــعوديــة  الثقافيـــــــــة  الملحقيـــــــات  في  المتبعــــــة  اإلجراءات  عن  دورات  عقـد 

واألنظمـة المتبعــة في دول الدراسة .

مهام الوحدة
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وحدة المبتعثين
نشأة الوحدة

     نشأت وحدة المبتعثين  بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة بتاريخ1436/1/10 هـ والذي نص على تشكيل وحدة 
لجنة  توصيات  على  بناًء  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الكلية  لوكالة  تابعة  تكون  أن  على  التربية  في كلية  المبتعثين  

الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها السادسة بتاريخ 1435/3/14 هـ   . 

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة المبتعثين
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

رؤية الوحدة

مهام الوحدة

التميز و الريـادة في مســـــاندة مبتعثي الكليــة  للحصول علــى الدرجــات العلميـة من الجامعـات العالمية المرموقة . 

تقديم المساندة المتميزة والخدمات واإلجراءات الداعمة لمبتعثي  الكلية من خالل إيجاد شراكات وقنوات تعليمية وبحثية 
مؤهلة لالبتعاث للجامعات العلمية المرموقة . 

ابتعــاث المعيديـــن والمحاضرين بالكلية للدراسـة في برامـج دراسـات عليــا بالجامعـات العالميـة المرموقة .
تقديم المساندة والدعــم المناســب لمبتعثـي الكليــة أثنـاء فتـرة ابتعاثهــم . 

متابعـــــة إجراءات االبتعـاث لمنسـوبي الكليـة . ●
متابعـــــة المبتعثين مــن الكليـة . ●
اقتراح جامعات ومراكز علمية لالبتعاث إليها . ●
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وحدة التعاون الدولي
نشأة الوحدة

        نشأت وحدة التعاون الدولي بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة د.عبد الرحمن بن أحمد السبت  بتاريخ1436/1/10 هـ 
والذي نص على تشكيل وحدة التعاون الدولي في كلية التربية على أن تكون تابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث 

العلمي بناء على توصيات لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها السادسة بتاريخ1435/3/14 هـ . 

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة التعاون الدولي
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كلية التربية بالمجمعة

وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

رؤية الوحدة

مهام الوحدة

التميز والريادة في برامج وشراكات مع مؤسسات وبيوت خبرة عالمية بما يقود برامج الكلية إلى التميز العلمي والبحثي .

إيجاد برامج تعاون وشراكات ذات جودة عالية بين برامج الكلية ومؤسسات وبيوت خبرة وجامعات دولية مرموقة بما يسهم 
في رفع مستوى البيئة األكاديمية والعلمية والبحثية للكلية وبرامجها . 

إيجاد برامج تعاون دولي مشترك بين الكلية والكليات بالجامعات العالمية المتميزة في إطار مجاالت واهتمامات الكلية .
اسـتقطاب أسـاتذة زائرين مـــن ذوي الكفــاءة العالميــــة والمتخصصـة عالميًا للعمل في الكليـــة .

مساندة ودعم جميع األقسام داخل الكلية للتواصل مع جميع الجهات الخارجية والدولية في العالم . 

التعريف ببرامــج التعاون  الدولي المتاحـة علــى مسـتوى الجامعـــة وسـبل االستفادة منها . ●
المتابعة واإلشراف على ما يتم من اتفاقيات مع الجامعات،  أو المؤسسات األكاديمية العربية والعالمية . ●
اقتراح مجاالت التعاون ذات العالقة باالعتماد األكاديمي مع بعض الجامعات و المؤسسات األكاديمية الرائدة من خالل عقد  ●

الشراكة واالتفاقيات معها .
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وحدة المكتبات
نشأة الوحدة

       نشأت وحدة المكتبات بقرار سعادة عميد كلية التربية في المجمعة د. عبد الرحمن بن أحمد السبت رقم)91( بتاريخ1436/1/10 هـ 
والذي نص على تشكيل وحدة المكتبات في كلية التربية على أن تكون تابعة لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بناء على 

توصيات لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها السادسة بتاريخ 1435/3/14 هـ  .

الهيكل التنظيمي للوحدة

وكيل الكليةللدراسات 
العليا والبحث العلمي

رئيس الوحدة 

أعضاء الوحدة

أمين الوحدة

الهيكل اإلداري للوحدة

عمادة كلية التربية

وكالة الكلية للدراسات العليا 
والبحث العلمي

وحدة المكتبات
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وكالة الكلية للدراسات 
العليا و البحث العلمي

رسالة الوحدة

أهداف الوحدة

رؤية الوحدة

مهام الوحدة

الرقي بمكتبات الكلية حتى تكون منارًا للعلم والمعرفة، ومركزًا إلتاحة مصادر المعلومات بأشــــــكالها المختلفـــــة،
وما يلحق بها من خدمات، حتى تكون مصدرًا للتعلم والبحث واالبتكار في أجواء علمية مشجعة.

إيجـــــاد مكتبــــات ومصادر معلومات متنوعــــة وتفعيلها بما يســـاهم في رفـــع المســـتوى األكاديمي والعلمي 
والبحثي والمجتمعي .

توفير مصــــــــادر المعلومات بجميع أشـــــكالها المختلفـــــــــــــة .
إنشاء مكتبات متخصصة داخل األقسام العلمية بالكلية .

إنشاء مكتبة تلبــي متطلبات الكليــــة بأقســــــــام الطـــــالب .
تطوير وتحديث مكتبة الكلية ألقسام الطالبات بما يحقق احتياجات الكلية  .

التعريف بمصادر المعلومـات الحديثة  بجميع أشــكالها المختلفة . ●
اإلشـــــراف علــى مكتبـــــة الكليــة وتطويرهــا . ●
التشجيع على استخدام قواعد البيانات المشتركة بها الجامعة . ●
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العنوان: كلية التربية ب المجمعة، وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
cem.ssr@mu.edu.sa : إيميـــل

هاتـــف : 016/4043514
تحويلة: 3514

التواصل مع الوكالة
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