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كلمة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

تشهد جامعة املجمعة حاليا اهتماما بالغا بالبحث العلمي وتطويره ،وذلك من خالل دعم املراكز البحثية ومشروعاتها  ،وأوجه النشاطات
البحثية ،وإنشاء الكراس ي البحثية ،وكذا تنمية اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو التميز في البحث العلمي وتطوير قدراتهم البحثية بهدف
تحفيز وتشجيع حركة البحث العلمي والنهوض به والعمل املستمر على تحسين مخرجاته واالستفادة منها ،إيمانا منها بأن اإلنتاج العلمي
والبحثي لهذه املؤسسة العلمية الفتية واملعتمدة أكاديميا  ،يعد أحد أهم املؤشرات الدالة على تقدمها ورقيها ورفع مكانتها التنافسية
م
وتصنيفها العالمي ،ليس ذلك فحسب؛ بل السبيل إلى اإلبداع والتميز املؤسس ي ،والضرورة امللحة لتحقيق التنمية املستدامة.
ووحدة البحث العلمي هي ضمن وحدات وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي التي يقع على عاتقها مسؤولية رسم السياسات البحثية
بالكلية واقتراح وتقديم البرامج واألنشطة التدريبية التي تدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس والطلبة ومتابعة تنفيذها إضافة إلى العديد من
املهام واملسؤوليات؛ التي تسهم في تحقيق الخطة االستراتيجية للكلية والجامعة في مجال البحث العلمي ،ويأتي هذا الدليل الذي بين أيديكم
كإطار عام يضم بين دفتيه كل ما يخص وحدة البحث العلمي من حيث النشأة والرؤية والرسالة واألهداف والقيم واملهام ،مع بيان بتشكيل
أعضاء الوحدة ووسائل التواصل معها .وهللا نسأل أن يوفق الوحدة والقائمين عليها اإلعانة والتوفيق في تحقيق املهام؛
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
د .علي بن فهد الدخيل
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تعريف وحدة البحث العلمي

ً
وفقا للهيكل التنظيمي للكليات (اإلصدار )2-الصادر عن لجنة التنظيم اإلداري بالجامعة بتاريخ  1437/6/13هـ .فإن وحدة البحث
العلمي هي الوحدة التي تختص برفع كفاءة وفاعلية الكلية كأحد املراكز البحثية املتميزة التي تعمل على تنمية املشاركة والتعاون مع
املؤسسات واملراكزالتعليمية والبحثية ومؤسسات املجتمع على املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي.
نشأة وحدة البحث العلمي

وحدة البحث العلمي هي إحدى الوحدات األربعة التي ترتبط تنظيميا بوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي (وحدة البحث
العلمي – وحدة الدراسات العليا -وحدة الشؤون العلمية – وحدة خدمة املجتمع) ،وقد تم استحداث وحدة البحث العلمي بكلية
التربية باملجمعة بقرارعميد الكلية بتاريخ  1436/1/10هـً .
بناء على توصية لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة في جلستها
السادسة املنعقدة بتاريخ 1435/3/14هـ .وكانت الوحدة بمسمى " وحدة البحث العلمي ودعم االبتكار" ثم تحول مسمى الوحدة إلى "
ً
وحدة البحث العلمي" وفقا للهيكل التنظيمي للكليات (اإلصدار  ،)2-وقد تم تدشين الوحدة مع وحدات البحث العلمي بكليات الجامعة
في تاريخ  1438/3/15هـ .لتبدأ عملها ومهامها ضمن مهام وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.
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اهليكل التنظيمي واالرتباط لوحدة البحث العلمي
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رؤية وحدة البحث العلمي

الريادة والتميز في مجاالت البحث العلمي لتعزيز مكانة الكلية ودورها القيادي في خدمة املجتمع وتنميته لتصبح في مصاف الكليات
ً
ً
ً
املناظرة املتميزة في مخرجات البحث العلمي محليا واقليميا وعامليا.
رسالة وحدة البحث العلمي

تطويرالقدرات البحثية وتشجيع األبحاث النوعية املتميزة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة من خالل االستفادة املثلى من املوارد املتوفرة
ً
ً
والفرص املتاحة لتوفير بيئة داعمة ومحفزة لإلبداع في جميع املجاالت العلمية؛ وتعزيز مركز الكلية التنافس ي لتصبح مصدرا رئيسا
لتطويراملعرفة وتقديم مخرجات علمية وبحثية تربوية متميزة تسهم في تنمية املجتمع.
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مهام وحدة البحث العلمي

 .1رسم السياسة البحثية للكلية بما يتواءم مع األهداف االستراتيجية لها وللجامعة ويتوافق مع طموحاتها في مجال البحث العلمي.
 .2إعداد الخطة البحثية السنوية للكلية ً
بناء على خطط األقسام األكاديمية ومتابعة آليات تنفيذها.
 .3إعداد الخطة التدريبية السنوية للبحث العلمي بناء على االحتياجات التدريبية لألقسام والكلية.
ً
 .4اإلعداد واإلشراف على فعاليات يوم البحث العلمي ودعم االبتكار" التي تقيمه الجامعة سنويا.
 .5تطويرأدلة البحث والنشرالعلمي؛ واألدلة التي تعزز الوعي بأخالقيات البحث العلمي.
 .6تحديد أولويات للبحث العلمي تتفق مع الخطط التنموية وسياسة التعليم العالي من ناحية وتتسق مع رؤية ورسالة الكلية
والجامعة وتحقق أهدافها االستراتيجية فيما يخص البحث العلمي من ناحية أخرى.
 .7إنشاء ملف اإلنجازواإلنتاجية البحثية ألعضاء هيئة التدريس وإصداردليل باإلنتاج العلمي املنشور نهاية كل عام دراس ي.
 .8إعداد التقارير الدورية والتقرير السنوي عن أنشطة البحث العلمي في الكلية والرفع بها إلى وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث
العلمي بالكلية.
 .9تأسيس قاعدة بيانات الكترونية توثق كافة النشاطات البحثية من البحوث العلمية والباحثين ومشاريع التخرج البحثية للطلبة
على مستوى الكلية.
 .10اقتراح آلية لتشجيع مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من منسوبي الكلية في األنشطة العلمية ملواكبة
املستجدات في تخصصاتهم وتوظيف ذلك في العملية التعليمية.
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قيم وحدة البحث العلمي

التميز -املصداقية – العمل بروح الفريق – األمانة العلمية -النزاهة – األصالة واالبتكار -الشفافية – خدمة املجتمع.

أهداف وحدة البحث العلمي

ً
املساهمة في رفع املستوى العلمي والبحثي للجامعة لتكون ضمن الجامعات املنافسة عامليا من خالل:
 .1االرتقاء بالقيمة النوعية للبحث العلمي واالبتكاروتشجيع النتاج البحثي املتميز.
 .2تنمية القدرات البحثية واالرتقاء بمستوى مهارات أعضاء هيئة التدريس.
 .3نشرثقافة التميزواإلبداع والجودة في البحث العلمي لدى منسوبي الكلية والتحسين املستمرفي أنشطة البحث العلمي.
 .4تشجيع إنشاء املجموعات البحثية داخل الكلية وتشجيع تعاونها مع مثيالتها بالجامعة.
 .5ربط سياسات البحث العلمي برؤية ورسالة وأهداف الكلية.
 .6إرساء حلقة جديدة في التواصل بين كلية التربية واملجتمع.
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 .7االرتقاء بمستوى األداء البحثي في كافة الدرجات العلمية بالكلية ورفع كفاءة وجودة مخرجات البحث العلمي بما يسهم في إعداد
باحثين مميزين في املستقبل.
 .8توعية منسوبي الكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلبة بالخدمات التي تقدمها الجامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي مثل؛ برامج دعم
البحوث املميزة وبرامج دعم مشاريع التخرج وبرامج كشف االقتباس العلمي وحثهم على االستفادة من هذه الخدمات.
 .9حث أعضاء هيئة التدريس والطلبة على النشر العلمي الرصين واالهتمام بتجويد أبحاثهم ونشرها في أوعية البحث املصنفة ذات
ً
ً
حضورا ً
علميا متميزا.
معامالت التأثيرالعالية؛ مما يحقق لهم وللكلية والجامعة
 .10بناء مهارات البحث العلمي وصقلها لدى الطلبة لتمكينهم من االلتحاق بأفضل الجامعات في العالم ومواصلة دراستهم العليا.
 .11تعزيز مشاركة طلبة البكالوريوس في مجاالت البحث العلمي بهدف إعدادهم ملتطلبات سوق العمل وتحفيزهم على اختيار
موضوعات البحوث املستقبلية لضمان الحداثة واألصالة واملواءمة والتفكيرالتحليلي والتعلم الذاتي واكتساب املهارات.
 .12توجيه البحث العلمي وفق األولويات التنموية والبحوث البينية من خالل املشاريع البحثية املدعومة وغيراملدعومة.
 .13العمل على تفعيل التقنية في البحث العلمي وتشجيع الكفاءات العلمية املتميزة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكلية على
مسايرة التقدم العلمي والتقني.
 .14تطوير البحث العلمي وتوجيهه ملعالجة القضايا املجتمعية املحلية والدولية في املجاالت التربوية بتقديم الدعم الفني ،واملشورة،
ألعضاء هيئة التدريس ،وذلك إلثراء عملية البحث العلمي في الكلية.
 .15تشجيع النشراملشترك بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 .16تشجيع إنشاء كراس ي بحثية متعددة التخصصات.
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املهمة

الرتبة العلمية

القسم

التخصص العام

رقم اجلوال

التحويلة

الربيد اإللكرتوني

االســــــــم

د .منى توكل السيد

ً
رئيسا

أستاذ مشارك

العلوم التربوية

صحة نفسية

0530703302

3891

m.ebrahim@mu.edu.sa

د .أحمد بن زيد الدعجاني

ً
عضوا

أستاذ مساعد

العلوم التربوية

إدارة وتخطيط
تربوي

0505198198

azdajani@mu.edu.sa

د .فتح الرحمن يوسف

ً
عضوا

أستاذ مشارك

الدراسات
اإلسالمية

العقيدة اإلسالمية

057265497

f.omer@mu.edu.sa

د .ذيب بن مقعد العصيمي

ً
عضوا

أستاذ مساعد

اللغة العربية

اللغة العربية

0503930893

Tm.alotaibi@mu.edu.sa

أ .ياسربن محمد الوليعي

ً
عضوا

محاضر

اللغة اإلنجليزية

اللغة اإلنجليزية

0564069660

Y.alwaliey@mu.edu.sa

أ .فاطمة محمد الصقير

ً
عضوا

محاضر

رياض األطفال

رياض األطفال

0508010488

3841

f.alsugair@mu.edu.sa

أ .أشواق عبد هللا الجاسر

ً
عضوا

محاضر

التربية الخاصة

صعوبات تعلم

0554545700

5905

a.aljaseer@mu.edu.sa

أ .أروى عبد هللا املسند

ً
عضوا

معيدة

الدراسات
اإلسالمية

دراسات إسالمية

0500094982

3658

aa.almusned@mu.edu.sa
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وسائل التواصل مع وحدة البحث العلمي

 هاتف مكتب سعادة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي)3594( : هاتف مكتب رئيسة وحدة البحث العلمي)3891( : -البريد االلكتروني لوكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي:

af.aldakhil@mu.edu.sa

 -البريد االلكتروني للوحدة:

m.ebrahim@mu.edu.sa

 -موقع الوحدة بأقسام الطالب :جامعة املجمعة – كلية التربية باملجمعة– املدينة الجامعية -محافظة املجمعة.
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