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تمهيد

انطالقــًا مــن ترشــيح وزارة التعليــم لجامعــة المجمعة ممثلة فــي عمادتي خدمة المجتمع والبحث 
العلمــي لتنفيــذ مبــادرة )باحــث المســتقبل( التــي بالتعــاون مــع إدارات التعليــم فــي المحافظــات 
المشــمولة بخدمــات الجامعــة، والتــي تهــدف إلــى تنميــة مهــارات الطــالب الموهوبيــن بالتعليــم 
العــام فــي مجــال البحــث العلمــي، وتبنــي أفكارهــم ومشــروعاتهم البحثيــة مــن خــالل أكاديمييــن 
متخصصيــن بالجامعــة وصــواًل إلــى إخــراج تلــك المشــروعات البحثيــة بصــورة تضمن لها التنافســية 

علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.
وقــد نســقت جامعــة المجمعــة مــع إدارة التعليــم بالمجمعــة لتنفيــذ تلــك المبــادرة وفــق إطــار 
علمــي يضمــن تحقيــق األهــداف التــي وضعهــا مركــز المبــادرات بــوزارة التعليم، وقد نفــذت جامعة 
المجمعــة المرحلــة األولــى مــن المبــادرة بتعــاون مثمــر بينهــا وبيــن إدارة التعليــم بالمجمعــة حققت 
مــن خــالل هــذا التنفيــذ تميــزًا علــى المســتوى الوطنــي وتكريمــًا مــن معالــي وزيــر التعليــم، وقــد 
وضــع الفريــق القائــم علــى المبــادرة مجموعــة مــن المؤشــرات والتطلعــات التــزم بتحقيقهــا خــالل 

مراحــل المبــادرة .
والتصــور الحالــي يســتعرض المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة والمتضمنــة التوســع فــي التنفيــذ 
ليشــمل محافظــة الزلفــي وتطبيــق المبــادرة علــى طالبــات التعليــم العــام، كمــا يتضمــن التصــور 

الخطــة التنفيذيــة للمرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة والمؤشــرات والتطلعــات المســتقبلية.

ختامــًا نســأل اللــه تعالــى أن يســدد جهــود العامليــن علــى هــذه المبــادرة المباركــة لتلبيــة   
الوطــن. أبنــاء  طموحــات 
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فكرة المبادرة

برنامــج تتبنــاه وزارة التعليــم مــن خــالل مركــز المبــادرات النوعيــة وتنفــذه الجامعــات الســعودية مــن 
خــالل عماداتــي خدمــة المجتمــع والبحــث العلمــي بالتعــاون مــع إدارات التعليــم فــي المحافظــات 
المشــمولة بخدمــات الجامعــات، ويهــدف إلــى تأهيــل طــالب وطالبــات التعليــم العــام ، وتزويدهــم 
بمهــارات البحــث العلمــي، ومــن ثــم تحديــد اهتماماتهــم البحثيــة والوصــول بهم ألفكار مشــروعات 
بحثيــة وابتــكارات علميــة واإلشــراف العلمــي عليهــم إلنجازهــا بكليــات ومعامــل جامعــة المجمعــة، 

ثــم نشــر هــذه المشــروعات علــى المســتويين الوطنــي والدولــي 

رؤية المبادرة
أن تكــون جامعــة المجمعــة منــارة فــي تحقيــق الشــراكة مــع الجهــات المعنيــة بالموهوبيــن مــن 
طــالب التعليــم العــام بمــا يحقــق إعدادهــم كباحثيــن متميزيــن ينافســون بمشــروعاتهم البحثيــة 

علــى المســتويين الوطنــي والدولــي.

رسالة المبادرة
إعــداد جيــل مــن الطــالب الباحثيــن مزوديــن بمهــارات البحــث العلمــي قادريــن علــى ابتــكار وتنفيــذ 

مشــروعات ومبــادرات بحثيــة تحقــق التنافســية
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األهداف التفصيلية 
للمبادرة 

الجهات المقترح مشاركتها 
في المرحلة الثانية

إعداد جيل متميز من الطالب الباحثين يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030	 
تنمية مهارات البحث العلمي لدى طالب التعليم العام	 
تنمية االتجاهات اإليجابية لدى طالب التعليم العام نحو البحث واالبتكار	 
تدريــب الموهوبيــن فــي مــدارس التعليــم العــام وتأهيلهــم علــى المشــاركة فــي المســابقات 	 

البحثيــة علــى المســتويين الوطنــي والدولــي

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر	   -1
عمادة البحث العلمي	   -2
إدارة التعليم بالمجمعة )قسم الموهوبات(	   -3
إدارة التعليم بالزلفي )قسم الموهوبين(	   -4
الكليات المعنية بالجامعة )وفق التوجه العلمي لباحثي المستقبل(.	   -5
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توزيع المهام والمسؤوليات:

عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر

العالقات العامة

إدارات التعليمعمادة البحث العلمي

- تشكيل اللجان
- املخاطبات الرمسية

- توفري مقرات التدريب
- متابعة املشروعات البحثية

- اإلشراف على املعرض البحثي
- إعداد التقارير الدورية

- توثيق الفعاليات
- إعداد الدعوات للجهات 

اخلارجية
- املشاركة يف إعداد املطبوعات 

- التغطية اإلعالمية - إعداد الربامج التدريبية
- حتديد املدربني

- اختيار أعضاء هيئة التدريس 
- متابعة املشروعات البحثية

- حتكيم املشروعات البحثية
- النشر العلمي

- اختيار الطالب املشاركني 
يف املبادرة

- اختيار املشرفني واملعلمني
- اإلشراف على نقل الطالب

- توعية الطالب
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النطاق الزمنياملسؤولاإلجراءم
صفر 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميإعداد تصور املرحلة الثانية ورفعه ملعالي مدير الجامعة1

صفر 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميتحديد الجهات املشاركة2

صفر 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلمياالجتماع التنسيقي مع الجهات املشاركة يف املبادرة3

ربيع األول 1440إدارة التعليم باملجمعة – إدارة التعليم بالزلفيترشيح الطالب والطالبات املشاركين يف املبادرة4

ربيع األول 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلمي – إدارات التعليم املعنيةتشكيل اللجنة التأسيسية للمبادرة5

ربيع األول 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميتدشين املرحلة الثانية للمبادرة6

تنفيذ برنامج التدريب ىلع مهارات البحث العلمي )طالب – املعلمون مشرفو 7
الطالب(

ربيع األول 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلمي

ربيع األول 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميتحديد املشروعات البحثية ومجاالت االبتكار8

ربيع األول 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميتوزيع الطالب ىلع أعضاء هيئة التدريس بالكليات9

ربيع ثان 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميبدء العمل ىلع املشروعات واالبتكارات10

جماد أول1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميإعداد تقرير مرحلي11

مستمرعمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلمياستكمال املشروعات البحثية12

مستمرعمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميالنشر العلمي واملشاركة يف املؤتمرات واملعارض العلمية13

رجب 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميإصدار كتيب عن املرحلة الثانية للمبادرة14

شعبان 1440عمادة خدمة املجتمع – عمادة البحث العلميرفع التقرير الختامي للوزارة15

الخطة التنفيذية 
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المخرجات المتوقعة 
للمرحلة الثانية 

مؤشرات مقترحة 
للمرحلة الثانية

مجموعــة مــن الطــالب والطالبــات ملميــن بمهــارات البحــث العلمــي ومشــاركين فــي تنفيــذ 	 
مشــروعات بحثيــة وابتــكارات نوعيــة ينافســون علــى المســتويين الوطنــي والدولــي مــن 

محافظتــي المجمعــة والزلفــي.
إنتاج علمي متميز للطالب المشاركين مقبول للنشر في مجالت علمية متخصصة	 
مشركة الطالب والطالبات باحثو المستقبل  في األولمبياد الوطني	 
مشركة الطالب والطالبات باحثو المستقبل  في المعارض الدولية لإلبداع.	 
مشركة الطالب والطالبات باحثو المستقبل  في مؤتمرات دولية علمية.	 

عدد البحوث المنشورة 	 
عدد البحوث الفائزة في مسابقات على المستوى الوطني	 
عدد البحوث الفائزة في مسابقات على المستوى الدولي	 
عدد االبتكارات	 
عدد الشراكات التي تم عقدها في إطار المبادرة	 

4
2
1
3
1

قيمة المؤشرالمؤشر
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التطلعات المستقبلية 
للمرحلة الثانية

الموازنة التقديرية 
للمرحلة الثانية

اإلجمالي

التوسع في المبادرة لتشمل باقي المحافظات المشمولة بخدمات جامعة المجمعة.	 
استهداف طالبات التعليم العام بالمبادرة.	 
إنشاء كيان علمي بجامعة المجمعة لرعاية باحثي المستقبل بما يضمن استمرار تميزهم.	 
توفير فرص قبول بجامعة المجمعة للمتميزين من المشاركين بالمبادرة.	 
عقد اتفاقيات شراكة بين جامعة المجمعة وإدارات التعليم بشأن استدامة مبادرة )باحث المستقبل(.	 

تدريب الطالب الموهوبين في المجمعة والزلفي

مشروعات بحثية )مستلزمات – وإشراف علمي ونشر (

حضور مؤتمرات ولقاءات علمية

لجان إشراف على المبادرة 

5000

100000

10000

30000

$

املبلغالبيـان

145000 مائة وخمسة وأربعين ألف ريااًل
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اإلشراف التنفيذي 
على المبادرة

اإلشراف العام على 
المبادرة

الجهةاإلسم 

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرد.عادل بن إبراهيم الرتكي

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرد.محمد عبدالقادر النمر

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمرد.مها بنت إبراهيم الكلثم

عمادة البحث العلميد.سعيد صالح بانواس

عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر

 د.عمر بن مساعد الشريوفي

عميد البحث العلمي 

د.ثامر بن شليح الحربي
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مبادرة باحث المستقبل 
بجامعة المجمعة
)المرحلة الثانية(


