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مبـــادرة نـشـــــر ا�بـحــــــاث للطـلـبـــــــة2

المقـــدمــة



بسم ا� الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على الرسول ا�مين، محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم. 

نتقدم نحن عمادة البحث العلمي من جامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل، ممّثلًة بوحدة تسويق البحوث 

العلمية، بطرح وتقديم هذا الدليل التعريفي بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، والذي يتناول إيضاًحا تاًما لكل ما 

تنطوي عليه هذه المبادرة، والهدف الذي تسعى لتحقيقه، والغرض ا�ساسي من وضعها، وماهي معاييرها 

وقيمها ومساراتها.

كما يتناول الدليل التعريفي ما نتطّلع إليه جراء إقامة المبادرة، وما يحصل عليه الفائزون بهذه المبادرة، و�نه 

من واجب عمادة البحث العلمي المساهمة بما يخدم البيئة البحثية ويثريها وينّميها، ويطّور القاعدة البحثية 

مع  ويتماشى  تطلعاتنا،  مع  يتالءم  بما  الدليل  هذا  وإخراج  بإعداد  قمنا  طريقها؛  ويمّهد  نموها  ويعّزز 

طموحاتنا. 

للوحدة،  التحتية  البنية  بداية  منذ  العلمية  البحوث  تسويق  وحدة  انطالق  نقطة  تمثل  المبادرة  هذه  أن  كما 

حيث قمنا في وحدة تسويق البحوث بتصميم الهوية البصرية للمبادرة، مستوحاة من شعار جامعة ا�مام 

عبدالرحمن بن فيصل، الجهة الحاضنة لهذه المبادرة، وانتماًء ووالًء لهذا الصرح، ولتضفي على المبادرة أكبر 

قدر من الجدية والثقل والمكانة البارزة، حيث تم تصميم الشعار بعناية بالغة للشكل الهندسي الذي تم 

في  النقطة  أن  حيث  العلمية،  بحوثهم  ونشر  لتقديم  الباحثين  سعي  تمّثل  أيقونة  من  يمثله  وما  اختياره، 

الشعار تدل على وصول الباحث إلى القمة، وتزايد عدد أبحاثه، كما أنه يمثل حرف النون كأول حرف من كلمة 

نشر.

أما عن ا�لوان المختارة وما تشير إليه، فالرمادي يعود بنا إلى تاريخ القلم الرصاص الذي كان يخط به الباحثون 

مدى  يعكس  البرتقالي  اللون  مع  ودمجه  عزيمتهم،  وقوة  همتهم  علو  يعكس  فيما  قديًما،  أبحاثهم 

حماس الباحثين، وتفانيهم في العمل. 

هذا ونسأل المولى دوام التوفيق �بنائنا الطلبة وتوفيقهم لكل خير. 
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بسم ا� الرحمن الرحيم والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد: 

ــم،  ــار تميزه ــم، وإظه ــة إبداعه ــة لممارس ــرص المالءم ــن الف ــون ع ــن يبحث ــن الذي ــن والمتميزي ــيء بالمبتكري ــي مل ــط البحث ــإن الوس ف

وعملنــا نحــن أن نمــد لهــم يــد العــون فنتيــح لهــم الفــرص التــي تتوافــق مــع مــا يتطلعــون ويســعون إليــه، ليظهــروا بأعمالهــم البحثيــة 

التــي تعمــل علــى إثــراء القاعــدة البحثيــة خاصــة، وبالتالــي إثــراء المجتمــع ككل.  ومــن أجــل ذلــك أطلقــت جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن 

بــن فيصــل متمثلــة بوحــدة تســويق البحــوث العلميــة مبــادرة نشــر ا®بحــاث للطلبــة، والتــي تســعى مــن خاللهــا إلــى اســتقطاب الطلبــة 

المبتكرين المتميزين، ومواصلة إبداعهم وتنمية شغفهم؛ لما البتكاراتهم من أثر إيجابي جلي وواضح على المجتمع. 

ــب  ــذا الكتي ــداد ه ــة، بإع ــوث العلمي ــويق البح ــي تس ــًة ف ــي، متمثل ــث العلم ــادة البح ــت عم ــادرة، قام ــذه المب ــل ه ــن أج ــا وم ــا أنن كم

ــي  ــاركتهم ف ــى مش ــب عل ــاذا يترت ــن، وم ــة الباحثي ــه للطلب ــذي تقدم ــا ال ــر، وم ــادرة النش ــل مب ــة تفاصي ــص كاف ــا يخ ــادي فيم ا�رش

المبــادرة مــن جوائــز تحفيزيــة وتميــز دائــم، فعمليــة النشــر فــي المجــالت العلميــة تســهم بشــكل كبيــر فــي تمييــز صاحــب البحــث 

العلمــي، كمــا تســهم أيًضــا فــي تطويــر البيئــة البحثيــة فــي المجتمــع، وتذليــل الصعوبــات أمــام الباحثيــن ا¿خريــن للمســاهمة فــي 

نشر أبحاثهم العلمية. 

ــذل  ــا، ونب ــه دوًم ــل علي ــا نعم ــذا م ــرة، وه ــاح والمثاب ــو النج ــن نح ــة والباحثي ــد الطلب ــذ بي ــا تأخ ــرة، ®نه ــة كبي ــادرة ذات أهمي ــذه المب وه

قصــارى جهدنــا لتحقيقــه، فتمكيــن الباحثيــن ودعمهــم وتحفيزهــم مــن أســمى وأبــرز أهــداف وتطلعــات عمــادة البحــث العلمــي فــي 

جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

نسأل المولى أن يسّدد خطانا ويلهمنا دوام التوفيق والنجاح. 
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بسم ا� الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على رسولنا الكريم، محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

إنه لمن الضروري ل�وساط العلمية أن تزخر بباحثيها، وتمهد لهم طريقهم للصعود إلى القمة، واكتشاف مهاراتهم، وتطويرها 

وتنميتها.  وعلى البيئة البحثية التي تريد أن تفاخر بباحثيها، أن تأخذ بأيديهم نحو االبتكار، والتطلع إلى المزيد من التقدم والنجاح، 

وإحراز التفوق والتميز، والحرص على تبّني ا¨بداع.  ونحن في عمادة البحث العلمي من جامعة ا¨مام عبدالرحمن بن فيصل نسير 

وفق نهج مخطط له؛ لتحقيق ذلك بكل جهد وعزيمة، وجٍد واجتهاد، ومثابرة وإصرار. وسعًيا لبناء ثقافة البحث العلمي في بيئة 

الجامعة، قمنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية الموّصى بها، حيث تقدمت عمادة البحث العلمي بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، 

والتي باركها معالي رئيس الجامعة -يحفظه ا�- ودعمها من خالل تكوين لجنة النشر الطالبي، والتي ُتعنى بوضع المعايير 

الالزمة لتلك المسابقة. ومن هذه المبادرة نسعى لتحقيق أهدافنا للسمو بالبحث العلمي والباحثين، وتعزيز قدراتهم واحتضانها 

واالبتكار،  والعلم  والتقدم،  النجاح  من  المزيد  بتحقيق  شغوًفا  الباحث  منه  يظهر  الذي  الباب  بمثابة  المبادرة  فهذه  وتنميتها، 

في  التميز  جائزة  على  الباحث  حصول  عليه  يترتب  ا�ول  المسار  مسارين،  للطلبة  ا�بحاث  نشر  مبادرة  من  يتفرع  والتميز.  والتطور 

البحث العلمي، حيث تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز وتشجيع الطلبة، وفق معايير أقّرتها لجنة المسابقة، والمسار الثاني يترتب 

التي  المعايير  وفق  الموهوبين،  الطلبة  واستقطاب  اكتشاف  بهدف  الطلبة،  �بحاث  السنوية  الجائزة  على  الباحث  حصول  عليه 

تقّرها لجنة المبادرة.  وفي هذا الدليل ا¨رشادي كافة التفاصيل المتعلقة بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، لتسهيل االطالع والفهم 

على الطلبة الباحثين والمهتمين. 

وا� ولي التوفيق. 

د. نهاد بنت عبدا� العمير
كلمة عميدة عمادة البحث العلمي
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في ظل تحديات ا�لفية الثالثة، وما اتسم به العصر الحالي من تقدم معرفي وتدفق معلوماتي، تتنامى مسؤولية المؤسسات 

الجامعية منها، في تحفيز وتعزيز الجهود من أجل إحداث نقالت نوعية في حياة ا�فراد والمجتمعات، بما  التعليمية وبخاصة 

ا�مام  جامعة  في  الطالب  شؤون  عمادة  من  وإيمان�  هنا،  ومن  وتحوالته،  العصر  ومتغيرات  يتواكب  جيل  بناء  في  يسهم 

عبدالرحمن بن فيصل بدور الجامعة في تطوير آفاق البحث العلمي وفق� لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، فإنها وضعت 

أبحاث الطالب والطالبات بتوجيه كريم من  العلمي بدعم مساري مبادرة  البحث  بالتعاون والتنسيق مع عمادة  كل إمكانياتها 

معالي رئيس الجامعة ومتابعة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ؛ وذلك تحفيز´  وتشجيع� للطلبة على 

البحث العلمي وصقل مهاراتهم البحثية، واكتشاف الباحثين والمبتكرين وتنمية قدراتهم، وبناء ثقافة البحث العلمي لديهم، 

وتمكين  المجتمعية،  والمسؤولية  العلمي  البحث  اتجاهات  بين  الربط  وتعزيز  العلمي،  البحث  منظومة  تطوير  في  يسهم  بما 

الطلبة الباحثين لنيل جوائز ومكافآت محلية ودولية وفق رؤية ورسالة وأهداف الجامعة.

د. علي بن طارد الدوسري
كلمة عميد عمادة شؤون الطالب

أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
بـــذرة نـشـــأة 
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نشأت مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة ابتداًء من تهنئة الباحثين بنشر أوراقهم العلمية في المجالت العلمية المحكمة، حيث ُنشرت 

أول تهنئة بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤م، وبلغ عدد ا�وراق العلمية التي تم نشرها في عام ٢٠٢٠

 على النحو التالي

أكثر 

ورقة علمية

من

من مختلف الكليات في
جامعة ا
مام عبدالرحمن بن فيصل
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 تم إطالق مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة؛ بغية 

تحفيز وحث الباحثين على النشر العلمي

6
من تاريخ نشر أول تهنئة

أشهروبعد

كلية العلوم الطبية والتطبيقية  كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات 

كلية الطبكلية الهندسةكلية العلوم 

كلية طب ا�سنان كلية الصيدلة كلية التصاميم
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يوضح الجدول أدناه مقارنة لعدد من المسابقات البحثية المقامة في بعض من الجامعات الرائدة في مجال البحث العلمي 

كجامعه الملك عبد ا� للعلوم والتقنية، الجامعة االمريكية في االمارات، جامعه اوكسفورد وجامعه هارفرد.

:ةيبنج�ا تاعماجلا  
 

ةيميلق�ا تاعماجلا :  
 ةيكيرمالا ةعماجلا

تارامالا يف  

:ةيلحملا تاعماجلا  
 �ا دبع كلملا ةعماج

ةينقتلاو مولعلل  

 
ةعماجلا مسأ  

درفراه هعماج  دروفسكوأ ةعماج   
  

  
 

    
  
  

     
   

 ةعبارلا ةيلودلا ةقباسملا
بالطلا ثاحب�  

 ةيونسلا ثاحب�ا ةقباسم
 كلملا ةعماج يف ةعبارلا

ةينقتلاو مولعلل �ا دبع  

 
ةقباسملا مسأ  
 

 ىلا ةقباسملا فدهت
 بالطلا زيفحت
 مايقلل نييعماجلا
 لوح ةلقتسم ثاحبأب
 وأ ةيعامتجالا اياضقلا
 وأ ةيخيراتلا وأ ةيفاقثلا
 تاسايسلاب ةقلعتملا
 وا  مولعلا وا
 ايجولونكتلا

عمتجملاو . 

 ىلا ةقباسملا فدهت
 نييعماجلا بالطلا زيفحت
 يف يثحبلا عادب�ل

 مولعلا عيضاوم
 باد�او تايضايرلاو
ةيعامتجالا مولعلاو . 

 عيجشت ىلا فدهت
 بالط نيب يملعلا ثحبلا
 ةيعماجلا ةلحرملا
 تاساردلا بالطو ىلوالا
 ملعتلا سرغو ،ايلعلا

 زيزعتو ،ةايحلا ىدم
 ةيفيظولا صرفلا
 عيجشتو ،بالطلل
 فقاوملاو تايلقعلا
 ،ميلعتلا يف ةيدايرلا

راكتبالاو ،ثحبلاو . 

 ةقباسملا هذه ربتعت
 ةبلطلل ةيلاثم ةصرف
 لامع�ا ةنراقمو لدابتل
 نم مهئارظن عم ةيثحبلا

 ،ملاعلا ءاحنأ فلتخم
 ةديدع زئاوجب زوفلاو
 صرفلا ةحاتإ نع ًالضف
 يف ةايحلا ةبرجتل
 ةيبرعلا ةكلمملا
 نمض ةيدوعسلا

 ةزيمتم ثاحبأ ةسسؤم
ايلعلا تاساردلل . 

 
 ةيمهأ
 ةقباسملا

اهنم فدهلاو  
 

 نييعماجلا بالطلل
درفراه ةعماج يف . 

 نيذلا نييعماجلا بالطل
 مهماع يف نونوكيس

 عبارلا وأ ثلاثلا وأ يناثلا
 نم لو�ا عوبس�ا يف

 يساردلا لصفلا
ساملكيام  2020 

 نييعماجلا بالطلا
 نيلجسملا نيجيرخلاو
 يف تاعماجلا يف

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامالا
 نواعتلا سلجم لودو
 نوبغري نيذلا يجيلخلا

 جئاتن لدابتو ميدقت يف
 نم مهئارقا عم ثوحبلا
ةقطنملا . 

 ةيعماجلا ةلحرملا ةبلط
ملاعلا ءاحنأ عيمج نم . 

 
 ةئفلا
ةفدهتسملا  
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 ثاحب�ا نوكت نا -
 اياضقلا لوح

 وأ ةيعامتجالا
 ةيخيراتلا وأ ةيفاقثلا
 ةقلعتملا وأ
 دنع تاسايسلاب
 ،مولعلا عطاقت
 ايجولونكتلا

عمتجملاو . 
 يف رظنلا متيس -

 ةبسانملا عيراشملا
 ةيحانلا نم

 يف ةيعوضوملا
 ريغ مالع�ا لئاسو
 مالف�ا لثم ،ةيصنلا

 ةيقئاثولا مالف�او
ميمصتلا عيراشمو . 

 ديزت الأ بجي -
 3000 نع تاكراشملا

 ءانثتساب ،ةملك
عجارملا . 

 تاكراشملا نوكت نا -
 وأ لاقم لكش ىلع

 بسانم رخآ لكش
عوضوملل . 

 لمعلا عوضوم -
 ،لماكلاب حوتفم
 ةديحولا تابلطتملاو

 عوضوملا نأ يه
 هتجلاعم ةقيرطو
 امهرايتخا متي نأ بجي

 نم ةدعاسم نود
فلؤملا . 

 يف رظنلا متي نل -
 وأ ةيميلعتلا تالاقملا
 ةبوتكملا لامع�ا
 ةيبلتل اًصيصخ ةدعملا

ةعماجلا تابلطتم . 

 ةثالث ةقباسملا لبقت -
 لك نم ةيثحب قرف

ىصقا دحك ةعماج . 
 نمضتت نا نكمي -

 ةقرو ثحبلا عيراشم
 وا جرخت عورشم وا ثحب
 يأ وا ريتسجام ةلاسر

رخآ يعادبإ لمع . 

 لضفأ ميدقت -
 قصلم ةروصب لامع�ا
ويديف عطقم وأ . 

 باحصا ةوعد متيس -
 نيسمخ لضفأ

 ةعماج ةرايزل ةكراشم
 مولعلل ¶ادبع كلملا

و عوبسأ ءاضقو ةينقتلا
 تايلاعفلاب ءيلم
 ةقوشملا ةطشن�او
ةعتمملاو . 

 ةنجل موقتس -
 ةقومرم ميكحت

مييقتب  تاكراشملا
 بسحب اهيلع مكحلاو

 مدقملا لمعلا ةثادح
 عادب�او راكف�ا حوضوو
 يلامج�ا ريثأتلا ىدمو
يميدقتلا ضرعلل . 

 
 
 

ةقباسملأ طورش  
 
 
 

ةريغص ةيدقن ةزئاج  لك ةميق غلبت ناتزئاج .
 هينج 200 امهنم
ينيلرتسإ . 

 لكل زئاوجلا حنم متيس
 نييعماجلا بالطلا نم
 ىلع ءانب نيجيرخلاو
 صصختلا لاجم
 مهتاعورشمل

 هليلحتو هتيجهنمو
هتايصوتو . 

 ةزئاج :لو�ا زكرملا
 5000 ةميقب ةيدقن

مهرد  
 ةزئاج :يناثلا زكرملا
 3000 ةميقب ةيدقن

مهرد  
 ةزئاج :ثلاثلا زكرملا
 2000 ةميقب ةيدقن

مهرد  

 نع ًالضف ةديدع زئاوج
 ةبرجتل صرفلا ةحاتإ
 ةكلمملا يف ةايحلا
 ةيدوعسلا ةيبرعلا

 ثاحبأ ةسسؤم نمض
 تاساردلل ةزيمتم
ايلعلا . 

 
 
 

زئاوجلا  
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 

لجنة
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 وبناًء على ذلك، جاءت الموافقة الكريمة من معالي رئيس الجامعة على تشكيل لجنة مبادرة نشر ا�بحاث 

للطلبة، مع مهامهم المنوطة بها والمذكورة أعاله، وهم كالتالي: 

كما تم عمل عرض تقديمي يشرح مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، ويستعرض القرار ا�داري بالموافقة على تشكيل 

اللجنة، با�ضافة إلى مهام اللجنة.

وضع معايير المبادرة. 

شروط استحقاق الجائزة.

تحديد نوعية الجائزة. 

 آليات تنفيذ المبادرة. 

طريقة ا�عالن والتسويق عن المبادرة. 

تقدمت عمادة البحث العلمي لمعالي رئيس الجامعة 
بالموافقة على مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، وتشكيل لجنة للمبادرة، تتلخص مهامها في:

د. نهاد بنت عبدا� العمير، عميد عمادة البحث العلمي.

أ.د. علي بن إبراهيم السلطان، عميد كلية الطب. 

د. عبدا� بن محمد المهيدب، عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

أ.د. علي بن طارد الدوسري، عميد عمادة شؤون الطالب.

د. مشاعل بنت علي العكلي، عميد كلية ا�داب.

د. مي بنت إبراهيم شكري، عميد كلية التصاميم.

أ. عائشة بنت عبداللطيف الحليبي، رئيسة وحدة تسويق البحوث العلمية.

سابًقا.
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"ا�قرار ا�داري الصادر بتشكيل لجنة مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة"



العرض التقديمي

مبـــادرة نـشـــــر ا
بـحــــــاث للطـلـبـــــــة18
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لالطالع على العرض التقديمي

العرض التقديمي لـ اللجنة
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بـحــــــاث للطـلـبـــــــة18

لالطالع على العرض التقديمي

لالطالع على العرض التقديمي

العرض التقديمي لكلية اآلداب ألعضاء هيئة التدريس

العرض التقديمي لكلية اآلداب للطلبة
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لالطالع على العرض التقديمي

لالطالع على العرض التقديمي

العرض التقديمي لكلية  الحاسب ألعضاء هيئة التدريس

العرض التقديمي لكلية الحاسب للطلبة
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 

مراحل إطالق
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لمناقشة  للطلبة؛  ا�بحاث  نشر  مبادرة  للجنة  الالزمة  االجتماعات  وإقامة  االجتماعات،  أجندة  وتحضير  إعداد  بعد   

ودراسة جوانب المبادرة، ومن ثم إعداد محاضر االجتماع التي توثق وتلخص ما جرى من أحداث أثناء عقد االجتماع. 

حيث تم إطالق المبادرة في مطلع عام 2021م 

انطلقت أولى مراحل مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة

وأرقام حقائق 

أجندة االجتماعالخطابات

محاضر االجتماعاتاالجتماعات

73

3 3
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أجندة االجتماع الثاني لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبةأجندة االجتماع ا�ول لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة

أجندة االجتماع الثالث لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة
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لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
الرؤية والرسالة والقيم ا�هداف
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الرؤية

ا�هداف

الرسالة

القيم 

طلبة باحثين مبتكرين محلًيا وعالمًيا. 

１- بناء ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة. 
２- تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار.

３- تعزيز المسؤولية اتجاه البحث العلمي والباحثين. 
４- اكتشاف الباحثين والمبتكرين وتنمية قدراتهم.

إعداد جيل باحث قادر على تقديم االبتكارات وإعداد 
أبحاث ذات أثر على المجتمع. 

ا©تقان، ا©بداع، روح الفريق، المسؤولية االجتماعية. 

والقيم  والرسالة  كالرؤية  للطلبة،  ا�بحاث  نشر  مبادرة  حول  المعلومات  كافة  يضم   

االجتماعي؛  التواصل  مواقع  عبر  ونشره  وا©نجليزية،  العربية  اللغتين  بكال  وا�هداف، 

لتعريف الطلبة الباحثين والمهتمين بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة. 

حيث قامت وحدة تسويق البحوث العلمية

 بتصميم بوستر

26



2

2
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
مراحل ا�عالن عن 

28
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 بشكل تدريجي، عبر تصميم عدة بوسترات متنوعة بكال اللغتين العربية وانجليزية، ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي قبل 

موعد انطالق مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة بمدة أسبوع، وذلك لبث روح الحماسة والتشويق في أنفس الطلبة الباحثين. 

حيث ابتدأت المرحلة ا�ولى بنشر بوستر "كونوا بالقرب" والذي يوحي بقرب اعالن عن خبر سار يحفز الباحثين ويشجعهم، ثم 

المبادرة، والهدف من إطالقها،  اعالن عبر بوستر "ماهي مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة؟" والذي يضم معلومات تعريفية بماهية 

كما تم اعالن بعد ذلك عبر بوستر "متى موعد التقديم؟" والذي يستهدف افصاح عن موعد إطالق المبادرة في مطلع عام ٢٠٢١

م، ثم تم نشر بوستر "للتواصل" والذي يضم بيانات التواصل الهاتفية والكترونية فيما يخص مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، كما تم 

تصميم ونشر بوستر بعنوان "ما هي مسارات مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة؟" والذي يهدف لتوضيح مساري المبادرة. 

تم اعالن عن مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة من ِقَبل

 وحدة تسويق البحوث العلمية

البوسترات
7

30
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بوستر إعالني حول مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، بكال اللغتين العربية وا�نجليزية

بوستر تعريفي بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، بكال اللغتين العربية وا�نجليزية
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232

إعداد و إخراج بوستر إعالني بموعد انطالق مبادرة نشر ا®بحاث للطلبة و التواصل 
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لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
تفاصيل التقديم

34
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 ،dsr.srpi@iau.edu.sa :طوال العام ابتداًء من ١-١-٢٠٢١م، وذلك بعد تعبئة النموذج الخاص بالتقديم وإرساله عبر البريد ا�لكتروني التالي 

لجامعة  والمنتمي  العلمي  البحث  في  المشارك  البحثي  الفريق  جميع  شامل  علمية  ورقة  لكل  الُمقّدم  الطلب  يكون  أن  على 

العلمية، وإنما طلب واحد شامل  الورقة  البحثي بطلب لنفس  الفريق  باحث من  أي ال يتقدم كل  ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، 

الباحثين  بالقرب" والذي يوحي بقرب ا�عالن عن خبر سار يحفز  المرحلة ا�ولى بنشر بوستر "كونوا  ابتدأت  الباحثين. حيث  لجميع 

ويشجعهم، ثم ا�عالن عبر بوستر "ماهي مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة؟" والذي يضم معلومات تعريفية بماهية المبادرة، والهدف 

من إطالقها، كما تم ا�عالن بعد ذلك عبر بوستر "متى موعد التقديم؟" والذي يستهدف ا�فصاح عن موعد إطالق المبادرة في 

مطلع عام ٢٠٢١م، ثم تم نشر بوستر "للتواصل" والذي يضم بيانات التواصل الهاتفية وا�لكترونية فيما يخص مبادرة نشر ا�بحاث 

للطلبة، كما تم تصميم ونشر بوستر بعنوان "ما هي مسارات مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة؟" والذي يهدف لتوضيح مساري المبادرة. 

بكال  للطلبة،  ا�بحاث  نشر  مبادرة  على  التقديم  تفاصيل  كافة  يضم  بوستر  بإعداد  العلمية  البحوث  تسويق  وحدة  قامت  حيث 

اللغتين العربية وا�نجليزية، ونشره عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ لتسهيل مهمة التقديم على الطلبة الراغبين في المشاركة 

لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة.

 تحت مسمى: "مكافأة التميز في البحث العلمي"، ينطوي على جائزة مالية ُتصرف من صندوق الطلبة، وُتقّدر بـ١٠٠٠ ريال للناشرين 

في المجلة ذات التصنيف Q١، وبقيمة ٥٠٠ ريال للناشرين في المجلة ذات الفئة Q٢، وينطوي هذا المسار على عدة معايير كالتالي: 

.WOS أو Scopus حسب تصنيف Q٢-Qأن تكون المجلة من فئة ١ 

 أن يكون البحث منشوًرا في سنة التقدم للجائزة. 

 أن يكون البحث في مجال تخصص الطالب. 

 أن يكون المتقدم من طالب الجامعة المنتظمين أو خريج العام ا�كاديمي الحالي. 

 تقبل مشاركة ا�بحاث المتعاونة مع أعضاء من خارج جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، علًما بأن الجائزة ستكون 

حصًرا على المتقدمين المنتمين لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

يمكن للطلبة الباحثين التقديم على

 مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة

البوستر يشتمل على معلومات مساري

 مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة
 حيث أن المسار ا�ول

36
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البوسترات
2

 تحت مسمى: "جائزة الجامعة السنوية �بحاث الطلبة"، والذي ينطوي على احتفال سنوي ُتقّدم فيه جائزة تقديرية عبارة عن: 

وعلى  الجامعة،  أخبار  وبصحيفة  الجامعة  وبمجالت  إعالمًيا  ذلك  عن  ا�عالن  إلى  با�ضافة  الجامعة،  رئيس  معالي  من  شهادة 

 .PAST RECIPIENTS لوحاتها ا�لكترونية، وإدراج أسماء الفائزين على موقع الجامعة تحت صفحة

وينطوي هذا المسار على عدة معايير كالتالي: 

ا�بحاث  نشر  مبادرة  حول  الشائعة  ا�سئلة  وباركود  ا�بحاث،  نشر  مبادرة  على  التقديم  لنموذج  بباركود  البوستر  تزويد  تم  كما 

للطلبة من ِقَبل الطلبة الباحثين والمهتمين. 

.WOS أو Scoupus حسب تصنيف  Qأن تكون المجلة ذات التصنيف١ 

 أن يكون البحث منشوًرا في مجلة فئة Q١ على أن يكون لها أعلى CiteScore وكذلك JIF، من المجالت التي تم نشر 

أبحاث الطلبة فيها لنفس الكلية. 

 أن يكون البحث منشوًرا في سنة التقدم للجائزة. 

 أن يكون البحث في مجال تخصص الطالب.

 أن يكون المتقدم من طالب الجامعة المنتظمين أو خريج العام ا�كاديمي الحالي. 

 تقبل مشاركة ا�بحاث العلمية المتعاونة مع أعضاء من خارج جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، علًما بأن الجائزة 

ستكون حصًرا على المتقدمين المنتمين لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

أما المسار الثاني 
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 لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، على كافة البيانات التي تضمن للمتقدم سرعة االستجابة لطلبه، وفي حال وجود خلل في تعبئة 

بتصميم  العلمية  البحوث  تسويق  وحدة  قامت  حيث  �صالحه،  المتقدم  مع  التواصل  يتم  فإنه  النموذج،  خانات  �حد  المتقدم 

نموذج التقديم بكال اللغتين العربية وا�نجليزية، ويحتوي على البيانات التالية: 

وتضم ما يلي:

عنوان البحث، المجلة التي ُنِشر بها البحث، تاريخ عمل البحث، تاريخ قبول البحث، الرابط الموّصل للبحث المنشور في المجلة، هل 

التدريس  هيئة  أعضاء  وعدد  الباحثين،  الطالب  عدد  ا�خرى؟  المشاريع  ضمن  البحث  هل  التخرج؟  أبحاث  مشاريع  ضمن  البحث 

الباحثين.

وتضم ما يلي: 

أسماء الطلبة الباحثين، الكلية، القسم، الدرجة العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه)، الرقم الجامعي، البريد ا�لكتروني، رقم 

الجوال، المستوى ا�كاديمي أو سنة التخرج، سعودي أو غير سعودي، ذكر أو أنثى، اسم البنك، رقم ا¼يبان. 

وتضم ما يلي: 

اسم عضو هيئة التدريس، الكلية، المعهد، القسم، الرقم الوظيفي، البريد ا�لكتروني، رقم الجوال، ذكر أو أنثى، اسم البنك، رقم 

ا¼يبان. 

يحتوي نموذج التقديم

لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة

الجزئية ا�ولى

معلومات البحث

الجزئية الثانية

معلومات الباحثين

الجزئية الثالثة

معلومات المشرف

42



2 مبـــادرة نـشـــــر ا�بـحــــــاث للطـلـبـــــــة

وتتناول ما يلي: 

تصنيف المجلة Q١-Q٢ ضمن تصنيف سكوبس، ويب اوف ساينس، با�ضافة إلى تحديد مكافأة القبول، والمجموع، وفي حال كان 

أراد أحد المراجعين التعليق على نموذج المتقدم فإنه توجد خانة للتعليق من ِقَبل المراجعين، وخانة للتعليق من ِقَبل العميد، 

وتحديد التاريخ الذي تمت به المراجعة. 

كما أن بوستر النموذج الذي تم نشره مزّود بباركود لتحويل النموذج إلى صيغة Word حتى يتمكن الباحث من تعبئته، وقد عمدت 

وحدة تسويق البحوث العلمية إلى إرسال عدد من ا�يميالت إلى عميد عمادة شؤون االتصاالت وتقنية المعلومات بشأن تحويل 

النموذج إلكترونًيا، وقد تم رفع الخطابات وعقد االجتماعات بهذا الشأن. 

الخدمات  التقديم عبر  إلى  ا�لكتروني  البريد  الطالب عبر  ا�بحاث للطلبة، تحويل تقديم  المستقبلية لمبادرة نشر  الخطط  ومن 

ا�لكترونية بموقع الجامعة، وسيتم التعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات على تحقيق ذلك. 

الجزئية الرابعة

 والتي يتم تعبأتها من ِقَبل عمادة البحث العلمي

نماذج
2

خطابات
2
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براءات االختراع ضمن منظومة 
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نظًرا لعدم وجود أبحاث علمية لبعض الكليات في جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، ككلية التصاميم على سبيل المثال، 

فقد أتاحت مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة مساًرا إضافًيا في المبادرة، وهو مسار براءات االختراع؛ ليتسّنى لجميع الكليات المشاركة 

في المبادرة على حد سواء. 

التواصل  مواقع  عبر  ونشره  وا�نجليزية،  العربية  اللغتين  بكال  االختراع  براءات  مسار  إضافة  بشأن  إعالني  بوستر  تصميم  تم  وقد 

شروط  أهم  من  أن  حيث  الباركود،  عبر  ا�عالني  البوستر  في  ووضعه  المسار  لهذا  التقديم  نموذج  إعداد  تم  كما  االجتماعي، 

التقديم للمبادرة أن يكون التقدم لبراءة االختراع في عام ٢٠٢١م. 

بوسترات
2

نماذج
1
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بوستر ا�عالن عن إتاحة فرصة انضمام أصحاب براءات االختراع لمبادرة نشر ا�بحاث، بكال اللغتين العربية وا�نجليزية
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نموذج التقديم لمبادرة نشر ا�بحاث �صحاب براءات االختراع 
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
الدعم المادي
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ا
مام  جامعة  عمادات  بين  التكاملي  الدور  على  البارزة  ا�مثلة  إحدى  للطلبة  ا�بحاث  نشر  مبادرة  تعد 

عبدالرحمن بن فيصل، حيث يحدث التكامل بين إطالق عمادة البحث العلمي لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة، 

إيماًنا  ماليا؛  بدعمها  المبادرة  هذه  ُتكمل  التي  الطالب  شؤون  عمادة  وبين  البحثية،  بالناحية  تهتم  والتي 

منها بأهمية صقل المهارات البحثية لدى الطالب. 

خطابات
12

البيان الشهري
1
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غالف ملف البيان الشهري لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة لشهر يناير 
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مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة 
الهوية البصرية 

56





مبـــادرة نـشـــــر ا�بـحــــــاث للطـلـبـــــــة2

انطالًقا من رغبة عمادة البحث العلمي بإضافة طابع رسمي على مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة �كسابها ثقًال ومكانًة بارزة، وحضوًرا 

بصرًيا ملفًتا؛ فقد قامت وحدة تسويق البحوث العلمية بإدارة ا�ستاذة: عائشة بنت عبداللطيف الحليبي، بتصميم هوية مبادرة 

نشر ا�بحاث للطلبة؛ وذلك بهدف تنظيم سير العمل فيما يخص أمور وإجراءات المبادرة، وحتى تكون ذات أثر عميق على الجامعة 

والباحثين، وتعمل على تعزيز وتحفيز الباحثين، با�ضافة إلى كون الشعار يعطي المسابقة مسمى راسخ في ا�ذهان، ويخلق لها 

تمييز بصري مناسب، حيث استغرق تصميم الهوية الخاصة بمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة أسبوعين كاملين، بمعدل خمسة عشر 

يوًما، لتظهر بأبهى ُحّلة متالئمًة مع ثقل ومكانة المبادرة.

النتمائها  نظًرا  فيصل؛  بن  عبدالرحمن  ا�مام  جامعة  الحاضنة:  والجهة  المنظومة  شعار  من  المبادرة  شعار  استوحاء  تم  حيث 

ووالئها إليه، وتثميًنا لكافة الجهود المبذولة في خدمة البحث العلمي والباحثين.

الباحثين  لسعي  يرمز  الشكل  أن  حيث  نشره،  المراد  لبحثه  الباحث  تقديم  أيقونة  يمثل  لكونه  الشعار  شكل  اختيار  تم  وقد 

أعمالهم، كما يمّثل  الباحثين وجدية  الرمادي يعكس هيبة  الشعار، فاللون  ألوان  أما عن  العلمية،  ورغبتهم في نشر بحوثهم 

الباحثين، ونقطة انطالقهم، ويدل على علو مستوى المهنية لديهم، وارتفاع  تاريخ  بالقلم الرصاص، وهو  التي تكتب  الخطوط 

جودة أعمالهم البحثية ودقتها. أما اللون البرتقالي، فقد تم دمجه مع اللون الرمادي تعبًيرا عن حماس الباحثين وتفانيهم في 

تحقيق النجاح والتقدم، حيث يمثل قوة إدارة الباحثين وتطلعهم، كما يعكس طموحهم في الوصول إلى مستقبل مشرق.

إنتاجات الهوية البصرية
22

العرض التقديمي
1
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 في عدد من الخطوات، حيث عملت وحدة تسويق البحوث العلمية على تصميمها وإخراجها في بوستر تحت عنوان "المخطط 

التنفيذي لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة"، ونشره عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ للتسهيل على الطلبة الراغبين بالتقدم للمبادرة، أما 

الخطوات التي يتضمنها المخطط التنفيذي فهي كالتالي: 

 تعبئة المتقدم للنموذج وإرساله عبر البريد ا§لكتروني الخاص بالمبادرة. 

 تقوم وحدة تسويق البحوث العلمية بجمع النماذج والتحقق من صحتها ودقتها، وارسالها اسبوعًيا إلى وحدة مراجعة 

ا�بحاث العلمية. 

 تقوم وحدة مراجعة ا�بحاث العلمية بتحكيم المشاركات بناًء على الشروط المعلنة.

تقوم وحدة تسويق البحوث العلمية بإرسال التهنئات للفائزين عبر البريد ا§لكتروني، با§ضافة إلى إرسال أسماء الفائزين   

وبياناتهم البنكية إلى عمادة شؤون الطالب. 

إلى وحدة  الصرف  إتمام  الفائزين، وإرسال محضر  للطلبة  المستحقة  المالية  المبالغ  الطالب بصرف  تقوم عمادة شؤون   

تسويق البحوث العلمية ليتم إغالق الطلب. 

يتلخص المخطط التنفيذي

البوسترات

 لمبادرة نشر ا�بحاث للطلبة

2
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على موقع الجامعة
مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة  
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برفع  ُيعنى  والذي  الرقمي،  التحويل  بشأن  المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  عمادة  مع  التواصل  إلى  العلمي  البحث  عمادة  عمدت 

مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة على موقع الجامعة ا�لكتروني ضمن الخدمات ا�لكترونية / خدمات أكاديمية بحثية / مبادرة نشر 

ا�بحاث للطلبة؛ وذلك تسهيًال لعملية رفع الطلب من ِقَبل المتقدم دون الحاجة إلى إرسال بريد إلكتروني، وقد تم التجاوب مع 

الطلب ورفع المبادرة على موقع الجامعة ا�لكتروني بنجاح. 

خطابات

1
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تقوم وحدة تسويق البحوث العلمية بعمل بوستر ل�حصاء الشهري نهاية كل شهر يضم كافة ا�رقام الخاصة بالمبادرة، ويشار 

إليه بمسمى "ا�نتاج الشهري"، وُيعد وُيخرج باللغتين العربية وا�نجليزية، حيث يحّدد أوًال الفترة الزمنية التي يغطيها ا�نتاج الشهري 

العلمية  وا�وراق  المقبولة،  العلمية  ا�وراق  وأعداد  المستلمة،  العلمية  ا�وراق  كأعداد  ا�حصائيات،  كافة  يذكر  ثم  الشهر،  لهذا 

ا�بحاث  وعدد  الكليات  أسماء  ذكر  مع  المشاركة،  الكليات  وعدد   ،Q٢ و   Q١ لفئات  وتصنيفها  العلمية،  المجالت  في  المنشورة 

الُمقدمة من طلبتها، وعدد الباحثين. 

بوسترات
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للطلبة، ونشرها عبر مواقع  ا�بحاث  بمبادرة نشر  الفائزين  للباحثين  بإعداد وإخراج تهنئات  العلمية  البحوث  تقوم وحدة تسويق 

التواصل االجتماعي، حيث يتم تصميم نوعان من التهنئات: 

التهنئة العامة: وتشمل كافة أسماء الطلبة الفائزين، وا¡شارة إلى تصنيف المجلة التي تم النشر بها، با¡ضافة إلى وضع باركود 

للوصول إلى البحث المنشور. 

التهنئة الخاصة: فيتم تصميمها لكل باحث على انفراد، وإرسالها للباحث عبر البريد ا¡لكتروني. 

تهنئات

12
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عمدت وحدة تسويق البحوث العلمية بعمادة البحث العلمي إلى تصميم بوستر يضم كافة ا
سئلة الشائعة الواردة من الباحثين 

العربية  اللغتين  بكال  االجتماعي،  التواصل  مواقع  في  ونشرها  عليها  وا�جابة  للطلبة،  ا
بحاث  نشر  مبادرة  حول  والمهتمين 

وا�نجليزية.

لتمكين  وذلك  ومستمر؛  دوري  بشكل  وتحديثه  ا�لكتروني،  الجامعة  موقع  في  الشائعة  ا
سئلة  ببوسترات  االحتفاظ  يتم  كما 

الباحثين والمهتمين من االطالع عليها واالستفادة من أسئلة ا©خرين، والرجوع إليها عند الحاجة. 

مبـــادرة نـشـــــر ا
بـحــــــاث للطـلـبـــــــة2
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اللغتين العربية وا�نجليزية
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في المستودع الرقمي
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من منطلق التعاون بين عمادات جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، فإن عمادة شؤون المكتبات تعمل على جمع وحفظ أبحاث 

طالب الجامعة التي تم نشرها في المجالت العلمية المحكمة، ذات معامل التأثير المرتفع Q١-Q٢ في المستودع الرقمي، وذلك 

في إطار دعم البحث العلمي والطلبة الباحثين. 
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وفي الختام، نحمد ا  على توفيقه الدائم لنا في تسخير كل ما نملك لخدمة البحث العلمي والباحثين، 

طلبة  من  والباحثين  البحثي،  الوسط  على  محمود  أثر  ذات  مبادرة  على  ينطوي  ا�رشادي  الدليل  فهذا 

البكالوريوس والدراسات العليا، فالنشر العلمي يفتح لهم آفاق من العلم والمعرفة، والتمكن والتطور، 

والنجاح والتقدم.

ويعود بذلك على المجتمع فينّميه ويثريه بالمعرفة، ويأخذ بيد البالد نحو المزيد من الرقي والتطور، فنشر 

ا»بحاث العلمية أمر بالغ ا»همية للفرد الباحث والمجتمع.  

التقدم  وفي مبادرة نشر ا»بحاث للطلبة، نمهد لهم الطريق نحو ذلك، بطريقة تعزز في أنفسهم روح 

والمواصلة نحو النجاح، وبطريقة تحفيزية تشجعهم على تقديم المزيد من العطاء المحمود.

أوائل  من  نكون  بأن  فيصل  بن  عبدالرحمن  ا�مام  جامعة  في  العلمي  البحث  عمادة  في  دائًما  نتطلع 

ا�رشادية  با»دلة  ومساندتهم  الباحثين،  للطلبة  المحفزين  وأوائل  المبتكرين،  للباحثين  المكتشفين 

والكتيبات التعريفية التي من شأنها أن تنفعهم فيما يخص أبحاثهم العلمية.  

والحمد   في ا¹خرة وا»ولى، على ما كان وما سيكون، وما زال للنجاح والتقدم بقية. 
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