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المقدمة
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بسم ا� الرحمن الرحيم

تسعى وحدة تسويق البحوث العلمية بعمادة البحث العلمي إلى الريادة في استثمار ا�نتاج العلمي للجامعات، بما يخدم 
المجتمع البحثي وينميـه، وذلك عن طريق التسويق الفّعال للبحوث العلمية، وتوظيفها في خدمة الفرد والمجتمع، بما 

يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠.  

كما تسعى وحدة تسويق البحوث العلمية إلى نشر وتنمية ثقافة التسويق البحثي، والعمل على نشر البحوث المميزة داخل 
الجامعة وخارجهـا، با�ضافة إلى تسويق المخرجات البحثية، والتعريف بالخدمات المقدمة من الوحدة للباحثين والمهتمين.

واستطاعت وحدة تسويق البحوث العلمية -بفضل ا�- تحقيق إنجازات بحثية متنوعة في فترة وجيزة، انعكست إيجاًبا على 
عمـادة البحث العلمي بشكٍل خاص، وامتّدت لتشمـل الجامعة والمجتمـع بشكل عام.

وسنستعرض في هذا التقـرير، إنجازات الِوحدة خالل عام ١٤٤٣هـ..

وا� ولّي التوفيق،،

المقدمة
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عميد عمادة البحث العلمي

رئيسة وحدة تسويق البحوث العلمية

التسويق االلكتروني الوعي التسويقي الخدمات اللوجستية والتسويقية تصميم جرافيك

الهيكل التنظيمي
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الرؤية 
الرسالة وا¾هـــداف
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أن تكون الوحدة رائدة في استثمار ا�نتاج العلمي 
ضوء  في  وينّميه  المجتمع  يخدم  بما  للجامعات 

المتغيرات الجديدة لرؤيتنا الوطنية.

الرؤية
خدمة  في  وتوظيفها  العلمية،  للبحوث  الفعال  التسويق 
المجتمع، من خالل تفعيل العالقة بين المؤسسات ا¾كاديمية 

المنتجة للبحوث ومؤسسات المجتمع العامة ولخاصة.

الرسالة

القيم
االستدامة الشفافية والثقة  االبتكار  
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بناء ثقافة التسويق البحثي

إعالم الباحثين عن جميع الفرص البحثية والتمويلية من داخل الجامعة وخارجها

نشر البحوث المميزة داخل الجامعة وخارجها

إبراز الباحثين في الجامعة

التسويق للخدمات البحثية المقدمة من ِقَبل المعاهد والمراكز البحثية داخل الجامعة وخارجها

التعريف بالمخرجات البحثية لجميع قطاعات الجامعة

ا�هداف
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مهام وحدة تسويق 
الـــبــــحـــــوث الــعــلــمــيـة



10

MARKETING UNIT



11

بناء ثقافة التسويق للبحث. 
إعالم الباحثين عن جميع الفرص البحثية والتمويلية من داخل 

الجامعة وخارجها. 
نشر البحوث المميزة داخل الجامعة وخارجها. 

إبراز الباحثين بالجامعة. 
تسويق الخدمات البحثية المقدمة من قبل المعاهد والمراكز 

البحثية داخل الجامعة وخارجها. 
التعريف بالمخرجات البحثية لجميع قطاعات الجامعة. 

تطوير الحمالت ا�عالنية.
إدارة الموقع ا�لكتروني لعمادة البحث العلمي، با�ضافة إلى 

صفحة العمادة على منصة تويتر.
إدارة الموقع ا�لكتروني لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار، 

با�ضافة إلى صفحة الوكالة على منصة تويتر.
إدارة المراسالت الخاصة بالوحدة. 

إدارة البريد ا�لكتروني الخاص بالوحدة. 
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إعداد محتوى التقرير السنوي.   
إعداد الخطط االستراتيجية.   

إدارة الطاقم التسويقي.   
رسم السياسات التسويقية.  

وضع الميزانية التسويقية.   
إعداد نماذج العمادة وعمل المبادرات.  

التصميم لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار.   
التوعية والنشر بنظام كونفيرس.   

إعداد موشن جرافيك تسويقي.   
تصميم وإخراج ا�عالنات.   

طرح المواضيع الساخنة على الباحثين والتي  
يتطرق لها عدد كبير من الباحثين.   

منسق لمركز المستفيدين.  
منسق لمركز تنمية المهارات الطالبية.  

منسق للخدمات ا�لكترونية.  
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إنجازات وحدة 
تسويق البحوث العلمية
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سعت وحدة تسويق البحوث العلمية إلى تحقيق عدد متنوع من ا�نجازات في عام ١٤٤٣هـ، وذلك وفق معايير الجودة 

المتواصل، واضعًة نصب عينيها قيم جامعة  التام، وا�بداع  ا�تقان  الوحدة في عملها على  العالية، حيث حرصت 

ا�مام عبد الرحمن بن فيصل، كما رّكزت على تحقيق أهداف عمادة البحث العلمي، ورؤيتها ورسالتها.

من  ليشمل عدد  امتد  بل  العلمي وحسب،  البحث  عمادة  على  العلمية  البحوث  يقتصر عمل وحدة تسويق  ولم 

الوكاالت والكليات؛ بما يخدم الجامعة خاصة والمجتمع عامة.
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     عمل تهنئات متعددة بمناسبة صدور ا¾مر السامي الكريم بتكليف معالي الدكتور عبدا� ا¾ربش رئيًسا 
     لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، بناًء على طلب إدارة العالقات العامة وا�عالن. 

     إقامة ورشتي عمل بعنوان: "حقائق وأرقام لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل" و "إقامة جلسة تبادل 
     الخبرات القيادية بين البحث العلمي واالبتكار". 

     إعداد وإخراج القواعد التنظيمية للمتدرب من خارج الجامعة، وتنسيقها ووضعها في جداول، 
     ومن ثم إعداد وإخراج إعالن عن القواعد التنظيمية للمتدرب من خارج الجامعة. 

     إعداد وإخراج الالئحة التنظيمية لصندوق جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل لدعم البحث العلمي، 
     ومن ثم إعداد وإخراج إعالن عن الالئحة التنظيمية للصندوق. 

     إعداد وإخراج العرض التقديمي التعريفي بجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل لمدينة الملك عبدا� للعلوم والتقنية (كاوست). 

     إعداد جداول المعدات البحثية للكليات والمراكز والمعاهد التابعة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، 
     وإرسالها لوزارة التعليم �ضافتها في منصة بيور.

     إعداد العرض التقديمي للتقرير السنوي لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل ١٤٤١-١٤٤٢هـ والذي سيتم عرضه على مجلس ا¾مناء. 

من أبرز تلك ا�نجازات فيما يخص 
جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل ككل:  
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إنجازات وحدة تسويق البحوث العلمية
فيما يخص وكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار  

      إعداد وإخراج بوسترات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، وبوسترات ومقاطع فيديو بمناسبة شهر 

رمضان، وعيدي الفطر وا¾ضحى، ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي، با�ضافة إلى عمل شعار وهيدر وطني 

لحساب وكالة الجامعة للبحث واالبتكار في تويتر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. 

      إعداد استبيان تقييم رضا المستفيدين لوكالة الجامعة للبحث واالبتكار بكال اللغتين العربية وا�نجليزية 

لكًلا من الطالب وأعضاء هيئة التدريس، وإدخاله في برنامج الكويستشن برو، با�ضافة إلى إعداد بوستر إعالني 

عن االستبيان بكال اللغتين ونشره عبر مواقع التواصل االجتماعي. 
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إنجازات وحدة تسويق البحوث العلمية
فيما يخص عمادة البحث العلمي   

      إعداد وإخراج بوسترات بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، ومقاطع فيديو بمناسبة شهر رمضان، وعيدي الفطر وا¾ضحى، 

ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي، با�ضافة إلى عمل شعار وهيدر وطني لحساب عمادة البحث العلمي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

      إعداد فيديو تعريفي بوحدة تسويق البحوث العلمية، والخدمات التي تقدمها للباحثين والمهتمين، ونشره عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

      إخراج مبادرة صندوق االستثمار المالي. 

      إعداد قالب خاص للورش التدريبية لمركز تنمية المهارات الطالبية، وكيفية إعداد الحقيبة ا�لكترونية.

      إعداد وإخراج كتاب دليل المستخدم بكال اللغتين العربية وا�نجليزية، والذي يتناول وصًفا تفصيلًيا لجميع خدمات 

عمادة البحث العلمي المقدمة للباحثين والمهتمين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

      إعداد وإخراج ا�صدار الثاني من كتيب ا¾بحاث العلمية الخاصة بكوفيد-١٩، الذي يتناول كافة البحوث العلمية 

بجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل فيما يخص فايروس كورونا المستجد، والتي بلغ عددها ٢٠٠ بحث علمي، حيث سبق 

هذا الكتيب ا�صدار ا¾ول والذي يضم ١٠٠ بحث علمي في هذا الشأن، ليصبح المجموع ٣٠٠ بحث علمي جاد بها نخبة من الباحثين 

والمختصين بالجامعة، وقد تم تعميم الكتيبين على رؤساء الجامعات. 
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      إعداد برنامج حجز ا¾جهزة البحثية وتحليل العينات، عبر أربعة مراحل، ابتداًء بجمع وفرز بيانات الملف الخاص 
با¾جهزة البحثية من خالل إرسال بريد إلكتروني لجميع الجهات التابعة لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، مروًرا 

بإعداد وإخراج كتيب ا¾جهزة البحثية بكافة البيانات الخاصة بها، ومن ثم طرح فكرة برنامج حجز ا¾جهزة البحثية 
وتحليل العينات، ختاًما بتحويل البيانات الورقية إلى رقمية، وتحليل النظام ورسم مخططات، وتصميم وبرمجة 

واجهات المستخدم. 

      تحويل الخدمات ا�حصائية إلى خدمات إلكترونية رقمية، بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث تم 
رفع ٦ خطابات في هذا الشأن لكًال من رئيس الجامعة ووكيل الجامعة للبحث واالبتكار وعميد عمادة االتصاالت وتقنية 

المعلومات، ومن ثم تصميم البوسترات ا�عالنية بكال اللغتين ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.  

      إعداد وإخراج مقترح إنشاء مركز أبحاث العلوم الطبية االنتقالية في كلية طب ا¾سنان بكال اللغتين العربية 
وا�نجليزية، وقد احتوى المقترح على كلمة لعميد كلية ا¾سنان، ومقدمة موجزة عن المقترح، با�ضافة إلى صياغة 

الرؤية والرسالة الخاصة بمركز ا¾بحاث االنتقالية، ومن ثم تعريف ا¾بحاث االنتقالية، وذكر مراحل البحث االنتقالي، 
وأهداف المركز، وماهي الخطوات ا�جرائية المتبعة لتحقيق تلك ا¾هداف، با�ضافة إلى ذكر أنشطة المركز، والهيكل 
التنظيمي له، وما يحتويه من وحدات ومجاالت بحثية مع التفصيل لكل ِوحدة وكل مجال، ومن ثم ذكر أنواع ا¾بحاث 

المتوفرة، كأبحاث المواد الحيوية، وأبحاث الطب التجديدي والخاليا الجذعية، وأبحاث العدوى وااللتهابات، وا¾بحاث 
السريرية، وما قبل السريرية، وفي نهاية المقترح تم عمل مقارنة مرجعية كملحق للمقترح.

      إعداد وإخراج إحصائية لتقييم رضا المستفيدين، لمدة ٦ أشهر. 

      إعداد وإخراج الحقيبة التدريبية ا�لكترونية ومعايير بناء الحقائب التدريبية لمركز تنمية المهارات الطالبية، 
بكال اللغتين العربية وا�نجليزية، با�ضافة إلى إعداد وإخراج قالب تقديم الدورات.  

      العمل كمنسق للخدمات ا�لكترونية من عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث تم عمل جدول �حصاء 
كافة الخدمات المقدمة من عمادة البحث العلمي. 

      العمل كمنسق لوحدة التصميم الشامل، حيث تم إعداد وإخراج جدول مستويات البحث العلمي، با�ضافة 
إلى حصر الخدمات المقدمة للمستفيدين من عمادة البحث العلمي. 

      إعداد وإخراج تقرير وحدة قواعد البيانات. 
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إنجازات وحدة تسويق البحوث العلمية إلكتروني�
ا�نجازات االلكترونية لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار
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إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار.   

إدارة وتحديث الموقع ا�لكتروني لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار.  

إضافة اللجان والهيكل التنظيمي والنماذج بكال اللغتين العربية وا�نجليزية.  

إعداد المقدمة الخاصة بالموقع ا�لكتروني، با�ضافة إلى إعداد كلمة الوكيل.  

إضافة كافة منسوبين وكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار.   
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إدارة حسابات مواقع التواصل االجتماعي الخاصة بعمادة البحث العلمي.    

إضافة ا�صدار الثاني من كتيب كوفيد-١٩ في خانة المشاريع البحثية، با�ضافة   
إلى تحديث إحصائية المنح البحثية لعام ٢٠٢٢م.  

إضافة كتاب دليل خدمات برنامج كشف االستالل بكال اللغتين العربية وا�نجليزية   
في خانة الخدمات المساندة للباحثين.  

إضافة خدمات المستفيدين في خانة الخدمات ا�حصائية بشرح مفصل حول كيفية   
االستفادة من الخدمات المقدمة للباحثين.  

تحديث بعض النماذج في خانة النماذج، كنموذج ١٠، وإضافة عدد من النماذج ا¾خرى   
مثل نموذج تسهيل مهمة باحث من داخل وخارج الجامعة بكال اللغتين العربية وا�نجليزية.  

إضافة ا�صدارات الحديثة لعام ٢٠٢٢ في خانة ا�صدارات، ككتيب القواعد التنفيذية للمتدرب   
من خارج الجامعة، وكتيب صندوق دعم البحوث العلمية، ودليل المستخدم، وا�صدار الثاني   

من كتيب كوفيد-١٩، ودليل خدمات برنامج كشف االستالل.   

ا�نجازات االلكترونية بعمادة البحث العلمي
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إضافة أيقونة اللوائح والقواعد التنظيمية للبحث العلمي، والتي تحتوي على القواعد   
التنفيذية للمتدرب من خارج الجامعة، وصندوق دعم البحوث العلمية.   

إضافة إحصائية ٢٠٢١ لمبادرة نشر البحوث العلمية للطلبة في خانة مبادرات دعم ا¾بحاث العلمية،   
با�ضافة إلى التهنئات وا�نتاج الشهري منذ بداية شهر يناير وحتى الوقت الراهن، وإضافة المسار   

الثاني (الجائزة السنوية من مبادرة نشر ا¾بحاث للطلبة)، كما تم رفع فيديو تعريفي بكافة تفاصيل   
المبادرة، وإضافة كتيب المبادرة بكال اللغتين العربية وا�نجليزية.   

إضافة بوسترات توعية ¾خالقيات البحث العلمي وتوعية بالكلمات المفتاحية في خانة تسويق   
البحوث العلمية بكال اللغتين، با�ضافة إلى رفع فيديو تعريفي بخدمات وحدة تسويق البحوث   

العلمية، وإعداد ورفع مقطعي فيديو لتسويق ا¾جهزة البحثية بالجامعة، با�ضافة إلى رفع   
ملف التسويق الرقمي البحثي.   

تحديث معلومات التواصل لمنسوبي العمادة.   
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مبادرات التشجيع البحثي
مبادرة نشر ا¾بحاث للطلـبة
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سعًيا منا لدعم وتحفيز الطلبة الباحثين، والنهوض بالبيئة البحثية والبحث العلمي، فقد استمرت مبادرة نشر ا¾بحاث للطلبة خالل العام 
٢٠٢٢، وذلك في سبيل تشجيع وتمكين الطلبة الباحثين من مواصلة مسيرتهم وإنجازاتهم البحثية، كما تم إصدار كتيب بعنوان: " دليل 

مبادرة نشر ا¾بحاث للطلبة"، يتناول كافة تفاصيل المبادرة ويستهدف الباحثين من داخل وخارج جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل.

وقد تم عمل إحصائية مبادرة نشر ا¾بحاث للطلبة لعام ٢٠٢١م حيث تم إحصاء كًال من: الكليات المشاركة، عدد الباحثين، عدد ا¾وراق العلمية 
المنشورة، عدد ا¾وراق العلمية المنشورة في مجالت علمية مصنفة ضمن Q١، عدد ا¾وراق العلمية المنشورة في مجالت علمية مصنفة ضمن 

Q٢، الكليات المشاركة لبراءات االختراع، المعاهد المشاركة، والمبلغ ا�جمالي. 

با�ضافة إلى عمل أرشفة للكليات وإعالن أسماء الفائزين بالمسار الثاني (جائزة الجامعة السنوية ¾بحاث الطلبة)، وإصدار الشهادات الخاصة 
بهم بعد توقيعها من ِقَبل معالي رئيس الجامعة.

كما تم -بحمد ا�- تحويل المبادرة رقمًيا بالتعاون مع عمادة االتصاالت وتقنية المعلومات عبر الموقع ا�لكتروني لعمادة البحث العلمي؛ وقد 
تم بعد ذلك تصميم واجهة المبادرة؛ وذلك في سبيل تيسير وتسهيل مشاركة الباحثين في مبادرة نشر ا¾بحاث للطلبة. 
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التهنئاتا�نتاج الشهري

1454

ا�عالناتالبوسترات

41

الخطاباتا�صدارات

13

المراسالتا�يميالت

33

حقائق وأرقام



32

تحليل حسابات التواصل االجتماعي على منصة تويتر

تحليل حساب تويتر لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار لعام ١٤٤٢هـ
المتابعين الجدد ا�عجاب  الردود   إعادة التغريد   التغريدات 

77 1331331470

تحليل حساب تويتر لوكالة الجامعة للبحث العلمي واالبتكار لعام ١٤٤٣هـ
المتابعين الجدد ا�عجاب  الردود   إعادة التغريد   التغريدات 

7921 166123374

تحليل حساب تويتر لعمادة البحث العلمي لعام ١٤٤٢هـ

المتابعين الجدد ا�عجاب  الردود   إعادة التغريد   التغريدات 

1257 28142050

تحليل حساب تويتر لعمادة البحث العلمي لعام ١٤٤٣هـ
المتابعين الجدد ا�عجاب  الردود   إعادة التغريد   التغريدات 

11128 5249380
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تسهيل مهمة باحث

التهنئات

الخطابات

ا�عالنات والدعوات

العروض التقديميةالبوسترات

ا�صدارات

التكاليف

العروض التقديمية 
للورش التدريبية المحاضر

وحدة تسويق البحوث العلمية في حقائق وأرقام
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ا�عمال التطوعية لوحدة تسويق البحوث العلمية

العلمي والجامعة ككل،  البحث  إمكانياتها لخدمة  إلى تسخير  العلمية  البحوث  سعت وحدة تسويق 
والمساهمة في مد يد العون في المجال التطوعي بعدد من ا¾عمال المتنوعة، والتي من شأنها أن 

تعزز الشعور باالنتماء للجماعة، وهي على النحو التالي:  

       إعداد وإخراج ثالثة عروض تقديمية للجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية فيما يخص 
اåليات المقترحة لتسريع التخرج لبكالوريوس التمريض. 

       إعداد وإخراج عرض خارطة الطريق (جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل للمواءمة مع نظام الجامعات 
الجديد)، والذي قدمه معالي رئيس الجامعة في مجلس شؤون الجامعات. 

       إعداد وإخراج العرض التقديمي الخاص بالتقرير السنوي لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، والذي 
قدمه معالي رئيس الجامعة لمجلس ا¾مناء. 

       إعداد وإخراج بوستر للمجلس العلمي بالجامعة. 
       إعداد وإخراج العرض التقديمي الخاص بأول لقاح سعودي لمحاربة فايروس كورونا المستجد، والذي 

توصل له الفريق البحثي بجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة الدكتورة إيمان منصور. 
       إعداد وإخراج مجموعة من البوسترات الخاصة بالعالقات العامة وا�عالم. 
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الصور
     التوثيقية
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الصور التوثيقية

صفحة عمادة البحث العلمي على موقع الجامعة، والتي ُتديرها الوحدةصفحة عمادة البحث العلمي على (تويتر)، والتي ُتديرها الوحدة
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نماذج من تسهيل مهمة باحث
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نماذج من العروض التقديمية
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نماذج من االعالنات والدعوات
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نماذج من التهنئات
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نماذج من البوسترات
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نماذج من الخطابات
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نماذج من التكاليف
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نماذج من الكتيبات وا�صدارات
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نماذج من إنتاجات مبادرات التشجيع البحثي
«مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة»
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وبعَد جمـِع إنجازاِت الوحدة في هذا التقرير، فإننـا نحمد اº على كل ما يّسر لنـا وأعـاننا على إتمـامه، 

ثم نختم بالشكر الجزيـل لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي: سعادة ا�ستاذ 

 ºالدكتور/ فهد بن أحمد الحربي، وسعادة عميدة عمادة البحث العلمي: الدكتورة/ نهاد بنت عبدا

العمير، على سعِيهم الدؤوب، ودعمهـم الالمحدود للوحدة ُمنذ نشـأِتها وحتى اÅن.

والحمُد º على التمام.

الخاتمة
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مديرة وحدة تسويق البحوث العلمية 
ا¾ستاذة: عائشة بنت عبداللطيف الحليبي

التحويلة: 333591
aaalhulaibi@iau.edu.sa :البريد ا�لكتروني

للتواصل

التحويلة: 3337144
dsr.mu@iau.edu.sa :البريد ا�لكتروني

وحدة تسويق البحوث العلمية



فكرة وإعداد:
أ. عائشة بنت عبداللطيف الحليبي

رئيسة وحدة تسويق البحوث العلمية

MARKETING UNIT


