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"إن التعليــم ركيــزة أساســية تتحقــق بهــا -بعــد توفيــق ا�-تطلعــات شــعوب أمتنــا ا�ســالمية نحــو التقــدم 
واالزدهــار والتنميــة والُرقــي الحضــاري فــي المعــارف والعلــوم النافعــة، وعلــى الجامعــات فــي العالــم ا�ســالمي 
مســؤولية عظيمــة تجــاه رعايتهــم وتأهيلهــم، ورفــع مســتوى وعيهــم بالتحديــات التــي تحيــط با�مــة 
ا�ســالمية، وتحصينهــم بالعلــم والمعرفــة ضــد أفــكار الغلــو والتطــرف، ليكونــوا ســًدا منيًعــا أمــام العابثيــن 

الذين يستهدفون أمن أوطانهم ومقدراتها ومنجزاتها الحضارية."

خادم الحرمين الشريفين

حفظه ا�
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع

حفظه ا	

ولي العهد  صاحب السمو الملكي 
ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

"طموحنــا هــو أال نســتمر بجانــب فرنســا، بــل هــو أن نكــون ضمــن أفضــل ٣٠ إلــى ٢٠ نظاًمــا تعليمًيــا فــي الســنة 
القادمة"

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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أمير المنطقة الشرقية 

حفظه ا�
سعود بن نايف بن عبدالعزيز

"إن الدولــة أيدهــا ا� قــد ســخرت كل امكانيــات، إيماًنــا منهــا بــأن التعليــم هــو أهــم ركيــزة 
فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة التــي تهــدف إليهــا رؤيــة المملكــة الطموحــة، وخطــط 

التنمية في المملكة دائًما ما تعّول على مخرجات التعليم باعتبارها ثروة حقيقية"

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



حفظه ا�

وزير التعليم السعودي 
حمد آل الشيخ

ــا  ــد فيه ــة ال يوج ــة ناجح ــد دول ــة، ال يوج ــة ناجح ــتقبل �ي دول ــة المس ــو صناع ــم ه "التعلي
تعليم متطور وناجح" 

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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استراتيجية الوكالة الرؤية - الرسالة - القيم - ا�هداف - الهيكل التنطيمي

وحدة قياس ا�داء

المجلس العلمي

عمادة الدراسات العليا

عمادة البحث العلمي

عمادة شؤون المكتبات (المستودع الرقمي)

معهد ا�بحاث واالستشارات الطبية

مركز النشر العلمي

المجلة السعودية للطب والعلوم الطبية
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أ.د. عبدا� بن محمد الربيش
كلمة معالي رئيس الجامعة

وا� ولي التوفيق

بسم ا� الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على خاتم ا�نبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد: 
تعــد جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل أحــد أعــرق الجامعــات فــي المملكــة، حيــث أُنشــئت عــام ١٣٩٥هـــ كفرع مــن فروع 
جامعــة الملــك فيصــل بمدينــة الدمــام، قبــل أن تســتقل تحــت مســمى "جامعــة الدمــام" ومــن ثــم "جامعــة ا�مــام 
ــادة  ــز وري ــن تمي ــه م ــي علي ــا ه ــى م ــل ا� إل ــت بفض ــى أن وصل ــل إل ــن المراح ــدد م ــّرت بع ــث م ــل" حي ــن فيص ــن ب عبدالرحم

ونجاح.
ــة،  ــة الماضي ــوام القليل ــي ا�ع ــازات ف ــن ا�نج ــر م ــق الكثي ــن تحقي ــل م ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا�م ــت جامع ــا تمكن كم
كالحصــول علــى االعتمــاد ا�كاديمــي المؤسســي غيــر المشــروط لمــدة ســبع ســنين، واضعــًة نصــب عينيهــا رؤيــة المملكــة 

٢٠٣٠، وتحقيق أهدافها وتوجهاتها التنموية.
وقــد ســعت الجامعــة لتعزيــز دورهــا فــي المجــال البحثــي، بوصفــه المحــرك ا�ساســي لالبتــكار والنمــو فــي المجتمــع، حيــث 
ــكالت  ــل المش ــي ح ــهم ف ــي تس ــة الت ــاريع البحثي ــر المش ــك بتطوي ــي، وذل ــي البحث ــاج العلم ــر النت ــادة وتطوي ــى زي ــزت عل رك
المحليــة وا�قليميــة والدوليــة، مــع دعــم التميــز فــي ا�بحــاث واالبتــكار، والتأكيــد علــى الملكيــة الفكريــة، وااللتــزام 

بمعايير البحث العلمي.
وأخيــًرا، فــإن جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل ســتحرص دائًمــا علــى المشــاركة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة علــى 

المستوى المحلي وا�قليمي والعالمي.

 
!
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ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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أ.د. فهد بن أحمد الحربي
العليــا والبحــث العلمــي كلمــة ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات 

وا� ولي التوفيق

بسم ا� الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد: 
تحــرص جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل منــذ نشــأتها وحتــى اليــوم علــى التطويــر والتمكيــن المســتمر؛ لرفــع 
معاييــر الجــودة وتحقيــق المزيــد مــن النمــو والتنميــة للرســالة البحثيــة فــي الجامعــة، بمــا يضمــن الفائــدة للطــالب 

والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة خاصة، والمجتمع عامة. 
ــة  ــل المنطق ــادي داخ ــاء االقتص ــة والرخ ــين الصح ــى تحس ــز عل ــي ترتك ــوث الت ــم للبح ــم الدع ــة لتقدي ــعى الجامع ــث تس حي
الشرقية والمملكة وإقليم دول الخليج ككل بما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة ٢٠٣٠، با�ضافة إلى خلق بيئة بحثية تعمل 
علــى تقديــم أعلــى القيــم ا�ســالمية والمعاييــر ا¹خالقيــة، كمــا تســعى لتطويــر مراكــز البحــوث واالستشــارات الطبيــة 
ــذب  ــى ج ــدف إل ــي ته ــا الت ــات العلي ــج الدراس ــتمر لبرام ــر المس ــي، والتطوي ــي وإقليم ــورد مؤسس ــة كم ــة والعلمي والعمراني

الطالب وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في ا¹نشطة البحثية.
ونسأل ا� أن يحقق آمالنا وطموحاتنا، بما يخدم وطنننا ويعيننا على تحقيق رؤية وأهداف المملكة ٢٠٣٠.
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الريــادة فــي الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، واســهام بفاعليــة فــي إثــراء العلــم والمعرفــة. 

برامــج  تقديــم  فــي  واالســتمرار  العلمــي  والبحــث  العليــا  الدراســات  مجــال  فــي  الجامعــة  بــدور  االحتفــاظ 
المؤسســات  مــع  الشــراكات  فــي  التوســع  مــع  العلمــي  للبحــث  مثلــى  بيئــة  وخلــق  متميــزة،  عليــا  دراســات 

العلميــة المرموقــة دخــا المملكــة وخارجهــا؛ لتحقيــق التميــز وابــداع. 

تطويــر السياســات وا§نظمــة، واللوائــح، بمــا يدعــم التميــز وابــداع فــي البحــث العلمــي، ومخرجــات الدراســات العليــا. 

الرؤية

القيم: 

 تطويــر برامــج الدراســات العليــا لمواكبــة احتياجــات المملكــة. 

 االســتفادة مــن مخرجــات البحــث العلمــي لدعــم خطــط التنميــة. 

 اســهام فــي توفيــر كفــاءات مهنيــة وبحثيــة بمواصفــات عالميــة. 

 تحديــث احتياجــات البحــث العلمــي. 

 تشــجيع البحــث العلمــي، ودعمــه مادًيــا. 

 اســتقطاب كفــاءات بحثيــة متميــزة. 

 تنشــيط الشــراكات مــع الجهــات الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص؛ لتوفيــر مــوارد ماليــة لدعــم ا§بحــاث المتميــزة. 

 تعزيــز الشــراكات البحثيــة داخلًيــا وخارجًيــا. 

ا§هداف: 

الرسالة

استراتيجية الوكالة



الهيكل التنظيمي 

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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قياس ا�داء
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وحدة



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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وحدة قياس ا�داء

الهيكل التنظيمي

أنشــأت وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي (VPGSSR) وحــدة جديــدة هــي "وحــدة قيــاس ا�داء (PMU)" تحــت رعايــة 

معالــي د. عبــد ا³ الربيــش رئيــس الجامعة (بتاريخ ١٤٤١/٧/٩ هـ ؛ ٢٠٢٠/٣/٤ م). من خالل صياغة بنك لمؤشــرات ا�داء الرئيســية 

(KPIs) ، تقيس وحدة قياس ا�داء وتحلل وتساعد على تحسين وظائف جميع الكيانات التي تعمل تحت VPGSSR والكليات والعمادات 

الداعمــة وا½دارات ومعهــد البحــوث ومراكــز البحــوث والمكاتــب ذات الصلة وبالتالي فهي تســاعد في تحقيق رؤية IAU ورســالتها 

وأهدافها وغاياتها في الفترة المحددة.

وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي

مخرج
وحدة قياس ا�داء

مدير إداريالعاملينالعاملينالعاملين
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Prof. Ibrahim Shehata

Dr. Muhil Sakthivel

Mr. Inaam Ullah Riaz Ahmad

Mr. Mahmudul Hoque

Mr. Hamad A. Aldaej

الدليل:
قرار الرئيس

الواجبات والمسؤوليات

وحدة قياس ا�داء

مدير وحدة قياس ا�داء

عاملين وحدة قياس ا�داء

عاملين وحدة قياس ا�داء

عاملين وحدة قياس ا�داء

مدير إداري

تم تكليف وحدة إدارة المشروع بالمهام والمسؤوليات التالية.  (١

تطوير نظام القياس والتقويم لبحوث الجامعة والدراسات العليا  (٢

تطوير قاعدة بيانات محدثة لجميع مؤشرات ا�داء البحثية التي تغطي جميع  ا�نشطة (االعتماد ، مشاريع    (٣

البحث والتطوير واالبتكار ، ومشاريع وزارة التربية وغيرها ،)  

إجراء قياس وتقييم منهجي �داء البحث على مستويات مختلفة (المؤسسة ، الكلية ، القسم ، االنضباط ،    (٤

الكلية ، إلخ)  

إجراء قياس وتقييم منهجي للمشاريع المتعلقة بالبحوث (داخلي وخارجي)  (٥

مراقبة وتقييم تنفيذ الخطة ا½ستراتيجية لبحوث الجامعة  (٦

مراقبة وتقييم تنفيذ استراتيجية IAU للبحث واالبتكار ٢٠٢٠-٢٠٤٠  (٧

اقتراح سياسة واستراتيجيات قائمة على ا�دلة لتعزيز أداء البحث في جامعة ا½مام عبدالرحمن بن فيصل  (٨

قياس ا�داء البحثي للجامعة ا½سالمية مقابل المنافسين (على المستوى الوطني وا½قليمي والدولي)  (٩

إجراء تقييم ا�ثر لمختلف المشاريع والسياسات المنفذة  (١٠

من خالل االستفادة من ا�قسام التالية ، تنجز وحدة إدارة المشروع الواجبات والمسؤوليات المذكورة أعاله.  (١١
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i/ مقياس ا�داء

KPI مكتب /ii

بناًء على العمليات المختلفة الجارية في كل كيان من كيانات VPGSSR ، سيتم اختيار منهجية القياس:

خريطة عملية مفصلة للمناطق المناسبة  (١

تطوير خطة جمع البيانات  (٢

التحقق من صحة نظام القياس  (٣

جمع البيانات (المتغير / السمة)  (٤

تحديد قدرة العملية  (٥

ســيقوم هــذا المكتــب باستكشــاف وخدمــة احتياجــات عمالئــه (الداخلييــن والخارجييــن) بعنايــة مــن خــالل تحديــد وجمــع وإعــداد 

التقارير عن مؤشرات ا�داء الرئيسية الخاصة بهم.

الرئيس  (١

نواب الرئيس  (٢

عمداء الكليات (ن = ١٩)  (٣

العمادات المساندة (DSR ، DLA ، DGS وغيرها)  (٤

(IRMC & BASRC) راكز البحوث  (٥

المراكز والمكاتب (مركز المطبوعات العلمية وغيرها).  (٦

وكاالت التصنيف (QS ، THE ، Shangai ، UI GreenMetric وغيرها)  (١

جهات االعتماد (NCAAA، ISO، SACSCOC، NAAB، ABET، AACSB، JCI، CAP إلخ.)  (٢

(RDO) وزارة التعليم العالي  (٣

أ. معرفة العمالء (داخليًا وخارجيًا)
داخلي:

خارجي:
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التقط صوت العمالء - مجموعة التركيز ، المسح ، مخزن البيانات ، التدقيق ، نظام ا½دارة والشكاوى  (١

إنشاء جدول شرائح العمالء (يساعد ذلك في تحديد أولويات العميل وكذلك مؤشرات ا�داء الرئيسية)  (٢

ب. تطوير مؤشرات ا�داء الرئيسية

من هو الزبون

ما الذي يفعلونه (أو ال تفعل)؟

متى فعل ذلك؟

أين فعل ذلك؟

لماذا يفعلون ذلك؟

كيف يفعلونها؟

ما هو الحل الحالي؟
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رسم مخطط باريتو (لتصوير مؤشرات ا�داء الرئيسية بشكل مرئي والتي سيتم ا½بالغ عنها بعد ذلك)  (٣

التحقق من صحة البيانات (لضمان سالمة البيانات ودقتها وموثوقيتها)  (٤

نوع البيانات (الكمية والنوعية)

المدى

التفرد

تعابير متسقة

االنتهاء من بنك مؤشرات ا�داء الرئيسية (تحت فئات مختلفة)  (٥

توثيق بيانات KPI على فترات زمنية محددة  (٦

 Web of Science على قواعد بيانات علمية مثل KPI فترة خمس سنوات من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٠. يشتمل مصدر بيانات PMU KPI يغطي تقرير

 ، (Converis) والعديــد مــن الكيانــات التابعــة للجامعــة مثل عمادة الموارد البشــرية وعمادة العلــوم البحث InCites & SciVal و Scopus و

عمــادة الدراســات العليــا ، عمــادة الســنة التحضيريــة والدراســات الداعمــة ، معهــد الدراســات البحثيــة واالستشــارية ، مكتــب 

براءات االختراع ونقل التكنولوجيا ، مديرية الميزانية والتخطيط ، كليات الجامعة وما إلى ذلك.

مــن خــالل نشــر هــذا التقريــر ، ســتقوم جامعــة ا�ميــر محمــد بــن فهــد بقيــاس وتحليــل وقيــاس ا�داء والمســاعدة فــي تحســين 

وظائــف الكليــات والعمــادات الداعمــة وا½دارات ومراكــز البحــوث والمكاتــب ذات الصلــة التــي تعمــل بشــكل وثيــق مــع مكتــب 

نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي وبالتالي يساعد في تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها.

ال يقتصــر نطــاق تقريــر مؤشــرات ا�داء الرئيســية بجامعــة ا�ميــر محمــد بــن فهــد علــى العمــادات ونــواب الرئاســة والكليــات 

 UI Green و Shanghai و THE و QS) الخارجيين مثل وكاالت التصنيف IAU ومعاهد البحث والكيانات ا�خرى ، ولكنه يخدم أيًضا عمالء

Metric وما إلى ذلك) ، وهيئات االعتماد (NCAAA ، ISO ، SACSCOC ، NAAB ، ABET ، AACSB ، JCI ، CAP ، ACEN ، إلخ) ووزارة التعليم العالي 

.(RDO)

ــنوي  ــر س ــم تقري ــرار ، وتقدي ــاذ الق ــم اتخ ــا لدع ــن صحته ــق م ــم التحق ــي ت ــية الت ــرات ا�داء الرئيس ــات مؤش ــل بيان ــيتم تحلي س

وتحديــد الهــدف وتحســين العمليــات المختلفــة التــي تجــري فــي الجامعــة والمتعلقــة بالبحــوث والدراســات العليــا. حالًيــا ، 

انتهــت وحــدة إدارة المشــروع مــن جميــع مؤشــرات ا�داء الرئيســية الممكنــة والتــي تعتبــر مهمــة بشــكل أساســي لمكتــب 

VPGSSR وهي:

KPIs خطة البحث االستراتيجية  (١

NCAAA KPIs  (٢

مؤشرات ا�داء الرئيسية الستراتيجية البحث واالبتكار.  (٣

iii/ مكتب تحليل البيانات والتقارير

التقرير السنوي للجامعة لوحدة قياس ا�داء
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١. جمع بيانات KPI وإعداد تقرير KPI السنوي
يتضمن تقرير KPI مؤشرات ا�داء الرئيسية تحت ثالثة أقسام هي

استراتيجية البحث واالبتكار  o

IAU الخطة ا½ستراتيجية لبحوث  o

[(NCAAA) المعروفة سابًقا باسم الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي] هيئة تقويم التعليم والتدريب  o

(الملحق ١: تقرير مؤشرات ا�داء الرئيسية السنوي لجامعة ا�مير محمد بن فهد)

٢. تحليل وتوثيق مقاييس النشر لكلية الجامعة
مقاييس منشورات أعضاء هيئة التدريس بجامعة ا½مام عبدالرحمن بن فيصل من عام ٢٠١٥ إلى تاريخ االهتمام  o

إعداد التقارير عن ٢٢ جهة من كيانات الجامعة  o

التحقق من صحة بيانات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة "ملفات المؤلفين في قواعد البيانات العلمية"  o

مالحظــة: تــم فحــص حوالــي ٢٥٠٠ مــن ا½نتاجيــة البحثيــة �عضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة IAU لمــدة ٣ ســنوات (٢٠١٨ إلــى ٢٠٢٠) ، وتــم 

تسجيلها وتوثيقها

(ملحق ٢: نموذج لتقرير كلية طب ا�سنان)

١٩ كلية

عمادة السنة التحضيرية

IRMC

BASRC

٣. التحقق من طلبات المجلس العلمي وا½بالغ عنها
سجالت النشر الخاصة بمقدم الطلب  o

التحقيق في عنوان المقال  o

فحص حالة فهرسة المجلة  o

(الملحق ٣: نموذج لتقرير طلب الجائزة)

(WOS & Scopus) قائمة المجالت المعتمدة من المجلس العلمي

الفهرسة في WOS & Scopus للسنة / الشهر / تاريخ تقديم المقالة المعنية

وصف أنشطة وحدة قياس ا�داء
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يتألف تقرير ا½نجازات الرئيسية لالتحاد الفلكي الدولي من أربعة أقسام هي:

بحث  o

االبتكار وريادة ا�عمال  o

تصنيف  o

االعتماد (محلي ودولي)  o

(الملحق ٤: ا½نجازات الرئيسية لالتحاد الفلكي الدولي)

٤. إعداد تقرير عن ا½نجازات الرئيسية للجامعة

تم إجراء تحليل منشورات IAU Scopus لما يلي:

النشر في السنة  o

النشر في اليوم  o

النشر في ا�سبوع  o

(الملحق ٦: اتجاه منشورات الجامعة)

Scopus IAU ٦. تحليل منشور

٥. إعداد تقرير أداء أبحاث كلية طب ا�سنان بجامعة ا½مام 
عبدالرحمن بن فيصل  

IAU من هذه ا�قسام وهي:الملف الشخصي لبحوث طب ا�سنان IAU يتألف تقرير كلية طب ا�سنان

(IAU الملحق ٥: أداء البحث القائم على ا�دلة لكلية)

٢٠٢٠ IAU التصنيف العالمي والوطني لطب ا�سنان

o WOS (مع ESCI وبدونه)

يا سكوبس

ترتيب تايمز للتعليم العالي

الترتيب ا�كاديمي لجامعات العالم

يتكون التحليل مما يلي:

IAU مقاييس المجالت التي تنشر أبحاث سرطان الثدي  o

(IAU الملحق ٧: مقاييس المجالت التي تنشر أبحاث سرطان الثدي)

٧. تحليل منشور IAUلسرطان الثدي

WOS Journal KPIs

Scopus KPIs مجلة
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تم تحليل بيانات مرضى سرطان الثدي IAU وتصور من بين مختلف ا�رقام للفئات التالية:

تحليل بيانات المؤشرات التنبؤية الستئصال الثدي  o

تحليل بيانات المؤشرات التنبؤية الستئصال الكتلة الورمية  o

(الملحق ٨: عينة من تحليل بيانات سرطان الثدي)

IAU ٨.إجراء تحليل بيانات مرضى سركان الثدي

تم إجراء تحليل أداء أبحاث الطب السريري IAU لما يلي:

IAU االتجاه العام للنشر واالقتباس  o

اتجاه منشورات الطب السريري واالقتباسات  o

حصة IAU Clinical Medicine Publications & Quitations تتجه النسبة المئوية  o

(الملحق ٩: أداء البحث في الطب السريري بجامعة ا½مام عبدالرحمن بن فيصل)

٩. تحليل أداء البحث في الطب السريري بجامعة ا½مام
عبدالرحمن بم فيصل باستخدام قاعدة بيانات شبكة  

العلوم للسنوات العشر ا�خيرة (٢٠١٠-٢٠١٩)  

بيانات نموذج إستراتيجية البحث واالبتكار بوزارة التربية والتعليم  o

بيانات وكاالت التصنيف (TIMES ، QS ، المقاييس الخضراء وما إلى ذلك)  o

البيانات المتعلقة بشراكة البحوث االستراتيجية للجامعة  o

تقرير ا½نتاجية العلمية �عضاء هيئة التدريس بجامعة ا½مام عبدالرحمن بن فيصل  o

NCAAA KPI تحديث بيانات  o

(الملحق ١٠: نموذج تقرير مرسل إلى وزارة التربية وكيانات أخرى تابعة لالتحاد الفلكي الدولي)

١٠. توفير البيانات للوزارة وكيانات VPGSSR ا�خرى واللجان
DQAA والكليات و  

التنسيق مع عمادة الجودة  o

ترتيب اجتماعات اللجنة التوجيهية  o

تحضير محضر االجتماع والمتابعة  o

إعداد الشرائح لعرضها على اللجنة التوجيهية  o

العمل مع أعضاء اللجنة اÚخرين في تحديد تصنيف النجوم وجمع ا�دلة وكتابة تقرير الدراسة الذاتية  o

(الملحق ١١: تقرير اللجنة التوجيهية بشأن المعيار ٧. البحث واالبتكار)

NCAAA 7 ١١. العمل من أجل لجنة التوجيه المؤسسي على معيار
للبحث واالبتكار  
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التواصل مع ا�ستاذ المساعد كما هو مطلوب  o

توفير البيانات المطلوبة  o

تنسيق وترتيب االجتماع مع ا�عضاء المعينين اÚخرين  o

المساعدة في صياغة التقرير  o

(الملحق ١٢: نموذج عقد أستاذ مساعد)

١٢.إعداد العقد وترتيب زيارة ا�ساتذة المساعدين

JCI ترتيب وحضور ومناقشة العناصر القابلة للقياس وا�دلة ومؤشرات ا�داء الرئيسية لمعيار  o

إعداد ملف تجليد ا�دلة لفصل JCI - برنامج البحث البشري  o

(الملحق ١٣: ملف إثبات لفصل خطة االستجابة ا½نسانية للجنة المشتركة الدولية)

١٣. العمل لدى مستشفى الملك فهد الجامعي ½عادة االعتماد
JCI  

مراجعة والتحقق من تقرير الدراسة الذاتية لبرنامج جامعة ا½مام عبدالرحمن بن فيصل  o

المشاركة في االجتماع الختامي للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي  o

مالحظــة: تمــت مراجعــة تقرير الدراســة الذاتيــة للبرنامج وفًقا للمعيار ١٠. البحث والمشــاركة في زيارة أكثر مــن ١٥ من أعضاء لجنة 

برامج البكالوريوس

(الملحق ١٤: نموذج لتقرير مراجعة الدراسة الذاتية للبرنامج

١٤. اعتماد برنامج الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد ا�كاديمي

فرز جميع السياسات وا½جراءات وا�دلة وا½رشادات  o

التنسيق مع مركز المطبوعات العلمية  o

فحص والتحقق من محتويات السياسات وا½جراءات المعدة حديًثا  o

(الملحق ١٥: خطة البحث ا½ستراتيجية لالتحاد الفلكي الدولي)

VPGSSR ١٥. أدلة وسياسات وإجراءات

كوبرا بيولوجيكس ، حديقة كيلي للعلوم ، المملكة المتحدة  o

ICON Clinical Research Ltd ، دبلن ، أيرلندا  o

(الملحق ١٦: نموذج التصاالت البريد ا½لكتروني)

IAU ١٦.التنسيق مع شركاء البحوث االستراتيجيين في
كمنسق للمشروع  
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مقارنة موضوعات البحث للمؤسسات البحثية المشهورة عالمًيا والجامعات ا�على تصنيًفا  o

(الملحق ١٧: سجالت نموذجية �هم الموضوعات البحثية للجامعات)

١٧.مقارنة وتحليل موضوعات البحث في الجامعات العالمية

التواصل مع الشخصيات التالية من خالل إعداد رسائل رسمية أو بريد إلكتروني:  o

:VPGSSR تحضير تقرير سريع / لقطات لـ  o

(VPGSSR الملحق ١٨: نموذج تقرير سريع ُمعد لـ)

VPGSSR ١٨. إعداد تقارير / رسائل فورية إلى

أفضل الجامعات مرتبة

WOS / Scopus المجالت عالية الجودة المفهرسة في

مقاييس النشر IAU (مقارنة مجاالت البحث ، الكلية ، الكلية وما إلى ذلك)

مقارنــة المخرجــات العلميــة لجامعــة ا½مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل وغيرهــا مــن أفضــل الجامعــات (داخــل 

المملكة ، داخل المنطقة العربية وغيرها)

عمداء الجامعة / نوابهم

الشركاء االستراتيجيون لالتحاد الفلكي الدولي

ممثلي المؤسسات ذات السمعة الطيبة

نواب رئاسة الجامعة

عمداء الكلية ووكالء العمداء



1442 ��

Annexure – 1: PMU Annual KPI Report

تقرير مؤشرات ا�داء الرئيسية السنوي بجامعة ا�مير محمد بن فهد  (١

نموذج تقرير كلية طب ا�سنان  (٢

نموذج تقرير طلب الجائزة  (٣

ا½نجازات الرئيسية للجامعة  (٤

IAU أداء البحث القائم على ا�دلة لكلية  (٥

IAU اتجاه منشورات  (٦

IAU مقاييس المجالت التي تنشر أبحاث سرطان الثدي  (٧

عينة من تحليل بيانات سرطان الثدي  (٨

IAU ا�داء البحثي للطب السريري  (٩

نموذج تقرير مرسل إلى وزارة التربية وكيانات االتحاد الفلكي الدولي ا�خرى  (١٠

تقرير اللجنة التوجيهية بشأن المعيار ٧. البحث واالبتكار  (١١

نموذج عقد أستاذ مساعد  (١٢

ملف تجليد ا�دلة الخاص بفصل خطة االستجابة ا½نسانية باللجنة المشتركة الدولية  (١٣

نموذج تقرير مراجعة الدراسة الذاتية للبرنامج  (١٤

خطة البحث ا½ستراتيجية لالتحاد الفلكي الدولي  (١٥

عينة من اتصاالت البريد ا½لكتروني  (١٦

سجالت عينة �فضل موضوعات أبحاث الجامعات  (١٧

VPGSSR نموذج تقرير سريع ُمعد لـ  (١٨

المالحق
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سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ
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"تقرير قياس وحدة ا�داء"

 الرجاء المسح على باركود

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

لمزيد من التفاصيل



المجلس العلمي
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المجلس العلمي

ث العلمي 
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ــًدا  ــح ن ــل لتصب ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا�م ــي لجامع ــي والبحث ــتوى ا�كاديم ــاء بالمس االرتق
للجامعات المعترف بها عالمًيا لتميزها ا�كاديمي والبحثي.

الرؤية

العمــل الجــاد نحــو التميــز فــي مختلــف التخصصــات التقنيــة والطبيــة والعلميــة والعلــوم 
ا�نسانية وتشجيع البحث العلمي الخالق في كل المجاالت المذكورة. 

الرسالة



أهداف المجلس العلمي

 تأهيل مهنيين على درجة عالية من الكفاءة.

 تطويــر قــدرات أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة لالرتقــاء 
بمســتويات التعليــم والبحــث العلمــي وتقديــم الدعــم الــالزم 

لتمكينهم من القيام بأبحاث متميزة وهادفة. 

باحتياجــات  ُتعنــى  التــي  الهادفــة  العلميــة  البحــوث  تشــجيع 
وخدمــة  المعرفــة  إثــراء  إلــى  وتــؤدي  المجتمــع  ومشــاكل 

ا¢نسانية. 

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



١) التوصية بتعيين أعضاء هيئة تدريس بالجامعة. 

٢) إقــرار الترقيــات العلميــة �عضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــة وفــق القواعــد التــي يقرهــا 
مجلس التعليم العالي. 

٣) تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك: 

 وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية. 

 اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي. 

 التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها. 

 تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة. 

 تحديــد المكافــآت التشــجيعية والتقديريــة لªعمــال العلميــة وتحكيمهــا وا�مــر 

بصرفها. 

 نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها. 

 التوصية بإصدار الدوريات العلمية. 

 التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها. 

ــى  ــاج إل ــي تحت ــة الت ــائل الجامعي ــية والرس ــب الدراس ــن الكت ــه م ــال إلي ــا ُيح ــرار م  إق
مراجعة.

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  بهــا  يتقــدم  التــي  العلميــة  الشــهادات  تقويــم 
السعوديون. 

 النظر فيما ُيحيله إليه مجلس الجامعة. 

مهام المجلس العلمي

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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١٤٤١-١٤٤٢هـ 

إحصائية أنشطة
المجلس العلمي للعام الجامعي
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حقائق وأرقام

30 التفرغ العلمي

52 االتصال العلمي

7 االستقاالت

20 التقاعد المبكر

38 النشر للكليات والمعاهد والعمادات

"تقرير المجلس العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



الدراسات العليا
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عمادة
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مقـــدمــــــة

وا� ولي التوفيق،،،

عميد الدراسات العليا          
                                                       

 د. سعد بن محمد السعدي

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

بسم ا� الرحمن الرحيم، الحمد � والصالة والسالم على رسول ا�، وبعد:
تعتبــر عمــادة الدراســات العليــا مركــز الوصــل بيــن الجامعــة والمؤسســات العلميــة والبحثيــة فــي 
ــوا  ــالب ليصبح ــم الط ــة لتعلي ــة غني ــة وبحثي ــة وأكاديمي ــة فكري ــر بيئ ــي توف ــارج، فه ــل والخ الداخ

قادة في اكتشاف ونشر وتطبيق المعرفة. 

تقــدم جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل درجــات لبرامــج الدراســات العليــا فــي حوالــي ٤٠ مجــاًال 
للدراســة فــي التخصصــات المختلفــة، مراعيــة معاييــر الجــودة المعتمــدة مــن الهيئــة الوطنيــة 

لالعتماد والتقويم ا³كاديمي با²ضافة إلى حاجة سوق العمل. 

مــن هــذا المنطلــق يســرنا أن نتقــدم بهــذا التقريــر عــن عمــادة الدراســات العليــا وســير العمــل فيهــا، 
وما تم إنجازه في العام الدراســي ١٤٤١-١٤٤٢هـ فقد ســعت العمادة انطالقًا من خطتها االســتراتيجية 
المتســقة مــع خطــة الجامعــة، إلــى اســتكمال مــا بدأتــه مــن قبــل علــى عــدة مســتويات فيمــا يختــص 

بشؤون الدراسات العليا، وشؤون االبتعاث والتدريب.

فقــد أولــت جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل اهتمامــًا كبيــراً علــى الحــث علــى تقديــم وتطويــر 
برامــج الدراســات العليــا وتوفــر الكفــاءات العلميــة فــي التخصصــات المختلفــة للحصــول علــى 
الشــهادات العلميــة وا³كاديميــة أيضــًا تســعى الجامعــة انطالقــًا مــن رؤيتهــا ورســالتها التــي تركــز 
ــى  ــة عل ــن إدارة الجامع ــًا م ــاءة، وحرص ــن الكف ــال م ــدر ع ــى ق ــة عل ــرية وطني ــوى بش ــل ق ــى تأهي عل
التنميــة الشــاملة المســتدامة لمواردهــا البشــرية، ســعى االبتعــاث والتدريــب بالجامعــة إلــى تحقيــق 
هــذه الرؤيــة المســتقبلية بعيــدة المــدى وذلــك بعقــد اتفاقــات التعــاون مــع العديــد مــن الجامعــات 
البتعــاث  فــرص  لتوفيــر  المعتمــدة  والتدريبيــة  ا³كاديميــة  والمؤسســات  والمحليــة  الدوليــة 

منسوبي الجامعة للحصول على درجات علمية داخل وخارج المملكة. 

وأخيــراً لــم يغفــل هــذا التقريــر عمــا قدمتــه العمــادة مــن مشــاريع تطويريــة للعمــادة ومنســوبيها 
الذين خضعوا لبرامج تدريبية مهمة لتطوير العمل، وتحسين ا³داء.



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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الريادة العالمية للجامعة من خالل تقديم برامج الدراسات العليا المتميزة علمًيا وبحثًيا.

الرؤية

ــي  ــث العلم ــجيع البح ــانية وتش ــوم ا�نس ــة والعل ــة والعلمي ــة والطبي ــات التقني ــف التخصص ــي مختل ــز ف ــو التمي ــاد نح ــل الج العم
الخالق في كل المجاالت المذكورة. 

تقديم وتنفيذ برامج الدراسات العليا المتنوعة والمواكبة ¡حدث العلوم والتقنية ومتطلبات التنمية الوطنية والجودة.

  تطوير برامج الدراسات العليا من خالل وضع استراتيجيات تقويم دورية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              استقطاب الخريجين المتميزين من حملة الشهادات الجامعية والعليا.                                                                       

إعداد الكفاءات العلمية والمهنية المتخصصة على مستوى مرموق من المنافسة العلمية واالبداعية والمهارية.

وضع آليات ا�جراءات التنظيمية لجميع ا¡مور المرتبطة بالدراسات العليا.

الرسالة

استراتيجية العمادة

ا¡هـــــــــــــداف
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الهيكل التنظيمي



تشــجع العمــادة باســتمرار موظفيهــا ا�دارييــن لالنخــراط فــي الــدورات المرتبطــة بــا�داء الوظيفــي وتنميــة المهــارات، وفيمــا يلــي جــدول يوّضــح الــدورات التــي 

شاركوا بها لهذا العام ١٤٤١-١٤٤٢هـ:

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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التطوير ا�داري لمنسوبي الجامعة



هــذا البــاب يتنــاول أهــم مــا تــم انجــازه فــي الدراســات العليــا، بــدًءا بمجلــس عمــادة الدراســات العليــا، ومــا اتخــذه 
من قرارات وأوصى به من توصيات، سعًيا إلى تحقيق ا�هداف االستراتيجية للجامعة في مجال الدراسات العليا. 

ثــم تنــاول البــاب مــا أنجــز علــى مســتوى البرامــج بالتعــاون مــع ا�قســام ا�كاديميــة، ســواًء علــى مســتوى االســتحداث أو 
التطويــر ومــا يتصــل بهمــا، حيــث بلــغ عــدد البرامــج المســتحدثة (٣٠) برنامــج وبلــغ عــدد البرامــج المحدثــة (٣٦) برنامــج 
وفــق المعاييــر المعتمــدة مــن المجلــس والمتفقــة مــع معاييــر الجــودة واالعتمــاد ا�كاديمــي المحليــة والعالميــة. 
وفيمــا يتصــل بالقبــول والتســجيل فقــد ُســّلط الضــوء علــى مــا أُنجــز فيــه، حيــث طــورت العمــادة خطتهــا ونفذتهــا 

بالتعاون مع ا�قسام ا�كاديمية، ووحدت آلية القبول وشروطه.

 واســتعرض التقريــر مــا يتصــل بشــؤون الطــالب، مبّيًنــا مــا تــم تقديمــه مــن خدمــات خــالل العــام لطــالب الدراســات العليــا 
البالــغ عددهــم (١٥٨٩) طالــب وطالبــة فــي جميع البرامــج، فضًال عن الخدمات التــي ُتقّدم للطالب من إرشــاد وأدلة ونماذج 

يحتاج إليها الطالب في مرحلة دراستهم أكاديمًيا أو إدارًيا.

 وللتعريــف بخدمــات العمــادة للخريجيــن، تنــاول هــذا البــاب بإيجــاز مــا قدمتــه العمــادة فــي هــذا المجــال، واÄليــة المتبعــة، 
وقواعد البيانات المعدة، وغيرها من الخدمات.

ومــع هــذا مــا زال المنجــز دون الطمــوح، لــذا اشــتمل التقريــر علــى بعــض المالحظــات والمعوقــات التــي نتطلــع إلــى تجاوزهــا 
.Ëقريبًا إن شاء ا

بدعم قيادة الجامعة وتعاون ا�قسام ا�كاديمية.

                                                          وكيلة عمادة الدراسات العليا
                                                          د. هند بنت محمد الذيب

الدراسات العليا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

عدد البرامج المحدثة

  برنامج  برنامج

عدد البرامج المستحدثة
3036
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لعمــادة الدراســات العليــا مجلــس يختــص بالنظــر فــي جميــع ا�مــور المتعلقــة بالدراســات العليــا بالجامعــة، واتخــاذ القــرارات الالزمــة بشــأنها فــي حــدود 

اختصاصه وفق ما تقضي به هذه الالئحة، وله على ا�خص ما يأتي:

١) اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها وتنسيقها.

٢) اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع ا�قسام العلمية.

٣) اقتراح أُسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها وا¦شراف عليها.

٤) التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.

٥) التوصية بالموافقة على مقررات الدراسات العليا أو على البرامج من تعديل أو تبديل.

٦) التوصية بمسميات الشهادات العليا بناًء على توصية مجالس الكليات.

٧) التوصية بمنح الدرجات العلمية.

٨) البت في جميع الشؤون الطّالبية المتعلقة بطّالب الدراسات العليا في الجامعة.

٩) الموافقة على تشكيل لجان ا¦شراف ومناقشة الرسائل العلمية.

١٠) وضــع ا¦طــار العــام لخطــة البحــث والقواعــد المنظمــة لكيفيــة كتابــة الرســالة العلميــة وطباعتهــا وإخراجهــا وتقديمهــا، ونمــاذج تقاريــر 

المناقشة والحكم على الرسائل.

١١) تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة.

١٢) دراسة التقارير الدورية التي تقدمها ا�قسام العلمية في الجامعة.

١٣) النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.

اختصاصات مجلس عمادة الدراسات العليا
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يبلــغ عــدد برامــج الدراســات العليــا حيــن إنشــاء جامعة ا�مام عبــد الرحمن بن فيصل فــي ١٥ / ٣ / ١٤٣٠ هـــ (٥٦) برنامًجا متنوًعــا في التخصصات ا�نســانية والصحية 

والهندسية موزعة كالتالي:

برنامج دكتوراه

برنامج ماجستير

برنامج زمالة

دبلوم عالي

12

20

17

7

برامج الدراسات العليا
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وبــدأ قطــف ثمــار هــذا البرنامــج فــي نفــس العــام الــذي أقــّرت فيــه الخطــة االســتراتيجية للتطويــر، ومــع تنفيــذ خطــة التطويــر مــن ِقَبــل الكليــات بــدأ مجلــس 

عمادة الدراسات العليا دراسة ما يصله من مقترحات لمشاريع البرامج واتخاذ القرارات المناسبة كالتالي:

١) بلغ عدد البرامج المحّدثة (٣٦) برنامج.

٢) كما بلغ عدد البرامج المستحدثة (٣٠) برنامج، وبذلك ارتفع عدد البرامج من (٥٦) إلى (٨٦) برنامج.

 لتحديــث واســتحداث برامــج تتوفــر فيهــا جميــع معاييــر الجــودة والمنافســة العلميــة، ومســتندة علــى اللوائــح المنظمــة التــي تــم اعتمادهــا مــن ِقَبــل مجلــس 

التعليم العالي وعلى عدد من الوثائق الرسمية فوضعت برنامًجا لذلك يشتمل على ما يلي:
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إعــداد مشــروع خطــة اســتراتيجية لتطويــر البرامــج تبــدأ من العــام الدراســي ١٤٣٢  /١٤٣٣   هـ  ؛ ¼يجاد برامج دراســات عليــا متميزة تتصف 

بالحداثة والتطوير.

إعداد الدليل االرشادي لبناء وتطوير وتنفيذ البرامج (باللغتين العربية وا¼نجليزية).

تم عقد عدد من ورش العمل واالجتماعات من ِقَبل العمادة للكليات؛ لتوضيح آلية بناء البرامج واالستفادة من الدليل.

ــن  ــّر م ــة) وأُق ــة وا¼نجليزي ــن (العربي ــم باللغتي ــوذج تحكي ــدت نم ــادة أع ــإن العم ــج ف ــي للبرام ــم الخارج ــر التحكي ــاوت تقاري ــراً لتف  نظ

مجلس عمادة الدراسات العليا.

أوالً

ثانيًا

ثالثًا

رابعًا

قامت العمادة

 بتهيئة بيئة مناسبة ومساندة للكليات

86
 ارتفع عدد البرامج من           إلى

برنامج

56
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القبول والتسجيل

إجــراءات القبــول والتســجيل تتــم ســنوًيا، حيــث اشــتملت الالئحــة الموحــدة للدراســات العليــا علــى (٩) مــواد، ولتحقيــق العدالــة وتســاوي الفــرص فــي القبــول فقد 

نفذت العمادة التالي:

١) إدراج مواعيد استقبال (مقاعد القبول في التقويم ا�كاديمي للعمادة سنوًيا).

٢) دراسة توصيات الكليات �عداد القبول ومن ثم اعتمادها من ِقَبل مجلس العمادة واحالتها بعد ذلك لمجلس الجامعة.

٣) ا°عالن عن البرامج التي سُتفتح في معظم وسائل ا°عالن، ويشمل إعالن موقع الجامعة جميع المعلومات.

٤) إعــداد خطــة زمنيــة للكليــات لتنفيــذ إجــراءات االختبــارات والمقابــالت، كمــا تشــمل الخطــة الزمنيــة إجــراءات عمــل العمــادة بمراجعــة نتائــج ترشــيح 

المقبولين من الكليات وإصدار قرارات القبول.

٥) استخدام برنامج �People So °تمام إدخال نتائج القبول.

٦) تم طرح عدد من معايير المفاضلة واعتماد ردود الكليات للمعيار المناسب لبرامجها.

٧) تم اعتماد اجتياز برنامج اللغة ا°نجليزية في أكاديمية جامعة عبد الرحمن بن فيصل.

وفيما يلي جدول ورسوم بيانية توضح أعداد المستجدين للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ
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إدارة شؤون الطلبة والخدمات المساندة

ُتشــرف عمــادة الدراســات العليــا علــى جميــع شــؤون طلبــة الدراســات العليــا، والبالــغ عددهــم (١٥٨٩)، وفيمــا يلــي جــدول ورســوم بيانيــة توضــح أعــداد المقيديــن 

للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ:
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الخريجون

تقوم العمادة بصورة مستمرة بعدد من الخدمات لخريجي الدراسات العليا، والبالغ عددهم حتى تاريخ ١٤٤٢/٩/٢٤هـ: (٢٤٤) خريج.

   وفيما يلي جدول ورسوم بيانية توضح أعداد الخريجين للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢ه:
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١) استمرارية تحديث تجهيز المعامل وتوفر الكادر الفني المسؤول عن صيانة هذه ا�جهزة.

٢) عدم توفر مركز خدمة لطلبة الدراسات العليا يشرف على توفير الدراسات ا�حصائية والمراجعة اللغوية.

٣) ضعف مستوى اللغة ا�نجليزية للمتقدمين للدراسات العليا.

٤) عدم وجود حوافز مناسبة ل¤شراف على رسائل طلبة الدراسات العليا.

٥) تدني إشراك طلبة الدراسات العليا في المشاريع البحثية �عضاء هيئة التدريس.

٦) ضعف مستوى ا�رشاد ا�كاديمي في الكليات.

٧) عدم تنفيذ تقييم ذاتي أو خارجي لالعتماد ا�كاديمي من ِقَبل الكليات التي بها دراسات عليا.

٨) ندرة نشر بحوث الدراسات العليا في المجالت العلمية.

المشاكل والصعوبات التي واجهت عمادة الدراسات العليا ومقترحات حلها

١) إنشــاء مركــز خدمــة طلبــة الدراســات العليــا، يشــتمل علــى وحــدة تطويــر قــدرات الطلبــة فــي اللغــة ا�نجليزيــة، ووحــدة ا�حصــاءات والحاســب ووحــدة نشــر 

البحوث العلمية، وذلك باالرتباط بإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال.

٢) دعم العمادة بالموظفين ذوي الكفاءة في علوم الحاسب واللغة ا�نجليزية.

٣) أهمية ربط الموافقة على المشاريع البحثية بإشراك طلبة الدراسات العليا في المشاريع البحثية الجارية.

٤) توفير الكوادر الفنية في معامل الدراسات العليا مع االستمرار في دعم المعامل بالتجهيزات الحديثة.

٥) االستمرار في التعاون مع المكتبة المركزية في الجامعة حول تطوير الخدمات، خاصة في الجانب ا�لكتروني.

٦) العمل على التواصل مع وزارة التعليم لتخصيص حوافز ل¤شراف على طلبة الدراسات العليا.

٧) تخصيص موظف من الشركة المسؤولة عن برنامج البيبول سوفت �people so لعمادة الدراسات العليا.

٨) أن تبــذل الكليــات جهــود أكبــر فــي إعــداد دراســة عــن مــدى كفــاءة مخرجــات البرامــج الدراســية لمتطلبــات وحاجــات ســوق العمــل؛ عــن طريــق عقــد اتفاقيــات 

مع المؤسسات المهنية لقياس مدى رضا أرباب العمل عن مستوى أداء المتدربين في هذه المؤسسات خالل دراسة المشاريع البحثية.

٩) نهيب بالكليات البدء في التجهيز لالعتماد ا�كاديمي البرامجي.

١٠) تشجيع نشر ا�بحاث العلمية المتميزة في المجالت العلمية المحكمة.

مقترحات حلها
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حقائق وأرقام

17 جلسات مجلس عمادة الدراسات العليا

344 القرارات الناتجة عن جلسات مجلس عمادة الدراسات العليا

30 البرامج المستحدثة

36 البرامج المحدثة

310 أعداد الطلبة المقبولية في الدراسات العليا لهذا العام

1589 أعداد الطلبة المقيدين في الدراسات العليا لهذا العام

244 خريجي الدراسات العليا لهذا العام

8 المشاكل التي واجهت العمادة

10 الحلول المقترحة

"تقرير عمادة الدراسات العليا"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



البحث العلمي
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تســعى عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلــى تحقيــق أهــداف الالئحــة 
الموحــدة للبحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية، و كذلــك معاييــر ضمــان الجــودة للهيئــة 

الوطنية واالعتماد ا�كاديمي.

تنميــة جيــل واعــد مــن الباحثيــن المتميزيــن وطــالب الدراســات العليــا؛ للوصــول إلــى العالميــة 

والتميز.

المشاركة في نقل وتوطين وتطوير التقنية الحديثة المالئمة لتخصصات الجامعة.

التخطيط االستراتيجي قصير وطويل المدى �نتاج البحوث ومراجعة الخطط دورًيا.

تقديــم المشــورة للقضايــا العلميــة التــي تواجــه المجتمــع المحلــي، وتشــجيع التعــاون البحثــي 

المشترك مع هيئات البحث العلمي العالمية.

تســخير جميــع ا�مكانــات للخــروج بنتــاج علمــي متوافــق مــع أخالقيــات البحــث العلمــي، وقابــل 

للنشر في المجالت العلمية المحكمة ذات السمعة العالمية.

بحوث علمية متميزة تخدم ا�نسانية ومثمنة عالمًيا.

الرؤية

تهيئــة بيئــة مثاليــة للبحــث العلمــي الــذي يخــدم االبتــكار، وا�ثــراء المعرفــي، ورفــع مســتوى أداء الباحثيــن 
بالتدريب والدعم مادًيا ومعنوًيا. 

الرسالة

ا�هداف
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١) ا�شراف العلمي وا�داري والمالي والفني على بحوث الجامعة. 

٢) اقتراح الوسائل والسبل التي تساهم في فعالية وتطوير العمل بالعمادة. 

٣) إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة والميزانية الالزمة لها. 

٤) ا�شراف على أعمال مراكز البحوث المرتبطة بعمادة البحث العلمي ومتابعة نشاطاتها وتقييم أدائها. 

٥) التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات والمعاهــد ومراكــز البحــوث المحليــة، داخــل الجامعــة وخارجهــا، واالتصــال بمؤسســات البحــوث والمراكــز ا¢جنبيــة 

وتسخير ما يمكن االستفادة منه لتحديث وتطوير حركة وتقنية البحث العلمي في الجامعة.

٦) التنســيق مــع عمــادة الدراســات العليــا فــي كل مــا لــه عالقــة بإنجــاز بحــوث طــالب الدراســات العليــا والعمــل علــى توفيــر ا�مكانــات والوســائل البحثيــة 

�نهاء بحوثهم في رسائلهم العلمية. 

٧) العمل على توفير الموارد المالية الالزمة ل¹نفاق على البحوث الممولة من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجامعة. 

٨) إعداد مشروع ميزانية العمادة السنوي.

٩) إعداد التقرير السنوي للعمادة. 

١٠) التنسيق مع ا�دارة القانونية بأي تعليمات أو تعاميم تتعلق بالبحث العلمي.

مهام عمادة البحث العلمي

خدمات العمادة

 خدمات االستالل واالقتباسات.
 خدمة الموافقة ا¢خالقية.

 خدمة التحليل ا�حصائي.

 خدمة المنح البحثية.
 خدمة المجموعات البحثية.

 خدمة التدريب.
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إنجازات عمادة البحث العلمي  خالل العام

 ١٤٣١-١٤٤٢هـ 
ــاث  ــر ا�بح ــادرة نش ــي: مب ــو التال ــى النح ــة عل ــادرات البحثي ــن المب ــدًدا م ــم ع ــي تض ــي والت ــجيع البحث ــادرة التش ــالق مب إط
للطلبــة، مبــادرة قائمــة رئيــس الجامعــة قائمــة ســنوية ¡بــراز أعضــاء هيئــة التدريــس ا�علــى نشــًرا واستشــهاًدا، قائمــة 

نائب رئيس الجامعة للبحث واالبتكار، قائمة عميد الكلية للباحث والبرنامج المتميز. 

إعداد وإخراج كتاب كوفيد-١٩، الذي يضم الجهود البحثية الوطنية في سبيل مكافحة جائحة كورونا، والتي بلغت ١٠٠ بحث 
علمي.  

ــع  ــامل لجمي ــاء ش ــاول إحص ــذي يتن ــل، وال ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا¡م ــة بجامع ــزة البحثي ــاب ا�جه ــراج كت ــداد وإخ إع
ا�جهزة العلمية البحثية بجميع كليات ومعاهد ومراكز جامعة ا¡مام عبدالرحمن بن فيصل.

العمل على إنشاء وحدة الترجمة.

العمل على تحويل الخدمات ا¡حصائية إلى خدمات رقمية. 

إعداد وتقديم عدد من الورش التدريبية بكليات جامعة ا¡مام عبدالرحمن بن فيصل، والتي بلغت ٤٨ ورشة. 

إعداد وإخراج توعيات بحثية للباحثين. 

إعداد وإخراج فيديو توعوي عن الدرجة الربعية للمجالت العلمية بكال اللغتين العربية وا¡نجليزية.

إعــداد الخطــة المعرفيــة لمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة (كاكســت)، وإنجــاز ا�بحــاث الخاصــة بهــم، 
با¡ضافة ¡عداد وإخراج كتاب دليل ا�جهزة البحثية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

المشــاركة فــي منصــة Pure، وتزويدهــم بالمعــدات البحثيــة الالزمــة با¡ضافــة إلــى بيانــات الباحثيــن، حيــث إن ممثلــة 
الجامعة في المنصة سعادة الدكتورة: نهاد بنت عبداÃ العمير. 

اســتحداث مكتــب للتمويــل البحثــي، والــذي يختــص بتحديــد مصــادر التمويــل الخارجيــة، وتســهيل مشــاركة الجامعــة فــي 
وتحديــد  التنافســية،  بالمشــاريع  الجامعــة  باحثــي  مشــاركة  فــرص  زيــادة  إلــى  با¡ضافــة  الممولــة،  البحــوث  برامــج 
االحتياجــات التمويليــة والجهــات المانحــة للتمويــل، با¡ضافــة إلــى االســتخدام ا�مثــل للمــوارد الماليــة فــي ســبيل دعــم 

المجتمع العلمي. 

 إنجاز ثالثة تقارير للجزء ا�ول من الخطة االستراتيجية. 

فتح مكتب للخطة االستراتيجية.
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الصور التوثيقية
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"تقرير عمادة البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



شؤون المكتبات

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

عمادة
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إتاحــة وتمكيــن وتعزيــز الوصــول لمصــادر المعرفــة والتعلــم بتواصــل مســتمر لدعــم المهــارات 
واالهتمامات البحثية لمجتمع الشركاء والمستفيدين. 

الرؤية

دعم متطور لتقديم خدمات معرفية وبحثية إبداعية بشراكة مجتمعية فاعلة. 

 االستراتيجية ا¢ولى: توظيف أفراد مؤهلين وذوي خبرة في المجال. 

 االستراتيجية الثانية: توفيد تجهيزات مادية تالئم احتياجات كل من العاملين والمستفيدين. 

 االستراتيجية الثالثة: فهم احتياجات مجتمع المستفيدين. 

 االستراتيجية الرابعة: تأسيس بيئة إشرافية ووضع سياسات مكتبات الجامعة. 

 االستراتيجية الخامسة: توفير مصادر معلومات حديثة.

 االستراتيجية السادسة: تقديم خدمات معلومات تتسم بالمبادرة. 

 االستراتيجية السابعة: صياغة برامج تدريب للعاملين أثناء تقديم الخدمة. 

الرسالة

ا¢هداف االستراتيجية
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الهيكل التنظيمي لعمادة شؤون المكتبات خالل العام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ 



تعــرض الســطور ا�تيــة بشــكل مختصــر أبــرز مــا تــم إنجازه في عمادة شــؤون المكتبــات طوال العــام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١  :

بعــد أن تولــت عمــادة شــؤون المكتبــات مســؤولية اســتقطاب كفــاءات عديــدة ذات خبــرات أكاديميــة وعمليــة خــالل ا�عــوام الماضيــة، فلــم يتــم 

ــم  ــة ومهاراته ــم العلمي ــر معارفه ــب لتطوي ــرص التدري ــاز ف ــوبيها النته ــجيع منس ــث وتش ــى ح ــز عل ــم التركي ــا ت ــادة وإنم ــدد للعم ــراد ج ــف أف توظي

الوظيفيــة.

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

جهود العمادة ضمن ا�هداف االستراتيجية

االستراتيجية ا�ولى: 
توظيف أفراد مؤهلين وذوي خبرة في المجال   

الدعــم المادي: 

يحصــر الجــدول ا�تــي التجهيــزات الماديــة والبرمجيــة المتوافــرة بمكتبــات الجامعــة المتاحــة لمنســوبي الجامعة

االستراتيجية الثانية:
توفير تجهيزات مادية تالئم احتياجات كل من العاملين والمستفيدين:

o



o بوابــات RFID: توفيــر ١٢ مجموعــة جديــدة مــن هــذه البوابات لتأميــن مجموعــات مكتبــات الجامعة.

o نظــام إدارة المكتبــات ســيمفوني: تــم تطويــر النظــام إلى أحدث نســخة له ٣٫٦٫٢. 

o تقنيــة أكــواد االســتجابة الســريعة QR codes: لتوثيــق مــا تقدمــه العمادة من شــهادات مشــاركة فــي ورش العمل.

.Windows Dscpace للنســخة المعدلــة ٦٫٣. الموافقــة مع برامج  o المســتودع الرقمــي: تــم تحديــث نظــام 

o محــرك البحــث الموحــد ســمون: تــم تحديثــه هــذا العــام مــن حيــث إمكانــات البحــث المتقــدم، حفــظ نتائــج البحــث، وربطــه ببرامــج 

.endnote وبرنامجRefWorks :إدارة االستشــهاد المرجعــي ا²خــرى مثــل

o خــادم EZ Proxy: تــم تطويــره إلــى النســخة٧٫٠٫١٦ الســتمرار إتاحــة مصــادر المعلومات لمنســوبي الجامعــة خارج الحــرم الجامعي.

o صفحــة بــراءات االختــراع: تــم إضافتهــا حديًثــا لتتيــح البحث فــي قواعد معلومــات براءات االختراع فــي جميــع التخصصات.

ــام  ــذا الع ــا ه ــم تحديثه ــي وت ــام الماض ــي الع ــر المنزل ــرة الحج ــاء فت ــاؤها أثن ــم انش Microsoft streams: ت ــع  ــة م ــو المتوافق ــاة الفيدي o قن

الســتيعاب المزيــد مــن ملفات الفيديو ا¾رشــادية. 

o أجهــزة تعقيــم الكتــب: تــم تزويــد مكتبتيــن بأجهــزة تعقيــم يتيــح إمكانيــة تعقيــم ٦ كتــب فــي المــرة الواحــدة ويســتخدم لتعقيــم الكتب 

عند ردهــا لمقــر المكتبة.  

اســتكمال المرحلــة الثانيــة لتوفيــر التجهيــزات الماديــة مــن أثــاث وأجهــزة إلكترونيــة للمكتبــة المركزيــة بالريــان بمقرهــا الجديد.
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o

o
o
o

o
o

o

o

o

o

الدعــم التقنــي: تــم تحديــث التقنيــات المســتخدمة فــي مكتبــات الجامعة



 تتعــرف عمــادة شــؤون المكتبــات علــى احتياجــات مجتمــع المســتفيدين باســتمرار من خالل:

أ - مكتبــي التواصــل الذيــن يقومــون بمتابعــة كافــة االحتياجــات المعلوماتيــة والبحثيــة.

ــتفيدين  ــا المس ــتبانة رض ــج اس ــل بنتائ ــي التواص ــد مكتب ــون بتزوي ــذي يقوم ــادة ال ــتراتيجي بالعم ــط االس ــودة والتخطي ــدة الج ــاء وح ــس وأعض ب - رئي

.Library User Satisfaction-LUS

ت - مكتــب خدمــات ا¬تاحــة والمســتفيدين بالمكتبــات المركزيــة: حيــث يحصلــون شــهرًيا علــى اقتراحــات المســتفيدين ومالحظاتهــم علــى مــا 

يقــدم لهــم من خدمات. 

االستراتيجية الثالثة: 
فهم احتياجات مجتمع المستفيدين:

المؤسســي  إطــار االســتعداد لالعتمــاد  الجامعــة فــي  إعــداد خطــة اســتراتيجية جديــدة للعمــادة ومكتبــات  العــام علــى  العمــادة هــذا   ركــزت 

للخطــة  المصغــر  الفريــق  انتهــى  حيــث  والدولــي،  وا¬قليمــي  المحلــي  الصعيــد  علــى  الجديــدة  التطــورات  ضــوء  وفــي  للجامعــة  القــادم 

االســتراتيجية وســيتم إرســالها إلــى عمــادة الجــودة واالعتمــاد ا¸كاديمــي بعد عقــد ٢٥ اجتماًعا اســتمرت طوال العــام الجامعــي الحالي.

١١ برنامــج بفيديــو تــم إعــداده خصيًصــا لــكل برنامــج بحيــث يقــدم فــي   وحــدة الجــودة والتخطيــط االســتراتيجي: قامــت هــذه الوحــدة بتزويــد 

الجــوالت التخيليــة virtual Tours أثنــاء المراجعــة الخارجيــة.

االستراتيجية الرابعة: 
تأسيس بنية إشرافية ووضع سياسات مكتبات الجامعة:

o

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

اقتنــاء  علــى  العــام  هــذا  التركيــز  تــم  فقــد  الجائحــة،  بعــد  الجامعــة  مــن  المســتفيدين  لجمهــور  المعلوماتــي  االحتيــاج  طبيعــة  لتغيــر  نظــًرا   

مجموعــات مصــادر التعلــم مــن المراجــع المســاندة فــي شــكلها ا¬لكترونــي أكثــر مــن المطبــوع حيــث تــم إضافــة ١٠٠٥ عنــوان لتتــاح علــى محــرك 

البحــث الموحد ســمون. 

هيئــة  أعضــاء  ألفــه  مــا  إلــى  با¬ضافــة  المعلومــات  مصــادر  لمختلــف  ا¬هــداءات  مــن  العديــد  العــام  هــذا  العمــادة  تلقــت  المهــداة:  المــواد   

التدريــس مــن منســوبي الجامعــة من كتب.

االستراتيجية الخامسة: 
توفير مصادر معلومات حديثة:



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

أ - تنميــة مهــارات الكفــاءة المعلوماتيــة والبحــث العلمــي لمنســوبي الجامعــة:

o تتولــى وحــدة مصــادر التعلــم والبحــث العلمــي ILRC مســؤولية تنميــة هــذه المهــارات من خــالل ١٨ مكتبــي للتواصــل مخصص لكل   

كليــة، حيــث تولــوا هــذا العــام تقديــم مــا يزيد عن ٦٩٠ ورشــة عمــل باللغتيــن العربيــة وا¢نجليزية. هــذا فضًال عن تقديم ١٤ ورشــة   

عمــل لطالبــات الســنة التحضيرية.  

o قــام أربعــة مــن مكتبــي التواصــل بســد احتيــاج تدريس مقــرر مهــارات المكتبــة بكلية الهندســة بمعدل ســاعتين أســبوعًيا   

   لــكل مكتبــي تواصل. 

ب - خدمــة ا¢حاطــة الجاريــة: تــم ارســال أكثــر من ٢٠٠ بريــد إلكتروني ¢حاطــة منســوبي الجامعــة بما يــرد حديًثــا بمكتباتها.

ت - خدمــة الدعــم البحثــي: اســتفاد أكثــر من ١٦٠٠ باحــث وباحثة من خــالل مكتبــي التواصل.

المصــادر  إلكترونًيــا والــرد عليهــا عبــر بوابــة  المســتفيدين  يتــم تلقــي استفســارات  الــرد علــى االستفســارات واســال مكتبــي: حيــث  ث - خدمــة 

ا¢لكترونيــة لمكتبــات الجامعــة مــن موظفــي العمادة. 

إلــى توفيــر بيئــة مناســبة التدريــس والتعلــم التشــاركي بيــن مســتفيدي المكتبــة، حيــث  ج - اســتخدام مرافــق المكتبــة: تهــدف هــذه الخدمــة 

أتاحــت مكتبــات الجامعــة ٧٧ غرفــة للدراســة؛ لتلبيــة مختلــف االحتياجــات ا«كاديميــة والبحثيــة. 

ح - خدمــة ا¢عــارة والحجــز وا¢عــارة التبادلية، مــن خالل مكتــب خدمات ا¢تاحــة بمكتبــات الجامعة.

خ - خدمــات التصويــر والطباعــة المركزيــة والمســح الرقمــي؛ لتلبيــة احتياجــات المســتفيدين مــن مصــادر التعلــم المتاحة. 

د - التســويق لخدمــات مكتبــات الجامعــة:

o قامــت وحــدة العالقــات العامــة والوســائط الرقميــة بالعمــادة هــذا العام بعــدد مــن الحمــالت التســويقية ا¢لكترونية على   

حســاب العمــادة بمواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفة.   

o اســتضافت العمــادة هــذا العــام وفــًدا مــن الباحثــات بقوة الدفــاع بمملكــة البحريــن، بالتنســيق مع إدارة العالقــات العامة   

وا¢عــالم بالجامعــة، للتعــرف علــى إمكانــات مكتبــات الجامعة وأبــرز ما تقدمــه من خدمات.   

االستراتيجية السادسة:
 تقديم خدمات تتسم بالمبادرة:

 قامــت العمــادة بتشــجيع كافــة منســوبيها لالســتمرار فــي تنميــة المعــارف والمهــارات الالزمــة لتقديم خدمات مكتبــات الجامعة بمســتوى عال من 

الجــودة. وتمكــن منســوبي العمــادة مــن تحقيق ذلــك عن طريق:

 أنشــطة العمــادة لدعــم الجامعــة ككل:

أ - تطويــر الكفــاءة المعلوماتيــة ودعــم مهــارات البحــث العلمــي لطلبــة البكالوريــوس بالجامعــة.

ب - دعــم توجهــات الجامعــة فــي الحفــاظ على التــراث الفكــري للمملكة.

ت - دعــم توجهــات البحــث العلمــي للجامعة.

ث - دعــم كليــات الجامعــة للحصــول علــى االعتمــاد ا«كاديمــي بالتنســيق مــع عمــادة الجودة واالعتمــاد ا«كاديمي.

ج - دعــم أهــداف عمــادة خدمــة المجتمــع والتنمية المســتدامة.

ح - دعــم قســم المكتبــات والمعلومــات بكليــة اÑداب.

أ - ورش عمــل تدريبيــة متخصصــة لمنســوبي العمــادة.

ب - حضــور الــدورات التدريبيــة بمعهــد ا¢دارة العامــة فــي كافــة الموضوعــات بتخصــص المكتبات.

ت - المشــاركة واالســتفادة مــن ورش العمــل المرتبطــة بجــدارة الموظف.

ث - حضــور المؤتمــرات فــي تخصــص المكتبــات والمعلومات. 

ج - اســتحداث برنامــج مســتدام لتطويــر وتأهيــل أمنــاء المكتبــات والعامليــن فيهــا، يشــمل مســؤولي قاعــات البحــث والتعلــم الذاتــي فــي الكليــات 

المختلفــة.

 االستراتيجية السابعة: 
صياغة برامج تدريب للعاملين أثناء تقديم الخدمة:



حقائق وأرقام

9 غرف الدراسة الجماعية التي تم تزويدها بالتجهيزات المادية والبرمجية

68 غرف الدراسة الفردية التي تم تزويدها بالتجهيزات المادية والبرمجية

7 قاعات المحاضرات التي تم تزويدها بالتجهيزات المادية والبرمجية

2 الكافتيريا التي تم تزويدها بالتجهيزات المادية والبرمجية

9 معامل الحاسب االلكتروني التي تم تزويدها بالتجهيزات المادية والبرمجية

408 طاوالت االطالع بالقاعات

1039 كراسي االطالع بالقاعات

1819 وحدات أرفف الكتب

2 أجهزة تعقيم الكتب

216 أجهزة الحاسب ا�لي

360 وحدات أرفف الكتب للتخزين

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ
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ت العليا والبح

سا
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32 أجهزة الفهرس االلكتروني

7 أجهزة الماسح الضوئي

10 آالت التصوير والطباعة

1 أجهزة اعارة الذاتية – فرز الكتروني

6 أجهزة اعارة الذاتية

44 RFID بوابات الحماية االلكترونية

13 سبورات تفاعلية ذكية

36 أجهزة العرض

11 برامج الفيديو

1005 عناوين مصادر التعلم المضافة على محرك البحث الموحد

6 أجهزة تلفزيون السلكية

1553 ا�بحاث العلمية التي تم التحقق من موثقيتها
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1256 المجالت العلمية التي تم التحقق من موثوقتها

9 ملفات الفيديو التي تم إنتاجها عن مكتبات الجامعة

61 ورش العمل

الصور التوثيقية



ث العلمي 
ت العليا والبح
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وكالة الجامعة للدرا
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"تقرير عمادة شؤون المكتبات"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



معهد ا�بحاث
واالستشارات الطبية
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

 القيادة – تحقيق القيادة وتوسيع آفاق البحث العلمي المستند على ا�صالة والفعالية.

 االمتياز – تحقيق أفضل استهالك للموارد وإنتاج أبحاث قيمة موجهة نحو خدمة المجتمع.

 العالمية – بناء والحفاظ على شبكات البحث العالمية وأوجه التعاون.

الرؤية

 أن يكــون البحــث العلمــي فــي الجامعــة مرجًعــا وطنًيــا وإقليمًيــا فــي حيــن تطمــح فــي أن يكــون 
لها شأن عالمي من خالل العلم والمعرفة.

 تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس وا�طبــاء عبــر البرامــج البحثيــة والتعليميــة التطبيقيــة فــي 

كل من المرحلة الجامعية والدراسات العليا.

 رفع مستوى التميز والتطوير المستمر في جميع ا�قسام البحثية.

 تكوين فريق باحثين الطموحين للعمل على تحقيق الخطة االستراتيجية البحثية ٢٠١٥-٢٠٢٥ 
للجامعة.

الرسالة



١) تفعيــل مشــاركة المعهــد المجتمعيــة مــن خــالل توفيــر خدمــات ذات صلــة بالمجتمــع 
من كل إدارة بحثية.

٢) التعاون مع إدارات وكليات الجامعة ا�خرى لتشجيع إجراء بحوث مشتركة. 

٣) المســاهمة فــي ا�نشــطة البحثيــة علــى المســتوى المحلــي والعالمــي با�ضافــة إلــى 
ــدوات  ــرات والن ــر المؤتم ــرات عب ــي والخب ــاون البحث ــة والتع ــادل المعرف ــدى لتب ــاء منت إنش

وورش العمل والمنشورات.

٤) تحقيق أكبر عدد من المنشورات العلمية والحفاظ عليها.

٥) تحقيق أبحاث علمية مبتكرة وذات مستوى عال على الصعيدين المحلي والعالمي.

٦) المساهمة في االقتصاد القائم على المعرفة وخصخصة نتائج البحوث.

٧) إجــراء بحــوث تســهم فــي إيجــاد حلــول للتحديــات البيئيــة التــي ظهــرت نتيجــة لتطــور 
صناعة النفط والبتروكيماويات في المنطقة.

 

ا�هـــــــــــــداف 

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

إلــى أول لقــاح ســعودي ضــد  ١) توّصــل فريــق بحثــي بقيــادة الدكتــورة إيمــان المنصــور 
فايروس كورونا المستجد. 

٢) إقامــة فعاليــات برنامــج موهبــة البحثــي ا�ثرائــي فــي معهــد ا�بحــاث واالستشــارات 
الطبيــة، والــذي يضمــن مشــاركة الطــالب فــي مشــاريع بحثيــة تحــت إشــراف باحثيــن 

متخصصين. 

إنجازات معهد ا�بحاث واالستشارات الطبية:



الصور التوثيقية
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المراكز وا�دارات
"مركز النشر العلمي"
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مقدمة

مديرة مركز النشر العلمي
 د. هيا عبدالوهاب أبوبشيت

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

ــه  ــى آل ــد وعل ــيدنا محم ــلين س ــم المرس ــى خات ــالم عل ــالة والس ــه والص ــدي ب ــوًرا  لنهت ــم ن ــا العل ــل لن ــذي جع ــد � ال الحم
وصحبه وسلم.

ــذا  ــق ه ــروري أن يراف ــن الض ــات م ــد ب ــي ، وق ــث العلم ــًدا للبح ــة وراف ــي بالجامع ــل العلم ــز العم ــد ركائ ــي أح ــر العلم ــد النش ُيع
العمــل نشــاط فــي مجــال النشــر تتــواله وحــدة أساســية فــي هــذه المؤسســة التعليميــة ، ¦نهــا أداة تنشــر إنتاجهــا العلمــي  
وتحمــل رســالتها الفكريــة للعالــم، وفــق المقاييــس العالميــة والــذي يعــد أحــد المعاييــر التــي تؤخــذ بالحســبان فــي مجــال 
االعتمــاد ا¦كاديمــي ¦ي جامعــة، بحيــث تكــون إصــدارات الجامعــة ودورياتهــا العلميــة فــي مصــاف الدوريــات والمجــالت 
 ) جلســته  فــي  العالــي  التعليــم  مجلــس  قــرار  وبصــدور  وإخراًجــا،  وتوثيًقــا  وإعــداًدا  لغــة  العالميــة  ا¦كاديميــة 
٧٣ ) و المنعقدة بتاريخ  ٢ / ٧ / ١٤٣٤هـ و المتوج بموافقة رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – يحفظه ا� 
– بالتوجيــه البرقــي الكريــم رقــم ٣٥٣٤٦  بتاريــخ ٢٢ / ٩ / ١٤٣٤هـــ علــى إنشــاء (مركــز النشــر العلمــي بجامعــة االمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل)، حيــث تشــارك جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل نظيراتهــا مــن الجامعــات الســعودية 

العريقة في السعي نحو تطبيق ممارسات الجودة في مجال البحث العلمي و عالقة المؤسسة التعليمية و المجتمع.
ــا  ــات العلي ــة للدراس ــل الجامع ــعادة وكي ــة وس ــر الجامع ــي مدي ــن معال ــة م ــي برعاي ــر العلم ــز النش ــح مرك ــد ا� افتت وبحم

والبحث العلمي يوم ا¦ربعاء ١٤٣٥/٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٢/٢٢م.

ويطمــح مركــز النشــر العلمــي فــي جامعــة االمــام عبدالرحمــن بــن فيصــل أن يتبــوأ مكانــة ســامية بيــن مراكــز النشــر محلًيــا 
ــة  ــي الالئح ــواردة ف ــات ال ــة، والمصنف ــوث العلمي ــة، والبح ــة، والمترجم ــب المؤلف ــر الكت ــعى لنش ــا إذ يس ــا وعالمًي وإقليمًي
الموحــدة للبحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية، إضافــة إلــى النشــر اÊلكترونــي، للمســاهمة فــي رفــع مســتوى المعرفــة 
العلميــة والثقافيــة فــي المجتمــع، كمــا يعمــل المركــز علــى إضفــاء طابــع مميــز علــى مختلــف مطبوعــات جامعــة االمــام 
عبدالرحمــن بــن فيصــل مــن خــالل اÊشــراف علــى عمليــة النشــر، وإعــداد التقاريــر والتوصيــات الالزمــة للوصــول إلــى أهدافــه، 
ــا . ويعــرض هــذا التقريــر بشــكل موجــز أهــم أعمــال مركــز النشــر خــالل عــام  ــا معاييــر النشــر المعمــول بهــا عالمًي مراعًي

١٤٣٤ هـ/ ١٤٣٩ هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

ــة  ــاالت النافع ــع المج ــي جمي ــة ف ــة المتخصص ــم والمعرف ــراء العل ــة ث ــدة المعرفي ــيع القاع ــدارة بتوس ــادة والص ــق الري تحقي
لخدمة المجتمع.

الرؤية

تفعيــل دور النشــر العلمــي فــي جامعــة امــام عبدالرحمــن بــن فيصــل لتكــون ضمــن منظومــة المنابــر الوطنيــة الرائــدة فــي 
العلم  والمعرفة.  

١) رفــع مســتوى النتــاج البحثــي المميــز والمبتكــر لجعــل جامعــة امــام عبدالرحمــن بــن فيصــل فــي أولــى مصــاف الجامعــات 
المصنفة عالمًيا.

٢) تشــجيع أعضــاء هيئــة التدريــس للقيــام بمســؤولياتهم تجــاه دعــم حركــة البحــث العلمــي والتأليــف علــى مســتوى الجامعــة 
والمجتمع.

٣) الرقي بمنظومة البحث العلمي ثراء العلم والمعرفة المتخصصة في جميع المجاالت النافعة لخدمة المجتمع.
٤) دعم أعضاء هيئة التدريس في نشر نتاجهم العلمي وتأكيد انتسابهم للجامعة في ا³عمال المنشورة.

٥) االهتمام بقضايا التعريب سواء تعريب المصطلح العلمي أو ترجمة الكتب العلمية.
٦) سد النقص الموجود في الكتب والمراجع العلمية، وإثراء المكتبة العربية بالكتب العلمية المتخصصة.

٧) دعــم وتنميــة الكفــاءات المتميــزة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لتنميــة جيــل جديــد مــن الباحثيــن يهتــم بحركــة النشــر 
العلمي.

٨) إنشاء قاعدة معلومات للمواد المنشورة ³عضاء هيئة التدريس بالجامعة.
٩) المساهمة في نشر انتاج العلمي المرتبط بأهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.
١٠) إصدار مجالت دورية تخصصية ُتعنى بنشر النتاج العلمي بعد تحكيمه من اللجان المختصة.

الرسالة

ا³هداف:



الهيكل التنظيمي:

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



إنجازات المركز

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

حقائق وأرقام

1 اجتماع مجلس المركز

2 طباعة الكتب والتسويق لها

5 إخراج الكتب

5 الكتب المؤلفة

3 المصنفات باللغة العربية

2 المصنفات باللغة االنجليزية



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

الصور التوثيقية



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

" تقرير مركز النشر العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

المجالت العلمية
المجلة السعودية للطب والعلوم الطبية



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ
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المقدمة
المجلــة الســعودية للطــب والعلــوم الطبيــة (SJMMS) هــي المجلــة العلميــة الرســمية لجامعــة ا½مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل. 

وهــي مجلــة مفتوحــة الوصــول وخاضعــة لمراجعــة ا�قــران وتنشــر ا�بحــاث الطبيــة و العلــوم الطبيــة والتطبيقيــة مــن جميــع 

التخصصات ويتم نشرها ثالث مرات سنوًيآ.

ا�كاديميــة  الممارســة  مــن  كل  فــي  الصحيــة  للتخصصــات  فائــدة  ذات  ســتكون  التــي  البحــوث  نشــر  هــو  المجلــة  نطــاق 

.Wolters Kluwer Medknow :والسريرية. يتم نشر المجلةمطبوعة وعلى ا½نترنت من قبل دار نشر دولية مشهورة

ــب  ــب وط ــل الط ــة مث ــة الصحي ــي المجموع ــن ف ــن والصحيي ــن الطبيي ــع المهنيي ــة جمي ــتهدفون للمجل ــراء المس ــمل الق يش

ا�سنان والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والصيدلة السريرية والصحة العامة ، إلخ.

مقدمة

الرؤية والرسالة وا�هداف 

الهيكل التنظيمي

 التلخيص والفهرسة 

التصفح من خالل الموقع 

التوزيع الجغرافي للقراء 

زيارة موقع الجامعة   

أكبر ١٠ دول زاروا الموقع 

زوار موقع المجلة من داخل السعودية 

نظرة عامة على التأليف 

 المقاالت المقدمة من بداية إصدار المجلة وحتى اÚن

المقاالت المقدمة طبًقا للمنطقة والدولة 

التقديمات المعيارية 

معدالت واتجاهات قبول المقاالت

٣

٤

٥

٦

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٩

٢٠

جدول المحتويات

أداء المجلة

قراء المجلة

تقديم المقاالت والتأليف
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تتمثل رؤية المجلة في أن تكون مجلة رائدة متعددة التخصصات في المنطقة.

تتمثل رسالة المجلة في نشر المعرفة من المنشورات البحثية رفيعة المستوى بهدف تحويل البحث إلى معرفة.

الهــدف هــو اســتخدام عمليــة نشــر جديــدة ومكثفــة تعــزز علــى المؤلفيــن المعاييــر الصارمــة المتوقعــة لàبحــاث المنشــورة، 

ممــا يــؤدي إلــى إنتــاج بحــث عالــي الجــودة. وهــذا بــدوره مــن شــأنه أن يســاعد المجلــة علــى تحقيــق / الحفــاظ علــى الفهرســة فــي 

الهيئات ذات الصلة ، وبالتالي نشر المعرفة على نطاق أوسع.

الهيكل التنظيمي للمجلة على النحو التالي:

رئيس تحرير

أ.عبد العزيز القرين

مساعدين تحرير

(aabdulsalam@iau.edu.sa :بريد إلكتروني) السيد أنس عبد السالم

(akshaikh@iau.edu.sa :بريد الكتروني) السيد أنصاف خالد شيخ

سكرتير المجلة

(aialharbi@iau.edu.sa :بريد الكتروني) السيد علي عيسى الحربي

المجلة مسجلة لدى شركاء الملخصات التالية:

 EBSCO Publishing ، Ex Libris - Primo (البنيــة التحتيــة للمعرفــة الوطنيــة الصينيــة) ، قواعــد البيانــات ا½لكترونيــة لـــ Baidu Scholar ، CNKI

ProQuest ، TDNet ، Wanfang Data ، المكتبة الوطنية للعلوم ، Central ، Google Scholar ، Hinari ، Infotrieve

المجلة مفهرسة أو متضمنة فيما يلي:

 PubMed (PubMed الطبي و EMR وفهرس االقتباس من المصادر الناشــئة (شــبكة العلوم) وفهرس EMBASE / Excerpta Medica و DOAJ

.(Central

.Medline أيًضا طلًبا مؤخًرا ½دراجه في SJMMS قدم

الرؤية والرسالة وا�هداف

الهيكل التنظيمي

أداء المجلة

تلخيص وفهرسة
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العمليات والخدمات

تلتــزم المجلــة بشــكل صــارم بالنســخة المحدثــة مــن جميــع ا½رشــادات ذات الصلــة (مثــل إرشــادات ICMJE لعــام ٢٠١٧ ، وإعــالن 

هلسنكي لعام ٢٠١٣ ، با½ضافة إلى أي تغييرات في إرشادات WAME و COPE) وروابط الويب نفسها في `` إرشادات المؤلفين ''. ".

ــاء  ــن أثن ــع المؤلفي ــب م ــن كث ــن، ع ــن الداخليي ــر والمراجعي ــق التحري ــل فري ــث يعم ــا حي ــن نوعه ــدة م ــة فري ــع SJMMS عملي يتب

 SJMMS تقدم المجلة .EQUATOR المراجعة الداخلية ا�ولية لضمان توافق المقاالت مع إرشادات إعداد التقارير والسياسات ا�خالقية

أيًضــا خدمــة تصحيــح المقــاالت لغوًيــا. وال يســاعد هــذا فــي رفــع جــودة المقــاالت فحســب، بــل يســاعد أيًضــا علــى تعظيــم قيمــة 

ــة.  ــع المطروح ــى المواضي ــز عل ــن بالتركي ــماح للمراجعي ــن والس ــاد المراجعي ــب إجه ــالل تجن ــن خ ــران م ــة ا�ق ــة مراجع عملي

با½ضافة إلى ذلك ، تخضع جميع المقاالت المقبولة للنشر أوًال لعملية تحرير داخلية مسبقة للقبول في اللغة والجودة.

االعتبارات ا�خالقية

يتــم فحــص جميــع المقــاالت أوًال عن طريــق اســتخدام i�enticate. للتأكد من عدم االقتباس من مقاالت منشــورة ســابًقا، يقوم 

فريق التحرير بإجراء بحث في الموضوع لتجنب تكرار / تكرار الدراسات. SJMMS عضو في لجنة أخالقيات النشر (COPE) (رقم العضوية: 

JM١٣٥٨٦). عــالوة علــى ذلــك ، لحمايــة حقــوق المرضــى فــي الخصوصيــة فــي تقاريــر الحالــة ، اعتمــدت المجلــة بشــكل كامــل 

أفضل ممارسات مجالت COPE لضمان الموافقة على نشر تقارير الحالة الطبية.

أفضل الممارسات التحريرية
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ا½صدار ١
ا½صدار ٢
ا½صدار ٣

تم الوصول
201320142015201620172018201920202021إليه

80,999

84,087

NA

74,053

94,159

119,886

88,140

85,185

57,608

51,935

62,438

108,866

63,290

62,394

60,002

48,778

45,606

35,743

33,908

34,102

40,221

21,587

23,543

23,345

25,420

2301

NA

قراءة المجلة (٢٠٢٠-٢١)

التوزيع الجغرافي للقّراء (٢٠٢٠-٢١)

االنضمام الحكيم من خالل الموقع

@ يشــير إلــى عــدد المــرات التي تــم فيها الوصول إلى المقاالت من خــالل www.sjmms.net (اعتباًرا من ٣ مايــو ٢٠٢١) ؛ ال تتضمن البيانات أي 

مدخالت لمقاالت من خالل مصادر فهرسة خارجية.

بيــن ١ ينايــر ٢٠٢٠ و ١ مايــو ٢٠٢١ ، اســتقبل موقــع المجلــة ا½لكترونــي �e Journal زواًرا من أكثــر من ١٦٠ دولة من خــالل ١٠٥،٥٨٩ زائًرا فريًدا. 

ومن بين هؤالء ، كان ٨٨٪ مستخدمين جدًدا تم اكتسابهم عضوًيا. نتج عن هؤالء المستخدمين ما مجموعه ١٢٣،٨٤١ جلسة.
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توزيع الدخول إلى موقع الويب على مستوى القارة ٢٠٢٠-٢١

التوزيع القاري لمستخدمي الموقع
آسيا

ا�مريكتان

أفريقيا

أوروبا

أوسينيا

57%

20%

11%

10%

2%

شكلت آسيا أكثر من نصف العدد ا½جمالي للقراء بين ١ يناير ٢٠٢٠ و ١ مايو ٢٠٢١.
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أهم ١٠ دول في االنضمام إلى المواقع ا®لكتروني ٢٠٢٠-٢١

أفضل ١٠ توزيع للمستخدمين على مستوى الدولة

السعودية

الواليات المتحدة

الهند

مصر

المملكة المتحدة

تركيا

أستراليا

كندا

العراق

الفلبين

21575

14075

12682

5143

3198

2133

1857

1613

1413

1407



1442 ١٢٢

وفًقــا لـــ Google Analytics (١ ينايــر ٢٠٢٠ و ١ مايــو ٢٠٢١) ، اســتحوذت الــدول العشــر ا�ولــى مــن حيــث االنضمــام علــى ٦٠٪ من جميــع زوار موقع 

المجلة على الويب.

تمثــل المقاطعــات الثالثــة ا�ولــى حوالــي ٩٣٪ مــن زيــارات الموقــع ا½لكترونــي للمجلــة مــن المملكــة 

العربية السعودية.

مستخدمو مواقع الويب في المملكة العربية السعودية ٢٠٢٠-٢١
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معدالت قبول المقاالت

معدل القبول لجميع أنواع المقاالت: ٢٠١٣-٢٠٢١

معدالت قبول المقاالت

معايير مراجعة مخطوطات المحرر

تتم مراجعة كل مخطوطة مقدمة إلى SJMMS من قبل المحررين للمعلمات التالية:

١) السرقة ا�دبية والموافقة ا�خالقية من الجهة المختصة

٢) العقالنية والصلة وا�صالة

٣) المتانة في المنهجية

٤) البصيرة في المناقشة

٥) اÚثار المترتبة على النتائج

٦) القيود / العوامل المربكة

• المقاالت التي بها عيوب كبيرة في النقاط ١-٣ مرفوضة مكتبًيا (مع أي تعليقات تحريرية حول تحسين المخطوطة با½ضافة إلى 

إرشادات عامة ومحددة حول متطلبات النشر).

• بالنسبة للمقاالت ذات النواقص القابلة للتصحيح في النقاط ١-٦ ، يتم منح المؤلفين فرصة لتعديل المخطوطة بناًء على 

تعليقات تحريرية محددة. إذا قام المؤلفون بإجراء تعديالت بناًء على توصية المجلة ، تتم معالجة المخطوطة بشكل أكبر ؛ 

المخطوطة مكتوبة مرفوضة إذا كانت التغييرات غير مرضية بعد عدة محاوالت).

1442١٢٧
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وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

الصور التوثيقية



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

" تقرير المجلة السعودية للطب"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

مركز البحوث العلمية
ا	ساسية والتطبيقية



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

ــا أساًســا فــي الحيــاة للوصــول إلــى  إن الحاجــة إلــى الدراســات وا�بحــاث العلميــة أصبــح ركًن
أكبــر قــدر ممكــن مــن المعرفــة الدقيقــة المســتمدة مــن العلــوم التــي تكفــل الرفاهيــة 
ل�نســان، وتضمــن لــه التفــوق علــى غيــره، حيــث أصبحــت الــدول المتقدمــة تولــي اهتماًمــا 
ــة  ــا العلمي ــدرات أبنائه ــي ق ــن ف ــم تكم ــة ا�م ــأن عظم ــا ب ــي ¥دراكه ــث العلم ــًرا للبح كبي

والفكرية والسلوكية. 

ويعتبــر مجــال البحــث العلمــي والتطويــر التقنــي مــن ا�دوات المهمــة التــي ســوف تســاهم 
فــي تنفيــذ رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠، حيــث إن البحــث والتطويــر يرتبــط بالتنافســية واالنتاجيــة 
واالســتدامة، ويعتمــد بشــكل رئيســي علــى القــدرات البشــرية وهــي ميــزة تتمتــع بهــا 

المملكة، إضافة إلى وجود بنية تحتية متطورة.

وتعتبــر الجامعــات ا�كاديميــة هــي الحاضــن والمحــرك الرئيســي للبحــث العلمــي با¥ضافــة 
إلــى مراكــز ا�بحــاث المتخصصــة، لــذا ركــزت جامعــة ا¥مــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل وهــي 
الرائــدة بالمنطقــة الشــرقية علــى دعــم البحــث العلمــي  إحــدى الجامعــات الســعودية 
العلمــي  البحــث  مخرجــات  تحســين  بهــدف  الجــودة؛  عاليــة  البحثيــة  المراكــز  بإنشــاء 
جميــع  فــي  والمجتمــع  ا¥نســان  تفيــد  أن  يمكــن  وابتــكارات  اختراعــات  إلــى  وتحويلهــا 

المجاالت التطبيقية، ومن بينها مركز البحوث العلمية ا�ساسية والتطبيقية.

ــوض  ــى النه ــان إل ــع الري ــة بمجم ــية والتطبيقي ــة ا�ساس ــوث العلمي ــز البح ــدف مرك ويه
والباحثيــن،  العليــا  الدراســات  وطلبــة  التعليميــة  الهيئــة  �عضــاء  العلمــي  با¥نتــاج 

والتشجيع على التعاون المحلي والعالمي.

المقدمة



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

B = Belief /  ا�يمــان بالعمــل الجماعــي  in  Teamwork  

/  المحاســبة   A = Accountability  

المجتمعيــة  المســؤولية    /  S = Social  Responsibility  

/  االحتــرام             R = Respect  

C = Creativity /  ا�بــداع  

مركز ريادي في أبحاث العلوم ا�ساسية والتطبيقية ويحقق التميز على المستوى المحلي والدولي.

الرؤية

تقديــم مســاهمات فعالــة مــن خــالل ا�بحــاث العلميــة ا�ساســية والتطبيقيــة المبتكــرة لخدمــة المجتمــع بمــا 
يتماشى مع استراتيجيات التنمية االقتصادية العالمية.

الرسالة

 :(BASRC) القيم

 اســتحداث وتطبيــق النظــام ا�داري فــي المركــز.

 العمــل علــى توفيــر أحــدث التجهيــزات والمــوارد.  

 توظيــف وتحفيــز وتطويــر أعضــاء الهيئــة التعليميــة والموظفيــن فــي المركــز.

 اســتحداث شــراكة مجتمعيــة وتعــاون اســتراتيجي محلًيــا ودولًيــا.  

 نيــل معاييــر جــودة محليــة ودوليــة.

 إنشــاء تميــز بحثــي وتســويق ابتكاراتــه.

ا�هداف:



ينقسم مركز البحوث العلمية ا	ساسية والتطبيقية إلى قسمين أساسين وهي:

 يتم توضيحها كالتالي:

 :(core lab) المختبر المركزي 
ويبلــغ عــدد المعامــل ا	ساســية فــي مركــز البحــوث ا	ساســية والتطبيقيــة ١٤ معمــل تخــدم المســتفيدين مــن طــالب وطالبــات الدراســات العليــا والباحثين من 

ــة  ــزة عام ــن أجه ــه م ــا تحتوي ــة بم ــا المختلف ــاء بفروعه ــاء وا	حي ــاء والفيزي ــن الكيمي ــية م ــة ا	ساس ــام العلمي ــن ا	قس ــية م ــة ا	ساس ــات العلمي التخصص

وتخصصية تحليلية، حيث تقسم إلى: 

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

الهيكل التنظيمي

أقسام المركز 

معامل الوحدات البحثية التخصصيمعامل المختبر المركزي
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إنجازات  

 تقديم عدد من المحاضرات العلمية.

 تقديم عدد من ورش العمل. 

 إقامة الندوات.

 إقامة المحاضرات الدورية.

 إقامة دورات تدريبية بالتعاون مع الجمعية الكيميائية السعودية. 

.(BASRC) العمل على دليل السياسات وا�جراءات التنظيمية لمركز البحوث العلمية ا�ساسية والتطبيقية 

 االنتهاء من دليل LABORATORY SAFETY GUIDE والذي يتناول كيفية التعامل مع المخاطر في المعامل.

 العمل على دليل يحتوي على جميع ا�جهزة التخصصية التحليلية والتشخيصية العالية الحساسية.

.“Sampling Program”   االنتهاء من عمل برنامج إلكتروني تجريبي خاص الستقبال العينات بالمركز 

 االنتهاء من عمل برنامج إلكتروني تجريبي خاص لحجز ا�جهزة الدقيقة للتحليل بالمركز.

 االنتهاء من عمل برنامج إلكتروني تجريبي خاص بالموارد المالية بالمركز. 

 التعــاون مــع مــدارس البســام ا�هليــة فــي دعــم الطالبــات الموهوبــات أثنــاء مشــاركتهن فــي أولمبيــاد ا�بــداع 

العلمي لعام ٢٠٢١م.

مركز البحوث العلمية ا�ساسية والتطبيقية

B A S R C
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حقائق وأرقام

10 الخدمات المقدمة من المركز لمرتادي المعامل

165 ا�جهزة في معامل الوحدات البحثية التخصصية

27,350 عدد الزجاجات في معامل المختبر المركزي

276 عدد الزجاجات في معامل الوحدات التخصصية

14 عدد المعامل ا�ساسية في المركز

9 الوحدات البحثية التخصصية

9 اللجان التنظيمية بالمركز

266 ا�جهزة في معامل المختبر المركزي

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا
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634 المواد الكيميائية في معامل الوحدات التخصصية

183 مرتادي معامل المختبر المركزي

1,868 المواد الكيميائية في معامل المختبر المركزي

156 ا�بحاث المنشورة

72 مرتادي معامل الوحدات التخصصية

5,504 تحليل العينات الشهري في معامل المختبر المركزي

2,680 تحليل العينات الشهري في معامل الوحدات التخصصية

27 المشاريع البحثية الممولة



الصور التوثيقية

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



اللجان الدائمة

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب 

وضــع نظــام مجلــس التعليــم العالــي الئحــًة لالبتعــاث والتدريــب لمنســوبي الجامعــات بنــاًء علــى قــرار مجلــس التعليــم العالــي رقــم (١٤١٧/٤/٦هـــ) فــي 

جلســته (الرابعــة) فــي ١٤١٧/٢/٧هـــ، والمتــوج بموافقــة خــادم الحرميــن الشــريفين رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس التعليــم العالــي بالتوجيــه 

الكريــم رقــم (٧/ب/١٦٧٨٥) في ١٤١٧/١١/٤هـ.

أهداف االبتعاث

العلميــة،  الدرجــات  علــى  للحصــول  علمًيــا  الجامعــة  منســوبي  تأهيــل  إلــى  فيصــل  بــن  عبدالرحمــن  ا®مــام  بجامعــة  والتدريــب  االبتعــاث  يهــدف 

وكذلــك تطويــر مهاراتهــم أكاديمًيــا، و إدارًيــا وفنًيــا عــن طريــق التدريــب والتعــرف علــى التجــارب العالميــة فــي شــتى المجــاالت، حيــث حرصــت 

ــك  ــا، وكذل ــتهم العلي ــال دراس ــد ®كم ــداد الجي ــة وا®ع ــم الفرص ــأت له ــم وهي ــن وغيره ــا الخريجي ــن أبنائه ــن م ــتقطاب المتفوقي ــى اس ــة عل الجامع

أجــل  مــن  تخرجهــم،  بعــد  العلمــي  والبحــث  الجامعــي  التدريــس  ســلك  فــي  كأعضــاء  بهــم  االســتعانة  بغيــة  الدقيقــة  التخصصــات  فــي  التدريــب 

ــم  ــاد القائ ــو االقتص ــه نح ــداف التوج ــق أه ــرة لتحقي ــة مباش ــب كآلي ــاث والتدري ــة االبتع ــدت الجامع ــام، اعتم ــتراتيجي اله ــدف االس ــذا اله ــول له الوص

ا®مــام  جامعــة  وتعتــزم  وا®دارات،  والفــروع  الكليــات  جميــع  فــي  الجامعــة  لمنســوبي  المعرفــي  بالمســتوى  االرتقــاء  حيــث  مــن  المعرفــة  علــى 

عبدالرحمــن بــن فيصــل مواصلــة وتعزيــز الجهــود الحثيثــة الســتمرارية ابتعــاث منســوبيها للجامعــات المرموقة.

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

الخدمات وا�جراءات التطويرية الخاصة باالبتعاث:

مــن أهــم الخدمــات وا�جــراءات التطويريــة التــي تــم تنفيذها في العــام ١٤٤٢/١٤٤١هـ لضمان ســير العمــل ما يلي: 

والتدريــب،  االبتعــاث  الئحــة  وفــق  المتبعــة  ل�جــراءات  وموافقتهــا  اســتكمالها  مــن  للتأكــد  المختلفــة؛  االبتعــاث  لطلبــات  العمــادة  متابعــة   

واختيــار الجامعــات التــي توصــي بهــا وزارة التعليــم، ومــن ثــم عرضها علــى لجنة االبتعــاث والتدريب.

 االســتمرار فــي اســتقبال طلبــات االبتعــاث الداخلــي والخارجــي إلكترونًيا عــن طريق نظــام مبتعث.

 تحديــث نظــام مبتعــث بشــكل دوري متفًقــا مــع المشــاكل التــي يواجههــا المبتعثــون أثنــاء التقديم علــى النظام.

 إتاحــة الفرصــة للمبتعثيــن للتقديــم علــى طلــب ضمــان مالــي عام وخاص مــن خالل نظــام مبتعث. 

 الســير فــي إجــراءات ربــط النظاميــن مبتعث بنظام ســفير ســعًيا فــي إتمــام العمليــات إلكترونًيا.

 تطبيــق التعامــل ا�لكترونــي عبــر البوابــة ا�لكترونيــة لالبتعــاث (ســفير) الخــاص بــوزارة التعليــم للجامعات الســعودية.

 تقديــم خدمــة فتــح ملــف للمبتعــث مــن قبــل عمــادة الدراســات العليا لالبتعــاث والتدريب قبــل ســفر المبتعث.

 تهيئــة معيــدي ومحاضــري الجامعــة لالبتعــاث وذلــك مــن خــالل المشــاركة فــي ورش التهيئــة المنفــذة عن بعد أثنــاء فتــرة جائحة كورونا.

 رصــد انجــازات مبتعثــي الجامعــة حــول العالــم ونشــرها علــى صفحة عمادة الدراســات العليــا على موقــع الجامعــة ا�لكتروني. 



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



حقائق وأرقام

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

182 ١٤٣٠-١٤٣١ H / اجتماع (١-١٧)

١٤٣١-١٤٣٢ H / اجتماع (١٨-٤٣)

١٤٣٢-١٤٣٣ H / اجتماع (٤٤-٧٠)

١٤٣٣-١٤٣٤ H / اجتماع (٧١-٩٧)

١٤٣٤-١٤٣٥ H / اجتماع (٩٨-١٣٢)

١٤٣٥-١٤٣٦ H / اجتماع (١٣٣-١٦٩)

مذكرة

324
مذكرة

456
مذكرة

598
مذكرة

922
مذكرة

952
مذكرة



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

617 ١٤٣٦-١٤٣٧ H / اجتماع (١٧٠-٢١٤)

١٤٣٧-١٤٣٨ H / اجتماع (٢١٥-٢٦٢)

١٤٣٨-١٤٣٩ H / اجتماع (٢٦٣-٣٠٧)

١٤٣٩-١٤٤٠ H / اجتماع (٣٠٨-٣٥٥)

١٤٤٠-١٤٤١ H / اجتماع (٣٥٦-٣٩٦)

١٤٤١-١٤٤٢ H / اجتماع (٣٩٧-٤٤٠)

مذكرة

672
مذكرة

625
مذكرة

732
مذكرة

629
مذكرة

624
مذكرة

" تقرير اللجنة الدائمة لالبتعاث والتدريب"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

"تقرير اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرين"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

"تقرير اللجنة الدائمة لمكافآت التميز �عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



١) الُرقي با�نتاج العلمي للجامعة في أولى مصاف الجامعات المصنفة.

٢) تشجيع أعضاء هيئة التدريس للقيام بمسؤولياتهم تجاه دعم حركة البحث العلمي، والتأليف على مستوى الجامعة والمجتمع.

٣) الُرقي بمنظومة النشر العلمي والمعرفي المتخصص في المجاالت النافعة.

٤) دعم أعضاء هيئة التدريس في نشر نتاجهم العلمي وتأكيد انتسابهم للجامعة في ا¥عمال المنشورة.

٥) سد النقص الموجود في المنشور المصنف بالقواعد المعلوماتية العالمية وإثراء المكتبة العربية والعالمية.

٦) دعم وتنمية الكفاءات المميزة من أعضاء هيئة التدريس لتنمية جيل جديد من الباحثين بالجامعة.

٧) التأكيد على نشر ا�نتاج العلمي العالمي المرتبط بأهداف التنمية في المملكة العربية السعودية.

اللجنة الدائمة لتقييم ا�نتاج العلمي ¥عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

أهداف اللجنة:

أ - المسار الصحي

١) كلية الطب

٢) كلية طب ا¥سنان

٣) كلية الصيدلة ا�كلينيكية

٤) كلية الصحة العامة

٥) كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدمام

٦) كلية العلوم الطبية التطبيقية بالجبيل

٧) كلية التمريض

ب - المسار الهندسي

١) كلية العمارة والتخطيط

٢) كلية الهندسة

٣) كلية التصاميم

ت - المسار العلمي

١) كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

٢) كلية إدارة ا¥عمال

٣) كلية العلوم

٤) كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع

٥) كلية المجتمع

ث - المسار ا�نساني

١) كلية العلوم والدراسات ا�نسانية بالجبيل

٢) كلية التربية

٣) كلية اÀداب

٤) كلية الشريعة والقانون

المسارات والكليات:

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

"تقرير اللجنة الدائمة لتقييم ا�نتاج العلمي
عضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

"تقرير اللجنة الدائمة للبحث والنشر العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ



وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

"تقرير اللجنة الدائمة للتعيينات والترقيات ا�كاديمية"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

اللجنة ا	شرافية ل�مور ا	دارية لبرنامج الدراسات العليا الموازية

صــدر قــرار معالــي رئيــس الجامعــة رقــم ٦٢٥٥٦ بتاريــخ ١٤٤١/٨/٥هـــ بشــأن تشــكيل اللجنــة ا�شــرافية ل�مــور ا�داريــة والماليــة لبرامــج الدراســات 

العليــا الموازيــة (برئاســة ســعادة وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي) رئيــس المجلــس العلمي، وعضويــة كًلا من:

تختص اللجنة بالقيام بالمهام التالية

١) ا�شــراف العــام علــى النواحي ا�داريــة والماليــة لبرنامج الدراســات العليــا الموازية.

٢) دراســة الميزانيــة المقترحــة للبرنامــج مــن ِقَبــل كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع والكليــة المعنيــة للمصادقــة عليهــا.

٣) تحديــد أوجــه الصــرف علــى البرامــج والموافقــة عليها وفــق ا²نظمــة والقواعــد المنظمة لذلك.

ــات كل  ــى معطي ــاًء عل ــية، بن ــنة الدراس ــية أو الس ــدة الدراس ــاس الوح ــى أس ــة عل ــة المقترح ــى الميزاني ــاًء عل ــية بن ــوم الدراس ــد الرس ــة تحدي ٤) دراس

برنامــج والمصادقــة عليها.

٥) تحديــد الحــد ا²دنــى مــن الطلبــة لتنفيــذ مســار برامــج الدراســات العليا الموازية، وفــق الموازنــة والجدوى الماليــة لتغطيــة مصاريــف البرنامج.

٦) النظــر فــي طلبات اســتعادة الرســوم الدراســية أو جــزء منها وفــق ضوابط تضعهــا اللجنة ا�شــرافية.

٧) اتخــاذ ا�جــراءات الكفيلــة بإنجــاح هــذا المســار وتطويــره بما ال يتعــارض مع ا²نظمــة والقواعــد المتبعــة بالجامعة.

١) ســعادة عميــد الدراســات العليــا "المشــرف التنفيــذي للبرامــج"، عضًوا.

٢) ســعادة عميــد كليــة الدراســات التطبيقيــة وخدمــة المجتمــع، عضًوا.

٣) ســعادة عميــد كليــة التربيــة، عضًوا.

٤) ســعادة وكيــل عمــادة الدراســات العليا، عضًوا.

٥) ســعادة وكيــل كليــة الطــب للدراســات العليــا والبحــث العلمي، عضًوا.

٦) ســعادة أ.د. عبدالعزيــز بــن فهــد الفهيــد – مشــرف ا²كاديميــة التحضيريــة للدراســات العليــا، عضًوا.

٧) ســعادة مديــر عام الشــؤون ا�داريــة والمالية، عضًوا.

٨) ســعادة أ. ياســر بــن عبداللطيف الســقوفي، مدقق حســابات.
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ث العلمي 
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سا
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ضمــن الخطــط الوطنيــة المختصــة فــي التوســع فــي البحــث العلمــي والتقنيــة واالبتــكار، وانطالًقــا مــن المبــادئ والقيــم الشــرعية فــي المملكــة 
ــأن  ــخ ١٤٣١/٠٩/١٣هـــ بش ــم ٣٢١ بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــًذا لق ــا ، وتنفي ــة وبيئته ــات الحي ــان والكائن ــوق االنس ــن حق ــي تضم ــعودية الت ــة الس العربي
الموافقــة علــى نظــام أخالقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة والمرســوم الســامي الكريــم رقــم م/٥٩ بتاريــخ ١٤٣١/٠٩/١٤هـــ لنظــام أخالقيــات البحث 
علــى المخلوقــات الحيــة والئحتــه التنفيذيــة التــي أصدرتها اللجنة الوطنية ل±خالقيات الحيوية National Committee of Bio and Medical Ethics ( NCBE ) الكائن 
KACST ) بمدينــة الريــاض، فقــد ســارعت جامعــة اµمــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل فــي  مقرهــا فــي مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة ( 
الوطنيــة  للجنــة  التنفيذيــة  والئحتــه  الحيــة،  المخلوقــات  علــى  البحــث  أخالقيــات  نظــام  مــن  العاشــرة  المــادة  وفــق  المحليــة  لجنتهــا  إنشــاء 
١٤٣٥/٠١/١٠هـــ، وبذلــك تنضــم جامعــة االمــام عبــد الرحمــن بــن  ل±خالقيــات الحيويــة، وبموجــب قــرار معالــي مديــر الجامعــة رقــم ١٢٠٨/٤٢ بتاريــخ 

فيصــل لمنظومــة المؤسســات الوطنيــة العالميــة الراعيــة Ãخالقيــات البحــث العلمــي.

ــوق  ــة حق ــة لحماي ــات الالزم ــدار الموافق ــية وإص ــة المؤسس ــى المراجع ــة إل ــي الجامع ــة ف ــوث الجاري ــع البح ــم جمي ــه ض ــد اÆ وتوفيق ــم بحم ــد ت وق
ــة وفــق نظــام أخالقيــات البحــث العلمي فــي المملكــة العربية الســعودية. اµنســان والكائنــات الحيَّ

اللجنة الدائمة �خالقيات البحث على المخلوقات الحية

مقدمة:

١) اســتقبلت اللجنــة عبــر بوابتهــا اµلكترونيــة نظــام كونفيــرس جميــع اÃبحــاث التــي تخضــع للمراجعــة االخالقيــة مــن مختلــف كليــات الجامعــة 
حيــث بلــغ عــدد هــذه اÃبحاث  ٤٤٤ بحًثــا خالل عام ١٤٤٢هـ .

٢) تمــت مراجعــة جميــع اÃبحــاث الــواردة للجنــة عبــر آليــات المراجعــة المختلفــة حســب تصنيــف اÃبحــاث، حيــث بلــغ عــدد اÃبحــاث الممنوحــة 
موافقــة أخالقيــة ٤٤١ بحًثــا مــن جملــة ٤٤٤ بحــث، حيث يوّضــح الجدول التالــي كافــة التفاصيل:

إنجازات اللجنة لعام ١٤٤٢هـ: 

: 
: 
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ــا، حيــث تمــت  ٣) تــزاول اللجنــة نشــاطها مــن خــالل اجتماعاتهــا المتصلــة، وال تــزال تســتقبل العديــد مــن ا�بحــاث خاصــة المتعلقــة بجائحــة كورون
مراجعــة عــدد كبيــر مــن ا�بحــاث المتعلقــة بالجائحــة، والتــي ضمــت بعــض ا�بحــاث الســريرية، وال يــزال اســتقبال أبحــاث الجائحــة مســتمر وبوتيــرة 

متزايدة.

٤) تماشــًيا مــع جائحــة كورونــا فقــد أقــّرت اللجنــة نظــام االجتمــاع عــن ُبعــد، بشــكل مســتقل ل¤نظمــة ا�لكترونيــة المختلفــة �دارة االجتماعــات. 
١٠٠٪، وتتميــز بالمرونــة فــي اختيــار التوقيــت الــذي  حيــث إن مــن إيجابيــات هــذه االجتماعــات االفتراضيــة أنهــا تحقــق نســبة حضــور قــد تصــل إلــى 

يتناســب مــع جميع ا�عضاء.

٥) نشــر البيانــات ا�ساســية للمشــاريع البحثيــة الممنوحــة موافقــة أخالقيــة بشــكل دوري علــى الموقــع ا�لكتروني.

ــة،  ــى اللجن ــم إل ــم طلباته ــة لتقدي ــات المطلوب ــن كل المعلوم ــح للباحثي ــز أن تتي ــي المتمي ــي التفاعل ــا ا�لكترون ــالل موقعه ــن خ ــة م ــت اللجن ٦) دأب
وكذلــك توفيــر كل النمــاذج الضروريــة لتقديــم الطلبات.

٧) إتاحــة تقديــم طلبــات المراجعــة ا�خالقيــة إلكترونًيــا مــن خــالل نظــام إدارة البحــوث Converis، والــذي يمثــل نافــذة إلكترونيــة تفاعليــة تتيــح للباحث 
ــدة  ــي م ــات ف ــاز الطلب ــى إنج ــا أدى إل ــرة؛ مم ــة مباش ــع اللجن ــل م ــى التواص ــة إل ــا دون الحاج ــب إلكترونًي ــة الطل ــة حال ــه ومتابع ــم طلب ــر تقدي ــكل ُيس ب

زمنيــة قصيرة.

٨) قّدمــت اللجنــة (٩) محاضــرات تعريفيــة عــن اللجنــة ومتطلبــات التقديــم وكيفيــة التعامــل مــع النظــام ا�لكترونــي الخــاص باللجنة.

ــرار  ــه بق ــم تأسيس ــذي ت ــل وال ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة ا�م ــي جامع ــث ف ــات البح ــوث وأخالقي ــة البح ــب مراقب ــالل مكت ــن خ ــة وم ــوم اللجن ٩) تق
رقــم ٥٧٧٥٠ وتاريــخ ١٤٣٥/١١/١هـــ، بمتابعــة ســير ا�بحــاث الممنوحــة موافقــة أخالقيــة، حيــث يقــدم المكتــب تقريــره الســنوي الــذي يتضمن ســير عمل 

هــذه ا�بحــاث ومــدى التزامهــا باللوائــح المنظمة �خالقيــات البحــث العلمي.

ــا  ــارات التــي ينظمهــا مكتــب المراقبــة دورًي ــا مــع مكتــب المراقبــة (اللجنــة الوطنيــة)، وذلــك ضمــن برنامــج الزي ــا افتراضًي ١٠) أجــرت اللجنــة اجتماًع
ــان المحلية. للج

"تقرير اللجنة الدائمة �خالقيات
البحث على المخلوقات الحية"
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١) اســتقبلت اللجنــة وعبــر بوابتهــا ا�لكترونيــة نظــام كونفيــرس جميــع ا�بحــاث التــي تجــرى علــى الحيــوان مــن مختلــف كليــات الجامعــة، حيــث 
بلــغ عــدد هــذه ا�بحاث ١٦ بحًثــا خالل عام ١٤٤٢هـ.

٢) تــم مراجعــة جميــع ا�بحــاث الــواردة للجنــة، حيــث بلــغ عــدد ا�بحــاث الممنوحــة موافقات أخالقيــة ١٣ بحًثا مــن جملة ١٦ بحــث على النحــو التالي:

٣) أجــرت اللجنــة اجتماعاتهــا عــن ُبعــد تماشــًيا مــع الجائحــة وتــم مــن خاللهــا مراجعــة الطلبــات الــواردة إلــى اللجنــة، وكذلــك صــدرت عــن هــذه 
االجتماعــات العديــد مــن التوصيــات وآليــات عمل تخــص اللجنة وبيــت الحيوان.

اللجنة الرئيسية للعناية بالحيوان واستخدامه في البحث العلمي 

 :إنجازات اللجنة الرئيسية للعناية بالحيوان واستخدامه في البحث العلمي:
: 

    

"" 

: 



: 
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ــا، كمــا أنهــا تعمــل علــى أتمتــة  تهــدف الوحــدة إلــى تقديــم الدعــم العلمــي والفنــي للبحــث العلمــي وباحثيــه، با�ضافــة إلــى متابعــة البحــوث إلكترونًي
جميــع ا¡عمــال بعمــادة البحــث العلمــي، وتشــجيع اســتخدام أحــدث أنــواع البرمجيــات والتقنيات التي تســهم في شــتى مجــاالت البحــث العلمي.

١) قامــت الوحــدة بتقديــم دعــم فنــي وعلمــي طيلــة عــام ١٤٤٢ هـــ فيمــا يخــص ا¡بحــاث الممولــة والغيــر ممولــة والتــي تحتــاج إلــى مراجعــات 
أخالقيــة، وتمثلــت مخرجــات هــذه الفتــرة فــي اســتقبال ٤٤٠ مقتــرح بحثــي من خالل بوابــة نظــام متابعة البحــوث بنجاح. 

ــي   ــل برنامج ــابه، مث ــب التش ــد نس ــج تحدي ــتخدام برام ــي اس ــن ف ــن الباحثي ــر م ــة لكثي ــة والعلمي ــاعدة الفني ــم المس ــدة بتقدي ــت الوح ٢) قام
نســب  عــن  عديــدة  تقاريــر  بتقديــم  الماجــد  عبــد  معاويــة  بالدكتــور  ممثلــة  الوحــدة  قامــت  اخــر  جانــب  ومــن   ،Turnitin و   iThenticate

التشــابه لجميــع ا¡بحــاث الــواردة اللجنــة ا¡خالقيــات، والتــي بلــغ عددهــا ٤٤٤ بحًثــا، وهــذا بــدوره يســهم فــي االرتقــاء بجــودة المنتــوج العلمــي 
والبحثــي للجامعــة ويرتقــي بمســتوي أصالــة البحوث.

٣) شــاركت الوحــدة ممثلــة بالدكتــور معاويــة عبــد الماجــد فــي إقامــة عــدد مــن المحاضــرات وورش العمــل، التــي غطــت عــدد مــن الكليــات 
والتــي تتعلــق بالتعريــف بالنظــام ا�لكترونــي الــذي يمثل عصــب العمــل بالعمادة. 

اللجنــة  وكذلــك  الحيــة،  المخلوقــات  علــى  العلمــي  البحــث  ¡خالقيــات  الدائمــة  للجنــة  الــالزم  الفنــي  الدعــم  بتقديــم  الوحــدة  قامــت   (٤
الرئيســية للعنايــة بالحيــوان فــي البحــث العلمــي، حيــث تمثــل ذلــك في االســتقبال ا�لكترونــي للطلبــات ومتابعــة حاالتها.

ــة  ــات للجن ــم الطلب ــرس لتقدي ــام كونفي ــتخدام نظ ــق باس ــي تتعل ــة، والت ــل المختلف ــرات وورش العم ــن المحاض ــد م ــدة العدي ــت الوح ٥) قدم
الدائمــة ¡خالقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة واللجنــة الرئيســية للعنايــة بالحيــوان فــي البحــث العلمــي، با�ضافــة إلــى المحاضــرات 

المتعلقــة بأخالقيــات البحــث العلمــي.

وحدة دعم البحوث ومعالجة البيانات: 



: 

ث العلمي 
ت العليا والبح

سا
وكالة الجامعة للدرا

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ١٤٤٢هـ

: 

: 

ــية  ــاء تدريس ــادق أعب ــد الص ــد الماج ــة عب ــس د. معاوي ــة التدري ــو هيئ ــل عض ــد تحم ــة، فق ــات الجامع ــع كلي ــي م ــث العلم ــادة البح ــاون عم ــن تع ضم
(٦ ســاعة تدريســية) لعــام ١٤٤٢هـ لعدد مــن المقررات. 

النشاط التدريسي: 
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حقائق وأرقام

460 عدد ا�بحاث المستقبلية

3 عدد ا�بحاث المعلقة

454 عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية

2 عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية مشروطة

1 عدد ا�بحاث المعتذر عنها

"تقرير اللجنة الرئيسية للعناية بالحيوان
واستخدامه في البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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الصور التوثيقية �نجازات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
: 
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حقائق وأرقام

2 التهنئات

3 االتفاقيات

6 العقود

1 الهوية البصرية

9 اللجان الدائمة

العقوداللجان الدائمة االتفاقيات
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الخاتمة

معلومات التواصل مع منسوبي إعداد التقرير

والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  لوكالــة  الســنوي  التقريــر  هــذا  فــإن  وختاًمــا، 
العلمي يغطي جهود وإنجازات الوكالة لعام ١٤٤٢هـ، مدّعًما بالحقائق وا�رقام والصور 
الجامعــة  بــدور  االحتفــاظ  فــي  الســامية  رســالتنا  تحقيــق  ســبيل  فــي  التوثيقيــة؛ 
متميــزة،  برامــج  تقديــم  فــي  واالســتمرار  العليــا،  الدراســات  مجــال  فــي  الريــادي 
المؤسســات  مــع  الشــراكات  فــي  التوســع  مــع  العلمــي،  للبحــث  ُمثلــى  بيئــة  وخلــق 

العلميــة المرموقــة داخــل وخــارج المملكــة؛ لتحقيــق التميــز وا°بداع.

البرامــج  تطويــر  عبــر  والمعرفــة،  العلــم  ِإثــراء  فــي  لµســهام  جاهديــن  وســنعمل 
ــي،  ــث العلم ــجيع البح ــم وتش ــة، ودع ــة والبحثي ــاءات المهني ــر الكف ــة، وتوفي المقدم
ــع  ــى م ــداع ويتماش ــز وا°ب ــم التمي ــا يدع ــح بم ــة واللوائ ــات وا�نظم ــر السياس وتطوي

تطلعــات رؤيــة المملكة ٢٠٣٠. 

والــذي  العلمــي،  والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  لوكالــة  الســنوي  التقريــر  بإعــداد  تكليفــي  تــم 
يغطــي أوجــه النشــاط المختلفــة للوكالــة للعــام الجامعــي ١٤٤١-١٤٤٢هـــ ، مدّعمــة بالصــور الفوتوغرافيــة 

الحديثــة، وا°حصائيــات الدقيقــة. وفيمــا يلــي معلومــات التواصــل مع منســوبي إعــداد التقرير: 

: 
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