إنجازات عمادة البحث العلمي
من عام  1439 – 1437هـ
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ثالثة أعوام من العطاء
عمادة البحث العلمي هي العمود الفقري لمنظومة البحث واالبتكـار فـي مامعـة ال القـرته و هـدم العمـادة إلـ
وفير بيئة بحثية مناسبة لتحفيز انتاج البحوث الرصينة االساسية والتطبيقيـة واالبتكاريـةه و سـع مـخ لـنط نطـا
عملهــا الـــ عزيــز الشــراكة بــيخ الجامعــة و الصــناعة والمجتمـــع مـــخ امــل عظــيم ا ــر البحـــث العلمــي فــي التنميــة
االقتصادية ولدمة المجتمعه ورفع مؤشـرات اددا فـي البحـث العلمـي علـ المسـتوت الـوعني والعـالمي .نضـع
بـيخ ايـديكم ملاصـا انجـازات عمـادة البحـث العلمــي لـنط ن ـة اعـوال 1439-1438-1437ه ـ ليشـمل اهـم الفعاليــات
التي نظمتها او اشرفت عليها العمادة و اهم المنجزات للمراكز البحثية و الكراسي البحثية و إحصائيات وضـ بلةـة
ادرقــال منجــزات العمــادة التــي حققــت بتوفيــب مــخ اللــة و بــدعم مــخ ادارة الجامعــة و بهمــة فريــب العمــل فــي
العم ــادة م ــخ اعض ــا هيئـــة ــدريال وم ــودفيخ ه ووكـــن العم ــادة وم ــدرا المراك ــز البحثي ــة ووك ــين همه واســـا ة
الكراسي البحثية والوحدات البحثيـة المسـاندة .كـل الشـكر لمـخ دعـم ويسـر النجـان ه ومـخ بـ ط وقتـة ومهـده و ـر
بصمتةه وكل التقدير لمخ واصل مسـيرة العطـا فـي العمـادة منـ اسيسـها لتقطـا مـار النجـان و واصـل مسـيرة
العطا .
عميد عمادة البحث العلمي
د .عبدالرحمخ ادهدط

عميد عمادة البحث العلمي
د .عبدالرحمن األهدل
dsrdean@uqu.edu.sa
وكيل العمادة لشؤون
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د .أحمد محمد عشي

وكيل العمادة
د .عبدالله آل تميم
dsrvfa@uqu.edu.sa

dsrvrg@uqu.edu.sa

الهيكل التنظيمي
لعام 1440-1439ه

وكيل العمادة للمنح
واملشاريع البحثية
د .باسم الكاظمي
dsrvpg@uqu.edu.sa

لعمادة البحث
العلمي

وكيلة العمادة للجودة
والتطوير واالعتماد
االكاديمي
د .هنادي بحيري
dsrvqa@uqu.edu.sa

وكيلة العمادة للتطوع
البحثي وبحوث التطوع
د .سمية آل شرف

وكيل العمادة للكراسي
البحثية
د.عبداآلله الغامدي
dsrvsc@uqu.edu.sa

dsrvqa@uqu.edu.sa
وكيل العمادة لشؤون
املعلومات
د.عبدالله باز
dsrvit@uqu.edu.sa

الهيكل التفصيلي لعمادة البحث العلمي

عمادة البحث العلمي
النشأة

الرؤية

تأسست عمادة البحـث العلمـــــي بجامعــــة أم القــــرى يف
 143٥ / 3/ 1٨هـ لتكون جزءًا من منظومة العمادات املمثلـة يف
مجلس الجامعة وترتبط هيكليًا بوكالة الجامعة للدراسات العليـا
والبحث العلمي .
االحترام

برامج املنح البحثية
ألعضاء هيئة التدريس

برامج املنح
الخارجية

باحث

KACST

رائد

الصناعة (شركة

واعدة
مترجم

الكهرباء وسابك)

RDO
وزارة التعليم

الرسالة

األصالة

املبادئ
اإلسالمية

وحدات دعم
البحث العلمي

برامج
منح الطالب

النشر

دارس

كشف
االستالل

سفراء

التد يق
اللغوي
اإلحصاء

توفير بيئة بحثية متكاملة تحفز إنتاج البحوث الرصينة
بما يزيد النشر العلمي واإلنتاج املعريف كمـًا وكيفـًا
ويعزز التكامل بين التخصصات ويقوي الشراكة مـع
املجتمع والصناعة

أن تكون جامعـة أم القـرى مرجعـًا بحثيـًا مو و ـًا يف
العلوم ومحركًا وشريكًا أساسيًا يف إدارة وريادة ا تصاد
ومجتمع املعرفة وركيزة أساسية يف دعم اتخاذ القـرار
العلمي يف اململكة .
الجودة
والتميز
الكراسي
البحثية
أنشطة
وأعمال موجهه
منح بحثية

يم العمادة

املسؤولية
املشتركة

املجموعات
واملراكز البحثية
مركز بحوث اللغة العربية وآدابها

النزاهة

الشفافية

التدريب ىلع البحوث
ورفع الكفاء البحثية

االبتكار

التطوع البحثي
وبحوث التطوع

مركز بحوث العلوم الهندسية
واملعمارية

برامج رفع الكفاءة البحثية
ألعضاء هيئة التدريس

وحدة بحوث
التطوع

مركز البحوث التربوية والنفسية

برامج التأهيل البحثي

وحدة التقارير
الدورية
والسنوية

مركز بحوث العلوم التطبيقية
مركز بحوث التعليم اإلسالمي
مركز بحوث الدراسات اإلسالمية
مركز بحوث الطب والعلوم الطبية
مركز بحوث العلوم االجتماعية
مركز بحوث العلوم الصيدلية

لطالب الدراسات العليا
برامج التأهيل يف التطوع
البحثي وبحوث التطوع

وحدة املبادرات
التطوعية
وحدة الخدمات
التطوعية
وحدة الشراكات
املجتمعية
وحدة خدمات
املتطوعين

تطوير وصيانة أنظمة
دعم املنح البحثية

والنشر و واعد البيانات
نظام إدارة املنح
البحثية

نظام إدارة الدورات
التدريبية

نظام إدارة التطوع
البحثي وبحوث
التطوع

نظام اعدة بيانات
الباحثين

برامج دعم املشاريع البحثية
برامج التقويم واالعتــــراف
بالنشاط البحثي والسجـــل
االنجازي للباحثين املتميزين

•
•
•

البرامج التي تحددها األهـــــداف
البرامج التي تحددها الحاجــــــات
البرامج التي تحددها االستراتيجيات

برامج املنح واملشاريع
الخارجية الخاصة بأعضاء
هيئة التدريـــــــــس
برامج املنح واملشاريع
الداخلية الخاصة بأعضاء
هيئة التدريـــــــــس

برامج املنــــح
واملشاركــــات
الخاصة بالطالب

منظومة إلكترونية مطورة يف العمادة إلدارة جميع أعمال املنح البحثية

المراكز البحثية بعمادة البحث العلمي

وكالة العمادة للكراسي البحثية
ركز عل
المارمات

واضحة
اامرا ات

الئحة محد ة
للكراسي
البحثية

سهلة
ومرنة

مؤشرات
إنجاز
منظومة الكترونية تم تطويرها يف العمادة إلدارة جميع أعمال الكراسي البحثية

إنجازات الكراسي البحثية
الحمالت و
األنشطة
امليدانية

براءات االختراع

الجوائز

الظهور اإلعالمي اإلشـــراف ىلع
طالب الدراسات
العليا

املحاضرات
العلمية

املؤتمرات
العلمية

الندوات
العلمية

حلقات و ورش
العمل

الدورات
املقدمة

عدد األبحاث
املنجزة

عدد الكتب
املنجزة

إنجازات وكالة عمادة
البحث العلمي لشؤون المعلومات

التدريب والجودة يف البحث العلمي
البرامج التدريبية يف عمادة البحث العلمي
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إنجازات المراكز البحثية 1439هـ

إحصائيات التطوع البحثي وبحوث التطوع يف عمادة البحث العلم ي
عدد املتطوعين مع املراكز البحثية
عدد املتطوعين من الطالب والطالبات
عدد التخصصات العلمية املشاركة يف مشاريع التطوع

1142

عدد الساعات التطوعية
عدد املتطوعين من هيئة التدريس
عدد االفكار البحثية ملشاريع التطوع
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البحثية

إنجازات وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع
عام 1437 -1439هـ

 oالتخطيط ملهام و وحــدات الوكــالة
وبرامجهـــا

 oالتخطيط لنظام التطوع التفاعلي (عطاء)
ومتابعـة تنفيذه بالتعاون مع مركز
بحوث العلوم الهندسية

 oتقديم جلسة استشارية تطوعية حول
ارشادات للبحث العلمي يف مقر العزيزية
للطالبات.
 oتقديم دورة تدريبية حـول التميـز واالنجـاز
يف بيئة العمل بمقر الكليات الطبية.

 oالتخطـيط واالشـراف ىلع تنفيـذ البرنـامج
التــدريبي األول بعنــوان التطــوع البحثــي
وبحوث التطوع بوا ع  12ساعة يف الفصل
الدراسي االول ضمن مبادرة تنمية املـوارد
البشرية يف البحث العلمي.

 oتقديم جلسة بحثية استشـارية بعنـوان (
مجــدي يبــدأ بتطوعــك ) بالتعــاون مــع
برنــامج حــواء وصــناعة االمجــاد والــذي
بنظمــه مركــز يســر وعمــادة الدراســات
الجامعية.

 oالتخطــيط واالشــراف ىلع تنفيــذ البرن ـامج
التــدريبي الثــاني بعنــوان برنــامج تــدريبي
لتهيئة املتطوعين يف البحث العلمي بوا ع
 1٥ساعة يف الفصل الدراسي الثـاني ضـمن
مبادرة تنميـة املـوارد البشـرية يف البحـث
العلمي.
 oتقديم دورة بعنوان صناعـــة املبادرات
التطوعيــة ضمن فعاليات تعظيــم البلد
الحرام يف مقر الزاهر.
 oتقديم دورة بعنوان صـناعة املبـادرات
التطوعية ضمن فعاليات تعظيم البلـد
الحرام يف مقر شارع منصور

 oتقديم تعريف عن الوكالة بالتعاون مع
كليه اللغة العربية.

 oتقديم تعريف عـن الوكالـة و محاضـرة
عن العمل التطوعي بالتعاون مع سم
االعالم.

 oتشكيل فريق غرس التطوعي.

 oحساب الساعات التطوعية للمتطوعين
مع املراكز البحثية والفريق التطوعي.

 oعقــد ورشــة عمــل للبــاحثين يف مجــال
التطــوع البحثــي وبحــوث التطــوع مــن
وجهــــة نظــــر القيــــادات البحثيــــة
واالكاديمية.

النماذج
من
مجموعة
 oاطالق
االلكترونية لحصر املتطوعين يف
البحث العلمي وخدماتهم التطوعية
وبحوث التطوع.

 oعقد ورشة عمل بالتعاون مـع مركـز يسـر
النســائي بعنــوان :تجربــة املحضــون مــع
ضايا الزيارة االسرية ( رؤية بحثية ).

 oتقديم مجموعة من الخدمات التطوعية
البحثية تمثلت يف التحكيم و الدورات
التدريبية و جمع العينات البحثية
بالتعاون مع جامعة امللك سعود و
جامعة امللك عبدالعزيز وجامعة االمام
محمد بن سعود وجامعة األميرة نورة
ومجموعة من كليات جامعة أم القرى.

 oعقد مجموعة من الزيارات املختلفة لدعم
التعاون والشـراكات التطوعيـة املتبادلـة
مثــل اكاديميــة دلــه للعمــل التطــوعي و
مركز يسر النسائي ووزارة الحج والعمرة و
شركة وصال.

 oاطالق االفكار البحثية ملشـاريع التطـوع
يف تأريخ 1439-4-20هـ.
 oاملشــاركة املجتمعيــة يف حملــة (و ــاء ..
سالمة بال وباء) للتوعيـة التطوعيـة حـول
داء الجرب بالتعـاون مـع معهـد البحـوث
والدراسات االستشارية.

 oعقــد ورشــة عمــل ملنا شــة األفكــار
البحثية ملشاريع التطوع.

 oتقديم ور ة عمل يف ملتقى ابحاث الحج
والعمــرة  1٨بعنــوان :فاعليــة برنــامج
تدريبي لتنمية املهارات االرشـادية لـدى
املتطــوعين العــاملين يف منظــومتي
الحج والعمرة.

إصدارات واحة البحث العلمي

اإلصدار األول

اإلصدار الثاني

اإلصدار الثالث

اإلصدار الرابع

اإلصدار الخامس

اإلصدار السادس

اإلصدار السابع

