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ضواء هيئوة تودريس أو حرصت عمادة البحث العلمي منذ نشأتها بتعزيز مهارات الباحثين وتلبية احتياجاتهم التدريبية سوواء كوانوا أع

دراسوات طالب دراسات عليا، كموا حرصوت علوق إقاموة جسوور التعواون المشوتر  بينهوا و بوين الجهوات المسوتفيدة مثول عموادة ال

. العليا، معهد اإلبداع وريادة األعمال وبعض الكليات التي طلبت دورات خاصة تقام في رحابها

ة فووي البحووث اعتموودت العمووادة علووق خبراتهووا الذاتيووة فووي أغلووب دوراتهووا و فتحووت بوواب التقووديم للبوواحثين لتقووديم الوودورات العاموو

رنوامج التحوول العلمي، لقد كانت نتيجة ذلك النشاط قبول مبادرة تطوير مهارات الباحثين من ضومن المبوادرات المدعوموة فوي ب

.  الوطني والتي تختص بخدمة البحث العلمي واالرتقاء بالنشر العلمي المرموق

ووا ألهووم دورات عمووادة البحووث العلمووي التووي عقوودت فووي خووالل  ال ووة أعوووام مضووت لت سووهيل تضووا العمووادة بووين ايووديكم ملخصو

.  الفائدة وتبادل المعلومات بطريقة جذابة للفئات األكاديمية

.  المجاالتتسعد العمادة بتحديث محتوى دوراتها لتتوافق ما متطلبات الدعم و تلبي احتياجات الباحثين في مختلف

.كما تسعد العمادة يتلقق مقترحاتكم و استمرار تقييمكم ألنشطة العمادة في الجودة و التطوير األكاديمي

ي ميوزان كل الشكر و التقدير لكل من ساهم في  إخراج هذا الكتيوب مون مودربين و مصوممين و مودققين جعول اللوه أعموالهم فو

.حسناتهم

افتتاحية
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فيصل بن أحمد العالف. د
-سابقًا–عميد عمادة البحث العلمي 

بناء الفريق البحثي
ومهام الباحث الرئيس
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نورة صالح فاروقي. د
وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية

تقديم مقترح بحثي ناجح
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هشام عرابي. د
مستشار لوحدة التنسيق واملتابعة للمشروعات املدعمة من

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعمادة البحث العلمي

أخالقيات البحث العلمي
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أمينة نايف األحمدي. د
وكيلة عمادة شئون املكتبات

األولويات البحثية يف ظل
2030برامج رؤية اململكة 
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عبد الرحمن بن غالب األهدل. د
عميد عمادة البحث العلمي

دورة الشراكات واالتفاقات 
يف البحث العلمي
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بارويسفيصل عوض . د
مدير مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية

مهارات امللصق العلمي
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حصة زيد الرشود. د
وكيلة كلية اللغة العربية

مهارات مناقشة 
الرسائل العلمية



32



33



ديانا فهمي حماد. د
-سابقًا-وكيلة مدير مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية 

يةمهارات بحثية يف إعداد الرسائل العلم
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السبيتتهاني محمد . د
متطوعة مع عمادة البحث العلمي

Google scholarالباحث العلمي من 
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محمد فوزي رمضان حسانين. د
مستشار بمركز بحوث العلوم الصيدالنية بعمادة البحث العلمي

مهارات تقييم األبحاث العلمية
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هنادي محمد بحيري. د
وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي

لمياالعتماد املؤسسي ملعيار البحث الع



48



49



50



51



سهيل سالم الحربي. د
وكيل كلية التصاميم

تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس يف
لبة تقييم الخطط والرسائل العلمية لط

الدراسات العليا يف املجاالت النظرية
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