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 مقدمة

 ، الجامعة في العلمي البحث حركة دعم إلى القرى  أم بجامعة العلمي البحث عمادة تنظمه الذي األول  العلمي البحث ملتقى يسعى

  بها والنهوض ، وتطويرها
 
  ،م2030لرؤية التحول الوطنية  تحقيقا

 
 ، والتقدم التغيير سبيل في خطوة أول  هو الوعي بأن منها إيمانا

 
 
 ، جامعة أي في التقدم ملستوى  الحقيقي املعيار فهو ، املعرفة مجتمع في العلمي البحث ألهمية العمادة في املسؤولين من وإدراكا

 ويبث ، والتطوير الحوار آفاق ليفتح امللتقى هذا يأتي ولذا ، واملجتمع الفكر حركة في الجامعة تأثير لعمق الدقيق املقياس وهو

 وما ، والخارجية الداخلية املنح برامج عبر دعم من العمادة تقدمه بما التعريف طريق عن ، األكاديمي الوسط في والحيوية الحياة

 الدراسات وطلبة التدريس هيئة أعضاء تحفيز إلى يهدف ،كما عتيدة بحثية  وكراس ي ، طموحة بحثية مراكز من مظلتها تحت ينطوي 

 مع ، العلمي البحث عالم في املضيئة والتجارب ، الناجحة النماذج لهم ويعرض ، أمامهم تمتد التي التطوير بآفاق وتوعيتهم العليا

 تجاوز  ،وكيفية وتحديات معوقات من يواجهون  قد ما إلى وينبههم ، الدولي العلمي بالنشر تتعلق األهمية بالغة بمفاهيم التعريف

 أن ينبغي وما ، العلمية والنزاهة ، العلمي البحث أخالقيات يغفل وال ، العلمي البحث في األكاديمية الجودة بمعايير ويعرفهم ، ذلك

 ، للواقع واع استعراض ذلك يرافق ، راسخة علمية ومعرفة ، ووعي وموضوعية ودقة أمانة من الصادق الجاد الباحث عليه يكون 

 النقاش ويدور  ، واآلمال والطموحات واألفكار التجارب فيه تعرض ، متفتح نشط أكاديمي جو في ، للمأمول  طموح واستشراف

 يشعل أن هللا بإذن شأنه من وهذا ، الفكري  والتواصل العلمي التعارف تحقيق مع ، عمل  أوراق من سيقدم ما ضمن البناء املثمر

 نحو به والنهوض الجامعة في العلمي البحث تشجيع في األثر أعمق له سيكون  مما ، وتمكن ومعرفة وعي على املبني الحماس جذوة

 . الصحيح الطريق

في الجامعات واملراكز العلمية على عقد اللقاءات العلمية التي يصاحبها عادة عرض إلنتاجهم العلمي ، حيث  العلماءوقد دأب 

يتعرف العلماء على أحدث أبحاث نظرائهم من الباحثين ، مما يوسع مساحة الوعي املعرفي ، ويدفع نحو املزيد من البحث 

ث أين وصل سواه  كي يكمل الطريق ، ويرفع بناء العلم  ، ولذا كان هذا واالكتشاف ، فال يكرر باحث عمل غيره ، ويعرف كل باح

حيث سيكون هناك ركن مخصص لكل كلية الهدف من األهداف املحورية مللتقى البحث العلمي األول في عمادة البحث العلمي ، 

يكون ركنا تعريفيا بالحركة ف، تعرض فيه اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية فيها ، من أبحاث ، ودراسات ، وكتب 

يشرف عليه من تقترحه الكلية من أعضاء ، بحيث يستقبلون الزوار من األساتذة ، ويجيبون على  العلمية في كل كلية ،

م، استفساراتهم ، ويعرضون إنتاجهم العلمي وإنتاج زمالئهم ، مما سيكون له أبلغ األثر في إذكاء روح املنافسة اإليجابية ، وحفز الهم

وقدح العزائم ، كما أنه سينبه الكليات إلى أولوية العناية بالبحث والباحثين ، ألنه سيسلط الضوء على الذين يملكون املؤهالت 

املميزة للبحث في كل قسم ، مما يستدعي توجيه العناية والتشجيع لتلك النخبة الثمينة ، وفوق ذلك كله فهو مسبار دقيق للوقوف 

نقص أو تباطؤ في الدراسات التي أنتجتها كل كلية ، وفي الوقت نفسه يكشف ما قد يكون هناك من ثغرات أو على أحدث األبحاث و 

 ، وذلك من شأنه أن يستثير املعنين لتدارك األمر ومعالجته ، فهو معرض تحفيز ، وتطوير ، وتعاون بإذن هللا .الحراك العلمي ،
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  املقترحةملخص الفكرة 

  تقديم أوراق عمل )عروض .1
 
 .(دقائق 10 العرض)مدة  ملحاور مقترحة بوربوينت( وفقا

وطالب وطالبات الدراسات العليا  ألعضاء وعضوات هيئة التدريس املنشور  نتاج العلميال معرض مصاحب لعرض اقامة إ .2

 .الل يومينخعلى املراكز املتفوقة في املؤتمر الطالبي( في  ائزينح)ال  املتميزين

 تتطلب التسجيل(. ) مغلقةحلقات نقاش قامة إ .3

 الرؤية

 .ملواكبة الرؤية الوطنية في الصناعة البحثية وطالب الدراسات العليا ألعضاء هيئة التدريس العلميالتميز في االنتاج 

 الرسالة

 ألكاديمية وتعزيز روح التنافس بين الباحثين. انشر ثقافة جودة البحث العلمي لتحقيق التميز على مستوى البرامج 

 األهداف

 .نشر ثقافة جودة البحث العلمي .1

  .الوطنية في منظومة البحث العلمي 2030تحفيز الباحثين على تفعيل رؤية  .2

 .تعزيز روح التنافس بين الباحثين من مختلف الكليات .3

 .تبادل التجارب الناجحة في النشر العلمي .4

 .الوقوف على الصعوبات التي تواجه الباحثين في إعداد أو نشر األبحاث .5

  .الفرصة للباحثين للتعرف على خدمات العمادة واالنتفاع منهاتاحة إ .6

 .التعرف على مؤشرات أداء جودة البحث العلمي على املستوى املؤسس ي والبرامجي .7
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 محاور امللتقى

 لبحث العلمي.رب ناجحة في اتجا .1

 معايير جودة األبحاث العلمية. .2

 . صناعة القرارمراكز البحث العلمي ودورها في  .3

  .املجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد الوطني .4

 أخالقيات البحث العلمي الواقع واملأمول )النزاهة العلمية(.   .5

 )االنتاجية والتمويل(.  بحثيةالالكراس ي  .6

 حلقات النقاش املغلقة

  اليوم األول( الصعوبات علىحوث العلمية وكيفية التغلب إعداد الب(.  

 م الثاني(يو )ال (العوائقو  حوث املمولة )واملميزاتالب.  

 شروط التقديم

 . امللتقى حاور ذا صلة بم تقديم ملخص .1

 : مواصفات امللخص

  أن 
 
  يكون موجزا

 
 في شامال

 
 (.كلمة 300 – 250)عدد كلمات ال يزيد عن  ومختصرا

  نمط الخطSimplified Arabic  اليمين  سم ومن2.5؛ وتنسيق الصفحة من األعلى واألسفل 14وحجمه

 .سم 3ومن اليسار 3.5

  امللتقى بموضوع وذات صلةعامة عن الدراسة املطروحة  على فكرةيحتوي أن . 

  ومفهومهبلغة واضحة  اجيد ومكتوب بشكل امنظميكون أن . 

  بموضوع امللتقى وذا عالقة، جذاب ح ذا مغزى، مفيد، قابل للتطبيقيكون اإلطار النظري املقتر أن. 

  امللتقى بموضوع وذات صلةيقدم معلومات جديدة مبتكرة أن. 

 (.ه15/1/1438آخر موعد الستقبال امللخصات ). تقديم امللخص ضمن الوقت املحدد الستقبال امللخصات .2

 الرابطالتالي: تقديم امللخص وفق النموذج املوجود على .3

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/DSR_1st_Form/SR_Form.docx 

 الرابط التالي:وفق النموذج املوجود على  تقديم السيرة الذاتية .4

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/DSR_1st_Form/CV_Form.docx 
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  .ه1438/ 1/ 30سيكون ابالغ نتيجة تحكيم امللخص بتاريخ  .5

  .ه1438/ 2/ 30أخر موعد الستالم العروض االلكترونية املشاركة في امللتقى بتاريخ  .6

ملخص أخالقيات البحث العلمي للدكتورة : )مثال. عرضوع وعنوان امللف واسم مقدم التبعا لنتسمية امللفات املرسلة  .7

بحث الذاتية أخالقيات ال السيرة)، (بدالوهاب الرسينيض أخالقيات البحث العلمي للدكتور ععر )، (عائشة الحربي

 (.عبدالوهاب الرسيني العلمي للدكتور 

 :ترسل امللخصات مع السيرة الذاتية ومن ثم العروض على البريد اإللكتروني للجنة املنظمة  .8
dsruquevent@gmail.com 

 مواصفات املشاركة في املعرض املصاحب

ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا وذلك عن ( فقط)العلمي املنشور  باإلنتاجتم املشاركة في املعرض املصاحب ت

 أو اختيار أحدهم:طريق عدة خيارات يمكن الجمع بينهم 

 علمي ورقينتاج إ. 

 (لكترونيإعرض )علمي الكتروني نتاج إ. 

 (بوستر)علمي نتاج إ. 

 
 
  .كل كليةإنتاج لعرض  م (4×4) وستخصص مساحة قدرها -رحمه هللا-بأن املعرض سيقام في قاعة امللك سعود  علما

 ال يتم عرض رسائل املاجستير والدكتوراه في املعرض سوى املنشور منها: ملحوظة
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 املواعيد الهامة للملتقى

 املوعد البيانات

 ه10/8/1437 الن عن امللتقى اإلع

 ه15/1/1438 العمل وراق أآخر موعد لقبول ملخصات 

 ه30/1/1438  بنتيجة تحكيم امللخص ماإلعال 

 ه30/2/1438 كترونيةلالعروض االتسليم آخر موعد ل

 ه21/3/1438-20 موعد امللتقى 

 لالستفسار

 شطر الطالب

 وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية

 الرسيني عبد هللاد. عبد الوهاب بن 

 0500900321الجوال 

 dsrvsc@uqu.edu.saاإللكتروني البريد 

 شطر الطالبات

 عتماد األكاديميال البحث العلمي للجودة والتطوير واوكيلة عمادة 

 د. هنادي بنت محمد بحيري 

 0553668461الجوال 

 dsrvqa@uqu.edu.sa البريد اإللكتروني

 

 


