
وكالة اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي

عامدة البحث العلمي

الكتيب التعريفي
بعمادة البحث العلمي









الرؤية

النشأة

أن تكون جامعة أم القرى مرجعًا بحثيًا موثوقًا يف العلوم ومحرِّكًا وش��ريكًا 

أساسّي��ًا يف إدارة وريادة اقتصاد ومجتمع املعرفة وركيزة أساسية يف دعم 

اتخاذ القرار العلمي يف اململكة.

تأسس��ت عمادة البح��ث العلمي بجامع��ة أم الق��رى يف 18 / 3 / 1435ه� 

لتك��ون جزًءا من منظوم��ة العمادات املمثلة يف مجل��س الجامعة وترتبط 

هيكليًا بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

الرسالة
توفير بيئة بحثية متكاملة تحفز إنتاج البحوث الرصينة بما يزيد النشر العلمي 

واإلنتاج املعريف كمًا وكيفًا ويعزز التكامل بين التخصصات ويقوي الشراكة 

مع املجتمع والصناعة .

ِعمادة الَبحث الِعلمي

الّشفافّية

الصدق 

واألمانة

األصالة

الجودة 
والتميز

النزاهةاإلحترام

املسؤولية
 املشتركة

املبادئ 
اإلسالمية

القيم

DSR-M-001

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-M-008

ِعمـادة

ِالعلمي
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مرحلة النضج مرحلة اإلتاحةمرحلة النمو مرحلة البناء

مراحل التطور يف عمادة البحث العلمي

1234

مؤشرات األداء

املخرجات البحثية قبول 
املقترحات البحثية

الهيكل التنظيمي

املوارد البشرية

التجهيزات املكانية

املوارد املالية

النظام االلكتروني

التجهيزات املركزية

املوارد املالية
قبول مقترحات 
املجاميع البحثية

قبول مقترحات 
املراكز البحثية

قبول مقترحات 
الكراسي البحثية

املرجعية العلمية

الجوائز البحثية

القواعد املنظمة
للمراكز البحثية

القواعد املنظمة
للمجاميع البحثية

القواعد املنظمة
للبرامج البحثية

القواعد املنظمة
للكراسي البحثية

رضى املستفيدين

التقديم الحوكمة 
وتعريف السياسات تخطيط املوارد

DSR-M-002

ِعمـادة

ِالعلمي
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تعزيز الشراكة العاملية
 والتعاون الدولي يف

 البحث العلمي

تحفيز إنتاج
 البحوث الرصينة

أهداف
 عمادة البحث 

العلمي

تفعيل مفهوم 
النزاهة البحثية

 توفير بيئة بحثية
 للكفاءات املتميزة

رفع مستوى جودة أبحاث
 الكليات ، وتعزيز األداء

 البحثي يف الجامعة

وضع مؤشرات لقياس وتقويم 
النشاط  البحثي واملساهمة 

بالتخطيط املستقبلي

تحقيق الحضور عبر 
نشر املعلومات البحثية

تحقيق قدر مناسب 
من املوارد املالية

 للبحث العلمي

تطوير املوارد البشرية
 بالجامعة وتعزيزها للرقي 

بمخرجات البحث العلمي

تطوير تنظيم إداري وقواعد 
تنفيذيةداعمة للبحث العلمي 
بما يحقق الكفاءة والفاعلية

تطوير وتمويل
برامج البحث 
يف الجامعة

زيادة النشر
 العلمي واإلنتاج 

املعريف كمًا 
وكيفًا وتحسين 

جودته

تشجيع األبحاث
 يف املجاالت 

امللبية 
لالحتياجات 

الوطنية

تحقيق
 التكامل بين جميع

 الجهات املعنية
 بالبحث العلمي

 يف الجامعة

تعزيز الشراكة
 بين الجامعة 

واملجتمع 
 وقطاعات الصناعة

DSR-M-015

ِعمـادة

ِالعلمي
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وكال�ة ع�مادة
البحث العلم�ي

للشؤون املالية واإلدارية 

اإلتصاالت اإلدارية
ؤون

إدارة ش

ظفين
املو

الم
تاإلع���

ريا
شت

مل
ا

الجوائز العلميةاملحاسبة واملالية

DSR-M-010

ِعمـادة

ِالعلمي
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جمع
 املعلومات واإلحصاء

نمذجة
النظم والدعم الفني

إصدار
ال�ت�قاري�ر ال�دوري�ة

النشر واإلنتاج 
املعريف

تطوير ودعم أنظمة معلومات 

واألبحاث  البحثية  املشاريع 

لها  املساندة  واألنظمة 

املوارد  إدارة  )أنظمة 

وإدارة  واملالية  البشرية 

الفنية( والشئون  املشاريع 

الت�ق�ني  الدع�م  توف�ير 
الالزم للباحثين

ن�ش�ر أدل�ة ول�وائ�ح البرامج 
والفرص البحثية التي توفرها 

العمادة وآليات االستفادة منها

اإلشراف ىلع مشاركة الجامعة 
يف معارض الكتاب داخليًا 

وخارجيًا

الجامعي  املعريف  اإلنتاج  رفع 
ال��ب��ح��ث  م��ح��رك��ات  ىلع 

اإللكترونية

إص�دار ال�ت��ق�اري�ر السن�وي�ة 
عن املنح واملقترحات البحثية

تزويد اإلدارة العليا والباحثين 
الب�ح�ث�ي  ب��ال��وض�����ع 

للمشاريع البحثية

لدعم  الالزمة  البيانات  توفير 
العليا  اإلدارة  القرار يف  اتخاذ 
الع�لمي الب�حث  وع�م�ادة 

التنسيق مع الجهات الداخلية 
والخارجية لتحديث البيانات

وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر

DSR-M-004

ِعمـادة

ِالعلمي
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متابعة مؤشرات 
األداء وإصدار التقارير 
الخاصة بالجودة

متابعة ملفات
 اإلنجاز

تحديد أولويات 
التحسين ومتابعة 
التنفيذ  

جمع أدل��ة وبراهين  
معي��ار  متطلب��ات 

البحث العلمي 

لكاف��ة  التدري��ب 
األكاديمي��ة  الفئ��ات 
البح��ث  يف مج��االت 

العلمي

اإلرتقاء بالتصنيف الدولي  
لجامعة أم القرى

تقييم خدمات
 العمادة 

جودة  ثقافة  نشر 
البحث العلمي 

ضم��ان ج��ودة مس��توى 
البحث  األداء يف عم��ادة 
بمايحق��ق  العلم��ي 
مؤش��رات الهيئة الوطنية 
واالعتم��اد  للتقوي��م 
األكاديم��ي للرف��ع م��ن 
تصني��ف جامعة أم القرى 

يف التصنيفات العاملية

وكالة ع�مادة
البحث العلم�ي  

لل�ج�ودة والت�طوي�ر 
واالعتماد األكاديمي

DSR-M-012

ِعمـادة

ِالعلمي
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وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية

مركز 
بحوث العلوم 

التربوية والنفسية

مركز 
بحوث العلوم 

االجتماعية

مركز
 بحوث العلوم

 الهندسية واملعمارية

مركز 
بحوث العلوم
 التطبيقية 

مركز 
بحوث الدراسات 

اإلسالمية

مركز 
بحوث الطب

 والعلوم الطبية 

مركز
 بحوث التعليم
 اإلسالمي 

مركز 
بحوث اللغة 

العربية و آدابها 

مركز 
بحوث العلوم 

الصيدلية

rcep@uqu.edu.sa
dsrdep@uqu.edu.sa

rcss@uqu.edu.sa

rces@uqu.edu.sa
dsrdes@uqu.edu.sa

rcii@uqu.edu.sa

rcal@uqu.edu.sa
rcalfe@uqu.edu.sa

rcps@uqu.edu.sa

rcas@uqu.edu.sa
dsrdas@uqu.edu.sa

rcis@uqu.edu.sa
dsrisrc@uqu.edu.sa

rcms@uqu.edu.sa

وكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية   
وض��ع القواع��د التنظيمي��ة للمراك��ز 

البحثية 

أعم��ال  ىلع  واإلش��راف  التأسي��س 

املجلس التنس��يقي للمراك��ز البحثية 

وتأطير األعمال البينية واملشتركة

اإلشراف ىلع برنامج املجموعات 

البحثية 

اإلش�����راف ع��لى ال�مش�اري�ع 

 التي تح��ددها اإلستراتي�جيات 

اإلشراف ىلع املشاريع التي تحددها 

األهداف

اإلشراف ىلع املشاريع التي تحددها 

الحاجات

dsrvrg@uqu.edu.sa

DSR-M-013

ِعمـادة

ِالعلمي
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وكال�ة ع�مادة
البحث العلم�ي 
للكراسي البحثية القواع��د  تنفي��ذ 

النظامي��ة  واإلج��راءات 
املنظم��ة لس��ير أعمال 

الكراسي البحثية

إعداد وتطبيق معايير تقويم 
أداء الكراسي البحثية وتحديث 

القواعد املنظمة

إعداد عقود
 إنشاء الكراسي البحثية

م�تابع�ة الش�ؤون املالية 
وإجراءات الصرف والتدقيق 

وامليزانيات

الداعمين واملش��رفين  التواص��ل م��ع 
ملتابعة خطة عمل الكراسي البحثية

متابعة إصدار التقارير 
السنوية الخاصة بأداء 
الكراسي البحثية

متابعة تنفيذ قرارات 
وتوصيات اللجنة اإلشرافية 

للكراسي البحثية

DSR-M-011

ِعمـادة

ِالعلمي
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1431

1432

1433

1434

1435

البرنامج الزمني للكراسي البحثية

كرسي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي
ألم�راض امل�ف�اص�ل وال�روم�ات�ي�زم

DSR-M-016

ِعمـادة

ِالعلمي
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وكالة عمادة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية

وكالة
 عمادة البحث العلمي  

للمنح واملشاريع
 البحثية

استحداث فرص
 بحثية لطالب

 الدراسات العليا
)برنامج دارس(

مساعدة الباحثين
ىلع النشر العلمي 

) برنامج ناشر (
اتاحة فرص

 تقديم مقترحات
 بحثية لعضوات
 هيئة التدريس 
)برنامج واعدة(

إتاحة فرص
 تقديم مقترحات
 بحثية ألعضاء 
هيئة التدريس
 )برنامج باحث(

استقطاب 
الباحثين الجدد 
لإلندماج يف بيئة
 املشاريع البحثية

 )برنامج رائد(

ترجمة الكتب 
العلمية الرصينة

) برنامج مترجم ( 

مشاركة الطالب
 يف املؤتمرات العلمية

) برنامج سفراء ( 

تأليف
 الكتب العلمية 
) برنامج مؤلف (

الفحص املبدئي للمقترحات البحثية املقدمة 
ومطابقتها للشروط واملواصفات وقواعد 

اإلستالل واالنتحال

اإلشراف ىلع تقديم املقترحات البحثية لتمويلها 
داخلًيا أو خارجًيا

اإلشراف ىلع إنجاز املقترحات البحثية التي تم 
تمويلها داخلًيا أو خارجًيا

اإلشراف ىلع تحكيم املقترحات البحثية 
لتمويلها داخلًيا

دفع كفة البحث العلمي يف الجامعة بتوفير الدعم 
املالي والفني الالزم ألعضاء هيئة التدريس 

حث الباحثين ىلع تكوين فرق عمل متميزة قادرة 
ىلع إجراء بحوث يف مجاالت متخصصة تمهيدا إلى 
تكوين مجموعات ومراكز بحثية ىلع املدى البعيد

DSR-M-014

ِعمـادة

ِالعلمي

15



منظومة نمو النشاط البحثي

طالب بكالوريسطالب دراسات عليااستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

مرحلة تحديد 
املواضيع البحثية

مرحلة الحصول 
ىلع تمويل بحثي

اإلنجاز والنشر 
وتسجيل امللكيات الفكرية

مرحلة النمو واالعتراف 
داخليا باملجموعة البحثية

 مرحلة النضج البحثي واالعتراف 
الخارجي وإنتاج النماذج األولية

منح داخلية منح خارجية

منح
 سابك

برنامج 
باحث

برنامج
 رائد

برنامج
 مترجم

برنامج 
مؤلف

برنامج 
واعدة

برنامج 
ناشر

الخطة 
كاكستالوطنية

باحث ناجح 

مجموعة بحثية متخصصة

مركز بحثي - مركز ابتكار تقني 

برنامج
سفراء

برنامج
دارس

DSR-M-009

ِعمـادة

ِالعلمي
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استقبال
 املقترحات

 البحثية

تسجيل الدخول 
ىلع نظام إدارة 

املنح

البداية

النهاية

تعبئة بيانات 
املشروع واختيار 

التخصص

رفع امللفات

إضافة أعضاء 
الفريق البحثي

  تعريف
 مراحل ومهام

 املشروع

ربط األهداف
 باملراحل
 واملهام

ربط املهام
بفريق العمل

ربط املخرجات
باألهداف

تعريف ميزانية
املشروع

قاعدة بيانات
املحكمين

مراسلة
مين  املحكِّ

إرسال كامل 
املستندات للتحكيم 
وعقد اتفاقية حقوق 

امللكية

استقبال 
طلب التحكيم

املوافقة 
ىلع التحكيم

مراجعة
املقترح البحثي

إرسال
نتيجة التحكيم

استعراض 
نتائج التحكيم

لجنة مصغرة 

صرف
 مستحقات
املحكمين

إخطار 
الباحث الرئيس 
بالنتيجة النهائية

مصادقة 
وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

يشترط الرد خالل 
أسبوع من تاريخ اإلرسال

يشترط الرد خالل 
3 أسابيع من تاريخ 

اإلرسال

املحكموكيل عمادة البحث العلمي للمشاريع

يف حال التأخر
 يف التحكيم

متأخر 
يف الرد

رسالة 
تذكيرية

ال��ب��اح��ث
ال��رئ��ي��س

 Grants Pre-Award
Processes

DSR-M-017

ِعمـادة

ِالعلمي
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وكيل عمادة البحث الباحث الرئيس
العلمي للمشاريع

صرف امليزانيةاستالم ميزانية مصروفات املشروع

صرف املستحقات املالية 75 % من كامل امليزانيةبعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

رفع التقارير عن طريق البوابة اإللكترونية

متابعة سير املشروعرفع التقرير املالي والفني والفواتير

تم القبول

مقبول

تزامن وقت اإلنتهاء

إصدار شيك باملبلغ

بداية املشروع

نهاية املشروع

توقيع العقد بين
 الطرفين

إجراء
 التعديالت

 وإعادة
 اإلرسال

تدقيق 
الفواتير

صرف
 مستحقات 

الباحثين 

إستالم بقية 
املستحقات 
املالية %25

املتبقية

إرسال التقرير 
الفني واملالي

للتحكيم

اخطار الباحث 
بالتعديل 
املطلوب

Grants Post-Award Processes

DSR-M-018

ِعمـادة

ِالعلمي
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التسلسل الهرمي لتمويل املشاريع البحثية 

DSR-M-003

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-S-001

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-S-002

ِعمـادة

ِالعلمي

21



DSR-S-003

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-S-004

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-S-006

ِعمـادة

ِالعلمي
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DSR-S-005

ِعمـادة

ِالعلمي
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طرق التواصل بعـمادة البحث العلمـي  

عميد عمادة
 البحث العلمي

وكيل العمادة 
للشؤون املالية واإلدارية 

وكيل العمادة 
للمعلومات والنشر

وكيل العمادة 
للمنح واملشاريع البحثية

وكيل العمادة لشؤون 
املجموعات واملراكز البحثية

وكيل العمادة 
للكراسي البحثية

أمين 
مجلس  العمادة 

وكيلة العمادة للجودة 
والتطوير واالعتماد األكاديمي

dsrdean@uqu.edu.sa    dsrvfa@uqu.edu.sa

    dsrvit@uqu.edu.sa

dsrvpg@uqu.edu.sa

DSRUQU

uqu.edu.sa/dsr

Dsr Uqu

dsrmalesupport@uqu.edu.sa

dsrfemalesupport@uqu.edu.sa

DSR_UQU

الدعم الفني  - فرع الطالب

الدعم الفني  - فرع الطالبات

dsrvrg@uqu.edu.sa

    dsrvsc@uqu.edu.sa    dsrscm@uqu.edu.sa    dsrvqa@uqu.edu.saAcademia edu

عـمــادة الـبـحــث العلـمي 

جامـعة أم القـرى - العابدية

مبنى معاهد ومراكز البحوث

7  مـكة املكرمة 1 5 ص . ب 

2 1 9 5 5 @الـرمـز الـبـريـدي 

@

UQU_DSR

ِعمـادة

ِالعلمي
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