




 مقدمة
 كلمة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
 كلمة عميد عمادة البحث العلمي
�أوال :التحليل البيئي ملنظومة البحث العلمي بجامعة جنران ()SWOT Analysis
.1منهجية اجراءات التحليل البيئي للبحث العلمي بجامعة جنران.
 .2الدرا�سات املرجعية.
 .3حتليل البيئة الداخلية:
 1-3الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي.
 2-3اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جنران 1438/1433هـ.
 3-3الربامج الأكادميية والكليات.
 4-3املراكز البحثية:
املركز الواعد للمج�سات الإليكرتونية.
 5-3الدرا�سات العليا واالبتعاث يف جامعة جنران:
 1-5-3برامج الدرا�سات العليا.
 2-5-3االبتعاث.
 6-3الكوادر الب�شرية العلمية الداعمة للبحث العلمي:
 1-6-3الدعم املهني للكوادر الب�شرية.
 2-6-3املحكمون من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املجالت العلمية.
 3-6-3جوائز التميز

  7-3امل�شاريع البحثية املدعومة من اجلامعة.
  8-3امل�صادر واملرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبحث العلمي بجامعة جنران:
 1-8-3م�صادر املعلومات البحثية
 2-8-3املرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبحث العلمي
  9-3الإنتاج العلمي بجامعة جنران:
 1-9-3عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين مت ح�صر �أبحاثهم.
 2-9-3توزيع عدد �أبحاث �أع�ضاء هية التدري�س على الثالث �سنوات الأخرية.
� 3-9-3أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف م�ؤمترات.
 4-9-3توزيع الأبحاث املن�شورة خالل الثالث �سنوات الأخرية وفق معامل الت�أثري للمجالت العلمية.
�  10-3إتفاقيات التعاون الدولية واملحلية لدى جامعة جنران.
�  11-3أخالقيات البحث العلمي.
 12-3الكرا�سي البحثية بجامعة جنران.
 13-3تقرير فريق املراجعني الدوليني عقب زيارة املراجعة اخلارجية التطويرية امل�ؤ�س�سية جلامعة جنران وفقا مل�شروع التقومي
التطويري بني جامعة جنران والهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي.
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-4حتليل البيئة اخلارجية:
�  1-4سيا�سات البحث العلمي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
   2-4وزارة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية:
 1-2-4املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل واتفاقيات التعاون الدولية.
 2-2-4مراكز التميز البحثي يف اجلامعات ال�سعودية.
 3-4الكرا�سي البحثية يف اجلامعات ال�سعودية.
 4-4مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية والإبتكار.
 5-4اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والإبتكار.
 6-4ال�شراكات مع قطاع الأعمال اخلا�ص واحلكومي يف اجلامعات ال�سعودية.
-5نتائج التحليل البيئي للبحث العلمي.






ثانيا :الر�ؤية والر�سالة والقيم.
ثالثا :التوجهات اال�سرتاتيجية ،الأهداف  ،امل�شروعات  ،م�ؤ�شرات الأداء.
رابعا :التوجهات البحثية للتخ�ص�صات الأكادميية بجامعة جنران.
خام�سا :ال�سيا�سات و�آليات التنفيذ.
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كلمة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
امل�شرف العام على �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للبحث العلمي
نحن يف جامعة جنران رغم حداثتها مت بدء اعمال اجلامعة ب�صفة عامة على ا�سا���س التخطيط اال�س�تراتيجي حيث و�ضعت
اجلامعة لها خطة ا�س�تراتيجية يف �سنوات عمرها االوىل ،وكان من مكونات هذه اخلطة واهدافها العناية واالهتمام بالبحث
العلم��ي يف اجلامع��ة ،ث��م ارت�أت وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العلي��ا والبحث العلمي �أهمي��ة �إخراج خطة ا�س�تراتيجية متكاملة
ملنظوم��ة البح��ث العلم��ي يف اجلامعة لتواكب التغي�ير الهائل يف الدور الذي تق��وم به جامعات التعليم العايل وامل�س��اهمة يف حتقي��ق الأهداف الوطنية
لتحقي��ق االزده��ار يف امل�س��تقبل  .ولهذا بنيت هذه اخلطة على اال�س���س الرئي�س��ة خلطة اجلامعة اال�س�تراتيجية ودرا�س��ة البيئ��ة الداخلية للجامعة
ب�صفة عامة ،ثم درا�س��ة البيئة اخلارجية للجامعة �أخذة يف االعتبار �سيا�س��ات البحث العلمي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي واخلطة الوطنية للعلوم
والتقني��ة واالبت��كار ومراكز التميز البحثي يف اجلامعات ال�س��عودية حتى تخرج اخلطة متوافقة مع التحول الكبري الذي ي�ش��هده العامل يف التحول من
االقت�صاد التقليدي �إىل اقت�صاد املعرفة ،وال�س��عي اىل التطوير امل�س��تمر مل�شاريع البحث املرتكزة على حل م�شاكل املجتمع ,وتو�سعة التعاون مع ال�شركاء
على امل�ستوى املحلي واالقليمي والدويل يف جمال البحث والتطوير ,والنهو�ض بامل�شاريع البحثية الر�صينة للح�صول على جوائز متيز اقليمية او عاملية ,
وزيادة عدد الأبحاث املن�شورة يف جمالت عاملية مرموقة  .ويف اخلتام ن�شكر جميع الفرق التي عملت و�أ�سهمت يف بناء هذه اخلطة من من�سوبي اجلامعة
حتى خرجت بهذه ال�صورة املتميزة.
                                                                                                                                                                                                                             وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
                                                                                                                                                                                                                                                �أ.د .حممد بن �سلطان الع�سريي
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كلمة عميد عمادة البحث العلمي
املدير التنفيذي مل�شروع �إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية للبحث العلمي
تتمث��ل ر�ؤية جامعة جنران للبحث العلمي يف كونها منظومة بحثية رائدة ت�س��هم يف �إثراء جمتمع العلم واملعرفة ،وتتمثل
ر�س��التها يف انت��اج بح��وث علمي��ة تطبيقية عالي��ة اجلودة ت�س��هم يف حتقيق خط��ط التنمي��ة الوطنية ،وتطوي��ر العملية
التعليمي��ة  ،من خالل :توف�ير بيئة بحثية حمف��زة ،وتنمية مهارات االبتكار والإبداع ،والتو�س��ع يف ال�ش��راكات البحثية،
م��ع التوجه نحو اقت�صاد املعرفة  .يف حني تتمثل التوجهات اال�س�تراتيجية للخطة يف خلق بيئة بحثية حمف��زة ،والنهو�ض مبجال االبداع واالبتكار،
و�صناع��ة ال�ش��راكات البحثية نحو اقت�ص��اد املعرفة  .اما الأهداف اال�س�تراتيجية فتتمثل يف تطوير مرافق وجتهيزات البح��ث العلمي ،وتوفري م�صادر
املعلوم��ات وقواع��د البيانات خلدمة اغرا�ض البحث العلمي ،وتنمية مه��ارات البحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري���س ،وتعزيز نظم التمويل والتحفيز
للإنت��اج العلم��ي املميز ،و�إنت��اج بحوث علمية تطبيقي��ة مبتكرة ،ورعاي��ة ودعم املبتكري��ن واملبدعني ،وبناء �ش��راكات بحثية على امل�س��توى الوطني
والعاملي ،و�أخريا تقدمي الدعم املتميز للأبحاث ذات املردود االقت�صادي واملرتبطة بال�صناعة  .ويف اخلتام نتقدم بال�شكر اجلزيل ملعايل مدير اجلامعة
و�أ�صح��اب ال�س��عادة وكالء اجلامعة على م�س��اندتهم ودعمهم مل�س�يرة البحث العلمي باجلامعة ،كما  ن�ش��كر �أ�صحاب ال�س��عادة عم��داء الكليات والعمادات
امل�س��اندة والزم�لاء والزمي�لات وكالء و وكيالت الكلي��ات والعمادات املختلف��ة وجميع �أع�ضاء هيئة التدري���س باجلامعة على م�س��اهمتهم يف بناء هذه
اخلطة وال�شروع يف تطبيقها وتنفيذها يف امليدان.
                                                                                                                                                                                                                                                                        د .حممد بن علي ال�شهري
                                                                                                                                                                                                                                                                              عميد البحث العلمي
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مقدمة
تهدف جامعة جنران �إىل تقدمي البحث العلمي والتطبيقي لتنمية املجتمع ودعم
م�ؤ�س�سات الدولة والقطاع اخلا�ص عن طريق القيام بالبحوث ،وتقدمي االقرتاحات
للتطوي��ر واال�ست�ش��ارة حول حتديث التقني��ات القائمة واملالئم��ة لبيئة اململكة.
ل��ذا ت��ويل اجلامعة ج��ل اهتمامه��ا بعملية البح��ث العلمي ك�أح��د امله��ام والركائز
الرئي�سة التي ت�ضطلع بها ،و�أحد امل�ؤ�شرات التي يقا�س بها رقيها.
ولأن اجلامع��ة ه��ي ب���ؤرة البح��ث العلم��ي يف املجتم��ع االم��ر الذي يفر���ض حجم
امل�س���ؤولية الكبرية امللقاة على عاتقه��ا يف التطور والتنمي��ة املتكاملة يف منظومة
البحث العلمي لدعم التنمية امل�س��تدامة واالرتقاء مب�صادر املعلومات وفقا ملعايري
قيا�س��ية ،ف�ض ً
ال عن توف�ير متطلبات وم�س��تلزمات الباحثني ح�س��ب تخ�ص�صاتهم
للنهو�ض مب�ستوى �أبحاث اجلامعة.
مت ا�س��تخدام التحلي��ل الكم��ي والنوع��ي يف �إج��راء حتلي��ل البيئ��ة الداخلي��ة
واخلارجية للتعرف على جوانب القوة وال�ضعف والفر�ص والتهديدات ،ومت عمل
(م�صفوفة التحليل الرباعي (  )SWOT Analysisويف �ضوئها مت حتديد الأهداف
اال�سرتاتيجية والت�شغيلية للبحث العلمي بجامعة جنران.

�أو ً
ال :التحليل البيئي ملنظومة البحث العلمي
بجامعة جنران  ()SWOT Analysis
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 -1منهجية اجراءات التحليل البيئي للبحث العلمي بجامعة جنران:
1 .1ت�شكيل فريق التحليل البيئي ،حيث مت توزيع العمل باللجنة على النحو التايل:
•جمع املعلومات والإح�صائيات والوثائق املتعلقة بكافة عوامل البيئة الداخلية واخلارجية امل�ؤثرة على البحث العلمي والأن�ش��طة املرتبطة
بجامعة جنران   .
•�إجراء درا�س��ات مرجعية �ش��ملت درا�س��ة كافة املعلومات والوثائق واملتعلقة بنواحي ومو�ضوعات لها عالقة مبا�ش��رة �أو غري مبا�شرة بالبحث
العلمي والأن�شطة املرتبطة بجامعة جنران    .
•حتليل عوامل البيئة الداخلية امل�ؤثرة على البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة بجامعة جنران.
•حتليل البيئة اخلارجية امل�ؤثرة على البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة بجامعة جنران.
•عقد اجتماعات ت�ضم �أع�ضاء فريق التحليل البيئي واللجان املنبثقة لعر�ض ومناق�شة نتائج التحليل البيئي التي مت التو�صل �إليها.
•اع��داد تقري��ر حتليل البيئي��ة الداخلي��ة واخلارجية والذي ي�ض��م نقاط القوة وال�ضع��ف والفر�ص والتهدي��دات للبحث العلمي والأن�ش��طة
املرتبطة بجامعة جنران.
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 ) الهيكل التنظيمي لفريق �إعداد خطة البحث العلمي اال�سرتاتيجية باجلامعة1 ( �شكل
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�شكل ( )2خمطط تو�ضيحي يبني منهجية عمل اخلطة اال�سرتاتيجية للبحث العلمي بجامعة جنران.
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 -2الدرا�سات املرجعية:
�أ  .اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية (�آفاق):
تناولت الدرا�سات املرجعية درا�سة اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية (�آفاق) التي بادرت وزارة التعليم العايل ب�إعدادها
يف �صورة خطة �إ�سرتاتيجية لفرتة خم�س وع�شرين �سنة حتى عام 1450هـ 2029/م.
ومن �ضمن �أهداف هذه اخلطة ت�ش��جيع البحث العلمي للو�صول به �إىل امل�س��تويات العاملية وكذلك توثيق ال�ش��راكة بني اجلامعات ال�س��عودية وم�ؤ�س�سات
املجالني احلكومي واخلا�ص لتن�شيط البحوث التطبيقية التي �ست�ؤدي �إىل التنمية امل�ستدامة للمجتمع وو�صول البحث العلمي ملرحلة التمويل الذاتي
وت�ش��مل ر�ؤية خطة «�آفاق» الو�صول �إىل تعليم جامعي يف اململكة العربية ال�س��عودية متكامل بالتو�س��ع واجلودة والتمايز ،يناف�س على الريادة العاملية،
وي�سهم بفاعلية يف بناء املجتمع املعريف بينما ت�شمل ر�سالة خطة «�آفاق» على تقدمي تعليم مميز ،و�إنتاج بحوث �إبداعية تخدم املجتمع وت�سهم يف بناء
اقت�صاد املعرفة ،من خالل �إيجاد بيئة حمفزة للتعلم والإبداع الفكري ،والتوظيف الأمثل للتقنية ،وال�شراكة املحلية والعاملية الفاعلة.
وتنق�سم اخلطة امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي يف اململكة (�آفاق) �إىل ثمان م�سارات �أو حمددات �إ�سرتاتيجية وينبثق من كل حمدد ا�سرتاتيجي عدة برامج
بلغت يف جمموعها  40برناجما.
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وتتمثل برامج �آفاق اخلا�صة بالبحث العلمي يف الآتي:
•تعزيز برامج الدرا�سات العليا لهيئة التدري�س الإناث.
•تطوير برامج الدرا�سات العليا.
•زمالة ما بعد الدكتوراه.
•�إدارة البحث العلمي يف التعليم اجلامعي.
•اجلامعة البحثية املتخ�ص�صة.
وقد مت من خالل الدرا�سات املرجعية درا�سة كافة الإجراءات التي اتخذتها جامعة جنران للمواءمة بني اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جنران وخطة
(�آفاق) وكذلك درا�سة الإجنازات التي متت يف هذا ال�ش�أن  .
ب  -اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار:
   �ضمن الدرا�س��ات املرجعية التي �أجريت مت درا�س��ة كافة جوانب اخلطة الوطنية ال�ش��املة للعلوم والتقنية بعيدة املدى ،وحتوي الإطار اال�سرتاتيجي
الع��ام والأهداف وال�سيا�س��ات بعيدة املدى للعل��وم والتقنية ،وينبثق عن هذا الإطار برامج وم�ش��روعات العلوم والتقنية الت��ي يتم �إدراجها يف اخلطط
الت�شغيلية للجهات احلكومية ،ويو�ضح ال�شكل الآتي خمتلف اخلطط اخلم�سية املحددة للعلوم والتقنية و�أهدافها:
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�شكل ( )3اخلطط اخلم�سية للعلوم والتقنية واالبتكار و�أهدافها
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جـ  -البحث العلمي والتقني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:
تناولت الدرا�س��ات املرجعية ر�صد لأو�ضاع البنية الأ�سا�س��ية للبحث العلمي و�س��بل تنميتها وتطويرها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل ال�سنوات
املا�ضية  .وت�ضمنت الدرا�س��ة التي �أجريت يف هذا ال�ش���أن عنا�صر مهمة منها :ق�ضية متويل البحث العلمي والتقني ،و�أهمية ربط البحث العلمي بعملية
التنمي��ة ،ودور املعلوم��ات العلمي��ة والتقنية يف االرتقاء بالعمل العلمي ،و�أكدت الدرا�س��ة على �ضرورة و�ضع ال�سيا�س��ات العام��ة املوجهة للبحث العلمي
والتقن��ي يف دول جمل���س التع��اون اخلليجي يف الإعتب��ار وذلك لتوطيد �أوا�ص��ر التعاون العلمي بني اجلامع��ات ومراكز الأبحاث يف دول جمل���س التعاون
اخلليجي.
د .اخلطط الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي يف بع�ض اجلامعات الوطنية والدولية:
مت درا�س��ة اخلطط الإ�س�تراتيجية للبحث العلمي لبع�ض اجلامعات الوطنية والدولية وذلك لدرا�س��ة االجتاهات احلديثة للتخطيط الإ�سرتاتيجي يف
جم��ال البح��ث العلمي ،والتعرف على املدار���س العلمية املختلفة يف هذا ال�ش���أن ،وهذه اجلامع��ات هي جامعة الدمام وجامعة امللك عب��د العزيز باململكة
العربي��ة ال�س��عودية ،و جامعة القاهرة بجمهورية م�صر العربية و  University of Marylandبالوالي��ات املتحدة الأمريكية ،و McGill University
بكندا  .
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 -3حتليل البيئة الداخلية:
 1-3الهيكل التنظيمي لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي:
•يتميز الهيكل التنظيمي لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي بوجود �أربع عمادات م�ساندة ,وقد مت �إ�ضافة عدة مراكز ووحدات
و �إدارات متخ�ص�ص��ة يف جم��ال البح��ث العلمي وخدمات��ه �إىل الهيكل التنظيمي  ،وم��ن �أهم هذه الوحدات التي ا�س��تحدثت يف اجلامعة خالل
الآونة الأخرية هي معهد الدرا�سات واخلدمات اال�ست�شارية  ،ووحدة التعاون واالتفاقات الدولية  ،و مركز اللغات والرتجمة ووحدة العلوم
والتقنية.
•تعم��ل كل ه��ذه العمادات والوحدات واملراكز كفريق عمل متنا�س��ق خلدمة منظومة البحث العلمي بجامعة جن��ران ملتزمة يف ذلك بتفعيل
الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات �أو كل ما يحث عليها من تعديالت (ملحق  .)1املعتمدة من وزارة التعليم العايل وال�صادرة بقرار
جمل�س التعليم العايل رقم  1419/10/2هـ (بتاريخ  1419/2/6هـ).
•تعمل وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبح��ث العلمي وكافة عمادتها و�إداراتها حتت مظلة جمموعة من ال�سيا�س��ات املعتمدة للجامعة �ضمن
خطتها الإ�س�تراتيجية .وجتدر الإ�ش��ارة �إىل �أن �أحد هذه امل�ش��روعات التطويري��ة للخطة هي �إعداد هيكل تنظيم��ي مطور لوكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي وعمادتها املختلفة وال�شكل التايل يو�ضح الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي.
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�شكل ( )4الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي
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  2-3اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران 1438 /1433هـ:
مت درا�س��ة اخلط��ة الإ�س�تراتيجية جلامعة جن��ران  1438-1433هـ ،حي��ث مت الرتكيز على درا�س��ة كافة العنا�ص��ر والنواحي املرتبط��ة بالبحث العلمي
والأن�شطة املرتبطة التي وردت يف هذه اخلطة.
وتن�ص ر�ؤية جامعة جنران على:

( ريادة يف التعليم والتعلم وخدمة املجتمع وم�شاركة فاعلة يف بناء جمتمع العلم واملعرفة )
بينما تن�ص ر�سالة اجلامعة على:
(توفري تعليم وتعلم يلبيان احتياجات املجتمع و�سوق العمل وامل�ساهمة الفاعلة يف التنمية امل�ستدامة من خالل �إجراء البحوث التطبيقية
واال�ستخدام الأمثل للتقنيات احلديثة وتفعيل ال�شراكة على امل�ستوي املحلي والإقليمي والعاملي)
وا�شتملت اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جنران عدة حمددات �إ�سرتاتيجية ،ويت�ضمن كل حمدد ا�سرتاتيجي واحد �أو أكثر من الأهداف اال�سرتاتيجية،
واخت�ص املحدد الرابع(العلم واملعرفة) ب�إثنني من الأهداف الإ�سرتاتيجية التي لها عالقة بالبحث العلمي والأن�شطة املرتبطة حيث يت�ضمن كل هدف
�إ�سرتاتيجي عدد من الأهداف الت�شغيلية وذلك على النحو التايل   :
•الهدف اال�سرتاتيجي التا�سع :تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية امل�ستدامة .والذي ينفذ من خالل � 4أهداف ت�شغيلية وهي:
1 .1تطوير �آليات البحث العلمي لتحقيق ر�سالة اجلامعة.
2 .2توظيف التقنيات احلديثة يف البحث العلمي.
3 .3توظيف البحث العلمي يف جمال اال�ست�شارات العلمية املتخ�ص�صة.
4 .4توجيه البحث العلمي نحو درا�سة امل�ستقبل مبا ي�سهم يف التنمية امل�ستدامة للمنطقة.

20

•كم��ا مت درا�س��ة ال�سيا�س��ات املتعلق��ة بالبحث العلمي والت��ي انبثقت من اخلط��ة اال�س�تراتيجية جلامعة جن��ران 1438-1433هـ ،وفيما يل��ي �أطر هذه
ال�سيا�سات:
�1 .1ضرورة مالئمة ن�شاط البحث العلمي باجلامعة وتوافقه مع املعايري العاملية للبحث العلمي وتوفري امليزانية املالية التي تدعم هذا التوجه
2 .2دعم البيئة البحثية باجلامعة لت�سهم يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها للو�صول �إىل �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة وفق م�ستويات
جودة متميزة يف اخلدمات التي تلبي متطلبات امل�ستفيدين وترقى �إىل تطلعاتهم.
3 .3دعم البحوث والدرا�سات التطبيقية يف منطقة جنران للإ�سهام يف الك�شف عن مواردها الطبيعية وتطوير وتنمية املنطقة واحلفاظ على تراثها
الأدبي واملعماري والتاريخي.
4 .4ت�ش��جع اجلامعة التعاونَ مع املجال ال�صناعي ،وهيئات البحث العلمي الأخرى ،والتعاون مع اجلامعات و�ش��بكات البحث العلمي على م�س��توى دول
جمل�س التعاون اخلليجي والعامل ككل.
5 .5ت�شجع اجلامعة اال�ستثمار التجاري يف البحث العلمي.
6 .6التو�سع يف نظام الكرا�سي البحثية لتمويل امل�شروعات البحثية باجلامعة وحماولة اال�ستعانة ب�أموال الزكاة يف هذا ال�ش�أن.
�7 .7إن�ش��اء برامج درا�س��ات عليا تت�صف بالعمق العلمي والبحثي مبا ي�ضمن قدرة تناف�س��ية عالية للجامعة يف جمال الدرا�س��ات العليا بني م�ؤ�س�س��ات
التعليم العايل املناظرة حملي ًا و�إقليميا.
8 .8تعرتف اجلامعة ب�شكل منا�سب وكامل ب�إ�سهامات طلبة الدرا�سات العليا يف امل�شروعات البحثية امل�شرتكة.
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املعلومات املتعلقة ب�أبحاثهم و�أن�شطتهم العلمية ،ذات ال�صلة باملقررات التي
9 .9ت�ش��جيع هيئة التدري�س على �أن تت�ضمن مقرراتـُ��هم التي يدر�س��ونها
ِ
يدر�سونها ،بالإ�ضافة �إىل التطورات املهمة يف جمال تخ�ص�صاتهم بعد �إقرارها من جمل�س الق�سم العلمي.
1010تلتزم اجلامعة فيما يتعلق بنتائج البحوث بال�ضوابط الواردة يف وثيقة حقوق امللكية الفكرية والن�شر الإلكرتوين باململكة العربية ال�سعودية.
بالإ�ضافة �إىل ما �س��بق فقد مت درا�س��ة نتائج م�ش��روعات اخلطة الإ�س�تراتيجية جلامعة جنران املتعلقة بالبحث العلمي والأن�شطة املرتبطة والتي مت
االنتهاء منها ،كما مت درا�سة م�ؤ�شرات �أداء البحث العلمي التي مت و�ضعها يف اخلطة اال�سرتاتيجية جلامعة جنران 1438-1433هـ.،
 3-3الربامج الأكادميية والكليات:
ت�ضم اجلامعة  -حالي ًا � -أربعة ع�ش��رة كلية لدرا�س��ة الطالب والطالبات ،وت�ضم هذه الكليات  28برناجم ًا متنح درجة البكالوريو���س ،من بينهم خم�س��ة
برامج م�ش�تركة ُتدر���س يف مقر اجلامعة الرئي�س بنجران وفى فرعها مبحافظة �ش��روره بكليتي  العلوم والآداب والرتبية بنجران من ناحية ،والعلوم
والآداب ب�ش��روره م��ن ناحية �أخرى� ،إ�ضافة �إىل اربعة برامج متن��ح درجة الدبلوم بكلية املجتمع   .وتتنوع الربام��ج املمنوحة من اجلامعة بني العلوم
ال�صحية والهند�سية والعلوم الطبيعية والرتبوية وال�شرعية والإدارية وعلوم احلا�سب.
ُيار���س البح��ث العلمي يف كليات اجلامعة كن�ش��اط �ضمني بجانب املهام التعليمي��ة واخلدمات املجتمعية ،ويعترب البحث العلم��ي من �أهم مكونات تقييم
�أع�ضاء هيئة التدري�س لغر�ض الرتقية حيث ي�شكل  %60من هذا التقييم بجانب التدري�س الذي ي�شكل  %25بجانب امل�شاركة املجتمعية التي ت�شكل %15
وذل��ك وفقا للوائح ترقية �أع�ضاء هيئة التدري���س املعمول بها يف اجلامعات ال�س��عودية ،ويالحظ �أن �إ�س��تخدام معيار البح��ث العلمي يف التقييم الدوري
لأع�ض��اء هيئة التدري���س بجامعة جنران غري مل��زم لربامج اجلامعة ،ولكن يف الآونة الأخرية قامت معظم كليات اجلامعة بتنفيذ �إحدى م�ش��روعات
املرحل��ة الثاني��ة للخطة التنفيذي��ة للخطة الإ�س�تراتيجية جلامعة جنران 1438-1433ه��ـ ،وقد تو�صل عدد م��ن الكليات التي نفذت امل�ش��روع �إىل �آلية
تت�ضمن البحث العلمي ك�إحدى مكونات التقييم الدوري لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ولكن يلزم �أن تقوم جامعة جنران ب�إ�صدار الئحة ملزمة لكل الكليات
لإعتبار �أن البحث العلمي مكون رئي�سي يف التقييم الدوري لأع�ضاء هيئة التدري�س مع �إعطا�ؤه الوزن املنا�سب يف هذا التقييم   .
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 4-3املراكز البحثية:
�أن�ش�أت اجلامعة العديد من املعاهد واملراكز البحثية املتخ�ص�صة ،دعما لدورها البحثي واملجتمعي ،وت�شمل هذه املراكز ما يلي:
•مركز البحوث ال�شرعية والإن�سانية والرتبوية
•املركز الواعد للمج�سات االلكرتونية
•مركز البحوث ال�صحية
•مركز البحوث العلمية والهند�سية
•معهد الدرا�سات واخلدمات اال�ست�شارية
(وقد مت درا�سة وتقييم كافة اجلوانب املتعلقة مبهام و�أن�شطة هذه املراكز البحثية ،ودورها يف منظومة البحث العلمي بجامعة جنران)
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•املركز الواعد للمج�سات االلكرتونية بجامعة جنران كمركز متخ�ص�ص  :
�أ�س�س��ت جامعة جنران منذ ن�ش���أتها لبيئة تعليمية منا�سبة ،وكذلك ركزت على �إن�شاء وتطوير منظومة بحثية تتفق مع �أهداف اخلطة الوطنية للعلوم
والتقني��ة واالبت��كار .ومتثل��ت اخلطوة الأوىل يف ت�أ�سي���س خمترب مركزي للجامع��ة يخدم (حت�ضري وتطبيقات امل��واد املتقدمة و�أبح��اث تقنية النانو)
ودعمت هذا املخترب املركزي ببنية حتتية و�أجهزة بحثية متقدمة .وا�س��تقطبت لذلك عدداً من الباحثني املميزين ثم توجت جهودها بتدريب كوادر
�سعودية من �أع�ضاء هيئة تدري�س وباحثني وفنيني �سعوديني للم�شاركة الفاعلة يف حتمل م�سئولياتهم جتاه وطنهم يف جمال البحث العلمي التطبيقي.
وكان للجامعة دور بارز يف دعم هذا املخترب املركزي بقيمة جتاوزت  40مليون ريال للتجهيز ،ثم كان ملبادرة وزارة التعليم العايل الطموحة املتمثلة يف
�إن�شاء منظومة مراكز التميز البحثي واملراكز الواعدة باجلامعات ال�سعودية ،دورا كبريا يف دعم هذا املخترب املركزي حيث مت يف  24ربيع الأول  1432هـ
املوافق  27فرباير  2011م  حتويل هذا املخترب اىل مركز واعد مب�سمى املركز الواعد للمج�سات االلكرتونية بهدف حتويل �أبحاثة اىل منتجات �صناعية
قائمة على العلم واملعرفة تخدم اقت�صاد منطقة جنران و اململكة على املدى البعيد	 .
من �أهم املجاالت البحثية الرئي�سة باملركز:
�1 .1صناعة وت�صميم مواد نانومرتيه.
�2 .2أبحاث امل�ست�شعرات االلكرتونية.
�3 .3أبحاث الطاقة املتجددة.
4 .4ابحاث احلفازات وتطبيقاتها يف البرتوكيماويات.
5 .5املج�سات (الكيميائية والغازية ،الرتانز�ستور ،الكهروكيميائية ،ال�ضوئية ،املغناطي�سية).
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�أهم اجنازات املركز
1 .1جتهيز البنية التحتية للمركز و�شراء الأجهزة البحثية.
2 .2الإنتهاء من جتهيز املخترب النظيف  Clean Roomوجتهيزه بالأجهزة الالزمة لي�صبح �أول خمترب نظيف باجلامعات ال�سعودية.
3 .3ت�سجيل براءة اخرتاع كورية رقم  1199753-10بتاريخ .2012/11/2
PATENTS
S. H. Kim, Ahmad Umar, S. W. Hwang and A. Al-Hajry, "Nano Electrode Fabrication Method",
Korean Patent No. 10-1199753, (02/Nov./2012).

4 .4ت�س��جيل براءة اخرتاع با�س��م الدكت��ور �صالح ال�صيع��ري ( 2012/12/22م) يف جمال كيمي��اء احلفز ال�صناعي.
وقد �صدرت من مكتب براءات االخرتاع الأمريكي املعروف بـ( .)USAPO

No
1
2

5 .5عق��د امل�ؤمتر الدويل حتت عنوان ( ور�ش��ة العم��ل الدولية حول املواد املتقدمة لأجهزة اال�ست�ش��عار االلكرتوني��ة والطاقة املتجددة
 )2012خالل الفرتة من  14اىل  16مايو  2012م.
6 .6تنظي��م فعاليات (امللتقى الث��اين ملراكز التميز البحثي واملراكز الواعدة يف اجلامعات ال�س��عودية) يوم الثالث��اء 1435/2/28هـ املوافق
2013/12/31م.
7 .7ن�ش��ر ع��دد  432بحث يف جم�لات عاملية حمكمة يف الأع��وام املا�ضية وكانت كالتايل ع��دد  63بحث يف عام  2011وع��دد  64بحث يف عام
2012م ،وعدد  86بحث يف عام  2013م ،وعدد  98بحث يف عام  2014م ،وعدد  121بحث يف عام  2015م.
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  5-3الدرا�سات العليا واالبتعاث يف جامعة جنران:
  1-5-3برامج الدرا�سات العليا
متثل الدرا�س��ات العليا حمور رئي���س باجلامعة والكليات ،لذا مت يف جامعة جنران �إقرار العمل مبا ورد يف الالئحة املوحدة للدرا�س��ات العليا يف اجلامعات
ال�سعودية ،كما مت االلتزام بالقرارات التنفيذية التي تلت �إ�صدار هذه الالئحة.
وتتوىل عمادة اجلامعة للدرا�س��ات العليا الإ�ش��راف على كافة اجلوانب الإدارية والتنظيمية املتعلقة بربامج الدرا�س��ات العليا بجامعة جنران ،وقد مت
درا�سة وتقييم برامج املاج�ستري املتاحة يف كليات جامعة جنران ،واجلدول التايل يو�ضح برامج املاج�ستري الن�شطة باجلامعة:
جدول ( )2برامج املاج�ستري الن�شطة بجامعة جنران
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م

الكلية

برامج املاج�ستري

طالب

طالبات

1

الرتبية

الرتبية اخلا�صة

طالب

طالبات

2
3

الرتبية

ريا�ض الأطفال بكلية

-

طالبات

الرتبية

املناهج وطرق التدري�س

طالب

طالبات

4

العلوم والآداب

اللغة الإجنليزية التطبيقي

-

طالبات

5

العلوم والآداب

الريا�ضيات

-

طالبات

6

العلوم الإدارية

�إدارة الأعمال

طالب

طالبات

7

ال�شريعة و�أ�صول الدين

احلديث وعلومه

طالب

-

8

ال�شريعة و�أ�صول الدين

الفقه

طالب

-

 2-5-3االبتعاث
يعترب االبتعاث �أحد �أهم الأ�ضالع التي ت�س��تخدمها اجلامعة لتوطني حاجتها من �أع�ضاء التدري���س الوطنيني  ،ولذا �أولته جامعة جنران �إهتمام كبري  
خ�صو�ص ًا يف التخ�ص�صات التي حتتاجها اجلامعة ،ويقدم االبتعاث على نوعني :برامج يكمل الطالب جميع متطلباتها بالداخل  ،و�أخرى يُبتعث الطالب
لإحدى اجلامعات الأجنبية لالن�ضمام لأحد الربامج القائمة هناك ،ويتوىل الإ�شراف الإداري على منظومة الإبتعاث والتدريب بجامعة جنران �إدارة
الإبتعاث والتدريب ،وقد ت�ضمنت م�شروعات املرحلة الثالثة من اخلطة التنفيذية للخطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جنران 1438-1433هـ �أحد امل�شروعات
التي تهدف �إىل تطوير منظومة الإبتعاث باجلامعة.
(وقد مت فح�ص ودرا�سة وتقييم كافة املعلومات والإح�صائيات املتعلقة بالإبتعاث يف جامعة جنران خالل ال�سنوات املا�ضية)
   6-3الكوادر الب�شرية العلمية الداعمة للبحث العلمي:
مت درا�سة وتقييم املعلومات والإح�صائيات ونتائج حتليل الإ�ستبيانات املتوافرة عن �أعداد هيئة التدري�س وتنوعهم وكفايتهم يف التخ�ص�صات املختلفة
وم�ستوياتهم العلمية ،و�أن�شطتهم املحلية والإقليمية والدولية يف جمال البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة ،وذلك يف ال�سنوات الأخرية.
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 1-6-3الدعم املهني للكوادر الب�شرية
حتر�ص اجلامعة من خالل عمادتها للتطوير واجلودة على التطوير امل�س��تمر ملهارات هيئة التدري���س بعقد دورات تدريبية متخ�ص�صة يف �آليات الن�ش��ر
العلمي يف املجالت امل�صنفة دوليا  ISIوتنمية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري���س يف كتابة امل�ش��روعات البحثية التناف�س��ية ،وهذا بيان بعدد عقد الربامج
التدريبية يف اجلانب الرجايل واجلانب الن�سائي وعدد املتدربني واملتدربات.

عدد مرات تكرار الربنامج
ا�سم الربنامج

عدد املتدبني
اجلانب
الن�سائي

اجلانب
الرجايل

اجلانب
الرجايل

اجلانب
الن�سائي

�إجمايل

�إجمايل

140

241

�آليات الن�شر العلمي يف املجالت امل�صنفة دوليا ISI

6

4

10

101

73

109

كتابة امل�شروعات البحثية التناف�سية

2

1

3

36

جدول ( )3بيان بعدد الربامج التدريبية التي عقدت يف اجلانب الرجايل والن�سائي وعدد املتدربني واملتدربات من �أع�ضاء هيئة التدري�س 1435هـ

28

 2-6-3املحكمون من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف املجالت العلمية:
اجلدول التايل يو�ضح عدد اع�ضاء هيئة التدري�س من الذين �سبق لهم التحكيم يف جمالت عاملية �أو �إقليمية �أو حملية ح�سب الكلية ونوع املجلة.

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س
املحكمون يف املجالت العلمية

جمالت عاملية

جمالت اقليمية

جمالت حملية

1

1

0

1

0
2

م

الكلية

1

ال�سنة التح�ضريية

2

2

العمادات امل�ساندة

2

1

3

كلية الرتبية

5

1

2

4

ال�شريعة

4

1

1

2

5

الطب والكليات ال�صحية

13

11

2

0

6

العلوم االدارية

6

3

3

0

7

العلوم والآداب �شروره

10

2

3

5

8

املجتمع

3

1

0

2

9

علوم احلا�سب

7

7

0

0

10

العلوم والآداب جنران

16

13

1

2

68

41

14

13

الإجمايل

جدول ( )4عدد اع�ضاء هيئة التدري�س الذين �سبق لهم التحكيم يف املجالت العلمية  1435هـ

29

�شكل ( )5التوزيع الن�سبي لأع�ضاء هيئة التدري�س املحكمون يف املجالت العلمية ح�سب نوع املجلة  1435هـ
ﻣﺟﻼﺕ ﻣﺣﻠﻳﺔ
% ۱۹
ﻣﺟﻼﺕ ﺍﻗﻠﻳﻣﻳﺔ
% ۲۱

ﻣﺟﻼﺕ ﻋﺎﻟﻣﻳﺔ
% ٦۰

�شكل ( )6التوزيع الن�سبي لأع�ضاء هيئة التدري�س الذين �سبق لهم التحكيم يف املجالت العلمية ح�سب الكليات 1435هـ
ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ
%۷
ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
%۳
%٦
ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
%۱۹

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ
%۳
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻧﺟﺭﺍﻥ
%۲٤
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ
%۱۰

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
%۹

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺷﺭﻭﺭﻩ
%۱٥
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
%٤
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  3-6-3جوائز التميز:
اجل��دول الت��ايل يو�ض��ح عدد ون�س��بة �أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س احلا�صلني عل��ى جوائز متيز م��ن جه��ات وطني��ة �أو �إقليمي��ة �أو عاملية للع��ام اجلامعي
 1435/1434هـ ح�سب الكليات.
جدول ( )5عدد ون�سبة اع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني على جوائز متيز من جهات وطنية �أو اقليمية �أو عاملية  1435هـ
الكلية
الرتبية
العلوم والآداب
العلوم الإدارية
العلوم الطبية التطبيقية
الطب واجلراحة
طب الأ�سنان
ال�صيدلة
التمري�ض
املجتمع
العلوم والآداب ب�شروره
ال�شريعة و�أ�صول الدين
ال�سنة التح�ضريية
الهند�سة
علوم احلا�سب ونظم املعلومات
الإجمايل

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

عدد احلا�صلني على جوائز

الن�سبة املئوية

281
152
151
53
***
12
29
6
57
148
39
111
35
64
1138

0
0
1
1
***
0
1
0
0
1
0
0
4
0
8

0
0
%0,7
%2
***
0
%3
0
0
%0,7
0
0
%11
0
%0,7
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  7-3امل�شاريع البحثية املدعومة من اجلامعة
  �أولت عمادة البحث العلمي باجلامعة جل اهتمامها لت�ش��جيع وتطوير البحث العلمي يف �ش��تى حقول املعرفة و على ت�ش��جيع الباحثني من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة على االنخراط يف امل�شاريع البحثية املدعومة من اجلامعة ومت تفعيل ا�ستقبال طلبات امل�شاريع البحثية الكرتونيا من خالل متابعة
نظ��ام ادارة امل�ش��اريع البحثية و الذي ميكن الباح��ث من امتام كل العمليات املرتبطة بالبحوث مثل تقدمي البحوث و متابعة البحوث و ال�س��لف املالية و
املنهجية املعتمدة و البيانات ال�شخ�صية ،كما هو وا�ضح يف ال�شكل التايل الذي يتم الو�صول اليه من خالل هذا الرابط
http://dsr.nu.edu.sa/page-20.html

�شكل ( )7ال�صفحة االلكرتونية لنظام ادارة امل�شاريع البحثية بجامعة جنران
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مت ح�صر عدد البحوث املدعومة للعام اجلامعي 1433/1432هـ والعام اجلامعي 1434/1433هـ كما يلي:
جدول ( )6عدد البحوث املمولة للعام اجلامعي 1433/1432هـ اىل  1436/1435هـ
عدد البحوث

الكليات واملراكز
1433/1432

 1434/1433هـ

 1435/1434هـ

 1436/1435هـ

مركز البحوث ال�شرعية والرتبوية والإن�سانية

23

36

91

125

مركز البحوث العلمية والهند�سية

30

23

47

48

مركز البحوث ال�صحية

6

10

17

51

مركز ابحاث النانو

32

73

98

121

91

142

253

345

الإجمايل
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  8-3امل�صادر واملرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبحث العلمي:
  1-8-3م�صادر املعلومات البحثية
•ارتك��زت �سيا�س��ات البحث العلمي يف جامع��ة جنران منذ البداية على عدة دعامات كان يف مقدمتها م�ص��ادر املعلومات ،ولذلك قامت اجلامعة بالعمل
عل��ى توف�ير ال�ضروريات التي من �ش���أنها االرتقاء ب�أو�ضاع البح��ث العلمي مثل توفري م�ص��ادر املعلومات الإلكرتونية والورقية م��ن الكتب واملراجع
والدوريات و الر�سائل العلمية باللغة العربية والأجنبية والعمل على تلبية احتياجات الباحثني والتي تتمثل يف احل�صول على املعلومات مبختلف
الط��رق والو�س��ائل والتدريب على ا�س��تخدام تقنيات املعلوم��ات واالت�صاالت يف الو�صول �إىل م�ص��ادر املعلومات احلديثة وقواع��د البيانات من خالل
موقع اجلامعة االلكرتوين.
•تبنت عمادة �ش���ؤون املكتبات معايري مرجعية قيا�س��ية معتمدة خلدمات املكتبة املركزية (ملحق  )9وطبعها ون�شرها ،وكذلك اعتماد وتنفيذ خطة
ً
ف�ضال عن تطبيق �آلية معتمدة لتوفري وتقييم م�صادر املعلومات.
لتح�سني خدمات املكتبة،
•تي�س��ر عمادة املكتبات الو�صول اىل م�صادر املعلومات الإلكرتونية بن�ش��ر بيان ،يف �صورة كتيبات ون�شرات ومطويات ،ي�شمل قوائم بقواعد املعلومات
يف التخ�ص�صات ال�صحية ،والهند�سية ،وعلوم احلا�سب ،والرتبوية ،والعلوم الطبيعية ،وقواعد املعلومات التي حتتوي على ر�سائل علمية وعلى كتب
الكرتونية ،وذلك باللغة العربية واللغة الإجنليزية .كما مت �إعداد دليل �إر�ش��ادي لال�س��تفادة من املكتبة الرقمية و�آخر يف كيفية ا�ستخدام فهر�س
املكتبة حتى تتيح للباحثني فر�ص االطالع على نتائج الأبحاث والإفادة منها.
•مت تقيي��م م�ص��ادر املعلومات من وجهة نظر اع�ضاء هيئة التدري���س للف�صل الدرا�س��ي الثاين م��ن العام اجلامعي  1435 / 1434ه��ـ ،وقد �أظهرت نتائج
حتليل الدرا�سة ان التقييم العام مل�صادر املعلومات جاء (متو�سط) بن�سبة .% 61.8
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•مت تقييم مدى كفاية وكفاءة مقتنيات املكتبة املركزية من الكتب واملراجع من وجهة نظر اع�ضاء/ع�ضوات هيئة التدري�س للف�صل الدرا�سي الثاين
للعام اجلامعي  1435 / 1434هـ من الكتب العلمية واملراجع والدوريات اخلا�صة بالبحث العلمي .و�أظهرت نتائج حتليل �آراء هيئة التدري�س �أن التقييم
جاء (جيد) للمحاور وللتقييم العام.
•تتيح عمادة املكتبات على �صفحتها الإلكرتونية ،فهر�س �آيل للبحث عن م�صادر املعلومات الورقية واملدعوم بنظام (�سيمفوين) والذي يتيح البحث
باللغة العربية والإجنليزية ،وذلك من خالل الرابط التايل:
http://nulib.nu.edu.sa/uhtbin/cgisirsi.exe/IeEl1d1DVp/MAIN/48930002/60/502/X
•ويتم الو�صول مل�صادر املعلومات املتاحة على املكتبة الرقمية ال�سعودية   DSLمن خالل الرابط التايل:
 http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary.aspxثم http://lib.nu.edu.sa/SDL.aspx
•يتاح الو�صول اىل الكتب الإلكرتونية والر�سائل اجلامعية من خالل الرابط التايل  :
http://portal.nu.edu.sa/web/deanship-of-libraries-affairs/databases
•يتم الو�صول اىل املكتبة الإلكرتونية املتاحة على �صفحة عمادة �ش�ؤون املكتبات من خالل الرابط التايل:
http://portal.nu.edu.sa/web/deanship-of-libraries-affairs/e-libraries
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   2-8-3املرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبحث العلمي.
مت �إع��داد منوذج حل�ص��ر وتقييم املرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبح��ث العلمي ومت الر�صد ملا هو متوفر يف كل الربامج العلمية باجلامعة ،ومت درا�س��ة
وتقييم ما ورد من كليات اجلامعة بعد �إ�ستيفاء هذه النماذج.
  9-3الإنتاج العلمي بجامعة جنران:
يقا���س التق��دم العلمي لأي �أمة بقدرتها على م�س��ايرة الع�صر يف الإمل��ام بكافة املعارف املنظمة واملتاحة عن الإن�س��ان والكون واحلي��اة و�إجراء البحوث
الالزم��ة ل�ضم��ان ا�ضط��راد منوها وتقدمها ،وعلى ذلك ف�إن م�س��توى التقدم العلمي للأمة ميث��ل املخزون املتاح لها من البح��وث العلمية ملجتمعها يف ذلك
الوقت ،وعلى ذلك ميكن القول �إنه ال تنمية بدون بحث علمي وال تقدم بدون العلم .مت �إعداد منوذج حل�صر الن�شاط العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة .وجاءت نتائج درا�سة وتقييم ما ورد من كليات اجلامعة كالتايل:
  1-9-3عدد الباحثني من اع�ضاء هيئة التدري�س الذين مت ح�صر ابحاثهم.
اجلدول التايل يو�ضح ح�صر ب�إجمايل عدد اع�ضاء هيئة التدري�س الذكور والإناث لكليات جامعة جنران ممن مت ح�صر ابحاثهم.
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جدول ( )7التوزيع العددي والنوعي لأع�ضاء هيئة التدري�س ذوي الن�شاط البحثي بكليات اجلامعة للعام اجلامعي 1435/1434هـ
م

الكلية

1

ال�سنة التح�ضريية

9

2

العمادات امل�ساندة

11

-

3

كلية الرتبية

20

11

31

4

ال�شريعة

15

-

15

5

الطب والكليات ال�صحية

23

8

31

6

العلوم االدارية

7

-

7

7

العلوم والآداب �شروره

15

1

16

8

املجتمع

8

-

8

9

علوم احلا�سب

12

2

14

10

العلوم والآداب جنران

25

9

34

145

31

176

الإجمايل

ذكور

�إناث

�إجمايل الباحثني

-

9
11
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�شكل ( )8الن�سب املئوية لتوزيع �أعداد الباحثني من اع�ضاء هيئة التدري�س ح�سب الكليات
ﺍﻟﻌﻣﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ
%٦

ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ
%٥

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ
ﻧﺟﺭﺍﻥ
%۱۹
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ
%۸
ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
%٥

ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
%۱۸

ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
%۸

ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
%۱۸

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻻﺩﺍﺏ
ﺷﺭﻭﺭﻩ
%۹
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
%٤

ويالحظ قلة يف عدد �أع�ضاء هيئة التدري���س ذوي الن�ش��اط البحثي حيث بلغ  176باحث من �إجمايل عدد اع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني على �شهادة
الدكتوراه على م�ستوى اجلامعة وهو  766عند بداية العام اجلامعي 1435/1434هـ ف�إن املعدل يكون � 4 :1أي بن�سبة .%23
   2-9-3توزيع عدد �أبحاث اع�ضاء هيئة التدري�س.
اجل��دول الت��ايل يو�ض��ح ح�صر ب�إجمايل عدد ابحاث اع�ضاء هيئة التدري���س لكليات جامعة جن��ران ممن مت ح�صر ابحاثهم توزي��ع ابحاث على الثالث
ال�سنوات ( 2011و 2012و 2013م) عند البدء يف اعداد اخلطة.
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جدول ( )8توزيع ابحاث اع�ضاء هيئة التدري�س خالل الفرتة من 2013/2011
عدد االبحاث
لعام 2011

عدد االبحاث
لعام 2012

عدد االبحاث
لعام 2013

�إجمايل عدد
االبحاث

9

14

26

16

35
109

م

الكلية

1

ال�سنة التح�ضريية

3

2

العمادات امل�ساندة

8

11

3

كلية الرتبية

26

32

51

4

ال�شريعة

11

8

22

41

5

الطب والكليات ال�صحية

24

34

51

109

6

العلوم االدارية

16

12

18

46

7

العلوم والآداب �شروره

11

17

19

47

8

املجتمع

4

8

26

38

9

علوم احلا�سب

11

15

27

53

10

العلوم والآداب جنران

49

52

61

162

الإجمايل

163

198

305

666

الن�سبة املئوية لإجمايل عدد الأبحاث

  %24.47

%29.73

%45.80

امل�صدر :احل�صر الإلكرتوين لبينان الإنتاج العلمي على موقع اجلامعة
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يت�ض��ح من اجلدول ال�س��ابق وج��ود زيادة م�ضطردة يف عدد االبحاث املن�ش��ورة على مدى الثالث �س��نوات الأخرية ،فكانت الن�س��بة يف �س��نة  2011م هي
 %24.47و�أ�صبحت يف �سنة  2012م هي  % 29.73وحتى و�صلت يف �سنة  2013م اىل  %45.80على م�ستوى كليات اجلامعة ،حيث بلغ ما مت ن�شرة من بحوث للعام
 2013م هو  305بحث ،وملا كان عدد �أع�ضاء هيئة التدري�س احلا�صلني على �شهادة الدكتوراه على م�ستوى اجلامعة عند بداية العام اجلامعي 1435/1434هـ
هو  766ع�ضواً ،ف�إن معدل الإنتاجية هو يف حدود .0.4بحث.
ﺍﻟﻌﻣﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ
%٥

ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺗﺣﺿﻳﺭﻳﺔ
%٤

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻧﺟﺭﺍﻥ
%۲٤

ﻛﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ
%۱٦
ﺍﻟﺷﺭﻳﻌﺔ
%٦

ﻋﻠﻭﻡ
ﺍﻟﺣﺎﺳﺏ
%۸

ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻛﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
%۱۷

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ
%۷

ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺷﺭﻭﺭﻩ
%۷

ﺍﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
%٦

�شكل ( )9الن�سب املئوية لإجمايل عدد �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س خالل الفرتة من 2013/2011
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�   .3-9-3أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف م�ؤمترات
ي�ش��ارك اع�ضاء هيئة التدري���س يف كليات اجلامعة يف امل�ؤمترات العلمية �س��واء باحل�ضور �أو امل�شاركة ب�إلقاء بحث �أو رئا�سة اجلل�سات �أو حتكيم الأبحاث.
اجلدول التايل يو�ضح �أعداد احل�ضور وامل�شاركات
جدول ( )9عدد اع�ضاء هيئة التدري�س امل�شاركني يف م�ؤمترات ح�سب الكليات ومنط امل�شاركة خالل الفرتة من 2014/2011
عدد ح�ضور
امل�ؤمترات

عدد امل�شاركة
ببحث

عدد رئا�سة
اجلل�سات

عدد مرات
التحكيم

ال�سنة التح�ضريية

9

9

0

0

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

3

3

0

0

العمادات امل�ساندة

9

22

0

4

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

7

5

0

2

كلية الرتبية

33

16

0

9

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

12

10

0

4

ال�شريعة

39

26

0

1

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

8

11

0

1

الطب والكليات ال�صحية

179

52

8

1

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

19

20

5

1

العلوم االدارية

23

18

4

12

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

5

5

2

3

م
1
2
3
4
5
6

الكلية

41

عدد ح�ضور
امل�ؤمترات

عدد امل�شاركة
ببحث

عدد رئا�سة
اجلل�سات

عدد مرات
التحكيم

العلوم والآداب �شروره

30

9

1

8

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

5

7

1

3

املجتمع

15

11

2

1

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

6

2

2

1

علوم احلا�سب

7

33

6

41

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

4

8

2

4

العلوم والآداب جنران

42

61

1

15

عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

12

15

1

2

الإجمايل

406

257

22

92

�إجمايل عدد اع�ضاء هيئة التدري�س

81

86

13

21

م
7
8
9
10

42

الكلية

                  

ﻣﺟﻛﻡ
%۱۲
ﺣﺿﻭﺭ
ﻣﺅﺗﻣﺭﺍﺕ
%٥۲

ﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺑﺣﺙ
%۳۳

ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺟﻠﺳﺔ
%۳

�شكل ( )10التوزيع الن�سبي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ح�سب منط امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية خالل الفرتة من 2014/2011
يت�ضح من هذا ال�ش��كل زيادة ن�س��بة امل�ؤمترات التي �شارك فيها اع�ضاء هيئة التدري���س باحل�ضور فقط كانت  , % 52وكانت ن�سبة امل�ؤمترات التي مت فيها
�إلقاء البحوث  هي  % 33ون�سبة امل�ؤمترات التي مت فيها حتكيم الأبحاث  هي   % 12وجاءت ن�سبة امل�ؤمترات التي مت فيها رئا�سة اجلل�سات .% 3
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�شكل ( )11منط م�شاركة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات باحل�ضور �أو امل�شاركة ببحث �أو رئا�سة جل�سة
 �أو حتكيم ح�سب الكليات خالل الفرتة من .2014/2011
يت�ضح من ال�شكل ال�سابق واجلدول التايل:
زي��ادة معدل ح�ضور اع�ضاء هيئة التدري���س يف الكليات ال�صحية للم�ؤمترات وذلك بن�س��بة  % 46على م�س��توى كليات اجلامعة ،ث��م كلية العلوم والآداب
جنران بن�س��بة  ،% 11تلتها كلية ال�ش��ريعة بن�س��بة  ،% 10وكلية الرتبية بن�سبة  ،% 9ثم كلية العلوم والآداب �شروره بن�سبة  ،% 8ثم كلية العلوم الإدارية
بن�سبة .% 6
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زيادة معدل عدد رئا�س��ة اجلل�س��ات يف امل�ؤمترات العلمية لأع�ضاء هيئة تدري���س الكليات ال�صحية وذلك بن�س��بة  % 36على م�س��توى كليات اجلامعة ،ثم
كلية علوم احلا�سب بن�سبة  ،% 27ثم كلية العلوم الإدارية بن�سبة  ،% 18وكلية املجتمع بن�سبة  ،% 9وكليتي العلوم والآداب جنران و�شروره بن�سبة .% 5
زيادة معدل التحكيم يف امل�ؤمترات التي �ش��ارك فيها �أع�ضاء هيئة التدري���س يف كلية علوم احلا�س��ب وكانت الن�سبة  ،% 45ثم كلية العلوم والآداب جنران
بن�سبة  ،% 16ثم كلية العلوم الإدارية بن�سبة  ،% 13ثم كلية الرتبية بن�سبة  ،% 10ثم جاءت كلية العلوم والآداب �شروره بن�سبة .% 9
 .4-9-3توزيع االبحاث املن�شورة خالل � 3سنوات الأخرية وفق معامل الت�أثري للمجالت العلمية.
اجلدول التايل يو�ضح عدد والن�سبة املئوية لإجمايل االبحاث املن�شورة خالل ال�سنوات الأخري وفق معامل الت�أثري   Impact factorللمجالت العلمية.
مت تق�سيم مدى معامل الت�أثري اىل �أربع فئات� ،أقل من � , 1أكرث من  1اىل � , 2أكرث من  2اىل � , 3أكرث من .3
جدول ( )10بيان بالن�شر يف جمالت ذات معامل ت�أثري وعدد ون�سب الأبحاث املن�شورة خالل � 3سنوات ( 1435/1433هـ)
�أقل من 1

�أكرث من  1اىل 2

�أكرث من  2اىل 3

اكرث من 3

مدى معامل الت�أثري
عدد الأبحاث

53

78

51

42

الن�سبة املئوية

%23,6

%35

%22,7

%18,7

45

ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻥ ۳
% ۱۹
ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ۱
% ۲۳
ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ۱ﺍﻟﻰ
۲
% ۳٥

ﺍﻛﺛﺭ ﻣﻥ
 ۲ﺍﻟﻰ ۳
% ۲۳

�شكل ( )12التوزيع الن�سبي لعدد االبحاث املن�شورة خالل � 3سنوات الأخرية وفق معامل الت�أثري للمجالت العلمية
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  10 -3اتفاقيات التعاون الدولية واملحلية لدى جامعة جنران:
وقع��ت اجلامع��ة عدد من االتفاقيات يف جمال بن��اء معامل البحثية وخدمات طالب الدرا�س��ات العليا وتبادل الزيارات بني الأ�س��اتذة والطالب يف �إطار
تب��ادل اخلربات العلمية والتعاون والتن�س��يق والتبادل العلم��ي مع اجلامعات العريقة وم�ؤ�س�س��ات التعليم العايل باململكة العربية ال�س��عودية والهيئات
التعليمية املتميزة بالدول العربية والأوربية ،بيانها كالتايل:
جدول ( )11بيان ب�أ�سماء اجلهات املتعاونة مع جامعة جنران والهدف من التعاون
ا�سم اجلهة املتعاونة مع جامعة
جنران
جامعة �شنبوك الوطنية

الدولة

الهدف من التعاون

كوريا اجلنوبية

تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س وطالب اجلامعة يف جمال الت�صميم الهند�سي
لأجهزة النانو من خالل ت�شكيل ودرا�سة البنى التحتية للج�سيمات متناهية
الدقة ،وت�صميم �أجهزة و�أدوات النانو للتطبيقات املختلفة

جامعة غرناطة

�إ�سبانيا

تبادل اخلربات و�إجراء �أبحاث م�شرتكة يف جمال تكنولوجيا النانو

الأكادميية ال�صينية للعلوم

ال�صني

�إجراء �أبحاث م�شرتكة يف جمال تكنولوجيا النانو واملواد املتقدمة

املركز القومي للبحوث

م�صر

التعاون العلمي يف املجاالت املختلفة يف تكنولوجيا النانو

معهد املحفزات والبرتوكيماويات
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتكنولوجيا

�إ�سبانيا
اململكة العربية
ال�سعودية

�إجراء �أبحاث يف جمال تطبيق تكنولوجيا النانو يف �أبحاث احلفازات
ال�صناعية والبرتوكيماويات
تقدمي ور�ش عمل تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني على التقدم
للح�صول على م�شروعات بحثية ممولة
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� .11-3أخالقيات البحث العلمي:
البحث العلمي لي���س غر�ضا ي�س��تهدف لذاته و�إمنا هو و�سيلة لتنمية املجتمع وحل م�شكالته ،ولذلك يجب �أن ي�ستند على م�صفوفة من القيم والأخالق
الإن�سانية ،وقد تبنت اجلامعة " الإطار الأخالقي للبحث العلمي " والذي من خالله يعي�ش الباحث يف �أجواء تخيم عليها جملة من املفاهيم والأخالق
احلميدة التي �سوف يكون لها الأثر البالغ يف نزاهة م�سرية البحث العلمي يف اجلامعة.
 .12 -3الكرا�سي البحثية بجامعة جنران      :
حتتل كرا�س��ي البحث العلمي مكانة مرموقة يف ر�س��الة اجلامعة البحثية ،لذا ت�س��عى جامعة جنران �س��عيا حثيثا لإن�ش��اء وتنفيذ الكرا�س��ي العلمية يف
خمتلف املجاالت ال�شرعية والعلمية التطبيقية والهند�سية والرتبوية والإن�سانية والطبية .وقد ت�شرفت اجلامعة بانطالقة باكورة الكرا�سي البحثية
واملتمثل يف " كر�س��ي الأمري م�ش��عل بن عبد اهلل يف جمال �أبحاث الأمرا�ض امل�ستوطنة " يف  1431/1/10هـ املوافق 2009/12/27م .والذي يهدف اىل خدمة
املنطقة من خالل تطبيق الأبحاث الطبية التطبيقية لدرا�سة الأمرا�ض املعدية يف منطقة جنران من حيث �أنواعها ومعدل انت�شارها ومعدل الإ�صابة
بها ومعدل الوفيات منها وكذلك درا�سة م�سببات الأمرا�ض امل�ستوطنة وطرق الوقاية والعالج .وقد جرى تنفيذ عدد من الأبحاث ومت الن�شر يف جمالت
عاملي��ة حمكم��ة .ملحق رق��م  27يو�ضح بيان مبلخ�ص الأبحاث التي مت ن�ش��رها من خالل كر�س��ي الأمري م�ش��عل بن عبد اهلل يف جم��ال �أبحاث الأمرا�ض 
امل�ستوطنة .اجلدول التايل يو�ضح بيان ب�أ�سماء الأبحاث التي مت ن�شرها.
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جدول ( )12الأبحاث التي مت ن�شرها من خالل كر�سي الأمري م�شعل بن عبد اهلل يف جمال الأمرا�ض امل�ستوطنة  1435هـ
عنوان االبحاث

م
1

اال�صابة بالفريو�س الكبدي (ب) يف منطقة جنران

2

انت�شار مر�ض التك�سوبالزماجوندياي يف منطقة جنران باململكة العربية ال�سعودية

3

انت�شار الإ�صابة مبر�ض الربو�سيال يف الإن�سان واحليوان مبنطقة جنران

4

اجلانب الوبائي ملر�ض الرب�ص يف منطقة جنران باململكة العربية ال�سعودية

5

مقارنة زيادة معدل التخرث يف الأطفال امل�صابني ب�أنيميا البحر املتو�سط وانيميا اخلاليا املنجلية مبنطقة جنران

6

بحث قيا�سات الدم الطبيعية واعتالل الهيموجلوبني يف �أطفال منطقة جنران

7

.الت�شخي�ص املناعي واجلزيئي ملر�ض احلمى املالطية الب�شرية يف منطقة جنران

8

املقاومة الأولية لأدوية م�ضادات الدرن يف الدرن الرئوي بجنوب غرب اململكة العربية ال�سعودية

9

�أ�سباب االلتهاب احلاد للمعدة واالمعاء يف االطفال امل�صابني مبنطقة جنران – اململكة العربية ال�سعودية

10

الك�شف عن الفريو�سات املعوية يف امليه اجلوفية يف جنران وتواجدها يف براز الإن�سان واحليوان
عدم وجود عالقة ذات داللة اح�صائية بني وظائف اجلهاز التنف�سي والر�ضاعة الطبيعية لدى اطفال املدار�س االبتدائية
ال�سعوديني يف مدينة جنران
معدل انت�شار حمى الوادي املت�صدع واحلمى املالطية يف جنوب غرب اململكة العربية ال�سعودية

11
12

تتطل��ع اجلامع��ة �إىل زي��ادة الكرا�س��ي البحثية لديه��ا وتنوع تخ�ص�صاته��ا ،و�أي�ض ًا اال�س��تفادة م��ن املدينة اجلامعية اجلدي��دة وعائد الأوق��اف للمباين
ً
وف�ضال عن االفادة م��ن البيئة الرتاثية والتاريخي��ة والأدبية ملنطقة
وامل�ش��روعات التي �س��وف تقوم عليها لل�ص��رف على متطلبات الكرا�س��ي البحثية
جنران.
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 .13-3تقرير فريق املراجعني الدوليني بعد زيارة املراجعة اخلارجية التطويرية امل�ؤ�س�سية جلامعة جنران  وفقا مل�شروع التقومي التطويري بني جامعة
جنران والهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي:
يف �إطار م�ش��روع التق��ومي التطويري الذي وقعته جامعة جران مع الهيئة الوطنية للتقومي واالعتم��اد الأكادميي  ،NCAAAقام فريق من املراجعني
الدوليني مع م�ست�ش��ارين من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي بزيارة مراجعة خارجية تطويرية على امل�س��توى امل�ؤ�س�س��ي جلامعة جنران
يف الفرتة من � 14إىل  19مار�س 2015م ،وقامت الهيئة ب�إر�سال تقرير فريق املراجعني الدوليني �إىل جامعة جنران بعد الزيارة ،وقد �إحتوى التقريرعلى
تقييم �شامل ودقيق ملدى �إ�ستيفاء جامعة جنران ملعايري االعتماد الأكادميي امل�ؤ�س�سي التي و�ضعتها الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي ،وكان
املعيار العا�شر الذي ميثل البحث العلمي من �ضمن هذه املعايري ،وقد ح�صل هذا املعيار على اف�ضل معيار من حيث عدد اال�شادات   .
وقد قامت اللجنة املخت�صة بفريق �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي بجامعة جنران بدرا�سة التقرير درا�سة وافية خا�صة اجلزئية املتعلقة
مبعي��ار البحث العلمي و�أ�س��فرت هذه الدرا�س��ة عن حتديد عدد من نقاط القوة ونق��اط ال�ضعف املتعلقة مبنظومة البحث العلمي والأن�ش��طة املرتبطة
بجامعة جنران ،والتي و�ضعت يف الإعتبار يف املراحل املختلفة لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي بجامعة جنران.
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 -4حتليل البيئة اخلارجية:
� .1-4سيا�سات البحث العلمي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي:
�1 .1أجمعت كافة امل�ؤ�س�س��ات البحثية على �أن هناك حاجة ما�س��ة �إىل �سيا�سة وطنية للبحث العلمي والتطور على م�ستوى دول اخلليج يكون من �ش�أنها ما
يلي
2 .2ت�شجيع �أن�شطة البحوث والتطوير من خالل الآليات الت�شريعية واملالية والتنظيمية.
3 .3حتقيق توازن يف قدرات البحوث والتطورات بني املجاالت املختلفة مع الأخذ يف االعتبار العنا�صر املميزة للكفايات الب�شرية املتوفرة �أو للخامات �أو
للمواقع �أو غري ذلك
4 .4التن�س��يق بني وحدات البحوث والتطورات داخل جماالت الإنتاج واخلدمات ،وبني هذه املجاالت من جهة وبني اجلامعات ومراكز البحوث ووحدات
املعلومات من جهة �أخرى.
5 .5تعظي��م اال�س��تفادة من العالقات الدولية يف جماالت العل��م والتكنولوجيا واملعلومات ،مبا يعود بالفائدة على البنية الأ�سا�س��ية الوطنية يف البحوث
والتطوير.
 .2-4وزارة التعليم العايل:
 .1-2-4املعر�ض وامل�ؤمتر الدويل للتعليم العايل و اتفاقيات التعاون الدولية:
ميث��ل املعر�ض وامل�ؤمتر ال��دويل للتعليم العايل جزءاً من جهود وزارة التعلي��م العايل املتوا�صلة للرقي بنوعية التعليم الع��ايل باململكة  ,والذي تنظمه
ُ
كرمية من خادم احلرمني ال�ش��ريفني يف مرك��ز الريا�ض الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات مبدينة الريا���ض وبح�ضور القيادات الأكادميية
برعاية
ال��وزارة
ٍ
ٍ
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ومديري اجلامعات املحلية والعاملية .وي�س��عى املعر�ض �إىل ا�س��ت�ضافة اجلامعات وم�ؤ�س�س��ات التعليم العايل العاملية حتت مظلة واحدة يف اململكة العربية
ُ
التعليم العايل
تبادل اخلربات ،ولقاء القيادات الأكادميية والإدارية من عدة دول ،ومتكن م�ؤ�س�سات
فر�صة
ال�سعودية متتزج فيه التجارب ،وتتاح فيه
ِ
ِ
و�أع�ضاءه��ا م��ن التعرف على جت��ارب جديدة ،وخربات متعددة ،وو�س��ائل حديثة ،و�إمكانات عاملي��ة خمتلفة .ويوفر املعر�ض وامل�ؤمت��ر قاعدة لتوقيع
اتفاقات للتعاون الدويل بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف اململكة ونظرياتها العاملية يف املجالني العام واخلا�ص يف جمال التعليم العايل �سواء داخل اململكة
�أو خارجها.
ي�س��تقطب املعر���ض �أف�ضل اجلامع��ات املتميزة يف قائمة الت�صنيف العاملي� ،إىل جانب عدد من م�ؤ�س�س��ات التعليم العايل العاملي��ة واملنظمات الدولية ذات
العالق��ة ،يف خط��وة ت�ؤك��د متيزه وجتاوب اجلامعات العاملي��ة مع دعوة وزارة التعليم العايل ،وذلك عطف ًا على ما يحظى به املعر�ض من �س��معة وا�س��عة،
�إىل جانب اجلامعات ال�س��عودية واملعاهد العليا وهيئات القيا���س والتقومي واالعتماد الأكادميي والتعلم الإلكرتوين والتعليم عن بعد ومراكز الأبحاث
والدرا�سات.
وي�شهد املعر�ض تنظيم العديد من حلقات النقا�ش ،واملحا�ضرات ،والدورات التدريبية ،وور�ش العمل والذي ت�شارك فيه ال�شركات الكربى مثل ال�شركة
ال�س��عودية لل�صناعات الأ�سا�س��ية (�سابك) و�شركة �أرامكو ال�س��عودية انطالق ًا من امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات ال�س��عودية وت�أكيداً اللتزامهم بدعم
التعليم العايل وتنمية املعرفة وتطوير املهارات القيادية يف اململكة.
وي�س��تقطب احل��دث �أعدادًا كبرية من الطالب والطالبات ال�س��عوديني خا�صة راغبي االبتعاث للتعرف على �أه��م اجلامعات العاملية ،حيث يوفر برنامج
خادم احلرمني لالبتعاث اخلارجي حال ًيا منح ًا للدرا�سة يف اخلارج للعديد من الطلبة ال�سعوديني.
ت�ستغل هذه امل�ؤمترات يف توقيع االتفاقيات الدولية يف جمال التعاون العلمي بني اجلامعات ال�سعودية واجلامعات العاملية الكربى يف خطوة تعك�س �سعي
اجلامعات الوطنية احلثيث ملواكبة نظرياتها العاملية واكت�س��اب اخلربة ،وتعزيز �أوا�صر التعاون بينها وبني اجلامعات العريقة لال�ستفادة من اخلربات،
يف جمال البحث العلمي وتقدمي اخلدمات للطالب والطالبات ال�سعوديني الراغبني يف ا�ستكمال حت�صيلهم العلمي يف اجلامعات العاملية  .
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وحتر�ص جامعة جنران على امل�ش��اركة ال�س��نوية الفاعلة يف هذا احلدث ،وتقوم بحجز جناح خا�ص بها داخل املعر�ض مزود بكافة املعلومات والتقارير
اخلا�صة بر�ؤية ور�س��الة اجلامعة و�أهدافها الإ�سرتاتيجية و�أن�ش��طتها يف جمال التعليم والتعلم ،والبحث العلمي ،وامل�شاركة املجتمعية ،وتر�سل اجلامعة
ع��دد كبري من الطالب و�أع�ضاء هيئة التدري���س ومن يف حكمه��م والباحثني ،كما يحر�ص عدد كبري من القيادات الإدارية والأكادميية على امل�ش��اركة
الفعالة يف وقائع امل�ؤمتر واملعر�ض ،وقد حققت اجلامعة عدداً من الأهداف والغايات ,حيث مت عقد عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من اجلامعات العاملية
واملراكز الدولية ,كما ُتقدم اجلامعة نف�سها بني اجلامعات من خالل عدة ن�شاطات يف املعر�ض منها جتهيز هدايا لهذه املنا�سبة مب�ستويات خمتلفة ,و�أدلة
أ�سي�س��ها ,مدعمة بالأرقام واحلقائق ،و�أثبتت الوثائق �أن جن��اح اجلامعة يحظى بزيارة معايل وزير
تعريفية باجلامعة وب�إجنازاتها وم�ش��اريعها منذ ت�
ُ
التعليم العايل وعدد من �أ�صحاب املعايل الوزراء وال�سمو الأمراء ومدراء اجلامعات وامل�س�ؤولني يف وزارة التعليم العايل ,كما يحظي اجلناح ب�إقبال كبري
من قبل الزائرين للتعرف على �إمكانيات اجلامعة يف جميع وحداتها.
 .2-2-4مراكز التميز البحثي يف اجلامعات ال�سعودية:
ت�س��عى وزارة التعليم العايل �إىل حتقيق ريادة عاملية يف �ش��تى التخ�ص�صات العلمية من خالل الإبداع والتميز يف الأداء ،وحر�صا من الوزارة على حتقيق
توجه��ات خطة التنمية العا�ش��رة للدول��ة التي ركزت على دعم وت�ش��جيع البحث العلمي والتطور التقنـ��ي لتعزيز كفاءة االقت�ص��اد الوطني ،ومواكبة
التوج��ه نحو اقت�ص��اد املعرفة ،من خالل عدد من املبادرات والربامج ،لذا �أطلقت الوزارة مبادرتها ب�إن�ش��اء مراكز التمي��ز البحثي يف عدد من اجلامعات
ال�سعودية على مرحلتني ،بعد حتديد ون�شر القواعد املنظمة ملراكز التميز البحثي وزارة التعليم العايل.
وترى الوزارة �أن هذه املراكز �س��وف ت�س��اهم يف حتقيق بع�ض �أهداف حمور البحث العلمي �ضمن خطة �أفاق اال�س�تراتيجية للتعليم العايل ،والتي ت�شمل
�إن�ش��اء مراكز بحثية فعالة ،وحتقيق اجلامعات ملراتب متقدمة يف الت�صنيفات العاملية وتوجيه البحث العلمي مبا يخدم حتول االقت�صاد ال�س��عودي نحو
االقت�صاد املعريف ،واال�ستفادة من الكفاءات املتاحة املتميزة  .و�أن هذه املراكز �ستفتح جماالت رحبة للتعاون مع جامعات عاملية لال�ستفادة من خرباتها
وجتاربها املتميزة مما يعزز ويربز دور اململكة الريادي يف ت�شجيع العلم والعلماء و�إ�سهامها يف دفع عجلة البحث العلمي.
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وق��د ق��ام الفريق املخت�ص بالتحليل البيئي بدرا�س��ة وتقييم املعلومات والإح�صائيات التي مت جمعها عن مراك��ز التميز البحثي يف عديد من اجلامعات
ال�سعودية ،كما مت عمل درا�سة مقارنة مع �أو�ضاع و�أن�شطة املركز الواعد للمج�سات لإليكرتونية بجامعة جنران.
  .3-4الكرا�سي البحثية يف اجلامعات ال�سعودية:
تعت�بر الكرا�س��ي البحثية �أحد �أهم امل�صادر الفاعل��ة يف تطوير املعارف العلمية ،والتقني��ات احلديثة ،وحتقيق التنمية املجتمعي��ة ،والتميز املعريف يف
املجاالت العلمية واالقت�صادية واالجتماعية وغريها ،كما �أنها ت�سهم يف تطوير الإبداع واالبتكار ،الذي يهدف �إىل حتقيق ال�شراكة املجتمعية بجوانبها
املادية ،والإن�س��انية ،ويحقق اال�س��تفادة امل�أمولة من التقنيات ،والإمكانات املتوافرة يف اجلامعة خلدمة املجتمع وحل م�ش��كالته ،والإ�س��هام يف ا�ستدامة
التنمية ،و�إثراء املعرفة واقت�صادياتها.
ميث��ل كر�س��ي البحث :وحدة جامعي��ة ذات مرونة �إداري��ة ومالية ،مهمتها ت�ش��جيع املجاالت الواقعة خارج اجلامعة على الإ�س��هام يف بن��اء بيئة بحثية
وا�ست�شارية ،وت�سهيل عملها يف هذا املجال.
بلغ��ت الكرا�س��ي العلمي��ة يف اجلامعات ال�س��عودية ع��دد  193كر�س��ي ًا علمي ًا ترك��ز على جوان��ب التنمية العلمي��ة والتطبيقي��ة والطبي��ة واالقت�صادية
واالجتماعية وال�ش��رعية ،ومت عمل درا�س��ة مقارنة بني بع�ض الكرا�س��ي البحثية يف بع�ض اجلامعات ال�س��عودية مثل جامعة امللك عبد العزيز وكر�سي
الأمري م�شعل يف جمال �أبحاث الأمرا�ض املتوطنة مبنطقة جنران
 .4-4مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية:
تعد مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية هيئة م�ستقلة تتبع مبا�شرة رئا�سة جمل�س الوزراء .ت�أ�س�ست يف عام  1397هـ  1977 /م مبوجب املر�سوم امللكي
رقم :م  60 /و�أطلق عليها عند الإن�شاء ا�سم املركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا الذي تغري فيما بعد مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 61 /الذي �صدر يف عام
 1405هـ  1985 /م �إىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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�أهداف املدينة:
1 .1دعم وت�شجيع البحث العلمي للأغرا�ض التطبيقية.
2 .2تن�سيق �أن�شطة م�ؤ�س�سات ومراكز البحوث العلمية مبا يتنا�سب مع متطلبات التنمية يف اململكة.
3 .3التعاون مع الأجهزة املخت�صة لتحديد الأولويات وال�سيا�سات الوطنية يف جمال العلوم والتقنية من �أجل بناء قاعدة علمية تقنية خلدمة التنمية
يف املجاالت الزراعية وال�صناعية والتعدينية وغريها.
�4 .4إن�شاء البنية الأ�سا�سية لدعم البحث العلمي يف اململكة ،مبا يف ذلك برامج املنح البحثية و�شبكات االت�صال بني الباحثني وقواعد املعلومات البحثية
5 .5القيام ببحوث تطبيقية يف معاهد البحوث املتخ�ص�صة التي تتبع املدينة.
ويتبع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية عدد  8معاهد بحوث متخ�ص�صة يف جماالت الطاقة والفلك واجليوفيزياء واال�ست�شعار عن بُعد واملوارد
الطبيعي��ة والبيئية والب�ترول وال�صناعات البرتوكيميائية والطاقة الذرية والإلكرتونيات واحلا�س��بات ومركز الأجهزة العلمية ،مت حتديد �أق�س��ام
علمية بكل هذه املعاهد مع و�ضع الأهداف والتخ�ص�صات لكل منها.
وت�س��عى جامعة جن��ران للتعاون العلمي مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا ،ومت دعوة بع���ض القيادات العلمية يف املدينة لزيارة جامعة
جنران ،حيث قاموا بتقدمي ور���ش عمل لأع�ضاء هيئة الرتي���س ومن يف حكمهم والباحثني بجامعة جنران لتو�ضيح كيفية الإ�س��تفادة من �أنواع الدعم
املختلف��ة الت��ي تقدمها مدينة امللك عبد العزي��ز للعلوم والتكنولوجي��ا يف جمال البحث العلمي ،كما ق��ام بع�ض القيادات العلمي��ة بجامعة جنران بعدد
م��ن الزيارات العلمية للمدينة لتوثيق الروابط امل�ش�تركة بني جامعة جن��ران ومدينة امللك عبد العزيز للعل��وم والتكنولوجيا يف جمال البحث العلمي
والأن�شطة املرتبطة.
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 5-4اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار:
                 الدرا�س��ات املرجعي��ة الت��ي �أجرته��ا جلنة الدرا�س��ات املرجعية بفريق �إعداد اخلطة الإ�س�تراتيجية للبحث العلم��ي بجامعة جنران على اخلطة
الوطنية ال�ش��املة للعلوم والتقنية والإبتكار بعيدة املدى �أظهرت �أنه ميكن الإ�س��تفادة من الربامج وم�ش��روعات العلوم والتقنية التي �إنبثقت عن هذه
اخلطة ب�إدراجها وو�ضعها يف الإعتبار عند �إعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي بجامعة جنران.
 .6-4ال�شراكات مع قطاع الأعمال اخلا�ص واحلكومي يف اجلامعات ال�سعودية:
�إن دع��م �ش��ركات وم�ؤ�س�س��ات املجال اخلا�ص واحلكوم��ي للبحث العلمي باجلامعات م��ن العوامل املهمة التي ت���ؤدي �إىل النهو�ض بالبح��ث العلمي وو�صوله
ملرحل��ة التموي��ل الذاتي يف هذه اجلامعات وي�أخذ هذا الدعم �أوجه عديدة منها متويل امل�ش��اريع البحثية �أو منح جوائ��ز يف الإبداع والتميز العلمي �أو
املن��ح الدرا�س��ية للح�صول على درجة املاج�س��تري �أو الدكتوراه يف موا�ضيع بحثية ،وقد مت درا�س��ة عدد من احلاالت الت��ي مت فيها دعم بع�ض اجلامعات
ال�س��عودية من قبل هذه ال�ش��ركات وامل�ؤ�س�سات ،وذلك لت�شجيع ال�شراكات العلمية بني جامعة جنران وجمال الأعمال �سواء على م�ستوى املجال اخلا�ص �أو
املجال احلكومي  ،و�سوف يو�ضع ذلك يف االعتبار يف املراحل املختلفة لإعداد اخلطة الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي بجامعة جنران   .
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 -5نتائج التحليل البيئي ملنظومة البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة بجامعة جنران:
�أظه��رت نتائج التحلي��ل البيئي ملنظومة البحث العلمي والأن�ش��طة املرتبطة بجامعة جنران بع���ض نقاط القوة التي
متيزت بها اجلامعة والتي ميكن ا�ستثمارها على النحو الذي يحقق ر�سالتها؛ كما �أظهرت بع�ض نقاط ال�ضعف التي قد
ت�ؤث��ر على كفاءة وفاعلية �أداء البحث العلمي باجلامعة .كما اظهرت النتائج بع�ض الفر�ص املتاحة �إذا مت ا�س��تغاللها
والإ�س��تفادة منها �س��وف يكون له م��ردود طيب على تقدم نتائ��ج البحث العلمي باجلامعة ،وكذل��ك بع�ض التهديدات
التي يجب التعامل معها مبا يتنا�سب لتفادي ت�أثريها على م�ستوى الإنتاج العلمي للجامعة.

نقاط القوة :Strengths
1 .1تبني عمادة البحث العلمي لنظام متويل امل�شرعات البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
2 .2اجلهود الوا�ضحة  لوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي لتح�سني جودة البحث العلمي.
3 .3قيام جامعة جنران بابتعاث خريجيها املتميزين للح�صول على درجة املاج�ستري والدكتوراة من جامعات دولية وطنية مرموقة.
4 .4قيام جامعة جنران بتوفري البنية التحتية املالئمة للبحث العلمي بالكليات وبع�ض مراكز البحث  العلمي.
5 .5وجود كوادر م�ؤهلة من �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني متكنها من عقد م�ؤمترات علمية لطالب وطالبات مرحلة البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
6 .6تنوع الإنتاج العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س يف املجاالت املتخ�ص�صة املختلفة .
7 .7الإ�سهامات املتميزة لأع�ضاء هيئة التدري�س يف امل�ؤمترات والن�شر العلمي .
8 .8التميز البحثي للمركز الواعد للمج�سات الإلكرتونية املتخ�ص�ص يف جمال النانو تكنولوجي على م�ستوى اململكة .
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9 .9عدد اال�ش��ادات التي ح�صل عليها معيار البحث العلمي (ك�أف�ضل معيار من حيث العدد) يف تقرير فريق املراجعني الدوليني بعد املراجعة اخلارجية
التطويرية امل�ؤ�س�سية للجامعة
نقاط ال�ضعف   :Weaknesses
1 .1عدم وجود �آلية للتقييم ال�سنوي للإنتاج العلمي يف املراكز البحثية باجلامعة.
2 .2عدم وجود �سيا�س��ة ملزمة لإ�س��تخدام معيار البحث العلمي يف التقييم الدوري لأع�ضاء هيئة التدري���س ومن يف حكمهم والباحثني� ،أ�سوة بالتقييم
الذي يجرى لغر�ض الرتقية.
3 .3عدم وجود �شراكات علمية كافية بني جامعة جنران واجلامعات الأخرى املهتمة بالبحث العلمي ومراكز الأبحاث على امل�ستوى الوطني والدويل.
4 .4عدم وجود هياكل تنظيمية ولوائح داخلية منظمة لعمل مراكز البحوث باجلامعة.
5 .5عدم وجود خطة بحثية  ملعظم مراكز البحوث باجلامعة.
6 .6عدم وجود برنامج متخ�ص�ص لتوجيه و�إر�شاد الباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ومن يف حكمهم يف الأمور املتعلقة بالبحث العلمي.
�7 .7ضعف �إنت�شار ثقافة الت�سويق الإقت�صادي للأبحاث العلمية بني الباحثني و�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم باجلامعة.
�8 .8ضعف الفعاليات العلمية املختلفة من م�ؤمترات وندوات علمية باجلامعة .
9 .9عدم وجود تقييم للمرافق والتجهيزات اخلا�صة بالبحث العلمي على م�ستوى الربامج .
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الفر�ص :Opportunities
1 .1وجود اجتاهات �سيا�سية وت�شريعية وطنية للتو�سع يف جماالت البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة باململكة العربية ال�سعودية.
2 .2الدعم املقدم من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا للبحث العلمي والأن�شطة املرتبطة باجلامعات ال�سعودية.
�3 .3إمكاني��ة عقد �إتفاقي��ات تعاون دويل يف جمال البحث العلمي مع اجلامعات ومراكز البحوث الدولية التي ت�ش��ارك �س��نويا يف م�ؤمتر ومعر�ض التعليم
العايل الذي تنظمه �سنويا وزارة التعليم (جمال التعليم العايل)  .
�4 .4إنت�شار ثقافة الدعم املادي املقدم من املجتمع لدعم الكرا�سي البحثية يف اجلامعات .
5 .5تنامي ثقافة التعاون العلمي والبحثي مع اجلامعات ال�سعودية لدى �شركات وم�ؤ�س�سات جمال الأعمال على م�ستوى املجال احلكومي واخلا�ص.
التهديدات :Threats
1 .1التطورات التكنولوجية واالكت�شافات العلمية املت�سارعة يف التقنيات والربامج والأجهزة امل�ستخدمة يف البحث العلمي على م�ستوى العامل.
�2 .2صعوبة احلفاظ والإبقاء على الكفاءات العلمية املتميزة باجلامعة ،ل ُبعد منطقة جنران وعدم جاذبيتها لأع�ضاء هيئة التدري�س والكوادر الفنية
املتميزة.
3 .3احتمالية انخفا�ض ميزانية البحث العلمي املخ�ص�صة من اجلامعة نظرا للظروف الراهنة .
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ثاني ًا :الر�ؤية والر�سالة والقيم
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ثالثا  :التوجهات اال�سرتاتيجية  -الأهداف
امل�شروعات – م�ؤ�شرات الأداء
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الأهداف

التوجهات اال�سرتاتيجية

تطوير مرافق وجتهيزات البحث العلمي وفقا للمعايري القيا�سية
البيئة البحثية املحفزة

توفري م�صادر املعلومات وقواعد البيانات خلدمة اغرا�ض البحث العلمي
تنمية مهارات البحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
تعزيز نظم التمويل والتحفيز للإنتاج العلمي املميز

االبتكار والإبداع
ال�شراكات البحثية
نحو اقت�صاد املعرفة
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�إنتاج بحوث علمية وتطبيقية مبتكرة
رعاية ودعم املبتكرين واملبدعني
بناء �شراكات بحثية على امل�ستوى الوطني والعاملي
الدعم املتميز للأبحاث ذات املردود االقت�صادي واملرتبطة بال�صناعة

التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

امل�شروع
-1ا�ستكمال جتهيز املعامل
البحثية املتخ�ص�صة
بالكليات واملراكز البحثية

م�ؤ�شرات الأداء
-1زيادة �سنوية يف معدل االنفاق على ا�ستكمال جتهيزات املعامل ال تقل عن %10

البيئة البحثية املحفزة

-2درجة ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني عن جتهيزات املعامل البحثية ال
تقل عن %80
الأول :تطوير
مرافق وجتهيزات
-1يوجد عقود �صيانة مع ال�شركات املتخ�ص�صة �أو موظفني فنيني متخ�ص�صني
البحث العلمي وفقا -2و�ضع وتفعيل نظام �شامل
ل�صيانة مرافق وجتهيزات -2ن�سبة امل�شاكل والأعطال يف جتهيزات املعامل واملراكز البحثية ال تتعدي %5
للمعايري القيا�سية
�سنوي ًا من عدد الأجهزة
البحث العلمي بالكليات
-3ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني عن �أعمال ال�صيانة ال تقل عن %90
واملراكز البحثية
�سنوي ًا
 .1معدل الزيادة يف عدد الدوريات وقواعد البيانات التي ت�شرتك فيها اجلامعة ال
الثاين :توفري
م�صادر املعلومات -1تطوير وحتديث املكتبة تقل عن � %2سنوي ًا
وقواعد البيانات املركزية واملكتبات
 .2معدل الزيادة يف عدد الكتب العلمية واملراجع ال يقل عن � %10سنوي ًا
خلدمة اغرا�ض املتخ�ص�صة بالكليات
 .3ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س عن م�صادر املعلومات باجلامعة ال تقل عن .%80
البحث العلمي
-1عدد ور�ش العمل والدورات التدريبية التي يتم تنفيذها من اخلطة ال يقل عن
-1و�ضع وتنفيذ خطة
الثالث :تنمية
%90
تدريبية �سنوية لتطوير
مهارات البحث
مهارات �أع�ضاء هيئة
-2درجة ر�ضا املتدربني من �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني ال تقل عن %80
العلمي لأع�ضاء
التدري�س (ت�شمل طالب
هيئة التدري�س الدرا�سات العليا) بناء على -3يو�ضع م�ؤ�شر بامل�ستهدف من ن�سبة املتدربني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني
�سنويا ....وليكن  %60من �أع�ضاء هيئة التدري�س
درا�سة احتياجاتهم
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التوجه
اال�سرتاتيجي

البيئة البحثية املحفزة
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الهدف
اال�سرتاتيجي

امل�شروع
.1تطوير الئحة مكاف�آت
التقدير والتميز يف جمال
البحث العلمي

الرابع :تعزيز نظم .2ا�ستحداث �آلية لت�شجيع
التمويل والتحفيز التقدم للجوائز العلمية
للإنتاج العلمي حملي ًا ودولي ًا
املميز
.3ا�ستحداث �آلية للت�سويق
التجاري للأبحاث
التطبيقية واملرتبطة
بخدمة وق�ضايا املجتمع

م�ؤ�شرات الأداء
وجود جائزة �سنوية با�سم جامعة جنران يف جمال الأبحاث العلمية
معدل ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س عن بنود الئحة مكاف�آت التقدير والتميز يف
جمال البحث العلمي ال يقل عن %80
زيادة الدعم املقدم من اجلامعة للبحث العلمي بن�سبة � %2سنوي ًا -
زيادة معدل الأبحاث العلمية احلائزة على جوائز علمية حملية ودولية ال تقل
عن %2
معدل الزيادة يف الت�سويق التجاري للأبحاث التطبيقية ال يقل عن � %5سنوي ًا

التوجه
اال�سرتاتيجي

الهدف
اال�سرتاتيجي

امل�شروع

االبتكار والإبداع

-1و�ضع �سيا�سات لت�شجيع
اخلام�س :تعزيز الباحثني لإنتاج بحوث
االبتكار والإبداع علمية مبتكرة
عند �إجراء
البحوث العلمية �-2إنتاج بحوث علمية
التطبيقية
تطبيقية مبتكرة

ال�ساد�س :رعاية
ودعم املبتكرين
واملبدعني

م�ؤ�شرات الأداء
معدل ر�ضا �أع�ضاء هيئة التدري�س عن املعايري (�سيا�سات اجلامعة لت�شجيع
البحوث املبتكرة التي حددتها اجلامعة ال يقل عن %80
وجود قائمة ت�شمل جماالت االبتكار املتاحة باجلامعة وتتوافق مع املجاالت
العاملية لالبتكار بن�سبة %60
زيادة ن�سبة البحوث املبتكرة وفق معايري اجلامعة املعتمدة (املعايري التي حددتها
اجلامعة بن�سبة � % 10سنوي
عدد اخلدمات التي وفرتها اجلامعة للمبتكرين وللمبدعني

-1درا�سة احتياجات
املبتكرين واملبدعني العامة
زيادة �أعداد املبتكرين واملبدعني بن�سبة � %3سنويا
واخلا�صة
-2ا�ستحداث �آلية لرعاية
ن�سبة ر�ضا املبتكرين واملبدعني عن اخلدمات التي تقدمها اجلامعة لهم بن�سبة ال
ودعم
.تقل عن %80
املبتكرين واملبدعني
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التوجه
اال�سرتاتيجي
ال�شراكات البحثية نحو اقت�صاد
املعرفة

68

الهدف
اال�سرتاتيجي
ال�سابع :بناء
�شراكات بحثية
على امل�ستوى
الوطني والعاملي
الثامن :الدعم
املتميز للأبحاث
ذات املردود
االقت�صادي
واملرتبطة
بال�صناعة

امل�شروع
-1عمل خطة تنفيذية
لعقد �شراكات وطنية
وعاملية (لعمل م�شروعات
بحثية م�شرتكة بناء على
.احل�صر
 .1تطوير معايري القبول
والدعم للم�شروعات
.البحثية امل�شرتكة
 .2ا�ستحداث جائزة
للتميز البحثي ذات املردود
.االقت�صادي

م�ؤ�شرات الأداء

زيادة عدد ال�شراكات البحثية ال�سنوية مبعدل �شراكة لكل قطاع بحثي

الزيادة ال�سنوية يف ن�سبة البحوث ذات املردود االقت�صادي بن�سبة � %10سنويا

رابع ًا  :التوجهات البحثية للتخ�ص�صات  
الأكادميية بجامعة جنران
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جمال العلوم ال�شرعية :

الكلية

التوجهات البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

ال�شريعة

.1
.2
.3
.4
.5
.1

ال�شريعة
و�أ�صول الدين
�أ�صول الدين
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الأولويات البحثية

.2
.3
.4
.5

1الفقه املقارن و�أ�صول الفقه.
2ال�سيا�سة ال�شرعية.

وامل�س��تجدات
3الق�ضاي��ا الفقهي��ة املعا�ص��رة (املعام�لات املالي��ة والق�ضايا الطبية
يف املجاالت الأخرى).
4الرتاث الفقهي وحتقيقه.
5الق�ضايا املعا�صرة.
1الق�ضايا املعا�صرة.

2احلديث ال�شريف وعلومه.
3التف�سري وعلومه.
4العقيدة.
5الدعوة الإ�سالمية.

جمال العلوم الرتبوية:

الكلية

الرتبية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

1 .1تقومي املناهج احلديثة :الكتاب املدر�س��ي ،الو�س��ائل التعليمية ،الرتبية العملية امليدانية ،مقررات
ق�سم املناهج باجلامعة....
2 .2االجتاه��ات احلديث��ة يف ا�س�تراتيجيات التدري���س :وميك��ن �أن ي�ش��مل ه��ذا التوجه :ط��رق التعليم
اجلامعي مثل ا�س�تراتيجيات ما وراء املعرفة ،طرق التعليم بالتعليم العام مثل ا�س�تراتيجيات التعلم
املناهج وطرق
التدري�س
البنائي.
3 .3ا�س��تخدام التكنولوجي��ا والتعل��م االلك�تروين يف التدري���س� :أنظم��ة التعل��م االلك�تروين وفاعلية
الف�صول االفرتا�ضية يف تدري�س مقررات املناهج وطرق التدري�س
4 .4دور الرتبية يف التنمية الب�شرية  :الوعي البيئي " الوعي الفكري" امل�سئولية االجتماعية.
�1 .1أثر التدخل املبكر يف تقليل �صعوبات التعلم.
2 .2فاعلية جمال حتليل ال�سلوك يف خف�ض الن�شاط احلركي الزائد.
3 .3الق�ضايا املعا�صرة و�أثرها يف التدري�س لذوي احلاجات اخلا�صة.
4 .4دور الأن�شطة املعرفية يف تعلم تعليم ذوي احلاجات اخلا�صة.
5 .5البحوث املتعلقة باال�سرتاتيجيات الأف�ضل والفعالة يف تعليم ذوي �صعوبات التعلم.
6 .6املعايري العاملية مل�ؤ�س�سات الرتبية اخلا�صة.
الرتبية اخلا�صة
7 .7املعايري العاملية يف تقييم معلمي الرتبية اخلا�صة ،وخا�صة معلمي (�صعوبات التعلم).
�8 .8أث��ر التنوع الثق��ايف واالقت�ص��ادي والعائلي والبيئ��ة االجتماعية يف تعلي��م ذوي احلاجات اخلا�صة،
وفئة �صعوبات التعلم.
9 .9برامج �إعداد وتدريب معلم معلمي �صعوبات التعلم.
1010التقنيات احلديثة يف جمال الرتبية اخلا�صة.
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الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

تابع الرتبية

ق�سم الرتبية
وعلم النف�س

الأولويات البحثية
�أوال  :تخ�ص�ص علم النف�س
1 .1درا�سة امل�شكالت النف�سية لدى الطالب والطالبات وعالقتها ببع�ض املتغريات
�2 .2إعداد الربامج الإر�شادية يف �ضوء الدافعية للتعلم
�3 .3إعداد وت�صميم وتقنني املقايي�س واالختبارات النف�سية على ثقافة منطقة جنران
4 .4درا�سة امل�شكالت النف�سية وعالقتها باملتغريات االجتماعية
5 .5االهتمام بدرا�سة �سيكولوجية ال�شخ�صية يف �ضوء التخ�ص�صات املختلفة لعلم النف�س
6 .6درا�سة عوامل التفكري الإبداعي والتفكري الناقد لدى الطالب والطالبات
ثانيا  :تخ�ص�ص �أ�صول الرتبية :
�أ .الأ�صول الفل�سفية للرتبية:
1 .1املنهج يف �أ�صول الرتبية (نحو منهج جديد لدرا�سة �أ�صول الرتبية).
2 .2نظرية املعرفة يف الفكر (الإن�ساين – الإ�سالمي) وانعكا�ساتها الرتبوية.
3 .3الطبيعة الإن�سانية يف الفكر (الإن�ساين – الإ�سالمي) وانعكا�ساتها الرتبوية.
4 .4النظرية الرتبوية (نحو نظرية تربوية عربية �إ�سالمية).
5 .5القيم املربية.

الكلية

تابع الرتبية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

ب .الأ�صول االقت�صادية للرتبية:
1 .1الكلفة والعائد املتوقع من تطبيق �أنظمة اجلودة واالعتماد الأكادميي يف امل�ؤ�س�سات التعليمية.
2 .2اقت�صادي��ات البحث العلمي (الإنفاق على البحث العلمي يف �ضوء املعدالت العاملية -العائد املتوقع من
البحث العلمي).
جـ :الأ�صول االجتماعية والثقافية للرتبية:
1 .1جودة اخلدمات التعليمية يف املدار�س واجلامعات.
2 .2دور م�ؤ�س�سات الرتبية املختلفة يف بناء جمتمع املعرفة.
ق�سم الرتبية
3 .3الدور الرتبوي لو�سائط التوا�صل االجتماعي احلديثة.
تابع وعلم النف�س
�4 .4أثر العوملة وتداعياتها الثقافية على القيم يف املجتمعات الإ�س�لامية (املواطنة  -االنتماء – ال�ش��ورى
– قيم حقوق الإن�سان).
5 .5توظيف لغة اجل�سد يف العملية التعليمية.
6 .6اجلامعة االفرتا�ضية والتعليم عن بعد لتعليم الأقليات امل�سلمة يف العامل والبيئات النائية.
7 .7م�شكالت �إنتاج ون�شر املعرفة يف العامل العربي.
8 .8متطلبات تطبيق التعلم الإلكرتوين يف املدار�س واجلامعات.
9 .9نحو تطبيق منوذج املدر�سة الذكية  SMART Schoolيف املدار�س ال�سعودية.

73

الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

تابع ق�سم
الرتبية وعلم
النف�س

ثالثا  تخ�ص�ص الإدارة الرتبوية :
1 .1التخطيط اال�سرتاتيجي ملديري ومديرات املدار�س باال�ستناد �إىل معايري �ضمان اجلودة ال�شاملة.
�2 .2إعداد مديري املدار�س يف ظل امل�ستجدات املعا�صرة .
3 .3تدريب مديري املدار�س �أثناء اخلدمة يف �ضوء امل�ستجدات املعا�صرة.
� 4 .4إك�ساب مديري املدار�س مهارات التعامل مع التكنولوجيا وتوظيفها.
5 .5التثقيف العام ملديري املدار�س وتزويدهم ب�أنواع الثقافات الإدارية املختلفة .
�6 .6إك�ساب مديري املدار�س املهارات الالزمة لعملية توجيه املتعلمني التوجيه ال�صحيح املتزن.
7 .7تقومي مديري املدار�س لأداء املعلمني يف �ضوء فل�سفة اجلودة املحلية والعاملية وامل�ستجدات املعا�صرة
8 .8تطوير برامج تتعلق مبديري املدار���س بكلية الرتبية بجامعة جنران يف �ضوء بع�ض معايري اجلودة
املحلية والعاملية.
9 .9التنمية املهنية ملديري املدار�س يف �ضوء متطلبات جمتمع املعرفة.

تابع الرتبية

ريا�ض الأطفال
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.1
.2
.3
.4
.5

1الت�أ�صيل الإ�سالمي لرتبية الطفل .
2م�شكالت الطفولة
3االجتاهات العاملية يف تطوير برامج ريا�ض الأطفال.
4الربامج املجتمعية للطفولة.
5نظم الطفولة.

الكلية

تابع الرتبية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

جمال املالب�س والن�سيج:
1 .1الر�سم والت�صوير الت�شكيلي
2 .2جمال تن�سيق الزهور داخل امل�سكن وامل�ؤ�س�سات وامليادين
3 .3تطوير �إنتاج مكمالت الزى من حيث الت�صميم واخلامات امل�ستخدمة
4 .4الأ�شغال الفنية والبيئية وا�ستخدامها لرت�شيد الإنفاق وتنمية ال�صناعات ال�صغرية
5 .5التقنيات احلديثة يف ر�سم وتع�شيق الباترون وكيفية اال�ستفادة منها يف جمال املالب�س اجلاهزة.
6 .6االبتكار يف ت�صميم الأزياء.
7 .7املن�سوجات والعناية بها.
االقت�صاد املنزيل 8 .8الرتيكو اليدوي وكيفية اال�ستفادة منه لتنمية ال�صناعات ال�صغرية.
9 .9الأ�ساليب احلديثة يف الطباعة وجماالت ا�ستخدمها
1010مالب�س الطفل واملالب�س املنزلية ومالب�س املن�سبات وكيفية
1111اال�ستفادة منها لرت�شيد اال�ستهالك يف الأ�سرة.
1212ا�ستخدام التطريز اليدوي والآيل يف تنمية ال�صناعات ال�صغرية.
1313الأ�ساليب احلديثة يف التطريز الآيل وكيفية اال�ستفادة منه يف م�صانع املالب�س اجلاهزة.
1414ا�ستخدام التطريز اليدوي والآيل والأ�شغال الفنية والطباعة يف جمال جتميل امللب�س.
1515ا�ستخدام التطريز اليدوي والآيل والطباعة يف جمال الأ�شغال الفنية.
1616اال�ستفادة من املالب�س القدمية و�إعادة ت�أهيلها لت�صبح مواكبة للمو�ضة.
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الكلية

تابع الرتبية

76

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

تابع االقت�صاد
املنزيل

جمال التغذية وعلوم الأطعمة :
1 .1جمال التغذية العالجية ملر�ضي
 (2 .2ال�س��كر -ارتف��اع �ضغ��ط الدم – الف�ش��ل الكلوي احل��اد واملزمن – �أمرا���ض الكبد ب�أنواعه��ا املختلفة –
ه�شا�شة العظام – القلب وت�صلب ال�شرايني -ال�سمنة )
جمال امليكروبيولوجي :
3 .3عم��ل بع�ض املنتج��ات الغذائية التي تفي��د فئات خا�صة مثل فئ��ة مر�ضي ال�س��كر – مر�ضي الكبد –
ال�سمنة.
4 .4جمال تغذية الفئات احل�سا�سة مثل ( الأطفال  ,املراهقني  ,احلوامل  ,املر�ضعات  ,امل�سنني  ,الريا�ضيني
 ,وتغذية ذوي االحتياجات اخلا�صة.
5 .5العادات واملعتقدات الغذائية اخلاطئة لدي الطالبات .
6 .6ظهور حاالت البدانة يف اململكة والطرق احلديثة للوقاية منها.
7 .7تر�شيد اال�ستهالك الغذائي.

احلا�سب الآيل
(تربوي)

مهارات احلا�سب الآيل للمعلمني.

جمال العلوم والآداب:
الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية
Applied and theoretical linguistics, and literary studies
Comparative Syntactic analysis of English-Arabic languages
Modern teaching methods
Improving English skills
Teaching English as a foreign language.
Problems encountered by Arabs learning English as a second language.

اللغة االجنليزية

•
•
•
•
•
•

• English Translations of the Qur’an

العلوم والآداب

الفيزياء

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

•ق�ضايا جودة التعليم يف جمال اللغة االجنليزية
•الدرا�سات ال�صوتية املعتمدة على املعامل اللغوية
•اجتاهات معلمي وطلبة اللغة االجنليزية جتاة درا�سة اللغة االجنليزية
1املواد الكهروحرارية النانومرتية.
2الإمناء البللوري ودرا�سة اخلوا�ص الفيزيائية لبع�ض البللورات �شبه املو�صلة.
3حماكاة الرتكيبات النانوية ودرا�سة �أثر العيوب النقطية علي خوا�صها الكيميائية والكهربية.
4درا�سة ت�صادم االنوية عند طاقات عالية.
5قيا�س��ات بيئية ا�ش��عاعية لبع�ض العنا�صر امل�ش��عة لعينات من الرتبة واملاء والهواء با�ستخدام كا�شف
اجلرمانيوم عايل النقاوة.
6درا�سة نظرية وجتريبية .solid state Gas Sensors
7قيا�س اال�شعاعات الناجتة من بع�ض مواد البناء امل�ستخدمة يف البيئة النجرانية.
8قيا�س الرادون    222-يف  املياه املعدنية با�ستخدام كا�شف اجلرمانيوم عايل النقاوة.

77

الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الكيمياء

العلوم والآداب

الأولويات البحثية
.1
.2
.3
.4
.5

1تطوير  حفازات – خوا�ص بوليمرات – �إ�ضافات لتح�سني خوا�ص زيوت التزييت.
2حت�ضري مركبات ع�ضويه لها ت�أثريات بيولوجيه وفارماكولوجية  وفيزيائية.
3ا�ستخال�ص مركبات ع�ضويه لها ت�أثريات بيولوجيه من نباتات طبيعية.
4درا�سة وحتليل املركبات الع�ضويه وغري الع�ضويه.
5تقدير بع�ض العنا�صر يف املنتجات الغذائية املختلفه والتي لها ت�أثريات �سلبية علي �صحة االن�سان.

.1
.2

1درا�سات يف النحو وال�صرف.
2درا�س��ات يف علم اللغة  من درا�س��ة بع�ض الظواهر اللغوية القدمية يف اللهجات القدمية و يف اللهجات
املحلية احلديثة .
3الأدب يف ع�ص��وره املختلفة  الع�صر اجلاهلي والإ�س�لامي والعبا�س��ي والع�صر احلديث ،ودرا�س��ة القيم
املو�ضوعية واخل�صائ�ص الفنية لل�شعر ال�شعبي.
4البالغة وعلم املعاين والبيان والبديع.
5بحوث نقدية – تطبيقية.
6تطوي��ر برنام��ج اللغ��ة العربي��ة ((يف املق��ررات – �أداء �أع�ض��اء هيئ��ة التدري���س – ا�س�تراتيجيات  
التدري�س)).

.3
اللغة العربية
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.4
.5
.6

:جمال علوم احلا�سب ونظم املعلومات
الأولويات البحثية
Software Engineering
• Computer Aided Design
• Geometric Modeling
• Web Accessibility for Disabled People
• Cloud and Grid Computation
• Reversible logic and quantum computation
• Artificial Intelligence and Expert Systems
• Physical Computation
Networking
• Wireless Sensor Networking
• Wireless Communication
Artificial Intelligent
• Educational Data Mining
• Optimization Problems
• Educational Data Mining
• Swarm Intelligence
• Artificial Intelligence & Security
• Social Network Analysis
• Data Warehousing
Database and Data management
• Information system management
• Software Reliability Engineering OLAP
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التوجهات
البحثية ح�سب
الق�سم/ الربنامج

الكلية

علوم احلا�سب

علوم احلا�سب
ونظم املعلومات

نظم املعلومات

:جمال العلوم الهند�سية

الأولويات البحثية
Electrical
• Renewable Energy
• Power, Drive, Control Systems
• Communication Systems
Civil
• Remediation of problematic soils
• Environmental and water resources
• Repair and Rehabilitation of concrete and steel structures
Architecture
• Architecture and Engineering Education
• Energy in architecture
• Sustainability in architecture and urban planning
• Mechanical Engineering: Applied Mechanics
• Chemical Engineering: Renewable energy

التوجهات
البحثية ح�سب
الق�سم/ الربنامج

الكلية

الهند�سة
الكهربية

الهند�سة املدنية
الهند�سة
الهند�سة
املعمارية
الهند�سة
امليكانيكية
والكيميائية
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جمال خدمة املجتمع:

الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية
Artificial Intelligence.
Networking.
Multimedia Database.
Database.
Data Mining.
E. Learning.
Multimedia and IT.
Intelligent Programming System.

نظم املعلومات
املجتمع

�إدارة �أعمال

.1
.2
.3
.4

•
•
•
•
•
•
•
•

1التنمية الإدارية يف منطقة جنران.
2امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة و�أثرها على التنمية االقت�صادية.
3معوقات ت�سويق املنتجات الزراعية يف منطقة جنران االقت�صاد.
4التعرث املايل و�أثرها على دعم م�شاريع التنمية املحلية.
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جمال التهيئة التح�ضريية لطالب اجلامعة:

الكلية
ال�سنة
التح�ضريية
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التوجهات البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم
.1
املهارات اللغوية وال�شخ�صية .2
ومهارات الريا�ضيات واحلا�سب
.3
الآيل
.4

الأولويات البحثية
1مهارات اللغة االجنليزية.
2مهارات الريا�ضيات.
3مهارات احلا�سب اللآيل.
 4مهارات تطوير الذات.

جمال العلوم ال�صحية:

الكلية

العلوم الطبية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

1 .1قيا�س اجلرعات الإ�شعاعية خالل فحو�صات الأ�شعة .
2 .2تطوير �شبيه ج�سم الإن�سان "فانتوم" للأ�شعة املقطعية ،املوجات ال�صوتية   .
�3 .3ضبط اجلودة لأجهزة الت�شخي�ص الإ�شعاعي.
4 .4ا�ستخدام الأفالم لتقدير اجلرعات الإ�شعاعية يف فحو�صات الأ�شعة.
5 .5معدل الكبد الدهني يف مر�ضي جنران(�)60-20سنة يف م�ست�شفيي امللك خالد (دي�سمرب-2011دي�سمرب.)2012
العلوم الإ�شعاعية
6 .6امل�شاكل التي تواجه طالبات جامعة جنران ق�سم الأ�شعة �إثناء فرتة التدريب العملي.
7 .7القيادة يف جمال الأ�شعة الت�شخي�صية الع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سودانية خالل .2013-2012
8 .8التطبيب والت�شخي�ص الإ�شعاعي عن بعد يف اململكة العربية ال�سعودية.
Telemedicine and Teleradiology in Saudi Arabia9.9
1010العالج بالأ�شعة با�ستخدام تقنية التوموثربي Tomotherapy slice therapy

التطبيقية
العالج الطبيعي

املختربات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1العالج الطبيعي لأمرا�ض الباطنة وامل�سنني.
2العالج الطبيعي لأمرا�ض الأع�صاب وجراحتها.
3العالج الطبيعي لأمرا�ض الأطفال وجراحتها.
4العالج الطبيعي لأمرا�ض العظام وجراحتها.
5العالج الطبيعي لأمرا�ض اجلهاز الدوري التنف�سي والقلب.
6العالج الطبيعي لإ�صابات املالعب.
7العالج الطبيعي با�ستخدام و�سائل العالج املختلفة.

املختربات الإكلينيكية.
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الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

التمري�ض

التمري�ض

ال�صيدلة

الطب
واجلراحة
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الأولويات البحثية
1 .1دور التمري�ض يف ن�شر الوعي ال�صحي لدى املواطنني مبنطقة جنران.
2 .2تطوير العملية التعليمية بربنامج التمري�ض بجامعة جنران.

.1
.2
.3
ال�صيدلة
.4
.5
.1
.2
.3
الطب واجلراحة
.4
.5

1العقاقري الطبية.
2الكيمياء ال�صيدلية.
3ال�صيدالنيات.
 4علم الأدوية.
 5ال�صيدلة ال�سريرية.
 1الأمرا�ض امل�ستوطنة مبنطقة جنران.
2الأمرا�ض املعدية.
�3أمرا�ض الع�صر (ارتفاع �ضغط الدم ،داء البول ال�سكري).
4الأمرا�ض الوراثية امل�شهورة باملنطقة.
� 5أمرا���ض ال�ش��يخوخة املختلف��ة مث��ل �أمرا���ض القل��ب وال�ش��رايني ،والأمرا�ض الع�صبي��ة ،واجللط��ات الدماغية،
ال�سرطان والأمرا�ض املزمنة الأخرى مثل الف�شل الكلوي.

الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

طب الأ�سنان

طب الأ�سنان

الأولويات البحثية
1 .1ا�ستعمال مواد احل�شوات والتعوي�ضات املتطورة (مواد النانو).
2 .2الطرق احلديثة يف زراعة الأ�سنان وا�ستخدام املواد املتطورة واملتوافقة بيولوجيا لتعوي�ض العظم.
3 .3عم��ل �إ�ضافات وحتوي��رات للمواد امل�س��تخدمة يف الرتكيبات املتحركة و بي��ان ت�أثرياتها على كف��اءة الأداء بعد
زمنية.
4 .4دقة و كفاءة املخرجات املختلفة جلهاز( كاد كام) واملتعدد الأبعاد يف العيادات واملعامل.
5 .5الكفاءة العملية لأجهزة الليزر احلديثة  امل�ستخدمة يف طب الأ�سنان وت�أثرياتها الالحقة .
6 .6كفاءة و ت�أثريات ا�ستخدام �أجهزة وو�سائل  حفر اال�سنان احلديثة غري املميكنة وغري تقليدية .
7 .7درا�سة ن�سب �أمرا�ض الأ�سنان يف الأطفال وم�ؤثراتها البيئية .
8. Mechanical and physical properties of dental materials.
9. Prevalence and prevention of dental caries.
10. Nano technology in dentistry.
11. Laser applications in dentistry.
12. Forensic odontology.
13. Researches related to Orthodontic and implants in dentistry.
14. Researches related to removable appliances.
15. Researches related to orofacial lesion and its managments.
16. esearches related to Behaviour and stress in dentistry.
17. Researches related to Shielding prophylaxis efficiency and techniques during radio therapy.
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جمال العلوم الإدارية:

الكلية

التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم

الأولويات البحثية

�إدارة الأعمال

التحفي��ز -اجل��ودة ال�ش��املة  -الإبداع الإداري  -ال�ص��راع التنظيمي –الت�س��ويق  -العالقات العامة  -املوارد الب�ش��رية
 الت�أمني الإ�س�لامي  -التجارة الدولية �-إدارة املن�ش���آت -نظم املعلومات  -الأ�س��واق املالية  -الطرق الكمية   -املن�ش���آتال�صغرية  -الإدارة املالية  -عالقات العمالت  -ر�أ���س املال الفكري  -البنوك الإ�س�لامية  -احلوكمة الر�شيدة  -م�شاكل
الإر�شاد الأكادميي.

الإدارة العامة
العلوم الإدارية

املحا�سبة
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1التخطيط اال�سرتاتيجي.
2العالقات العامة يف الإدارة.
�3إدارة الأزمات التدريب والتطوير الإداري.
4املفاهيم احلديثة لإدارة الأعمال املكتبية.
� 5إدارة امل�ست�شفيات.
6القيادة والرقابة الإدارية.
�7إدارة املنظمات الدولية.
� 8إدارة التنمية.
9اجلودة ال�شاملة.
1معايري املحا�سبة الدولية  مالئمة تطبيقها يف ال�شركات ال�سعودية
 2حوكمة ال�شركات والقوائم املالية وجلان املراجعة.
3البيانات املحا�سبية و�أ�سعار الأ�سهم.
4دور الأرباح والقيمة الدفرتية لل�سهم يف حتديد �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق املايل.
�5سيا�سات توزيع الأرباح يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية.
6حوكمة ال�شركات وم�شاكل ال�سوق املايل.
7امل�ؤ�س�سات و�سوق املال.

جمال املراكز البحثية املتخ�ص�صة:
التوجهات
البحثية ح�سب
الربنامج /الق�سم
.1
.2
�أبحاث
.3
النانوتكنولوجي
.4
خلدمة ق�ضايا
البيئة والتنمية .5
.6
.7

الأولويات البحثية
�1صناعة و ت�صميم مواد نانومرتية.
2املج�سات الكيميائية والغازية.
3املج�سات الرتانزي�ستور.
4املج�سات الكهروكيميائية.
5املج�سات ال�ضوئية.
6املج�سات املغناطي�سية.
�7أجهزة االبتعاث املجايل.
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خام�س ًا � :سيا�سات جامعة جنران يف البحث العلمي
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�أوال   :االلتزام بالئحة البحث العلمي املوحدة
 1 .1تلت��زم جامعة جن��ران بالالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�س��عودية ال�صادرة بقرار جمل���س التعليم العايل رق��م (1419/10/2هـ)املتخذ
يف اجلل�س��ة (العا�ش��رة) ملجل���س التعليم العايل املعقودة بتاريخ 1419/2/6هـ ،املتوج مبوافقة خادم احلرمني ال�ش��ريفني رئي�س جمل�س التعليم العايل
بالتوجيه الربقي رقم /7ب 4403/وتاريخ 1419/4/2هـ ،والتعديالت التي �أدخلت عليها ،او �أي تعديل يظهر عليها م�ستقبال.
 2 .2تق��وم جامع��ة جن��ران بتنفي��ذ الالئحة املوحدة للبح��ث العلمي من خ�لال القرارات التنفيذي��ة التي ت�صدر من جمل���س اجلامع��ة ووكالة اجلامعة
للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وعمادة البحث العلمي ،وفق اخت�صا�صات و�صالحيات كل جهة.
ثانيا  :االلتزام بالالئحة املنظمة ل�ش�ؤون من�سوبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم
1 .1تلتزم جامعة جنران بالالئحة املنظمة ل�ش���ؤون من�س��وبي اجلامعات ال�سعوديني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم  ،وال�صادرة بقرار جمل�س
التعليم العايل رقم 1427/6/4هـ ،املتخذ يف اجلل�سة ال�ساد�سة ملجل�س التعليم العايل املعقود بتاريخ  1417/8/26هـ ،او �أي تعديل يظهر عليها م�ستقبال.
2 .2تق��وم الوح��دات الإدارية والأكادميية  بجامعة جنران بتطبيق البنود التي وردت يف الالئحة املنظمة ل�ش���ؤون من�س��وبي اجلامعات ال�س��عوديني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم ،واخلا�صة مبعايري تقييم الإنتاج العلمي للمتقدمني للرتقية .
ثالث ًا � :سيا�سات البحث العلمي يف اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة
اعتمدت اجلامعة �سيا�ساتها للبحث العلمي من خالل اخلطة اال�سرتاتيجية للجامعة والتي جاء ال�سيا�سات العامة فيها للبحث العلمي على النحو التايل
1 .1مالئمة ن�شاط البحث العلمي باجلامعة وتوافقه مع املعايري العاملية للبحث العلمي وتوفري امليزانية املالية التي تدعم هذا التوجه .
2 .2دعم البيئة البحثية باجلامعة لت�س��هم يف �إثراء املعرفة الإن�س��انية بكافة فروعها للو�صول �إىل �إ�ضافات علمية وتطبيقية مبتكرة وفق م�س��تويات
جودة متميزة يف اخلدمات التي تلبي متطلبات امل�ستفيدين وترقى �إىل تطلعاتهم.
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3 .3دعم البحوث و الدرا�س��ات التطبيقية يف منطقة جنران للإ�س��هام يف الك�ش��ف عن مواردها الطبيعية و تطوير وتنمية املنطقة واحلفاظ على تراثها
الأدبي واملعماري والتاريخي .
4 .4ت�ش��جع اجلامعة التع��اونَ مع املجال ال�صناعي ،وهيئ��ات البحث العلمي الأخرى ،والتعاون مع اجلامعات وم�ؤ�س�س��ات البحث العلمي على م�س��توى دول
جمل�س التعاون اخلليجي والعامل ككل .
5 .5ت�شجع اجلامعة اال�ستثمار التجاري يف البحث العلمي مثل درا�سات اجلدوى والدرا�سات الفنية املتعلقة بالتخ�ص�صات املوجودة يف اجلامعة
6 .6التو�سع يف نظام الكرا�سي البحثية لتمويل امل�شروعات البحثية باجلامعة واال�ستعانة ب�أموال الزكاة يف هذا ال�ش�أن .
�7 .7إن�شاء برامج درا�سات عليا تت�صف بالعمق العلمي والبحثي مبا ي�ضمن قدرة تناف�سية عالية للجامعة يف جمال الدرا�سات العليا بني م�ؤ�س�سات التعليم
العايل املناظرة حملي ًا و�إقليميا .
8 .8تعرتف اجلامعة ب�شكل منا�سب وكامل ب�إ�سهامات طالب وطالبات الدرا�سات العليا يف امل�شروعات البحثية امل�شرتكة .
املعلومات املتعلقة ب�أبحاثهم و�أن�ش��طتهم العلمية املحكمة ذات ال�صلة باملقررات
9 .9ت�ش��جيع هيئة التدري�س على �أن تت�ضمن مقرراتـُ��هم التي يدر�سونها
ِ
التي يدر�سونها ،بالإ�ضافة �إىل التطورات املهمة يف جمال تخ�ص�صاتهم بعد �إقرارها من جمل�س الق�سم العلمي .
1010تلتزم اجلامعة فيما يتعلق بنتائج البحوث بال�ضوابط الواردة يف وثيقة حقوق امللكية الفكرية والن�شر الإلكرتوين باململكة العربية ال�سعودية  .
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رابع ًا� :إدارة منظومة البحث العلمي بجامعة جنران
تقع م�س���ؤولية تطبيق �سيا�س��ات البحث العلمي واللوائح والإجراءات املرتبطة به��ا ،ومتابعة تنفيذها وتطويرها على وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا
والبح��ث العلم��ي ،والكيان��ات التي تتبعها �إداريا وفق الهي��كل التنظيمي جلامعة جنران ،كل فيما يخ�صه وفقا لنظام جمل���س التعلي��م العايل واجلامعات
ال�صادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم  8/2وتاريخ 1414/6/4هـ ،ولوائحه التنفيذية وما �صدر ب�ش�أنها من تعديالت ،وهذه الكيانات كالتايل:
•املجل�س العلمي.
•عمادة البحث العلمي.
•عمادة الدرا�سات العليا.
•عمادة �ش�ؤون املكتبات.
•معهد الدرا�سات واخلدمات اال�ست�شارية  .
•مراكز الأبحاث والتميز وكرا�سي البحث.
•�إدارة الإبتعاث والتدريب.
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خام�س ًا  :التخطيط للبحث العلمي
  1 .1ت�ستند وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي يف �إدارة منظومة البحث العلمي على الإدارة الإ�سرتاتيجية وفق خطة �إ�سرتاتيجية للبحث
العلمي على م�ستوى اجلامعة وفقا للمنهجيات العلمية العاملية املتعارف عليها يف هذا ال�ش�أن.
 2 .2تقوم عمادة البحث العلمي مبتابعة وتقييم وتطوير اخلطة الإ�سرتاتيجية جلامعة جنران ،ل�ضمان حتقيق ر�سالة اجلامعة و�أهدافها الإ�سرتاتيجية
يف هذا ال�ش�أن .
3 .3يلتزم كل برنامج بكل ق�س��م من الأق�س��ام العلمي��ة بالكليات بتقدمي التوجهات البحثي��ة للربنامج مع تو�ضيح عالقتها وم��دى انبثاقها من اخلطة
الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي .
4 .4ت�س��تند اجلامعة ووحداتها الأكادميية والبحثية عند �إعداد اخلطط الإ�س�تراتيجية للبحث العلمي بها بخطط التنمية الوطنية للمملكة العربية
ال�سعودية وحاجات جمتمع منطقة جنران ،مع االهتمام بتوثيق التعاون مع جمال ال�صناعة.
 5 .5تتبنى جامعة جنران وكافة وحداتها الأكادميية والبحثية يف خططها الإ�سرتاتيجية للبحث العلمي بدعم مفهوم االبتكار والإبداع.
6 .6تقوم اجلامعة ووحداتها الأكادميية والبحثية بت�ش��جيع �أع�ضاء هيئة التدري���س والباحثني لإجراء البحوث التطبيقية لدعم التنمية امل�س��تدامة
ملجتمع منطقة جنران وتقدمي الدعم املادي الالزم لذلك .
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�ساد�س ًا  :دعم الأبحاث العلمية
1 .1تقوم اجلامعة بتوفري كافة التجهيزات واملعامل البحثية املتخ�ص�صة والأجهزة العلمية واملواد التي يتطلبها البحث العلمي بالكليات ومراكز البحوث
والدرا�سات باجلامعة ،ومبا يحقق ر�سالة اجلامعة يف هذا اخل�صو�ص.
2 .2ت�ضع وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي �آليات لتنمية املوارد املالية الالزمة لدعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
3 .3تعمل وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلمي على تو�س��يع قاعدة �أع�ضاء هيئة التدري���س املندجمني يف �أن�ش��طة البحث العلمي ،من خالل
االلتزام بال�سيا�سات التالية:
�أ) متويل اجلامعة للأبحاث العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س على �أ�سا�س تناف�سي
•الإعالن ال�سنوي عن جماالت الأبحاث التي تقوم اجلامعة بتمويلها على �أ�سا�س تناف�سي من خالل برنامج تديره عمادة البحث العلمي .
•يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري���س الفائزين بتمويل اجلامعة لأبحاثهم العلمية ،بالقواعد واللوائح التي و�ضعتها عمادة البحث العلمي بجامعة جنران
يف هذا ال�ش�أن.
•يتم �صرف مكاف�أة الباحثني دفعة واحدة بعد االنتهاء من البحث ون�ش��ره �أواحل�صول على قبول بالن�ش��ر يف �إحدى املجالت العلمية املتخ�ص�صة وفقا
للوائح التي و�ضعتها عمادة البحث العلمي يف هذا ال�ش�أن (�أما ال�سلف املطلوبة لت�أمني خامات البحث فت�صرف عند طلبها) على �أن يوا�صل الباحث رفع
التقارير الالزمة عن امل�شروع البحثي كل ثالثة �أ�شهر.
•�ضرورة الإ�شارة �إىل ا�سم اجلامعة مقرون ًا با�سم الباحثني وكذلك الن�ص على �أن البحث مدعوم من عمادة البحث العلمي وي�شار �إىل رقم البحث.
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ب) ميك��ن لوكال��ة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلم��ي – يف بع�ض احلاالت �  -أن تقوم بتوجي��ه منحة بحثية �إىل �إحدى الوح��دات الأكادميية �أو
البحثية لتمويل تنفيذ م�ش��روع بحثي معني  ،يكون له عالقة وثيقة بتحقيق ر�س��الة اجلامعة و�أهدافها الإ�س�تراتيجية يف مرحلة زمنية معينة وفقا
لأولويات اجلامعة يف هذا ال�ش�أن.
ج) ميكن لوكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلمي �أن ت�س��هم يف التمويل اجلزئي لتنفيذ م�ش��روعات بحثية م�ش�تركة م��ع جهات خارجية مثل
املجاالت البحثية بال�شركات والهيئات احلكومية �أو اخلا�صة ،على �أن يقدم طلب من الوحدة الأكادميية �أو البحثية باجلامعة  �إىل عمادة البحث العلمي،
يرفق معه �صورة من العقد بني الأطراف امل�شاركة يو�ضح البنود املختلفة و�إلتزامات كل طرف.
 -4يح��ق لأع�ضاء هيئة التدري���س الراغب�ين يف �إجراء �أبحاث علمية مع جهات خارجية بالداخل �أو اخلارج  احل�صول على تفرغ علمي ،وفقا لل�ش��روط
واللوائح املنظمة لذلك باململكة العربية ال�سعودية.
 -5تق��وم وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلم��ي من خالل عمادة البحث العلم��ي ووحداتها املتخ�ص�صة بو�ضع �آليات لت�أهيل وت�ش��جيع �أع�ضاء
هيئة التدري�س واﻟﺒﺎﺣﺜﻦﻴ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤ�ﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺟﻮاﺋﺰ ﺤﻣﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻲﻓ جماالت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واالبتكار.
�سابع ًا  :متطلبات �إجراء البحوث بالأق�سام العلمية
1 .1يلت��زم �أع�ض��اء هيئة التدري���س بجامعة جنران ب�إجراء �أبحاث علمية ون�ش��ر نتائجها يف جم�لات علمية معرتف بها وذات معام��ل ت�أثري مرتفع ،مع
مراعاة عدم التعار�ض مع الكيانات املجتمعية نتيجة ن�شر هذه الأبحاث.
2 .2تقوم وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلمي بتوجيه �أع�ضاء هيئة التدري���س بالبحث عن م�صادر لتمويل �أبحاثهم العلمية ،مع ا�س��تمرار
جامعة جنران يف تطبيق برناجمها اخلا�ص بدعم ومتويل �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف �إطار تناف�سي
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ثامن ًا � :إدارة البحوث بالأق�سام العلمية
يكون لكل ق�سم من الأق�سام خطة بحثية ت�أخذ يف االعتبار التوجهات البحثية للجامعة بحيث:
 1 .1يقوم ع�ضو هيئة التدري���س ب�إعداد �إ�س��هاماته ال�س��نوية املتوقعة للبحث العلمي وفقا للتوجهات البحثية املعتمدة للربنامج خالل ال�شهر الأول من
العام الأكادميي اجلديد ،بحيث يذكر يف هذه الإ�سهامات  املعلومات التالية عن كل بحث تت�ضمنه  ا�سهاماته املتوقعة :
•�إ�سم البحث .
•هدف البحث.
•عالقة البحث بخطة البحث العلمي للربنامج لذي يتبعه ع�ضو هيئة التدري�س واجلامعة .
•�أ�سماء الباحثني امل�شاركني يف البحث.
•م�صدر متويل البحث (الق�سم العلمي/برنامج متويل الأبحاث العلمية باجلامعة/م�صادر �أخرى).
•تذك��ر م��واد البحث من كيماوي��ات و�أجهزة علمي��ة ومعامل وغريها م��ن متطلبات البح��ث املطلوب من الق�س��م العلمي �أن يوفره��ا لع�ضو هيئة
التدري�س لإجراء البحث ،وذلك يف حالة عدم وجود م�صادر �أخرى لتوفريها.
•مرحلة البحث العلمي (بحث جديد/مراحل �أولية/مراحل نهائية)
• تاريخ بد�أ البحث والتاريخ املتوقع لالنتهاء من البحث.
2 .2يقوم ع�ضو هيئة التدري�س بتقدمي ا�سهاماته املتوقعة للبحث العلمي �إىل رئي�س الق�سم العلمي الذي يتبعه.
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3 .3يقوم جمل���س الق�س��م العلمي  /جلنة البحث العلمي بالق�س��م العلمي بدرا�س��ة خطة البحث العلمي املقدمة من ع�ضو هيئة التدري�س ويتم مناق�شتها
معه و�أخذ قرار ب�ش�أنها �سواء باملوافقة الكلية �أو املوافقة اجلزئية �أو الرف�ض النهائي ،على �أن يرفق مع خطة البحث العلمي عند عر�ضها على جمل�س
الق�سم العلمي تقرير جمل�س الق�سم العلمي  /جلنة البحث العلمي بالق�سم  ،وبحيث يو�ضح يف هذا التقرير العوامل التالية:
�أ) م��دى ارتب��اط الأبحاث العلمية املذكورة يف خطة البحث العلمي لع�ضو هيئة التدري���س بكل من خطة البح��ث العلمي للكلية وخطة البحث
العلمي للق�سم العلمي.
ب) م��دى توف��ر التمويل والأجهزة العلمي��ة والتجهيزات ومواد البح��ث لإجراء البحوث العلمي��ة التي تت�ضمنها اخلط��ة البحثية لع�ضو هيئة
التدري�س.
ج) مدى االلتزام ببنود �سيا�سات البحث العلمي جلامعة جنران.
4 .4يف حالة موافقة جمل���س الق�س��م العلمي على خطة البحث العلمي املقدمة ،يقوم رئي�س الق�س��م العلمي برفع قرار جمل�س الق�سم العلمي ويرفق معه
امل�ستندات الداعمة �إىل عميد الكية/جمل�س الكلية لالعتماد النهائي.
 5 .5يف نهاية العام الأكادميي ،يقدم الق�سم العلمي  تقرير تف�صيلي يت�ضمن الإجنازات واملخرجات التي مت حتقيقها يف خطته البحثية.
تا�سع ًا :امللكية الفكرية
مبا ال يتعار�ض مع الأنظمة واللوائح املنظمة لذلك يف اجلامعات ال�سعودية
�أ) يحق لأع�ضاء هيئة التدري�س االحتفاظ بحقوق امللكية الفكرية للإنتاج البحثي �أو الفكري �أو الإبداعي الذي يتم خارج نطاق الوظيفة التي ي�شغلها
ع�ضو هيئة التدري�س.
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ب) يح��ق لع�ض��و هيئة التدري���س االحتفاظ بحق��وق امللكية الفكري��ة للأعمال الأكادميي��ة الأ�صلية التي لها طاب��ع �أدبي �أو فني وينتجه��ا ع�ضو هيئة
التدري���س بنف�س��ه يف نطاق الوظيفة التي ي�ش��غلها مثل الكتب التي ي�ستخدمها يف التدري���س ،وي�س��تثنى من ذلك نتائج الأعمال التي يقت�صر فيها دور
ع�ضو هيئة التدري�س على الإ�شراف فقط.
ج) يحق لطالب مرحلة البكالوريو���س والدرا�س��ات العليا االحتفاظ بامللكية الفكرية للأعمال التي يقومون ب�إجنازها �أثناء درا�س��تهم مثل م�ش��روعات
التخ��رج ور�س��ائل املاج�س��تري� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت ميكن للجامع��ة �أن توقع اتفاقية مع الطالب قبل بدء الدرا�س��ة �أو �أثناءه��ا ،حيث ت�ؤول امللكية
الفكرية يف هذه احلاالت �إىل اجلامعة ،ومن �أهم هذه احلاالت التي ت�ستدعي التعاقد ما يلي:
1 .1عندما تكون امللكية الفكرية املتوقع التو�صل �إليها مبنية على خمرج �سبق �أن �صدرت له ملكية فكرية خا�صة باجلامعة.
2 .2عندما يكون ملوارد اجلامعة دور رئي�سي وجوهري يف احل�صول على امللكية الفكرية املتوقع التو�صل عليها.
3 .3عندما تكون امللكية الفكرية املتوقع احل�صول عليها نتيجة جهود فريق عمل ي�ضم عددا من من�سوبي اجلامعة.
4 .4عندما يكون دور من�سوبي اجلامعة من الأكادمييني �أو الباحثني امل�شرفني على امل�شروع البحثي  للطالب واملتوقع �أن ي�سفر عن ملكية فكرية ،عبارة
عن دور م�شارك بجانب الدور الإ�شرايف.
5 .5عندما تكون الدرا�سة التي يجريها الطالب ومتوقع �أن ت�سفر عن ملكية فكرية ،تت�ضمن جهة �أو منظمة خارجية كطرف ثالث.
6 .6عندما تكون امللكية الفكرية املتوقع احل�صول عليها ذات قيمة اقت�صادية �أو جتارية تعود بالفائدة على اجلامعة   .
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د) ت�ؤول حقوق امللكية الفكرية �إىل اجلامعة يف احلاالت التالية:
1 .1كل الأعم��ال الت��ي يت��م �إنتاجها وطباعتها ،وت�س��تخدم يف الأعم��ال الإدارية باجلامعة مث��ل مناذج تقييم �أع�ضاء هيئة التدري���س ،وا�س��تطالعات
الر�أي اخلا�صة ب�أن�ش��طة اجلامعة ،ومناذج املراجعة للوحدات الأكادميية والبحثية والإدارية املختلفة باجلامعة ،والنماذج امل�س��تخدمة يف العملية
التعليمية واالمتحانات.
2 .2كل ما يتم �إنتاجه نتيجة تعاقد بني ع�ضو هيئة التدري�س واجلامعة ،مثل الأبحاث التي يتم متويلها من اجلامعة من خالل برنامج متويل الأبحاث
العلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س الذي تديره عمادة البحث العلمي.
3 .3كل ما يتم �إنتاجه من �أعمال يكلف بها ع�ضو هيئة التدري�س من قبل اجلهات املعنية باجلامعة ،ويكون دوره فيها مقت�صرا على الإ�شراف.
عا�شراً  :ر�صد وتقييم �أداء البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة
1 .1تقوم وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وعماداتها امل�ساندة مبتابعة تقييم م�ؤ�شرات �أداء البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة ،وم�ؤ�شرات
الأداء اخلا�صة بالدرا�سات العليا بالوحدات البحثية والأكادميية جلامعة جنران ،وفق اخت�صا�صات و�صالحيات كل جهة.
2 .2تقع م�س�ؤولية متابعة وتقييم م�ؤ�شرات �أداء البحث العلمي لأع�ضاء هيئة التدري�س بالكليات على كل من عميد الكلية ،وجمل�س الق�سم العلمي ،ويف
حالة مراكز البحوث تقع م�س�ؤولية متابعة وتقييم م�ؤ�شرات �أداء البحث العلمي للباحثني على رئي�س املركز.
3 .3توفر وكالة اجلامعة للدرا�س��ات العليا والبحث العلمي قواعد بيانات للبحث العلمي يتم حتديثها ب�صفة م�س��تمرة ،مع توفري �إمكانية الدخول �إليها
لكافة من�سوبي اجلامعة املنخرطني يف البحث العلمي والأن�شطة املرتبطة به.
4 .4يلتزم �أع�ضاء هيئة التدري���س بتقدمي تقرير كامل ومف�صل يف نهاية كل عام �أكادميي عن خمرجاتهم و�أن�ش��طتهم املتعلقة بالبحث العلمي التي مت
�إجنازها �إىل رئي�س الق�سم العلمي التابعني له ،حيث يقوم بدوره بكتابة تقرير حتليلي يرفع �إىل عميد الكلية.
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