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ًعرض تجربة الجامعة اإلسالمٌة فً البحث العلم 

عرض الرؤى المستمبلٌة والخطط االستراتٌجٌة للبحث العلمً فً الجامعة اإلسالمٌة  

 فً ضوء معاٌٌر الجودة واالعتماد األكادٌمً التً من شأنها أن تحمك نملة نوعٌة      

 للبحث العلمً فً الجامعة تجعلها فً مصاف الجامعات العالمٌة المتمٌزة     

 محاولة الوصول لمعاٌٌر أكادٌمٌة لٌاسٌة ٌمكن اتخاذها ممٌاساً ونموذجاً ٌحتذى 

  فً وضع إستراتٌجٌة متكاملة للبحث العلمً تحمك متطلبات الجودة وتؤهل الجامعة     

 2: ص لالعتماد األكادٌمً المؤسسً     

 ظاهر بن فخري الظاهر/ مولع الدكتور

www.drthaher.com 



 التمهٌد وٌشتمل: 

 ًدعم وعناٌة حكومة خادم الحرمٌن الشرٌفٌن بالبحث العلم 

 اهتمام الجامعة اإلسالمٌة بالبحث العلمً منذ نشأتها 

 أهداف واختصاصات عمادة البحث العلمً بالجامعة اإلسالمٌة 

 وٌشتمل( والع البحث العلمً فً الجامعة اإلسالمٌة) :المسم األول:   

التنظٌم اإلداري لعمادة البحث العلمً فً الجامعة                      :المحور األول 

 اإلسالمٌة                      

 ًمجال البحث العلمً فً الجامعة :المحور الثان 

 2:ص مجال خدمة الباحثٌن  :المحور الثالث 



 ًالرؤى المستمبلٌة والخطط اإلستراتٌجٌة والمعاٌٌر األكادٌمٌة  :المسم الثان

والمٌاسٌة للبحث العلمً فً الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنة المنورة فً ضوء 

  :وٌشتملمعاٌٌر الهٌئة الوطنٌة للتموٌم واالعتماد األكادٌمً، 

 البحث العلمً معٌاٌر من معاٌٌر االعتماد األكادٌمً :المحور األول 

 ًتنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً هدف من أهداف  :المحور الثان 

 الجامعة اإلسالمٌة اإلستراتٌجٌة                       

 استراتٌجٌات تنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً فً  :المحور الثالث 

 الجامعة                       

 برامج تنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً فً الجامعة :المحور الرابع  

 3:ص وتشتمل على أهم التوصٌات :الخاتمة 



 التمهٌـد

دعم وعناٌة حكومة خادم الحرمٌن 

   الشرٌفٌن بالبحث العلمً

الالئحة الموحدة / عمادات البحث العلمً •

 (البحث العلمً فً الجامعات

إنشاء المراكز متخصصة / تخصٌص مٌزانٌه •

 الكراسً العلمٌة/ للبحث العلمً

تموٌل : وزاره التعلٌم العالً للبحث العلمً  •

/  مراكز التمٌز البحثً، ومراكز األبحاث الواعدة

 مؤشرات لٌاس وتموٌم للبحث العلمً

مؤسسه الملن عبد العزٌز ورجاله للموهبة  •

وحماٌة الملكٌة الفكرٌة للباحثٌن / واإلبداع

 والمخترعٌن

 مدٌنة الملن عبد العزٌز للعلوم والتمنٌة •

عدد المراكز البحثٌة والعلمٌة فً المملكة  •

 مركز( مائة)أكثر من 

 ًاهتمام الجامعة اإلسالمٌة بالبحث العلم 

 منذ نشأتها 

 أنشأت عمادة البحث العلمً فً الجامعة على مراحل: 

 (هـ1396( )المجلس العلمً)إنشاء  /المرحلة األول  ،

وصالحٌاته شؤون البحوث والدراسات العلمٌة والنشر، 

ووضع الخطط الالزمة لتنشٌط البحث العلمً، واإلشراف 

 على الشؤون العلمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس

 (  مركز البحث العلمً)إنشاء  /المرحلة الثانٌة

، وذلن بهدف اإلسهام فً إغناء المكتبة (هـ1404)

اإلسالمٌة بالبحوث والدراسات العلمٌة اإلسالمٌة، 

 والعربٌة، وإحٌاء التراث اإلسالمً

 مركز البحث )تحوٌل ( هـ1419) /المرحلة الثالثة

،  وصدرت الالئحة (عمادة البحث العلمً)إلى ( العلمً

 الموحدة للبحث العلمً فً الجامعات إلى ٌومنا الحاضر
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مؤشرات لٌاس وتموٌم لبحث 

 العلمً فً الجامعات السعودٌة



 أهداف واختصاصات عمادة البحث العلمً

 أهـداف عمادة البحث العلمً

ــ إبراز المنهج اإلسالمً ومنجزاته فً تارٌخ 

 .  الحضارة والعلوم اإلنسانٌة

ــ جمع التراث العربً واإلسالمً والعناٌة به 

 .وفهرسته وتحمٌمه وتٌسٌره للباحثٌن

تمدٌم المشورة العلمٌة، وتطوٌر الحلول ــ 

 العلمٌة والعملٌة للمشكالت التً تواجه المجتمع

نمل وتوطٌن التمنٌة الحدٌثة والمشاركة فً ــ 

 تطوٌرها لخدمة أغراض التنمٌة

ــ ربط البحث العلمً بأهداف الجامعة وخطط 

 التنمٌة، والبعد عن االزدواجٌة

ــ تنمٌة جٌل من الباحثٌن السعودٌٌن المتمٌزٌن 

 وتدرٌبهم على إجراء البحوث األصٌلة 

 ــ االرتماء بمستوى التعلٌم والدراسات العلٌا

 اختصاصات عمادة البحث العلمً

 ــ التراح خطة البحوث السنوٌة للجامعة ومٌزانٌتها

 ــ تموٌل المشروعات البحثٌة لهٌئة التدرٌس والطلٌة

ــ التراح اللوائح والمواعد واإلجراءات المنظمة للبحث 

 العلمً فً الجامعة

 ــ اإلشراف على مشروعات البحوث ومتابعتها

 ــ التوصٌة بالموافمة على نشر البحوث بعد الحكٌم

 ــ إنشاء لاعدة معلومات لألبحاث الجارٌة والمنتهٌة 

 ــ تنسٌك العمل بٌن مراكز البحوث فً الجامعة، 

 ــ تشجٌع األبحاث المشتركة بٌن األلسام والكلٌات 

 ــ تشجٌع هٌئة التدرٌس على إجراء البحوث

 ــ تنظٌم عملٌة االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة

 ــ توفٌر الموارد المالٌة الالزمة لإلنفاق على البحوث

 ــ إعداد التمارٌر السنوٌة لنشاط البحث العلمً
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 مبنى 

عمادة البحث 

العلمً 

بالجامعة 

 اإلسالمٌة



 اللوائح المنظمة للجامعات السعودٌة



 :ٌشمل

 التنظٌم اإلداري لعمادة البحث العلمً  :المحور األول

 فً الجامعة اإلسالمٌة                  

 مجال البحث العلمً فً الجامعة :المحور الثانً

 مجال خدمة الباحثٌن :المحور الثالث



التنظٌم اإلداري 

لعمادة البحث 

 العلمً
 عميد البحث العلمي

 جملس عمادة البحث العلمي مدير مكتب العميد

 وكيل العمادة للشئون اإلدارية واملالية وكيل العمادة 

 العالقات العلمية

 قاعدة املعلومات

 
 قسم النشر

 

 أمانة جملس العمادة

 قسم اإلصدارات

 الشؤون املالية 

 مكتبة العمادة
 قسم الرتمجة 

 
 النسخ والتصوير

 والصادر والوارد 

 إدارة العمادة 

 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 مديـر الجامعـة

 :ــ اهليكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي1
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 :اللجنة العلٌا لتطوٌر البحث العلمً بالجامعة
 معالً مدٌر الجامعة، وتتولى وضع السٌاسات  ٌرأسها

 العامة للبحث العلمً بالجامعة، ودراسة وإلرار المشارٌع 

 البحثٌة الكبرى 

 لجنة المطابمة
 مراجعة  :مهمتها

 إجابة  الباحثٌن 

 عن ملحوظات 

 المحكمٌن ومدى 

 أخذهم بها

 مجلس عمادة

 البحث العلمً
 فضٌلة عمٌد  ٌرأسها

 البحث العلمً، 

 وتتولى ما تمدم من 

  اختصاصات العمادة

 اللجنة الدائمة 

 للمشروعات البحثٌة 

 ومراكز التمٌز
 فضٌلة عمٌد  ٌرأسها 

 : البحث العلمً، ومهمتها

 اإلشراف على كل األمور 

 المتعلمة بالمشروعات 

 البحثٌة، واإلشراف على 

  كل ما ٌتعلك بمراكز التمٌز

 لجنة لاعدة المعلومات
 إدخال بٌانات  :مهمتها

 أعضاء هٌئة التدرٌس، 

 واستخراج المعلومات، 

 وإدخال أسماء الرسائل 

 العلمٌة،  وخدمة الباحثٌن 

 بالرد على استفساراتهم، 

 وعمل اإلحصائٌات الالزمة

 لجنة النشر
 متابعة  :مهمتها

 الكتب الموافك 

 على نشرها إلى أن 

 تسلم مكتمالً للمطبعة

 اللجنة العلمٌة
 النظر  :مهمتها

 فً األمور العلمٌة 

 المتعلمة بالرسائل 

 واألبحاث المطلوب 

 نشرها ومدى تحمٌمها 

  لمتطلبات النشر
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ٌعنى لسم مختص بالنشر بعمادة البحث العلمً بطباعة رسائل الدكتوراه  •

 .والماجستٌر بالجامعة، ابتداء بكتابتها وانتهاء بصفها

ٌعنى بأبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس، واألبحاث التً تتولى العمادة  •

 .  تموٌلها

كتابا، أغلٌها تتكون ( 127)لام لسم النشر حتى اآلن بإصدار  :اإلنجازات •

مائتٌن وأربعٌن ألف ( 240000)من جزئٌن فأكثر؛ أي تم نشر أكثر من 

 .ورلة

 النشـر العلمـً
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 لسم النشر بعمادة البحث العلمً



الجامعة اإلسالمٌة بالمدٌنةة المنةورة ٌةدرس فٌهةا طةالب ٌنتمةون إلةى أكثةر  •
دولةةة، لةةذا حرصةةت عمةةادة البحةةث العلمةةً علةةى اسةةتثمار هةةذه ( 160: )مةةن

  .الطالات من خالل لسم ٌعنى بترجمة الكتب اإلسالمٌة

/ التعرٌةف المةوجز باإلسةالم: )لام لسم الترجمة، بترجمة أربعة كتب وهةً •
لعةةةدة ل ةةةات تصةةةل إلةةةى ( أركةةةان اإلٌمةةةان/ أركةةةان اإلسةةةالم/ األصةةةول الثالثةةةة

 . ل ة( أربعٌن)

؛ اإلنجلٌزٌة، والفرنسٌة، والهولندٌة، (المعروفة)أمثلة لل ات المترجم لها  •
   .واألردٌة، والهندٌة

؛ ل ة أنكو، والل ة الفالتٌة، ول ة (غٌر المعروفة)أمثلة لل ات المترجم لها  •
 . وغٌرها. الخ...الهوسا، األزبكٌة، البشتو، التشامٌة، المدغشمرٌة

 ترجمـة الكتب اإلسالمٌـة
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 نماذج      

 للكتب   

 المترجمة   



 مجلة الجامعة اإلسالمٌة هً مجلة علمٌة محكمة •

 سنة( أربعٌن)تصدر من الجامعة منذ  •

 (  151)ولد صدر منها حتى اآلن العدد  •

لامت عمادة البحث العلمً سابما بنشر أعداد مجلة  •

 (CD)الجامعة اإلسالمٌة على ألراص مدمجة 

 مجلـة الجامعـة اإلسالمٌـة
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لامت عمادة البحث العلمً سابما بنشر دلٌل الرسائل العلمٌة، ومناهج  •

المرحلة الجامعٌة والدراسات العلٌا، وبعض البحوث العلمٌة الكلٌات العلمٌة 

 (CD)وغٌرها على ألراص مدمج 

على مولع الجامعة اإلسالمٌة على شبكة ( المترجمة)لامت بنشر الكتب  •

 (خدمة اإلسالم)االنترنت تحت مسمى 

جاري العمل اآلن على مشروع نشر جمٌع إصدارات العمادة على مولع  •

مائتٌن ( 240000)الجامعة على شبكة االنترنت؛ أي سٌتم نشر أكثر من 

 وأربعٌن ألف ورلة 

 النشـر اإللكترونـً لمطبوعـات 

 عمادة البحث العلمً



إصـدارات الجامعـة 

 اإللكترونٌـة



هو برنامج علمً بحثً ٌسهم فً الدراسات المتخصصة بمٌدان األمر بالمعروف والنهً  •
عن المنكر، وتطوٌر أداء المائمٌن به، وتمدٌم الدعم العلمً والمادي للباحثٌن بما ٌحمك 

 (.هـ1430: )تأسس فً. هدفه

  :أهداف الكرسً•
 .تنمٌة البحث العلمً فً مجال الكرسً ــ1•

 .فً إعداد الدراسات العلمٌة النظرٌة والتطبٌمٌة فً مجال الكرسً؟ العلمٌةتشجٌع الكفاءات  ــ2•

لمعالجة األفكار المنحرفة  اإلسهام فً اٌجاد حلول علمٌة وعملٌة وابتكار الوسائل واألسالٌب الجدٌدة ــ3•
  .والسلوكٌات السٌئة التً تؤرق المجتمع

 .تدرٌب الكوادر المعنٌة بإلامة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر وتطوٌر لدراتهم ــ4•

  .التعرف على مدى انتشار بعض الممارسات والظواهر السلبٌة فً المجتمع ــ5•

  تأسٌس تجمع بجثً للمهتمٌن فً شعٌرة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ــ6•

 .تنمٌة جٌل من الباحثٌن وطالب الدراسات العلٌا فً مجال الكرسً ــ7•

توفٌر مرجعٌة بحثٌة علمٌة وتمدٌم االستشارات العلمٌة فً مجال الكرسً للجهات التً تطلبها داخل  ــ8•
 .المملكة أو خارجها

تٌسٌر تبادل اإلنتاج العلمً فً مجال دراسات األمر بالمعروف والنهً عن المنكر وتبادل المنافع بٌن  ــ9•
 .الجامعة والهٌئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها

 كرسً األمٌر ناٌف لدراسات األمر بالمعروف والنهً عن المنكر
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 نمـاذج آلخـر إصـدارات عمادة البحث العلمً



، بإشراف الجامعة من (هـ1406:) أنشئ المركز فً الجامعة اإلسالمٌة سنة  •

 .الناحٌة العلمٌة واإلدارٌة، وتموٌل من مجمع الملن فهد لطباعة المصحف

 :  ــ أهـداف المـركز•

 .  جمع وحفظ الكتب المخطوطة والمطبوعة والوثائك المتعلمة بالسنة والسٌرة النبوٌة ــ1•

 .إعـداد موسـوعة فً الحدٌث النبوي وموسوعات أخرى فً خدمة السنة والسٌرة النبوٌة ــ2•

 .تحمٌك كتب السنة والسٌرة النبوٌة، وإعداد البحوث العلمٌة التً تخدمهما ــ3•

 .ترجمة ما تدعو الحاجة إلٌه من كتب السنة والسٌرة النبوٌة وما ٌتعلك بها ــ4•

 .رد األباطٌل ودفع الشبهات عن ساحة السنة والسٌرة النبوٌة ــ5•

 .نشر األعمال المنجزة فً المركز فً مجال التألٌف والتحمٌك والترجمة ــ6•

 التعـاون مع المراكز والهٌئات والمؤسسات العلمٌة ذات العاللة داخل المملكة وخارجها  ــ7•

 .  فٌما ٌخدم المركز وتحمٌك أهدافه      

 .االستفـادة من التمنٌة الحدٌثة فً جمع السنة وبرمجة المعلومات المتعلمة بها وبعلومها ــ8•

 مركز خدمة السنة والسٌرة النبوٌة
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 (السابمـة)نمـاذج إلصـدارات عمادة البحث العلمً 



 (. هـ1419: )أنشئت لاعدة المعلومات فً عام •

 : من أعمال لاعدة المعلومات •

 دلٌل تلخٌص : )تلخٌص الرسائل العلمٌة وإدخالها فً برنامج العمادة لٌتم إخراجها فً ــ1•

 .  وذلن بعد استكمالها ( الرسائل العلمٌة      

 متابعة تسجٌل عناوٌن الرسائل العلمٌة لمرحلتً الماجستٌر والدكتوراه لٌتم إخراجها  ــ2•

 (.    دلٌل الرسائل العلمٌة: ) فً      

 .  ضمان عدم االزدواجٌة فً تسجٌل الموضوعات ــ3•

 .اإلفادة عن االستفسارات الواردة من خارج الجامعة المتعلمة بالرسائل المسجلة ــ4•

 .  استالم ملخصات الرسائل العلمٌة الجدٌدة ــ5•

 .متابعة تحدٌث بٌانات أعضاء هٌئة التدرٌســ 6•

 لاعـدة المعلومـات 
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 من إصدارات لاعدة المعلومات



بالعمادة باستمبال الدعوات من الجامعات ( لسم العاللات العلمٌة)ٌموم  •

والهٌئات وإرسالها إلى الجهات التعلٌمٌة الختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس من 

األلسام العلمٌة للمشاركة فً المؤتمرات الداخلٌة والخارجٌة وموافاة 

 العمادة بما تم فً ذلن الستكمال اإلجراءات المتبعة فً مثل ذلن 

التنسٌك مع الجهات المعنٌة فٌما ٌتعلك بالدعوات للمشاركات فً  •

 المؤتمرات والندوات والملتمٌات والمنتدٌات 

 الترشٌح للجوائز العلمٌة والمسابمات المحلٌة والعالمٌة •

 العاللـات العلمٌـة
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تموم عمادة البحث العلمً بتمدٌم خدمة تحكٌم البحوث العلمٌة ألعضاء  •

هٌئة التدرٌس بالجامعة، وذلن بإرسال البحث إلى محكم من داخل أو خارج 

.  للتحكٌم وتوابعه( المالٌة)وتتحمل العمادة التكالٌف . الجامعة حسب الحاجة

إرسال : وتتبع العمادة إجراءات محددة عند إرسال البحوث للتحكٌم؛ منها

 .رفعا للحرج وتأكٌدا لمصدالٌة التحكٌم( سرٌة)البحث إلى محكمٌن وبطرٌمة 

(  لاعدة معلومات للمحكمٌن)ٌجري اآلن فً عمادة البحث العلمً تصمٌم  •

فً المملكة العربٌة السعودٌة وخارجها، وسوف ٌتم ت ذٌتها بالمعلومات 

  .الالزمة لرٌبا بإذن هللا تعالى

 تحكٌـم البحـوث

 16:ص



 من آخر إصدارات لسم النشر



تموم مكتبة العمادة بخدمة الباحثٌن العاملٌن بالعمادة وأعضاء هٌئة  •

 التدرٌس وطالب الدراسات العلٌا وغٌرهم 

مجلد فً شتى المعارف العلمٌة ( أربعٌن ألف)ٌوجد بالمكتبة ما ٌزٌد عن  •

  المختلفة وفٌها لسم خاص بالرسائل العلمٌة التً تمت منالشتها فً الجامعة

لامت المكتبة بتصنٌف الكتب التً ترد إلى المكتبة ورسائل الماجستٌر  •

والدكتوراه وبلغ العدد اإلجمالً للكتب المسجلة فً المكتبة هذا العام 

 مجلداً فً شتى فروع المعرفة اإلنسانٌة( 43638(: )هـ1430)

 مكتبة عمادة البحث العلمً
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مكتبة 

عمادة 

البحث 

 العلمً



برنامج دعم المشروعات ): تموم عمادة البحث العلمً باإلعالن سنوٌا عن برنامج باسم  •
 .، وذلن وفك شروط محددة(البحثٌة بالجامعة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومن فً حكمهم

 :أهداف البرنامج •

 .تشجٌع البحوث التً تخدم أهداف الجامعة ــ1•

 .االرتماء بالمدرات البحثٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ــ2•

 .التوافك مع خطة الجامعة الداعمة والمشجعة للبحث العلمً باعتباره جزءا من رسالة الجامعة ــ3•

تحفٌز الباحثٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس على إجراء البحوث  العلمٌة التً تسهم فً إثراء  ــ4•
 .المعرفة المتخصصة، وتخدم المجتمع

اإلفادة من البحوث المدعومة فً هذه البرامج لتكون أداة جاذبة لألفراد والمؤسسات وتشجعهم  ــ5•
 .على دعم وتموٌل المشارٌع البحثٌة بما ٌعزز دور الجامعة

 :المشارٌع البحثٌة الكبرى الممولة حالٌا •

دراسة تأصٌلٌة ومٌدانٌة فً منطمة )وسائل العالج  -اآلثار  - ظاهرة العنف لدى الشباب األسباب ــ1•
 (.المدٌنة المنورة

 .دراسة إستراتٌجٌة مٌدانٌة على المجتمع السعودي, االنحرافات الفكرٌة لدى الشباب ــ2•

 .بمنطمة المدٌنة المنورة( األسباب ـــ اآلثار ـــ طرق العالج)المشكالت األسرٌة االنحرافة  ــ3•

 تموٌل بحوث أعضاء هٌئة التدرٌس
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  تشةةارن الجامعةةة اإلسةةالمٌة كةةل سةةنة مةةن خةةالل إصةةدارات عمةةادة البحةةث

معارضةةا للكتةةاب محلٌةةة ودولٌةةة، وٌةةزور جنةةاح ( عشةةرٌن)العلمةةً بةةأكثر مةةن 

الجامعة الكثٌر من الزوار للشراء مةن اإلصةدارات التةً ال تتةوفر  ـةـ غالبةا ـةـ 

   .إال فً عمادة البحث العلمً؛ من رسائل الدكتوراه والماجستٌر وغٌرها

 دلٌل إصدارات عمادة : )صدر لعمادة البحث العلمً هذه السنة دلٌل باسم

، وفٌةةه رصةةد لكةةل مةةا تةةم نشةةره مةةن لبةةل (البحةةث العلمةةً بالجامعةةة اإلسةةالمٌة

  .العمادة منذ نشأتها إلى اآلن

 المشاركة فً المعارض والمناسبات المحلٌة والعالمٌة

 18:ص
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 :ٌشمـل

 البحث العلمً معٌاٌر من معاٌٌر االعتماد األكادٌمً  :المحور األول

 تنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً هدف من أهداف  :المحور الثانً

 الجامعة اإلسالمٌة اإلستراتٌجٌة                  

 استراتٌجٌات تنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً فً  :المحور الثالث

 الجامعة                  

  برامج تنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلمً فً الجامعة :المحور الرابع
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 البحث العلمً معٌاٌر من معاٌٌر ضمان الجودة واالعتماد األكادٌمً

 التموٌم الذاتً لمؤسسات التعلٌم العالً معاٌٌر

 الرسالة وال اٌات واألهداف 1

 الُسلـُطات واإلدارة 2

 إدارة ضمان الجودة وتحسٌنها 3

 التعلم والتعلٌم 4

 إدارة شؤون الطالب والخدمات المساندة 5

 مصادر التعلم 6

 المرافك والتجهٌزات 7

 التخطٌط واإلدارة المالٌة 8

 عملٌات التوظٌف 9

 البحث العلمً 10

 عاللات المؤسسة التعلٌمٌة بالمجتمع 11
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 مكونات

 مؤشرات



 مكونات
 معٌار البحث

 العلمً

 السٌاسات المؤسسٌة فً البحث العلمً

 االستثمار التجاري للبحث العلمً

 المرافك 

 والتجهٌزات 

 البحثٌة

 مشاركة هٌئة

 التدرٌس والطلبة 

  فً البحث العلمً

(2،33) 

(3) 

(2،33) 

(1،8) 

 19:ص

 المجموع

(2،36) 



 :األهداف اإلستراتٌجٌة للجامعة فً السنوات الخمس المادمة
تأسٌس نظام الجودة الشاملة 

 رفع الكفاءة العملٌة التعلٌمٌة 

 ًتنمٌة وتطوٌر كفاءة وأداء البحث العلم 

المٌام بدور فاعل فً خدمة المجتمع وتوثٌك صلة الجامعة بخرٌجٌها 

 تطوٌر وتحدٌث التمنٌة 

استكمال وتطوٌر أعمال البناء والصٌانة للمدٌنة الجامعٌة  

 19:ص



 رفع وتطوٌر كفاءة وأداء  ــ1

 عمادة البحث العلمً

 تحسٌن البنٌة التحتٌة  ــ2

 للبحث العلمً

 تطوٌر النشر العلمً ــ3

 توفٌر الدعم المالً لتموٌل  ــ4

  مختلف أنشطة البحث العلمً

 29:ص



رفع : اإلستراتٌجٌة األولى

وتطوٌر كفاءة وأداء عمادة 

 البحث العلمً

وضع خطة معلنة  :البرنامج األول •

لتنمٌة البحث العلمً، ٌتم من خاللها 

تحمٌك أهداف البحث العلمً فً 

إعالن خطة البحث  /بهدف/ الجامعة

العلمً السنوٌة لجمٌع أعضاء هٌئة 

 التدرٌس والباحثٌن

مراجعة وتحدٌث  :البرنامج الثانً •

الضوابط واآللٌات اإلجرائٌة لجمٌع 

 /بهدف/ أعمال عمادة البحث العلمً

ضبط وتسهٌل أعمال وإجراءات 

  العمادة والرفع من كفاءتها

   تحسٌن البنٌة التحتٌة للبحث العلمً: اإلستراتٌجٌة الثانٌة
 .تطوٌر مكتبة عمادة البحث العلمً :البرنامج األول•

   تطوٌر لسم النشر وتوفٌر األجهزة الالزمة :البرنامج الثانً•

 إنشاء مركز للدراسات اإلسالمٌة المعاصرة  :البرنامج الثالث•

 .وتحمٌك التراث                      

 إنشاء مراكز بحوث متخصصة فً الكلٌات :البرنامج الرابع•

 تطوٌر وتحدٌث مركز الترجمة :البرنامج الخامس•

 إنشاء مراكز تمٌز بحثً :البرنامج السادس•

االستمرار فً تحدٌث وتطوٌر لاعدة  :الثامن/ البرنامج السابع•

 وبٌانات الرسائل العلمٌة فً الجامعة/ بٌانات هٌئة التدرٌس

 إنشاء لاعدة بٌانات البحوث المحكمة :البرنامج التاسع•

 إنشاء لاعدة بٌانات لسم الترجمة :البرنامج العاشر•

 توفٌر الكوادر البشرٌة المؤهلة من   :البرنامج الحادي عشر•

 الباحثٌن ومساعدٌهم والفنٌٌن المساندٌن                       
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تطوٌر : اإلستراتٌجٌة الثالثة•
   النشر العلمً

  :البرنامج األول •

التوسع فً نشر رسائل الماجستٌر 
 والدكتوراه

  :البرنامج الثانً •

نشر البحوث المحكمة إلكترونٌاً على 
 مولع الجامعة

   :البرنامج الثالث •

 ً  مشروع نشر البحوث المحكمة ورلٌا

   :البرنامج الرابع •

مشروع زٌادة عدد المجالت المحكمة 
 فً الجامعة

   :البرنامج الخامس •

جائزة عمادة البحث العلمً للباحث 
 .المتمٌز والبحث المتمٌز

 توفٌر الدعم المالً : اإلستراتٌجٌة الرابعة•

 لتموٌل مختلف أنشطة البحث العلمً

  :البرنامج األول•

 زٌادة مخصصات دعم البحث العلمً فً مٌزانٌة الجامعة

  :البرنامج الثانً•

 تنفٌذ مشارٌع بحثٌة ذات مردود مالً

   :البرنامج الثالث•

 استمطاب جهات داعمة لتموٌل المشروعات البحثٌة

  :البرنامج الرابع•

 استمطاب جهات لتموٌل كراسً بحث علمٌة فً الجامعة

 إنشاء مكتب لالستثمار التجاري :البرنامج الخامس•

 تطوٌر استثمار منشورات العمادة :البرنامج السادس•

 إنشاء وحدة لخدمات الطباعة :البرنامج السابع•
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  ،الوصول إلى معاٌٌر مرجعٌة وأكادٌمٌة لٌاسٌة تعتمدها الجامعة فً البحث 

 .وتأتً مشاركتنا هذه كإحدى وسائل تحمٌك هذا الهدف    

  توفٌر الكوادر البحثٌة المتفرغة للعمل فً عمادة البحث العلمً، وإٌجاد 

 .الوظائف المناسبة لذلن فً المٌزانٌة   

 ًتوفٌر االعتمادات المالٌة الالزمة للنهوض بالبحث العلم. 

  االستمرار فً ت ذٌة لاعدة المعلومات ألعضاء هٌئة التدرٌس والرسائل 

 العلمٌة والبحوث لتكون لادرة على إعطاء اإلحصائٌات والمعلومات الدلٌمة     

 .والمحدَّثة أوال بأول    

  إعالن الجهات المسؤولة عن البحث العلمً فً الجامعة عن خططها السنوٌة 

 .لتنمٌة البحث العلمً   

 دعم الجوائز الخاصة بالبحث والباحثٌن. 
 25:ص



 ب ح م د ا ل ل هـ
 ا ل و ر ق ة

 ا ن ت هـ ت


