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تدشني قاعدة اإلنتاج العلمي

يوم األحد 1435/2/13هـ املوافق 2013/12/15م
 11:00 – 10صباح ًا
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مقدمة
تتجه اجلامعات العاملية إلى توثيق إنتاجها العلمي متمث ًال في مخرجات البحوث من أوراق علمية منشورة
وكتب ورسائل علمية وبراءات اختراع ،وذلك حتى يتسنى لها متابعة األداء وتقوميه وربطه باخلطة
االستراتيجية للجامعة.
وال تقتصر مشكلة توافر املعلومات على جامعاتنا فحسب ،وإمنا هي مشكلة متثل حتدي ًا كبير ًا أمام متخذي
القرار في اجلامعات العاملية كافة .كما ميثل احلصول على املعلومات الشاملة لإلنتاج العلمي بجامعة امللك
سعود حتدي ًا كبيراً ،وذلك لتعدد اجلهات املسؤولة عن البحث العلمي والداعمة له ،واستقالل كل جهة بقاعدة
بيانات خاصة بها غير متصلة باجلهات األخرى.
وبناء عليه ،تتضح أهمية إنشاء نظام متميز ،يضمن إدخال بيانات اإلنتاج العلمي وحتديثها باجلامعة ،وذلك
ً
على قاعدة بيانات شاملة وموحدة ،والتأكد من صحة هذه البيانات وعدم تكرارها ،بحيث تكون هي املصدر
الرئيس إلمداد جميع منسوبي اجلامعة واملستفيدين والوحدات واإلدارات التي حتتاج إلى هذه البيانات ،مثل
وحدات البحث العلمي ،وأعضاء هيئة التدريس ،والباحثني والطالب ،باإلضافة إلى تزويد متخذي القرار
واجلهات املعنية  -داخل اجلامعة وخارجها  -مبا حتتاج إليه من إحصاءات ومؤشرات وتقارير.
ومن ثم فإن عمادة البحث العلمي هي املسؤولة عن إنشاء قاعدة اإلنتاج العلمي واإلشراف عليها وإدارتها
بالتعاون مع عمادة التعامالت اإللكترونية واالتصاالت ،ومبشاركة ودعم جميع اجلهات والبرامج ذات العالقة
بالبحث العلمي في اجلامعة ،مثل :عمادة الدراسات العليا ،وعمادة شؤون املكتبات ،وبرنامج اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية والبحوث املمولة و برنامج أستاذ زائر ،وبرنامج زمالة عالم و مراكز التميز و خالفها.
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الرؤية
مصدر موحد وشامل لبيانات اإلنتاج العلمي ملنسوبي اجلامعة.

الرسالة
جمع بيانات اإلنتاج العلمي وتوثيقها باجلامعة ،من خالل نظم وبرامج حاسوبية آمنة وموثقة،
وإتاحتها للمستفيدين.

األهداف
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.1

1توفير جميع البيانات واملعلومات اخلاصة باإلنتاج العلمي باجلامعة إلكتروني ًا ،وذلك بطريقة
علمية دقيقة ومعتمدة.

.2

2تيسير إجراءات استرجاع البيانات واملعلومات اخلاصة باإلنتاج العلمي باجلامعة.

.3

3تيسير عمليات التنسيق واملتابعة والتقومي لإلنتاج العلمي باجلامعة.

.4

4توفير معلومات دقيقة عن دعم اإلنتاج العلمي باجلامعة ومتويله.

.5

5تزويد متخذي القرار بإحصاءات وتقارير دقيقة عن اإلنتاج العلمي باجلامعة.

.6

6إعداد مؤشرات موضوعية لقياس اإلنتاج العلمي باجلامعة في مستويات :الكليات ،ومراكز البحوث،
وأعضاء هيئة التدريس والباحثني .

.7

7قياس أداء وحدات البحث العلمي باجلامعة ،ودعم نظم إدارة اجلودة في البحث العلمي.

.8

8اإلسهام في حتسني التصنيف العاملي للجامعة وفق ًا للتصنيفات العاملية املرموقة.

اإلطار
يرتبط نظام قاعدة اإلنتاج العلمي بإطار البحث العلمي ،الذي ُيعد الركيزة الثانية
للجامعة بعد التدريس ،ألنه أداة نشر املعارف العلمية وجتديدها وتطويرها في
مختلف املجاالت العلمية والهندسية والتطبيقية والصحية واإلنسانية ،ويخدم هذا
النظام أكثر من هدف من أهداف البحث العلمي باجلامعة ،مثل :التميز البحثي
مبا يحقق الريادة العاملية ،وإعداد خطط بحثية تتناول أولويات البحث العلمي
بعيدة وقصيرة املدى ،وتنسيق تطبيقها بني وحدات اجلامعة وفق ًا ملجاالتها البحثية،
واالرتقاء مبخرجات البحث العلمي من إنتاج للمعرفة واختراع وابتكار وتطبيق
لنتائج البحث والتطوير ،وتوفير بيئة متيز علمي تساعد على حتقيق تصنيف عاملي
متقدم للجامعة واعتراف دولي بأدائها البحثي ،واإلسهام في إنشاء مجتمع املعرفة
الذي ينعكس على النماء الفكري والرخاء املعيشي للمجتمع.

الجهات المستفيدة من النظام
•وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
•عمادة البحث العلمي.
•عمادة الدراسات العليا.
•عمادة شؤون املكتبات.
•مراكز البحوث باجلامعة.
•كراسي البحث العلمي باجلامعة.
•مراكز التميز البحثي باجلامعة.
•برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبحوث املمولة.
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•برنامج أستاذ زائر باجلامعة.
•برنامج زمالة عالم باجلامعة.
•إدارة اإلحصاء واملعلومات باجلامعة.
•كليات اجلامعة ومعاهدها.
•أعضاء هيئة التدريس و الباحثون باجلامعة.
•طالب الدراسات العليا باجلامعة.
• متخذو القرار باجلامعة.
• اجلامعات ومراكز البحوث األخرى.
• القطاعان العام واخلاص باملجتمع.

القيم المضافة
1 .1اإلسهام في تطوير االقتصاد املبني على املعرفة.
2 .2حفظ جميع املعلومات اخلاصة باإلنتاج العلمي باجلامعة ،بشكل دقيق
وسهل االسترجاع.
3 .3جمع املعلومات والبيانات املميزة لإلنتاج العلمي باجلامعة ،لتكون مبثابة
قاعدة معلومات ليتحدد في ضوئها جودة اإلنتاج العلمي.
4.4تزويد صناع القرار باجلامعة بالبيانات الدقيقة والشاملة عن اإلنتاج
العلمي التخاذ القرارات الصائبة في األوقات املناسبة.
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5 .5التوظيف األمثل للتقنية في مجاالت البحث العلمي في اجلامعة.
6 .6توفير البيانات الدقيقة الداعمة لإلبداع واالبتكار لدى الباحثني في التخصصات املختلفة.
7 .7إجراء البحوث العلمية ذات األولوية لتنمية البيئة وخدمة املجتمع.
8 .8اإلسهام في إنشاء قنوات بحثية متميزة باجلامعة.
9 .9اإلسهام في حتقيق رؤية البحث العلمي باجلامعة ورسالته وأهدافه.

مخرجات النظام
•بيانات اإلنتاج العلمي املنشورة و املوثقة باجلامعة.
•تقارير دورية حتتوي على جميع اإلحصاءات اخلاصة باإلنتاج العلمي املنشور واجلاري إعداده
باجلامعة.
•بيانات البحوث املنشورة في ( )Web of Knowledgeومعامل تأثير  IFلكل منها.
•بيانات الكتب املنشورة.
•بيانات براءات االختراع املسجلة واجلاري إعدادها.
•بيانات الباحثني الرئيسني واملشاركني.
•بيانات البحوث املشتركة مع اجلامعات األخرى.
•بيانات الدعم املالي املقدم لإلنتاج العلمي باجلامعة.
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اللجان العاملة في تطوير قاعدة اإلنتاج العلمي
اللجنة اإلشرافية:
عميد البحث العلمي

رئيس ًا

وكيل عمادة البحث العلمي

عضو ًا

وكيل العمادة للشؤون الفنية

عضو ًا

عميد الدراسات العليا

عضو ًا

وكيل التعامالت اإللكترونية

عضو ًا

عميد شؤون املكتبات

عضو ًا

املشرف على كراسي البحث

عضو ًا

املشرف على برنامج اخلطة الوطنية

عضو ًا

املشرف على برنامج استاذ زائر

عضو ًا

املشرف على برنامج زمالة عالم

عضو ًا

مدير عمليات قاعدة اإلنتاج العلمي بعمادة البحث العلمي

عضو ًا

كما مت تشكيل عدة جلان داخلية برئاسة وكيل العمادة للشؤون الفنية الدكتور/عبداحلميد العليوي تعنى
باملتابعة اليومية ملراحل سير و تطوير النظام و تشمل:
 -1دراسات املتطلبات الوظيفية
 -2حتليل املتطلبات
 -3تصميم النظام
 -4تصميم واجهات النظام
 -5إدارة جودة التصميم
 -6إجراء اختبارات الوظيفية و غير الوظيفية للنظام
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مستخدمو النظام
الوصف

املستخدم
الباحث

عضو هيئة تدريس أو موظف أو طالب من منسوبي جامعة امللك سعود.

رئيس قسم

يطلع رئيس القسم على األبحاث التي يرسلها منسوبو القسم و يتخذ القرار املناسب (قبول،
إرجاع ،رفض).

عميد كلية

يطلع عميد الكلية على األبحاث التي اعتمدها رؤساء األقسام ويتخذ القرار املناسب (قبول،
إرجاع إلى الباحث ،إرجاع إلى رئيس القسم ،رفض).

مم���ث���ل اجل���ه���ة ال���داع���م���ة يطلع ممثل اجلهة الداعمة للبحث على األبحاث املدعومة التي اعتمدها عمداء الكليات
ويتخذ القرار املناسب( قبول ،رفض).
للبحث
يطلع ممثل عمادة البحث العلمي على جميع األبحاث التي اعتمدها عمداء الكليات وممثلو
مم����ث����ل ع�����م�����ادة ال���ب���ح���ث
جهات الدعم ويتخذ القرار املناسب (قبول ،إرجاع إلى الباحث ،إرجاع إلى رئيس القسم ،إرجاع
العلمي
الى عميد الكلية ،رفض)
ممثل مركز البحث

يطلع ممثل مركز البحث على األبحاث التي يرسلها الباحثون لطلب دعم مالي ( بشرط ان
) و لم تدعم من قبل جهةWeb of Knowledgeاألبحاث نشرت في مجالت ضمن قاعدة (
دعم).

مم����ث����ل ع�����م�����ادة ال���ب���ح���ث يطلع ممثل عمادة البحث العلمي للدعم املالي على طلبات الدعم املالي التي مت اعتمدتها
مراكز البحوث في الكليات.
العلمي للدعم املالي
مم��ث��ل ع���م���ادة ال���دراس���ات يطلع ممثل عمادة الدراسات العليا على البحوث اخلاصة بطالب الدراسات العليا(ماجستير،
دكتوراه)
العليا
مدير النظام

يدير نظام قاعدة اإلنتاج العلمي.
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الهيكل التنظيمي لصالحيات نظام قاعدة االنتاج العلمي

مدير النظام:
يقوم مدير النظام بتهيئة النظام و القيام باملهام التالية:
∑تهيئة النظام من حيث أنواع اإلنتاج العلمي.
∑تهيئة النظام من حيث لغة البحث.
∑تهيئة النظام من حيث إدارة املجالت.
∑تهيئة النظام من حيث إدارة اجلامعات.
∑تهيئة النظام من حيث إضافة جهات دعم.
∑تهيئة النظام من حيث إضافة مسؤول عن جهة الدعم.
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∑تهيئة النظام من حيث صفة الباحث في اإلنتاج العلمي.
∑تهيئة النظام من حيث املسمى الوظيفي للباحث.
∑إعدادات النظام.
∑تهيئة النظام من حيث نوع األوراق العلمية.
∑إدارة الصالحيات.
∑تهيئة النظام من حيث مجال اإلنتاج العلمي.
∑الرد على الشكوى.
∑البحث في اإلنتاج العلمي.
∑التقارير اخلاصة باإلنتاج العلمي.
∑متابعة ومراقبة سير عمل وحالة األبحاث على مستوى االقسام والكليات وجهات الدعم
ومراكز البحوث وجميع ممثلي النظام.
الباحث :
يقوم الباحث (ميثل :عضو هيئة التدريس ،املوظف ،الطالب )....،بالتالي:
∑حتديث بيانات الباحث.
∑إضافة إنتاج علمي جديد ،يشمل بيانات البحث ،واملشاركني في البحث ،وجهة الدعم (إن
وجدت).
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∑إضافة إنتاج علمي محفوظ في قواعد البيانات (.)Web of Knowledge
∑طلب دعم بحث منشور (بشرط نشر البحث في قواعد البيانات Web of Knowledge
وغير مدعوم من جهة دعم ).
∑االطالع على اإلنتاج العلمي املقدم.
∑االطالع على حالة البحث (مقبول ،مرفوض.)... ،
∑تقدمي شكوى.
∑إمكانية التعديل على بيانات اإلنتاج العلمي.
رئيس القسم :
يقوم رئيس القسم باملهام التالية:
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا).
∑االطالع على اإلنتاج العلمي الذي يقدمه منسوبو القسم
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي املقدم (اعتماد ،رفض ،إرجاع).
عميد الكلية :
يقوم عميد الكلية باملهام اآلتية :
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا).
∑االطالع على اإلنتاج العلمي الذي يقدمه منسوبو الكلية بعد اعتماد رؤساء األقسام.
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي املقدم (اعتماد ،رفض ،إرجاع).

12

ممثل اجلهة الداعمة :
يقوم ممثل اجلهة الداعمة باملهام اآلتية:
∑االطالع على اإلنتاج العلمي الذي اعتمده عميد الكلية (األبحاث املدعومة التي مت اعتمدها
عميد الكلية).
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي املقدم (اعتماد ،رفض).
∑إضافة املشاريع املرتبطة بجهة الدعم.
∑إدخال احلركة املالية لكل مشروع.
∑تقدمي شكوى.
ممثل عمادة البحث العلمي :
يقوم ممثل عمادة البحث العلمي باملهام اآلتية:
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا).
∑إدخال ممثلي جهة الدعم.
∑االطالع على اإلنتاج العلمي املعتمد من عمداء الكليات وممثلي جهات الدعم
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي املقدم من جميع اجلهات(اعتماد ،إرجاع ،رفض).
ممثل عمادة البحث العلمي لدعم املالي :
يقوم ممثل عمادة البحث العلمي للدعم املالي باملهام اآلتية:
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا)
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∑االطالع على اإلنتاج العلمي الذي وافق على دعمة ممثل مركز البحث.
∑اتخاذ القرار بخصوص األبحاث التي وافقت عليها مراكز البحوث بخصوص طلب الدعم
(اعتماد ،إرجاع ،رفض).
ممثل مركز البحوث :
يقوم ممثل مركز البحث باملهام اآلتية:
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا).
∑االطالع على اإلنتاج العلمي املطلوب دعمة واملرسل من الباحث.
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي الذي وافقت عليه مراكز البحوث بخصوص طلب
الدعم (اعتماد ،إرجاع ،اطالع).
ممثل عمادة الدراسات العليا :
يقوم ممثل مركز البحث باملهام اآلتية:
∑جميع املهام اخلاصة بالباحث (املذكورة سابق ًا).
∑االطالع على اإلنتاج العلمي املطلوب دعمة واملرسل من الباحث.
∑اتخاذ القرار بخصوص اإلنتاج العلمي الذي وافقت عليه مراكز البحوث بخصوص طلب
الدعم (اعتماد ،إرجاع ،اطالع).

مخطط سير عمل النظام:
∑يتم الدخول على نظام قاعدة اإلنتاج العلمي ()https://eservices.ksu.edu.sa/spw/
باستخدام حساب البريد اإللكتروني اخلاص مبنسوبي اجلامعة او حساب البوابة االلكترونية
للنظام االكادميي اخلاص بالطالب.

∑اذا مت الدخول على النظام بحساب الطالب و مت اختيار نوع اإلنتاج العلمي كرسائل
علمية (ماجستير ،دكتورة) فانة يتم ارسالها الى ممثل عمادة الدراسات العليا.
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∑يطلع ممثل عمادة الدراسات العليا على الرسائل العلمية و يتخذ القرار
o oارجاع الى مقد الطلب (الطالب)
o oاعتماد (حفظها في قاعدة اإلنتاج العلمي)
∑اذا مت الدخول على النظام باستخدام حساب البريد اإللكتروني اخلاص مبنسوبي اجلامعة فيتم
التالي:
o oيفحص النظام بيانات الباحث (القسم و الكلية) اذا كانت مدخلة فيتم االنتقال مباشرة الى
ادخال بيانات البحث و واذا لم تكن محدثة فانة فتظهر شاشة تطلب من الباحث حتديث
البيانات.
o oيتم اختيار نوع اإلنتاج العلمي و اكمال بيانات البحث او البحث عليه في قواعد بيانات الـ Web
 of Knowledgeو من ثم ارساله الى رئيس القسم.
∑ يطلع رئيس القسم على البحث املقدم من منسوبي القسم و يتخذ اإلجراء (اعتماد ،رفض  ،إرجاع
الى مقدم الطلب)
∑يطلع عميد الكلية على البحوث املعتمدة من رؤساء اإلقسام و يتخذ اإلجراء (اعتماد ،رفض ،إرجاع
الى رئيس القسم ،إرجاع الى مقدم الطلب)
∑بعد ان يتم اعتماد اإلنتاج العلمي من قبل عميد الكلية ،يقوم النظام بالتحقق من دعم البحث  ،في
حالة كان البحث مدعوم من قبل جهة دعم يتم أرساله الى ممثل جهة الدعم و اذا لم يتم دعم البحث
يتم أرساله مباشرة الى ممثل عمادة البحث العلمي.
∑ يطلع ممثل جهة الدعم على البحوث املعتمدة من قبل عميد الكلية و التي مت دعمها و يتخذ
اإلجراء ( اعتماد ،رفض)
∑يطلع ممثل عمادة البحث العلمي على البحوث التي مت اعتمادها من عمداء الكليات و من ممثلي
جهات الدعم و يتم اتخاذ اإلجراء( اعتماد ،رفض  ،إرجاع الى مقدم الطلب ،إرجاع الى رئيس القسم،
إرجاع الى عميد الكلية).
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صندوق بريد  ،2454الرياض  ،11451اململكة العربية السعودية

تلفون)966(1 46973858 :
dsr-spw@ksu.edu.sa :
البريد االلكتروني اخلاص بالنظام
http://spw.ksu.edu.sa:
رابط نظام قاعدة االنتاج العلمي
رابط عمادة البحــث العلم ــي https://eservices.ksu.edu.sa/spw :
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