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مقدمة 

الحمد اهلل والصالة والسالم على أفضل األنبياء والمرسلين..

يســر مركــز بحــوث الدراســات العلميــة والطبيــة اســتعراض أهــم 
ــع اإلنجــازات خــالل  ــي وجمي ــي البحــث العلم ــة ف التطــورات المتعلق

ــر الســنوي. ــي اإلصــدار الســادس للتقري ــام2014- 2015م ف الع

حيــث يتضمــن هــذا التقريــر معلومــات عامــة عــن مركــز بحــوث 
ــتراتيجية  ــات اإلس ــث التوجيه ــن حي ــة م ــة والطبي ــات العلمي الدراس
والهيكلــة وأنــواع الخدمــات التــي يقدمهــا ولمحــة عــن أهــم انجــازات 

المركــز خــالل تاريخــه.

و مــن اهــم انجــازات المركــز فــي مجــال الدعــم المــادي لألبحــاث 
خــالل هــذا العــام اطــالق برنامــج »المجموعــات البحثيــة الصغيــرة« 
ســعيا مــن مركــز البحــوث لالرتقــاء بمســتوى البحــث العلمــي فــي 
االقســام العلميــة والطبيــة كمــا ونوعــا وتطلعــا لمواكبــة االتجاهــات 
ــة ،،  ــة والطبي ــاالت العلمي ــي المج ــي ف ــث العلم ــي البح ــة ف الحديث
باإلضافــة الــى دعــم 184 بحــث منشــور فــي المجــالت المدرجــة ضمــن 
قوائــم الـــ   ISIلــكل مــن عضــوات هيئــة التدريــس وطالبات الدراســات 
ــات  ــات الدراس ــا لطالب ــدد 77 بحث ــادي لع ــم الم ــم الدع ــا، و تقدي العلي

العليــا.

ــبيل  ــي س ــد ف ــم المزي ــة لتقدي ــة ومتواصل ــود قائم ــت الجه ومازال
ــي.. ــث العلم ــر البح تطوي

نسأل اهلل التوفيق والسداد لجميع الجهود والمزيد من العطاء.

مها حسن داغستاني 
   مديرة مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية
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   التقرير السنوي في سطور

بلـغ عـدد األبحـاث المنشـورة فـي المجـالت العلميـة لعضـوات هيئـة 	 
التدريـس وطالبـات الدراسـات العليـا فـي الدراسـات العلميـة والطبية 
للطالبـات للعـام2014- 2015م  184بحثـا فـي مجـالت ISI، كان لكليـة 

العلـوم النسـبة األعلـى )40% ( مـن عـدد األبحـاث.
نظـم مركـز البحـوث أقسـام العلـوم والدراسـات الطبيـة للطالبـات 	 

العديـد مـن األنشـطة العلميـة والثقافيـة مـن محاضـرات وورش مـن 
: همها أ

برنامـج مهـارات البحث العلمي السـابع والذي اسـتمر 13 أسـبوع بعدد 	 
13محاضـرة وورشـة عمـل وبمشـاركة 13 مـن عضوات وأعضـاء هيئة 

التدريـس بالجامعة.
برنامـج »مهـارات التحليـل األحصائـي فـي البحـث العلمي بأسـتخدام 	 

برنامـج SPSS « والـذي شـارك فيـه عـدد  مـن عضـوات هيئـة 
التدريـس تـم فيـه اسـتعراض طريقـة عمـل التحليـل األحصائـي.

تنظيم ورشة تدريبية بعنوان »كيف تبني سجلك البحثي؟«.	 
تنظيم ورشـة عمـل »األخطاء الشـائعة في األبحاث العلميـة التطبيقية 	 

على الكائنـات الحية«.
 	  Scientific Workplace تنظيـم ورشـة عمل »اسـتخدام برنامـج

فـي كتابة البحـوث والتقاريـر العلمية « .
تنظيـم يـوم البحـوث السـادس وحلقـة نقـاش مصاحبـة عن«األبعـاد 	 

األخالقيـة في تطبيق نتائـج البحوث العلمية على اإلنسـان« والمعرض 
المصاحب.

تنظيـم ورشـة عمـل »كيفية تفعيل الشـراكة البحثية بين مستشـفى 	 
الملـك فيصـل التخصصي و جامعة الملك سـعود«.

تنظيـم ورشـة عمـل بعنـوان »مـن أدوات البحـث العلمـي إلى وسـائل 	 
اإلعـالم االجتماعيـة : كيـف غيـرت التقنيـة طريقتنـا فـي البحـث 

العلمـي«.
تنظيـم ورشـة عمـل بعنـوان : »كيفيـة كتابـة مقتـرح بحثـي مـن 	 

جميـع النواحـي : الميزانية / الملخص / قرار الدعـم / النماذج المالية 
الـالزم توفرهـا / البرامـج البحثية«.

تنظيـم ورشـة عمـل بعنـوان : »ميثـاق أخالقيـات البحـث العلمـي في 	 
جامعـة الملـك سـعود وكيفيـة تقديـم المقترحـات البحثية «.
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الفصل األول

معلومات عامة عن مركز البحوث

التوجهات اإلستراتيجية
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رؤية المركز
تحقيـق تميـز عالمـي بأبحـاث أصيلـة ومبتكـرة فـي 

مجـاالت البحـث ذات األولويـة الوطنيـة.

رسالة المركز
العمـل علـى تأميـن بيئة عمـل محفزة ودعم مسـتمر 

لألبحـاث متعـددة التخصصات.

أهداف المركز
 تشـجيع و دعـم و تنميـة البحـث والنشـاط العلمـي في 

العلمية. الكليـات 
 االرتقاء بمستوى البحث العلمي.

 الربـط بيـن الباحثـات مـن مختلـف الكليـات العلميـة 
العلميـة  المجـاالت  فـي  مشـتركة  أبحـاث  لتحقيـق 

لمختلفـة. ا
 تحديد مجاالت البحث ذات األولوية محليًا و عالميًا. 

 بنـاء قـوة بحثيـة و البحث عـن فرص جديـدة لتحقيق 
التميـز في مجـاالت البحـث المحددة.

 تحقيـق األهداف األكاديمية بتشـجيع األبحـاث متعددة 
الكليات. التخصصات بيـن 

  اإلسـهام فـي تنميـة و خدمـة المجتمـع عـن طريـق 
األبحـاث التـي يقرهـا المركـز و النـدوات و األنشـطة 

العلميـة التـي ينظمهـا المركـز. 
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الهيكل التنظيمي

عمادة البحث العلمي

 وكالة عمـادة البحـث العلمـي 
لألقــسام النســـائية

 مديرة مركـز البحـوث

مجـلس إدارة مركـز البحوث

السكرتارية

وحدة دعم 
األبحاث 

وحدة الشؤون
المالية

وحدة 
األتصاالت 

اإلدارية

وحدة األنشطة 
والعالقات لعامة 

وحدة
 الخدمات والدعم 

االلكتروني

وحدة
 الخدمات الفنية
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مهام المركز

أنشـئ مركـز البحـوث فـي أقسـام العلـوم والدراسـات الطبيـة فـي العـام 
الجامعي1406/1405هــ ليتولـى مسـئولية اإلشـراف والمتابعة لألبحـاث باإلضافة 
إلى تشجيع وتــنمية البحوث والنشاط العلمي في الكلــيات العلمية، في مجاالت 
اختصـاص عضـوات هيئـة التدريـس والباحثـات فـي مختلـف األقسـام والكليات 
التـي يخدمهـا المركـز وهي: )كليـة العلوم، الصيدلـة، الطب البشـري، العلوم 
الطبيـة التطبيقيـة، طـب األسـنان، التمريـض، كليـة علـوم األغذيـة والزراعة، 

كليـة علـوم الحاسـب والمعلومات(. 
يتبـع مركـز البحـوث وكالـة عمـادة البحـث العلمـي لألقسـام النسـائية 
التـي تتبـع عمـادة البحـث العلمي التـي تتبع وكيـل الجامعـة للدراسـات العليا 
والبحـث العلمـي ويتكـون المركز مـن عدد من الوحـدات التي تــقدم خدماتها 

للمنسـوبات والطالبـات على حــد سـواء.

	 دراسة المشروعات البحثية المقدمة للمركز و التوصية بالموافقة عليها.
	 تأمين الدعم المادي لألبحاث المعتمدة من العمادة.

	 متابعة سير المشروعات البحثية و نشرها.
	 عقد المؤتمرات و الندوات العلمية و ورش العمل و الدورات التدريبية.

	 تأمين الدعم و المتابعة للبحوث الممولة من قطاعات خارج الجامعة.
	 اإلشراف على الوحدات اإلدارية و الفنية التابعة للمركز.

نشـأة المركز
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التنظيم اإلداري للمركز

مديرة مركز البحوث
تتولـى مديـرة المركـز مهـام إدارة المركـز ومتابعـة وتنفيـذ قـرارات مجلـس اإلدارة 

باإلضافـة لمهـام أخـرى مـن أهمها:
التوصيـة بقبـول مشـروعات البحـوث التـي يقترحهـا أعضاء هيئـة التدريـس بالكلية 	 

ورفعهـا لعمـادة البحـث العلمـي للموافقة علـى تمويلها.
متابعـة المشـاريع البحثيـة المسـجلة في المركـز والتوصية لمجلـس اإلدارة بإيقاف 	 

البحـوث التـي يتبين عـدم جديتها.
االتصـال باألقسـام العلميـة، وحفـز أعضاء هيئة التدريـس على البحث، والتنسـيق بين 	 

مشـروعات أبحاثهـم ،وتوفيـر الوسـائل واإلمكانيات المسـاعدة على إعدادها ونشـرها 
بأقصى كفـاءة ممكنة.

إعـداد مشـروع الميزانيـة السـنوية لفعاليـات المركـز تمهيـدا لعرضه علـى مجلس 	 
إدارة المركـز، ومـن ثـم رفعه إلـى الجهـات المختصـة بالجامعة.

الصرف من سلفه المركز لسد االحتياجات العاجلة.	 
التوصية بتعيين القوى العاملة الالزمة لتشغيل المركز.	 
إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعة للجهة المختصة.	 

مجلس إدارة مركز البحوث
يشـرف علـى مركـز البحـوث مجلـس إدارة يضـم خمسـة مـن عضـوات هيئـة التدريـس 
المتميـزات فـي البحـث العلمـي  يمثلـن الكليـات المختلفـة فـي مركـز أقسـام العلـوم 
والدراسـات الطبيـة يعينهـم مديـر الجامعة بنـاء على ترشـيح عميد البحث العلمـي وتأييد 
وكيـل الجامعـة للدراسـات العليـا والبحـث العلمـي وترأسـه مديـرة مركـز البحـوث. 
ويتولـى  مجلـس إدارة المركـز النظـر فـي جميـع األمـور المتعلقـة بـه و مـن أهمهـا:

قتراح خطة البحوث السنوية، وإعداد مشروع الميزانية الالزمة لها.	 
دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس، ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.	 
دراسـة مشـروعات البحـوث، والدراسـات التـي تطلـب مـن جهـات خـارج الجامعـة 	 

واختيـار الباحثيـن، ومتابعـة تنفيذهـا، واقتـراح مكافـآت القائميـن بها وفـق القواعد 
المنظمـة لذلـك.

التوصيـة بالصـرف مـن ميزانيـة البحـوث المقـررة في حـدود الصالحيـات المنظمة 	 
   . لذلك 

دراسـة التقريـر السـنوي، والحسـاب الختامـي، ومشـروع الميزانية للمركـز ورفعة 	 
المختصة. للجهـة 

دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي.	 
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الكوادر البشرية بالمركز

مديرة مركز البحوث
د. مها داغستاني

السكرتارية
أ. فهدة العتيبي

وحدة الشؤون 
المالية

أ. موضي 
الزير

أ. ندى 
الحسين

أ. دالل 
الرزيني

أ. لولوه 
الدريهم

أ. نورة 
الرزيزاء

أ. منال 
الحمدان

أ. شروق 
الحمودي

أ. أالء 
الحميدي

أ. نورة 
البقمي

أ. ليلى 
الواصل

أ. العنود 
العتيبي

أ. ايمان 
النمي

أ. غدير 
الشمري

أ. غزيل 
البقمي

أ. سهام 
الشهري

أ. تماضر 
الشبيلي

وحدة األنشطة 
والعالقات

وحدة األتصاالت 
اإلدارية

وحدة الخدمات 
والدعم اإللكتروني

وحدة شؤون 
الموظفات

وحدة التوثيق
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الفصل الثاني

إحصائيات عن مركز البحوث

البحوث المدعومة
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 المجموعات البحثية الصغيرة:
سـعيا مـن مركز بحوث االقسـام العلميـة والطبية لالرتقاء بمسـتوى البحث 
العلمـي في االقسـام العلميـة والطبية كمـا ونوعا وتطلعا لمواكبـة االتجاهات 
الحديثـة فـي البحث العلمـي في المجـاالت العلميـة والطبيـة وذات المخرجات 
التطبيقيـة والتنمويـة، فإنه تم إطالق برنامج »المجموعـات البحثية الصغيرة« 
الخاصـة بالمركز.تـم قبـول 7 مجموعـات بحثيـة صغيـرة في دورتهـا األولى  
و6 مجموعـات بحثيـة صغيرة في دورتهـا الثانية من مخلتـف المجاالت العلمية 

والصحيـة. وذلك وفق الشـروط والمعاييـر التالية:
 
تشـكيل المجموعـة البحثيـة يتضمـن بحـد أدنى اثنتـان من عضـوات هيئة . 1

التدريـس مـن نفس القسـم أو مـن قسـمين مختلفين باإلضافـة إلى معيدة 
أو محاضـرة  أو طالبـة دراسـات عليا.

2 ..ISI نشر ورقتين علميتين في المجالت العلمية المدرجة ضمن قوائم
يتـم تقديـم 30% مـن مبلـغ الدعـم فـي بدايـة البحـث ، و30% عنـد نشـر . 3

الورقـة العلميـة األولـى و40% المتبقيـة بعـد نشـر الورقـة العلميـة الثانيـة.
عنـد نشـر أكثر مـن ورقتيـن علميتيـن تمنح مكافـأة يتم تقديرهـا وفقا . 4

لمعامـل تأثيـر المجلة المنشـور بها.
تسـلم مكافأة النشـر للباحث الرئيسـي على ان تقسـم بين الباحثين حسـب . 5

مقـدار مسـاهمة كل باحث في كتابـة البحث.
يتـم التقـدم بالمقتـرح لمركز البحوث بأقسـام العلوم والدراسـات الطبية . 6

وفقـا للنمـوذج المعـد لذلـك والمعتمـد مـن المركـز ويتم إرسـاله بعد 
لتعبئة. ا

اسـتيفاء . 7 للتحقـق مـن  العلمـي  المقتـرح للمراجعـة والتحكيـم  يخضـع 
المطلوبـة. والشـروط  المعاييـر 

يتـم توقيـع عقد االنجـاز للمجموعة البحثيـة بين الباحثة الرئيسـية وبين . 8
مديرة مركـز البحوث.

فـي حالـة عـدم التـزام الباحثة بنشـر الورقـة العلمية فانـه يلزم بإعـادة ما تم 
اسـتالمه من مبالـغ إلى مركـز البحوث.

عضوات هيئة التدريس 
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شكل 1.2: عدد المشاريع البحثية الصغيرة لعضوات هيئة التدريس في دورتها األولى

شكل 2.2: عدد المشاريع البحثية الصغيرة لعضوات هيئة التدريس في دورتها الثانية
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دعم  » تأليف كتاب«

مـن الخدمـات التـي يقدمهـا المركز خدمـة »دعـم تأليف كتـاب « ، وذلك 
مـن منطلـق أهميـة الكتـاب ودوره في تعزيـز عمليـة التعلم في الجامعـة وإثراء 
المعرفـة فـي المجتمع و تشـجيع عضوات هيئـة التدريس والباحثات في اسـتثمار 
خبراتهـن وإمكاناتهـن العلميـة فـي تأليـف الكتـب والسالسـل العلميـة المميـزة 
ممـا تخـدم العمليـة التعليميـة والبحثيـة ، واالسـهام في رفـع مسـتوى المعرفة 
والثقافـة ممـا يعـود بالنفـع علـى المجتمع  ، لذا تـم تفعيل خدمـة » دعم تأليف 

كتـاب « خالل عـام 2015م.

معايير الدعم  :
أن يكـون فـي أحـد المجـاالت الصحيـة أو المسـارات العلميـة التخصصيـة . 1

لعضـوات هيئـة التدريـس ومسـارات منهـج البحـث العلمـي التخصصـي لكل 
كليـة .

أن تخـدم الكتـب المؤلفة مجـاالت الخطـة اإلسـتراتيجية للجامعة وكذلك . 2
بالمملكة. التنمويـة  األولويات 

 أن يتسـم تحليـل العناصـر واألفـكار والظواهـر التـي تتناولهـا موضوعـات . 3
بالشـمولية. الكتاب 

أن يراعـي المؤلـف األخالقيـات العلميـة والحفـاظ علـى الملكيـة الفكريـة . 4
لآلخريـن.

العالقـة . 5 ذات  والمتنوعـة  الحديثـة  العلميـة  بالمراجـع  االسـتعانة  يتـم  أن 
الكتـاب بموضـوع 

أن يكون للكتاب المؤلف اسهام واضح في مجاله.. 6
أن يتسم بدقة الصياغة ووضوح وسالمة اللغة.. 7
تقدم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من الكتاب بعد االنتهاء من تأليفه.. 8
توصـي اللجنـة العلميـة بإجـازة الكتـاب أو االعتـذار عـن النشـر بنـاء على . 9

تقاريـر المحكميـن 
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آلية التنفيذ :
1. تتقـدم الباحثـة بطلـب دعـم تأليف كتـاب، علـى النموذج الخـاص بذلك 
موضحـًا فيـه كافـة البيانـات المطلوبة مـع الميزانيـة المقترحـة إلى مركز 
البحـوث و مرفـق بالطلـب موافقـة مجلس القسـم في حـال طلبات دعـم الكتب 

التدريسية.

أن ال يكـون الكتـاب مترجمـًا وأن يكـون باللغـة العربية حتى يتسـنى اثراء    . 10
المكتبـة العربيـة بجديد علمـي مميز .

أن ال يكـون قـد سـبق نشـر الكتـاب أو تقديمه في الوقت نفسـه للنشـر في . 11
أي جهـة أخرى.

ال يعد الكتاب مقبواًل للنشر إال بعد موافقة اللجنة العلمية.. 12
يعتبـر الكتـاب وحدة متكاملـة بصرف النظر عـن عدد أجزائـه ويعامل من . 13

حيث المكافـأة ككتاب واحد.
يعتبـر المؤلـف مسـئواًل عـن مراعـاة قواعـد حقـوق الملكيـة الفكريـة . 14

لآلخريـن.

شكل 3.2 : عدد طالبات دعم تأليف كتاب للعام 2015
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دعــم مشــاريع األبحــاث المنتهيــة بالنشــر فــي مجــالت مضمنــة ومفهرســة بشــبكة 
العلــوم ISI–web of science  للكليــات العلميــة و الكليات الصحيــة  لعام2016م، 

وذلــك وفــق الشــروط والمعاييــر التالية:

تتقــدم الباحثــة بطلــب الدعــم، علــى النمــوذج الخــاص بذلــك موضحــًا فيــه . 1
كافــة البيانــات المطلوبــة مــع الميزانيــة المقترحــة إلــى مركــز البحــوث.

تتــم مناقشــة الطلــب مــن خــالل مجلــس مركــز بحــوث الدراســات العلميــة . 2
والطبيــة والــذي يصــدر التوصيــة بالموافقــة أو رفــض الدعــم.

يخضــع المقتــرح للمراجعــة والتحكيــم العلمــي للتحقــق مــن اســتيفاء . 3
المعاييــر والشــروط المطلوبــة وســوف يتــم تحديــد مــدى االقتبــاس العلمــي 
ــاس  %25 . ــاوز االقتب ــث  ال  يتج ــج ) Turnitin( بحي ــق برنام ــن طري ع

يرســل المقتــرح الــى محكمييــن  )خارجــي وداخلــي ( لتحكيــم المقتــرح وفــي . 4
ــى  ــة اختالفهمــا يرســل الــى محكــم ثالــث وتعــرض نتائــج التحكيــم عل حال

مجلــس المركــز  إلصــدار الموافقــة .
ــا . 5 ــق به ــي مرف ــادة البحــث العلم ــى عم ــا إل ــات الموصــي بدعمه ــع الطلب ترف

ــة. ــه الموافق ــت في ــذي تم ــاع ال ــم ومحضــر االجتم ــوذج التقدي نم
بعــد موافقــة مجلــس مركــز بحــوث الدراســات العلميــة والطبيــة علــى طلــب . 6

الدعــم المالــي، تعــرض الطلبــات علــى اللجنــة الماليــة بعمــادة البحــث العلمــي 
والتــي تقــرر الميزانيــة المناســبة للبحــث. 

ــات . 7 ــن توصي ــا م ــع إليه ــا يرف ــة م ــادة بدراس ــة بالعم ــة العلمي ــوم اللجن تق
ــرف. ــى الص ــة عل ــادة للموافق ــس العم ــى مجل ــا إل ــع به ــة والرف ــة المالي اللجن

ــة المقدمــة مــن . 8 ــة التفصيلي يعتمــد مجلــس عمــادة البحــث العلمــي الميزاني
ــة.    الباحث

ــاز . 9 ــد إلنج ــل عق ــة  بعم ــة والطبي ــات العلمي ــوث الدراس ــز بح ــوم مرك يق
ــز  ــن )مرك ــل الطرفي ــن قب ــع م ــه يوق ــر مخرجات ــي ونش ــروع البحث المش

ــية(. ــة الرئيس ــوث والباحث البح
يحــدد مركــز بحــوث الدراســات العلميــة والطبيــة  الدفعــة األولــى حســب . 10

طبيعــة المشــروع البحثــي ومتطلباتــه علــى ان ال تزيــد عــن 30% مــن قيمــة 
المشــروع 

ــاًء علــى العقــد . 11 يقــوم مركــز البحــوث بصــرف الدفعــة األولــى للباحثــة بن
المبــرم مــع الباحثــة ووفقــًا لمســوغات الصــرف التاليــة:

أ - كتاب تعميد من عمادة البحث العلمي بصرف الدفعة األولى.
ب - صورة من العقد المبرم مع الباحث .

ج- صورة من الميزانية المعتمدة.

دعم  األبحاث المنتهية بالنشر
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تقــدم الباحثــة إلــى مجلــس مركــز بحــوث الدراســات العلميــة والطبيــة  االنتــاج . 12
العلمــي المنصــوص عليــه فــي العقــد وذلــك للتحقــق مــن اســتيفاء شــروط العقــد 

ومخرجــات المشــروع البحثــي، ومــن ثــم الرفــع إلــى اللجنــة العلميــة بالعمــادة.
تقــوم اللجنــة العلميــة بالعمــادة  بدراســة مــا يرفــع إليهــا مــن مجلــس مركــز . 13

بحــوث الدراســات العلميــة والطبيــة  والرفــع بالتوصيــة بصــرف الدفعــة المســتحقة 
للباحــث إلــى مجلــس العمــادة للموافقــة علــى الصــرف وفقــًا لبنــود العقــد.

ــوم . 14 ــث، تق ــتحقة للباح ــة المس ــرف الدفع ــى ص ــادة عل ــس العم ــة مجل ــد موافق بع
ــي. ــروع البحث ــاز للمش ــهادة إنج ــدار ش ــادة بإص العم

ــاًء . 15 يقــوم مركــز البحــوث بصــرف الدفعــة المســتحقة للباحــث وفقــًا للعقــد وبن
علــى المرفقــات التاليــة: 

ــة  ــى موافق ــاًء عل ــرف بن ــى الص ــة عل ــي بالموافق ــث العلم ــادة البح ــاب عم أ - كت
ــادة. ــس العم مجل

ــة  ــة التفصيلي ــه الميزاني ــًا ب ــث مرفق ــع الباح ــرم م ــد المب ــن العق ــورة م ب - ص
ــروع. للمش

ج- شهادة انجاز المشروع البحثي.
د- تسجيل االجهزة الثابتة )إن وجدت( وفق االجراءات المستودعية بالجامعة.

يجــوز للباحثــة ان تتقــدم بمشــروع بحثــي آخــر قبــل أن تنهــي المشــروع القائــم . 16
علــى أن ال تزيــد مشــروعات  البحــث تحــت االنجــاز عــن مشــروعين. 

عنــد تعثــر المشــروع البحثــي،  يقــوم مركــز البحــوث بالرفــع إلــى عمــادة البحــث . 17
العلمــي التخــاذ االجــراءات الالزمــة الســترداد الدفعــة األولــى أو جــزء منهــا حســب 

تقييــم اإلنجــاز المطلــوب فــي العقــد وذلــك مــن قبــل لجنــة مختصــة .
حجم الدعم المقدم للمشروع البحثي من مركز البحوث 25 الف ريال.. 18
يتــم إرســال النمــاذج إلــى وحــدة دعــم األبحــاث/ مركــز بحــوث الدراســات العلميــة . 19

والطبيــة علــى البريــد االلكترونــي  : dalreziny@ksu.edu.sa بعــد التعبئة

شكل 4.2: عدد األبحاث المنتهية بالنشر لعضوات هيئة التدريس لعام 2016م
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بلــغ عــدد البحــوث المدعومــة لطالبــات الدراســات العليــا منــذ العــام الجامعي 
1422 إلــى 1437 هـــ 713 بحثا.

شكل 5.2: عدد البحوث المدعومة لطالبات الدراسات العليا العام الجامعي 1422-1437هـ

طالبات الدراسات العليا 
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البحوث المنشورة
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ــا المنشــورة  ــات الدراســات العلي ــة التدريــس وطالب بلــغ عــدد أبحــاث عضــوات هيئ
ــث  ــى 2016م  342 بح ــام 2004 إل ــذ ع ــم ISI  من ــي قوائ ــة ف ــي المجــالت المدرج ف
ــر المدرجــة فــي  ــغ عــدد األبحــاث المنشــورة فــي المجــالت غي ــا بل منشــور، بينم

ــا. ــم ISI 116 بحث قوائ

البحوث المنشورة شكل 6.2

عضوات هيئة التدريس شكل 7.2

*عدد األبحاث المنشورة في عام 2016م  خالل شهر يناير وحتى شهر فبراير
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بلــغ عــدد أبحــاث عضــوات هيئــة التدريــس المنشــورة فــي المجــالت المدرجــة فــي 
قوائــم ISI  منــذ عــام 2004 إلــى 2016م  257 بحــث منشــور، بينمــا بلــغ عــدد األبحــاث 

المنشــورة فــي المجــالت غيــر المدرجــة فــي قوائــم ISI 95 بحثــا.

*عدد األبحاث المنشورة في عام 2016م  خالل شهر يناير وحتى شهر فبراير
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عضوات هيئة التدريس
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بلــغ عــدد أبحــاث طالبــات الدراســات العليــا المنشــورة فــي المجــالت المدرجــة فــي 
قوائــم ISI  منــذ عــام 2004 إلــى 2016م  54 بحــث منشــور، بينمــا بلــغ عــدد األبحــاث 

المنشــورة فــي المجــالت غيــر المدرجــة فــي قوائــم ISI  15 بحثــا.

شكل 8.2: عدد البحوث المنشورة لطالبات الدراسات العليا وتصنيفها ضمن المجالت 
المدرجة في قوائم ISI    منذ 2004-2015 م

طالبات الدراسات العليا 
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الفصل الثالث

انجازات مركز البحوث 
خالل العام 2014- 2015م
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المشاريع البحثية المنشورة
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شكل1.3: عدد البحوث المنشورة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا وتصنيفها 
  ISI ضمن المجالت المدرجة في قوائم

إحصائيات 

شكل2.3: عدد البحوث المنشورة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا في المجالت 
المدرجة ضمن قوائم ISI بكل كلية
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شكل3.3: البحوث المنشورة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات 
العليا في المجالت المدرجة ضمن قوائم ISI بكل كلية 

شكل4.3: عدد البحوث المنشورة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات 
العليا في المجالت غير المدرجة ضمن قوائم ISI بكل كلية 

شكل5.3: البحوث المنشورة لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات 
العليا في المجالت غير المدرجة ضمن قوائم ISI بكل كلية 
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األنشطة العلمية والثقافية 
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األنشطة العلمية والثقافية التي نظمها مركز البحوث 

مالحظاتتاريخ انعقادهاأنشطة المركز العلمية والثقافية
برنامج  » مهارات البحث العلمي« 

يشتمل على )8( محاضرات 1435/11/20هـ السابع  
و)5( ورش عمل  

برنامج » مهارات التحليل اإلحصائي 
في البحث العلمي استخدام برنامج 

 »spss
يشتمل على )6( محاضرات1435/12/20هـ

ورشة تدريبية بعنوان » كيف تبني 
1435/12/20هـسجلك البحثي؟«

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل» األخطاء الشائعة في األبحاث 
1435/12/27هـالعلمية التطبيقية على الكائنات الحية "

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل » استخدام برنامج 
Scientific Workplace  في كتابة 

البحوث والتقارير العلمية «
 1436/1/8هـ

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

يوم البحوث السادس وحلقة نقاش 
مصاحبة عن» األبعاد األخالقية في تطبيق 

نتائج البحوث العلمية على اإلنسان « 
والمعرض المصاحب

24-1436/2/25هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل »كيفية تفعيل الشراكة 
البحثية بين مستشفى الملك فيصل 
التخصصي و جامعة الملك سعود«

1436/6/17هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل بعنوان » من أدوات البحث 
العلمي إلى وسائل اإلعالم االجتماعية : 
كيف غيرت التقنية طريقتنا في البحث 

العلمي «

23-1436/6/24هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل بعنوان : » كيفية كتابة 
مقترح بحثي من جميع النواحي : 

الميزانية / الملخص / قرار الدعم / 
النماذج المالية الالزم توفرها / البرامج 

البحثية «

1436/7/1هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79
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أنشطة المركز العلمية 
مالحظاتتاريخ انعقادهاوالثقافية

ضمن سلسلة آفاق بحثية متميزة 
محاضرة 

« Innovatively Functionalized 
Nanomaterialsfor Biomedical, Sensing 

and Composites Applications 

1436/12/2هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

يشتمل على )13( محاضرة1436/12/22هـبرنامج »مهارات البحث العلمي 8«

محاضرة
»الملكية الفكرية وبراءات 

االختراع«
1437/1/15هـ

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

محاضرة » كيفية بناء مجموعة 
1437/1/26هـبحثية ناجحة«

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

برنامج »مهارات التحليل اإلحصائي 
في البحث العلمي باستخدام برنامج 

»SPSS
1437/2/5 هـ

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل »االعالم العلمي وكتابة 
1437/2/6 هـالمقالة العلمية الصحفية«

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ضمن سلسة آفاق بحثية جديدة
اليوم التعريفي بكرسي »أبحاث 

الجينوم«
1436/4/24 هـ

 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ضمن سلسة آفاق بحثية جديدة
اليوم التعريفي لكرسي األمير متعب بن 
عبداهلل بن عبدالعزيز لبرنامج أبحاث 
المؤشرات الحيوية لهشاشة العظام 

بعنوان » وقايتك من المرض تهمنا«

8/ 1437/5هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79

ورشة عمل »كيفية كتابة النماذج 
الخاصة لطلب براءات االختراع« 

بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز 
للعلوم و التقنية .

4-5 / 1437/7هـ
 لإلطالع أكثر على األنشطة نرجو التكرم
 بزيارة موقع مركز البحوث االلكتروني
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79
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بيانات األنشطة العلمية التي نظمها مركز البحوث خالل العام الجامعي 
1435-1436 هـ

برنامج »مهارات البحث العلمي« السابع لطالبات الدراسات العليا

المتحدث/ المتحدثةموضوع المحاضرة / ورشة العملالوقتاليوم

األثنين1
محاضرة ) كيف تنظمين تفيذ 12-1435/11/202هـ

المرحلة العملية من بحثك(
د. أماني عواد
كلية الصيدلة

األثنين2
محاضرة )كيفية كتابة المسح 12-1435/11/272هـ 

االدبي(
د.منال الشدي

كلية طب االسنان

األثنين3
محاضرة ) كيف تحصلي على دعم 12-1435/12/192هـ 

مالي(
د. سلوى السيد
كلية التمريض

األثنين4
د. عزيزة طوسونورشة عمل )كيفية كتابة االبحاث(12-1435/12/263هـ 

كلية التمريض

األثنين5
محاضرة ) خطوط عريضة لكتابة 12-1436/1/33هـ

الرسائل العلمية(

د. عفاف األنصاري
الكيمياء الحيوية / 

العلوم
األثنين6

ورشة عمل )تبويب المراجع العلمية 11-1436/1/103هـ
)EndNote بإستخدام برنامج

د/ غادة النفيعي
كلية الحاسب اآللي

األثنين7
ورشة عمل )استخدام برنامج 11-1436/1/173هـ

Mendeley لتوثيق المراجع العلمية(
د/ غادة النفيعي

كلية الحاسب اآللي

األثنين8
للعرض التقديمي)LaTex(ورشة عمل  12-1436/1/242هـ 

استخدام برنامج
د/ حفيظة هيدرو

كلية الحاسب اآللي

األثنين9
محاضرة ) كيف يكون بحثك طريق 12-1436/2/12هـ 

لبراءةاالختراع(
د.أماني عواد

كلية الصيدلة

األثنين10
محاضرة ) أخالقيات البحث العلمي(12-1436/2/82هـ 

د.ارجمند وارسي
الكيمياء الحيوية / 

العلوم

األثنين11
محاضرة ) البحث العلمي المنشور بين 12-1436/2/152هـ 

الجيد والرديء(

د. ندى الطاسان
الكيمياء الحيوية / 

العلوم
األثنين12

د. اسراء الطريقيورشة عمل ) إعداد الملصق العلمي(12-1436/2/222هـ 
كلية الحاسب اآللي

األثنين13
12-1436/2/292هـ 

محاضرة )االستخدام الفعال للبرمجيات 
و الشبكات االجتماعية في البحث 

العلمي(

د.اريج الوابل
كلية الحاسب اآللي
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المتحدث/ المتحدثةموضوع المحاضرة / ورشة العملالوقتاليوم

األثنين1
محاضرة ) كيف تنظمين تفيذ 12-1435/11/202هـ

المرحلة العملية من بحثك(
د. أماني عواد
كلية الصيدلة

األثنين2
محاضرة )كيفية كتابة المسح 12-1435/11/272هـ 

االدبي(
د.منال الشدي

كلية طب االسنان

األثنين3
محاضرة ) كيف تحصلي على دعم 12-1435/12/192هـ 

مالي(
د. سلوى السيد
كلية التمريض

األثنين4
د. عزيزة طوسونورشة عمل )كيفية كتابة االبحاث(12-1435/12/263هـ 

كلية التمريض

األثنين5
محاضرة ) خطوط عريضة لكتابة 12-1436/1/33هـ

الرسائل العلمية(

د. عفاف األنصاري
الكيمياء الحيوية / 

العلوم
األثنين6

ورشة عمل )تبويب المراجع العلمية 11-1436/1/103هـ
)EndNote بإستخدام برنامج

د/ غادة النفيعي
كلية الحاسب اآللي

األثنين7
ورشة عمل )استخدام برنامج 11-1436/1/173هـ

Mendeley لتوثيق المراجع العلمية(
د/ غادة النفيعي

كلية الحاسب اآللي

األثنين8
للعرض التقديمي)LaTex(ورشة عمل  12-1436/1/242هـ 

استخدام برنامج
د/ حفيظة هيدرو

كلية الحاسب اآللي

األثنين9
محاضرة ) كيف يكون بحثك طريق 12-1436/2/12هـ 

لبراءةاالختراع(
د.أماني عواد

كلية الصيدلة

األثنين10
محاضرة ) أخالقيات البحث العلمي(12-1436/2/82هـ 

د.ارجمند وارسي
الكيمياء الحيوية / 

العلوم

األثنين11
محاضرة ) البحث العلمي المنشور بين 12-1436/2/152هـ 

الجيد والرديء(

د. ندى الطاسان
الكيمياء الحيوية / 

العلوم
األثنين12

د. اسراء الطريقيورشة عمل ) إعداد الملصق العلمي(12-1436/2/222هـ 
كلية الحاسب اآللي

األثنين13
12-1436/2/292هـ 

محاضرة )االستخدام الفعال للبرمجيات 
و الشبكات االجتماعية في البحث 

العلمي(

د.اريج الوابل
كلية الحاسب اآللي

برنامج »مهارات التحليل األحصائي في البحث 
»SPSS العلمي بأستخدام برنامج

المتحدث/ المتحدثةموضوع المحاضرة / ورشة العملالوقتاليوم

الثالثاء1
ورشة عمل »كيفية ادخال البيانات 12-1435/12/202هـ

والتحليل الوصفي لها«)1(

ا.سناء ابو نصرة
قسم اإلحصاء/ 
كلية العلوم

األربعاء2
ورشة عمل »كيفية ادخال البيانات 12-1435/12/212هـ

والتحليل الوصفي لها«)2(

ا.سناء ابو نصرة
قسم اإلحصاء/ 
كلية العلوم

الثالثاء3
11-1435/12/271هـ

ورشة عمل« استخدام بعض 
االختبارات البارامترية واالبارامترية 

فى التحليل االحصائي«)1(

د.منى فؤاد الوكيل
قسم اإلحصاء/ 
كلية العلوم

األربعاء4
11-1435/12/281هـ

ورشة عمل »استخدام بعض االختبارات 
البارامترية والالبارامترية فى التحليل 

االحصائي«)2(

د.منى فؤاد الوكيل
قسم اإلحصاء/ 
كلية العلوم

الثالثاء5
ورشة عمل »ختيارالتحليل االحصائي 12-1436/1/52هـ

المناسب«)1(

د.سبأ علوان
قسم اإلحصاء/ 
كلية العلوم

األربعاء6
ورشة عمل »ختيارالتحليل االحصائي 12-1436/1/62هـ

المناسب«)2(
د.سبأ علوان

قسم اإلحصاء/ كلية العلوم
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بيانات األنشطة العلمية التي نظمها مركز البحوث خالل العام الجامعي 
1435-1436 هـ

برنامج »مهارات البحث العلمي« السابع لطالبات الدراسات العليا

المتحدث/ المتحدثةموضوع المحاضرة / ورشة العملالوقتاليوم

األثنين 1
12-1436/12/222هـ 

محاضرة )الخلفية العلمية 
لمشروعك البحثي : واقع و نظرة 

مستقبلية(

د.سعاد الديحان
الكيمياء الحيوية / 

كلية العلوم

األثنين 2
محاضرة )كيفية كتابة المسح 12-1436/12/292هـ 

االدبي(
د.ارجمند وارسي

 الكيمياء الحيوية / العلوم

األثنين 3
محاضرة)التطوير البحثي(12-1437/1/62هـ 

د. هيا آل سعود 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي

األثنين 4
محاضرة )تصميم و طرق البحث: 12-1437/1/132هـ 

استراتيجية البحث وإنجازة(

د.ميسون األنصاري
 نبات وأحياء دقيقة/ كلية 

العلوم

األثنين 5
12-1437/1/202هـ 

محاضرة )تحليل البيانات و تفسير 
المعطيات السلبية إلى وحدات ذات 

معنى(

د.سعاد الديحان 
الكيمياء الحيوية / كلية 

العلوم

األثنين 6
12-1437/1/272هـ 

ورشة عمل )استخدام برنامج 
Mendeley لتوثيق المراجع 

العلمية(

د/ غادة النفيعي 
كلية الحاسب اآللي

األثنين 7
ورشة عمل )تبويب المراجع العلمية 12-1437/2/42هـ 

)EndNote بإستخدام برنامج
د/فيروز تشير 

الرياضيات / كلية العلوم

األثنين 8
ورشة عمل )استخدام برنامج LaTex 12-1437/2/112هـ 

للعرض التقديمي(
د/ حفيظة هيدرو 
كلية الحاسب اآللي

األثنين 9
محاضرة ) أخالقيات البحث العلمي(12-1437/2/182هـ 

د.دانة بخيت
 مستشفى الملك فيصل 

التخصصي

األثنين 10
محاضرة ) األستخدام الفعال لصندوق 12-1437/2/252هـ 

أدوات البحث العلمي(
د.إسراء الطريقي

 كلية الحاسب اآللي

األثنين 11
محاضرة )األخطاء الشائعة في البحث 12-1437/3/32هـ 

العلمي(

د.ضحى النوري 
األغذية و التغذية / كلية 

علوم األغذية والزراعة

األثنين 12
ورشة عمل ) كيفية إعداد الملصق 12-1437/3/102هـ 

العلمي(
د. نورة الزومان 

الكيمياء الصيدلية/ الصيدلة
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برنامج »مهارات البحث العلمي«
 الثامن لطالبات الدراسات العليا

المتحدث/ المتحدثةموضوع المحاضرة / ورشة العملالوقتاليوم

األثنين 13
محاضرة ) األبداع في البحث العلمي(12-1437/3/172هـ

د.أمل سعد 
مستشفى الملك فيصل 

التخصصي

األثنين 14
ورشة عمل »كيفية إعداد الملصق 12-1437/5/202هـ

العلمي«

د.عفاف األنصاري 
الكيمياء الحيوية / 

كلية العلوم

الثالثاء 15
ورشة عمل »لسرقة العلمية 12-1437/5/212هـ

وكيفية تجنبها«

د. ارجمند وارسي 
الكيمياء الحيوية / 

كلية العلوم

الثالثاء 16
12-1437/5/282هـ 

ورشة عمل»طرق تحليل البيانات 
اإلحصائية باستخدام برنامج 

»SPSS

أ.تغريد المالكي
 قسم اإلحصاء/ كلية 

العلوم

األثنين 17
محاضرة »أدوات البحث العلمي التي 12-2 6/26 /1437هـ

تجعل كتابتك العلمية سهلة وميسرة «
أ.يسرى اليافعي 
طالبة دكتوراة
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عنوان اإلصدارنوع اإلصدار

كتب

التقرير السنوي لمركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية 
للعام  الجامعي1434-1435هـ

التقرير السنوي لمركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية 
للعام  الجامعي1433-1434هـ

التقرير السنوي لمركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية 
للعام  الجامعي1432-1433هـ

دليل مركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية
 1435هـ - 2014م

دليل مركز البحوث بأقسام العلوم والدراسات الطبية
 1434هـ - 2013م

مصادر الدعم المادي ألبحاث طالبات الدراسات العليا
  1434هـ - 2013م

منشورات

ISI طريقة البحث في مجالت

طريقة التقديم في داعم

إصدارات مركز البحوث
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	 التحديث المستمر لقواعد بيانات مركز البحوث.
ــوث  ــز البح ــع مرك ــات موق ــتمر لمعلوم ــث المس 	 التحدي

ــز. ــات المرك ــرات معلوم ــة تغي ــي لمواكب االلكترون
	 التحديــث المســتمر لمجموعــات تواصــل و مجموعــات 
البريــد االلكترونــي وذلــك مــن أجــل التواصــل مــع الباحثات 
ــة  ــات العلمي ــع الكلي ــي جمي ــا ف ــات العلي ــات الدراس وطالب
والصحيــة حــول كل مــا يهــم الباحثــات مــن دعــم للمشــاريع 
البحثيــة أو اإلعــالن عــن الخدمــات واألنشــطة التــي يقدمهــا 

المركــز.
	 تــم إنشــاء حســابات لمركــز البحــوث علــى مواقــع 

االجتماعــي  التواصــل 
Research Center Malaz
@ResearchCenterM 
ResearchCenterM 
مــن أجــل التواصــل مــع الباحثــات وطالبــات الدراســات العليــا 
فــي جميــع الكليــات العلميــة والصحيــة حــول كل مــا يهــم 
ــن  ــالن ع ــة أو اإلع ــاريع البحثي ــم للمش ــن دع ــات م الباحث

ــا المركــز. ــي يقدمه ــات واألنشــطة الت الخدم

الدعم اإللكتروني

للتواصل :
 السكرتارية/ 8056349

 الدعم المادي/ 8055420
 دعم األبحاث/ 8055197
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