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برنامج باحثو الجامعة
برنامــج نوعــي يهــدف إلــى تطويــر مهــارات أعضــاء هيئة التدريس فــي عمليتي البحث

واالبتــكار مــن خــال خلــق بيئــة تدريبيــة مكثفة تحت إرشــاد وتوجيــه بحثي متخصص.

يقــدم هــذا البرنامــج نموذجـ ًـا للتميــز والقيــادة البحثيــة الكتســاب المهــارات البحثيــة

بالقــدوة مــن خــال التواجــد ضمــن فريــق مــن الباحثيــن مــن تخصصــات مختلفــة ،وتحــت

إشــراف وتوجيــه مباشــر مــن قبــل باحثيــن متخصصيــن لديهــم الخبــرة والمهــارة الالزمــة
مــن أجــل تعزيــز اإلنتاجيــة المســتدامة ألبحــاث متميــزة.

أهمية البرنامج
تبرز أهمية البرنامج مما يلي:
خطــة الجامعــةّ :ركــزت خطــة الجامعــة علــى عــدة مشــاريع ترتبــط ارتباطــا مباشــرا و غيــر

1

2

مباشــر بالبرنامــج ،مــن أهمهــا برامــج اســتدامة البحــث العلمــي ،دعــم االبتــكار ،تعزيــز
االقتصــاد المعرفــي ،واســتدامة االعتمــاد األكاديمــي.

ً
وفقا للتصنيفات
أهميــة النشــر العلمــي واالستشــهاد البحثي في ترتيب الجامعــة

الدولية.

متطلبــات اعتمــاد الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتمــاد األكاديمــي ()NCAAA

3

لالعتمــاد المؤسســي والبرامجــي :يظهــر احتيــاج شــديد فــي المعيــار الخامــس
(هيئــة التدريــس والموظفيــن) لممارســة التطويــر المهنــي والتقويــم ،والمعيــار
الســابع (البحــث العلمــي واالبتــكار) لممارســة دعــم البحــث العلمــي واالبتــكار.

4
5

نتائــج تحليــل الدراســات التــي أجريــت بالجامعــة لتطويــر العمليــة التعليميــة والبحــث

العلمــي.

نتائــج تحليــل االحتياجــات التدريبيــة للفئــة المســتهدفة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس
(أســتاذ مســاعد وأســتاذ مشــارك) التــي ينفذهــا مركــز تطويــر التعليــم الجامعــي.
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الرؤية
أن تكــون جامعــة المؤســس منــارة فــي جــودة األبحــاث والباحثيــن علــى المســتوى

اإلقليمــي والعالمــي.

الرسالة
إعــداد جيــل مــن الباحثيــن المتميزيــن قــادر علــى المشــاركة والمســاهمة بفعاليــة

بأبحــاث علميــة عاليــة الجــودة ذات عائــد اقتصــادي وأثــر مجتمعــي مــن خــال برنامــج
جــذاب وبيئــة بحثيــة محفــزة

األهداف
 1تطوير بيئة بحثية محفزة وداعمة
 2تعظيم االستفادة من موارد الجامعة (البنية التحتية والموارد المادية والبشرية)
3
4

تمكيــن الباحثيــن مــن بنــاء هويــة متميــزة وتعزيــز قدراتهــم البحثيــة إلخــراج أفضــل
مــا يمكــن تقديمــه خــال مســيرتهم البحثيــة واألكاديميــة

توجيــه الباحثيــن نحــو مخرجــات متوائمــة مــع خطــط الجامعــة االســتراتيجية ذات عائــد
اقتصــادي وفائــدة مجتمعيــة
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مخرجات البرنامج
سمعة
الباحث

تقديم باحثي جامعة الملك عبدالعزيز بشكل
مميز في األوساط العلمية والبحثية

كتابة مقترح
بحثي

بجودة عالية والحصول على دعم للمشروع

إدارة المشروع
البحثي

بكفاءة وجودة

النشر في
مجالت علمية

مصنفة ()ISI, Scopus

مواءمة
األنشطة البحثية

مع أولويات الجامعة االستراتيجية

مؤشرات قياس األداء
خالل  6أشهر

من بداية البرنامج

سيتقدم  80%من المشاركين بطلب
منحة بحثية

خالل  18أشهر

من بداية البرنامج

سينشــر  50%مــن المشــاركين ورقــة
علميـ�ة فـ�ي مجلـ�ة مصنفـ�ة( (�ISI, Sco
)pus
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خالل  12أشهر

من بداية البرنامج

ســيقدم  70%مــن المشــاركين ورقــة
علميــة كاملــة لمجلــة مصنفــة (ISI,
)Scopus

خالل  24-18أشهر

من بداية البرنامج

ســيتمكن  50%مــن المشــاركين مــن
التعــاون والعمــل فــي أبحــاث بينيــة
مشــتركة فــي تخصصــات مختلفــة
داخــل الجامعــة وخارجهــا

7
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ضمان جودة البرنامج

متابعة مؤشرات
آداء البرنامج

قياس أثر البرنامج على الدراسات
البينية وجودة األبحاث وزيادة

المقترحات البحثية الحاصلة على دعم

الدليل التعريفي  lبرنامج باحثو الجامعة

قياس األثر على الباحثين المشاركين
على فترات

(عام 3 -أعوام –  5أعوام)

رفع تقارير وتوصيات
إلدارة الجامعة

9

مراحل بناء وتطوير البرنامج

الحاجة

الفريق

التأكد من الحاجة لوجود برنامج ألعضاء هيئة

تشكيل الفريق لبناء البرنامج وإعداد المحتوى

البرنامج

االعتماد والتنسيق

وضع هيكلة البرنامج بناء على دراسة احتياجات

السعي للتنسيق مع الجهات ذات العالقة

التدريس لتعزيز قدراتهم البحثية وتطويرها

الفئة المستهدفة وتوجهات الجامعة

10

وتقويمه

لتوحيد الجهود وضمان نجاح البرنامج
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الخطة

دراسة االحتياجات

إعداد خطة لبناء البرنامج واستقطاب الفئة

إعداد استبيانات لمعرفة احتياجات الفئة

المستهدفة والمدربين والموجهين

المستهدفة للعمل على التركيز عليها في
البرنامج

المادة العلمية

التدشين

بناء المحتوى العلمي وجدول البرنامج بشكل

تحديد موعد لتدشين البرنامج والتسويق له

متكامل
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للوصول للفئة المستهدفة
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مكونات البرنامج (املحتوى التدريبي)
منهجية التدريب

ســتعتمد منهجيــة التدريــب علــى نظريــة التعلــم للبالغيــن ( :)Adult learning theoryالمشــاركة التفاعليــة
األنشــطة ،التوجيــه الذاتــي ،التركيــز علــى المهــام ،االرتــكاز إلــى المشــكلة
المحور

قبل البدء بالتدريب

المحور

المواضيع
المقترحة

المواضيع المقترحة

ارســال اســتبانة تقييــم ذاتــي للمتدربيــن وإعادتهــا بنهايــة البرنامــج لقيــاس
مســتوى التعلــم والتأكــد مــن تغطيــة االحتياجــات البحثيــة

 1الجلسة التوجيهية

Orientation & introduction to the Program
•تعريف عن البرنامج

•نقاش نتائج التقييم الذاتي (تحديد االحتياجات التدريبية البحثية)
•رحلة األكاديمي البحثية

•(خلق روح االحتياج إلتقان المهارة البحثية)

•مقدمــة للتعريــف ببيئــة البحــث العلمــي فــي جامعــة الملــك عبــد العزيــز
المدة

4

ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة

وتشــمل:

خطة جامعة الملك عبد العزيز االستراتيجية واألولويات البحثية

هيكلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز البحثيــة :المــوارد والمصــادر البحثيــة
المتاحــة (مراكــز التميــز البحثية ،معامل الكليــات وإمكانياتها ،المختبرات
المركزية)

 2التوجيه واإلرشاد في مجال البحث العلمي
Research Mentorship

التعرف على أهمية التوجيه واإلرشاد في مجال البحث العلمي
•
ّ

وجهيــن /مرشــدين مــن ذوي الخبــرة والكفــاءة
•توجيــه المتدربيــن الختيــار ُم ِّ
البحثيــة (إنتاجيــة عاليــة ومتميــزة) إضافــة للرغبــة فــي القيــام بــدور
وجــه
الم ِّ
المرشــدُ /

المدة

ساعتين

12

•اســتراتيجيات لبنــاء عالقــات إرشــاد وتوجيــه ناجحــة مــن أجــل إنتاجيــة بحثيــة
متميزة

وجهين بحثيين في المستقبل
وم ِّ
•فرص استقطاب المتدربين كمرشدين ُ
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المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4

 3الفعالية الشخصية والمهارات القيادية
Personal effectiveness Leadership
•الصفات الشخصية (الحاجة إلى الحماس والمثابرة ،النزاهة ،أهمية
الثقة بالنفس ،والوعي الذاتي ،تحمل المسؤوليات)

•اإلدارة الذاتية (تحديد األولويات في البحث ،االلتزام ،أهمية إدارة
الوقت ،التوازن بين العمل والحياة )

ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة

 4تهيئة المتدرب كباحث رئيسي (الجزء األول)
Starting up as a new PI
•برامج الدعم والتمويل المتاحة بعمادة البحث العلمي

(برامــج المنــح البحثيــة المختلفــة :باحــث ،البرنامــج العــام ،دراســة علميــة
متميــزة .. ،إلــخ)

•هوية الباحث الرقمية Researcher id, ORCID
المدة

4

ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4-3
ساعات

•أبرز قواعد ولوائح الترقية (المجلس العلمي)
•فرص التفرغ  /االتصال العلمي

•مكافآت التميز ،الجوائز البحثية ،أسبوع البحث العلمي
ً
ً
ودوليا
محليا
•التقدم للجوائز البحثية

 5تهيئة المتدرب كباحث رئيسي (الجزء الثاني) بيئة البحث العلمي بالجامعة
Starting up as a new PI

•الدعم اللوجستي ()Logistics
•المجموعات البحثية

•األبحاث والشراكات التعاونية بين التخصصات المهنية البينية
•المراكز البحثية  /التمويل الخارجي

•تحديــد الفــرص والمجــاالت البحثيــة المتاحــة فــي التخصــص لالســتفادة
القصــوى مــن المــوارد المتاحــة

الدليل التعريفي  lبرنامج باحثو الجامعة
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مكونات البرنامج (املحتوى التدريبي)
المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

5-4
ساعات

 5Aادارة المشاريع البحثية
Project Management
مهارات التخطيط االستراتيجي وادارة مشروع بحثي:
•التخطيط االستراتيجي للبحوث
•تخطيط المشروع وتنفيذه

•إدارة المخاطر في المشاريع البحثية

إدارة المخاطــر :إدارة بيئــة البحــث الخاصــة بالمتــدرب بفعاليــة واســتدامة

(التعامــل مــع التحديــات والخالفــات ،األعطــال والصيانــة ،اســتيراد المــواد
والمســتلزمات ،الفواتيــر  ..الــخ)

المحور

المواضيع
المقترحة

 5Bأخالقيات البحث العلمي
Research Ethics
•القيــم األخالقيــة والنزاهــة العلميــة فــي كافــة مراحــل عمليــة البحــث
العلمــي

•أخالقيات النشر العلمي وحقوق الملكية الفكرية
•تضارب المصالح

•أبرز الخروقات األخالقية في آداب البحث والنشر العلمي
•قواعد ولوائح اإلشراف والنشر في األبحاث الطالبية
الدراسات العليا
البكالوريوس

دراسات حاالت فردية ()Case studies
•حقوق التأليف والنشر للباحثين

المدة

4

ساعات

14

•األخالق والمبادئ واالستدامة في سياق البحث
•ضرورة االحترام والسرية في البحث

•معايير اإلسناد والتأليف المشترك في البحث
الفعالة في البحوث
•الممارسات
ّ
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المحور

المواضيع
المقترحة

 6حوكمة وتنظيم البحث
Research governance and organization
نقل التقنية

•المتطلبات القانونية واشتراطات الصحة والسالمة
•حقوق الملكية الفكرية

•الشروط واالتفاقيات القانونية
•اتفاقيات تضارب المصالح
المدة

5

ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4-3
ساعات

•توليد الدخل والتمويل واإلدارة المالية والبنية التحتية والموارد للبحث
•االقتصاد المعرفي /براءات االختراع

•إعداد وإدارة الميزانية البحثية والتعامل مع النماذج والفواتير Budgeting
•استراتيجيات التعامل مع ميزانية المشاريع البحثية

 7المشاركة والتأثير
Engagement, Influence and Impact
العمل مع اآلخرين

•الزمالة واإلرشاد والتأثير والقيادة والتعاون في البحث
•فريق يعمل من أجل النجاح كباحث

•إدارة الفريق لتحقيق أهداف البحث
•اإلشراف في البحث

•المساواة والتنوع في بيئة البحث

الدليل التعريفي  lبرنامج باحثو الجامعة
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مكونات البرنامج (املحتوى التدريبي)
المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

 8فن ومهارة صياغة المقترحات والمنح البحثية
Writing a Winning Research Proposal
•استراتيجيات لبلورة أفكار ومقترحات (بروتوكوالت) بحثية متميزة
•مهارات كتابة المقترحات والمنح البحثية المحلية والدولية

ً
ً
ودوليا
محليا
•استراتيجيات لمضاعفة الفرص للفوز بالتمويل البحثي

4-3
ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4-3

 9أدوات مساندة للبحث العلمي

•إدارة البيانات (تسجيل النتائج بالصورة الصحيحة ،حفظ السجالت ..الخ)
•مهارات التحليل اإلحصائي

•الكتابة العلمية (البحث الكمي ،النوعي ،التطبيقي)
•خدمات ووسائل مساندة للكتابة األكاديمية

ساعات

المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4

ساعات

يوم للكليات اإلنسانية
يوم منفصل للكليات الصحية
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 10خارطة الطريق للنشر العلمي المتميز في قواعد بيانات ISI & Scopus
Road Map to Publications
•أساسيات النشر العلمي وإعداد األوراق البحثية للتقديم ضمن مجالت
مصنفة في قواعد بيانات ISI & Scopus

•التخطيط لعملية النشر العلمي (أوراق علمية مختلفة)

•اختيار وعاء النشر المناسب (أو المجلة المناسبة) وأساسيات التقديم
المقيمين /المراجعين
•الرد على مالحظات
ّ

•تعزيز االستفادة من حضور المؤتمرات العلمية

الدليل التعريفي  lبرنامج باحثو الجامعة

المحور

المواضيع
المقترحة
المدة

4-3
ساعات

 11تعزيز فرص التعاون/التسويق /البحثي

•كيفية بناء هوية بحثية متميزة

•اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي ووســائل التكنولوجيــا لتســويق
وإبــراز الباحــث وتعزيــز فــرص التعــاون

•تعزيز اإلنتاجية البحثية والظهور اإلعالمي في وسائل التواصل البحثي

•اســتراتيجيات لبنــاء اتفاقيــات وشــراكات وخدمــات استشــارية ّبنــاءة
وفعالــة

•التعــاون مــع مؤسســات المجتمــع والقطــاع الخــاص لتســويق االحتياجات
البحثيــة ودعمها

•تسويق الملكية الفكرية
•التعاون الدولي

مميزات اإلنضمام للبرنامج
الباحث

 .1الحصول على شهادة مراجع معتمد من بوبلون Publon
 .2الحصول على  3ساعات من العبء التدريسي طوال مدة البرنامج
 .3القدرة على نشر مقالة في مجلة علمية مدرجة في  ISIأو SCOPUS

الموجه

 .1الحصول على شهادة موجه معتمدة من بوبلون Publon
 .2اعتماد ساعات عمل إضافية
 .3انضمام باحث جاد لفريق الموجه البحثي

الدليل التعريفي  lبرنامج باحثو الجامعة
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توصيف آلية التنفيذ
مدة البرنامج

عــام دراســي (فصــل دراســي للتدريــب وفصــل آخــر إلنهــاء الورقــة العلميــة) يبــدأ بتدريــب
المتــدرب علــى كل مــا يحتاجــه عضــو هيئــة التدريــس ليتمكــن بــأن يكــون باحــث متميــز فــي
إعــداد مقترحــات بحثيــة فائــزة بالدعــم ونشــر أوراق علميــة مصنفــة ( )ISI, Scopusذات
موجــه بحثــي متميــز
تأثيــر عالــي ،تحــت إشــراف مرشــد/
ّ

الفئة المستهدفة

•المتدرب :أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك
•العدد األقصى من المتدربين  40متدرب

آلية الترشيح والتقديم

•تعبئة استبانة الترشيح
•فرز المرشحين حسب اللوائح التي تضعها اللجنة التنفيذية
•رفع أسماء المرشحين لموافقة القسم العلمي

التزامات المتدرب
•االلتــزام بالمشــاركة الفعالــة وإتمــام جميــع التكليفــات المطلوبــة وكذلــك االلتــزام
باســتكمال مــا يطلــب ومــا يســتحدث مــن مهــام مرتبطــة بالبرنامــج (علــى ســبيل
المثــال :تســليم التقاريــر فــي الوقــت المحــدد ،وحضــور ورش العمــل)...
وجه ( )mentorمن داخل أو خارج القسم
•ترشيح ُم ِّ

•التقديــم لبرنامــج مدعــم /والخــروج بورقــة علميــة قابلــة للنشــر فــي إحــدى المجــات
المصنفــة ()ISI, Scopus
•رفع تقارير المتابعة باستمرار للجنة البرنامج

بالتعاون مع
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مدير المركز :أ.د .أحمد ناصر الكناني
نائبة مدير المركز :د .داليه ابراهيم ميشه
د .أروى عبدالله جمجوم

أ .د .هبه مبارك الدوسري
د .دانية إبراهيم العقيلي
أ.د .طارق فيصل إلياس
د .ماجد كمال نور

أ .زلفى عبدالكريم باز

عميد البحث العلمي :أ.د .أحمد عبد الله الغامدي
وكيل العمادة :أ.د .رشاد أزدي بنتن

بدعم من

وكيل الجامعة للتطوير

أ .د .عبدالرحمن بن هالل الطلحي
وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي
أ.د .يوسف عبدالعزيز التركي

ﺑﺎﺣﺜﻮ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
KAU Scholars

