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امللخص التنفيذي للخطة

تسعى اخلطة االسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي جبامعة األمري سطام
بن عبدالعزيز  2030إىل تعزيز طموحات وتطلعات اجلامعة لتحظى مبكانة متميزة حملياً وعامليًا يف اإلنتاج العلمي
واالبتكار من خالل توجيه البحث العلمي واالستثمار األمثل للموارد البشرية والتقنيات احلديثة لتحقيق التنمية املستدامة واإلسهام
يف بناء اقتصاد املعرفة الذي تنشده رؤية اململكة .2030
وتعددت الربامج البحثية املقدمة من قبل عمادة البحث العلمي مثل دعم أعضاء هيئة التدريس اجلدد ،برنامج دعم البحوث التخصصية ،برنامج دعم
البحوث اجملتمعية ،برنامج دعم التأليف والرتمجة  ،برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية ،برنامج دعم الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد
املعريف ،برنامج دعم اجملموعات البحثية ،برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية ،كما تقدم العمادة جمموعة متنوعة من اجلوائز اليت
تهدف إىل:
تطوير نوعية البحث العلمي يف اجلامعة وحتسينه.
تشجيع ومكافأة الباحثني املتميزين يف اجلامعة.
التوجه حنو االهتمام جبودة خمرجات البحث العلمي.
التحول للنشر يف اجملالت والدوريات ذات السمعة العاملية املتقدمة.
تعزيز املكانة البحثية للجامعة.
توفري بيئة علمية إجيابية وجاذبة لألكادمييني املتميزين باجلامعة.
رفع مستوى الوعي لدى منسوبي اجلامعة حنو أهمية البحث العلمي املتميز.
وهذه اجلوائز هي جائزة اجلامعة للتميز البحثي ،جائزة حتفيز الباحثني (وقت) ،جائزة البحث أكثر استشهادًا ،جائزة النشر املتميز.
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امللخص التنفيذي للخطة

وتولي عمادة البحث العلمي يف إسرتاتيجيتها  2030األولوية جملاالت أربعة على النحو التالي:
توفري الربامج الداعمة للبحث العلمي.
التطوير املستمر للبنية والتجهيزات الداعمة للبحث العلمي.
تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يف البحث العلمي.
زيادة النشر العلمي الرصني.
وعليه فقد متثلت رؤيتها فيما يلي :
التميز يف إنتاج حبوث إبداعية وتطبيقية لبناء اقتصاد املعرفة
كما صيغت رسالتها لتكون على النحو التالي :
تقديم حبوث تنافسية إبداعية تُعزز مكانة اجلامعة من خالل االستثمار األمثل للموارد وتوفري بيئة جاذبة وحمفزة وبناء شراكات حبثية فاعلة.
وتلتزم عمادة البحث العلمي بالقيم اجلوهرية اليت تعزز مكانتها؛ وهي:
التميز واألصالة
اإلبداع واالبتكار
احلرية األكادميية
األمانة العلمية
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امللخص التنفيذي للخطة

ولتحقيق التميز املنشود ركزت األهداف االسرتاتيجية للبحث العلمي على :
تعزيز مكانة اجلامعة حبثيا.
تعزيز الشراكات البحثية مع املؤسسات البحثية احمللية والدولية .
توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية .
تطوير البنية التحتية للبحث العلمي .
املساهمة يف تنمية املوارد املالية الذاتية.
وتتناول اخلطة اإلسرتاتيجية مراجعة تشخيص الوضع الراهن وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية ،هذا باإلضافة إىل حتديد القضايا األساسية وبناء
اخليارات اإلسرتاتيجية ،واخلطة التنفيذية وخطة إدارة املخاطر وآليات التغيري واالتصال.
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خلفية عن عمادة البحث العلمي

أنشئت عمادة البحث العلمي جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف عام  1431هـ حتت مظلة وكالة اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي وفق ًا لالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية اليت أقرها جملس التعليم العالي يف قراره رقم ()2/10/1419
جبلسته العاشرة بتاريخ 6/2/1419هـ ،حيث تتوىل العمادة ضمن أولويات مهامها اإلشراف والتخطيط للنشاط البحثي باجلامعة ،والعمل
على تكوين بيئة حبثية مناسبة من خالل تشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثني وطالب الدراسات العليا واملرحلة اجلامعية على
إجراء البحوث العلمية املبتكرة ،باإلضافة إىل العمل على توفري الدعم املالي والفين الالزم يف حدود امليزانيات املخصصة للبحث العلمي،
ومتابعة سري املشاريع البحثية املدعومة ،والعمل على تذليل العقبات اليت قد تواجهها.
ولقد عملت عمادة البحث العلمي منذ نشأتها على دعم املشاريع البحثية الواعدة يف شتى حقول املعرفة ،وتشجيع النشاطات العلمية
والتقنية ،والبحث يف اجملاالت التقنية والتنموية والفكرية واالجتماعية وخمتلف اجملاالت ذات الصلة بربامج اجلامعة األكادميية .كما
اجتهدت العمادة أيضاً يف تنويع مصادر التمويل اخلارجية من خالل اإلعالن عن مواعيد التقديم اخلاصة بالتمويل البحثي اخلارجي،
والعمل كذلك مع الباحثني على تنقيح ورفع جودة املقرتحات البحثية قبل رفعها ،حيث مت دعم عدد من املشاريع البحثية اخلاصة بأعضاء
هيئة التدريس من برنامج سابك للبحوث التطبيقية ،وبرنامج مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،إضافة إىل دعم عدد من املشاريع
البحثية من برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ذات الصلة بالتقنيات االسرتاتيجية املتقدمة.
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خلفية عن عمادة البحث العلمي

ويأتي اهتمام عمادة البحث العلمي وعنايتها بالبحث من حيث إنه أحد ركائز العمل اجلامعي ،والشطر املكمل للعملية األكادميية ،ومن
هنا جتلت رغبة العمادة يف تعزيز منظومة البحث العلمي باجلامعة ،وإجياد بيئة حبثية حمفزة وجاذبة تسهم بفاعلية يف حتول اململكة العربية السعودية

إىل االقتصاد املعريف ،وحرصت كذلك على تطوير براجمه من خالل استحداث حزمة من األنظمة االلكرتونية املساندة للعملية البحثية واليت مت
إنشاؤها من داخل اجلامعة باالشرتاك مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد يف اجلامعة .إذ مت التعاون بني العمادتني على استحداث نظام البحث
العلمي اإللكرتوني ،ونظام رصد ومتابعة اإلنتاج العلمي ،مع إنشاء قاعدتني للبيانات إحداهما خاصة بالباحثني ،واألخرى خاصة باملشاريع البحثية
املدعومة .كما وضعت العمادة ضمن أولوياتها تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي وذلك من خالل إنشاء معامل حبثية مركزية جيري العمل على

جتهيزها بأحدث األجهزة املتقدمة .وقد شهدت اجلامعة تدشني أوىل هذه املختربات يف كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج أواخر العام - 1435
1436هـ.
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الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي
مجلس عمادة البحث العلمي
عميد البحث العلمي
السكرتارية

وكيل العمادة

وكيلة العمادة لألقسام النسائية

العالقات العامة و اإلعالم

اللجان الفنية و التنفيذية

مدير اإلدارة

وحدة خدمة الباحثين

وحدة التطوير و الجودة

لجنة بحوث العلوم التطبيقية و
الهندسية

وحدة الشؤون
اإلدارية

وحدة المتابعة

وحدة المعلومات و التقارير

لجنة بحوث العلوم الصحية

وحدة الشؤون
المالية

وحدة الدعم الفني

وحدة التدريب

لجنة بحوث العلوم اإلنسانية و
اإلدارية
اللجنة التنفيذية لجائزة الجامعة
للتميز البحثي
لجنة المكافات التشجيعية للتميز
البحثي
لجنة األخالقيات البحثية
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برامج عمادة البحث العلمي

وفيما يأتي عرض موجز لربامج و أنظمة البحث العلمي اليت مت تفعيلها واإلفادة منها وهي :

برنامج دعم أحباث أعضاء هيئة التدريس اجلدد:
وهو برنامج يعنى بدعم ومتويل أحباث أعضاء هيئة التدريس السعوديني ممن حصلوا على درجة الدكتوراه حديثاً ،ومل ميض
على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد يف اجلامعة أكثر من ثالث سنوات.
برنامج منح سابك البحثية :
وهو برنامج يعنى بدعم املشاريع البحثية ذات العالقة باجملاالت الصناعية التابعة للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) وعلى رأسها
صناعة الكيماويات املتخصصة ،والبالستيكيات املبتكرة ،واألمسدة ،والبوليمرات.
برنامج دعم البحوث العلمية التخصصية:
هو الربنامج العام واملعين بتمويل املشاريع البحثية يف اجملاالت اإلنسانية واإلدارية والعلمية واهلندسية والصحية ،ويتم نشر البحوث الصادرة عن
أعضاء هيئة التدريس من خالله باللغة العربية لتخصصات الدراسات اإلنسانية واللغة العربية والرتبية ،وأما التخصصات األخرى فليزم النشر
باللغة اإلجنليزية يف جملة تتبع إحدى قواعد البيانات العاملية.

برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية:
هو برنامج يعنى بتمويل املشروعات البحثية املشرتكة بني فريق حبثي من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثني باجلامعة وأعضاء هيئة التدريس أو
باحثني مميزين حبثيا جبامعات أو مؤسسات حبثية عاملية متميزة يف جمال البحث العلمي.
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برامج عمادة البحث العلمي

برنامج دعم البحوث اجملتمعية:
وخيتصّ بتمويل املشاريع البحثية يف جمال خدمة اجملتمع وتفعيل الشراكة اجملتمعية؛ وباألخص القضايا ذات العالقة باجملتمع احمللي سواءً
التعليمية أو اخلدمية أو التنموية ،وفق أولويات حمددة حتددها العمادة حني طرح الربنامج.
برنامج دعم التأليف والرتمجة:
خصصت اجلامعة جزءًا من الدعم لتأليف وترمجة الكتب والكتيبات العلمية وغريها من اإلصدارات األخرى كاجملالت
واملعاجم واألدلة والنشرات العلمية ،سعيا من اجلامعة لتوعية البيئة الداخلية خصوصاً ،واجملتمع على حنو عام باجملاالت العلمية
التخصصية اليت تضطلع بها اجلامعة ،باإلضافة إىل التشجيع على االهتمام بالعلوم وتأصيل ما حيتاج منها لذلك.
برنامج دعم الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد املعريف:
و يُعنى بتمويل إنشاء وحدات حبثية رائدة تسعى إىل تنفيذ مشاريع حبثية ذات تأثري اجتماعي ومعريف واقتصادي واضح
وتتطلب هذه الربامج حتقيق التعاون بني الباحثني أو الفرق البحثية املتميزة باجلامعة وقد تكون يف إطار شراكات حملية أو عاملية
تسعى لتحقيق أهداف متوسطة وبعيدة املدى تسهم يف حل مشكالت اجملتمع وتقدمه.
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برامج عمادة البحث العلمي

برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية:
وهو برنامجٌ يعتمد اللغة اإلجنليزية يف النشر ،ويفتح للباحثني يف العلوم اإلنسانية آفاق النشر يف قواعد البيانات العاملية
 Web of Science- ISIأو SCOPUS
برنامج حتفيز الباحثني -وقت :-
ويعتمد على أساس املوازنة بني األداء التدريسي واألداء البحثي ،انطالقاً من النصاب املقرر يف نظام جملس التعليم العالي
واجلامعات ولوائحه ،وتتبلور فكرته يف احتساب إجنازات عضو هيئة التدريس البحثية خالل العام بنسبة معينة من عدد ساعات نصابه
التدريسية ،وحبد أعلى ال يتجاوز  %50من نصابه التدريسي ،وال يرتتب على ذلك مقابل مادي يدفع للباحث.
برنامج القيادة البحثية :
يهدف هذا الربنامج لتشجيع الباحثني ومساعدتهم لتجاوز بعض التحديات املادية والفنية املتعلقة بالنشر يف اجملالت املرموقة .وذلك
من خالل تقديم جزء من الدعم املالي للباحث الستخدامه يف األمور الفنية املساعدة يف النشر كالتدقيق اللغوي أو رسوم النشر.
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األنظمة اإللكرتونية بعمادة البحث العلمي

استحدثت اجلامعة من خالل عمادة البحث العلمي حزمة من األنظمة اإللكرتونية املساندة للعملية البحثية يف
اجلامعة ،كان من أبرزها:
أوال :نظام البحث العلمي :وهو نظام ميسر ومتاح لكافة منسوبي اجلامعة  ،ويتم من خالله:
قيام الباحثني بتقديم تصورات أولية ملشروعاتهم البحثية.

متابعة الباحثني جملريات تقويم املقرتح البحثي من حني التقديم ،إىل حني البت النهائي يف شأنه من حيث القبول أو االعتذار.

اطالع الباحثني على نتيجة تقويم حبوثهم أثناء عملية التقويم.

ثانيا  :نظام رصد ومتابعة اإلنتاج العلمي :هو نظام يهدف لتوثيق خمتلف أوجه اإلنتاج العلمي والفكري ملنسوبي اجلامعة ،مثل براءات
االخرتاع ،وأوراق العمل واجلوائز اليت حيصل عليها الباحثون حمليا وعامليا.
ثالثاً  :قاعدة البيانات اإللكرتونية للباحثني  :تهدف إىل توفري بيانات مفصلة عن أمساء الباحثني ،وختصصاتهم ،ومنشوراتهم العلمية،
كما أنها متكن الباحث من إدخال بياناته العلمية ومنشوراته مبا يسهم يف إذكاء روح املنافسة ،والتعاون العلمي.
رابعا :قاعدة بيانات املشاريع البحثية املدعومة :و الغرض منها إبراز دور اجلامعة يف دعم البحث العلمي ،وإمداد كافة املستفيدين
باملعلومات ذات الصلة بالنشاط البحثي املدعوم ،وكذا تزويد متخذي القرار مبا حيتاجون إليه من إحصاءات ومؤشرات وتقارير ،ومن
شأنها أيضاً أن تشتمل على عناوين كافة املشاريع البحثية اليت دعمتها اجلامعة منذ نشأتها ،باإلضافة إىل أمساء الباحثني
وختصصاتهم ،وحالة البحوث وغريها ،ويتم تزويد قاعدة البيانات دورياً بتلك املعلومات لتبقى متسمة بالشمولية واحلداثة.
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املقرتحات البحثية املدعومة

حرصت اجلامعة منذ تأسيسها على دعم الباحثني خاصة املتميزين منهم تفعيالً لدورها يف دعم البحث العلمي الرصني وإنتاج حبوث علمية
متميزة تسهم يف حل مشاكل اجملتمع ومعاجلة قضاياه ،ويشري اجلدول رقم ( )1إىل عدد البحوث املدعومة من اجلامعة خالل الفرتة - 1432
 1438هـ ،وفيما يتعلق بتطور عدد البحوث املقبولة للدعم فقد تنوعت هذه املقرتحات بني ثالث برامج رئيسة :
أوهلا برنامج العلوم اإلنسانية واإلدارية ،حيث ارتفع عدد املقرتحات املقبولة يف إطار هذا الربنامج من  50مقرتحاً حبثياً يف عام  1432هـ ليصل إىل
 470مقرتحاً حبثياً عام 1438- 1437هـ.
أما الربنامج الثاني فهو برنامج العلوم اهلندسية واألساسية والتطبيقية وقد بلغ عدد املقرتحات البحثية املقبولة يف إطار هذا الربنامج  41مقرتحاً
حبثياً كحد أدنى عام  1432هـ وحدٍ أقصى بلغ حوالي 270مقرتحاً عام 1438- 1437هـ.
أما الربنامج الثالث فهو برنامج العلوم الصحية واليت بلغ عدد املقرتحات البحثية املدعومة يف إطاره  14مقرتحاً عام  1432هـ وقد ارتفع هذا
العدد ليبلغ 156مقرتحاً حبثياً عام 1438- 1437هــ.
ومن املتوقع تنامي أعداد املقرتحات البحثية وجودتها على مستوى الربامج عموماً خالل السنوات القادمة.
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املقرتحات البحثية املدعومة

جدول رقم ( : )1عدد البحوث املدعومة من جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز خالل الفرتة  1437- 1432هـ .
العلوم اإلنسانية واإلدارية

الهندسية و العلوم األساسية والتطبيقية

العلوم الصحية

المجموع

المجموعة 32

50

41

14

105

المجموعة 2013 - 33

107

52

40

199

1435/1434هـ 2014 -

87

72

24

183

1436/1435هـ 2015 -

117

48

43

208

1437/1436هـ 2016 -

21

10

18

49

1438-1437هـ 2017 -

78

47

17

142

المجموع

460

270

156

886
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النشر العلمي

نظراً ألن النشر العلمي لدى األوعية احملكمة املتسمة مبعامل تأثري يعكس النشاط البحثي لدى اجلامعة من حيث جودة الكم
والكيف؛ لذا جعلته اجلامعة ممثلة يف عمادة البحث العلمي واحداً من أهم حماور وأهداف خطتها االسرتاتيجية .وقد حقق – بفضل اهلل –
طفرة كبرية خالل السنوات األخرية .وملعرفة مدى التقدم الذي حققته اجلامعة يف جمال النشر العلمي ،فقد أجرت العمادة عمليات
إحصائية ملا مت نشره يف قواعد البيانات العاملية وخباصة Web of Science- ISI :وقاعدة  ،SCOPUSواألوعية احملكمة كذلك ،وتبني هلا
اآلتي:
أ) فيما يتعلق بالنشر يف قاعدة بيانات  Institute for Scientific Informationفقد تبني حدوث زيادة واضحة يف عدد البحوث املنشورة
يف اجملالت املصنفة ضمن قاعدة بيانات شبكة العلوم  ،Web of Science- ISIفعلى سبيل املثال :اقتصر اإلنتاج الذي سجلته اجلامعة
على حبثني فقط يف عام 2009م ،ثم بدأت اجلامعة بتحقيق مستويات جيدة للنشر العلمي يف األعوام التالية ،حيث وصل عدد البحوث
املنشورة يف عام 2012م إىل  86حبثًا ،وارتفع ليبلغ  115حبثاً يف عام 2013م  ،ثم تنامى العدد ليبلغ  507حبثاً يف عام .2018
ومع استمرار وترية النشر العلمي على هذا املعدل فمن املتوقع أن يزيد عدد األوراق العلمية املنشورة يف قاعدة خالل األعوام املقبلة.
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النشر العلمي

ب) وإذا انتقلنا إىل النشر العلمي للجامعة وفق قاعدة بيانات  SCOPUSوهي قاعدة أوسع يف عدد اجملالت املصنفة لديها جند أن عدد
البحوث املنشورة باسم اجلامعة قد تزايد من  12حبثًا يف عام 2009م إىل  177حبثًا يف عام 2013م ،كما وجد أن نسبة الزيادة يف عدد
البحوث املنشورة يف عام 2013م بلغت  %61مقارنة بعام 2012م ،ثم ارتفع هذا العدد ليبلغ  210حبثاً عام 2014حمققاً بذلك معدل زيادة
بلغ حوالي  %118قياساً على نظريه يف عام 2013م ،ثم تنامى العدد ليبلغ  568حبثاً يف عام .2018
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جدول رقم ( )2تطور عدد األوراق العلمية املنشورة جمالت علمية مصنفة ضمن
كشاف  ISI & Scopusخالل الفرتة  2018 - 2009م
السنة

SCOPUS

)WOS (ISI

2009

12

2

2010

42

17

2011

72

54

2012

109

86

2013

177

115

2014

210

142

2015

308

233

2016

417

341

2017

459

412

2018

568

507
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شكل رقم ( : )2تطور عدد األوراق العلمية املنشورة يف جمالت علمية مصنفة ضمن
كشاف  ISI & Scopusخالل الفرتة من  2018- 2009م
600

500

SCOPUS

300

)WOS (ISI

200

)Publication Record (Numbers

400

100

0
2018

2017

2016

2015

2013

2014

2012

2011

2010

2009

Year
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تحليل الوضع الراهن

مت حصر خمتلف نقاط قوة العمادة وخمتلف نقاط ضعفها كما مت حتديد أهم الفرص اليت حتملها بيئة عمادة البحث
العلمي وأهم التهديدات اليت تواجهها من خالل استخدام مصفوفة التحليل الرباعي SWOT ANALYSIS
مصفوفة التحليل الرباعي  SWOT ANALYSISلعمادة البحث العلمي جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز
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أوالً :حتليل البيئة الداخلية
نقاط القوة STRENGTHS

تبين وحتفيز اإلدارة العليا باجلامعة ملختلف األنشطة البحثية .
تنوع وتعدد الربامج املُحفزة املقدمة للباحثني
إعداد عدد من األدلة التنظيمية مثل دليل للباحثني للوصول إىل
قواعد البيانات العاملية وغريه من األدلة األخرى
وجود برامج خدمية متخصصة تدعم الباحثني يف النشر العلمي
مثل برنامج  Ithenticateلتحديد نسب االقتباس وغريه
إنشاء وحدة بعمادة البحث العلمي لتقديم خدمات حبثية و استشارية
متخصصة للباحثني وطالب الدراسات العليا .
تبين العمادة لعدد من الربامج لرفع كفاءة وتأهيل الباحثني وطالب
الدراسات العليا من خالل تقديم دورات وورش تدريبية نوعية وختصصية .

نقاط الضعف WEAKNESS

عدم وجود مراكز أحباث متخصصة يف خمتلف فروع املعرفة
ضعف البنية التحتية األساسية للبحث العلمي باجلامعة
اخنفاض املخصصات املالية املوجهة لدعم خمتلف الربامج البحثية
ضعف اجلهود التسويقية والرتوجيية املوجهة لتسويق خمرجات
العمادة ( برامج  -أنشطة  -نواتج)
ضعف التغذية الراجعة  Feedbackمن قبل الباحثني خاصة
فيما يتعلق بربامج العمادة املقدمة
ضعف معدالت النشر باللغة اإلجنليزية للتخصصات اإلنسانية

وجود عدد من الباحثني املتميزين يف النشر واإلنتاج العلمي .

عدم تفعيل برامج االستقطاب يف جمال البحث العلمي .

تنوع التخصصات واخلربات البحثية باجلامعة.

منطية بعض البحوث املقدمة وعدم تركيزها على اجلوانب
اإلبداعية واالبتكارية
عدم وجود شراكة فاعلة مع اجلامعات احمللية أو األجنبية يف
جمال البحث العلمي

ختصيص اجلامعة لعدد من اجلوائز الداعمة للبحث العلمي مثل
جائزة اجلامعة للتميز البحثي وغريها.
اشرتاك اجلامعة يف قواعد البيانات العاملية
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ثانيا :حتليل البيئة اخلارجية
الفرص

OPPORTUNITIES

التهديدات THREATS

رؤية اململكة 2030

ضعف القناعات لدى القطاع اخلاص جبدوى وأهمية البحث العلمي.

برنامج التحول الوطين

عدم وجود شراكات جمتمعية فاعلة يف اجملال البحثي

حمافظات جنوب الرياض غنية مبواردها الزراعية الصناعية واليت
متثل جماالً خصباً للبحث العلمي

صعوبة مواكبة التغريات السريعة واملتالحقة يف اجلوانب التقنية واملعرفية
واالجتماعية على املستويني احمللي والدولي

إمكانية مد جسور التعاون والتواصل مع املؤسسات البحثية داخل
وخارج اململكة

املنافسة مع اجلامعات الوطنية والعاملية يف البحث العلمي

توافر فرص الستثمار خمرجات البحث العلمي بالتنسيق مع
اجلهات ذات العالقة داخل اجلامعة

صعوبة استقطاب تقنيني لتشغيل األجهزة العلمية

وجود فرص للتعاون املثمر وتبادل اخلربات مع اجلامعات الوطنية

بريوقراطية اللوائح املتعلقة باسترياد مستلزمات البحث العلمي

تنامي القطاع الصناعي يف اململكة وحاجته لتطوير منتجاته

قصور اللوائح والقوانني املنظمة حلاضنات األعمال
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األطراف املعنية

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
كليات اجلامعة.
أعضاء هيئة التدريس.
العمادات املساندة ذات العالقة.
معهد األمري عبد الرمحن بن ناصر.
طالب الدراسات العليا.
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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القضايا األساسية

م

القضية

1

التميز البحثي واجملموعات البحثية

2

املوارد البشرية

3

الشراكات البحثية

4

بيئة حبثية

5

البنية التحتية للبحث العلمي

6

تسويق خمرجات البحث العلمي
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املقارنات املرجعية واملمارسات املُثلى

اجلهة املرجعية
جامعة امللك سعود
King Saud
University

املمارسات املُثلى
حددت اخلطة اإلسرتاتيجية للبحث العلمي امليادين الرئيسة للبحث العلمي يف اجلامعة ومن أهمها :املياه والطاقة والتقنيات احلديثة
وعلى رأسها تقنيات النانو ،وتقنيات التصنيع املتقدمة وقطاع البرتوكيميائيات ،وااللكرتونيات واالتصاالت واملعلومات .وامليادين
البحثية املساندة وتشمل جمموعة االختصاصات اليت حتتاجها امليادين البحثية ذات األولوية اإلسرتاتيجية وتتمثل يف علوم اهلندسة
والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم األحياء والطب والصيدلة وطب األسنان والزراعة وعلوم األغذية والبيئة ،وعلوم احلاسب
واالقتصاد والعلوم االجتماعية واإلدارة والقانون واللغات والرتمجة.
ومت وضع مثانية أهداف اسرتاتيجية للبحث العلمي بهدف بلوغ التميز عاملياً مبا يضمن للجامعة التواجد ضمن أفضل مائيت جامعة
بالعامل واالضطالع بدور أساسي يف بناء جمتمع املعرفة وحتقيق التنمية الشاملة .وتتمثل األهداف الثمانية فيما يلي:
 التميز البحثي مبا حيقق الريادة العاملية.
 التعاون والشراكة مع املؤسسات البحثية العاملية.
 تطوير املوارد البشرية باجلامعة وتعزيزها للرقي مبخرجات البحث العلمي.
 املساهمة يف بناء جمتمع املعرفة وخدمة أولويات الصناعة والتنمية يف اململكة.
 توفري بيئة حبثية حمفزة للباحثني وللعملية البحثية يف اجلامعة.
 حتقيق قدر مناسب من االستقرار يف املوارد املالية للبحث العلمي.
 تطوير تنظيم إداري داعم للبحث العلمي حيقق الكفاءة والفاعلية.
 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي مبا يتناسب مع أفضل املمارسات العاملية.
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املقارنات املرجعية واملمارسات املُثلى

اجلهة املرجعية
اجلامعة
األردنية
Jordan
University

املمارسات املُثلى
تهتم اجلامعة األردنية بالبحث العلمي إىل جانـب التـدريس ،حيـث تنفـذ عـدد مـن االتفاقيـات وبـرامج العمـل البحثيـة مـع املؤسسـات
األكادميية ومراكز البحوث يف العامل ،وذلك بهدف تبادل اخلـربة ،ومواكبـة االكتشـافات يف خمتلـف جمـاالت العلـم والتعلـيم .كمـا
تدعم اجلامعة األردنية البحوث املوجهة حنو األنشطة البحثية اليت تتماشى مع خُطط التنمية الوطنية.
وتطمح اجلامعة األردنية اىل أن تكون مركـزا للبحـوث والتميـز يف األردن واملنطقـة؛ ولـذلك فتنهـا تركـز براجمهـا علـى البحـث العلمـي
التطبيقي يف:
العالج باخلاليااألمراض املعدية واملطاعيمالعلوم البحرية-املياه والطاقة البديلة
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املقارنات املرجعية واملمارسات املُثلى
املمارسات املُثلى
اجلهة املرجعية
جامعة أسيوط حتشد طاقتها للتفوق يف جماالت البحث العلمي والتكنولوجيا وفى وضع وتنفيذ الربامج البحثية اليت تنمى املعرفة وتسهم يف
جامعة أسيوط
تطوير اجملتمع وذلك يف إطار من القيم اجلامعية.
Assiut
ربط البحث العلمي باحتياجات اجملتمع؛ وتعمل على:
University
 االندماج مع اجملتمع العلمي العاملي. تشجيع االبتكار العلمي. توفري املوارد والتسهيالت املادية للبحث العلمي. تطوير النظم اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحث العلمي. وضع خطة حبثية للجامعة والكليات. توجيه البحث العلمي حلل املشكالت البيئية.ولتنفيذ ذلك أنشأت:
 مركز دراسات وحبوث تنمية جنوب الوداي. وحدة امليكروسكوب اإللكرتوني. مركز الفطريات. مركز حبوث الدواء. وحدة نقل التكنولوجيا الصناعية. وحدة براءة االخرتاع. معمل التحليل واالستشارات الفنية للرتبة. مركز االرشاد الزراعي والتنمية الريفية مركز البحوث الرتبوية والنفسية وحدة حبوث البيولوجيا اجلزيئية وحدة اهلندسة الوراثية مركز دراسات املستقبل -مكتب نقل املعرفة
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املقارنات املرجعية واملمارسات املُثلى
اجلهة املرجعية
جامعة سنغافورة
الوطنية
National
University of
Singapore

املمارسات املُثلى
اهتمت جامعة سنغافورة الوطنية الرتكيز على البحوث عالية التأثري اليت تقدم املعرفة وتطبيقاتها ،وذات جودة عالية وتأثري دولي.
أنفقت جامعة سنغافورة الوطنية (  ) 620مليون دوالر سنغافوري على البحث العلمي يف عام  2017لتحفيز البحث والتعليم
واالستثمار يف البحوث التطبيقية والبيئية.
تطمح جامعة سنغافورة الوطنية يف الوصول إىل الريادة العاملية من خالل زيادة قدراتها على اإلسهام املعريف وحبوثها التطبيقية؛
كذلك تسعى اجلامعة إىل حتقيق استقاللية مالية وإدارية عن احلكومة تضمن هلا املزيد من املرونة ،رغم أنها التزال تعتمد
على الدعم املالي احلكومي إىل حد كبري .كذلك تسعى اجلامعة لتطبيق أفضل املمارسات الستقطاب الطلبة األجانب.
هذا وقد أنشأت اجلامعة شركات حمدودة للتقنية تعمل بتدارة مستقلة ضمن رئاسة اجلامعة ،وتقوم بتنشاء شركات تقنية
صغرية لتسويق إنتاج اجلامعة التقين.

جامعة برمنجهام
Birmingham
University

تنفق جامعة برمنجهام سنوياً ما يفوق (  ) 16.500جنيه إسرتليين كمنح حبثية لكل متقـدم مـن املتقـدمني املتميـزين يف الـدرجات البحثيـة؛
ويأتي متويل البحوث مـن مصـادر متنوعـة مثـل :جمـالس البحـوث ،والشـركاء التجـاريون .وتبلـغ ميزانيـة البحـوث العلميـة حـوالي ثلـث دخـل
اجلامعة السنوي (  160مليون جنيه إسرتليين سنويا من أصل  480مليون جنيه إسرتليين سنويا ).
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املقارنات املرجعية واملمارسات املُثلى
املمارسات املُثلى
اجلهة املرجعية
طورت جامعة تورنتو آلية لتحسني تأثريها يف جمالي البحث واالبتكار من خالل مبادرات اسرتاتيجية جديدة متكن من تعزيز البحث وإرساء
جامعة تورنتو
ثقافة االكتشاف متعدد التخصصات وتشجيع االبتكار يف اجملالني االجتماعي والتقين .وقد حددت جامعة تورنتو جمموعة من املبادرات
Toronto
اإلسرتاتيجية لدعم وتطوير النشاط البحثي ،منها تطوير مساهمات اجلامعة يف منافسة مؤسسة كندا لالبتكار من أجل حتسني نصيب جامعة
University
تورنتو من السوق املشرتكة وذلك عن طريق التعاقد مع  100حمكم من خارج كندا لتقويم وحتسني املقرتحات البحثية وحتفيز الباحثني على
الرتشح للحصول على اجلوائز واألومسة من أجل حتسني ترتيب اجلامعة العاملي ،وحتديد اجملاالت اليت حتظى باألولوية ،والقيام حبملة مركزة
حلث الباحثني للرتشح للجوائز واألومسة ،وتقديم الدعم املعنوي للمرشحني.
وتتبين اجلامعة اسرتاتيجية احلكومة للعلوم والتقنية واملعلومات واالبتكار وذلك من خالل حتديد ورسم خريطة توضح وتبني مدى انسجام
البحوث العلمية احلالية واملستقبلية للجامعة مع مبادرات واسرتاتيجيات احلكومة االحتادية للعلوم والتكنولوجيا.
وتسعى اجلامعة اىل تسويق نتائج أحباثها من خالل إعادة تنظيم "جمموعة جامعة تورنتو لالبتكارات" ،وطمأنة الباحثني حول التزام اجلامعة
بتسويق البحوث من أجل توفري الدعم واملنح البحثية والدراسية ،وتبديد الغموض الذي يكتنف التسويق التجاري لألحباث ،وإبراز الفوائد وتقديم
أمثلة من جتارب اجلامعة ،ودعم التواصل واحلضور على املوقع اإللكرتوني  ،وبث موقع الكرتوني جديد خاص بالبحث العلمي ،وطباعة
مطويات إللقاء الضوء والتعريف بالنشاط البحثي ،وتطوير حمتوى رقمي يساعد على توسيع دائرة انتشار النشاط البحثي للجامعة .وفيها أيضاً
برنامج كندا لكراسي البحث حيث يعمل على إعادة النظر يف النظام احلالي إلطالق وصيانة كراسي البحث وفتح باب احلوار مع "برنامج
كندا لكراسي البحث" حول ضرورة وجود "صندوق أدوات" يساعد املؤسسات الكربى على إدارة حمافظهم االستثمارية ،وذلك من أجل زيادة
املرونة يف إدارة الكراسي.
كما تسعى اجلامعة اىل بناء عالقات حبث مع أفضل املؤسسات البحثية على املستوى العاملي ،وتعزيز التعاون مع املؤسسات البحثية املرموقة
يف جمال املشاريع البحثية والنشر العلمي املشرتك واالبتكار  .وقد عملت على تبين مبادرتني األوىل مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
والثانية تعزيز الشراكات مع جامعة أكسفورد يف جمال البحوث حول تغري املناخ والبيئة والبحوث.
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تحليل الفجوة

تهدف عمادة البحث العلمي جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز إىل أن تكون مرجعاً يف شؤون البحث العلمي وفق ما صيغ يف رؤيتها
ورسالتها وأهدافها االسرتاتيجية وسوف نستند يف حتليل الفجوة على حتديد األولويات واملقارنة بني الوضع احلالي واألهداف االسرتاتيجية
املرجو حتقيقها وبدراسة نقاط الضعف اليت أظهرتها مصفوفة التحليل الرباعي ومقارنتها باألهداف االسرتاتيجية للعمادة يف ضوء خطة
العمادة  2030فتنه ميكن صياغة الفجوات على النحو التالي :
أوالً  :دعم اجلهود املوجهة حنو تسويق خمرجات العمادة وذلك من خالل :
 وضع خطة إعالمية متخصصة .
 تفعيل دور اللجنة اإلعالمية يف النشاط التسويقي والرتوجيي للمخرجات البحثية .
 التعاون والتنسيق مع العالقات العامة باجلامعة .
 اختيار فريق عمل متخصص يف اجلوانب اإلعالمية والتسويقية .
ثانياً  :العمل على ربط أهداف البحث العلمي مع احتياجات اجملتمع احمللي ومتطلبات التنمية املستدامة وذلك من خالل :
 إنشاء مراكز أحباث ودراسات متخصصة تدعم احتياجات اجملتمع احمللي .
 إشراك املؤسسات اإلنتاجية واخلدمية يف صياغة وتفعيل األولويات البحثية .
 رفع مستوى التنسيق والتعاون مع اجلهات ذات العالقة بالبحث العلمي يف اجملتمع احمللي .
 الرتكيز على األحباث النوعية واالبتكارية اليت تليب احتياجات اجملتمع احمللي .
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تحليل الفجوة

ثالثاً  :تعزيز البنية التحتية األساسية للبحث العلمي وذلك من خالل :
 زيادة املخصصات املالية املوجهة لبنية البحث العلمي باجلامعة .
 دعم املعامل البحثية بالكليات باإلمكانات واملتطلبات الالزمة للبحث العلمي .
 دعم التواصل مع فروع اجلامعة خاصة ما يتعلق بالربامج املقدمة من قبل العمادة .
رابعاً  :استكمال برامج استقطاب الباحثني وذلك من خالل :
 إنشاء وحدة الستقطاب الباحثني املتميزين وصياغة خطة اسرتاتيجية هلا
 تعظيم االستفادة من الباحثني املتميزين املوجودين باجلامعة .
 تفعيل منظومة معايري االستقطاب اليت مت صياغتها مؤخراً .
 تأسيس قاعدة بيانات للباحثني املتميزين من داخل اجلامعة وخارجها .
خامساً  :تفعيل برامج الشراكة مع اجلامعات املناظرة وذلك من خالل :
 توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة يف خمتلف اجملاالت البحثية .
 حتديد األولويات البحثية ذات االهتمام املشرتك .
 تعظيم االستفادة من املراكز والربامج البحثية يف اجلامعة األخرى .
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الرؤية والرسالة و القيم الجوهرية
و األهداف اإلسرتاتيجية
الرؤية
التميز يف إنتاج حبوث إبداعية وتطبيقية لبناء اقتصاد املعرفة
الرسالة
تقديم حبوث تنافسية إبداعية تُعزز مكانة اجلامعة من خالل االستثمار األمثل للموارد وتوفري بيئة جاذبة وحمفزة وبناء
شراكات حبثية فاعلة.
القيم اجلوهرية
وتلتزم عمادة البحث العلمي بالقيم اجلوهرية  Core Valuesاليت تعزز مكانتها؛ وهي:
 التميز واألصالة
 اإلبداع واالبتكار
 احلرية األكادميية
 األمانة العلمية
ولتحقيق التميز املنشود ركزت األهداف االسرتاتيجية للبحث العلمي على :
 تعزيز مكانة اجلامعة حبثيا.
 تعزيز الشراكات البحثية مع املؤسسات البحثية احمللية والدولية .
 توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية .
 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي .
 املساهمة يف تنمية املوارد املالية الذاتية.
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ربط األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة بأهداف الجامعة

األهداف اإلستراتيجية للجامعة

األهداف اإلستراتيجية للعمادة

تعزيز مكانة اجلامعة حملياً ودولياً.

تعزيز مكانة اجلامعة حبثيا.

متكني الطلبة من ملنافسة يف سوق العمل.

توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية

استقطاب املوارد البشرية املتميزة وتنميتها

توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية

التحسني املستمر لعمليات التعليم والتعلم.

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي

تطوير برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.

توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية
تطوير البنية التحتية للبحث العلمي

التحسني املستمر ملمارسات اجلودة وتطبيقاتها

توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية

بناء شراكات إسرتاتيجية فاعلة

تعزيز الشراكات البحثية مع املؤسسات البحثية احمللية والدولية

استدامة املوارد املالية للجامعة

املساهمة يف تنمية املوارد املالية الذاتية.

تطوير نظام إداري داعم.
تطوير برامج داعمة للمسؤولية اجملتمعية
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ربط األهداف اإلسرتاتيجية للعمادة بأهداف الجامعة

األهداف اإلسرتاتيجية للجامعة
االهداف االسرتاتيجية للعمادة

تعزيز مكانة اجلامعة حبثيا.
توفري بيئة حبثية تنافسية إبداعية

تعزيز مكانة
اجلامعة
حملي ًا ودولياً.

متكني
الطلبة من
ملنافسة يف
سوق العمل.

استقطاب املوارد
البشرية املتميزة
وتنميتها.

التحسني املستمر
لعمليات التعليم
والتعلم.

تطوير برامج
الدراسات
العليا والبحث
العلمي.

التحسني
املستمر
ملمارسات
اجلودة
وتطبيقاتها.

بناء
شراكات
إسرتاتيجية
فاعلة.

استدامة
املوارد
املالية
للجامعة.

تطوير
نظام
إداري
داعم.

تطوير
برامج
داعمة
للمسؤولية
اجملتمعية.




تطوير البنية التحتية للبحث العلمي
تعزيز الشراكات البحثية مع
املؤسسات البحثية احمللية والدولية .
املساهمة يف تنمية املوارد املالية
الذاتية.
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الخطة التنفيذية و مؤشرات األداء KPIs
م

األهداف
اإلسرتاتيجية

تعزيز مكانة
1
اجلامعة حبثيا.

مؤشرات األداء الرئيسة

األهداف التنفيذية

 تفعيل دور اجملموعات البحثية
 عدد التصنيفات العاملية للجامعات اليت تدخل فيها اجلامعة .املتميزة.
 تشجيع النشر العلمي املتميز.
 عدد البحوث املنشورة يف جمالت علمية عاملية حمكمة.
 تعزيز برامج التميز البحثي.

تعزيز الشراكات  عدد اتفاقيات الشراكة املفعلة سنوياً مع املؤسسات البحثية  تعزيز الشراكات البحثية على
البحثية مع
املستوى الوطين.
احمللية والدولية .
2
املؤسسات البحثية  عدد مذكرات التفاهم املوقعة سنوياً مع املؤسسات البحثية  تشجيع برامج التوأمة مع املؤسسات
البحثية الدولية.
احمللية والدولية .
احمللية والدولية.

مؤشرات األداء الفرعية

 عدد االحباث العلمية اليت تنشرها اجملموعات البحثية يف جمالت علمية مصنفة.
 عدد األحباث العلمية املنشورة يف جماالت العلوم والتقنية الي إمجال العدد الكلي
لألحباث املنشورة.
 )%( ملخصصات العمادة من إمجالي موازنة اجلامعة.
 عدد املستفيدين من برامج البحث العلمي.
 عدد الباحثني احلاصلني علي جوائز علي املستويني احمللي والدولي.
 نسبة األحباث العملية املمولة من جهات خارج اجلامعة الي العدد الكلي لألحباث
املنشورة سنويا.
 عدد اتفاقيات الشراكة املوقعة سنوياً مع املؤسسات البحثية احمللية والدولية.
 عدد املشاريع البحثية املشرتكة اليت يتم إجراؤها مع مراكز أحباث متميزة حملياً دولياً.

 مدى رضا املستفيدين عن الربامج اليت تقدمها العمادة يف جمال اإلبداع والتميز والتنافس
 تعزيز دور القيم والضوابط احلاكمة
البحثي .
للبحث العلمي املتميز يف اجلامعة .
 عدد اجلوائز املقدمة للباحثني املتميزين واملبدعني .
 مدى رضا املستفيدين عن بيئة البحث العلمي يف اجلامعة.
 عدد الربامج املدعومة من العمادة للبحوث العلمية التنافسية  تفعيل دور العمادة يف توفري البيئة
توفري بيئة حبثية
 عدد الفعاليات البحثية اليت تقدمها العمادة يف جمال اإلبداع والتميز البحثي .
البحثية اإلبداعية التنافسية.
واإلبداعية .
3
 عدد الدورات و الورش التدريبية لدعم البحث العلمي سنويا.
تنافسية إبداعية.
 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس و
 عدد املستفيدين من الربامج البحثية الداعمة لإلبداع
 نسبة عدد املستفيدين من الورش التدريبية إىل إمجالي أعضاء هيئة التدريس و طالب
طالب الدراسات العليا يف جمال
والتنافس البحثي .
الدراسات العليا باجلامعة .
البحث العلمي
 نسبة رضا املستفيدين من أعضاء هيئة التدريس عن الورش التدريبية املقدمة .
 عدد املختربات البحثية اليت يتم تأسيسها على مستوى
اجلامعة وفروعها.
 عدد املستفيدين من املختربات البحثية.
 نسبة املختربات البحثية اليت يتم تطوير بنيتها التحية سنوياً  .تطوير املختربات البحثية.
تطوير البنية التحتية
 نسبة الزيادة السنوية يف املنفق على البنية التحية البحثية من إمجالي
 تشجيع املشروعات البحثية الداعمة
 نسبة الزيادة السنوية يف موازنة اجلامعة سنوياً لتطوير
4
املخصصات السنوية للبحث العلمي.
للبحث العلمي
للبنية التحتية للبحث العلمي.
البنية التحتية للبحث العلمي .
 عدد املشروعات البحثية الداعمة للبنية التحتية للبحث العلمي.
 عدد البحوث العلمية املنشورة يف جمالت علمية مصنفة يف
كل من Web of Science (ISI) & Scopus

املساهمة يف تنمية
 5املوارد املالية
الذاتية.

 نسبة الزيادة السنوية يف املوارد املالية الذاتية للعمادة.
 نسبة الزيادة السنوية يف مساهمة العمادة يف املوارد املالية
الذاتية للجامعة .
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 تعزيز استفادة عمادة البحث العلمي  عدد املستفيدين من اخلدمات البحثية مدفوعة التكاليف املقدمة من العمادة .
 عدد اخلدمات البحثية واالستشارية الداعمة ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات
من خمرجاتها البحثية.
 تفعيل اخلدمات البحثية مدفوعة
العليا.
التكاليف املقدمة ملنسوبي اجلامعة  مستوي رضـا أعضاء هيئة التدريس عن اخلدمات البحثية واالستشارية املقدمة من العمادة.
 عدد املشروعات اليت تنفذها عمادة البحث العلمي بالتعاون مع مؤسسات األعمال.
واجملتمع.
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املخاطر املتوقعة

يُقصد بتدارة املخاطر هنا؛ تلك املخاطر ذات العالقة بتنفيذ أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي ،وجتيب إدارة
املخاطر عن سؤال مهم :ماذا لو.............؟ .
وال يُقصد بهذا املفهوم أن ننتظر حتى حتدث املشكلة ثم نتعامل معها ،بل علينا أن خنطط ملا هو حمتمل من أضرار وخماطر ويكون
لكل منها طريقة وإجراء مناسب للسيطرة والتعامل .فاخلطر يؤدي إىل خسارة وقد ال تكون خسارة واحدة وإمنا سلسلة من اخلسائر.
وهناك أنواعاً من املخاطر املباشرة وغري املباشرة ،وجيب أوالً أن يتم حتديد أنواع املخاطر سواء اليت تقع بالفعل من آن آلخر أو املتوقع
حدوثها ،ثم تُقسم املخاطر حسب درجاتها إىل منخفضة ومتوسطة وشديدة.
ويف خطة إدارة املخاطر جيب علينا تقبل إمكانية حدوث خطر ،ثم خنطط لكيفية السيطرة عليه وإجراءات التخفيف منه.
وحتقيقاً ملعايري اجلودة يف عمادة البحث العلمي ،فتن عمادة البحث العلمي لديها التزام مهين بأن يكون هلا خطة إلدارة املخاطر حيث
حددت اجملاالت الرئيسة اليت ميكن أن حتدث بها أخطار وحددت هذه األخطار وقسمتها إىل درجات ،ثم وضعت خطط وسياسات تتسم
باملرونة واالستمرارية واملنهجية املتطورة إلدارة هذه األخطار والتعامل معها حبيث تؤدي عمادة البحث العلمي دورها على الوجه األكمل.
مما يُزيد من ثقة عمالء عمادة البحث العلمي واطمئنانهم على أعماهلم ذات الصلة بعمادة البحث العلمي ،وأن عمادة البحث العلمي قادرة
على إدارة أي أزمة أو مشكلة تظهر بها.
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املخاطر املتوقعة

ويتوقف جناح اخلطة اإلسرتاتيجية للعمادة على عدد من العناصر نوجزها فيما يلي:
القناعة التامة بأن اخلطة احلالية استجابة حقيقة حلاجة ورغبة أكيدة من جانب عمادة البحث العلمي لتحقيق طفرة إجيابية يف
أداءها.

االلتزام الواضح والصريح من كل اإلدارات ذات العالقة بعمادة البحث العلمي ،والرغبة يف تنفيذ رؤية ورسالة وأهداف ومبادرات
ومشاريع اخلطة اإلسرتاتيجية.
االلتزام بتصدار تقرير إجناز ربع سنوي للخطة اإلسرتاتيجية للعمادة .
توفري اإلمكانيات املادية الالزمة إلمتام اخلطة باملستوى املطلوب.
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املخاطر املتوقعة

•ويوضح اجلدول التالي املخاطر ومدى تأثريها وتكرار احتمال حدوثها وإجراءات التخفيف من هذه املخاطر
املخاطر

- 1نقص املوارد املالية الالزمة لتنفيذ
املبادرات واملشاريع اليت حتقق األهداف
اإلسرتاتيجية للخطة.

مدى
تأثريها

احتمال
تكرار
حدوثها

كبري

سنوياً

- 2قلة الكوادر البشرية ذات الكفاءة
العالية يف تنفيذ األهداف التنفيذية
متوسط
واملشاريع اليت حتقق األهداف
اإلسرتاتيجية للخطة.

سنوياً

- 3ضعف تعاون املؤسسات البحثية
العاملية مع عمادة البحث العلمي.

- 4قلة الشراكات اإلسرتاتيجية مع
مؤسسات القطاعني العام واخلاص.

- 5صعوبة نقل وتوطني وتطوير التقنية.

متوسط

سنوياً

منخفض

سنوياً

منخفض

سنوياً
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إجراءات التخفيف

• العمل على زيادة املوارد املالية الذاتية للعمادة  ،لتنفيذ األهداف التنفيذية واملشاريع اليت حتقق األهداف
اإلسرتاتيجية للخطة.
• العمل على استحداث مبادرات بالتعاون مع القطاع اخلاص لتنفيذ األهداف التنفيذية واملشاريع اليت
حتقق األهداف اإلسرتاتيجية للخطة.
• تنفيذ برامج وورش عمل ودورات تدريبية للكوادر البشرية املتوفرة لرفع كفاءتهم يف تنفيذ األهداف
التنفيذية واملشاريع اليت حتقق األهداف اإلسرتاتيجية للخطة.
• استقطاب باحثني وفنيني أكفاء لتنفيذ األهداف التنفيذية واملشاريع اليت حتقق األهداف اإلسرتاتيجية
للخطة.

•
•
•
•

تطوير خطة اتصال وتعاون مع املؤسسات البحثية العاملية املرموقة.
تطوير برامج للتوأمة مع اجلامعات العاملية.
تطوير برامج تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلبة مع املؤسسات البحثية العاملية.
عقد حتالفات اسرتاتيجية مع املؤسسات البحثية العاملية.

• إعداد خطة اتصال وتعاون فعال مع قيادات مؤسسات القطاعني العام واخلاص املهتمني بالبحث العلمي.
• إجراء البحوث العلمية التطبيقية اليت تليب احتياجات مؤسسات القطاعني العام واخلاص يف مجيع
اجملاالت ذات األولوية البحثية للعمادة .
• دعم الربامج الناجحة يف نقل وتوطني وتطوير التقنية ،واإلعالن عنها واالحتفال بها.
• عقد ورش عمل لتوعية الباحثني بكيفية نقل التقنية.
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خطة االتصال

تشتمل خطة االتصال بعمادة البحث العلمي على التواصل اللفظي والكتابي (االلكرتوني أو الورقي) ،وتعترب خطة
االتصال ذات تأثري واضح يف إدارة املخاطر وجودة التنفيذ والدعم الفين لعميد وعمادة البحث العلمي باجلامعة وإداراتها املختلفة.
كما تشتمل قنوات االتصال على االتصاالت الشخصية املباشرة " وجها لوجه أو باهلاتف" ،ورش العمل ،التقارير،
املوقع االلكرتوني للعمادة ،الربيد االلكرتوني ،أخبار العمادة بصحيفة اجلامعة االلكرتونية والورقية.
كما تأخذ االتصاالت بالعمادة شكلني:

من أسفل إىل أعلي :حيث تكون من عميد البحث العلمي إىل اجلهات العليا وهي وكالة اجلامعة الدارسات العليا والبحث
العلمي ووكاالت اجلامعة األخرى ذات الصلة.
من أعلى ألسفل :وهي من عميد البحث العلمي إىل وكيل العمادة ورؤساء اللجان املختلفة بالعمادة ورؤساء الوحدات ،والكليات
واألقسام وأعضاء هيئة التدريس باجلامعة واملوظفني واإلداريني.
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والذي حيدد الشكل املبدئي خلطة االتصال بالعمادة عدد املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها عمادة البحث العلمي
وهم كالتالي:
املستفيدين :مجيع قيادات اجلامعة ومجيع أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والباحثني وطلبة الدراسات العليا.
الرسائل الرئيسية :سوف يقوم عميد البحث العلمي بتصميمها لكل جمموعة من املستفيدين وحتديد أشكال االتصال بهم حسب
اآللية النظامية املتبعة.
املراجعات :سوف يقوم عميد البحث العلمي بتحديد صور االتصاالت املختلفة وقنواتها املختلفة من خالل جمموعة من املستفيدين.
اجلدول الزمين :سوف يقوم عميد البحث العلمي بوضع جدول زمين وجدولة االتصاالت وحتديد مواعيدها مسبقًا مع املستفيدين
من اخلدمات اليت تقدمها العمادة.
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املتابعة والتقييم

إن عملية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي وضمان تنفيذها وتطويرها بشكل دائم حتتاج إىل متابعة من جلنة
عليا تتكون من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعضوية كال من عميد البحث العلمي وعميد الدراسات العليا،
ويرتكز دور هذه اللجنة يف التقييم النص سنوي ملخرجات اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذ أهدافها ومشاريعها وتوفري الدعم املالي.
وتتكون جلنة متابعة اخلطة االسرتاتيجية من عميد البحث العلمي " رئيسًا" ،و وكيل العمادة للتطوير واجلودة نائبًا" ،ورئيس
وحدة التخطيط االسرتاتيجي للعمادة وأربعة أعضاء من هيئة التدريس من ذوي اخلربة والكفاءة ،حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعات
شهرية ملتابعة وتقييم اجنازات اخلطة االسرتاتيجية وبرامج العمادة املختلفة ،واختاذ القرارات واالجراءات الالزمة والرفع بالتوصيات
لوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وحيث أن وحدة التخطيط االسرتاتيجي هي املنوطة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للعمادة فتن نشاطها يرتكز يف :
 إعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ أهداف اخلطة االسرتاتيجية.
 متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لبحث العلمي وتقوميها بصفة مستمرة.
 إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية ملا يتم اجنازه يف اخلطة االسرتاتيجية وتقييم خمرجات كل نشاط على حدة.
 توظيف تكنولوجيا املعلومات للربط االلكرتوني بني البيانات الرئيسية للجامعة وكلياتها.
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إن عملية تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي وضمان تنفيذها وتطويرها بشكل دائم حتتاج إىل متابعة من جلنة
عليا تتكون من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وعضوية كال من عميد البحث العلمي وعميد الدراسات العليا،
ويرتكز دور هذه اللجنة يف التقييم النص سنوي ملخرجات اخلطة االسرتاتيجية وتنفيذ أهدافها ومشاريعها وتوفري الدعم املالي.
وتتكون جلنة متابعة اخلطة االسرتاتيجية من عميد البحث العلمي " رئيسًا" ،و وكيل العمادة للتطوير واجلودة نائبًا" ،ورئيس
وحدة التخطيط االسرتاتيجي للعمادة وأربعة أعضاء من هيئة التدريس من ذوي اخلربة والكفاءة ،حيث تعقد هذه اللجنة اجتماعات
شهرية ملتابعة وتقييم اجنازات اخلطة االسرتاتيجية وبرامج العمادة املختلفة ،واختاذ القرارات واالجراءات الالزمة والرفع بالتوصيات
لوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وحيث أن وحدة التخطيط االسرتاتيجي هي املنوطة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للعمادة فتن نشاطها يرتكز يف :
 إعداد اخلطط الالزمة لتنفيذ أهداف اخلطة االسرتاتيجية.
 متابعة تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لبحث العلمي وتقوميها بصفة مستمرة.
 إعداد التقارير السنوية والنصف سنوية ملا يتم اجنازه يف اخلطة االسرتاتيجية وتقييم خمرجات كل نشاط على حدة.
 توظيف تكنولوجيا املعلومات للربط االلكرتوني بني البيانات الرئيسية للجامعة وكلياتها.
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ويتم تنفيذ خطة املتابعة والتنفيذ من خالل:
تقسيم اخلطة االسرتاتيجية العامة إىل خطة مخسية وسنوية.
حتديد األنشطة والربامج واإلجراءات املطلوب تنفيذها سنويًا وحتديد آلية متابعتها.
تقسيم اخلطة السنوية إىل نصف سنوية وإعداد تقارير االجناز.
متابعة توافر املوارد املالية والبشرية املطلوبة لتنفيذ كل نشاط أو فعالية.
وضع توصيات ومقرتحات ملا يوجد من مشكالت وعقبات يف سبيل حتقيق وتنفيذ األنشطة.
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إدارة التغيري

اخلطة اإلسرتاتيجية جيب أن تكون مرنة وديناميكية وقابلة للتغيري والتعديل وفقاً للمستجدات وحسب ما ميكن أن
حيقق مستقبالً رؤية ورسالة وأهداف عمادة البحث العلمي بشكل أفضل أو حسب ما يتوفر من فرص وإمكانات قد ال تكون
متواجدة أثناء الصياغة احلالية للخطة اإلسرتاتيجية.
وميكن تعريف التغيري بأنه عملية تعديل إجراء أو تغيري تطويري على اخلطة اإلسرتاتيجية للعمادة أو تغيري يف األهداف التنفيذية
أو املشاريع ،وذلك بهدف حتقيق النتائج املطلوبة واملمارسات املثلى ومتابعة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية .وتتمثل مراحل إجراء التغيري فيما يلي:
 مراحل مجع املعلومات.
 حتليل ودراسة مربرات التغيري.
 قياس مستوى التغيري.
 موافقة إدارة عمادة البحث العلمي على التغيري.
 إعالم األطراف املعنية ذات العالقة بعمادة البحث العلمي بالتغيري.
 تنفيذ التغيري املطلوب.
 توثيق ما مت تغيريه.
 املتابعة والدعم الفين.
 مراجعة التغيري واالنتهاء منه.
* هذا وقد يواجه التغيري بعض املعوقات منها :مقاومة األفراد ،وقلة املوارد املالية والبشرية ،وقلة اخلربة ،والبريوقراطية والروتني ،وبطء إصدار
القرارات.
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إدارة التغيري
ويوضح اجلدول التالي التغيريات احملتملة وإجراءاتها وتكرار التواصل مع املعنيني.

إجراءات التغيري

تكرار التواصل مع املعنيني

التغيري احملتمل

م

1

تغيري تنظيمي:
الفريق اخلاص بتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية
املهام واملسؤوليات

 تغيري األعضاء غري الفاعلني  ،واستبداهلم بأعضاء فاعلنيإعادة توزيع املهام واملسؤوليات على أعضاء الفريق يف ضوء تغيرياألعضاء.

كل ثالثة أشهر

2

تغيري اسرتاتيجي:
األهداف اإلسرتاتيجية
األهداف التنفيذية

تغيري /تعديل بعض األهداف التنفيذية واملشاريع مبا يضمن حتقيقرؤية ورسالة وأهداف عمادة البحث العلمي.

كل ثالثة أشهر

3

التقنية احلديثة

4

املوارد البشرية

نقل وتوطني وتطوير التقنية احلديثة يف كافة اجملاالتاستقطاب باحثني وفنيني أكفاء لتنفيذ األهداف التنفيذية اليتحتقق األهداف اإلسرتاتيجية للخطة.
تعيني ذوي الكفاءة يف تنفيذ األهداف التنفيذية اليت حتققاألهداف اإلسرتاتيجية للخطة.
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كل ثالثة أشهر
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