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مقدمة الخطة االستراتيجية

المقدمة
وضعت عمادة البحث العلمي على عاتقها منذ البداية رؤية واضحة ورسالة شفافة لخارطة وأنشطة البحث العلمي
بالجامعة والتي تهدف إلى التميز في مجاالت البحوث التطبيقيةة بمةا يخةد المجتمةو ويحقةل التنميةة المسةتدامة لة
وعلى هذا األساس ت وضو خطط وسياسات شفافة واستحداث آليات لممارسة نشاطاتها المتنوعة وتقدي خةدماتها
للمستفيدين في مجاالت البحث العلمي المختلفة
وتتس الخطة اإلستراتيجية للعمادة أيضا ً بالطموح ،وقد ت إعدادها بطريقة توج التفكير االستراتيجي في العمادة،
وتجةةذر روح المبةةادرة فيهةةا ،وتسةةعى الخطةةة لرفةةو سةةقف الطموحةةات لةةدة العةةاملين بالعمةةادة وتعزيةةز قافةةة األدا
المرتفو والجودة العالية وتلبية متطلباتها
إن مشاريو الخطة االستراتيجية للعمادة مكملة لمشاريو الجامعة بما في ذلك وضةو السياسةات البح يةة واسةتحداث
وحةدات واسةةتكمال التجهيةزات والمرافةةل وتطةوير بةةرام التعةاون و الشةةراكة مةو القطاعةةات المسةتفيدة الحكوميةةة
والخاصة ،واستقطاب الباح ين المتميةزين ممةا مةن شةأن أن يطةور الحةراك البح ةي بالجامعةة ويةوفر بي ةة بح يةة
مال مة ومشجعة ومسهمة في عمليات التطوير والنمو والجودة التي تشهدها الجامعة
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نبذة تعريفية
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مدخالت نتائج الخطة االستراتيجية للعمادة



ورش عمل:

استبانات:

تم عقد اثنتي عشر ورشة عمل لعدد ( )636لألطراف ذات الصلة وفقا ً للفئات

تم توزيع عدد (  ) 064استبانة وجمع عدد (  ) 863استبانة كالتالي :

التالية :

مدراء مراكز البحوث ()66

 –6مدراء مراكز البحوث بالجامعة ()66

 – 1أعضاء هيئة التدريس رجال ()86

أعضاء وعضوات هيئة التدريس ()34

 – 8أعضاء هيئة التدريس نساء ()04

 – 0طالب الدراسات العليا ()9

طالب وطالبات الدراسات العليا ()84

 – 5طالبات الدراسات العليا ()67

 – 6الطالب ()10

الطالب والطالبات ()674

 – 7الطالبات ()17

 - 3اإلداريين بالعمادة ()61

االداريين واالداريات ()61
الجهات الممولة ورجال األعمال والمهتمون بالبحث العلمي ()64

مقابالت:

تم إجراء مقابالت مع الجهات التالية :

 – 6معالي مدير الجامعة.

 – 1سعادة وكالء الجامعة(.)0

– 8عميد كلية الشريعة.

 – 0عميد كلية التمريض.

– 5عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.

 – 6عميد كلية الطب.

 - 7عميد كلية العلوم الصحية بالبكيرية

 -3عميد كلية االقتصاد واإلدارة.

– 9عميد كلية الزراعة والطب البيطرى

 -64عميد شئون المكتبات

 -66عميد شئون الطالب

 -61عميد الدراسات العليا

 – 68مقابالت مع المسئولين بالجهات الممولة (سابك – مدينة الملك عبدالعزيز)

بيانات ثانوية :
تم الرجوع الى عدة تقارير ومصادر ثانوية للبيانات واإلفادة منها في إعداد
الخطة االستراتيجية مثل :
 – 6الخطة االستراتيجية للجامعة.
 – 1توصيات المراجعين الخارجيين.
 - 8الخطط االستراتيجية للعمادات المختارة للمقارنة المرجعية.
 – 4الخطة االستراتيجية إلمارة المنطقة.
 – 5الخطط االستراتيجية للهيئات والمؤسسات بالقصيم.
 – 6خطط وأدلة وزارة التعليم العالى.
 – 7التقارير السنوية للجامعة.
 – 3تقرير التحليل البيئي (لجنة االعتماد المؤسسي)
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منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للعمادة


التخطيط لعملية التخطيط االستراتيجي

المقارنة المرجعية

إعداد التحليل البيئي

Benchmarking

SWOT Analysis

إعداد صياغات مبدئية للرؤية والرسالة والقيم للعمادة

مصادر
التحليل
البيئي
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صياغة الرؤية
والرسالة
والقيم

إعداد الصياغات النهائية للرؤية والرسالة والقيم للعمادة
تطوير
الصياغة

بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات
والمشاريع بشكل مبدئي
بلورة األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات
والمشاريع بشكل نهائي

مراجعة شاملة ألجزاء الخطة وإعداد التقرير النهائي
تم إعداد برنامج زمني إلعداد الخطة االستراتيجية يتضمن
 54خطوة منهجية فرعية

اإلطار العام للخطة االستراتيجية للعمادة


ماذا نريد تحقيقه ً خالل  21سنوات؟

الرؤية
الرسالة
القيم
()8

7

األهداف
االستراتيجية
(  5أهداف )

كيف نحقق ما نريد ؟

االستراتيجيات
(  22إستراتيجية )

مشاريع (  42مشروع )
مشاريع الجامعة
(  38مشروع )

مشاريع العمادة
(  14مشروع )

تحليل الموقف الراهن والتوجهات والتوقعات المستقبلية


أبعاد تحليل الموقف
والتوجهات المستقبلية

المحاور الرئيسية

المحاور الفرعية

األطراف الداخلية والخارجية

أساليب جمع البيانات

أساليب التحليل

المخرجات المستهدفة
تقييم الوضع الراهن
SWOT
نقاط القوة
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نقاط الضعف
الفرص
السياسات المؤسسية

البيئة الداخلية
البيئة الخارجية

البحث العلمي

االستثمار التجاري

عوامل النجاح
الحاكمة
التوقعات المستقبلية

المعامل والتجهيزات
المرافق والتجهيزات

االستراتجيات
والمشاريع

المكتبات وأنظمة
المعلومات والمصادر
األنظمة األمنية

التوجهات المستقبلية
الرؤية  /القيم
الرسالة/األهداف
االستراتيجية

مشاركة هيئة التدريس
والطالب

سياسات وقواعد ملكية
المرافق والتجهيزات
عالقة العمادة مع
المجتمع

سياسة العمادة حول عالقتها
بالمجتمع
سمعة العمادة
تفاعل العمادة مع المجتمع

اإلدارة العليا
مديرو مراكز األبحاث
أعضاء هيئة التدريس – رجال
أعضاء هيئة التدريس  -نساء
الطالب
الطالبات
طالب الدراسات العليا
طالبات الدراسات العليا
اإلداريين
الجهات الممولة لألبحاث
رجال أعمال
مهتمون بالبحث العلمى

التهديدات
عوامل النجاح والعوامل
المستقبلية
ورش عمل
مقابالت شبه مهيكلة
استبيانات مفتوحة
استبيانات مغلقة
فحص وتحليل البيانات
الثانوية

تحليالت كمية
(إحصائية)

عوامل النجاح
الحاكمة

تحليالت كيفية
(نوعية)

التوقعات والتوجهات
المستقبلية

التطلعات/الرؤية /
القيم/الرسالة/األهداف
الرؤية
الرسالة
القيم
األهداف االستراتيجية
االستراتيجيات
المشاريع



معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل العمادة
معطيات وتوجهات استراتيجية

 رؤية وزارة التعليم العاالي تتعلايم جاامعي فاي المملكاة العربياة الساعودية يناافس علاى الرياادة
العالمية ويسهم في بناء المجتمع المعرفيت .وتركز رسالتها على إساهام الجامعاات فاي تحقياق
التنمية االجتماعية واالقتصادية والتقنية في المملكاة (الوثيقاة المختصارة للخطاة االساتراتيجية
لجامعة القصيم ص .)9
ً
ً
 معالي وزير التعليم العالي  :المنافسة دائما هاي المحارل للتمياز واإلباداع خصوصاا فاي المجاال
العلمي مع توفر اإلمكانات البشرية والتجهيازات  ...وأر الياوم الجامعاات تساير بشاكل واضا
في الدخول بثقة إلى الترتيبات العالمية  ...جميع الجامعات تبذل جهودا ً ملموساة وهاى تساتغل
كافة اإلمكانات الكبيرة التي أتيحت لها من أجل تحقيق التميز العلمي الذي نسعى لاه ونعمال مان
أجله (جريدة الوطن العدد ( )3223بتاريخ 2531/5/22هـ).








تكثيف الجهود الخاصة ببناء القدرات الضرورية الستيعاب المعرفة وتوطينها وزياادة (حجام(
ماوارد البحاث والتطاوير واالبتكاار المادياة والبشارية والتوساع فاي البحاوث التطبيقياة وفاي
االبتكاار واالهتماام بالمعاارف التاي تتناافس الادول المتقدماة فاي امتالكهاا وال تنشار وال يجاري
تبادلها (خطة التنمية الشاملة التاسعة .) 95 : 2536/34-2532/32
ال يزال البحث العلمي في العالم العربي دون المستو الذي تتمناه الشعوب العربية فلم تتمكن
هذه الشعوب ال بمجموعها وال بأي جزء من أجزائها من االنتقال مان حاال العاالم الثالاث الاى
واقع العالم الصناعي بالرغم من اإلمكانيات الهائلاة التاي حباهاا هللا بهاا (بحاث منشاور بمجلاة
الجامعاة اإلساالمية( سلسالة الدراساات اإلنساانية )المجلاد الخاامس عشار العادد الثااني ص
 1133ص  1155يونيه. 2007أن اإلنفاااع علااى البحااث العلمااي فااي العااالم العربااي فااي أقاال مسااتو لااه فااي العااالم ففااي الاادول
العربية اإلفريقية وصل ما بين  1.3و 5في المائة خالل السنوات ما بين  2112و 2112من
جملة الناتج القومي بينما وصل اإلنفاع في الدول العربية اآلسيوية  1.2في المائاة فاي الفتارة
نفسها وفي الوقت نفسه بينما وصل اإلنفاع على البحث العلماي علاى مساتو العاالم  2.2فاي
المائة من جملة الناتج القومي ( )UNESCO SCIENCE REPORT 2010
عميد البحث العلمى بالجامعة  :مما ال شك فياه أن البحاث العلماي يمثال أحاد أهام أهاداف جامعاة
القصايم كوناه ماان أهاام العناصاار المحااددة لمحااور التنميااة فااي القطاعااات المختلفااة (مقدمااة ماان
موقع العمادة).

انعكاسات على خطة العمادة
السعععإ ىلععت ال ماععن وال ماععة
وب ععععععاع مج مععععععع المعر ععععععة
وال ا سعععععاة عععععإ ا ععععع
المعععععاارد الم ايعععععة لنيعععععادة
ىن اجاة البحث العلمإ.

 زيعععادة اما معععاح بالبحعععث
العلمععإ وزيععادة مانانا ع
مع تق ان طرق األنفاق.
 زيععادة اما مععاح بععالبحا
ال طباقاة.
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معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل العمادة
معطيات وتوجهات إستراتيجية








تأسيس الجامعات المميزة ألوقاف ضاخمة فأوقااف هارفاارد  24.66ملياار دوالر فاي 2119
(كانت  36مليار في عام  2112وانخفضت بسبب األزمة االقتصاادية) وجامعاة ييال 26.32
مليار دوالر وجامعة برنستون  22.96مليار دوالر و 2.92 MITملياار (الوثيقاة المختصارة
للخطة االستراتيجية لجامعة القصيم ص .)21
دخول الجامعات السعودية في نادي الجامعات ذات الوقف حيث خصصت لجامعاة كاوسات 21
مليار دوالر وجمعت جامعة الملاك ساعود قراباة  2.4ملياار  ،وجامعاة الملاك فهاد للبتارول
والمعادن قرابة  511مليون ( ،الوثيقة المختصرة للخطة االساتراتيجية لجامعاة القصايم ص
.)21
من ضمن مصادر التمويل الذاتي للجامعاات تأسايس الكراساي البحثياة وقاد بلا عادد الكراساي
البحثيااة فااي جامعااة الملااك سااعود  211كرسااي (تجاااوزت قيمتهااا  411مليااون ( )،الوثيقااة
المختصرة للخطة االستراتيجية لجامعة القصيم ص .)21
فااي عااام  2121تاام تأساايس ثااالث شااركات اسااتثمار فااي فااي ثااالث جامعااات سااعودية كااأذرع
استثمارية (وثيقة الخطة االستراتيجية لجامعة القصيم).

 يظهر التقريار الختاامي الساتراتيجية االساتثمار لمنطقاة القصايم ( )2119باأن المنطقاة بحاجاة
الااي باارامج تعليميااة وبحااوث تطبيقيااة وخاادمات استشااارية منه اا  :األدويااة والرعايااة الصااحية
وتقنيااة المعلومااات والزراعااة والبناااء والتشااييد ومااواد البناااء (تحلياال فريااق مشااروع الخطااة
االستراتيجية للجامعة )2121
 جامعة القصيم تتوافر علاى تخصصاات وخبارات علمياة وبحثياة متنوعاة تاتالئم ماع التناوع فاي
متطلبات التنمية المحلية واحتياجاتهاا وقاد برهنات التجاارب العملياة علاى أن تقاديم أي جامعاة
لخاادماتها ماان أجاال متطلبااات التنميااة لااه إنعكاسااات إيجابيااة علااى تحسااين العمليااة التعليميااة
واالنتاجيااة البحثيااة وتاادعيم خباارات أعضاااء هيئااة التاادريس ومنسااوبي الجامعااة (تحلياال فريااق
مشروع الخطة االستراتيجية للجامعة .)2121

انعكاسات على خطة العمادة

 زيععععادة ةاماععععة ت ماععععة مععععاارد
رعاية البحا معن مس سعا
المج مع والشراكة مع القطعاع
الخاص
 تا ععععععاع اععععععاام الحريعععععععة
اإلداريعععة والمالاعععة المم ايعععة
للعمادة إ ا ثمار مانانا ها.
 ت ايع مصعادر ال مايعا العىاتت
للبحث العلمت.

 رص مااتاة ومشعجعة ل قعمي
ةبحعععععا تطباقاعععععة و عععععمما
ا شعععععارية ل عنيعععععن ال ماعععععة
المس مامة.
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معطيات وتوجهات استراتيجية محورية وانعكاساتها على مستقبل العمادة
معطيات وتوجهات إستراتيجية

 إنشاء مدن اقتصادية كبيرة وثالثة أودية للتقنية في ثالث جامعات سعودية تركز علاى االقتصااد
المعرفي (الوثيقة المختصرة للخطة االستراتيجية لجامعة القصيم ص .)9
 تأسيس جامعة الملك عبدهللا للعلوم والتقنية تكاوستت كجامعة بحثية سعودية بمعايير عالمياة
لتشااكل رافاادا ً أساساايا ً فااي بناااء االقتصاااد المعرفااي (الوثيقااة المختصاارة للخطااة االسااتراتيجية
لجامعة القصيم ص .)9
 تحفيااز القطاااع الخاااص (الااوطنى واألجنبااى) علااى زيااادة دوره فااى إنتااام المعرفااة مااع توساايع
مجاالت الشراكة بين القطاع الخاص ومنظومة البحث والتطوير من أجل زياادة إنتاام المعرفاة
وطنيا ً (خطة التنمية الشاملة التاسعة .) 95 : 2536/34-2532/32

 الموهبة واإلبداع واالبتكار :على الرغم من تصااعد اهتماام المملكاة بتنمياة المواهاب واإلباداع
واالبتكار والذي تجلى في اعتماد استراتيجية وطنية لرعاية الموهبة واإلبداع ودعم االبتكاار
فضال عن إنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهباة واإلباداع وتأسايس جامعاة الملاك
عبدهللا للعلوم والتقنية إال أن تعزيز هذه الخطوات سيزيد من زخم هاذا التوجاه نحاو االقتصااد
القائم على المعرفة .ومن ثم التميز في الجامعات والمعاهد العليا فضال عن العلماء والتقنياين
والمبتكرين (خطة التنمية الشاملة التاسعة .) 94 : 2536/34-2532/32
 يعتبر البحث العلمي الركيزة األساسية لبناء مجتمع المعرفة وهاو المجتماع التاي تكاون أنشاطته
االجتماعيااة واالقتصااادية والثقافيااة وكافااة األنشااطة اإلنسااانية األخاار قائمااة ومعتماادة علااى
المكونااات المعرفيااة وعلااى المعلومااات بشااكل أساسااي .وفااي هااذا المجتمااع يقااوم البحااث العلمااي
بادور المولاد والمناتج للحلاول واألفكاار اإلبداعياة التاي تسااهم فاي تطاور الحيااة اإلنساانية ككاال
فضالً عن المجتمع الذي يقوم بإنتاجها (الخطة الخمسية الثانية لالتصاالت وتقنياة المعلوماات -
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات).

انعكاسات على خطة العمادة
 زيادة الع اية بالبحث العلمإ
وزيادة ى هامات امق صادية
وت ععععامإ ةاماععععة امق صععععاد
المعر إ.
 ال اجععع نحعععا الشعععراكة معععع
القطععععععاع الخععععععاص لععععععمع
اق صاد المعر ة.

 ال ا ععع ععت ىنشععاع مراكععن
امبماع وامب كار.
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التحليل البيئي والمقارنة المرجعية
المقارنة المرجعية Benchmarking
الدولة

في ضوء المنهجية العلمية للمقارناة
المرجعية والذي قاام بتطاويره فرياق
الخطة اإلستراتيجية للجامعة وبنااء
علااااى إرشاااااداته تاااام عماااال نمااااوذم
المقارناااة المرجعياااة للعماااادة والاااذي
ضاام ( )24عمااادة بحااث علمااي ماان
( )9دول مختلفاااااة لتوسااااايع نطااااااع
الخبرات الدولية وضمان التنوع وقد
تم اختيار العمادات بغض النظار عان
ترتيااااب الجامعااااات فااااي التصاااانيفات
الدولياااااة معتمااااادا ً علاااااى تصااااانيف
 Times QSللجامعات.

العمادة

تصنيف QS
2122

الجامعة

Harvard University
University of California,
Berkeley
University of Oxford
University of Cambridge
University of Alberta
Osaka University

Provost for Research

3

Chancellor - Research

22

RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH
RESEARCH

5
2
108
50

جامعة مؤتة
جامعة الارماك
جامعة القاارة

عمادة البحث العلمإ والمرا ا العلاا
عمادة البحث العلمإ
قطاع المرا ا العلاا والبحا

غار مص فة
غار مص فة
550-501

جامعة البحرين
جامعة السلطان قاباس

عمادة البحث العلمإ
عمادة البحث العلمإ

101+
450-401

جامعة الملك عاد
جامعة الملك هم للب رو والمعادن
جامعة الملك اصا
جامعة الملك عبمالعنين

عمادة البحث العلمإ
عمادة البحث العلمإ
عمادة البحث العلمإ
عمادة البحث العلمإ

191
غار مص فة
100-551
334

جامعة القصا

عمادة البحث العلمإ

غار مص فة

جامعات رائدة دوليا ً
United States
United Kingdom
Canda
Japan
جامعات متميزة عربيا ً
المملكة األردناة الهاشماة
جمهارية مصر العرباة
جامعات مماثلة خليجيا ً
مملكة البحرين
لط ة عمان
جامعات مماثلة محليا ً
المملكة العرباة السعادية
الجامعة المستهدفة
المملكة العرباة السعادية
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مؤشرات المقارنة المرجعية Benchmarking
الميزانية

عدد الباح ون
الجامعة

عدد
الوكال

المتفرغون

University Harvard

3

9156

169

California at Berkeley
University

7

1600

500

1582

Oxford University

3

3507

515

1632

4637

University of Cambridge

2

2986

1371

1586

5795

11738

University of Alberta

2

1350

915

1414

4856

8535

51249290

Osaka University

2

956

850

1400

2015

5221

52900000

4789215

جامعة مؤتة

2

0

0

525

1487

2012

3966009

N/A

N/A

جامعة اليرموك

2

0

0

240

2014

2254

5650000

N/A

N/A

5.65

جامعة القاهرة

2

3463

6845

11545

4241

26094

75012754

N/A

N/A

75.01

64.63

جامعة البحرين

1

7

25

679

128

839

1491625

2287059

N/A

3.78

N/A

جامعة السلطان قابوس

2

0

0

598

1312

1910

18086107

N/A

N/A

18.09

N/A

جامعة الملك سعود

3

3

0

1167

4128

5298

8429000

N/A

500000000

508.43

N/A

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

2

0

0

1200

931

2131

7900000

N/A

N/A

7.9

0

جامعة الملك فيصل

2

0

0

1401

982

2383

8500000

700000

N/A

9.2

0

جامعة الملك عبدالعزيز

3

2000

0

2300

485

4785

5300000

N/A

N/A

5.3

0

جامعة القصي

2

0

959

1483

715

3157

5800000

800000

7000000

13.6

0

دع القطاع الخاص

الكراسى البح ية

الميزانية
الكلية
بالمليون

دخل
االبحاث
بالمليون

23145658

52.38

N/A

28030

N/A
10532

الغير
متفرغون

أهـ
التدريس

طالب د
ع

مجموع
الباح ين

الدع الحكومى

9000

14044

32369

52384653

856424787

10298

13980

25314847715

2715108600

547891245

10291

3456199759

5684263525

5648795

3456.2

1207883945

146006462

600708434

1954.6

1575.3

5681331

62478928

251

600

45789213

95.54

421

3.97

N/A
N/A
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مؤشرات المقارنة المرجعية Benchmarking
معايير أخرة

األبحاث
الجامعة

عدد
األبحاث
المقدمة

عدد
األبحاث
المقبولة

عدد
ا|ألبحاث
الممولة

عدد
األبحاث
المنشورة

عدد
المنح

عدد
الجهات
الداعمة

عدد
الكراسى
البح ية

عدد
المراكز
البح ية

مراكز
التميز

مراكز
االختراعات

الدراسات
واالستشارات

االصدارات

Harvard University

23419

18503

18503

31212

25

34

135

180

√

√

√

√

√

at Berkeley California
University

9513

7869

7869

9412

49

26

29

101

√

√

√

√

√

University Oxford

15450

10215

10215

21580

8

13

18

90

√

√

√

√

√

of Cambridge University

13516

12870

12870

14570

6

8

56

98

√

√

√

√

√

of Alberta University

8456

8250

8250

5846

119

7

24

78

√

√

√

√

√

University Osaka

9854

6584

6584

4897

18

12

42

27

√

√

√

√

√

جامعة مؤتة

350

102

30

100

N/A

N/A

N/A

5

√

√

√

√

√

جامعة اليرموك

108

108

29

N/A

3

3

4

19

√

√

√

√

√

جامعة القاهرة

152

99

911

709

8

1

N/A

164

√

√

√

√

√

جامعة البحرين

450

230

39

542

25

N/A

N/A

4

√

√

√

√

√

جامعة السلطان قابوس

1583

1583

1583

1583

5

3

N/A

8

√

√

√

√

√

جامعة الملك سعود

465

337

367

82

127

N/A

100

21

√

N/A

√

√

√

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

236

130

39

446

5

3

9

12

√

√

√

√

√

جامعة الملك فيصل

205

65

30

43

4

4

25

9

√

√

√

√

√

جامعة الملك عبدالعزيز

631

395

95

107

510

2

26

15

√

√

√

√

√

جامعة القصي

547

167

180

1131

4

3

3

23

√

√

√

√

√

األدلة
االرشادية
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المقارنة المرجعية Benchmarking

15

ت فرد جامعة  Berkeleyبأكبر عدد من الوكال بالعمادة حيث عدده  7وكال بينما جاع
جامعة البحرين ةقا عمد من الاك ع بعمد ( )1وكاا با ما ت ساوى جامعة القصا
مع ( )%10من الجامعا المرجعاة

ت فرد جامعة  Harvardبأكبر عمد من البايثان الم فرغان  9151با ما ت ساوى
جامعة القصا مع ( )%33من الجامعا المرجعاة بعمح وجاد بايثان م فرغان

المقارنة المرجعية Benchmarking

16

ت مان جامعة القاارة باجاد ةكبر عمد من ةعضاع اائة ال مريس  11545با ما
تأتت جامعة الارماك ت المركن األ ار  240عضا اائة تمريس با ما تأتت
جامعة القصا ت المرتبة السابعة بعمد ةعضاع اائة تمريس 1483

ت مان جامعة  Harvardبعمد كبار من ط ب المرا ا العلاا  14044با ما تأتت
جامعة البحرين ت المرتبة األ ارة بمجماع  128طالب درا ا علاا وتأتت
جامعة القصا ت المرتبة الرابعة عشر بمجماع  115طالب درا ا علاا

المقارنة المرجعية Benchmarking

17

تأتت جامعة  Harvardت المرتبة األولت من ياث مجماع البايثان 32319
با ما تأتإ جامعة البحرين ت المرتبة األ ارة  839وتأتإ جامعة القصا إ
المرتبة العاشرة بمجماع  3151بايث

تأتإ جامعة  Harvardإ المرتبة األولإ بمجماع  31212بحث م شار با ما
تأتإ جامعة الملك اصا إ المرتبة األ ارة بمجماع  43بحث م شار وتح ا
جامعة القصا المرتبة الثام ة بمجماع  1131بحث م شار

المقارنة المرجعية Benchmarking

18

تأتإ جامعة  Berkeleyإ المرتبة األولإ من ياث الماناناة بمجماع 28030
ملاان دومر با ما تأتت جامعة البحرين إ المرتبة األ ارة بمجماع  3718ملاان
دومر با ما تح ا جامعة القصا المرتبة العاشرة بمجماع  1371ملاان دومر

تأتت جامعة  Oxfordإ المرتبة األولإ من ياث د ا األبحا با ما ت ساوى جامعة
القصا مع نسبة  %11من الجامعا المرجعاة إ عمح وجاد د ا لها من األبحا
واا ما يسكم تاج العمادة إ ا راتاجا ها ال إ تهمف ىلت تسايق األبحا .

المقارنة المرجعية Benchmarking

19

تأتإ جامعة الملك عبمالعنين إ المرتبة األولت من ياث عمد الم ح البحثاة با ما تأتإ
جامعة جامعة الارماك إ المرتبة األ ارة بمجماع  3م ح وتأتإ جامعة القصا إ
المرتبة الرابعة عشر م ساوية مع جامعة الملك اصا إ مجماع  4م ح بحثاة.

تأتإ جامعة  Harvardإ المرتبة األولت من ياث عمد الجها الماعمة بااقع  34جهة
با ما تأتإ جامعة القاارة إ المرتبة األ ارة بعمد ( )1جهة داعمة وتأتإ جامعة القصا إ
المرتبة الثام ة

المقارنة المرجعية Benchmarking

20

تأتإ جامعة  Harvardإ المرتبة األولت من ياث عمد الكرا إ البحثاة بمجماع 135
كر إ با ما تأتإ جامعة القصا إ المرتبة األ ارة بمجماع  3كرا إ بحثاة

تأتإ جامعة  Harvardإ المرتبة األولت من ياث عمد المراكن البحثاة با ما تأتإ جامعة
البحرين إ المرتبة األ ارة بااقع  4مراكن بحثاة وتأتإ جامعة القصا إ المرتبة الثام ة
بمجماع  23مركن بحا .



أبرز نقاط القوة ونقاط الضعف وأبرز الفرص والتهديدات *
نقاط القوة Strengths













وجود مراكز ووحدات بحثية في معظم الكليات بالجامعة.
وجود معايير واضحة لدى مراكز البحوث لتقديم المشاريع البحثية.
توجهههل العمهههاد لهههرب البحههه وث بمت لبهههات المجتمهههع والدهههعي الهههدا م لهههتلم
األولويات البحثية للمجتمع.
وجود آلية لتقديم األبحاث والبت فيها إلكترونيا ً في جميع مراحلها ممها يدههم
في اختصار الوقت والجهد.
وجود مراكز االختراع واألفكار البحثية المتميز .
وجود أمانة لجا ز التميز البحثي.
التودع في تدريب ال الب على أصول البحث العلمي.
دعم أبحاث ودرادات الب الدرادات العليا.
دعم حق الملكية الفكرية لألعمال البحثية.
قابلية األبحاث العلمية والت بيقية بالجامعة للتدويق الخارجي.
إنشاء معهد لألبحهاث واالدتشهارات بالجامعهة مهمتهل التواصهل بهيم الجامعهة
ورجال األعمال

نقاط الضعف Weaknesses
















الفرص Opportunities













المن قة غنية بالفرص التي مم الممكم ادتثمارها في البحث العلمي
وجود الخ ة الو نية للبحث العلمي.
وجود جهات خارجية داعمة للعماد .
توجل الدولة نحو التودع في االبتعاث الخارجي والداخلي.
وجود مؤددات وشركات ورجال أعمال على ادتعداد للشراكة البحثية.
وجههود عههدد كبيههر مههم الشههركات المتخصصههة فههى إنشههاء المعامههل وتههوفير
المعدات الالزمة.
النمو الم رد للمن قة وحاجتها المادة لت وير أدلوب علمي لحماية البي ة.
نمو وعي المجتمع بدور البحث العلمي في تحقيق التنمية المجتمعية.
وجود قواعد بيانات للشركات ورجال األعمال.
كثر األبحاث المنشور الكترونياً.

SWOT Analysis

عههدم وجههود خ ههة بحثيههة كاملههة للبحههث العلمههي تههرتب باحتياجههات
المجتمع.
عدم تعميم معايير التقييم لألبحاث في مركز البحوث على أعضهاء
هي ة التدري .
عدم الشفافية والب ء في إجراءات قبول األبحاث.
عدم وجود ديادة خاصة الدتق اب الباحثيم المتميزيم.
اهتمام الجامعة بالجانب التعليمي على حداب الجانب البحثي.
عدم توافر التجهيزات لدى كليات البنات إلجراء البحوث.
ضعف إقبال أعضاء هي ة التدري وال لبة على البحث العلمي.
قلة برامج الدرادات العليا مم ماجدتير ودكتوراه.
عدم وجود قانوم للملكية الفكرية.
ضعف القدر التدويقية للبحث العلمي.
عدم ارتبا األبحاث المنتجة بالمجتمع واحتياجاتل.
عدم وجود معامل مركزية ذات إمكانيات متقدمة.
ضعف قنوات االتصال بيم العماد والمجتمع.
عدم وجود باحثيم متفرغيم بالعماد .
التهديدات Threats






ادههت ثار الجامعههات العريقههة فههي المملكههة علههى كثيههر مههم الفههرص
البحثيهههة والمخصصهههات الماليهههة المتاحهههة علهههى حدهههاب الجامعهههات
الناش ة.
عههدم كفايههة الههدعم المههاد المخصههص مههم مجل ه التعلههيم العههالي
للبحث العلمي في الجامعة.
المنافدة الكبير بيم الجامعات الدعودية والخليجية وكذلك األهليهة
في ادتق اب أعضاء هي ة التدري المتميزيم.
اختالف األولويات البحثية بيم الجامعة والجهات الداعمة.
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رؤية العمادة

22

عمادة بحث علمي متميزة وطنيا ً داعمة للتنمية المحلية المستدامة ومسهمة في بناء مجتمع المعرفة



رسالة العمادة
23

توفير بيئة بحثية محفزة لتقديم أبحاث تطبيقية متميزة ترقى بالمجتمع المحلي وتسهم في تنميته بمنظور
استراتيجي باستخدام أحدث األساليب والتقنيات وتعزيز التعاون والشراكة وطنيا ً ودوليا ً

 تسعت العمادة ىلت تقمي ةبحا علماة وتطباقاة م مانة إ ضاع م طلبا ال ماة المحلاة واي ااجاتها بم طقة القصا وبما يسه إ ب اع
امق صاد المعر إ للم طقة علت وج الخصاص وللمملكة علت بشكا عاح.
 ل حقاق ةغراضها تسعت عمادة البحث العلمإ ىلت ب اع م اخ عما ىيجابإ مع تا ار مقاما وم طلبا :
 تفعاا ةيم ة الاب اإلدارية وال ق اة والمعلاماتاة بما ينيم من الكفاعة والفعالاة وتحسان األداع المس سإ. تفعاا الشراكة ام راتاجاة علت المس اى المحلإ والاط إ والمولإ وتعظا الم ا ع والعاائم اميجاباة لجماع األطراف. -ت ماة الماارد المالاة وت ايع مصادر ال مايا.



قيم العمادة

تنطلق من التصور الإسلامي للمبادئ والقيم الأخلاقية وتلتزم بمبادئ الجامعة كالتالي:
العدالـــــــــــــة  :نسعت ل حقاق مقاما العمالة وتساوى الفرص واإلنصاف إ ال عاما مع الجماع.
األمانـــــــــــــة  :نسدي العما بإ ص ونل نح باآلداب والمعايار المه اة.
واإلجراعا وتمعا م طلبا المساعلة وال نااة.
الشفافيــــــــــة  :نل نح باإل صاح إ المعام
األخالقيات البحثية :نل نح بأ قاا البحث العلمإ و ق ةعلت المعايار ونعنزاا إ ائر ةعمال ا وم جات ا البحثاة.
الجــــــــودة :نطبق ةعلت معايار الجادة إ كا ة األعما مما يمان مخرجات ا و ممات ا.
اإلبــــــــداع :نهائ الم اخ المحفن علت ال فكار اإلبماعإ والسلاك البحثإ اإلب كارى.
العمل الجماعي :نعنز ال ععاون والجماعاعة عإ العمعا البحثعإ ونشعجع األبحعا البا اعة ل عظعا الم عا ع و ممعة المج معع
بشكا ة ضا.
الحرية العلميـة :نشجع الممار ا العلماة ام كشا اة وامنف اح وال فاعا مع اآل رين.
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تقييم الرؤية والرسالة والقيم لعمادة البحث العلمى
شارل في عملية التقييم للرؤية والرسالة والقيم  362شخصًا من األطراف ذات الصلة

بعض معايير تقييم الرؤية
*****
 ااية ممانة للعمادة*****
 طماح الرؤية*****
 واقعاة الرؤية*****
 ملهمة*****
 محفنة ل حقاق الر الة*****
 م ئمة لثقا ة المج مع*****
 -هلة الفه

بعض معايير تقييم الرسالة
*****
 ال اغ مع الرؤية*****
 تعنين ااية العمادة تعان علت تحميم األاماف **********
 قابلاة ال حا ىلت طط ملباة مي ااجا اق العما ***** تحقق ال كاما بان األنشطة **********
 -هلة الفه
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***** تقاا مرتفع
*** تقاا م ا ط
* تقاا م خفض

تقاا وتطاير
اإلطار ام راتاجإ لجامعة القصا

ورش عما

ال جارب المحلاة والعرباة والمولاة
(المقارنة المرجعاة )Benchmarking
تطلعا عمادة البحث العلمت وماقفها الراان ومس قبلها
(يشما ن ائج تحلاا بائ ها الما لاة والخارجاة SWOT
 Analysisومشاركة األطراف ذا الصلة
(Stakeholders
معايار امع ماد األكاديمإ لبلارة الرؤية والر الة
(المعايار ال فصالاة للهائة الاط اة ل ع ماد األكاديمإ
للر الة الجامة ( Accreditation
المع ام شارى من ىدارة ال خطاط ام راتاجإ
بالجامعة

استبيان تقييمي

صياغة الرؤية
والرسالة والقيم

رؤية ور الة
وقا مبمئاة
تطوير الصياغة

اإلدارة العلاا إ الجامعة

مميرو مراكن البحا بالجامعة

ةعضاع اائة ال مريس (رجا – اما )

ط ب وطالبا المرا ا العلاا

الط ب والطالبا

اإلداريان بالعمادة

جها ال مايا والشراكة
شرائح

رجا ةعما ومه مان بالبحث العلمت من
شرائح المج مع المخ لفة

رؤية ور الة
وقا نهائاة

الهدف  : 6تحسين فعالية الخدمات المجتمعية والبحوث التطبيقية لتلبية متطلبات التنمية


استراتيجية

2-2

تطوير األداء البحثي التطبيقي للجامعة

المشاريع

 6-6-1المقارنة المرجعية لتطوير األداء البحثي للجامعة
 1-6-1تحديد احتياجات المجتمع من البحوث التطبيقية
 8-6-1تحفيز أنشطة البحوث التطبيقية
 0-6-1تطوير المراكز البحثية في الجامعة
 5-6-1تطوير أنشطة النشر والترجمة
 6-6-1حماية حقوق الملكية الفكرية للباحثين
 7-6-1تسويق منتجات البحث العلمي
 8-6-1استقطاب واستبقاء الكفاءات البحثية المتميزة
 9-6-1وضع آلية متكاملة الختيار األبحاث المدعومة وتمويلها ومتابعة تنفيذها
 10-6-1تطوير خدمات الدعم البحثي لمنسوبي الجامعة
 11-6-1التوسع في إنشاء وتطوير المجالت العلمية
 61-6-6تحديد االحتياجات المجتمعية من أبحاث الدراسات العليا

استراتيجية

2-2

المشاريع

1-1-1
2-1-1
3-1-1
4-1-1
5-1-1

استراتيجية

 توافر الدعم من الجهات الخارجية.
 توافر الدوريات العلمية ذات السمعة
العالمية.
 تنوع وزيادة الطلب على الخدمات
االستشارية والبحثية بالمنطقة.
 وجود طلب على اإلنتاج المعرفي
المترجم

 إمكانية تناقص دعم وزارة التعليم
العالي للبحث العلمي.
 استقطاب الجامعات ومراكز
البحوث للكفاءات البحثية.
 ضعف إدراك المجتمع ألهمية
البحث العلمي.

بناء بيت خبرة بحثية للتنمية المحلية المستدامة
 م طقة القصا بحاجة ىلت برامج تعلاماة وبحا

تحديد متطلبات وأولويات التنمية المستدامة بالقصيم
تحديد المزايا التنافسية لمنطقة القصيم
تمويل المركز العلمي للتنمية المحلية المستدامة
إعداد خطة بحثية للمركز العلمي للتنمية المحلية المستدامة
وضع معايير جودة التنفيذ للمركز العلمي للتنمية المحلية المستدامة

3-2

+

 وجود المجلة العلمية للجامعة
كوعاء للنشر.
 توافر بعض المراكز البحثية
بالكليات.
 توافر بعض الدعم المادي لألبحاث.
 توافر كفاءات بحثية متميزة
بالكليات.
 وجود توجه لربط أبحاث الدراسات
العليا باحتياجات المجتمع

 غياب الخطة المتكاملة للبحوث.
 ضعف تسويق مخرجات البحث
العلمي.
 ضعف أعمال النشر والترجمة.
 ضعف الخدمات االستشارية.
 عدم وضوح معايير تحكيم البحث
العلمي.
 ضعف الشفافية في البنود المالية
للبحث العلمي المدعوم.

تطوير الخدمات المجتمعية وتنويعها

مجام

عمة (ال قرير الخ امإ إل راتاجاة ام ثمار لم طقة

القصا .)2009
" جامعة عريقة تقاد م طقة القصا ىلت ال اار" شخصاة
مف ايا بالقصا مشاركة بارش عما الخطة ام راتاجاة
للجامعة .2010
 الجامعا

المشاريع

البحا
 6-8-6توجيه أبحاث طلبة الدراسات العليا لخدمة أغراض التنمية المحلية المستدامة
 1-8-1تطوير الخدمات االستشارية

تطباقاة إ

"تقاح ب طار وتخريج القاى العاملة المسالة وىعماد
والمرا ا

الماماناة وام شارا

المه اة وات بىلك

نااة لل ماة امق صادية المحلاة" بار وط إ إ ال ماة المحلاة،
."2009
 يرى  % 1372من ةعضاع اائة ال مريس ضرورة ال ا ع إ

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة

ىنشاع المج

العلماة وتطاير الماجاد م ها.
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الهدف  : 1رفع األداء اإلداري والتقني والمعلوماتي المؤسسي ورفع معدالت الرضا واالستبقاء للموارد البشرية

استراتيجية

2-2

تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والمعلوماتية لدعم األداء المؤسسي

المشاريع

 1-1-2تحسين ترتيب الجامعة في تصنيف ويبوماتركس األسباني
 2-1-2تطوير اإلدارة اإللكترونية
 8 -1-2إنشاء مركز أبحاث لتطوير األنظمة والبرامج الحاسوبية
 0 -1-2تطوير نظام المشاركة التفاعلية بين منسوبي الجامعة

استراتيجية

2-2

+

 وجود كفاءات تقنية عالية
بالجامعة.
 توافر بعض مكونات البنية
التحتية لتقنية المعلومات.
 قدرة الجامعة على الحصول على
وظائف ألعضاء هيئة التدريس
 قدرة الجامعة على تعزيز بنود
الرواتب والمكافآت والبدالت من
خالل الدعم الحكومي.


 ضعف استغالل شبكة المعلومات
وتقنياتها بالجامعة.
 ضعف حوسبة العمليات اإلدارية.
 تسرب أعضاء هيئة التدريس.
 ضعف المساواة في المكافآت
والحوافز خاصة ألعضاء هيئة
التدريس المتعاقدين

 توجه الجامعة نحو تطوير االدارة
االلكترونية.

 التقادم السريع لألنظمة والبرامج
المعلوماتية.

تطوير عمليات الجذب واالستقطاب واالختيار والتعيين للموارد البشرية

المشاريع

 1-1-0تطوير نظام استقطاب واختيار وتعيين الموارد البشرية (الطاقم السعودي)
 2-1-0تطوير نظام االستقطاب والتعاقد والتوظيف للطاقم التدريسي غير السعودي
 3-1-0استقطاب أساتذة زائرين مميزين

 الماابعة واإلبعماع وامب كعار :علعت العرغ معن تصعاعم
اا ماح المملكة ب ماة الماااب واإلبعماع وامب كعار ........
ىم ةن تعنين اىه الخطاا انيم معن ز ع اعىا ال اجع
نحا امق صعاد القعائ علعت المعر عة .ومعن ثع  ،ال ماعن عإ
الجامععععا ( طعععة ال ماعععة الشعععاملة ال ا ععععة -1432/31
.)95 : 1431/35
ةقاى الجها الم ا سة إ ا قطاب الكفاعا :





مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة

الجامعا المحلاة (.)%2473
الجامعا العرباة (.)%2275
الجامعا المولاة (.)%1978

27

الهدف  : 8تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية والعالمية


استراتيجية

2-3

تنويع التعاون والشراكة مع المؤسسات البحثية المميزة محليا ً ووطنيا ً ودوليا

المشاريع

 1-1-3إنشاء وحدة للتعاون البحثي الدولي
 2-1-3المقارنة المرجعية لتحد يد مجاالت وأولويات التعاون والشراكة في المجاالت البحثية
 3 -1-3وضع معايير وآليات التعاون والشراكة في المجاالت البحثية
 4-1-3اتفاقيات التبادل البحثي ألعضاء هيئة التدريس
 5 -1-3اتفاقيات بحثية مع مراكز بحثية.

استراتيجية

2-3

تنويع التعاون والشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع المحلي والوطني
والدولي

المشاريع

 6-2-3المقارنة المرجعية لتحديد مجاالت وأولويات التعاون والشراكة في المجاالت الخدماتية المجتمعية
 1-2-3الشراكة والتعاون مع قطاع الصناعة واألعمال
 3-2-3تأسيس حاضنة للمشروعات الصغيرة في الجامعة

استراتيجية

5-2

بناء عالقات تعاون وشراكة متنوعة في مجال األبحاث التطبيقية مع مؤسسات المجتمع
ومنظمات األعمال

المشاريع

 6-0-1قاعدة بيانات بحثية لخدمة أغراض البحوث التطبيقية في التنمية المستدامة
 1-0-1تجسير العالقة بين العمادة ومؤسسات المجتمع
 8-0-1تجسير العالقة بين العمادة ومنظمات األعمال

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة

+

 وجود بعض اتفاقيات التعاون
والشراكة حاليا ً.
 توجه الجامعة للتعاون والشراكة.
 وجود عالقات قوية بين بعض
منسوبي الجامعة والجهات
الخارجية محليا ً ووطنيا ً ودوليا ً.

 غياب رؤية الجامعة بخصوص
التعاون والشراكة محليا ً ووطنيا ً
ودوليا ً.
 ضعف موقع الجامعة على
االنترنت.

 وجود جامعات ومراكز
ومؤسسات بحثية راغبة فى
االنتشار عالميا ً من خالل التعاون
والشراكة.
 استعداد دور النشر للتعاون مع
الجامعة في مجاالت النشر
والترجمة.

 عدم وعي بعض مؤسسات
المجتمع بأهمية الشراكة مع
الجامعة ودورها في التنمية
المستدامة.
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 جامعة القصا ت اا ر علت تخصصعا و بعرا علماعة
وبحثاععة م اعععة تع ئ مععع ال ععاع ععإ م طلبععا ال ماععة
المحلاة واي ااجاتها ،وقم برا ت ال جارب العملاعة علعت
ةن تقمي ةي جامعة لخعمماتها معن ةجعا م طلبعا ال ماعة
لععع ىنعكا عععا ىيجاباعععة علعععت تحسعععان العملاعععة ال علاماعععة
وامن اجاععععة البحثاععععة وتععععمعا بععععرا ةعضععععاع اائععععة
ال عععمريس وم سعععابإ الجامععععة (تحلاعععا ريعععق مشعععروع
الخطة ام راتاجاة للجامعة .)2010
 تحفان القطاع الخعاص (العاط ت واألج بعت) علعت زيعادة
دوره ععت ىن ععام المعر ععة ،مععع تا ععاع مجععام الشععراكة
بععان القطععاع الخععاص وم ظامععة البحععث وال طععاير ،مععن
ةجا زيعادة ىن عام المعر عة وط اعا ط ( طعة ال ماعة الشعاملة
ال ا عة .) 94 : 1431/35-1432/31

الهدف  : 0تنويع مصادر التمويل و استكمال البنية التحتية وتطويرها


استراتيجية

2-5

التوسع والتنويع في بناء وتنمية وقف الجامعة ومصادر التمويل األخرى

المشاريع

 6-6-0إنشاء وحدة للتسويق واالستثمار
 1-6-0خطة االستثمار
 8-6-4جذب واستقطاب الفرص الوقفية

استراتيجية

2-5

تطوير واستكمال البنية التحتية للعمادة

المشاريع

 6-1-1التوسع في إنشاء مراكز التميز.
 1-1-1التوسع في إنشاء المراكز والوحدات البحثية في كليات الجامعة.
 8-1-1التوسع في إنشاء مراكز االختراعات.
 0-1-1إنشاء وحدة للجودة.
 5-1-1إنشاء وحدة لإلعالم والنشر.
 6-1-1تأسيس معامل مركزية بالجامعة.
 7-1-1إنشاء وحدة لمتابعة األولويات البحثية.
 3-1-1إنشاء وحدة حماية الملكية الفكرية وبراءات االختراع
 9-1-1استحداث وتفعيل وحدة ألخالقيات البحث العلمى.

استراتيجية

3-5

تنويع مصادر تمويل البحث العلمي

المشاريع

 6-8-0تخطيط مصادر تمويل البحث العلمي
 1-8-0تأسيس كراسي بحثية
 8-8-0تأسيس الوقف البحثي

مشاريع الجامعة

مشاريع العمادة

+

 توجه الجامعة نحو تنويع مصادر
الدخل.
 توافر االعتمادات المالية لمشاريع
البنية التحتية.
 توجه الجامعة نحو تدعيم
األنشطة الالمنهجية.

 قلة مصادر التمويل.
 غياب القدرة على تسويق
واستثمار األبحاث.
 قلة الكراسي البحثية بالجامعة
مقارنة ببعض الجامعات
السعودية.

 توجه وزارة التعليم العالي نحو
منح الجامعات فرصة تنويع
مصادرها وتمويلها.
 توجه بعض المؤسسات ورجال
األعمال لتأسيس أوقاف للجامعة.
 دعم وزارة التعليم العالي لالبتعاث
الخارجي.
 وجود وكاالت توظيف متخصصة
الستقطاب أعضاء هيئة التدريس.

 التوجه نحو تخفيض الدعم المالي
الحكومي مستقبالً.
 استقطاب جهات خارجية ألعضاء
هيئة التدريس.
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 جامعة القصعا اعإ الصعرح العلمعإ الجعامعإ الاياعم عإ م طقعة
القصا وتحما ا مها وم ياجم م ا سان يقاقاان لها لعمى رجعا
الما واألعما ومس سا الص اعة وال جارة إ م طقعة القصعا
(تحلاععععا لج ععععة البحععععث العلمععععإ بمشععععروع امع مععععاد األكععععاديمإ
المس سإ).
 يع بر البحث العلمإ الركانة األ ا اة لب اع مج مع المعر عة واعا
المج مععع ال ععإ تكععان ةنشععط امج ماعاععة وامق صععادية والثقا اععة
وكا ة األنشطة اإلنساناة األ عرى قائمعة ومع معمة علعت المكانعا
المعر اة وعلت المعلاما بشكا ة ا إ .و إ اىا المج مع يقعاح
البحععث العلمععإ بععمور المالععم والم ع ج للحلععا واأل كععار اإلبماعاععة
ال إ تساا عإ تطعار الحاعاة اإلنسعاناة ككعا ضع ط ععن المج معع
الععىي يقععاح بإن اجهععا (الخطععة الخمسععاة الثاناععة ل تصععام وتق اععة
المعلاما  -وزارة امتصام وتق اة المعلاما ).
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