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 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى

 

 الرؤية أوالً: 

 .تحقيق الريادة المحلية واإلقليمية في شتى مناحي البحث العلمي والدراسات العليا

 الرسالةثانيا : 

الدراسات العليا والبرامج البحثية المتميزة ذات الطابع االبتكاري النوعي إنشاء ودعم برامج 

من خالل توفير كافة اإلمكانات والمرافق الالزمة وتهيئة البيئة المثالية وبناء الشراكات 

 . المحلية والعالمية

 القيمثالثاً: 

  دة العاليةاألصالة ، اإلبداع ، االحترافية ، التعاون ، المسؤولية المشتركة ، الجو

 هدافاألرابعاً: 

تقديم الدعم المادي والمعنوي لتشجيع أعضاء هيئة التدريس علي إجراء البحوث العلمية  .1

 ونشرها في أوعية نشر متميزة محلياً وعالمياً .

تشجيع أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة في المؤتمرات الدولية للمساهمة في تعزيز  .2

 لمياً .اسم جامعة الجوف والمملكة عا

 المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس في تطوير وتنمية المجتمع . .3

إقامة قنوات إشراف مشتركة إلجراء أبحاث علمية مع جامعات وهيئات بحثية  .4

 .متخصصة داخل وخارج المملكة
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 التنظيمي الهيكلخامساً: 
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 العلمى مجلسال
 

 المجلس العلمي أوالً: مهام 
 

يتولى المجلس العلمي اإلشراف على الشؤون العلمية ألعضاء هيئة التدريس وشؤون 

 البحوث والدراسات والنشر، وله على سبيل الخصوص :

 التوصية بتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة . .1

ا البت في الترقيات العلمية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة وفق القواعد التي يقره .2

 مجلس التعليم العالي .

 تشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وله في سبيل ذلك : .3

 . وضع قواعد لتشجيع إعداد البحوث العلمية 

 . اقتراح إنشاء مراكز البحث العلمي 

 . التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطة عامة لها 

 . تنظيم الصلة مع مراكز البحث خارج الجامعة 

 يد المكافآت التشجيعية والتقديرية لألعمال العلمية وتحكيمها واألمر بصرفها .تحد 

 . نشر البحوث والمؤلفات والرسائل العلمية التي يرى نشرها 

 . التوصية بإصدار الدوريات العلمية 

 . التوصية بإنشاء الجمعيات العلمية والمتاحف والتنسيق فيما بينها 

  الدراسية والرسائل الجامعية التي تحتاج إلى مراجعةإقرار ما يحال إليه من الكتب 

  تقويم الشهادات العلمية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس السعوديون 

 النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة.        

 

( اجتماعات، وناقش خاللها عددا 12هـ )1441/1442عقد المجلس خالل العام الجامعى -

ذ المجلس قراراته بعد دراستها من قبل اللجان الدائمة المنبثقة عن من الموضوعات، واتخ

 -المجلس وهى:

 

 اللجنة الدائمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس. -1

 اللجنة الدائمة للترقيات. -2

 اللجنه الدائمة الختيار المحكمين. -3

 اللجنة الدائمة العلمية. -4
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 هـ1442-هـ 1441تقرير المجلس العلمي للعام الجامعي ثانياً: 
 

 

 

 

 

 

 العدد رقم الجلسة التخصص القسم الكلية م

 إناث ذكور
 - 1 1 الرياضيات التطبيقية الرياضيات العلوم  .1

الصرع وتخطيط  الباطنية الطب  .2

 الدماغ

2 1 - 

 - 1 2 الكيمياء العضوية الكيمياء العلوم واآلداب بالقريات  .3

علوم الحاسب   .4

 والمعلومات

 - 1 2 هندسة البرمجيات هندسة البرمجيات

 1 - 2 صعوبات التعلم التربية الخاصة التربية  .5

عدد جلسات المجلس 

 العلمي

 موضوع 148 عدد المواضيع جلسة 12

 اإلجمالي أستاذ أستاذ مشارك أستاذ مساعد خارجي داخلي القرار

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 60 - - - 1 21 38 6 5 15 34 التعيين

اختيار فاحصين 

 السعوديين

- - - - 11 5 1 1 - - 18 

 8 - 3 3 2  - - - - - - الترقيات السعوديين

عدم الموافقة على 

 الترقية السعوديين

- - - - - 1 - - - - 1 

اختيار فاحصين غير 

 السعوديين

- - - - 16 1 2 - - - 18 

الترقيات غير 

 سعوديين

- - - - - - 7 - - - 7 

تقرير االتصال 

 العلمي

- - - - 2 - - - - - 2 

الموافقة على النقل 

 من كلية إلى كلية

- - - - 1 1 - - - - 2 

عدم الموافقة على 

النقل من كلية الى 

 كلية

- 1  

مدرسة 

لغة+ 

معيدة 

2 

- - - - - - - - 3 

 1 - 1 - - - - - - - - أستاذ غير متفرغ

            

 120 المجموع

 جلسات المجلس العلمي  1جدول 

 أستاذ مساعد وظيفة على الجامعة داخل من تعيين  2 جدول
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 العدد رقم الجلسة التخصص القسم الكلية م

 إناث ذكور
المناهج وطرق  التربية  .6

 التدريس

مناهج وطرق تدريس 

 االجتماعيات

2 - 1 

 - 1 2 الطب النفسي الباطنية الطب  .7

االتصاالت   الهندسة الكهربائية الهندسة  .8

 واإللكترونيات

3 1 - 

علوم الحاسب   .9

 والمعلومات

نظم المعلومات  نظم المعلومات

 والتكنولوجيا

3 - 1 

علوم المختبرات  العلوم الطبية التطبيقية  .10

  اإلكلينيكية

 - 1 3 األحياء الدقيقة الطبية

علوم المختبرات  العلوم الطبية التطبيقية  .11

  اإلكلينيكية

االشعة والتصوير 

 الطبي

3 1 - 

علوم المختبرات  العلوم الطبية التطبيقية  .12

  اإلكلينيكية

الكيمياء الحيوية 

 والبيولوجيا الجزيئية

3 1 - 

الرياضة والنشاط  اآلداب  .13

  البدني

 - 1 3 الدراسات الرياضية

 - 1 4 التخلف العقلي التربية الخاصة التربية  .14

 - 1 4 اللغويات التطبيقية اإلنجليزيةاللغة  اآلداب  .15

 - 1 4 قوى كهربائية الهندسة الكهربائية الهندسة  .16

 - 1 4 الصيدالنيات الصيدالنيات الصيدلة  .17

 - 1 4 قانون إداري القانون الشريعة والقانون  .18

 - 1 4 قانون إداري القانون الشريعة والقانون  .19

 - 1 6 اللغويات اللغة العربية اآلداب  .20

 - 1 7 الرياضيات التطبيقية الرياضيات العلوم  .21

 - 1 7 فيزياء الحالة الصلبة الرياضيات العلوم  .22

 1 - 7 دراسات الترجمة اللغة اإلنجليزية اآلداب  .23

 1 - 7 صعوبات التعلم التربية الخاصة التربية  .24

 1 - 7 اإلعاقة الفكرية التربية الخاصة التربية  .25

 - 1 7 قانون خاص القانون الشريعة والقانون  .26

علوم الحاسب   .27

 والمعلومات

هندسة الحاسب اآللي 

 والشبكات

 - 1 7 هندسة الحاسب

 1 - 8 اللغويات التطبيقية اللغة االنجليزية اآلداب  .28
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 العدد رقم الجلسة التخصص القسم الكلية م

 إناث ذكور
المناهج وطرق  التربية  .29

 التدريس

مناهج وطرق تدريس 

 الرياضيات
8 - 1 

طب المجتمع  الطب  .30

 والعائلة 

 1 - 8 طب األسرة

 - 1 8 إصالح األسنان إصالح األسنان طب األسنان   .31

عالج الجذور وعصب  إصالح األسنان طب األسنان   .32

 األسنان
8 1 - 

السياسات  الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة  .33

واالقتصاديات 

 الصيدالنية

8 1 - 

 - 1 8 جراحة العظام الجراحة الطب   .34

 - 1 8 الطب الباطني األمراض الباطنية  الطب  .35

 - 1 8 طب األعصاب األمراض الباطنية الطب   .36

 - 1 8 األشعة التشخيصية األمراض الباطنية الطب   .37

 1 - 8 الجراحة العامة الجراحة الطب   .38

 - 1 10 األحصاء الرياضيات العلوم واآلداب بالقريات  .39

 - 1 11 جراحة المسالك البولية الجراحة الطب   .40

 - 1 11 الجراحة العامة الجراحة الطب   .41

 1 - 11 الطب الباطني األمراض الباطنية الطب  .42

 

علوم المختبرات  العلوم الطبية التطبيقية  .43

 اإلكلينيكية

 - 1 11 العلوم االشعاعية

 1 - 11 كيمياء غير عضوية الكيمياء العلوم واآلداب بالقريات   .44

 - 1 12 الحديث وعلومه الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب بالقريات  .45

 1 - 12 التفسير وعلوم القرآن الدراسات اإلسالمية الشريعة والقانون  .46

التاريخ الحديث  الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب بالقريات  .47

 والمعاصر
12 - 1 

 1 - 12 الدراسات األدبية اللغة العربية العلوم واآلداب بطبرجل  .48

 0 1 12 السياسة الشرعية الشريعة الشريعة والقانون  .49

 15 34 اإلجمالي 

 49 المجموع
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رقم  التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور
 - 1 10 اإلحصاء الرياضيات العلوم واآلداب بالقريات 1

طب المجتمع  الطب 2

 والعائلة

 - 1 12 طب األسرة

العالج الطبيعي  العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا 3

 والتأهيل الصحي

 - 1 12 التأهيل الرياضي

تمريض صحة  التمريض العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا 4

 المجتمع

12 1 - 

 - 1 12 الفيزياء الفيزياء العلوم واآلداب بالقريات 5

الطبيعي العالج  العلوم الطبية التطبيقية بسكاكا 6

 والتأهيل الصحي

 1 - 12 التأهيل الرياضي

 1 - 12 العلوم الصيدلية الصيدلة اإلكلينيكية الصيدلة 7

 1 - 12 البصريات الفيزياء العلوم واآلداب بالقريات 8

العلوم الرياضية  الرياضيات العلوم واآلداب بطبرجل 9

 والحوسبية

12 - 1 

 1 - 12 كيمياء عضوية الكيمياء العلوم واآلداب بالقريات 10

 1 - 12 التحليل الرياضي الرياضيات العلوم واآلداب بالقريات 11

 6 5 اإلجمالي

 11 المجموع

 

 

الرتبة  التخصص القسم الكلية م

 الحالية

رقم 

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور
 1 - 3 أستاذ مساعد البيئة النباتية االحياء العلوم  .1

العلوم واآلداب   .2

 بالقريات

الدراسات 

 اإلسالمية

 - 1 3 أستاذ مساعد الحديث وعلومه

العلوم واآلداب   .3

 بالقريات

 1 - 3 أستاذ مساعد االرشاد النفسي التربية وعلم النفس

 - 1 9 أستاذ مساعد الفقه المقارن الشريعة الشريعة والقانون  .4

القيادة والسياسات  التربية  .5

 التربوية

 - 1 9 أستاذ مشارك إدارة التعليم العالي

العلوم واآلداب   .6

 بطبرجل

الدراسات 

 االسالمية

 - 1 9 أستاذ مساعد التفسير وعلوم القران

اللغة العربية )األدب  اللغة العربية اآلداب  .7

 والنقد(

 1 - 9 أستاذ مساعد

 - 1 9 أستاذ مساعد قانون تجاري الشريعة الشريعة والقانون  .8

 أستاذ مساعد وظيفة على الجامعة خارج من تعيين  3 جدول
 

 سعودييناختيار فاحصين من ال  4 جدول
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الرتبة  التخصص القسم الكلية م

 الحالية

رقم 

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور
القيادة والسياسات  التربية  .9

 التربوية

 - 1 9 أستاذ مساعد أصول التربية

العلوم الطبية التطبيقية   .10

 بالقريات

المختبرات 

 االكلينيكية  

 - 1 10 أستاذ مساعد البيولوجيا الجزئية

 1 - 11 أستاذ مساعد ديناميكا الموائع الرياضيات العلوم  .11

 - 1 11 أستاذ مساعد أصول الفقه الشريعة الشريعة و القانون  .12

الفيزياء الطبية  الفيزياء العلوم  .13

 االشعاعية

 - 1 11 أستاذ مساعد

 - 1 11 أستاذ مساعد الكيمياء التحليلية الكيمياء العلوم  .14

القيادة والسياسات  التربية  .15

 التربوية

أصول التربية 

 االجتماعية

 1 - 11 أستاذ مساعد

الدراسات  الشريعة والقانون  .16

 اإلسالمية

 1 - 11 أستاذ مشارك التاريخ الحديث

 - 1 11 أستاذ مساعد الصيدالنيات الصيدالنيات الصيدلة  .17

كيمياء تحليلية  الكيمياء  العلوم  .18

 تطبيقية

 - 1 11 أستاذ مساعد

 6 12 اإلجمالي

 18 المجموع

 

 

رقم  الرتبة التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور
الدراسات  الشريعة والقانون  .1

 اإلسالمية

 1 - 2 أستاذ مشارك التاريخ اإلسالمي

المناهج وطرق  التربية  .2

 التدريس

مناهج وطرق تدريس 

 العلوم الشرعية

 - 1 2 أستاذ مشارك

بيولوجيا الخلية  األحياء العلوم  .3

 والوراثة واألنسجة

 - 1 2 أستاذ

القيادة والسياسات  التربية  .4

 التربوية

 - 1 3 أستاذ اإلدارة التربوية

العلوم واآلداب   .5

 بالقريات

الدراسات 

 االسالمية

 - 1 6 أستاذ مشارك الحديث وعلومه

 1 - 6 أستاذ مشارك البيئة النباتية األحياء العلوم  .6

العلوم واآلداب   .7

 بالقريات

 1 - 9 أستاذ مشارك اإلرشاد النفسي التربية وعلم النفس

 - 1 9 أستاذ طب األسرة والمجتمع طب األسرة الطب  .8

 3 5 اإلجمالي

 8 المجموع
 

 

 السعوديينمن الموافقة على الترقية   5 جدول
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رقم  الرتبة التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور

1

. 

المناهج وطرق  التربية

 التدريس

مناهج وطرق تدريس اللغة 

 اإلنجليزية

 1 - 2 أستاذ مساعد 

 1 0 اإلجمالي

 1 المجموع
 

  

 

 رقم الرتبة الحالية التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور

معالجة الصور  علوم الحاسب علوم  .1

 الرقمية

 - 1 1 أستاذ مساعد

التحكم األمثل  الرياضيات علوم  .2

 والمحاكاة

 - 1 1 أستاذ مساعد

علم النفس  علم النفس التربوي التربية  .3

 التربوي

 1 - 2 أستاذ مساعد

 - 1 2 أستاذ مساعد الصيدليةالكيمياء  الكيمياء الصيدلية الصيدلة  .4

كيمياء تحليلية  الكيمياء الصيدلية الصيدلة  .5

 صيدلية

 - 1 4 أستاذ مساعد

علوم االستعاضة  الطب  .6

 السنية

االستعاضة 

 السنية

 - 1 4 أستاذ مشارك

هندسة القوى  الهندسة الكهربائية الهندسة  .7

 الكهربية

 - 1 4 أستاذ مساعد

 - 1 7 أستاذ مساعد القانون القانون الشريعة والقانون  .8

 - 1 7 أستاذ مساعد تربية خاصة التربية الخاصة التربية  .9

 - 1 7 أستاذ مساعد التربية اإلسالمية الدراسات اإلسالمية العلوم واآلداب بطبرجل  .10

 - 1 7 أستاذ مساعد علم األمراض علم األمراض الطب  .11

الذكاء  علوم الحاسب علوم الحاسب والمعلومات  .12

 االصطناعي

 - 1 7 أستاذ مساعد

 - 1 9 أستاذ مشارك كيمياء عضوية الكيمياء العلوم  .13

بيولوجيا  االحياء العلوم  .14

 الفقاريات

 - 1 10 أستاذ مساعد

 - 1 10 أستاذ مساعد الصحة العامة طب المجتمع و العائلة الطب  .15

 - 1 10 أستاذ مساعد علم االدوية علم االدوية الصيدلة  .16

 سعوديينعدم الموافقة على الترقية من ال  6 جدول

 سعوديينالغير  من اختيار فاحصين  7 جدول
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 رقم الرتبة الحالية التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور

 - 1 10 أستاذ مساعد األدب و النقد اللغة العربية اآلداب  .17

العالج الطبيعي  العلوم الطبية التطبيقية  .18

 والتأهيل الصحي العام 

العالج الطبيعي 

 والتأهيل الصحي

 - 1 11 أستاذ مساعد

 - 1 11 أستاذ مساعد إدارة األعمال إدارة األعمال األعمال  .19

 1 18 اإلجمالي

 19  المجموع 
 

 

 

الترقية  التخصص القسم الكلية م

 الى الرتبة

رقم 

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور
الدراسات  الشريعة والقانون  .1

 االسالمية

 -- 1 2 أستاذ مشارك  العقيدة

علوم  الطبية التطبيقية  .2

المختبرات 

 اإلكلينيكية

األحياء علم 

 المجهري

 -- 1 2 أستاذ مشارك

علوم الحاسب   .3

 والمعلومات

معالجة الصور  علوم الحاسب

 الرقمية

 - 1 3 أستاذ مشارك

الهندسة  الهندسة  .4

 الكهربائية

 - 1 4 أستاذ مشارك قوى كهربائية

الكيمياء  الصيدلة  .5

 الصيدلية

 - 1 6 أستاذ مشارك الكيمياء الصيدلية

الهندسة  الهندسة   .6

 الكهربائية

هندسة القوى 

 الكهربية

 - 1 11 أستاذ مشارك

التحكم األمثل  الرياضيات العلوم  .7

 والمحاكاة

 - 1 11 أستاذ مشارك

 0 7 اإلجمالي

 7 المجموع

 

 

رقم  التخصص القسم الكلية م

 الجلسة

 العدد 

 إناث ذكور 

 - 1 4 جلدية األمراض الباطنية الطب  .8

جراحة األنف وقاع  األنف واألذن والحنجرة الطب  .9

 الجمجمة

8 1 - 

 0 2 اإلجمالي

 2 المجموع

 

 غير السعوديينمن الموافقة على الترقية   8 جدول

 قرير االتصال العلميت  9 جدول
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الكلية المنقول  م

 منها

القسم المنقول 

 منه

الكلية المنقول 

 اليها

القسم المنقول 

 اليه

رقم 

 الجلسة

 العدد

 إناث ذكور 

قسم القيادة  التربية   .1

والسياسات 

 التربوية

علوم الرياضة  اآلداب

 والنشاط البدني

3 1 - 

العلوم واآلداب   .2

 بالقريات

 1 - 10 الرياضيات العلوم الرياضيات

 1 1 اإلجمالي 

 3 المجموع 

 

 

 العدد رقم الجلسة القسم  الكلية  القسم الكلية  م

 إناث ذكور 

العلوم واآلداب  .1

 بطبرجل

قسم اللغة  اآلداب اللغة اإلنجليزية

 اإلنجليزية 

4 - 1 

العلوم واآلداب  .2

 بالقريات

علوم  علوم الحاسب

الحاسب 

 والمعلومات

 1 - 10 علوم الحاسب

العلوم الطبية  .3 .3

 التطبيقية بالقريات

قسم العالج 

 الطبيعي

العلوم الطبية 

التطبيقية 

 بسكاكا

- 10 - 1 

 3 0 اإلجمالي

 3 المجموع

 

 

 العدد رقم الجلسة عنوان الكتاب القسم الكلية م

 إناث ذكور

 Heterocyclic Chemistry and الكيمياء الصيدلية الصيدلة  .1

Phytochemistry 

4 1 - 

رؤية تربوية تطبيقية في تكامل تعليم العلوم والتقنية  المناهج وطرق التدريس التربية  .2

 والقراءة والهندسة والفن والرياضيات

7 1 - 

 0 2 اإلجمالي

 2 المجموع

 الموافقة على قبول نشر كتاب  10 جدول

 من كلية إلى كلية النقل  11 جدول

 عدم الموافقة على النقل من كلية إلى كلية  12 جدول
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 العدد رقم الجلسة الرتبة التخصص القسم الكلية م

 إناث ذكور 

 - 1 10 أستاذ كيمياء عضوية الكيمياء العلوم .1

 0 1 اإلجمالي

 1 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أستاذ غير متفرغ  13 جدول
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 عمادة البحث العلمى
 

 أوالً: وحدات البحث العلمي بالعمادة ومنجزاتها
 

 :تم إستحداث وحدات بحثية بالعمادة على النحو التالي 

 وحدة بحوث العلوم الصحية -1

 وحدة بحوث الهندسة والعلوم التطبيقية -2

 وحدة بحوث العلوم األساسية -3

 وحدة بحوث العلوم اإلدارية واإلنسانية -4

 وحدة دعم األبحاث النسائية -5

 

 أهداف وحدات البحوث العلمية وأبرز المنجزات 

 والباحثات بمبادرات دعم البحث العلمي. تعريف الباحثين .1

 التعريف بالخطة االستراتيجية للبحث العلمي بجامعة الجوف. .2

تجهيز قواعد بيانات تفصيلية لألبحاث المنشورة بشكل سنوي لمتابعة تطور النشر  .3

 العلمي وجودته.

 تجهيز قوائم بأبرز الباحثين والباحثات وتأثيرهم على البحث العلمي. .4

طة خلتركيز على األبحاث التي تخدم الثين والباحثات وحثهم على اتشجيع الباح .5

 .2030االستراتيجية لجامعة الجوف والمنبثقة من رؤية المملكة 

تشجيع تكوين مجموعات بحثية بينية )بين األقسام داخل الكليات وبين الكليات أيضا(  .6

 حسب المجاالت الممكنة لتجويد النشر العلمي.

باألجهزة واالمكانيات البحثية المتاحة بالجامعة والعمل على التنسيق وفير قاعدة بيانات ت .7

 مع الجهات المعنية لالستفادة منها للباحثين.

الكليات التابعة لكل  منتقييم المقترحات البحثية التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس  .8

 وحدة. 

جتمع المحلي بما اقتراح محاور بحثية سنوية تساهم في حل المشكالت التي تواجه الم .9

المنبثقة من رؤية ويتماشى مع الخطة االستراتيجية للبحث العلمي بجامعة الجوف 

 . 2030المملكة 

متابعة تنفيذ الخطط االستراتيجية للبحث العلمي بالكليات حسب األولويات البحثية  .10

 الموضوعة، وكذلك األنشطة البحثية المختلفة لألقسام.

ميزة تساعد على اإلسهام في تطوير مهارات االبتكار السعي لتوفير بيئة بحثية مت .11

واالبداع في مجال النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس والباحثين عن طريق عقد 

 محاضرات وورش عمل بالتنسيق مع مركز تنمية المهارات بالجامعة. 

 العمل على تحويل وحدات البحث العلمي لمراكز بحثية. .12

للمراكز البحثية المتميزة واالطالع على تجارب  زيارة مدراء الوحدات البحثية .13

 اآلخرين والعمل على نقل التجربة لجامعة الجوف.
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  هـ1442منجزات الوحدات البحثية بالعمادة خالل العام الجامعي 

 

 

 إجمالي عدد المشاريع البحثية المدعومة  1شكل 

 

 

 عدد المشاريع البحثية المدعومة والمكتملة إجمالي 2شكل 
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 هـ1442مسارات المشاريع البحثية خالل عام  3شكل 

 ثانياً: مبادرات العمادة لدعم البحث العلمي

 

 مبادرة دعم المجموعات البحثية ودعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة -1

دعمهم على مدار العام المالي تقترح عمادة البحث لاستمرارية من مبدأ تحفيز الباحثين و

العلمي فتح باب التقديم على المشاريع البحثية على ثالث فترات بالعام الميالدي، على النحو 

 االتي:

 أيام 10م  لمدة 15/03/2021فتح باب التقدم على المشاريع البحثية األول بتاريخ  -1

 أيام 10م  لمدة 15/06/2021حثية الثاني بتاريخ فتح باب التقدم على المشاريع الب -2

 أيام 10م  لمدة 15/09/2021فتح باب التقدم على المشاريع البحثية الثالث بتاريخ  -3

 وتكون الضوابط العامة للتقدم كاالتي:

يشترط لدعم مشروعات األبحاث في مجاالت الطاقة المتجددة وأبحاث الزيتون  -1

األبحاث الطبية واألبحاث العلمية في مسار خدمة وأبحاث معالجة المياه وتنقيتها و

الجامعة وتنمية المجتمع هو النشر في الدوريات العلمية المفهرسة المصنفة ضمن 

 Impactلها معامل تأثير  web of science (WoS)قواعد البيانات 

Factor. 

 

يشترط لدعم األبحاث النظرية في مسار خدمة الجامعة والمجتمع هو النشر في  -2

 web of scienceالدوريات العلمية المفهرسة المصنفة ضمن قواعد البيانات 

(WoS)   أوSCOPUS. 
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يقبل النشر لتخصصات الشريعة والدراسات اإلسالمية واللغة العربية في مجالت  -3

يذية لترقيات اعضاء هيئة واعد التنفعلمية محكمة حسب مانصت عليه الق

، والصادر بقرار من مجلس الجامعة بجلسته السادسة للعام الجامعي التدريس

 هـ.19/09/1438هـ، والمنعقد بتاريخ 1437/1438

 .فأكثر %30يتم استبعاد المقترحات البحثية التي تجاوزت نسبة االقتباس فيها  -4

لديهم مشاريع بحثية مدعومة من العمادة يتم استبعاد أعضاء هيئة التدريس الذين  -5

 والتزال قائمة.

يتم استبعاد أعضاء هيئة التدريس الجدد الذين لم يمضي على تعينهم على درجة  -6

أستاذ مساعد أكثر من سنتين، حيث خصصت لهم العمادة مبادرة خاصة بدعم 

 New Faculty Membersأعضاء هيئة التدريس الجدد ويسمى 

Research Support Program .على مدار العام 

األبحاث المقدمة يجب أن تكون وفق الخطة االستراتيجية البحثية للكليات المنبثقة  -7

 من خطة الجامعة االستراتيجية البحثية.

 -:مبادرة دعم ابحاث اعضاء هيئة التدريس الجدد -8

لالقسام تهدف هذه المبادرة الى دعم اعضاء هيئة التدريس الجدد الذين انضموا مؤخراً 

 العلمية.

 مبادرة دعم أبحاث طلبة الدراسات العليا -9

من مبدأ تحفيز طالب وطالبات الدراسات العليا ورغبة من العمادة في تسهيل إجرائهم 

للبحوث والرسائل العلمية بالشكل الذي يضمن جودتها واستكمالها بشكل علمي يسرع من 

يادة نشاط الحراك البحثي في الجامعة نشرها في قواعد البيانات المعتمدة، مما يسهم في ز

وتحسين من سمعة مخرجاتها التعليمية أو البحثية. وعليه فأن برنامج دعم أبحاث طلبة 

 الدراسات العليا يستحدث بالشكل التالي:

يحق لطالب الدراسات العليا التقديم على هذا البرنامج ، والتقديم متاح طوال العام من  .1

 خالل عمادة البحث العلمي.

مجالس األقسام المختصة والكليات وكذلك عمادة الدراسات العليا  يرفق الطالب موافقة .2

على خطة البحث على أن يتقدم الطالب بطلب الدعم خالل سنة من صدور قرار 

 موافقة عمادة الدراسات العليا على الخطة البحثية.

بحث يدعم بحث في حال موافقة عمادة البحث العلمي وعمادة الدراسات العليا على ال .3

 ( خمسة االف لاير كحد أقصى.5000الطالب بمبلغ يصل الى )

يجب على الطالب أو المشرف إرفاق الفواتير األصلية التي تم استخدامها واحتياجها  .4

 .في البحث

 في حالة عدم إنجاز البحث أو الرسالة العلمية يحق للجامعة استرداد المبالغ المدفوعة.  .5

 هذا البرنامج.تعبئة النماذج الخاصة ب .6

سيتم صرف مبلغ الدعم باسم المشرف الرئيسي )من جامعة الجوف( على الرسالة  .7

 العلمية للطالب.

إعادة استقباله ويحق لعمادة البحث العلمي إيقاف استقبال طلبات الدعم في هذا البرنامج  .8

 متى مادعت الحاجة لذلك .
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 -:مبادرة دعم أبحاث الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف -10

إشارة الى توصية اللجنة العليا للبحث العلمي والجودة والمتضمن التوصية بتشجيع تلك 

 ما يلى: من ضمن أهداف مبادرة دعم أبحاث الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف ،المبادرة

الدعوة إلى تبني الوسطية اإلسالمية باعتبارها من القيم اإلنسانية، وتعميق منطق الحوار  -1

  تجاهات.بين الحضارات واال

  عقيدة، وشريعة، وسلوكا، وتعايشا. -إبراز وسطية الدين اإلسالمي من جميع جوانبه  -2

لدين اإلسالم ظلما وزورا بأنه دين التطرف إلى اتفنيد االتهامات الباطلة التي توجه  -3

  واإلرهاب.

االعتدال، والتواصل وإبراز مواقف المملكة الثابتة والمشّرفة في تعزيز قيم الوسطية  -4

  الحضاري مع شعوب العالم؛ لتحقيق السالم والتعايش، ونبذ الغلو والتطرف.

التأكيد على ريادة المملكة في محاربة التطرف والغلو والتشدد، ودعوتها المستمرة  -5

  للسالم والتسامح والتعايش مع اآلخر، وتعزيز قيم الوسطية واالعتدال.

  اسبة لها.رصد تحديات ومعوقات الوسطية وتقديم الحلول المن -6

تشجيع الكفاءات العلمية والفكرية واإلعالمية المتميزة بالبحث والتحليل في مجال  -7

  التطرف، وتحليل ظواهره، ووصف العالج له.
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 2020ثالثاً: إحصائيات النشر العلمي ومعدالت االقتباس لعام 
 

أغسطس  20تاريخ حصائيات النشر العلمي في قواعد البيانات العالمية )حتى ا -1

 م(2021

 

 (Web of Science- WoS)  إحصائيات النشر في قواعد بيانات شبكة العلوم 4شكل 

 

 (SCOPUS)  إحصائيات النشر في قواعد بيانات سكوبس 5شكل 
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 قواعد بيانات شبكة العلوممعدل االستشهادات المرجعية في  6شكل 

 

 إحصائيات النشر العلمي بالكليات الصحية -2

 

 

 

 (WoS) قياس جودة االبحاث الصحية المنشورة وفقاَ لقواعد بيانات شبكة العلوم 7شكل 
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 إحصائيات النشر العلمي بالكليات العلمية -3

 

 (WoS) االبحاث العلمية المنشورة وفقاَ لقواعد بيانات شبكة العلومقياس جودة  8شكل 

 

 إحصائيات النشر العلمي بالكليات االدارية واالنسانية -4

 

 

 واإلنسانيةالنشر العلمي بالكليات االدارية  9شكل 
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 إحصائيات النشر العلمي من خالل بعض كليات الجامعة بالقريات وطبرجل -5

 

 م2020أعداد االبحاث المنشورة خالل عام  10شكل 

 

 (WoS) قياس جودة االبحاث العلمية المنشورة وفقاَ لقواعد بيانات شبكة العلوم 11شكل 

 رابعاً: التطلعات المستقبلية لعمادة البحث العلمي

 ,Times Higher Educationsتصنيف )الدخول الى التصنيفات الدولية مثل  -1

THE)   جامعة على مستوى العالم 500والحصول على مرتبة بين افضل. 

( وذلك بالتركيز على المجالت المصنفة وذات FWCIزيادة معدل جودة االبحاث ) -2

 معامالت تاثير عالية. 

توطين البحث العلمي بجامعة الجوف وتشجيع تكوين الفرق البحثية داخل وخارج  -3

 الجامعة.

 زيادة معدالت النشر العلمي في المجالت العالمية المصنفة. -4

 .عومةزيادة المشاريع البحثية المد -5
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 عمادة الدراسات العليا

     

تتولى عمادة الدراسات العليا بجامعة الجوف اإلشراف على جميع برامج الدراسات العليا 

والتنسيق فيما بينها والتوصية بالموافقة الدبلوم ما بعد البكالوريوس( في الجامعة، -)الماجستير

ً مع الوزارة ذات العالقة  عليها، وتقويمها، والمراجعة الدائمة لها، وكذلك التواصل خارجيا

الوظيفية )وزارة الخدمة المدنية( لمعرفة االحتياج لهذه التخصصات وقد صدرت الموافقة 

ليا ء وكالة الجامعة للدراسات العهــ بإنشاء جامعة الجوف وكان إنشا 1426السامية في عام 

 وعمادة الدراسات العليا ضمنا.

 

 برامج الدراسات العليا الحاليةأوالً: 
 

 

 

 

 الدرجة العلمية التخصص القسم اسم الكلية

 ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة قسم الهندسة الكهربائية كلية الهندسة

 ماجستير االستعاضة السنيه قسم االستعاضة السنيه كلية طب األسنان

 ماجستير مكافحة العدوى قسم علم األمراض كلية الطب

 ماجستير الصحة العامة قسم طب العائلة و المجتمع كلية الطب

كلية علوم الحاسب 

 والمعلومات

 ماجستير العلوم في األمن السيبراني علوم الحاسب والمعلومات

كلية علوم الحاسب 

 والمعلومات

 ماجستير العلوم في علم البيانات قسم نظم المعلومات

 ماجستير القيادة التربوية قسم القيادة والسياسات التربوية كلية التربية

 ماجستير تقنيات التعليم تقنيات التعليمقسم  كلية التربية

 ماجستير التربية الخاصة قسم التربية الخاصة كلية التربية

 ماجستير اإلرشاد النفسي قسم علم النفس التربوي كلية التربية

 ماجستير العلوم في الفيزياء قسم الفيزياء كلية العلوم

 ماجستير العلوم في الكيمياء قسم الكيمياء كلية العلوم

 ماجستير العلوم في الرياضيات قسم الرياضيات كلية العلوم

 ماجستير العلوم في األحياء الدقيقة قسم األحياء كلية العلوم

 والقسم الكلية حسب  هـ1441/1442 العام في المنفذة العليا الدراسات برامج  14 جدول

 العلمية والدرجة والتخصص
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 الدرجة العلمية التخصص القسم اسم الكلية

 ماجستير العلوم في علم النبات قسم األحياء كلية العلوم

 ماجستير العلوم في علم الحيوان قسم األحياء كلية العلوم

 ماجستير اللغة العربية وأدابها العربيةقسم اللغة  كلية اآلداب

اللغة اإلنجليزية )اللغويات  قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب

 )التطبيقية

 ماجستير

 ماجستير الحديث وعلومه الحديث وعلومه كلية الشريعة والقانون

 ماجستير التفسير وعلوم القرآن التفسير وعلوم القرآن كلية الشريعة والقانون

 ماجستير الفقه وأصوله الفقه وأصوله الشريعة والقانونكلية 

 دبلوم عالي دبلوم الموارد البشرية قسم إدارة األعمال كلية األعمال

 

 

 

 برامج الطالبات برامج الطالب

 ماجستير الصحة العامة ماجستير الصحة العامة

 ماجستير االستعاضة السنية ماجستير الطاقة المتجددة

 ماجستير العلوم في الكيمياء ماجستير العلوم في الكيمياء

 ماجستير العلوم في علم الحيوان ماجستير العلوم في األمن السيبراني

 ماجستير علم البيانات ماجستير علم البيانات

 ماجستير العلوم في األمن السيبراني ماجستير إدارة األعمال التنفيذي

 ماجستير إدارة األعمال التنفيذي ماجستير الفقه وأصوله

 ماجستير التربية في القيادة التربوية ماجستير تفسير القرآن وعلومه

 ماجستير التربية في تقنيات التعليم ماجستير الحديث وعلومه

 ماجستير التربية في التربية الخاصة في اإلرشاد النفسي ماجستير التربية

 ماجستير التربية في اإلرشاد النفسي ماجستير التربية في القيادة التربوية

 ماجستير اآلداب في اللغة العربية ماجستير اآلداب في اللغة العربية

 ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية

 ) اللغويات التطبيقية ( 

 ماجستير اآلداب في اللغة اإلنجليزية 

 ) اللغويات التطبيقية (

 الدبلوم العالي في الموارد البشرية الدبلوم العالي في الموارد البشرية

 

 

 

 

 

 هـ1442م قبول الطلبة فيها للعام الجامعي ت التي العليا الدراسات برامج  15 جدول
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اللغة العربية
5%

اللغويات 
التطبيقية

4%

إدارة األعمال
24%

ياإلرشاد النفس
5%

يةالقيادة التربو
التفسير 5%

7%

الفقه وأصوله
8%

الحديث 
8%

الكيمياء
4%

األمن 
السيبراني

4%

علم البيانات
3%

ةالطاقة المتجدد
6%

الصحة العامة
5%

دبلوم الموارد 
البشرية

12%

 

 

 

 أعداد القبول البرامج

 6 اللغة العربية

 7 اللغويات التطبيقية

 40 إدارة األعمال

 8 اإلرشاد النفسي

 9 القيادة التربوية

 11 التفسير

 13 الفقه وأصوله

 13 الحديث

 6 الكيمياء

 6 األمن السيبراني

 5 علم البيانات

 10 الطاقة المتجددة

 8 الصحة العامة

 20 الموارد البشرية دبلوم

 168 المجموع

 

 
 

 

اللغة العربية
5%

اللغويات 
التطبيقية

11%

إدارة األعمال
14%

اإلرشاد 
النفسي

7%

القيادة 
التربوية

8%

ليم تقنيات التع
8%

التربية 
الخاصة

7%

الكيمياء
8%

علم الحيوان
6%

األمن 
السيبراني

11%

علم البيانات
5%

االستعاضة 
السنية

2%

الصحة العامة
1%

دبلوم الموارد 

البشرية

7%

 أعداد القبول البرامج

 7 اللغة العربية

 15 اللغويات التطبيقية

 18 إدارة األعمال

 10 اإلرشاد النفسي

 10 القيادة التربوية

 10 تقنيات التعليم

 9 التربية الخاصة

 10 الكيمياء

 8 علم الحيوان

 15 األمن السيبراني

 7 علم البيانات

 3 االستعاضة السنية

 1 الصحة العامة

 15 دبلوم الموارد البشرية

 138 المجموع

دبلوم عالي( للعام  -إحصائية الطالب المقبولين لبرامج الدراسات العليا )ماجستير  16 جدول

 هـ1442الجامعي 
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 هـ1442-1441مقارنة بين أعداد الطالب والطالبات للعام الجامعي  12شكل 

 
 

 

 

 

 مرحلة الماجستير مرحلة الدبلوم العالي الجنسية اسم الكلية/ البرنامج

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

 -1كلية األعمال/

ماجستير إدارة األعمال 

 التنفيذي

دبلوم الموارد  -2

 البشرية

 85 31 54 30 15 15 سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية علوم الحاسب 

والمعلومات/ العلوم في 

 األمن السيبراني

 37 28 9 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية علوم الحاسب 

والمعلومات/ العلوم في 

 علم البيانات

 7 7 ***** ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية اآلداب/ اآلداب في 

 اللغويات التطبيقية

 30 24 6 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية اآلداب/ األدب 

 والنقد

 12 6 6 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** سعودي غير

 10 8 2 ***** ***** ***** سعودي كلية العلوم/ الرياضيات

 غير سعودي

 

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 11 11 ***** ***** ***** ***** سعودي كلية العلوم/ الفيزياء

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

8 7

40

9 9

0 0

12 13 14

6

0
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0
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20
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35

40

45

ذكور اناث

الدراسات العليا حسب الكلية إجمالي أعداد الطالب والطالبات المقيدين في مرحلة   17 جدول

 هـ1442-1441والبرنامج للعام 
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 مرحلة الماجستير مرحلة الدبلوم العالي الجنسية اسم الكلية/ البرنامج

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

كلية الهندسة/ العلوم 

 في الطاقة المتجددة

 

 19 **** 19 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية طب االسنان/ 

 االستعاضة السنية

 6 3 3 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية الطب/ مكافحة 

 العدوى

 5 1 4 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية الطب/ الصحة 

 العامة

 14 5 9 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية العلوم/ علم األحياء 

 الدقيقة

 19 8 11 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية العلوم/ علم 

 الحيوان

 8 8 ***** ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

 33 24 9 ***** ***** ***** سعودي كلية العلوم/ الكيمياء

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية التربية/ تقنيات 

 التعليم

 20 20 **** ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية التربية/ التربية 

 الخاصة

 25 25 **** ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية التربية/ القيادة 

 والسياسات التربوية

 26 19 7 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية التربية/ التربية في 

 اإلرشاد النفسي

 30 18 12 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية التربية/ المناهج 

 العامة وطرق التدريس

 45 28 17 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية الشريعة والقانون/ 

 التفسير وعلوم القرآن

 9 **** 9 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية الشريعة والقانون/ 

 الحديث وعلومه

 11 **** 11 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

كلية الشريعة والقانون/ 

 الفقه وأصوله

 35 5 30 ***** ***** ***** سعودي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

 497 279 218 30 15 15 سعودي اإلجمالي

 ***** ***** ***** ***** ***** ***** غير سعودي

 497 279 218 30 15 15 المجموع
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 الماجستيرمرحلة  مرحلة الدبلوم العالي الجنسية اسم الكلية/ البرنامج

 المجموع أنثى ذكر المجموع أنثى ذكر

ماجستير  -1كلية األعمال/

 إدارة األعمال التنفيذي

 دبلوم الموارد البشرية -2

 41 ***** 41 ***** ***** ***** سعودي

غير 

 سعودي

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

كلية التربية/ المناهج 

 وطرق التدريس العامة

 4 4 ***** ***** ***** ***** سعودي

غير 

 سعودي

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

كلية الشريعة والقانون/ 

 الفقه وأصوله

 4 1 3 ***** ***** ***** سعودي

غير 

 سعودي

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 49 5 44 ***** ***** ***** سعودي اإلجمالي

غير 

 سعودي

***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 49 5 44 ***** ***** ***** المجموع

 

 

 

 

البرنامج  التخصص القسم اسم الكلية

 المستهدف

الدرجة 

 العلمية

تاريخ بدء 

 الدراسة المتوقع

كلية علوم 

الحاسب 

 والمعلومات

الذكاء  علوم الحاسب علوم الحاسب

 االصطناعي

 1443 ماجستير

كلية علوم 

الحاسب 

 والمعلومات

األمن  علوم الحاسب علوم الحاسب

 السيراني

دبلوم 

 عالي

1443 

كلية علوم 

الحاسب 

 والمعلومات

هندسة الحاسب 

 اآللي والشبكات

الحاسب هندسة 

 اآللي والشبكات

إدارة 

 الشبكات

دبلوم 

 عالي

1443 

القيادة والسياسات  كلية التربية

 التربوية

القيادة والسياسات 

 التربوية

القيادة 

 التربوية

 1443 دكتوراه

 

 

 

دبلوم عالي( للعام  -أعداد الطالب الخريجين لبرامج الدراسات العليا )ماجستير  18 جدول

 هـ1442الجامعي 

هـ حسب الكلية 1442برامج الدراسات العليا المستهدف تقديمها بعد عام   19 جدول

 والقسم والتخصص والدرجة العملية
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 العدد الدورة

 117 أساسيات البحث العلمي وأخالقه

 113 طرق االقتباس والتوثيق العلمي

 138 كتابة البحوث في التخصصات العلمية

 133 كتابة البحوث في التخصصات اإلنسانية

 270 التحليل اإلحصائي

 

 

 

 

 

 العدد التخصص

 9 األمن السيبراني

 2 طب األسنان

 2 الرياضيات

 4 الفيزياء

 3 المناهج وطرق التدريس

 

 الملتقيات العلميةثانياً: 

  ملتقى علمي للطالب المسجلين للرسائل والمشاريع البحثية لمناقشة  24تم تنفيذ عدد

 مقترحاتهم البحثية.

  ورش عمل في كيفية اإلشراف على طالب الدراسات العليا ألعضاء هيئة  4تنفيذ عدد

 التدريس. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المهاراتالدورات الترديبية لطلبة الدراسات العليا بالتعاون مع مركز تنمية   20 جدول

 الماجستيراإلنتاج البحثي لطالب   21 جدول
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 العدد الموضوع

 11 المجالس التي عقدت لهذا العام

 92 إقرار خطة بحثية

 92 مشرفتعيين 

 14 تشكيل لجنة مناقشة

 55 منح درجة الماجستير )فعلي(

 310 متوقع تخرجهم لدرجة الماجستير

 5 منح درجة الدبلوم

 29 متوقع تخرجهم لدرجة الدبلوم

 1 عدم صالحية للمناقشة

 1 طلب إعادة بسبب رصد غائب 

 1 إعادة قيد

 1 مناقشة ضوابط مقرر المشروع البحثي

 9 أعداد وشروط القبول في برامج الدراسات العليامناقشة 

 2 تغيير مرجع

 1 استحداث برنامج 

 1 مقترح التقويم األكاديمي

 1 مناقشة تعديل شروط القبول

 

 هـ1442-1441مواضيع مجالس العمادة للعام الجامعي   22 جدول
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 عمادة شؤون المكتبات
 

 أوالً: تطور المكتبات وأنظمة المعلومات والمصادر

تقدم المكتبات الجامعية خدمات معلوماتية تساهم بخدمة مجتمع المعرفة والبحث العلمي من 

باإلضافة إلى عدد كبير خالل مجموعات الكتب والمراجع العربية واألجنبية والرسائل الجامعية 

من الدوريات العربية واألجنبية وغيرها من مصادر المعرفة. لذا فان جامعة الجوف عادة ما 

ترصد بداية كل عام دراسي ميزانية كبيرة لتوفير الكتب والمراجع الحديثة لدعم البرامج 

طوير المكتبات الدراسية في الدراسات العليا والبحث العلمي. وفيما يلي نورد تقريراً عن ت

 -وأنظمة المعلومات والمصادر لدعم األنشطة البحثية بجامعة الجوف على النحو التالي: 

 

 

 اإلجمالي أوعية المعلومات األجنبية أوعية المعلومات العربية -

عدد 

 العناوين

عدد 

 المجلدات

عدد 

 العناوين

عدد 

 المجلدات

عدد 

 العناوين

عدد 

 المجلدات

الكتب العربية 

 واألجنبية المطبوعة

9587 31153 3195 3979 12782 35132 

الدوريات العربية 

 واألجنبية المطبوعة

31 40 3 4 34 44 

 32 32 2 2 30 30 الرسائل الجامعية

المكتبة الرقمية 

 السعودية

45000 45000 295326 295326 340326 340326 

 3755534 353174 299311 593852 76223 54648 اإلجمالي

* تشمل مقتنيات المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية والمكتبة الطبية ووحدات شؤون المكتبات 

 ومكتبات الكليات في فرعي القريات وطبرجل بمجمعات كليات البنات

 

                

عدد المستفيدين من  الفئات المستفيدة

 اإلعارة

 عدد األوعية المعارة عدد مرات االستعارة

 المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور المجموع إناث ذكور

طالب وطالبات مرحلة 

 البكالوريوس

446 175 641 1338 525 1863 2504 400 2504 

طالب وطالبات مرحلة 

 الدراسات العليا

66 30 96 132 60 192 198 90 288 

 435 165 270 290 110 180 145 55 90 أعضاء هيئة التدريس

 3227 655 2272 2345 170 2988 881 260 622 اإلجمالي

اجمالي اعداد اوعية المعلومات المتوفرة بمكتبات الجامعة خالل العام الدراسي   23 جدول

 حسب اقسامها الرئيسية ـه 1442

 هـ1442بيانات خدمات اإلعارة بالمكتبات الجامعية وأعداد وفئات المستفيدين للعام   24 جدول
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عدد الطالب والطالبات  بيان الدورات 

 المشاركين

 الفصل الثاني الفصل األول

 75 ــــ كيفية البحث واالستفادة من قاعد المنهل

 101 ــــ .آلية االستفادة من خدمات المكتبة الرقمية السعودية

 3 ــــ آلية البحث واالستفادة من بوابة الكتاب العلمي 

 How to search and use Scopus Database for faculty 

members 

 52 ــــ

How to use Clinicalkey database for students 139 ــــ 

 84 ــــ آلية البحث واالستفادة من خدمات قاعدة دار المنظومة

How to use and search in Ebsco database for 

dentistry students 

 ــــ 48

 ــــ 32 االنترنت لطلبة وطالبات البكالوريوسفعالية البحث عبر 

 ــــ 24 مصادر وخدمات المكتبات بجامعة الجوف لطالب السنة األولى المشتركة

كيفية الدخول ومهارات البحث واالسترجاع في المكتبة الرقمية السعودية لطلبة 

 الدراسات العليا

 ــــ 6

 ــــ 19 الهندسية والحاسب مهارات البحث في قواعد المعلومات لطالب العلوم

 ــــ 52 كيفية الدخول ومهارات استخدام المكتبة الرقمية لطالب البكالوريوس

 Prevent Plagiarism 62 83النزاهة األكاديمية وكيفية تجنب االنتحال العلمي 

 ــــ 105 البحث في المصادر الرقمية في العلوم االجتماعية واإلنسانية

 ــــ 33 واالسترجاع في قواعد المعلومات الطبيةمهارات البحث 

 ــــ 24 مصادر وخدمات المكتبات بجامعة الجوف

 ــــ 33 فعالية البحث عبر االنترنت

  152 ورش الوعي المعلوماتي عن بعد للطالب والطالبات )جلسة تعريفية(

Scopus/Web of Science 91 ــــ 

واالسترجاع في المكتبة الرقمية السعودية لطلبة كيفية الدخول ومهارات البحث 

 الدراسات العليا

 ــــ 8

Ebsco 70 ــــ دورة قاعدة بيانات لطالب و طالبات طب األسنان 

 74 ــــ IEEE مهارات البحث في قاعدة

 139 33 لطالب وطالبات العلوم الطبية CLinicalkeyمهارات البحث في قاعدة 

 102 ــــ دار المنظومهمهارات البحث قي قواعد 

 102 ــــ مهارات البحث قي قاعدة اسك ازاد

Scopus Database 143 ــــ 

 140 ــــ مهارات البحث في قاعدة المعرفة

 180 ــــ  ProQuest مهارات البحث في قاعدة

 169 ــــ Refworksإدارة المراجع العلمية  

 221 ــــ مهارة استخدام المكتبة الرقمية السعودية

 2345 اإلجمالي

 

 

 

 هـ1442بيانات بالدورات المقدمة للطالب والطالبات للعام الدراسي   25 جدول
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عدد أعضاء هيئة التدريس  بيان الدورات 

 المشاركين

 الفصل الثاني الفصل األول

 مصادر وخدمات المكتبات بجامعة الجوف

 واالسترجاع في قواعد المعلومات العربية واألجنبيةمهارات البحث 

11  

البحث في المصادر الرقمية في العلوم االجتماعية واإلنسانية )أعضاء هيئة 

 التربية(-الشريعة والقانون-التدريس في كليات اآلداب

 ــــ 108

 ــــ 6 آلية البحث واالستفادة من بوابة الكتاب العلمي

 6 ــــ في الجامعات: آليات وإجراءات الحماية والحفظحقوق الملكية الفكرية 

How to use Web of Science (ISI) 6 ــــ 

 3 ــــ آلية البحث واالستفادة من بوابة الكتاب العلمي

How to use and search in Ebsco database (Dentistry 

Faculty members) 

 29 ــــ

 82 ــــ Ebscoالدورة التدريبية حول قاعدة 

 29 ــــ Clinicalkeyدورة 

 52 ــــ Scopus/Web of Scienceدورة 

 دور عمادة شؤون المكتبات في استيفاء متطلبات االعتماد البرامجي للكليات

 )المعيار السادس(

 147 ــــ

 479 اإلجمالي

 

 

 

 عدد األعضاء المشاركين بيان الدورات 

 الفصل الثاني الفصل األول

Ebsco 70 ــــ البحث في 

 74 ــــ IEEEمهارات البحث في قاعدة 

Clinicalkey 82 ــــ 

 102 ــــ المنظومةكيفية البحث واالستفادة من قاعد دار 

مهارات البحث في قاعدة اسك زاد   Ask Zad 102 ــــ 

Scopus البحث في     143 

 140 - مهارات البحث في قاعدة المعرفة

ProQuest مهارات البحث واالسترجاع في   - 180 

 Refworks - 169 إدارة المراجع العلمية

 1062 اإلجمالي

 هـ1442بيانات بالدورات المقدمة ألعضاء هيئة الترديس للعام الدراسي   26 جدول

 

المكتبات بالتعاون مع المكتبة الدورات الترديبية المنظمة من عمادة شؤون   27 جدول

 هـ1442الرقمية السعودية للعام الدراسي 
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 إهداء وارد إهداء داخلي إهداء صادر المعطيات الرئيسية

 دوريات-تقارير-مجالت-كتب مجالت-مسوعات-كتب بحوث-دوريات-كتب النوع  .1

 835 74 354 عدد النسخ  .2

 133 11 201 عدد العناوين  .3

 28 3 9 عدد الجهات  .4

 مجموع العناوين الجهاتمجموع  مجموع النسخ مجموع األنواع

4 1189 37 334 

 

 

 

 الجهات المستفيدة   عدد النسخ  عدد العناوين  م

 المكتبة المركزية بالمدينة الجامعية 901 231 1

 بسكاكاوحدة شؤون المكتبات بمجمع كليات البنات  812 310 2

 مكتبة كلية العلوم واآلداب بالقريات 394 98 3

 وحدة شؤون المكتبات بمجمع كليات البنات بالقريات 250 80 4

 وحدة شؤون المكتبات بمجمع كليات البنات بطبرجل 133 48 5

 مكتبة كلية العلوم واآلداب بطبرجل 98 37 6

                                                             2588            804اإلجمالي         

 

 

 SDLالمكتبة الرقمية السعودية 

 SDL 317194الكتب لالشتراكات الحالية  1

 13645 المجالت العلمية 2

المتاحة عبر بوابة المكتبة الرقمية  2020قواعد المعلومات لعام  3

 السعودية

30 

 

 

 

 

 اإلهداء والتبادل باألرقام  28 جدول

 

 

 اإلجراءات الفنية والتزود باألرقام  29 جدول

 باألرقام SDLاشتراكات المكتبة الرقمية السعودية   30 جدول
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 م2020إحصائية جامعة الجوف للمكتبة الرقمية السعودية للعام 

عدد مرات  المعلوماتقواعد  م

 الدخول

عدد مرات  قواعد المعلومات م

 الدخول

1 Acess Medicine 73 16 Access Engineering 0 

2 OECD 0 17 IEEE 1066 

3 ASCE 0 18 Sage 475 

4 Taylor & Francis 274 19 0 معرفة 

5 ProQuest 451 20 AskZad 981 

6 Wiley 2683 21 Britannica 55071 

7 Clinical Key 143 22 IGI 11 

8 SpringerNature 26192 23 Science direct 15068 

9 EBSCO . 24 Scifinder 1415 

10 IET 52 25 Scopus 78 

11  Royal Society of 

Chemistr 

235 26 OVID 164 

12 ISI 3596 27 Jove 146 

 AAA/Science 0 28 3445 المنهل 13

14 Emarald 863 29 ProQuest Central 

Books 

3 

15 BMJ 395 112880 االجمالي 

 2021إحصائية جامعة الجوف للمكتبة الرقمية السعودية للعام 

عدد مرات  قواعد المعلومات م

 الدخول

عدد مرات  قواعد المعلومات م

 الدخول

1 Acess Medicine 23 16 Access Engineering 0 

2 OECD 0 17 IEEE 408 

3 ASCE 15 18 Sage 238 

4 Taylor  &Francis 220 19 5 معرفة 

5 ProQuest 151 20 Britannica 95 

6 Wiley 360 21 Science direct 0 

7 Clinical Key 130 22 Scopus 0 

8 SpringerNature 18853 23 OVID 0 

9 EBSCO 36 24 Jove 30 

10 IET 5 25 ProQuest Central 

Books 

22 

11 Royal Society of 

Chemistry 

6 26 CABI 0 

12 ISI 2,277 27 ACM 37 

 AAAS 0 28 680 المنهل 13

14 Emarald 254 29 219 دار المنظومة 

15 BMJ 0 24064 االجمالي 

 السعودية الرقمية للمكتبة الجوف جامعة إحصائية  31 جدول
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 دور عمادة شؤون المكتبات في مواجهة ازمة كروناثانياً: 

  للضرورة )بداية مرحلة العودة للعمل بعد منع زيارة المستفيدين وتحديد أوقات الزيارة

 الجائحة(.

  إلزام المستفيدين والموظفين في بروتوكوالت الحماية من الجائحة كالتباعد ولبس

 الكمامات.

 .قياس درجة الحرارة وتوفير الملصقات والمعقمات في كل زوايا المكتبة 

  للزيارة.تسهيل وتطوير خدمات المستفيدين الرقمية لإلتيان بنفس النتيجة 

 .العودة بحذر وفق إجراءات التباعد والممارسات الوقائية للحد من انتشار الوباء 

 .ايجاد بدائل رقمية لمصادر المعلومات المختلفة 

 .تفعيل أكثر من قناة رقمية للتواصل المباشر مع المستفيدين 

  في وسائل اتاحة قائمة دائمة للخدمات الرقمية مرفقة بجميع اعالنات وفعاليات العمادة

 التواصل االجتماعي على حساب العمادة الرسمي كقالب ثابت.

 .العمل الدائم على التحسين المستمر للخدمات الرقمية 

  توعية فريق العمل بالدور الوقائي لمواجهة الجمهور في ظل االجراءات االحترازية

 لتقديم أفضل قيمة وفق أقل خطر.

  لجميع الفئات المستفيدة في أي وقت ومن أي اتاحة الوصول للمكتبة الرقمية السعودية

 مكان.

  تدشين خدمة الدعم الفني للمكتبات لخدمة كافة الفئات المستفيدة من خدمات عمادة

 شؤون المكتبات.

 .ايجاد بدائل رقمية للتعامالت الورقية 

  

 أهم إنجازات عمادة شؤون المكتباتلثاً: ثا

 اس، متوافق مع بطاقات الوصف الوظيفي تفعيل المهام الوظيفية بشكل مفصل قابل للقي

 للجهة.

  تطبيق قواعد الحكومة لإلجراءات المهنية للمهام والمسؤوليات الوظيفية لفريق العمل

 في عمادة شؤون المكتبات.

  التحسين المستمر إلجراءات العمل، وفق مستجدات القرارات وحاجة المستفيدين

 ومصلحة العمل.

 مية لمساعدة المستفيدين للوصول إليها من أي مكان العمل على تطوير الخدمات الرق

 وفي أي وقت وذلك تكيفا مع الجائحة.

  اتاحة مصادر التعليم الرقمي من خالل العمل على إقامة العديد من الدورات وورش

العمل والمحاضرات للمساعدة في دعم العملية التعليمية عن بعد، )وفق الخطة 

 االستراتيجية(.

  الدعم اللوجستي وفق طبيعة واختصاصات عمادة شؤون المكتبات من اتاحة خدمات

 خالل توفير خدمة الدعم الفني واتاحتها ضمن صفحة الخدمات اإللكترونية للجامعة.



43 
 

  مشاركة المعلومات من خالل بوابات التواصل االجتماعي من خالل حسابات عمادة

 شؤون المكتبات الرسمية.

 بادل من خالل تدوير المؤلفات بين الوزارات والجامعات زيادة فاعلية قسم اإلهداء والت

 ومختلف الجهات الرسمية.

 .ًتطوير عملية التزويد كماً وتدقيق المحتوى نوعا
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 دارة االبتعاثإ

  الرؤيةأوالً: 

  واالتقان. الجودة معايير أعلى وفق المعامالت إنجاز في التميز

  الرسالةثانياً:  

القنوات استخدام خالل من الطلبات رفع إجراءات وتسهيل للمبتعثين نوعية خدمة تقديم

آلية واضحة لرفع كفاءة وسرعة اإلجراءات  تطبيق إلى باإلضافة بعتهااوسهولة متية نوااللكتر 

  اإلدارية للمبتعثين.

 هدافاألثالثاً: 

ً ل لحصول على درجة علمية، يهدف االبتعاث والتدريب إلى تأهيل منسوبي الجامعة علميا

ً عن طريق التدريب حسب ما تقتضيه مصلحة  أو تطوير مهاراتهم أكاديمياً، وإدارياً، وفنيا

  الجامعة.

 رابعاً: بيانات وإحصاءات إدارة االبتعاث
 

 

 اإلجمالي الدرجة العلمية دولة االبتعاثاسم 

 دراسة اللغة  الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 4 11 1 0 0 0 1 0 2 11 الواليات المتحدة األمريكية

 8 7 1 1 0 0 3 1 4 5 المملكة المتحدة )بريطانيا(

 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 استراليا

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 كندا

 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 ماليزيا

 

 

 

 اإلجمالي الدرجة العلمية اسم دولة االبتعاث

 دراسة اللغة الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 5 19 0 1 0 0 3 7 2 11 الواليات المتحدة األمريكية

 11 12 0 0 0 0 9 5 2 7 المملكة المتحدة )بريطانيا(

 3 5 0 0 0 0 2 3 1 2 استراليا

 0 2 0 0 0 0 0 1 . 1 كندا

 

 

 

 هـ1442جمالي عدد المبتعثين الجدد بالخارج خالل العام الدراسي إ  32 جدول

 الدراسي العام خالل الخارجي االبتعاث من العائدين الخريجين عدد إجمالي  33 جدول
 ـه 1442
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 اإلجمالي الدرجة العلمية اسم دولة االبتعاث

 دراسة اللغة الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

 33 38 25 22 0 2 3 4 1 10 استراليا

 36 70 29 20 0 0 12 14 17 36 الواليات المتحدة األمريكية

 36 30 11 7 0 0 13 4 12 19 المملكة المتحدة

 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 كندا

 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 ماليزيا

* يوضح هذا البيان إجمالي من هم على رأس البعثة فعالً في تاريخ إعداده بعد إضافة المبتعثين 

 الجدد واستبعاد الخريجين العائدين.

 

 

 

 

 اإلجمالي الدرجة العلمية اسم الجامعة/ الجهة العلمية

 الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

موافقة على جامعة الجوف )الموظفين من أخذ 

 الدراسة بدون دفع رسوم(

0 0 1 2 0 0 1 2 

 0 1 0 1 0 0 0 0 مستشفى الملك فيصل)الرياض(

 1 1 1 1 0 0 0 0 مستشفى الملك عبد العزيز الجامعي )الرياض(

 

 

 

 

اسم الجامعة/ 

 الجهة العلمية

 اإلجمالي الدرجة العلمية

 الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

المملكة العربية 

 السعودية

2 4 0 0 9 3 11 7 

 

 

 

 

 

 

 

 ـه 1442 الدراسي العام خالل بالخارج المبتعثين عدد إجمالي  34 جدول

  ـه 1442 الدراسي العام في مرة ألول المملكة داخل العليا للدراسات الموفدين عدد إجمالي  35 جدول

 ـه 1442 الدراسي العام في الداخلي اإليفاد من العائدين الخريجين عدد إجمالي  36 جدول
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إعداده بعد إضافة الموفدين يوضح هذا البيان إجمالي من هم باإليفاد الداخلي فعالً في تاريخ * 

  الجدد واستبعاد الخريجين

 

 

 

 عدد المشاركين في الدورات مسمى البرنامج التدريبي

 اإلجمالي اناث ذكور

 1 0 1 اإلدارية مهارات الكتابة

 

 دور إدارة االبتعاث في مواجهة ازمة كرونا خامساً:

  العمل على انجاز جميع طلبات االبتعاث عبر نظام تيسير وسفير وايميل اإلدارة الرسمي

والحرص على عدم حضور المبتعثين لإلدارة وذلك للمساعدة في التباعد التام والحد من 

 العالم بأجمعه.خطر الجائحة التي يعاني منها 

 .العمل على خدمة كافة المبتعثين بالخارج من خالل التواصل معهم عند الحاجة لذلك 

 .تقديم االستشارة المناسبة للمبتعثين الذين قد يحدث لهم عقبات أثناء مسيرتهم الدراسية 

  تعميم ضوابط لتأجيل االبتعاث لتذليل الصعوبات التي قد تواجه المبتعث أثناء الجائحة في

      .Covid-19بعض البلدان المتفشي بها 

 أهم اإلنجازات إلدارة االبتعاثسادسا: 

 .تواصل جهودها البتعاث أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة 

 من قبل منسوبي اإلدارة المختصين. فتح ملفات للمبتعثين الجدد في سفير 

  اعداد مخطط تفصيلي لكل طلب يتم تقديمة إلدارة االبتعاث وخطوات سير كل معاملة في

صفحة إدارة االبتعاث الرسمي ليتمكن المبتعث من معرفة المدة والتسلسل لكل طلب يتم 

 التقدم عليه.

 هم بجميع المعلومات الهامة انشاء قاعدة تواصل مع المبتعثين في الداخل والخارج لتزويد

 والتحديثات التي تطرأ على الضوابط للمبتعثين.

  دراسة مقترح برنامج االشراف المشترك للمعيدات والمحاضرات بجامعة الجوف والعمل

 على القواعد التنفيذية للبرنامج.

 اإلجمالي الدرجة العلمية اسم دولة االبتعاث

 الزمالة الماجستير الدكتوراه

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر

المملكة العربية 

 السعودية

0 2 0 2 5 2 5 6 

 ـه 1442 الدراسي العام في بالداخل العليا للدراسات الموفدين إجمالي  37 جدول

 

 العام في والفنية اإلدارية الوظائف شاغلي من وعددهم المتدربين بيانات  38 جدول

 هـ 1442 الجامعي
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 ة تكريم المبتعثين الحاصلين على مكافئة التمييز من الملحقيات السعودية على صفحة إدار

 االبتعاث.

  تكريم المبتعثين الذين حصلوا على البعثة في المدة النظامية دون تمديد على صفحة إدارة

 االبتعاث.

  مشاركة في  –تميز بحثي  –تكريم المبتعث المتميز  كـ) حاصل على جائز من الجامعة

 براءة اختراع  ...( –مؤتمر  عالمي/ محلي 

 س. 48دارة االبتعاث خالل الرد على االستفسارات التي ترد بريد إ 

 :إتاحة آليات لتشجيع االبتعاث 

o .منح المعيدين والمحاضرين الحصول خطاب تسهيل مهمة للجامعات السعودية 

o منح المعيدين والمحاضرين ضمان مالي (Financial Guarantee)  للجامعات

 .ساعة على األكثر 48الخارجية خالل 

o وم والتقنيةللك عبد هللا للعفتح المجال المطلق لالبتعاث لجامعة الم (KAUST)  بدون

ضوابط وشروط االبتعاث الداخلي، وبإمكان المعيدين والمحاضرين المنافسة على مقاعد 

 .القبول المتاحة في هذه الجامعة المميزة

o  ،)فتح المجال لالبتعاث للواليات المتحدة األمريكية )ما عدا التخصصات اإلسالمية والعربية

الجامعة المراد االبتعاث إليها معترف بها في التخصص والمرحلة سفير على أن تكون 

 الجامعات.

o  تخصيص مكافأة مالية وخطاب شكر وتقدير من معالي مدير الجامعة لكل عضو هيئة

تدريس يسهم في مساعدة المعيدين والمحاضرين على الحصول على قبول إلكمال دراستهم 

لاير( باإلضافة إلى  1000مكافأة مالية )مقدارها  العليا، فيسر الوكالة أن تعلن عن رصد

خطاب شكر من معالي مدير الجامعة، لكل من يسهم بفاعلية في مساعدة أي من المعيدين 

والمحاضرين حتى حصوله على قبول في الجامعات الخارجية من خالل إرشادهم فيما 

 .يخص إجراءات القبول

  االبتعاثاستحداث نماذج لتنظيم جودة العمل بإدارة 

o )نموذج دراسة الطلب )للكلية 

o تعهد باالنتظام الدراسي للمبتعث الداخلي 

 أهم الطموحات إلدارة االبتعاث

  العمل على متابعة المبتعثين بشكل دوري ويومي للنهوض في الجامعة ولتحقيق رؤية

 .2030المملكة

 ههم في الدول ابتعاث أكبر عدد من المعيدين والمحاضرين في الجامعة والعمل على توجي

 المناسبة لالبتعاث الخ.

  حث المبتعثين على الحصول على الدرجة المبتعث من أجلها خالل الفترة النظامية دون

 الحاجة للتمديد قدر اإلمكان.

  ابتعاث منسوبي الجامعة إلى جامعات من أوائل الجامعات المصنفة عالمياً والمتخصصة في

 مبتعث/ـة.مجال التخصص المراد دراسته من قبل ال

  انشاء صفحة خاصة بإدارة االبتعاث تسهل لكل مبتعث عن طريقها متابعة سير الطلب منذ

 انشائه حتى عرضة على المجالس المختصة والبت فيه.
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  مركز النشر العلمي

 

 م 2021-2020: أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة للعام الجامعي أوالً 

مكافآت تميز أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم  التوصية بصرف بدل .1

 بحث(. 268باحث بإجمالي  176)

 بحث(. 676باحث بإجمالي  122التوصية بصرف المكافآت التشجيعية للنشر العلمي ) .2

 بحث(. 292باحث بإجمالي  183التوصية بصرف رسوم النشر العلمي ) .3

 144مختلف قطاعات وكليات الجامعة )تسهيل مهمات الباحثين بإعداد االستبيانات ب .4

 استبيان(.

ً للضوابط ) (Citations)التوصية بصرف مكافآت االستشهادات  .5  3لالبحاث طبقا

 استشهادات(. 

إجتماع للجنة  17النظر في كافة موضوعات النشر العلمي التي تقدم للمجلس العلمي ) .6

 هـ(. 1442-41العلمية الدائمة بالعام الجامعي 

 م 2021-2020ارات المجالت العلمية والكتب للعام الجامعي ثانياً: إصد

التوصية للمجلس العلمي بإصدار المجالت العلمية وتشكيل هيئة تحريرها بمختلف التخصصات 

 العلمية والتربوية واالنسانية، حيث تم إصدار ونشر ما يلي:

 أبحاث(. 8 –باحث  12إصدار بإجمالي  2مجلة العلوم والهندسة ) .1

 بحث(. 20 –باحث  80إصدارات بإجمالي  4الطبية )المجلة  .2

 بحث(. 40 –باحث  45إصدارات بإجمالي  5مجلة العلوم االنسانية ) .3

 بحث(. 20 –باحث  24إصدارات بإجمالي  4مجلة العلوم التربوية ) .4

 كتب(. 6إصدارات الكتب بمختلف التخصصات العلمية واالدبية ) .5

 إحصائيات أبحاث جامعة الجوف ثالثاً: 

 .Web of Scienceأبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن قواعد البيانات  -

 :First Affiliationعدد االبحاث المنشورة من جامعة الجوف )االنتماء االول للباحث 

Jouf University )934 :بحث، مقسمة كالتالي 

 Open Accessبحث  827 -

 Review Articlesبحث    85 -

 Early Accessبحث    22 -
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 على مختلف التخصصات بكليات وقطاعات الجامعة ISIتوزيع األبحاث  13شكل 

 

إلجمالي  (h-index)استشهاداً، ومتوسط مؤشر  3245بلغ العدد اإلجمالي لالستشهادات 

 .20االبحاث 

 .Scopus أبحاث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ضمن قواعد البيانات  -

 Firstعدد االبحاث المنشورة من جامعة الجوف )االنتماء االول للباحث  -

Affiliation: Jouf University )1895 .بحث 
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 على مختلف التخصصات بكليات وقطاعات الجامعة Scopusنسب توزيع األبحاث  14شكل 

 

 إصدارات المجالت العلمية. -

بإصدار المجالت العلمية وتشكيل هيئة تحريرها بمختلف التخصصات التوصية للمجلس العلمي 

 العلمية والتربوية واالنسانية، حيث تم إصدار ونشر ما يلي:

 أبحاث(. 8 –باحث  12إصدار بإجمالي  2مجلة العلوم والهندسة ) -

 بحث(. 20 –باحث  80إصدارات بإجمالي  4المجلة الطبية ) -

 بحث(. 40 –باحث  45إصدارات بإجمالي  5مجلة العلوم االنسانية ) -

 بحث(. 20 –باحث  24إصدارات بإجمالي  4مجلة العلوم التربوية ) -
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 نسب توزيع األبحاث وعدد الباحثين  15شكل 

 

 

 

 بدل التميز )%(إجمالي نسبة  عدد األبحاث عدد الباحثين

176 268 563.00 

 

 عدد الباحثين وعدد األبحاث ونسبة بدل التميز 16شكل 

 

 

 

 ISI SCOPUS إجمالي المكافأة التشجيعية )ألف لاير سعودي( عدد األبحاث عدد الباحثين

122 676 1266 225 451 

 

 

 مكافآت بدل التميز  39 جدول

 

 

 المكافآت التشجيعية للنشر العلمي  40 جدول
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 عدد الباحثين وعدد األبحاث وإجمالي المكافأة التشجيعية 17شكل 

 

 

 

 إجمالي رسوم النشر )ألف لاير سعودي( عدد األبحاث عدد الباحثين

183 292 168 

 

 عدد الباحثين وعدد األبحاث وإجمالي رسوم النشر 18شكل 

 

 

 

 

 

 صرف رسوم النشر العلمي  41 جدول
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 ً  : تحديث المواقع العلميةرابعا

، والذي يقوم بتقديم العديد من   Enagoتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاقد مع موقع  اناجو  

الخدمات الهامة للباحثين بهدف تحسين جودة النشر لألوراق العلمية ويتعامل معه العديد من 

 الجامعات السعودية.

 كذلك تم عمل حساب مخصص لجامعة الجوف والذي سيكون نقطة االتصال الوحيدة. 

 SPOC جامعة الجوف للباحثين و Enago إنشاء صفحة ويب مخصصة -

  ندوة واحدة حصرية عبر اإلنترنت سنويًا لباحثي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الجوف. -

 ً  : اسهامات جامعة الجوف في مجال الطاقة المتجددةخامسا

في إطار تطوير منظومة البحث العلمي بجامعة الجوف تم طرح المشاريع البحثية والممولة من 

واالبتكار وذلك من خالل برنامج التمويل المؤسسي، لتكون وزارة التعليم ممثلة في وكالة البحث 

أولويات البحث العلمي بالجامعة بما يتوافق مع أولويات البحث العلمي بالمملكة العربية 

السعودية الصادرة عن وكالة البحث واالبتكار بوزارة التعليم السعودية، وبما في يحقق رؤية 

لطاقة المتجددة، أبحاث الزيتون واألبحاث الصحية م وذلك في مجاالت ابحاث ا2030المملكة 

 والطبية.

نظرا لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من الظروف المناخية والبئية المالئمه في الطاقة 

المتجددة وخصوصا قطاعي الطاقة الشمسيه وطاقة الرياح فقد كانت أحد أهداف وبرامج رؤيتها  

وذلك باالستثمار في الطاقة المتجددة وتنمية الكوادر البشرية هو االستدامه في الطاقة  2030

فيها. فقد كان لمنطقة الجوف القدر الكبير في االستثمار في قطاع الطاقة المتجددة نظرا لوجود 

أكبر شركتين بالمنطقة وهما شركة سكاكا للطاقة الشمسية وشركة دومة الجندل للطاقة الرياح 

ا القطاع، لما وهب هللا هذه المنطقة من البيئة والظروف المناخية وهما األكبر العاملين في هذ

المناسبة لطاقة الشمسية وطاقة الرياح،  فقد تم أطلقت وزارة الطاقة  مسمى الجوف عاصمة 

الطاقة المتجددة في المملكة. ونظرا ألهمية هذا الهدف للمملكة وهو كذلك أحد اولويتها مجالي 

جامعة الجوف بوضع أحد أهدافها البحثية الطاقة المتجددة والذي  التعليم واالستثمار، بادرت

يعكس هوية الجامعة المستقبلية والبحثية في خطتها اإلستراتيجية للبحث العلمي واالكاديمي 

وذلك بإنشاء مركز الطاقة المتجددة وتضمين بعض المناهج عن الطاقة المتجددة في برامج 

لمجال وكذلك إنشاء برنامج ماجستير العلوم للطاقة المتجددة البكالوريوس ذات العالقة في هذا ا

والذي يركز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما باردت الجامعة بتوجيه بعض مبتعثيها 

لدراسة هذا القطاع مما يعزز التمنية البشرية المستدامه في قطاع الطاقة المتجددة. كما تحرص 

يا وإقليميا ودوليا في أبحاث الطاقة المتجددة وإيجاد جامعة الجوف نحو تعزيز دورها محل

الحلول الممكنه في تحديات تقنية وتخزين الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح لجعل المملكة الرائد االول في هذين  يتعارض مع األنظمة واللوائح المنظمة لذلك في 

 المملكة العربية السعودية.
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 العلمي:مجال البحث  -

تم اعتماد الطاقة المتجددة كهوية للبحث العلمي بالجامعة، واألولوية األولى في خطتها   .１

 االستراتيجية للبحث العلمي.

مشروعا بحثيا في مجال الطاقة المتجددة يعمل فيها ما   77دعم   2020تم خالل العام .２

قدرها  باحثا من داخل الجامعة وخارجها، وذلك بميزانية اجمالية 355يقارب 

 )أربعة ماليين واثنان وخمسون ألف لاير(، موزعة على الشكل التالي: 4,052.000

 :المشاريع البحثية في مجال الطاقة المتجددة 

  اجمالية قدرها  مشروع بحثى ممولة من جامعة الجوف بميزانية 61تم اطالق

 لاير )سبعمائة وعشرين ألف لاير(. 720,000

 لطاقة المتجددة:المجموعات البحثية في مجال ا 

مشروعات للمجموعات البحثية داخل الجامعة خاصة بالطاقة بإجمالي  10عدد 

ورقة علمية    44لاير واجمالي مخرجات متوقعة عدد  532,000ميزانية 

 باإلضافة الى براءة اختراع. ISIمصنفة 

 :مشروعات التعاون المحلي في مجال الطاقة المتجددة 

ع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مشروع تعاون داخلي م 2عدد 

KACST- -  8لاير واجمالي المخرجات  860,000بإجمالي ميزانية قدرها 

رسائل ماجستير باإلضافة الى تجهيز معامل  8و ISIأوراق علمية مصنفة 

 بحثية بجامعة الجوف وتبادل الخبرات وتدريب طالب الدراسات العليا

  مجال الطاقة المتجددة:مشروعات التعاون الدولي في 

مشاريع تعاون دولي مع المانيا واليابان وهولندا وإيطاليا بإجمالي  4عدد 

ورقة علمية مصنفة  40لاير واجمالي المخرجات  1,940,000ميزانية قدرها 

ISI  وثالثة براءات اختراع، تم تسجيل واحدة منها، باإلضافة الى تدريب

 أعضاء هيئة التدريس وتبادل الخبرات البحثية.

  ورقة بحثية في مجال الطاقة المتجددة في قواعد بيانات 165تم نشر ما يقارب 

SCOUPS   وISI. 

 :ابرز الكليات المساهمة في مشاريع الطاقة 

 كلية الهندسة 

 كلية العلوم 

 كلية علوم الحاسب 

 مجال الدراسات العليا: -

هـ، 1441-1440تم اطالق برنامج ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة بداية العام الجامعي 

طالبا، ويهدف البرنامج الى تزويد المجتمع بالخريجين المتميزين، حاملي شهادة  17ويدرس فيه 

مختلف تخصصات الطاقة المتجددة وذلك من ماجستير العلوم في الطاقة المتجددة للعمل في 

 :خالل

إثراء المعرفة العلمية والمهارات الفنية للمهندسين المؤهلين في مجاالت الطاقة  .1

 المتجددة لتلبية االحتياجات الوطنية.
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تقديم معرفة واسعة بتقنيات الطاقة المتجددة باإلضافة إلى إدارة وتخطيط الطاقة  .2

 واقتصادياتها.

مؤهلين ذو المهارات الالزمة لمواجهة تحديات تحويل قطاع الطاقة  إعداد مهندسين .3

 في المملكة باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة إلى قطاع عالي الكفاءة وموثوق به.

التعاون مع القطاع الصناعي والمجتمع البحثي لتوفير الدعم التقني والتشاور في  .4

 . مشاريع تطوير الطاقة المتجددة

 لطاقة المتجددة بما يتماشى مع الخطط اإلستراتيجية الوطنية.تطوير تقنيات ا .5

 التفكير اإلبداعي وطرح األفكار الجديدة وتحويل الخبرات العملية إلى تحديات بحثية. .6

 الشراكات مع القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة: -

تركز اعمالها اتفاقيات تعاون مع أهم شركات الطاقة في المملكة والتي ت وقعت جامعة الجوف

 في منطقة الجوف وهي:

 شركة سكاكا للطاقة الشمسية. .１

 .شركة دومة الجندل لطاقة الرياح .２

وتهدف هذه االتفاقيات إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجاالت التدريب 

والتعليم والبحث العلمي والنشر، كما تنص المذكرة على التعاون في األنشطة وتبادل 

أعضاء هيئة التدريس والخبراء والباحثين، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم زيارات 

ندوات ومؤتمرات علمية، وكذلك االستشارات بشأن المناهج الدراسية وتطوير البرامج 

ومراجعتها، وتبادل المواد والمنشورات العلمية والمعلومات، وإقامة البرامج التدريبية 

 .في تطوير التعاون والتبادل التعليمي والبحثي باإلضافة إلى أي نشاط يسهم

 التعاون الدولي:  -

شرعت جامعة الجوف مع بداية هذا العام بالتعاون مع عدد من الجامعات المتميزة في مجال 

 الطاقة المتجددة، تم خاللها تشكيل فرق بحثية مشتركة، وهي:

 جامعة شيفلد ببريطانيا.  .１

 جامعة نيجاتا باليابان.  .２

 جامعة سيفيال باسبانيا.  .３

 معهد  ليكات بألمانيا.   .４

 إنشاء قاعدة لمعامل أبحاث تحويل الطاقة

 تأسيس مركز أبحاث ومعمل الطاقة المتجددة: -

تم خالل هذا العام البدء بتأسيس معمل الطاقة المتجددة في الجامعة وذلك في المعمل المركزي 

ية في مجال أبحاث الطاقة المتجددة، كما يتم في الجامعة وسيتوفر فيه عدد من األجهزة الضرور

 العمل على تأسيس مركز أبحاث الطاقة المتجددة.

 



 

56 
 

 مركز االبتكار وريادة األعمال

 

هذا التقرير يهدف لتقديم ملخص أهم ما تم تقديمه من قبل مركز االبتكار وريادة 

األعمال، حيث تم تقسيم التقرير بناًء على مرحلة التأسيس والتشغيل للمركز، وحصر 

 االبتكارات من قبل منسوبي الجامعة. 

 : تأسيس مركز االبتكار وريادة األعمالأوالً 

  ومسرعة األعمال لتوفير مساحات تدعم المبتكرين ورواد تجهيز وتأثيث مساحة حاضنة

 األعمال.

  إعددداد دراسددة جدددوى لحاضددنة ومسددرعة األعمددال، والحصددول علددى رخصددة حاضددنة

 ومسرعة األعمال من قبل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

 إعداد دليل تنظيمي، والئحة منظمة لعمل المركز، ووثيقة للملكية الفكرية. 

  اجتياز اختبدار منظمدةWIPO  لالنضدمام لشدبكة المنظمدة العالميدة للملكيدة الفكريدة بعدد

 توقيع اتفاقية مع الهيئة العامة للملكية الفكرية في المملكة.

  تأسدديس وتشددغيل الخدددمات االلكترونيددة عبددر موقددع المركددز والتددي تشددمل: التسددجيل فددي

اءة اختراع، طلب انضمام لحاضنة الدورات التدريبية، طلب االستشارة، طلب تسجيل بر

 ومسرعة األعمال.

 .إعداد نظام الكتروني لدراسة الجدوى يساعد رواد األعمال في إتمام دراسات الجدوى 

  بناء مؤشرات خاصة باالبتكار وريادة األعمال مبنية على مؤشرات عالمية مثل المؤشر

 .REUTERSومؤشر  SCIMAGOالعالمي لالبتكار، ومؤشر 

  ً  تشغيل وإدارة مركز االبتكار وريادة األعمال: ثانيا

  تقددديم عدددد مددن الدددورات التدريبيددة والتددي اسددتهدفت فيهددا منسددوبي الجامعددة مددن طددالب

 وأعضاء والمجتمع.

 

 
 عدد الحضور اسم الدورة م

 )Onlineم )جميعها 2020الدورات التدريبية خالل 

 34 مقدمة في االبداع واالبتكار 1

 37 مقدمة في ريادة االعمال 2

 167 مهارات االبداع واالبتكار 3

 59 دور االبتكار وريادة االعمال االقتصادي 4

 23 االبتكار والبحث العلمي 5

 33 السمات الريادية 6

 14 االبتكار وبراءة االختراع  7

 Onlineحضوري و  2021الدورات التدريبية خالل 

 4 )حضوري(االبتكار والبحث العلمي )الباحثين ومنسوبي الجامعة(  8

  4 )حضوري(االبتكار وبراءة االختراع )الباحثين(  9

مهارات االبداع واالبتكار)الباحثين في الخطة االستراتيجية ومنسوبي  10

 Onlineالجامعة( 

، 249اليوم األول:

 262اليوم الثاني:

، 299اليوم األول: Onlineتطوير األفكار الريادية)المجتمع(  11

 الدورات التدريبية المقدمة من قبل المركز  42 جدول
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 عدد الحضور اسم الدورة م

 135اليوم الثاني:

  3 )حضوري(مهارات االبداع واالبتكار)منسوبي الجامعة(  12

  3 )حضوري(تطوير األفكار الريادية )البحثين في الخطة االستراتيجية(  13

  4 )حضوري(تطوير األفكار الريادية)الباحثين ومنسوبي الجامعة(  14

   

  رائدد أعمدال محتمدل  15لدـ  2020تقديم الدورة التأهيلية األولى "ابدأ مشروعك" خدالل

 األعمال.وجاري العمل على انضمامهم لحاضنة ومسرعة 

 

 
المتابعة  عدد المجتازين عدد المسجلين

 واالستشارات

 عدد المشاريع عدد المحاضرات

26 12 16 12 8 

 مالي 1صحي،  1صناعي،  1مشاريع خدمية،  5 قطاع المشاريع

 

  " رائدد أعمدال محتمدل  19لدـ  2021ابدأ مشروعك" خدالل تقديم الدورة التأهيلية الثانية

 وجاري العمل على تخريجهم من الدورة التدريبية.

  حيددددث تنوعددددت 2021استشددددارة خددددالل  15، و2020استشددددارات خددددالل  10تقددددديم ،

االستشارات حول تطوير الفكرة الريادية، تسجيل براءة االختراع ومددى جددوى الفكدرة 

 وحماية الملكية الفكرية. 

 أفكدار رياديدة مدن منسدوبي الجامعدة تدم  7امة مسابقة لألفكار الريادية، وتم فيهدا تقدديم إق

فددائزين وفقدداً لمعددايير معينددة بعددد تقددديم عدددد مددن  3تحكدديمهم مددن قبددل اللجنددة وإعددالن 

 الجلسات االستشارية وتوجيههم لتقديم الفكرة النهائية.

  لقاءات لتطوير األفكار الريادية المشاركة في المسدابقة قبدل انضدمامهم للددورة  9تم عقد

 التأهيلية. 

  مقدداالت حددول االبتكددار وريددادة األعمددال عبددر موقددع المركددز والتددي تضددمنت  3نشددر

المواضيع التالية: مقدمة في اإلبداع واالبتكار، واالبتكدار فدي البحدث العلمدي، ومهدارات 

 بداع.االبتكار واإل

  إعداد فيديو تعريفي عن المركز والخدمات المقدمة من خالل الحديث مع المستفيدين من

 خدمات المركز.

  إعددداد دراسددة حددول الفددرص االسددتثمارية فددي منطقددة الجددوف لتوجيدده مجدداالت االبتكددار

 وريادة األعمال.

 قادم.إعداد محتوى تدريبي خاص للمشاريع المحتضنة التي سيتم تفعيلها في العام ال 

  إعداد تقرير عن االبتكارات ومخرجات الجامعة االبتكارية لتسويق االبتكدارات وربطهدا

 بالجهات المعنية.

  تحفيز وتشجيع منسوبي الجامعة للمشاركة فدي تحدديات ومسدابقات خدارج الجامعدة مثدل

 تحدي منشآت وغيرها من الفعاليات. 

 ي لالبتكدار، واليدوم العدالمي للملكيددة تفعيدل اليدوم العدالمي لريدادة األعمدال، واليددوم العدالم

 الفكرية.

 الدورة التأهيلية ابدأ مشروعك  43 جدول
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 عدد الحضور تاريخ انعقادها اسم الدورة  م
 16 م12/11/2020 تطوير األفكار الريادية  1
 18 م16/11/2020 حاضنات ومسرعات االعمال 2
 13 م19/11/2020 منظومة االعمال 3
 لم تقدم بعد م23/11/2020 دور الجامعات في تطوير ريادة االعمال 4

 

 

 تاريخ االستضافة الموضوع م

 م12/11/2020 أهمية الجوانب القانونية في المشروع التجاري 1

 م15/11/2020 العوامل المساعدة لنهوض التجارة االلكترونية في السعودية  2

 م19/11/2020 التسويق الفعال للمشاريع الناشئة   3

 مEnglish Mastery 23/11/2020الحديث عن قصة نجاح شركة  4

 م26/11/2020 تحديات البدء بالمشاريع التجارية  5

 

 ً االبتكارات )تسجيالت براءات االختراع( حسب : مخرجات الجامعة من ثالثا

 المرحلة

 ابتكارات تم إيداع الطلب 1.3

 هـ1440تم تسجيل ثالثة ابتكارات لطالب كلية الهندسة بالهيئة السعودية للملكية الفكرية لعام 

 ابتكارات اجتازت الفحص الشكلي 2.3

 هـ1440للملكية الفكرية لعام تم تسجيل ستة ابتكارات لطالب كلية الهندسة بالهيئة السعودية 

 ابتكارات تحت التجهيز واإلنهاء 3.3

تعمل كلية الهندسة على تجهيز وإنهاء ابتكارين لطالب الكلية وسيتم تسجيلهم في الهيئة السعودية 

 للمليكة الفكرية فور االنتهاء منهم.

 منسوبى الجامعة براءات اختراع 3.4

 براءات اختراع، واحد داخل المملكة، والمتبقية في خارج المملكة. 4تم تسجيل 

 

 جهة تسجيل براءة االختراع العدد السنة المرحلة م

 ابتكارات كلية الهندسة :أوالً 

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية 3 هـ1440 ابتكارات تم إيداع الطلب 1

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية 6 هـ1440 ابتكارات اجتازت الفحص الشكلي 2

 سيتم البحث 2 جاري العمل عليها ابتكارات تحت التجهيز واإلنهاء 3

 منسوبى الجامعةت ثانياً: ابتكارا

 مكتب البراءات السعودي مدينة الملك عبد العزيز 1 هـ1441 ابتكار تم إيداع الطلب 4

 Interoco.com Copyright deposit 1 هـ1442 تم إيداع الطلبابتكار  5

 في الواليات المتحدة األمريكية 3 هـ1442 ابتكار تم إيداع الطلب 6

 المشاركة في فعالية األسبوع العالمي لريادة ااألعمال  44 جدول

 سلسلة مقابالت عبر سناب شات  45 جدول

 براءات االختراع في جامعة الجوف  46 جدول
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 ً  : مخرجات الجامعة البحثية واالبتكارية رابعا

ت، منتجات تفاصيل لمخرجات الجامعة البحثية واالبتكارية )بخالف األوراق العلمية( والتي تشمل نماذج االختراعات األولية، حلول التقنية، ابتكارافيما يلي 

زال العمل قائم. بشكل عام طبية، حلول اجتماعية، طرق مبتكرة لحلول التحديات الوطنية، حيث أن ابتكار ومنتج طبي تم تسجيلهم كبراءة اختراع، بينما البقية ما

 براءات اختراع للباحثين خارج المملكة أحدهم في الواليات المتحدة.  3خالل هذا العام تم تسجيل 

المجال الرئيسي 1نوع المخرجمخرج البحث القسمالكلية م

2للمخرج

الجهة الوطنية التي يمكن االستفادة منهاوصف المخرج

مركبات عضوية لها نشاط بيولوجي تحضير الكيمياءالعلوم1

 صديقة للبيئة

شركات األدويةمركبات عضوية لها نشاط بيولوجي صديقة للبيئةاالستدامة البيئيةابتكارات

الكيمياء الصيدلة2

الصيدلية

Novel neurological drug of 

combined valproic acid and 

topiramate 

وزارة الصحة وشركات األدويةالدوائي وتقنيات إيصال الدواءالتصنيع الصحة العامةمنتجات طبية

العلوم واآلداب  3

 بالقريات

 Preparation and Characteristics ofالكيمياء

Eco-Friendly Essential Oils and its 

Utilization for Finishing Cotton 

Fabrics 

األساسية الصديقة تحضير واستخالص الزيوت الصحة العامةمنتجات طبية

للبيئة ذات الرائحة العطرة من المصادر الطبيعية 

لها واستخدامها في تجهيز األقمشة القطنية 

 المبيضة

شركات إنتاج األقمشة الطبية

العلوم واآلداب  4

 بطبرجل

علوم 

الحاسب

 استخدام نظم المعلومات الجغرافية في قياسالزراعةحلول التقنيةقياس إنتاجية الزيتون

 انتاجية الزيتون بمنطقة الجوف

المؤسسات الزراعية

العلوم واآلداب  5

 بطبرجل

علوم 

الحاسب

A Hybrid CNN-LSTM Model for 

SMS Spam Detection in Arabic 

and English Messages 

نماذج اختراعات 

أولية

تقنية المعلومات 

واالتصاالت

An intelligent model for detecting 

SMS spam messages 

شركات االتصاالت

 الوطنية التحديات لحلول مبتكرة طرق اجتماعية، حلول طبية، منتجات ابتكارات، التقنية، حلول األولية، االختراعات نماذج: المخرج نوع 1
 النقل والتعمير، اإلنشاء المتجددة، الطاقة واالتصاالت، المعلومات تقنية االجتماعية، التنمية التنمية، الزراعة، البيئية، االستدامة العامة، الصحة: )تشمل والتي الوطنية األولوية حسب للمخرج الرئيسي المجال 2

 (.الفضاء واألمن، الدفاع والعمرة، الحج والتكرير، الكيماويات المياه، وإدارة إنتاج والغاز، والنفط التعدين اللوجستية، والخدمات

مخرجات الجامعة االبتكارية 47 جدول
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المجال الرئيسي  1نوع المخرج مخرج البحث  القسم الكلية م

 2للمخرج

 الجهة الوطنية التي يمكن االستفادة منها وصف المخرج

العلوم واآلداب  6

 بطبرجل

علوم 

 الحاسب

Internet of things: Detection of 

levels of Fertilizer needed for soil 

 المؤسسات القطاع الزراعي الكشف عن مستويات األسمدة الالزمة للتربة الزراعة حلول التقنية

 A novel composite of chitosan الكيمياء العلوم 7

functionalized-activated 

carbon/montmorillonite clay for 

remove of heavy metals 

إنتاج وإدارة  ابتكارات

 المياه

مركب جديد من الشيتوزان المنشط وظيفيًا من 

الكربون / طين المونتموريلونيت إلزالة المعادن 

 الثقيلة لمعالجة مياه الصرف الصحي

 الزراعةمؤسسات قطاع الري و
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مركز أبحاث الزيتون

من الغذائي والحفاظ على ي الجهود المبذولة للحفاظ على األتشارك جامعة الجوف ف

البيئة والسالمة الصحية وذلك من خالل مركز أبحاث الزيتون يعتبر الزيتون ضمن خمسة 

للجامعة، يعتبر مركز أبحاث الزيتون بجامعة الجوف محاور ضمن الخطة االستراتيجية البحثية 

من اهم اإلدارات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي ويضم حاليا مختبر خاص 

بالتحاليل الخاصه بجودة زيت الزيتون والعمل جاري حاليا للتوسع بعمل جميع التحاليل النباتية 

أبحاث خالل الثالث سنوات الماضية  10ثر من داخل المختبر، حيث قام المركز بإنجاز اك

أبحاث خاصة بالزيتون تحت االجراء تتناول مواضيع المقننات المائية للري والتلوث  10وهناك

الناجم عن المعاصر واثر بعض المركبات على صحة االنسان، كما أقيم العديد من ورش العمل 

مشاركة بشكل أساسي مع القافلة والمحاضرات الخاصة بالزيتون بالمواضيع المختلفة وال

 االرشادية الزراعية التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة  ومبادرة التثقيف الزراعي.

 طباعة نشرات علمية وتوعويةأوالً: 

مطوية عن اهم فوائد زيت الزيتون وبرنامج تسميد أشجار الزيتون 4000تمت طباعة عدد 

 والمحاضراتورش العمل ثانياً: 

 الرعاية األفضل الشجار الزيتون

أقام مركز أبحاث الزيتون محاضرة عن الرعاية األفضل الشجار الزيتون عن بعد بتاريخ  

 42بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وكان عدد الحضور  23/3/1442

 مشارك من داخل لجامعة وخارجها من المهتمين بقطاع الزيتون.

 الممارسات الزراعية السليمة في الظروف الجوية المتقلبة

بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة اقام مركز ابحاث الزيتون محاضرة عن 

الممارسات الزراعية السليمة في الظروف الجوية المتقلبة بمقر القافلة االرشادية في سكاكا 

من المهتمين  34البيئة والمياه والزراعة و وبحضور مدير فرع وزارة 26/3/1442بتاريخ 

 داخل مقر القافلة االرشادية 
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 لي للزيتونورشة عمل طرق القطف اآل 

ورشة عمل عن طرق القطف االلي للزيتون  1442/ 4/4أقام مركز أبحاث الزيتون بتاريخ 

ة في بالتعاون مع وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر وشركة الجوف للتنمية الزراعي

مقرالشركة  في بسيطا وتم الشرح العملي الهم المعدات الخاصة بالقطاف االلي وانواعها واالت 

 مشارك من داخل الجامعة وخارجها   31التقليم وحضرها عدد 

 محاضرة الواقع والممارسات المثلى النتاج زيت الزيتون 

من هيئة أعضاء 22بحضور  3/7/1442اقام مركز أبحاث الزيتون محاضرة عن بعد بتاريخ 

التدريس والطالب من خالل النشاط الثقافي بكلية العلوم استعرضت واقع الزيتون بالمملكة 

مليون وقيمة انتاج  20كثاني اكبر قطاع لالشجار المثمرة بعد النخيل حيث تجاوزت اعداداها 

يتر/سنه وهو ل 0.9بحدود ثلث االستهالك المحلي اذ ان معدل استهالك الفرد بالمملكة نما حتى 

جيد كما ان هناك نمو متسارع نتيجة منع زراعة االعالف خاصة للزراعات المكثفة  نتيجة 

م فقط وتم 3 4000الخطط الزراعية للتقليل من استهالك المياه الن أشجار الزيتون تستهلك 

عرض اهم الممارسات الزراعية من ري وتسميد وتقليم وقطاف الى بأنواعه المختلفة حسب 

 الزراعة واهم األساليب النتاج زيت زيتون عالي الجودة.نوع 

 هم التهديدات التي تواجههأالغطاء النباتي بالمملكة و 

بحاث الزيتون بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع محاضرة عن بعد بسبب الظروف أقام مركز أ

من  44وكان عدد الحضور  16/8/1442التي يمر بها العالم من جائحة كورونا بتاريخ 

المهتمين من داخل وخارج الجامعة تناولت واقع الغطاء النباتي بالمملكة وتنوعه الطبيعي واهم 

 التهديدات التي تواجهه 

 التحكيم والمشاركةالثاً: ث

بالتعاون مع امارة منطقة الجوف تعمل الجامعة ممثلة بمركز أبحاث الزيتون على  -

 جانب التحكيم لجائزة الجوف للتميز واالبداع ومن ضمن هذه الجوائز فرع 

 الزراعة والتصنيع الغذائي -1

بتحكيم جائزة امير كما يعمل مركز أبحاث الزيتون بشكل سنوي مع امانة الجوف  -2

 المنطقة لزيت الزيتون

 األبحاث المنشورة السابقة للمركزرابعاً: 
 

Publications title 

Microbiological and Chemical  Studies on Bacillus thuringensis in olive tree 

environments in Kingdom of Saudi Arabia 

Evaluation of antioxidant, anti-cholinesterase anti-inflammatory potential 

and hepato-protective effect of olive leaf extract cultivated in Sakaka City, 



 

63 
 

Saudi Arabia. 

Fortification and stabilization of olive oil using date fruit byproducts 

biomolecules as a functional food 

Morphological, isoenzimatic and molecular characterization of olive varieties 

in AL JOUF (Saudi Arabia) 

Comparison of growth factors in olive cultivars in KSA. Pruning and 

fertilizers 

Physiochemical characteristics of olive oil obtained  from different cultivars 

in Aljouf area of Saudi Arabia 

Studies on the protective effect of olive oil and olive extracts on the anti-

depressant drug induced  toxicity to pregnant mice 

 Metabolomics analysis of 

different of olea plants growing in Saudit Arabia and olea growing in native 

countries 

 Bioremediation of olive mill wastewater and its 

sludge for re-use in irrigation and agricultural perposes 

 

 األبحاث الجاريةخامساً: 

يشرف المركز على مجموعة بحثية من خمسة أبحاث لعدد من الباحثين من داخل الجامعة 

 وتحت عنوان:   5.017وذات معمل تأثير   Q1وخارجها وتم نشر بحث بمجلة 

Antiulcer Potential of Olea europea L. cv. Arbequina Leaf 

Extract Supported by Metabolic Profiling and Molecular 

Docking. 

Polyphenol Profiling and Antioxidant Activity of the drupes of 

Five Varieties of Olea europaea. 

Irrigation Water Conservation forOlive Trees and its Effect 

onthe Yield and Oil Characteristicsunder the Northern Saudi 

Arabia Conditions 

The influence of location and harvest time on the oil production 

and fruit yield of 'Arbequina' olive cultivar in Aljouf region 
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 المعمل المركزى
 

ً ألهــداف الجامعــة االســتراتيجية والتــي تتمثــل في استكمال منظومة البحث العلمي  تحقيقــا

والتطوير والجــودة والريــادة واالنتقــال مــن بيئــة التعلــم التقليديــة إلــى بيئــة التعلــم 

ة الجامعة على االبتكار بمستوى متميز ودقة عالية وصوال للريادة التفاعلــي وتحسين قدر

والعالمية، فقـد تـم إنشاء المختبر المركزي وتوفير األجهزة العلمية الحديثة والمتطورة إلجراء 

التحاليل والقياسات الدقيقة لالهتمام بالبحوث األساسية وبحوث التطوير. وخدمة أعضاء هيئة 

ي المجاالت العلمية المختلفة و طالب الدراسات العليا من الكليات المختلفة ف التدريس والباحثين 

كما يقدم المختبر  بجامعة الجوف لتعزيز مكانة الجامعة التنافسية في المجاالت التعليمية والبحثية.

المركزي مجموعة من الخدمات التحليلية عالية الجودة للمراكز البحثية والشركات والجامعات 

 السعودية

 

 الهيكل التنظيميأوالً: 

 

 
 

 الوحدات التابعة ثانياً: 

يتكون المختبر المركزي من اربع وحدات اساسية وكل وحدة تتضمن عدد من االقسام وقد تم 

 تفعيل وحدة واحدة وجاري استكمال باقي الوحدات مستقبلياً كما يلي:

  وحدة المجاهرااللكتروني و التصوير •

  قسم المجاهر

  الحيويقسم التصوير 

وكيل الجامعة للدراسات العليا و 
البحث العلمي

مدير المختبر المركزي

مشرف وحدة 

االلكتروني و التصويرالمجاهر

المجاهرقسم 

التصوير الحيويقسم 

مشرف وحدة

زراعة الخاليا و االنسجة

قسم تحليل االنسجة

قسم زراعة الخاليا

بيت الحيوان

مشرف  وحدة

الكيمياء الحيوية و االحياء 
الجزيئية

التحليل الحيويقسم

الجينومقسم

التحليل الطبيةقسم

مشرف وحدة

التحليل الكيميائي و الطيفي

التركيب البلوري للموادقسم 

لكيمياء التحليليةقسم ا

التحليل الكيميائي قسم 
والفيزيائي للمواد
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  وحدة زراعة الخاليا و االنسجة •

  قسم تحليل االنسجة

  قسم زراعة الخاليا

  بيت الحيوان

  وحدة الكيمياء الحيوية و االحياء الجزيئية •

  قسم التحليل الحيوي

  قسم الجينوم

  قسم التحليل الطبية

  حدة التحليل الكيميائي و الطيفيو •

  قسم التركيب البلوري للمواد

  الكيمياء التحليليةقسم 

 قسم التحليل الكيميائي والفيزيائي للمواد

 هزة التابعة للمختبر المركزيجاألثالثاً: 

 

 The Thermogravimetric Analyzer    جهااز التحليال الاوزني الحاراري

(TGA)               

 

 جهاز يقوم بعمل اختبارات للمواد لتعيين خواصها الحرارية وتشارك في االعمال

 البحثية تستخدم لقياس كل من:

 –صناعة مواد البناء  - صناعة البوليمرا ت - صناعة البتروكيماويات -*التطبيقات:

 المجاالت البحثية  - الزيوت  -صناعة األدوية – صناعة المواد السيراميكية

 

 

 

 Differentialجهاز التحليل التفاضلي الكالورميتري          

Scanning Calorimeter (DSC) 

يستخدم لتحليل المركبات عن طريق قياس كمية الحرارة الممتصة 

والمبدأ األساسي في هذه الطريقه هو جعل  والمنبعثة من تلك المركبات
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العينه والماده القياسيه عند نفس درجة الحراره وذلك عن طريق تطبيق طاقه كهربائيه وذلك 

  . أثناء تسخينها أو تبريدهما بسرعه خطيه منتظمه

صناعة  –صناعة مواد البناء  - صناعة البوليمرا ت - صناعة البتروكيماويات -التطبيقات:

 المجاالت البحثية  - الزيوت  -صناعة األدوية - صناعة االغذية  – المواد السيراميكية

Fourier Transform InfraRed (FT-IR Spectrometer) 

 وفوق البنفسجيةجهاز التحليل الطيفي في مجال األشعه المرئية 

يقوم هذا الجهاز بتحليل جميع أنواع العينات سواء كاندت صدلبة أم  

سددائلة أم غازيدددة و لمعرفددة التركيدددب الجزيئددي لهدددا. وذلددك بقيددداس 

األشدددددعة تحدددددت الحمدددددراء النافدددددذة أو الممتصدددددة بواسدددددطة هدددددذه 

العينات.وقياس تركيز العديد من المواد على مدى واسع من الطدول 

ومنطقدددة األشدددعة فدددوق  قدددة الضدددوء المرئدددىالمدددوجى يشدددمل منط

 .البنفسجية

 –حشو االسنان  –صناعة االدوية  -صناعة مواد البناء  -صناعة البوليمرا ت -التطبيقات:*

  المجاالت البحثية المختلفة -تحليل الحصوات  - صناعة البتروكيماويات

 

Raman Spectroscope(RS) 

 طيف رامان جهاز تحليل

يقددوم هددذا الجهدداز بتحليددل البنيددة الجزيئددة والخددواص الجزيئيددة للمددواد عددن 

 طريق مراقبة سالسل رامان للمواد 

 –صناعة االدويدة  -صناعة مواد البناء  -صناعة البوليمرا ت -التطبيقات:

  المجاالت البحثية المختلفة -تحليل الحصوات  - صناعة البتروكيماويات –حشو االسنان 

 

Surface area and pore size analyzer (SA-PSA) 

 جهاز قياس مساحة السطح والمسامية للمواد 

جهاز يقوم بعمل علي قياس السطح النوعي للجزيئات بستخدام النيتروجين 

 وقياس المسامية لتلك الجزيئات

صددناعة  –صددناعة االدويددة   -صددناعة مددواد البندداء  - صددناعة البددوليمرا ت -*التطبيقددات:

  المجاالت البحثية المختلفة - البتروكيماويات

 



 

67 
 

Particle size analyzer (PSA) 

 جهاز قياس حجم الجزيئات المواد

 جهاز يقوم بعمل علي حجم الجزيئات 

صددناعة  -صددناعة مددواد البندداء  - صددناعة البددوليمرا ت -*التطبيقددات:

  المجاالت البحثية المختلفة - صناعة البتروكيماويات –االدوية  

Temperature Programmed Reduction/Oxidation/Desorption 

(TPDRO) 

 جهاز قياس التغير في الضغط والحرارة عن طريق المواد الفعالة

تقييم نشاط المحفز عن طريدق اإلمتصداص الكيميدائي للجزيئدات الغازيدة 

 على المواقع النشطة على السطح

 - صناعة البتروكيماويات -صناعة مواد البناء  - صناعة التعدين والمحفزات -*التطبيقات:

  المجاالت البحثية المختلفة

Scanning Electron Microscopy (SEM) 

 جهاز المجهر اإللكتروني الماسح

  يمتاز الجهاز بدرجة عالية جداٌ من نقاء الصورة •

مرة مما يتيح لنا فحص و دراسة  300000يصل إلى تكبيرات تصل إلى  •

  مجال النانوتكنولوجيالعينات في 

يمتاز الجهاز بخاصية التفريغ القليل و الكبير مما يتيح تصوير العينات  •

 ٌ   الجافة و الرطبة معا

حشددو  –صددناعة االدويددة  -صددناعة مددواد البندداء  -صددناعة البددوليمرا ت -التطبيقااات:* •

المجدداالت  -العينددات البيولوجيددة صددناعة البتروكيماويددات –االسددنان 

  المختلفةالبحثية 

Transmission Electron Microscopy (TEM) 

 جهاز المجهر اإللكتروني النافذ

واحدٌ من أهم و أقوى طرق التوصيف  المجهر اإللكتروني النافذ •

في علوم المواد و يقدم المجهر صور عالية الدقة، مما يسمح باسدتخدامه 

 .في التطبيقات التعليمية، والعلمية، والصناعية
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Atomic Force Microscopy (AFM) & Scanning Tunnelling 

Microscopy (STM) 

 جهاز مجهر القوة الذرية

جهاز يستخدم في مجال تقنية النانو لمعرفدة ورسدم تضداريس السدطوح ذات األبعداد 

 .النانوية والميكرونية

حشدو  –صدناعة االدويدة  -صدناعة مدواد البنداء  -صناعة البوليمرا ت -*التطبيقات:

  المجاالت البحثية المختلفة -العينات البيولوجية صناعة البتروكيماويات –االسنان 

X-Ray Powder Diffraction (XRD-7000S) 

 جهاز التحليل باالشعة السينية

 تيجة القياس يتم تحديد كل من: نقياس حيود األشعة السينية للمواد و من ب

  االتجاهات.المسافات البينية للذرات في جميع -1

  تحديد أبعاد الوحدة األساسية للشبكة البللورية.-2

ألددف شددكل  185تعريددف و توصدديف المددادة عددن طريددق قاعدددة بيانددات تضددم -3

ليهدا انتمدى تبللورى لعنصر و مركب و ذلك لمعرفة أى مدن المدواد و المركبدات 

  العينة و كذلك الشكل البللوري لها.

  في إتجاه معين.تعيين حجم الحبيبات البللورية -4

 –صناعة االدوية  -صناعة مواد البناء  -صناعة البوليمرا ت -التطبيقات:*

  المجاالت البحثية المختلفة -العينات البيولوجية صناعة البتروكيماويات –حشو االسنان  

Nuclear magnetic resonance (NMR) 

 جهاز مطيافية الرنين المغناطيسي النووي

تستخدم الخواص المغناطيسية لبعض النويدات الذريدة. وهدي تحددد تقنية بحثية 

  .الخواص الفيزيائية والكيميائية للذرات أو الجزيئات التي تضمها

 –صدناعة االدويدة  -صدناعة مدواد البنداء  -صناعة البدوليمرا ت -التطبيقات:*

  المجاالت البحثية المختلفة- صناعة البتروكيماويات

X-ray Fluorescence Spectrometer (XRF) 

 جهاز التحليل الطيفي الفلورسينسى باألشعة السينية

بشددكل خدداص أو فددي المجدداالت  جهدداز يسددتخدم لتحليددل العناصددر

ومواد البناء، أو  الفلزات مثل تحليل التحليل الكيميائي المختلفة في

 وعلم اآلثار وعلم األدلة الجنائية الجيوكيمياء في مجاالت
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 –حشدو االسددنان  –صددناعة االدويدة  -صددناعة مدواد البنداء  -البدوليمرا ت صدناعة -*التطبيقدات:

  المجاالت البحثية المختلفة -صناعة 

Inductively Coupled Plasma (ICP) 

 جهاز التحليل الطيفي باستخدام بالزما الحث المزدوج

  جهاز يستخدم لتحليل اغلب عناصر الجدول الدورى فى زمن قصير جدا

وبحساسية عالية تمكنه من قياس جزء من الترليون من الجرام من المادة  

 –الصناعية  –البيئية  –)الجيولوجية  ويستخدم فى كثير من المجاالت

 الغذائية(. –الطبية  -النووية

Ultra performance liquid 

chromatography-mass) 

spectrometry )UPLC/MS/ MS 

 بجهاز الكروماتجراف السائلجهاز طيف الكتلة متصل 

أهم تقنية في تقنيات الفصل الكيميائي بين المواد، 

وأكثرها شيوًعا في مختلف الصناعات ومجاالت 

 البحث المختلفة.

  -التطبيقات:*

،والطبية،وعلم األطعمة ،ومجاالت  ،والصيدالنية،والبترول،والكيمائية البيئية معظم الصناعات:

  لبحثية المختلفةأخرى متعددة والمجاالت ا

Gas chromatography- Mass Spectrometry (GC-

Mass) 

 جهاز كروماتوغرافيا الغاز ملحق بمطياف الكتلة

القابلة للتطاير  المركبات العضوية وكشف جهاز يستخدم لتحليل 

مختلفة  ويستخدم فى كثير من  مركبات ال عضوية من غازية ومزائج

 الغذائية(. –الطبية  -النووية –الصناعية  – البيئية –)الجيولوجية  المجاالت

،والطبية،وعلم  ،والصيدالنية،والبترول،والكيمائية البيئية معظم لصناعات: -التطبيقات:*

  األطعمة ،ومجاالت أخرى متعددة والمجاالت البحثية المختلفة

Confocal microscope 

 جهاز المجهر البؤري

وشدددبه  علدددم األحيددداء فدددي أبحددداثيسدددتخدم هدددذا الندددوع مدددن المجددداهر بكثدددرة 

 .الموصالت
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Real- Time PCR System 

 جهاز تفاعل البلمرة بواسطة جهاز تفاعل البلمرة التسلسلي

 

  DNA ذاتى التشغيل يقوم بمضاعفة جزيئات حمض جهاز

 المساعدة  االجهزة المعملية 

 

 اللوائح و الضوابط 

المركزى لتسيير العمل في المختبر المركزي الالئحة التنفيذية والمالية للمختبر  تم إعداد

المختبر وذلك الستقبال العينات وتحليلها وتنظيم ورش العمل والدورات  وإدارة

 الالئحة التنفيذية والمالية. التدريبية وخدمة المجتمع، والمختبر في انتظار اعتماد 

 النماذج 

و مواصفاتها ووضع  تم عمل نمادج خاصة لكل جهاز بالمختبر تتعلق بتسليم العينات

خطة الستقبال عينات مدعومة من قبل وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

للمختبر المركزي من كليات الجامعة وتوفير تحليل للعينات على بعض اجهزة المختبر 

مع وضع عدد محدد من التحاليل الخاصة بكل جهاز ، و تم االعالن عن االجهزة و 

 ليل ورفعها علي الموقع االلكتروني للمختبر المركزيعمل نماذج لتح

 أنشطة المختبر المركزيرابعاً: 

 العديد من األنشطة المتنوعة والمميزة اقام المختبر المركزي

 استقبال وتحليل العينات -1

( عينة من عينات اعضاء هيئة التدريس 536( تحليالً لــ )1437قام المختبر بانجاز ) 

الدراسات العليا بالجامعة، حيث قام المختبر ببداء فترة تجريبة اولي وطالب وطالبات 

لتشغيل واستقبال عينات مدعومة العضاء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات 

العليا من كليات الجامعة وتوفير تحليل للعينات على ستة اجهزة بالمختبر، ثم تم البدء 

ة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس الذين في الفترة الثانية الجراء التحاليل لطلب

لديهم ابحاث مدعومة من الجامعة وذلك بفتح ثالث عشر جهاز بالمختبر  وذلك استعددا 

الستقبال العينات علي جميع اجهزة المختبر المركزي، وعمل نماذج لتحليل ورفعها 

 علي الموقع االلكتروني للمختبر
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 2021-2020عدد التحاليل التي تم إنجازها على أجهزة المختبر المركزي  19شكل 

 

 

 

 2021-2020عدد التحاليل التي تم إنجازها للكليات  20شكل 

 

 

1099

338

عدد التحاليل التي تم أنجازها 

للكليات

كلية العلوم كلية الصيدلة
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 ورش العمل -2

نظم المختبر المركزي بجامعة الجوف ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا بالجامعة 

الرنين المغناطيسي النووي، النظرية والمعالجة والتحليل( بعنوان )جهاز مطيافية 

وهدفت الورشة إلى تدريب وتنمية مهارات الفئة المستهدفة وتعريفهم على جهاز 

وتطبيقاته في المجاالت الكيميائية  (NMR) مطيافية الرنين المغناطيسي النووي

العلمية والطبية والصناعية وغيرها، وكذلك االطالع على أحدث الموضوعات 

وتضمنت الورشة إلقاء عدد من المحاضرات عن بعد من قبل ، والتطبيقية على الجهاز

 .نخبة من المتخصصين على جهاز مطيافية الرنين المغناطيسي النووي وتطبيقاته

ً وطالبة تم تقسيمهم إلى ثالث مجموعات للتدريب  35وقد شارك في الورشة  طالبا

المهندسين من شركة جول باإلضافة إلى فريق المختبر العملي على الجهاز بإشراف 

وتم تدريبهم على كيفية تحضير العينات واستخدام الجهاز للتحليل وكذلك  ،المركزي

 .استخدام برنامج التحليل للبيانات

 الدورات التدريبية -3

نفذ المختبر المركزي بجامعة الجوف دورة تدريبية بعنوان التبقع المناعي واستخدام 

المجهر البؤري بالليزر وتحليل الصور ألعضاء هيئة التدريس بشطري الرجال 

وهدفت الدورة التي استمرت ليومين  .والنساء من كلية الطب والصيدلة والعلوم

متتالين إلى تدريب وتنمية مهارات الفئة المستهدفة وتعريفهم على جهاز المجهر 

وقام د.زياد العنزي مدير  .مختلفة( وتطبيقاته في المجاالت الConfocal البؤري)

المختبر المركزي بتقديم شرح على الطريقة العملية لتحضير العينة بالتبقع المناعي 

 HepG2 human( liverمن زراعة الخاليا خط خاليا سرطان الكبد البشري 

cancer cell line كما تم التدريب على الجهاز بإشراف م.جوريديكس وذلك )

 ً  على التصوير الفلوري على مجهر المسح بالليزر البؤري وتحليل بتدريبهم عمليا

 .الصورة
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 الكراسى العلمية 

 أوالً: مقدمة

والعشرين، وال تُعَدُّ الجامعات منبراً من منابر العلم والمعرفة في كل مجتمعات القرن الحادي 

يتحقق الدور الذي تلعبه الجامعات إال بتحقيق الّريادة في شتى مجاالت البحث العلمي ال سيّما 

الكراسي العلمية وقد ولدت فكرة الكراسي العلمية من رغبة المؤسسات التعليمية ومراكز 

ن من البحث العلمي في تحقيق شراكة فاعلة بينها وبين مختلف قطاعات المجتمع بحيث يمك

خاللها االستفادة من الخبرات العلمية والبحثية للعلماء والباحثين المتميزين في تطوير المعارف 

والعلوم في مجاالت تخصصهم والعمل على تطبيق نتائج البحوث والدراسات في حل مختلف 

 .مشاكل قطاعات المجتمع واإلسهام في دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية

المنطلق يأتي تبني جامعة الجوف لمشروع تأسيس برامج الكراسي العلمية وتطويرها ومن هذا 

بما يتوافق مع أهدافها االستراتيجية وحاجة المجتمع المحلي والوطني للدراسات واألبحاث التي 

تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل االستفادة من الخبرات العلمية واألكاديمية 

 بالجامعة والتي يمكن استقطابها في ضوء برامج الكراسي العلمية وأهدافهاالمتاحة 

 ثانياً: كراسي علمية جاري العمل فيها

 

  كرسي صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبد هللا بن عبد العزيز ألبحاث الوحدة

 الوطنية ودورها في ترسيخ األمن.

 الرؤيه

وواجباتها ويساهم بفاعلية في بناء الوحدة الوطنية وتعزيز  ةبناء جيل يؤمن بحقوق المواطن

 االمن الوطني

 الرسالة

توفير البيئة األكاديمية والبحثية والمثالية لدراسة كل ما يتعلق بمفهوم الوحدة الوطنية ودورها 

في ترسيخ االمن الوطني والفكري واالقتصادي واالجتماعي واالخالقي وتوظيف االدوات التي 

 في ترسيخ هذا المفهوم ومعالجة كل ما يتعلق به.تساهم 

 األهداف

  تعزيز الوحدة الوطنية وحقوق المواطنة وواجباتها بما يتسق والنظام السياسي

 واالجتماعي السعودي. 

  استشراف قضايا الوحدة الوطنية وتهديداتها كالتعصب والتشرذم وصياغة اليات

 مواجهتها.

 عزيز المسؤولية االجتماعية تجاهه.تنمية الشعور باالنتماء للوطن وت 

 .المساهمة في البناء الفكري القويم لفئة الشباب ومنحهم اهمية خاصه 
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  ابراز دور المؤسسات التعليمية التربوية والثقافية والدعوية في ترسيخ مفاهيم الوحدة

 الوطنية.

  وصوالً الى اعالء قيم الحقوق والواجبات والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة االجتماعية

 ترسيخ المواطنة والوحدة الوطنية

 ابراز اهمية الوحدة الوطنية في تحقيق التنمية الشاملة 

  ابراز دور الوحدة الوطنية في ترسيخ االمن الفكري 

 ابراز دور الوحدة الوطنية في ترسيخ االمن الوطني 

 ابراز دور الوحدة الوطنية في ترسيخ االمن االقتصادي 

  الوطنية في ترسيخ االمن االخالقيابراز دور الوحدة 

تم عمل الفعاليات خاصة كرسي صاحب السمو الملكي األمير متعب بن عبد هللا بن عبد العزيز 

ً   1442-1937خالل  ألبحاث الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ األمن للفعاليات  هـ وذلك طبقا

 التالية:

 مؤتمر الوحدة الوطنية -1

ر 
تم
مؤ

 

ة 
ني
ط
لو
 ا
دة
ح
لو
ا

2:
 

"
ضة

نه
ع 
رو
ش
 م
ن
ط
لو
"ا

 

عدد  اهداف المؤتمر

 المشاركين

تاريخ ومكان 

 االنعقاد

  إبراز القيم والثوابت الوطنية للمملكة العربية

 السعودية.   

  ،استحضار المكانة الدينية للمملكة العربية السعودية

 كأساس للوحدة والنهضة الشاملة.

 إبراز المكانة الحضارية والتاريخية للملكة العربية 

 السعودية كأساس للوحدة والنهضة الشاملة

  ،إبراز المكانة االقتصادية للمملكة العربية السعودية

 كأساس للوحدة والنهضة الشاملة

  إبراز دور التالحم بين القيادة والمجتمع كركيزة

 للتطور والنهضة، كأساس للوحدة والنهضة الشاملة.

  إبراز دور العلم والمعرفة في وعي المجتمع

 ه ونهضته.ووحدت

200 

 منهم

 متحدثا 30

 يومان

22 – 23 

جمادى الثاني 

 هـ 1438

 

 الدورات التدريبية و ورش العمل  -2

الفئة التي  الموضوع م

 استهدفت

 أهم نقاط المحاضرة المكان

غرس القيم وأثره في تعزيز األمن  1 .1

 الفكري

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

بجامعة 

 الجوف

مسرح 

كلية 

 العلوم

 مفهوم القيم، ومعناها لغةً واصطالحاً 

خصائص القيم، وارتباطها بمشاعر 

 اإلنسان، 

أساليب تكوين القيم التي تشمل اإلقناع، 

 القدوة، الدين، القوانين، اإلعالم.
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الفئة التي  الموضوع م

 استهدفت

 أهم نقاط المحاضرة المكان

 دور القيم في تعزيز األمن الفكري،

مفهوم األمن الفكري، وأبرز القيم المؤثرة 

عتدال، التسامح، فيه، كقيم المواطنة، اال

 االنتماء، والوسطية

غرس القيم اإليجابية وإسهامه في إنشاء 

 الفرد الصالح.

 

تنمية المهارات األساسية ودورها  2 .2

( 1في األمن الفكري والمجتمعي )

مهارة الحفظ واالسترجاع: )حفظ 

 القرآن أنموذجا(

طالب 

جامعة 

 الجوف

مسرح 

كلية 

 العلوم

 باألمن.أوال: عالقة اإلسالم 

ثانيا: تحقيق القرآن للمنظومة األمنية في 

 اإلسالم.

 ثالثا: القرآن واألمن الفكري.

رابعا: منهج القرآن في صيانة العقل 

 المسلم.           

 

مهارات التفكير وأثرها في األمن  3 .3

 الفكري

طالب 

جامعة 

 الجوف

مسرح 

كلية 

 العلوم

 .مفهوم مهارات التفكير 

  مهارات التفكير:لماذا نبحث في 

فرض الشارع الحكيم على المسلم أن -أ

 .يتكلم بعلم، ويحكم بعدل

نهى الشارع الحكيم المسلم عن بطر -ب

 .الحق، وغمط الخلق

قصد الشارع إلى أن يحّصل المسلم -ج

اليقين في دينه، ومدح الموقنين وذم 

 .المقلدين

 :نماذج من مهارات التفكير 

 مهارة االستدالل. 4

 االستنباط.مهارة 5

 مهارة التعليل.6

تعزيز األمن الفكري من خالل  4 .4

 المنهاج الدراسي

عضوات 

هيئة 

التدريس 

بجامعة 

 الجوف

مجمع 

كليات 

 البنات 

 دور المناهج في حماية األمن الفكري:

يتمثل دور المناهج في حماية األمن 

 الفكري:

ربط مناهج التعليم العام بالقيم اإلسالمية من  •

والمحتوى، مع التركيز على حيث األهداف 

 غرس العقيدة الصافية في نفوس الناشئة.

تضمين مناهج التعليم العام مفاهيم األمن  •

الفكري بغرض حفظ الوطن وتأمينه من 

 الغزو الثقافي.

تفعيل الجانب الوجداني في المناهج بغرض  •

ترسيخ القيم في أذهان الناشئة بما فيها قيمة 

الفكري على  األمن بمفهومه العام واألمن

 وجه الخصوص.

تنمية المهارات األساسية ودورها  5 .5

 في األمن الفكري والمجتمعي

 ( مهارة احتراف الخط العربي2)

طالب 

جامعة 

 الجوف

مسرح 

كلية 

 العلوم

دور تنمية المهارات اللغوية في تعزيز  .1

 األمن الفكري والمجتمعي.

ذكر عشرة قواعد في تنمية المهارات 

اللغوية لضبط التعامل الصحيح مع 

النصوص الشرعية الواردة باللغة العربية؛ 
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الفئة التي  الموضوع م

 استهدفت

 أهم نقاط المحاضرة المكان

مع االستدالل لكل قاعدة، وتوضيحه ببعض 

 األمثلة

األمن المعلوماتي ودوره في األمن  6 .6

 الفكري

طالبات 

جامعة 

 الجوف

مجمع 

كليات 

 البنات 

 أهمية االمن الفكري:  -

 مفهوم االمن الفكري  -

 أسباب االنحراف الفكري -

 كيفية تحقيق االمن الفكري -

 سياسات المملكة في حماية االمن الفكري. -

 المؤسسات المعنية بتحقيق االمن الفكري. -

دور االمن المعلوماتي في حفظ االمن  -

 الفكري 

مهارات التفكير وأثرها في األمن  7 .7

 الفكري

طالب 

 الثانوي

 

مسرح 

 إدارة تعليم

 الجوف

 .مفهوم مهارات التفكير 

 :لماذا نبحث في مهارات التفكير 

فرض الشارع الحكيم على المسلم أن -أ

 .يتكلم بعلم، ويحكم بعدل

نهى الشارع الحكيم المسلم عن بطر -ب

 .الحق، وغمط الخلق

قصد الشارع إلى أن يحّصل المسلم -ج

اليقين في دينه، ومدح الموقنين وذم 

 .المقلدين

  مهارات التفكير:نماذج من 

 مهارة االستدالل. 

 مهارة االستنباط.

 مهارة التعليل.

تنمية المهارات األساسية ودورها  8 .8

 في األمن الفكري والمجتمعي

 ( تطوير المهارات اللغوية4)

طالب 

جامعة 

 الجوف

مسرح 

إدارة تعليم 

 الجوف

 اللغة وأثرها في الفكر.-

 الجهل باللغة وأثره في االنحراف الفكري.-

القرآن وأثره في -وسائل تطوير اللغة -

 تطوير اللغة. 

 

تنمية المهارات األساسية ودورها  9 .9

 في األمن الفكري والمجتمعي

 ( مهارة الكتابة واإلمالء4)

طالب 

جامعة 

 الجوف

مسرح 

كلية 

 العلوم

نماذج من طرائف التصحيف والتحريف -1

 .عند المتقدمين

بقواعد طرق تحسين الكتابة واالنضباط -2

 .اإلمالء

الربط بين االنحراف الفكري وبين -3

الجهل، والتأكيد على أنهما قرينان ال 

 .يفترقان

بيان جهل المنحرفين فكريا، والتأكيد -4

على أنهم ال يعتنون بالعلم، وهذا من أكبر 

 .أسباب جهلهم

التطبيق على الخوارج نموذجا، وشرح -5

مناظرة ابن عباس رضي هللا عنه لهم، 

وكيف أظهر جهلهم، وسوء فهمهم للقرآن 

 .والسنة
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طباعة كتيبات وطنيات الخاصة بالكرسي العلمي لصاحب السمو الملكي األمير متعب بن  -3

عبد هللا بن عبد العزيز ألبحاث الوحدة الوطنية ودورها في ترسيخ األمن. 

(BGmK314https://bit.ly/.) 

 ص عن الكرسىملخ

 

  المستدامة. للتنمية-رحمه هللا-ثانياً: كرسي األمير نواف بن عبد العزيز ال سعود 

 

 رؤية الكرسي

التميز فى البحث العلمي واالستشارات لتنمية المجتمع اقتصاديا و فكريا و بيئيا طبقا لرؤية 

 2030المملكة 

 رسالة الكرسي

إيجاد الحلول العلمية والتنمية المستدامة في تحقيق االستدامة المجتمعية و االقتصادية و البيئية  

 بالمملكة العربية السعودية

 اهداف الكرسي

تجاه قضايا التنمية المستدامة   2030تنطلق أهداف الكرسي من أهداف رؤية المملكة 

 ترجمة أهداف الكرسي كما يلي :والنهوض بها  على ضوء ذلك يمكن 

تحقيق التعليم العالي الشامل، العادل، ذو الجودة والنوعية العالية لجميع فئات المجتمع لبناء  .1

 رأس المال لبشري الالزم لتحقيق التنمية المستدامة.

 تشجيع التعليم المستمر وتوفير فرصه للجميع. .2

 فرص التعليم والتعلم. االستمرار في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في .3

 تحقيق نمو اقتصادي مستدام، شامل وعادل. .4

تحقيق بنية تحتية متمكنة في قطاع التعليم العالي للمساعدة في تحقيق أهداف التنمية  .5

 المستدامة.

رفع مستوى اإلنتاج الفكري والعلمي لتكوين رافد يحقق التوازن مع االستهالك للموارد  .6

 الطبيعية.

 د المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع.ضمان التعليم الجي .7

 تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. .8

 ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وادارتها إدارة مستدامة. .9

بيان عقود األبحاث 

 والدراسات

عمل 

 فردي

عمل 

 جماعي

مجال  اسم الجهة المستفيدة

 التعاقد

قيمة 

 العقد
داخل 

 الجامعة

الجهات 

 الحكومية

القطاع 

 الخاص

الكرسي العلمي لصاحب  -1

السمو الملكي األمير متعب 

بن عبد هللا بن عبد العزيز 

ألبحاث الوحدة الوطنية 

 ترسيخ األمنودورها في 

الجهات  

 الحكومية

الجهات  

 الحكومية 

كرسي  

 علمي

ثالثة 

 مليون

https://bit.ly/314BGmK
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 امة.ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستد .10

 إقامة بُنية تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع، وتشجيع االبتكار. .11

 توفير األمن الغذائي والتغذية السليمة وتعزيز الزراعة المستدامة. .12

تعزز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام ،والعمالة الكاملة والمنتجة ،و  .13

 ميع.توفير العمل الالئق للج

 ملخص الكرسى

 

بعض أنشطة الكرسى: ورشة عمل حول الخطة التشغيلية لكرسي األمير نواف بن عبد العزيز 

 للتنمية المستدامة

ورشة عمل بعنوان: " الخطة التشغيلية لكرسي  16/2/1441 بتاريخ نظمت جامعة الجوف

صاحب السمو الملكي األمير نواف بن عبدالعزيز للتنمية المستدامة بمنطقة الجوف" بمشاركة 

أكاديميين وخبراء وباحثين يمثلون المجتمع بمختلف تخصصاته، وذلك بمقر السنة األولى 

 المشتركة في المدينة الجامعية. 

دف الورشة الى وضع األطر التشغيلية وإعالن البداية لتفعيل الكرسي :  تهالهدف من الورشة 

وتحقيق أهدافه من خالل المبادرات الواردة في برنامج التحول الوطني ذات العالقة بالمنطقة، 

تستهدف في محصلتها خلق ؛ التي 2030النطالقة التنمية المستدامة على هدي رؤية المملكة 

اعي وبيئي متقدم ورأس مال بشري مسلح بالعلم ومدرك واقع ومستقبل اقتصادي واجتم

لمتطلبات المرحلة وماهية الدور الذي يجب أن يلعبه للنهوض بمنطقته وبالده بشكل عام. ثم بعد 

ذلك  تم استعراض أهم المبادرات ذات العالقة بتنمية المنطقة، حيث تدارس المشاركون من 

هم مدى تحقيق أهداف كل مبادرة من تلك أكاديميين ومثقفين وأعضاء مجلس منطقة وغير

المبادرات في المنطقة، والمتوقع تحقيقه من كل مبادرة، ثم فتح باب النقاش للحضور والتعليق 

 على المحاور المتعلقة بالتنمية.
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 وحدة المعيدين والمحاضرين
 

العليا والبحث العلمي بوكيل الجامعة للدراسات ترتبط وحدة المعيدين والمحاضرين 

على متابعة وتطوير أوضاع المعيدين والمحاضرين في جامعة الجوف،   مباشرة وتعمل الوحدة

باإلضافة إلى العمل على تقديم التقارير حول أوضاع المعيدين والمحاضرين والمساهمة في 

 تطوير الخطط المستقبلية الهادفة لتطوير هذه الجوانب في الجامعة. 

 اللجنة الدائمة للمعيدين والمحاضرينأوالً: 

تم عقد إحدى عشر اجتماع للجنة الدائمة لشئون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات، 

 وخالل هذه االجتماعات:

 ( معيد على وظيفة محاضر. 22الموافقة على تعيين على ) 

 ( طلبات النقل داخل وخارج الجامعة.2الموافقة على ) 

  وحدة المعيدين والمحاضرين.مناقشة واعتماد الئحة 

 ثانياً: إعداد ملف التوطين

 تم إعداد ملف خاص لتوطين الوظائف األكاديمية تضمن الجوانب التالية:

  االحتياج من الوظائف األكاديمية 

 آلية التعيين 

 تقرير عن الوضع الحالي للكادر األكاديمي 

 .ربط الوظائف لألعضاء المتعاقدين الحاليين 

 

 واعتماد الئحة لوحدة المعيدين والمحاضرينثالثاً: وضع 

تم وضع واعتماد الئحة منظمة لوحدة المعيدين والمحاضرين، وآلية عمل الوحدة 

والنماذج المنظمة لعمل وحدة المعيدين والمحاضرين.




