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التقرير السنوي

١٤٣8 هـ



2



أ



ب

ن علي عطيان آل مظف أ.د / عبيد �ب

امعة للدراسات العليا والبحث العملي وكيل الب

تقديم



ج

ن  ي الوصول لملستوى الالئق واملاكنة املرموقة ب�ي
ن

ا � إن جامعة جدة وهي تدرك مسؤولي�ت
يق البعيد  قبة إىل الطر ن �ث اف املستقبل وتنظر بع�ي امعات العاملية ، لتتطلع إىل است�ث الب
امعة  الب فإن واكلت   ، هنا  ا ومن  ا وقطاع�ت لكيا�ت يع  ي �ب

ن
املستقبلية � التطلعات  مس  �ت وهي 

ة العمل خالل العام  ي هذا التقر�ي املوجز مس�ي
ن

صد � للدراسات العليا والبحث العملي �ت
ا الواكلت والقطاعات  ي حقق�ت

ازات ال�ت ب
ن

الدراسي 37 / 1438 هـ من خالل عدد من اال�
ها. االت البحثية والدراسات العليا والن�ث العملي وغ�ي ي املب

ن
التابعة هلا �

ازات  ب
ن

� از االإ امعة للدراسات العليا والبحث العملي ع�ب هذا التقر�ي إىل إ�ب دف واكلت الب و�ت
داء. ولكي تؤكد 

أ
ي اال

ن
ي الطموحات �

�ن وتقو�ي وتطو�ي العمل وذلك للوصول إىل درجة �ت
ي 

ن
ا � اتيجية ، وإهساما م�ن ا االس�ت جية ورؤية جامعة جدة وخط�ت ا تس�ي وفق م�ن �ن

أ
الواكلت �ب

امعات العاملية. ي إىل مصاف الب
ت�ت ثية وأن �ت امعة منارة �ب أن تكون الب



د

المحتوى

الصفحةالعنوان

١مقدمة

٣أواًل : المسرية

٤ نشأة الوكالة

٥ القطاعات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

١١ثانيًا : اإلنجازات

١٢ إنجازات القطاعات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

١٢ عمادة الدراسات العليا

١٥ عمادة البحث العلمي

٢٠ مركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية



ه

تابع المحتوى

الصفحةالعنوان

٢٢ معهد البحوث واالستشارات

٢٥ المجلس العلمي

٢٦ إدارة البعثات

٤٠ مركز اإلبداع وريادة األعمال

٤٤ إدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي

٤٤ وحدة العلوم والتقنية واالبتكار

٤٦ثالثًا : التطلعات

٤٧ التطلعات المستقبلية للوكالة للعام القادم



1

 مقدمة
التابعة لها ألن تصبح الجامعة  تسعي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة جدة والقطاعات 
في  والكيف  الكم  بني  التوازن  خالل  من  المنطقة  في  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات  برامج  مجال  في  رائدة 
الجودة  ذات  العلمية  األبحاث  على  الرتكزي  عرب   ، البحثية  المخرجات  وفي   ، العليا  الدراسات  وطالبات  طالب  إعداد 
العالية ولتمكني الجامعة لمواصلة دورها الرائد في خدماتها المتمزية للمجتمع. وتسعي الوكالة أيضا لمواكبة 

المستويات العالمية من خالل تقديم كل الدعم لجميع برامجها ونشاطاتها.

وفي هذا السياق فإنها تسعى إلى تحقيق األهداف التالية :

تطوير وتنويع برامج الدراسات العليا ومخرجات األبحاث العلمية، وربطها بالرؤية االسرتاتيجية للمملكة بما يليب ١. 
احتياجات سوق العمل.

بناء رشاكات اسرتاتيجية مع الهيئات الوطنية والدولية في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي٢. 

تطوير اآلليات والسياسات المنظمة والضابطة للدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة بما يحقق التمزي ٣. 
واالبتكار في ضوء اتجاهات التطور المعرفي، ووضع آليات التقييم المسترم لمخرجاتها.

ومختلف ٤.  وترقياتهم  بتعيينهم  يتعلق  فيما  التدريس  هيئة  أعضاء  لخدمة  العلمي  المجلس  أداء  تطوير 
أنشطتهم األكاديمية.
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نرش وتعزيز ثقافة البحث العلمي في المجتمع الجامعي، وتوفري الدعم الفين واالستشاري والتحفزي الكافي ٥. 
للنرش في المجالت العالمية الرمموقة ذات معامل التأثري الرمتفع.

المتمزيين، واستثمار خرباتهم بما يحقق ٦.  التدريس والباحثني  المتمزية من أعضاء هيئة  الكفاءات  استقطاب 
رؤية الجامعة ورسالتها.

المساهمة الفاعلة في برنامج التحول الوطين في مجال اقتصاد المعرفة.٧. 

تعزيز القيمة العلمية للباحثني ومراكز البحث العلمي للجامعة في المجتمع المحلي.	. 

تشجيع االبتكار العلمي والتكنولوجي واستثمار مخرجات البحث العلمي وتسخريها لخدمة العملية التعليمية 	. 
التعلمية والمجتمع المحلي.



3

ً
أوال

المسرية



4

نشأة الوكالة
ُأنشئت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عام ١٤٣٥ هـ . وهي تشكل الركزية األساسية في الجامعة 
في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي ، وتسعى ، كلما دعت الحاجة ، إلى إنشاء مراكز أبحاث جديدة لالرتقاء 
باألبحاث العلمية والدخول في رشاكات بحثية مع قطاعات خارج الجامعة والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية 
للمشكالت اليت تعرتض خطط التنمية في البالد ، وذلك من خالل اإلرشاف على العديد من المؤترمات العلمية 
المتخصصة إلثراء البحث العلمي والتواصل مع الخرباء في كثري من المجاالت العلمية المختلفة. باإلضافة إلى 
أعمال المجلس العلمي وما يناط به من مهام تختص بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يخص التعيني والرتقيات 
والنرش العلمي وغريها من المهام. إلى جانب دورها في منظومة الدراسات العليا ومجاالت اإلعارة ، واالستشارات 

لقطاعات المجتمع من خالل االستثمار األمثل لقدرات وإمكانات أعضاء هيئة التدريس في ذلك المنحى.

القطاعات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
تضم الوكالة عرشة قطاعات رئيسية ، وتسعي الوكالة من خالل قطاعاتها إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وتفعيل 

أهدافها بشكل علمي وعملي متقن لإلسهام في تحقيق أهداف الخطة االسرتاتيجية للجامعة.
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القطاعات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
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قطاعات  من  قطاع  كل  عن  مبسطة  نبذة  عرض  يتم  سوف  المنطلق  هذا  من 
الوكالة:

õõعمادة الدراسات العليا

تم إنشاء عمادة الدراسات العليا عام ١٤٣٥ هـ وقد بدأت الدراسات العليا في الجامعة تحت مظلة وكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي ، وذلك بهدف توفري نمط إرشافي وأكرث كفاءة وفاعلية للدراسات العليا بالجامعة 

، ومنذ ذلك الوقت توسعت وتنوعت برامجها وتزايد اإلقبال على االلتحاق بها.

õõعمادة البحث العلمي

تم إنشاء عمادة البحث العلمي عام ١٤٣٥ هـ لتتولى تنظيم شؤون البحث العلمي حسب الالئحة الموحدة للبحث 
العلمي بالجامعات السعودية الصادرة عن مجلس التعليم العالي عام 	١٤١ هـ . وتعترب عمادة البحث العلمي الجهة 
المسؤولة عن دعم وتطوير البحث العلمي بالجامعة للقيام بإدارة الدعم المالي واإلداري للباحثني من أعضاء هيئة 
المالي  الدعم  بالجامعة على  الباحثني  إجراءات حصول  تنظيم ومتابعة وتسهيل  تتولى  بالجامعة. كما  التدريس 

ألبحاثهم من الجهات الداعمة للبحث العلمي من خارج الجامعة.
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õõمركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية

تم إنشاء مركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية بتاريخ ٣/٢٣/	١٤٣ هـ  ويرتبط هذا الرمكز بوكالة الجامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي. ويهدف الرمكز إلى إجراء األبحاث العلمية وتقديم االستشارات الفنية المتقدمة 
بجودة عالية في إطار أخالقيات البحث العلمي ومن خالل التعاون الوطين واإلقليمي والدولي. كما يهدف إلى 
وحث  التكنولوجية  الحلول  وتقديم  وطبية  علمية  تطبيقات  إلى  المعرفة  ترجمة  خالل  من  االقتصاد  نمو  تعزيز 
إلى  الرمكز  والتطبيقية. كما يسعى  العلمية األساسية  المبين على األسس  التفكري  التفوق في  الطالب على 

إعداد الكوادر الوطنية والسعي لتطوير جودة البحث العلمي.

õõمعهد البحوث واالستشارات

القطاعني  مع  التعامل  في  للجامعة  ممثاًل  ليكون   ، م(   ٢٠١٥( هـ   ١٤٣٦ عام  واالستشارات  البحوث  معهد  أنئش 
الحكومي والخاص فيما يتعلق بتقديم االستشارات المتخصصة، وإجراء الدراسات البحثية، واإلرشاف التعليمي، 
وإنشاء الكرايس العلمية ، وبيوت الخربة، باإلضافة إلى الخدمات التعليمية األخرى . ويرتبط المعهد إداريا بوكالة 
تتمزي  اليت  الحديثة  اإلدارة  أساليب  أحدث  عمله  في  ينتهج  أنه  كما   ، العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة 

بالدقة وحسن التنظيم ومرونة اإلجراءات ، والقدرة على تحسني األداء المسترم واإلنتاجية الفاعلة .
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õõالمجلس العلمي

تم إنشاء المجلس العلمي عام ١٤٣٥ هـ وللمجلس العلمي إدارة تنفيذية  بمسمى )إدارة شؤون المجلس العلمي( 
المجلس  وتوصيات  قرارات  تبليغ  اإلدارة  تلك  مهام  أبرز  من  والمؤقتة.  الدائمة  ولجانه  مهامه  بتسهيل  تقوم 
لرشوط  استيفائها  من  والتأكد  العلمية،  الرتقية  لطلبات  العلمي  اإلنتاج  وفحص  واستالم  ومتابعتها.  العلمي 
المقدمة  العلمية  الكتب  محكمي  إلى  وكذلك  العالقة،  ذوي  المحكمني  إلى  العلمي  اإلنتاج  وإيصال  التقديم، 

للنرش العلمي ومتابعتها مع الجهات المختصة.

õõإدارة البعثات

تم إنشاء إدارة البعثات بتاريخ ١٤٣٦/٣/١٥ هـ . ولالبتعاث أهمية خاصة لدى جامعة جدة وهذه اإلدارة تختص بشؤون 
الوصل  هزمة  البعثات  إدارة  وتعترب  والخارج.  الداخل  في  الجامعة  مبعوثي  بخدمة  وتقوم  والمبتعثني  االبتعاث 
بني كليات الجامعة والملحقيات الثقافية السعودية في بلدان االبتعاث المختلفة. وتعمل على إيجاد الصلة بني 
الجامعة والجامعات المعنية في الدول األخرى بما يؤدي إلى خدمة مبتعيث الجامعة، وتحرص الجامعة في مجال 

االبتعاث على التنويع الفكري والثقافي والعلمي والجغرافي.



9

õõمركز اإلبداع وريادة األعمال

 تم إنشاء مركز اإلبداع وريادة األعمال بتاريخ ٤/٢٤/	١٤٣ هـ  والذي يهدف إلى نرش ثقافة اإلبداع واالبتكار وريادة 
التدريس ولتوفري بيئة حاضنة لإلبداع واالبتكار والتطوير وريادة األعمال داخل  األعمال بني الطالب وأعضاء هيئة 

الجامعة والمجتمع المحلي.

õõإدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي

تم إنشاء إدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي بتاريخ ٤/	/	١٤٣ هـ ، وتهتم اإلدارة بالعمل على تنظيم ومتابعة 
وتنمية العالقات الثقافية بني الجامعة والجامعات السعودية والعربية والعالمية ومراكز األبحاث ، باإلضافة إلى 
اقرتاح ضوابط حضور المؤترمات ألعضاء هيئة التدريس ورفعها لمدير الجامعة العتمادها والعمل بموجبها ، كما 
الثقافية والمعارض واالتفاقيات  العلمية واأليام واألسابيع  المؤترمات  المشاركة في  اإلدارة في تنظيم  تختص 
والجوائز العلمية باإلضافة إلى تنظيم حضور أعضاء هيئة التدريس للمؤترمات والندوات وورش العمل الداخلية 

والخارجية .
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õõوحدة العلوم والتقنية واالبتكار

االتصال  نقطة  تكون  أن  إلى  الوحدة  وتهدف   ، هـ   ١٤٣	٤//5 بتاريخ  واالبتكار  والتقنية  العلوم  وحدة  إنشاء  تم 
اإللكرتوني للجامعة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ليتمكن الباحثون بالجامعة من رفع مقرتحاتهم 
البحثية. وتهدف أيضا إلى تقديم الخدمات العلمية والتقنية للباحثني فيما يتعلق باألبحاث والربامج الممولة من 
خارج الجامعة. وتقوم الوحدة بمتابعة المستجدات العلمية والتقنية واالبتكارية ، والتعرف على الفرص المتاحة 

في االتفاقيات الدولية واستثمارها وتطويرها إلى برامج ومشاريع بحثية محددة المعالم واألهداف.

õõلجنة المعيدين والمحارضين ومدريس اللغات

تم إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحارضين ومدريس اللغات ومساعدي الباحثني بناًء على قرار مجلس 
م   ٢٠١٧/٢/١٣ الموافق  هـ   ١٤٣	٥/١٥/ بتاريخ  ُعقد  والذي  هـ   ١٤٣	 الهجري  للعام  الثالث  اجتماعه  في  الجامعة 
وتضم ٣١ عضوًا. وتقوم اللجنة باستقبال طلبات التوظيف لكل من )المعيد – المحارض – مدرس اللغة – مساعد 
الباحثني (، والتأكد من صحة مفاضلة األقسام العلمية. وتهدف اللجنة الختيار أفضل الكوادر من معيدين ومحارضين 
ليساهموا بتحقيق مستوى تعليم عالمي لطالب الجامعة ، وتنتهج في ذلك العدل والمساوة في اختيار المعيدين 

والمحارضين.
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إنجازات القطاعات التابعة لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث 
العلمي

õõعمادة الدراسات العليا

الجامعة  تخرجهم من  بعد  العليا  دراساتهم  يرغبون في استكمال  الذين  بالطالب  العليا  الدراسات  تعتين عمادة 
لكي يلتحقوا بسوق العمل بعد أن تؤهلهم تؤهاًل أكاديميًا سواء أكانوا معيدين أو محارضين بالجامعة أو من 
خارج الجامعة. وتعمل عمادة الدراسات العليا في ذلك وفقا لألنظمة والقوانني المعمول بها في الجامعة واليت 
أقرتها وزارة التعليم. وتسعى عمادة البحث العلمي للعمل على التمزي النوعي لربامج الدراسات العليا ومن أهم 

إنجازات عمادة الدراسات العليا خالل عام ١٤٣٧ – 	١٤٣ هــ



13

 برامج الدراسات العليا خالل عام ١٤٣٧ - ١٤٣8 هـ

إجماليماجستريدبلوم عاليالموضوع

١٢٣٢٤إجمالي عدد برامج الدراسات العليا

١٩١٩-ما تم استحداثه من برامج خالل عام ١٤٣٧ – ١٤٣8 هـ

١٦١٤٦٢٠٧ما تم استحداثه من برامج خالل عام ١٤٣٧ – ١٤٣8 هـ

١٨٦٢٢٧٤١٣أعداد المقيدين بالدراسات العليا عام ١٤٣٧ – ١٣٤8 هـ
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ما تم استحداثه من برامج خالل عام ١٤٣٧ – ١٤٣٨ هـ
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õõعمادة البحث العلمي

ساهمت عمادة البحث العلمي بجامعة جدة في وضع اسم الجامعة ضمن الجامعات الواعدة في النرش العلمي 
وان يكون لها قدم وحضور في مواقع النرش العلمي المعتمدة على موقع web of science رغم حداثة نشأتها 
بني الجامعات المعروفة في النرش العلمي وذلك بسبب مساهمة الجامعة في تمويل عدد من المرشوعات ضمن 

برنامجني تم اتاحتهم للجامعة وهما الربنامج العام دورتني ، والدراسة المتمزية دورة واحدة. 

 عدد األبحاث المنشورة في مجالت ISI  في الفرتة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧

عدد االبحاثالعام

٢٠١٥	٤

٢٠١٦٢٣٠

٢٠١٧١٤٧
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إنجازات أخري للعمادة
بدأت العمادة بالخطوات األولى لتكوين قاعدة بيانات شاملة تشمل عددًا ال بأس به من المحكمني في كافة  �

المجاالت العلمية واألدبية، وذلك حىت تتمكن من إنجاز مهمة تحكيم المقرتحات اليت ستقدم للعمادة بأفضل 
الخربة  التدريس ذوي  أعضاء هيئة  لعدد من أسماء  تجميع  األولى في  بالخطوة  بدأت  وأرسع ما يمكن، وقد 

لوضعهم في قائمة المحكمني للجامعة.

تطوير  � مركز  مع  العمادة  شاركت  الجامعي  التطوير  برامج  في  العلمي   البحث  عمادة  مساهمة  إطار  وفي 
التعليم الجامعي واالداري بعمل دورة تدريبية لمدة يومني عن أدبيات وأخالقيات البحث العلمي واستهدفت 
الدورة القياديني واعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وطلبة الدراسات العليا وذلك في الفرتة من   ٢٧ - 

	٢  / ٦/ 	١٤٣ هـ.

قامت العمادة بعمل ورشة عمل بعنوان )“من المخترب إلى السوق”: كيفية تشجيع االبتكار من البحوث  �
الجامعية( وذلك بغرض تثقيف أعضاء هيئة التدريس في اطار توجهات الجامعة البحثية. وكانت هذه ورشة 
العمل األولى، اليت تمت خاللها استضافة الربوفيسور لوك   فريشييت أستاذ الهندسة الميكانيكية في جامعة 

دي شريبروك بكندا.

تم عمل إتفاقية خدمة االشرتاك بربمجية Ithenticate بني جامعة جدة ممثلة بعمادة البحث العلمي ورشكة  �
تكنولدج )وكيل الرشكة العالمية(. وتم االتفاق على االشرتاك بالخدمة لعدد ٢٠٠٠ ملف بقيمة ٤٠٧	٣ ريال لمدة 
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١٢ شهرًا اعتبارا من ٢٠١٧/٣/١ م.

تم وضع رؤية ورسالة للعمادة تتوافق وتحقق رؤية ورسالة الجامعة هذا باإلضافة إلى وضع أهداف ومهام  �
عامة لعمادة البحث العلمي.

تم التنسيق بني كٍل من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ومركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية   �
لوضع خطة للتنسيق فيما بينهم لتحقيق أهداف ورسالة الجامعة لكل من القطاعات الثالثة.

وبناء  � التطبيقي  والتطوير  االبتكار   ( بعنوان  لتكون  بالجامعة  العلمي  البحث  لتوجهات  العام  اإلطار  وضع  تم 
االنسان (. تم تعديل مسمى محاور البحث العلمي بجامعة جدة إلى توجهات البحث العلمي بجامعة جدة ، فقد 
العمادة الطالع  إعالنها على موقع  بجامعة جدة وتم  العلمي  البحث  بتوجهات  العمادة بوضع مقرتح  قامت 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على هذه التوجهات واليت سعت العمادة أن تكون تطبيقا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ 
والتحول الوطين ٢٠٢٠ في مجال البحث العلمي واليت من ضمن أولوياتها العمل على تعزيز مكانة الرشكات 
الوطنية الكربى، ال سيما في مجاالت النفط والبرتوكيماويات والبنوك واالتصاالت والصناعات الغذائية والرعاية 
الصحية وتجارة التجزئة، اليت استطاعت الوصول بمنتجاتها وخدماتها إلى األسواق اإلقليمية والعالمية، وكذلك 
العمل على تمكني الرشكات الوطنية األخرى اليت لديها فرص نمو واعدة بما يضمن خلق كيانات اقتصادية 
حىت  صحيحة  علمية  أسس  على  تطويره  بهدف  الخاص  القطاع  إرشاك  الرضوري  من  بات  لذلك  كربى.  جديدة 
المجتمع. وقد تم وضع هذا االطار في ضوء  إيجاد دور له في خدمة  المملكة وكذلك  الصناعات في  ترتقي 
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مشاركة عدد من كليات الجامعة.

قامت عمادة البحث العلمي بوضع مقرتح ألسبوع علمي وثقافي مع جيبوتي ليكون ردا على خطاب معالي  �
التعليم العالي والبحث العلمي  التعليم رقم ٣/٢٠١٢	/خ بتاريخ ٦/٦/	١٤٣ هـ بخصوص زيارة معالي وزير  وزير 
أسبوع  إلقامة  مقرتحات  من  الجامعة  لدى  بما  اإلفادة  في  الوزارة  ورغبة  المملكة  إلى  جيبوتي  بجمهورية 
علمي وثقافي )سعودي – جيبوتي( في جيبوتي لزيادة التعاون في مجاالت البحث العلمي واألنشطة العلمية 

والثقافية.

في  � لطرحها  مبادرات  مجموعة  قدم  كما  البلد  لهذا  فعال  كلي  القتصاد  رؤية  المقرتح  هذا  استعرض  وقد 
الطاقة  ومصادر  والماء  الكهرباء  كقطاع  للدولة  التحتية  البىن  تطوير  تستهدف  واليت  الثقافي  األسبوع 
المتجددة وقطاع االتصاالت وقطاع التعليم والتدريب والموانئ الذكية وخدمات الرتانزيت ومجاالت االستثمار 
المتكاملة  البىن  ذات  الذكية  المعرفة  دولة  لبناء  المتطورة  واالتصاالت  المعلومات  تقنية  باستخدام  وذلك 
واألداء العالي لالستفادة المثلى من مصادر الدولة االسرتاتيجية وجذب االستثمارات المتنوعة بشكل مستدام.

قامت عمادة البحث العلمي بتجهزي النماذج الخاصة بالعقود والمزيانيات لربامج البحث العلمي المختلفة وتم  �
وضعها على موقع عمادة البحث العلمي حىت تكون في متناول أعضاء هيئة التدريس.

الباحثني في إنهاء تقاريرهم النهائية وتم انهاء اكرث من ٠	 % من المشاريع الممولة  � ساهمت العمادة مع 
وجاري متابعة الباحثني إلنهاء باقي المشاريع .
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وضعت العمادة خطة لربامج وفعاليات مقرتحة للعام القادم. �

õõمركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية

أواًل: تنظيم الفاعليات العلمية	 

تم عمل محارضة بالتنسيق مع كلية الهندسة و كلية العلوم يوم األربعاء الموافق ٤/٢٧/	١٤٣ هـ عن ي. 
برنامج “نظم إدارة المعلومات المختربية LIMS “ وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
وطالبها عن أهمية الربنامج الحتمية والرضورية لتنظيم األداء داخل المعامل الرمكزية وعرض النماذج 

الناجحة بأنحاء العالم. 

تم عمل محارضات طالبية بكلية الهندسة بالجامعة وذلك بالتنسيق مع باحثني متمزيين من رشكة سابك.ك. 

التابع ل.  بالجامعة  العلوم والتكنولوجيا  د. رامي محمد قييس عضو وحدة  تم عمل محارضة متمزية من 
لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. 

تم عمل محارضة لسعادة الدكتور/ فخرالدين صديق بعنوان خصائص الخاليا الشمسية.م. 

ثانيًا: رشكات محلية ودولية 	 

تم توقيع مذكرة تفاهم بني الجامعة ورشكة تقنية للطريان لربط مخرجات الجامعة بسوق العمل وتدريب أ. 
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الكوادر الوطنية.

تم عمل مذكرة تعاون مع جامعة لسرت في مجال األدلة الجنائية والسموم.ب. 

مكافحة ج.  مجال  في  )نرباس(  المخدرات  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  مع  التعاون  مذكرة  على  اإلرشاف 
المخدرات. 

المشاركة في تسخري البحث العلمي بالتعاون مع إدارة الجامعة في تطوير عربات الطعام المتنقلة.د. 

فتح مجاالت تعاون مع فريق بحىث متمزي بقسم الهندسة الكيميائية جامعة الملك عبد العزيز. ه. 

اتفاقية تعاون مع األدلة الجنائية برشطة محافظة جدة.و. 

ثالثًا: استقطاب علماء بارزين عالميًا	 

تم استقطاب أ.د. فخر الدين صديق في مجال الخاليا الشمسية والمصنف الباحث األول برتكيا وله العديد من براءات 
االخرتاع واألبحاث المتمزية.
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õõمعهد البحوث واالستشارات

أواًل: بيوت الخربة	 

)HAT“ )Houses-of-expertise Automation Tool” والذي أ.  تطوير وإطالق أداة أتمتة إدارة بيوت الخربة 
يهدف إلى أتمتة كاّفة اإلجراءات اإلدارية الداخلية لبيوت الخربة )إنشاء بيوت الخربة، قاعدة بيانات ببيوت 
الشهادات/العقود  تجهزي  الخربة،  بيوت  بيانات  إضافة/حذف/تعديل  الخربة،  بيوت  عقود  تسجيل  الخربة، 

لبيوت الخربة(.

الرتبية، ب.  المعلومات،  وتقنية  الحاسبات  )الهندسة،  مختلفة  مجاالت  عدة  في  خربة   بيت   ٣٠ تأسيس  تم 
األعمال، الطب، العلوم واآلداب(.
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الورقية، ج.  المعامالت  استخدام  من  التقليل  إلى  يهدف  إلكرتوني  خربة  بيت  تأسيس  نموذج  إطالق  تم 
التلقائي واليت لها دور كبري في تقليل  وترسيع إجراءات تسجيل بيت الخربة، فضاُل عن خاصّية التدقيق 

نسبة األخطاء عند تعبئة نموذج تأسيس بيت الخربة.

ل ذلك في إلغاء بعض اإلجراءات غري الرضورية د.  تم تسهيل آلية العمل إلدارة بيوت الخربة و تدوينها، وتمثًّ
هيئة  وعضو  الخربة  بيوت  )إدارة  الطرفني  من  وجهدًا  وقتًا  تستغرق  كانت  واليت  الورقية  والمعامالت 

التدريس(.

ثانيًا: مذكرات التفاهم	 

توقيع ٣١ مذكرة تفاهم مع عدة جهات في القطاعني الحكومي والخاص.أ. 

التفاهم بني جامعة جدة وأي جهة خارجية، ب.  العربية واإلنجلزيية لمذكرات  باللغتني  إنشاء نموذج موّحد 
ويأتي ذلك من التسهيالت اليت يقدمها معهد البحوث واالستشارات لكافة منسوبي الجامعة في إبرام 

االتفاقيات مع الجهات الخارجية.

إنشاء قاعدة بيانات باستخدام مايكروسوفت إكسيل لتسهيل إدخال واستخراج المعلومات ذات األهمية ج. 

)مجاالت التعاون، اسماء الجهات، عدد مذكرات التفاهم، بيانات المنّسقني، مدد المذكرات(.
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ثالثًا: األرشفة اإللكرتونية	 

لحرص المعهد على تبيّن أساليب التواصل اإللكرتوني المشرتك بني منسوبيه، فقد تم اعتماد األرشيف أ. 
اإللكرتوني باستخدام evirDenO والذي يمّكن منسوبي المعهد من سهولة إضافة واستخراج المستندات 

ذات األهمية، ومن األمثلة على ذلك:

اللوائح واألنظمة الخاّصة بالمعهدب. 

قواعد البيانات )بيوت الخربة ، مذكرات التفاهم(ج. 

كاّفة المستندات المتعلقة بمكاتب الخربة )السري الذاتية، الهويات الوطنية، صور طبق األصل من عقود د. 

التأسيس/الشهادات...الخ(.

رابعًا: االستشارات	 

تم إبرام عقد مستشار تحت الطلب بني جامعة جدة ورشكة الرازي للتجهزيات الطبية. 
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õõالمجلس العلمي

 يعترب المجلس العلمي هو العمود الفقري بالنسبة لعضو هيئة التدريس فهو هزمة الوصل بينه وبني اإلدارة 
الرسائل  وإجازة  التدريس  هيئة  عضوية  في  والتعيني  العلمي  واالتصال  العلمي  التفرغ  حاالت  يخص  فيما  العليا 
العلمية للمناقشة وكذلك الرتقيات العلمية ، وهو يطبق األنظمة واللوائح والقوانني المعمول بها في الجامعة 

وسنقوم بعرض إنجازات المجلس العلمي خالل العام ١٤٣٧ - 	١٤٣  هــ

العددالموضوعم
٢عدد حاالت التفرغ العلمي اليت تم التوصية بها١

٢عدد حاالت االتصال العلمي اليت تم التوصية بها٢

٢٦عدد حاالت التعيني ) مبتعثني، منسوبني ( اليت تم التوصية بها ٣

	٢٣عدد حاالت التعيني ) غري المبتعثني ، من خارج الجامعة ( اليت تم التوصية بها٤

٥٧عدد الرسائل العلمية اليت تم إجازتها للمناقشة٥

٣١عدد المتقدمني لطلب الرتقية العلمية٦

٢٧عدد الذين تمت ترقيتهم٧
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õõإدارة البعثات

تعترب إدارة البعثات من اإلدارات المهمة بالنسبة للمعيدين والمحارضين الذين يرغبون في استكمال دراساتهم 
إلى  وإرشادهم  بتوجيههم  وتقوم   ، المطلوبة  العلمية  الدرجات  على  للحصول  الجامعات  إلى  واالبتعاث  العليا 
الثقافي وحىت  الملحق  ثم متابعتهم مع  بعثاتهم  إلى مقر  للبعثة وحىت وصولهم  التقدم  بدءًا من  اإلجراءات 

عودتهم. وسنقوم بعرض أعداد المبتعثني الذين تقوم اإلدارة بخدمتهم :

بيان بأعداد المبتعثني والمبتعثات الذين تم ابتعاثهم خالل الفرتة ١٤٣٧/٣0/٢0 هـ وحىت 
١٤٣٨/0٤/0٢ هـ موزعني حسب الدرجة العلمية والجهة
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اســم الجـهة
المجموعالتدريبالزمالةالدكتوراهالماجستير

اإلجمالي
انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

10000000101مكتب مدير الجامعة
10000000101االدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين

4110510010212كلية الطب
40400000808كلية الهندسة
217018000023537كلـيه العلوم

31104000013518كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
226000109211كلـيه األعمال
40150000019019كلية التربية

50210000718كلية العلوم واآلداب بخليص
10000000101كلية األعمال بخليص

21000000213كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بخليص
11120000235كلية العلوم واآلداب بالكامل

00100000101كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بالكامل
10000000101معهد اللغة اإلنجليزية
01040000055كلية التربية للبنات

05010000066معهد اللغة االنجليزية طالبات

3129403051107760137اإلجمالي
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بيان بأعداد المبتعثني والمبتعثات الذين تم ابتعاثهم خالل الفرتة ١٤٣٧/٣0/٢0 هـ وحىت 
١٤٣٨/0٤/0٢ هـ موزعني حسب الدرجة العلمية وبلد االبتعاث 

اســم البلد
المجموعالتدريبالزمالةالدكتوراهالماجستير

اإلجمالي
انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

10211000011314استراليا
1071291000231639امريكا
00132000336كندا

00100000101ايرلندا
559100010151430بريطانيا
00002100213فرنسا
00200000202ماليزيا

6151380000202242السعودية

3129393051107759137اإلجمالي
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بيان بأعداد المبتعثني والمبتعثات الذين حصلوا على الدرجات العلمية المبتعثني من أجلها  
خالل الفرتة ١٤٣٧/٣0/٢0 هـ وحىت ١٤٣٨/0٤/0٢ هـ موزعني حسب الدرجة العلمية وبلد االبتعاث

اســم البلد
المجموعالتدريبالزمالةالدكتوراهالماجستير

اإلجمالي
انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

60200000808استراليا
7350100013316امريكا
00010000011كندا

252000105510بريطانيا
04300000347السعودية

15121211010291342اإلجمالي
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أعداد المبتعثني والمبتعثات الذين تم ابتعاثهم خالل الفرتة  ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ وحىت ١٤٣٨/٠٤/٠٢ هـ موزعني حسب الدرجة العلمية والنوع
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أعداد المبتعثني والمبتعثات الذين تم ابتعاثهم خالل الفرتة  ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ وحىت ١٤٣٨/٠٤/٠٢ هـ موزعني حسب بلد األبتعاث والنوع
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بيان بأعداد المبتعثني والمبتعثات الذين حصلوا على الدرجات العلمية المبتعثني من أجلها 
خالل الفرتة ١٤٣٧/٣0/٢0 هـ وحىت ١٤٣٨/0٤/0٢ هـ موزعني حسب الدرجة العمية والجهة 
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اســم الجهة
المجموعالتدريبالزمالةالدكتوراهالماجستير

اإلجمالي
انثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكرانثىذكر

10000000101االدارة العامة لشؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين
30001000404كلية الطب

30300000606كلية الهندسة
10000000101كلية العلوم

00100000101كلية الحاسبات وتقنية المعلومات
00100010202كلية األعمال
20500000707كلية التربية

30100000404كلية العلوم واآلداب بخليص
10000000101كلية األعمال بخليص

20000000202كلية العلوم واآلداب بالكامل
03010000044كلية التربية للبنات

06000000066كلية العلوم واآلداب بخليص شطر الطالبات
02000000022كلية العلوم واآلداب بالكامل شطر الطالبات

01000000011كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بشطر الطالبات

16121111010291342اإلجمالي



34

بيان بأعداد المبتعثني من المعيدين والمحارضين للخارج والداخل للعام المالي   ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ

وضع نوع االبتعاث
المبتعثين

الدرجة المبتعث لها
المجموعأخرىالدكتوراهالماجستير

المبتعثون للخارج
3242781الجدد

292 9115051المقيدون
2110132الخريجون

المبتعثون في الداخل
41-2120الجدد

68-3335المقيدون
7-43الخريجون

االجمالي 
53627122الجدد

12418551360المقيدون 
2513139الخريجون 
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 أعداد المبتعثني والمبتعثات الذين حصلوا على الدرجات العلمية المبتعثني من أجلها خالل الفرتة من   ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ وحىت

١٤٣٨/٠٤/٠٢ هـ موزعني حسب الدرجة العلمية والنوع
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 أعداد المبتعثني والمبتعثات الذين حصلوا على الدرجات العلمية المبتعثني من أجلها خالل الفرتة من   ١٤٣٧/٠٣/٢٠ هـ وحىت

١٤٣٨/٠٤/٠٢ هـ موزعني حسب بلد االبتعاث والنوع
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أعداد المبتعثني من المعيدين والمحارضين بالخارج  للعام  ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ
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أعداد المبتعثني من المعيدين والمحارضين بالداخل  للعام   ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ
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إجمالي أعداد المبتعثني من المعيدين والمحارضين بالخارج والداخل  للعام   ١٤٣٧ / ١٤٣٨ هـ
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õõ مركز اإلبداع وريادة األعمال

بدأ الرمكز بداية قوية بتقديم برامج توعوية لخدمة المجتمع وذلك بمبدأ المسؤولية االجتماعية للجامعة ومنها:

ندوة اإلبداع وريادة األعمال 	 

حيث تم استضافة نخبة من أشهر مدربي ريادة األعمال، وتم استعراض أهم النقاط ذات الصلة والمفيدة للمجتمع 
المحلي ومنها على سبيل المثال :

الخطوات الالزمة للبدء بعمل مرشوع تجاري.	 
مستقبل ريادة األعمال بالمملكة .	 
ماهي أهم األدوات والمهارات المستخدمة في االبداع وريادة األعمال.	 
ماهي رشاقة االبتكار وكيفية الوصول للهدف المنشود.	 
كيفية تحويل فكرة االبتكار إلى مرشوع تجاري.	 

وقد استفاد من هذا الربنامج رشيحة كبرية من المجتمع المحلي الراغبني ببدء مشاريعهم التجارية.

برنامج مبتكر المستقبل الصيفي 	 

أطلق مركز اإلبداع وريادة األعمال )برنامج مبتكر المستقبل الصيفي( لطالب وطالبات المدارس من عرم ١٠ سنوات 
وحىت 	١ سنة حيث كان يهدف الربنامج إلى تنمية وغرس قيم االبداع واالبتكار لدى طالب المدارس وإطالق طاقات 
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الشباب في مجاالت العلم والتكنولوجيا بما يؤهلهم لتحديات المستقبل , ومن اهم محاور الربنامج :

التدريب على أحدث وسائل التكنولوجيا بصورة عملية.	 
 	. 3D تصميم األشكال الهندسية الثالثية األبعاد 
تصميم وبرمجة وتحريك الرجل اآللي )الروبوت(.	 

باإلضافة إلى العديد من الربامج المصاحبة كــ )المسابقات الرتفيهية - وتنمية المهارات - واللغة الفرنسية(.

عربة جامعة جدة الذكية للطعام 	 

الفيصل  خالد  األمري  المكرمة  أمري منطقة مكة  الرمكز بسمو  الجامعة وفريق عمل  التقى معالي مدير  حيث 
، والبدء بتنفيذ المبادرة  ، لعرض مبادرة العربة الذكية على سموه الكريم وحظيت بمباركة سموه  حفظه هللا 
وعلى أساسه أقيمت ورش عمل واجتماعات مكثفة برمكز اإلبداع وريادة اإلعمال وبمبادرات من كليات الجامعة 
المختلفة وزيارة العديد من المصانع والرشكات ذات الصلة وبأيادي وسواعد اساتذة جامعة جدة تم تصنيع هياكل 
لتطبيق  للتجارة  العيسائي  الجامعة عربة ميتسوبييش من رشكة  إهداء  تم  إبداعية, كما  بأفكار  الطعام  عربات 

النموذج األولي للمرشوع عليها .

المرسعة األولى لجامعة جدة 	 

حيث قام مركز اإلبداع و ريادة األعمال بالبدء بأول مرسعة أعمال لطالب وطالبات الجامعات بالرشاكة االسرتاتيجية 
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مع البنك األهلي التجاري من خالل )برنامج أهالينا(.

وينقسم الربنامج الى ثالث مراحل:

الرمحلة االولى :  التدريب النظري ودراسة الجدوى االقتصادية لكل مرشوع ولمدة أسبوع	 
الرمحلة الثانية :  الجلسات االستشارية لكل مرشوع ولمدة ثالث شهور.	 
الرمحلة الثالثة :  عرض المشاريع على مستثرمين لدعم المشاريع ماديا.	 

تمثيل جامعة جدة والحضور كرشيك أكاديمي في ملتقى عالم التطبيقات 	 

شارك الرمكز كرشيك أكاديمي في الملتقى وقد جمعت الفعالية بني العقول المبدعة من فئة الشباب والرشكات 
الوصل بني  المستثرمين، حىت تكون حلقة  وأيضًا  التطبيقات،  برمجة  والعاملة في مجال  المطّورة  والمؤسسات 

المبدعني وأصحاب األعمال و رؤوس األموال. 

توقيع عدة مذكرات تعاون إليجاد بنية تحتية قوية لروادي أعمالنا 	 

سعى الرمكز وبجدية لبناء رشاكات اقتصادية اسرتاتيجية من خالل التعاون البناء المثرم مع الجهات ذات العالقة 
من القطاعات األكاديمية ,مرسعات وحاضنات األعمال الخاصة والحكومية، والجهات الداعمة والممولة للمشاريع 
الصغرية والمتوسطة من بنوك ومستثرمين ,,,, وذلك لخلق بنية تحتية وبيئة محفزة وحاضنة لروادي المستقبل 
من طالب وطالبات الجامعة وللمجتمع المحلي كافة مما يساهم بتحقيق تنمية مستدامة تخدم رؤية المملكة  
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٢٠٣٠. وعلية فقد تم توقيع عدة مذكرات تعاون مع الجهات ذات الصلة ومنها :

هيئة المنشآت الصغرية والمتوسطة 	 

 , التدريب  في  والتعاون  التجارية  مشاريعهم  تأسيس  على  المحلي  والمجتمع  الجامعة  طالب  لتشجيع 
وجميع مجاالت ريادة األعمال والربط مع المنصات االلكرتونية.

بنك التنمية االجتماعية 	 

لتوفري حلول تمويلية لطالب وطالبات الجامعة عرب برامج البنك التمويلية وللتعاون على تأسيس المشاريع 
الصغرية. 

باب رزق جميل 	 

لتقديم حلول تمويلية لطالب وطالبات الجامعة للتعاون في تمويل مرشوعات األكشاك وعربات الطعام 
المتنقلة.

العيسائي للسيارات 	 

توفري عربات الطعام بسعر منافس للسوق وذلك من ضمن مرشوع عربة جامعة جدة الذكية للطعام.

المصفق التشاركي لإلنماء والتشغيل 	 

تحويل المشاريع الريادية للطالب والطالبات إلى فرص استثمارية وطرحها على القنوات االستثمارية.



44

õõإدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي

المقدمة من  المؤترمات  إنجازات اإلدارة عموما في دارسة طلبات حضور  نظرا إلنشاء اإلدارة حديثا فقد تمثلت 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعة باإلضافة لطلبات األساتذة الزائرين ومن ثم الحصول على الموافقات على حضورها 

والتواصل مع وزارة التعليم ومتابعة قرارات الموافقة عليها .

وقد بلغ عدد طلبات حضور المؤترمات المنجزة منذ بدأ اإلدارة لعملها الفعلي عدد )١٣( مؤترمًا خارجيًا ، وعدد )١( 
طلبات أساتذة زائرين باإلضافة إلى عدد )٢( طلبات حضور لدورات تدريبة وورش عمل.

õõوحدة العلوم والتقنية واالبتكار

õ قامت وحدة العلوم والتقنية واالبتكار خالل عام بإرشاك أكرث من ٣٠ طالب وطالبة من الجامعة في مسابقات 	
STEM  في جامعة الملك عبدهللا للعلوم و التقنية و بنك التنمية االسالمي. وذلك لتعزيز التعاون العلمي 
هذه  توجت  وقد  مختلفة.  بيئات  في  االنخراط  على  الجامعة  طالب  قدرة  إثراء  وأيضا  الثالثة  األطراف  بني 
الجهود بفوز ٥ طالب من جامعة جدة ضمن الفرق الثالثة األولى. وأيضا تستلم جامعة جدة مقاعد دائمة 

في هذه المسابقات حيث أرسلت الدعوة لنا في ٥ مناسبات إلى اآلن.

õ القيام بثالث ورش عمل مصغرة لرشح آلية التقديم على برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.	
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õ فرتة 	 خالل  والتقنية  للعلوم  عبدهللا  الملك  جامعة  في  األمريكي  الوفد  استقبال  في  الوحدة  مشاركة 
استقبال الرئيس االمريكي.

õ الملك 	 مدينة  قبل  من  واعتماده  الوحدة  مكتب  إلنشاء  الالزمة  البيانات  استكمال  رسميًا  الوحدة  أنهت 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية وأخذ الموافقة الرسمية واالعتمادات الالزمة عليها.

õ أنهت الوحدة مراجعة أكرث من ٤٠ طلب من قبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ورفع ما تم اعتماده للمدينة 	
في انتظار الدعم. 
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ً
لثا �ث

التطلعات
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التطلعات المستقبلية للوكالة للعام القادم

ترصد وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي في السطور التالية التطلعات المستقبلية للقطاعات التابعة 
لها واليت سيكون لها الرمدود الجيد على مستوى أداء الوكالة كلها وجه عام.

õõعمادة الدراسات العليا

تتطلع عمادة الدراسات العليا لهذا العام إلى:

تنفيذ برامج الدراسات العليا المستحدثة لهذا العام بشكل يعكس مدى جودتها.	 
دراسة برامج نوعية جديدة العتمادها وإضافتها لما هو قائم حاليًا.	 
اعتماد دليل كتابة الرسائل العلمية بالجامعة.	 
مواصلة بناء البنية األساسية لعمادة الدارسات العليا.	 



48

õõعمادة البحث العلمي

 تتطلع عمادة البحث العلمي لهذا العام إلى:
ربط البحوث العلمية بالسوق والصناعة.	 
لذلك كان مقرتح عمادة البحث العلمي وعليه سوف يكون توجه العمادة مستقباًل تحت مسمى »االبتكار 	 

البحث العلمي لخدمة السوق والصناعة وإرشاك  التطبيقي وبناء االنسان« حىت يمكن تطويع  والتطوير 
وكذلك  المملكة  في  الصناعات  ترتقي  حىت  صحيحة  علمية  أسس  على  تطويره  بهدف  الخاص  القطاع 
إيجاد دور له في خدمة المجتمع. وعليه فقد تم وضع عدد من الفعاليات المقرتحة لخدمة هذا التوجه 
عن طريق استقطاب عدد من العلماء البارزين في التخصصات المختلفة الهندسية والحاسوبية والطبية 
وكذلك التخصصات العلمية األخرى داخليا وخارجيا إللقاء عدد من المحارضات وعقد عدد من ورش العمل 
اليت يمكن االستفادة منها في التوجه العام لهذه الفعاليات واليت ستكون جميعها تحت عنوان رئيس 

هو »من المخترب إلى السوق« .
محارضة عن أخالقيات البحث العلمي.	 
محارضة للتعريف بربامج العمادة والربامج البحثية اليت يمكن للباحث التقديم عليه في الداخل والخارج 	 

وفق رؤية الجامعة.
 	.ISI دورة في كيفية استخدام قاعدة البيانات
استضافات داخلية وخارجية حسب ما تستدعي الحاجة لطرح ندوات وبرامج تفيد أعضاء هيئة التدريس فيما 	 

يتعلق بالبحث العلمي ورؤية الجامعة.
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õõمركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية

يتطلع مركز جامعة جدة لألبحاث العلمية والطبية لهذا العام إلى:

استقطاب العلماء والباحثني من داخل وخارج المملكة.	 
تأسيس رشاكات دولية مع المعاهد والجامعات والرماكز البحثية.	 
توفري البيئة البحثية المحفزة للعمل.	 
تفعيل الرشاكات مع القطاع المحلي العام والخاص لالنتقال من الرماحل البحثية الى مراحل االنتاج الصناعي.	 
مرجعية علمية في مجاالت معينة بتقديم استشارات علمية وتدريب على أحدث تقنياتها.	 
تنظيم الفعاليات العلمية كالمؤترمات والندوات بما يخدم المسرية للرمكز والجامعة والمملكة عمومًا.	 
النرش العلمي.	 
الحصول على براءات اخرتاع.	 
الحصول على نماذج معملية وابتكارات وانشاء الرشكات الصغرية بالجامعة وتحويلها للصناعة.	 

õõمعهد البحوث واالستشارات

يتطلع معهد البحوث واالستشارات إلى:

إطالق برنامج تعريفي عن خدماته لمنسوبي الجامعة يهدف إلى تحفزيهم لبناء رشاكات خارجية مبنية 	 
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على اقتصاد معرفي يساهم في تعزيز دور الجامعات في المجتمعات.   
إبراز هوية جامعة جدة و تسليط الضوء على  أبرز إمكاناتها والذي من شأنه أن يزيد من فرص جامعة جدة 	 

االستثمارية.

õõالمجلس العلمي

يتطلع المجلس العلمي إلى:

أن يتم ترقية ماال يقل عن مائة عضو هيئة تدريس إلى مرتبة أستاذ مشارك وعرشون عضو هيئة تدريس 	 
إلى مرتبة أستاذ.

زيادة توعية وتثقيف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بضوابط وآليات الرتقية العلمية.	 
تدريس 	  هيئة  كأعضاء  لتعيينهم  الرشيفني  الحرمني  خادم  برنامج  من  المتمزية  الكفاءات  استقطاب 

بالجامعة.

õõإدارة البعثات

تتطلع إدارة البعثات إلى:

إنشاء منصة ابتعاث إلكرتونية.	 
إعداد دليل أحكام االبتعاث.	 
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أرشفة ملفات المبتعثني.	 
عام 	١٤٣ هـ حسب 	  لكل موظف خالل  دورتني  بمعدل  تدريبية  بدورات  بإلحاقهم  الموظفني  رفع كفاءة 

المتاح.

õõ مركز اإلبداع وريادة األعمال

يتطلع مركز اإلبداع وريادة األعمال إلى:

إقامة أندية لالبتكار واالبداع في جميع كليات الجامعة.	 
باالبتكار 	  تختص  اليت  العليا  األكاديمية  الربامج  من  عدد  إلقامة  المختلفة  الجامعة  كليات  مع  الرشاكة 

واالبداع والتقنية.
الريادية 	  والطالبات  الطالب  أفكار  لتبين  قوية  تحتية  بنية  لخلق  االسرتاتيجية  الرشاكات  في  التوسع 

واحتضانها.
السعي لبناء أكرب فاب الب في الرشق األوسط بمساعدة الرشكات والمؤسسات الخاصة اليت تهتم بخدمة 	 

المجتمع والتنمية المستدامة.
السعي إلقامة مرسعة وحاصنة أعمال داخل حرم الجامعة بمساعدة الرشكات والمؤسسات الخاصة اليت 	 

تهتم بخدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
إقامة عدة برامج ودورات موجهة لطالب وطالبات الجامعة خاصة والمجتمع بصفة عامة لتنمية مهاراتهم 	 

اإلبداعية ومساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الريادية.
لتنمية 	  المدفوعة  األخرى  الربامج  وبعض  المستقبل«  »مبتكر  برنامج  إقامة  في  واالسترمار  التوسع 
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مهارات اطفال المجتمع لالهتمام بمبدأ االبتكار واالبداع.

õõإدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي

تتطلع إدارة العالقات الثقافية والتعاون الدولي إلى:

دورات 	   ، ندوات   ، ) مؤترمات  العلمية  بالمشاركات  المتعلقة  الخدمات  كافة  يقدم  الكرتوني  نظام  تطوير 
تدريبية ، ورش عمل ... الخ ( بحيث يستطيع عضو هيئة التدريس تقديم ومتابعة طلباته عن طريق النظام 

والحصول على كافة الموافقات الكرتونيا.
تتعلق 	  الجامعة  مستوى  على  بإحصائيات  العليا  اإلدارة  يزود  شامل  وأرشيف  إحصائيات  نظام  تطوير 

بالمشاركات العلمية والمشاركني .
تفعيل ودعم التواصل مع اإلدارات المعنية بوزارة التعليم لتسهيل واالستفادة من الخدمات المقدمة من 	 

الوزارة لتطوير اإلدارة. 
التعاون مع الجامعات المحلية والدولية فيما يتعلق بالمشاركات العلمية والزيارات . 	 
وضع سياسات وآليات تتعلق بالمشاركة في المعارض الدولية والعلمية .	 

õõ وحدة العلوم والتقنية واالبتكار

تتطلع وحدة العلوم والتقنية واالبتكار إلى:
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اعتماد خمسة براءات اخرتاع.	 
اطالق سبعة أوراق علمية.	 
تنظيم اتفاقية بشان الدراسات المتخصصة في التخصصات الدقيقة مثل تقنية النانو.	 
تحويل فكرتني إلى منتجات ورشكات.	 
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التقرير السنوي لعام ١٤٣8 هـ 

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 جامعة جدة


