
ملجلس عمادة البحث العلمي

تعريب بواسطة 

التقرير السنوي 



مقدمة

“
“

 ألعمال مجلس عمادة البحث العلمي في عرض هذا ال
ً
 سنويا

ً
تقريرا

 ، يتضمن تحليجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
منطقيا ل

مع الكمية والنوعية، والتوصيات واملقترحات التي تتفقنجازاتل ل
.الرؤى املستقبليةلمحنتائج التحليل وتحدد م

...سكرتيرة املجلس
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 في البحث العلمي لخدمة االة الرياد
ً
 ودوليا

ً
.سنسا  محليا

الرسالة

التميوووا واالبت وووار توووو ير الب اوووة املعر يوووة والتقنيوووة املةاليوووة وا  فووو ة للبووودا  و
سوو ف فووي موون كم انووات ة وورية وماديووة لتحقيووق الريووادة فووي البحووث العلمووي بمووا  

.بناء االقتصاد املعرفي وخدمة اإلسنسا 

قيم عمادة البحث العلمي

لجوووودة التميوووا والهااهوووة واإلحسوووا  و الةقوووة وااللتووواا  وا
.مانةوالتعاو  والت امل واملسؤولية واإلخلص واأل 

3

رؤيةال

عمادة البحث العلمي



:وهي كالتالي

مهام مجلس عمادة البحث العلمي

(  هو2/10/1419)كما ورد باللئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليف العالي رقف 
هو 6/2/1419 جلس التعليف العالي املعقودة بتاريخ ( العاشرة)املتخذ في الجلسة 

.اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات املنظمة ل ركة البحث العلمي في الجامعة-1

.ملنظمة لذلكاملوا قة على م روعات البحوث والدراسات ومتاةعة تنفيذها وتحكيم ا والصرف عليها و ق القواعد ا-2

اث امل تركة بي  وتشجيع األبحتنسيق العمل بي  مراك  البحوث في الجامعة، والعمل على كلغاء االزدواجية في أدائها،-3
.األقسا  وال ليات لر ع كفاءة و اعلية استخدا  املواد املتاحة

ياووة الوسوووائل تشووجيع أعضوواء هياووة التوودرمس و يووورهف موون البوواحةي  وحووحهف علووى كجوووراء البحوووث العلميووة املبتكوورة، و ه-4
 وتمكينهف من كنهاء أبحاثهف في جو

ً
 علميا

ً
.علمي ملئفواإلم انات البحةية ل ف، وخاصة املتفر ي  منهف تفر ا

لجامعوووووة دراسووووة التقريووووور السوووونوت وال سووووواب الختووووامي لن وووووام البحووووث العلموووووي فووووي الجامعوووووة تم يوووودا لر عووووو  لوكيوووول ا-5
.للدراسات العليا والبحث العلمي 

.اختصاصات اإلشراف واملتاةعة للبحوث املمولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن-6

.ت كيل اللجا  املتخصصة من بي  أعضائ  أو من  يرهف حسب ال اجة-7

.دراسة ما يحال كلي  من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي-8
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ا
:إعداد الجلسة : اول

وينقسم الى أربعة أقسام

ما بعد اعتماد الجلسة

ما قبل انعقاد الجلسة

عند انعقاد الجلسة

ما بعد انعقاد الجلسة



الخطوة  
االولى

الخطوة  
الةانية

الخطوة  
الةالةة

الخطوة  
الخامسة

الخطوة  
الراةعة

ما قبل انعقاد الجلسة

في بداية العام الدراس ي يتم إعداد جددو  ادا 

لجلسدددال العمدددادة ادددو  العدددام ويت دددم  موعدددد

الجلسدددددددددال وموعدددددددددد اسدددددددددتوم ا و دددددددددوعال ال دددددددددي 

لتدداري  سددمتم عر ددها بدداملجلس باللددهر واليددوم وا

ويعمددددددددددم عملددددددددددى أع ددددددددددا  املجلددددددددددس وعملددددددددددى وكددددددددددالل 

.العمادة

م عندددد العددددم جعقدددد اجتمدددا  للمجلدددس يدددت

د التنويدددددددددد  بالجتمددددددددددا  ع ددددددددددر إرسددددددددددا  بريدددددددددد

تم إلكتروندددددي لجميدددددع وكدددددالل العمدددددادة ليددددد

جمدددددددددددددع ا و دددددددددددددوعال با وعدددددددددددددد امل دددددددددددددددد 

 
ا
.مسبقا

جعددددددددددد جمددددددددددع ا و ددددددددددوعال ال ددددددددددي 

سدددددددددمتم عر ددددددددددها بالجلسددددددددددة يددددددددددتم

إعددددددداد جدددددددو  أعمددددددا  الجلسددددددة 

(.اجندة الجتما )

ب رنددددددامس مجددددددالس إعددددددداد الجلسددددددة 

فيدددددددددددتم تحديدددددددددددد ولجدددددددددددا  الجامعدددددددددددة

تم موعد وقت الجلسة وتاريخها ويد

و دددددددع الجنددددددددة وجميدددددددع ا رفقدددددددال

.وارسا  دعوة م  او  ال رنامس

 رفددددددع مرفقددددددال الجلسددددددة ع
ا
 ددددددر يددددددتم اي ددددددا

ح دددت يىسددد ت one driveبرندددامس 
ي حددا  لألع دا  الالددو  عملددى ا رفقددال فدد

واجهددددددددل م ملدددددددداكس فددددددددي برنددددددددامس مجددددددددالس

.ولجا  الجامعة 



الخطوة  
السادسة

الخطوة  
الساةعة

الخطوة  
الةامنة

الخطوة  
العاشرة

الخطوة  
التاسعة

ما قبل انعقاد الجلسة

وندددددي يددددتم ارسدددددا  الددددددعوة ع دددددر ال ريدددددد ا لكتر

dsr-cpuncilالخدددددا  بمجلدددددس العمدددددادة 

 دددر ألع دددا  املجلدددس ومرفدددج رابددد  الجلسدددة ع

وبرنددامس مجددالس ولجددا  onedriveبرنددام 

.الجامعة

يددددددتم إعدددددددداد عدددددددر  بوربوي دددددددت 

PowerPoint  لكددددس جلسددددال

.املجلس

امدة يتم رفدع اللدل لوحددة العوقدال الع

فدددددددددددددي العمدددددددددددددادة بالسدددددددددددددتعداد لوجتمدددددددددددددا  

وحجدددددددد القاعدددددددة ا دددددددراد عقدددددددد الجتمدددددددا  

في دددددا واللدددددل إعدددددداد القاعدددددة مددددد  أجهددددددة 

.الخ .....وأدوال مكتبية و يافة 

يدددددددددددددتم الباعدددددددددددددة اجنددددددددددددددة الجتمدددددددددددددا  

وو ددددعها فددددي مل ددددال اا ددددة جعددددددد

ال  ور 

إعددددددددددددددددددددددداد جدددددددددددددددددددددددو  

التواقيددددددددع الخددددددددا 

بالجتمدددددددددددددددددا  قبدددددددددددددددددس 

.عقد الجلسة



اعداد الجهاز وفت  العر  

 
ا
ا عد مسبقا

الشراف العام قبس بد  

الجلسة 

ي لتأكد م  تسجيس ال  ور فا

سجس التوقيع

ح ددددددددور الجلسددددددددة ويددددددددتم تدددددددددوي  

جميدددددددددددددددددع القدددددددددددددددددرارال وا ر يدددددددددددددددددال 

ة وا وحظدددددددددددال وح ظهدددددددددددا لكتابددددددددددد

.امل  ر جعد الجتما 

عند انعقاد الجلسة



معالي ر مسة 
الجامعة

مجلس العمادة
عددد الجتمددا  يددتم إعددداد مح ددر مجلددس العمددادة الدد يج

 ترفددددددددع فيدددددددد  القددددددددرارال  عددددددددالي لر مسددددددددة الجامعددددددددة و ال
ا
بددددددددا

أيدددام ليدددتم فيددد  اعدددداد ملددد  كامدددس 4الدددى 3يسدددت رد مددددة 

مدد  مدد كرة عددر  ومح ددر ومرفقددال كافددة مددا عددر  فددي

.املجلس

جعددددد اعتمددددادد مدددد  سددددعادة عميدددددة البحددددث العلمددددي يددددتم

رفعدددددددددد  لوكالددددددددددة الجامعددددددددددة للدراسددددددددددال العليددددددددددا والبحددددددددددث 
ل العلمددددددددي ومددددددددا م  عددددددددالي ر مسددددددددة الجامعددددددددة وفددددددددي ال الدددددددد

يسدددددددددت رد مددددددددددة اعتمدددددددددداد القدددددددددرارال مدددددددددد  أسدددددددددبو  ح ددددددددددت 

.اسبوعي 

ما بعد انعقاد الجلسة



ما جعد اعتماد الجلسة

1

2

3

يدة عد اعتماد امل  ر م  معالي ر مسة الجامعة واعتماد سعادة عمج

:البحث العلمي يتم إعداد التالي

.اطاب اعتماد م  سعادة أمينة سر مجلس عمادة البحث العلمي

.فهرسة قرارال املجلس

الجامعة عملى امل  رر مسة اعتماد معالي 

الل ارسدددددا  مدددددا سدددددبج ع دددددر ال ريدددددد ا لكتروندددددي الخدددددا  بمجلدددددس العمدددددادة للوكددددد

.تطبيقهاوا دارال ال ي رفعت لنا با و وعال ح ت يىس ت لهم العمس ب ا  و  4



ما جعد اعتماد الجلسة

5

6

دارال ال ددي اعدداد تقريددر  تاجعددة تن يدد  قدرارال املجلددس وارسددال  للوكددالل وا  

جعددددة لدددددق ا قددددرارال تطبددددج واعتمددددادد مدددد  قبددددس الوكيلددددة او مددددديرة الوحدددددة التا

.للقرار في موعد أقصاد أسبوعي  جعد ارسا  العتماد

ارسددا  نسدددخة مدد  متاجعدددة القددرارال جعدددد اعتماد ددا مددد  قبدددس

عرفددة  دداحل الصددوحية لسددعادة العميدددة ح ددت يىسدد ت لهددا م

.سير العمس ع ر ال ريد ا لكتروني الخا  باملجلس
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:ارحلة العمس ع  جعد جسبل فايروس كورونم

مددددتيتعقدددد اجتماعدددال مجلدددس العمدددادة ع دددر برندددامس 

teamsوا صرح ب  م  قبس الجامعة.

يدددددددددتم اعدددددددددداد  رفدددددددددة الجتمدددددددددا  وا دددددددددافة األع دددددددددا  

الجلسددة وتصد ي هم ورفدع كافددة ا رفقدال الخا دة ب

.ع ر   ا ال رنامس

.ديتم إعداد عر  بوربوي ت للجلسة ع  جع

نظدام بيتم أي ا مدا سدبج ركدرد ان دا اعدداد الجلسدة 

وارسددددددالهم ع ددددددر one driveومجدددددالس الجامعددددددة

.ال ريد الخا  بمجلس العمادة

يدددددددددتم ال  دددددددددور للجلسدددددددددة او  ليددددددددد  ع دددددددددر ال رندددددددددامس

وتدددددددددددددوي  جميددددددددددددع القددددددددددددرارال وا قترحددددددددددددال  عدددددددددددددداد 

.امل  ر
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 د1441محرم 9بد  دورة مجالس   ا العام بتاري  

ي تددددم إعددددادة تلددددكيس مجلددددس عمددددادة البحددددث العلمددددي فدددد

 دد بتداري  1441-4-6مجلس الجامعة الراجدع بقدرار رقدم 

 د 20-4-1441

عدددد أع ددا  مجلددس عمددادة البحددث العلمددي 

 مدددددد  أع ددددددا  الهي ددددددة التعليميددددددد14
ا
ة ع ددددددوا

والقيادال

 
ا
جلسددددددال مجلددددددس عمددددددادة البحددددددث: ثانيددددددا

العلمي

انل ددددددا  دورة مجددددددالس  دددددد ا العددددددام يددددددوم 

 د1441شوا  18األربعا  بتاري  



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة الو  

القرارال

ر م ارمع بحةية ةعد الن 6تمويل 
ضمن برنامج م ارمع 5املصنف 

غيرة تمويل امل ارمع املتوسطة والص
وقبول تقرير نهائي واحد

تقرير 2قبول تقرير دورت واحد و
نهائي  للمجموعات البحةية

قبول تقرير نهائي واحدمجموعة بحةية2تمويل 
لبرنامج العالف ال ائر

 د1441-1-9الجلسة الولى ا نعقدة بتاري  

وا عتمد م  معالي مديرة الجامعة برقم  

 د1441-2-1بتاري    2755

قرار18



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة الثاني

القرارال

ر م ارمع بحةية ةعد الن 4تمويل 
املصنف

ضمن م رو 1تمويل 
برنامج تمويل امل ارمع

املتوسطة والصغيرة

هـ1441-2-7المنعقدة بتاريخ الجلسة الثانية

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم  

هـ1441-3-20بتاريخ   6283

قرارات7
حالة اعتذار عن 2

امل رو  البحثي



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة الثالث

القرارال

ة سير عمل مل ارمع بحةي5قبو ل 
6حالة واحدة  وقبول 1قبول 

ةتقارير نهائية مل ارمع بحةي

للمجموعات 1قبول تقرير نهائي
البحةية

1قبول تقرير دورت واحد 
 جموعة بحةية

املوا قة على برنامج

سفيرات عمادة البحث
العلمي

هـ1441-3-6المنعقدة بتاريخ الجلسة الثالثة

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم    

هـ1441-4-25بتاريخ   11789

قرار15



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة الراجع

القرارال

ر م ارمع بحةية ةعد الن 2تمويل
ضمن برنامج م ارمع 2املصنف و

غيرة تمويل امل ارمع املتوسطة والص
مل رو  بحثي1وسير عمل 

تقرير دورت2قبول 
وتقرير نهائي واحد للمجموعات 

البحةية

تمويل مجموعة بحةية 
جديدة

ةبحةيم ارمع 5تمويل 
برنامج رائدات ضمن

املستقبل

هـ1441-4-4المنعقدة بتاريخ الجلسة الرابعة

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم    

هـ1441-5-19بتاريخ   14865

قرار14



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة الخامس

القرارال

م ارمع بحةية جديدة ةعد الن ر 6تمويل 
واحد ضمن برنامج 1املصنف و م رو  بحثي 

تمويل امل ارمع املتوسطة والصغيرة

ضمن 1تمويل م رو  بحثي واحد 
برنامج رائدات املستقبل

في 1قبول حالة واحدة 
برنامج تمويل امل ارمع

البحةية

قرارات 4املوا قة على 
هـ1441-5-6المنعقدة بتاريخ الجلسة الخامسةادةلت كيل لجا  العم

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم    

هـ1441-5-19بتاريخ   17314

قرار13



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة السادس

القرارال

م ارمع بحةية جديدة ةعد الن ر 8تمويل 
املصنف و م رو  بحثي واحد ضمن برنامج

تمويل امل ارمع املتوسطة والصغيرة

ضمن 1تمويل م رو  بحثي واحد 
برنامج الباحةات الناشاات

في برنامج 2قبول حالتي  
يةتمويل امل ارمع البحة

هـ1441-6-1الجلسة السادسة المنعقدة بتاريخ 

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم 

هـ1441-6-18بتاريخ   19362

قرار12
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مجلس العمادة الساجع

القرارال

م ارمع بحةية جديدة ةعد 6تمويل 
الن ر املصنف

بحةيةتقارير نهائية للم ارمع ال4قبول 

قبول سير عمل واحد مل رو  بحثي

رمع ااملوا قة على قبول التقارير النهائية للم ا
ورة لبحةية املمولة واملر ق مع ا األبحاث املن 

ها عند استيفائها لل روم والضوابط املعمول ب
في عمادة البحث العلمي، وذلك  ير مل   لقبو

ل ا للترقية 

مجموعة بحةية 2تمويل 
قبول التقرير النهائي 

ضمن 1مل رو  بحثي 
برنامج رائدات املستقبل

      املوا قة على آلية استخدا
ة الب جامعة االمير  اباج  ة 

نورة 

وث  املوا قة على برنامج البح
املوج ة 

هـ1441-7-13المنعقدة بتاريخ الجلسة السابعة

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم 

هـ1441-9-20بتاريخ   24547

قرار17
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مجلس العمادة الثام 

القرارال

م ارمع بحةية جديدة ةعد 6تمويل 
الن ر املصنف

يل م رو  بحثي ضمن برنامج تمو 2و 
امل ارمع املتوسطة والصغيرة

1قبول تقرير نهائي واحد 
لبرنامج العالف ال ائر

هـ1441-8-13المنعقدة بتاريخ الجلسة الثامنة

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم  

هـ1441-9-28بتاريخ   26072

قرارات9



Power ♥ Adrkha PowerPoint إبراهيم محمد: تعريب وتصميم وتنفيذ| ادركها بوربوينت ♥صنع بكل حب

مجلس العمادة التاسع

القرارال

 ر م ارمع بحةية جديدة ةعد الن5تمويل 
ضمن برنامجم رو  بحثي 2املصنف و 

رةتمويل امل ارمع املتوسطة والصغي

حةيةتقارير نهائية للم ارمع الب3قبول 

مجموعة بحةية1تمويل 

املوا قة على ضوابط        
وكجراءات كقامة الفعاليات

هـ1441-9-6الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ حةيةالعلمية في املراك  الب

والمعتمد من معالي مديرة الجامعة برقم    

هـ1441-9-25بتاريخ   26235

قرار14

 رو  بحثي ضمن برنامج م1تمويل 
رائدات املستقبل

م رو  بحثي ضمن برنامج            ا1و
لباحةات الناشاات
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مجلس العمادة العاشر

القرارال

م ارمع بحةية جديدة ةعد 4تمويل 
ضمن م رو  بحثي 3الن ر املصنف و 

ة برنامج تمويل امل ارمع املتوسط
تقارير نهائية 6قبول والصغيرة و 

1مل للم ارمع البحةية وقبول سير ع
حاالت مل ارمع 2مل رو  بحثي وقبول 
بحةية

مجموعة بحةية1تمويل 
تقارير دورية 2قبول 

للمجموعات البحةية
تقارير نهائية 2قبول 

للمجموعات البحةية

ترشيحاملوا قة على ضوابط

مديرات املراك  البحةية

بحوثدعفاملوا قة على برنامج

اللغة وعلو ال رعيةالعلو 

العربية

هـ1441-9-10الجلسة العاشرة المنعقدة بتاريخ 

لم يعتمد من المعالي 

....الزال العمل جاري

قرار24

فتقرير نهائي مل رو  بحثي ض1قبول 
  برنامج   الباحةات الناشاات
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مجلس العمادة ال ادي علر

القرارال

درة ملبااملتقدمةتمويل األبحاث
و  تمويل األبحاث املوج ة في موض

-Covid يروس كورونا املستجد
الصغيرة واملتوسطة19

م رو 35

الجلسة الحادية عشر المنعقدة بتاريخ

هـ17-10-1441

لم يعتمد من المعالي

....الزال العمل جاري

قرار35
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رمجلس العمادة الثاني عل

القرارال

عد م ارمع بحةية جديدة ة5تمويل 
م رو  بحثي 5الن ر املصنف و 

ضمن برنامج تمويل امل ارمع
9قبول املتوسطة والصغيرة و 
حاالت 2تقارير نهائية وقبول 
مل ارمع بحةية

مجموعة بحةية1تمويل 
للمجموعات 1قبول حالة

البحةية
تقارير نهائية 2قبول 

للمجموعات البحةية

كضا ة ضابط لبرامج التمويل
ة يجب أ  تتف اإلشار "ينص على 

يرة كلى انتماء الباحث لجامعة األم
نورة بنت عبد الرحمن كانتماء  
مس وحيد ل ا ة أعضاء هياة التدر 

بالجامعة

من %٢٥وكعادة النظر في خصف 
ر دعف ا جموعة البحةية عند شك

.ج ات أخرى في البحث

الجلسة الثانية عشر المنعقدة بتاريخ

هـ10-9-1441

لم يعتمد من المعالي

الزال العمل جاري والموضوعات تزيد او 

....تنقص 

قرار28

مراجعة ضوابط برنامج املسار السرمع



52

22

8
10

29

2 1

7

1

8
6

1

8

2

35

14

0

10

20

30

40

50

60

مشاريع 
بحثية بعد
النشر 
المصنف

مشاريع 
بحثية ضمن
برنامج 
تمويل 

المشاريع 
المتوسطة 
والصغيرة

سير عمل 
للمشاريع 

البحثية

حاالت 
للمشاريع 

البحثية

ية تقارير نهائ
للمشاريع 

البحثية

مشاريع 
بحثية ضمن
برنامج 
الباحثات 
الناشئات

التقارير 
النهائية 
لبرنامج 
الباحثات 
الناشئات

مشاريع 
بحثية ضمن
برنامج 
رائدات 
المستقبل

التقارير 
النهائية 
لبرنامج 
رائدات 
المستقبل

المجموعات 
البحثية 
الجديدة

التقارير 
الدورية 

للمجموعات 
البحثية

حاالت 
للمجموعات 

البحثية

التقارير 
النهائية 

للمجموعات 
البحثية

التقارير 
النهائية 
م لبرنامج عال

زائر

األبحاث 
الموجهة 
كورونا

قرارات 
خاصة 
ببرامج 
العمادة

وه1441مجالس 

هـ1441مجالس 

للقرارالالبياني تحليس ال



مجلس عمادة البحث العلمي في أرقا 



زملء العمل

قيق العمادة تسعى للتطوير و تح

األهداف وا ضل النتائج

مفتاح النجاح

باختصار سّر النجاح ،هو 
الةبات على ال دف وهذا ما 

 وابدا
ً
سنسعى ل  دائما

التطوير الدعف

الدعف الدائف من قيادات 

العمادة ل ف خالص ال كر

تجربة

في تجربة  العمل عن ةعد  تجربة
ملا العمادة تدعو للفخر واالعتااز

انج  من اعمال

اتئياحصا

تحقيق اعلى سنسبة عقد مجالس 
سنوات وهذا يدعو 3للعمادة على مر 

للفخر

:في العمل والعمادة ة  ل خاصاملميااتعن 

من اعظف النعف وجود كادر ادارت 

متعاو  ومخلص ومتفاسني

املمياات وهلل ال مد في العمادة ال تعد و ال تحص ى هذا ما يحضرسني 



توووووعخر تعوووووديل اسوووووتمارات الباحةوووووات ونقوووووص
ةعوووووووا املر قوووووووات  عوووووووائق قووووووووت لتوووووووعخر عقووووووود 

ا جالس

املراك  البحةية مر قاتتوقيت ال مني لختا  ا جالس

س مراعوواة التوقيووت ال منووي  لعقوود اجتمووا  مجلوو
بو  العمووادة األخيوور علووى أ  ال ي ووو  فووي آخوور أسوو

موووووووون دوا   اعضوووووووواء  ال ياووووووووة التعليمووووووووة وكووووووووذلك 
عيوووووق بدايوووووة االجوووووازة السووووونوية للموووووو في  مموووووا  

و سووير عموول ا جلووس موون تعووديل وجمووع بيانووات
مر قات 

Hire Me

ا عوقال في العمسع  

ل ا كبور ججوف مر قوات ا جلوس وارسوا
عووووووووود عبووووووووور البريووووووووود االلكتروسنوووووووووي حتوووووووووى ة

دمج ا 
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ا قترحال التطويرية

العمسفيمح ر املجلس

نظام تراسسالجتما  ع  جعد

اعات نقترح  االستمرار ةعقد اجتم
هاء ا جلس عن ةعد حتى ةعد انت

هاالجائحة وعودة األعمال لطبيعت

صدير نقترح  االستمرار بكتابة وت
 واالست

ً
غناء ا  اضر كلكترونيا

ة عن الورق ملا  ي  من هدر للماد
و الوقت و الج د

راسل نقترح  تفعيل ا  رر في نظا  ت
لجميع مو فات العمادة حتى  س ل
ع  على كل مو فة كتابة الخطاب ور 
في ا  رر وار اق مر قا ها كاملة

عد نقترح  ةعد تجربة العمل عن ة
كدارة توضيح امل ا  الفعلية ل ل
واصل بالتفصيل حتى  س ل الت

مع االدارات
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ا قترحال التطويرية

في املجالس واللجا 

تح يز الك ا ال تدريل ا وظ ي 

ا راكد البحثية في الكليال

سبًبا في الهتما  بالتدريب كون نقترح ا
ف تنمية قدرات املو في  وم ارا ه
ادة ة  ل  س ف في تحسينهف وزي
فادت قدر هف على اإلبدا  والتطوير وت

الوقو  في أخطاء من خلل ورش 
العمل والدورات في داخل العمادة

لباحةة نقترح  يما يخص التعديلت املطلوبة من ا
لى في اللجا  وا جالس ان  بمجرد مرور أسبو  ع

عاملة الباحةة واملرك  ولف ترسل التعديل تعاد امل
ى كاملة للمرك  وتخلي العمادة مساوليتها  حت

اكتمال التعديلت

في  نقترح ل يادة اإلنتاجية في العمل ت ويد املو 
ا   بحا   إلنتاج عمل جيد يمكن أ  ت و  هذه ال و 

ف شكر في أية صورة يختارها املدير بما في ذلك تقدي
.ل للمو في  إلبقاء املو في  متحف ين للعم

  البحةية  نقترح اتبا  سياسة داخلية بي  العمادة واملراك
رعة بحيث ي و  هناك كل ش ر مرك  يتف تكريم  لس

في انجاز االعمال لديهف وكفاءة الطاقف اإلدارت والج د
مى         اكتمال كا ة املعاملت ة  ل سليف وسرمع  ومس

ويتف تعميم  من ايميل املراك  او ( مرك  ال  ر) 
العمادة



الا اية

“

“
وفي الختا  أود أ  أشكر سعادة عميدة البحث العلمي وسعادة 
أمينة سر ا جلس على تظا ر الج ود التي أس مت في ارتقاء 

العمل ور ع العمادة بالكةير من اإلنجازات وهذا ك  دل على ش ي 
 إنما يدل على اخلصكف وو ائكف وعملكف الدؤوب 

 من القلب ناةع على ما تقدمناه من دعف لي و للطاقف 
ً
و شكرا

اإلدارت في العمادة

...سكرتيرة املجلس
أماني ب ت محمد البا ملي


