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اآلداب الخطة التنفيذية للبحث العلمي لبرنامج ماجستير 

 (المعيار السابع)في علم النفس 

 م20 22           / هـ1443العام الجامعي         

ة في   المقرَّ

 1443/ 2/11 وتاريخ  18جلسة القسم رقم  
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 : تتكون الخطة التنفيذية للبحث العلمي مما يلي 

 :نموذج مواءمة توجهات القسم البحثية مع توجهات الكلية والجامعة: أوال

 

 نقاط التوافق   القسم  الكلية الجامعة  العنصر
 الرؤية 

 

 

الريادة العالمية والتميز  

 في بناء مجتمع المعرفة  
الريادة والتميز  

التربوي لبناء مجتمع  

 . حيوي

الريادة والتميز في  

مجال إعداد الباحثين  

و   المتخصصين 

المتميزين في علم  

مة في  هالنفس و المسا

 - خدمة التنمية  
 وتطوير المجتمع 

بناء    -الريادة والتميز

   مجتمع المعرفة 

 الرسالة 
 

 

 

تقديم تعليم متميز وإنتاج  

بحوث إبداعية تخدم  

المجتمع ، وتسم في بناء  

اقتصاد المعرفة من  

خالل إيجاد بيئة محفزة  

للتعلم واإلبداع الفكري  

والتوظيف األمثل  

للتقنية والشراكة المحلية  

 . والعالمية الفاعلة

قيادة التغيير بإعداد  

الممارس المتميز  

وتطويرها مهنيا  

ج  موبحثيا وتقديم برا

وبحوث تربوية  

رصينة ، وتنفيذ  

شراكات مجتمعية  

 . فاعلة

إعداد الممارس  

المتميز والمؤهل  

للعمل في  المجاالت  

المختلفة لعلم النفس ؛  

إلجراء البحوث  

وتوظيف نتائجها في  

مختلف المجاالت  

التطبيقية ذات العالقة،  

ب مع  وذلك بما يتناس

 . احتياجات المجتمع

  –إعداد الممارس 

انتاج بحوث رصينة  

ايجاد بيئة محفزة    -

شراكات عالمية   –

 ومحلية  
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 أهداف البحث العلمي 
 

 

 

اإلجادة والتميز في  

جميع المجاالت ، وفي  

تحقيق  )  مجاالت محددة 

تقدم عن طريق تقوية  

الجامعة بأكملها،  

والتميز بحثيا وتعليميا  

مجاالت أكاديمية  في 

 .  ( محددة

إجراء بحوث تربوية  

تقود إلى التطوير  

المهني ، وتثري  

 .االنسانية المعرفة

انتاج بحوث ذات  -3

جودة في مجال علم  

النفس  تسهم في  

المعرفة اإلنسانية،  

وذات أهمية تطبيقية  

 في المجتمع السعودي 

التميز البحثي ،  

إثراء المعرفة  

اإلنسانية ، تحقيق  

 .  التقدم والتطوير

 

 :العلمي للبحث التنفيذية الخطة نموذج  :ثانيا

المدى  

الزمني 

 للتنفيذ 

مستوى األداء  

 المستهدف
األنشطة   /المبادرات /البرامج مسؤولية التنفيذ  مؤشرات األداء

 التنفيذية 

 الهدف  

2022 / 

 م 2023

% من أعضاء 80

هيئة التدريس قدموا 

بحثا   على األقل  

 . في السنة

 

لكل  بحث ( 1:1)

 .عضو في السنة

النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس  ▪

المشاركين في تقديم البرنامج الذين نشروا 

بحثاً واحداً على األقل خالل السنة إلى  

 إجمالي أعضاء هيئة التدريس في البرنامج
متوسط عدد البحوث المحكمة أو المنشورة   ▪

لكل عضو هيئة تدريس المشاركين في  

 تقديم البرنامج خالل السنة

منسوبي  -

البرنامج 

 والطلبة  

االنتاج  - حصر 

ألعضاء   البحثي 

التدريس  هيئة 

 . سنويا 

بيانات  - قاعدة 

بموقع  مرتبطة 

تظهر  البرنامج 

العلمي  االنتاج 

 .لألعضاء 

االنتاج    وتعزيزدعم  -1

و العلمي االعلمي  لنشر 

التدريس  هيئة    ألعضاء 

البرنامج    والطلبة في 

 . وعالميا سنويا محليا 

. 
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( بحث 1:  0.25)

لكل طالب في 

 . البرنامج في السنة 

ورقة علمية  ( 1:  1)

في مؤتمر لكل  

 عضو هيئة تدريس

مجموعات  ( 3) 

 بحثية سنويا  

 

إجمالي عدد البحوث المحكمة أو )  ▪

إجمالي أعضاء هيئة المنشورة إلى 

 . (التدريس في البرنامج

النسبة المئوية للطالب الذين نشروا  ▪

بحوثهم في مجالت علمية محكمة  إلى  

إجمالي عدد الطالب في البرنامج خالل 

 السنة 
النسبة المئوية للطالب الذين قدموا أوراقاً   ▪

المؤتمرات  إلى إجمالي عدد  علمية في 

 . الطالب في البرنامج خالل السنة

عدد األوراق العلمية التي قدمت من  ▪

 . منسوبي البرنامج وطلبته في مؤتمرات 

عدد   - حصر 

البينية  األبحاث 

بين  المشتركة 

ومع  األعضاء 

 .الطلبة 

األبحاث  - حصر 

في  المنشورة 

 . مجموعات بحثية 

المشاركة   - حصر 

بحثية   أوراق  في 

 في المؤتمرات 
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نهاية  

العام 

 م  2022

لكل  اقتباس  1: 5

عضو في البرنامج 

 ( سنويا

متوسط عدد االقتباسات في المجالت  ▪

)  المحكمة من البحوث العلمية المنشورة 

اجمالي عدد االقتباسات في المجالت 

المحكمة من البحوث العلمية المنشورة 

ألعضاء هيئة تدريس المشاركين في تقديم 

أعضاء هيئة البرنامج إلى إجمالي 

 التدريس .

منسوبي البرنامج 

 وطلبة البرنامج 
 

االقتباسات  - حصر 

قواعد   خالل  من 

 البيانات  
  (ISI, Google 

scholar) 

األعضاء  - تعريف 

إلى كيفية التسجيل  

قواعد   في 

وتقديم  البيانات، 

عدد   على  أدلة 

االقتباسات،  

االقتباسات    وزيادة 

من خالل ورشات  

واألدلة   العمل 

   .اإلرشادية

عدد     -2   زيادة 

االقتباسات في المجالت 

عضو   لكل  المحكمة 

تدريس في    هيئة 

 البرنامج .

 

 

 

 

 

نهاية  

العام 

 م  2022

 

 

 

 

 

 

بحث ممول ( 2)

 سنويا  

 

مجموعات في  3

 العام 

 

التدريس في أعضاء هيئة عدد أبحاث  ▪

البرنامج الذين تلقوا دعما لبحوثهم في  

 العام الماضي. 
 

عدد المجموعات البحثية المسجلة في العام  

 المنصرم 

 

الذي حصل عليه األعضاء  الدعم   مقدار 

 بشكل عام من داخل الجامعة أو خارجها .

متوسط  رضا المستفدين من مصادر 

 التعلم 

عمادة البحث العلمي 

دعم المجموعات  /

 البحثية 
وكالة الكلية  

للدراسات العليا  

 والبحث العلمي 
 

مركز بحوث كلية  

 التربية 
وحدة البحث العلمي 

 في الكلية  

 .دعم المجموعات البحثية 

 

 تأسيس المجموعات البحثية 
 

 عقد ورشات عمل للتعرف 
 . على كيفية الدعم 

 

الدعم تشجيع   االستفادة من برامج 

 .المقدمة من عمادة البحث العلمي 

 

المشروعات -3 دعم 

زيادة فرص  ، و  البحثية

الدعم   من  االستفادة 

 .الجامعي للبحث العلمي
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مستوى الرضى 

من   4عن التمويل 

5  

3 

أبحاث مشاريع  ( 2)

مشتركة بينية ومع  

 برامج أخرى 

 

 

 

 

 

عدد األبحاث المشتركة البينية مع البرامج  

 األخرى 

 

 لجنة البحث العلمي 

منسوبي البرنامج 

 والطلبة  

االستفادة من برامج الدعم المقدمة 

  . من كيانات الجامعة األخرى

 تدعيم البحوث المشتركة 

 التشجيع على األبحاث البينية  

 

 

 نسبة ( 1: 0.5) 

 منسوبي البرنامج 

تقدموا الذين 

بطلبات وحصلوا 

على موافقات من 

أخالقيات البحث 

 العلمي 

 

كحد  5من   4درجة 

عن   أدنى للرضى 

الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين   نسبة 

حصلوا على موافقة اخالقيات البحث 

 العلمي .

متوسط وعي ورضا منسوبي البرنامج 

اخالقيات  عن  الوعي باجراءات والطلبة 

 البحث العلمي .

 عمادة البحث العلمي 
وكالة الكلية  

للدراسات العليا  

 والبحث العلمي 
 لجنة الدراسات العليا 
 لجنة المعيار السابع 
وحدة البحث العلمي 

 في الكلية  

 مركز البحوث  

على  التدريس  هيئة  تشجيع 

و دورات   ندوات حضور  

البحث   اخالقيات  مجال  في 

 العلمي 

 

 

 

 

 

 

 

الكفاءة  -4  تطوير 

ممارسات  والبحثية  

 .العلمي    البحث  أخالقيات
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لجان أخالقيات  

 .البحث العلمي 

 ورش سنويا  ( 5)

تقرير سنوي  ( 1)

 عن األداء البحثي

نسبة بحوث  ( 1)

أعضاء هيئة  

التدريس لكل 

 البرنامجعضو في 

نسبة بحوث  

أعضاء هيئة  

التدريس لعضوات 

هيئة التدريس في 

 البرنامج 

 

 

لتوعية  قامة  إ- عمل  ورشة 

هيئة  الطلبة   وأعضاء 

أخالقيات  التدريس   بقواعد 

 .البحث العلمي 

األداء  - لتطوير  خطة  وضع 

 البحثي لمنسوبي البرنامج 
 



 
 

 12من  8الصفحة 
  

 

2022  / 

 م  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاريع بحثية  3

ممولة من قطاعات 

 مختلفة 

عدد المنح التي حصل عليها البرنامج من 

 شراكات بحثية في قطاعات مختلفة . 

لجنة معيار البحث  

العلمي ، لجنة خدمة  

المجتمع ، لجنة 

 . البحوث والندوات

وكالة الكلية  

للدراسات العليا  

 والبحث العلمي 
مجلس القسم ، 

منسوبو البرنامج  

 والطلبة  

 مركز البحوث 
 

 

مع  - القطاعات  التواصل 

الحكومية والخاصة وعرض  

البحثية  المشاريع  ملخصات 

التدريس  هيئة  من  المقترحة 

 عليها
توفير حوافز ألعضاء هيئة   -

الحاصلين   والطلبة  التدريس 

 بحثيةعلى منح 

 

الشراكات  -5 تفعيل 

البحثية والحصول على  

للبرنامج من  منح بحثية 

الحكومية  القطاعات 

 .   والخاصة

 نهاية  
2022 -

 م  2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أبحاث سنويا   3

استخدمت المرافق 

وتجهيزات  

البرنامج ومصادر 

 .المعرفة 

عدد األبحاث التي تستخدم المرافق  -  ▪

 وتجهيزات البرنامج       . 
▪  

لجنة المعامل ، 

والمختبرات ، اللجنة 

االجتماعية وتطوير  

 .مرافق البرنامج

 

وكالة الكلية  

للدراسات العليا  

والبحث العلمي ، 

الجهات المسؤولة في  

 الجامعة

المسئولة    التواصل الجهات  مع 

الجامعة، حصر  و   في 

البحثية   االحتياجات 

يحتاجها   التي  والتجهيزات 

البرنامج لدعم البحث العلمي ، 

لقسم  البحث عن عقود شراكة ل- 

حكومية   أخرى  جهات  مع 

 .  وخاصة

تشجيع البحوث الجماعية التي    - 

هيئة  أعضاء  فيها  يشارك 

خارج   الجهات  مع  التدريس 

 ذات اإلمكانات البحثية  الجامعة
المالي لجميع    غير  توفير الدعم  -

 .األنشطة البحثية

التحتية   تطوير-6 البنية 

وتجهيزات من      معامل 
ومصادر   التقنية

 .المعرفة
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الفكرية    تحفيز  - المساهمات 

واألبحاث التي توظف المعامل  

 في اجراء البحوث المتميزة

في    -  المستشارين  استثمار 

في   وخاصة  حكومية  جهات 

جذب المنح والشراكات البحثية  

 . للقسم

الجديدة    -  األجهزة  أهم  حصر 

في   البرنامج  يحتاجها  التي 

والمعامل   المختبرات  مجال 

خالل   من  صيانتها  وطرق 

المختبرات والمعامل في  وحدة  

 البرنامج 
2022  / 

 م  2023

أبحاث سنويا   3

مشتركة مع  

 .المجتمع المحلي 

  

ورش عمل   10

مجال  وندوات في

تنمية مهارات  

 البحث العلمي .

 

جوائز تميز   3

 سنويا  

 عدد األنشطة المتعلقة بالبحوث   - ▪
مشتركة مع  العدد االتفاقيات والمشاريع  - ▪

 .المجتمع المحلي
عدد جوائز التميز التي حصل عليها  - ▪

 منسوبي البرنامج سنويا  
▪  

لجنة معيار البحث  

العلمي ، لجنة  

الجداول الدراسية ،  

لجنة البجوث 

 والندوات
وكالة الكلية للبحث  

العلمي ، لجنة الجودة  

في البرنامج ، لجنة  

،  . التقرير السنوي 

لجنة تقرير البرنامج  

مجلس البرنامج ، 

موقع البرنامج 

لجنة   -االلكتروني

 المسارت بالبرنامج  

اجتماعات مستمرة  إجراء -

ندوات ومحاضرات  و، 

بشكل دوري ألعضاء هيئة 

التدريس تتضمن عرض 

ورش عمل وأهم أبحاثهم ، 

 لهم .

تخفيض العْب التدريسي  -

ألعضاء هيئة التدريس 

 المتوقع نشر  أبحاث لهم  

 تقديم الدعم والمنح البحثية -
تشجيع المبادرات البحثية   -

 واالعتراف بها بشكل علني   
مكافأة اإلنجازات البحثية  -

 .للباحث

بحثية  -7 بيئة  توفير 

على   تساعد  متميزة 

البحث   مهارات  تنمية 

واإلبداع  العلمي 

وحل  واالبتكار 

 مشكالت المجتمع 
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عمل حصر      

ألعضاء هيئة التدريس 

 ، .المتوقع نشر أبحاث لهم

حث أعضاء هيئة التدريس -

على تطبيق متطلبات الجودة  

 في أبحاثهم ، 

االستمرارية في تقديم  -

ندوات علمية يقدم من 

خاللها عضو هيئة التدريس 

 نتائج أحدث بحوثه ، 

بحثية   -  خريطة  عمل 

تحديد   من  للبرنامج 

األصيلة  البحثية  المشكالت 

التي تخدم المجتمع من خالل 

المسارات  من  عمل  ورش 

 لمختلفةا
 

 

 

 

 

خالل 

العام 

2022 -

 م 2023

مشاريع سنويا   5

. 

 

 

ال  رضا  متوسط

  5من  4يقل عن 

. 

 

 

عدد المشاريع التي ترعاها الجهات 

 المستفيدة سنويا 
 

 

رضا الطالب وأعضاء هيئة  متوسط 

 التدريس عن جودة البيئة البحثية
 

 

 

وكيل الكلية 

للدراسات العليا  

 والبحث العلمي

 

وحدة البحث 

العلمي في  

 الكلية 

 مدير البرنامج  

 

 لجنة البحث 

 علمي في البرنامج  ال

تعريف األعضاء  

والطالب بألية تسجيل  

براءات االختراع  

  وحقوق الملكية الفكرية

 . ، وجوائز التميز 

حصر جوائز  -

التميز واالعمال 

االبداعية في  

 البرنامج 
ورشات عمل  -

على مستوى 

تشجيع براءات -8

االختراع واالبتكار 

 وجوائز التميز 
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متوسط االنقاق  

ألف لاير  50

 . سنويا 

 

 

 جوائز سنويا   3

 

على   أبحاث 3

األقل في  

البرنامج سنويا   

في أولويات 

 .إبداعية  بحثية 
 

متوسط اإلنفاق على مشروع االبتكار 

الواحد من الميزانية أو الجوائز 

  لالبتكار في الكليةالمخصصة  

 والجامعة 
 

 

-  عدد براءات االختراع والمنتجات االبتكارية-

الحاصل  - والعالمية  الوطنية  التميز  عدد جوائز 

 ً  . عليها طالب ومنسوبو البرنامج سنويا

 

 

الكلية والجامعة   

في مجال االعمال  

 .االبداعية 

تشجيع الطلبة في  -

كتابة مواضيع  

إبداعية تشكل 

أولويات البحث  

 .العلمي 

نهاية  

العام 

 م  2022

ورشات ( 4)

 سنويا  

دليل سنوي 

 محدث 

درجة   5من  4

رضا طلبة  

 البرنامج 

عدد ورشات العمل والندوات في مجال  ▪

 مهارات البحث العلمي  

عدد األدلة الصادرة من البرامج في  ▪

 . التعريف بالرسائل سنويا

عن رضا طلبة البرنامج  متوسط  ▪

اجراءات وتسهيالت كتابة الرسائل 

 الجامعية .

 

لجنة الدراسات العليا 

 بالبرنامج  
 لجنة البحث العلمي 
وحدة البحث العلمي 

 بالكلية 
وكالة الكلية  

للدراسات العليا  

 والبحث العلمي 
 عمادة البحث العلمي 

موقع البرنامج 

 االلكتروني  

عقد ورشات عمل    -

البحث  مجال  في 

واولويات  العلمي 

 البحث ومهاراته 
أدلة إرشادية  عمل   -

الرسائل   لكتابة 

 . وتقييمها 

اجراءات  - تحسين 

وممارسة 

اإلشراف 

الرسائل   -9 تجويد كتابة 

 العلمية 



 
 

 12من  12الصفحة 
  

 

استشارة ( 50)

 سنويا  

الذي قدمها  عدد االستشارات البحثية 

  داخل الجامعة وخارجها  منسوبي البرنامج
على  األكاديمي 

 .الرسائل العلمية 

االستشارات  - تقديم 

خالل   من  البحثية 

البحث  وحدة 

 .العلمي 

 

  ▪     

 


