برامج ومسارات دعم البحث العلمي بجامعة الملك فيصل (عمادة البحث العلمي)
تتمثل رؤية عمادة البحث العلمي واملنبثقة من رؤية جامعة امللك فيصل في تنمية ثقافة انتاج بحث علمي
رصين يهدف إلى بناء اقتصاد معرفي ويضع احتياجات املجتمع ضمن أولوياته ،والعمل على تطوير منظومة
بحثية محفزة على االبتكار واالبداع تؤصل إلنتاج بحثي يعزز االقتصاد املعرفي وتوطين التقنيات البحثية
الحديثة
ُ
قدم الدعمين املادي واملعنوي لجميع منسوبي
لهذا؛ فإن عمادة البحث العلمي بجامعة امللك فيصل ت ِّ
الجامعة من باحثين وطلبة وأعضاء هيئة تدريس من خالل مجموعة من املسارات البحثية املتنوعة ،وهي
كما يلي:

ُ
مسار دعم أبحاث طلبة البكالوريوس والدراسات ال ُعليا :تقدم العمادة بشكل سنوي دعم لتمويل
املشاريع البحثية لطلبة البكالوريوس وطلبة الدراسات العليا املنتسبين ألحد البرامج األكاديمية بالجامعة
وذلك بعد الحصول على توصية من املشرف وموافقة املجالس املعنية.

مسار دعم المشاريع السنوية ألعضاء هيئة التدريس :ويهدف هذا املسار إلى تشجيع أعضاء هيئة
ُ
التدريس والباحثين إلجراء األبحاث العلمية املبتكرة والتي تسهم في دفع عجلة التنمية
ُ
َّ
َّ
مرجعية أو
أهمية الستخدامها ككتب
مسار تمويل مشاريع تأليف وترجمة ال ُكتب :ملا للكتب من
ملقررات دراسية بمختلف برامج الجامعة األكاديمية؛ فإن العمادة تدعم حركة التأليف والترجمة.
ُ
ُ
مسار المجموعات البحثية :تعتبر املجموعات البحثية ذات الطابع التخصص ي املشترك من أهم
املنظومات البحثية التي تعمل على دفع مسيرة البحث العلمي في املؤسسات البحثية .يهدف هذا املسار إلى
تعزيز العمل البحثي الجماعي من خالل خلق مناخ تفاعلي ُيعزز االستفادة والتكامل بين الخبرات املتنوعة
ألعضاء الفريق البحثي داخل الجامعة وبالشراكة مع الجامعات األخرى.

مسار رائد :يستهدف هذا املسار أعضاء هيئة التدريس حديثي التخرج ممن يحملون شهادة الدكتوراه
والذين لم يمض على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد أكثر من عامين في الجامعة أو أعضاء هيئة التدريس
غير النشيطين في مجال البحث العلمي ألكثر من ثالث سنوات سابقة لالنضمام للبرنامج ،وتحفيزهم
للمشاركة في حركة البحث العلمي املتميز .وتهدف عمادة البحث العلمي من هذا املسار إلى اكتشاف
الباحثين ُ
ليكونوا قاعدة صلبة في املجال البحثي
الجدد في وقت مبكر ودعمهم في بداية مشوارهم البحثي
ِّ
بجامعة امللك فيصل.
مسار ناشِ ر :وهو مسار لتقديم الدعم املادي واملعنوي
والفني والخدمات الالزمة التي يحتاجها الباحثين
ِّ
من أعضاء هيئة تدريس وطلبة (دراسات ُعليا وبكالوريوس) ألبحاثهم والتي تم إنجازها ونشرها في مجالت
َّ
ُمصنفة بمبادرة منهم وخارج اطار املشاريع السنوية التي تدعمها العمادة .تتحمل العمادة تكاليف الترجمة؛
خدمات مراجعة الكتابة ()Editing؛ رسوم النشر (ان وجدت)؛ إضافة الى مكافأة الباحث/الباحثين .ويهدف
ُ
َّ
هذا املسار إلى تشجيع النشر العلمي في املجالت املصنفة واملدرجة في قواعد البيانات العاملية ،دون الحاجة
لالنتظار للتقديم على املشاريع السنوية والتحكيم.
ً
األبحاث ال ُمستكتبة :تأكيدا على الدور الهام للجامعة في اإلسهام في خدمة املجتمع وتقديم بعض
األبحاث العلمية ذات األهمية والتي من شأنها تقديم حلول لبعض القضايا املعاصرة والحيوية للجامعة
واملجتمع؛ فإن العمادة تقوم بدعوة أعضاء هيئة التدريس والباحثين املتميزين بالجامعة إلجراء أبحاث
ً
علمية محددة في مجال معين وفي وقت محدد وذلك سعيا منها إليجاد حلول لتلك القضايا.

