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  حقائق وأرقام – وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميملخص إنجازات 

 

ي جامعة الملك سعود  -1
اتيجية البحث العلمي واالبتكار ف  اتيجية  2024-2020تطوير استر )استر

 )  . حسب متطلبات وزرارة التعليمالدعم المؤسسي

ي البحث العلمي واالبتكار 
 رسالة جامعة الملك سعود ف 

 
ا
ي بناء اقتصاد المعرفة من خالل وتسهم  خدم المجتمعإبداعية تإنتاج بحوث : أول

بيئة اد إيجف 

اكات  للتقنيةالتفكتر اإلبداعي واالستخدام األمثل   . اعلةالدولية الفالمحلية و والشر

 
 
ي تمكير  : كجامعة بحثية شاملة، تسىع جامعة ثانيا

ة المحورية ف  الملك سعود إىل أن تكون الركتر 

ي رؤية المملكة العربية السعودية 
. من خالل 2030القدرات الوطنية االبتكارية المنصوص عليها ف 

ي المجاالت البحثية المحددة ذات األولويات واالحتياجات الوطنية، وتقليص 
تركتر  الموارد ف 

. االعتماد عىل الموارد الطبيعية، والم ي
ي الوطن 

ي بناء االقتصاد المعرف 
 ساهمة ف 

 
 
كتر  عىل التقنيات المتقدمة ذات : ثالثا

تعزيز وتوسيع أبحاث جامعة الملك سعود من خالل التر

ي المملكة العربية السعودية
اتيجية للقطاعات االقتصادية والصناعية ف  عىل سبيل  ،األهمية االستر

االت االتص الرعاية الصحية، المتقدمة،المواد  دين،التع الغاز، النفط، المياه، الطاقة،؛ ثالمال

ان،الفضاء  البيئة، النقل، الزراعة، المعلومات،وتكنولوجيا   ،م النوويةالعلو  واألمن،الدفاع  والطتر

ياء التطبيقية.   والفتر 

 
 
ي توفتر الخدمات  المجتمعية،دعم القضايا والتحديات : لرابعا

يتمثل طموح جامعة الملك سعود ف 

ة الصحية واالجتماعية  نشأة م لذلك يحتوي الحرم الجامىعي عىلللمجتمع السعودي بأكمله. المتمتر 

ية واألشعة  طبية متعددة التخصصات مع أرفر التقنيات وأحدث الخدمات الجراحية والمختر

لية وطب العيون وسع لتااألنف والحنجرة. يمثل و  ، وطب األذنوالصيدلة والرعاية الصحية المت  

ي 
اتيجية البحثوالتمتر  ف  ي استر

 ف 
 
 أساسيا

 
الملك  الشاملة لجامعة العلمي  هذه الخدمات عنرصا

 سعود. 

 األهداف الشاملة للبحث والتطوير

اتيجية الرئيسة بما  : 1الهدف  ي المجاالت البحثية االستر
ي مستوى وتمتر  البحث العلمي ف 

الريادة ف 

ي ذلك: جودة حياة اإلنسان ورعايته، التعليم، والتقنيات المتناهية الصغر )النانو(. 
 ف 

 المحىلي  : 2الهدف 
ة الالزمة لتحقيق الريادة عىل المستويير  تعزيز القدرات والبنية التحتية الممتر 

ي ذلك مجاالت الطاقة وال
ي تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بما ف 

دوىلي ف 

وكيماويات واالبتكارات الرقمية والمياه والغذاء والبيئة.   والبتر
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 لبناء البحوث ذات التأثتر والجودة العالية. 3الهدف 
 
 وعالميا

 
اكات البحثية محليا ي الشر

 : التوسع ف 

ي 4الهدف 
ي حل القضايا : تعميق البحوث ف 

مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية للمساهمة ف 

ي تواجه المجتمع السعودي. 
 المعقدة النر

 األولويات البحثية

 أنظمة الطاقة النظيفة والمستدامة . 1

 جودة حياة اإلنسان ورعايته . 2

 االبتكار الرقمي  . 3

 الغذاء والمياه والبيئة . 4

وكيميائيات . 5  البيتر

ي تخصصات العلوم والت . 6
 قنية والهندسة والرياضياتالتعليم ف 

 

 المبادرات البحثية

 : أنظمة الطاقة النظيفة والمستدامة1األولوية البحثية رقم 

ي أنظمة تخزين الطاقة . 1
 الريادة ف 

ي مسارات كفاءة الطاقة  . 2
 استخدام التقنيات الرقمية إلحراز تقدم ف 

ي تحويل النفايات إىل طاقة . 3
 تعزيز بحوث االستدامة ف 

ي مجال الطاقة الشمسيةتطوير البحوث  . 4
 اإلبداعية ف 

ي تطوير الطاقة النووية السلمية . 5
 تحفتر  البحوث ف 

 

 : جودة حياة اإلنسان ورعايته2األولوية البحثية رقم 

ي  . 1
ي تسهم ف 

ي األمراض المعدية الناشئة وتشخيص العوامل النر
ة والقدرات ف  بناء الختر

 ظهور المرض

 المزمنة إنتاج البحوث اإلبداعية لفهم أعمق لألمراض . 2

 تعزيز الرعاية الصحية عالية الجودة . 3

 دعم البحوث لمواجهة تحديات الصحة العقلية . 4

، وخفض التلوث،  . 5 ي
ي مجاالت بيئة الهواء النقر

ي البحوث والتقنية واالبتكار ف 
االرتقاء ف 

 وتقليص المخاطر الصحية 

 

 : االبتكار الرقمي 3األولوية البحثية رقم 

ات الثورة الرقمي . 1  ة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة والكفاءةالنهوض بتأثتر

ي . 2 ي استخدام التقنيات الرقمية إلدارة أماكن االزدحام البشر
 تبن 
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ي التحرص  العرصي لمساندة القطاع الصناعي  . 3
 زيادة استخدام التقنية ف 

ي الثورة الصناعية الرابعة . 4
 تطبيق تأثتر الروبوتات ف 

 ئة: الغذاء والمياه والبي4األولوية البحثية رقم 

ي تحلية المياه . 1
 تعزيز تقدم المسارات الحديثة ف 

ى  . 2 ي تواجه مدن المستقبل الكتر
 معالجة الموارد والتهديدات البيئية النر

ي النظم اآللية لتوزي    ع المياه بكفاءة . 3
 تعزيز البحوث والتقنية واالبتكار ف 

ي  . 4
ي والمائ 

 األمن الغذائ 

 

وكيميائيات: 5األولوية البحثية رقم   البيتر

ية الممتصة الستخراج اليورانيوم تطوير  . 1  األغشية البوليمتر

 تطوير وتوصيف البوىلي أوليفير   . 2

تصنيع طالء إيبوكسي القائم عىل أساس تقنيات النانو )االصق( لركائز األلومنيوم  . 3

 والتطبيق الصناعي 

 

ي تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات: 6األولوية البحثية رقم 
 التعليم ف 

ي تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضياترفع  . 1
 مستوى التعليم السعودي ف 

ي  النطاق واسعة دراسات أجراء . 2
 والرياضيات العلوم تعليم ف 

 

 رفع مستوى -2
 
 ونوعا

 
ي الجامعة كما

  . المخرجات البحثية ف 

من خالل بناء القدرات والقيادات البحثية السعودية وزيادة عددها وتطوير الكفاءة وتحسير  األداء 

 ، ي
ي الشكليير  التاليير  فقد البحن 

وث النوعية تضاعف عدد البحوحسب البيانات المشار اليها ف 

ي قاعدة بيانات شبكة العلوم  المنشورة للجامعة
 م2019 العالمية للعام Web Of Science-ISIف 

ي جميع قواعد البيانات، منها  5293ليصل عددها إىل 
  4450منشورة علمية ف 

 
 محكما

 
 علميا

 
بحثا

(Article Type  ي
ي ويمثل ما نسبته وهو األعىل عىل ال ،جميع الفهارس العلمية ف 

مستوى الوطن 

البحوث نسبة  .من المجموع الكىلي لألوراق العلمية الموثقة باسم المملكة العربية السعودية 20%

كة مع الجامعات والمؤسسات السعودية ي  ،%14يساوي  المشتر
مساهمة المجالت السعودية ف 

انية الجامعة تبلغ ، و %6النشر تساوي  ، وبالتاىلي نسبة البحوث %64نسبة البحوث الممولة من متر 

( تبلغ   .%36الممولة من خارج الجامعة )جهات حكومية وخاصة ورجال أعمال وتمويل شخصي

4 
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     (Web of Science-ISI) : قاعدة بيانات شبكة العلومدرالمص

 جميع قواعد البيانات -أوراق علمية تشمل وثائق المؤتمرات والكتب والمقاالت 

اتيجيةإعداد / وحدة الدراسات االستر  : وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 م2020أكتوبر  7 تاري    خ البيانات: 

 

 

     (Web of Science-ISI) بيانات شبكة العلوم: قاعدة المصدر

ي قاعدة بيانات- Article Type فقط األوراق المحكمة 
 Web of Science جميع الفهارس العلمية ف 

Core Collection 

اتيجيةإعداد   : وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي / وحدة الدراسات االستر

 م2020أكتوبر  7: تاري    خ البيانات 

 

ي أحدث تّحول ممتر  خالل السنوات الخمس  اتيجر رسم السياسات البحثية والتخطيط االستر

ي 
ي أفضل  جودة المشاري    ع البحثيةالماضية ف 

مما أدى اىل رفع مستوى النشر العلمي للجامعة ف 

 (. Q1من المجالت العلمية العالمية )مجالت الرب  ع األول  25%
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ي -3
 الملكية الفكرية وترخيص التقنيةرفع اإلنتاجية وتطوير األداء ف 

 

ي  الملكية الفكرية وترخيص التقنية ي جامعة الملك سعود أصبح ثقافة ينتهجها طلبة ومنسوئر
 ف 

فسعت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي خالل الخمس سنوات الماضية الجامعة، 

ا لحماية حقوقهم الفكرية وتسويقه المبتكرون والمبدعوناىل  ةاىل توفتر كل الدعم والمساند

من خالل ربط أعمال الجامعة بالصناعة إلجراء البحوث ، و وتحويلها إىل منتجات تجارية أو صناعية

ي عىل المعرفة
ي مبن 

ي بناء اقتصاد وطن 
ي احتياجات المجتمع وتسهم ف  ي تلنر

تحقيق ل التطبيقية النر

اعوصل ، 2030أهداف رؤية المملكة  ي  1326اىل  مجموع إيداعات براءات االختر
اع ف  براءة اختر

اع الممنوحة عدد  اع المختلفة، تمثل براءات االختر اع،  (888)مكاتب براءات االختر براءة اختر

اع. ( 438) والطلبات المنشورة والمودعة عدد  اع جامعة الملك  طلب براءة اختر أما براءات اختر

ة )الخمسة أعوام اخالل سعود  : 2019-2015ألختر ي
اع ) م( كاآلئر ( براءة 974إجماىلي براءات االختر

اع اع الممنوحة )، اختر اع628عدد براءات االختر اع المودعة ، و ( براءة اختر عدد طلبات براءات االختر

اع346)  . ( طلب براءة اختر

 

اع تضاعف معدل اإليداع  اءات االختر  من أربعير  ضعف، حيث أنه من عام  لتر
م حنر 1988إىل أكت 

اع براءة  2,35م كان متوسط اإليداع ال يتعدى 2007عام  ة اختر ، أما خالل فتر
 
 الخمسسنويا

ي السنة.  103,55تجاوز متوسط اإليداع  الماضية سنوات
اع ف  اءات  براءة اختر يمثل مكتب التر

اع بججماىلي والعالمات التجارية األمريكي النصيب األكتر 
ي عدد براءات االختر

اع،  482 ف  براءة اختر

اع %43,50بنسبة حواىلي  نسبة ملكية جامعة الملك سعود  ، ارتفعتمن إجماىلي براءات االختر

اع إىل  اع وطلبات براءات االختر تبة عىل براءات االختر  من نسبة لم  %95,58للحقوق المتر
ا
بدل

ي وكالة الجامعة للد الفكرية وترخيص التقنية إنشاء برنامج الملكيةقبل  %2,35تتجاوز 
راسات ف 

 . العليا والبحث العلمي 
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ونية والتحول اىل الرقمية-4 ي االتمتة والحكومة اإللكتر
 التمتر  ف 

ة  ترشيد االنفاق الماىلي و  رسعة اإلنجاز ورفع االنتاجيةلتحقيق  الماضية  تسنوا الخمسخالل فتر

ونية االتمتة أصبح  ي  والتحول اىل الرقمية واعتماد االتصاالت وتقنية المعلوماتوالحكومة اإللكتر
 ف 

 ذلك؛ ومن األمثلة عىل ،تنفيذ االعمال من أولويات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

ي وقاعدة البيانات الخاصة 
وئ  خيص الملكية الفكرية وتر بتسجيل تدشير  نظام اإليداع اإللكتر

ي معهد ريادة اال  التقنية
باعتباره النظام الرئيس  عمال، تحت مسم بوابة إدارة المنتجات المعرفيةف 

اعات من قبل من ي جامعة الملك سالستقبال طلبات دعم التسجيل واإلفصاح عن االختر  . عود سوئر

ي زيادة أعداد المتقدمير  من كما 
ي للدراسات العليا مما ساهم ف 

وئ  تم تطوير بوابة القبول اإللكتر

ـه أي بنسبة زيادة 1440متقدم ومتقدمة عام  17532ـه إىل 1435ومتقدمة عام متقدم  10260

ونية المرتبطة باإلجراءات األكاديمية لطلبة %70.9قدرها  ، وتم استحداث عدد من األنظمة اإللكتر

ي العتماد 
وئ  : نظام إلكتر ح الدراسات العليا، وهي كما يىلي ي إ البحثية. نظام الخطط مقتر

وئ  لكتر

ي إلجراءات حضور المؤتمرات لطلبة الدراسات العليا  رشاد اإل لمتابعة
وئ  اف. نظام إلكتر واإلرسر

ي 
وئ  ين. نظام إلكتر ي إلجراءات مكافأة الجامعية. نظام الرسائل العتماد  المتمتر 

وئ   العلمي  لنشر ا إلكتر

ة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والمناقش الدراسات لطلبة ي لتسجيل الستر
وئ  . ير  العليا. نظام إلكتر

ونية لملفات  ي إلرسال الجداول الدراسية. األرشفة اإللكتر
وئ  . النظام اإللكتر قاعدة اإلنتاج العلمي

 طلبة الدراسات العليا. 

اكات البحثية المستدامة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة-5  تعزيز التعاون والشر

ي مجال 
اكة المحلية االتفاقيات ومذكرات التفاهمف  ، وقعت وكالة الجامعة للدراسات العليا والشر

ي معهد ريادة االعمال، 
كوالبحث العلمي ممثلة ف  اع مشتر ملك فهد جامعة ال بير   اتفاقية إدارة اختر

ول والمعادن ـه الموافق 1439/ 1/ 14والموقعة بتاري    خ  وجامعة الملك سعود  للبتر

 بشكل ناجحم، وذلك ل2017/ 10/ 4
 
ك تجاريا اع المشتر المجتمع  لصالحمع استخدامه  تنفيذ االختر

وع  أسفر هذا  ،السعودي . ومن األمثلة األخرى توقيع المشر اعير  مهمير 
ية ملكية اتفاقتطوير اختر

كة  بير   التقنية جامعة الملك سعود والموقعة بتاري    خ و الزيت العربية السعودية )أرامكو( رسر

اع بعنوان: 2018/ 8/ 1ـه الموافق 1439/ 11/ 19 أساليب ونظم معينة م، بخصوص ترخيص اختر

اع ابراءات بموجب محمية والللكشف عن األعطال،  ي كل من ختر
 ،الواليات المتحدة األمريكيةف 

 . ي اع الخليجر ، واليابان، ومكتب براءات االختر ، وكندا، والصير  ي اءات األوروئر  ومكتب التر

ةو  اكة  من األمثلة الممتر  ي مجال الشر
ي والعلمي التعاون ال المستدامة، اتفاقيةف 

جامعة الملك ير  ببحن 

ي  معهد ماكس بالنكو سعود مع 
ي نتج عن حيث ، للبرصيات الكمية االلمائ 

 عدة هذا التعاون البحن 

 
 
ر المتقدمة جدا ي مجال أبحاث اللتر 

كة ف  ي بداية عام مشاري    ع بينية مشتر
فتتاح م تم ا2015. وف 

 وهو نتيجة ال مختتر علوم األتوثانية
 
ي جامعة الملك سعود رسميا

مثمر بير  تعاون العلمي الدوىلي الف 

 . يهدف مختتر االلمانية جامعة لودفيغ ماكسيميليانبالنك ماكس  جامعة الملك سعود ومعهد 

ي جامعة الملك سعود إىل تحقيق التمتر  العلمي من خالل تأسيس أبحاث متقدمة 
علوم األتوثانية ف 
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ي 
ون وهو و واحدة من أهم تقنيات القرن الواحد  والتعليم ف  م علم الفوتونات، وهو علم يهت العشر

ر وتطبيقاتها   . بعلوم اللتر 

:  المختتر  إنجازات  خالل الخمس سنوات الماضية كانت عىل النحو التاىلي

ي مجلة  . 1
ي مجلة الطبيعة تم نشر مقال ف 

ه تم وضع العلوم،ومقالير  ف 
ّ
بعض  مع اإلشارة إىل أن

 ألهميتها العلمية العالمية.  عىلاألبحاث 
 
 غالف تلك المجالت نظرا

ي قاعدة بيانات شبكة العلوم ) 22نشر  . 2
ي مجالت علمية دولية مدرجة ف 

( منذ ISIمقالة ف 

 بدء التعاون. 

ي مجالت علمية دولية. 3يتم األن اإلعداد لنشر ) . 3
 ( مقاالت علمية للنشر ف 

ي تدشير   . 4
ونية للتعاون البحن   .  صفحة إلكتر

ي  . 5
اوح( من جامعة الملك سعود 31طالب وطالبة ) لواحد وثالثير  تدريب صيق  من  لمدد تتر

ات معهد ماكس بالنك للبرصيات الكمية ي مختتر
 ميونخ.  – شهر اىلي شهرين ف 

مظلة تأسيس مجموعة بحثية لجامعة الملك سعود ضمن المجاميع البحثية تحت  . 6

ي عل وم الف الدولية للبح وث مدرس ة ماكس بالنك
 . وت ون المتق دمف 

ي  . 7 ي مناقشة رسالة طالنر
ي  غ( من جامعة لودفي2) دكتوراهالمشاركة ف 

  ميونيخ،ماكسميليان ف 

اف  ي من جامعة الملك سعود واإلرسر  وطالبة ماجستتر  دكتوراهطالب  عىلكممتحن خارجر

ي نفس الجامعة. 
 سعوديير  ف 

ي التعاون بير  جامعة الملك سعود ومعهد ماكس بالنك للبرصيات  . 8
ي ف 
شارك الفريق البحن 

ي 
 الكمية ف 

ي  . 9
ي الجامعةشارك الفريق البحن 

ات ف  ي عدة بجلقاء عدة محاض 
ات داخل مؤتمر ، والمشاركة ف 

 وخارج المملكة. 

ي  . 10
ر  البدء ف  وع الكشف المبكر عن الشطان باستخدام اللتر  هو و المرحلة األوىل من مشر

ي 
وع بحن  جامعة و  ،معهد ماكس بالنك للبرصيات الكميةبير  جامعة الملك سعود و مشر

ري،وتط تم بناءحيث ماكسيميليان  غلودفي  از التحليلوجه وير الجيل األول للجهاز اللتر 

ي 
 . الطيق 

ي برامج الدراسات العليا -6
ي المجاالت ذات األولوياتاستحداث برامج دراسات عليا  : التمتر  ف 

 ف 

ي نصت عليها رؤية المملكة 
 . 2030الوطنية النر

اتيجية  وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تسىع  ي خطتها االستر
اىل  GS&R2025ف 

ي المجاالت ذات التوجهات الوطنية، و  برامج دراسات عليااستحداث 
 زيادة عدد برامج الدراساتف 

ي المملكة من مما يكون لذلك  . العليا البينية بير  األقسام
األثر االقتصادي والتنمية المستدامة ف 

ية لسد احتياجات سوق العمل ولرفع الكفاءة وتحسير  األداء وتقليص  خالل تطوير الكوادر البشر

 معدالت البطالة. 

ف ي جامعة الملك سعود عىل  الدراسات عمادة تشر
  188العليا ف 

 
 برنامجا

 
ي الماجستتر دراسيا

ي درجنر
ف 

ي والدكتوراه 
ي كافة  352ف 

 ف 
 
دد ع واإلنسانية، حيث وصلالتخصصات العلمية والصحية تخصصا
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ي برامج  8200الحاىلي  للعام المسجلير  بالجامعةطالب الدراسات العليا 
طالب وطالبة. تم التوسع ف 

امج م ـه 1440برنامج عام  188ـه إىل 1435برنامج عام  160ن الدراسات العليا حيث ارتفع عدد التر

ي الدراسات العليا ، كما طرحت جامعة الملك سعود %18ة قدرها بنسبة زياد
امج النوعية ف  عدد من التر

ي تخدم قطاعات محورية بسوق العمل السعودي، كما طرحت جامعة الملك سعود ألول مرة 
والنر

ي  القياداتو  والتنفيذيير   للممارسير   التعليمية االحتياجات برامج الماجستتر التنفيذي لتلبية
 شنر  ف 

 مع رؤية المملكة 
 
: ماجستتر 2030المجاالت تماشيا  إدارة م، وقد تم طرح خمسة برامج تنفيذية هي

ي  التنفيذي التنفيذي، الماجستتر  األعمال
ي  التنفيذي العامة، الماجستتر  اإلدارة ف 

العدلية،  إلدارةا ف 

ي  التنفيذي الماجستتر 
ي  التنفيذي البلدية، والماجستتر  السياسات ف 

الجدول التاىلي  .يةصحال اإلدارة ف 

 أن عدد ط . الثالثة الماضية لألعوام المسجلير  بالجامعةعدد طالب الدراسات العليا  يبير  
 
لبة علما

من الطلبة  %14ما نسبته وطالبة طالب  8904ـه أصبح 1440/ 1439الدراسات العليا للعام 

ي الجامعة
.  %33بنسبة  المقيدون ف  ي

 زيادة عن العام الماض 

 املسجلين بالجامعةعدد طالب الدراسات العليا 

 االجمالي املاجستير الدكتوراه السنة

 2654 هـ1439/1440

(30%) 

6250 

(70%) 

8904 

 1729 هـ1438/1439

(26%) 

4970 

(74%) 

6699 

 1994 هـ1437/1438

(27%) 

5535 

(73%) 

7529 

ي 
ة ف  ية المؤهلة  يقع عىل عاتق الوكالة مسؤولية كبتر ي رفد سوق العمل السعودي بالكوادر البشر

 ف 

المجاالت ذات االحتياجات الوطنية مما يؤدي اىل رفع الكفاءة، تحسير  األداء، رفع مستوى 

ي المملكة اإلنتاجية، وتقليص معدالت البطالة
ي وصل عدد طالب الدراسات العليا الخريجير   . ف 

 ف 

ي الكليات اإلنسانية والعلمية  3438إىل هذا العام الدراسي 
صات المختلفة ف  طالب وطالبة بالتخصُّ

ي والصحية 
 . حسب الجدول التاىلي بزيادة تصل اىل ضعفير  ونصف عن العام الماض 

 بالجامعة الخريجينعدد طالب الدراسات العليا 

 االجمالي املاجستير الدكتوراه السنة

 556 هـ1439/1440

(16%) 

2882 

(84%) 

3438 

 228 هـ1438/1439

(18%) 

1065 

(82%) 

1293 

 160 هـ1437/1438

(10%) 

1427 

(90%) 

1587 
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 ، ي اتيجر تر حول القدرات غعلمية أجرت عمادة الدراسات العليا دراسة لتحقيق هذا الهدف االستر

 لمتطلبات سوق العمل، 
 
ي برامج الدراسات العليا طبقا ي خريجر

التخصصية المطلوب توفرها ف 

 مع 
 
ي تسىع إىل سد الفجوة بير  مخرجات التعليم العاىلي ومتطلبات 2030رؤية المملكة تماشيا

م النر

سوق العمل، حيث تم التوصل إىل سبعة قدرات رئيسة تشتمل عىل خمسة وثالثير  قدرة فرعية 

: قدرات التواصل والتفاعل مع اآلخرين. قدرات االبتكار وريادة األعمال.  والقدرات الرئيسة هي

. قدرات تتعلق قدرات الفعا ي
اهة والسلوك األخالفر لية الشخصية وتنمية الذات. قدرات الت  

 .  بالمسؤولية المجتمعية. قدرات تتعلق باإلدارة والقيادة. قدرات البحث العلمي
ي سوق العمل،لرفع مستوى األداء وموائمة مخرجات التعليم مع 

االستثمار و  االحتياجات الوطنية ف 

ي التعليم والتدريب وتزوي
قبل. بالمعارف والمهارات الالزمة لوظائف المست الطلبة السعوديير  د ف 

ر تطويعملت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي خالل الخمس سنوات الماضية 

يعات وأنظمة ولوائح الدراسات العليا وأخالقيات البحث العلمي  إقرار تم  . بجامعة الملك سعود  تشر

امج  ـه(. وإقرار الالئحة 1440الدراسات العليا بنظام التعليم المستمر )الالئحة المنظمة لتر

امج الماجستتر التنفيذي ) ـه(. وإقرار القواعد المنظمة للدبلوم العاىلي 1438المنظمة لتر

ـه(. تطبيق األمر السامي بشأن التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية عند استحداث أي برنامج 1436)

ي القطاع الحكومي )للحصول عىل التصنيف الوظ
ي والتأكد من االحتياج له ف 

كما تم   ـه(1437يق 

 .  تطوير اللوائح الخاصة بأخالقيات البحث العلمي

 

ىع الوكالة اىل تس  الطاقة االنتاجية لالقتصاد ير  تحسلقوة عمالية أكت  كفاءة و سوق عمل  لتأسيس

 وبناء بالمواه تطوير  إىل باإلضافة األساسية المهارات عىل تركز  متطورة تعليمية مناهج إعداد 

م دور  وتعزيز  الشخصية،
ّ
ي  التقدم مستوى ومتابعة تأهيله، ورفع المعل

 نتائج ونشر  الجانب، هذا  ف 

ات ي  المؤرسر
عملت الوكالة خالل الخمس  . سنوي بشكل التعليم مخرجات مستوى تقيس النر

م من 2030ية المملكة استحداث برامج دراسات عليا تعمل عىل تحقق رؤ سنوات الماضية عىل 

ي صنع سياسات تربوية وتعليمية تحقق رؤية المملكة  حيث: 
تطوير المناهج  . 2030المشاركة ف 

 التنمية المهنية لمعلم التعليم العام. و  اكتشاف المواهب وإثرائها.  الدراسية بالتعليم العام. 

ةا لرصد  شاملة بيانات قاعدة وإنشاء وتحسينها، وتقويمها  التعليم مخرجات متابعةول  لمستر

ب الدراسية
ّ
  للطّل

 
يانات إنشاء قاعدة ب، تم المتقدمة المراحل إىل المبكرة التعليم مراحل من بدءا

شاملة لطالب وطالبات الدراسات العليا لمتابعتهم بعد التخرج لتقويم وتحسير  مخرجات 

ي الدراسات العليا. و  الدراسات العليا.   عقد ملتقر سنوي لخريجر

 وتذليل سة،والمناف االبتكار  تشجيع أجل من االستثمار  أبواب وفتح الخاص، القطاع ر تفعيل دو ول

ي  العوائق
  النر

ّ
ي  أكتر  بدور  قيامه من تحد

علمية إنشاء إدارة لتسويق نتائج البحوث ال، تم التنمية ف 

ي ضوء  واألفكار البحثية لطالب وطالبات الدراسات العليا. 
حتياجات ابناء خريطة بحثية للجامعة ف 

إنشاء حاضنة التكنولوجيا واالبتكار لدعم نشر نتائج بحوث طالب وطالبات  قطاع األعمال. 

 استحداث برنامج دعم البحث العلمي لطالب الدراسات العليا. و  الدراسات العليا. 

تمكير  المؤسسات والجمعيات غتر الربحية من استقطاب أفضل الكفاءات القادرة عىل ومن أجل 

ي ا وتعزيز وتطبيق أفضل الممارسات اإلدارية.  نقل المعرفة
الصحة  ت مجاال لقطاع غتر الربجي ف 
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امج االجتماعية والفعاليات الثقافية  إقامةىل عملت الوكالة ع . والتعليم واإلسكان واألبحاث والتر

كة ممولة من قطاع األعمال.  وعات بحوث مشتر إبرام اتفاقيات مع قطاع األعمال لتدريب  مشر

ي 
كات. الطالب ف  ات بالجامعة.  الشر ين من قطاع األعمال إللقاء محاض  إبرام و  االستعانة بمحاض 

 .  اتفاقيات مع قطاع األعمال لتمويل منح دراسية للطالب المتفوقير 

 2030لتتواكب مع رؤية المملكة  تطوير أداء الكراسي البحثية-7

ي  الخاص القطاع مساهمة دعم
 قائم معمجت بناءو  التنموية، األولوية ذات الوطنية المشكالت حل ف 

ي  االقتصاد  عىل
ي الجامعة عملت  المختلفة الجهات جهود  تضافر  خالل من المعرف 

لة الجامعة وكاف 

ي جامعة الملك سعود إل  تطوير أداء الكراسي البحثيةعىل  للدراسات العليا والبحث العلمي 
حداث ف 

ي إيجاد حلول لمشكالت المجتمع
ي الجامعة الكراسي البحثيةوصل عدد  . تأثتر فعال ف 

  73اىل  ف 

ي المجال العلمي والهندسي )
 منها ف 

 
ي المجال الصجي )34كرسيا

ي المجال اإلنسان 27(، وف 
(، وف 

ي (. ساهمت كراسي البحث بتأليف ونشر 12)
 ومصنفة تأثتر  معامل ذات المجالت األوراق العلمية ف 

ي العام  علمية ورقة 478 من ISI ضمن
ي ورق 530م إىل 2015ف 

 بنسبة م2018 العام ة علمية ف 

ي  %11 بلغت مشاركة
 لغوبشكل إجماىلي ب ،المنشورة العلمية االوراق من للجامعة اإلجماىلي  الناتج ف 

ي  المنشورة العلمية والبحوث االوراق من البحثية الكراسي  انتاج
 تأثتر  عاملم ذات علمية مجالت ف 

ي  ISI ضمن ومصنفة
ة ف   400 إىل باإلضافة هذا  ورقة، 2063 عدد م  2018 حنر و  2015 من الفتر

ت ورقة ي  نشر
 عدد  وترجمة تأليف تم كما   . ISI ضمن قاعدة بيانات مصنفة غتر  محكمة مجالت ف 

ي  كتاب  212
اع براءة 80 وتسجيل المختلفة، المجاالت  ف   . اختر

ي ب-8
 حددتها السياسة الوطنية للعلوم والتقنية  15ناء القدرات الوطنية ف 

 
 واالبتكارمسارا

ي جامعة الملك سعود اىل مواكبة رؤية المملكة العربية  وحدة العلوم والتقنية واالبتكارتسىع 
ف 

ي  2030السعودية 
ي وبرنامج التحول الوطن 

ي التحول اىل االقتصاد المعرف 
ه الذي تقود دفت ف 

ي ب، وذلك من خالل منظومة االبتكار 
 حددتها  15ناء القدرات الوطنية ف 

 
السياسة الوطنية مسارا

وكيماويات، تقنية المعلومات، التق : للعلوم والتقنية واالبتكار وهي  ول والغاز، البتر نية المياه، البتر

ونيات واالتصاالت  ان، اإللكتر الحيوية، التقنيات المتناهية الصغر، الطاقة، الفضاء والطتر

ياء، الوالضوئيات، البيئة، األبحاث الطبية والصحية، المواد المتقدمة،  زراعة، الرياضيات والفتر 

ي الخطةفقد بلغ عدد المشاري    ع البحثية . والبناء والتشييد 
  841 اىل ف 

 
 بحثيا

 
وعا  283 تم انجاز ، مشر

نتج عن المشاري    ع المنجزة العديد من المنشورات البحثية  ،157والعمل جاري عىل تنفيذ 

 
 
ي التقنيات الصحية والحيوية والزراعة المصنفة عالميا

تسجيل افة اىل باإلض . النصيب األكتر منها ف 

ي المكاتب الدولية، فقد 
اع ف   بلغ عدد االوراق المنشورة بمجالت مصنفةالعديد من براءات االختر

(ISI)  282استقبل برنامج الخطة ما يزيد عن كما   . محكمة ورقة 135 هذا العام الدراسي خالل 

 
 
حا  ضمن برامج بحوث طلبة الد مقتر

 
برنامج و  األساسية،وبرنامج البحوث  ،راسات العليا بحثيا

عبد منها وتم رفعها لمدينة الملك  590تم قبول  طبيقية، وبرنامج البحوث الموجهة. البحوث الت

 بح 135تم تقديم برامج بحوث طلبة الدراسات العليا ضمن و  للعلوم والتقنية.  العزيز 
 
حا  مقتر

 
، ثيا

ح مقدمة من طلبة الماجستتر ) 97ها من
ح مقدم من طلبة 33 (،طالبات 66طالب،  31مقتر  مقتر

 طالبة(.  15طالب،  18الدكتوراه )
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جمة بالجامعةو  تطوير المجالت العلمية-9  الكتب المؤلفة والمتر

ف وحدة  ي وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عىل ) المجالت العلميةتشر
مجلة  42ف 

 Webشبكة العلوم  ( مجالت مصنفة ضمن قاعدة بيانات10علمية(، من هذه المجالت عدد )

Of Science-ISI ( 6العالمية، منها عدد .  الكتبوصل إجماىلي عدد كما   ( مجالت بمعامل تأثتر عاىلي

جمة  )  113إىل م 2018للعام بالجامعة  المؤلفة والمتر
 
،   37كتابا

 
 مؤلفا

 
جمة(  76كتابا تب متر

ُ
 . ك

 تطوير خدمات شؤون المكتبات بالجامعة-10

 
 
معلوماتية متقدمة عن طريق  لتقديم خدماتتسىع مكتبات جامعة الملك سعود لتكون محورا

وإتاحتها لرفع  المعلومات مصادر  جمع وتنظيم وبث المعلومات، وإثراء وتحسير  الوصول إىل

ي الجامعة والمجتمع وتلبية  كفاءة وجودة العملية التعليمية والبحثية، وخدمة  احتياجاتهممنسوئر

ونية عن طريق  ي قواعد المعلومات اإللكتر
اك ف  المعلوماتية، الجدول المرفق يبير  ملخص االشتر

 (: SDLالمكتبة الرقمية السعودية)

 العدد أوعية املعلومات الرقمية م

 قاعدة    159 (.SDLعدد قواعد املعلومات املشترك بها من قبل ) 1

 مجلة علمية  SDL).) 160.000عدد املجالت العلمية الرقمية  2

 كتاب إلكتروني   SDL).) 550.000عدد الكتب األجنبية والعربية اإللكترونية  3

 بحث ومؤتمر  SDL).) 9.000.000عدد البحوث واملؤتمرات  4

 رسالة علمية SDL).) 7.000.000عدد الرسائل العلمية  5

 وسائط رقمية SDL).) 7.000.000عدد الوسائط العلمية املتعددة  6

 معهد ريادة االعمال أداءتطوير -11

ي عام ، مركز الحاضنات ومشعات االعمالعىل مستوى 
م عىل ترخيص 2018حصل المركز ف 

ة  والمتوسطة )منشآت( لتقديم خدمات حاضنات ومشعات الهيئة العامة للمنشآت الصغتر

ي منصة )اعتماد( بوزارة المالية، لتقديم الخدمات االستشارية 
االعمال، باإلضافة اىلي عضويته ف 

مشاري    ع ريادية من المركز تنتج  7تخري    ج عدد تم  والبحثية والتدريبية للقطاع الحكومي والخاص. 

تدريب ، و اري    ع أخرى بنهاية العام الدراسي مش 10عدد  جاري تخري    ج السوق السعودي.  اىلوتعمل 

 شاب وشابه سعودية عىل ريادة االعمال.  5000حواىلي 

ي الجامعة، الجدول التاىلي يبير  إنجازات المركز  مركز االبتكار وفيما يخص 
نوات خالل الخمس سف 

 : الماضية
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 اإلنجازات  البيان

 وحدة ابتكار وريادة تطوير األعمال لكليات الرجال ) 12إنشاء ) وحدات االبتكار بالكليات 

 ( وحدات ابتكار وريادة تطوير األعمال للكليات النسائية 10إنشاء)

ة وندوة.  40عقد  ورش العمل  ورشة عمل ومحاض 

 جائزة وميداليات محلية.  51الحصول عىل  الجوائز المحلية

 دولية. جائزة وميداليات  68الحصول عىل  الجوائز الدولية

  314طلب ابتكار من أصل  207دعم  طلبات االبتكار السابقة

 
 
نامج  برنامج كن مبتكرا ابتكار والرفض  85ابتكار وتم توجيه ودعم  202استقبل التر

وط.   لالبتكارات الغتر مكتملة الشر

طالب وطالبه من مختلف الكليات وذلك  2900تم دعم أكت  من  برنامج صناعة المبتكرين 

بجعطائهم دورات تثقيفية وورش عمل تخصصية باإلضافة اىل 

ي عضوية المركز 
 استضافتهم ف 

 ألبحاث التقنيات المتناهية الصغر )النانو( ز عبد العزيبن  عبد هللامعهد الملك تطوير أداء -12

ي تخدم المجتمع 
ي مجال المشاري    ع البحثية النر

تطور أداء المعهد خالل الخمس سنوات الماضية ف 

 حواىلي حيث 
ي  400تم نشر

ي قاعدة بيانات شبكة العلوم العالميةورقة علمية ف 
 مجالت مصنفة ف 

ISI ، ، ي
، والتعاون البحن  اف العلمي اع، واالرسر  :ىلي لها كما يوتفصيوتسجيل العديد من براءات االختر
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بحوث 

منشورة 

 بمجالت

ISI 46 57 65 64 74 87 

اع  12 7 12 4 1 0 منحت براءات اختر

 إقامة فعاليات

 6 6 1 1 3 2 ورش عمل

 2 6 4 4 3 4 دورات تدريبية

ات  5 10 10 7 7 15 محاض 

اف مشارك  إرسر

 عىل طالب

 10 5 6 9 10 9 رسائل ماجستتر 

 6 5 3 1 2 2 رسائل دكتوراه

 6 5 5 2 0 2 مشاري    ع طالب

عضو لجنة 

تحكيم رسائل 

 دراسات عليا

2 1 1 1 2 2 
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التعاون 

اكة  والشر

البحثية 

واالتفاقيات 

والعقود 

وخدمة 

 المجتمع

جاري إبرام 

 عقود
-- -- -- -- -- 1 

المحىلي مع 

 جهات سعودية
5 5 5 9 14 14 

الدوىلي مع 

جهات دولية 

 وعالمية

14 22 23 23 30 35 

ي 
التعاون البحن 

مع أساتذة 

 دوليير  

13 23 23 10 9 12 

فحص عينات 

ات  بمختتر

 المعهد

ي الجامعة
 289 119 215 258 446 416 لباحن 

للباحثير  خارج 

 الجامعة
201 121 68 91 61 87 

 

ة:  ات 2019/ 2018 - 2014/ 2013خالل الخمس سنوات الماضية )الفتر ( تمت عملية بناء تجهتر 

يات لتقنية النانو، وهذا استمرارا لنهج المعهد بتوطير  التقن عبد هللاالملك  وتشغيل بمعهد ومعامل 

  . من بناء  المرحلة األوىل انتهتالمتقدمة وتقديم الخدمات البحثية والعلمية للطالب والباحثير 

ات األساسية والمعهد  غيل يخطط للمرحلة الثانية وهي التش اآلنالغرفة النقية من ناحية التجهتر 

.  بنيت كذلك معامل خاصة ذات ندرة عىل والبحثية والتصنيعيةمية التعلي اتلعمليا لخدمة

ي  الفوتو مستوى الجامعة أو المملكة أو المنطقة مثل تحليل العينات 
ي السين 

وئ  الوحيد )الكتر

) ي
سيب بالغازات الكيميائية للمواد ثنائية البعد )بالقسم النسائ  إضافة لذلك  . بالجامعة( وجهاز التر

ي وثالهاز التلبيد بالبالزما وكذلك جهاز الحفر والتشكيل جتم تجهتر  المعهد ب
ي البعد عىل ثنائ 

ئ 

ي  المستوى الميكرو  ر متر ق األوسط وهي  الفمتوثانية باللتر  ات نادرة عىل مستوى الشر .  تجهتر 

ي 
ات وتطويرها مع التشغيل للتكامل مع البيئةوالمعهد مستمر ف  ألكاديمية والصناعية ا ترقية التجهتر 

 بالمملكة. 

ايد نتج عن هذه السىعي للتطوير  ي  باإلضافةإنتاج علمي متر 
ي المعهد ف  الجانب  إىل مشاركة منسوئر

ي مع طالب وطالبات الجامعة.  قدم المعهد العديد من الدورات التعليمية وورش 
األكاديمي البحن 

 العمل وكان بعضها بطلب من الجهات المستفيدة، مدلال عىل تكامل الجهود واإلمكانيات لدى

المعهد.  تواصل المعهد مع العديد من القطاعات الحكومية والخاصة عىل المستوى األكاديمي 

اكات سواء لعمل ورش عمل ودورات أو فحص عينات أو تطوير منتجات.    ي ألجل بناء رسر
 والتقن 
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 معهد األمتر سلطان ألبحاث البيئة والمياه والصحراءتطوير -13

ي مجال أبحاث البيئة والمياه والصحراء من أجل تحقيق
كان جل تركتر  المعهد   .الريادة العالمية ف 

ي مجاالت خالل الخمس سنوات الماضية عىل 
إجراء ودعم البحوث العلمية والتطبيقية اإلبداعية ف 

ي تنمية الموارد المائية 
ي المملكة البيئة والمياه والصحراء وتحقيق التمتر  ف 

ها من خالل وإدارتف 

اف العلمي عىل تو  طير  وتطوير التقنيات الحديثة، وتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية، واإلرسر

سد لجائزة األمتر سلطان بن عبد العزيز العالمية للمياه، وتقديم برامج دراسات عليا متخصصة 

ي مجال البيئة والمياه والتصحر، باإلضافة اىل احتياجات سوق العمل 
اكات ف  اتيجية ابناء الشر الستر

  الفاعلة
 
 ودوليا

 
 . محليا

ات و المؤتمرات تنظيم  : ومن إنجازات المعهد   حلقات البحثو ورش العمل و الندوات و المحاض 

ي قاعدة مية البحوث العلوالمقاالت، ونشر  بالكتتأليف ، و الدورات التدريبيةو  الملتقياتو  العلمي 
ف 

اء البيئة والمياه تطوير قاع، باإلضافة اىل (ISIبيانات شبكة العلوم ) دة بيانات المعهد الخاصة بختر

 . عىل مستوى العالم

 

  معهد التصنيع المتقدمتطوير مخرجات -14
 
 2030مع رؤية المملكة  انسجاما

ي تحقيق اهداف 
اتيجيةوانطالقا من  2030رؤية المملكة لإلسهام ف  سس أالمبينة عىل الوكالة  استر

ي المملكة
ي كافة القطاعات اإلنتاجية ف 

اكة المجتمعية لموائمة جوانب التنمية المختلفة ف  تم  ،الشر

ولتحقيق  و الصناعة الجامعةليكون حلقة الوصل بير   معهد التصنيع المتقدممخرجات  تطوير 

ي مجاالت تقنيات ونظم التصنيع  ةالرياد
ي البحث والتطوير والتدريب والخدمات االستشارية ف 

ف 

ة عالميا  ة المتمتر  يكا لبيوت ومراكز الختر ي المنطقة ورسر
ي المجاالت ذات االحت المتقدم ف 

ياجات ف 

ف المعهد عىل ما يزيد عىل  وع  12الوطنية. ومن هذا المنطلق يشر ي ممول من الخطة مشر
بحن 

حصل المعهد خالل الخمس ( من المجاميع البحثية 2للعلوم والتقنية واالبتكار، وعدد ) الوطنية

اع ونشر  6تسجيل سنوات الماضية عىل    250أكت  من براءات اختر
 
ي قاعدة بيانات شبكة بحثا
ف 

ي والمشاركة   . ISIالعلوم العالمية 
كما قدم المعهد العديد من االستشارات العلمية والتدريب المهن 

ي 
.  ف 

 
 ودوليا

 
 العديد من المؤثرات وورش العمل محليا

  مركز تقنيات الطاقة المستدامةتطوير -15
 
  2030مع رؤية المملكة انسجاما

  20مع أكت  من للعمل  مركزالخالل الخمس سنوات الماضية توجه 
 
مؤسسة بحثية مشهورة عالميا

اتيجية  ي مجاالت بحثية تكنولوجية ومهمة من الناحية االستر
الت الطاقة والمتعلقة بمجاللملكة ف 

ي ترجمة  حولقوة المركز تستند نقاط  .والبيئة
ة والمهارات ف  نيات وتقإىل أجهزة  البحوثالختر

 
 
ي تحقيق رؤية المملكة  طاقة قابلة للتطبيق تجاريا

 . 2030بحيث تخدم المجتمع وتساهم ف 

http://ami.ksu.edu.sa/
http://ami.ksu.edu.sa/
http://ksu.edu.sa/
http://set.ksu.edu.sa/ar
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اكة والتعاونبتوسيع  يتوجه المركز   ي  للتمتر   ةوالقطاعات الصناعيمع الباحثير  والمؤسسات  الشر
ف 

ي تقنيات الطاقة المستدامة
من هذا المنطلق عمل المركز عىل استحداث  .مجال البحث والتطوير ف 

ي المجا المجموعات البحثية
 الت التالية: ف 

دراسة إمكانية استخدام المفاعالت النووية لتحلية : المجموعة البحثية للطاقة النووية -

 
 
   . المياه وإنتاج الكهرباء معا

تطوير طرق جديدة لتصنيع مجمعات شمسية : المجموعة البحثية للطاقة الشمسية -

 فوتوفلتائية منخفضة التكلفة بما يناسب البيئة المحلية . 

تصميم توربينات الرياح وتقنية تحويل الطاقة، وتحديد  : المجموعة البحثية لطاقة الرياح -

ي المملكةالمواقع المثىل لالستخدام 
حفاظ عىل الطاقة المحولة، وإمداد مناطق ، والف 

 االستهالك والصناعات بالطاقة. 

ي : المجموعة البحثية لطاقة الهيدروجير   -
 تطوير طرق فعالة إلنتاج الهيدروجير  بواسطة ثائ 

تخدام ير  باسواستخدام الطاقة الشمسية كمدخل، وتخزين الهيدروج أكسيد الكربون الحر 

 والمواد المتناهية الصغر.   العضوية المعدنية  أحدث التقنيات مثل األطر 

 المجموعة البحثية للطاقة الحيوية -

 .ةالطاقة الحرارية الشمسيتحلية المياه باستخدام : المجموعة البحثية لتحلية المياه -

 لمجموعة البحثية للطاقة الجيوحراريةا -

ش: الطاقة وجودة القدرة الكهربائية كفاءةلالمجموعة البحثية  - يد تطوير وإنتاج نظم لتر

 .جودة القدرة ألنظمة الطاقات المتجددة استهالك الطاقة الكهربائية رفع

 .تأثتر الغبار و درجة الحرارة عىل أداء األلواح الشمسيةلالمجموعة البحثية  -

 

كة سابكتطوير -16  برنامج أبحاث رسر

كة سابك السعودية للتمتر   اكة بير  جامعة الملك سعود ورسر نامج عمق الشر ي يجسد التر
 المجاالت ف 

ي ، من البحثية للصناعات الكيماوية
التقنية إىل  نقلو خالل دعم وتقوية البحث العلمي التطبيقر

نامج لتتواكب مر يتطو للمملكة. تم المحيط الصناعي وتحقيق الريادة العالمية  ع مجاالت التر

وكيماو تل 2030متطلبات رؤية المملكة  ي الصناعات الكيميائية والبتر
ات يشمل مجاالت أرحب ف 

مشاكل البيئية والتلوث والصحة العامة لل ، وإيجاد حلولوالمعادن واستخدامات األسمدة

ها والتخلص من النف دسة جوائز ألفضل مشاري    ع الهن، وتخصيص ايات والمخلفات الصناعية وغتر

 .للباحثير  وطالب الدراسات العليا بالجامعات السعوديةالكيميائية 

 

 

 

http://set.ksu.edu.sa/ar/8
http://set.ksu.edu.sa/ar/7
http://set.ksu.edu.sa/ar/6
http://set.ksu.edu.sa/ar/5
http://set.ksu.edu.sa/ar/4
http://set.ksu.edu.sa/ar/1
http://set.ksu.edu.sa/ar/3
http://set.ksu.edu.sa/ar/2
http://set.ksu.edu.sa/ar/node/701
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 المؤتمرات والندوات وورش العملتنظيم -17

نظمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي العديد من المؤتمرات والندوات وورش 

ي رحاب جامعة ا
عىل سبيل المثال ال  منها  الخمس سنوات الماضيةلملك سعود خالل العمل ف 

ي للنشر : الحرص 
التطرف الفكري واإلرهاب.. األسباب وسبل العالج، والمؤتمر السعودي الثائ 

، ي حراك الجامعة التطويري نحو تحقيق و  العلمي
التكامل بير  عمادة الدراسات العليا والكليات ف 

اتيجية للجامعة  الدراسات العليا نحو  ، والتكامل بير  الكليات وعمادة2030اهداف الخطة االستر

 . ي جودة البحث العلمي
اكة العلمية الدولية ف  "إعادة  ورشة عملتجويد إجراءات القبول، ودور الشر

مسابقة طموح ملك لمستقبل وطن، وجائزة األمل واألمن واالستقرار والتنمية " لليمن الشقيق، و 

، و  اكة بير  جامعة الملك سعو جامعة الملك سعود للتمتر  العلمي  د وقطاع الصناعة واالعمالالشر

ي رفع القيمة و  (. 2عدد )
اع ف  ي تعزيز النشر العلمي أهمية براءات االختر

اع ف  أهمية براءات االختر

ي 
 . صنع وظيفتكاحملة  تنظيمو السوقية لالبتكار التقن 

ي معهد ريادة االعمال
صنع اة حملنظمت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  ،ممثلة ف 

ي  ،وظيفتك
ي تأئر

 والنر
 
ية من مصادر التنم مهمبأن الشباب السعودي مصدر من الوكالة إيمانا

ها قدرة عىل التعامل مع هذه  ات التقنية وأكت   للمتغتر
 
الوطنية، وأهم الفئات االجتماعية استيعابا

ي الجامعات بسبب عدم وج ي ظل تمادي ظاهرة البطالة بير  خريجر
ي تحيط به، وف 

ات النر د و المتغتر

شواغر تتسع للخريجير  حنر بير  أعرق الجامعات العالمية، لذا البد من تنمية أفكار الشباب 

ي طوابتر 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتشق طريقها نحو االيجابية والعمل الُحر وعدم االنتظار ف 

 ر البطالة الطويلة، وخلق الوظائف وصناعتها من خالل التفكتر خارج الصندوق، والتفاعل المثم

ي توفر لهم البيئة الخصبة إلطالق 
بير  رواد ورائدات األعمال من الشباب الطموح، وبير  الجامعة النر

وهذه  ،مواهبهم وطاقاتهم وتوجيهها نحو المشاري    ع القائمة عىل اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال

ي جميع الكليات الع
مية، لالحملة يستفيد منها جميع طالب وطالبات جامعة الملك سعود ف 

  والصحية، واإلنسانية. 

ي نسخته الثانية تحت عنوانملتقر ريادة األعمال ومن األمثلة األخرى 
تر  نقل )تحف والذي جاء ف 

ة  التقنية وريادة األعم ال لدعم التن وع االقتص ادي( ـه الموافق 1439رجب  4-2من خالل الفتر

ي و  . م2018مارس  19-21
، المساهمة ف  من  2030تحقيق رؤية المملكة كان الهدف من الملتقر

خالل تنمية وتطوير منظومة نقل التقنية واالبتكار وريادة األعمال، وتوفتر منصة رائدة متعددة 

ي 
ي ريادة األعمال ف 

التخصصات للباحثير  والمهتمير  والمستثمرين لعرض االتجاهات الحديثة ف 

يعية والتطبيقية وتبادل  ات العلمية، فضإطار تنظيمي متكامل من الناحية التشر  عن تحفتر  الختر
ا
ال

 . المستثمرين والممولير  إليجاد قنوات مناسبة لدعم هذه المنظومة
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 الملك سعود المجلس العلمي بجامعةتمتر  قرارات -18

العديد من المهام وفق  م اىل2018العام خالل  جامعة الملك سعودبالمجلس العلمي أضطلع 

ي الجامعات العالمية، حيث  أفضل
المعايتر والممارسات العلمية واألكاديمية والبحثية المتبعة ف 

ي اتخذها المجلس العلمي بكليات الجامعة المختلفة )
(، 227وصل عدد قرارات التعيير  النر

ي اتخذها المجلس العلمي بكليات الجامعة المختلفة )
قية النر (، أما قرارات عدم 136وقرارات التر

 ( قرارات.  6قية فكانت )التر 

 

اكة العلمية الدولية -19  تطور أداء برنامج الشر

اكة العلمية الدولية ل ي  لمساهمةاستحدثت الوكالة برنامج الشر
ي  االقتصاد  نحو  التحول ف 

 عىل المبن 

 لوطنيةا التنمية لقضايا  الحلول من واسعة آفاق طرحو  الحديثة، التقنيات نقل خالل من المعرفة

نامج تطورت اإلنتاجية  . جامعة دولية مرموقة 100عن  د الدوىلي مع ما يزي التعاون خالل من للتر

ي  األوراق العلمية المنشورة من
كة قاعدة بيانات شب ضمن ومصنفة تأثتر  معامل ذات المجالت ف 

ي العام  علمية ورقة 75 من ISI -العلوم العالمية
ي ورق 254م إىل 2015ف 

 م2018 العام ة علمية ف 

ي  %7 بلغت مشاركة بنسبة
ماىلي وبشكل إج . المنشورة العلمية االوراق من للجامعة اإلجماىلي  الناتج ف 

اكة الدولية من انتاج بلغ ي  المنشورة العلمية والبحوث االوراق برنامج الشر
 ذات ميةعل مجالت ف 

ي  ISI ضمن ومصنفة تأثتر  معامل
ة ف    . ورقة علمية 826 م عدد  2018 حنر  2015 من الفتر

 

ي أفضل الجامعات العالمية-20
ي للطلبة للدراسة ف  ي المجاالت ذ تعزيز االبتعاث الخارجر

ات ف 

 االحتياجات الوطنية 

ية مؤهلة من القياديير  والمهنيير  رفع مستوى الكفاءة وتحسير  األداء، بهدف   تخري    ج كوادر بشر

 . 2030ة المملكالعمل، تقليص معدالت البطالة حسب رؤية لتلبية احتياجات سوق  السعوديير  

مبتعث  1310وصل عدد الطلبة المبتعثير  اىل الخارج من جامعة الملك سعود لهذا العام اىل 

.  50مبتعث اىل أفضل  263منهم عدد   جامعة عىل المستوى العالمي

 

ك أداءتطوير -21 ي المشتر اف الخارجر  برنامج االرسر

نامج  ي وضع هذا التر
ات والمعيدات ف  ي ال تسمح لهن  الجامعة،لتمكير  المحاض 

ظروفهن الالئر

ي بعض االجتماعية 
نامج التعليمي المناسب لهن ف  باالبتعاث خارج المملكة أو لعدم توفر التر

ةاألقسام، الحصول عىل درجات علمية عليا من جامعات  سنوات  الخمس. وخالل دولية متمتر 

نام ات والمعيدات بالتر  ، فجالماضية ازداد التحاق المحاض 
 
 20طالبة ملتحقة ب   47هو يضم حاليا

نامج عىل جامعة خارجية من عدة دول بالعالم، و  جامعة خارجية  15طالبة من  32تخري    ج عمل التر
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ات أهلتهن للمشاركة الفاعلة  نامج بما اكتسبنه من ختر ت خريجات التر من حملة الدكتوراه. وقد تمتر 

ي كما تمتر  
ي المجال األكاديمي التعليمي والبحن 

نامج الملتحقات بالجامعات الف  خارجية ت طالبات التر

ي رفع المستوى األكاديمي والبحث العلمي االبداعي 
ي تسهم ف 

بنشر العديد من األبحاث العلمية النر

نامج أكت  م لخريجاتالذي يخدم المجتمع حيث بلغ إجماىلي اإلنجازات البحثية  ن وطالبات التر

ي مختلف المجاالت وأصبح 100
اف عىل رسائل طالبات الدراسات بحث علمي ف  ن يشاركن باإلرسر

ي المجال اإلداري فمنهن من تقلدت مناصب 
نامج، إضافة إىل مشاركتهن الفاعلة ف  العليا ضمن التر

 قيادية عىل مستوى الكليات والجامعة. 

نامج الكثتر من حقق كما   وفيما يىلي بعض منها:  الماضية،سنوات  الخمسخالل  االنجازاتالتر

  السعودية المؤهلةمن الكوادر النسائية الجامعة بعضوات هيئة تدريس  تزويد  . 1
 
علميا

ي القيادات 
ي المجاالت ليتمكّن من المشاركة ف 

 المختلفة.  العلمية ف 

ي بمستوى أبحاث الدراسات . 2
العليا بالجامعة عن طريق تسليح طالبات  استمرار الرفر

نامج بأفضل ات وقد تحقق ذلك بفضل هللا ثم بمجهودات  التر التقنيات وأحسن الختر

نامج   طالبات التر

اف عىل الرسائل نتيجة تواصله مع  . 3 ف الداخىلي عىل أنماط مختلفة لإلرسر
إطالع المشر

ي الجامعة الخارجية. 
 جهات متعددة ف 

ات وفتح قنوات بحثية بير  أعضاء هيئة تدريس جامعة تبادل . 4 هيئة الملك سعود و  الختر

ي تدريس الجامعات العالمية نتيجة الزيارات المتبادلة، ن واالستفادة من إمكانات المتمتر 

فير  عىل رسائل الدراسات العليا   بالجامعة. منهم كمشر

المستخدمة لتنفيذ أبحاث طالبات  تطوير معامل األقسام والكليات باألجهزة والمعدات . 5

ي 
نامج ولمن تأئر    بعدهن. التر

نامج بالبيئة احتكاك  . 6 ي جامعة عالمية إضافة إىل البيئةطالبة التر
 األكاديمية والبحثية ف 

 . المعيشية لدولة االبتعاث

 

ي المشاري    ع البحثية لتطوير المخرجات البحثيةبرامج استحدثت -22
ي  ورفع اإلنتاجية ف 

  الجامعةف 

امج العديد من خالل السنوات القليلة الماضية استحدثت الوكالة   حثيةلتطوير المخرجات البالتر

ي المشاري    ع البحثية ورفع مستوى جودة النشر العلمي 
لتدريس ألعضاء هيئة اورفع اإلنتاجية ف 

 مع والطالب، 
 
 ومنها عىل سبيل المثال ال الحرص: ، 2030أهداف رؤية المملكة انسجاما

  البحثية المحلية المجموعات برنامج . 1

 PRG اإلنتاج غزيرة البحثية المجموعات برنامج . 2

 IRG الدولية البحثية برنامج المجموعات . 3

اكة العلمية الدولية . 4  برنامج الشر

ي  البحوث مراكز  دعم برنامج . 5
 الكليات ف 

  الجدد  التدريس هيئة أعضاء أبحاث منح برنامج . 6
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 سعود كتاب بجامعة الملك  تأليف دعم برنامج . 7

 العلمي  للتمتر   جامعة الملك سعود  جائزة . 8

ي جامعة الملك سعود البحث أخالقيات لجنة . 9
 العلمي ف 

 صندوق جامعة الملك سعود لدعم البحث العلمي  . 10

 سعود الباحثير  بجامعة الملك وخدمات مساندة وحدة . 11

 سعود بجامعة الملك البكالوريوس طلبة أبحاث دعم برنامج . 12

ي  ينشر  لم من دعم برنامج . 13
 ISI العلوم شبكة نشر  أوعية ف 

ي  برنامج النشر  . 14
ي  ف 

 والعلوم الطبيعة مجلنر

  الوطنية البحثية األولويات برنامج . 15

 "سعود بجامعة الملك التطبيقية العلمية البحوث ودعم تشجيع" مبادرة . 16

  بالمجالت العليا  الدراسات لطالب العلمية الرسائل نشر " مبادرة . 17
 
  "المصنفة عالميا

ي  النوعي  للنشر  وحوافز  مكافآت" تقديم مبادرة . 18
  "الجامعة ف 

ي أدعم برنامج  . 19
 الجامعةبحاث مبتعن 

 دعم ابحاث أطباء الزمالة واألطباء المقيمير  برنامج  . 20

ي  . 21
 مراكز التمتر  البحن 

 

 لما جاء احصول جامعة الملك سعود عىل مر -23
 
ي تصنيف الجامعات العالمية تطبيقا

تب متقدمة ف 

ي توجيهات رؤية المملك
 2030ة ف 

ي  العلمي  البحث وإجراءات العليا  الدراسات برامج وتمتر   االبتكارية واألنشطة البحثية المخرجات
 ف 

ي ريادة التعليم  سعود  الملك جامعة
ي إظهار المملكة عىل الخارطة العالمية ف 

ساهم بشكٍل مبارسر ف 

، ورفع مستوى الصورة الذهنية الدولية للمملكة. فدخلت  جامعة 200 أفضل نادي الجامعة العاىلي

ي  عالمية
ي  (200-151المرتبة ) وف 

 العالمية للجامعات األكاديمي  فالتصني من األختر  اإلصدار  ف 

ي  م. 2020 للعام( شنغهاي)
ي  ويبوماتركس تصنيف وف 

ي  اإلسبائ 
ي  األختر  إصداره ف 

 ،م2020 ليو يو  ف 

ي  سعود  الملك جامعة جاءت
  المرتبة ف 

 
  األوىل سعوديا

 
ي المرتبة  وعربيا

  409وف 
 
ي تصنيف  عالميا

.  وف 

ي احتلت جامعة الملك سعود المرتبة 
يطائ   والمرتبة الثالكيو أس التر

 
 وعربيا

 
  287ثة سعوديا

 
عالميا

 م2021للعام 


