






متوى العرض
ü*اكعريف بوحدة اكحوث اإلبداع الطال.
üأهداف الوحدة االستاتيجية.
ü هـ١٤٣٨/١٤٣٧هيكة الوحدة للعام
ü ب١٤٣٧/١٤٣٦واإلبداع الطال* للعام منجزات وحدة اكحوث



*واإلبداع الطالاكعريف بوحدة اكحوث 



؟»وحدة اكحوث واإلبداع الطال*«ما ه 
üراسات العلYلة اZيا وحدة طالبية تابعة لو

ك واكحث العلم بكلية الطب بامعة الل
.عبد العزيز

ü ب بقرار من ١٤٣٧/٤/٤تم اعتمادها بتاريخ
.عميد كية الطب

üكية ودعم تسع إل تعزيز اكيئة اكحثية بال
.األباث الطالبية



الرؤية والرسالة



األهداف االستاتيجية للوحدة
ü العلمتوعية الطالب والطاكات باكحث.
ü طالب باحثي وطاكات باحثاتتأهيل.
ü طالب وطاكات الطب اكاحثي واكاحثاتدعم.



.الطالب والطاكات باكحث العلمتوعية . ١

.الطبدور وأهمية اكحث العلم ف توضيح 1.

.الطبمفاهيم اكحث العلم بي طالب وطاكات غرس 2.

.العلمبأخالقيات اكحث اكعريف 3.

.الطبباللجان والوحدات الت لا عالقة باكحث العلم ف كية اكعريف 4.

.بالنشاطات القامة والتعلقة باكحث العلماكعريف 5.



.طالب باحثي وطاكات باحثاتتأهيل . ٢

.برامج تأهيلية للطالب والطاكات الهتمي باكحث العلمإقامة 1.
.مهارة اكحث العلم Yى الطالب والطاكاتتطوير 2.
.دور الناهج ف تعليم اكحث العلم لطالب وطاكات الطبتعزيز 3.
اتذتهم جس تواصل بي الطالب والطاكات الراغبي ف خوض تربة اكحث العلم وأسبناء 4.

.أصحاب الفكرة اكحثية
.ف قدرته اكحثية ةـ/اكقة ف الطالبزرع 5.



.طالب وطاكات الطب اكاحثي واكاحثاتدعم . ٣

.لنة استشارية ألباث الطلبة من أعضاء هيئة اكدريسإنشاء 1.
أباثهم  الطالب والطاكات اكاحثي ل اكدء ف أفكرهم اكحثية ومساندتهم إلتماممساعدة 2.

.العلمية
.ٕا»هامصادر ومراجع اكحث العلم بي الطالب والطاكات وسهولة الوصول توفي 3.
ؤتمرات خالل الطالب اكاحثي والطاكات اكاحثات بمواعيد قبول الورقة اكحثية ف التعريف 4.

.ذلك العام
.الكيةالطالب اكاحثي والطاكات اكاحثات ل مستوى إبراز 5.
.ملة األباث الطبية لطالب وطاكات الكيات الصحية بامعة اللك عبد العزيزإنشاء 6.



هـ١٤٣٨/١٤٣٧هيكة الوحدة للعام 



١٤٣٨/ ١٤٣٧الجلس اكنفيذي للوحدة للعام 



١٤٣٨/ ١٤٣٧الجلس اكنفيذي للوحدة للعام 
.الخالفممد بن عبده . د. ١
.ممد بن أحد حسني. د. ٢
٣ .µممد بن عبدال قا.
.بدور خاY أحد. ٤
.عبدالرحن لزي مك. ٥
.يوسف موحد الصواف. ٦
.عبدال إبراهيم جعة. ٧
.بابعيغيداء ع . ٨
٩ .kغيداء سعد الزهرا.
١٠ .Yريما عبدالرحن الو.
١١ . nصنبعع مو.
.يوسف سليمان آدم. ١٢
.عبدال جال حفن. ١٣
مروان أحد البشي. ١٤

.رئيسا للمجلس
.نائبا للرئيس

.قائدا للوحدة ومثال للطالب
.أمينا للمجلس

.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
.عضوا
. عضوا



اإلدارة االستاتيجية

وحدة الا»ة وحدة الشاكت وحدة الودة 
واكطوير



اإلدارة العلمية

وحدة

ةاإلصدارات اكحثي

وحدة

الساندة واYعم

وحدة

ةاكوعية اكحثي



اإلدارة الساندة

وحدة

التسويق واإلعالم

وحدة

العالقات العامة 

وحدة 

اYعم اللوجست



الطال*منجزات وحدة اكحوث واإلبداع 
ب١٤٣٧/١٤٣٦للعام  



Methodology«أساسيات منهج اكحث العلم  1o1«
سلسلة من الحاضات وورش العمل ف •

طلبة مانا لتقدم العلم والت اكحث أساسيات 
.أسبوعياالكيات الصحية 

قدمت عش ماضات وأربعة ورش عمل •
متخصصة من قبل مموعة من أعضاء هيئة 

.اكدريس الميين
طالب وطاكة  ٧٠٠بلغ عدد الستفيدين أكث من •

.من متلف الكيات الطبية



SRIU« قة وحدة اكحوث واإلبداع الطال*بمسا Gifts«
من م ف اكحث العلأسبوعية تفاعلية مسابقة •

خالل حسابات اكواصل االجتماع لوحدة 
.اكحوث واإلبداع الطال*

.مسابقة متلفة ١٢تم إقامة •
مشارك  ٢٥٠بلغ عدد الشارÒي أكث من •

.ومشارÒة



مدونة وحدة اكحوث اإلبداع الطال*
 ما تدث باستمرار تتوي كإلكتونية مدونة •

عمل إعالنات Yورات وورش يهم الطلبة من 
ول الملكة العربية السعودية وحومؤتمرات ف 

. العالم
.زائر وزائرة ١٠٠٠بلغ عدد زوار الدونة أكث من •
•http://calendarsriu.blogspot.com/



استضافات وحدة اكحوث واإلبداع الطال*
توحة لقاءات مفف باحثي متميين استضافة •

وعرض خباتهم للحوار مع طلبة الطب 
.يفز الطلبة للتميما وÙنازاتهم، 

.طالب وطاكة ١٠٠بلغ عدد الستفيدين أكث من •



الفرص اكحثية والجموخت اكحثية
صات  توفي بثية متعددة ف متلف اكخص•

دف إل الطبية تت إشاف باحثي متميين ته
جيع مراحل إشاك الطالب والطاكات ف 

. علمية مرموقةمالت اكحث حk نشه ف 
مموعة بثية ف متلف  ١٥تم إنشاء •

.اكخصصات الطبية



Research«العيادة اكحثية  Clinic«
شارات االستتقدم فيها أسبوعية، عيادة بثية •

من  احتياج الطلبةاكحثية الختلفة حسب 
ً اكدريس التميين بثأحد أعضاء هيئة  . يا

.طالب وطاكة ٢٠بلغ عدد الستفيدين •



نادي الجلة اكحثية الطالبية
 »Medical Student Journal Club«

باث نادي طال* يمع الطلبة الهتمي بقراءة األ•
حليل الطبية وعقد لقاءات دورية كعليم اجقد اك

.النشورة لألوراق العلمية
.لقاءات نقدية تعليمية ٩أقيمت •
.طالب وطاكة ٤٥عدد الستفيدين •



يوم اكحث العلم
اع فعا»ة سنوية تقيمها وحدة اكحوث واإلبد•

 الطال* كنمية روح اكحث العلم ومهارات
 اكحث العلم، وتكريم الطالب اكاحثي
والطاكات اكاحثات ف جامعة اللك عبد 

.ب١٤٣٧/١٤٣٧العزيز لعام 
ورش عمل  ٧ماضات و ٣أقيم خالل ا»وم •

.متخصصة باكحث العلم
.بث طال* ٣٠عدد األباث القبولة للتنافس •
ث بلغ عدد حضور يوم اكحث العلم األول أك•

.طالب وطاكة ٢٠٠من 



لكم شكرًا


