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الرؤية

وتقنى علمي  إشعاع  مركز  توفير   

كلية وباحثات  منسوبات  لتحفيز   

تحسين علي  للعمل  الصيدلة   

أبحاث خالل  من  الصحية  الرعاية   

المجتمع لخدمة  فعالة 

الرسالة

البحث على  تحفز  بيئة  خلق   

الباحثات من  جيل  تمكن  العلمي   

وفق العلمي  التطور  مواكبة  على   

العالمية الجودة  معايير 

الفئات المستهدفة
في ومن  التدريس  هيئة  أعضاء   

حكمهم

خالل  من  الصيدلة  كلية  طالبات   

الطالبات مشاريع  دعم 

في والمستشارين  الباحثين   

العالقة ذات  البحثية  المراكز 

1439 -1440



أهداف المركز
بحثى مناخ  يوفر  متطور  أبحاث  مركز  إنشاء   

والمشاريع البرامج  ويتبنى  الإبداع  علي  يحفز   

ويشجع التخصصات  المتعددة  البحثية  للفرق   

المجاالت في  المجتمعية  الشراكة  ويقوي   

الرعاية وتحسن  تخدم  التي  المختلفة  الصحية   

وذلك والعربي  السعودي  للمواطن  الصحية   

خالل من 

صديقات المركز

في الراغبات  الطالبات  من  مجموعة   

بهدف وذلك  المركز  لنشاطات  االنضمام 

إقامة   في  الطالبات  مشاركة   

البحث ثقافة  لتعزيز  المركز  فعاليات   

الطالبات بين  العلمي 

وبقية  المركز  بين  وصل  حلقة  تكوين   

الطالبات

الطالبات وأفكار  مهارات  تنمية   

الأفكار تلك  وايصال  البحثية   

لمناقشتها للمركز 

بتكوين  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع   

وتشجيع متخصصة  بحثية  وفرق  مجموعات   

االنضمام على  التخرج  حديثي  الأساتذة   

إليها

فيما المساهمة  على  البحثية  الفرق  حث   

وتطبيق البحثية  العملية  تطوير  في  بينها   

أبحاثها في  التقنيات  أحدث 

التي التطبيقية  للأبحاث  الدعم  أولوية   

وتدعم الإنسان  صحة  خدمة  في  تسهم   

للأولويات وفقا  وذلك  المجتمعية  الشراكة   

البحث عمادة  قبل  من  المقترحة  البحثية   

العلمي

شركات مع  المجتمعية  الشراكات  دعم   

من الدواء  صناعة  وتطوير  لدعم  الأدوية   

مخرجات وتطبيق  العلمي  البحث  خالل   

الأبحاث

والهيئات المراكز  مع  الشراكات  إقامة   

المعلومات لتبادل  ودوليا  محليا  المتخصصة   

للباحثات المساعدة  وتقديم  والخبرات 

يخدم متكامل  مركزي  أبحاث  معمل  تجهيز   

الصيدلية التخصصات  معظم  بتجهيزاته   

للتجارب مجهز  حيوان  بيت  به  وملحق 

من للباحثات  مساندة  دعم  وحدة  تجهيز   

الصيدلة كلية  من  التدريس  هيئة  أعضاء   

والتحليل المشاريع  تقديم  مراحل  في   

للنشر الأبحاث  وإعداد  للنتائج  الإحصائي 

في والإبداع  التميز  على  الباحثين  تحفيز   

لتحقيق الصحية  الرعاية  مجاالت  جميع   

العالمية الريادة 

المهارات لتطوير  عمل  ورش  تقديم   

وخريجات لمنسوبات  والعملية  البحثية   

الصيدلة كلية 
التخرج لمشاريع  بحثية  بيئة  توفير   

الصيدلة كلية  لطالبات 

والمهارات الكفاءات  واستقطاب  تشجيع   

وعالميا محليا  المتميزة  العلمية 

المنتهية للأبحاث  بيانات  قاعدة  إنشاء   

لمتابعة والجارية  تطبيقها  لمتابعة   

المعتمدة الخطة  حسب  تنفيذها  .

انجازاتنا

بحثية مشاريع  خمس  تمويل 

لعمل وورشات  المحاضرات  من  عدد   

داخليين و  خارجيين  خبراء  باستضافة 


