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نشرة تصدر عن عمادة البحث العلمي بجامعة سلمان بن عبدالعزيز

بحضور معالي مدير الجامعة

كلمة معالي مدير الجامعة

عمادة البحث العلمي توقع باك��ورة عقود دعم البحوث العلمية

األمم
تك���رس
املتحضرة البحث العلمي
لتحقيق املزيد من الرقي
احلض���اري واإلب���داع
املدن���ي ،واحلذاق���ة
الفكري���ة ،ذلك أنه يس���تنفر قدرات اإلنس���ان
املتنوع���ة؛ الفكرية واللغوي���ة واملادية ،بل يدفع
به الس���تدعاء األف���كار من عال���م الفرضيات
والش���عور ،ثم االنتق���ال بها بعد سلس���لة من
التج���ارب والتحليالت إلى عال���م الواقع ،ومبا

لهذا العام 1435-1434هـ
في ظل رعاية معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن
ب���ن محمد العاصمي أقامت عمادة البحث العلمي يوم األثنني
 1435/7/13هـ حفل تدش�ي�ن برامج الدعم و أنظمة اإلثنني
العلم���ي اإللكترونية  ،وحضر
حف���ل التدش�ي�ن كل من وكيل
اجلامع���ة للدراس���ات العليا
والبحث العلمي أ.د .عبدالعزيز
ب���ن عبدالله احلام���د و وكيل
اجلامع���ة د .عبدالله اجلمعة
و عم���داء و وكالء العم���ادات
املس���اندة والكليات ،املساندة
وأعضاء هيئة التدريس ،وعدد
من منسوبي اجلامعة
وابتدئ احلفل بآيات من
الذكر احلكي���م رتلها الطالب
مطلب النفيس���ة ،تالها كلمة
لعميد عم���ادة البحث العلمي
د .س���عد العمران رحب فيها
باحلضور وش���كر معالي مدير
اجلامع���ة على رعايت���ه لهذه
الفعالي���ة الت���ي تعكس مدى
اهتمامه بتطوير البحث العلمي
باجلامعة .ثم تطرق إلى مكانة
البح���ث العلم���ي وأهميته في
التطور التقني والتنموي .أعقب
ض بعن���وان «عمادة
ذلك َع��� ْر ٌ
البح���ث العلمي :مبادرات نحو
التميز» تضمن عناصر اخلطة
االس���تراتيجية لعمادة البحث
العلم���ي ومبادراته���ا املعتمدة
من قبل مجلس���ها العلمي .ثم
ألقى س���عادة وكي���ل اجلامعة
للدراس���ات العلي���ا والبح���ث
العلم���ي كلمة أملح فيها إلى أن
العصر احلاضر إمنا هو عصر
املعلوماتي���ة املوثقة املبنية على
البحث واالبتكار ،منوهاً إلى أن
جامعة س���لمان بن عبدالعزيز
وأخواتها اجلامعات السعودية
حتوز قصب الس���بق في رعاي���ة البحث العلمي وتش���جيعه
وتوجيهه الوجهة العلمية الرصينة واملنتجة.
بعد ذلك دش���ن معالي مدي���ر اجلامعة من خالل عرض
مرئ���ي تضمن عدداً م���ن البرامج النوعية التي اس���تحدثتها

العم���ادة خالل العام املنصرم ،كان م���ن أبرزها :برنامج دعم
بحوث أعض���اء هيئة التدريس الس���عوديني اجلدد ،وبرنامج
دعم البحوث بشراكة عاملية ،وبرنامج دعم البحوث املجتمعية،
وكذا برنامج دع���م الوحدات البحثية
الداعم���ة لالقتص���اد املعرف���ي،
وشمل التدش�ي�ن حزمة من األنظمة
اإللكتروني���ة التي تخ���دم الباحثني،
وتوثق إنتاجهم العلمي ،وتكش���ف عن
الق���درات البحثي���ة الت���ي تزخر بها
اجلامعة ،ومنها :نظام البحث العلمي،
ونظام رص���د ومتابعة اإلنتاج العلمي،
وقاع���دة بيانات الباحث�ي�ن ،وقاعدة
بيانات املشاريع البحثية املدعومة.
ثم وق���ع عميد عم���ادة البحث
العلمي مع الباحثني عقود املش���اريع
البحثية املدعوم���ة ضمن برامج دعم
البحوث النوعي���ة .وعقب ذلك ألقى
معال���ي مدير اجلامع���ة كلمة ضافية
به���ذه املناس���بة نوه خالله���ا بجهود
عمادة البح���ث العلم���ي ،وأكد على
الدور املؤثر للبحث العلمي في التنمية
الوطنية الش���املة ،وحرص اجلامعة
على حتقيق املس���توى الالئق بها في
مجال ج���ودة األبحاث وأصالتها ،إلى
جانب النشر املتميز ،وأكد أن اجلامعة
س���تمضي قدماً في تش���جيع البحث
العلم���ي الرائ���د واملتميز ،وس���يجد
الباحثون كل الدعم املمكن ألجل ذلك.
وف���ي ختام احلفل ك���رم معاليه
عمي َد عمادة البحث العلمي الس���ابق،
و أعضاء مجلس العمادة ،إضافة إلى
املش���اركني في اس���تحداث األنظمة
اإللكترونية ،واملس���اهمني في رعاية
أنشطة البحث العلمي باجلامعة.
وبع���د انتهاء احلف���ل قام معالي
مدير اجلامعة باس���تعراض املعرض
املصاحب حلف���ل التدش�ي�ن والذي
تضم���ن ثُلّة م���ن البح���وث العلمية
املدعومة من قبل اجلامعة واملنش���ورة
ف���ي أوعية بح���ث محلية وعاملي���ة ،وأبدى معالي���ه إعجابه
باألبحاث العلمية التي اس���تمع إلى ملخصاتها ،وأشاد بإنتاج
الباحثني وبأداء عمادة البحث العلمي الرامي إلى تعزيز النشر
العلمي املتميز وجعله ثقافة عامة لدى كافة منسوبي اجلامعة.

أن اجلامعة هي املؤسس���ة األمث���ل الحتضان
الباحثني ،وتأصي���ل البحث العلم���ي ،وصقله
باخلبرات ،ورفده باإلمكانات املادية؛ لذا ُح ِّملت
أكثر من غيرها مس���ؤولية البحث العلمي ،وفي
ذلك دالالت على عمق االرتباط بينهما ،فكما أن
اجلامع���ات حترص على متانة العمل األكادميي
وجودة مخرجات���ه ،فإنها حت���رص أيضاً على
مس���توى راق من البحث العلمي ،وكال األمرين
يخدمان املجتمع ،ويع���ودان بنفع وفائدة كبيرة
عليه.
و إمياناً من جامعة س���لمان بن عبدا لعزيز
برس���التها نحو قادة البالد وتطلعاتهم ،وكذلك
دورها في دعم وتش���جيع النش���اطات العلمية
والتقنية ،وباألخص البحث في املجاالت التقنية
والتنموي���ة؛ باعتبارهم���ا ركيزة أساس���ية في
رس���التها ،فقد حرصت اجلامعة ومنذ نشأتها
عام  1431هـ عل���ى التأهيل العال���ي للموارد
البش���رية واس���تثمارها بحثياً وعلمياً ،إضافة
إل���ى دعم ومتويل املش���اريع البحثية في جميع
التخصص���ات الصحية والتطبيقي���ة والنظرية
واملوجهة خلدمة املجتمع والتي تس���هم في بناء
االقتصاد احمللي املعرفي والتنمية املستدامة.
وإن من حق منس���وبي اجلامعة األكادمييني
واإلداري�ي�ن والطالب أن يطلعوا على جانب من
األنش���طة البحثية داخل اجلامع���ة ،ويتعرفوا
على أنش���طة اجلامعة البحثي���ة ذات االمتداد
اإلقليمي والدولي ،األم���ر الذي يقتضي وجود
قناة إعالمية بالبحث العلمي ومنجزاته ومواطن
الق���وة أو الضعف لديه ،وهو األمر الذي بادرت
إلي���ه عمادة البحث العلمي ،فكان من ثمار ذلك
هذه النشرة التي بني أيدنا ،وإني ألرجو أن تكون
بريد خير يظهر محاس���ن البحث العلمي لدى
اجلامع���ة ،ويعرف ببرامج���ه وأخباره ،ويضفي
إشراقة جديدة على مسيرة جامعتنا الفتية .
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ومضات البحث العلمي

كلمة وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي
يش���هد العال���م تنافس���ا حادا
في تعزي���ز االقتصاد وتب���وء مراكز
الصدارة على املس���توى الدولي ،وال
شك أن التنمية االقتصادية مرهونة
بتوف���ر عناص���ر كثيرة مث���ل وجود
املوارد الطبيعية أو البشرية ،أو امليزة
املكانية أو امت�ل�اك مفاتيح املعرفة
واالقتص���اد املبني عل���ى املعرفة ،وال ش���ك أن امتالك
مفاتيح املعرفة وس���بل تطويرها يع���د مصدرا مهما في
بناء اقتصاديات الدول املتقدمة وهو مصدر متجدد شأنه
شأن العقل البشري الذي يتطور ويتجدد بشكل مستمر،
واملتتبع القتصاديات العديد من دول العالم يلحظ وصول

دول مح���دودة املوارد إلى مراكز متقدمة باعتمادها على
االقتصاد املبني على املعرف���ة ،و البحث العلمي الرائد،
وتطوير آليات حتويل البحوث العلمية إلى مشاريع ريادية
عال ،يؤسس القتصاد متني ،والبحث
ذات مردود اقتصادي ٍ
العلم���ي واحد من مس���ؤوليات اجلامعات باإلضافة إلى
مهامها األخرى .واملتتبع ملسيرة التعليم العالي السعودي
في السنوات القليلة املاضية يلحظ مدى االهتمام بالبحث
العلمي وما يشهده من دعم قوي وتشجيع من خالل توفر
القن���وات املتعددة لدعم البحث العلمي وحتفيز الباحثني
على النش���ر العلم���ي في أوعية النش���ر املتميزة ،ودعم
إنشاء مراكز التميز البحثي واملعاهد والكراسي البحثية
وغيره���ا ،باإلضافة إلى ما واكبه م���ن توفير اخلدمات
املساندة للباحثني حلماية امللكية الفكرية وتشجيع إنشاء
حاضنات األعمال لتحويل نواجت البحوث إلى مش���اريع
ذات جدوى اقتصادية .وجامعة سلمان إحدى اجلامعات
الس���عودية التي تهتم بالبحث العلمي وتشجع منسوبيها
مما توفره اجلامعة من
على إجراء البحوث واالس���تفادة ّ
مس���اندة ودعم ،باإلضافة إلى ما تق���وم به العمادة من
تخطيط استراتيجي ملستقبل البحث العلمي في اجلامعة
واستكمال البنية التحتية من معامل ومختبرات ومراكز،
تساهم في توفير البيئة البحثية الداعمة.
إن البحث العلمي في جامعة سلمان بن عبد العزيز
عال م���ن معالي مدير اجلامعة،
يحظ���ى بدعم واهتمام ٍ
أس���هم في زيادة وتيرة البحث العلمي زيادة ملحوظة في
النشر العلمي ،فش���كرا معالي املدير على هذا التشجيع
والدعم ،كما تأتي موافقة معاليه على إصدار هذه النشرة
الدورية مؤكدة دعمه وتش���جيعه ،وستسهم مبشيئة الله
في تس���ليط الضوء على مسيرة البحث العلمي وأنشطته
ومنجزاته ،وتفس���ح املج���ال ألعضاء هيئ���ة التدريس
والباحثني إلثراء احلياة الفكرية والبحثية داخل اجلامعة،
فشكرا لكم معالي مدير اجلامعة ،وشكرا لعمادة البحث
العلمي على اجلهود املتميزة في ما يشهده البحث العلمي
في اجلامعة من نقلة نوعية وخطوات حثيثة نحو الريادة،
ودعواتي للقائمني على هذه النش���رة بالتوفيق والنجاح،
وأن تلقى هذه البادرة رضا ودعما من منسوبي اجلامعة.
أ.د .عبد العزيز بن عبد الله احلامد

العدد األول  /رجب  1435هـ

عمادة البحث العلمي ...مبادرات نحو التميز
مس���ؤولياتها؛ فقد حرصت على دعم البحوث
املتمي���زة التي تخاط���ب املج���االت البحثية
أو التي لها أثرها في إثراء املعارف اإلنسانية.
النش���ر العلمي الرصني في املجالت العلمية

انطالقا من مهام عمادة البحث العلمي و
العلمي���ة ذات الطاب���ع املتع���دد ،واملقترحات
اجلديدة ،وتلك التي تتميز باالبتكار واإلبداع،
كم���ا عملت على توجيه وحتفيز الباحثني نحو
العاملية احملكمة وذات معامل تأثير.
ً
اجلاذبة ،فقد استحدثت عددا من برامج دعم
وانطالقا من ذلك ،وإيجاداً للبيئة البحثية
املش���روع البحث���ي ومخرجاته ،ف���كان منها:
البحوث النوعية آخذ ًة ف���ي االعتبار أهداف
برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الس���عوديني اجلدد ،وبرنامج دعم البحوث املجتمعية ،وبرنامج دعم البحوث
بشراكة عاملية .وبرنامج دعم البحوث التخصصية ،وبرنامج منح سابك البحثية ،وبرنامج دعم التأليف والترجمة.
ومن املبادرات التي ستطلقها العمادة قريباً بإذن الله :برنامج دعم الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد املعرفي،
ٍ
أبحاث متميزة وفق املعايير العاملية ،األمر الذي من
الذي يعنى بدعم إنشاء وحدات بحثية تكون نواة ملراك َز أو معاه َد
شأنه أن يحقق التميز للجامعة ويخدم أهداف التنمية الوطنية.
وقد حرصت العم���ادة على تطوير منظومة البحث العلمي من خالل اس���تحداث حزمة من األنظمة االلكترونية
املساندة للعملية البحثية في اجلامعة والتي مت إنشاؤها من داخل اجلامعة بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم
ع���ن بعد ،ولعل من أهمه���ا :نظام البحث العلمي الذي يت���م من خالله تقدمي املقترحات البحثية واس���تكمال جميع
اإلجراءات ذات العالقة من حتكي���م واعتماد من أصحاب الصالحية ومتابعة التقارير الفنية واملالية ورفع املخرجات
البحثية .كما مت إنش���اء نظام يختص برصد ومتابعة االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس باجلامعة من نش���ر علمي
وتأليف وترجمة وبراءات اختراع وابتكارات وجوائز ومؤمترات علمية ،ومت تعزيزه بعدد من العمليات االحصائية التي
تساعد على قياس مستوى أداء البحث العلمي في اجلامعة.
كما مت اس���تحداث قاعدة بيانات للباحثني باجلامعة من ش���أنها أن تسهم في إبراز نشاطاتهم البحثية سوا ًء على
املستوى الداخلي للجامعة أو خارجها.
باإلضاف���ة إلى ذلك وضعت العمادة ضمن أولوياتها تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي ،وذلك من خالل إنش���اء
معامل بحثية مركزية يتم جتهيزها بأحدث األجهزة املتقدمة .وسوف تشهد اجلامعة بإذن الله تعالى تدشني أولى هذه
املختبرات مطلع العام اجلامعي القادم 1436-1435هـ
وإبرا ًز للنشاطات البحثية داخل اجلامعة وتسليطاً للضوء على املنتجات البحثية واملنجزات العلمية ألعضاء هيئة
التدريس مع اإلفادة من اخلبرات العلمية احمللية واإلقليمية والدولية منها س���تعمل العمادة على إصدار نش���رة أفياء
نحو دوري.
البحث العلمي التي بني أيدينا على ٍ
وعرفان���اً من العمادة باملواقف الكرمية من ل���دن معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي؛
فإنه يطيب لي ولكافة منس���وبي العمادة أن نرفع أس���مى آيات الش���كر والتقدير وعظيم االمتنان ملعاليه حفظه الله
الذي تفضل باملوافقة على إصدار نش���رة أفياء البحث العلمي وبادر بالدعم املتواصل واملستمر لعمادة البحث العلمي
والنش���اط البحثي باجلامعة ،كما نقدم وافر الشكر لس���عادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي األستاذ
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله احلامد وأصحاب الس���عادة وكالء اجلامعة على دعمهم املس���تمر و مؤازرتهم للعمادة،
حيث إن كل ذلك يعطينا دعماً قوياً نحو التميز ،و أم ً
ال كبيراً في تطوير العملية البحثية في اجلامعة .والشكر موصول
إلى كل من أسهم وسعى في دعم مسيرة البحث العلمي باجلامعة.
املشرف العام على حترير أفياء البحث العلمي د .سعد بن حمد العمران

َّ
تسلمه معالي مدير الجامعة  ..التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي
تسلم معالي مدير اجلامعة الدكتور /عبد الرحمن بن محمد العاصمي
مبكتبه في املدينة اجلامعية التقرير الس����نوي لعم����ادة البحث العلمي للعام
اجلامعي 1434/1433هـ وذلك خالل اس����تقبال معاليه سعادة عميد عمادة
البحث العلمي الدكتور سعد بن حمد العمران.
وقد أوض����ح العمران أن هذا التقرير يعد حصيلة للجهود واألنش����طة
اإلداري����ة والبحثية واملجتمعية التي حققتها العم����ادة خالل العام اجلامعي
املنص����رم  1434/1433هـ .وقد ُز ِّود التقرير مبعلومات إحصائية تس����اعد
في قياس مس����توى جودة العملية البحثية وخدمة املجتمع ،وما حققته العمادة خالل الفترة املاضية ،وإعطاء تصور عن
مواطن القوة والتحس��ي�ن للفترة القادمة؛ وذلك س����عياً إلى تعزيز رؤية اجلامعة في حتقيق التميز في التعليم اجلامعي
والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
وقد كش����ف التقرير عن دعم العمادة ملا يقارب الـ ( )300مش����روع بحثي مبيزانية إجمالية جتاوزت  8ماليني ريال
بزيادة بلغت نسبتها  %100مقارنة بالبحوث املدعومة عام 1432هـ.
وقدم س����عادة عميد عمادة البحث العلمي خالص الشكر والتقدير إلى معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الرحمن
بن محمد العاصمي ،وس����عادة األستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله احلامد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي؛ على دعمهما املتواصل واملستمر للعمادة النابع من حرصهما على الرقي مبخرجاتها وأداء رسالتها نحو التميز
في البحث.
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تفعي ً
ال لتوصيات عميد البحث العلمي

ولجنة البحوث الصحية تحدد أولوياتها

لجنة البحوث العلمية والهندسية تستأنف مهامها

وتتابع سير مقترحات األبحاث المقدمة لها ..

والهندس���ية بناء على توصيات
تعمل جلنة البحوث العلمية
وقرارات مجلس البحث العلمي
عمي���د عمادة البح���ث العلمي
العلمية والهندس���ية من خالل
على محاول���ة تطوير البحوث
الباحث�ي�ن على نش���ر بحوثهم
ربطه���ا بالواق���ع العملي وحث
العاملي���ة ،ويظهر ذلك جليا في
في أرق���ى الدوري���ات العلمية
التق���دمي لها ،حي���ث مت متويل
تع���دد البرامج البحثية التي مت
32هـ و 52مشروعاً خالل دفعة
 37مشروعا بحثيا خالل دفعة
 33ت أما هذا العام فقد مت طرح ثالثة برامج حتى اآلن مت التقدم لها بـ  45مش���روعا

أوضح مقرر جلنة البحوث الصحية د .ماجد عبد القادر جانباً من أنشطتها قائ ً
ال
األخيرة اهتماما بالغا وتوسعا
 :تش���هد اململكة في العقود
وعلى رأسه التعليم اجلامعي؛
ملحوظا في مج���ال التعليم
أه���م مقوم���ات الوطن هي
وذل���ك إلميان القي���ادة بأن
إلى تنميتها واحلفاظ عليها
املقومات البشرية التي حتتاج
وشهدت الس���نوات األخيرة
من خالل العملية التعليمية.
جامعة سلمان بن عبد العزيز
إنشاء جامعات جديدة منها
التعليم اجلامعي عن غيره من
مبحافظة اخلرج .ومما مييز
بالبح���ث العلمي .وقد قامت
مراح���ل التعليم هو اهتمامه
منذ إنش���ائها بإدراج عمادة
جامعة سلمان بن عبد العزيز
اإلداري وقدمت الدعم املادي
للبحث العلمي ضمن هيكلها
واملعنوي املناس���ب للنهوض باحلث العلمي في اجلامع���ة ،وضمت العمادة ثالث جلان
متخصص���ة منها جلنة مختصة بالبحوث الصحية حي���ث إن صحة املجتمع واحلفاظ
عليها وحتس�ي�ن اخلدمات الصحية املقدم���ة للمواطن ينبغي أن تكون من أهم أولويات

بحثيا في املجاالت العلمية والهندسية ،حيث تعتمد اللجنة على اختيار البحوث اجليدة،
ألن جودة البحوث املنش���ورة تنعكس مباشرة على حضور اجلامعة القوي بني اجلامعات
على املستوى احمللي واإلقليمي والعاملي.
مقرر اللجنة  :د .هشام جمعه محمد عبد الواحد

ولجنة البحوث اإلنسانية واإلدارية تواصل أعمالها
تع���د جلن���ة البح���وث
العلمية املتخصص���ة التابعة
سلمان بن عبد العزيز ,والتي
البحثية ذات العالقة ،ويتمثل
الس���نوية ومراجعة امليزانيات
املشروعات البحثية اخلاصة
حكمهم .

اإلنسانية واإلدارية إحدى اللجان
لعمادة البح���ث العلمي بجامعة
تعنى بالقيام بعدد من األنشطة
أهمها في اقتراح خطة البحوث
اخلاصة بها ،ودراس���ة وتقومي
بأعضاء هيئة التدريس ومن في

•اقرتاح خطة للبحوث السنوية
• ١١٢بحثاً عدد البحوث املدعومة لعام  ١٤٣٤-١٤٣٣هـ.
•تسهم البحوث اإلنسانية واإلدارية يف التنمية الشاملة.
وحول إجنازات اللجنة خالل الفترة املاضية وانطالقا من مهامها األساس���ية ,فقد
قامت باملتابع���ة اإلدارية والفنية واملالية للبرامج البحثية الت���ي قامت العمادة بطرحها
خالل األعوام الثالثة املاضية ،وذلك على النحو التالي:
املجموع���ة األولى :وه���ي املجموعة ( )32والتي تقدم به���ا الباحثون للعمادة خالل
العام الدراسي  1433/1432هـ والتي بلغت في مجموعها خمسني بحثاً بدعم إجمالي
بل���غ  1.643.700ريال .املجموعة الثانية :وبلغ عدد البح���وث املدعومة بها  112بحثا
بإجمالي دعم بلغ  3.426.000ريال مت تصنيفها على النحو التالي :
ً
•املجموعة  33الدفعة (أ) بلغت في مجموعها اثنني وثالثني بحثا بدعم إجمالي
بلغ  943.000ريال .
ً
•املجموع���ة  33الدفع���ة (ب) بلغت في مجموعها تس���عة وثالثني بحثا بدعم
إجمالي بلغ  1.094.700ريال .
•املجموع���ة  33الدفع���ة (ج) بلغت في مجموعها واح���دا وأربعني بحثاً بدعم
إجمالي بلغ 1.388.300ريال.
وق���د تنوعت هذه البح���وث املدعومة بني التخصصات اإلنس���انية واإلدارية والتي
شملت مختلف كليات اجلامعة التي تعكس هذه التخصصات في كل من اخلرج واحلوطة
ووادي الدواسر والسليل.
هذا وتواصل اللجنة أعمالها في الوقت الراهن في متابعة وتقومي عدد من املشاريع
البحثي���ة األخرى املقدمة في إطار البرامج البحثية األخرى وأهمها برنامج دعم أعضاء
هيئة التدريس اجلدد السعوديني ،وكذا برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية،
وبرنام���ج دعم البحوث املجتمعية ،وقريباً دعم البحوث التخصصية ،التي تقدم في إطار
س���عى اجلامعة نحو التميز والريادة في خدمة املجتمع مبا يس���هم في حتقيق أهداف
مقرر اللجنة  :د .غالب بن حمد النهدي
التنمية الشاملة .

البحث العلمي ،ألن البش���ر هم أغلى املقومات احلضارية .وتضم اللجنة ممثال عن كل
كلية من كليات التخصصات الصحية وتتلخص مهام جلنة البحوث الصحية في استالم
املقترح���ات البحثية وتنظيم حتكيمها داخليا وخارجيا ومتابعة س���ير األبحاث والتقدم
فيه���ا وحتكيم التقارير الدورية والتوصية بصرف دفعات الدعم حس���ب تقدم البحث.
وقد تبنت العمادة فتح املجال لدعم مش���روعات البح���وث العلمية باجلامعة منذ عام
1432هـ حيث حظيت البحوث الصحية بنصيب وافر ،ومت دعم أربعة عش���ر بحثاً هي
مجموع ما تلقته العمادة من مقترحات مش���اريع بحثية في املجال الصحي بدعم مالي
قيمته  800.000ألف ريال ،ومت نش���ر نتائج ثالثة عشر بحثا منها في مجالت علمية
محكمة ويجرى اآلن استكمال نشر البقية .وفى عام 1433هـ قدم للعمادة سبعة وستون
مش���روعا بحثياً في مجال التخصصات الصحية متت املوافقة على دعم اثنني وأربعني
منها بعد حتكيمها من قبل محكمني متخصصني مببلغ مالي قدره  2.517.400ريال،
وقد مت إجناز الكثير من هذه البحوث ونشر نتائجها في مجالت علمية محكمة ويجرى
اآلن العم���ل إلجناز باقي البحوث ونش���ر نتائجها .وقد اتبعت العمادة سياس���ة متويل
البحوث على ثالث دفعات يتم تس���ليمها مع تق���دمي التقارير الدورية عن حجم العمل
املنجز بالبحث والنتائج التي مت التوصل إليها وما متثله من نس���بة من الهدف النهائي
للبحث .وتش���جيعا للباحثني فإنه يتم صرف الدعم كامال عند نشر نتائج املشروع في
مجلة علمية محكمة .كما تلقت العمادة عدداً كبيراً من املقترحات ملشروعات بحوث في
التخصصات الصحية ضمن خطط تش���جيع البحث العملي املتتالية وهى :دعم أعضاء
هيئة التدريس اجلدد و برنامج سابك ودعم األبحاث بشراكة عاملية .ويتم حاليا حتكيم
هذه املقترحات داخلي���ا وخارجيا لدعم أفضل املقترحات املقدمة .واجلدير بالذكر أن
تق���دمي مقترحات البحوث وحتكيمها وطلب التعديل وإبداء الرأي في دعمها من عدمه
يتم بصورة إلكترونية ويجرى حتسني هذه اخلدمة باستمرار حسب ما يرد إلى العمادة
من تعليقات أو مش���كالت تواجه الباحثني أو احملكمني .ويتوقع في وقت الحق فتح باب
دع���م البحوث من قبل اجلامعة لع���ام  1435 -1434ﻫ .وبنظرة إحصائية إلى البحوث
املنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز فقد بلغت نسبة
البحوث املنش���ورة في التخصصات الصحية  %33من مجمل البحوث املنش���ورة باسم
اجلامعة .وبلغت نس���بة البحوث املنش���ورة في مجالت مصنفة ضمن قاعدة  ISIنسبة
 %43وهى نس���بة عالية إذا أخذ في االعتبار ع���دد أعضاء هيئة التدريس في الكليات
الصحية مقارنة بالتخصصات األخرى .وقد حظيت إحدى كليات التخصصات الصحية
وه���ى كلية الصيدلة باملركز األول في مجال البحث العلمي لعامني متتاليني .كما حصل
قس���م العقاقير بالكلية نفسها على املركز األول على مستوى األقسام للعامني نفسهما.
وقد لوحظ من خالل التقصي اإلحصائي زيادة عدد البحوث املنش���ورة باسم اجلامعة
زيادة سنوية مرضية ،مبا يبشر مبستقبل واعد للبحث العلمي باجلامعة.
مقرر اللجنة  :د .ماجد سعد عبدالقادر
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بميزانية إجمالية تجاوزت الـ  7ماليين ريال

اللجنة اإلشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية توافق على دعم  4مشاريع بحثية
في إطار س���عي جامعة س���لمان بن عبد العزيز إلى تعزيز منظومة البحث العلمي،
واملشاركة في بناء مجتمع قائم على املعرفة وافقت اللجنة اإلشرافية على اخلطة الوطنية
للعل���وم والتقنية واالبتكار على دعم  4مش���اريع بحثية مقدمة ضم���ن برنامج التقنيات
اإلستراتيجية للدفعة ( )1434/13لصالح جامعة سلمان بن عبد العزيز ،بعد أن اجتازت
التحكيم العلمي من قبل املؤسسة األمريكية لتقدم العلوم (.)AAAS
وبهذه املناسبة رفع املشرف على وحدة العلوم والتقنية د .سعد حمد العمران شكره
وتقديره ملعالي مدير اجلامعة د .عبد الرحمن العاصمي وسعادة وكيل اجلامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي األس���تاذ الدكتور عبد العزيز بن عب���د الله احلامد على دعمهما
ومتابعتهما املس���تمرة ألعمال الوحدة ،وحرصهما على مشاركة اجلامعة مشاركة فاعلة
ببحوث إبداعية متميزة تتوافق مع أهداف وإستراتيجيات اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية
باململكة .وقد أش���ار د .العمران إلى أن اللجنة اإلشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية
وافقت على دعم  4مش���اريع بحثية قدمت على الدفع���ة ( )1434/13لبرنامج التقنيات
اإلس���تراتيجية مبيزانية دعم تقدر بنحو  7مالي�ي�ن ريال متثل  %40من البحوث التي مت

رفعها إلى املؤسس���ة األمريكية لتقدم العلوم ( .)AAASوعلى هذا يكون العدد اإلجمالي
للمقترح���ات البحثية املوافق على دعمها ضمن برنام���ج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية

 11مش���روعاً بحثياً مبيزانية إجمالية تتجاوز الـ  20مليون ريال .اجلدير بالذكر أن هذه
ه���ي الدفعة الثالثة من األبحاث املقدمة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة س���لمان بن
عب���د العزيز على برنامج اخلطة الوطنية التي تس���عى من خالله حكومة اململكة العربية
الس���عودية لالنتقال باململكة من اقتصاد قائم على املوارد الطبيعية ،إلى اقتصاد يحركه
االبتكار من خالل صناعات قائمة على املعرفة تعكف على االستفادة من املواهب البشرية
السعودية وتطويرها.
كم���ا أش���ار العم���ران إلى
أن أح���د هذه األبح���اث واملقدم
ضم���ن التقني���ة احليوي���ة ،قد
أوصت املؤسسة األمريكية لتقدم
العلوم بدعمه وبش���ده Highly
 Recommendedحيث يهدف إلى إنتاج لقاح ضد التهاب الكبد الوبائي (ب) املس���بب
لع���دوى التهاب الكبد احلاد واملزمن في الدم على نطاق واس���ع في اجلذور الش���عرية
لنباتات الطماطم احملورة وراثيا.
كما حث د .العمران الباحثني والباحثات على االستفادة من برنامج اخلطة الوطنية
والتقدمي على الدفعة القادمة ( ، )1435/15والتي س���وف يعلن عنها خالل شهر مارس
القادم .وسوف يبذل منسوبو الوحدة ما بوسعهم في سبيل توفير املصادر وإتاحة الوسائل
املمكنة وتذليل جميع العقبات للباحثني والباحثات من أجل اإلس���هام مبش���اريع بحثية
متميزة ،وتفعيل إنتاجهم العلمي في القطاعات الصناعية واحليوية مبا يواكب السياس���ة
الوطنية للعلوم والتقنية.

استضافته جامعة الملك سعود

جامعة سلمان تشارك في ملتقى الكراسي البحثية في الجامعات السعودية
برعاية صاحب الس���مو امللكي األمير تركي بن عبدالله ب���ن عبد العزيز نائب أمير
منطقة الرياض اس���تضافت جامعة امللك س���عود امللتقى الثالث لكراسي البحث العلمي
في اجلامعات الس���عودية ويعد امللتق���ى دوحة رائقة لتبادل أف���كار الباحثني واملهتمني
بقضايا البحث العلمي حتت مظلة كراس���ي البحث العلمي ،وقد
كان جلامعة سلمان من عبدالعزيز جناح امللتقى أبرزت من خالله
نش���اطاتها من خالل وحدة كراس���ي البحث التي شاركت بكتيب
ع���ن دور الوحدة إلى جانب توزيع الالئحة املوحدة للبحث العلمي،
كما شارك معهد األمير عبدالرحمن بن ناصر للبحوث واخلدمات
االستش���ارية وكرسي الش���يخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج
لتنمية املجتمع احمللي ف���ي امللتقى بورقة بحثية قدمتها الدكتورة
عزيزة بنت سعد الرويس وكيلة عمادة السنة التحضيرية بعنوان «
تصور مقترح لتوظيف التجربة الكندية في الكراس���ي البحثية» القت استحسان القائمني
عل���ى امللتق���ى ُ
وطاِب تبنيها من قبل مجلس الش���ورى إلى جانب املش���اركة في املعرض
املصاحب للملتقى بكتيبات وتقارير ونش���رات ومؤلفات تتحدث عن إجنازات الكرس���ي
ومخرجاته البحثية واملجتمعية.
كما ش���ارك كرسي الشيخ عبد الله بن زيد بن غنيم ألبحاث التداوي بالطب النبوي

وتطوير وتصني���ع املنتجات الطبيعية ،حيث عرض في اجلن���اح املخصص له آخر نتائج
التج���ارب التي أجريت ضمن أنش���طة الكرس���ي إلى جانب طرح ع���دد من املطبوعات
اخلاصة بالكرس���ي وعلى رأس���ها كتيب (إضاءات من الطب النبوي) الذى جذب أنظار
الزوار ،ووزعت أعداد كبيرة منه.
وقد اش���تملت مح���اور امللتقى على أه���م القضايا املرتبطة
بالكراسي البحثية ،وبخاصة املتعلقة مبشكالت التنظيم والتقومي،
واألوراق البحثية التي خضعت للتجارب الناجحة محل ًيا وعامل ًيا.
وقد شاركت اجلامعات الس���عودية في هذا امللتقى واملعرض
املصاحب له بعرضها ألهم مخرجات الكراس���ي لديها من نشرات
وتقارير ومجالت وميداليات ودروع وشهادات وبراءات اختراع.
وقد تفضل صاحب السمو امللكي األمير تركي بن عبدالله بن
عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض بزيارة جناح كرسي سارة الغنيم لألبحاث التابع
لكلية العلوم والدراس���ات اإلنسانية بجامعة سلمان بن عبدالعزيز في أثناء تقده للمعرض
املصاحب ضمن فعاليات امللتقى الثالث لكراسي البحث ،وأبدى سموه إعجابه مبا شاهده
من إجنازات الكرسي ،واستعرض سموه عدداً من أبحاث الكرسي املعروضة في املعرض
املصاحب ،وتناقش مع الباحثني املعدين لها.

د .العمران يشارك في اجتماع عمداء البحث العلمي الثالث عشر
شارك عميد عمادة البحث العلمي سعدة د .سعد بن حمد العمران في االجتماع الثالث عشر لعمداء البحث العلمي باجلامعات السعودية والذي عقد يوم االربعاء في رحاب جامعة
الطائف و بحضور أمني مجلس التعليم العالي سعادة الدكتور /محمد بن عبدالعزيز الصالح وعمداء البحث العلمي باجلامعات السعودية.
وقد ناقش عدداً من املوضوعات ذات العالقة بتطوير العملية البحثية باجلامعات السعودية وتركزت في أربعة محاور ،هي :اولويات البحث العلمي والذي مت من خالله استعراض
ورقة عمل بعنوان (البحث العلمي في اجلامعات العربية :وضعه وأولوياته وس����بل تطويره) .أما احملور الثاني فقد خصص لبحث آلية دعم البحوث املش����تركة .في حني ركز في احملور
الثالث على جائزة البحث العلمي بفروعها للجامعات السعودية وخصص احملور الرابع ملناقشة تطوير املختبرات املركزية في جامعات اململكة.
كما أن االجتماع خلص إلى عدد من التوصيات ،من أهمها:
 -1تشكيل جلنة دائمة منبثقة من مجلس عمداء البحث العلمي تعنى مبتابعة و تنفيذ توصيات املجلس و إعداد الدراسات و البرامج الكفيلة بنجاحها.
 -2متابعة تنفيذ و إقرار الالئحة املوحدة للبحث العلمي اجلديدة.
 -3استحداث باب في الالئحة املوحدة اجلديدة للبحث العلمي يختص بدعم البحوث املشتركة بني اجلامعات السعودية.
 -4إنشاء مختبرات مركزية تخصصية مجهزة بأحدث األجهزة تخدم جميع منسوبي اجلامعات و حتت إشراف وزارة التعليم العالي.
 -5استحداث جائزة للتميز في البحث العلمي وحتديد القواعد املنظمة وموعد منح اجلوائز من قبل الوزارة
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عمادة البحث العلمي تختتم استقبال مشاريع األبحاث التخصصية
انهت عمادة البحث العلمي اس����تقبال املش����اريع البحثية ضمن برنامج دعم البحوث التخصصية وفق آلية روعي فيها تطبيق مواد الالئحة املوحدة للبحث العلمي في اجلامعات
الس����عودية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1419/10/2هـ) املتخذ في اجللس����ة (العاش����رة) ملجلس التعليم العالي املعقودة بتاريخ 1419/2/6هـ وكان من أهم الضوابط
التي ينبغي على املقترحات البحثية مراعاتها:
 -1التقيد بالضوابط الصادرة من مجلس عمادة البحث العلمي.
 -2التزام الباحث بنشر ورقة علمية من املشاريع البحثية املنتهية واملدعومة من العمادة.
 -3أال يكون املقترح البحثي أو جزء منه قد سبق دعمه من أي جهة خارج اجلامعة أو داخلها.
 -4أال يكون املقترح البحثي أو جزء منه مست ً
ال من املشروع البحثي لرسالة املاجستير أو الدكتوراه.
 -5أال تتجاوز ميزانية املشروع  70ألف ريال وفي مدة ال تتجاوز ( )12شهرا.
 -6أن يكون عدد الفريق البحثي مبرراً مع توضيح مهمة كل عضو ,ويفضل أال يتجاوز عدد أعضاء الفريق البحثي ثالثة أعضاء مبا في ذلك الباحث الرئيس.
وقد استقبلت عمادة البحث العلمي مقترحات املشاريع البحثية خالل الفترة من  1435/5/15هـ إلى  1435/6/5هـ ،إلكترونياً عبر نظام البحث العلمي.
علماً بأن هذا البرنامج يعنى بتمويل املشاريع البحثية في املجاالت اإلنسانية واإلدارية والعلمية والهندسية والصحية مبا يتوافق مع األولويات البحثية للجامعة.

وتستكمل استقبال مشاريع البحوث المجتمعية
طرحت عمادة البحث العلمي برنامج دعم البحوث املجتمعية  ،وباش����رت اس����تقبال
مش����اريع البحوث ذات الصلة في  1435/5/1هـ ،محددة احملاور الرئيس����ة ملقترحات
البحوث والتي كان منها  :البنية الس����كانية للمملكة العربية الس����عودية ،وقضايا التعليم،
و قضاي����ا املجتمع املدني ،وقضايا الش����باب ،وقضايا األس����رة ،واالقتص����اد واملجتمع،
واالجتاهات والقضايا الفكرية املعاصرة وتأثيراتها على املجتمع ،والصحة املجتمعية.
وقد اس����تكملت العمادة اس����تقبال املقترح����ات البحثية عبر نظ����ام البحث العلمي
اإللكتروني في  1435/5/14هـ.
وقد انص����ب االهتمام في هذا البرنامج على دعم ومتويل البحوث املعنية بش����ؤون
املجتمع من حيث الدراس����ة والتوصيف وتقدمي حلول للمش����كالت املجتمعية املرصودة
لدى القطاعني العام واخلاص .وحت����ددت رؤية البرنامج في :التميز في خدمة املجتمع
واملش����اركة الفاعلة في التنمية الش����املة .كما اجتهت رس����الته إلى اإلسهام الفعال في
احلراك التنموي للمجتمع من خالل بناء شراكة مجتمعية فاعلة قائمة على دعم وتقدمي
البحوث والدراسات املهتمة بتطوير املجتمع ومعاجلة مشكالته .وأما أبرز األهداف التي
سعى البرنامج لتحقيقها هي :
 -1تفعيل الدور املجتمعي جلامعة سلمان بن عبد العزيز .
 -2رصد وتقومي ومعاجلة الظواهر االجتماعية وفقاً للمعايير البحثية العاملية.
 -3اإلس����هام في تطوير مؤسس����ات املجتمع من خالل تبن����ي أفضل التجارب
واملمارسات العاملية وتكييفها مبا يتوافق مع ثقافة املجتمع وثوابته.
 -4بناء نظريات تنموية تسهم في االستثمار األمثال ملوارد املجتمع البشرية .
 -5تعزيز الق����درات البحثية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة س����لمان بن عبد
العزيز في املجال االجتماعي.
 -6تقومي التجارب التنموية في املجتمع والعمل على حتسينها وتطويرها .
 -7اس����تحداث أدوات علمية جديدة تعني على الدراسة الصادقة لواقع املجتمع
وقياس سلوك أفراده .

أطلقتها وزارة التعليم العالي في ملتقى مراكز التميز البحثي

مبادرة إلنشاء مراكز بحثية للمنتجات المعرفية
العالي مبادرتها اجلديدة
أطلقت وزارة التعليم
للمنتجات املعرفية) لتعزيز
بإنش����اء (املراكز البحثية
االقتص����اد املعرفي جاء
البح����ث العلم����ي وبن����اء
العالي الت����ي ألقاها نيابة
ذلك في كلمة وزير التعليم
العالي الدكتور أحمد بن
عن����ه نائب وزي����ر التعليم
فعالي����ات ملتقى ومعرض
محمد السيف في افتتاح
اجلامع����ات الس����عودية،
مراكز التميز البحثي في
التعريف بإجنازات مراكز
الذي نظمته الوزارة بهدف
في رفع مس����توى البحث
التميز البحثي وإسهاماتها
الس����عودية ،والتس����ويق
العلم����ي ف����ي اجلامعات
للمنتجات املعرفية واملشاريع البحثية وبراءات االختراع لهذه املراكز ،إضافة إلى تفعيل
العالقة بينها وب��ي�ن رجال األعمال والقطاع اخلاص .وأضاف وزير التعليم العالي في
كلمت����ه :إن املراكز البحثية في اجلامعات تنتقل حال ًي����ا إلى املراحل اإلنتاجية وربطها
بالواق����ع الصناعي واخلدمي ف����ي اململكة مبا يحقق بناء االقتص����اد احمللي املعرفي،
ويس����هم في تنويع مصادر االقتصاد الوطني وذل����ك بتطوير الصناعات التقنية املبنية
على املعرفة ،مش����ي ًرا إلى أن وزارة التعليم العالي تس����عى إلى حتقيق ريادة عاملية في
شتى التخصصات العلمية من خالل اإلبداع والتميز في األداء؛ وذلك لإلسهام في بناء
اقتصاد وطني مبني على املعرفة ،مبينًا أن هذه املراكز س����تفتح مجاالت رحبة للتعاون
مع جامعات عاملية مرموقة لالس����تفادة من خبراتها وجتاربها املتميزة ،مما يعزز ويبرز
دور اململكة الريادي في تشجيع العلم والعلماء وإسهامها في دفع عجلة البحث العلمي .
وف����ي ختام كلمته رفع وزير التعليم العالي ش����كره وتقدي����ره ملقام خادم احلرمني
الش����ريفني وسمو ولي عهده األمني وس����مو النائب الثاني ـ حفظهم الله ـ على الدعم
الكبير الذي يلقاه التعليم العالي في هذه البالد ،بفضل الله.

د .العمران و د .نوف التميمي يمثالن الجامعة فيه

جامعة الملك خالد تقيم المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي
نظمت جامعة امللك خالد
في أبها املؤمتر السعودي األول
للنش����ر العلمي في الفترة 27ـ
1435 /3/29ه����ـ .وق����د مثل
جامعة س����لمان بن عبد العزيز
في ه����ذا املؤمتر كل من عميد
البحث العلمي الدكتور س����عد بن حمد العمران والدكتورة
ن����وف التميم����ي ،ويهدف املؤمتر إلى تقومي وضع النش����ر
العلمي ف����ي اململكة ،ودراس����ة التحديات الت����ي تواجهه،
وآليات تطويره ،وكذلك وضع آلية لالستفادة من التقنيات
احلديثة في النش����ر العلمي مع احملافظة على موضوعيته،
ورصانته ،باإلضافة إلى وضع آلية لالس����تفادة من املوارد
املادية والبشرية بني املراكز البحثية في اململكة .كما يهدف
املؤمتر إلى االتفاق على أهداف عامة حتدد اجتاه النش����ر

العلمي في املجاالت التخصصية املختلفة .
وق����د تناول املؤمتر الس����عودي األول للنش����ر العلمي
عد ًدا من احملاور ،منها :واقع النش����ر العلمي في اململكة،
وأخالقيات النش����ر العلمي ،والنش����ر العلمي اإللكتروني.
وكان من أبرز التوصيات التي خرج بها املؤمتر :
 -1إنشاء جمعية س����عودية للنشر العلمي ،ويكون
مقره����ا إحدى اجلامعات الس����عودية ويقترح أن تكون في
جامعة امللك خالد.
 -2زي����ادة الدعم للنش����ر والبح����ث العلمي في
اجلامعات السعودية ،بحيث يتضمن املوارد البشرية الفنية
واملادية مبا ميكن أعضاء هيئة التدريس من زيادة عطائهم
العلمي.
 -3إنش����اء وحدات مساندة للنش����ر العلمي في
عمادات البحث العلمي باجلامعات السعودية .

دعم اس����تقطاب املزيد من الكراس����ي للبحث

-4
العلمي .
 -5تدارس وضع آليات علمية واضحة لقياس أداء
النشر والبحث العلمي في اجلامعات السعودية .
 -6تش����جيع النش����ر العلمي في العلوم اإلنسانية
وتأهيل مجالتها للمعايير الدولية .
 -7إقامة شراكات مع ناشرين متخصصني دوليني
واالس����تعانة مبحررين محترف��ي�ن إلدارة املجالت العلمية
باجلامع����ات على أن تنس����ق الئحتها م����ع الئحة اجلمعية
السعودية للنشر العلمي واجلامعات.
 -8تش����جيع ودعم النش����ر اإللكتروني في العلوم
اإلنسانية والطبيعية والتطبيقية.
 -9ت����دارس وض����ع آلية إلصدار الئح����ة موحدة
ألخالقيات النشر والبحث العلمي في اجلامعات السعودية.
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بتنظيم كرسي الداعج وبالتعاون مع كلية الطب محاضرة تحت عنوان:
( أحدث االبتكارات في مجال جراحة القلب)
نظم كرس����ي الش����يخ عبد العزيز الداعج لتنمية املجتمع احملل����ي بالتعاون مع كلية
الطب محاض����رة حتت عنوان ( :أحدث االبتكارات في مج����ال جراحة القلب وجراحة
القلب باملناظير) ،ألقاها أستاذ جراحة القلب املساعد في جامعة سان فرانسيسكو في
الواليات املتحدة األمريكية البروفيس����ور غنام بن عايد الدوسري ،وذلك في يوم االثنني
1435/4/3هـ في القاعة الكبرى مبستشفى امللك خالد في اخلرج.
وقد استهل البروفيسور الدوسري محاضرته بعرض تسلسل تاريخي لتطور جراحة
القلب املفتوح ،ثم حتدث عن أحدث األس����اليب التي تستخدم فيها املناظير في جراحة
مدع ًما ذلك بالصور.
القلب ِّ
كما تناول البروفيس����ور غنام الدوسري دور الرجل اآللي في جراحة القلب املفتوح،
وأهميته التي تتمثل في قدرته على توفير اجلهد والوقت.
وفي نهاية احملاضرة ك ّرم كرسي الشيخ الداعج البروفيسور غنام الدوسري ،ومدير
مستشفى امللك خالد في اخلرج ،وكلية الطب في اجلامعة.

في إطار سعيها إلى رفع مستوى جودة النشر العلمي للجامعة

عم��ادة البح��ث العلمي تنظم ورش��ة عمل ع��ن تحرير
األوراق العلمية في المجالت العالمية المحكمة

الدكتور راشد العبد الكريم في ورشة عمل
'' أسس البحث النوعي ومهاراته ''

العدد األول  /رجب  1435هـ
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أقرها مجلس الجامعة في جلسته السابعة

جائزة للتميز في البحث العلمي بالجامعة
أقر مجلس جامعة س����لمان بن عبدالعزيز في جلس����ته السابعة املنعقدة بتاريخ 22
رجب 1434هـ الالئحة التنظيمية جلائزة جامعة سلمان بن عبدالعزيز للتميز في البحث
العلمي ،وبهذه املناس����بة أشاد وكيل اجلامعة للدراس����ات العليا والبحث العلمي األستاذ
الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله احلامد بقرار مجلس اجلامعة باملوافقة على اس����تحداث
هذه اجلائزة وعلى إعالنها وحتديد مجاالتها ،حيث تهدف اجلائزة إلى التطوير النوعي
للبحث العلمي وتش����جيع البحث العلمي املتميز في اجلامعة باإلضافة إلى تشجيع النشر
في املجالت والدوريات ذات الس����معة العاملية املرموقة ،كما تسهم هذه اجلائزة في رفع
مس����توى الوعي بأهمية البحث العلمي املتميز لدى الباحثني من اعضاء هيئة التدريس
والطالب ،و تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حتقيق االنتشار املعرفي العاملي للجامعة،
وايجاد بيئ����ة علمية بحثية جاذبة للكفاءات العلمية ،وأوضح الدكتور احلامد أن اجلائزة
متنح بشكل س����نوي في أربعة فروع للباحثني األفراد واملجموعات البحثية بواقع :جائزة
في مجال العلوم الصحية والثانية في مجال العلوم األساس����ية والتطبيقية ،والثالثة في
مجال العلوم اإلنس����انية ،وتش����مل فروع اجلائزة التأليف والترجم����ة واالبتكار واإلبداع
وبراءات االختراع .واجلوائز احمللية والعاملية .ونش����ر أوراق البحوث العلمية ،كما متنح
جائزة سنوية للكليات واألقسام في فروع اجلائزة مجتمعة على مستوى اجلامعة ،وأشار
الدكت����ور احلامد إلى أنه ث ّمة جلنة عليا تش����رف على اجلائ����زة ،وجلنة أخرى تنفيذية
تتول����ى األعمال التنظيمية لها والدعوة للترش����ح للجائزة وحتدي����د الفائزين ،علماً بأنه
سيحتفى بالفائزين في حفل سنوي لهذه املناسبة وسيحصل الفائزون على دروع تذكارية
أوشهادات تقدير إضافة إلى مكافآت مالية مجزية.
وأهم الشروط للمتقدم للجائزة ولألعمال املرشحة لها :
أن يكون املتقدم للجائزة أحد منسوبي جامعة سلمان بن عبدالعزيز.
•	
أن يكون املتقدم للجائزة قد أمضى عام����اً واحداً على األقل في العمل داخل
•	
اجلامعة .

أال تكون األعمال العلمية املقدمة للجائزة مس����تلة من رس����ائل املاجستير أو

•	
الدكتوراه .
أن يكون اس����م جامعة سلمان بن عبدالعزيز املعتمد مكتوباً على العمل املرشح
•	
للجائزة بشكل صريح وواضح ،سواء كان ذلك باللغة العربية أو أية لغة أخرى.
أال يكون املرش����ح ألي من ف����روع اجلائزة عضواً في اللجن����ة العليا أو اللجنة
•	
التنفيذية للجائزة .
أن تكون األعمال املرشحة للفترة الزمنية التي حتددها اللجنة العليا للجائزة.
•	
وبطبيعة احلال ف����إن كافة األعمال التي يتقدم بها الباحثون للحصول على اجلائزة
ستخضع للتحكيم وفق املعايير اآلتية:
 -1تقوم الكتب املؤلفة أو املترجمة أو احملققة على أس����اس القيمة العلمية التي
أضافها الكتاب املرشح للمكتبة العربية في مجال التخصص.
 -2يق ّوم النشر العلمي لألوراق البحثية بالنظر إلى مستوى األوعية التي نشرت
فيها األعمال املقدمة وفقاً لتأثيرها . Impact Factor
 -3أي����ة معايير أخرى ترى اللجنة العليا للجائزة اعتمادها ،وللجنة في ذلك حق
االستعانة مبن ترى.
وتتكون اجلائزة من درع تذكاري ،أو شهادة تقدير وجائزة مالية على النحو التالي:
 -1خمس����ة وعشرون ألف ريال ( )25.000لكل فائز من األفراد أو املجموعات
البحثية ،تقسم بينهم بالتساوي.
 -2مئة ألف ريال ( )100.000للكلية الفائزةـ تصرف في تطوير البنية التحتية
للبحث العلمي بالكلية.
 -3خمس����ون ألف ريال ( )50.000للقس����م الفائز ،تصرف ف����ي تطوير البنية
التحتية للبحث العلمي بالقسم

في سبيل تعزيز منظومة البحث العلمي في الجامعة

معالي المدير يوافق على برنامج الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد المعرفي

أقامت عم����ادة البحث العلمي ورش����ة عمل حتت عنوان « أس����س البحث النوعي
ومهاراته» ي����وم الثالثاء 1435/5/3هـ املوافق 2013/11/27م في مس����رح كل ّية العلوم
والدراسات اإلنسان ّية باملدينة اجلامع ّية باخلرج ،وتركزت أهداف الورشة على اآلتي:
تعريف البحث النوعي.
•	
التعريف باألساس النظري للبحث النوعي.
•	
حتديد الفروق بني البحث النوعي والبحث الكمي.
•	
بيان أنواع البحث النوعي.
•	
حتديد خطوات تصميم البحث النوعي.
•	
بيان كيفية صياغة مشكلة البحث وسؤاله في البحث النوعي.
•	
بيان كيفية حتليل بيانات البحث النوعي.
•	
التعريف بالبرامج احلاسوبية للبحث النوعي.
•	
ومن خالل جهود الدكتور راش����د العبدالكرمي وتفاعل املش����اركني في الورش����ة مت
حتديد املعالم الرئيسة لتلك األهداف ،فالبحث النوعي – من حيث التعريف – إمنا هو
منهجي����ة في البحث تركز على وصف الظواهر والفهم األعمق لها ،ويختلف عن البحث
الكمي من جهة اهتمامه بالعملية واملعنى أكثر من اهتمامه بالسبب والنتيجة .ويتم جمع
املعلومات فيه وفق ثالث طرائق رئيس����ة هي :املقابلة ،واملالحظة ،ودراس����ة الوثائق .ثم
تأتي مرحلة حتليل البيانات التي هي املرحلة احلاس����مة في هذا النوع من البحوث ،بل
ه����ي التي متيزه عن غيره من أنواع البح����وث األخرى ،حيث يتم التحليل وفقاً خلطوات
س����ت هي :تنظيم البيانات ،وتصنيف البيانات ،وتس����جيل املالحظات ،وحتديد األنساق
واألمناط ،وصياغة النتائج ،وأخيراً التحقق من النتائج.

نظمت عمادة البحث العلمي ورش����ة عمل حتت عنوان « حترير األوراق العلمية في
املجالت العاملية احملكمة « قدمها س����عادة الدكتور خالد أبو عمرو ،خالل الفترة من يوم
األح����د  1435/1/21هـ إلى يوم الثالثاء  1435/1/23هـ املوافق  2013/11/26-24م
مبسرح كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج.
وقد أوضح س����عادة عميد عمادة البحث العلمي واملش����رف عل����ى برنامج التقنية
واالبتكار الدكتورسعد بن حمد العمران أن هذه الورشة تستهدف أعضاء هيئة التدريس
والباحثني في اجلامعة  ،وتهدف إلى إكس����اب املشارك فيها ك ّماً من املعارف واملهارات
واالجتاهات اإليجابية املتعلقة بجدوى كتابة األوراق العلمية وحتريرها للمجالت العاملية
احملكمة والتي ستسهم في رفع مستوى جودة النشر العلمي للجامعة .ومت كذلك التطرق
إلى مجال أخالقيات البحث العلمي حيث يستوجب عرض البيانات والنتائج واألساليب
واإلجراءات اخلاصة بالنشر العلمي بكل أمانة وموضوعية.
وقد أش����ار د .العمران إلى أن من احملاور األساس����ية التي عرضت في الورشة هي
أساس����يات البحث العلمي التي اش����تملت على كل من البحوث األساسية ،والتطبيقية،
واألكادميية  ،والصناعية  ،والصحية  .كما ناقشت الورشة آلية كتابة املقترحات البحثية
وكيفية حتديد فكرة املش����روع البحث����ي ،إضافة إلى خطوات إع����داد املقترح البحثي،
وعناصر املش����روع البحثي اجليد وأس����باب قبول ورفض املش����اريع البحثية من جهات
التحكيم.
كما أن من أهم احملاور التي ناقش����تها ورشة العمل إعداد وحترير األوراق العلمية،
والتي بدأت بإيضاح أن الهدف من الورقة العلمية هو إيصال ونشر نتيجة علمية جديدة.
ولكي تصل هذه النتيجة وتنشر في مجالت علمية متميزة يجب أن تكون الفكرة واضحة
وأصيلة وأن تكتب الورقة العلمية بلغة واضحة .كما مت مناقشة أجزاء الورقة العلمية وما
يجب أن يحويه كل جزء ،وما العناصر األساسية التي لها تأثير في قبول الورقة العلمية،
كما مت تزويد احلضور ببعض البرامج احلاسوبية املتوفرة على الشبكة العنكبوتية والتي
تساعد في حترير األوراق العلمية وتنظيم املراجع التي يحتاجها الباحث.

في إطار س����عي عمادة البحث العلمي إلى تعزيز منظومة البحث العلمي باجلامعة ،
وإيج����اد بيئة بحثية محفزة وجاذبة  ،وافق معالي مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن
محمد العاصمي على برنامج الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد املعرفي ،تس����هم في
إجناز بحوث إبداعية ،وتقدمي منتجات ابتكارية ،وخدمات مجتمعية.
وفي هذا الصدد عبر س����عادة الدكتور س����عد بن حمد العمران عميد عمادة البحث
العلمي عن شكره وتقديره ملعالي مدير اجلامعة على موافقته على هذا البرنامج ودعمه
املتواصل واملستمر للعمادة النابع من حرص معاليه على الرقي مبخرجات العمادة ،وأداء
رسالتها الرامية إلى التميز في دعم البحث العلمي ،و النشر العلمي الرصني.
كما أشار الدكتور العمران إلى أن العمادة تطمح من هذا البرنامج إلى إنشاء وحدات
بحثية متكاملة في تخصصات بينية ورعايتها حتاكي املمارس����ات العاملية املتميزة والتي
تبت����دئ بوحدات بحثية ،ثم تتطور إلى مراكز أو معاهد بحثية متخصصة تعنى بالبحوث
العلمي����ة الرصينة في مجاالت علمية تتس����م باجلِ ّدة ،أو حتل مش����كلة من املش����كالت
االجتماعية أو االقتصادية القائمة ،وتس����تهدف ابتكار منتجات بحثية ،أو تقدمي خدمات
للمجتمع .وتسعى العمادة إلى أن تكون هذه الوحدات نواة ملراكز أو معاهد بحوث متميزة
وفق املعايير العاملية بنا ًء على هيكلها التنظيمي ومخرجاتها ،لتكون قاطرة للبحث العلمي
الواعد بجامعة س����لمان بن عبد العزيز على النح����و الذي يحقق التميز للجامعة ويخدم
أهداف التنمية الوطنية ،ويقدم حلوالً للمشكالت املجتمعية.
كما أوضح العمران أن هذا البرنامج يهدف إلى اإلسهام الفاعل في حتقيق السياسة
الوطنية الش����املة للعلوم والتقنية بعيدة املدى للمملكة و املس����اهمة في حل املش����كالت
املجتمعية وحتويل األفكار اإلبداعية واالبتكارية اجلديدة إلى منتجات أولية تصلح فيما
بعد لتكون منتجات جتارية .كما أن من أهداف هذا البرنامج زيادة معدل النشر العلمي
للمخرجات البحثية في الدوريات العلمية العاملية وحتس��ي�ن التصنيف العاملي للجامعة و
تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسس����ات الصناعية واخلدمية احمللية والعاملية للتحفيز
على االبتكار العلمي والتقني .وأما آلية العمل في هذا البرنامج فتتمثل في اآلتي:
 -1متويل الوحدات البحثية التي مت إنشاؤها باملشاركة مع مؤسسات محلية أو
عاملية قدر اإلمكان.

 -2إنشاء برنامج الوحدات البحثية الرائدة ،تشرف عليه عمادة البحث العلمي،
ويتولى القيام باألعمال التنفيذية التي يتطلبها البرنامج.
 -3اإلعالن الدوري كل عام عن استقبال مقترحات الوحدات البحثية املستكملة
لشروط البرنامج املعتمدة لدى اجلامعة .
 -4حتكي����م مقترحات الوحدات البحثية ومش����روعاتها ،ودعم أفضل خمس����ة
مقترحات سنوياً على أن تكون في تخصصات مختلفة .
 -4حتديد مدة عامني لدعم الوحدات البحثية .
وفيما يختص بالشروط والضوابط فإن العمادة تطبق مواد الالئحة املوحدة للبحث
العملي في اجلامعات الس����عودية عل����ى مقترحات الوحدات البحثي����ة الرائدة املقدمة
للبرنامج ،مع مراعاة ضوابط أخرى أهمها:
 -1يحدد مجلس العمادة واللجنة اإلشرافية على إدارة البرنامج شروط التقدمي
ومعايير التحكيم.
 -2يُعد مقترح الوحدة البحثية وفق النموذج واملواصفات واالشتراطات املعتمدة
واملتاحة على موقع العمادة.
 -3مدير الوحدة هو املسؤول املباشر أمام اجلامعة ،ويشترط فيه أن يكون أحد
أعضاء هيئ����ة التدريس املتميزين في مجال عملها ،ويتحلى باخلبرة األكادميية والكفاءة
اإلدارية التي متكنه من إدارتها.
 -4تتم املوافقة على املقترحات طبقاً ملعايير التحكيم التي تقرها العمادة.
 -5تتولى إدارة برنامج الوحدات البحثية الرائدة إقرار امليزانية النهائية للوحدة،
وتقدمي الدعم املطلوب إلنشائها
 -6يوقع وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أو عميد البحث العلمي
عقد إنشاء الوحدة مع مديرها  ،ويتم الرفع بطلب صرف االعتمادات املالية املقررة وفقاً
لألنظمة املعتمدة.
ت����ؤول حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالنش����اط البحثي للوحدة من براءات
-9
اختراع أو اختراعات أو اكتش����افات أو منتجات  -أ ّولي����ة أو نهائية  -للجامعة وللفريق
البحثي من منسوبي جامعة سلمان بن عبد العزيز.
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استراتيجية عمادة البحث العلمي

Vision:

 هـ1435  رجب/ العدد األول

Scientific Research Deanship Strategy

To become distinguished in supporting the scientific research and original scientific publishing.

 هـ1435  رجب/ العدد األول

إستراتيجية عمادة البحث العلمي

Mission:
Producing creative and innovative researches through offering the best channels that support the scientific
research, encouraging the original scientific publishing and creating an attracting and motivating research
milieu.

Objectives:
•
•
•
•
•
•
•

123456789-

To create an attracting and motivating scientific research milieu.
To develop the infrastructure of the scientific research.
To encourage the original scientific research publishing.
To establish specific and unique programs that support the scientific research.
To develop the skills of the faculty members in the field of scientific research.
To improve the quality of the administrative work in the scientific research Deanship.
To enhance the community partnership and the international cooperation.

Initiatives

Set up a work team to oversee the development of the scientific research infrastructure
Set up a plan for the development of the scientific research at the university level
Prepare code of executive procedures pertinent to scientific research
Encourage a validate scientific research procedures
Contribute integrated electronic services supportive to scientific research
Establish specialized research centers
Provide required labs and relevant supplies
Initiate quality programs supportive to scientific research and knowledge economy
Develop standards to measure and substantiate scientific researches
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استراتيجية عمادة البحث العلمي

: الرؤية

التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصني

: الـرسالة

إنتاج بحوث إبداعية ابتكارية من خالل توفير أفضل السبل لدعم البحث العلمي وتشجيع النشر العلمي الرصني وتهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة

: األهـداف

تهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة

.1

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي

.2

تشجيع النشر العلمي الرصني

.3

إيجاد برامج نوعية داعمة للبحث العلمي

.4

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي

.5

رفع مستوى جودة العمل اإلداري داخل العمادة

.6

تعزيز الشراكة املجتمعية والتعاون الدولي

.7

المبادرات
تشكيل فريق عمل لمتابعة إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي

-1

إعداد خطة لتطوير البحث العلمي بالجامعة

-2

إعداد الئحة تنفيذية للبحث العلمي

-3

تشجيع النشر العلمي الرصين

-4

توفير خدمات إلكترونية متكاملة ومساندة للبحث العلمي

-5

إنشاء مراكز و معاهد بحثية متخصصة

-6

تأمين المعامل والمستلزمات المطلوبة

.7

استحداث برامج نوعية داعمة للبحث العلمي و االقتصاد المعرفي

.8
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يسبب فيروس التهاب الكبد الوبائي (ب) عدوى التهاب الكبد احلاد واملزمن في الدم.
وأما طرق انتقال العدوى فتش����مل :الدم ،اجلماع اجلنسي .وهنال قرابة  2مليار شخص
ق����د أصيبوا بالع����دوى بفيروس التهاب الكبد الوبائي ،أكثر من  350مليون نس����مة منهم
يعان����ون من التهابات مزمنة ،األمر ال����ذي يجعلهم عرضة للوفاة الناجتة عن تليف الكبد،
وهو مرض يؤدي إلى وفاة حوالي مليون شخص كل عام .ومن األسباب الرئيسة النتشاره
عدوى الطفولة التي تزيد من فرصة التهاب الكبد
إلى  . ٪25ولقاح الته����اب الكبد الوبائي املوجود
حاليا ال يعالج املرض ،ولكنه فعال بنسبة  ٪95في
منع انتقال العدوى في البلدان النامية .وفي أشد
البلدان فقرا (جنوب الصحراء الكبرى ألفريقيا،
معظم آسيا ،واحمليط الهادئ) ،حيث يصاب معظم الناس هناك بالفيروس ( )Bفي مرحلة
الطفولة ،ويصبح  ٪10-8من عامة الس����كان مصابني بااللتهاب املزمن .ولسوء احلظ فإن
األطفال في هذه البلدان ال يلقون اللقاح الواقي منه ألن حكوماتهم غير قادرة على حتمل
تكلفته املرتفعة الناجتة عن نظام حفظ اللقاح ثم عدد اللقاحات الضرورية لكل طفل .ومن
ثم كان ال بد من البحث عن لقاح جديد يستخرج من النباتات في الدول النامية ،حيث إن

من ش����أن ذلك احلصول على تكلفة منخفضة ونظم فعالة إليصال
اللقاحات .وأحد أهم العناصر احملفزة لتطوير اس����تخراج لقاحات
عن طريق الفم مشتقة من النباتات هو إمكانية احلصول على عائد
مرتفع باس����تمرار من األنتجني الس����طحي املعبر عنه بـ ،HBsAg
حيث إننا نه����دف بالدرجة األولى للحصول عل����ى 2مجم/جم من
الكتل����ة اجلاف����ة م����ن املواد
النباتي����ة املعاجلة (~  ٪2من
البروتينات الذائبة) .ولتحقيق هذا الهدف س����وف
يتم اس����تخراج األنتجني السطحي لفيروس التهاب
الكب����د الوبائي (ب) من اجلذور الش����عرية لنباتات
الطماطم احملورة وراثيا ،ثم اس����تخدامها كمنتج حيوي إلنت����اج كمية كبيرة من األنتجني
الس����طحي .وهدفنا الثاني هو توحيد جرعة اللقاح الفموي املشتق من النباتات من خالل
إنتاج مسحوق الطماطم املغلف املجمد املعبر عنه بـ  HBsAgو الذي ميكن تسويقه .وقد
أوصت املؤسسة األمريكية لتقدم العلوم بدعم املقترح البحثي بشدة.

countries do not receive the vaccine because their governments cannot afford it, largely due to costs of implementing
a 3-injection, cold-chain requiring vaccine. This limitation led
us to attempt the expression of the immunogenic proteins of
HBV in plants with the hope of developing low-cost production and effective delivery systems for vaccines. One of the
most important elements for the development of successful
plant-derived oral vaccines is the ability to consistently obtain
a high yield of expressed antigen. Our first goal is to use

Hepatitis B virus (HBV) infection causes acute and chronic
serum hepatitis. Transmission routes include blood, sexual intercourse, and perinatal transfer. Of the 2 billion people who
have been infected with HBV, over 350 million have chronic
infections, leaving them at high risk of death from cirrhosis of
the liver and liver cancer. These sequelae kill about a million
people each year. Childhood infection increases the chance of
HBV-related cirrhosis or liver cancer to 25%. The existing HBV
vaccine doesn’t cure existing infections, but is 95% effective
in preventing infections from developing; it is the first vaccine
against a major human cancer. In the poorest countries (subSaharan Africa, most of Asia, and the Pacific), most people
become infected during childhood and 8-10% of the general
population becomes chronically infected. Children in these

املقترح البحثي من إعداد الدكتورة شرين محمد اخلولي

قسم األحياء في كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

الذكاء االنفعالي وحسن الخلق

مستقبل الحاسب اآللي في العملية التعليمية

مفهوم الذكاء االنفعالي أو الوجداني مفهوم ظهر في الدراس����ات والبحوث العاملية
حديث����اً ،وما زال يكتنفه بعض الغموض ،حيث إنه في منطقة تفاعل بني النظام املعرفي

يعد احلاس����ب اآللي أحد أهم أسباب تطور ومنو البشرية من النواحي االقتصادية
والتعليمية وغيرها ،حيث صار يس����تخدم بصورة أساسية ،وذلك خلصائصه املتمثلة في
الس����رعة ،والدقة ،وإمكانية تخزين كم هائل من املعلومات ،حيث تؤدي هذه اخلصائص
إلى زيادة ضمان اجلودة ،واالعتمادية ،واالقتصادية .ويهدف هذا املقال إلى تقدمي نظرة
عامة عن مستقبل استخدام احلاسب اآللي في العملية التعليمية مع أخذ بعض األمثلة
لعملية استخدام احلاسب اآللي في التعليم:
يتم تعريف العملية التعليمية بأنها :مجموعة من األنش����طة والعمليات التي تهدف
إل����ى منح املتلق����ي قدرا من املعلومات حول موضوع ما ،حي����ث تصير لديه معرفة حول

والنظ����ام االنفعالي ،ويعرف الذكاء االنفعالي بأنه» القدرة على إدراك الفرد ملش����اعره

اخلاصة ،وإدراكه ملش����اعر اآلخري����ن ،وقدرته على حتفيز دافعيت����ه ،وإدارة انفعاالته
بطريقة جيدة.

ومكون����ات الذكاء االنفعالي )1( :امله����ارات االجتماعية )2( .التعاطف )3( .الوعي

بالذات )4( .تنظيم الذات )5( .الدافعية.

ولكن هل ميكن تنمية الذكاء االنفعالي ؟

هنالك دراس����ات عديدة عاملي����ة وعربية صممت برامج لتنمي����ة الذكاء االنفعالي،

المعالجة الحيوية الميكروبية للتربة الملوثة بالمبيدات
حتقيق����اً جلانب من أه����داف البحث العلمي املتمثلة في االتصال ومعايش����ة الواقع
وخدمة املجتمع أعدت الباحثة الدكتورة أريج سليمان املشعل رسالة علمية بعنوان (املعاجلة
احليوية املبكروبية للتربة امللوثة باملبيدات) وتتلخص فكرتها في أن املبيدات جزء أساسي
من امللوثات البيئية التي تنتج عن املمارس����ات الزراعي����ة ،فمبيدات اآلفات – إلى جانب
االستخدامات غير الرشيدة لألسمدة الكيماوية – متثل أهم امللوثات الناجتة عن القطاع
الزراعي ،وحلس����ن احلظ فإن معظم مبيدات اآلفات املس����تخدمة حاليا في الزراعة تعد
مبثاب����ة مركبات عضوية ،ولذل����ك فمن وجهة النظر امليكروبيولوجي����ة تعد هذه امللوثات
عرضة لعملية التمثيل الغذائي بواس����طة امليكروبات ،فيمكن لبعض امليكروبات غير ذاتية
التغذي����ة – وهذه توجد بكثرة في األراضي الزراعي����ة  -أن تقوم بتحليل مبيدات اآلفات
بهدف احلصول من ه����ذه املبيــدات على بعض العناصر والطاقــة الالزمة حلياتهــا ،أو
مبعن����ى آخــر :بعض امليكروبات قد جتد في كثير من املبيدات غذاءها املناس����ب ،ويؤدي
حتليل املبيدات ميكروبيآ إما إلى حتويرها ،أو إبطال مفعولها النشط ،أو تعديل املدة التي
تبقى عليها املبيدات نش����طة في التربة .وبصفة عام����ة تختلف األنواع امليكروبية القادرة
على حتليل مبيدات اآلفات على حسب عوامل كثيرة أهمها نوع امليكروب ونوع املبيد.
ولذلك فقد استهدفت الرسالة إلقاء بعض الضوء على املعلومات األساسية الالزمة
للمعاجلة احليوية امليكروبية للتربة امللوثة باملبيدات من خالل دراسة النقاط اآلتية:
 -1عـزل وتنقية وتعريف بعض األنواع الفطرية من تربة اململكة العربية السعودية.
 -2دراسة مدى كفاءة منو هذه العزالت الفطرية في مزارعها النقية الصلبة ،وحتملها
لتركيزات مختلفة من بعض املبيدات ش����ائعة االس����تخدام حاليا في الزراعة في اململكة
العربية السعودية.

واحة الرأي
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أوصت المؤسسة األمريكية لتقدم العلوم بدعمه وبشده ..
مقترح بحثي بجامعة س��لمان بن عبدالعزيز إلنتاج لقاح لفيروس الكبد الوبائي (ب) من الجذور الش��عرية لنبات
الطماطم

 -3قدرة تلك العزالت الفطرية في حتليل املبيدات محل الدراسة في البيئات املعدنية
السائلة.
 -4تتبع املسار اإلنزميي لتحلل املبيد.
 -5محاولة تطبيقية الس����تخدام أفضل العزالت الفطرية كوسيلة بيولوجية لتنظيف
البيئة من املبيدات امللوثة ،ويندرج في هذا النطاق ما يسمى باملعاجلة احليوية الفطرية.
وم����ن خالل النتائج التي مت الوصول إليها أمك����ن القول :إن كل نوع من املبيدات
املس����تخدمة كانت له تأثيراته وبصمته الواضحة ،سواء على النمو ،أو التكسير احليوي،
أو التأثي����ر على البروتني ،وكذلك أيونات اخللية بش����كل عام ،وإن ك ً
ال من هذه التأثيرات
كانت تس����ير جنب����اً إلى جنب من أج����ل التأقلم مع مصدر النم����و والطاقة اجلديد عبر
الضغط االنتخابي على مس����توى اخللية ،وكذلك املعايش����ة في ظل تركيزات مختلفة من
تلك املبيدات.
لذلك فإن اس����تخدام العوامل احليوية كالفطريات في هذه الدراس����ة أسهم وبشكل
جيد في اس����تغاللها في التطورات والتقنيات احلديثة في مج����ال البيولوجيا اجلزيئية،
والتكنولوجيا احليوية ،وعلم اإلنزميات ،والتي تعد القوة الدافعة نحو حتس��ي�ن وهندسة
تلك الفطريات في مجال التكسير احليوي.
وقد أثبتت عدد من أس����اليب الهندس����ة الوراثية التي متت ضرورة اس����تغالل تلك
املس����ارات األيضية أو اإلنزميي����ة وتصميم مركبات مخلقة من تلك امل����واد الناجتة عبر
عمليات األيض املختلفة في املسار الهدمي للمبيدات ،وكذلك استخدام النماذج الرياضية
لوضع تلك التقنيات في مسار حماية البيئة من تلك امللوثات البيئية بشكل آمن.
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ومازلنا في عاملنا العربي أش����د حاجة ملزيد من الدراسات والبحوث والبرامج التدريبية
في هذا املجال حتى نزيل الغبار عن ا ُ
خللُق احلس����ن ال����ذي اوصى به النبي صلى الله
عليه وسلم :فقال( :يا أبا هريرة ،عليك بحسن اخللق) .قال أبو هريرة رضي اللّه عنه:
وما حسن اخللق يا رسول اللّه؟

قال( :تصل َم ْن قطعك ،وتعفو عمن ظلمك ،وتُعطي من حرمك) رواه البيهقي.
ويقول( :أحب الناس إلى اللّه أنفعهم ،وأحب األعمال إلى اللّه عز وجل سرور تدخله
على مسلم ،أو تكشف عنه كربة ،أو تقضي عنه ديناً ،أو تطرد عنه جوعاً)؟
إلي من أن أعتكف في املسجد شهراً،
ولئن أمش����ي مع أخي املسلم في حاجة أحب َّ

ومن كف غضبه ستر الله عورته ،ومن كظم غيظا ،ولو شاء أن ميضيه أمضاه ،مأل الله
قلبه رضا يوم القيامة ،ومن مش����ى مع أخيه املسلم في حاجته حتى يثبتها له ،ثبت الله
تعالى قدمه يوم تزل األقدام ،وإن س����وء اخللق ليفس����د العمل كما يفسد اخلل العسل)

رواه الطبراني.

اذا نظرن����ا إلى برامج الذكاء االنفعالي التي أهتم بها العالم الغربي حديثا جندها

هي ( اخللق احلسن ).

د .زينب عبد الرحمن احلسن حاج أحمد

كلية التربية – اخلرج  ،قسم التربية اخلاصة

خالصة فكر تربوي

املوضوع الذي تلقاه .وهنالك عدة أطراف في العملية التعليمية تش����مل املتلقي ،املعلم،
املادة ،ووس����يلة التعلم سواء كانت جهاز حاس����ب أو أية وسيلة من وسائل التعلم ،ويكون
النتاج النهائي لهذه العملية اكتساب املتلقي نوعا من أنواع املعرفة.
م����ع التطور الهائل في وس����ائل االتصاالت و املعلومات و ظهور ما يس����مي بعصر
املعلومات أو عصر اإلفراط املعلوماتي حس����ب تصنيفات بعض علماء املعلوماتية؛ صار
من الس����هل عمل كثير من األش����ياء الت����ي كان يصعب عملها في العصور الس����ابقة ،و
ظهر اس����تخدام التكنولوجيا ف����ي التعليم األمر الذي كان له عظي����م األثر في النهضة
التعليمية .فتم اس����تخدام البريد اإللكتروني ،واألس����طوانات التعليمية ،وأخي ًرا ظهرت
املواقع التعليمية س����وا ًء كانت تتبع للجامعات أو ملؤسس����ات أخرى تس����اعد في العملية
التعليمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعد احلاس����ب اآللي العمود الفقري للتعليم في املس����تقبل القريب حيث يتم اآلن
تطوير عدد كبير من برامج احملاكاة التي س����وف تساعد الطالب واملتدربني على إجراء
التجارب وذلك دون اس����تخدام أي عناصر حقيقية ،يتم فقط حتديد العناصر وظروف
التجربة ،ويقوم جهاز احلاس����ب بإجراء التجربة وإظهار النتائج .أيضا هنالك ما يسمي
بالواقع اخليالي ،وهذا النوع من البرامج يتم تطويره بصفة رئيس����ة في كوريا واليابان،
حيث ميزج ب��ي�ن الواقع و اخليال ،إذ يكون الطالب موجودا في املنزل ويس����تخدم هذا
الن����وع من البرام����ج الذي يظهر له بيئة العملية التعليمية كأن����ه موجود فعال في البيئة
احلقيقية ،يلتقي زمالءه و يناقش معهم املوضوعات ،أيضا ميكن أن يالقي أس����اتذته و
يتناقش معهم في املوضوعات العلمي����ة .أيضا هناك املكتبات اإللكترونية ،وعلى الرغم
من وجودها حاليا إال أنها س����وف تشهد تطورا كبيرا في التعامل واالتصال بني املكتبات
مع بعضها البعض ،فمثال إذا طلب كتاب من مكتبة معينة ولم يتوفر بها تتصل باملكتبات
األخرى ألخذ الكتاب منها ،وهذ النوع من املكتبات يحتاج إلى اتفاق خاص فيما بينها.
وم����ع ظهور تكنولوجيا الهاتف احملمول والذي يعد نوعاً من أنواع احلاس����ب اآللي
زادت فرص احلصول علي التعليم ،وبإستراتيجيات ومناهج جديدة.
أ .عمر صالح داود
كلية اآلداب و العلوم – وادي الدواسر

تتجه املؤسسات التعليمية نحو تطبيق معايير اجلودة
واحلصول على االعتم����اد األكادميي للبرام����ج التعليمية
التي تقدمها ،س����واء من هيئات محلية أو منظمات عاملية.
ونظ����راً ألن الهدف ليس االعتماد في حد ذاته ،بل الهدف
األس����مى هو مراقبة تنفيذ وتطبيق املعايير ،وبخاصة ما
يتعلق بالعملي����ة التعليمية ،لذا كان من الضروري أن تعمل
املؤسسات التعليمية على التحقق من تنفيذ أهداف البرامج
األكادميية وقياسها .ونظراً ألن كل برنامج تعليمي يحتوي
على عدد كبير من املق����ررات ،ولكل مقرر أهداف تربوية
(مخرج����ات تعلم) تخدم أهداف البرنام����ج ،لذا فإنه من

املنطقي أن يتم مراقبة تنفيذ األهداف التربوية للمقررات
حتذف هذه اجلمل����ة املظللة كلها وقياس مدى حتقق تلك
األهداف ،وذلك بغرض التأكيد على حتقيقها إن مت ذلك،
أو دراس����ة مواطن الضعف في حالة ع����دم الوصول إلى
نس����بة رضا محددة عن حتقيق أح����د األهداف .وملراقبة
األهداف التربوية لكل مقرر فإن ذلك يتطلب قياس����ها من
خالل أدوات التقومي املباشرة املستخدمة في املقرر سواء
كانت اختبارات حتريرية أو عملية أو شفوية أو مشروعات
أو بح����وث إلى غير ذلك من األدوات ،وهذه العملية حتتاج
حلسابات معقدة.

ولق����د تقدمت مبقت����رح بحثي لدى عم����ادة البحث
العلمي لتطوير نظام آلي يس����اعد املسؤولني على مراقبة
حتقي����ق أه����داف البرنامج وقياس����ها .كما يق����وم أيضاً
بتوليد االختب����ارات التحريرية آلياً وذلك من خالل جدول
املواصفات لضمان حتقيق االختبارات ملواصفات اجلودة،
وم����ن خالل النظام أيضاً ميكنن����ا حتديد مواطن الضعف
في حالة عدم الوصول لنسبة الرضا من حتقق األهداف.
د .أحمد احلسني نغميش
كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج
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إمضاءات عميد ..
• البحث العلمي أحد الوظائف الرئيسة لعضو هيئة التدريس باإلضافة إلى التدريس وخدمة المجتمع .
• لدينا تعاون بحثي بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من المجموعات البحثية المحلية والعالمية ..
• إحدى أولويات العمادة تيسير مهمة الباحثين في سبيل إيجاد وطرح البحوث المبتكرة ..
• أبرز معايير تحكيم البحوث :أصالة البحث ،وجدة موضوعه ..
• سنطرح برنامج ًا يُعْنَى بدعم أبحاث طالب الدراسات العليا ..
حوار بناء أدلى به عميد البحث العلمي الدكتور سعد
ب����ن حمد بن عمران لصحيف����ة اجلامعة حرص فيه على
طرح ما يهم أعضاء هيئة التدريس املبادرين إلى املشاركة
في البحث العلمي ،وتركز احلوار على مناقش����ة العقبات
التي تواجه البحث العلمي والباحثني
دائ ًم����ا ،توص ً
ال إلى بعض احللول أو
اإليضاح����ات التي ته����م الباحثني..
وكان من أبرز محاوره:
-1بداية ..كيف تق ِّومون مستوى
االهتمام بالبحث العلمي في أوساط
اجلامعة؟
حقيقة مستوى االهتمام بالبحث
العلمي بني منسوبي اجلامعة متوسط
في الوقت الراهن ،مع مالحظة أنه
يتحس����ن بوتيرة ملحوظ����ة وجيدة.
ولع����ل أكب����ر دليل ه����و إحصائيات
النش����ر العلمي ملنس����وبي اجلامعة
والتي تشير إلى زيادة عدد البحوث
العلمية املنش����ورة في مجالت عاملية
محكم����ة خالل الفت����رة املاضية من
العام  2013م .وس����وف تقوم العمادة بإذن الله تعالى عند
انتهاء العام باإلفصاح عن عدد األوراق العلمية املنش����ورة
في مج��ل�ات عاملية واملصنفة في قواعد معلومات عاملية،
مثل scopus :و .web of knowledge
-2ه����ل تؤي����دون رأي من يق����ول :إن البحث العلمي
مبفهوم����ه العاملي -يج����ب أن يقتصر عل����ى اجلامعاتالعريقة في اململكة ،وأال تُش����غل به اجلامعات الناشئة في
مرحلة تأسيسها؟
اليخفى عليكم أن من من الوظائف الرئيس����ة لعضو
هيئة التدريس باجلامعة ه����ي البحث العلمي إضافة إلى
التعلي����م وخدمة املجتمع .لذا قد يكون من غير املناس����ب
أن يقتص����ر البح����ث العلمي عل����ى اجلامع����ات العريقة
دون الناش����ئة .كما أن من أهداف كل جامعة ناش����ئة هو
اس����تقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزي����ن وتوفير بيئة
جاذبة لهم .واعتقد أنه ل����ن يتحقق ذلك مالم يكن هناك
بحث علمي داخل اجلامعة.
وقد يب����دو ذلك منطقياً حينما يك����ون لدى اجلامعة
الناش����ئة برامج دعم وتش����جيع محددة األط����ر للبحث
العلمي ،األمر الذي يس����هم في تنمية املجتمع إلى جانب
التركيز على التعليم .ويتعزز األمر كذلك حينما يتم إيجاد
برامج دعم نوعية للبحث العلم����ي ذات أولويات محددة،
وم����ن ثَ ّم تتم احملافظة على وق����ت أعضاء هيئة التدريس
وضمان عدم انش����غال عدد كبير منه����م بالعملية البحثية
دون التعليمية.
-3وه����ل هناك تعاون في مجال البحث العلمي بينكم
وبني اجلامعات السعودية أو العاملية عامة ،أو بينكم وبني

اجلامعات الناشئة خاصة؟ وكيف؟
نع����م .يوجد لدينا تع����اون بحثي ب��ي�ن أعضاء هيئة
التدريس باجلامعة وعدد من املجموعات البحثية احمللية
والعاملية بش����كل عام .وقد اس����تحدثت العم����ادة مؤخراً

برنامج دعم املش����روعات البحثية بش����راكة عاملية يعنى
بتمويل املش����روعات البحثية املشتركة بني فرق بحثية من
أعضاء هيئة التدريس أوالباحثني بجامعة سلمان بن عبد
العزيز وأعضاء هيئ����ة التدريس أو الباحثني بجامعات أو
مؤسسات بحثية عاملية رائدة األمر الذي يسهم في حتقيق
التميز في مجال البحث العلمي.
-4من وجهة نظركم ..كيف ميك����ن االرتقاء بالبحث
العلم����ي في ال����دول العربية ليصل إلى مس����توى البحث
العلمي في الدول املتقدمة؟
أعتقد أن هناك عدة عوامل من شأنها الرقي بالبحث
العلمي ،ومن أهمها:
التأهيل العالي للموارد البش����رية واستثمارها بحثياً
وعلمياً ويتم ذلك من خالل رفع مستوى التعليم في جميع
املراحل الدراس����ية األمر الذي يس����هم في إنتاج باحثني
مبتكرين ور ّواد للتقني����ة .فاإلنتاج االقتصادي املبني على
املعرفة يعتمد على موارد بش����رية عالية التأهيل .وكذلك
االهتماهم بقضايا البحث والتطوير ورفع مستوى وحجم
النش����اط البحثي وتوجيه����ه نحو املتطلب����ات املجتمعية
والتقنية.
ومن أه����م العوامل أيضاً التمويل اخلاص للنش����اط
البحثي وتش����جيع الشركات اخلاصة على اإلسهام الفاعل
في تبني النشاط البحثي وتطويره .وهذا ما أدركته الدول
املتقدمة والتي س����عت إلى التقدم من����ذ وقت مبكر حيث
أنفقت نسباً كبيرة من الدخل على البحث العلمي والتطور
التقني .وما نش����هده اليوم من ثورة تنافسية وعمل دؤوب
المتالك التكنولوجيا املتقدمة واقتنائها بش����تى اشكالها

والس����عي املس����تدام لتعزي����ز مجاالت الدف����اع والصحة
والفضاء والطاقة وغيرها م����ن املجاالت احليوية يعكس
ه����ذا االهتمام والتوجه في دعم البحث املعرفي والتطوير
التقني .وكذلك دعم البنية التحتية للبحث العلمي وتشجيع
التعاون الدولي الذي يسهم في نقل
التقنية وتوطينها.
-5بنظ����رة إنصاف ،م����ا الذي
يجب أن تقدمه عمادة البحث العلمي
للمزيد من التس����هيالت تش����جي ًعا
للباحثني؟ وما الذي يجب أن يقدمه
الباحث في مشروعه البحثي ليخدم
البحث العلمي؟
م����ن األولويات التى تعمل عليها
العم����ادة هو تس����هيل مهمة الباحث
نحو إجراء البحوث املبتكرة والنشر
العلم����ي الرصني .وم����ن ذلك نظام
البحث العلم����ي اإللكتروني الذي مت
نش����ره مؤخراً ومن خالله يستطيع
الباح����ث تقدمي مقترح����ه البحثي،
وتقوم العمادة بعد ذلك بالتعامل معه
وإنهاء إجراءات دعمه إلكترونياً ،األمر الذي يسرع عملية
قبول وإجناز املقترحات البحثية .
كذلك ب����دأت العمادة في تطوي����ر وحتديث التقارير
الفنية واملالية لكي تك����ون أكثر وضوحاً وتقيس بالتحديد
مستوى اإلجناز في املشروع البحثي .
أضف إلى ذلك ق����رار مجلس العمادة بصرف جميع
املستحقات املالية للباحث في حالة النشر العلمي .
وم����ن جانب الباح����ث فما نريده وبالتحديد النش����ر
العلمي في مج��ل�ات علمية محكمة واحلرص على إجراء
البحوث العلمية األصيلة واملبتكرة التي تس����هم في خدمة
املجتمع وتعزز النمو االقتصادي املبني على املعرفة.
 -6ما أب����رز املعايير التي حتتكم إليها مش����روعات
البحوث والدراسات قبل املوافقة عليها؟
من أبرز املعايير التي حتتكم إليها املقترحات البحثية
وج َّد ِة موضوعه .وكذلك أهداف
هو أصالة املقترح البحثي ِ
البح����ث واملنهجية املقترحة إلجنازه .إضافة إلى إس����هم
البحث ف����ي خدمة اجلامعة واملجتمع .ومن املعايير كذلك
توافق مؤهالت وتخصص����ات الفريق البحثي مع موضوع
البحث املقترح.
-7كم عدد البح����وث املنجزة فعل ًّيا عن طريقكم حتى
اآلن؟ وكم نسبة النمو السنوي في تقدمي البحوث؟
بحمد الل����ه وفضله وخالل ما يقارب ثمانية أش����هر
فق����ط مت إنهاء إجراءات مايقارب  130مقترحاً بحثياً من
أصل  311مش����روعاً بحثياً .وأما نسبة النمو السنوي في
تقدمي البحوث فقد يصل إلى الضعف.
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-8ج����اء في موقع العم����ادة أن من ضم����ن أولويات
مهامه����ا دعم بحوث طالب الدراس����ات العلي����ا واملرحلة
اجلامعية وتش����جيعها على إجراء البحوث العلمية املبتكرة
 ..فهل مت ذلك؟
كما تعلم فإنه لم يطبق أي برنامج دراس����ات عليا في
اجلامعة  ,ولكن س����وف تطرح العمادة مبشيئة الله تعالى
برنامجاً يعني بدعم أبحاث طالب الدراس����ات العليا في
حني اعتمادها.
املقدمة في
-9ي����رى املهتمون أن كثي ًرا م����ن البحوث
َّ
العالم العرب����ي بعيدة عن خدمة املجتم����ع؛ ألنها حتاكي
املقدمة في الدول املتقدمة؟
البحوث الدقيقة
َّ
ال أعتق����د أن هذا الكالم صحي����ح في مجمله .فعلى
س����بيل املث����ال هناك
ع����دد من املش����اريع
البحثية التي أسهمت
في مناقش����ة العديد
من قضاي����ا املجتمع
َ
وط ْرح احللول الناجعة
لها ،ولكن هل وظفت
هذه املش����اريع أم ال؟
ذل����ك أن املش����اريع
البحثي����ة الب����د من
تطبيقه����ا على أرض
الواق����ع ونقله����ا من
املعامل إل����ى املصانع
وحتوي����ل االبتكارات
وب����راءات االخت����راع
إلى سلع جتارية ذات
جدوى اقتصادية.
مت����ى
-10
تتوقع����ون أن يت����م
حتدي����ث الئحة دعم
البحوث ،ومش����اركة
الباحثني في صياغتها؟
العلم لي بذل����ك .فالالئحة التي تعمل عليها العمادة
ه����ي الالئح����ة املوحدة للبح����ث العلمي ف����ي اجلامعات
السعودية .وحتديث الالئحة من اختصصات وزارة التعليم
العالي  .ولن نتردد في تقدمي التوصيات واالقتراحات إذا
طلب منا ذلك.
-11ومن التذمرات أيضاً إشغال الباحثني بإجراءات
مالية معقدة –إن ص����ح تعبير بعضهم-على خالف بعض
اجلامعات احمللية األخرى.
أعتقد أن هذا غي����ر صحيح فاإلجراءات املالية التي
تتم داخل العمادة معمول بها في معظم اجلامعات احمللية.
ب����ل إن العمادة انف����ردت بتقدمي تس����هيالت مالية غير
مسبوقة .وس����وف يتضح ذلك خالل الفترة القادمة بإذن
الله بعدما يدرك الباحثون املتطلبات األساسية الستحقاق
الص����رف وتقل األعباء عل����ى موظفي العم����ادة واللجان
الدائم����ة التخصصية .أما اآلن فنحن نتعامل مع أكثر من
 300مقترح بحثي ف����ي آن واحداألمر الذي يلقي بظالله
على سرعة األداء واإلجناز.
-12هل هناك تسهيالت إضافية للبحوث اجلماعية؟
نعم .فلقد متت مؤخراً موافقة معالي مدير اجلامعة
على توصية مجلس العمادة بإنش����اء برنامج دعم البحوث
بش����راكة عاملي����ة والذي س����يعزز التعاون ب��ي�ن اجلامعة
واملؤسس����ات البحثية العاملية ويس����هم في تطوير البحث
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العلمي والتقني في جامعة سلمان بن عبد العزيز.
-13البع����ض ي����رى اقتص����ار دعم بع����ض البحوث
عل����ى اجلامعات ،ويكون بصورة س����خية؛ ألن الدعم غير
األكادمي����ي ـ من القطاع اخلاص مث��ل� ً
ا ـ رمبا يؤثر على
جودة البحث ودقته  ..ما رأيكم؟
أختلف إلى ح����د كبير مع هذه النظ����رة ،فمنظومة
البحث العلمي واالبتكار ينبغي أن تش����مل كافة املؤسسات
ا احلكومي����ة واخلاص����ة ،باإلضافة إلى م����وارد البحث
والتطوي����ر .فمث ً
ال ف����ي الدول املتقدمة جن����د أن البحث
والتطوير يحظ����ى بدعم كبير م����ن القطاعني احلكومي
واخلاص .كما أن احلكومات تقدم التس����هيالت واحلوافز
لتشجيع الشركات في دعم النشاط البحثي وتطويره.

-14بع����ض الباحث��ي�ن يتهم العم����ادة بتأخير صرف
مستحقاتهم املالية ،وتطبيق ش����روط جديدة بأثر رجعي
على بحوث سبق تقدميها في وقتها احملدد.
ماحصل بالتحديد هو أن العمادة تسعى جاهدة لرفع
مس����توى النش����ر العلمي وذلك مبوازاة العقود املبرمة مع
الباحثني والتي تنص ف����ي بعض بنودها على حتديد مدة
البحث بعام أو عامني اعتباراً من تاريخ الدعم للمش����روع
البحثي .وعند قيامنا باملراجعة الدورية للمشاريع البحثية
الحظ����ت العمادة ع����دم جدية بعض الباحث��ي�ن في إنهاء
مش����اريعهم البحثية املدعومة والبح����ث فقط عن الدعم
ملشاريع بحثية أخرى .لذلك فقد قامت العمادة بالتحفظ
على املس����تحقات املالي����ة لألبحاث اجلدي����دة واملعتمدة
حتى إجناز املش����اريع البحثية املتعثرة واملدعومة منذ عام
1432ه����ـ .وبحمد الله وفضلة فإن هذا اإلجراء قد حقق
للعمادة الهدف التي ترجوه وهو رفع مستوى النشر العلمي
للجامعة وإنهاء مايق����ارب عن  %80من البحوث املدعومة
خ��ل�ال عام  1432هـ وذلك وفق خط����ة العمل التي وافق
عليها مجلس العمادة خالل جلسته الثالثة للعام اجلامعي
 1434/1433هـ من أج����ل متابعة البحوث املدعومة من
قبل العمادة .األمر الذي أس����هم في تأطير العمل اإلداري
والتنظيمي داخ����ل العمادة وضمن إنهاء اإلجراءات الفنية
واإلدارية واملالي����ة ذات العالقة بالبح����وث املدعومة في
وق����ت وجيز .ومن هذا املنبر أدع����و اجلميع إلى االطالع

13
على اإلنتاج العلمي للجامعة خالل العام امليالدي احلالي
من خالل قاعدة معلومات  Web of knowledgeأو
 scopusومقارنته باألعوام السابقة.
-15اسمحوا لنا بتوجيه االتهام األخير :البعض ينتقد
التعقيدات التي تنتهجها العمادة باش����تراطكم النشر في
املجالت العاملية ،مع أن الئحتكم حددت مبلغ  2000ريال
للنشر .وهذا محال! ـ حسب تعبير بعضهم ـ.
اعتقد أن ربط النشر العلمي بالبند (املالي) اخلاص
بأجور النش����ر غي����ر منطقي .فمعظم املج��ل�ات العلمية
العاملية احملكمة ال تتقاضى رس����وم نش����ر .واحلقيقة أن
العمادة تتحفظ في بعض األحيان على املجالت التي تبالغ
في رسوم النشر.
-16أال ت����رون
أن ارتب����اط ترقيات
أعضاء هيئة التدريس
مبق����دار املنج����ز
(الك ّمي) من البحوث
أدى إلى كثرة البحوث
غي����ر اجل����ادة التي
ال تس����تغرق الوق����ت
الكثي����ر ،وال تق����دم
ش����يئاً ذا أهمية في
تخصصها؟
نع����م .ف����ي هذا
قدر كبير من الصحة،
والبد فع ً
ال من إعادة
النظ����ر ف����ي معايير
ترقي����ة عض����و هيئة
التدريس حيث يجب
أن يؤخذ في االعتبار
جودة البحوث املقدمة
للترقي����ة وم����دى
أصالته����ا العلمي����ة،
ومقدار إسهامها في خدمة املجتمع والتنمية االقتصادية.
-17كثيراً ما نسمع أن (البحوث رهينة األدراج) ،ماذا
فعلت العمادة لتسويق تلك البحوث واستثمارها؟
في الواقع لم تتخذ العمادة أية خطوة عملية في هذه
الص����دد حتى هذه اللحظة .ولكنه م����ن ضمن اهتماماتنا
وسيتم يتم ذلك مبشيئة الله تعالى من خالل برامج الدعم
النوعية الت����ي تعمل عليها العمادة حي����ث يتم األخذ في
االعتبار مخرجات املش����روع البحثي .كما س����يتم تسويق
البح����وث ذات اجل����دوى االقتصادية واس����تثمار براءات
االختراع واالبت����كارات بالتعاون مع القطاع اخلاص وذلك
من خالل برنامج التقنية واالبت����كار والذي متت املوافقة
عليه مؤخراً من معالي مدير اجلامعة.
-18هل تبنّت العمادة بحوثاً تسهم في خدمة املجتمع
احملل����ي من خالل ح ِّل عدد من مش����كالت احملافظة في
بعض املجاالت؟
نعم العمادة دعمت عدداً من املقترحات البحثية ذات
العالقة بقضايا املجتمع احمللي .وخاصة القضايا التعليمة
والش����رعية والزراعية والبيئ����ة واالقتصادية .كما أنه مت
دعم أكثر من مقترح بحثي تبرز إس����هام جامعة سلمان بن
عبدالعزيز في تنمية املجتمع احمللي.
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استراحة على كراسي البحث
رأت العمادة أن تقدم إطاللة س����ريعة على نش����اط كراس����ي البح����ث الثالثة التي وعاملياً وذلك من خالل إجراء األبحاث األساسية والتطبيقية).
• مقابلة املتطلبات الصيدلية محلياً داخل اململكة وفي خارجها في مجاالت مهمة مثل
حتتضنها اجلامعة وهي:
ال :كرسي الشيخ عبد اهلل بن زيد بن غنيم ألبحاث التداوي بالطب االختراعات ،وإنتاج ونقل التكنولوجيا وفي مجال حتسني صحة املجتمع.
أو ً
• تطوير وتصنيع منتجات عش����بية في أشكال صيدالنية وتس����ويقها محلياً وإقليمياً
النبوي،
وعاملياً.

وتطوير وتصنيع المنتجات الطبية ،الذي تشرف عليه كلية الصيدلة
بالخرج :
ممول الكرسي  :فضيلة الشيخ
سعد بن عبدهللا بن غنيم

قيم الكرسي:
• حماي����ة األخالقيات والقيم واملبادئ
اإلسالمية في مجال األبحاث العلمية.
• تطوير استعمال املوارد الوطنية في
مجال األدوية العشبية.
• جذب صغ����ار الباحث��ي�ن املتميزين
لتطوير قدراتهم في مجال أبحاث النباتات
واألعشاب الطبية.
• عم����ل مرك����ز مرجعي ف����ي اململكة
العربية الس����عودية حلل مشكالت تصنيع
الدواء العش����بي وم����ا يتعل����ق بذلك من
االستشارات في طب األعشاب.
• تقدمي خدمات إلى اجلهات املختلفة
وإجراء بعض أبحاثها في معامل الكرسي.
• جذب عدد أكثر من الباحثني ملشاريع
بحثي����ة تتضمن حل مش����كالت الصناعة
الدوائية في مجال األعش����اب والنباتات
الطبية.

أغراض الكرسي:
الغرض من هذا الكرسي أن ينشط من
أبحاث النباتات الطبية والتقنية الصيدلية
عاملي����اً وتصنيعها ب����أكال صيدالنية من
خ��ل�ال األبح����اث والبرام����ج التعليمية؛
والكرس����ي يؤكد علي العل����وم الصيدلية
األساسية التي لها فائدة للمجتمع والعالم
بأسره ،ولتحقيق ذلك يهدف الكرسي إلي:
• تنمية وتقدمي املعرفة خالل األبحاث
األساسية واملتقدمة في العلوم الصيدلية.
• اإلسراع في عملية نقل التكنولوجيا
إلى القط����اع الصناعي اخل����اص لتقوية
مقدرته الصيدلية والتنافسية في األسواق
العاملية.
• االنضمام للمجه����ودات في أبحاث
أهداف الكرسي:
النبات����ات الطبي����ة والعطري����ة الس����امة
املعرف����ة
تنش����يط
-1
ومظاهرها احليوية بكل أقس����ام اجلامعة
الصيدالني����ة من خالل :التحديث .وتقوية
ومحاولة دمجها في وحدة واحدة.
املقدرة البحثي����ة ألعضاء هيئة التدريس.
• األبحاث على النباتات املستعملة في
وتوسيع االتصاالت الوطنية والعاملية.
الطب النبوي والطب الش����عبي السعودي
 -2مواجه����ة املتطلب����ات احمللية من
ومنتجاته����ا الطبيعي����ة لغ����رض تقوميها
خ��ل�ال إجراء األبح����اث وتطوير وتصنيع
عالجياً واكتشاف السميات بها.
املستحضرات العشبية عن طريق :حتديد
• محاولة استكش����اف وتطوير أدوية
أولوية لألنش����طة البحثية على أس����اس
جديدة من املصادر الطبيعية ذات التأثير
احلاجة .وتدعي����م األبح����اث التطبيقية
الفاعل ضد األمراض املستوطنة باململكة،
ف����ي مج����ال الط����ب النب����وي واملنتجات
كذلك دراس����ة اجلدوى االقتصادية لتلك
الطبيعية .وتصنيع مس����تحضرات عشبية
املنتجات على املستوى الوطني.
مس����توحاه من الط����ب النب����وي والطب
• دراسات مستفيضة للنباتات السامة
التقليدي السعودي وطرحها في األسواق
وتأثيرها على اإلنس����ان والثروة احليوانية
احمللية والدولية .وإمداد املعاهد البحثية
ووس����ائل احلماية إلبطالها وعدم سميتها
والصناعات الصيدلية باخلدمات العلمية.
واالستفادة منها ما أمكن ذلك.
 -3تطوي����ر مس����توى اجلامع����ة في
• دراس����ات حتليلية للنباتات العطرية
األبحاث الصيدلية ،وذلك مبراعاة :إقامة
احمللية لغرض االستفادة منها في األدوية
وحدات بحثية في الكرس����ي .وحتس��ي�ن
واألغذية ومستحضرات التجميل والعطور.
الكيف للمشروعات البحثية .والتعاون مع
• اس����تنباط دس����تور أدوية عش����بية
اجلمعيات األخالقية إلجراء األبحاث على
سعودية من خالل مجموع الدراسات التي
أسس أخالقية .واقتراح مشروعات بحثية
يتم إجراؤها.
لكل الباحثني من ذوي الصلة .وتقدمي عون
• تأصيل خريط����ة جغرافية تدل على
خاص للباحثني املميزي����ن .وإبراز أهمية
تواج����د النباتات الس����امة لغرض حماية
نشر مجالت األبحاث الصيدلية وتشجيع
اإلنسان واحليوان منها.
نش����ر األبحاث العلمية في مجالت عاملية
• التق����دم ف����ي األبح����اث الصيدلية
محكمة.
خاصة في مجال النباتات الطبية والتكنولوجيا الصيدلية.
 -4تطوير تعليم القائمني باألبحاث ف����ي مختلف فروع الصيدلة من خالل :إعطاء
• حماية األصالة اإلنسانية والقيم اإلسالمية في مجال األبحاث.
ف����رص ألبحاث ودورات تعليمي����ة قصيرة .وتنظيم ورش عمل متخصصة على أس����اس
• تقوية مكانة اململكة العربية الس����عودية (من خالل جامعة سلمان بن عبدالعزيز في
االحتياجات الفعلية .وتقوية األنشطة البحثية من خالل تعليم طرق البحث العلمي.
مجال أبحاث النباتات الطبية وتصنيع املنتجات الطبيعية ومجال التقنية الصيدلية محلياً
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ثاني ًا  :كرسي أبحاث سارة بنت راشد بن غنيم إلستزراع النباتات
الطبية والعطرية غير التقليدية
ممول الكرسي  :فضيلة الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم .

أغراض الكرسي :
ميثل إنش����اء كرس����ي أبحاث النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية أحد برامج
الش����راكة املجتمعية جلامعة س����لمان بن عبدالعزيز والتي ته����دف إلي توظيف و توجيه
خططها البحثية خلدمة االقتصاد الوطني والتفاعل مع مش����كالت املجتمع الس����عودي.
ولذا فإن أبرز أغراض األنشطة البحثية األساسية والتطبيقية للكرسي تتمثل في إدخال
زراع����ة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية غي����ر التقليدية إلى محافظة اخلرج وقد كانت
النتائج األولية لزراعته مبشرة.
أهداف الكرسي:
 -1إنتاج املواد الفعالة في النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية مثل (الزعفران،
الكردون.....،ال����خ) باس����تخدام تقنيات
التكنولوجيا احليوية ومنها املفاعل احليوي
النباتي Plant Bioreactor
 -2إنتاج كورمات وش����تالت النباتات
الطبية والعطرية غي����ر التقليدية بغرض
إكثارها ونش����ر زراعتها وذلك باستخدام
تقنيات زراعة األنسجة.
 -3إنش����اء بنك جينات للحفاظ علي
املادة الوراثية لهذه النباتات اجلديدة.
 -4عق����د ورش عمل في مجال إنتاج
النباتات الطبية والعطرية غير التقليدية.
 -5اختيار أنس����ب النباتات املالئمة
ملوق����ع املزرعة و كذلك أفض����ل التقنيات
احلديثة املالئمة القتصاديات املزارع.
 -6تكوين بيت خبرة لالستش����ارات
الفنية والعلمية وذلك فيما يتعلق بتقنيات
إنت����اج النبات����ات الطبي����ة والعطرية غير
التقليدية في اململكة.
إجنازات الكرسي
يتبني الكرس����ي في الوق����ت الراهن
إجراء البحوث العلمية اإلستكشافيه والتي
أعطت نتائج محفزة لبدء النشاط الفعلي
للكرس����ي ومن هذه النتائج املبش����رة ،هو
التوصل إلى احلزمة التكنولوجية اخلاصة
بزراعة وإنت����اج نبات الزعف����ران ونبات
الكردون حتت ظ����روف املناخ الصحراوي
وملوحة مياه الري مبحافظة اخلرج.

خالل القيام مبا يأتي:
ّ
 -1إعداد الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية في مجال تنمية املجتمع احمللي.
 -2دعم املعرفة العلمية املتخصصة من خالل معاجلة القضايا واملشكالت املجتمعية
التي تواجهها املجتمعات احلاضنة للجامعة.
 -3إع����داد وتنفيذ عدد من البرامج وال����دورات التدريبية املتخصصة في مجال
تنمية املجتمع .
 -4تنظيم الفعاليات والبرام����ج العلمية ،مثل :املؤمترات ،املنتديات ،الندوات ،ورش
العمل  ،واحللقات النقاشية املرتبطة بقضايا ومشكالت تنمية املجتمع احمللّي.
 -5تقدمي اخلدمات االستش����ارية املتخصصة في مجال تنمية املجتمع كدراسات
اجلدوى وتقييم املش����روعات االقتصادية وغيرها من اخلدمات األخرى مبا يدعم خلق
فرص عمل حقيقية ألفراد املجتمع .
 -6اس����تقطاب عدد من طالب الدراس����ات العليا املتميزين على املس����توى احمللي
واإلقليمي من داخل اململكة وخارجها  ،وتقدمي املنح الدراسية لهم مبا يعزز فرص تنمية
املجتمع احمللّي.
 -7اس����تقطاب عدد من األس����اتذة
الزائرين ،ودعم برام����ج االتصال العلمي
ألعضاء هيئة التدري����س في مجال تنمية
املجتمع احمللّي .
 -8دع����م طباعة ونش����ر ع����دد من
البحوث والرس����ائل اجلامعية املناس����بة
لتخصص الكرسي.
 -9التع����اون م����ع املراك����ز البحثية
املتخصص����ة ف����ي مجال تنمي����ة املجتمع
احمللّي على املستوى احمللّي واإلقليمي .
-10التواص����ل مع اجله����ات املعنية
بتوظي����ف املرأة ف����ي القطاع��ي�ن العام
واخل����اص إليجاد فرص عمل حقيقية مبا
يتوافق مع قيم وأخالقيات املجتمع .
 -11اس����تخدام اح����دث التقني����ات
واألس����اليب احلديثة الت����ي حتقق جناح
العمل عن بعد.
 -12إعداد موقع إلكتروني متخصص
في مجال الكرسي .

مجاالت عمل الكرسي :
 -1املجال التقني والهندسي .
 -2املجال الصحي .
 -3املجال التربوي.
 -4املجال املجتمعي .
		
 -5املجال االقتصادي.
 –6مجال املوارد البشرية.

ثالث ًا  :كرسي الشيخ عبدالعزيز
شروط البحوث الممولة وفق برنامج البحوث والدراسات
بن عبدالرحمن الداعج لتنمية المجتمع المح ّلي
 .1أن يكون لهذه البحوث عالقة وثيقة ومباشرة مبشاكل تنمية املجتمع .
املمول هو  :الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالله الداعج.
 .2أن يكون للبحث أهمية تطبيقية ومردود على أفراد املجتمع السعودي بشكل عام
أهداف الكرسي
ومحافظة اخلرج على وجه اخلصوص .
إلى
احمللي
املجتمع
لتنمية
الداعج
عبدالرحمن
بن
عبدالعزيز
الشيخ
يهدف كرس����ي
 .3أن يتبع البحث املنهج العلمي املتعارف عليه عند القيام بعملية اإلعداد والتجهيز.
حتقيق مجموعة من األهداف ميكن إيجازها فيما يلي :
 .4النشر في أوعية علمية محكمة.
عمل
فرص
إيجاد
���و
�
نح
املجتمع
 -1دعم الدراس����ات االجتماعي����ة املتعلقة بتنمية
 .5وضع آلية معينة لالستفادة من نتائج هذه البحوث والدراسات .
مبتكرة ألسر املجتمع احمللي مع العمل عن بعد.
المشروعات البحثية المقترحة في مجال عمل الكرسي
 -2تعزيز ثقافة املجتمع احمللي نحو العمل احلر وزيادة اإلنتاجية.
 -1االجتاه����ات احلديث����ة في مجال خدم����ة وتنمية املجتم����ع (الصحية  ،املوارد
 -3املساهمة في تعزيز دور املرأة السعودية في تنمية املجتمع احمللي.
البشرية ،االجتماعية).
 - 4إبراز دور األفراد واملؤسسات املساهمة في تنمية املجتمع احمللي.
 - 2إسهام املرأة السعودية في تنمية املجتمع احمللي اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
آليات تحقيق الكرسي ألهدافه :
 -3دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة في تنمية املجتمع احمللي .
يس����عى كرسي الش����يخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الداعج إلى حتقيق أهدافه من
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بزيادة بلغت %60

الجامعة تحقق تقدما نوعيا في النشر العلمي
البحث العلمي املتميز هو الوسيلة الناجعة لتطوير املعرفة ،وتطويعها إلنتاج اخلدمات
التي تكفل الراحة والرفاهية لإلنس����ان والقوة والتأثير ُ
لألمة ،ومواكبة التحديات اآلنية
واملس����تقبلية .لذا حتش����د اجلامعات الرائدة الكثير من طاقاتها وإمكاناتها لتوفير بيئة
جاذبة ومحفزة تدعم الباحثني ،وتكس����ب البحث العلم����ي الرقي والتميز .وملعرفة مدى
التق����دم الذي قطعته جامعة س����لمان ب����ن عبدالعزيز في مجال دع����م البحوث العلمية
الرصين����ة؛ اجتهت العمادة إلى قياس اإلنتاج العلمي للباحثني فيه ،وأعداد تقرير بذلك،
هادفة من ورائه إلى:
 -1الوقوف على الوضع الراهن لألداء البحثي للجامعة منذ نش����أتها إلى حني
إعداد التقرير.
 -2توضيح مكامن القوة ومواطن الضعف في اجلامعة فيما يخص أداء البحث
العلمي فيها ،ومعرفة العقبات التي تواجه العملية البحثية بها.
 -3وضع اخلطط املس����تقبلية وطرح التوصيات التي من شأنها االرتقاء باألداء
البحثي للجامعة.
وتق����وم منهجية العمل في إعداد التقرير على البيان����ات اإلحصائية لعدد األبحاث
املنشورة في قاعدة ش����بكة العلوم ( )Web of Science-ISIوقاعدة (،)SCOPUS
وقد كان نتائج التقرير كاآلتي:
أوالً :إجمالي النشر العلمي للجامعة:
تطور النشر العلمي في جامعة سلمان منذ نشأتها في عام  2009وحتى عام 2013
على نحو واضح ،فهنالك زيادة واضحة في عدد البحوث املنشورة في املجالت املرموقة
واملضمنة بقاعدة بيانات ش����بكة العلوم ( ،)Web of Science- ISIفأول إنتاج بحثي
سجل باسم اجلامعة اقتصر على بحثني فقط في عام 2009م ،ثم بدأت اجلامعة حتقق
مس����تويات جيدة للنشر العلمي في األعوام التالية حيث وصل عدد البحوث املنشورة في
عام  2012إلى  71بحثاً ،وارتفع عدد البحوث املنشورة ليبلغ  113في عام 2013م بزيادة
نس����بتها حوالي  %60عن العام السابق ،وإذا ما اس����تمرت وتيرة النشر على هذا املعدل
فمن املتوقع أن يزيد عدد األوراق العلمية املنشورة في قاعدة  ISIعلى  200ورقة بنهاية
عام 2014م.
وإذا انتقلنا إلى النشر العلمي للجامعة وفق قاعدة بيانات ( )SCOPUSوهي قاعدة
أوسع في عدد املجالت التي تتضمنها جند أن عدد البحوث املنشورة باسم اجلامعة قد
تزاي����د عددها من  12بحثاً في عام 2009م إل����ى  171بحثاً في عام 2013م ،وجند أن
نس����بة الزيادة في عدد البحوث املنشورة في عام  2012بلغت  %57مقارنة بعام 2012م،
وقياس����اً على وتيرة التزايد هذه فإن من املتوق����ع أن يزيد عدد البحوث على  250بحثاً
بنهاية 2014م .

ثانياً :النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها:
ووفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم ( )Web of Science-ISIكان لكلية الصيدلة
املرتبة األولى حيث مت نش����ر  33ورقة حلت بعدها كلية العلوم و الدراس����ات اإلنسانية
باخلرج بنشر  28ورقة ثم كلية الهندسة باخلرج  18ورقة علمية .وقد احتل كذلك قسم
الصيدل����ة الكيميائية بكلية الصيدلة املرتبة األولى حيث مت نش����ر  18ورقة علمية ،تاله
قس����م الفيزياء بكلية العلوم والدراسات اإلنس����انية باخلرج الذي نشر  14ورقة علمية،
ثم قسم الهندس����ة امليكانيكية بكلية الهندسة باخلرج بنشر  7أوراق علمية ،وبعده قسم
الرياضيات بكلية العلوم و الدراسات اإلنسانية باخلرج بنشر  6أوراق علمية.
وتش����ير التقارير وفقاً لقاع����دة بيانات ( )SCOPUSأن كلية العلوم والدراس����ات
اإلنسانية باخلرج تصدرت قائمة الكليات بعدد  51ورقة علمية ،تليها كلية الصيدلة التي
نشرت  37ورقة علمية .ثم كلية الهندسة  26ورقة علمية ،وكلية العلوم الطبية التطبيقية
 17ورقة علمية .وأما من حيث األقس����ام العلمية فاحتل قسم الصيدلة الكيميائية بكلية
الصيدل����ة املرتبة األولى حيث بلغ عدد األوراق العلمية املنش����ورة  22ورقة علمية ،تاله
قسم الفيزياء بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج بواقع  17ورقة علمية ،وجاء في
املرتبة الثالثة كل من قسم الهندسة امليكانيكية بكلية الهندسة باخلرج و قسم الرياضيات
بكلية العلوم و الدراسات اإلنسانية باخلرج حيث مت نشر  16ورقة علمية لكل منهما.
ونخلص من التقرير إلى أن اجلامعة تس����عى بخطى حثيثة نحو االرتقاء باملس����توى
البحثي لديها كم����اً وكيفاً ،وتتطلع إلى احتالل املكانة الالئقة بها ضمن جامعات اململكة
العربية الس����عودية ،بل وجتعل من البحث العلمي املتميز غاية مشرفة تستحق الكثير من
الدعم والتحفيز.

إعداد :عمادة البحث العلمي
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