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بموافقة معالي مدير الجامعة..
عمادة البحث العلمي تدعم بحوث السعوديون الجدد

واف ��ق معال ��ي مدي ��ر اجلامعة الدكتور عبدالرمحن بن حممد العاصمي على دعم قائمة املقرتحات البحثية املرفوعة من قبل عمادة البحث العلمي املتعلقة بدعم حبوث أعضاء
هيئة التدريس السعوديني اجلدد للعام 1437/1436هـ.
وأوضح املشرف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب النهدي بأن العمادة تسعى من خالل الربنامج حلث أعضاء هيئة السعوديني الذين مل يكملوا ثالث سنوات من تاريخ
التحاقهم باجلامعة على االخنراط يف العملية البحثية ،واستنهاض هممهم  ،كل يف جمال ختصصه ،ومن شأن ذلك أن يعينهم على مزاولة البحث العلمي يف وقت مبكر من
حياتهم العملية يف اجلامعة ،ومن ثم االستمرارية على ذلك ضمن برامج العمادة األخرى لدعم البحوث ،األمر الذي يعين ثرا ًء يف االنتاج البحثي من جانب ،ووجود أعضاء
هيئة تدريس برتب علمية متقدمة من جانب آخر .ومبا أنه يتم اس ��تقبال البحوث يف الربنامج على حنو ش ��به دائم خالل العام الدراس ��ي؛ لذا أهاب س ��عادة الدكتور النهدي
باألساتذة املعنيني أن يبادروا إىل االستفادة من هذه الفرصة البحثية.

سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي..
البحث العلمي في الجامعة يواكب التحول الوطني

أوض ��ح س ��عادة وكيل اجلامعة للدراس ��ات العليا والبحث العلمي األس ��تاذ الدكت ��ور عبدالعزيز بن
عب ��داهلل احلام ��د يف املقابلة اليت أجراها معه الزميل األس ��تاذ وائل اجلني ��دي أن البحث العلمي
مسألة ديناميكية ،ومتطورة ،وختتلف من عام إىل عام ،ومن جمتمع إىل جمتمع ،وبالتالي ضرورة
مواكبة التغريات أمر مهم .واجلامعة حتاول من خالل وضع أطر له أن حتقق أهدافها ،وتش ��ارك
يف تنمي ��ة اجملتم ��ع ..وم ��ن جهة أخ ��رى حفّز الباحث�ي�ن يف اجلامعة على حماول ��ة حتويل املنتجات
البحثي ��ة أو األعم ��ال البحثي ��ة إىل منتجات اقتصادية ،تع ��ود بالنفع على اجلامع ��ة وعلى الوطن،
س ��واء أكانت يف اجملال الطيب ،أو اهلندس ��ي أو جمال الربجميات ،أو اجملاالت اإلنسانية ..وفيما
يتعلق باملالمح العامة خلطة اجلامعة البحثية نبّه س ��عادته إىل أن اجلامعة حتتاج يف البداية إىل

اس ��تكمال البنية التحتية للبحث العلمي ،وهو حمور هام بالنس ��بة
للجامعة ،وحتت هذا احملور هنالك جزئيات كثرية جداً متثل خطة
عامة للبحث العلمي  ،كبناء املختربات املتخصصة ،وإنشاء املراكز
البحثي ��ة املتخصصة أيض� �اً ،ودع ��م التوجهات البحثي ��ة املختلفة،
ووض ��ع آلي ��ات وضوابط حتكم البح ��ث العلمي ،وتتأك ��د من جودة
البحث العلمي ،وتضمن أن يكون متوافقاً مع األعراف األكادميية،
واألخالقيات املسموح بها( ..النص الكامل للجزء األول من املقابلة ص )9 ،8 ،7

تطوير ًا لبرامج البحث العلمي..
عمادة البحث العلمي تستحدث برنامج دعم المجموعات البحثيّة
واف ��ق معال ��ي مدي ��ر اجلامعة على اس ��تحداث برنامج دعم اجملموع ��ات البحثية ،وتقوم فكرته على إجناز ع ��دة أحباث من قبل جمموعة من الباحث�ي�ن من ذوي االختصاصات
وطالب من الدراس ��ات العلي ��ا يراد تدريبهم
املتجانس ��ة أو البيني ��ة ،جيمعه ��م اهتمام حبثي مش�ت�رك ،ويتمتع ��ون بإمكانات وخربات حبثية عالي ��ة ،باإلضافة إىل باحثني جدد
ٍ
وإكس ��ابهم اخلربات البحثية الرصينة .ويهدف الربنامج إىل تش ��جيع ودعم البحث العلمي املشرتك .ونقل اخلربات البحثية من أعضاء هيئة التدريس القدامى إىل الباحثني
اجلدد وطالب الدراس ��ات العليا ،وتش ��جيع الش ��راكة العلمية بني خمتلف القطاعات واملؤسسات احلكومية أو اخلاصة ،وإجياد حلول لكثري من املشكالت اليت تواجه اجملتمع و
تتطلب عم ً
ال مجاعياً وجهوداً متضافرة.
من جانبه أوضح املشرف على العمادة الدكتور غالب بن محد النهدي أن هذا الربنامج مبثابة خطوة نوعية تضاف إىل جممل برامج العمادة ،حيث إنها حتقق جانباً من رقي
البح ��ث ورصانت ��ه ،وتوجد فضا ًء تش ��اركياً رحباً لدى أعضاء هيئة التدريس باجلامعة تتضافر فيه اجله ��ود وتتالقح فيه األفكار ،حمفوفاً برعاية اجلامعة ودعمها ،األمر الذي
من شأنه إنتاج أحباث جادة تسهم يف ارتقاء أداء البحث العلمي لدى اجلامعة ،ويف الوقت ذاته تسهم يف حل العديد من القضايا العلمية والفكرية واجملتمعية.

 ...و تكافئ البحوث اإلنسانية المنشورة باللغة االنجليزية

حتقيق� �اً جلان ��ب من رؤية اجلامع ��ة يف تعزيز احلراك البحثي لديها ،واحلض ��ور العاملي هلا؛ وافق
معال ��ي دير اجلامع ��ة الدكتور عبدالرمحن ب ��ن حممد العاصمي على اس ��تحداث برنامج مكافأة
البحوث اإلنسانية املنشورة باللغة اإلجنليزية يف جمالت مصنفة ضمن قواعد البيانات العاملية.
وأوض ��ح س ��عادة الدكتور غالب بن محد النهدي املش ��رف على عمادة البح ��ث العلمي أن العمادة
اجته ��ت لتصمي ��م برنامج يُعن ��ى بتخصيص مكافأة لنش ��ر البحوث اإلنس ��انية يف قواعد البيانات
العاملية  ,وذلك بهدف حتفيز أعضاء هيئة التدريس يف التخصصات اإلنسانية على النشر العاملي،
وتنمي ��ة الوعي لديهم بضرورة النش ��ر يف قواع ��د البيانات العاملي ��ة ()web science-isi
و( ،)scopusلتعزيز مس�ي�رة النشر العلمي يف اجلامعة ,وإلثراء املعرفة اإلنسانية مبوضوعات

حديثة ومعاجلات مبتكرة ,فالبحث العلمي قد أصبح طريقا س ��الكا لنشر
املعرف ��ة املتخصص ��ة يف اآلفاق ,كما أنه عامل مس ��اعد يف تطوير وحتديث
البُنى التحتية للتعليم اجلامعي.
وج ��اء الرتكيز على النش ��ر باللغة اإلجنليزية ألنه ��ا يف الوقت الراهن لغة
النش ��ر العامل ��ي ,وبواب ��ة التواصل الفك ��ري ,حيث إلنها األكثر انتش ��اراً يف
الوق ��ت الراهنً .وفيما يتعلق بالضوابط والش ��روط فيمكن االطالع عليها
من خالل موقع العمادة.

في المعرض الدولي لالختراع ( )44بجنيف2016م

..ابتكارات الجامعة تحصد ذهبيتين وفضيتين

يع ��د مع ��رض جني ��ف الدولي لالخرتاع التجم َع العاملي األكرب ،لذا حيرص املخرتعون على املش ��اركة فيه ،وقد كان للمملكة العربية الس ��عودية متثيل جيد يف املعرض املقام ما بني
2016/4/18-13م ،حيث شاركت فيه عدد من اجلامعات واملؤسسات السعودية مبجموعة من االخرتاعات احلاصلة على براءات اخرتاع مسجلة يف اهليئات ذات الصلة ،وتنوعت
ما بني طبية وهندسية ،وحصل كثري منها على ميداليات ذهبية وفضية ،ودروع تشجيعية( .اخلرب ص.)10
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لدى استقباله المشرف على عمادة البحث العلمي ووكيل العمادة..
معالي مدير الجامعة يتسلم تقرير العمادة السنوي وملخصات البحوث
تسلم معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الرمحن العاصمي مبكتب معاليه باملدينة اجلامعية التقرير السنوي لعمادة البحث
العلمي ,سلمه إياه املشرف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب بن محد النهدي الذي أوضح أن التقرير حوى إجنازات
عمادة البحث العلمي يف العام املنصرم ,وجاء شامال لكل ما حتقق يف جمالي البحث العلمي والنشر العلمي ,كما سلمه أيضا
ملخصات البحوث العلمية يف اجملاالت الصحية واهلندس ��ية واإلنس ��انية واإلدارية ,ويف ختام اللقاء قدم سعادة املشرف على
عم ��ادة البح ��ث العلمي الدكتور غالب النهدي ش ��كره ملعالي مدير اجلامعة على متابعته اجلادة ملش ��اريع العمادة وبراجمها,
فض�ل�ا ع ��ن توجيهاته وإرش ��اداته اليت كان هلا أعظ ��م األثر يف دفع عجلة العمل يف العمادة ,وكذا ش ��كره على الدعم املادي
املتواصل الذي حظيت به العمادة من لدن معاليه ,والذي كان عونا هلا على إجناز براجمها وحتقيق طموحاتها  ,كما ش ��كر
فريق العمادة الذي عكف على صياغة التقرير وإخراجه يف الثوب الذي يليق جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز..

تجويد ًا لألداء البحثي  ..واستشراف ًا للمستقبل ..
لقاء مفتوحا مع الباحثين
المشرف على عمادة البحث العلمي بالجامعة يقيم ً
س ��عيا لتجوي ��د العم ��ل وحتس ��ينه،
واستش ��رافا للمس ��تقبل نظمت عمادة
البح ��ث العلم ��ي جبامع ��ة األم�ي�ر
س ��طام بن عبد العزيز لق ��ا ًء مفتوحا
للباحث�ي�ن باجلامعة مع املش ��رف على
عم ��ادة البحث العلم ��ي الدكتور غالب
ب ��ن محد النه ��دي؛ وذلك ي ��وم األحد
1437/7/3ه املواف ��ق 2016/4/11م
 ,حبض ��ور وكي ��ل العمادة الدكتور حممد القيس ��ي ،وع ��دد من أعضاء هيئ ��ة التدريس والباحثني
واملهتمني بالبحث العلمي ,حيث بدأ اللقاء بالقرآن الكريم ،ثم استعرض سعادة الدكتور غالب بن
محد النهدي املشرف على عمادة البحث العلمي إجنازات العمادة يف الفرتة السابقة واملتمثلة يف
تشجيع البحث العلمي بعامة ,واليت نتج عنها زيادة يف عدد البحوث املدعومة واملنشورة يف أوعية

نشر معتربة ,فضال عن سعي العمادة
لالهتم ��ام بأوعي ��ة النش ��ر العاملي ��ة
املرموقة وتشجيع الباحثني وحتفيزهم
على النش ��ر يف ه ��ذه األوعية  ,كذلك
مت اس ��تعراض مالمح برامج العمادة
للف�ت�رة القادم ��ة ,ث ��م عقب ع ��دد من
أعض ��اء هيئ ��ة التدريس عل ��ى ما جاء
يف اللق ��اء مثن�ي�ن على جه ��ود العمادة
ومس ��توضحني ع ��ن بعض األم ��ور اخلاصة بالدعم  ,وكيفي ��ة اختيار أوعية النش ��ر ,ومواقع عرض
أوعية النشر العاملية  ,وقد قام سعادة املشرف على العمادة ووكيل العمادة بالرد على استفسارات
احلاضرين وتساؤالتهم.

توضيح ًا لبرنامج مكافأة النشر باللغة االنجليزية ..
سعادة المشرف على عمادة البحث العلمي يلتقي رؤساء األقسام اإلنسانية
عل ��ى برنام ��ج مكاف ��أة نش ��ر البح ��وث
بعد ص ��دور موافقة معالي مدير اجلامعة
جانب االس ��تعانة بوسائل االتصال املتاحة
اإلنس ��انية باللغة؛ ارت ��أت العمادة – إىل
مع رؤس ��اء األقسام اإلنس ��انية باجلامعة،
لدى اجلامعة  -ضرورة التواصل املباشر
سعادة املشرف على عمادة البحث العلمي
ومت عل ��ى إث ��ر ذل ��ك انعق ��اد اللق ��اء بني
أقس ��ام الربامج اإلنس ��انية ،وذلك بقاعة
الدكت ��ور غالب بن محد النهدي ورؤس ��اء
من االجتماع :توضيح آليات مكافأة نش ��ر
االجتماع ��ات يف العم ��ادة ،وكان الغرض
املصنفة ضمن كش ��اف  scopusواليت
البح ��وث باللغ ��ة اإلجنليزي ��ة يف اجملالت
ش ��روط الربنامج الثالثة وهي :أن ينش ��ر
تبل ��غ ( 20.000ري ��ال) ،موضح� �اً ابتدا ًء
الباح ��ث انتم ��اءه جلامعة األمري س ��طام
البح ��ث بع ��د 2016/1/1م ،وأن يس ��جل
ً
فعلي� �ا يف كش ��اف البيان ��ات .scopus
بن عبدالعزي ��ز ،وأن يتم تصنيف البحث
ختتصر على الباح ��ث اجلهد والوقت كان
ونب ��ه الدكت ��ور النه ��دي إىل ع ��دة نق ��اط
م ��ن أهمه ��ا :كيفي ��ة االس ��تفادة م ��ن  cablles directoryيف التعرف على اجملالت املصنفة يف كش ��اف  ،scopusومعدل قب ��ول البحوث ورفضها لدى تلك اجملالت ،وك ��ذا اهتمامات اجملالت
واختصاصاتها .كما شرح طريقة التقدم على املكافأة من خالل موقع العمادة (اخلدمات اإللكرتونية) واختيار األيقونة املخصصة للربنامج.
ويف ختام اللقاء حث الدكتور النهدي رؤساء األقسام اإلنسانية على أن يبادروا لتشيع زمالئهم اعضاء هيئة التدريس للمبادرة إىل البحث والنشر ومن ثم االستفادة من الربنامج ،حيث إن ذلك يسهم
يف زيادة معدالت النشر يف اجملالت املصنفة ضمن كشاف  scopusواليت ترفع من قيمة اجلامعة علميا وعامليا.
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سعي ًا للتطوير النوعي للبحث العلمي والنشر في الدوريات العالمية..
استكمال الئحة جائزة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز للتميز في البحث العلمي
أوضح املش ��رف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب بن محد النهدي أن اجلامعة حترص على التطوير النوعي للبحث العلمي ،ومن ثَ ّم تش ��جيع النش ��ر يف اجملالت والدوريات العاملية املرموقة ،وقد
استكملت جلنة اجلائزة اللوائح والضوابط اليت يتم من خالهلا منح جوائز للمتميزين يف البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس يف فروع اجلائزة الثالثة ،وفقا جملاالت الكليات التخصصية باجلامعة،
باإلضافة إىل جائزة ألفضل كلية وقس ��م من حيث التميز البحثي .ومتنح هذه اجلوائز كل عام ،األمر الذي من ش ��أنه أن يس ��هم يف رفع مس ��توى الوعي بأهمية البحث العلمي املتميز لدى الباحثني من
أعضاء هيئة التدريس ،وكذلك تشجيع أعضاء هيئة التدريس على حتقيق االنتشار املعريف العاملي للجامعة.
وإب ��رازاً للمجه ��ود ال ��ذي بذلته اجلامعة ممثلة يف وكالة اجلامعة للدراس ��ات العليا والبحث العلمي وعمادة البحث العلمي ،وتيس�ي�راً على املعنيني باجلائزة ،ت ��ود (أفياء البحث العلمي) إلقاء إضاءة على
أهداف اجلائزة وفروعها يف اآلتي:
األهداف
 .1التطوير النوعي للبحث العلمي.
 .2تشجيع البحث العلمي املتميز يف اجلامعة.
 .3تشجيع النشر يف أوعية النشر اليت هلا مسعة عاملية مرموقة.
 .4رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي املتميز لدى الباحثني من أعضاء اهليئة التدريسية والطالب.
 .5تش ��جيع أعض ��اء هيئة التدريس على حتقيق االنتش ��ار املعريف العاملي للجامعة وإجياد بيئة علمي ��ة حبثية جاذبة للكفاءات
العلمية.
فروع الجائزة:
متنح اجلائزة للباحثني املتميزين لألفراد واجملموعات يف أربعة فروع رئيسة على النحو اآلتي:
أو ًال :فرع الجائزة للباحثين المتميزين ،ويتضمن:
 -1جائزة التأليف والرتمجة ،ومتنح جائزة ألفضل كتاب مؤلف أو مرتجم يف كل جمال من جماالت اجلائزة.
 -2جائ ��زة االبت ��كار واإلب ��داع وب ��راءات االخرتاع ،ومتنح للباحثني الذين حازوا على براءة اخرتاع ،ويتس ��م عملهم باإلبداع والتميز يف اجملاالت الثالثة :العلوم الصحية والعلوم األساس ��ية واهلندس ��ية،
والعلوم اإلنسانية.
 -3جائ ��زة احلص ��ول عل ��ى اجلوائز احمللية أو العاملية ،ومتنح للباحثني احلائزين على جوائز عاملية معرتف به ��ا ومصنفة وفق دليل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي يف كل جمال من جماالت
اجلائزة.
 -4جائزة نشر أوراق البحوث العلمية ،ومتنح هذه اجلائزة ألفضل باحث تتسم أحباثه باجلودة والتميز يف كل جمال من جماالت اجلائزة.
ثاني ًا :فرع الجائزة للكليات واألقسام األكاديمية المتميزة:
 -1جائزة أفضل قسم يف البحث العلمي ،ومتنح للقسم الذي يتمتع بأفضل خمرجات حبث علمي على مستوي اجلامعة يف الفروع األربعة جمتمعة لكل جمال من جماالت اجلائزة.
 -2جائزة أفضل كلية يف البحث العلمي ،ومتنح للكلية اليت تتمتع بأفضل خمرجات حبث علمي على مستوى اجلامعة يف الفروع األربعة جمتمعة لكل جمال من اجملاالت الثالثة :العلوم الصحية والعلوم
األساسية واهلندسية ،والعلوم اإلنسانية.
وجتدر اإلشارة إىل أن اللجنة التنفيذية جلائزة اجلامعة للتميز البحثي أكملت بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد تصميم املوقع اإللكرتوني لنظام اجلائزة ،والذي سيمكن الباحثني من
التقدم للجائزة من خالل أحباثهم املدرجة يف نظام الرصد العلمي باجلامعة ،كما سيمكن نظام اجلائزة اإللكرتوني الكليات واألقسام من التقديم للجائزة من خالل البحوث املعتمدة يف نظام الرصد،
وأشار سعادة الدكتور غالب النهدي املشرف علي عمادة البحث العلمي إىل أن نظام اجلائزة أصبح جاهزا الستقبال الطلبات يف فروعها األربعة ،واليت تشمل :جائزة أفضل قسم ،وجائزة أفضل كلية،
وجائزة النشر العلمي ،وجائزة التأليف والرتمجة ،وجائزة احلصول علي اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية.
من جانبه أش ��اد س ��عادة الدكتور غالب النهدي املش ��رف علي عمادة البحث العلمي بالتعاون املتميز من عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد يف تصميم نظام اجلائزة مما يوفر الكثري من الوقت
واجلهد يف مرحليت التقديم والتحكيم وقد أصدرت العمادة دلي ً
ال إرشادياً للجائزة باللغتني العربية واالجنليزية ،ميكن احلصول عليهما من خالل التواصل مع العمادة مباشرة.
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لتعزيز األداء البحثي لدى أعضاء هيئة التدريس ..
ورشة عمل بكلية المجتمع حول برنامج كشف االقتباسات

جيد الباحثون يف الربامج البحثية احلديثة معيناً هلم على إجادة األداء البحثي ،وخباصة فيما يتعلق بظهور ش ��خصية الباحث ،وقلة
االعتماد على النصوص املنقولة من الدراس ��ات الس ��ابقة واملصادر العلمية .وتعزيزاً للجودة البحثية ،وتيس�ي�راً عليهم أقامت عمادة
البحث العلمي ورش ��ة عمل ملنس ��وبي كلية اجملتمع باخلرج حول برنامج كش ��ف االقتباسات  ,iThenticateوقد مت الرتكيز يف هذه
الورش ��ة عل ��ى تطبيق ��ات وإمكانات برنامج كش ��ف االقتباس  iThenticateالذي ي ُعنى بتحديد نس ��ب االقتباس واالس ��تفادة من
الدراسات العلمية األخرى ،وقد حضر الدورة خنبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية .من جهته أوضح سعادة الدكتور غالب بن محد
النه ��دي املش ��رف على عمادة البح ��ث العلمي بأن هذا الربنامج والورش املصاحبة له تهدف للرفع من مس ��توى الوعي لدى الباحثني,
ولدى عمادة البحث العلمي االس ��تعداد التام إلقامة هذه الورش ��ة لدى مجيع الكليات الراغبة يف ذلك ،وبإمكانهم التواصل مع العمادة
للتنسيق إلقامتها عن طريق الربيد االلكرتوني .dsr@psau.edu.sa

شملت ( )42بحث ًا متميز ًا..
العمادة تسلم جوائز التميز البحثي التشجيعية
اتفاقاً مع رؤية اجلامعة ورس ��التها الرامي ��ة إىل حث الباحثني من أعضاء هيئة التدريس بها على
التمي ��ز يف البح ��ث العلمي ويف النش ��ر ،وتفعي ً
ال لالئح ��ة املنظمة ملكافأة التمي ��ز البحثي ،صدرت
موافق ��ة معال ��ي مدير اجلامع الدكتور عبدالرمحن بن حممد العصيمي على تس ��ليم الباحثني من
أعض ��اء هيئة التدريس والباحثني غري الس ��عوديني باجلامعة اجلوائز التش ��جيعية للبحث العلمي،
وق ��د ب ��ادر س ��عادة الدكتور غالب بن محد النهدي املش ��رف على عمادة البحث العلمي ،بتس ��ليم
شرت حبوثهم يف دوريات عاملية مدرجة ضمن قواعد شبكة العلوم
املكافآت للفائزين بها ،الذين نُ ْ
( ،Web of Science(ISIوانطبق ��ت عليه ��ا ضوابط اجلائ ��زة ،ومشلت اجملموعة األوىل
(س ��تة أحب ��اث) ،واجملموعة الثانية (ثالثة عش ��ر حبث� �اً) ،واجملموعة الثالثة (عش ��رين حبثاً)،
موزع ��ة عل ��ى التصنيف الرباعي وذلك عل ��ى النحو اآلتي :الفئة االول ��ي ( :)Q1وتتضمن أفضل
( )%10من اجملالت يف التخصص ،الفئة الثانية ( :)Q2و تتضمن اجملالت اليت متثل الـ ()%10
ال�ت�ي تل ��ي جمالت الفئة األوىل يف األفضلية يف ذات التخص ��ص ،الفئة الثالثة ( :)Q3و تتضمن
اجمل�ل�ات ال�ت�ي متثل الـ ( )%30اليت تل ��ي جمالت الفئة الثانية يف األفضلي ��ة يف ذات التخصص،
والفئ ��ة الرابع ��ة ( :)Q4وتتضم ��ن بقية اجملالت املدرج ��ة يف التخصص .وقد بل ��غ عدد البحوث
املتقدمة للجائزة  ٢٢٥حبثاً ،من خمتلف الكليات باجلامعة.

واجلدي ��ر بالذك ��ر
أن املكاف ��أة متن ��ح
لألحباث املنش ��ورة يف
جمل ��ة علمي ��ة متميزة
وفق� �اً ملعام ��ل تأث�ي�ر
اجملل ��ة (Journal
I m p a c t
 )Factorبن ��ا ًء
عل ��ى التعري ��ف املتب ��ع يف
قواع ��د ش ��بكة العل ��وم ( ،)Web of Scienceال�ت�ي تصدرها مؤسس ��ة (Thomson
 )Reutersم ��ن خ�ل�ال قاع ��دة بيان ��ات ( .)web of knowledgeوتعتمد البحوث
املنشورة يف العلوم التطبيقية إذا كانت منشورة ضمن قاعدة البيانات (science citation
 ،)index expandedأما بالنسبة للبحوث يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية فيتم
اعتماد اجملالت يف قاعدة البيانات (.)social science citation index

مراعاة للمرحلة الراهنة ولحاجة المجتمع..
العمادة تحدد المجال الموضوعي للبحوث المجتمعية وتنتهي من استقبالها
مبا أن رس ��الة اجلامعة تضمن يف بعض جوانبها مواكبة املعطيات املستجدة ،وخدمة اجملتمع؛ لذا
ح ��ددت عمادة البحث العلم ��ي اجملال املوضوعي للبحوث اجملتمعية بس ��تة عناوين متثل أولوية يف
الوقت الراهن ،ومتس األمن اجملتمعي ،وهي:
 -1شبهات التطرف الفكري  ..عرض ونقد.
 -2ملاذا يغرت جيل الشباب باملتطرفني فكرياً؟
 -3أثر التطرف الفكري على سالمة اجملتمع.
 -4انعكاسات التحوالت الفكرية على امل َك ِّون األسري.
 -5التطرف الفكري حقائق ومشاهدات (دراسة حالة).
 -6مكافحة املخدرات.

وأهاب ��ت العم ��ادة بالباحثني املتقدي ��ن مبقرتحاتهم مراعاة اجل ��ودة البحثية ،والرزان ��ة العلمية،
وعمق املعاجلات ،مع االلتزام الدقيق بالئحة البحث العلمي وقواعدها التنفيذية .وأوضح س ��عادة
الدكت ��ور غال ��ب بن محد النهدي املش ��رف على عم ��ادة البحث العلمي أن اللجن ��ة املختصة أنهت
فحص املقرتحات البحثية املتقدمة ،وهي حالياً يف طور التحكيم العلمي .وقد تبني للعمادة حرص
أعض ��اء هيئ ��ة التدريس الباحثني يف اجلامعة على تناول هذه املوضوعات جبدية وموضوعية ،على
النح ��و الذي يش ��خص الواقع ،ويقدم تص ��ورات دقيقة ،ويطرح معاجلات ممكن ��ة التطبيق ،األمر
الذي حيقق الغاية من العناية مبثل هذه املوضوعات ،ويس ��هم يف بناء الفكر املعتدل لدى الطالب
والطالبات على وجه اخلصوص ،ولدى اجملتمع بعامة.

وتستقبل المقترحات البحثية في أربعة برامج أخرى..
أعلنت عمادة البحث العلمي عن استقبال البحوث فيما بني 1437/4/23-7/10هـ على أربعة برامج هي:
 1برنامج دعم منح س ��ابك البحثية ،وهو برنامج يعنى بدعم املش ��اريع البحثية ذات العالقة باجملاالت الصناعية التابعة للش ��ركة الس ��عودية للصناعات األساس ��ية (س ��ابك) ،وعلى رأس ��ها :صناعة
الكيماويات املتخصصة ،والبالستيكيات املبتكرة ،واألمسدة ،والبوليمرات.
 2برنامج دعم البحوث بشراكة عاملية ،وهو برنامج يعنى بتمويل املشروعات البحثية املشرتكة بني فريق حبثي من أعضاء هيئة التدريس ،أو الباحثني جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز وأعضاء
هيئة التدريس ،و الباحثني جبامعات أو مؤسسات حبثية عاملية متميزة يف جمال البحث العلمي.
 3برنامج دعم التأليف والرتمجة ،وهو برنامج يُعنى بدعم التأليف املميز ،والرتمجة الرائدة ،والتحقيق الرصني ،النابع من االختصاص ،واملثري للمعرفة اإلنسانية يف شتى مناحيها.
 4برنامج دعم اجملموعات البحثية ،ويعين طر َح مشروع حبثي مكون من ثالثة أو مخسة مقرتحات ،تشرتك فيها جمموعة من الباحثني من ذوي االختصاصات املتجانسة أو البينية ،جيمعهم اهتمام
وطالب من الدراسات العليا يراد تدريبهم وإكسابهم اخلربات البحثية الرصينة.
حبثي مشرتك ،ويتمتعون بإمكانات وخربات حبثية عالية ،باإلضافة إىل باحثني جدد،
ٍ
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الجامعة تحقق النجاح مجدد ًا على صعيد النشر ..
توحيد بحوث الجامعة المنشورة في قاعدة بيانات  Web of Scienceتحت المسمى الجديد
تعددت مسميات اجلامعة منذ نشأتها( :جامعة اخلرج) ،ثم (جامعة سلمان بن
عبدالعزيز) ،ثم (جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز) ،وقد انعكس ذلك على
البحوث املنش ��ورة ألعضاء هيئة التدري ��س باجلامعة من حيث التصنيف والفرز
واالنتماء ،لذا سعت اجلامعة ممثلة يف عمادة البحث العلمي جاهدة لتوحيد تلك
البحوث حتت املسمى اجلديد.
و صرح الدكتور غالب بن محد النهدي املشرف على العمادة بأن اجلهود تكللت
–واحلمد هلل -بالنجاح فيما خيص قاعدة البيانات ، Web of Science
فكل البحوث املنشورة فيها حتمل مسمى اجلامعة اجلديد (جامعة األمري سطام
بن عبدالعزيز)  .ويأتي هذا اس ��تكماالً جلهود العمادة بهذا الصدد ،حيث س ��بق
هلا أن متكنت من توحيد حبوث اجلامعة املنشورة يف قاعدة بيانات Scopus
حت ��ت املس ��مى اجلديد .وعلى حن ��و عام فقد بل ��غ جممل ع ��دد األوراق العلمية
املنشورة يف ( )Web of Scienceحتى اآلن ( )658حبثاً.

اللجنة اإلنسانية واإلدارية في العمادة
تدرس المقترحات وتقوَّم المجالت العربية المحكمة
أوضح أ.د .عمر النعيمي أن جلنة البحوث اإلنسانية واإلدارية منذ مطلع العام اجلامعي 1437/36هـ بعمادة البحث العلمي تباشر أعماهلا ،وقد أجنزت خالل األشهر
املنصرمة العديد من األعمال منها :متابعة الباحثني املتأخرين يف إجناز حبوثهم ،حيث اتبعت نهجاً يستحثهم على اإلجناز ،وتعمل حالياً على إعداد توصيات والرفع
بها إىل جملس العمادة من شأنها منع ظاهرة التأخر ,وتستهدف من وراء ذلك إىل انتظام الباحثني يف مواعيدهم ،والتزامهم ببنود عقد الدعم املو ّقع عليه على حنو
دقيق.
كما استقبلت جمموعة كبرية من املقرتحات البحثية هلذا العام 2016م  :حيث ورد إليها عن طريق برنامج دعم حبوث أعضاء هيئة الدريس اجلدد ( )14حبثاً ،وجتدر
اإلش ��ارة هنا إىل أن هلذا الربنامج مواعيد أخرى معلنة يتم اس ��تقبال املقرتحات فيها ،مع التنبه إىل أنه ال حيق للباحث االش�ت�راك بأكثر من حبث يف هذا الربنامج.
وورد إىل اللجن ��ة ع ��ن طري ��ق برنامج دعم البحوث اجملتمعية ( )43مقرتحاً حبثياً ،و ( )9مقرتحات على برنامج دعم التأليف والرتمجة ،و ( )15مقرتحاً حبثياً على
برنامج دعم اجملموعات البحثية ،ويلحظ على كثري من املتقدمني على برنامج دعم اجملموعات البحثية عدم مراعاة ضوابط وشروط تقديم املقرتحات ،األمر الذي يفوت عليهم الفائدة .وتعكف اللجنة
على دراسة املقرتحات ،من حيث سالمة التقديم ،وعدم جتاوز نسبة االقتباس الـ.%25
ومن باب السري وسرعة اإلجناز تأمل اللجنة من اإلخوة الباحثني مراعاة اآلتي:
• عدم تقدم الباحث مبقرتح حبثي جديد إن كان باحثاً رئيساً يف حبثني مل ينتهيا بعد.
• تعبئة منوذج املقرتح البحثي كام ً
ال ،حتى ال يتعرض لإللغاء.
م ��ن جان ��ب آخ ��ر قام ��ت اللجنة بعمل إحصائي للمجالت العربية احملكمة ،وش ��رعت يف تقوميها وفقاً للضوابط املعتمدة يف جائزة جامعة األمري س ��طام بن عبدالعزيز للتميز يف النش ��ر العلمي والتأليف
والرتمجة ،وبالتالي حتديد اجملالت اليت ميكن للمقرتحات املنشورة فيها أن تنافس على اجلائزة يف جمال النشر العربي ،وتعتزم اللجنة إعداد قائمة باجملالت املؤهلة لذلك.

تنظيم ًا للجوانب االستثمارية وأعمال الترجمة
لقاء تشاوري بين العمادة ومركز األمير عبدالرحمن بن ناصر
تس ��عى عمادة البحث العلمي للتوسع يف براجمها الداعمة للباحثني
واملؤلف�ي�ن واملرتمجني من أعضاء هيئ ��ة التدريس باجلامعة ،وحيث
تتوفر لدى اجلامع ��ة العديد من املعامل البحثية واألجهزة املتطورة
اليت ميك ��ن اإلفادة منها كرافد اس ��تثماري يدعم احلراك البحثي
يف اجلامعة.
لذا عقد س ��عادة املش ��رف على عمادة البحث العلمي الدكتور غالب
ب ��ن حد النه ��دي مبكتبه لقا ًء تش ��اورياً حبضور س ��عادة وكيل العمادة
الدكتور حممد بن حسني القيسي مع سعادة الدكتور مبارك بن عبيد احلربي عميد مركز األمري
عبدالرمح ��ن بن ناص ��ر للبحوث واخلدمات االستش ��ارية ،وخلص اللقاء التش ��اوري إىل قضيتني

رئيستني هما:
 -1إع ��داد دراس ��ة بش ��أن إنش ��اء مركز للنش ��ر تابع ملرك ��ز األمري
عبدالرمح ��ن ب ��ن ناصر ميك ��ن للعمادة من خالل ��ه أن حتصل على
تصاريح الرتمجة من قبل ناش ��ر الكتاب ،وذلك للكتب املوافق على
دعمها ضمن برنامج التأليف والرتمجة.
 -2تش ��كيل جلنة م ��ن قبل عم ��ادة البحث العلمي حلص ��ر األجهزة
واملعامل البحثية املتوافرة لدى اجلامعة ،واليت ميكن تشغيلها بالتعاون
م ��ع املرك ��ز على نطاق اس ��تثماري داخ ��ل اجلامعة وخارجه ��ا ،ومتنح الباحث�ي�ن املختصني فرصة
اإلفادة منها.
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 ..وتشكيل لجنة لحصر األجهزة بالجامعة
تتوجي� �اً لتوج ��ه عم ��ادة البحث العلم ��ي باجلامعة لالس ��تفادة م ��ن املعامل
واألجه ��زة املتطورة ل ��دى اجلامعة يف اجلانب البح ��ث ،وتوظيفها يف اجملال
االس ��تثماري ،صدرت موافق ��ة معالي مدير اجلامعة الدكت ��ور عبدالرمحن
بن حممد العاصمي على تش ��كيل جلنة حلصر املعامل البحثية املتوفرة لدى
اجلامعة ،من أجل حتديد أوجه تشغيلها واإلفادة منها استثمارياً ،بالتعاون
م ��ع مركز األم�ي�ر عبدالرمحن بن ناصر للبحوث واخلدمات االستش ��ارية.
وأوض ��ح وكي ��ل العم ��ادة الدكتور حممد ابن حس�ي�ن القيس ��ي أن عمل اللجنة

ومهامها تتحدد يف:
 -1حصر األجهزة املتوفرة يف اجلامعة.
 -2حتديد اجلهات املستفيدة من هذه األجهزة من داخل وخارجها.
 -3توصيف األجهزة ،وحتديد املسؤولني عنها ,واجلهات اليت ميكن هلا أن تستفيد منها.
 -4إعداد قائمة بنوعية البحوث اليت ميكن إجراؤها على تلك األجهزة.

لمزيد من الحراك البحثي ..
افتتاح الفرع النسائي لعمادة البحث العلمي
يشكل العنصر النسائي يف اجلامعة شرحية كبرية يف اجلامعة ،حيث إن معظم برامج اجلامعة األكادميية بها أقسام للطالبات ،ولدى عضوات هيئة التدريس
به ��ا اهتم ��ام حبث ��ي متنوع ومتزايد ،بل حصل بعضه ��ن على براءات اخرتاع مثل الدكت ��ورة أماني عواد والدكتورة منى الدوس ��ري وغريهن ,كما أن لديهن
ح ��رص عل ��ى املش ��اركة يف برامج العمادة البحثية وجلانها املتعددة ،إىل جان ��ب ما تتحلى به عدد من اإلداريات من كفاءة عالية يف تنظيم الربامج ومتابعة
ما يتعلق بها من إجراءات.
وم ��ن هنا بادرت العمادة إىل التوصية بإجياد الش ��طر النس ��ائي للعمادة ،وحظي ��ت املبادرة مبوافقة معالي مدير اجلامع ��ة الدكتور عبدالرمحن بن حممد
العاصمي ،ومت على إثرها افتتاح القسم النسائي ،الذي حيقق جانباً من رؤية العمادة ورسالتها الرامية لنشر املعارف العلمية وتطويرها ،يف خمتلف احلقول اإلنسانية والطبيعية والتطبيقية ،وذلك من
خالل إجياد بيئة حبثية حمفزة للباحثات من عضوات هيئة التدريس ،وطالبات الدراسات العليا ،عن طريق تقديم أفضل اخلدمات املساندة هلن ،األمر الذي يعين مزيداً من تنشيط احلراك البحثي،
ودفع عجلته حنو التطور يف شتى اجملاالت.
علماً بأن العنصر النسائي أثبت حضوره الفاعل يف العمادة من خالل اشرتاك العديد من عضوات هيئة التدريس يف برامج العمادة وفعالياتها.
د .حنان بنت عبداهلل البلوي
مستشارة عمادة البحث العلمي لألقسام النسائية

خطوة تطويرية في األداء..
عمادة البحث العلمي تستحدث لجنة اإلعالم والنشر
إميان� �اً م ��ن عمادة البحث العلمي بأهمية اجلانب اإلعالمي ،واحلاجة إليه يف التعريف بالعمادة وبراجمها واملس ��تجدات لديه ��ا ،إىل جانب التواصل مع اجملتمع اجلامعي
وغريه من اجلهات املعنية بالبحث العلمي ومعطياته؛ ألجل ذلك بادرت العمادة إىل استحداث جلنة لإلعالم والنشر ،تعنى بتنفيذ عدد من املهام ،أبرزها:
• إصدار النشرات واملطويات التوضيحية واإلرشادية فيما خيص نشاطات عمادة البحث العلمي على حنو دوري.
• تلقي تساؤالت الباحثني واإلجابة عنها بالتعاون مع جلان العمادة املختصة.
• مراجعة إصدارات العمادة اإلعالمية.
• تقديم ملخص دوري للعمادة حول آخر املستجدات البحثية لدى اجلامعات ومراكز البحث احمللية والعاملية.
• تزويد صحيفة اجلامعة بأنشطة العمادة وفعالياتها املختلفة .
• إعداد صفحة البحث العلمي ومتابعتها باملوقع اإللكرتوني للجامعة.
• اإلعالن عن برامج دعم البحوث العلمية بالعمادة.
• إعداد الندوات وورش العمل وغريهما من الفعاليات ذات الصلة باختصاصات العمادة .
ً
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور عبدالفتاح فرح ضو أن اللجنة بصدد إصدار مطوية على حنو دوري اعتبارا من العام اجلامعي 1438/37هـ تركز على برامج العمادة ونشاطاتها واملستجدات فيها.
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إمضاءات وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (الجزء األول)
•البحث العلمي أحد الركائز األساسية والمهام الرئيسة بالنسبة للجامعة..
•تدعم الجامعة مختلف التوجهات البحثية ،وتحرص على إنشاء المختبرات والمراكز
المتخصصة..
•موارد الجامعة جيدة ،ودعم البحث العلمي أحد الواجهات المضيئة للجامعة..
•التحول االقتصادي ممكن في كل المجاالت ،وليس حكراً على تخصصات بعينها..
•تطمح الجامعة لتحويل مخرجات كراسي البحث العلمي لديها إلى مشاريع
اقتصادية..
•الجامعة حافلة بالنشاطات ،ولديها حراك متميز على جميع األصعدة..
•الشيخ إبراهيم السويلم تبرع للجامعة بمكتبته الخاصة وفيها مخطوطات وكتب قيّمة..
•الجامعة حريصة على تفعيل التحول الوطني وعلى االستفادة من جميع الموارد الذاتية للجامعة..

وائل اجلنيدي:
بداية نرحب بكم س ��عادة األس ��تاذ الدكتور عبدالعزيز احلامد وكيل اجلامعة للدراس ��ات العليا والبحث العلمي يف مس ��تهل هذا اللقاء ،وأس ��أل اهلل أن ينفع بكم وأن يس ��ددكم يف القول والعمل ،نشكر لكم
موافقتكم الكرمية على هذه املقابلة يف هذه النشرة اليت هي منكم وإليكم ،راجياً اهلل تعاىل أن ال حيرمكم األجر ..ولدينا مجلة من األمور يهتم بها كثري من منسوبي اجلامعة ،وهم حباجة ملعرفتها،
قد ال تتضح إال بالسؤال واالستفسار ،ولعلنا نبدأ على بركة اهلل
س /لمس��نا أن الجامعة تحرص على التنوع والتجديد ومواكبة المس��تجدات في المش��روعات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس ،فهل هناك توجهات جديدة

تم اعتمادها؟ بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،سعيد جداً بوجودك أخ وائل ،وأمتنى لكم
ولنشرة أفياء التوفيق ..النشرة وليدة ،وقراؤها بازدياد ،فأمتنى لكم التوفيق والسداد يف عملكم وفيما يقوم به الزمالء يف عمادة البحث العلمي وأيضاً اجلامعة .البحث العلمي بشكل عام أحد الركائز
األساسية واملهام الرئيسة بالنسبة للجامعة ،ومتنفس واسع ألعضاء هيئة التدريس ،لإلبداع واالبتكار وتقديم أفكار جديدة ،وأنا أشبه البحث العلمي أو اجلامعة بالنبتة ،حنن يف اجلامعة نغرس ونسقي
ونربي وننمي هذه النبتة إىل أن تصل إىل الثمرة ،ثم نقدمها لإلنس ��ان عموماً س ��واء أكان هذا اإلنس ��ان فرداً أم جمتمعاً ،وهو بدوره حيول هذه النبتة أو الثمرة إىل ممارس ��ة معينة ،س ��واء أكان هذا يف
البحوث العلمية التطبيقية ،أو البحوث اإلنس ��انية ،أو الطبية ،أو أي جمال من جماالت البحث العلمي .والبحث العلمي معروف أنه مس ��ألة ديناميكية ،ومتطورة ،وختتلف من عام إىل عام ،ومن جمتمع
أمر مه ��م .وأيضاً يعود البحث العلمي يف جزئية
إىل جمتمع ،وبالتالي ض ��رورة مواكبة التغريات
فمن الصعب تقييد البحث العلمي ،ومن الصعب
أخرى إىل دوافع ش ��خصية لدى الباحث نفس ��ه،
حت ��اول بقدر اإلم ��كان وضع أطر عام ��ة للبحث
أن ي�ت�رك مفتوح� �اً عل ��ى مصراعي ��ه ،فاجلامعة
أهدافه ��ا ،وتش ��ارك يف تنمي ��ة اجملتم ��ع .عل ��ى
العلم ��ي ،وحتاول من خالل تلك األطر أن حتقق
الفك ��ر واإلرهاب والتطرف والتعايش مع اآلخر،
س ��بيل املثال يف الوقت احلاض ��ر هنالك موضوع
وبالتالي أولت اجلامعة هذه املوضوعات اهتماماً
ه ��ذه األمور ه ��ي اليت تطفو على الس ��طح اآلن،
املب ��ادرات ،وطلب ��ت من أعضاء هيئ ��ة التدريس
كب�ي�راً يف الوق ��ت احلاض ��ر ،وطرح ��ت بع ��ض
فيم ��ا خي ��ص األس ��رة ،وفيما خي ��ص اإلعالم،
والباحثني أن يقدم ��وا ما لديهم يف هذا اجملال:
الفك ��ر املتطرف ،وتصحيح بعض املفاهيم ،هذه
حبيث تركز األحباث على الوس ��طية ،وحماربة
اجلديدة املطروحة من قبل اجلامعة ،وتواكب ما
األمور اليت تهتم اجلامعة بها ،وهي من األشياء
أن اجلامعة حريصة على أن تواكب ما حيدث يف
حيدث يف اجملتم ��ع احمللي إذا صح التعبري ،كما
جديدة ،حيث ب ��دأ االقتصاد العاملي يتأثر ويؤثر
البلد من تط ��ورات جديدة  ،حنن اآلن يف حقبة
ً
ً
على منو اجملتمعات ،وبالتالي حنن يف اجلامعة ومتاشيا مع سياسة اململكة اجلديدة فيما يس َمى بالتحول الوطين ،أيضا نسعى لتحفيز زمالئنا الباحثني يف اجلامعة يف حماولة حتويل هذه املنتجات البحثية
أو االعمال البحثية إىل منتجات اقتصادية ،تعود بالنفع على اجلامعة وعلى الوطن كمنتجات سواء أكانت يف اجملال الطيب ،أو اهلندسي أو جمال الربجميات ،أو اجملاالت اإلنسانية ،فالتدريب عبارة عن منتج،
وميكن أن يكون منتجاً اقتصادياً يف املستقبل ،فكل املنتجات البحثية ميكن أن حتول إىل منتجات اقتصادية ،تسهم يف تعزيز القدرة املالية للجامعة ،وبالتالي تسهم يف تعزيز التحول الوطين وعدم االعتماد على
الب�ت�رول كس ��لعة رحبية
وحي ��دة يف اململك ��ة،
فهنال ��ك دول كث�ي�رة يف
الع ��امل ال يوج ��د لديه ��ا
م ��وارد ،وإمن ��ا يوج ��د
لديها عق ��ول ،وكثري من
الدول تقدمت بالعقل أكثر من املوارد ،واملورد بدون عقل قد ال يقدم أي شيء ،لكن لو اجتمع املوارد الطبيعية وعقول تدير هذه املوارد وتطورها ،وتعظم من الفائدة االقتصادية هلا الشك بأننا سنصل
إىل نقطة متميزة جداً ،وحنن يف اململكة واحلمد هلل م ّن اهلل علينا بنعم كثرية جداً يأتي يف مقدمتها الدين اإلس�ل�امي ،كما أن محاية املقدس ��ات مكة واملدينة ش ��كل قيمة معنوية عالية جداً بالنس ��بة
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للمملكة ،يضاف إىل ذلك أن اململكة حباها اهلل بنعم كثرية من حيث املوارد ،سواء أكانت يف املوارد النفطية الضخمة ،أو الغاز الطبيعي ،أو موارد املعادن الكثرية اليت منها الذهب والفوسفات .اململكة يف
احلقيقة من الدول الغنية وهلل احلمد ،وهي منجم من املوارد الطبيعية .وأيضاً يف الوقت نفس ��ه حنن نراهن يف اجلامعات بأن لدينا مناجم من العقول الس ��عودية اليت تس ��تطيع أن تصل بالبالد – إن ش ��اء
اهلل ـ إىل مكانة مرموقة يف املستقبل القريب.
س /التخطيط للبحث العلمي فرع عن خطة الجامعة اإلستراتيجية ..فهل لكم أن تطلعوا القراء على المالمح العامة لخطة الجامعة البحثية؟

موجه للبحث العلمي  ،وحبكم أن اجلامعة فتية إن جاز التعبري إذ الزالت يف العقد األول
اجلامعة لديها خطة إس�ت�راتيجية أقرت قبل حنو أربع س ��نوات ،وهذه اخلطة فيها عش ��رة أهداف ،أحد األهداف ّ
م ��ن عمره ��ا ،فه ��ي حتتاج يف البداية إىل اس ��تكمال البني ��ة التحتية للبحث العلمي ،وهذا رمبا يكون هو حمور مهم بالنس ��بة لنا يف اجلامعة ،وحتت هذا احملور هنالك جزئي ��ات كثرية جداً متثل خطة عامة
للبحث العلمي ،مثل :بناء املختربات املتخصصة ،وإنشاء املراكز البحثية املتخصصة أيضاً ،ودعم التوجهات البحثية املختلفة ،ووضع آليات وضوابط حتكم البحث العلمي ،وتتأكد من جودة البحث العلمي،
وتضم ��ن أن يكون متوافقاً مع األكادميية ،واألخالقيات املس ��موح به ��ا ،فهذه كلها حتت مظلة اخلطة
اإلس�ت�راتيجية للبحث العلمي يف اجلامعة ،وقد خطونا خطوات جيدة ،بل س ��بقنا التخطيط ..اخلطة
موج ��ودة ،والتنفي ��ذ بلغ مراحل متقدم ��ة جداً ،فمجلس اجلامعة أقر قبل عامني إنش ��اء ثالثة مراكز
متخصصة يف اجلامعة ،وإنش ��اء خمتربات مركزية كب�ي�رة ،ويف العام املاضي دُعمت ثالثة خمتربات
حبوال ��ي ( 30.000.000ري ��ال) ،هذه اخلطوات كلها عبارة عن اس ��تكمال وتأس ��يس للبنية التحتية؛
ليكون لدينا حبث علمي رصني جاد ،يسهم يف إعالء مسعة اجلامعة ،على املستوى الدولي فض ً
ال عن
املس ��توى احمللي ،ولذلك حرصنا على أن يكون لدينا اهتمام كبري بالنش ��ر العلمي املتميز ،وعلى هذا
الصعيد خطت اجلامعة خطوات كبرية ،ففي أقل من مخس س ��نوات انتقلنا من نش ��ر أقل من أصابع
الي ��د الواح ��دة ،ليصل النش ��ر اآلن يف اجمل�ل�ات العاملية حوال ��ي  ٢٧٠يف  Scopusوحوالي  ١٦٠يف
قاع ��دة البيان ��ات العاملية  ،Web of Scienceوهذه األرقام تعد متميزة يف عمر جامعة األمري
س ��طام ،حنن اآلن يف منتصف الس ��لم بني اجلامعات السعودية ،فمن بني ( )28جامعة حنن اآلن يف
املرتبة الرابعة عش ��رة أو اخلامس ��ة عش ��رة ،وهي قفزة قياس ��ية كبرية ،وأيضاً عدد األوراق املنشورة
يسجل رقماً يعد ملفتاً إذا نظرنا إىل أن اجلامعات اليت سبقتنا بعشرة أضعاف عمرنا رمبا يف هذا اجملال تنشر  2000أو  3000ورقة علمية  ،وحنن ننشر ُع ْشر هذا الرقم يف السنة ،فأعتقد أنه رقم متميّز
ومبشر ،ويشري إىل أن هنالك قدرات حبثية لدى اجلامعة تستحق اإلشادة بها.
ٌ
حديث بين منسوبي الجامعة عن تراجع في دعم البحوث ،فهل لنا أن نتعرف من سعادتكم
س /بما أننا تحدثنا عن موضوع البحوث العلمية والنشر  ..فإنه يسري
على حقيقة األمر؟ وإن كان االمر صحيحاً بخصوص التراجع في الدعم ،فهل لدى الوكالة تصور محدد لتطوير مسار البحث العلمي في الجامعة؟

أطمئن اجلميع بأن دعم البحث العلمي س ��يظل أحد الركائز املهمة وأحد الواجهات املضيئة للجامعة ،وبالتالي اجلامعة لن تتوانى يف االس ��تمرار يف دعم البحث العلمي مبا تس ��تطيع ،ولدينا موارد جيدة يف
اجلامع ��ة ،والتخ ��وف املوج ��ود ل ��دى اإلخوة ختوف مقبول ،اجلامعة جزء من كيان دولة كاملة ،والدولة جزء من كيان عاملي كبري مير بقف ��زات واخنفاضات اقتصادية ،وحنن أيضاً مع التوجهات االقتصادية
بش ��كل ع ��ام ،ولك ��ن أطمئنه ��م بأنه يف هذا الع ��ام ال يوجد ختوف ،ونتوقع أن تكون األزمة االقتصادية طارئ ��ة تنجلي قريباً بإذن اهلل ..لكن عمادة البحث العلمي مس ��تمرة يف طرح الربامج والبحوث ،ولديها
إعالنات متكررة يف جماالت كثرية ،وأعتقد أن هذا التخوف غري موجود ،وسيس ��تمر البحث العلمي إن ش ��اء اهلل باملس�ي�رة نفس ��ها وبالقوة ذاتها ،ألنه ذراع دولي وليس فقط ذراع حملي ،وهي شهادة حتصل
عليها بدون تكاليف ،ألن اإلشادة تصل وحنصل عليها مبجرد نشر البحوث يف جمالت عاملية ،فتأتي اإلشادة بطريقة مباشرة ،بطريقة إثبات اجلدارة .والبحث العلمي هو الطريق السليم والصحيح لذلك،
وبالتالي فدعمه من ألويات اهتمامات اجلامعة ،وحنن يف اجلامعة نعي هذه األهمية ،وبالتالي االس ��تمرار يف دعم البحوث اليت من املمكن أن تحُ َّول إىل مش ��اريع اقتصادية يكون هلا أولوية كبرية جداً ،كما
أن التحول االقتصادي يف كل اجملاالت ،وليس حكراً على التخصصات العلمية أو الطبية أو اهلندسية ،وإمنا هو مفتوح للجميع.
س /بما أنكم تحدثتم عن تصنيفات قواعد البيانات العالمية  Scopusو  ، Web of Scienceفلماذا ال يتم التركيز على النش��ر العربي بقدر التركيز على النش��ر
في قواعد البيانات العالمية؟ مع أن اللغة العربية هي اللغة األم للمجتمع ،والوعاء الفكري والثقافي له؟

نفخر بلغتنا ونعتز بها بال شك ،ولسنا حباجة إىل مزايدات على لغتنا ،واإلنسان حيزن كثرياً عندما جيد أن اللغة العربية ترتاجع يف احملافل الدولية إىل مرتبة غري املرتبة األوىل ،لكن هذا هو العصر وهذا هو
الواقع احلالي ،وال نستطيع أن نغري من واقع احلال كثرياً ..بالنسبة للنشر فاجلامعة تؤيد النشر يف كل اجملاالت ،باللغة العربية أو باللغة اإلجنليزية ،إال أن اإلشكالية اليت نواجهها يف مجيع اجلامعات العربية
أنه ال توجد تصنيفات للمجالت العربية بشكل جيد ،وبشكل يضمن إيصال ما يف هذه األوعية إىل العامل أمجع ،وهذه اإلشكالية ،وحتى تتواصل مع العامل اآلخر؛ البد أن تتواصل معهم بلغتهم ،ولألسف اللغة
اإلجنليزية اكتسحت العامل بل اكتسحت لغات دول وضعها االقتصادي أفضل من غريها ،فاللغة الفرنسية كانت يف مرتبة متقدمة ،اآلن أصبحت متأخرة جداً ،واللغة األملانية كذلك ،وقد ذكرت هذا يف أحد اللقاءات
يف كلية اهلندس ��ية قبل حوالي ثالثة أشهر
إذا مل ختين الذاكرة ،إجابة عن الس ��ؤال
نفس ��ه .فالفرنس ��يون واألمل ��ان م ��ن أش ��د
الش ��عوب تعصب� �اً للغته ��م وق ��د اش ��تهروا
بذل ��ك ،ه ��ذان الش ��عبان – كمث ��ال –
رضخ ��وا وتنازل ��وا وب ��دؤوا يدرس ��ون يف
جامعاته ��م باللغة اإلجنليزية ،بل افتتحت
جامعات باللغة اإلجنليزية كاملة يف فرنس ��ا ويف أملانيا ،الواقع أن اللغة اإلجنليزية س ��يطرت على العامل ،ش ��ئنا أم أبينا جيب أن نتفهم ذلك ،وبالتالي أن نتقوقع يف اجلامعة وأن نقول  :لن ننش ��ر يف اجملالت
الغربية لن ننشر باللغة اإلجنليزية ،وسوف نستمر على اللغة العربية فقط ،فكأمنا هو حكم على اجلامعة بالتأخر ،لذلك البد أن نكون مواكبني للحضارة  ،والعمل على كل اجلبهات ،وأنا أعتقد أن اجلامعة
أصدرت جملة علمية باللغة العربية ،وهذا يدل عل أننا ندافع عن اللغة العربية ،وننافح عنها وندعمها بكل قوة.

العدد الرابع  /شعبان  1437هـ

إمضاءات مسؤول

س /تفضلتم بالحديث عن إصدار مجلة فإلى أين وصلت المجالت المحكمة في الجامعة.
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مشروع اجملالت العلمية انطلق قبل عام وبضعة أشهر ،حنن اآلن جتاوزنا عامنا األول من تقديم اجملالت العلمية كمقرتح جمللس اجلامعة ،إلنشاء أو استحداث ست جمالت علمية يف اجلامعة ،ورأى جملس
اجلامعة االقتصار يف البداية على ثالث جمالت علمية متخصصة عم ً
ال مبا اقرتحته وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،لتقويم التجربة ،وألننا يف بداية الطريق ،األوىل حتت مسمى جملة العلوم
الشرعية واللغة العربية ،والثانية جملة العلوم الرتبوية ،والثالثة جملة العلوم الصحية ،وشكلت هيئة استشارية وهيئة حترير جمللة العلوم الشرعية واللغة العربية ،وجملة العلوم الرتبوية ،والعلوم الصحية مازالت
يف مرحلة تشكيل اهليئة االستشارية وهيئة التحرير ،اجمللتان األوليان باللغة العربية ،واجمللة الثالثة رمبا تصدر باللغة اإلجنليزية ،توافقاً مع جمال العلوم الصحية ،رمبا ألن أعضاء هيئة التدريس املتخصصني
يف العلوم الصحية خلفيتهم يف اللغة اإلجنليزية أكثر من اللغة العربية ،جملة العلوم الشرعية واللغة العربية قطعت مرحلة كبرية جداً وهلل احلمد ،فقد صدر العدد األول منها يف بداية شهر ( 6مجادى اآلخر)
1437هـ ،أي بعد اعتماد اهليئة االستشارية وهيئة التحرير بأقل من تسعة أشهر ويف إصدار مجيل جداً ،عالي اجلودة ،وهذا إجناز كبري جداً بالنسبة للجامعة ،وهناك إشادات كبرية جداً بالعدد األول ،وهيئة
التحرير بذلت جهوداً جبارة خالل الفرتة املاضية ،تلقت حسب إحصائية أ ّولية حوالي  150ورقة علمية ،مت حتكيمها وتقوميها ،ومن ثم انتقاء اجملموعة األوىل للعدد األول ،وأيضاً العدد الثاني جاهز للنشر،
وننتظر فقط الوقت ألنه س ��يصدر يف نهاية العام اهلجري ،وأعتقد أن اجمللة قطعت مرحلة جيدة واس ��تقطبت قامات من الباحثني س ��واء أكانوا يف اهليئة االستش ��ارية أو يف هيئة التحرير ،أو فيمن شاركوا يف
العدد األول وهذا تقدم كبري بالنسبة للجامعة  ،أيضاً راعينا يف إصدار اجملالت أن تكون متوافقة مع متطلبات النشر العاملي أو الدولي ،وبالتالي إن شاء اهلل نتمنى خالل استكمال املدة النظامية أن ننضم
إىل اجملالت املصنفة عاملياً مبا فيها الـ  ISIو  Scopusأو غريهما ،ألننا حناول أن حنقق شروط وضوابط ومتطلبات هذه اهليئات حتى نصل إىل العاملية بشكل سريع جداً ،وبالتالي تكون هذه اجمللة
مقصدًا للباحثني للنش ��ر
فيه ��ا .وبالنس ��بة جملل ��ة
العل ��وم الرتبوي ��ة فإنه ��ا
ختط ��و خط ��وات قريب ��ة
من جملة العلوم الشرعية
واللغة العربية  ،والزمالء
ً
ً
يف هيئة التحرير يبذلون جهدا مضاعفا ،وحسب إفادتهم لي قبل أقل من أسبوعني بأن العدد األول جاهز ،اكتمل حتكيمه وصفّه ،واآلن يف مرحلة اإلخراج ،ورمبا خيرج العدد األول للنور خالل الشهرين أو
الثالثة أشهر القادمة ..وكل ذلك يف اعتقادي جهود متميزة ،وانطالقة مبشرة وقوية ،وإن شاء اهلل تكون هذه اجملالت مقصداً للباحثني يف كل أحناء الوطن العربي للنشر فيها يف املستقبل.
س /ما يتعلق بمعرض الكتاب؛ إلى ماذا تسعى الجامعة من وراء إقامة هذا المعرض؟ وما األنشطة المصاحبة له؟

أقي ��م مع ��رض الكت ��اب لف�ت�رة (  9أيام) تقريباً ،واجلامعة أطلقت عليه معرض الكتاب األول ليكون هناك سلس ��لة من معارض الكتاب اليت تنطلق تباعا إن ش ��اء اهلل يف الس ��نوات القادمة ،واجلامعة حبكم
مس ��ؤوليتها االجتماعية ،وأنها حمضن العلم واملعرفة ،وهي املعنية بتنمية اجملتمع احمللي ،و اإلس ��هام بش ��كل إجيابي يف تنمية اجملتمع احمللي ،بادرت بإقامة معرض الكتاب مراعاة جلميع تلك االعتبارات،
ونعرف أن اإلس ��هام يف اجملتمع احمللي يبدأ من العناية بالطالب ،وينطلق أصالة من املؤسس ��ات التعليمية ،ويصاحب ذلك لفت أنظار الناش ��ئة واألس ��ر وأهل اخلرج بشكل عام إىل مصادر املعرفة ،والتوعية
اإلضافية جملتمع اجلامعة سواء احمللي أو البعيد بأهمية الكتاب والقراءة ،وال شك بأن ذلك سوف يسهم بشكل إجيابي بإذن اهلل يف تنمية اجملتمع احمللي ،فزيارة معرض الكتاب للناشئة – وأنا أركز دائما
على الناشئة ألنهم مستقبل الوطن – سوف يرتك بصمة إجيابية يف أذهانهم جتعلهم يتساءلون :عن الكتاب ،وعن التأليف ،وعن فائدة القراءة ،وفائدة البحث  ..هذه التساؤالت كلها سوف حتفزهم على
ممارسة شيء من القراءة أو الكتابة مستقبال .كما أن مثل هذه الفعاليات حتفز زمالءنا أيضا يف اجلامعة من الباحثني على النشر يف كل اجملاالت سواء أكانت ختصصية أو أدبية أو سياسية أو غريها.
فهذا يف احلقيقة تظاهرة ثقافية اجتماعية ،واجلامعة من مسؤولياتها أن تقوم مبثل هذا النشاط لذلك بادرت اجلامعة بعقده وإن شاء اهلل سيستمر بشكل أفضل يف املستقبل.
أم ��ا فيم ��ا يتعل ��ق باألنش ��طة األخرى فقد صاحب امعرض إقامة حماضرات ،وندوات ،وبعض األمس ��يات ،و أيضا داخل املعرض ُقدِّمت جوائز س ��حب على أرقام ،وتوقيع عل ��ى بعض الكتب ،وعقدت دورات
تدريبية قصرية وأيضا مت تدش�ي�ن جملة اجلامعة العدد األول ،إىل جانب إبراز مس ��اهمة أحد أبناء اخلرج وهو الش ��يخ إبراهيم الس ��ويلم الذي تربع للجامعة مبكتبته اخلاصة ،وفيها خمطوطات وكتب قيّمة
له ،مت االحتفاء به يف معرض الكتاب ووضع ركن خاص يف معرض اجلامعة للشيخ إبراهيم رمحه اهلل ،تربع به أبناؤه للجامعة ،وحسب معلوماتي فإن املكتبة حتتوي على عدد كبري جدا من الكتب يصل إىل
 30ألف أو أكثر من الكتب اليت لديه ،وله كتب أيضا خاصة به من إصداراته ،فهذا مكس ��ب كبري بالنس ��بة للجامعة ،وبهذه املناس ��بة نقدم الش ��كر اجلزيل ألبناء الشيخ إبراهيم السويلم ،وعلى رأسهم اللواء
عبد العزيز السويلم على مبادرته وعلى تفضله وإخوته واألسرة الكرمية بتقديم هذا احملصول العلمي للجامعة.
س /هل يمكن أن نقول إن المعرض سيكون نواة الستحداث أماكن مخصصة ثابتة طوال العام لهذه الدور للبيع؟

ه ��ذه الفك ��رة ق ��د ال تك ��ون جمدية اقتصاديا بالنس ��بة هلم ،لكن ميكن لبعض دور النش ��ر اليت لديها كتب علمية كمراجع للط�ل�اب أن تفكر يف هذا االمر ،عموماً هذه فك ��رة مطروحة ،وحنن حريصون على
موض ��وع تفعي ��ل التح ��ول الوطين ،وعلى االس ��تفادة من مجيع املوارد الذاتية للجامع ��ة ،واجلامعة لديها خطة يف موضوع التمويل الذاتي وتنمية مواردها املالية ،وهناك فريق عمل برئاس�ت�ي وعضوية زمالئي
وكالء اجلامع ��ة ،وق ��د رفعن ��ا مذك ��رة لوزارة التعليم يف هذا الصدد ،يف كيفية التقليل م ��ن االعتماد على املوازنة اليت تصدر من الدولة ،وحماولة تنمية موارد اجلامع ��ة الذاتية من خالل عدة قنوات ،ذكرنا
بعضها مثل :إنش ��اء شركات ،والكراس ��ي البحثية ،واس ��تثمار بعض إمكانات اجلامعة ،سواء
يف التدري ��ب ،أو يف االحتف ��االت ،وإقامة مع ��ارض ،وتأجري بعض األماك ��ن للبنوك ،قد تكون
املكتب ��ات أيض ��ا جز ًءا منها ،هذه األف ��كار كلها موجودة ،وإدارة اجلامع ��ة تتفهم هذا الوضع
وتع ��ي أهميت ��ه ،ورمب ��ا ال يكون هدفنا منه ��ا اقتصادياً مائة يف املائة ،ولك ��ن وجود مثل بعض
هذه اخلدمات داخل اجلامعة هو حبد ذاته خدمة ملنس ��وبي اجلامعة ،وبالتالي يسهم يف بقاء
أعضاء هيئة التدريس داخل اجلامعة ،فالوقت الذي خيسره عضو هيئة التدريس للخروج من
اجلامعة لينهي خدمة معينة ملدة ساعة أو ساعة ونصف؛ لو أنه بقي يف اجلامعة وأجنز أموره
يف عش ��ر دقائق؛ فإن هذه الساعة س ��تعود بالنفع على الطالب وعلى الباحث ،ذلك أن الوقت
له تكلفة غري مباشرة بطريقة أو بأخرى.
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الجامعة تقيم معرض الكتاب االول
مع ��ارض الكت ��اب ظاهرة حضاري ��ة ذات دالالت ثقافية وتنويرية ،لذا حرص ��ت اجلامعة على إقامة مع ��رض الكتاب األول ليكون
فاحتة ملعارض أخرى تالية.
وكان معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الرمحن بن حممد العاصمي قد دش ��ن معرض الكتاب األول ،الذي تنظمه عمادة ش ��ؤون
املكتبات ،بالتعاون مع مكتبة زهراء املعرفة للنش ��ر .وش ��ارك يف املعرض أكثر من  40دار نش ��ر حملية  ،باإلضافة إىل عدد من
املؤسسات احلكومية ،واجلهات اخلريية .وأوضح معاليه يف كلمة االفتتاح أن مثل هذه الفعاليات يراد منها تنمية املعرفة ،وتعزِّيز
ثقاف ��ة جمتمعن ��ا األصيلة ،ومع أنه ��ا تأخذ الصبغة االقتصادية يف ظاهره ��ا ،ولكنها يف معناها ومضمونها نش � ٌ
�اط ثقايفّ ،وملتقى
ألهل الفكر والثقافة واإلبداع ،ونش � ٌ
�اط يتجاوز صورة الكتاب الورقية لينطلق بالرواد إىل فضاءات العلم والثقافة .ويتيح لطالب
اجلامعة فرصة ارتياد معرض الكتاب ،ليبقوا على صلة وثيقة مبصادر املعرفة ،حيث إن ذلك من أفضل أسباب اجلدارة العلمية ،وتنامي الـ َملَ َكة املعرفية.
ومن جانبه ذكر األستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد اهلل احلامد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة التنفيذية للمعرض أن إقامة معرض الكتاب يف اجلامعة خطوة مباركة ،تسعى
لتغيري نظرة اجملتمع احمللي حنو املعرفة ،وحنو الكتاب ،كوسيلة للتواصل ومصدر موثوق للمعرفة.
وأوضح سعادة الدكتور راشد بن مبارك الرشود املشرف على عمادة شؤون املكتبات باجلامعة أن معرض اجلامعة األول للكتاب يعد احلدث الثقايف األبرز واألهم يف حمافظة اخلرج ،حيث استقبل املعرض
أكثر من عش ��رة آالف زائر وزائرة منذ انطالقته يوم األحد 1437/7/17هـ وحتى يوم ختام فعالياته يوم الثالثاء 1437/7/26هـ  ،وس ��ط منظومة متكاملة من اخلدمات املقدمة من إدارة املعرض ،اليت
أولت العملية التنظيمية اهتماماً كبرياً،واس ��تحوذت فئة الش ��باب على النس ��بة األعلى بواقع  % 55من إمجالي الزوار.وأبدى زوار املعرض ارتياحاً كبرياً لقيام املعرض ،وللعملية التنظيمية اليت حفت به،
كما القت الفعاليات املصاحبة استحسان اجلميع وثناءهم.

تكملة  ..ابتكارات لمنسوبي الجامعة تحصد ذهبيتين وفضيتين
وكان نصيب جامعة األمري س ��طام بن عبدالعزيز أربع ميداليات ،حيث حصل االبتكار األول بعنوان دواء اللتهاب القولون التقرحي من
نبات الرحيان على ميدالية ذهبية مع توصية جلنة التحكيم اخلاصة ،باإلضافة إىل ش ��هادة تكريم وميدالية من مؤسس ��ة احتاد ش ��باب
الش ��ارقة بدول ��ة اإلمارات ،حي ��ث أثبت هذا النبات معاجلة فعالة هل ��ذا املرض بدون آثار جانبية ،وقد اش�ت�رك يف هذا االبتكار ٌّ
كل من
الدكت ��ورة أمان ��ي ع ��واد ،والدكتورة ريهام املليج ��ي ،والطالبة نوف املريع ،والطالبة غاده زين ،ومنحت الدكت ��ورة أماني درعاً وميدالية
تكريم من منظمة الصداقة السويسرية املصرية للمبتكرين العرب من أجل االبتكار ذاته.
وحص ��ل االبت ��كار الثان ��ي للدكت ��ورة أماني عواد على ميدالية ذهبية ،وكان عن عالج ملرض الليش ��مانيا من الفطريات ،حيث أثبتت الفطريات تأثريا فعاال ملس ��تخلصاتها واملواد
املفصول ��ة عنه ��ا عل ��ى معاجل ��ة هذا املرض يف حيوان ��ات التجارب بدون آثار جانبية .وش ��ارك يف هذا االبت ��كار كل من :الدكتورة ريه ��ام املليجي ،واالس ��تاذ الدكتور حممد زين،
والدكتور صاحل القس ��ومي ،والطالبة هيفاء الزيلعي .وقد مت تس ��جيل كال االبتكارين الس ��ابقني يف مكتب براءات االبتكار األمريكي ،و مكتب براءات االبتكار األوروبي .وأما الدكتورة منى الدوس ��ري
فنالت ميداليتني فضيتني عن ابتكارها األول  Olfactometerالذي يقيس االس ��تجابة الش ��مية للحشرات جتاه املواد املختربة .و ابتكارها الثاني (-1-2hydroxymethyl)dodec
 )ene1,3diol Z1حيث مت فصل هذا املركب من جدار جسم سوسة النخيل احلمراء ،ومت إجراء التجارب املعملية لتوصل إىل قدرة املركب على ختفيض نبض القلب لدى فئران التجارب بعد
معاملتها بكلوريد الكالسيوم.

على صعيد النشر في قواعد البيانات العالمية..
الصيدلة والعلوم والدراسات اإلنسانية يتصدران كليات الجامعة
وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم ( )Web of Science-ISIحققت كلية الصيدلة املرتبة األوىل يف النشر حيث مت نشر ( )39ورقة علمية ،وجاء يف املرتبة الثانية كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية
باخلرج بنش ��ر ( )31ورقة علمية .ثم كلية اهلندس ��ة باخلرج بـ  12ورقة علمية .وقد احتل قس ��م العقاقري بكلية الصيدلة املرتبة األوىل بنش ��ره  18ورقة علمية ،تاله قس ��ما الفيزياء والكيمياء بكلية العلوم
والدراسات اإلنسانية باخلرج بنشرهما  10اوراق علمية ،ثم قسم األشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بنشر  9أوراق علمية ،وبعده قسم اهلندسة اإللكرتونية بنشره  6أوراق علمية.
ووفقاً لقاعدة بيانات ( )SCOPUSفقد احتلت كلية الصيدلة املرتبة األوىل بنش ��ر منس ��وبيها ( )42ورقة علمية ،حلت بعدها كلية العلوم و الدراس ��ات اإلنس ��انية باخلرج بنش ��ر ( )39ورقة ،ثم كلية
اهلندسة بنشرها  25ورقة.
وكلية العلوم الطبية التطبيقية بـ  16ورقة علمية .وأما من حيث األقس ��ام العلمية فقد احتل قس ��م العقاقري بكلية الصيدلة املرتبة األوىل بنش ��ره  18ورقة علمية ,ثم قس ��م اهلندسة الكهربائية بكلية اهلندسة
باخلرج حيث نشر  13ورقة علمية .تاله قسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج بنشره  12ورقة علمية.

تطبيق ًا لألهداف التي أنشئت من أجلها..
وحدة سرطان الدم لألبحاث بالجامعة تنشر مجموعة أبحاث وتخدم المجتمع
صدرت املوافقة على تأس ��يس وحدة س ��رطان الدم لألحباث يف رمضان 2015-1436م ،وهي تابعة لكلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج ،و بإش ��راف
الربوفسور فارس قليل العنزي أستاذ املناعة الطبية بالكلية .وقد بدأ العمل بالوحدة يف يناير .2016
وللوحدة حموران متوازيان :األول :إجراء أحباث ذات عالقة بسرطان الدم و نشر ما ينتج من أوراق علمية مبجالت علمية مصنفة ضمن شبكة العلوم
( )ISIوقد مت نش ��ر عدد من األوراق العلمية مبجالت دولية تس ��هم يف خدمة اجملتمع .والثاني :خدمة اجملتمع من خالل إقامة دورات و حلقات وورش
عمل متخصصة ذات عالقة بنشاط الوحدة .وقد مت إقامة حماضرة بعنوان «املناعة و االعشاب» لطالبات كلية الرتبية يف  19صفر  1437قدمتها خبرية
األعش ��اب و اجلمال ناهد ضناوي .كما صدرت موافقة معالي وزير التعليم على إقامة «ندوة املناعة والس ��رطان» مع بداية الفصل الدراس ��ي القادم مبقر
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج.
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إنفاذ ًا للتوجيه السامي الكريم ..
الجامعة تنشئ وحدة التوعية الفكرية
أص ��در معالي مدي ��ر اجلامعة د .عبدالرمحن ب ��ن حممد العاصمي
قرارا إداريا برق ��م  33711000143وتاريخ 1437/4/21هـ يقضي
بتش ��كيل وحدة التوعية الفكري ��ة بوكالة اجلامعة للش ��ؤون التعليمية
واألكادميي ��ة ،عم ً
ال باألمرين الس ��اميني الكرمي�ي�ن رقم ()35391
وتاري ��خ 1435/9/1ه ورق ��م  37526وتاري ��خ 1436/6/21ه� �ـ
والقاضي�ي�ن باملوافق ��ة على اخلط ��ة اإلعالمية الطارئ ��ة (حصانة)
ملواجه ��ة الدعاي ��ة املوجهة للش ��باب الس ��عودي ،والتوجيه الس ��امي
الكري ��م بإنف ��اذ ما تضمنته من برامج وآليات واليت من ضمنها برناجمها احلادي عش ��ر (إنش ��اء
وحدة للتوعية الفكرية) داخل اجلامعات.
التوجه إمنا هو من
وأوضح املشرف على الوحدة سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان أن هذا ّ
عناية اإلس�ل�ام بالعقل الذي هو أحد الضروريات اخلمس اليت عنيت الش ��ريعة برعايتها واحلفاظ
عليه ��ا ،وم ��ن هنا ج ��اءت العناية ،وزاد االهتم ��ام مبا يس ��مى بالتوعية الفكرية ،س ��عياً إىل محاية
الفكر من أي احنراف قد يتحول إىل س ��لوك إجرامي يهدد األمن .وبينَّ أن رؤية الوحدة تتمثل يف:
حتقي ��ق الريادة يف البناء الفكري لطالب وطالبات اجلامعة ،والتطوير النوعي لألس ��اليب الوقائية
والعالجي ��ة لألفكار املنحرفة ومظاهرها وأدواتها ،مع القدرة على التعامل مع مس ��تجدات العصر
وفق القيم اإلسالمية.
وأما رسالتها فتقوم على أساس :تعزيز املناعة الفكرية للمجتمع وحتصينه ضد األفكار والسلوكيات
املنحرف ��ة من خالل من خالل املش ��اريع واألحباث العلمية والدراس ��ات والفعاليات والربامج اليت
تنطلق من الثوابت اإلسالمية والقيم الوطنية ،ليتحقق للفرد كرامته ،وللوطن استقراره وتطوره.
وأما ابرز أهداف الوحدة فهي:
 )1ترسيخ املنهج اإلسالمي يف التفكري واالستدالل  ،كالعناية بالفهم املقاصدي والوسطي لنصوص
الكتاب والسنة  ،وضوابط تطبيق النصوص على الواقع.

 )2تصحي ��ح املفاهي ��م الفكرية اليت حرفها املنحرف ��ون فكريا وحتقيق الرؤية الش ��رعية والفكرية
املؤصلة واملتزنة للطالب اجلامعي.
 )3إبراز خطورة التكفري وعالقة ذلك بالغلو والتنطع يف الدين والتهاون يف طاعة والة األمر يف غري
معصية اهلل ،وخطورة الطعن يف ثوابت الدين وتقليد املناهج والقيم اإلحلادية الكافرة.
 )4تعزيز قيم االنتماء للوطن واحلفاظ على مكتس ��باته ومحاية س�ل�امته ،واحلرص على استقراره
وازدهاره سياسيا واقتصاديا وثقافيا  .والدفاع عنه ضد أي تهديد.
 )5تنمية مهارات التفكري الناقد ،مبا يف ذلك القدرة على التمييز بني احلقائق والشائعات .والتثبت
يف قب ��ول األخب ��ار واألقوال ،وفحص املعلومات واألفكار قبل قبوهلا أو نش ��رها .و تدريب األس ��اتذة
واملربني وكذلك الطالب على التعامل مع الفكر املنحرف والرد على الشبهات.
 )6غرس القيم الس ��لمية وفق التصور اإلس�ل�امي كاحلوار والتس ��امح الفكري ونب ��ذ ثقافة العنف،
والتحذير من التهاون بالدماء املعصومة.
 )7تش ��جيع ممارس ��ة احلريات كحرية التفك�ي�ر والتعبري ،دون الطعن يف ثواب ��ت الدين أو اإلضرار
بأم ��ن الوط ��ن وقيم ��ه ،و توعي ��ة الطالب خبط ��ورة ش ��بكات التواصل وم ��ا يبث فيها من ش ��ائعات
واحنرافات فكرية.
 )8التع ��اون مع اجلهات ذات العالقة والتنس ��يق والتكامل معه ��ا يف بناء اخلطط والربامج ملواجهة
الفكر املنحرف وقاية وعالجا ،وبناء عالقة تكاملية بني اجلامعة واجملتمع للتوعية والتثقيف خبطر
اإلرهاب والتطرف ،وأيضاً التواصل الفعال مع مجيع القطاعات احلكومية واألهلية؛ لبناء مش ��روع
وطين متكامل حلماية أمن ومقدرات هذا البلد املبارك.
 )9تش ��جيع اخلرباء والباحثني يف اجلامعة على إجراء البحوث والدراسات ملواجهة الفكر املتطرف
واملنحرف والكشف ِّ
املبكر عنه ،وإجياد احللول والوسائل املناسبة يف عالجه واحلد من خطره.
 )10تصميم األنشطة والربامج بأسلوب ابتكاري جذاب لتعميق مفاهيم األمن الفكري ،ونشر ثقافة
أمن الوطن والقيم الدينية واملواطنة الصحيحة.

كلية إدارة األعمال تستضيفها..
محاضرة لوحدة التوعية الفكرية بعنوان (يد تبني ويد تحمي)
برعاية الدكتور ناصر بن سعد القحطاني عميد الكلية ،نظمت جلنة األنشطة الطالبية بالكلية بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية بوكالة اجلامعة للشؤون التعليمية واألكادميية حماضرة بعنوان« :يد حتمي
ويد تبين» ،قدمها املشرف على الوحدة الدكتور خالد بن إبراهيم الدبيان .وهي باكورة احملاضرات والفعاليات املقامة باحلرم اجلامعي باخلرج ،بعد احملاضرات التثقيفية املقامة مبحافظة وادي الدواسر
والس ��ليل واألفالج ،وتهدف إىل املناقش ��ة واحلوار حول األفكار واملناهج املخالفة هلدي الكتاب والس ��نة ،واليت تعد غريبة ومس ��تنكرة يف عقيدة بالدنا الغالية ومنهجها .وابتدأ الدكتور الدبيان حديثه بتعديد
أنواع ثالثة لأليدي :أوهلا اليد اليت تبين ،وثانيها اليد اليت حتمي ،والثالثة اليد اهلادمة ،وهي اليت جيب احلذر منها ،بل التصدي هلا باحلجة واإلقناع ،وسالح العلم واملعرفة.

وحملة للتوعية الفكرية بكلية التربية في الخرج..
أقام ��ت كلي ��ة الرتبية باخلرج – ش ��طر الطالبات -محلة توعويّة باألمن الفكري بإش ��راف د .أماني عبد التواب ،تضمنت صوراً توضيحية عن مظاه ��ر التطرف واإلرهاب ،وعروضاً مرئية عن األفكار
املتطرفة وأسبابها ،إىل جانب توزيع مطويات على طالبات الكلية عن كيفية التصدي لألفكار املتطرفة ،وقد هدفت احلملة إىل توعية طالبات الكلية واملشاركني من خالل عرض مظاهر التطرف وما
يرتتب عليه من آثار سلبية ونفسية واجتماعية تؤثر على حياة الطالبة ،مع تقديم بعض اإلرشادات اليت تساعد يف القضاء على هذه الظاهرة أو احلد منها .

المشرف العام

رئيس التحرير

د .غالب بن حمد النهدي

أ.د .عمر النعيمي

د .عبدالفتاح فرح ضو
أسرة التحرير

د .عطية عبدالحميد
أ .وائل بن يحيى الجنيدي
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