1

| اإلشراف العام
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .هنادي محمد بحيري
د .نورة صالح فاروقي
| رئيس هيئة التحرير
د .نورة صالح فاروقي
| هيئة التحرير
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .فيصل أحمد العالف
د .عبد هللا عمر باز
د .هنادي محمد بحيري
د .سمية ّ
عزت شرف
د .نداء ثابت الحارثي
د .أميرة علي الصاعدي
| إعداد وتنفيذ
أ .هوازن محمد املجنوني
| التدقيق اللغوي
د .عبد الناصر بدري أمين
| تصوير
أ .عثمان حبيب هللا

| مصادرواحة البحث العلمي
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .هنادي محمد بحيري
د .سمية ّ
عزت شرف
د .هنادي أحمد كتوعة
د .ديانا فهمي ّ
حماد
د .هيفاء عثمان فدا
أ.د .أفنان محمد تلمساني
د .سمية هاشم حريري
د .آالء محمد القحطاني
د .نورة صالح فاروقي
| ضيوف واحة البحث العلمي
د .أمل محسن العميري
د .تهاني سالم باحويرث
د.حسن سعيد غزالة
أ.داليا عبدهللا السميري
أ.زهراء علي الزهراني
أ.سلطانه سعدي الهذلي
د .عبيد هللا بن صالح
د .عالء أمين الخواجة
د .عالء مصطفى عطية
د .عمر بشير أحمد
د .ماجد عبد الفتاح بخاري
د .محمد عبد الصبور سليم
أ.مشاعل فهد اللهيبي
د .هيفاء بنت عثمان فدا
ّ
العلمية املتميزة
| الفائزون في مسابقة املقالة
الطالب :توفيق بركات السويهري
الطالبة :نور إبراهيم املوجان
الطالبة :لطيفة عبدهللا القثامي
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|الفهرس
األخبار
شهر محرم
صفحة 13 -9

| لجنة املعيار العاشر تناقش نتائج معايير التقييم الذاتي لالعتماد
املؤسس ي.
| أطباء امتياز من أم القرى ينشرون دراسة علمية محكمة بالتعاون
مع كرس ي الزايدي.
ّ
ّ
ّ
ّ
| عمادة البحث العلمي تشارك في اللقاء التعريفي لطالبات الدراسات
العليا.
| فتح باب تقديم األفكار ملنح املراكز البحثية.
| تدشين البرامج التدريبية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في
البحث العلمي.
| وفد من جامعة بتروناس التقنية بماليزيا يزور عمادة البحث
العلمي.
| مركز بحوث الطب والعلوم الطبية يقيم دراسة بحثية عن التوعية
بسرطان الثدي.

شهر صفر
صفحة 19 - 13

لقاء تعر ً
| مركز البحوث التربوية والنفسية يعقد ً
يفيا ِبم َنح املراكز
البحثية .
| مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي يشارك في
األسبوع العربي للكيمياء.
| انطالق دورات مبادرة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في
البحث العلمي.
يفيا بلوائح املراكز البحثيةّ
لقاء تعر ً
| مركز اللغة العربية وآدابها ينظم ً
والتقديم عليها.
ً
ً
| مركز بحوث الطب والعلوم الطبية ينظم لقاء تعريفيا بمنح املراكز
البحثية.
| لقاءات مركز بحوث العلوم التطبيقية للتقديم على أفكار منح
املراكز البحثية.
| زيارة وفد من عمادة البحث العلمي للغرفة التجارية بجدة.
| مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع تشارك في ملتقى (روح
التطوع األول).
| جلسة تعاون مشتركة بين جامعة أم القرى ومدينة امللك عبد هللا
الطبية.
| االجتماع األول للجنة التقنية في مبادرة عطاء.
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| حضور عمادة البحث العلمي في امللتقى السعودي للشركات
الناشئة.
| مشاركة عمادة البحث العلمي في املؤتمر السنوي للهيئة العامة
السعودية للغذاء والدواء  2017م.
ّ
ّ
| إطالق نافذة الكترونية خاصة بمركز بحوث اللغة العربية وآدابها.
| عمادة البحث العلمي تجتمع مع رئيس ةةة وحدة األبحاث والدراس ةةات
بمكتب التعليم األهلي.
| محاضرة (سموم كيميائية في مستحضرات التجميل).

شهر ربيع األول
صفحة 25 - 20

علميا بعنوان ّ
ًّ
| مركز بحوث اللغة العربية ينظم ً
(التحرير
لقاء
ّ
ّ
العلمي).
اللغو ّي في البحث
| اجتماع لجنة املعيار العاشر للبحث العلمي.
| اجتماع لجنة تطوير نظام قاعدة بيانات باحثي جامعة أم القرى
(باحث).
| مركز البحوث التربوية والنفسية بعمادة البحث العلمي يعقد لقاء
(تجربة نجاح فريق بحثي).
| وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تقيم ورشة عمل
عن (املعيار العاشر).
| وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع تقدم دورة (النجاح واإلنجاز
في بيئة العمل).
| لقاء مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بالتعاون مع وكالة الشؤون
التعليمية بكلية الطب.
| وفد من البنك اإلسالمي يزور عمادة البحث العلمي.
| ورشة عمل ملناقشة أولويات تحسين مبادرة تطوير املوارد والقدرات
البشرية في البحث العلمي.
| محاضرة توعوية ودراسة بحثية ملركز بحوث الطب والعلوم الطبية
ملدارس البشرى الثانوية.
ّ
ّ
| مشاركة وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية في ندوة  :األدب
ّ
واملعرفة اللغوية .

شهر ربيع الثاني
صفحة 31 - 26

| مشاركة مركز البحوث الصيدلية في الحملة التوعوية (االستخدام
الخاطئ للمضادات الحيوية).
| عمادة البحث العلمي تبحث سبل التعاون مع وزارة الحج والعمرة.

| عمادة البحث العلمي تقيم ورشة االحتياجات التدريبية في مجال

| مركز بحوث الطب والعلوم الطبية يشارك في اليوم العالمي للمختبر

التطوع البحثي وبحوث التطوع.

بمستشفى حراء.

| كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع في زيارة لكلية األمير محمد بن
سلمان.
ّ
ّ
ّ
| احتفالية مركز بحوث اللغة العربية وآدابها باليوم العالمي للغة

| الدورة الخامسة لجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم املخترعين
واملوهوبين.

ّ
العربية.
| بدء التقديم على برامج املنح الداخلية لعام 1439ه.

| انطالق الوحدات البحثية املساندة لخدمة أعضاء هيئة التدريس.
| نتيجة استطالع وعي جامعة أم القرى بدور الكيمياء لعام 1439ه.
| شكر وتقدير من وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع.
| بدء التقديم ملقترحات املشاريع البحثية لبرامج دعم بحوث
الجامعات واملراكز البحثية.
| فتح باب التقديم على أفكار املشاريع البحثية في التطوع.
| التقرير السنوي األول ملنجزات مبادرة عطاء.

| إعالن عن نتيجة الفحص املبدئي للمقترحات البحثية الداخلية.
| االجتماع الثاني للجنة التقنية في مبادرة (عطاء).
| عمادة البحث العلمي تقيم حلقة بعنوان (تجربة املحضون مع
قضايا ّ
الزيارة  -رؤية ّ
بحثية) .

ّ
العلمي في تشكيله الجديد يعقد اجتماعه األول.
| فريق منارة البحث
| وفد من جامعة (بتروناس للتكنولوجيا) بماليزيا يزور عمادة البحث
العلمي.
| افتتاحية دورات برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال.

| ورشة عمل التعريف ببرامج املنح الداخلية وآلية التقديم عليها.

شهر جمادى األول
صفحة 37 - 32

| إعالن عن فرص بحثية في السوق العمل السياحي.
| دعوة لكتابة مقال في واحة البحث العلمي – اإلصدار السادس.
| عمادة البحث العلمي تبحث سبل التعاون مع أكاديمية دلة للعمل
التطوعي.
| عمادة البحث العلمي تشارك في فعاليات مشروع تعظيم البلد
الحرام.
| اجتماع لجنة املعيار العاشر ورؤساء اللجان الفرعية.
| مشاركة عمادة البحث العلمي في فعاليات برنامج (حواء وصناعة
األمجاد).
| تدشين البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراس ي
الثاني 1439ه.
| دعوة لتقديم املبادرات للقضايا االجتماعية في مجلس منطقة مكة
املكرمة.
| حصول عمادة البحث العلمي على املركز األول في الفعاليات
املصاحبة لبرنامج مركز يسر النسائي السنوي في موسمه الرابع.

شهر جمادى اآلخر
صفحة 42 - 37

| دعوة لحضور افتتاح برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي.
ى ّ
يدشن برنامج إعداد القيادات في
| معالي مدير جامعة أم القر
ِ
البحث العلمي.
| دورة مهارة إعداد ملصق علمي للمتخصصات في الكليات الشرعية.
| دعوة لحضور افتتاح برنامج صناعة باحث لطالب وطالبات
الدراسات العليا.
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مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث العلمي
الصفحة 49 - 44
ّ
العلمية املتميزة
املقاالت الفائزة في مسابقة املقالة

ّ ّ
املقطعة والحوسبة
ّ
الحروف ّ
ّ
العربية
العالمي للغة
العربية وآدابها باليوم
حتفالية مركز بحوث اللغة
الطالب :توفيق بركات السويهري

الصفحة 51

ا
تقنية كست الحروف فأثمرت جيل طموح
الطالبة :نور إبراهيم املوجان

الصفحة 52
لغتي العربية (أحبك)
الطالبة :لطيفة عبد هللا القثامي

الصفحة 53

51

املقاالت

القراءة نافذة األفكاراملشرعة

الضوابط األخلقية في البحث العلمي

د .أمل محسن العميري

د .علء أمين الخواجة

الصفحة 56

الصفحة 60

مبادئ وأخلقيات البحث العلمي في الفكراإلسلمي

البحث العلمي في مجاالت طب األسنان  :آمال وتحديات

د .تهاني سالم باحويرث

د .علء مصطفى عطية

الصفحة 56

الصفحة 61

البحث العلمي بين املوهبة والعمل الدؤوب

أهمية توحيد تعريب املصطلح العلمي في األبحاث العلمية

د .حسن سعيد غزالة

د.عمربشيرأحمد

الصفحة 57

الصفحة 62

مصادراختياراملشكلة البحثية

البحث العلمي بين املاض ي والحاضر

أ.داليا عبدهللا السميري

د.ماجد عبد الفتاح بخاري

الصفحة 58

الصفحة 63

ثقافة البحث العلمي ورؤية 2030

مكافحة السرقة العلمية

أ.زهراء علي الزهراني

د.محمد عبد الصبور سليم

الصفحة 58

الصفحة 63

اختيارالنموذج اإلحصائي املناسب للبحث العلمي

مستقبل البحث العلمي في ظل وجود األدوات الذكية لتحليل

أ.سلطانه سعدي الهذلي

البيانات

الصفحة 59

أ.مشاعل فهد اللهيبي

تمويل البحث العلمي وموازنته في ضوء رؤية اململكة 2030

الصفحة 64

د .عبيدهللا بن صلح

الصفحة 60

ّ ّ
الرسائل العل ّ
َّ
الشائعة في كتابة ّ
مية ()3
العلمية البحثية
من األخطاء
د .هيفاء بنت عثمان فدا

الصفحة 64
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الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
عميد عمادة البحث العلمي
dsrdean@uqu.edu.sa

يسر عمادة البحث العلمي أن تضع بين أيديكم العدد السادس من واحة البحث العلمي لتجمع حصاد ستة أشهر مضت
كانت متميزة بكثرة األنشطة التي تستهدف الباحثين من مختلف التخصصات إذ تنوعت هذه األنشطة لتشمل دورات
ولقاءات وورش عمل نافعة وماتعة في مجال البحث العلمي ،كما تميزت الفترة السابقة باستقبال األفكار التي تخدم
املجتمع أو قضايا الساعة أو استراتيجيات الجامعة للدعم عن طريق منح املراكز البحثية و األفكار التي تخدم مجال
التطوع البحثي لتستقطب الباحثين و تركز الدعم على األفكار التي تساهم بمنتجات قابلة للتسويق لتوافق رؤية اململكة
 2030دعما لالقتصاد املعرفي .
توثق الواحة في العدد السادس انطالقة نوعين من الخدمات الداخلية ،الخدمة األولى :انطالق بوابة الخدمات املساندة
ألعضاء هيئة التدريس للرفع من مستوى النشر العلمي الرصين عن طريق :تدقيق األبحاث باللغة العربية واإلنجليزية
وتقديم الخدمات االستشارية اإلحصائية ومساعدة الباحثين في التسجيل في محركات البحث االلكترونية مع تقديم خدمة
كشف االستالل في األبحاث العلمية  .أما الخدمة الثانية فهي انطالقة بوابة التسجيل في الدورات التدريبية لرفع كفاءة
الباحثين ضمن مشاريع مبادرة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي واملدعومة وهي مبادرة مدعومة من
مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم .يتميز العدد السادس بتلقي طلبات لنشر مقاالت متنوعة في مجاالت البحث العلمي
مقارنة باألعداد السابقة إذ بلغ عدد املقاالت املقدمة للنشر  33وتم قبول  14وفقا لحقول ثقافة البحث العلمي وملدى
صالحية املقالة للنشر من حيث اسلوبها وعالقتها باملجال العام في البحث العلمي.
ترحب عمادة البحث العلمي بأي مقترحات تطويرية لتقديم الخدمات للباحثين في أحسن صورة كما يسرها أن تمد يد
العون واملساعدة لكل من يرغب في االستفادة من خدمات املراكز البحثية املتخصصة وفعالياتها الداخلية والخارجية.
وأخيرا أتقدم باسمي واسم منسوبي عمادة البحث العلمي بخالص الشكر والتقدير لدعم معالي مدير جامعة أم القرى
ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وجميع القائمين على إصدار واحة البحث العلمي في عددها السادس
وأخص بالثناء رئيسة هيئة التحرير د .نورة الفاروقي واألستاذة هوزان املجنوني على كل ما بذلوه من جهد ووقت في سبيل
اصدار الواحة في الوقت املحدد لها .
دعواتي للجميع بالتوفيق والسداد
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| التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي
 1439 / 2 / 11هـ

 1439 / 2 / 27هـ

د .عبد الهادي بن محضار بن عبد القادر عيدروس

د .فيصل بن عوض بن يسلم بارويس

مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية بعمادة البحث العلمي

وكيل عمادة البحث العلمي

 1439 / 3 / 15هـ

 1439 /3 / 19هـ

دّ .
سمية بنت عزت بن شرف شرف

د .آالء بنت محمد بن علي القحطاني

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع

وكيلة مدير مركز بحوث علوم الصيدلة

 1439 /5 / 5هـ

 1439 /5 / 15هـ

د .نورة بنت صالح بن شمس فاروقي

د .أفنان بنت محمد بن عبد املجيد تلمساني

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية

وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات اإلسالمية

 1439 /6 / 4هـ
د.مها بنت محمد بن رجاء اللهيبي
وكيلة مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية
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1439 /1/ 14هة

1439 / 1 / 20هة

لجنة املعيار العاشر تناقش نتائج معايير

أطباء امتياز من أم القرى ينشرون دراسة
علمية محكمة بالتعاون مع كرس ي الزايدي

عقدت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،يوم الثالثاء
13محرم 1439هة ،في عمادة البحث العلمي االجتماع الثاني الخاص
باملعيار العاشر" :البحث العلمي" برئاسة وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي سعادة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،وذلك
لالعتماد
الذاتي
التقييم
نتائج معايير
ملناقشة
املؤسس ي ،وبمشاركة الجهات البحثية السبعة في الجامعة ،وهي:

قام فريق من أطباء االمتياز في كلية الطب بجامعة أم القرى بإجراء
دراسة علمية موثقة ونشرها في مجلة عاملية محكمة ،بإشراف مباشر
من كرس ي الزايدي ،وقام فريق الباحثين املكون من آالء برهمين ،رامي
مقلية ،محمد شاهين ،شروق منصر ،أيمن فلمبان ،محمد الشريف،
والبروفيسور هاني املعلم بتحليل نتائج أكثر من  100دراسة منشورة
تابعت مدة التأخر في تشخيص التهاب املفاصل الروماتويدي لحساب
متوسط فترة التأخر في التشخيص ،وتقديم العالج على مستوى الدول،
وبلغ متوسط الفترة التي يقضيها املرض ى حتى يتم تشخيصهم بالتهاب
شهرا ،وتصل إلى ً 30
املفاصل الروماتيدي ً 12
شهرا في بعض الدراسات،
ويقع معظمها في الفترة التي تعقب زيارة الطبيب األول إلى أن يتم تحويلة
لطبيب املفاصل املتخصص ،في الوقت الذي ال ينبغي أن تتجاوز مدة
التشخيص من بداية األعراض ستة أشهر وإال أدى ذلك إلى سرعة تطور
املرض وظهور مضاعفاته ،كما خرج الباحثون عبر رصد منهجي لجميع
الدراسات املنشورة في نفس املجال بالعوامل التي تؤثر في سرعة
التشخيص وتقديم العالج املناسب ،وأنهى الباحثون الدراسة بمجموعة
من التوصيات التي من شأنها املساهمة في تسريع هذه العملية ،وأهمها
ضرورة التواصل والتنسيق بين مراكز الرعاية األولية وأطباء املفاصل
والروماتيزم ،وتم إنجاز هذا املشروع ونشره في مجلة عاملية محكمة
ً
نتيجة لجهد مكثف وعمل متواصل على مدى أكثر من سنة بدعم من
كرس ي الزايدي ،كما يستعد الباحثون لعرض نتائج دراستهم في مؤتمر
عالمي هو مؤتمر الجمعية اآلسيوية لطب الروماتيزم  ARLARالذي
ُيعقد هذا العام في دولة اإلمارات بمدينة دبي أواخر شهر أكتوبر،
وسيكون البحث أحد خمسة أبحاث من إشراف وإنجاز الكرس ي ستقدم
ً
اهتماما
في هذا املؤتمر  .وهذا نهج مستمر في كرس ي الزايدي الذي يهتم
ً
بالغا باألنشطة العلمية واألبحاث املتعلقة بأمراض املفاصل والروماتيزم
بهدف توطين املعرفة والتمكين لطاقات وقدرات أطباء وطبيبات وطننا
الغالي ،ويظهر ذلك من خالل مشاركات الكرس ي املتألقة ،وإنجازاته

التقييم الذاتي لالعتماد املؤسس ي









عمادة البحث العلمي .
عمادة الدراسات العليا .
معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة .
معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي .
معهد اإلبداع وريادة األعمال .
معهد البحوث والدراسات االستشارية .
شركة وادي مكة للتقنية.

حضره ممثلو الجهات من شطري الطالب والطالبات ،واستهل االجتماع
بحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،ثم حث سعادة الدكتور
ثامر الحربي الجميع على الحرص على تحري الدقة وإكمال تقييم
املؤشرات ودالئلها في أسرع وقت ،ثم قدمت سعادة وكيلة عمادة البحث
العلمي للتطوير والجودة الدكتور هنادي بحيري ً
ًّ
تقديميا يراجع
عرضا
توصيات الهيئة الوطنية املقدمة في املعيار العاشر ،ورصد نسب
اإلنجاز املحدثة مع مناقشة أولويات التحسين ،والتوصيات التي من
شأنها الرفع من مستوى البحث العلمي في الجهات البحثية ،ثم تمت
مناقشة املحاور املختلفة واملتعلقة بما تم عرضه من بيانات .حضر
االجتماع سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر الحربي ،وسعادة عميد البحث العلمي الدكتور
عبدالرحمن األهدل ،وسعادة رئيس شركة وادي مكة الدكتور فيصل
عالف ،وسعادة وكيل معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي
الدكتور ناصر الشهراني ،ووكيل عمادة البحث العلمي للمراكز البحثية
الدكتور محمد مختار ،ووكيل عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل
بارويس ،كما حضر في شطر الطالبات وكيلة عمادة البحث العلمي
للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي بحيري ،ووكيلة
عمادة الدراسات العليا الدكتورة ميسون البنيان ،ووكيلة معهد اإلبداع
وريادة األعمال الدكتورة فايزة اللحياني ،ووكيلة معهد البحوث
والدراسات االستشارية الدكتورة أميرة الخصيفان ،وسعادة وكيالت
املراكز البحثية.

9

املستمرة.
1439 / 1 / 21هة

ّ
ّ
التعريفي
عمادة البحث العلمي تشارك في اللقاء
لطالبات ّ
الدراسات العليا

ّ
اللقاء ّ
عريفي لطالبات ّ
ّ
ّ
الدراسات
الت
العلمي في
شاركت عمادة البحث
ّ
ّ
العليا الذي أقامته عمادة الدراسات العليا بشطر الطالبات ،وقد
ّ
تمثلت املشاركة بعرض مر ّئي ابتدأته سعادة ّ
الدكتورة هنادي بحيري
العلمي للجودة ّ
ّ
والتطوير واالعتماد
وكيلة عميد عمادة البحث
األكاديمي ،وقد عرضت فيه رؤية العمادة ،ورسالتها ،وأهدافها ،وهيكلتها

اإلدارية والوكاالت ّ
ّ
التابعة لها ومهام ّ
البحثية
كل وكالة ،ومراكزها
املتعددة مع بيان أوجه ارتباط أعمال العمادة مع طالبات ّ
ّ
الدراسات
العليا ،ثم عرضت سعادة الدكتورة هيفاء فدا وكيلة مدير مركز بحوث
ّ
ّ
العربية وآدابها واملشرفة على برنامجي دارس وسفراء نبذة عن
اللغة
املنحتين البحثيتين ،وأهدافهما ،ومخرجاتهما ،وشروط التقديم عليهما؛
ّ
لطالب البكالوريوس واملاجستير ّ
ّ
والدكتوراه؛
مخصصة
فمنحة سفراء
ّ
ّ
ّ
للمشاركة في املؤتمرات العلمية بملصق علمي أو ورقة علمية ،ولها
ّ
سقف ميزانية ّ
ّ
مخصصة لدعم طالب وطالبات
محدد ،ومنحة دارس
ّ
ّ
مرحلتي املاجستير والدكتوراه ،وفق ضوابط
الدراسات العليا في
ّ
ّ
محددة ،ووفق سقف مالي ّ
معين ،كما تحدثت عن (منارة البحث
ُ
ّ
العلمي)؛ وهو حساب ّ
ّ
العلمي يعنى بتقديم
علمي تطلقه عمادة البحث
ّ
ّ
كل جديد في مجال البحث العلمي عبر مجاالت متنوعة ،وختمت
ّ
باإلشارة إلى مبادرة مركز بحوث اللغة العربية (املرشد اللغو ّي)؛ وهو
ّ
غوية ّ
الل ّ
والنحوية التي قد يقع فيها الباحثون
حساب يعنى باإلرشادات
عند كتابة بحوثهمّ .ثم قدمت سعادة الدكتورة نورة الفاروقي وكيلة
ّ
ّ
الخارجية لطالبات
الهندسية نبذة عن املنح
مدير مركز بحوث العلوم
ّ
الدراسات العليا ،مع اإلشارة إلى انتقال املنح لوحدة العلوم والتقنية
للمتابعة معهم ،وختمت سعادة الدكتورة ّ
سمية شرف قائدة مبادرة
البحثي وأبحاث ّ
عطاء ّ
التطوع؛ حيث ّ
للت ّ
ّ
قدمت نبذة عن رؤية،
طوع
ورسالة ،املبادرة ،ومراحلها ،وأهدافها ،ومخرجاتها ،ودعت الطالبات
للتسجيل في التطوع البحثي الستثمار طاقاتهن اإلبداعية من خالل رابط
التسجيل اإللكتروني (باركود) ،هذا ،وقد انتهى اللقاء باستفسار كثير
من الطالبات عن املنح البحثية ،وفوائدهاّ ،
وأهم املؤتمرات التي يمكن
ّ
التقديم عليها في برنامج سفراء.

1439 / 1 / 25هة

فتح باب تقديم األفكار ملنح املراكز البحثية
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 -1برنامج مستشار في البحث العلمي :يتكون من  18ساعة تدريبية،
تتركز دوراته املتقدمة في اإلحاطة بمعايير اختيار أوعية النشر وطرق
إبراز هوية الباحث في الصفحات اإللكترونية ،أو تقديم االستشارات
املتخصصة في البحث العلمي .للتسجيل في برنامج مستشار في البحث
العلميhttp://cutt.us/Mustashar :
 -2برنامج تهيئة الباحثين الجدد :يتكون من  15ساعة تدريبية تتركز في
ً
تأهيل الباحثين الحاصلين على الدكتوراه حديثا إلكمال مشوارهم
البحثي والحرص على الحصول على الدعم عن طريق كتابة املقترحات
البحثية بجودة عالية .للتسجيل في برنامج تهيئة الباحثين والباحثات
الجدد http://cutt.us/NResearch :
 -3برنامج التقنيات في البحث العلمي ،يتكون من  12ساعة تدريبية؛
ًّ
تطبيقيا) على التقنيات الحديثة في
وهو خاص بشطر الطالبات ،ويركز (
تحرير أو إدارة الفرق البحثية .للتسجيل في برنامج تقنيات عامة في
البحث العلمي (شطر الطالبات فقط) http://cutt.us/Techgirls :

لتقديم األفكار نرجو تعبئة النموذج التالي
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/799

1439 / 1 / 26هة

تدشين البرامج التدريبية لتطوير مهارات أعضاء
هيئة التدريس في البحث العلمي
َّ
دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس
مبادرة "تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث العلمي" إحدى
املبادرات الفائزة في برنامج التحول الوطني التي قدمتها عمادة البحث
العلمي في نهاية العام الدراس ي املاض ي ،وقد حضر التدشين سعادة
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن
حمدان الحربي ،وسعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور
عبدالرحمن بن غالب األهدل ،وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي
الدكتور فيصل بارويس ،وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي
للمجموعات واملراكز البحثية الدكتور محمد مختار .والجدير بالذكر
أن املبادرة تتضمن انطالق حزمة من الدورات التدريبية التي تهتم
بأساسيات البحث العلمي وتقنياته مع التركيز على تنمية مهارات
الباحثين الجدد وطالب الدراسات العليا في الشطرين.
ينطلق التسجيل على برامج التدريب وهي كالتالي:
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 -4برنامج التطوع البحثي وأبحاث التطوع :يتكون من  12ساعة تدريبية،
تساهم الدورات في نشر ثقافة التطوع البحثي مع مناقشة األولويات
البحثية لبحوث التطوع في اململكة العربية السعودية .لتسجيل في
برنامج التطوع البحثي وأبحاث التطوع. http://cutt.us/volunteerr :
تبدأ الدورات من  23من شهر أكتوبر الجاري ،وتستمر إلى منتصف
شهر ديسمبر -بإذن هللا.

1439 / 1 / 28هة

وفد من جامعة بتروناس التقنية بماليزيا يزور
عمادة البحث العلمي
زار الجامعة يوم األربعاء  28محرم 1439ه وفد من جامعة بتروناس
التقنية ،وذلك؛ للتباحث مع عمادة البحث العلمي عن سبل التعاون
البحثي املشترك من أجل اإلنجاز العلمي ،وبحث إمكانية الحصول على
التمويل لألبحاث املشتركة من الصناعة ،أو جهات خارجية ،أو داخلية
سواء من ماليزيا أو اململكة أو غيرهما ،وقد حضر االجتماع الدكتور
محمد نوفل ،والدكتور خيريل أسامدي من جامعة بتروناس التقنية،
وحضره من جانب جامعة أم القرى سعادة عميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل ،وسعادة وكيل العمادة
للمعلومات والنشر الدكتور عبد هللا بن عمر باز ،وسعادة عميد معهد
اإلبداع وريادة األعمال الدكتور موفق عريجة ،وسعادة وكيل كلية
الهندسة الدكتور شادي منش ي ،وسعادة وكيل معهد البحوث
والدراسات االستشارية للتطوير وتنفيذ األعمال الدكتور رائد شالوالة،
وعدد من الباحثين املهتمين بالجامعة .وقد شارك في الحضور من شطر
الطالبات سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير
واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي بحيري ،وسعادة وكيلة مركز
بحوث الهندسة الدكتورة نورة فاروقي ،وسعادة وكيلة عميد كلية
الحاسب اآللي الدكتورة عائشة السيامي ،وسعادة وكيلة قسم علوم
الحاسب الدكتورة منال الحربي ،وسعادة وكيلة قسم علم املعلومات
الدكتورة آالء املليباري ،وعدد من الباحثات من عضوات هيئة
التدريس ،وقد تركز االهتمام في مواضيع الهندسة ،والحاسب،
واالبتكار واالختراع والتحول التجاري ،وقد اطلع كل جانب ما لدى
اآلخر من أعمال بحثية صالحة للتعاون.
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1439 / 1 / 30هة

1439 / 2 / 4هة

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية يقيم دراسة
بحثية عن التوعية بسرطان الثدي

مركز البحوث التربوية والنفسية يعقد ً
لقاء
ًّ
تعريفيا بمنح املراكز البحثية

أقام مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي دراسة
بحثية بقيادة د .سمية حريري وكيلة املركز ،بمناسبة شهر التوعية
ً
بسرطان الثدي ،وذلك يوم األربعاء املوافق  1439-1 -28هجريا ،بمقر
الطالبات بالعابدية في الكليات الطبية ،ويوم الخميس املوافق -1-29
ًّ
هجريا بمقر الزاهر أمام عمادة البحث العلمي؛ حيث تضمنت
1439
الدراسة قياس وعي املجتمع الجامعي بسرطان الثدي ،وطرق الوقاية
منه بجامعة أم القرى ،وتضمن الركن التعريفي مجموعة من املطويات
ً
عرضا ً
مرئيا عن طرق الوقاية ،وطريقة
التوعوية ،وصاحب ذلك
الفحص املبكر ،وشارك في إعداد الركن األستاذة غيداء ديري،
وبمساعدة كل من :األستاذة عزة السلمي ،واألستاذة طيبة سقطي،
واألستاذة نهال السلمي ،واألستاذة أسرار العميري ،واألستاذة سهام
النصار ،وقد اهتم املركز بتحقيق أهداف عمادة البحث العلمي متمثلة
في وكالة العمادة للمراكز ،وذلك بتعريف املجتمع الجامعي بأهمية
البحث العلمي ،واالرتكاز على االستبانات ،واالستطالعات لتوثيق
النتائج ،وعدم االعتماد على املقوالت املغلوطة ،وتشرف الركن التعريفي
بزيارة عميدة الدراسات الجامعية د.هالة بنت سعيد العمودي ،ووكيلة
عمادة الدراسات الجامعية ا .د شيخة عاشور ،ومجموعة من وكيالت
العمادات واملراكز البحثية ،ووكيالت الكليات ،ونخبة من عضوات
هيئة التدريس ،مع حثهم للطالبات للمشاركة والتوعية بأهمية
الدراسة؛ لالطالع على االستبيان الرجاء زيارة الرابط التالي:

تم عقد اللقاء التعريفي بمنح املراكز البحثية التابعة لعمادة البحث
العلمي الذي َّ
قدمه مركز البحوث التربوية والنفسية لعضوات هيئة
التدريس بكلية التربية بالتعاون مع وكالة كلية التربية للدراسات العليا
والبحث العلمي -يوم اإلثنين املوافق 1439 /2 /3هة في مبنى كلية التربية
بالزاهر ،قدمت اللقاء وكيلة املركز سعادة الدكتورة ديانا بنت فهمي
حماد ،وعرضت فيه أهم لوائح املراكز البحثية املتعلقة بأهداف املراكز
البحثية ،ودورها في تنشيط وتمويل املشاريع البحثية في امليادين التي
تدعو إليها الحاجة ،واملجاالت التي تخدم األهداف والرؤية الوطنية
وتحقق االستراتيجيات البحثية للجامعة ،وتدعم التحول نحو
االقتصاد املعرفي ،باإلضافة إلى عرض أهم الشروط الواجب توفرها في
أعضاء الفريق البحثي وسقف ميزانية للمنح ،والحدود الزمنية
للتمويل،
ثم أجابت على استفسارات الحاضرات بخصوص فتح باب التقديم على
أفكار للمقترحات البحثية ملنح املراكز ،وأوضحت العناصر األساسية
ألفكار املقترح البحثي التي يجب أن تحقق التكامل البحثي بين
التخصصات العلمية املختلفة ،وترتبط بصورة واضحة بخدمة
األهداف الوطنية واالستراتيجية ،وإيجاد مصادر تمويل من مؤسسات
املجتمع ذات العالقة ،واالهتمام بمخرجات املشاريع البحثية.
ساهم في اإلعداد للقاء األستاذات عزة السلمي ،وطيبة سقطي ،وأسرار
العميري من عمادة البحث العلمي ،واألستاذات ابتهاج بنون ،وغادة
بخش من كلية التربية .كما تم توجيه الشكر الخاص لعميد عمادة
البحث العلمي سعادة الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،ووكيل
العمادة لشؤون املراكز البحثية سعادة الدكتور محمد بن حسن
مختار ،ووكيل العمادة ومدير مركز البحوث التربوية والنفسية سعادة
الدكتور فيصل بن عوض بارويس ،ووكيلة العمادة للتطوير واالعتماد
األكاديمي سعادة الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري ،للدعم واملساندة
إلقامة اللقاء ،ووكيلة كلية التربية لسعادة الدكتورة عبير بنت محمد
الصبان لجهودها املبذولة في التعاون إلنجاح اللقاء ،والشكر موصول
لوكيالت األقسام ،وعضوات هيئة التدريس بالكلية الحاضرات.

https://goo.gl/forms/GaXdj96kjGEVt9L83
لالطالع على الفيديو التوعوي بسرطان الثدي الرجاء زيارة الرابط التالي:
https://youtu.be/NhVXgqmeQw
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مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث

انطالق دورات مبادرة تطوير مهارات أعضاء

العلمي يشارك في األسبوع العربي للكيمياء

هيئة التدريس في البحث العلمي

في سياق ما يوليه مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى من عناية بنشر املفاهيم العلمية الصحيحة ،وما
يستشعره من مسؤولية مجتمعية لرفع مستوى الوعي العلمي في النسيج
االجتماعي في الجامعة خاصة وفي املجتمع عامة ،فقد كان لهذا املركز
الرائد السبق في تفعيل األسبوع العربي للكيمياء للسنة األولى في اململكة
العربية السعودية ،تحت عنوان (:الكيمياء من حولنا) ،وكان
ذلك بقيادة وكيلة املركز الدكتورة هنادي أحمد كتوعة ،يوم اإلثنين
املوافق  1439 -2 -3هة ،بمقر الطالبات بالزاهر أمام عمادة البحث
َ
ًّ
استطالعيا لوعي املجتمع الجامعي
مسحا
العلمي .تضمنت الفعالية
بدور علم الكيمياء في الغذاء والدواء والزراعة والصناعة والبيئة في
ً
وأيضا تضمنت ركن التعريف بقدوتنا من علماء
جامعة أم القرى،
الكيمياء العرب ،ومجموعة رسائل كيميائية صحية ،وبطاقات تعريفية
عن متعة العناصر الكيميائية ،وقد صاحب ذلك ً
عرضا ملجموعة من
انفوجرافيك عن دور املركبات العضوية في حياتنا ،وبذلك ساهم املركز
بتحقيق أهداف وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات
واملراكز البحثية بجامعة أم القرى في مواكبة املستجدات ،وعمل
االستطالعات ،وتوثيقها ،والتشجيع على تنمية املهارات ،ونشر الثقافة
والتوعية؛ حيث زار الفعالية وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون
التعليمية أ.د .شيخة عاشور ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للجودة
والتطوير واالعتماد األكاديمي د .هنادي بحيري ،ووكيلة كلية العلوم
التطبيقية د .رجاء معتوق ،ووكيلة كلية العلوم التطبيقية للشؤون
التعليمية والتطوير د .بدرية الجحدلي ،ووكيلة قسم األحياء د .فائزة
محبوب ،ووكيلة قسم الكيمياء د .تهاني باوزير ،ومجموعة من وكيالت
الجامعة ،وعضوات هيئة التدريس ،وطالبات الجامعة ،وشارك في
إعداد اإلنفوجرافيك ،والركن التعريفي طالبات مقرر الكيمياء
العضوية بقسم األحياء .أما تصميم اإلعالنات فكان من إعداد األستاذة
طيبة سقطي ،واألستاذة أسرار العميري .وتعاونت األستاذة عزة السلمي
في بعض الترتيبات .للمشاركة في االستطالع الرجاء زيارة الرابط التالي :
 cutt.us/ChemistryAroundأما لتعليقاتكم حول دور الكيمياء في
الحياة الرجاء زيارة الرابط التاليcutt.us/Chemistrycomment :

بدأت عمادة البحث العلمي انطالقة دوراتها التدريبية في برامج مستشار
في البحث العلمي والتي تصدرت بدورة الدكتور محمد فوزي رمضان
حسانبن من عمادة البحث العلمي بعنوان ( :النشر العلمي الدولي-
األوعية املتخصصة) ،وقد استهلت الدورة بكلمة لسعادة عميد البحث
العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل ،رحب فيها بالحضور من
الشطرين ،وقدم نبذه عن مبادرة تطوير املهارات املدعومة من برنامج
التحول الوطني والتي دشنها معالي مدير الجامعة األسبوع املاض ي ،عقب
ذلك كلمة ترحيبه من سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة
ومديرة املبادرة التي شرحت فيها أهمية برنامج املستشار والفئة
املستهدفة للرفع من مهاراتها ،.تناول عرض الدكتور محمد فوزي
رمضان حسانين واقع النشر الدولي في اململكة العربية السعودية،
وتطور النشر الدولي بجامعة أم القرى في السنوات املاضية ودور النشر
العاملية ،وكيفية اختيار الدوريات املناسبة للنشر ،باإلضافة إلى معامل
التأثير العربي وأخالقيات النشر العلمي في الدوريات العاملية .عقب ذلك
تلقى االستفسارات واالسئلة من الشطرين ،والجدير بالذكر أن الدورة
املنعقدة في عمادة البحث العلمي في العابدية قد تم ربطها مع مقر
الطالبات في الزاهر ومقر الطالبات في كلية الطب في العابدية ت ً
يسيرا
ً
واستثمارا للوقت والجهد املبذول.
للحاضرات
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مركز اللغة العربية وآدابها ينظم ً
لقاء تعريف ًّيا
ّ
البحثية والتقديم عليها
بلوائح املراكز

في إطار ّ
ّ
العربية وآدابها،
الدور الذي يضطلع به مركز بحوث اللغة
ً
وانطالقا من أهدافه االستراتيجية ،وتلبية لحاجة مجتمع املعرفة _ فقد
ّ
نظم املركز صباح يوم االثنين املوافق 3/2/1439هة لقاء تعر ًّ
يفيا بلوائح
البحثيةّ ،
وبالتقديم على مقترح أفكار ّ
ّ
بحثية ملنح املراكز ،وذلك
املراكز
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بقاعة اجتماعات كلية اللغة العربية بالدور الثالث بمبنى د ،وقد بدأت
سعادة ّ
الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا وكيلة مدير مركز بحوث اللغة
ّ ّ
ّ
اللقاء ّ
ّ
ّ
العلمي
عريفي بتوجيه الشكر الجزيل لعمادة البحث
الت
العربية
ّ
ممث ًال في عميدها سعادة ّ
ّ
الدكتور
عبدالرحمن األهدل وفريق وكالء
ّ
بالعملية البحث ّية
العمادة املوقرين على جهودهم املبذولة للنهوض
ّّ
ّ
الشكر لسعادة ّ
ّ
الدكتورة حصة الرشود وكيلة كلية
بالجامعة ،وكذا
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ّ
ّ
اللقاء ّ
ّ
التعر ّ
يفي وحضورها ،والترحيب
العربية لدعمها في إقامة
اللغة
ّ
ّ
بالحاضرات من عضوات هيئة التدريس ،وشكرهن على سرعة
ّ
البحثية لدي ّ
ّ
ّ
اللقاء الذي يش ي ّ
استجابتهن لحضور
هن،
بأهم ّية املنح
ّ
ّ
ورغبتهن في االستزادة ،وقد أبانت الدكتورة هيفاء فدا في بداية حديثها
أهم ّية هذا ّ
ّ
عن ّ
البحثية التي تهدف إلى إنتاج البحوث
النوع من املنح
ّ
ّ
ّ
العلمية الرصينة املرتبطة بأهداف الجامعة ،وخطط التنمية التي
مقوماتها من هذا ّ
ّ
تستمد ّ
املمولة
التكامل بين الهيئات والجهات
املؤسسات ّ
والبحثيةّ ،ثم أخذت في بيان ّ
الخارجية من ّ
ّ
الت ّ
ّ
أولويات
عليمية
ّ
ّ
ّ
البحثية ،وذلك في
البحثية ،وشروط التقديم على املنح
دعم منح املراكز
ّ
ّ
ضوء الئحة املنح البحثية مزيلة ما قد يغمض من كل شرط من حيث
البحثي ،والجهة املستفيدة املقترحة ،وجهة ّ
ّ
التمويل املقترحةّ ،ثم
الفريق
ّ
تحدثت عن عدد البحوث املسموح بها للمشاركة في منح املراكز ،وسقف
انية إن كان ّ
التمويل من داخل الجامعة ،أو خارجهاّ ،
امليز ّ
والزمن املقترح
ّ
البحثية للمراكز حال قبولها ،وعرضت
الذي يستغرقه العمل في املنحة
ّ
ً
أخيرا للبنود التي ينبغي تعبئتها في نموذج استمارة التقديم بأفكار
ّ
ملقترحات ّ
ّ
بحثية ،وذلك عبر ّ
الخاص للتسجيلّ ،ثم فتح املجال
الرابط
ّ
لألستاذات الفاضالت ّ
بالسؤال ّ
والرد على كافة االستفسارات ،كما ّتم
ّ ّ
ّ
ّ
ً
ّ
باللقاء التعر ّ
يفي  ،مضمنا كذلك طرق التواصل مع
إعداد ملف خاص
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي (منارة البحث العلمي) التابع لعمادة البحث العلمي عبر
الحساب
ّ
ّ
ّ
ّ
املدونة الخاصة به وتويتر وتيليجرام ،وحساب (املرشد اللغوي) وهو
العربية وآدابها عبر وسائل ّ
ّ
التواصل
أحد مبادرات مركز بحوث اللغة
ّ
ّ
ّ
ّ
العملية البحثية واإلفادة منها ،وختم اللقاء بتوزيع
االجتماعيبما يخدم
ّ
استبانة تقييم ّ
خاصة به ،وشكر الحاضرات على كبير التفاعل وحسن
ّ
التجاوب ،وهللا املوفق.
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مركز بحوث الطب والعلوم الطبية ينظم ً
لقاء
ًّ
تعريفيا بمنح املراكز البحثية

تم عقد اللقاء التعريفي بمنح املراكز البحثية التابعة لعمادة البحث
العلمي الذي َّ
قدمه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية لعضوات هيئة
التدريس بالكليات الطبية ،وذلك يوم األربعاء املوافق 1439 /2 /5هة،
بمبنى العلوم الطبية ،وقدمت اللقاء سعادة الدكتورة سمية هاشم
حريري ،وكيلة املركز ،وعرضت فيه أهم لوائح املراكز البحثية املتعلقة
بأهداف املراكز البحثية ،ودورها في تنشيط وتمويل املشاريع البحثية في
امليادين التي تدعو إليها الحاجة ،واملجاالت التي تخدم األهداف والرؤية
الوطنية ،وتحقق االستراتيجيات البحثية للجامعة ،وتدعم التحول نحو
االقتصاد املعرفي باإلضافة إلى عرض أهم الشروط الواجب توفرها في
أعضاء الفريق البحثي ،وسقف ميزانية املنح ،والحدود الزمنية للتمويل،
ثم أجابت على استفسارات الحاضرات بخصوص فتح باب التقديم على
أفكار للمقترحات البحثية ملنح املراكز ،وأوضحت العناصر األساسية
ألفكار املقترح البحثي ،والتي يجب أن تحقق التكامل البحثي بين
التخصصات العلمية املختلفة وترتبط بصورة واضحة بخدمة األهداف
الوطنية واالستراتيجية ،وإيجاد مصادر تمويل من مؤسسات املجتمع
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ذات العالقة واالهتمام بمخرجات املشاريع البحثية ،وتم إسداء الشكر
لسعادة الدكتورة هيفاء حجازي املشرفة األكاديمية في العلوم
الطبية لشطر الطالبات ورئيسة قسم التغذية اإلكلينيكية ،ولسعادة
الدكتورة شويكار فراج وكيلة الدارسات العليا والبحث العلمي في كلية
التمريض؛ لترحيبهم وتعاونهم إلنجاح إقامة اللقاء  ،وللحاضرات من
عضوات هيئة التدريس من الكليات الطبية ،الصحية ،طب املختبرات،
التغذية اإلكلينيكية والتمريض ،والشكر الخاص لألستاذة طيبة
سقطي على إعداد محتوى العرض للقاء.
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لقاءات مركز بحوث العلوم التطبيقية للتقديم
على أفكار منح املراكز البحثية
ً
انطالقا من حرص مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى على أهمية دور وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون
املجموعات واملراكز البحثية في التعريف بلوائح منح املراكز البحثية،
وتشجيع عضوات هيئة التدريس ،ومساندتهن لتكوين فرق بحثية،
والتقديم على أفكار للمشاريع البحثية املفتوح التقديم عليها ح ًّ
اليا ،فقد
نظم املركز لقائين؛ األول يوم الثالثاء 1439-2-4هة ،والثاني يوم
الخميس 1439-2-6هة ،بمقر الطالبات بالزاهر في جناح عمادة البحث
العلمي ،الستقبال الزائرات من عضوات هيئة التدريس بجامعة أم
القرى .تحدثت وكيلة املركز سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة
عن منح املراكز البحثية وبرامجها الرئيسية الثالثة التي تخدم فكرة
املشروع ،وهي املشىاريع تدعو لها الحاجة الطارئة وامللحة والنوازل،
والثانية تدعو لها االستراتيجية الوطنية والجامعية ،والثالثة يدعو لها
ً
وأيضا عرضت سعادتها الشروط
الهدف لتلبية احتياجات العمادة،
الواجب توافرها في رئيس الفريق البحثي وباقي الفريق ،والجهة
املستفيدة املقترحة ،وجهة ّ
التمويل املقترحة ،وعدد البحوث املسموح
بها ،وامليزانية واملدة املقدرة  .وأجابت سعادتها على جميع االستفسارات
وركزت على ضرورة تحول املعرفة إلى اقتصاد والخروج بمنتج من
ً
وأخيرا شكرت سعادتها عميد البحث العلمي سعادة
األفكار املقدمة،
الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،ووكيل عمادة البحث العلمي
لشؤون املجموعات واملراكز البحثية سعادة الدكتور محمد بن حسن
مختار ،الهتمامهم بالحركة البحثية ،ودعمهم املستمر في سبيل توضيح
لوائح منح املراكز البحثية ،وتوجهت سعادتها بالشكر لوكيلة كلية
العلوم التطبيقية سعادة الدكتورة رجاء بنت طاهر معتوق على
حضورها ،وتشجيعها أقسام الكلية كافة على التقديم للمنح عامة،
ومنح املراكز البحثية خاصة ،وشكرت سعادتها ً
أيضا وكيالت األقسام،
وعضوات هيئة التدريس الحاضرات من الكلية.
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زيارة وفد من عمادة البحث العلمي للغرفة

مبادرة عطاء للتطوع البحثي و بحوث التطوع
تشارك في ملتقى (روح التطوع األول)

وتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق
بدعم
ٍ
ٍ
عساس بأن يخدم البحث العلمي في الجامعة الحاجات الوطنية ،وأن
يكون له تطبيق مباشر على أرض الواقع ،ومشاركة مباشرة في اقتصاد
املعرفة ،والعناية بأن يخرج بمنتجات يمكن تسويقها وتحويلها إلى
شركات ناشئة؛ فقد عملت عمادة البحث العلمي على التواصل مع
الجهات الحكومية والخاصة بغية التعرف عن االحتياجات الوطنية،
وسبل التعاون للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية من خالل
البحث العلمي الرصينً ،
سعيا لتنفيذ توجيهات معالي مدير الجامعة
ً
وتلمسا ملجاالت التعاون البحثي والتقني مع الجهات الوطنية؛ إليجاد
مخرجات البحث العلمي تطبيقات مباشرة على أرض الواقع داخل
اململكة وربما تمتد إلى خارجها ،ومن هذا املنطلق فقد تم يوم الخميس
 6صفر 1439هة عقد االجتماع األول مع الغرفة التجارية بجدة في
مقرها؛ ملناقشة عقد شراكة استراتيجية بين الغرفة التجارية بجدة
وجامعة أم القرى ،ومثل الجامعة وفد مكون من أعضاء من عمادة
البحث العلمي برئاسة سعادة الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل،
وحضور سعادة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتور موفق بن
محمد عريجة وأعضاء من املعهد ،وقد رحب سعادة مساعد األمين
العام لقطاع شؤون األعمال األستاذ مازن بن خالد كتبي بوفد جامعة
أم القرى ،وبالخطوة الجريئة للتعاون مع مجتمع األعمال في اململكة ملا
ّ
يحقق التنمية الوطنية ،ومثل الغرفة التجارية وفد مكون من سبعة
قطاعات مختلفة في الغرفة التجارية بجدة ،وتم في االجتماع مناقشة
محاور تعاون متعددة تتضمن تحقيق االستفادة املثلى من الخبرات
األكاديمية والبحثية في جامعة أم القرى في مواضيع متعددة ،منها :إنشاء
ورعاية حاضنات صناعية ،وتحديات املنشئات الصغيرة واملتوسطة،
وتحقيق التحول إلى اقتصاد املعرفة ،واملساهمة التقنية في الحلول
اإلجرائية ،وأمن املعلومات في بيئات األعمال ،واالستفادة من املشاكل
التي تم تعرفها في الغرفة إليجاد حلول أكاديمية وبحثية لها ،والتعريف
والتسويق للفرص البحثية والجهود األكاديمية في مجتمع األعمال،
وإجراء دراسات عن مواضيع سوق العمل بما يدعم بيئات األعمال
ودعم رواد األعمال وتحفيزهم ،وسيتبع هذا االجتماع لقاءات أخرى
إلكمال عقد الشراكة االستراتيجية بين الطرفين ملا يحقق املصلحة
الوطنية ،ويساهم في تحقيق رؤية اململكة  2030إن شاء هللا.

شاركت عمادة البحث العلمي ممثلة في مبادرة عطاء في فعاليات (ملتقى
روح التطوع األول) ،والذي نظمه برنامج هاجر النسائي التابع ملشروع
تعظيم البالد الحرام ،وذلك يوم السبت املوافق 1439-2-8هة على شرف
عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي،
وبحضور سعادة املساعد املدير العام للشؤون التعليمية
الدكتورة أمنة بنت محمد الغامدي ،في قاعة مكة الكبرى .وذلك ً
بناء
على دعوة كريمة من املدير العام على املشروع بهدف تقديم عرض عن
مبادرة عطاء (التطوع البحثي وبحوث التطوع) ومخرجاتها كنموذج
للمبادرات الوطنية الناجحة ،والتي اشتملت على معايير الجودة
املطلوبة .وافتتح العرض سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة
والتطوير الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري ،وذلك بذكر مقومات
املبادرات الوطنية الناجحة ،ومدى أهمية مبادرة عطاء للمملكة العربية
السعودية ولجامعة أم القرى ولعمادة البحث العلمي ،ثم قدمت سعادة
قائدة مبادرة عطاء الدكتورة سمية بنت عزت شرف ً
ً
تفصيليا عن
عرضا
رؤية املبادرة ورسالتها ومحاورها وأهدافها ومخرجاتها خالل العام األول
من انطالقها مشيرة إلى دور املبادرة في تعزيز التعاون والشراكات
الداخلية والخارجية ،وإنشاء قواعد البيانات ذات الصلة بأبحاث
التطوع واملتطوعين وإنجازات الكليات والعمادات في التطوع البحثي،
باإلضافة إلى آلية التطوع في املبادرة .واختتم اللقاء بتكريم عميد البحث
العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل وسعادة وكيلة عمادة البحث
العلمي للجودة والتطوير نظير جهودها في تدريب وتحكيم أعمال الفرق
التطوعية املشاركة في امللتقى ،كذلك تم تكريم مبادرة عطاء على
مشاركتها في الفعاليات من قبل اإلدارة املنظمة للملتقى ،وقد حضر
الحفل مجموعة من رائدات املبادرة ،مثل وكيلة مركز بحوث اللغة
العربية وآدابها الدكتورة هيفاء فدا ،ووكيلة معهد اإلبداع وريادة
األعمال الدكتور فائزة اللحياني ،وسعادة الدكتورة أميرة الصاعدي.

التجارية بجدة
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1439 / 2 / 12هة

جلسة تعاون مشتركة بين جامعة أم القرى
ومدينة امللك عبد هللا الطبية
زار وفد من مدينة امللك عبدهللا الطبية وحدة العلوم والتقنية
بالجامعة ،وتم انعقاد جلسة مشتركة حضرها سعادة مدير وحدة
العلوم والتقنية بالجامعة الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل،
ونائبه سعادة الدكتور عماد عبد الرزاق فلمبان ،وسعادة وكيل عمادة
البحث العلمي للمعلومات الدكتور عبدهللا بن عمر باز ،كما حضرت
سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي الدكتورة هنادي البحيري ،وسعادة
مديرة مركز أبحاث كلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية الدكتورة
سمية حريري ،وعدد من الباحثين ،وحضر ممثلو مركز األبحاث
والتدريب بمدينة امللك عبدهللا الطبية كل من :سعادة املدير التنفيذي
ملركز األبحاث واإلبتكار والتدريب الدكتور خالد سلمان ،وسعادة مدير
وحدة العلوم والتقنية الدكتور أسامة بارشيد ،وسعادة مساعدة مدير
وحدة العلوم والتقنية األستاذة رانية فلمبان .تم افتتاح الجلسة بحمد
هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،ثم تم تقديم عرض عن وحدة
العلوم والتقنية بالجامعة واملشاريع البحثية املنجزة من بداية افتتاح
وحدة العلوم والتقنية عام 2008م ،وشرح آلية التقديم واملوافقة على
املشاريع البحثية وآلية قبوله واعتمادها من قبل الوحدة ،ومن ناحية
أخرى تم تداول ما يقدمه مركز األبحاث والتدريب بمدينة امللك
عبدهللا الطبية من مشاريع بحثية طبية متضمنة التجارب الطبية
الدوائية والسريرية والقيام بدورات طبية تطوعية تهدف لتثقيف
املمارسين الطبيين من جهة واملرض ى من جهة أخرى ،بعدها تم تداول
النقاش فيما يمكن أن يثمر من الجهود البحثية والعلمية باملشاركة بين
عمادة البحث العلمي بالجامعة ومركز األبحاث باملدينة الطبية فيما
يخص وحدة العلوم والتقنية بالجهتين ،وأثمرت الجلسة بالتنسيق
املتبادل من الطرفين فيما يفيد كالهما اآلخر ،وفيما تقتضيه املصلحة
العامة للجهتين ،وهللا املوفق.

والجودة د .هنادي بحيري ،وقائدة مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث
التطوع د .سمية شرف ،والفريق املخصص إلنشاء ودعم قواعد
البيانات الخاصة بالبحوث والباحثين في جامعة أم القرى املكون من
وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية د .نورة فاروقي ،ورائدة عطاء د.
تهاني السبيت املسؤولة عن مشروع قاعدة بيانات الباحثين ،ومساعد
باحث أ.هوازن املجنوني ،ومساعد باحث أ .أفنان الحربي،
وذلك بهدف االطالع على ما ّتم إنجازه في قواعد البيانات ملبادرة عطاء؛
ً
حيث قدمت اللجنة التقنية ً
عرضا متكامال يحتوي على:
 تحليل العمليات في النظام بواسطة حاالت االستخدام .(Use
) Case


مخطط تدفق البيانات ) (DFDبجميع مستوياتها بين املستخدم.

 تصميم قاعدة البيانات ) .( ER
 عرض ،ومناقشة النموذج األولي لواجهات املستخدم ) .(UI
ثم تم االتفاق على الصورة املبدئية للموقع التفاعلي ملبادرة عطاء،
وقواعد البيانات املتصلة به مع حذف وإضافة بعض البنود ذات الصلة
باملتطوعين وبحوث التطوع ،هذا ،وقد تم عرض مجموعة من
َّ
املخصص للمبادرة ،وبعض العمليات
التصورات حول واجهة املوقع
التفاعلية التي تحفظ سهولة استخراج اإلحصاءات ،وضمان حساب
ساعات تطوع الباحثين ًّ
آليا مما يضمن إنجاز مشروع نظام التطوع في
الفترة الزمنية املحددة.

1439 / 2 / 15هة

حضور عمادة البحث العلمي في امللتقى
السعودي للشركات الناشئة
حضور عمادة البحث العلمي في امللتقى السعودي للشركات الناشئة في
جلسة دور الجامعات واملعاهد في تسخير األبحاث لدعم التحول
االقتصادي.

1439 / 2 / 13هة

االجتماع األول للجنة التقنية في مبادرة عطاء
اجتمعت لجنة مبادرة تطوير املواد والقدرات البشرية في البحث العلمي
املختصة بقاعدة بيانات املتطوعين في البحث العلمي وأبحاث التطوع
(عطاء) بحضور مديرة املبادرة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير
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1439 / 2 / 18هة

مشاركة عمادة البحث العلمي في املؤتمر السنوي
للهيئة العامة السعودية للغذاء و الدواء
 2017م
في إطار سعى الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء لتحقيق رؤية
اململكة العربية السعودية  2030بتهيئة البيئة الالزمة للمواطنين وقطاع
األعمال لتحمل مسؤولياتهم بما يضمن سالمة الغذاء ،وجودة وفعالية
الدواء ،وكفاءة وسالمة األجهزة واملنتجات الطبية -عقد املؤتمر السنوي
للهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مدينة الرياض في الفترة من
يوم الثالثاء  18صفر1439هة إلى يوم الخميس  20صفر 1439هة.
اشتملت الفعاليات املصاحبة للمؤتمر على ندوات ومحاضرات
وملصقات علمية وورش عمل ودورات تدريبية .وشاركت عمادة البحث
العلمي بجامعة ام القرى ممثلة في األستاذ الدكتور محمد فوزى رمضان
حسانين املستشار الفني لوكالة الكراس ي البحثية واملشرف األكاديمي
على وحدة تحرير األوراق العلمية باللغة اإلنجليزية بالعمادة في فعاليات
املؤتمر بملصقين علميين :األول بعنوان التركيب الكيميائي والخصائص
الوظيفية للزيوت املعصورة على البارد في السوف السعودي ،والثاني
بعنوان أكسدة اإلستيروالت النباتية في الزيوت الغذائية املعاملة
بالحرارة.

1439 / 2 / 18هة

إطالق نافذة الكترونية خاصة بمركز بحوث
ّ
ّ
العربية وآدابها
اللغة
ّ
ّ
ّ
العلمي نافذة
العربية وآدابها بعمادة البحث
أطلق مركز بحوث اللغة
إلكترونية ّ
ّ
ّ
خاصة به عبر حساب ّ
خاص بتويتر يوم 1439 / 2 / 18
علمي
هة  ،ويهدف الحساب إلى تفعيل رؤية املركز وأهدافه وأخبار مناشطه
عبر قنوات ّ
ّ
االجتماعي .
التواصل
األولويات البحثية :

1439 / 2 / 26هة

عمادة البحث العلمي تجتمع مع رئيسة وحدة
األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي
ً
اجتماعا مع رئيسة
عقدت عمادة البحث العلمي في شطر الطالبات
وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي التابعة إلدارة التعليم
بمكة املكرمة سعادة الدكتورة صباح سمنودي ،وذلك يوم الثالثاء /25
1439 /2هة ،ملناقشة أوجه التعاون البحثي املشترك بين الوحدة واملراكز
ً
والخدمات البحثية في العمادة،يأتي هذا االجتماع تنفيذا لتوجيهات
معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس بأن يركز البحث
العلمي على خدمة املجتمع املكي ،وأن يعمل من أجل تحقيق رؤية
اململكة  ،2030بمتابعة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
ً
وحرصا من العمادة على تأطير أوجه
العلمي الدكتور ثامر الحربي،
التعاون املشترك بين الباحثين في جامعة أم القرى والجهات املستفيدة
من نتائج األبحاث العلمية بما يتناسب مع احتياجات الجهات ،وقد
ً
ً
مختصرا عن هيكلتها اإلدارية ،ومهام الوكاالت
عرضا
قدمت العمادة
املختلفة ،كما عرضت ألهداف املراكز البحثية املتخصصة عامة ومركز
البحوث التربوية والنفسية خاصة ،وتم تقديم دور مبادرة عطاء للتطوع
البحثي وبحوث التطوع في االتفاقيات والشراكات الخارجية ،كما
عرضت سعادة رئيسة وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي
لالحتياجات البحثية والتدريبية لوحدة األبحاث والدراسات بالتعليم
األهلي .وناقشت العمادة سبل تفعيل دور املراكز البحثية في تطوير
ونشر ثقافة البحث العلمي في التعليم األهلي بما يتناسب مع احتياجات
الجهة املستفيدة من تقديم دورات متخصصة في تطوير مهارات القادة
واملعلمات في البحث العلمي ،وتحكيم األبحاث مع التحفيز على التطوع
البحثي لدى منسوبي مدارس التعليم األهلي في مكة املكرمة .حضر
االجتماع سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير
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الدكتورة هنادي بحيري ،وسعادة وكيالت املراكز البحثية الدكتورة
ديانا حماد وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية ،والدكتورة هيفاء
بنت عثمان فدا وكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآدابها ،والدكتورة
نورة بنت صالح فاروقي وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية،
والدكتورة سمية بنت هاشم حريري وكيلة مركز بحوث الطب والعلوم
الطبية ،وسعادة الدكتورة سمية شرف األستاذ املساعد في قسم علم
النفس وقائدة مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع .كما شارك
في إثراء مقترحات التعاون سعادة مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية
الدكتور عبدالهادي بن محضار عيدروس ،وسعادة وكيلة مركز بحوث
العلوم التطبيقية الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة.

1439 / 2 / 26هة

محاضرة (سموم كيميائية في مستحضرات
التجميل)
ضمن اهتمامات مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي
في نشر الثقافة وتعزيز الوعي الصحي في جامعة أم القرى خاصة وفي
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املجتمع عامة؛ فقد أقام املركز محاضرة بعنوان (سموم كيميائية في
مستحضرات التجميل) ،قدمها سعادة الخبير البيئي الدكتور فهد بن
عبد الكريم تركستاني أستاذ الكيمياء املشارك بجامعة أم القرى ،يوم
الثالثاء املوافق  1439-2-25هة ،بمقر عمادة البحث العلمي في
العابدية ،وتم نقلها بالتزامن إلى مقر الطالبات بالزاهر قاعة الجوهرة،
وإلى الكليات الطبية في العابدية ،وكذلك إلى وكالة عمادة الدراسات
الجامعية للطالبات في مقر املنصور ،وقد تضمنت املحاضرة املحاور
التالية:
 .1أنواع املستحضرات التجميلية والعناية الشخصية.
 .2املواد الكيميائية املستخدمة يوميا ومخاطرها على الصحة.
 .3مركبات الفثاالت وتخنيث األسماك والذكور واالختالل الهرموني.
 .4كحل العيون وسمومية الرصاص.
 .5العطور وسموم األعصاب.
 .6هيدروكينون املبيضة للبشرة.
 .7جسيمات النانو وتأثيرها على العصب البصري والدماغ ،ومراهم
الوقاية من أشعة الشمس.
 .8بودرة التلك وسرطان املبيض.
 .9إحصائيات مخيفة للسموم الكيميائية ملستحضرات التجميل.
 .10نقاش مفتوح.
وقد حضر املحاضرة لفيف من املهتمين والباحثين يتقدمهم عميدة
الدراسات الجامعية للطالبات سعادة الدكتورة هالة بنت سعيد
العمودي ،ووكيلة عمادة الدراسات الجامعية للشؤون التعليمية
سعادة األستاذة الدكتورة شيخة بنت سعود عاشور ،ووكيل عمادة
البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية سعادة الدكتور
محمد بن حسن مختار ،ومجموعة من وكيالت املراكز البحثية
بالجامعة ،ووكيالت الجامعة ،ووكيالت األقسام ،كما حضر العديد من
عضوات هيئة التدريس ،وطالبات الجامعة وزائرات من خارج الجامعة
من هيئات التعليم ووزارة الصحة ،وقد أجاب املتحدث على كافة
االستفسارات واألسئلة ،وكان ملحاور املحاضرة صدى ًّ
قويا بين
بمزيد من هذه
الحاضرين ،ونالت املحاضرة استحسان الجميع وطالبوا ٍ
ً
وأخيرا تم شكر وتكريم الناشط الخبير
اللقاءات العلمية التوعوية،
البيئي سعادة الدكتور فهد بن عبد الكريم تركستاني ،كما قامت وكيلة
مركز بحوث العلوم التطبيقية سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد
كتوعة بشكر وتكريم كل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية من منسوبي
العمادة والطالبات ملساهمتهم في الترتيبات ،وتم شكر الحضور،
وسيستمر مركز بحوث العلوم التطبيقية -إن شاء هللا -في املساهمة في
تحقيق أهداف وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز

البحثية في مواكبة املستجدات ،ونشر الثقافة والتوعية.

1439 / 3 / 1هة

لقاء ًّ
مركز بحوث اللغة العربية ينظم ً
علميا
ّ
بعنوان ّ
ّ
العلمي)
(التحرير اللغوي في البحث

ً
ّ
ّ
البحثية بالعمادة،
العلمي ووكالة املراكز
انطالقا من رؤية عمادة البحث
ّ ّ
ّ
ِوفي إطار الحراك املهار ّي
البحثي اللغو ّي ملنسوبات جامعة ّأم
املعرفي
ّ
ّ
ّ
ًّ
العربية وآدابها ً
علميا بعنوان:
لقاء
القرى؛ نظم مركز بحوث اللغة
ّّ
ّ
ّ
ّ
العلمي) من تقديم سعادة وكيل عميد كلية
(التحرير اللغو ّي في البحث
ّ
العلمي ّ
العربية ّ
ّ
ّ
الدكتور عبدهللا بن
للدراسات العليا والبحث
اللغة
ّ
ّ
املسملي ،وذلك يوم األربعاء املوافق 1439/2/26هة ،بقاعة
محمد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي ،وقد تحدث سعادة الدكتور
املسملي
التدريب بعمادة البحث
على مدار ساعتين عن موضوعات عديدة ،منها :خصائص ّ
التحرير
ّ
ّ ّ ّ
والترابط ّ
الل ّ
ّ
غوية،
الن ّص ّي ،وروافد الكتابة
البحثي ،وعناصر بناء النص،
ومكمالت ّ
ّ
والت ّثبت اللغو ّي ،ومحاذير األساليبّ ،
ّ
البحثي ،هذا،
التحرير
ّ
وقد أثرى اللقاء مجموعة املداخالت ّ
والتعقيبات التي أتت خاللهِ ،وفي
ّ
بهي ضاق به املكان؛ ّ
العلمي بحضور ّ
ّ
ألهم ّية
خاتمته ،كما حظي اللقاء
املوضوع وغزارة علم َّ
املقدم له ،وطالبت املجتمعات بإعادة هذا اللقاء،
ّ
ائية أخرى تعلي من مهار ّ
ّ
وتقديم برامج إثر ّ
البحثية في املجال اللغو ّي،
اتهن

ّ
ّ
خطتها ّ
التط ّ
ويرية
هذا ،وستتولى العمادة -بحول هللا تعالى-وحسب
ّ
تقديم الجديد املفيد الذي تتواله سعادة وكيلة عميد عمادة
العلمي للجودة ّ
ّ
والتطوير رئيسة مبادرة " تطوير املوارد
البحث
ّ
ّ
ّ
والقدرات البشرية في البحث العلمي " الدكتورة هنادي بحيري،
ّ
ّ
ومما تجدر اإلشارة إليه واإلشادة به ،والشكر فيه لعمادة البحث
ّ ّ
ممثلة بسعادة عميدها ّ
ّ
الدكتور
عبدالرحمن األهدل الذي
العلمي
ً
ّ
البحثية ،وحرصه على تقديم
ال يألو جهدا في دعم مراكز العمادة
ّ
ّ
ّ
كل مايفيد مجتمع املعرفة ،ومايحقق الخطط الطموحة ،وهللا
نسأل ّ
التوفيق ّ
والسداد للجميع.

يوم األحد املوافق  8ربيع األول 1439هة ،في تمام الساعة الواحدة
برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،وبحضور
الجهات البحثية في الجامعة؛ ملناقشة نسب إنجاز توصيات الهيئة
الوطنية للمعيار العاشر ،واإلجراءات التنفيذية التي اتخذتها وكالة
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،بدعم وتوجيه من سعادة
الدكتور ثامر الحربي ،وقد استعرضت اللجنة متطلبات املعيار،
ومؤشرات األداء الرئيسية املتطلبة لالعتماد املؤسس ي بما فيها مؤشرات
املعيار الخاصة بالكليات والبرامج في الجامعة ،وخرجت اللجنة
بتوصيات كانت من أهمها إنشاء أربع لجان فرعية تهتم بجمع اإلنتاج
العلمي املنشور في الكليات إلكمال قيمة املؤشرات ،باإلضافة إلى ما
أنجزته اللجنة بخصوص الجهات البحثية في الجامعة التي تشمل:
عمادة البحث العلمي ،وعمادة الدراسات العليا ،ومعهد املخطوطات
وإحياء التراث اإلسالمي ،ومعهد اإلبداع وريادة األعمال ،ومعهد البحوث
والدراسات االستشارية ،ومعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
والعمرة ،وشركة وادي مكة للتقنية ،هذا ،وستعقد اللجنة ً
الحقا ورشة
عمل موجهة لوكالء ووكيالت الدراسات العليا والبحث العلمي لشرح
آليات عمل املعيار ،واملطلوب تنفيذه في الفترة الزمنية القادمة ملواكبة
أعمال معايير االعتماد املؤسس ي التي تحظى بمتابعة من سعادة وكيل
الجامعة للتطوير وريادة األعمال ،وعمادة التطوير والجودة.

1439 / 3 /12هة

اجتماع لجنة تطوير نظام قاعدة بيانات باحثي
جامعة أم القرى (باحث)
ً
اجتمعت يوم الخميس املوافق 5/3/1439هة ،الساعه  12ظهرا لجنة
مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث العلمي ،لالطالع على
ما تم إنجازه في نظام قاعدة بيانات الباحثين؛ والتي يتم تطويرها في إطار
الخدمات التي تسعى عمادة البحث العلمي لتطويرها لخدمة الباحثين.
وقد ُعقد االجتماع بحضور مديرة املبادرة وكيلة عمادة البحث العلمي

1439 / 3 /9هة

اجتماع لجنة املعيار العاشر للبحث العلمي
في إطار اهتمام وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
ً
باالعتماد املؤسس ي ،وتنفيذا لتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور
بكري بن معتوق عساس -فقد عقدت لجنة املعيار العاشر اجتماعها

للتطوير والجودة الدكتورة هنادي بحيري ،واملسؤولة عن مشروع
قاعدة بيانات الباحثين الدكتورة تهاني السبيت ،والدكتورة خلود
الثبيتي رئيسة لجنة التميز في التسجيل في املحركات البحثية ومساعد
باحث األستاذة إسراء املحمادي ،وقد قدمت اللجنة التقنية للمشروع
ً
ً
عرضا متكامال يحتوي على:
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 تحليل العمليات في النظام بواسطة حاالت االستخدام ) .( Use Case مخطط تدفق البيانات ) (DFDبجميع مستوياتها بين املستخدموالنظام .
-تصميم

قاعدة

البيانات )

diagram

ER

(.

 عرض ،ومناقشة النموذج األولي لواجهات املستخدم ).(UIوتم االتفاق على الصورة املبدئية للموقع التفاعلي لنظام قاعدة بيانات
الباحثين ،وقواعد البيانات املتصلة به ،هذا ،وقد تم عرض مجموعة
َّ
املخصص للقاعدةK.
من التصورات حول واجهة املوقع
وتجدر اإلشارة هنا ألهداف نظام قاعدة بيانات الباحثين (باحث) ،والتي
يمكن تلخيصها فيما يلي:
 أهداف تخص الباحثين من خالل توفير محرك بحثي ألهم األبحاث
املنشورة من قبل منسوبي الجامعة على اختالف تخصصاتهم
واهتماماتهم البحثية ،مع تسهيل البحث في القاعدة بعدة طرق
كالبحث باسم الباحث ،أو عنوان البحث ،أو وعاء النشر ،وغيره.
 أهداف تخص متخذي القرار في الجامعة من خالل توفير قاعدة
معرفية تساهم في تطوير السياسات واللوائح ،وتحديد األولويات
من خالل استقراء الواقع ً
بناء على مؤشرات علمية.
 أهداف تخص القطاع التعليمي في اململكة من خالل توفير أدوات
تساهم في تقويم النشاط البحثي لجامعة أم القرى ومقارنته
باملؤسسات البحثية األخرى؛ مما يساهم في التخطيط املستقبلي،
ّ
وتحقق الحضور
املشرف للجامعة على املستوى املحلي،
واإلقليمي ،والعالمي من خالل التعريف باإلنجازات البحثية
للجامعة ،هذا ،وهللا املوفق.

1439 / 3 /15هة

مركز البحوث التربوية والنفسية بعمادة البحث
العلمي يعقد لقاء (تجربة نجاح فريق بحثي)
عقد مركز البحوث التربوية والنفسية بعمادة البحث العلمي ،بالتعاون
مع وكالة عمادة كلية التربية (شطر الطالبات) ً
لقاءا بعنوان :تجربة نجاح
فريق بحثي "مشروع األمن الفكري" ،وذلك يوم الخميس /3 /12
1439هة ،في قاعة ( ،)206بمبنى كلية التربية بالزاهر ضمن إطار اهتمام
عمادة البحث العلمي بتنشيط مشاركة عضوات هيئة التدريس بكلية
التربية للعمل في فرق بحثية والذي يعتمد عليه عمل املراكز البحثية،
افتتحت وكيلة املركز اللقاء بالترحيب بالحاضرات ،وتوجيه الشكر
لوكيلة كلية التربية على تقديم التسهيالت اإلدارية الالزمة إلقامة اللقاء،
وإلى عضوات الفريق البحثي لتفضلهم باملشاركة ،ثم عرضت دور وكالة
املراكز البحثية بعمادة البحث العلمي في تحويل "األمن الفكري" من
فكرة بحثية تمثل حاجة وطنية إلى مشاريع بحثية ،باإلضافة إلى
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اإلجراءات التي نفذتها الوكالة قبل الوصول إلى مرحلة توقيع عقود
التمويل ،تال ذلك تعريف بعضوات الفريق البحثي املشاركات في اللقاء،
استهلت عضوات الفريق البحثي عرضهن بتوجيه الشكر لعميد عمادة
ً
عرضا شمل بناء
البحث العلمي ،وإلى وكيلة كلية التربية ،ثم قدمن
الفريق البحثي ،فالخطوات التي اتبعنها في تقديم املقترح البحثي الذي
وتأن ،ومناقشة املطلوب
اعتمدن فيه قراءة عناصر املقترح البحثي بدقة ٍ
في كل عنصر من عناصر املقترح البحثي ،ثم توزيع املهام بالتشاور
واالختيار ،وأشرن خالل عرض مراحل التحكيم إلى نسب االستالل
املسموحة ،وعناصر التحكيم التي خضع لها املشروع ،وبعد ذلك
عرضن سياسة إدارة الفريق البحثي التي تتلخص في التنسيق بين أعضاء
الفريق لتوزيع املهام ،تنظيم االجتماعات ،تحديد سياسة توزيع املهام،
وربط تنفيذ املهام بجدول زمني ،أما أسلوب إدارة الفريق
البحثي ،فاعتمد على املرونة ،واالنضباط ،واملتابعة ،والشفافية،
والعالقات اإلنسانية الجيدة ،ومن خالل الطرح ناقشن الصعوبات التي
واجهتهن وأساليب التغلب عليها ،واختتم اللقاء بتكريم عضوات الفريق
البحثي وشكر الحاضرات ،وقد عبرت الحاضرات عن رضاهن عن
محتوى اللقاء ،وأهميته في تحفيزهن على العمل في فرق بحثية ،وأبدين
الرغبة في إقامة املزيد من اللقاءات املشابهة ،وقد شارك في اللقاء رئيسة
الفريق البحثي سعادة األستاذة الدكتورة لؤلوة بنت عبدالكريم
القويفلي ،وعضوتا الفريق البحثي كل من :سعادة
الدكتورة آمال محمد عتيبة ،وسعادة الدكتورة حنان صالح الدين
الحلواني ،وأدار اللقاء وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية سعادة
الدكتورة ديانا بنت فهمي حماد ،حضر اللقاء كل من وكيلة عمادة

البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي سعادة
الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري ،ووكيلة كلية التربية سعادة
الدكتورة عبير بنت محمد الصبان ،ووكيلة عمادة الدراسات
العليا سعادة الدكتورة ميسون بنت زايد البنيان ،ووكيلة مركز
بحوث الطب والعلوم الطبية سعادة الدكتورة سمية بنت هاشم
حريري؛ باإلضافة إلى أصحاب السعادة وكيالت األقسام بكلية
التربية ،وجمع من عضوات هيئة التدريس بالكلية ،وطالبات
الدراسات العليا.

1439 / 3 /25هة

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
تقيم ورشة عمل عن (املعيار العاشر)
في إطار اهتمام الجامعة باالعتماد املؤسس ي ومتطلباته ،أقامت وكالة
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يوم االثنين املوافق -3-23
143هة ،ورشة عمل بعنوان (معيار البحث العلمي :متطلبات االعتماد
املؤسس ي من الكليات والبرامج األكاديمية)؛ ملناقشة دور البحث العلمي
في الكليات في االعتماد املؤسس ي ،ولبيان أهمية جمع البيانات املطلوبة
الستيفاء متطلبات معيار البحث العلمي مع عرض جهود الجهات
البحثية في جمع البيانات لتقديم الدراسة الذاتية مع األدلة والبراهين
املوائمة مع مستوى البحث العلمي في جامعة أم القرى .استهلت الورشة
بكلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،ركز فيها على أن
رؤية  2030في البحث العلمي قد اقتضت بأن يتوجه البحث العلمي في
جامعة أم القرى لتطوير املعرفة واستثمارها ..فأصبح االهتمام ليس
بعدد األبحاث املنشورة فقط ،وإنما بنوعية هذه األبحاث ،وجودة
أوعية النشر املختارة في التخصصات املختلفة ،وقد تم ترجمة هذه
التوجهات بدعم من معالي مدير جامعة أم القرى بتشجيع البحث
العلمي في مختلف ميادينه مع التركيز على األولويات البحثية ملواجهة
املشكالت املجتمعية والتنموية ملنطقة مكة املكرمة خاصة ،وللمملكة
عامة .وفي إطار دعم التوجهات البحثية للخروج بمنتجات قابلة
للتسويقَّ ،
قدمت الجامعة الدعم املادي عن طريق املنح البحثية
ألعضاء هيئة التدريس املتميزين ،كما قدمت كل سبل التيسير للباحثين
ً
خارجيا للرفع من جودة اإلنتاج البحثي للجامعة ،وزيادة
املدعومين
املنتجات املعرفية ،قدم بعدها سعادة عميد البحث العلمي الدكتور
عبدالرحمن األهدل كلمة ألقى الضوء فيها على أهمية املعيار العاشر
لعمادة البحث العلمي؛ إذ تشكل نسبة متطلبات استيفاء املعيار من
العمادة ما يقارب  %60من قيمة املعيار على املستوى املؤسس ي ،وذلك
بما ترفده العمادة من منح بحثية فردية ،أو منح للمراكز البحثية مع
اهتمامها بالشراكات الخارجية ،والتحول لالستثمار املعرفي ،كما قدم
سعادة عميد التطوير والجودة النوعية الدكتور محمد ثابت كلمة بارك
فيها اهتمام الجامعة ،وحراكها؛ الستيفاء متطلبات املعايير ،وأثني على
جهود لجنة املعيار العاشر مع تشجيعه ،وتحفيزه لألعضاء على ضرورة
االنتهاء في الفترات الزمنية املحددة ملواكبة باقي املعايير في االعتماد
املؤسس ي ،وبعد ذلك بدأت الجهات البحثية بعرض جهودها،
والخطوات املتبعة الستكمال متطلبات توصيات الهيئة الوطنية،
وتنفيذ التقويم الذاتي الداخلي في الجهة ،وعرضت بعدها سعادة وكيلة
عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي ومنسقة
املعيار الدكتورة هنادي بحيري آللية جمع البيانات من الجهات
البحثية ،واملطلوب من الكليات األكاديمية في الفترة القادمة ،كما
أشارت إلى تقسيم العمل في املعيار الى أربع لجان فرعية تم تقسيمها
ً
وفقا للتخصصات املتقاربة ،ولها نموذج لجمع بيانات أعضاء هيئة
التدريس البحثية على النحو التالي:

 البيانات البحثية ألعضاء هيئة التدريس  -املجموعة الفرعية
األولى –(الكليات الشرعية والفروع) رئيسها( :د .فيصل بارويس -
وكيل عمادة البحث العلمي)
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1585
 البيانات البحثية ألعضاء هيئة التدريس  -املجموعة الفرعية
الثانية – (الكليات اإلنسانية) رئيسها( :د .ناصر الشهراني وكيل
معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي)
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1617
 البيانات البحثية ألعضاء هيئة التدريس  -املجموعة الفرعية
الثالثة –(الكليات العلمية والهندسة والحاسب) رئيستها( :د.
ميسون البنيان وكيلة عمادة الدراسات العليا)
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1624
 البيانات البحثية ألعضاء هيئة التدريس  -املجموعة الفرعية
الرابعة  -الكليات الطبية والصحية) رئيسها( :د .محمد مختار -
وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز واملجموعات البحثية(
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/1628
وقد انتهي اللقاء باألسئلة ،واالستفسارات عن نوعية األدلة ،والنماذج
املطلوب تعبئتها من أعضاء هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا،
واختتم اللقاء بكلمة تحفيزية لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الستكمال متطلبات املعيار من الكليات في الفترة الزمنية
املحددة.
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1439 / 3 /26هة

لقاء مركز بحوث الطب والعلوم الطبية
بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية بكلية
الطب

1439 / 3 /25هة

وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع تقدم دورة
(النجاح واإلنجاز في بيئة العمل)
بدعوة كريمة من كلية الطب (شطر الطالبات) ،قدمت سعادة وكيلة
عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع د .سمية بنت عزت
شرف دورة تطوعية بعنوان )النجاح واإلنجاز في بيئة العمل) وذلك
لعضوات هيئة التدريس واملنسوبات في الكليات الطبية ،واشتملت
الدورة على أهداف مختلفة ،منها :التعرف على مفهوم النجاح ،واإلنجاز
في بيئة العمل ،والتعرف على سمات األفراد الناجحين ،والتعرف على
املقاييس واالستبيانات املستخدمة لقياس مهارات النجاح ،وقياس
مهارة النجاح واإلنجاز لدى منسوبات الكليات الطبية ،وتقديم
التوصيات العلمية حول كيفية حصر وكتابة اإلنجاز ،واملهام العلمية،
والعملية ،وتقديم موجز عن الدراسات البحثية ،واإلحصائية التي
تناولت معوقات النجاح في البيئات املهنية املختلفة ،وقد حضر الدورة
ما يقارب من خمسين عضوة من منسوبات الكليات الطبية ،باإلضافة
إلى سعادة وكيلة مركز بحوث الطب والعلوم الطبية سعادة الدكتورة
سمية بنت هاشم حريري ،ووكيلة كلية الطب د .عبير برهمين ،وانتهت
الدورة بتكريم املدربة من قبل الكلية نظير جهودها التدريبية.
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عقد مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي بالتعاون
ً
مع وكالة الشؤون التعليمية والتطوير بكلية الطب لقاء بعنوان" معا
نحو بيئة بحثية جاذبة "وذلك يوم األحد املوافق 1439-3-20هة ،في
مدرج كلية الطب بمبنى الكليات الصحية  .افتتحت اللقاء سعادة وكيلة
الشؤون التعليمية والتطوير الدكتورة ندا باجعيفر مرحبة بمنسوبي
ً
عمادة البحث العلمي ،وشاكرة ملركز بحوث الطب والعلوم الطبية ممثال
في وكيلته الدكتورة سمية حريري ،ولعمادة البحث العلمي ،بعد ذلك
عرضت سعادة الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عمادة البحث
ً
ً
العلمي للجودة والتطوير تعريفا مفصال عن عمادة البحث العلمي
ووكاالتها وخدماتها ،موضحة سعادتها وحدات العمادة املساندة لتقديم
العون واملساعدة في مجال املقترحات البحثية ،وتحريرها بما يساعد على
ّ
ًّ
وخارجيا ،والرفع من
داخليصا
زيادة فرص الدعم للمشاريع البحثية
مستوى جودة املخرجات البحثية بما يتوافق مع رؤية ( ،)2030بعد
ذلك تم عرض برنامج سفراء مع سعادة الدكتورة هيفاء فدا وكيلة مركز
بحوث اللغة العربية واملشرفة على برنامج سفراء كمنحة بحثية للطالب
والطالبات للمشاركة في املؤتمرات ،مفصلة سعادتها شروط التقديم،
وأهدافه وامليزانية ومخرجاتها ،تال ذلك عرض مفصل لبرنامج مترجم مع
سمية حريري
البرنامج،
على
املشرفة
الدكتورة
موضحة الفئة املستهدفة ،وشروط التقديم ،وامليزانية ،ومخرجات
املشروع  .شاركت في اللقاء ً
أيضا وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع
البحثي وبحوث التطوع سعادة الدكتورة سمية شرف بعرض مفصل
عن مبادرة عطاء ،وأهدافها ،وأهميتها ،موضحة ً
أيضا قاعدة البيانات
املخصصة للمبادرة ،تال ذلك فتح باب الحوار ،والرد على االستفسارات،
اختتم اللقاء بتكريم عمادة البحث العلمي من قبل وكالة كلية الطب
للشؤون التعليمية والتطوير ،وقد عبر الطالبات في الكليات الطبية
ومنسوباتها بأهمية حضور اللقاءات البحثية من هذا النوع ،حضر

اللقاء كل من وكيلة كلية الطب سعادة الدكتورة عبير برهمين،
وسعادة وكيلة الشؤون األكاديمية بكلية الطب الدكتورة ألطاف
عبدالخالق ،ووكيلة مركز بحوث الصيدلة سعادة الدكتورة آالء
القحطاني ،املشرفة األكاديمية للعلوم الطبية سعادة الدكتورة
هيفاء حجازي ،باإلضافة إلى أصحاب السعادة رئيسات األقسام،
وجمع من عضوات هيئة التدريس وطالبات الكليات الطبية.

1439 / 3 /29هة

ورشة عمل ملناقشة أولويات تحسين مبادرة
تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث
العلمي
1439 / 3 /26هة

وفد من البنك اإلسالمي يزور عمادة البحث
العلمي
زار وفد من البنك اإلسالمي للتنمية عمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى ،يوم األربعاء املوافق 1439-3-26هة ،وذلك برئاسة سعادة
املهندس محمد جمال الساعاتي املستشار الخاص لنائب رئيس
البنك ،رافقه عدد من مدراء اإلدارات منهم الدكتور أحمد حريري،
واألستاذ خليل أحمد حسان مدير البرامج القطرية وفريقهم ،وكان في
استقبالهم سعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن
األهدل ،ووكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر الدكتور
عبدهللا باز ،ووكيل العمادة الدكتور فيصل بارويس ،ووكيل العمادة
للمراكز البحثية الدكتور محمد مختار ،ووكيلة العمادة للجودة
واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي بحيري ،ووكيلة العمادة للتطوع
البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية شرف ،وقد كانت هذه الزيارة
استجابة لدعوة قدمها عميد عمادة البحث العلمي لنائب رئيس البنك
قبل أسبوعين عندما كان في زيارة للبنك اإلسالمي للتنمية في جدة برفقة
وكيل العمادة للمعلومات والنشر ،ووكيل العمادة للمشاريع واملنح
البحثية ،حيث دار الحديث حول التعاون البحثي بين الجامعة والبنك
اإلسالمي للتنمية ،وفرص دعم البحوث ،واالستفادة من مخرجاتها.
ً
واستكماال ملا تمت مناقشته ً
سابقا ،بحث الطرفان مجاالت التعاون
البحثي املختلفة بما في ذلك التطوع البحثي ،وورش عمل االحتياجات في
مجاالت عمل البنك ،باإلضافة لتوطين التقنية والخدمات البحثية بما
يالئم احتياجات مكة املكرمة ،والدول األعضاء في البنك ،وغيرها من
القضايا ذات النطاق املحلي ،والعالمي ،وكانت جلسة عصف ذهني ملا
يمكن أن يتعاون فيه الطرفان من أجل تسخير العلوم والخبرات في
الجامعة ،والبنك للخروج بأفضل النتائج لخدمة وطننا الغالي واألمة
اإلسالمية ،وقد اتفق الطرفان على استكمال الحوار من أجل الوصول
إلى نموذج العمل املشترك األفضل ،على أن يكون ذلك خالل الفصل
الحالي إن شاء هللا.

أقامت لجنة إدارة مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث
العلمي ورشة عمل يوم األربعاء املوافق  ،2017 /12 /6بعنوان مناقشة
التحديات لتحسين آداء املبادرة ،ناقشت فيها اللجنة عوامل القوة
والضعف ،والفرص والتحديات التي مرت بها البرامج التدريبية التي
أطلقتها العمادة من تاريخ  2017 /10 /23إلى 2017 /12 /6م،
وتضمنت عدد  17دورة تدريبية موزعة على أربعة برامج تدريبية:
.1
.2
.3
.4

برنامج مستشار في البحت العلمي.
برنامج تهيئة الباحثين الجدد.
برنامج تقنيات البحث العلمي.
برنامج التطوع البحثي وبحوث التطوع.

ا
قدمت الدورات لعدد ( )337من أعضاء هيئة التدريس موزعة وفقا
للكليات التالية:
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الدكتور سامي بن صدقة أشقر ،واألستاذة روابي بنت سهيل قاض ي،
واحتوى اللقاء على عرض شيق من دراسات طبية بحثية موثقة ،وصور
لبعض املضاعفات ،وأسباب اإلصابة بمثل هذه االلتهابات والعدوى،
وتم طرح أسئلة تفاعلية خالل العرض لجذب الطالبات للمحتوى،
وبنهاية العرض تم الرد على بعض استفسارات الطالبات وفتح الحوار
معهن لالستفادة  .اختتم اللقاء بتكريم الفريق البحثي املعد للعرض

والدراسة من قبل قائدة ثانوية دار البشرى األهلية األستاذة رانيا
البشرى
العامة ملدارس
خواجة ،واملديرة
حامد
األهلية األستاذة سميرة يوسف شقدار.

1439 / 3 /30هة

ّ
ّ
العربية
مشاركة وكيلة مدير مركز بحوث اللغة
ّ
في ندوة  :األدب واملعرفة اللغوية

ّ
العربية ّ
ّ
الدكتورة هيفاء بنت
شاركت وكيلة مدير مركز بحوث اللغة
ّ
اللغوية ) ّ
عثمان ّ
بالتعاون مع
عباس فدا في ندوة ( األدب واملعرفة
الس ّ
العلمية ّ
ّ
ّ
ّ
العربي وقسم األدب بجامعة ّأم
عودية لألدب
الجمعية
ّ
ّ
ّ
العربية  ،وذلك يوم
العالمي للغة
القرى  ،وفي إطار االحتفاء باليوم
ّ
الثالثاء  1439 / 3 / 30ه املوافق  2017 / 12/ 18م  ،بالبحث املوسوم
ً
 ( :بين البالغة واملعجم – كتاب ّ
ّ
أنموذجا ) .
األصفهاني
الراغب

1439 / 3 /30هة

محاضرة توعوية ودراسة بحثية ملركز بحوث
الطب والعلوم الطبية ملدارس البشرى الثانوية
َّ
قدم مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي بجامعة
أم القرى ،يوم الخميس املوافق  14ديسمبر 2017م،
محاضرة توعوية ،ودراسة بحثية لطالبات مدارس البشرى الثانوية
األهلية بمكة املكرمة بعنوان "أظافري جزء من صحتي" ،جاء ذلك
بطلب من إدارة املدرسة لتوعية الطالبات بأضرار إطالة األظافر ًّ
علما؛
حيث قدم املركز البحثي بقيادة وكيلة املركز الدكتورة سمية بنت
هاشم حريري ،والفريق البحثي املعد للدراسة من كلية الطب سعادة
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1439 / 4 /1هة

مشاركة مركز بحوث الصيدلة في الحملة
التوعوية (االستخدام الخاطئ للمضادات
الحيوية )
شاركت عمادة البحث العلمي متمثلة بمركز البحوث الصيدلية
بالتعاون مع نادي الصيدلة ،ونادي اإلبداع وريادة األعمال بعمادة
شؤون الطالب بجامعة أم القرى في حملة توعوية بعنوان "االستخدام
الخاطئ للمضادات الحيوية والتوعية بمرض العصر املزمن الصداع"،
تحت شعار "استخدمها صح" ،التي أقيمت بمركز الضيافة التجاري
بمكة املكرمة يوم الخميس والجمعة املوافق  27-26من ربيع األول
1439هة.
حيث تهدف الحملة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد املجتمع بماهية
املضادات الحيوية ،وكيفية استخدامها الصحيح ،والتعرف على
األضرار التي قد تتسبب بها في حالة تناولها بشكل خاطئ دون وصفات
طبية.
تضمن ركن مركز بحوث العلوم الصيدلية بعمادة البحث العلمي
بإشراف وكيلة املركز الدكتورة آالء آل ظافر القحطاني التعريف
باملركز ،وأهدافه ،ومدى أهمية البحث العلمي في خدمة املجتمع ،كما
شارك باستبيان بعنوان "املضادات الحيوية الداء والدواء" ،وذلك
لقياس مدى وعي وإدراك املجتمع السعودي باالستخدام الصحيح
للمضادات الحيوية ،وما يترتب عليه من مخاطر ،باإلضافة إلى عدة
أهداف أخرى ومنها:
.1
.2
.3
.4

قياس مدى معرفة املجتمع باملخاطر الناجمة عن سوء
استخدام املضادات الحيوية.
دراسة العالقة بين مستوى التعليم لدى الفرد ،وسوء
استخدام املضادات الحيوية.
دراسة العالقة بين املصابين باألمراض املزمنة ،واستخدام
املضادات الحيوية.
دراسة العالقة بين التدخين ،واستخدام املضادات الحيوية.

وقد بلغ عدد املشاركين واملشاركات  200من مختلف فئات املجتمع،
وسيتم تحليل النتائج ،واالستفادة منها في إطار عمل مركز البحوث
والباحثين املشاركين في إعداداها ،ومراجعتها ،كما استقبل الركن ع ً
ددا
من الزوار منهم عميد كلية الصيدلة الدكتور أحمد بابلغيث ،ووكيل
عميد شؤون الطالب الدكتور عمر سنبل ،واستشاري طب األسرة
الدكتور فواز تركستاني ،ووكيلة عميد البحث العلمي لبحوث التطوع
الدكتورة سمية آل شرف ،ووكيل ووكيلة التعليم اإللكتروني والتعليم
عن بعد الدكتور ياسر الحازمي ،والدكتورة هناء يماني

1439 / 4 /1هة

عمادة البحث العلمي تبحث سبل التعاون مع
وزارة الحج و العمرة
زار وفد من عمادة البحث العلمي وزارة الحج ممثلة في وكالة الوزارة
لشؤون نقل الحجاج واملعتمرين صباح يوم االثنين املوافق -3-30
1439هة ،وذلك؛ لبحث سبل التعاون في املجاالت البحثية املختلفة التي
َّ
تخدم اإلدارات ذات العالقة بالوزارة ،وقد مثل الوفد سعادة عميد
عمادة البحث العلمي د .عبدالرحمن األهدل ،وسعادة وكيل العمادة
للمعلومات د .عبدهللا الباز ،وسعادة وكيلة العمادة للجودة والتطوير
واالعتماد األكاديمي د .هنادي البحيري ،وسعادة وكيلة العمادة للتطوع
البحثي وبحوث التطوع د .سمية آل شرف .باإلضافة إلى سعادة رئيس
مركز بحوث العلوم االجتماعية د .عبدالهادي العيدروس ،وسعادة
وكيلة رئيس مركز بحوث الطب والعلوم الطبية د .سمية
حريري ،وسعادة وكيلة رئيس مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية
د .نورة الفاروقي .وكان في استقبالهم سعادة وكيل وزارة الحج و
العمرة لشؤون نقل الحجاج واملعتمرين د .محمد سمسم ،ومجموعة
ً
صباحا
من مدراء اإلدارات ،وقد بدأ االجتماع في تمام الساعة التاسعة
بعرض فيلم تعريفي عن الجامعة وعمادة البحث العلمي ،ثم قدم عميد
ً
ًّ
تعريفيا عن العمادة والوكاالت واملراكز
عرضا
عمادة البحث العلمي
البحثية التي تتبعها ،ثم عرض وكيل وزارة الحج لشؤون نقل الحجاج
ً
ً
عرضا مفصال عن الوزارة ووكاالتها وإداراتها ،ثم عرض
واملعتمرين
خاص بوكالة النقل واملشاريع التابعة لها ،ومنطلقات التطوير الخاصة
بها ،كما قدم مدراء اإلدارات نبذة مبسطة عن أعمالهم ،وتطلعاتهم
إلى كل بما يختص بإدارته ،واتفق الطرفان على أن يتم استكمال
النقاش حول نقاط التعاون املشتركة بما يخدم أهداف الوزارة ،ويحقق
االستفادة من الخدمات البحثية ،والتطوعية ،والتطويرية ،والتقنية في
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وكاالت العمادة واملراكز البحثية املختلفة ،وانتهى االجتماع في تمام
ً
صباحا.
الساعة الحادية عشر والنصف

البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية آل
شرف ،وأدار الورشة في شطر الطالب سعادة وكيل عمادة البحث
العلمي الدكتور فيصل بارويس ،وقد حرص املدربان على االستفادة من
خبرات الحضور في تعبئة نماذج االحتياجات التدريبية للباحث العلمي
ً
ً
خصوصا ،مع اقتراح الدورات التدريبية التي
عموما وللمتطوع البحثي
تلبي االحتياجات املهارية ،و املعرفية للباحثين ،هذا ،وقد حضر الورشة
لفيف من العمداء ،ووكالء ،ووكيالت البحث العلمي ،ومجموعة من
أعضاء هيئة التدريس املهتمين بالتطوع البحثي.
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عمادة البحث العلمي تقيم ورشة االحتياجات
التدريبية في مجال التطوع البحثي و بحوث
التطوع
برعاية كريمة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي أقامت عمادة البحث العلمي
ممثلة في وكالة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع ورشة
عمل بعنوان "االحتياجات التدريبية للباحثين في مجال التطوع
البحثي وبحوث التطوع من وجهة نظر القيادات األكاديمية
والبحثية" ،وذلك يوم الخميس املوافق 1439-3-3هة؛ حيث هدفت
الورشة إلى تهيئة البيئة البحثية املالئمة للباحثين في مجال التطوع
البحثي وبحوث التطوع ،ومشاركة الباحثين والقيادات األكاديمية
والبحثية في وضع االحتياجات التدريبية ،والخروج بتصور مبدئي عن
خطة تدريبية للباحثين املتطوعين واالحتياجات التدريبية لبحوث
التطوعُ .
افتتحت الورشة بكلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي عن أهمية التطوع كقضية استراتيجية كونه أحد
أهداف رؤية اململكة االقتصادية التنموية  ،2030ومدى الحاجة
ُ
الفعلية الستحداث وكالة تعنى بتقديم الخدمات البحثية التطوعية
واألبحاث العلمية في مجال التطوعً ،
مثمنا دعم معالي مدير الجامعة
الدكتور بكري بن معتوق عساس للجهود البحثية بجامعة أم القرى،
ً
وشاكرا لعمادة البحث العلمي جهودها الحثيثة في االرتقاء بالبحث
والباحثين ،تال ذلك كلمة لسعادة عميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،وصف فيها مهام الوكالة
املستحدثة ،واملخرجات التي قدمتها مبادرة عطاء إحدى مبادرات البحث
ً
مشيرا إلى تطلعات
العلمي ،وذلك منذ انطالقها قبل عام ونصف،
العمادة املستقبلية في تقديم خدمات بحثية تطوعية ذات جودة عالية
باإلضافة إلى األبحاث األصيلة والرصينة في مجال التطوع ،ثم قدمت
سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد
العمودي كلمة دعمت فيها الجهود املباركة ملبادرة عطاء في تقديم
الخدمات البحثية التطوعية ،وتعزيز الشراكات االجتماعية الداخلية
والخارجية ،وتأهيل ،وتطوير أداء الباحثين املتطوعين ،وتلمس حاجاتهم
التدريبية .وقدمت ورشة العمل في شطر الطالبات سعادة وكيلة عمادة
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كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع في زيارة
لكلية األمير محمد بن سلمان
قام كرس ي املعلم محمد بن الدن صباح يوم الخميس املوافق -4-3
1439هة ،بزيارة لكلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال؛
حيث التقى أستاذ الكرس ي سعادة الدكتور محمود بن إبراهيم فالتة
بعميد الكلية معالي الدكتور نبيل كوشك ،وبوكيل الكلية للشؤون
األكاديمية سعادة الدكتور مارتين بابلو دي هوالن؛ حيث قام األخير
بتقديم شرح موجز عن البرامج األكاديمية التي تقدمها الكلية ،وعن
مختلف األنشطة املتعلقة باالبتكار وريادة األعمال ،كما التقى أستاذ
الكرس ي بمديرة مركز بابسون العالمي لريادة األعمال سعادة األستاذة
أمل دخان ،التي قدمت ً
ًّ
تفصيليا عن املركز ،وأهدافه ،وبرامجه،
شرحا
والخدمات التي يقدمها ،وبدوره قام سعادة الدكتور محمود فالتة
بالتعريف بالكرس ي ،وأنشطته ،واألبحاث التي يدعمها ،كما بحث
الطرفان أوجه التعاون في مجاالت االبتكار وريادة األعمال؛ حيث اتفقا
على عدد من األفكار املقترحة على أمل أن تتحول إلى مشاريع ً
قريبا.
يذكر أن كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال هو أحد
الكراس ي البحثية التابعة لعمادة البحث العلمي بالجامعة؛حيث يهدف
الكرس ي إلى نشر الثقافة االبداع وريادة األعمال ،واملشاركة في تنمية
ً
تماشيا مع رؤية اململكة ،2030
القطاع في اململكة العربية السعودية
وذلك عبر نشر أبحاث ،وتنظيم لقاءات علمية تناقش أبرز القضايا
املحلية والعاملية ذات العالقة.

1439 / 4 /6هة

ّ
ّ
العربية وآدابها
احتفالية مركز بحوث اللغة
ّ ّ
ّ
العربية
العالمي للغة
باليوم

ّ
للطالبات ّ
على شرف سعادة عميدة ّ
ّ
الدكتورة هالة
الجامعية
الدراسات
ّ ّ
ّ
العربية
العالمي للغة
بنت سعيد العمودي ،وفي إطار االحتفال باليوم
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
العلمي ُممثلة بمركز بحوث اللغة العربية وآدابها
نظمت عمادة البحث
ّ
ّ
ّ
احتفالية ّ
ّ
العربية
الفعاليات بعنوان( :اللغة
علمية رصينة عبر حزمة من
ّ
والتقنيات الجديدة) تز ً
امنا مع شعار اليونسكو لهذا العام .وقد بدأت
ّ
ْ
ّ
ّ
الذكر الحكيمّ ،ثم كلمة راعية اللقاء سعادة
االحتفالية بآي من ِ
ّ
ّ
ّ
عريفي بمركز بحوث
الدكتورة هالة بنت سعيد العموديّ ،ثم العرض الت
ّ
فعاليات ّ
ّ
ّ
ّ
العلمية
الندوة
العربية وآدابها وأبرز إنجازاتهّ ،ثم بدأت
اللغة
كل من سعادة ّ
ّالتي شاركت فيها ّ
الدكتورة مريم بنت عبدالهادي
ّ ّ
ّ
واللغو ّي ّ
ّ
ّ
والتقنيات
العلمية املعنونة بة(التراث األدبي
القحطاني بورقتها
ّ
الشعر العر ّبي في عصور
الحديثة _مشروع موسوعة
ّ
ً
ّ
أنموذجا) ،وسعادة الدكتورة تهاني بنت محمد السبيت
االحتجاج
ّّ
ّ
ّ
بورقتها( :قياس جودة األبحاث العربية بين العاملية والجهود املحلية)،
وسعادة ّ
الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا ،وعنوان ورقتها( :األجهزة
ّ ّ ّ
ّ
العربية – حالة من ّ
الت ّ
ّ
طور والشيوع أم بداية االنحسار
كية واللغة
الذ
ّ
ّ
واألفول) ،وسعادة الدكتورة هنادي بنت محمد البحيري ،وكان عنوان
ورقتها( :تقنية اإلحصاء في ّ
ّ
األسلوبي _ القيمة املضافة)،
التحليل
ّ
وسعادة ّ
الدكتورة سارة بنت أحمد الشريف ،وعنوان ورقتها( :جمع
ّ
ّ
الل ّ
غوية املنقحة عن طريق االستناد على خبرة الجمهور العر ّبي
البيانات
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
على اإلنترنت) ،ثم قدمت فعالية تسلط الضوء على( :أثر التقنيات
ّ
ّ
العربية لغير ّ
ّ
الناطقين بها اللغة
الحديثة في إتقان طالبات معهد اللغة
ّ
ّ
تقديمي من نخبة من طالبات املعهد
العربية) ،وذلك من خالل عرض
ّ
تميزن بحسن البيان وطالقة اللسان؛ فأظهرن األثر ّ
الالتي ّ
الت ّ
قني في
العربيةّ ،
ّ
ّ
والتحليق في آفاقها .وأعقب ذلك كلمة لسعادة عميد
إجادتهن
ّ
ّ
ّ
العلمي الدكتور
عبدالرحمن بن غالب األهدل ،أشاد فيها
عمادة البحث
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بأهم ّية هذه االحتفالية خدمة لبحوث العربية ،ثم بدأت فعالية تكريم
ّّ ّ
ّ
ّ
أساتذة فضالء من أبناء كلية اللغة العربية ممن حصدوا جوائز ،وهم
سعادة ّ
ّ
العدواني؛ لحصوله على جائزة نادي
الدكتور أحمد بن سعيد
ّ
ّ
جدة ّ
ّ
ّ
الث ّ
قافي" للعام 1433ه،
والنقدية "فرع املنجز
األدبية
للدراسات
ّ
آلليات تشكل ّ
عن كتابه( :بداية ّ
وائي  :مقاربة ّ
الن ّ
ص ّ
الر ّ
الداللة)،
وسعادة ّ
ّ
امليدالية
الدكتورة أميرة بنت زبير سنبس؛ لحصولها على جائزة
ّ
ّ
ّ
الذ ّ
هبية عن بحثّ :
العربية
(أهم ّية علم األصوات في تعليم اللغة
وامليدالية ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
التقدي ّرية
العربي،
بالعربية وبغيرها) ،ودرع الباحث
للناطقين
منصة "أريد" ّ
من ّ
ّ
الد ّ
ّ
العربي ،في
اإللكترونية بمناسبة يوم الباحث
ولية
ّ ّ ّ
الثالث ّ
اإلسالمية ودورها في تطوير واقع ّ
ّ
األمة
للدراسات
املؤتمر الدولي
ّ ّ ّ ّ
ّ
وخدمة اإلنسانية باملوسم العلمي الدولي الثالث ،املقام في ماليزيا للعام
ّ
وأكاديمية فلسبي بماليزياّ ،ثم
2017م ،والذي رعته جامعة اإلنسان ّية،
سعادة ّ
الدكتور موس ى بن درباش ّ
ّ
الزهر ّ
الجمعية
اني؛ لترشيح ونشر
ّ
ّ
السعودية لألدب العر ّبي لرسالة الدكتوراه تحت عنوان:
العلمية
ّ
ّ ّي ّ ّ ّ
(الترابط ّ
ص الشعر ّي) ،وقبل الختام
الن ّص ّي :دراسة في املتن النظر للن

ّ
ّ
ّتم تكريم الطالبات الحاصالت على املراكز الثالث األولى في املسابقة
ّ ّ
والفن ّ
ّ
والتقنيات الحديثة)؛ ّ
ّ
ّ
وهن في املركز
العربية
(ثالثية اللغة
الفن ّية:
ّ
ّ
األول الطالبة أبرار باطوق ،واملركز الثاني الطالبة أنغام الغامدي،
ّ
الطالبة سارة القرش ي ،كما ّتم تكريم لجنة ّ
التحكيم
واملركز الثالث
وهن :سعادة ّ
للمسابقةّ ،
الدكتورة سناء بنت محمد رشاد صميالن
الدكتورة أميرة منير ّ
رئيسة ،وسعادة األستاذة ّ
الدين عضوة ،وسعادة
ّ
الدكتورة عبير بنت مسلم ّ
الصاعدي عضوةّ ،ثم تال ذلك إعالن نتائج
ّ
العلمية ّ
ّ
املتميزة لطالب وطالبات الجامعة ،وقد حاز على
مسابقة املقالة
ّ
ّ
ّ
املركز ّ
ّ
األول الطالب فوزي السويهري ،واملركز الثاني الطالبة نور
ّ
ّ
السعدي ،واملركز الثالث الطالبة لطيفة القثامي ،كما ّتم تكريم لجنة
ّ
ّ
ّ
ّ
تحكيم املقالة العلمية املتميزة؛ وهن سعادة الدكتورة نجوى بنت
عبدالعزيز ّ
اني رئيسة ،وسعادة األستاذة بدرية بنت عيضة ا ّ
البن ّ
ملالكي
عضوة ،وسعادة األستاذة بسمة بنت عيس ى العنزي عضوة ،هذا ،وقد
ّ
االحتفالية بتكريم سعادة عميدة ّ
ّ
ّ
الجامعية للطالبات؛
الدراسات
انتهت
ّ
ّ
ّ
لرعايتها وجهودها في خدمة املسيرة التعليمية بالجامعة ،كما تم تكريم
ّ
ّ
االحتفالية من موظفات وطالبات دراسات عليا
فريق عمل
ّ
ّ
االحتفالية باالبتهال للعليّ
ً
وبكالوريوس؛ تقديرا لحرصهن .وختمت
القدير أن يحفظ علينا لغة كتابه املبين لغة أهل ّ
الجنة.
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إعالن عن بدء التقديم على برامج املنح الداخلية
لعام  1439ه

1439 / 4 /6هة

انطالق الوحدات البحثية املساندة لخدمة
أعضاء هيئة التدريس
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1439 / 4 /16هة

شكر وتقدير من وكالة التطوع البحثي وبحوث
التطوع

1439 / 4 /7هة

نتيجة استطالع وعي جامعة أم القرى بدور
الكيمياء لعام  1439ه

1439 / 4 /16هة

بدء التقديم ملقترحات املشاريع البحثية لبرامج
دعم بحوث الجامعات واملراكز البحثية

وللمزيد من التفاصيل :
:https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/الدراسة االستطالعية.pdf
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1439 / 4 /23هة

فتح باب التقديم على أفكار املشاريع البحثية في

ورشة عمل التعريف ببرامج املنح الداخلية وآلية

التطوع

التقديم عليها
أقامت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع كلية الحاسب اآللي ونظم
املعلومات ورشة عمل بعنوان ) التعريف ببرامج املنح الداخلية باحث
 واعدة – رائد ،وآلية التقديم عليها ( وذلك خالل الدورة الثالثة للمنحالداخلية من الفترة 1439 /4 /6هة ،حتى  11/5/1439هة . .كانت ورشة
العمل من إعداد وتقديم سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة
وكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية واملشرفة على برنامج واعدة ،حيث
انعقدت الورشة في كلية الحاسب اآللى ونظم املعلومات في معمل (،) 5
يوم األحد املوافق 1439 /4 /20هة ،حيث بدأ العرض بالتعريف بوكالة
املنح واملشاريع البحثية ،تال ذلك التعريف ببرامج املنح الداخلية ،وشرح
للشروط والنماذج وامللفات املطلوب تقديمها ،ثم آلية التقديم من
خالل البوابة اإللكترونية لنظام إدارة املنح الداخلية ،وفي نهاية الورشة
تم الرد على جميع استفسارات الحضور في شطر الطالبات ،وقد حضر
الورشة سعادة وكيلة قسم الحاسب اآللي األستاذة هديل األحمدي،
وعدد من عضوات هيئة التدريس في الكلية ،وعدد من عضوات هيئة
التدريس من ذات التخصص من السنة التحضيرية ،وحضر من عمادة
البحث العلمي سعادة الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عمادة البحث
العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي ،وسعادة الدكتورة نورة
فاروقي وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية واملشرفة على
املنح الخارجية ،وقد أشاد الجميع بضرورة عقد مثل هذه الورش ملدى
االستفادة التي حققتها.

نموذج التقديم على أفكار املشاريع البحثية في التطوع :
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/2121

1439 / 4 /22هة

التقرير السنوي األول ملنجزات مبادرة عطاء
تعلن عمادة البحث العلمي عن صدور التقرير السنوي األول ملنجزات
ً
متضمنا
مبادرة عطاء املعنية بالتطوع البحثي وبحوث التطوع،
املخرجات التي تمت خالل عامها األول بحمد هللا وتوفيقه ،وتتقدم
ً
ابتداء من معالي مدير
بالشكر والتقدير لكل من دعم هذه املبادرة
الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،ووكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي ،وسعادة عميد عمادة
البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،وسعادة املدير
التنفيذي لشركة وادي مكة الدكتور فيصل عالف ،وأصحاب السعادة
الوكالء والوكيالت في العمادة ،ورواد هذه املبادرة في مراحلها الثالثة،
وأبنائنا الطالب والطالبات ،سائلين هللا عز وجل أن يكلل الجهود
بالنجاح والسداد .لالطالع على التقرير الرجاء الضغط هنا.
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1439 / 5 /6هة

إعالن فرص بحثية في سوق العمل السياحي

1439 / 5 /8هة

عمادة البحث العلمي تبحث سبل التعاون مع
أكاديمية دلة للعمل التطوعي

نموذج التقديم:
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/2444

1439 / 5 /7هة

دعوة لكتابة مقالة في واحة البحث العلمي-
اإلصدار السادس -

زارت عمادة البحث العلمي صباح يوم األربعاء املوافق 1439 /5 /6هة،
أكاديمية العمل التطوعي إحدى مشاريع إدارة املسؤولية االجتماعية
لشركة دلة البركة ،وذلك لبحث سبل التعاون في املجاالت والخدمات
البحثية التطوعية املختلفة؛ والتي تحقق أهداف العمادة ،واألكاديمية
لنشر وتنمية املسؤولية االجتماعية ،وتمكين العمل التطوعي بما يخدم
األفراد واملجتمع ،وقد مثل العمادة سعادة عميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،وسعادة وكيلة عمادة البحث
العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية بنت عزت
شرف ،وكان في استقبالهم سعادة مدير إدارة املسؤولية االجتماعية
بدلة البركة األستاذ أيمن فلمبان ،وسعادة مدير أكاديمية دلة للعمل
التطوعي األستاذ ماجد املزين ،ومسؤولة العالقات االجتماعية األستاذة
نور عطار ،وقد بدأ االجتماع في تمام الساعة العاشرة صباح ،بجولة
تعريفية على مرافق األكاديمية ،ثم عرض لفيلم تعريفي عن األكاديمية،
ثم قدم مدير املسؤولية االجتماعية بشركة دلة مقدمة عن اإلدارة
ً
عرضا عن أهدافها،
وأنشطتها ،بعد ذلك قدم مدير األكاديمية
وأنشطتها ،ومبادراتها ،عقب ذلك قدم عميد عمادة البحث العلمي نبذة
تعريفية عن العمادة والوكاالت واملراكز التابعة لها ،وعن الشراكات
املجتمعية التي حظيت بها العمادة ،ثم قدمت وكيلة العمادة للتطوع
البحثي وبحوث التطوع نبذة عن مهام وأهداف الوكالة ووحداتها،
والخدمات البحثية التطوعية التي تقدمها الوكالة داخل الجامعة
وخارجها .واتفق الطرفان على أن يتم استكمال النقاش حول نقاط
التعاون املشتركة بما يخدم أهداف الطرفين ،ويحقق االستفادة من
الخدمات البحثية التطوعية ،والتطويرية ،والتقنية املتاحة ،وانتهى
ً
صباحا.
االجتماع في تمام الثانية عشرة والنصف
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1439 / 5 / 18هة

عمادة البحث العلمي تشارك في فعاليات
مشروع تعظيم البلد الحرام
تشارك عمادة البحث العلمي في فعاليات مشروع تعظيم البلد الحرام
بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب تحت عنوان( :البحث العلمي في البلد
الحرام  ..عهد ومثابة) في يوم االثنين املوافق  1439 /5 /26من الساعة
ً
صباحا إلى الساعة الثانية ً
ظهرا.
الثامنة
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والحاسب ،وسعادة الدكتور محمد بن حسن مختار رئيس املجموعة
الفرعية الرابعة الكليات الطبية والصحية -نتائج التقييم الذاتي
للكيات ،ورصد نسب اإلنجاز املحدثة مع مناقشة أولويات التحسين،
والتوصيات التي من شأنها الرفع من مستوى البحث العلمي في الجهات
والكليات ،ثم تمت مناقشة املحاور املختلفة املتعلقة بما تم عرضه من
بيانات ،حضر االجتماع سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي ،وسعادة عميد البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن األهدل ،وسعادة رئيس شركة وادي مكة الدكتور
فيصل عالف ،وسعادة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتور
موفق بن محمد عريجة ،وسعادة الدكتور عاطف بن حسين أصغر
ً
ممثال عن معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة،
وسعادة وكيل معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي الدكتور
عبدالرحمن بن حسين أبو الخيور ،ووكيل عمادة البحث العلمي

1439 / 5 /26هة

للمراكز البحثية الدكتور محمد مختار ،ووكيل عمادة البحث العلمي

اجتماع لجنة املعيار العاشر ورؤساء اللجان
الفرعية

الدكتور فيصل بارويس ،كما حضر في شطر الطالبات وكيلة عمادة
البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي
بحيري ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع
الدكتورة سمية شرف ،ووكيلة عمادة الدراسات العليا الدكتورة

عقدت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يوم األحد -25
1439-5هة ،الساعة الواحدة ً
ظهرا في عمادة البحث العلمي االجتماع

ميسون البنيان ،ووكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتورة نجوى

الثالث الخاص باملعيار العاشر "البحث العلمي" ،برئاسة وكيل الجامعة

سمرقندي ،ووكيلة معهد البحوث والدراسات االستشارية الدكتورة

للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة الدكتور ثامر بن حمدان

أميرة الخصيفان.

الحربي ،وذلك؛ ملناقشة نتائج معايير التقييم الذاتي لالعتماد املؤسس ي،
وجهود اللجان الفرعية في التقييم الذاتي لكليات الجامعة وفروعها.
ُ
استهل االجتماع بحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،ثم شكر
سعادة الدكتور ثامر الحربي رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجان من
وكالء ووكيالت الكليات للدراسات العليا والبحث العلمي ،ومنسقي
اللجان الفرعية األربع على الجهود املبذولة خالل الفترة املاضية في إنهاء
إجراءات التقييم الذاتي للمعيار العاشر ،وإكمال تقييم املؤشرات

1439 / 5 /26هة

ودالئلها ،ثم قدمت سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير
والجودة الدكتورة هنادي بحيري (منسقة املعيار) ً
ًّ
تقديميا يراجع
عرضا

مشاركة عمادة البحث العلمي في فعاليات برنامج

ً
وملخصا لعمل
توصيات الهيئة الوطنية املقدمة في املعيار العاشر،

(حواء وصناعة األمجاد)

اللجان الفرعية ،واملراحل التى مرت بها خطة تسليم التقييم الذاتي
للمعيار العاشر ،ونتائج جمع بيانات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس
في الجامعة ،ثم عرض رؤساء اللجان الفرعية سعادة الدكتور فيصل
بن عوض بارويس رئيس املجموعة الفرعية األولي الكليات الشرعية
والفروع ،وسعادة الدكتور ناصر بن عبدهللا الشهراني رئيس املجموعة
الفرعية الثانية الكليات اإلنسانية ،وسعادة الدكتورة ميسون بنت زايد

تشارك عمادة البحث العلمي في فعاليات برنامج "حواء وصناعة
ً
ابتداء من يوم األربعاء املوافق 1439 -5-28هة ،إلى يوم
األمجاد" ،وذلك
الخميس املوافق 1439-5-29هة ،وذلك بالتعاون مع مركز يسر
النسائي ،وعمادة الدراسات الجامعية ،وعمادة شؤون الطالب بجامعة
أم القرى.

البنيان ريئسة املجموعة الفرعية الثالثة الكليات العلمية والهندسة
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1439 / 5 /27هة

تدشين البرامج التدريبية في مبادرة البحث
العلمي للفصل الدراس ي الثاني 1439ه
َّ
دشن معالي مدير الجامعة ،يوم األحد املوافق  1439/5/25البرامج
التدريبية ملبادرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات
العليا في البحث العلمي ،للفصل الدراس ي الحالي ،وتتضمن خمسة
برامج هي :
 برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي:
يهدف البرنامج إلى الرفع من كفاءة القيادات اإلدارية في مجال البحث
العلمي بما يضمن التوافق بين رؤية املؤسسة في البحث العلمي والبرامج
األكاديمية ،ويعزز املفاهيم املشتركة ألبرز املمارسات الجيدة ومؤشرات
األداء املستهدفة للرقي من مستوى البحث العلمي ومخرجاته على
الصعيد املحلي والعالمي .يستهدف البرنامج القيادات اإلدارية في البحث
العلمي والباحثين املتميزين الذين لهم بصمات في املسيرة البحثية في
جامعة أم القرى ،وحققوا نجاحات بحثية من برامج دعم بحثية كمنح
خارجية أو داخلية.
 برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال:
يهدف البرنامج إلى بناء بيئة محفزة وداعمة لتعزيز البحث العلمي في
مجال ريادة األعمال ،وذلك؛ لتحقيق أعلى مستويات الجودة في ريادة
األعمال لدى الباحثين ،ويطمح البرنامج إلى ملساهمة في التنمية
االقتصادية بخلق قيمة مضافة للمنتجات البحثية في املجتمع املعرفي .
 برنامج الباحث املتخصص:
يقدم برنامج الباحث املتخصص حزمة من الدورات املختلفة في
مجاالتها البحثية ً
وفقا الحتياجات الباحثين العامة في التخصصات
املختلفة ،يستهدف البرنامج فئة أعضاء هيئة التدريس املتخصصين
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لتقدم لهم أهم أساسيات البحث العلمي وإجراءاته ،وتتميز هذه
الدورات املتنوعة باستقطاب املدربين املحترفين في مجاالتهم الذين تم
اختيارهم ً
بناء على التوصيات املقدمة لعمادة البحث العلمي ،وبراعتهم
في مجال التدريب على متطلبات البحث العلمي الرصين.
 برنامج صناعة باحث "موجهة لطلبة الدراسات العليا":
يهدف البرنامج إلى تأهيل وإعداد الكفايات العلمية املتخصصة في
مجاالت البحث العلمي املختلفة من طالب الدراسات العليا ،وتشجيعهم
على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ،وتحفيزهم على النشر
العلمي املتميز ،ومساعدتهم على اختيار أوعية النشر املرموقة في
تخصصاتهم ،والرد على انتقادات املحكمين الدوليين ،وغيرها من
املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث في املجالت العاملية.
 برنامج تدريبي في تهيئة املتطوعين في البحث العلمي:
يهدف البرنامج إلى تنمية املهارات الوجدانية واملعرفية والسلوكية الالزمة
للباحثين املتطوعين في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع ،وذلك من
خالل تقديم  15ساعة تدريبية متتالية ومتنوعة ،وتتوزع في خمس
ًّ
دورات تدريبية مقدمة من قبل مدربين متمكنين ًّ
علميا وعمال ،وفي
تخصصات نظرية وتطبيقية مختلفة ،ستنطلق أولى دورات البرنامج
األول بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس،
ً
صباحا،
يوم االثنين املوافق 1439 /6 /3هة ،في تمام الساعة 11:30
وذلك في قاعة امللك عبدالعزيز املساندة ( )1بمقر الجامعة بالعابدية،
وقاعة عمادة البحث العلمي بشطر الطالبات ً
علما بأن الدعوة للحضور
ًّ
إلكترونيا على النظام
مفتوحة للجميع .وسيتاح التسجيل لهذه الدورات
اإللكتروني بالدخول على الرابط التالي:
http://uqu.edu.sa/Sso/App/DSR-RTP
حضر التدشين كل من سعادة الدكتور ثامر الحربي وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي ،والدكتور عبدالرحمن األهدل عميد
عمادة البحث العلمي ،والدكتور فيصل بارويس وكيل عمادة البحث
العلمي ،والدكتور عماد فلمبان نائب رئيس وحدة العلوم والتقنية.
وللمزيد من املعلومات الرجاء زيارة موقع العمادة من خالل الرابط :
https://uqu.edu.sa/dsr/App/GALLERY/28270?id=32876

1439 / 5 /28هة

دعوة لتقديم املبادرات للقضايا االجتماعية في
مجلس منطقة مكة املكرمة
ً
تفعيال التفاقية التعاون املوقعة بين معالي مدير جامعة أم القرى
الدكتور بكري عساس ولجنة التنمية االجتماعية بمجلس منطقة مكة
املكرمة ،برعاية صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل ،فقد
حرصت عمادة البحث العلمي على إشراك الباحثين من جامعة أم القرى
في املبادرات املقدمة ملجلس املنطقة ،وعليه تأمل عمادة البحث العلمي
من الباحثين أن يقدموا أفكارهم البحثية ضمن القضايا واملسارات التي
حددتها لجنة التنمية االجتماعية بمجلس منطقة مكة املكرمة ،وذلك
حسب النموذج املرفق :اضغط هناً .
علما بأن آخر موعد الستقبال
أفكار املبادرات هو يوم األربعاء  5جمادى اآلخرة 1439هة .إلرسال
املبادرات وملزيد من املعلومات يمكن التواصل مع مدير مركز بحوث
العلوم االجتماعية على البريد.)rcss@uqu.edu.sa( :
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1439 / 5 /29هة

حصول عمادة البحث العلمي على املركز األول
نظير مشاركتها في الفعاليات املصاحبة لبرنامج
مركز يسر النسائي السنوي في موسمه الرابع
حصلت عمادة البحث العلمي على املركز األول من بين عمادات و كليات
جامعة أم القرى نظير مشاركتها في الفعاليات املصاحبة لبرنامج مركز
يسر النسائي السنوي في موسمه الرابع بالتعاون مع عمادة الدراسات
الجامعية و عمادة شؤون الطالب.

1439 /6 /3هة

ى ّ
يدشن برنامج
معالي مدير جامعة أم القر ِ
إعداد القيادات في البحث العلمي

1439 /6 /2هة

دعوة لحضور افتتاح برنامج إعداد القيادات في
البحث العلمي
على شرف معالي مدير جامعة أم القرى ،يسر عمادة البحث العلمي
دعوتكم لحضور تدشين برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي ،يوم
ً
اإلثنين املوافق 1439-6-3هة ،الساعة الحادية عشرة صباحا ،بقاعة
امللك عبد العزيز املساندة للرجال ،وعمادة البحث العلمي في الزاهر
لشطر الطالبات .يهدف البرنامج إلى الرفع من كفاءة القيادات اإلدارية
في مجال البحث العلمي بما يضمن التوافق بين رؤية املؤسسة في البحث
العلمي والبرامج األكاديمية ،ويعزز املفاهيم املشتركة ألبرز املمارسات
الجيدة ،ومؤشرات األداء املستهدفة للرقي من مستوى البحث العلمي،
ومخرجاته على الصعيد املحلي ،والعالمي ،يستهدف البرنامج القيادات
اإلدارية في البحث العلمي ،والباحثين املتميزين الذين لهم بصمات في
املسيرة البحثية في جامعة أم القرى ،وحققوا نجاحات بحثية من برامج
دعم بحثية كمنح خارجية ،أو داخلية.
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َّ
دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس،
برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي اليوم االثنين بقاعة امللك
عبدالعزيز املساندة ،بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن األهدل ،والرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة
للتقنية الدكتور فيصل عالف ،وعميد معهد البحوث والدراسات
االستشارية الدكتور علي بن محمد الشاعري ،ووكالء عمادة البحث
العلميُ .بدئ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم ،عقبها ألقى وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان
الحربي كلمة أوضح فيها بأن عمادة البحث العلمي قد اهتمت في جامعة
أم القرى منذ نشأتها ب رفع كفاءة الباحثين والباحثات من أعضاء هيئة
تدريس وطالب الدراسات العليا من خالل نشر ثقافة جودة البحث
العلمي وتدريب املستفيدين على أسس كتابة املقترحات البحثية،
وعوامل نجاح ودعم األبحاث؛ لتكتمل منظومة االهتمام البحثي
ملجاالت عمل العمادة بين إدارة البحوث املدعومة في املنح الفردية ومنح
املراكز ،واملجموعات البحثية ،واإلشراف على الكراس ي البحثية،
وأضاف الدكتور ثامر أن العمادة قدمت قرابة  50دورة تدريبية استفاد
ً
مستفيدا ،وفي هذا الفصل دشنت العمادة سلسلة
منها ما يقارب 800
جديدة من البرامج التدريبية التي تأتي في مقدمتها برنامج إعداد القيادات
في البحث العلمي ،ليكون أول برنامج متخصص لتأهيل القيادات وصقل
مهاراتهمً ،
مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى الرفع من كفاءة القيادات
اإلدارية في مجال البحث العلمي بما يضمن التوافق بين رؤية املؤسسة
في البحث العلمي والبرامج األكاديمية ،ويعزز املفاهيم املشتركة ألبرز
املمارسات الجيدة ،ومؤشرات األداء املستهدفة للرقي من مستوى
ً
مقدما
البحث العلمي ،ومخرجاته على الصعيدين املحلي ،والعالمي

شكره ملعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على
دعمه ،ومساندته للحراك البحثي في الجامعة ،بعدها ألقى معالي مدير
الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة أكد فيها على أهمية
البحث ودوره في النهوض بالجامعات ،وإثراء الجوانب العلمية
ً
مشددا معاليه على أهمية دور أعضاء وعضوات هيئة
واملعرفية،
التدريس في اختيار املوضوعات التي يتم البحث فيها ،والتي تسهم في
تحقيق النفع والفائدة للمجتمع والجامعة ،وينعكس دورها في النهوض
بالتنمية الوطنية الشاملة .وقال معاليه" :إن نهوض األمم والشعوب
يعتمد على ما تقدمه من األبحاث والدراسات العلمية التي تخدم
ً
موضحا معاليه أن بروز العديد من
البشرية ،واملجتمعات ،وتنميتها"،
الجامعات ،وتحقيقها ملراكز عاملية متقدمة نتيجة الهتمامها بالبحث
َّ
العلمي وتطوير أساليبها ،وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن
معتوق عساس أن جامعة أم القرى استخلصت من تجربتها في وادي مكة
ً
العديد من الفوائد إنطالقا من عنايتها بالبحث العلمي ،وتحويل األفكار
اإلبداعية واالبتكارية في هذا الجانب إلى براءات اختراع ،ومنها إلى
ً
مطالبا معاليه الجميع بالتركيز التام على اختيار
منتجات تخدم املجتمع
األبحاث التي تحقق أهداف الخطة الوطنية  2020ورؤية اململكة 2030
مً ،
معربا عن شكره لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
ولعمادة البحث العلمي على حرصهما واهتمامهما بهذا الجانب ،بعدها
انطلقت الدورات التدريبية املتعلقة بالبرنامج.

1439 /6 /3هة

دورة مهارة إعداد ملصق علمي للمتخصصات في
الكليات الشرعية
أقام مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع عمادة البحث
العلمي في شطر الطالبات دورة مهارات إعداد ملصق علمي للطالبات
املشاركات في معرض النوازل الفقهية الذي سوف يقام غرة شهر رجب
من عام 1439هة بالتعاون بين قسم الشريعة ومركز بحوث الدراسات
اإلسالمية ،وقد حضر الدورة باإلضافة لطالبات مرحلة الدكتوراه
تخصص الفقه بعض عضوات هيئة التدريس من الكليات الشرعية
بالجامعة من صديقات مركز بحوث الدراسات اإلسالمية ،وقد قدم
الدورة سعادة وكيل عمادة البحث العلمي د .فيصل عوض بارويس وبين
أهمية امللصق العلمي ،وأهدافه ،وقد تدرب الحضور على كيفية إعداده
على برنامج البوربوينت بشكل عملي ،وقد وزعت استبانة تقييم الدورة
على املتدربات الالتي بلغت نسبة رضاهن عن الدورة  ،%95وشكروا
املركز ،وطالبوا بمزيد من هذه الدورات لعضوات وطالبات الدراسات
العليا ،كما وزع على املتدربات شهادات حضور.
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1439 /6 /6هة

مركز بحوث الطب و العلوم الطبية يشارك في
اليوم العالمي للمختبر بمستشفى حراء

1439 /6 /4هة

دعوة لحضور افتتاح برنامج صناعة باحث
لطالب وطالبات الدراسات العليا
يسر عمادة البحث العلمي بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا دعوتكم
لحضور افتتاح برنامج صناعة باحث في عمادة البحث العلمي.
يهدف البرنامج إلى تأهيل ،وإعداد الكفاءات العلمية املتخصصة في
مجاالت البحث العلمي املختلفة من طالب الدراسات العليا ،وتشجيعهم
على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنية ،وتحفيزهم على النشر
العلمي املتميز ،ومساعدتهم على اختيار أوعية النشر املرموقة في
تخصصاتهم ،والرد على انتقادات املحكمين الدوليين ،وغيرها من
املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث في املجالت العاملية.
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قام مركز بحوث الطب والعلوم الطبية اليوم الخميس املوافق
1439-6-6هة ،وبدعوة كريمة من اللجنة املنظمة لندوة اليوم العالمي
للمختبر ،وبنك الدم بمستشفى حراء العام
)(Laboratory challenges, bridging the gap
وذلك باإلشراف على الركن التعريفي بمختبر األحياء الجزيئية
التشخيصية املقام من قبل طالب وطالبات سنة االمتياز بقسم طب
املختبرات بجامعة أم القرى ،وللتعريف بمركز بحوث الطب والعلوم
الطبية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ،وتم إعداد الركن
والتعريف به من خالل عرض دراسات بحثية سابقة في مجال
التشخيص الجزئي والوراثي ،وتوضيح أهم التقنيات البحثية في هذا
املجال من قبل األستاذة غيداء صالح ديري باحث علمي مساعد بمختبر
األحياء الجزئيية باملركز ،وبإشراف من وكيلة املركز الدكتورة سمية
هاشم حريري ،كما تضمن الركن الرد على االستفسارات عن طريقة
ًّ
العمل التطوعي باملركز ،كما استقبل الركن كال من الدكتور وليد
حسين مدير مستشفى حراء العام ،والدكتور محمد فلمبان مدير إدارة
الجودة وسالمة املرض ى بمكة املكرمة ،والدكتور سعيد الغامدي
مساعد املدير الطبي بمدينة األمير سلطان بالرياض ،والدكتور جعفر
خياري مساعد مدير املختبر بمستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز
األبحاث ،والدكتورة دالل فكري مديرة مختبر مستشفى حراء ،ومن
ًّ
جامعة أم القرى كال من الدكتور أيمن الصايغ عميد كلية العلوم
الطبية التطبيقية ،والدكتور ماهر إنديجاني وكيل كلية العلوم الطبية
التطبيقية لشؤون املستشفيات ،والدكتور راض ي الصافي وكيل كلية
العلوم الطبية التطبيقية للشؤون األكاديمية ،والدكتور نعيم قستي
أستاذ مساعد بقسم طب املختبرات ،والشكر موصول لعمادة البحث
العلمي على دعمها ،وتوجيهها للمشاركة في خدمة املجتمع بقيادة عميد
البحث العلمي  -وفقه هللا.

1439 /6 /9هة

1439 /6 /9هة

الدورة الخامسة لجائزة خادم الحرمين

االجتماع الثاني للجنة التقنية في مبادرة (عطاء)

الشريفين لتكريم املخترعين واملوهوبين

اجتمعت لجنة مبادرة تطوير املواد والقدرات البشرية في البحث العلمي
املختصة بقاعدة بيانات املتطوعين في البحث العلمي وأبحاث التطوع
(عطاء) بحضور مديرة املبادرة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير
والجودة الدكتورة هنادي بحيري ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع
البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية شرف ،ووكيلة مركز بحوث
اللغة العربية وآدابها الدكتورة هيفاء فدا ،والفريق املطور لنظام عطاء
اإللكتروني املكون من وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية الدكتورة
نورة فاروقي ،ومساعد باحث األستاذة هوازن املجنوني ،ومساعد باحث
األستاذة أفنان الحربي؛ وذلك بهدف االطالع على ما ّتم إنجازه في قواعد
البيانات ملبادرة عطاء ،وتقييم النظام اإللكتروني في فترة التشغيل
ً
التجريبي؛ حيث قدمت اللجنة التقنية ً
عرضا متكامال يحتوي على:
 .1املوقع اإللكتروني للمبادرة بكامل الخدمات.
 .2واجهات املوقع الخاصة باملتطوع/الباحث وتنفيذ الطلبات.
 .3واجهات املوقع الخاصة باملشرف على النظام ،وإدارة جميع
العمليات التي تتضمن( :إدارة املتطوعين  -إدارة الفعاليات  -إدارة
الشراكات  -إدارة االتفاقيات).
وتم االتفاق على بنود إضافية معينة ،وبعض التطويرات التفاعلية التي

1439 /6 /9هة

إعالن عن نتيجة الفحص املبدئي للمقترحات

ستتم  -بمشيئة هللا  -في املرحلة املقبلة.

البحثية الداخلية

40

1439 /6 /11هة

عمادة البحث العلمي تقيم حلقة بعنوان (تجربة
املحضون مع قضايا ّ
الزيارة  -رؤية ّ
بحثية)
ّ
ّ
مكة ّ
املكرمة املساعد للشؤون
برعاية كريمة من وكيل إمارة منطقة
ّ
الت ّ
نموية سعادة األستاذ عبدهللا بن أحمد آل طاوي ،وبحضور سعادة
ّ
للشؤون ّ
عليمية األستاذ ّ
الت ّ
الدكتور عبدالعزيز
وكيل الجامعة
ّ
السروجي ،ومدير قسم تنفيذ األحكام الحقوقية بشمال مكة ،ورئيس
ّ
ّ
بمكة ّ
املكرمة ،وممثل
غرفة مكة ،واألمين العام لجمعية مراكز األحياء
العلمي ّ
محكمة التنفيذ بمكة؛ ّ
ّ
بالتعاون مع مركز
قدمت عمادة البحث
ّ
النسائي ورشة عمل بعنوان( :تجربة املحضون مع قضايا ّ
الزيارة -
ُيسر
رؤية ّ
بحثية) ،وذلك مساء يوم االثنين املوافق 1439-6-10هة ،في تمام
ّ
ّ
الثامنة ّ
ّ
ً
مساء ،بغرفة مكة  .وقد هدفت الحلقة
والنصف
الساعة
ّ
البحثية إلى الوقوف على واقع املشكالت ّ
ّ
الن ّ
ّ
واالجتماعية املؤثرة
فسية

على املحضون واملصاحبة لقضايا ّ
ّ
األسرية ،ودور املراكز ا ّ
لبحثية
الزيارة
ِ
علمية وبحثيةّ
في معالجة تلك املشكالت ،والخروج بتوصيات ومبادرات ّ
ّ
وتحقق الفائدة واملنفعة ،وافتتح الورشة سعادة األستاذ
تخدمها،
ّ
عبدهللا بن أحمد آل طاوي ،ثم أعقبته كلمة افتتاحية لعمادة البحث
العلمي ّ
ّ
قدمها سعادة وكيل العمادة الدكتور فيصل بارويس ،وأدار
الورشة ً
وفقا ملحاورها التي تخدم األهداف كل من سعادة ّ
الدكتور
عبدالرحمن بن حمود الغامدي مدير إدارة ّ
ّ
التدريب واالبتعاث بإدارة
ّ
تعليم مكة ّ
املكرمة ،ونائب جمعية مراكز األحياء بمكة املكرمة ،وسعادة
الدكتورة سمية بنت عزت شرف أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد
النفس ي املساعد ،ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث
التطوع ،وقد حضر الورشة ما يقارب ً 70
متدربا من جهات مختلفة ذات
عالقة بمراكز األبحاث والجهات املستفيدة ،واختتمت الورشة بتكريم
ً
مقدم من مركز يسر ممثال في رئيسة مجلس اإلدارة الدكتورة هيفاء بنت
عثمان فدا إلى سعادة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن
األهدل ،وأصحاب السعادة مديري الورشة ،وذلك في تمام الساعة
ً
مساء.
العاشرة
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1439 /6 /12هة

ّ
العلمي في تشكيله الجديد
فريق منارة البحث
يعقد اجتماعه األول

في إطار التطوير ،والحرص ،والحفاظ على منجزات منارة البحث العلمي
ّ
العلمي عقد فريق عمل (منارة البحث
إحدى حسابات عمادة البحث
ّ
العلمي) في تشكيله الجديد اجتماعه األول يوم االثنين املوافق 6 / 10
ً
صباحا،
1439/هة بقاعة وكيالت املراكز الساعة الحادية عشرة
للتعريف بفريق العمل الجديد في دورة املنارة الثانية حسب قرار سعادة
العلمي ّ
ّ
الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل الذي
عميد عمادة البحث
ّ
أصدر قر ًارا بتشكيل الفريق الذي يتكون من سعادة الدكتورة هيفاء
بنت عثمان فدا مشرفة ،وسعادة ّ
الدكتورة هنادي بنت بحيري نائبة،
ّ
وعضوية ّ
كل من األستاذة الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني،
واألستاذة الدكتورة نزهة بنت يقضان الجابري ،والدكتورة ديانا بنت
فهمي حماد ،والدكتورة طلحة بنت حسين فدعق ،والدكتورة نورة بنت
صالح فاروقي ،والدكتورة أميمة بنت مصطفى الشنقيطي ،والدكتورة
سمية بنت هاشم حريري ،والدكتورة فايزة بنت محمد اللحياني،

والدكتورة سارة بنت أحمد الشريف ،وكان الهدف من االجتماع هو
التعريف باملنارة ،ورؤيتها ،ورسالتها ،وأهدافها ،وما تم إنجازه لتطوير
بنائها ،والتذكير بإشادة بعض املواقع اإللكترونية بنجاحاتها و ّ
تميزها،
كما تمت املناقشة املستفيضة ملجاالت املنارة في دورتها السابقة ،وتوزيع
تلك املجاالت على فريق العمل في تشكيله الجديد ،وإضافة مجاالت
ّ
العلمي الحديثة
جديدة على املنارة تتوافق واتجاهات وطرائق البحث
ّ
البرمجيات ،ودمج بعض املجاالت في بعض،
التي تعتمد فيما تعتمد على
ّ
ّ
هذا ،وقد انتهى االجتماع بمجموعة من التوصيات للرقي بمنارة البحث
العلمي ،وتجديد اللقاءات ّ
الد ّ
ّ
ورية لها ،للوصول ألفضل املخرجات
ّ
والريادة في مجالها.

1439 /6 /17هة

افتتاحية دورات برنامج تهيئة الباحثين في مجال
ريادة األعمال
افتتاحية دورات برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال .دورة
بعنوان "البحث العلمي وريادة األعمال".

1439 /6 /13هة

وفد من جامعة (بتروناس للتكنولوجيا) بماليزيا
يزور عمادة البحث العلمي
استقبلت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ً
وفدا من (جامعة
ًّ
بتروناس للتكنولوجيا) بماليزيا يضم كال من :الدكتور محمد شاهر
وكيل جامعة بتروناس للبحث واالبتكار ،والدكتور خيريل بن إسماعيل
عميد اإلبداع من الجامعة نفسها ،وذلك يوم الثالثاء 1439/ 6/ 11هة،
وقد حضر االجتماع عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن
بن غالب األهدل ،وعميد معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتور موفق
بن محمد عريجة ،ووكيل عمادة شؤون الطالب الدكتور طالل بن علي
مثنى ،وجرى خالل االجتماع بحث سبل التعاون املمكنة بين الجامعتين
العريقتين في مجاالت البحث العلمي واالبتكار ،وطرق تفعيلها.
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مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية يف

البحث العلمي
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ّ
العلمية املتميزة
الفائزة في مسابقة املقالة
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الحروف املقطعة و الحوسبة
الطالب :توفيق بركات السويهري
الكلية الجامعية بالجموم  -قسم الرياضيات
امللخص
تعتبر الحروف املقطعة من املعجزات اللغوية للقرآن الكريم و تتكون
ً
من أربعة عشر حرفا ،في هذا البحث ،و باستعمال خوارزمية جديدة
ً
ادفا يتكون من حروف مقطعة .من ناحية أخرى
سنثبت أن لكل كلمة مر
سندرس مزايا هذا االكتشاف في حوسبة اللغة العربية.
.1املقدمة:
ّ
اللغة العربية قليلة ًّ
جدا وما يزيد
تعتبر األبحاث التي تتناول حوسبة
املشكلة تناول هذه األبحاث من قبل باحثين غير عرب يفتقرون إلى
معرفة واسعة في اللغة العربية ،تؤدي هذه األبحاث إلى طرق مسدودة
أو نسبة نجاح منخفضة ًّ
جدا وغير مرضية [ . ]2اخترنا في هذا املشروع
العمل على اكتشاف بعض الخصائص الفريدة للغة العربية،
واستعمالها في الحوسبة ،نالحظ إن قواعد البيانات العربية تنمو بشكل
كبير ً
نظرا للتزايد الهائل للبيانات الرقمية على الويب ،وبالتالي أصبح
هناك ثغرة واسعة بين البحث واملعالجة السترجاع معلومة من هذه
املستندات ،وبين كمية البيانات الهائلة من هنا ظهرت الحاجة إلى ما
يعرف بنظام استرجاع املعلومات ،نظام استرجاع املعلومات عبارة عن
نظام يتألف من مجموعة من اإلمكانيات تستخدم عادة في الرجوع إلى
البيانات التي تحويها الوثائق ،وإظهار هذه البيانات ،أو اكتشافها ،ومن
ثم اختزنها بطريقة يمكن استعادتها عند الطلب ،و بالتالي يمثل نظام
ً
استرجاع املعلومات تفاعال بين التقنيات ،واإلجراءات ،والرسائل؛
لتحقيق وظيفة ،وهي تقديم معلومات عن الوثائق للمستخدم
املستفيد ،يتكون أي نظام استرجاع معلومات تقليدي من ثالث مراحل
أساسية ،وهي :الفهرسة وإعادة تكوين االستعالم واملطابقة ،ففي
مرحلة الفهرسة تتم فهرسة جميع الوثائق املوجودة في قاعدة البيانات
باستخدام الكلمات ،أو العبارات التي تمثل كل وثيقة أفضل تمثيل،
وتكون ذات داللة فعلية عليها بما يتوافق مع نموذج استرجاع املعلومات
املستخدم ،أما في مرحلة إعادة تكوين االستعالم ،فإن االستعالم الذي
يكتبه املستخدم لغرض الحصول على املعلومة املطلوبة تتم إعادة
صياغته؛ ليتوافق مع نموذج استرجاع املعلومات املتبع؛ ولتتم إضافة
كلمات داللية أخرى ،أو تعديل أوزان الكلمات املوجودة للحصول على
ً
وأخيرا في مرحلة املطابقة تتم مطابقة االستعالم
دقة أكبر في البحث،
الذي أدخله املستخدم بالفهرس املوجود ،واسترجاع الوثائق األكثر
مطابقة وترتيبها تنا ًّليا ً
وفقا لذلك ،وبالنسبة لنماذج استرجاع
ز
املعلومات فإنها تحدد كيفية تمثيل الوثائق في الفهرس ،وبالتالي تتحكم
في كيفية تمثيل االستالم ،ويوجد العديد منها ،ولكن أشهرها :النموذج
البولي ،والنموذج الضبابي ،ونموذج فضاء املتجهات [.]3
في هذا البحث سنرى كيف يمكن أن تساعد الحروف املقطعة في تحسين
نتائج أنظمة إسترجاع املعلومات العربية.

51

 .2خوارزمية الحروف املقطعة :
في هذه الفقرة سنثبت باستعمال خوارزمية أنه لكل كلمة مرادف يتكون
فقط من الحروف املقطعة ،وسنوضح عمل الخوارزمية على مثال،
نعتبر سلسلة من الحروف املقطعة {ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه
ي} =  Sونعتبر الكلمة  Kالتي نبحث عن مرادفاتها ،ونعتبر الكلمة
Lكلمة مرادفة للكلمة  ،Kولدينا قاعدة بيانات  Bتحتوي كل الكلمات،
ومجموعة مرادفاتها .قمنا بتطوير خوارزمية تأخذ كلمة من قاعدة
البيانات ،وتقوم بدراسة مجموعة مرادفتها ،و تختصرها في مجموعة
مصغرة.
 نأخذ الكلمة . K
 نبحث عن مجموعة مرادفاتها في قاعدة البيانات  Bنسميها
 املجموعة  KBو نعتبر عدد عناصرها .n
 نبدأ باملرادفة األولى  Lللكلمة Kونقارن حروفها بسلسلة الحروف
املقطعة  ،Sإذا كانت كل حروفها من السلسلة  Sنعتبرها مرادفة
معبرة ،وتبقى في املجموعة KB ،في الحالة العكسية (إذا كان بها
حرف أو أكثر ال ينتمي للسلسلة  )Sنقوم بحذفها من املجموعة
.KB
 نأخذ بقية املرادفات و نطبق عليهم املرحلة  3لنتحصل أخيرا على
املجموعة النهائية ملجموعة مرادفات الكلمة  Kوالتي ستكون
مجموعة مصغرة و معبرة و عدد عناصرها أصغر بكثير من  nو
نطلق عليها املجموعة . KBnew
ُ
مثال :مرادفات كلمة ش َجاع :
سنقوم بتقديم مثال نبين من خالله كيفية عمل الخوارزمية التي قمنا
بتطويرها.
 نعتبر الكلمة  Kالتي سنقوم بدراسة مرادفاتها :كلمة شجاع.
 من خالل املوقع  https://www.almaany.comاستخرجنا
املجموعة  KB،مجموعة مرادفات كلمة شجاع ،عدد
عناصرها . n=60
ْ
َ َ
ًأ ْش َو ُ َ
اسلِ ،م ْق َدامَ ،بطل ،ث ِابتَ ،ج ِرئَ ،ج ِريءَ ،ج ُسورَ ،جلد،
س ،ب ِ
ْ
َ
ص ْلبَ ،
ص ْع َتر ّيَ ،
صارمَ ،
َ
ص ْيدحِ ،ص َّمةِ ،ص ْن ِديدِ ،غط ِريف،
ِ
ش ِديدِ ،
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
فا ِتك ،ف َّتاكِ ،ف ْرناس ،ق ِو ّي ،ك ِم ّي ،ك َم ْيتَ ،م ِتينُ ،م َج َّربُ ،مغ ِامر،
َْ
َ
ْ
م ْح َرب ،م ْ
ص َدامِ ،مغوار ،ن ِجيدَ ،ن ُهوكَ ،ه ِديدُ ،ه َمامَ ،و ِارد ،أل َيث،
ِ
ِ
َ
َ
َ
َْ
ُُ
َ
أل َيسَ ،ح َس ُن الخلق ،أ ْه َوج ،طا ِئش ،أ ْه َيسَ ،ب ِئيس ،ش ِديدَ ،ب ُسول،
َ
َ َ
َبطل ،ث ْبت ،ث ِابتَ ،ح ِازمَ ،ج ْسرَ ،ج ُسور َ ،ج ِريءَ ،ح ْرب من ال ِر َج ِال،
َ ُ
َْ
َ
َ
ط َ
الجأشُ ،زفرَ ،ز ِميعَ ،س ِريع.
صلبِ ،خ ْن ِذيذ ،ك ِريم ،ر ِاب
َح ِمس،
 نبدأ باملرادفة األولى ً Lأ ْش َو ُ
س للكلمة  Kشجاع ،ونقارن حروفها
بسلسلة الحروف املقطعة S
{ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن ه ي} = S
نالحظ أن الحرف ش ال ينتمي إلى السلسلة ،وبالتالي نقوم بحذف كلمة
ًأ ْش َو ُ
س من املجموعة . KB

 نأخذ بقية املرادفات ،ونطبق عليهم املرحلة  3تحصلنا ً
أخيرا على
املجموعة النهائية ملجموعة مرادفات الكلمة شجاع املجموعة
 ، KBnewعدد عناصرها . n=8
َ
َْ
َ
َ
} َ
ص ِارم ،ك ِم ّيُ ،ه َمام ،أل َيس ،أ ْه َيسَ ،ح ِمس ،ك ِريم َ ،س ِريع{ = KBnew
 .3الحروف املقطعة ،وإسترجاع املعلومات
إن التشكيل مهم ً
جدا في الوثائق العربية ،على سبيل املثال الطريقة
َ
َ
الوحيدة للتمييز بين كلمتين (ذ َه ْب) و(ذ َه َب) هي االعتماد على التشكيل،
والكلمتان تكونان من نفس الحروف ،ومختلفتان ً
تماما .لكن لألسف
العمل مع التشكيل في الوثائق أمر صعب ً
جدا؛ ألنه يزيد من مساحة
ً
الحرف من  28حرفا إلى أكثر من  300حرف ،إذا ماذا ستضيف
الحروف املقطعة؟ سنجيب على هذا السؤال في نقطتين:
 سنتعامل مع لغة تتكون من  14حرف فقط ،وهذا سيساعد في
التخزين والتعامل مع وثائق تكتب بعد قليل من الحروف.
ً
 إذا أردنا إستعمال التشكيل فسنتعامل مع  150حرف عوضا عن
.300
 تخضع عالمات التشكيل للعديد من القواعد العربية املعقدة؛
لذلك ،إذا أردنا أن ننظر في التشكيل يجب أن ننظر في قواعد
ً ً
جدا .إذا بوجود
اللغة العربية ،وبناء الجملة ،وهي مشكلة معقدة
عدد أقل من الحروف تقل القواعد ،واملشاكل.
 بعدد قليل من الحروف يمكن فهرسة الوثائق بشكل سريع ،وأكثر
دقة.
 يصاغ استعالم املستخدم باستعمال الحروف املقطعة ،وهذا يتم
بشكل آلي.
 .4الخاتمة
اللغة العربية هي لغة داللية لها طريقة معقدة في بناء الكلمات ،حيث
إن الكلمات مصنفة على أنها أسماء ،أو أفعال ،أو مثل أحرف الجر ،و
ّ
ً
العطف و  ....هناك  28حرفا في اللغة العربية ،والكلمات تشكل بوصل
األحرف في األبجدية ،واألحرف في األبجدية تختلف بالشكل اعت ً
مادا على
ً
موقها في الكلمة (بداية ،وسطا ،نهاية) على عكس معظم اللغات
الغربية؛ فإن اللغة العربية تكتب من اليمين إلى اليسار ،كما أن أسماء
العلم ال تبدأ بحرف كبير؛ لذلك ،فإن استخالص األسماء ،و أسماء
وتحد صعب؛ لذلك استعمال فقط الحروف املقطعة
العلم هي مهمةٍ ،
سيساهم بشكل كبير في حوسبة اللغة العربية.
 .5املراجع
 التطورات واالتجاهات الحديثة في استرجاع املعلومات العربية
مها سليمان الربيعة-عبدامللك السلمان كلية علوم الحاسب،
جامعة امللك سعود  .الرياض ،اململكة العربية السعودية
 https://www.almaany.com

 Van Rijsbergen, C. J. (2004). The Geometry of
Information Retrieval. Cambridge University Press, UK.

ً
ً
طموحا
كست الحروف فأثمرت جيال
تقنية ِ
الطالبة :نور إبراهيم املوجان
الكلية :الشريعة
ً ً
تيمنا وأمال في لغتي العربية؛ لغة القرآن العظيم ،تلك
بهذا أبدأ مقالتي
ً
اللغة التي أينعت حروفها ثمارا ،فجعلت من يقف عليها مبهورا بجمالها،
واستنارت بنور القران ،واستنصرت باهلل من فوق سبع سماوات
فنصرها رغم شغف قلوب الحاقدين بدثرها وحرمانها من نشرها،
فأرغمتهم باالعتراف بأنها معجزة خالدة في سلم األمجاد .إنها لغتي
العربية ،لغة حروفها تعبر عن األصالة والتميز ،لغة أضفت ألصحابها
ِسمة الهيبة والوقار؛ فهي سالح القادة الحكماء الذين يبنون بها
مجتمعاتهم ،ويرفعون بها شعوبهم وأمتهم .رفع هللا بها أمة اإلسالم،
واهتمت بها الشعوبَّ ،
وسخرت إمكاناتها لخدمتها ،ولن نذهب ً
بعيدا
فمملكتنا العزيزة ظهر اهتمامها الفائق باللغة العربية؛ فكم ك َّرست من
ً
وجهودا أخرى تحتم
جهود حثيثة في غرس حب اللغة في قلوب أبنائها،
اهتماما ً
ً
موازيابالتقنية؛ فأصبحت اللغة العربية والتقنية عندنا
عليهم
ًّ
كال ال يتجزأ ،وفاق اتساعهما جميع اللغات ،والتقنيات ،وها هي ذي
ً
لغتنا اليوم تكتس ي أجمل ُحلة وهي ُحلة التقنية؛ لتزداد جماال ومرونة
مع ما تميزت به؛ مما أدى لزيادة األعداء الحاقدين الذين يطعنون في
أصالتنا وهويتنا التي هي اللغة العربية ليطفئوا عن ُ
أعيننا النور ،لكن في
مقابل ذلك هناك أمة عربية أصيلة ،ومملكة صامدة في وجه األعداء
ُ
مستقبلية ال تجهل ،شجعت أبنائها بإقامة برامج
محبة للغة ذات رؤية
ٍ
ُ
تعليمية عربية تقنية تعلم اللغة ،وأقل تلك البرامج للمرحلة االبتدائية
برنامج عين في بوابة التعلم الوطنية الذي يخدم املقررات الدراسية،
واللغة العربية عن طريق اللعب والتعلم في ظل التقنية الحديثة،
وأقامت آالف املسابقات للغة العربية في جوانبها املختلفة اللغوية،
واألدبية ،والبالغية بطرق تقنية ،ومنها ما تقيمه األكاديميات العلمية
كالتي نحن بصددها اليوم ،والتي تتطلب مهارات تقنية متعددة ،ثم إن
مدارسنا ال تأكد تخلو من أجهزة تقنية ُمعربةُ ،ومعلم متمكن فيها ُيعلم
طالبه تلك اللغة العربية ،و ُ
يكسوها برداء التقنية الحديثية ،وهذا
ُ
بتوجيه من قيادتنا الرشيدة ،فذاع صيت طالبنا املبدعين في الجوائز
العاملية العلمية التقنية ،ومع ذلك ظلوا متمسكين باللغة ،وجعلوا هذه
التقنية كساء يكسو حروفهم العربية في صرح اإلبداع ،وال ننس ى
املعاجم اإللكترونية التي قامت عليها اململكة بنفسها للمحافظة على
مفردات اللغة ،واملكتبات الضخمة التي تقوم عليها مملكتنا الحبيبة
سواء أكانت عامة أم جامعية ،أم قواعد معلومات توفرها ألبنائها ،فكم
هي غالية هذه اللغة! ،وكم هي رائعة بنكهة التقنية! ،وكم هو عظيم
ُومثمر هذا الجيل في ظل التقنية املفيدة التي يخدم بها نفسه
ومجتمعه! ،وقد اطلعت على تقرير في جريدة الرياض عام 1431هة ذكر
ً
تواجدا في اإلنترنت كانت نتائج هذه
فيه إحصائية تبين لنا اللغات األكثر
اإلحصائية أن اللغة العربية هي األولى في معدل النمو عن القراءة
السابقة ،والتقويم القديم ،كما يظهر التقرير ترتيب اللغات من حيث
عدد املستخدمين للغة العربية ،وكان ترتيبها السابع؛ حيث بلغ عدد
املستخدمين العرب أكثر من  60مليون مستخدم ،وذكر أن ما يمكن
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استنباطه من خالل ذلك التقرير هو النمو الفائق للغة العربية بالرغم
من محدودية انتشار خدمة اإلنترنت على املستوى العربي الذي يمثل
نسبة  %17فقط في تلك الفترة ،و جاء في بحث التكنلوجيا في تعلم اللغة
العربية للدكتور عبدالرحمن الحطيبات  :أن استخدام تكنلوجيا
املعلومات واالتصال في تعلم اللغة العربية يكون عن طريق:
.1
.2
.3
.4
.5

دمج املختبرات اللغوية والحاسوب.
اعتماد طرائق البحث واالستقراء املعتمدة على الحاسوب.
التركيز على أهمية مراكز مصادر التعلم الرقمية.
تشجيع الطالب على الكتابة والتواصل مع اآلخرين عبر
تكنلوجيا االتصال املختلفة.
مساعدة الطالب على التعبير عن أفكارهم عن طريق النشر
واإللقاء.

وجاء في بحث بعنوان دور الحاسوب وتكنولوجيا املعلومات في تعليم
اللغة العربية للدكتورة صفية بن زينة :أن العالم في الربع األخير من
القرن العشرين شهد سرعة مدهشة في حجم التغةييرات التي انتشرت في
املجال العلمي ،واالقتصادي ،واالجتماعي ،والسياس ي ،وعرفت وسائل
ً
االتصةال ونقل املعارف ً
تطورا مذهال؛ فال بد للغة العربية من التكيف
مع هذا الوضع العالمي الجديد؛ لتتمكن من املشاركة الفعالة في التطور
االجتمةاعي ،ولتحقيةق ذلك البد من تنمية الفكر العلمي ،وتجديد وسائل
التعليم من خالل استخدام الوسائل السمعية والبصرية ،وترى أنه
يمكن استعمال الحاسوب ،وتطبيقاته املتنوعة في مستويات تعليمية
ّ
مختلفة؛ حيةث يمكةن استعماله في تدريب الطالب على تعلم أساسيات
ّ
اللغة بشكل تدريجي مبسط في خطةوات متتابعة ،وتعلم املفردات
اللغوية ،وتركيب الجمل بمساعدة عناصر تفاعلية كالصوت،
والصورة ،واألفالم ،والفيديو التفاعلي ،وذكرت الدكتورة ضحى
األسعد في بحث لها بعنوان :تكنلوجيا تعلم اللغة العربية :أننا شهدنا في
السنوات األخيرة قدرة التكنولوجيا الحديثة على جعل املعلومات تتدفق
بسرعة هائلة؛ حيث القنوات الفضائية وشبكة اإلنترنت العاملية التي
ً
سريعا ،فهذا العصر هو عصر
جعلت الوصول للمعلومات واملعرفة
اإلعالم ،واالتصال ،واإلنترنت والفضائيات؛ ليصبح جيل الشباب األكثر
ً
َّ
تفاعال مع هذه األدوات مما ولد حالة خجل من النطق باللغة العربية،
وإصرار شبابنا على النطق باللغات األجنبية ،وخاصة اإلنجليزية منها،
واإلفراط بإظهار مهارات إتقان اللكنة إلى حد مبالغ فيه! حتى إننا لم
نسمعها على لسان أصحاب اللغة األصليين ،وترى أنه يجب أخذ
املتغيرات الجديدة في بلورة رؤية جديدة؛ إذ ال يمكن التعامل مع
الشباب إال بأدوات الحاضر وبثقافة حية ،وفعالة نحو أفق جديد،
وترى ربط التربية والتعليم بعصر املعلومات واالتصالً ،
نظرا لالنفجار
املعرفي والسكاني ،وانخفاض الكفاءة ،التعليمية والفروق الفردية بين
املتعلمين ،وتطوير نوعية التعليم ،وتشويق املتعلم في التعلم وجودة
طرق التعليم ،وتدعو إلى زيادة الطالقة اللفظية من خالل الوسائل
السمعية والبصرية وما تستلزمه من قراءات ،ووضع هيكلة عصرية
وهادفة للمناهج الدراسية التي تتناول مادة اللغة العربية إلنشاء رابط
املودة بين الطالب وبين هذه املادة ،إلى جانب تمييز شخصية الطالب
وإرشاده إلى اكتشاف مهاراته الفكرية والقيادية ،وهذا يوطد قواعد
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اللغة العربية لدى الطالب ،ويساعده في تحقيق ذاته ،وتطوير مواهبه
الفردية ،وتعزيز ثقته بنفسه ،ومنحه األدوات التي تمكن له التأثير على
املجتمع خير تأثير ،وبعد اطالعي على هذه البحوث التي استندت إليها في
مقالي هذا -أرى أنه يجب منح اللغة العربية الثقة لنستشعر عظمها في
قلوبنا؛ فهي هويتنا ولغة كتابنا ،وهي باقية ببقاء هذا الدين ،ومحفوظة
في القلوب والصدور بحفظه ،ومن األولى االهتمام بها ،واستعمالها؛
لتنتج ثمارها على هذا الجيل املوهوب صاحب القدرات االبتكارية
واإلبداعية والتقنية ،وتطبيقها على الجوانب اللغوية وفق معايير
ً
التكنولوجيا املختلفة ،لذا؛ يجب أن نكون
جميعا في مقدمة الركب
لنصرتها ،واستخدام مهاراتها املختلفة ،وتطبيقها على الواقع العلمي
والعملي ،وليس مجرد إطالق شعارات وعبارات من غير هدف ،إنما
تطوير فكري ومهاري؛ لنصل إلى الهدف األسمى املنشود ،ونسعى
َ
لتحقيق هذه العبارةُ :لنكرم عقلنا الطموح بنطق حرفنا العربي الشموخ.
فإلى األمام يا لغتي ،إلى التقدم واالزدهار ،إلى مواجهة العقبات
والتحديات واألعداء ،للتحليق في أفق العلم واملعرفة بجميع الوسائل
العقلية ،والعلمية ،والتكنولوجية رغم أنف الحاقدين ،وأخيرا أختم
من حيث ابتدأت ،وأقول :إن هذه التقنية التي كست الحروف أثمرت
ً
ً
طموحا.
جيال

ُ
لغتي العربية (أحبك)
الطالبة :لطيفة عبدا هلل القثامي
كلية الشريعة :ماجستير مركز الدراسات اإلسالمية
اهتمامات اإلنسان هي انعكاس لفكره ،ونظرته لدوره في الحياة
ُ
وطموحاته ،واالهتمامات تعرف من خالل ما يقض ي به املرء وقت
فراغه ،فقد تخرجت من الجامعة وأنا ال أفرق بين االسم والفعل ،وقد
ُ
أكسر الفاعل وأرفع املفعول ،وكان املبتدأ بالنسبة لي معضلة يصعب
حلها ،كيف يكون مبتدأ ولم يبتدأ به أول الكالم؟
وبدأ ُت رحلة البحث عن معهد يعلم اللغة العربية فلم أجد إال معاهد
لغة إنجليزية ،ثم وجدت بجامعة أم القرى بغيتي ،لكن مع األسف هذا
املعهد يعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،وكان الحل هو أن التحقت
بمعهد الوحيين بالطائف ،وكان لي ما أريد من دراسة تأسيسية في
البداية ،ثم تخصصت في اللغة العربية ،وحفظت ألفية بن مالك ،ال
أخفيكم ً
سرا بأني واجهت صعوبات كثيرة ،وأكثر صعوبة واجهتني هو
ُّ
وتعليمها؛ فقد ظللت محاصرة
زهد الجميع في تعلم اللغة العربية ِ
باللهجات التي تحتكر نبض الحياة البومية ألبنائها من جهة ،وباللغات
األجنبية املنتجة للحضارة الحديثة التي تحتكر مجال العلم
والتكنولوجيا ،وتسمية أشيائهما الجديدة من جهة أخرى ،فكال
الطرفين يحاصرها من جهة ،بل ،ويضايقها في أدبيات الثقافة العامة
املشاعة في املدرسة ،والوسائط اإلعالمية اليومية؛ فال يتركان لها من
متنفس غير التراث وواقعه املفارق ،والفكر التجريدي البعيد عن نبض
الحياة اليومية ،هذا ،مع أن اللهجات غير مكتوبة ،وأن اللغات الجنبية
تظل غريبة؛ لغياب مرجعها الحضاري التاريخي الذي ال تفهم اللغة –
َ
العاملين الديني والقومي
أية لغة – بمعزل عنه ،وعلى الرغم من أن
ِ

يشدان أزر اللغة العربية الفصحى ،فإن أوجه قصور ذاتية فيها – غير
إبعادها عن نبض الحياة ،وعن مجال العلم والتكنولوجيا – ّ
تفت في
عضدها ،نحن بحاجة إلى إعادة نظر ،وإلى البحث عن كل الوسائل للرفع
من املستوى األدائي لتدريسها بما فيها التوعية االجتماعية ،والحوافز
املادية ،والدوافع القومية والدينية ،واإلشهار اإلعالمي ،وقبل هذا
وذاك ،الوسائط التي توفرها التكنولوجيا املعاصرة ،والسؤال املل ّح
كيف يمكن توظيف هذه التقنيات في تدريس اللغة العربية؟
للتقنيات الحديثة وظائف متعددة ،منها ما له تأثير على مستوى تغيير
العقليات والعادات االجتماعية ،ومنها ما له تأثير على مستوى الحوافز
النفسية ،واألدبية ،واملادية ،ومنها ما له تأثير على املستوى السياس ي
والدعائي ،وكلها يمكن أن تكون عوامل مساعدة في تدريس اللغة العربية
وتحفيز الدارسين إليها ،وإقناعهم بضرورة حذقها ،ويجب أن تستغل
ّ
لتسهل على أبناء هذه اللغة سبيل اكتسابها وإتقانها .ومهما
لذلك؛
ِ
تعددت التقنيات الحديثة ،فال بد من تحديد هدف رئيس ي يتمثل في
اكتساب اللغة كخبرة إجرائية في املقام األول ،مع ما يساعد هذه الخبرة
العملية من خبرة نظرية هي مجرد خادمة ال أكثر ،وتتأتى هذه الخبرة
العملية من الدأب على ممارسة الخبرات العملية الثالث األساسية في
اكتساب كل لغة ،وهي:

وبعد فلئن ركزت على بعض األدوات التعليمية ،دون البعض ،فإن
ذلك ال يعني ً
أبدا ،أن ما لم يتم التركيز عليه غير مفيد ،بل إنما
ضربت أمثلة ،والتمثيل ال يقتض ي الحصر ،فكل األدوات املذكورة
ً
مفيدة ،ويجب استغاللها استغالال أمثل.
وفي الختام أتمنى أن تنشأ مراكز ومعاهد لتعليم اللغة العربية
لناطقين بها ،وتكون مزودة بأرقى التقنيات الحديثة؛ كي ترجع
ً
اللغة العربية كما كانت في العصور الوسطى دليال للتطور والرقي،
وأذكركم أنه في العصور الوسطى وقف قسيس إيطالي في أحد
ً
قائال :إنه ملن املؤسف ً
حقا أن نرى
ميادين مدينة إيطالية ليخطب
شباب النصارى وقد أخذوا يقلدون املسلمين العرب في كل
لباسهم وأسلوب حياتهم وأفكارهم ،بل حتى الشاب إذا أراد أن
يتفاخر أمام عشيقته يقول لها( :أحبك) بالعربية؛ كي يوحي لها
بأنه متطور وحضاري؛ ألنه يتحدث العربية.

 االستماع.
 القراءة.
 الكتابة.
وعليه فإنه يجب – في رأيي – االقتصار في املراحل غير املتخصصة ،من
تدريس هذه اللغة على األساسيات وهي:
 املستوى التركيبي:
التمييز بين املعرب واملبني ،ومعرفة عناصر الجملة األساسية :املسند
واملسند إليه ،أي العمد (املرفوعات) ،وعناصرها الثانوية أي الفضالت
(املنصوبات) ،وعناصرها اإلضافية أي املجرورات (املخفوضات)،
والتوابع األربعة.
 املعجم:
التقسيم الثالثي ،التذكير والتأنيث ،التنكير والتعريف ،اإلفراد والتثنية
والجمع.
 املستوى الصوتي – الصرفي:
املجرد واملزيد ،االشتقاق األصغر ،اإلدغام واإلعالل والقلب.
 املستوى الداللي:
التمييز بين الخبر واإلنشاء ،وبين الحقيقة واملجاز.
على أن يعرف ّ
املدرس حد االقتصار ،وأن يستنبط هذا الزاد
النظري من ممارسة التطبيق على النصوص في األساس.
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القراءة نافذة األفكار املشرعة
د .أمل محسن العميري

ألخالقيات البحث العلمي يحمله بين طياته ،وفي ثنايا نصوصه ،وأدلته
الشرعية ،ولقد كان التزام علماء املسلمين منذ القدم بهذه القيم التي
أمر بها اإلسالم ً
سببا لتفوقهم ،ونبوغهم في مختلف العلوم ،وفيما يلي

أستاذ مشارك  -كلية اللغة العربية

عرض موجز لهذه املبادئ:

استوقفني موقف الشيخ عبدالقاهر الجرجاني عندما وقف على جملة
العالم النحوي سيبويه في حديثه عن سبب التقديم والتأخر في كالم
ً
ً
جميعا
العرب قائال” :إنهم يقدمون في كالمهم ما هم ببيانه أعنى؛ وإن كان

 األمانة العلمية :ويقتض ي ذلك:
 الصدق في طلب العلم ،وتحري الحق في جميع مراحل البحث ،عندجمع البيانات وتحليلها ،وعرض النتائج وتفسيرها ،وقد أمر هللا

يهمانهم" قرأها عبدالقاهر وأعجب بها ،ولكنه لم يدعها تمر هكذا مرور
الكرام ،ولم يكتف بها؛ لتغنيه عن التعب واملشقة في البحث ،ويقول

بالصدق ،ومدح الصادقين في كتابه.
 كما يقتض ي احترام امللكية الفكرية ،من براءات اختراع وحقوقنشر ،وعدم السطو على أفكار اآلخرين ونقلها بال عزو أو توثيق،
بل ،تجدر اإلشارة إلى املصادر العلمية التي يتم االستعانة بها،

وال ينطبق عليها كلها تعليل سيبويه ،فعزم على أن يبحث عن الجواب

واإلشارة إلى أعمال الباحثين اآلخرين عند االطالع عليها واالستفادة

بنفسه؛ فبدأ في النظر والتفتيش وإعمال الفكر في كالم العرب من
الشواهد التي جمعها؛ للخروج بما يرض ي شغفه العلمي ،ونهمه الفكري؛

منها.

مالي وللتعب؟ فهذا عالم جليل قد أجاب عن السؤال؛ بل وجدناه يقف
ً
ً
متأمال ،ويتساءل طويال ؛ والشواهد بين يذيه تتكاثر من كالم العرب،

فقدح الفكرة بالفكرة ،واستمد الشرارة من مقولة سيبويه ،فخرج لنا
بباب بالغي كبير اسمه التقديم والتأخير يدرس في علم املعاني ..ذكر لنا
فيه ً
عددا من األسباب البالغية التي أدت إلى التقديم والتأخير في كالم
العرب ،ومن ثم؛ وصف كالمهم بالبالغة والبيان ،وبذلك يعلمنا الشيخ
ً
ً
عبدالقاهر الجرجاني أن القراءة إذا لم تخرج منها ً
جديدا وعمال
فكرا
ً
مفيدا؛ فإنها ال تعد قراءة بمفهوم القراءة عند العلماء األفذاذ..وعليه؛
فال بد من تدريب الذات على مفهوم القراءة الصحيحة والنافعة ،وهي
التي تقدح فيها األفكار باألفكار ..لتنتج فكرة جديدة  ،وشعلة مضيئة في
باب العلم واملعرفة ،وليس مجرد قراءة لتكرار معلومات وحسب،
والبحث العلمي املتميز هو الذي يأتي به صاحبه بفكرة جديدة ،ورؤية
المعة تنم عن عقل واع  ،وإدراك ثاقب ،ولألسف كثير من األبحاث هي
عمل مكرور ،ال جديد فيها سوى أنها زادت من عدد األبحاث في قنواتنا
املكتبية دون فائدة تذكر؛ لذا؛ فعلى املهتمين بالبحث العلمي االلتفات
إلى املنتج الفكري ،ومحاولة إثارة كل ما هو جديد ومفيد ،أما إن لم يجد؛
فعليه أن يتوقف ،وال يكلف نفسه فيما ال تستطيع ،وبالعموم لن
يتمكن الباحث من اإلتيان بالجديد إال بالقراءة الناقدة ،والعين
الثاقبة ،والوعي املتلهف الستخراج آللئ املعرفة الحقة ،وتطويق
ً
اللمحات البارقة؛ ليصنع منها كنوزا من سالسل األبحاث املتميزة التي
ينتفع بها العلم واملجتمع.

مبادئ وأخالقيات البحث العلمي في الفكر اإلسالمي
د .تهاني سالم باحويرث
أستاذ مساعد  -كلية الدعوة وأصول الدين
ال يمكن ألية مهنة أن تتطور دون العناية بأخالقيات ممارستها التي
تضبط سلوك املنتمين إليها ،وتحمي جميع أصحاب املصالح ،وتحفظ
حقوق املستفيدين واملمارسين ،وقد جاء اإلسالم بمنهج قويم

وهذا ما كان عليه علماء املسلمين في كل علومهم - ،سواء كان ً
علما
ًّ
ًّ
دنيويا  -كانوا حريصين أشد الحرص على تحري الصدق
شرعيا أم
ً
واضحا في كل كتبهم
واألمانة العلمية فيما ينقلونه عن غيرهم ،وكان ذلك
وتصانيفهم ،وال أدل على ذلك من كتاب هللا تعالى القرآن الذي بلغنا
بالتواتر ،وصحيح السنة الذي اعتمد فيه العلماء على أرقى منهج علمي
في تمحيص النقول واألخبار.
 املوضوعية :وتعني أمران:
 العدل ،والحيادية ،وذكر الحقائق التي يتوصل إليها الباحث كماهي سواء جاءت مع وجهة نظره أم تعارضت معها ،دون تغيير أو
تحريف أو انتقاء ،واالبتعاد عن التعصب في الفكر والرأي؛ ألن في
تزوير الحقائق في البحوث العلمية تلبيس على املستفيدين،
وتغرير بهم.
ً
 حصر الدراسة في إطار موضوع البحث بعيدا عن االستطراد الذيقد يؤدي إلى تشتيت القارئ .
 الدقة والوضوح :أي اعتماد مقاييس دقيقة مستندة إلى أسس
علمية؛ لنخلص في البحث العلمي إلى مخرجات دقيقة واضحة،
وهذا من الحكمة التي امتن هللا على من اتصف بها بأنه قد أوتي
خيرا ً
ً
كثيرا.
 جرأة الباحث ،وتحمل مسؤولية النتائج واملخرجات ،والنقد
الذاتي ،واالعتراف بالخطأ ،وهو ما يعرف بالتواضع العلمي.
 من أخالقيات البحث العلمي املنصوص عليها في القرآن عدم
املساس بكرامة اإلنسان ،فال تجوز األبحاث القائمة على سلب
كرامته ،أو تشويه صورتها ،وإخراجها عن أصل خلقتها ،بل ،ال بد
أن تكون التجارب في إطار أخالقي ،وضمن ضوابط شرعية؛ فيمنع
ً
مثال البحوث والدراسات التي قد تسفر عنها نتائج تؤدي إلى
اختالط األنساب ،ويشمل ذلك ً
أيضا الحفاظ على سرية
املعلومات في األبحاث التي تستند على معلومات شخصية ل ّ
عينة
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البحث ،كما يشمل ذلك إعطاءهم صورة واضحة عن املشروع،
والفوائد املتوقعة ،واملخاطر املحتملة إن وجدت .
 من أخالقيات البحث العلمي الثابتة في القرآن والسنة عدم
املساس بحقوق الحيوان؛ فيراعى عند عمل التجربة العلمية
الحاجة املاسة للحيوان؛ فال يكون القتل ملجرد العبث ،وال تجوز
األبحاث التي يتعرض فيها الحيوان إلى التعذيب ،أو التجويع ونحو
ذلك.

 .6ال تثمر إال بالعمل الدؤوب.
مفاضلة بين املوهبة والعمل الدؤوب:
من أساسيات الثقافة اإلنسانية العامة بين البشر مسألة املساواة بينهم
في أشياء كثيرة أسبغها الخالق سبحانه عليهم ،وهناك أشياء فضل هللا
بعض عباده على غيرهم بها ،أما من األشياء التي ساوى هللا بها بين عباده
ً
فحقوق الحرية والحياة الكريمة ،والسعي في مناكبها بحثا عن الرزق،

 عدم إلحاق األذى ،والضرر بالبيئة ،وتوفير املناخ املناسب لعمل

وتحسين الظروف املعيشية الخاصة بكل فرد منهم ،لكن ،وبرغم

التجارب العلمية ،األمر الذي دعا إليه اإلسالم؛ فقد نهى هللا تعالى

التفاوت بين البشر في بعض األشياء كاملوهبة ،فقد تساووا في فرص
ً
العمل والجهد والسعي ،ويتميزون عن بعضهم ً
أحيانا في مقدار
بعضا

في كتابه عن اإلفساد في األرض ،وشنع على املفسدين فيها.

البحث العلمي بين املوهبة والعمل الدؤوب

الجهد الفردي الذي يبذله كل فرد منهم على حدة؛ مما يعوض عدم توفر
املوهبة عند الغالبية الساحقة من الناس .

د .حسن سعيد غزالة

محاسن املوهبة:

أستاذ  -كلية العلوم اإلجتماعية

أشار العلماء والباحثون (منهم حوزيف كريس) ( )2015إلى مزايا املوهبة
الربانية ،منها:

مقدمة:
يسعى هذا املقال إلى إثبات زيف االدعاء القائل :إن البحث العلمي
موهبة فحسب محصورة بأفراد معينين في املجتمع ،وفي الوقت نفسه
إثبات الحقيقة القائلة :إن البحث عمل دؤوب متاح لكل من جد واجتهد.
"فلكل مجتهد نصيب" .ويورد املقال باختصار شديد أدلة نظرية،
وعملية من تاريخنا وواقعنا عن مدى صحة حقيقة التفاني في العمل
كأساس ألي عمل بحثي ناجح ،متاح للجميع من دون استثناء باعتباره
نعمة من نعم هللا التي أسبغها هللا على عباده من دون استثناء ،ولعل في
ً
توضيحا
وضع النقاط على الحروف حول هذه الحقيقة الدامغة
للحقائق حول البحث والباحثين ،وحاف ًزاا ً
قويا لكل مجتهد ومتفان في
العمل بمفرده ،أو مع آخرين أن يباشر البحث من دون إعارته أدنى

 .1هي عطية فطرية في مجال معين.
 .2هي شكل من أشكال العمل الدؤوب في التطبيق ،والهدف املأمول.
 .3أصحاب املواهب ذوو أداء أفضل من غيرهم إن واظبوا على مراس
مواهبهم.
محاسن العمل الدؤوب:
 .1كفيل بتنمية املوهبة الفطرية.
 .2ضامن للنجاح أكثر من تلك املوهبة املتقاعسة.
ً
ً
ً
وكاشفا للموهبة ،ويقود إلى تطويرها عند
أحيانا مصدراا
 .3يعتبر
الفرد .

اهتمام ملغالطات العبقرية واملوهبة وخصوصياتهما املزعومة .

ملن الكلمة العليا في تحقيق النجاح؟ للموهبة أم للعمل الدؤوب؟

تعريف املوهبة:

عند وضع املوهبة والعمل الدؤوب في امليزان ،يكون املحك والحكم
الفصل النجاحُ ،وجد أن النجاح يتحقق أكثر ما يتحقق من خالل

تكاد املصادر املختلفة في اللغات العربية والعاملية (وبالتحديد
اإلنجليزية) تجمع على أن معنى موهبة :عطية من هللا عز وجل ،بما في
ذلك معاجم اللغة العربية قديمها وحديثها ،ومعاجم اللغة اإلنجليزية
الشهيرة ،واملوهوب هو من يوجد لديه قدرة غير عادية ،أو أداء متميز
عن بقية أقرانه في مجال التفوق العقلي ،والتفكير اإلبداعي ،واملهارات
والقدرات الخاصة ،باختصار ،املوهبة:
 .1عطية من هللا سبحانه وتعالى.

الرغبة الشخصية الشديدة والعمل الفردي الدؤوب املتاح ،حتى
ألصحاب الذكاء العادي الذين يواظبون على العمل واملمارسة
التطبيقية ،أما املوهوبون املتكئون على موهبتهم الفطرية ،وال يرفقونها
بالعمل الدؤوب وبتطويرها؛ فال نصيب لهم من النجاح كما ألقرانهم
العاملين املواظبين؛ وبما أن املوهبة قد تتالش ى وتتشتت من دون
مالزمتها للعمل الدؤوب ،وبما أنه ليس لكل موهوب القدرة على القيام

 .2قدرات ومهارات عقلية خاصة.
 .3في مجال معين فحسب.

بالبحث العلمي بينما لكل باحث متخصص جاد متفان في العمل القدرة
ً
على ذلك ،الكلمة العليا إذا للعمل الدؤوب املتفاني  .يقول بيير ستيل
( :)2012إن هناك صفات معينة للنجاح تتفوق على املوهبة ،وتتمثل

 .4بحاجة إلى تهذيب وتطوير .
 .5مصدر مهم من مصادر البحث ،لكنها ليست املصدر الوحيد .

بالرغبة ،واملواظبة والعمل الدؤوب ،وليس من املستحيل على شخص
ذي ذكاء عادي أن يتعلم تطوير صفة ما عنده ،أو ينجز ً
شيئا من خالل
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عمل دائم ،وحسب إحصاءات أجراها باحثون معاصرون ،ونشرت في
صحيفة الهافينجتون بوست األمريكية ( ،)2011معظم اإلنجازات في
العالم مردها إلى العمل الدؤوب والجهود العظمى ،ال إلى املوهبة
الفطرية ،وأبرز األمثلة على ذلك املوسوعات الضخمة في مختلف
التخصصات في شتى أنحاء العالم التي أنجزها مؤلفون وعلماء كبار

بتطوير املشكلة البحثية ،أو استنباط مشكلة جديدة ،فعندما يوسع
الباحث قراءاته في األبحاث املتخصصة في مجاله تتولد لديه كمية أفكار
جديدة من خالل الربط والتحليل.
 .3النظريات العلمية:

انكبوا سنوات وسنوات على العمل عليها ال كموهوبين ،بل ،كأناس
عاديين أذكياء أمدهم هللا بصبر ال ينفد ً
أبدا؛ فتفوقوا على أنفسهم

إن إطالع الباحث على النظريات العلمية في مجال تخصصه أمر في
غاية األهمية في عملية البحث ،حيث تعتبر النظريات مبادئ عامة

وعلى املوهوبين ،بل ،تجاوزوهم ليصبحوا عظماء ،وفي إحصائية نشرت

تتحقق مصداقيتها من خالل التجريب واالختبار العملي؛ فقد يختار

على موقع إنسبيريا العالمي ( ،)2015ال تزيد النسبة املئوية للموهبة عن
 %10على أبعد تقدير مقابل  %90على أقل تقدير .

الباحث إحدى النظريات ،ويقوم بإدخال متغيرات جديدة إلى النظرية،
أو يستفيد من تقديم املقاييس ،واالختبارات العلمية في إلقاء أضواء

خلصة القول :
يأتي البحث العلمي في معظم حاالته كثمرة للجهد املضني والعمل
املتواصل سواء للفرد أم للجماعة ،وفي الوقت الذي ال ننقص من قيمة
املوهبة في البحث ،نرى أن العمل الدؤوب أثبت ،وأضمن ،وأكثر كفاءة
وجدارة في إنجاز البحث العلمي ،ولو اجتمعت املوهبة والعمل الدؤوب
في الباحث القتربت الصورة من الوضع األمثل ،ولكن هيهات أن يجتمعا
إال ما ندر؛ فال يترددن أحد يصبر على البحث ،ويتفانى فيه باإلقدام
كثيراًّ .
عليه ،وال يشغلنه أمر املوهبة ً
حقا لكل مجتهد نصيب! وهللا أعلم.

مصادر اختيار املشكلة البحثية
أ.داليا عبد هللا السميري
باحثة
إن عملية اختيار املشكلة البحثية وتحديدهاّ ،
تعد من املراحل املهمة
والصعبة في البحث العلمي ،وقد وصفها الكثير من الباحثين بأنها
مشكلة في حد ذاتها ،وعادة ما يدفع الباحث الختيار مشكلة ما هو سؤال
يلح عليه ،سؤال غير معروفة إجابته ،واإلجابة تستلزم ً
سببا ونتيجة،
ًّ
سؤال نبع من تعرضه ملوقف ّ
ً
وتفسيرا،
محير وغامض يتطلب حال
ً
وسأورد فيما يلي تفصيال لة  4مصادر الستقصاء املشكلة البحثية:
 .1الخبرة الشخصية والعملية:
بعض املشكالت البحثية تبرز للباحث من خالل خبرته العملية،
ً
فمحيط العمل ّ
ً
خصبا للكثير من الباحثين؛ إذ من خالل
يعد مجاال
عملهم في مجال معين يمكن أن يتحسسوا الكثير مناملشكالت،
فالتجارب اليومية التي ّ
يمر فيها الباحث قد تثير لديه بعض التساؤالت
التي ال يجد لها تفسير .
 .2الدراسات والبحوث السابقة:
يمكن للباحث أن يستخرج فكرة بحثية من خالل املجالت العلمية
ّ
املحكمة ،ورسائل املاجستير والدكتوراه؛ حيث نجد أن كافة البحوث
تنتهي بجملة من التوصيات التي يمكن أن يستفيد منها الباحث ،إما

جديدة على النظرية القائمة.
.4

القضايا االجتماعية:

ً
مصدرا من مصادر البحث ،وخاصة
إن القضايا االجتماعية تعتبر
واح شتى؛
الكوارث التي تمثلت في الحروب ،وما خلفته من آثار مدمرة في ن ِ

فقد تدفع الباحث إلى إجراء دراسة مسحية ،أو دراسات استطالع رأي
بهدف تقص ي آراء الناس حولها ،أو آثارها في حياة أفراد املجتمع.
ً
وثمة مصادر أخرى قد يلجأ إليها الباحث ،فمثال الطالب قد يلجئون إلى
اساتذتهم الستشارتهم في تحديد املشكلة البحثية ،أو أن ُيكلف الباحث
من جهة ما بعمل البحث  -قد تكون جهة رسمية ،أو غير رسمية -ملعالجة
مشكلة ما وإيجاد الحلول لها بعد البحث العلمي ألسبابها.

ثقافة البحث العلمي ورؤية 2030
أ.زهراء علي الزهراني
طالبة ماجستير -كلية التربية
يعد البحث العلمي الركيزة األساسية في تقدم حضارات األمم؛ حيث
يدخل في تطور جميع مجاالت الحياة كالزراعة ،والصناعة ،والطب،
والتعليم والتربية ،وفي ظل التطورات الهائلة في هذا العصر ،وسعي
اململكة بإنشاء املراكز البحثية في الجامعات  ،وحيث يعتبر الطالب
محور العملية التعليمية سواء في املرحلة االبتدائية ،أو اإلعدادية ،أو
الثانوية ،أو الجامعية؛ إذ تعتبر املرحلة االبتدائية اللبنة األولى ،لذا كان
ال بد من االهتمام بتنمية البحث العلمي لهذه املرحلة ،ونشر ثقافة
البحث العلمي بها ،لينشأ جيل واع ،ومبدع ،وقادر على مواجهة ومواكبة
للتطورات الراهنة ،وخاصة التي تشهد لها مملكتنا الحبيبة وفق التحول
الوطني لرؤية  .2030لذلك؛ فهناك عدة اعتبارات ال بد من األخذ بها
لتوفير بيئة بحثية تواكب هذه التطورات املشهودة منها:
 مراعاة خصائص هذه الفئة العمرية من الطلبة ،وتشجيعهم على
كتابة البحث فيما يتوافق مع خصائصهم العمرية ،وذلك من
خالل التدرج من كتابة بعض القصص العلمية ،وعمل بعض
املجالت العلمية التي تتناسب معهم.
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 تنمية وتشجيع القراءة الواعية ،وذلك بتخصيص كتب تتناسب
مع أعمارهم وهواياتهم ،وذلك من خالل املواد التي تدرس لهم
كالرياضيات ،أو العلوم ،أو املواد الدينية .
 تخصيص حصه أسبوعية ملادة البحث العلمي.
 املشاركة في املشاريع التي تقوم بها املدرسة ،وكتابة التقارير عنها.

حيث يعتبر التوزيع االعتدالي من أهم مكونات عملية اتخاذ
القرارات؛ ألن العديد من املتغيرات التابعة التي نتعامل معها يفترض
ًّ
طبيعيا ،وبالتالي تجري عليها بعض االستنتاجات التقريبية
أنها تتوزع
بالضبط؛ لقيم ذلك املتغير.
 .2التجانس:

 توفير البيئة التعليمية املناسبة وفقا لخصائص نموهم.

وتجانس العینتين یعتمد بصورة ،أو بأخرى على ما إذا كانت العینتان

 تدريب املعلمين القائمين على هؤالء الطلبة من خالل عقد دورات

متساویتين ،أو مختلفتي الحجم ،ولذا؛ يجب على الباحث التأكد من
تجانس التباين قبل إجراء أي من االختبارات اإلحصائية عن طريق

 الدعم املعنوي واملادي ،والتشجيع لهم من خالل خلق جو
املسابقات ،وتكريم الفائزين بها.

اختبار بارتلت ،أو هارتلي ،أو كوجران وغيرها.
 .3طبيعة سؤال أو فرضية الدراسة :يختلف االختبار اإلحصائي
باختالف الفروض ،أو األسئلة املستخدمة في البحث؛ ألن لكل فرض

 عمل مسابقات ألفضل املدارس في مناطق اململكة التي لها دور
فعال في مجال البحث العلمي.

بحثي اختبار مناسب له ،ويختلف باختالف املنهج املتبع في البحث
وصفيا أو شبه تجريبي أو تجر ًّ
ًّ
يبيا .
سواء كان

تدريبة لهم ،أو تعيين مختصين بهذا املجال.

 تخصيص حصص للمكتبة ،والبحث في املصادر.

ً
وختاما ،إن تنمية البحث العلمي لدى طالبنا في املراحل التعلمية،
وخاصة املرحلة االبتدائية تعتبر ضرورة ،وخاصة ما تشهد له مملكتنا
الحبيبة من تطورات ،ولتحقيق رؤية  ،2030لينشأ جيل منتج ،ومبدع
مواكب للدول املتقدمة إال أن هناك معوقات؛ حيث نرى في الواقع عدم
صالحية بعض مباني املدراس للتعليم ،وعدم توفر املكتبات واملصادر
األساسية للتدريس بها ،لذلك؛ كان تسليط الضوء على بعض من هذه
النقاط الهامة  ،والحمد هلل رب العاملين.

اختيار النموذج اإلحصائي املناسب للبحث العلمي
أ.سلطانه سعدي الهذلي
طالبة دراسات عليا  -كلية التربية
يعتبر اإلحصاء من أهم الوسائل العلمية املستخدمة في امليادين
املختلفة للبحث العلمي بوجه عام ،وفي ميادين العلوم اإلنسانية بوجه
خاص؛ إذ يحتل اإلحصاء مكانة هامة في البحوث النفسية ،و التربوية،
كما أن له الدور األكبر في تقدم تلك العلوم؛ لحاجتها له في تفسير نتائج
األبحاث ،والدراسات بعد تحليل هذه البيانات بالطرق اإلحصائية
املناسبة ،كما يساعد علم اإلحصاء على فهم العمليات اإلحصائية،
والقيام بالعمليات الحسابية واستخالص نتائج ،واستنتاجات صالحة
للتعميم ،وتتعدد االختبارات اإلحصائية من حيث كونها بارامترية وال
بارامترية ،حيث إن لكل اختبار إحصائي افتراضات محددة بحيث تعتمد
على صحة التحليل ،ومدى الوثوق بنتائجه على مدى تحقق هذه
االفتراضات ،فإذا كانت االفتراضات صحيحة؛ فإن العملية اإلحصائية
تكون صحيحة ،ومن هنا فال بد أن يراعي الباحث األمور التالية عند
عملية اختيار االختبار اإلحصائي ،وهي:
 .1طبيعة توزيع متغيرات الدراسة في املجتمع الذي اختيرت منه العينة:
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 .4نوعية مستوى القياس املستخدم:
يعتمد إجراء االختبار اإلحصائي املناسب على نوعية مستويات
القياس التي يتم جمعها ،وعلى نوعية الدراسة ،وخطتها العامة؛ إذ
إن املقاييس املختلفة لها صفات مختلفة ،وتحمل مسئوليات
مختلفة من املعلومات ،وهناك أربعة أنواع من مستويات القياس
قياسا ً
يمثل كل منها ً
معينا ،وهي :املستوى االسمي ،املستوى الرتبي،
املستوى الفئوي ،واملستوى النسبي.
 .5تصميم البحث :
ّ
يعتمد تصميم البحث على عدة أمور من أهمها:
 حجم العينة :فإذا كانت العينة صغيرة فإن لها أساليب
إحصائية تتناسب مع حجمها ،لذلك فصغر العينة يؤثر على
اعتدالية التوزيع ،أما إذا كانت العينة كبيرة؛ فإن هناك أساليب
إحصائية تناسبها تختلف عن تلك التي استخدمت مع العينة
الصغيرة.
 عدد املتغيرات املستقلة والتابعة :هناك حاالت مختلفة
للمتغيرات التابعة ،واملستقلة وما يناسبها من اختبارات
إحصائية؛ فلكل حالة منها اختبار مناسب لها ككون البحث
يعتمد على متغير تابع واحد مع متغير مستقل واحد أو أكثر ،أو
متغيرين تابعين مع متغير مستقل ،أو أكثر.
 قوة االختبار اإلحصائي :قوة االختبار هي قدرة االختبار على
رفض الفرض الصفري ،وتكون تلك القوة في صورة احتمال
تعتمد قيمته على احتمال ارتكاب خطأ من النوع الثاني ،وهذا
يعني أن قوة االختبار ذات عالقة بحجم الخطأ من النوع الثاني
()β؛ فكلما زاد حجم هذا الخطأ كلما انخفض مقدار قوة
االختبار.

تمويل البحث العلمي وموازنته في ضوء رؤية اململكة
2030
د.عبيدهللا بن صالح
عضو هيئة تدريس – اإلدارة التربوية و التخطيط  -كلية التربية
لقد أصبح مفهوم التمويل من املفاهيم الشائعة االستخدام منذ العقود
األولى من القرن العشرين ،وذلك؛ ألن مشكلة التمويل مشكلة تجابه
معظم الجامعات سواء كانت جامعات عريقة أم جامعات ناشئة
حكومية ،أم أهلية ،لذا؛ تعمل الكثير من الجامعات على إيجاد مصادر
تمويل غير تقليدية لدعم ميزانياتها بصفة عامة ،وتمويل البحث العلمي
بصفة خاصة ،فالجامعة التي تعمل على تمويل أبحاثها من ميزانية
الدولة ،وربما من خالل ما تحصل عليه من بعض مؤسسات البحث
العلمي لن يكتب لها االستمرارية في إيجاد امليزانيات الكافية للتطوير،
واالستمرارية  .والسؤال املطروح :من أين يمكن أن نحصل على التمويل
للبحث العلمي؟ ،.لإلجابة على هذا التساؤل فإن القاعدة التي يمكن
البناء عليها للتفكير في مصادر تمويلية غير تقليدية هي فهم العالقة بين
تنوع مصادر البحث العلمي بوصفها املوارد من جهة ،ومصادر تمويلها
من جهة أخرى؛ وحيث إن مفهوم امليزانية يوضح هذه العالقة ،إذ
تتكون امليزانية من جانبين :األول يطلق عليه جانب اإليرادات ،والثاني:
يطلق عليه املصروفات ،فالتمويل للبحث العلمي في أبسط معانيه :هو
توفير املصادر املالية لتغطية نفقات األبحاث املطلوب عملها ،لذا؛ فإن
تفسير مفهوم التمويل للبحث العلمي وفق مدخل امليزانية يستلزم فهمها
وإدراكها بوصفه أحد أهم الوثائق ،واألدوات التي تعبر عن تكلفة هذه
االبحاث ،وعالقاتها املالية عند تنفيذها من قبل الداعمين ،ذلك أن
استمرار الدعم لهذه االبحاث ،مرتبط بعالقاتها مع املمولين لها ،سواء
كانوا أ ً
فردا ،أم مؤسسات ،أم حكومة ،فما تظهره امليزانية هو حصيلة
متراكمة للمصادر من مبالغ مالية ،وعينية خالل السنة املالية ،وهي
تمثل اإليرادات باملنظور املالي ،أما جانب املصروفات ،فتمثله تكلفة
األبحاث بعد عملها ،ومن خالل هذا املفهوم ،ومن خالل ما أوضحته
رؤية اململكة  20 30للتعليم؛ فان مهام الجامعات لم تعد تعليمية
أكاديمية وحيةةدة املصادر التمويليةة ( التمويل الحكومي ) ،بل عليها أن
تفكر ً
جيدا في التمويل الذاتي -لدعم ميزانيتها عن طريق مصادر تمويل
غير تقليدية ،والنظر لنقاط القوة لدى الجامعة ،التي يمكن استغاللها
بشكل كبير في املساهمة الفاعلة في تمويل البحث العلمي بصفة خاصة،
والجامعة بصفة عامة ،ومنها على سبيل املثال ال الحصر :توفر أعضاء
هيئة التدريس ذوى الخبرة واالختصاص ،وجود العالقة الجيدة بين
أساتذة الجامعات وعدد من الجهات الحكومية والخاصة ،وجود مراكز
األبحاث ،واملركز العلمية ،والعملية ،واألكاديمية ،وعمادات البحث
العلمي ،ومراكز التدريب واالستشارات ،وبيوت الخبرة ،والكراس ي
العلمية ،وتوفر البنية التحتية من املعامل واملختبرات ،وتوفر العديد
من الدراسات واألبحاث ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا

......الخ ،وبتعدد نقاط القوة فإن على الجامعة أن تفكر في مصادر
تمويلية غير تقليدية لتمويل البحث العلمي ،وذلك بتسويق منتجات
املعرفة ،واملشاركةة في استثمةارها عن طريق البحث العلمي ،وباستغالل
الطاقة املعرفية في الجامعة باستثمارات بحثية ،واستشارات ،ودراسات
لحل املشكالت التي تواجه القطاعات الحكومية ،والخاصة عن طريق
عمل األبحاث ،واإلبداع الفكرى ،واالستشارات ،والدراسات امليدانية،
والعمل على تدريب الكوادر البشرية ،وتنمية قدراتها ،وتكوين الروابط
بين الشركات ،والباحثين ،واملؤسسات املالية ،والعمل من أجل
استخدام أنشطة البحث الجامعية ألغراض تجارية .وإيجاد قنوات بين
األعمال العلمية ،ومؤسسات ،وشركات القطاع الخاص بقصد عمل
تطبيقات بين األكاديميين في الجامعة واملوارد املطلوبة من القطاع
الخاص ،وتوفيرها إلنجاز أعمال بحثية تطبيقية ،والعمل على إيجاد
سياسة تسويقية محكمة لطرح البحوث العلمية ،وجعلها في متناول
املؤسسات؛ لتجد طريقها للتطبيق الفعلي ،وعمل شراكات مع
القطاعات املختلفة ،والتعاقد ،وتزويد املؤسسات باإلمكانات املعرفية،
والتقنية املتطورة ،واالستشارات؛ لحل املشكالت اإلدارية ،واملالية
وإعداد البرامج ،والنظم ،ورفع كفاءة األداء ،وتنمية املها ات ً
وفقا
ر
الحتياجةةات سوق العمةل ،كل ذلك يمكن أن يكون مصة ً
ةدرا دائما لتمويل
البحث العلمي من ناحية ،واملساهمة في التنمية االقتصادية
واالجتماعية للوطن من ناحية أخرى ،وبالتالي تنويع مصادر التمويل
للبحث العلمي ،وبنةاء قاعةدة علميةة ينعكس أثرهةا على ميزانية الجامعة
بصفة عامة.

الضوابط األخالقية في البحث العلمي
د .عالء أمين الخواجة
استاذ إدارة األعمال املساعد – الكلية الجامعية بالجموم
َ
ُُ
أثنى هللا تعالى على النبى ﷺ َ ﴿ :وِإ َّن َك ل َعلى خل ٍق َع ِظ ٍيم﴾}القلم:اآلية { 4
َ
ْ َُ
 ،ولخص النبي ﷺ مهمة رسالته بقولهِ ﴿ :إ َّن َما ُب ِعث ُت ِألت ِّم َم َمك ِار َم
َ
األ ْخ َالق﴾}،رواه :أحمد ،ومالك ،والبخاري{ ،ووصف َّ
النبي ﷺ العلماء
ِ
َّ ُ َ
َُ
ُ
َّ
جاء في َ
ورثة األنبياء ،فقد َ
العل َم َاء َو َرثة
الحديث الشريفِ ﴿ :إن
بأنهم
َْ
األن ِب َي ِاء﴾} ،رواه :أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان{ ،تنبيه
هدي األنبياء ،وطر َ
للعلماء أن يسلكوا َ
يقتهم في الدعوة ،وتزكية النفوس،
ً
وتأسيسا على ما سبق ،فإن املمارسات
وتحليهم بمكارم األخالق،
َ
األخالقية للباحث أساس لنجاح البحث العلمي ،وترقيه ،فمن الواجب
أال تشوب الباحث صفة ال أخالقية ،مثل عدم األمانة ،واالنتحال
العلمى ألفكار وكتابات غيره من الباحثين ،فالباحث عندما يتجاهل
أخالقيات البحث العلمي ،فإنه بذلك ينسف الصفة العلمية ،والقيمية
عن عمله البحثي ،وعليه؛ فإن الضوابط األخالقية للعملية البحثية تأتى
على قمة أولويات البحث العلمى ،ولذلك؛ فالعمل البحثى يجب أن
تحكمه مجموعة من الضوابط واملمارسات األخالقية التي يجب أن
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تتوافر في شخص الباحث ،وفي طريقة بحثه نذكر منها على سبيل املثال
ال الحصر:
 عدم تطابق الخطة البحثية للباحث مع أية دراسة أخرى ،وعدم
املشاركة بنفس العمل البحثي في أكثر من ملتقى ،أو نشره في أكثر
من مجلة علمية ،أو إرساله ألكثر من جهة ناشرة في الوقت نفسه.
َ
 نسبة اآلراء ألصحابها الحقيقيين ،وعرضها كاملة غير منقوصة.

البحث العلمي في مجاالت طب األسنان  :آمال وتحديات
د .عالء مصطفى عطية
أستاذ مشارك – كلية طب األسنان
مقدمةُ :ي ّ
عد طب األسنان من املجاالت البحثية املهمة ،والنافعة
ً
خصوصا في بالدنا العربية؛ حيث إنه يهتم بصحة الفم الذى
للبشرية،

 املحافظة على خصوصية املستقص ى منهم ،وسرية البيانات
امليدانية سواء كانت شخصية ،أم مالية ،وعدم إلحاق أى ضرر
مادي ،أو معنوي بهم.
َ
 عدم نسب أى عمل بحثي ،قام به الباحث بالتعاون مع باحثين

يعتبر مصدر دخول الغذاء لإلنسان ،وبؤرة ملسببات الكثير من
ً
مطلبا
األمراض ،ولهذا؛ يعد االهتمام بأبحاث صحة الفم واألسنان
اسالميا ً
ً
رفيعا؛ فلقد قال رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم" :-السواك

آخرين إلى نفسه فقط ،أو إضافة أسماء باحثين لم يشاركوا في

مطهرة للفم مرضاة للرب" ،والسواك هو كل ما يستاك به من فرشاة،

العملية البحثية مع مراعاة ترتيب األسماء في الورقة البحثية بناء

خيط طبي ،وكل ما يزيل تراكمات البكتيريا،
أو عود من شجر األراك ،أو ٍ

 عدم اختالق نتائج غير واقعية دون القيام بأي عمل بحثى.أو

وبقايا الطعام ،وهذا التوجيه الحكيم يحفزنا أن نهتم بالفم وصحة
األسنان ،ونبحث عن جدوى االهتمام بهم ،وكيفية الوقاية والعالج،

على إسهام كل باحث.
تزييف نتائج متعارضة مع نتائجه البحثية.
 عدم إغفال ذكر أي مرجع تمت االستعانة به حتى وإن صنف في
قسم املراجع الثانوية ،وأن يكون مقدار االقتباس من املصدر
ً
ً
وواضحا ،واحترام حقوق امللكية الفكرية ،مع عدم اإلشارة
محددا
إلى مراجع وهمية ،أو خاطئة.
 األمانة ،وااللتزام ،والجدية في التحكيم العلمي ،وفى تنفيذ البحوث
واملؤلفات ،واإلشراف على الرسائل العلمية.
 عدم االستغالل الفكري للباحثين املبتدئين من خالل استغالل
مجهودهم العلمي سواء بالترهيب أم بالترغيب ،وتأهيلهم لتحمل
مسئولية بحوثهم ،والحرص على كرامتهم ،وعدم تسفيه قدراتهم .
 املصداقية في كتابة السيرة العلمية.

ومكافحة مسببات أمراض الفم واألسنان.
مجاالت البحث العلمي في طب الفم واألسنان:
إن محاور البحث العلمي لطب األسنان كثيرة ومتعددة فمنها :ما هو
أكاديمي ،ومنها :ما هو إكلينيكي (عالجي) ،ويمكن تلخيصها كما يلي:
 .1دراسة طبيعة انسجة الفم من الناحية الفسيولوجية،
والتشريحية في الحالة الصحية ،وما يطرأ عليها من تغيرات مرضية.
ًّ
إكلينيكيا ،وطرق الوقاية
 .2دراسة أمراض اللثة ،والفم ،واألسنان
والعالج ،والحفاظ عليها في حالة صحية جيدة.
ًّ
ومختبريا.
 .3طرق التشخيص ،وتطورها أشعة،
 .4دراسة خصائص املواد املستخدمة في عالجات الفم واألسنان.

وعليه؛ فإن عدم األمانة في البحث العلمى يعتبر من أسوأ االختالالت التي
قد تظهر في أي بحث علمي ،فهي ال تعتبر سوء استخدام في األدوات

 .5صحة الفم وانتشار الوعي الصحي لدى املجتمع بأمراض الفم
واألسنان.

البحثية ،أو في لغة البحث ،أو حتى خلل منهجي قد يظهر في أداء الباحث؛
ألن كل األخطاء السابقة يمكن تجاوزها بالتصويب ،أوالتعديل ما عدا
اكتشاف عدم أمانة الباحث في عمله البحثي؛ فهي تستوجب العقاب
والردع؛ ولذا ،لزم فى النهاية طرح التساؤل التالى لكل الباحثين وللمهتمين

ومما هو جدير بالذكر فالبحث العلمي في طب األسنان مرتبطا و ً
ثيقا
بالتخصصات األخرى الطبية ،والدوائية ،والحيوية ،والهندسية،

بالبحث العلمى أال وهو" :هل يلزم وضع إطار وطنى موحد ألخالقيات
البحث العلمى يضبط املؤسسات األكاديمية ،والبحثية ،ويبين الحقوق
والواجبات ،ويعمل على تأصيل املمارسات األخالقية في البحث العلمي؟
أم أن على املؤسسات األكاديمية ،والبحثية إرساء ثقافة أخالقيات
البحث العلمي في األوساط األكاديمية والبحثية ،األمر الذي سيعمل على
ترجيح كفة فضيلة االلتزام على قانونية اإللزام؟".
ونختتم املقالة بقول أمير الشعراء أحمد شوقي:
َّ ُ
َ ُ َ
َ
ُ
األخالق ما َبق َي ْت َ .....ف ْ
إن ُه ُم ذ َه َب ْت أخالق ُه ْم ذ َه ُبوا
وإنما األ َم ُم
و
ِ
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واملجتمعية حسب طبيعة نقطة البحث .
الطموحات والتحديات :إن البحث العلمي في طب األسنان يسعى
لالستفادة من جميع التقنيات ،والعلوم الحديثة مما ينعكس إيج ًابا على
تحسن طرق التشخيص ،والعالج ،وتطور طب األسنان بشقيه
األكاديمي ،واإلكلينيكي ،ومن أمثلة هذه التقنيات والعلوم:
االستخدامات الحديثة في الليزر ،هندسة األنسجة ،والخاليا الجذعية،
تكنولوجيا النانو ،واملواد الحيوية.
ويواجه البحث العلمي في مجال طب األسنان العديد من التحديات
واملعوقات رغم اهتمام الجهات املسؤولة بهذا األمر ،ومن أهمها ما يلي:

 .1قلة الوعي واالهتمام بصحة الفم واألسنان بالقدر الكافي لدى
املجتمع.
 .2ندرة املراكز البحثية املتخصصة.
 .3ضعف الترابط بين الكليات ،واملراكز العلمية البحثية
للتخصصات الطبية والعلوم الهندسية ،والتطبيقية.
 .4تناثر املعامل في الكليات واملراكز البحثية ،وعدم وجود تنسيق
بينها الستغالل األجهزة واملختبرات.
ًّ
 .5عدم توفر قاعدة معلومات لألبحاث املنشورة محليا ،وخطط
البحث بين الكليات واملعاهد البحثية املتخصصة .

تعريب املصطلحات العلمية في شتى العلوم ،خاصة العلوم الطبيعية
التي أصبحت لها اختالفات ،ومترادفات من بلد عربي إلى بلد عربي آخر،
وحتي من مؤلف إلى مؤلف آخر من البلد نفسه ،أو الجامعة نفسها؛
ً
ّ
حديثا أن هناك ً
غيابا ًّ
واألكاديميين ،بل
تاما للباحثين
حيث تالحظ
واملؤسسات العلمية العربية في الدول العربية عن قضية توحيد
املصطلح العلمي ،بينما من يتابع حركة الشعوب الغربية كالف ّ
رنسية
سر ّ
ّ
ّ
والفارسية في ّ
تفوقها وبقائها،
كالتركية
واألملانية ،وكذلك اإلسالمية
ومشاركتها في البناء الحضاري ،إن لغا ِتهم ال تواجه مشاكل أو خالفات
ّ
العربية ،ويبدو أن
في توحيد املصطلحات العلمية مثل تلك التي تواجهها

التوصيات :ال أحد ينكر مدى املجهودات التي تبذلها الجهات املعنية
بالبحث العلمي ،ولكن ما زالت دون املستوى املطلوب ،ومن أهم
التوصيات ما يلي:

هناك عدة عوامل كثيرة أدت إلى التشتت في توحيد املصطلحات العلمية
منها ما هو لغوي ،وما هو تنظيمي ،وما هو ثقافي ،وما هو استعماري،
فأما املشكالت اللغوية ،فقد تكون صادرة عن اللغة العربية نفسها ،أو
قد تكون من لغة املصدر ،أي اللغة األجنبية التي تستقي منها

 .1تشجيع الباحثين ،ومعاونيهم ،ووضع الخطط البحثية املشتركة

املصطلحات العلمية ،ومثال لذلك نجد في املشرق العربي تستخدم

بين طب األسنان ،وباقي القطاعات الطبية.
 .2إنشاء مختبرات مركزية كبرى تجمع كل األجهزة املطلوبة ،وحرية
العمل عليها ً
طبقا للضوابط ،وتوفير قواعد معلومات البحث
ً
لتوفير الجهد واملال بدال من استقاللية كل كلية ،أو مركز بحثي

اإلنجليزية كلغة ثانية ،بينما يستخدم املغرب العربي اللغة الفرنسية
كلغة ثانية ،وكالهما يستقي املصطلحات منهما ،وهناك نوع آخر في
مشكلة توحيد املصطلحات العلمية في الوطن العربي وهي عدم وجود
سياسات وطنية وقومية موحدة ملسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي،

بتوفير احتياجاته البحثية كلها.
 .3زيادة الدعم املادي واملعنوي بما يخلق بيئة تثري البحث العلمي.
 .4زيادة الوعى الصحي للفم واألسنان لدى املجتمع ،ورصد األولوية
لألبحاث العلمية لذلك.

وعدم وجود خطة عربية موحدة للتصدي ملشكلة وضع املصطلحات
العلمية العربية ،فقد كثر واضعو املصطلحات في الوطن العربي،
ونشأت عدة جهات تعمل علي املصطلحات العربية دون تنسيق أو
بتنسيق محدود  :كاملجامع اللغوية والعلمية العربية ،وجامعة الدول

 .5استغالل نتائج وتوصيات األبحاث العلمية ،ومحاولة تطبيقها
بخطة زمنية محكمة على أرض الواقع.

العربية ،ومنظماتها املختلفة ،واالتحادات املهنية العربية ،وكذلك
الجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي ،ودور النشر ،واملؤلفون،
واملعجميون ،والدوريات من صحف ومجالت ،فال شك أن تعدد هذه
الجهات يؤدي إلى صعوبة توحيد املصطلح بالرغم من أن هناك جهو ًدا
ُ َ
ُب ِذلت وال تزال تبذل في مجال إنتاج وتوحيد املصطلح العلمي العربي،
لكنها تظل غير كافية باملقارنة مع السرعة التي يتم بها هذا اإلنتاج على
الصعيد العالمي ،هناك أهمية قصوى بضرورة إنعاش دور اللغة
ً
العربية كلغة علمية صالحة لألبحاث في مختلف املراكز البحثية في
الوطن العربي ،وعلى الباحثين ضرورة إعادة اكتشافها ً
علميا ،وااللتفات
ّ
األهمية القصوى ملوضوع تعريب العلوم الطبيعية وغيرها ،وإن هناك
إلى

ً
وختاما :نرجو من هللا العلي القدير أن تزدهر بالدنا ،وتتقدم لألفضل،
وتكون في أحسن حال ......

أهمية توحيد تعريب املصطلح العلمي في األبحاث
العلمية
د  .عمر بشير أحمد
باحث  -معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
إن من أهم األسباب في التقدم البحثي هو توحيد تعريب املصطلحات
العلمية ،إذ يعاني الكثير من الباحثين في العلوم الطبيعية من مشكلة
تعريب ،وتوحيد املصطلح العلمي الذي يمثل أحد معوقات البحث
ّ
العلمي بجانب كونه تحد ًيا ً
العربية املعاصرة كلغة
كبيرا ملدى نجاح اللغة
تصلح للبحث العلمي ،خاصة في ميدان العلوم الطبيعية والتطبيقية
(الطب والكيمياء والفيزياء الخ) ،وكجسر للتواصل البحثي واإلثراء
املعرفي بينها وبين اللغات األخرى .فهناك حاجة ماسة للتطور العلمي
ًّ
مصطلحيا :ومواكبة الركب الحضاري العالمي ،وبمسايرة زخمه
املصطلحي في ّ
شتى امليادين املعرفية والعلمية ،وذلك بتوليد وتوحيد

ضرورة لتوطين اللغة العربية بتعريب لغة تدريس العلوم الطبيعية في
البلدان العربية كخطوة أساسية في تأصيل العلم ،واألسلوب العلمي،
وتأليف معاجم ،وكتب علمية عربية تستخدم مصطلحات موحدة،
وتشجيع البحث في مجال إنتاج املصطلحات ،وكذلك التواصل الداخلي
والخارجي بين املراكز البحثية ،والتواصل العربي والدولي لوضع
استراتيجية تمنع الوقوع في أخطار التشتت في املصطلح العلمي وفق
خطة مدروسة تعمل على إنشاء قواعد بيانات موحدة للمصطلحات،
ً
حديثا ،وإنعاش دور
وحصر األخطاء ،ومعالجة املسببات التي طرأت
ً
اللغة العربية كلغة علمية صالحة لألبحاث في مختلف املراكز البحثية
في الوطن العربي.
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البحث العلمي بين املاض ي والحاضر
د .ماجد عبد الفتاح بخاري
علم النفس – كلية التربية
ُيعتبر البحث العلمي أحد املتطلبات األساسية لخدمة املجتمع في تحقيق
التقدم والتطور في جميع مجاالت الحياة التكنولوجية ،والطبية،
والتعليمية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية ،ويتفق العلماء في
أن البشرية لم تبلغ مراحل متقدمة لوال اعتماد اإلنسان على املالحظة،
والبحث ،واالستقراء ،ثم االستنتاج ،لدرجة أن ما تم تحقيقه خالل
القرن العشرين فقط يفوق بمراحل واسعة كل ما حققه اإلنسان على
امتداد آالف السنين ،وأن املجتمعات التي تقدمت ًّ
علميا استطاعت أن
ُ
توظف البحث العلمي على أوسع نطاق وذلك بتوفير البيئة املناسبة
للعلماء ،والباحثين ،وتنويع مصادر تمويل البحوث العلمية للحصول
على أكبر قدر ممكن من الدعم ،وتفعيل التوصيات ،وتطبيق نتائج
األبحاث على أرض الواقع لالستفادة منها في حل املشكالت وصنع القرار،
ً
لقد كانت اململكة العربية السعودية ُممثلة في الجامعات ومراكز
ُ
البحوث العلمية تعاني ندرة في الدوريات ،والبحوث ،والكتب،
ً
واملجالت ،واملؤتمرات العلمية ،وأيضا ضعف ميزانية البحث العلمي،
واإلمكانات املتاحة من كوادر بشرية ،وأجهزة ومعامل يستطيع بها
الباحثون إجراء أبحاثهم العلمية التي تمكنهم من االبتكار ،واكتشاف
منتجات علمية يمكن تصنيعها وتسويقها ،وتغير الحال في وقتنا الحاضر
الذي يوصف بة (عصر املعرفة)؛ حيث تشهد اململكة حر ًاكا ًّ
قويا وسري ًعا
لتطوير البحث العلمي في مختلف املجاالت النظرية والتطبيقية ،حيث
ُ
ًّ
سنويا نحو  6.75بليون ريال للنهوض واالرتقاء بالبحث
تنفق اململكة
العلمي كاستثمار استراتيجي ،ومؤشر للتطور ،وذلك عن طريق الجهات
الحكومية كالوزارات ،والجامعات ،ومراكز البحوث العلمية ومدينة
ً
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،وأيضا الجهات غير الحكومية
ً
مؤخرا مبادرة دعم
كالقطاع الخاص واألهلي ،وقد دشنت وزارة التعليم
وتطوير البحث العلمي بمبلغ ستة مليارات ريال ِضمن مبادرات التحول
ً
وتحقيقا لرؤية اململكة  ،2030التي تحظى بدعم من
الوطني 2020
خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز حفظه هللا،
وسمو ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد
العزيز حفظه هللا ،ومتابعة مستمرة من ِق َبل مجلس الشؤون
ُ
االقتصادية ،والتي تسهم في عجلة البحث والتطوير بالجامعات
السعودية ،وخلق ديناميكية جديدة في دعم البحوث ومنتجاتها ،ورؤية
مخرجاتها أحد الدعائم الرئيسية في التطور العلمي واالقتصادي.

مكافحة السرقة العلمية
د.محمد عبد الصبور سليم
أستاذ مشارك – الكلية الجامعية بالجموم
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تعتبر السرقة العلمية أو ما تعرف في األوساط األكاديمية بة ة
( ،)Plagiarismوهي استخدام الباحث أللفاظ ،أو أفكار اآلخرين ،أو
إعادة صياغتها ،ونسبها إلى نفسه دون ذكر مصدرها وأصحابها األصليين.
وفي ظل االنفتاح التكنولوجي ،وتوفر املعلومة تعد السرقة العلمية من
ً
ً
مؤخرا وأكثرها إساءة إلى
انتشارا في األوساط األكاديمية
أكثر الظواهر
األمانة العلمية التي من املفترض توفرها في الباحث العلمي ،ومن أهم
أسبابها غياب الوازع الديني ،وغياب الرادع القانوني ،وعدم وضوح
مفهوم السرقة العلمية ألغلب الباحثين مما يجعلهم يقعون في شراكها
بدون قصد ،ويجب على الجامعات أن تقدم للباحثين دورات توعية
بخطورة السرقة العلمية ،وكيفية تجنبها ،وتعريف الباحثين بقواعد
التوثيق العلمي لتجنب السقوط في مستنقعها ،إن خطورة السرقة
العلمية ومساسها بالحقوق الفكرية لآلخرين جعلت العديد من
املبرمجين يطورون برامج للتحقق من أصالة البحوث ،غير أن التكلفة
الباهظة لهذه البرامج واقتصارها على الجامعات في غالب األحيان ،كان
ليجعل اكتشاف السرقة األدبية ً
حكرا على أساتذة الجامعات ،وفي
الوقت الحالي أول مرحلة يمر بها البحث املرسل إلى مجلة علمية هي
مرحلة كشف السرقة العلمية من خالل برمجيات كشف السرقة
العلمية ،ويعد ) (turnitinبرنامج مقاالت طالب املرحلة الجامعية األكثر
ً
انتشارا؛ حيث يقوم بمقارنة مقاالت الطالب بعضها ببعض؛ ليضبط
الطالب الذين قاموا بالغش من بعضهم ،ثم يقارنها بمواقع اإلنترنت،
واألبحاث املفهرسة؛ حيث يتفحص البرنامج قواعد البيانات املفتوحة
واملغلقة ،وتكون النتيجة هي نسبة مئوية للتشابه مع باقي الطالب،
ونسبة أخرى للتشابه مع املصادر األخرى ،والبرنامج تشتريه املؤسسة،
ألن األدوات املوجودة به تستخدم من قبل املعلمين في مؤسسة علمية،
وتفرض فيه على الطالب رفع مقاالتهم إلى واجهة إدارة التعلم
)Learning Magenment system (LSM
التي تحوي البرنامج بداخلها ،أما أهم البرامج على اإلطالق فهو
) )ithenticate؛ فهو البرنامج املخصص لدور النشر العلمية وللباحثين،
واألساتذة ،ولطلبة املاجستير والدكتوراة ،والبرنامج تستخدمه أغلب
دور النشر العاملية ،مثل:
(ASME, EBSCO, Wiley Blackwell, WorldScientific, Sage, Taylor
)& Francis, Elsevier, IEEE, nature, Springer, Emerald
كما تستخدمه املؤسسات الكبرى ،والجامعات الكبرى ،مثل:
))Harvard Salford, Cambridge
وغيرها ،وطريقة عمل البرنامج أنه يقارن البحث املقدم له على جميع
املواقع ،وقواعد البيانات ،وبجميع اللغات ،ثم يقوم بتلوين األجزاء التي
بها تشابه بألوان معينة ً
طبقا لدرجة خطورة وحجم التشابه ،ويطلق
عليه التشابه؛ ألن أهل العلم املتخصصين فقط هم من يقرر إذا كان
هذا التشابه يعتبر سرقة علمية أم مجرد صياغات اصطالحية متكررة
داخل العلم؛ ولذلك؛ تترك للمجالت العلمية تحديد نسبة القبول بناء
على نتائج البرنامج ،والقرار يرجع في النهاية ملحرر املجلة لبدء مرحلة
تحكيم البحث ،ومعظم املجالت تعيد األبحاث إلى أصحابها قبل عملية

التحكيم بناء على نتيجة التشابه التي أفرزها البرنامج؛ كي يعدلوا،
ويغيروا في البحث قبل إرساله مرة أخرى ،وبعض املجالت األشد التز ًاما
ترفض البحث حتى قبل التحكيم ،وملزيد من التدقيق في البحث،
والتحليل واملقارنة قامت مؤسسة برنامج ) (ithenticateباالتحاد مع
مؤسسة ) (Crossrefوأخرجتا اإلصدار الجديد من البرنامج:

بعض الحاالت يتم رفض األوراق العلمية لوجود خلل واضح في املنهجية
املستخدمة لتحليل البيانات ،ولكن مع الثورة الحاصلة في عالم اإلنترنت
كما أسلفنا أصبح اآلن باإلمكان الوصول إلى الكثير من األدوات التي
ً
خصيصا ملساعدة الباحثين في مرحلة تحليل البيانات إلجراء
صممت
عملية التحليل على أكمل وجه ،وبدقة كبيرة؛ فهناك الكثير من االدوات
التي طورت من كبرى الشركات واملؤسسات التعليمية العاملية وما زالت
في تطور ً
يوما بعد يوم باستخدام تقنيات متقدمة في التحليل والتنقيب
عن البيانات باإلضافة إلى خوارزميات الذكاء االصطناعي ،لتقوم بعمل
ُمحللي البيانات ،وبنسبة دقة عالية ،ولعل من أشهر هذه األدوات حزمة
التحليل من:

البرمجيات بالخدمات اإللكترونية بموقع الجامعة أسوة بالعديد من

))Google Analytics, Weka, Rapid Miner ،Excel

جامعات اململكة العربية السعودية؛ بحيث يستخدمها أعضاء هيئة
التدريس من خالل حساباتهم الخاصة ،ويكشفون بأنفسهم عن
أبحاثهم الخاصة ،أو أبحاثهم التي يقومون بتحكيمها للمجالت العلمية
املختلفة ،وذلك ً
توفيرا للوقت والجهد.

والكثير ،فمن مميزات األدوات الذكية لتحليل البيانات أنها ال تستخدم
فقط في عملية التحليل بل أ ً
يضا في فهم البيانات ،وإدارتها ،وإنشاء
التقارير ،والرسوم البيانية التفاعلية ملشاركتها مع فريق البحث ،و
اآلخرين ،واألهم من ذلك أنها تساهم بشكل كبير في نشر نتائج بحثية
ذات قيمة حقيقية ،ومبنية على أسس تحليلية صحيحة ،في السابق كان
من الصعب التنبؤ بمستقبل البحث العلمي ،ولكن اآلن أصبح ذلك
ً
ممكنا من خالل مالحظة التطور امللحوظ في األدوات الخاصة بالبحث
العلمي ًّأيا كان نوعها ،والتي بالتأكيد ساهمت بشكل ّ
فعال في رفع نتاج
البحث العلمي ،وجودته ليس على الصعيد املحلي فحسب بل عامل ًّيا
أ ً
ً
وأخيرا ،يبقى التساؤل حول مدى وعي الباحثين باألدوات الذكية
يضا.
لتحليل البيانات وفوائدها الكبيرة على جودة األبحاث العلمية.

)(Crossref Similarity Check Powered by iThenticate
لتكوين برنامج ائتالفي أقوى لكشف التشابه من خالل املقارنة بأكبر
قاعدة بيانات علمية وتقنية في العالم أجمع .
ونرجو من عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى أن تتولى توفير تلك

مستقبل البحث العلمي في ظل وجود األدوات الذكية
لتحليل البيانات
أ.مشاعل فهد اللهيبي
ُمحاضرة وباحثة دكتوراه في الحاسب اآللي  -عمادة التعلم اإللكتروني
والتعليم عن بعد
إن الثورة العاملية الحاصلة في مجال البحث العلمي لها ارتباط وثيق
بتقنيات الحاسب اآللي وشبكات املعلومات واالتصاالت؛ فأصبح اآلن
باإلمكان الوصول إلى املعلومات التي يحتاجها أي باحث بكل يسر
ًّ
ً
سواء كانت كتب إلكترونية ،أم
وسهوله أياا كان نوع هذه املعلومات
أوراق علمية ،أم نسخ الكترونية ملجالت علمية وما إلى ذلك ،ومما الشك
فيه ً
أيضا أن هذه الثورة أثرت بشكل مباشر في تطور البحث العلمي،
وجودة األبحاث املنشورة .في هذا املقال سوف نسلط الضوء على
تقنيات جديده طورت في السنوات األخيرة لخدمة الباحثين غير
املتخصصين في تحليل البيانات إلجراء عملية التحليل ألبحاثهم العلمية
بدقة وجودة عالية؛ حيث تسمى هذه األدوات باألدوات الذكية لتحليل
البيانات). (Intelligent Data Analysis Tools
ً
جميعا أن مرحلة تحليل البيانات ) (Data Analysisمرحلة
كما نعلم
هامة من مراحل البحث العلمي؛ فهي عملية منهجية يقوم بها الباحث
عن طريق تطبيق بعض النظريات اإلحصائية التي تساهم بدورها في
وصف البيانات الخاصة بالبحث باإلضافة إلى استخالص النتائج؛ ففي
الواقع عملية تحليل البيانات تتطلب الكثير من الخبرة إلتمامها بطريقة
صحيحة ،وعلى الوجه املطلوب ،وهذه لألسف مشكلة حقيقية تواجه
الكثير من الباحثين حول العالم مما يؤثر ً
سلبا على جودة منشوراتهم
البحثية؛ ففي الكثير من األحيان عدم إملام الباحث بالطرق الصحيحة
لتحليل البيانات ًّأيا كان نوعها يتسبب إما في نشر نتائج خاطئة أو في

ّ ّ
َّ
البحثية الشائعة في كتابة ال ّرسائل
العلمية
من األخطاء
ّ
العلمية ( ) 3
د  .هيفاء بنت عثمان فدا
ّ
ّ
ّ
العلمي
العربية وآدابها  -عمادة البحث
وكيلة مدير مركز بحوث اللغة
ً
ّ
البحثية ،وما قد يقع
تناولنا في الحلقة املاضية حديثا عن بناء الخطة
فيه الباحث من أخطاء ّتم ّ
التنبيه عليها في املقالتين ّ
السابقتين ،ونكمل
هنا ما يمكن وصفه باألخطاء في ّ
ّ
مقدمة ّ
العلمية ،ومن هذه
الرسائل
ّ
البحثية من اإلشراف،
األخطاء التي يمكن رصدها هنا من خالل الخبرة
ّ
ومناقشة ّ
العلمية:
الرسائل
ً
ا
ّأوال :هناك العديد من الباحثين الذين يتناولون – خلطا – العديد من
ّ
العلمية التي ّ
يتم استخدامها في كتابة البحوث ،فيذكر الباحث
املناهج
ً
ّ
ّ
ّ
مثال عنوان بحثه بكلمة في ضوء املنهج الوصفي ،أو املنهج التاريخي ،أو
ّ
اإلحصائي ،وغير ذلك ،وعند فحص العمل يجد
املنهج املقارن ،أو املنهج
ّ
املحكم ّ
أن مالمح املنهج غير واضحة في ّ
الرسالة ،أو يكون مشوش املعالم
في ذهن الباحث؛ وذلكّ ،
ألن مصطلح املنهج يختلط عند بعضهم
ّ
ً
مما ّ
األدلة ،أو غير ذلك ّ
يعد تداخال في
بالوسيلة ،أو األدوات ،أو
املفاهيم ،ومن أشهر ما وجدت من ذلك عند بعض الباحثين ذاكراً
ً
ّ
مكتفيا بذكر أرقام دون القيام بتحليل
اإلحصائي
اعتماده على املنهج
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هذه األرقام واإلحصاءات ،واستنتاج ّ
الداللة التي يمكن أن ينطق بها
ّ
الرقم؛ وعليه؛ فيجب على الباحث أن يكون ًّ
ّ
العلمية التي
ملما باملناهج
ً
كل املناهج على ّ
صالحة لرسالته؛ فليست ّ
يمكن أن تكون
حد سواء في
ٍ
ّ
لكل رسالة ّ
أكاديمي ،وإنما ّ
ّ
علمية منهجها الذي
صالحيتها لتناول أي عمل
ُيفرض عليها من خالل طبيعة البحث ،ومجاله ،وظروفه.
ا
ثانيا :عدم ذكر كثير من الباحثين الجديد الذي تحمله هذه ّ
الرسالة،
ّ
ّ
العلمية ،وهو أن تكون ّ
عشوائية
الرسائل
وهذه آفة من آفات البحوث
ّ
في املحتوى ال ترمي إلى ذكر أي ش يء وجديد ،وإنما هي عبارة عن نقول
ّ
من هنا وهناك ربما انعدم ّ
الرابط بينها؛ فيجب على الباحث املتمكن من
ن ً
مدركا للجديد الذي ّ
يقدمه بحثه ،فإذا لم يكن
بحثه امللم به أن يكو
ّ
هناك جديد في رسالته فليعلم أنها والعدم سواء؛ فالعلم هو اإلضافة
ّ
ّ
حتى وإن كانت هذه اإلضافة قليلة ،فالعبرة ليست بالكم ،وإنما بالكيف
.
ا
ّ
ثالثا :غياب الحديث في أغلب ّ
العلمية عن املصطلحات
الرسائل
ّ
الخاصة ّ
ً
ّ
وتحديدا في ّ
الرسائل التي تتناول بعض الظواهر
بالدراسة،
البالغية الجديدة ،أو مصطلحات ّ
ّ
ّ
األلسنية،
الدراسات ،أو املصطلحات
ّ
العلمية التي ّتم استحداثها في موضوع ّ
الرسالة.
أو املصطلحات
ر ا
ابعا :هناك ملحظ شكلي مهم يغفله بعض الباحثين ،وهو عدم ال ّتوازن
الرسالة ،وفصولها ،ومباحثها ،كأن ّ
تتكون ّ
بين أبواب ّ
الرسالة من أبواب
بينها تفاوت كبير؛ كأن يكتب الباحث ً
بابا في مائة صفحة وب ًابا آخر في

ّ
الرسالة نفسها في  20صفحة ،أو يقل ،أو يشتمل باب على خمسة
فصول ،وباب آخر على فصلين فقط ،أو يشتمل فصل على ثمانية
مباحث ،وفصل آخر على مبحثين فقط؛ فالباحث ّ
الجيد هو من
يستطيع املوازنة بين أبواب ّ
الرسالة ،وفصولها ،ومباحثها في شكل غير
مخل بمحتواها.
ٍ

ّ
ا
خامسا  :مجيء خاتمات بعض ّ
الرسائل على شكل ملخص ملا سبق ذكره
ّ
في ّ
الرسالة ،وإنما يجب أن تكون خاتمة البحث استنتاجات
واستنطاقات ألفكار يمكن استخالصها من البحث؛ لتكون نواة ألفكار
ّ
البحثي نفسه.
أخرى هادفة للحقل
الرسالة ً
ا
سادسا :فهارس ّ
أيضا من األمور التي يقع الخطأ فيها من بعض
الباحثين؛ حيث يعمد بعضهم إلى اإلطالة في ذكر العديد من الفهارس
ّ
ً
جديدا ،أو يختصر من
الفن ّية التي ال تفيد البحث ،وال تضيف إليه
ً
الفهارس ،وال يذكر ما يكون ًّ
وخادما للبحث ،فيجب أن تكون
مهما منها
ً
للرسالة خادمة لها ،ال ً
الفهارس ّ
الت ّ
حليلية ّ
عبئا عليها .
وللحديث صلة.
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