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تقديم المشرف على السلسلة
للمفاهيم  موضوعية  علمية  دراسات  المعرفة"  مجتمع  "نحو  سلسلة  تقدم 
المستحدثة واآلليات الجديدة التي يعتمد عليها مجتمع المعرفة والتي راجت 
تقنيات  استخدام  على  النطاق  واسع  اإلقبال  جراء  من  األخيرة  العقود  في 
االتصاالت والمعلومات، والتي كان لها أبلغ األثر في تحول االقتصاد العالمي 
إلى اقتصاد يعتمد أساسا على المعرفة العلمية، أو االقتصاد المعرفي المبني 
على المعرفة التي تسفر عنها البحوث المدنية والتكنولوجية، وهي المعارف 
الجديدة التي تحولت بسرعة إلى سلعة أو خدمة أو هيكلة أو طريقة إنتاج، 
وأصبحت قدرة أية دولة وثروتها تتمثل في رصيدها المعرفي. وكان لزاما 
في  للدخول  تتأهل  أن  عامة،  بصفة  العربية  والدول  المملكة،   / بالدنا  على 
مجتمع المعرفة لكي تبلغ المكانة العالية التي تطمح إليها في العصر الحالي.

التقدم  أن  سنوات  منذ  الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  أدركت  وقد 
التكنولوجي هو الحلقة الحاسمة لتحقيق التقدم االقتصادي والتنمية المستدامة 
فبادرت إلى التوسع في التعليم العام والعالي بكل مستوياته وأنماطه الجديدة، 
وأنشأت الجامعات في كل مناطق المملكة وأقامت لها فروعا في كل المدن 
والمحافظات، وأعدت برامج طموحة لالبتعاث إلى مختلف الدول المتقدمة 
بدأت  حيث  هللا.  بفضل  أكلها  تؤتي  بدأت  التي  البرامج  وهي  وتقنيا،  علميا 
طالئع الخريجين تصل إلى المملكة. وأصبح لدى المملكة جامعات حكومية 
مستوى  أعلى  على  بالكامل  بحثية  وجامعات  بالكامل،  الكترونية  وخاصة 
علمي وتقني. وأغدقت في اإلنفاق على البحث العلمي وتشجيع العلماء ، في 

نهضة علمية واسعة النطاق وغير مسبوقة.

في  خاصة  بصفة  واضحا  المباركة  العلمية  النهضة  هذه  أثر  ظهر  وقد 
جامعة  الحال  بطبيعة  مقدمتها  وفي  المملكة،  في  العالي  التعليم  مؤسسات 
المؤسس )جامعة الملك عبدالعزيز( بما لها من ريادة مبكرة في تطوير التعليم 
العالي في المملكة منذ نشأتها، وقد نصت في الرؤية المستقبلية للبحث العلمي 
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على أن تكون الجامعة األولى للبحث العلمي على مستوى العالم العربي وضمن أفضل 
للجامعة وهي  البعيد  الهدف  إطار  في  العالم اإلسالمي  خمس جامعات على مستوى 
المملكة  مستوى  على  برامجها  كافة  في  الرائدة  عبدالعزيز  الملك  جامعة  تصبح  أن 
والعالم العربي.، وهو ما يتضح من تحولها السريع / في غضون أعوام قالئل / إلى 
جامعة بحثية وجامعة الكترونية تعتمد التعلم االلكتروني في مناهجها والتعليم عن بعد، 
وإنشاء مراكز تميز بحثي في التخصصات العلمية والتقنية الجديدة، واعتماد التخطيط 
االستراتيجي منهجا ألعمال التطوير في كل القطاعات، وسعيها الدؤوب الستقطاب 
العلماء البارزين في التخصصات العلمية الدقيقة والتقنيات الجديدة، وحصول الكثير 
وعقد  الحاضنات،  وإنشاء  الدولي،  األكاديمي  االعتماد  على  التعليمية  برامجها  من 
شراكات مع الجامعات المرموقة ومراكز البحوث الدولية، وتضاعف أعداد األوراق 
 ،ISI العلمية التي ينشرها أعضاء هيئة التدريس في المجالت المصنفة دوليا في نظام
وتوالي االنجازات العلمية والطبية في وحدات الجامعة المتخصصة، وتكاثر براءات 
الموهوبين  لتشجيع  مراكز  وإنشاء  الجامعة،  في  الباحثين  بأسماء  المسجلة  االختراع 
وتنمية مهاراتهم، وراح علماء المملكة وطالبها ومبتعثوها يحصدون الجوائز العلمية 
في الداخل والخارج ... إلى غير ذلك من مؤشرات وشواهد التقدم العلمي واالرتقاء 
المعرفي )الذي تحققه جامعة الملك عبدالعزيز في سعيها الحثيث للوصول إلى العالمية( 
وهي كثيرة بفضل هللا، والتي تعني بكل وضوح أننا قد بدأنا بالفعل في إقامة مجتمع 
المعرفة الذي دعت إليه وبشرت به سلسلة "نحو مجتمع المعرفة" منذ صدورها في 

عام 1425هـ.

لقد أصدرت جامعة المؤسس هذه السلسلة من الدراسات القيمة كجزء من رسالتها 
العلمية في نشر الثقافة العلمية الجادة، بهدف وضع األسس العلمية إلقامة مجتمع المعرفة 
في المملكة وفي العالم العربي بعامة، من خالل التعريف بالمفاهيم الصحيحة باآلليات 
المستحدثة والوسائل الفعالة إلقامة التنمية الشاملة والمستدامة، والتنظيمات المؤسسية 
والمبادرات التطويرية والمنتجات الرقمية وغيرها من ركائز النظام المعرفي العالمي، 
تأسيس مجتمع معلومات عربي على أسس علمية وقواعد وقيم سليمة.  إلى  وصوال 
ومن هنا فإن هذه الدراسات تتوخى دائما تحديد إمكانية تطبيق هذه المفاهيم واستخدام 
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هذه اآلليات الجديدة في المملكة وكيفية االستفادة منها في تنفيذ برامجها التنموية التزاما 
بمبدأ التفاعل مع احتياجات المجتمع والمساهمة في حل مشكالته بالطرق العلمية، وهو 
ترعاها  التي  المتنوعة  وبرامجه ومشروعاته  بأنشطته  العلمي  للبحث  األسمى  الهدف 

جامعة الملك عبدالعزيز.

المشرف على سلسلة "نحو مجتمع المعرفة"    

أ.د. عصام بن يحيى الفياللي     
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مقدمة
الملك  التقرير هي عرض مشروع تكوين مدارس بحثية في جامعة  الغاية من هذا 
إليها الجامعة في مجال البحوث منذ  عبد العزيز، في ضوء اإلنجازات التي توصلت 
جوانب  من  العديد  في  تميز  من  حققته  ما  على  وبناء  الحاضر؛  الوقت  حتى  نشأتها 
المعرفة، وانطالقا من السعي إلى تعزيز الجهود الجارية لجعل جامعة الملك عبد العزيز 
جامعة بحثية متميزة عالميا. ومن بين التوقعات المرتقبة من إنشاء المدارس البحثية في 
الجامعة استجالب الخبراء العالميين وعلى رأسهم أحد الفائزين في جوائز نوبل؛ المنافع 
الموضحة في شكل 1، والتي تعود بالخير والرفاهة على المملكة، والمجتمع المحيط 

بالجامعة، والجامعة، بل والعالم بأسره والبشرية جمعاء.

شكل 1 التوقعات المرتقبة من إنشاء المدارس البحثية في جامعة الملك عبد العزيز

لقضية  بعرض  نستهلها  حيث  2؛  شكل  في  موضحة  للتقرير  العريضة  والخطوط 
وضع  عند  االعتبار  في  أخذها  يجب  التي  الخلفيات  جانب  إلى  وعناصرها؛  الدراسة 
وأهدافها  الجامعة  في  القائمة  للمراكز  حصر  ذلك  في  بما  البحثية؛  المدارس  مخطط 
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وبرامجها حتى ال تتعارض رساالت تلك المراكز مع رساالت ورؤى المدارس البحثية، 
وبحيث ال تصبح مجاال الزدواجية الجهود، وتكرار العمل. فالهدف هو دعم اإلنجازات 

القائمة وتضافر الجهود لتكملة المسيرة نحو أهداف أبعد.

شكل 2 هيكل التقرير

ثم  وترعرعت  ونمت  فكرتها  نبتت  وكيف  البحثية،  بالمدارس  تعريف  ذلك  يعقب 
الجامعات  لتحويل  التوجه  مع  خاصة  الملحة  المستقبل  حاجات  من  لتصبح  تطورت 
التقليدية إلى جامعات بحوث، ومع تعقد وتشابك قضايا البحوث وتشعب التخصصات 
العلمية وتقدم التقنية كان البد إال أن نتطرق لكيفية تكوين المدارس البحثية الحديثة التي 
تضاهي في نشأتها للمدارس التي كانت تنشأ تلقائيا في الماضي بالتفاف التالميذ حول 
عالم من العلماء ثم تكبر حلقة مريديه وينتشر تالميذه في أرجاء المعمورة حريصين 
على تتبع أسلوبه في تقصي المعرفة وحمل أفكاره عبر المسافات الشاسعة وعبر األجيال 
المتالحقة. كما نتعرض إلى مناقب فكرة المدارس البحثية ثم نوضح بعض المصاعب 

والعقبات التي تواجه إنشاءها واستمرارها.

من هذا المنطلق، نعرج إلى قضية تكوين المدارس البحثية في جامعة الملك عبد العزيز 
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فنقوم بتحديد الغاية المرجوة منها ورسالتها والرؤية البعيدة المدى لها؛ ونعقب بوضع 
هيكل للمدارس البحثية في الجامعة ومجاالتها، مع الحرص على االهتمام بكل مجاالت 
التميز في الجامعة. وبناء على ذلك يمكن رسم تصور للتركيبة التنظيمية واإلدارية لكل 

مدرسة بحثية وتحديد عالقتها بكليات وأقسام الجامعة القائمة ودور الخبراء العالميين.

وبعد تحديد المدارس البحثية ومجاالتها نشرع في ترشيح لجنة من الخبراء العالميين 
على رأسهم أحد الفائزين في جوائز نوبل بحيث يكون التعاقد معه من خالل عقد يشمل 

قيامه بزيارات دورية للجامعة لإلشراف على تنفيذ الخطط.

البحثية في جامعة الملك عبد العزيز يجري  الهيكل اإلنشائي للمدارس  بعد تصميم 
تصميم خطة استراتيجية شاملة للمدارس البحثية تتضمن تحديد األولويات للمشروع مع 
مخطط تنفيذي مبني على تلك األولويات وجدول للشروع في كل منها. وبالطبع نتطرق 
إلى وضع معايير لتقييم نجاح كل خطوة من الخطة التنفيذية، ولتقييم النجاح في تحقيق 

األهداف.





مشروع الدراسة

الفصل األول
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مشروع الدراسة
المقاصد العامة لهذا البحث هي إعداد دراسة عن المدارس البحثية في الجامعة في 
مجاالت نشاط مراكز البحث العلمي ومراكز التميز البحثية ومحاور البحث العلمي في 
الجامعة، بحيث تضم عددا من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ومجموعة من الخبراء 
العالميين على رأسهم أحد الفائزين في جوائز نوبل بحيث يكون التعاقد معه من خالل 

عقد يشمل قيامه بزيارات دورية للجامعة لإلشراف على تنفيذ الخطط.

أهداف الدراسة

التحديد  الدراسة على وجه  أهداف  تتلخص  البحث،  لهذا  العامة  المقاصد  بناء على 
فيما يلي: 

الهدف األول: تحديد الغاية المرجوة من المدارس البحثية ورسالتها والرؤية  •
البعيدة المدى لها.

الهدف الثاني: وضع هيكل للمدارس البحثية في الجامعة ومجاالتها. •

مدرسة  • لكل  واإلداريــة  التنظيمية  للتركيبة  تصور  وضع  الثالث:  الهدف 
وتحديد عالقتها بكليات وأقسام الجامعة القائمة ودور الخبراء العالميين.

الهدف الرابع: ترشيح لجنة من الخبراء العالميين على رأسهم أحد الفائزين  •
في جوائز نوبل بحيث يكون التعاقد معه من خالل عقد يشمل قيامه بزيارات 

دورية للجامعة لإلشراف على تنفيذ الخطط.

تتضمن  • البحثية  للمدارس  استراتيجية شاملة  الخامس: وضع خطة  الهدف 
األولويات  تلك  على  مبني  تنفيذي  مخطط  مع  للمشروع  األولويات  تحديد 

وجدول للشروع في كل منها.

الهدف السادس: وضع معايير لتقييم نجاح كل خطوة من الخطة التنفيذية،  •
ولتقييم النجاح في تحقيق األهداف.

خطة الدراسة

تتضمن خطة الدراسة القيام بدراسة مستفيضة ووضع خطة عملية إلنشاء مدارس 



10

ك عبدالعزيز
يف جامعة املل

حبثية 
س 

شاء مدار
إمكانية إن

10

بحثية في مجاالت التميز بالجامعة وفق األهداف السابقة؛ كما في شكل 3. 

شكل 3 مهام وأهداف الدراسة

المهمة األولى

البحثية، وتصور  المدارس  المرجوة من  الغاية  الهدف األول يتضمن تحديد  تحقيق 
لرسالتها، وتوضيح الرؤية القريبة والرؤية البعيدة المدى لها مع تفصيل األهداف التي 
التأكد من أن  المهمة هو  إلى تحقيقها. ومن أهم خطوات هذه  البحثية  المدارس  تسعى 
إلى  تؤدي  العلمي؛ وال  البحث  تتعارض مع رسالة عمادة  البحثية ال  المدارس  رسالة 
مراكز  من  أي  في  العاملين  وجهود  البحثية  المدارس  في  العاملين  جهود  في  ازدواج 
التميز أو مراكز البحوث. بل إن على المدارس البحثية أن تسترشد برسالة عمادة البحث 

العلمي؛ كما وردت على »موقع جامعة الملك عبد العزيز على الوب«؛ وهي: 

»الرقي بمنظومة البحث العلمي لصناعة المعرفة وخدمة المجتمع من خالل تلمس 
االحتياجات وابتكار الحلول«. 
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أما مهام العمادة فهي:

إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة وتحديد األولويات البحثية. •

اإلعالن عن البحوث المدعمة من داخل الجامعة وتحكيمها واعتماد تقاريرها  •
الفنية والمالية. 

التنسيق والمتابعة للبحوث المدعمة من خارج الجامعة. •

الجامعة على  • في  المعينين حديثا  المساعدين  األساتذة  الباحثين من  تشجيع 
المشاركة في المشاريع البحثية المدعمة. 

العلمي  • البحث  بعمادة  المرتبطة  البحوث  مراكز  أعمال  على  اإلشــراف 
ومتابعة نشاطاتها وتقييم أدائها.

االتصال بمراكز البحوث الخارجية وتنمية التعاون معها. •

إنشاء المجاميع البحثية وتنظيم آلية عملها. •

إعداد الخطة اإلستراتيجية للبحث العلمي في الجامعة. •

تسجيل براءات االختراع ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة. •

من  • المعتمد  العلمي  للبحث  السنوية  الجوائز  على  الباحثين  تنظيم حصول 
الجامعة. 

المهمة الثانية

الجامعة  في  البحثية  للمدارس  هيكل  بوضع  البحث  من  الثاني  الهدف  ويتحقق 
ومجاالتها؛ وذلك بحصر مهمة كل مدرسة والمجاالت التي ستعمل فيها؛ هذا مع ضمان 
البحثية والمراكز  التكرار لرؤية ورسالة وأهداف المدارس  أن ال يحدث أي نوع من 
البحثية والمتميزة القائمة في الجامعة أو في المملكة وتالفي أي ازدواجية في المجهود.

المهمة الثالثة

ويتحقق الهدف الثالث بوضع تصور للتركيبة التنظيمية واإلدارية للمدارس البحثية 
التدريس  هيئة  وأعضاء  البحوث  ومراكز  األكاديمية  باألقسام  عالقاتها  توضيح  مع 
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وبالخبراء العالميين والباحثين وكذلك التركيبة التنظيمية واإلدارية لكل مدرسة بحثية 
وتحديد عالقتها بكليات وأقسام الجامعة القائمة ومراكز البحوث ودور الخبراء العالميين 
واألقسام  البحثية  المدارس  بين  إشكاليات  أي  وجود  تمنع  التي  األطر  وضع  مع  بها؛ 

األكاديمية.

المهمة الرابعة

ويتحقق الهدف الرابع بترشيح لجنة من الخبراء العالميين على رأسهم أحد الفائزين 
التعاقد معه من خالل عقد يشمل قيامه بزيارات دورية  في جوائز نوبل بحيث يكون 
أولئك  مهام  وتحديد  مواصفات  وضع  بعد  هذا  الخطط.  تنفيذ  على  لإلشراف  للجامعة 

الخبراء بحيث يمكن ضمان فعاليات شراكتهم.

المهمة الخامسة

تتضمن  البحثية  للمدارس  شاملة  استراتيجية  بوضع خطة  الخامس  الهدف  ويتحقق 
تحديد األولويات للمشروع مع مخطط تنفيذي مبني على تلك األولويات وجدول للشروع 

في كل منها.

المهمة السادسة

ويتحقق الهدف السادس بوضع معايير لتقييم نجاح كل خطوة من الخطة التنفيذية، 
ولتقييم النجاح في تحقيق األهداف.

نتائج الدراسة

النتائج المتوقعة من هذه الدراسة تشمل خطة متكاملة للمدارس البحثية في الجامعة؛ 
وهذا سيلعب دورا كبيرا في رفع مستوى البحوث في المملكة، وتشجيع هيئات التدريس 
على القيام ببحوث في الموضوعات التي يتميزون فيها، وترتقي نتائجها إلى مستويات 
البحوث العالمية التي تشكل مرجعية للباحثين والمتخصصين، إلى جانب غزارة اإلنتاج 

من المساهمة في الدوريات العالمية والحصول على براءات اختراع.  
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الجهات المستفيدة 

والجهات التي يمكن أن تستفيد مباشرة من نتائج الدراسة، تشمل: 

جامعة الملك عبد العزيز. ( 1

مؤسسات التعليم العالي على مستوى المملكة.( 2

مؤسسات البحوث العامة والخاصة على مستوى المملكة.( 3
خلفيات الدراسة

في هذا الشطر من التقرير يجري عرض الخلفيات الالزمة للقيام بالدراسة وخاصة 
عرض مجاالت التميز ورؤية ورسالة وأهداف مراكز التميز، ومراكز البحوث.

مجاالت التميز 

مجاالت التميز في البحوث الجارية في جامعة الملك عبد العزيز والتي حققت لها 
منزلة أكاديمية مرموقة بين الجامعات األخرى، تتضمن خمسة عشر مجاال بحثيا هي: 
استكشاف  وتقنيات  والبيئة؛  الجافة،  المناطق  وزراعة  المياه؛  تحلية  وتقنيات  المياه؛ 
الوراثية؛  واألمراض  العظام؛  وهشاشة  الطبي؛  والجينوم  والطب؛  الطبيعية؛  الموارد 
تكنولوجي؛ والعلوم االجتماعية؛ واالقتصاد  المعدية والمستوطنة؛ والنانو  واألمراض 
تم  فقد  تميز؛  والنقل والمرور)1(. وباستثناء ستة مجاالت  والعمرة؛  اإلسالمي؛ والحج 

إنشاء مركز تميز أو مركز بحوث لكل مجال من مجاالت التميز؛ كما في شكل 4.
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شكل 4 مراكز التميز ومراكز البحوث المتعلقة بمجاالت التميز في جامعة الملك عبد العزيز

مجاالت التميز التي لم ينشأ مركز للبحوث خاص بها هي زراعة المناطق الجافة؛ 
والعلوم  والمستوطنة؛  المعدية  واألمراض  الطبيعية؛  الموارد  استكشاف  وتقنيات 
خاصة  بحوث  مراكز  هناك  بالمقابل  والمرور.  والنقل  والعمرة؛  والحج  االجتماعية؛ 
بالكليات؛ هي مركز البحوث والتنمية التابع لكلية االقتصاد واإلدارة، ومركز البحوث 
مركز  هي:  للبحوث  مباشرة  غير  خدمات  تقدم  مراكز  هناك  كذلك  اآلداب.  كلية  في 

اإلنتاج اإلعالمي ومركز النشر العلمي)1(. أنظر شكل 5.

مراكز التميز 

مراكز التميز في الجامعة هي)1(:

مركز التميز لبحوث الجينوم الطبية •

مركز التميز في الدراسات البيئية •

مركز التميز ألبحاث هشاشة العظام  •

مركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه. •



15

سة
را

لد
ع ا

رو
ش

: م
ول

أل
ل ا

ص
لف

ا

15

مركز األميرة الجوهرة للتميز البحثي في األمراض الوراثية. •

شكل 5 مجاالت التميز والمراكز األخرى

P مركز التميز لبحوث الجينوم الطبية

إلى  تؤدي  وطنية  استراتيجية  من خطة  الطبية جزء  الجينوم  لبحوث  التميز  مركز 
وتقنيات  منتجات  إلى  للوصول  التطويرية  األبحاث  تجري  وطنية  عمل  فرق  تكوين 
واالجتماعية.  االقتصادية  والتنمية  لإلنسان  الحياة  نوعية  تحسين  في  لتساعد  ابتكاريه 
والمركز يسعى ويؤطر األنشطة البحثية الوطنية ويضع الخطوط العريضة واألهداف 
الرئيسة. ويتزامن ذلك مع تحديد األولويات لألبحاث ذات العالقة بحيث تلبي االحتياجات 

العاجلة وتستغل المزايا التفاضلية للمملكة ومن ثم الوصول للمرحلة االبتكارية)1(.

الرؤية

البحث والمساعدة لتمييز للحاالت المرضية التي تعاني من خلل في الجينات والمنتشرة 
في المملكة العربية السعودية)1(.

الرسالة

أن يكون المركز المتميز في مجال علم أبحاث الجينوم الطبي وأن تكرس الجهود 
لتطوير وتعزيز األبحاث إلى الممارسة الطبية وذلك للكشف عن األمراض ذات العالقة، 
وأن نبذل أقصى الجهود إليجاد بيئة صالحة لتعزيز نمو األفراد، والتعاون، واإلنجاز 

والتقدير)1(.
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P مركز التميز في الدراسات البيئية

الرؤية

وتحقيق  المتميزة  البيئية  والبرامج  واألبحاث  الدراسات  في  الصدارة  مركز  تبوء 
متطلبات التنمية المستدامة على المستوى المحلي واإلقليمي)1(. 

الرسالة

بيئة مستدامة من أجل تنمية مستدامة)1(.

األهداف

أهداف مركز التميز في الدراسات البيئية)1(:

إجراء األبحاث العلمية والنشر في المجالت المصنفة عالميًا. •

تطوير المعامل وفقًا للمواصفات العالمية. •

استقطاب الخبرات البحثية المحلية والعالمية من مختلف التخصصات ذات  •
العالقة.

تنمية العالقات والشراكات البحثية والمجتمعية مع القطاعات ذات العالقة  •
محليًا ودوليًا.

إقامة/المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العلمية. •

تقديم الدعم العلمي والمادي لطلبة الدراسات العليا. •

نشر الوعي البيئي لكافة فئات المجتمع. •

إعداد القيادات البحثية الوطنية في المجاالت البيئية. •

تقديم الدراسات والخدمات المعملية للقطاعين العام والخاص. •

تنمية قدرات المركز على التمويل الذاتي. •
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P  مركز التميز ألبحاث هشاشة العظام

الرؤية

لكي يُعرف مركز التميز ألبحاث هشاشة العظام )سيور( بين مراكز البحوث الدولية 
القيادية لترويج وإجراء الدراسات والبحوث وفي تشخيص وعالج وتدبير هشاشة العظام 

ويُحسِّن نوعية الحياة والصحة ولنقل التقنية الحيوية إلى المملكة العربية السعودية)1(.

الرسالة

العلمي  • البحثي  اإلبداع  مجال  في  دولياً  المقبولة  المعايير  بتطبيق  التميز 
والدراسات المتعددة الجوانب وتأديتها بتفاعلية وإيجاد المعارف الجديدة في 

تشخيص وعالج وتدبير هشاشة العظام.

السريرية  • الممارسات  إلى  األساسية  العلمية  البحوث  نتائج  ترجمة  تسهيل 
التدريب  ببرامج  والعناية  العليا  الدراسات  لطالب  التعليمية  البيئة  وإمداد 

التطبيقية.

زيادة الوعي وتحسين المعرفة لفهم هشاشة العظام ومنع المخاطر عن من  •
هم في خطر اإلصابة بهشاشة العظام.

تشجيع نقل وتطوير التقنيات والعالج المتطور بما في ذلك التقنيات الحيوية  •
والمعرفية لتوطينها وتحفيز الخبرات الوطنية وتنميتها اقتصادياً وعلميا.

P مركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه

الرؤية

أن يكون مركًزا عالميًا رائداً للبحث والتطوير لعلوم وتقنيات تحلية المياه)1(.

الرسالة

رسالة مركز التميز في الدراسات البيئية)1(:

تحسين اقتصاديات تحلية المياه من خالل تطوير تقنية التحلية المختلفة.  •
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زيادة إمكانيات المملكة لتوطين وتطوير تقنيات التحلية المختلفة •

لقيادة برامج  • المؤهلة  البحث والتطوير  الوطنية في مجال  الكوادر  تدريب 
بحثية وتقنية متميزة.

األهداف 

أهداف مركز التميز في الدراسات البيئية)1(:

توفير الموارد والتجهيزات والمعامل المركزية الستخدامها من قبل الباحثين  •
المتخصصين في مجاالت البحوث المتعلقة بعلوم وتقنية تحلية المياه. 

تقييم مستمر للمعالجة الحيوية والكيميائية للمياه •

تقييم مستمر لآلثار البيئية لمحطات تحلية المياه •

تقييم وتحسين مواد اإلنشاء المستخدمة في محطات التحلية •

توفير حلول مهنية لمشاكل عملية ذات عالقة بتحلية المياه على أسس علمية  •
تعتمد على أحدث التطورات البحثية. 

إجراء البحوث العملية إلنتاج المياه العذبة من المياه المالحة بطرق اقتصادية  •
وفقا للمعايير الدولية لجودة المياه المنتجة.

بناء محطات اختبار لطرق التحلية وتقنياتها المختلفة عند الظروف الحقيقية. •

نشر التوعية بصناعة التحلية وتطوير التعليم والتدريب في مجال التحلية. •

إعداد جيل جديد من الباحثين المتخصصين في تحلية المياه لديهم القدرة على  •
تنفيذ، واحتضان وتطبيق أحدث التطورات في تقنية تحلية المياه المالحة.

تعزيز الصلة بين األنشطة األكاديمية والصناعة •

إثراء وتطوير برامج الدراسات العليا في علوم وتقنية التحلية. •

تقديم الخدمات والخبرات االستشارية للجهات التنفيذية وقطاع الصناعة. •

والجامعات  • والدولية  المحلية  الجهات  مع  التعاون  وتعزيز  روابط  إنشاء 
الصلة  ذات  والشركات  المتطورة  والمعاهد  والتقنية  األبحاث  ومراكز 

بتقنيات تحلية المياه.
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P مركز األميرة الجوهرة للتميز البحثي في األمراض الوراثية

الرؤية

الوراثية من  في كل ما يخص األمراض  إقليمياً وعالمياً  أن يصبح المركز مرجعاً 
الناحية البحثية والعلمية والتدريبية)1(

الرسالة

نقل أفضل نتائج األبحاث المتعلقة باألمراض الوراثية إلى المجتمع واألسرة والفرد 
في المملكة العربية السعودية)1(

األهداف 

يهدف إنشاء مركز التميز البحثي في األمراض الوراثية إلى دراسة  أسباب انتشار 
األمراض الوراثية في المملكة ثم وضع توصيات تهدف إلى)1(:

الحد من انتشار األمراض الوراثية في المملكة.

التشخيص المبكر لألمراض الوراثية للتمكن من تقليل المضاعفات.

هللا  بإذن  أصحاء  أطفال  إنجاب  من  لألمراض  الحاملين  األشخاص  بعض  تمكين 
باستخدام التقنيات الحديثة.

تقديم رعاية متكاملة لبعض المصابين باألمراض الوراثية.

التثقيف الصحي الخاص باألمراض الوراثية وطرق الوقاية ألفراد المجتمع خاصة 
بين المقبلين على الزواج.

األكثر  األمراض  على  بناًء  الوالدة  حديثي  وتحاليل  الزواج  قبل  ما  تحاليل  تطوير 
شيوعاً.

تدريب الكوادر السعودية في االسترشاد الوراثي ورعاية مرضى األمراض الوراثية.
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اكتشاف طفرات وراثية وجينية لبعض األمراض الوراثية الشائعة في المنطقة.

مراكز البحوث

مراكز البحوث في الجامعة هي)1(:

مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي •

مركز البحوث والتنمية •

مركز أبحاث المياه •

مركز الملك فهد للبحوث الطبية  •

مركز التقنيات متناهية الصغر •

مركز البحوث في كلية اآلداب. •

P مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي

لعلم  المعرفي  البناء  في  المساهمة  إلى  اإلسالمي  االقتصاد  أبحاث  مركز  يسعى 
االقتصاد اإلسالمي، من خالل نشر البحوث العلمية، وإجراء الدراسات التطبيقية، بغية 
تقديم نظام اقتصادي يحقق لإلنسانية حياة كريمة مفعمة بالرفاهية ومتوازنة مع جوانب 
الحياة األخرى. ثم إن إحدى االستراتيجيات الرئيسة لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي 
إيماناً  اإلسالمي،  االقتصاد  مجاالت  مختلف  في  العاملة  المؤسسات  مع  التعاون  هي 

بضخامة العمل وأهمية التنسيق وضرورة التكامل بين هذه المؤسسات)1(.

P مركز البحوث والتنمية

الرؤية 

البحثية والتدريبية والمعلوماتية، من خالل  المركز في األنشطة  النهوض بوظائف 
الجامعة والقطاع الخاص  الذي يحصل عليه المركز من  التمويل والدعم  آليات  تفعيل 

بصورة تمكنه من تحقيق رسالته في خدمة وتنمية المجتمع)1(.
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الرسالة 

اال كلية  بإمكانيات  العام  والقطاع  الخاص  القطاع   تعريف 
واالستشارية والتدريبية، وكسب ثقتهم من خالل المصداقية والتميز في تقديم الخدمات 
خالل  من  بالمجتمع  والجامعة  الكلية  ربط  على  والعمل  الجودة،  ومعايير  أسس  وفق 
القيام والمساهمة في األنشطة العلمية والثقافية، وتفعيل دور المركز في مجال الترجمة 
وإصدار الكتيبات والنشرات، واالهتمام بمصادر المعلومات وقواعد البيانات التي تخدم 

نشاط المركز)1(.

األهداف 

يهدف مركز البحوث والتنمية إلى دعم وتشجيع البحوث العلمية والعناية بها ونشرها 
العامة خدمة للمجتمع، وتتركز هذه األهداف فيما  الفائدة  وتنظيمها وتطويرها لتحقيق 

يلي)1(:

 بلورة وتنسيق أفكار البحوث العلمية من أجل النهوض بالبحوث العلمية في  •
مجاالت الدراسة في كلية االقتصاد واإلدارة، وتقديم الخدمات االستشارية 

والتدريبية للجهات والمصالح الحكومية.

تحقيق أهداف البحث العلمي والعمل على نشر النتائج البحثية لتتم االستفادة  •
والحلقات  الندوات  تنظيم  طريق  عن  وذلك  ممكنة  فئة  أكبر  قبل  من  منها 

العلمية ومتابعة نتائجها.

تبادل الخبرات وتحقيق التعاون بين المركز والهيئات العلمية والبحثية من  •
داخل المملكة وخارجها.

 توثيق البحوث والمعارف البحثية لتسهيل مهام البحث أمام الباحثين. •

 دعم وتبني البحوث التي تبرز جوانب الفكر اإلسالمي في مختلف المجاالت  •
الفكرية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية.

وذلك  • وإقليميا  محلياً  المركز  من  تطلب  التي  االستشارية  الخدمات  تقديم   
بالنسبة للشخصيات االعتبارية أو المراكز والهيئات العامة.
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مجالت  • من  إصــداره  يتم  ما  طريق  عن  وتوثيقها  العلمية  البحوث  نشر 
وإصدارات علمية لتسهيل الرجوع إليها.

العمل عل تقوية أواصر العالقات العلمية مع مراكز البحوث على مستوى  •
العلمية  المطبوعات  تبادل  طريق  عن  وذلــك  واإلسالمي  العربي  العالم 

والنشرات الدورية.

مجاالت  • كافة  في  والدراسة،  للبحث  الالزمة  والوثائق  المعلومات  جمع 
االقتصاد واإلدارة على مستوى األساتذة والباحثين والطالب.

P مركز أبحاث المياه

الحصر:   ال  المثال  سبيل  على  تشمل  المياه  أبحاث  مركز  في  الباحثين  تخصصات 
المياه؛  استخدام  ترشيد  هيدرولوجية؛  نمذجة  بعد؛  عن  االستشعار  المياه؛  جيولوجيا 
موارد  وتنمية  وتخطيط  إدارة  المائية؛  المكونات  االستكشافية؛ خصائص  الجيوفيزيائية 

المياه؛ مجاالت جوية دقيقة؛ المياه السطحية؛ مجاري المياه)1(.

الرؤية   

الريادة في مجال أبحاث المياه على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي)1(. 

الرسالة 

تقديم المبادرات العلمية لحل مشاكل المياه على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي من 
خالل األبحاث اإلبداعية والتدريب واالستشارات ونقل وتوطين التقنية ونشر المعرفة)1(. 

األهداف

أهداف مركز أبحاث المياه تشمل)1(:

العالقة  • ذات  والمعلوماتية  البحثية  واألسس  الوسائل  بحث  في  المساهمة 
بقطاع المياه بما يحقق زيادة موارده وترشيد استخدامه. 

المساهمة في اقتراح الحلول العلمية لقضايا ومشاكل المياه عن طريق البحوث  •
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والدراسات العلمية والتطبيقية.

ذات  • والخاصة  الحكومية  للجهات  والمالية  العلمية  االستشارات  تقديم 
العالقة بمجاالت المياه وإمدادها بالمعلومات الالزمة بما يساعد على تحقيق 

الخطط.

تزويد الباحثين والمهتمين والجهات المعنية بنتائج األبحاث والدراسات في  •
مجال أبحاث المياه وتبادل المعلومات التخصصية مع الجهات ذات العالقة.

إقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية. •

مراكز  • مع  التواصل  خالل  من  المياه  مجال  في  التقنية  وتوطين  نقل 
األبحاث العالمية.

P  مركز الملك فهد للبحوث الطبية

بالتجارب  الخاصة  الحيوانات  عمليات  وغرف  المعامل  من  العديد  المركز  يضم 
العلمية وكذلك بعض الوحدات المساندة وقاعة للمؤتمرات إضافة إلى العديد من القاعات 
الصغرى الخاصة بالندوات وورش العمل. وهو عبارة عن شبكة مترابطة ومتناسقة من 
المختبرات العامة والمتخصصة في المجال الصحي ووحدات األبحاث وفرق الدراسات 
والتفكير والعصف الذهني ومراكز التميز والكراسي العلمية والخدمات المساندة التي 
تعنى بحل المشاكل الصحية السائدة في المجتمع المحلي من خالل المساهمة في تأهيل 
البحوث  وإجراء  العلمي  للبحث  والمهارية  الفكرية  اآلليات  على  الكوادر  وتدريب 

األساسية والتطبيقية المتميزة)1(.

األهداف

أهداف مركز الملك فهد للبحوث الطبية)1(: 

النهوض بالدراسات والبحوث الطبية والعلمية التطبيقية ذات العالقة بالبيئة  •
المحلية.

وضع سياسة البحث العلمي والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. •

نشر نتائج البحوث العلمية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحلقات العلمية. •
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اإلسهام في النهوض بالدراسات العليا الطبية. •

داخل  • العلمية  والمؤسسات  الهيئات  مع  والمعرفة  والخبرة  التعاون  تبادل 
وخارج المملكة العربية السعودية.

إجراء دورات علمية متخصصة وورش عمل وبرامج تدريبية. •

الصحية  • العلوم  في  والتشخيصية  والتحليلية  االستشارية  الخدمات  تقديم 
والمشاكل الصحية على الصعيدين الوطني والدولي.

PPالصغرPمتناهيةPالتقنياتPمركز

الرؤية

أن نكون شركاء في التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية والمنطقة العربية 
ككل من خالل الريادة في بحوث وتوطين التقنيات متناهية الصغر )النانية()1(.

الرسالة 

النانو  تقنيات  وتطوير  بنقل  المعني  المملكة  مستوى  على  األميز  المركز  يكون  أن 
ونقلها من الحيز المختبري إلى عالم المنتجات االقتصادية التي تخدم التنمية المستدامة 
في المملكة، وتعزيز األبحاث العلمية الطموحة في مجاالت النانو، وتوثيق الصلة المهنية 
للمتخصصين  المحفزة  البيئة  نوفر  وأن  المملكة،  في  الصناعة  عالم  و  الجامعات  بين 

والمهتمين في مجاالت النانو لإلبداع واالبتكار التقني والنمو العلمي)1(.

األهداف

أهداف مركز التقنيات متناهية الصغر)1(:

استقطاب أعضاء هيئة التدريس وتأهيل وتدريب الباحثين والفنيين وطلبة  •
الدراسات العليا من منسوبي الجامعة على مختلف مجاالت التقنيات متناهية 
الصغر وتكوين خبرات محلية على مستوى منافس عالمياً في هذه المجاالت

توفير البيئة العلمية المحفزة اإلبداعية.   •
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العلمية  • األبحاث  ألجراء  الالزمة  المختبرية  والمعدات  األجهزة  توفير 
التطبيقية في شتى مجاالت تقنيات متناهية الصغر. 

اعتماد فكرة الحاضنات التقنية في مجاالت التقنيات متناهية الصغر.  •

التعاون مع الخبرات ومراكز ودور الخبرة والشركات العالمية كآليات فّعالة  •
تصب جميعها في مجال نقل وتوطين التقنيات متناهية الصغر. 

للمركز  • المسيرة  يخدم  بما  والندوات  كالمؤتمرات  العلمية  الفعاليات  تنظيم 
والجامعة والمملكة عموما. 

تحقيق إنتاج عينات أولية وتسجيل براءات االختراع  لمنتجات تقنية قابلة  •
للتصنيع واإلنتاج المحلي والتسويق العالمي.

من  • التقنيات  بهذه  لالنتقال  السعودي  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تفعيل 
المراحل البحثية إلى مراحل اإلنتاج الصناعي مما يوفر قيمة مضافة عالية 
جداً للخامات الوطنية، وتوفير األعمال ذات المردود المهني العالي لشباب 

المملكة.

P معهد البحوث واالستشارات

الحكومية  القطاعات  مع  التعامل  في  الجامعة  واالستشارات  البحوث  معهد  يمثل 
والخاصة. ويقوم بتقديم االستشارات، وإجراء الدراسات، واإلشراف العلمي، واحتضان 

الكراسي العلمية في الجامعة، وغير ذلك من الخدمات غير التعليمية)1(.

الرؤية

االستشارية  الخدمات  تقديم  في  والعام  الخاص  للقطاعين  رئيساً  خيارا  نكون  أن 
والبحثية واإلشرافية في حقول المعرفة التي تحتضنها جامعة الملك عبد العزيز)1(. 

الرسالة

تسويق إمكانات الجامعة االستشارية والبحثية واإلشرافية للقطاعين العام والخاص 
الجامعة  في  والمتخصصين  بالباحثين  االستعانة  المعرفة من خالل  مجاالت  في شتى 
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وذلك بمهنية علمية عالية المستوى مع عناية شاملة بالمستفيدين)1(. 

التميز

ويتميز معهد البحوث واالستشارات بما يلي)1(:

المرونة في التعامل  •

استخدام نظم المعلومات الحديثة وتقنياتها  •

تنفيذ متطلبات العمالء  •

التكلفة المنافسة للعمل المطلوب  •

االلتزام بالجودة في جميع مراحل الخدمة  •

العميل له حق الملكية الفكرية للعمل وال يجوز نشر العمل أو جزء منه أو  •
نتائجه إال بموافقته. 

األهداف

من أهم أهداف معهد البحوث واالستشارات)1(:

العمل كبيت خبرة استشاري لمختلف قطاعات المجتمع.  •

تعريف مختلف القطاعات خارج الجامعة باإلمكانات البحثية واالستشارية  •
واإلشرافية للجامعة. 

طريق  • عن  أدائها  تطوير  على  والصناعية  الخدمية  القطاعات  مساعدة 
الدراسات واالستشارات. 

المركز السعودي لتقنية النانو

الرؤية

بناء على الحاجة الملحة لتوطين مختلف مجاالت التقنية والعلوم في عالمنا العربي 
واإلسالمي وخاصة في مجاالت التقنية المتقدمة والتي من أبرزها تقنية النانو التي تعد 
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األحدث والتي يمكن أن توصف وبكل دقة بأنها تقنية العصر القادم برزت أهمية إنشاء 
مركز معلوماتي متخصص وموثق في مجاالت التقنية الحديثة باسم المركز السعودي 
لتقنية النانو )SCNT( ليكون بذلك أول مركز معلوماتي متخصص وموثق في مجاالت 
إلى  العلمية  التي تفتقر مكتبتها  العربية  باللغة  للباحثين والمهتمين العرب  النانو  التقنية 
المراجع العربية المتخصصة في هذا المجال. هذا إلى جانب أن اللغة اإلنجليزية هي 
رائدة  علمية  منارة  المركز  هذا  وليصبح  الحديثة،  التقنية  هذه  لمصادر  األولى  اللغة 
النانو وتشارك في دعم وتطوير  التقنية  العربي في مجاالت  تضيء في سماء عالمنا 

المعرفة اإلنسانية في هذا الحقل المعرفي الكبير)2(.

األهداف

تتلخص أهداف المركز السعودي لتقنية النانو في النقاط التالية)2(:

التوطين المعرفي والتقني لتقنية النانو في جميع مجاالتها في المملكة العربية  •
السعودية والعالم العربي

للباحثين  • النانو  تقنية  مجال  في  السعودي  للمركز  المعرفية  الكفاءة  رفع 
والمهتمين السعوديين والعرب

تقديم االستشارات العلمية والبحثية في مجال تقنية النانو •

تدريب الباحثين والطالب السعوديين في مجال تقنيات النانو على األجهزة  •
والتقنيات الحديثة بالتعاون مع مراكز تقنيات النانو في أستراليا ودول العالم 

األخرى.

تطوير المهارات البحثية للباحثين السعوديين في مجال تقنيات النانو المختلفة •

الجامعات  • في  النانو  تقنيات  مجال  في  العليا  الدراسات  برامج  تأسيس 
السعودية.

نشر الثقافة العامة لتقنية النانو في المجتمع السعودي. •

تأليف وإعداد كتب وتقارير علمية في جميع فروع تقنيات النانو. •

إعداد وتقديم دورات علمية وتخصصية في مجال تقنيات النانو. •
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النانو  • تقنيات  ومختبرات  مراكز  إنشاء  في  السعودية  الجامعات  مشاركة 
ودعمها علميا وتقنياً.

إعداد وتأسيس مناهج تقنيات النانو في الجامعات السعودية. •

إدخال علوم تقنيات النانو في جميع المراحل الدراسية االبتدائية والمتوسطة  •
والثانوية.

ترجمة المراجع والكتب والمجالت العلمية في جميع مجاالت تقنية النانو. •

برنامج »نوبل في جامعة الملك سعود”

تحقيقا للريادة العالمية، أعلنت جامعة الملك سعود عن البدء في تنفيذ برنامج “نوبل في 
جامعة الملك سعود”، والذي تستقطب فيه الجامعة عدداً من العلماء البارزين الحاصلين 
على جائزة نوبل العالمية في مختلف التخصصات لتحقيق أهداف وطنية إستراتيجية)3(. 

 األهداف 

أهداف جامعة الملك سعود من برنامج استقطاب علماء نوبل)3(:  

دفع عجلة البحث والتطوير في المملكة من خالل استقطاب العلماء البارزين  •
عالمياً.

تفعيل دور الجامعة للمساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد قائم  •
على المعرفة.

تعزيز إمكانيات الجامعة البحثية واالستشارية بخبرات عالمية مرموقة. •

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطالب على اإلبداع والتميز لبناء  •
مجتمع المعرفة.

 بناء القدوة العلمية المتميزة للطالب والطالبات من خالل لقاء علماء نوبل  •
واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم المتميزة. 



مالمح 
المدارس البحثية

الفصل الثاني
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مالمح المدارس البحثية
تطور مشاريع البحوث

إن لجوء المنظمات الصناعية والتجارية والهيئات الحكومية إلى المؤسسات األكاديمية، 
لمعالجة بعض القضايا الفنية والتقنية التي تواجهها، وما صاحب ذلك من زيادة مستوى 
من  التحول  إلى  الجامعات  من  الكثير  دفع  الجامعات؛  في  للبحوث  الخارجي  الدعم 
مؤسسات تعليمية جل همها هو التدريس لطالبها وتدريبهم إلعدادهم للمساهمة في التقدم 
التقني والعلمي إلى جامعات بحثية تهتم بالقيام بالبحوث قدر اهتمامها بالتدريس التقليدي 
في قاعة المحاضرات والمعامل الدراسية. وبهذا فإن كل الجامعات المرموقة تكاد تجمع 
إلى جانب  البحوث  العليا وما تتضمنه من أنشطة في مجال  الدراسات  التميز في  بين 
التميز في المراحل األولى من التعليم الجامعي وما تتطلبه من تدريس العلوم األساسية. 
ومن هذا المنطلق تحول الكثير من الجامعات إلى جامعات بحثية توظف قدراتها العلمية 
ومواردها البشرية في تقديم خدمات بحثية إلى المنظمات الصناعية والتجارية والهيئات 
الحكومية. هذا بدوره أدى إلى توجه الجامعات إلى البحوث التطبيقية الموجهة إلى تلبية 
الحاجيات العاجلة والطارئة للمجتمع البشري، وإلى التنمية االقتصادية، وإلى السعي في 

التقدم في مجاالت التقنيات الحديثة. 

وفي نفس الفترة بدأت التخصصات الدراسية في مؤسسات التعليم العالي تنحو منحى 
تطبيقيا هي األخرى، وتعددت بهذا مجاالت التخصص العلمية وتشعبت إلى تخصصات 
ضيقة وأدق؛ فما بدأ بمدرسة الهندسة التي غلبت عليها اإلنشاءات المدنية وما يدعمها 
أقسام  تتضمن  هندسة  كلية  إلى  تحول  مثال؛  كهربية  وتركيبات  ميكانيكية  أجهزة  من 
الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية. وفي بداية العقد السادس من 
القرن الماضي ظهرت الزيادة في اإلقبال على التعليم الجامعي حول العالم، وسرعان 
ما انشق عن تلك األقسام أقسام جديدة تركز على فروع من التخصص الدقيق؛ فأصبح 
قسم الهندسة الكهربائية يتفرع إلى قوى والكترونيات واتصاالت، وتفرع قسم الهندسة 
الميكانيكية إلى حراريات وماكينات وسيارات وانشق عن الهندسة المدنية قسم الهندسة 
الصحية، وهندسة اإلنشاء، وهندسة المياه والري، والبيئة، وطبقات األرض، الخ. هذا 
والطيران،  والفضاء  والبحرية،  والنسيج،  الغزل  مثل  جديدة  أقسام  ابتكار  جانب  إلى 
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والنووية، واإلنتاج، والصناعة، والهندسة العلمية، والهندسة الفيزيائية. وكذلك الحال مع 
الكليات األساسية األخرى مثل اآلداب والتجارة والعلوم والطب. بل انفتقت كليات جديدة 
عن كليات قديمة مثل كلية إدارة األعمال وكلية العلوم السياسية، الخ. ومع انخفاض عدد 
الطالب في الجامعات في الدول الصناعية؛ عند بداية العقد التاسع، بدأت ظاهرة تشعب 
االختصاصات في االنحسار، نتيجة ارتفاع التكاليف، فتم ضم بعض األقسام إلى بعض 

واالكتفاء بوجود التخصصات الدقيقة كل تحت إدارة واحد من األقسام الرئيسة. 

الحاجة إلى المدارس البحثية

تشعب في مصادر  الظاهرة من  الدقيقة وما الزم هذه  التخصصات  استشراء  ومع 
المعرفة لم يعد من الممكن لمتخصصين في مجال ضيق من المعرفة القيام بدور فعال 
الضروري  من  أصبح  بل  األخرى.  التخصصات  عن  بعزلة  التطبيقية  البحوث  في 
التعاون بين التخصصات المختلفة في إجراء بحوث في المجاالت التطبيقية التي تتطلب 
بطبيعتها المعرفة الراسخة بجوانب علمية متباينة والخبرة بتقنيات مختلفة. وفي كثير 
والعلوم  والطبية  الهندسية  التخصصات  في  خبرات  البحوث  تلك  تتطلب  األحيان  من 

اإلنسانية. وشكل 6 يوضح تطور عمليات البحوث.

شكل 6 تطور عملية البحوث
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وبهذا شرعت الجامعات البحثية الشهيرة منذ الربع األخير من القرن العشرين بتكوين 
ببحوث  للقيام  بحثية«)6-4(  تركيز  »مجموعات  على  تعتمد  ما  كثيرا  بحثية«  »مدارس 
متعمقة ومتوسعة في مجاالت تطبيقية، تحتاج إلى جهود مركزة يتعاون فيها باحثون 
من عدة تخصصات علمية متباينة، ومن ذوي الخبرات العلمية أو التقنية أو العملية في 
المجموعة  أو  المتخصصة  البحثية  المدرسة  ولهذا تضم  المعرفة.  جوانب متشعبة من 
التي تركز بصورة مستفيضة وتفصيلية في موضوع بحثي معين باحثين من أعضاء 
بين  والشراكة  التعاون  فإن  كذلك  مختلفة.  من تخصصات  الجامعة  في  التدريس  هيئة 
البحث  مراكز  في  البحوث  موضوعات  من  أي  تناول  في  لزاما  أصبح  التخصصات 
العلمي أو أي من المجاالت العلمية في مراكز التميز البحثية أو أي من محاور البحث 

العلمي في الجامعة. 

البنية  أن  هو  البحثية  والجامعات  التقليدية  الجامعات  بين  الفارق  فإن  الواقع  وفي 
تتولى  التي  األكاديمية  واألقسام  الكليات  على  قائمة  التقليدية  الجامعة  لنظام  األساسية 
النواحي التعليمية والتوجيه الدراسي وعادة ما ينضوي تحت لواء األقسام األكاديمية كل 
ما يجري من بحوث في الدراسات العليا. هذا بينما الجامعة البحثية تجمع بين منظومة 
المدارس البحثية التي تتولى األنشطة البحثية المتخصصة جنبا إلى جنب مع منظومة 
الكليات واألقسام األكاديمية التي قد تنشغل هي األخرى بالقيام بالبحوث األساسية التي 
وفي  المختلفة.  التخصصات  بين  لمزج  تحتاج  ال  والتي  تخصصها،  مجال  في  تكون 
الكليات واألقسام األكاديمية  البحثية منظومة  المدارس  البحثية تكمل منظومة  الجامعة 
ويدعم كل منهما اآلخر. فالكليات تهتم بشؤون التدريس متوخية الجودة في تعليم الطلبة 
الملتحقين بها واإلشراف على النشاط األكاديمي لهيئة التدريس حتى تهيئ أجياال من 
الباحثين المتميزين؛ والمدارس البحثية توفر لهيئة التدريس فرص البحوث في مجاالت 
البحوث في اإللمام بكل  معاصرة ومعالجة قضايا هامة للوطن بحيث تستفيد من تلك 

جديد من التطورات في مجال العلوم التي تدرسها. 

وبينما يكون من الميسور القيام ببعض البحوث الضيقة الهدف في مجال تخصصي 
ضيق تحت إشراف قسم أكاديمي؛ إال أن من الصعوبة القيام في تلك األقسام باإلشراف 
على بحوث تحتاج لخبرات من خارج القسم. هذا نتيجة التعددية في التخصصات الدقيقة، 
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وتشعب جوانب موضوعات البحوث العملية وكذلك البحوث النظرية التي تعالج قضايا 
معاصرة. فإلى جانب التحليالت القائمة على اإلحصاء والبيانات الرقمية هناك حاجة 
تلك األساليب من  تعتمد على االستنباط واالستدالل)7(، ولكل من  لدراسات مستفيضة 

يجيدها.

ومن أمثلة البحوث التي يمكن أن تقوم بها المدرسة البحثية والتي تحتاج لتضافر جهود 
أعضاء من هيئات التدريس من مختلف التخصصات، البحوث في مجال النقل والمرور، 
فهي تحتاج لمتخصصين في التخطيط العمراني لضمان توفر الطرق ومداخلها، وهندسة 
بنظم  الخاصة  النقل  وهندسة  والممرات،  الطرق  صالحية  لضمان  والكباري  الطرق 
النقل وكفاءاتها، وهندسة الكهرباء والهندسة االلكترونية الخاصة باإلشارات وتنسيقها، 
البيئة  السيارات، وهندسة  أداء  وكفاءة  باألعطال  الخاصة  السيارات  ميكانيكا  وهندسة 
الخاصة بتلوث الجو من منبعثات وسائل النقل، ومتخصصين في ديناميكية التجمعات 
البشرية لفهم أساليب التدافع في الزحام سواء في المرور أو بين المشاة، وعلماء النفس؛ 
النقل والمرور مع  يتماشى  الهندسة لضمان أن  النفسية في  العوامل  المتخصصين في 

طبيعة البشر، الخ. 

ومثال آخر؛ البحوث الخاصة بالحج والعمرة، حيث أن البحث في أي من قضاياها 
وفي  البشرية،  والتجمعات  المشاة  ديناميكية  وفي  والمرور،  النقل  في  خبراء  يتطلب 
اإلسكان  وفي  الغفيرة،  الجموع  سالمة  على  والعمل  واألمن  األمان  توفير  أساليب 
المياه  توفير  في  وخبراء  ومكافحتها،  الحرائق  من  الوقاية  في  ومختصين  المؤقت، 
والطعام وسالمتهما، ومختصين في التنوع الثقافي للوافدين على الحج أو العمرة، هذا 
إلى جانب علماء في فقه الحج والعمرة، وذوي الخبرة في الشؤون الصحية واألمراض 

المعدية، الخ. 

الخبرة  ذوي  من  فريقا  العادة  في  تتطلب  التي  المياه  تحلية  بحوث  هو  ثالث  ومثال 
في هندسة ميكانيكا الحراريات والقوى والماكينات، وهندسة الطاقة والقوى والهندسة 
االلكترونية والقياسات، والكيمياء التحليلية والكيمياء الطبيعية، والميكروبات واألحياء 
والموارد  البحار  وعلوم  والمواد؛  الماكينات  وتقنية  التطبيقية،  والطبيعة  والصحة، 
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التوعية  شؤون  في  العاملين  جانب  إلى  الجوفية،  والمياه  األرض  وطبقات  الطبيعية 
واإلعالم، الخ.

قضايا  على  تقتصر  ال  المركزة  البحوث  مجموعات  أو  البحوث  لمدارس  والحاجة 
البحوث الواسعة النطاق مثل النقل والمرور أو الحج والعمرة أو تحلية المياه، بل إنها 
الحاجة  تختلط  العامة)8(؛ حيث  الصحة  النطاق مثل بحوث  إلى مجاالت محدودة  تمتد 
في  الخبرة  جانب  إلى  الصحية  والرعاية  األوبئة  انتشار  وتخصصات  الطبية  للخبرة 

الشؤون االجتماعية والنفسية.

من  أسباب  لعدة  الحتمية  األمور  من  الجامعة  في  البحثية  المدارس  أصبحت  ولقد 
قائم  اقتصاد  دعائم  لوضع  والسعي  المعرفة  على  قائم  مجتمع  بناء  إلى  التوجه  أهمها 
على المعرفة، وثانيا ضرورة اهتمام الجامعات باإلبداع الفكري واالبتكار التقني. كما 
أن البحث واالبتكار في عصر المعرفة لم يعد قائما على مجهود فردي ولكنه قائم على 
التفاعل بين الباحثين والتعاون لتحقيق أهداف البحث، هذا ألن عمليات البحوث أصبحت 
في حل  تتشارك  تركيز  لجهود مجموعة  تحتاج  كبير،  إلى حد  ظاهرة مركبة ومعقدة 

ألغاز المشكلة البحثية.

وفي الواقع فإن المدارس البحثية تكاد تشبه في بنيتها مصنعا متخصصا في تصميم 
وتصنيع وإنتاج صنف معين من البضاعة، أو بالشركة المتخصصة في تجارة بعينها 
حيث أنها تتضمن تضافر جهود مهارات متعددة، وتتطلب التنسيق بين أعمال جهات 
إذا  محنكين  خبراء  الستشارات  تلجأ  ما  وكثيرا  وخارجها)9(،  الشركة  داخل  مختلفة 
واجهت إشكالية في مجال أنشطتها. كما أن على إدارة تلك المؤسسات التكيف مع البيئة 

التي تعمل فيها والتجاوب مع احتياجاتها وقيودها)10(.

كما أن المدارس البحثية أو مجموعات التركيز على بحوث معينة تضاهي الشركات 
الناشئة التي تقوم الجامعة البحثية باحتضانها حيث أن تلك الشركات قائمة على العصامية 
الجامعات  والمغامرة االستثمارية والمبادرة واالبتكار)11(. هذا وخاصة أن تزايد دور 
بين  العالقات  يمثل  لولب ثالثي  أفرز نموذج  المعرفة  القائم على  المجتمع  البحثية في 
القطاع األكاديمي والقطاع الصناعي-التجاري والقطاع الحكومي؛ حيث تقوم الجامعة 
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بدور متناٍم في االبتكار التقني. أما الشركات الصناعية والتجارية فتمثل المستخدم للتقنية 
التي تبتكرها الجامعات البحثية ويشجعها باالستثمار فيما يعود عليه بفائدة من بحوث 
الجامعة. هذا بينما الحكومة تشجع الجامعات على تلك النقلة الجريئة كاستراتيجية للتنمية 
االقتصادية تعكس التغيرات في العالقة بين منتجي المعرفة ومستخدميها من خالل منح 

البحوث)12(. 

البحثية  الجامعات  من  الكثير  فإن  البحثية،  المدارس  إلى  االتجاه  تزايد  ومع 
االنتربرنالية  بالجامعة  يسمى  قد  الذي  الجامعات  من  جديد  جيل  إلى  بالتدريج  تتحول 
البحوث  جامعة  أو  االبتكارية  الجامعة  أو   )13()entrepreneurial university(
المبادرة. حيث أن الجامعة تتطلع إلى نمو متواصل يعتمد على ما تحققه من ابتكارات 
عن طريق تقوية دور المدارس البحثية المتخصصة. شكل 7 يوضح تطور الجامعات 

واتجاهها الحديث.

شكل 7 تطور الجامعات

وكما هو الشأن مع الشركات الناشئة التي تسمي باالنتربرنالية، والشخص المغامر 
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اقتصاديا والذي يشار إليه بكلمة »انتربرنور« )entrepreneur( فإن من الصعب 
تقديم ترجمة حرفية وافية لكلمة تعبر عن معناها الدقيق باللغة اإلنجليزية؛ فكل الترجمات 
العربية تتميز بالقصور في التعبير عن المدلول المراد باللغة اإلنجليزية، ففي القواميس 
واألدبيات اإلدارية العربية ترجمت الكلمة)14( إلى المبادر، رائد العمل، الملتزم، المنظم، 
المقاول، المخاطر، الطموح، المخطط، المروج، صائد الفرص، صانع الفرص، المبدع 

اإلنتاجي؛ وفي الواقع أن الكلمة تشير إلى كل ذلك)15(.

وربما الكلمة الوحيدة التي تناظر »انتربرنور« هي كلمة مبادر التي تطلق على كل 
في ذلك على غيره من  إلى مراتب عالية بجده واجتهاده وال يعتمد  من ينجح ويصل 
ميراثه المادي أو على عشيرته. وكلمة انتربرنور اإلنجليزية مشتقة من الكلمة الفرنسية 
“انتربرندر« )entreprendre( التي تعني تولي أمر )to undertake( أو بمعني 

الغدو والرواح، والتي يمكن ترجمتها إلى »الكر واإلقدام)15(.

االكتفاء الذاتي

وبهذا فإن الجامعة البحثية القائمة على االبتكار أو الجامعة المبادرة الحديثة تلجأ إلى 
تكوين مدارس البحوث كوسيلة للتوصل إلى حالة من االكتفاء الذاتي مع النمو المطرد؛ 
فالجامعة القائمة على ميزانية توفرها الحكومة حوليا، يمكنها عن طريق تكوين المدارس 

البحثية أن توفر مصادر مالية بديلة خاصة بها؛ كما في شكل 8؛ وذلك عن طريق:

للقيام بمشاريع بحوث خاصة بقضايا بحثية  • منح أو عقود أبحاث حكومية 
للدولة أو القطاع العام.

منح أو عقود أبحاث من مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات المدنية للقيام  •
ببحوث خاصة بها.

منح أو عقود أبحاث من مؤسسات دولية بما في ذلك منظمات هيئة األمم  •
للتربية  المتحدة  األمم  مثل منظمة  لها عائد عالمي؛  ببحوث  للقيام  المتحدة 
التعليم والثقافة،  للبحوث في   )UNESCO( »والعلم والثقافة »اليونسكو
وصندوق األمم المتحدة للطفولة اليونسف )UNICEF( للبحوث الخاصة 
للطفولة؛  الصحية  والرعاية  للشرب  الصالحة  المياه  مثل  الطفل،  بشؤون 
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ومنظمة األغذية والزراعة “فاو” )FAO(، ومنظمة الّصحة العالمية »دابليو 
إتش أوه« )WHO( لبحوث األوبئة واألمراض المستوطنة؛ الخ.

حصولها على عائد من تراخيص ابتكارات أو اختراعات. •

حصولها على عائد من نشر البحوث في هيئة كتب أو الوسائط المتعددة أو  •
برامج حاسوب.

شكل 8 المصادر المالية للجامعة من أنشطة المدارس البحثية 

جهود  غزارة  ومع  البحثي  النشاط  نمو  مع  تنمو  الحديثة  البحثية  الجامعة  فإن  وبهذا 
أنها ال  إلى مركز ربحي. كما  المستقبل  الجامعة في  قد يحول  الباحثين وابتكاراتهم مما 
تتعرض لتقلبات الميزانية التي تتعرض لها الجامعات سواء نتيجة التقلبات في الميزانية 
أو  بها  لاللتحاق  المتقدمين  الطلبة  المفاجئ في عدد  االنخفاض  أو عند  للحكومة،  العامة 
بأي من كلياتها. هذا التقلب أجبر بعض الجامعات على إغالق بعض الكليات أو األقسام 
وفي بعض األحوال إلى إفالس الجامعة بأسرها وإغالق أبوابها؛ أو على أحسن األحوال 
االستغناء عن بعض أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة التي يصعب االستعاضة عنها. 
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وفي الواقع فأن بعض الجامعات التقليدية في الواليات المتحدة األمريكية التي تقتصر 
رغم  التوقف  إلى  اضطرت  قد  العالي،  التعليم  دون  األساسي  والتعليم  التدريس  على 
التعليم  ما لها من منزلة أكاديمية عالية نتيجة عزوف الشباب األمريكي عن مواصلة 
خالل المراحل الجامعية واالنحسار في عدد الطالب األجانب الوافدين على الواليات 
والرسوم  المصروفات  في  عليهم  تعتمد  الجامعة  أن  حيث  للتعليم؛  األمريكية  المتحدة 
الجامعية في اإلنفاق على جميع موظفيها والعاملين فيها وعلى منشآتها إلى جانب القدر 
المخصص لها الذي قد تتلقاه من الوالية إذا كانت جامعة عامة. وانخفاض عدد الطالب 
قد أدى في البداية إلى توقف الجامعة عن تقديم المساعدة المادية للنابغين مما أثر على 
المستوي التعليمي فيها. بل إن بعض الجامعات البحثية الخاصة التي مرت بأزمات مالية 
لعدم توفر  العالي نظرا  التعليم  بما في ذلك شطب  الكليات  إلغاء بعض  إلى  اضطرت 
الطالب وأبقت فقط على المدارس البحثية. مثال ذلك جامعة تولين بمدينة نيو أورلينز 
بوالية لويزيانا األمريكية التي أوقفت كلية الهندسة، عقب إعصار كاترينا الذي اضطر 
العديد من الطالب إلى االنقطاع عن الدراسة لفترة لم تتجاوز فصال دراسيا واحدا. هذا 
الذي يعمل في بحوث تطوير  البحثي  الحيوي  الطب  بينما استمرت في تشغيل مركز 

األدوات والمعدات الطبية الذي أنشئ في البداية كجزء من قسم الهندسة الكهربائية. 

مناقب المدارس البحثية

ومن جانب آخر فإن المدارس البحثية تلعب دورا كبيرا في تعزيز عالقة الجامعة 
بالمجتمع البشري على وجه عام، وبالمجتمع اإلقليمي والمحلي بوجه خاص حيث أنها 
تهتم في بحوثها بقضاياه الماثلة سواء كانت عاجلة أو متوقعة على مدى فترة من الزمن 
وسواء كانت طارئة أو مستعصية على الحل. هذا ألن عمليات البحوث تنقل الجامعة من 

عزلة برج المعرفة العاجي إلى معترك الحياة اليومية والمعرفة الشاملة بالواقع. 

والهيئات  الجامعة  بين  التعاون  أواصر  تقوية  على  تعمل  البحثية  المدارس  أن  كما 
خالل  من  وذلك  الخاص؛  القطاع  ومؤسسات  الجامعة  وبين  المختلفة،  الحكومية 
البحثية  المدارس  ألن  هذا  بالبحوث.  القيام  أثناء  معها  والتعامل  البحثية،  االهتمامات 
تشتغل بالبحوث التي تهم المجتمع والقطاع العام والقطاع الخاص؛ ونتائجها تعود على 

تلك الشرائح بالفائدة العاجلة أو اآلجلة.
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وبهذا فإن القيام بإنشاء المدارس البحثية في الجامعة يعود بعدة منافع عليها إلى جانب 
المساهمة في تمويل نشاطها الدراسي واألكاديمي هذا باإلضافة إلى ما يعود على القطاع 
العام والقطاع الخاص والمجتمع بأسره من منافع مشتركة؛ كما هو موضح في شكل 9.

شكل 9 المنافع المشتركة للمدارس البحثية

أساليب إنشاء المدارس البحثية

طريقة  في  تختلف  البحوث  مؤسسات  من  الكثير  شأن  شأنها  البحثية  والمدارس 
تكوينها، حيث أنها تعتمد على الدوافع التي تؤدي إلى إنشائها. جدول 1 يرصد بعض 

أنواع المدارس البحثية.

جدول 1 أنواع المدارس البحثية ودوافع إنشائها

الكيفيةالطريقة أو الدافع
للتتلمذ على يديه؛ مثل فيلسوف، الطريقة العريقة التجمع حول عالم مرموق 

أو مفكر مشهور، أو عالم حائز على جائزة نوبل، أو صاحب 
إسهامات علمية كبرى، أو اختراعات فريدة. 
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الكيفيةالطريقة أو الدافع
األحوال  مواجهة 

الطارئة
لمعالجة  متعددة  تخصصات  في  متميزين  باحثين  تجمع 

أوضاع طارئة.
تلقي دعم مالي من جهة خيرية أو من شخص إلجراء بحوث تأدية رسالة

في مجال خيري أو سياسي أو اجتماعي
تكوين الطريقة التلقائية بهدف  متشعب  تطبيقي  تخصص  في  باحثين  تجمع 

مجموعة لها تميز عالمي في مجال تخصصها
وطنية  حاجة  تلبية 

عاجلة
المتخصصين  الباحثين  من  منتقاة  لمجموعة  حكومي  دعم 

لالستجابة لحاجة وطنية طارئة
لتلبية تلبية حاجة حكومية الباحثين  من  لفيفا  تجمع  بحثية  لمدرسة  حكومي  دعم 

متطلبات الدولة في معالجة ما يطرأ من قضايا مستعصية
القطاع  حاجة  تلبية 

الخاص
لتلبية  الباحثين  لفيفا من  تجمع  بحثية  لمدرسة  الخاص  الدعم 
حاجات بحثية عارضة أو ماثلة لشركة صناعية أو مؤسسة 

تجارية
قيام الجامعة بإنشاء مدرسة بحثية لتشجيع الباحثين الجامعيين الطريقة التقليدية

على التعاون في البحوث؛ أو شراكة عدة جامعات في إنشاء 
إنشاء  في  جامعية  غير  مؤسسة  مع  التعاون  أو  المدرسة؛ 

المدرسة

الجامعة حول  التدريس في  الباحثين من أعضاء هيئة  التفاف  فهي قد تتكون نتيجة 
أستاذ له منزلة علمية مرموقة، ليعملوا تحت توجيهه ويسترشدون بأسلوبه في البحوث، 
في  يجتمعون حوله  العالم  تالميذ  كان  لكلمة مدرسة حيث  التاريخي  وهذا هو األصل 
حلقات الدرس؛ فإذا ما شربوا واترعوا من مناهل معرفته قاموا هم بشراكة آخرين من 
زمالئهم في البحث عن جوانب معرفة جديدة على طريقة العالم المتميز وبهذا يكونون 

مدرسة بحثية تتبع منهاجه في البحث وتسمى باسمه. 

البالزما  تتكون حول شخصية علمية، مجموعة “طبيعة  التي  المدارس  أمثلة  ومن 
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والية  في  ماديسون،  بمدينة  ويسكونسن  جامعة  في  تكونت  التي  النووي”  وااللتحام 
قسم  الهندسة  كلية  من  باحثين  وجمعت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  ويسكونسن 
الهندسة النووية وقسم الميكانيكا وقسم الكهرباء ومن قسم الطبيعة بكلية العلوم، والتي 
أرسى قواعدها الدكتور دونالد ويليام كيرست )Donald William Kerst( مخترع 
 ،)Raymond G. Herb( هيرب  ريموند  ودكتور  النووي)16(؛  البتاترون  معجل 
مخترع المعجل االلكتروستاتيكي)17(. وقد كان كالهما من األساتذة المتميزين في قسم 
الطبيعة، عمال في بعض الشركات، إلى جانب مساهمتها في مشروع مانهاتان الذي نجم 

عنه أول قنبلة ذرية.

أما مركز البحوث النووية في جامعة كاليفورنيا ببركيلي فقد أسس بناء على وجود 
جلن تيودور سيبرج )Glenn Theodore Seaborg( الحائز على جائزة نوبل 
في الكيمياء عام 1951 الكتشافه عشرة عناصر ثقيلة فوق عنصر اليورانيوم وقد سمي 
إحدى العناصر سيبرجيام باسمه)18(. وقد كان رئيسا لهيئة الطاقة الذرية حتى تحولت 
القنبلة  أبو  لوجود  كان  وقد  مانهاتان؛  فريق  من ضمن  كان  كما  أخرى؛  مؤسسة  إلى 
البرنامج واستقطابه  تأثير على قوة   )Edward Teller( تيللر الهيدروجينية إدوارد 
للباحثين)19(. وقبل ذلك كان إرنست لورانس )Ernest O. Lawrence(؛ الحائز 
على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1939، الختراع المعجل الذري السيكلوترون، والذي 
في  الثقيلة  العناصر  تسمية  في  المدرسة  لهذه  وكان  باسمه)20(.  لورنسيم  دعي عنصر 

جدول العناصر األساسية؛ مثل الكاليفورنيم والبركليم واألميركيم.

لتحقيق هدف قومي خالل  نشأ  الذي  ذاته  مانهاتان في حد  أن مشروع  الواقع  وفي 
البحوث في الجامعات؛ حيث  العديد من مدارس  الثانية؛ تمخض عن  العالمية  الحرب 
كانت تلك المدارس البحثية شبه مؤسسات أو معامل مستقلة تعمل تحت إدارة الجامعات؛ 
من بينها معمل إيمز للمواد في جامعة والية أيوا، بمدينة إيمز، وهو الذي صنع اليورانيوم 
المخصب ألول قنبلة ذرية. وقد تحولت تلك المدارس البحثية الحقا إلى معامل قومية 
لورنس-ليفرمور  ومعمل   ، لورانس-بركلي  معمل  بينها  من  الجامعات؛  عليها  تشرف 
بوالية  أالموس  لوس  معمل  وكذلك  كاليفورنيا؛  بوالية  لورنس(،  إلرنست  )نسبة 
نيومكسيكو )الذي أنشئ على أرض إنريكو فيرمي )Enrico Fermi(؛ الحائز على 
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جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938، وحيث تم تركيب أول قنبلة ذرية وأول قنبلة نووية 
القومي  أرجون  ومعمل  كاليفورنيا؛  لجامعة  تابعة  عليها(  األولية  االختبارات  وإجراء 
معامل  أو  البحثية  المدارس  تلك  فإن  وبالطبع  شيكاغو)21(.  جامعة  يتبع  إيلنوي  بوالية 
البحوث قد تشعبت في بحوثها وتوسعت رساالتها عن الرسالة التي تكونت من أجلها. 
وتلك المعامل تتبع الجامعة إداريا ولكنها مستقلة في ميزانياتها، وهي مسؤولة عن كل 
التي  الخدمات  مقابل  للجامعة  مدفوعاتها  ذلك  في  بما  بها  الخاصة  المالية  االلتزامات 
تقدمها، كما أنها مسؤولة عن جلب التمويل لما تقوم به من البحوث سواء من الهيئات 

الحكومية أو القطاع الخاص. 

بطبيعة الحال فإن تكوين مدرسة بحثية حول شخصية علمية بارزة تعطيها دفعة قوية 
للنجاح في رسالتها حيث أنها تحفز أعضاء التدريس على التدافع للشراكة فيما تقوم به 
من بحوث حتى يقترن اسمهم فيما يصدر عنها من أوراق أو تقارير أو مؤلفات علمية 
مع نوابغ من مشاهير مجاالت البحث إلى جانب استفادتهم في التعلم واإلقتداء بأولئك 
العلماء الذين يتصدرون البحوث، كما أنها تجذب إليها الباحثين النوابغ من جميع أنحاء 
العالم. واألهم من ذلك أن مثل هذه المدارس البحثية قادرة على الحصول دون جهد كبير 
الهيئات الحكومية المختلفة ومن مؤسسات  على تمويل كل ما تقوم به من أبحاث من 
القطاع العام والقطاع الخاص بل من بعض المؤسسات العالمية. هذه الدفعة القوية يمكن 
االعتماد عليها في بناء دعائم قوية للمدرسة البحثية تضمن استمرارها في أداء رسالتها 
دون عقبات حتى بعد تقاعد الشخصية البارزة أو مرضه أو وفاته. وفي العادة ال يتقاعد 
الباحثين  بتوجيه  ولو  البحوث  في  المساهمة  عن  تماما  عجزوا  إذا  إال  األفذاذ  أولئك 
الجامعية  الدراسة  في  المبتدئين  للتالميذ  التدريس  يعشقون  منهم  كثيرا  إن  بل  الشباب. 

بحيث يشجعونهم على المساهمة في التقدم المعرفي.

مثل عالم  اسم شخصية علمية المعة  تستخدم  البحثية  المدارس  فإن بعض  بالمقابل 
حائز على جائزة نوبل في الكيمياء أو الفيزياء أو الطب أو علم وظائف األعضاء أو 
االقتصاد كمجرد واجهة للمدرسة دون رغبة منه في المساهمة في تكوين المدرسة أو 
التلويح  دون رغبة من المدرسة في إشراكه بصورة عملية؛ حيث أن جل الهدف من 
باسمه هو لفت األنظار إلى المدرسة أو الجامعة إلى جانب الحصول على منح مالية 
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كبيرة للبحوث. تلك المدارس البحثية غير قادرة على االستمرار إال إذا قامت بوضع 
أسس قوية من استقطاب باحثين متميزين، والقيام ببحوث ذات نتائج قيمة.

كبار  أحد  العالية  المكانة  ذات  القوية  البحثية  المدارس  بعض  تعين  أن  يمنع  هذا ال 
الباحثين المرموقين عالميا كرئيس شرفي أو كأستاذ غير متفرغ بحيث تستفيد من اسمه 

مع الحرص على الحصول على توجيهاته في مجال خبرته.   

ذلك  ويكون  الجامعات؛  في  الحكومية  الهيئات  تنشئها  بحثية  مدارس  هناك  أن  كما 
فيها.  بحوث  بإجراء  الحكومة  ترغب  الذي  المجاالت  في  الجامعة  تلك  تميز  نتيجة 
مثال ذلك قيام وزارة المواصالت األمريكية بإنشاء مؤسسة فرجينيا تيك للمواصالت 
)VTTI( »أو »في تي تي آي )Virginia Tech Transportation Institute(
)22(، بمؤسسة فرجينيا بولتيكنيك وجامعة الوالية، بمدينة بالكسبرج في والية فرجينيا، 

التدريس  المواصالت والمرور؛ حيث يشارك أعضاء هيئة  بالبحوث في مجال  للقيام 
من عدة تخصصات في إجراء البحوث التي تفيد الوزارة والمتعاقدين معها؛ غير أن 

المؤسسة تستطيع القيام ببحوث لجهات أخرى مع إعطاء األولوية لبحوث الوزارة. 

كذلك قد تقوم مؤسسة خيرية غير حكومية بإنشاء مدرسة بحثية في إحدى الجامعات؛ 
 The King Fahd( ،مثال ذلك مركز الملك فهد لدراسات الشرق األوسط واإلسالم
أركنساس  بجامعة   ،)Center for Middle East & Islamic Studies
)University of Arkansas( بمدينة فيتفيل )Fayetteville( بوالية أركنساس، 
 Senator J. William( فولبرايت  ويليام  السناتور  ذكرى  لتخليد  كرس  والذي 
Fulbright( الذي أنفق على التبادل العلمي بين الواليات المتحدة األمريكية والدول 
األخرى، والمركز يوفر منح للباحثين ويصدر دورية بعنوان “إلهام” كما أصدر الكتب 

التالية لتتضمن بعض نتائج بحوثه)23(:

تد  • تأليف  فلسطين:  ماضي  من   1939-1936 ثــوار  ــورة:  ث ذكريات 
سويدنبرج؛ مطبعة جامعة أركنساس )1 أغسطس 2003( 

ميلودراما ثورية: فيلم رائج والهوية المدنية في مصر ناصر؛ تأليف جول  •
جوردون، مطبعة جامعة شيكاغو )ديسمبر 2001(. 
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داليسيرا،  • جوان  تأليف  أمريكا؛  في  سيراليون  مسلمي  تصورية:  جغرافيا 
مطبعة جامعة بنسلفانيا )16 يناير 2004(

بريد الكتروني من شهرزاد؛ تأليف محيا كهف، مطبعة جامعة فلوريدا )30  •
أبريل 2003(

أصوات غاضبة: مجموعة لشعراء مصريين مغمورين، ترجمة محمد عناني؛  •
مطبعة جامعة أركنساس )1 مايو 2003(

 وكذلك معمل العمل ضد الفقر في معهد ماسشوستس للتقنية بمدينة كامبردج بوالية 
ماسشوستس والذي يموله محمد عبد اللطيف جميل إحياء لذكرى والده خريج المعهد للقيام 
حول  الفقر  مكافحة  في  التخصصات  مختلف  من  التدريس  أعضاء  فيه  يشارك  ببحوث 

العالم)24(. 

وقد تَُنشِئ مدارس بحثية مؤسسة أو جمعية مهتمة بالبحوث مثل جمعية ماكس بالنك 
األلمانية التي أنشأت عدة مدارس بحثية عالمية في العديد من الجامعات؛ مثل مدارس ماكس 
 University of( بالنك العالمية لألحياء الجزيئية وعلوم األعصاب في جامعة جوتنجن
Göttingen( بألمانيا؛ ويشارك في بحوثها باحثين من الجامعة وكذلك باحثين زائرين 

من خارج البالد)25(.

الجامعات  في  الكبرى  الشركات  تدعمها  البحثية  المدارس  من  العديد  هناك  وبالطبع 
 )Dole Food Company( مثل المدارس البحثية التي أنشأتها شركة دول لألغذية
وشركة كاستل آند كوك )Castle & Cooke, Inc.( الزراعية في جامعة والية نورث 
كارولينا للتقنية والزراعة في مدينة كانابوليس )Kannapolis( بوالية نورث كارولينا؛ 

والتي تخضع إلدارة الجامعة، ويعمل بالبحوث فيها أعضاء هيئة التدريس)26(.

وقد تلجأ بعض الجامعات إلى الشراكة في إنشاء مدرسة بحثية مع جامعات أخرى مثل 
الحال في جامعة ليدن وجامعة دلفت بهولندا حيث شارك مركز ليدن للفيزياء بجامعة ليدن 
 Casimir( مع مركز كافلي لعلوم النانو بجامعة دلفت في إنشاء مدرسة كاسمير للبحوث

Research School( للقيام بالبحوث التي تتطلب تخصصات متعددة)27(.
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المتباينة  التخصصات  ذوي  التدريس  هيئة  أعضاء  من  مجموعة  قيام  الشائع  ومن 
مجموعة  مثل  طارئة  بحثية  قضية  في  مكثفة  ببحوث  للقيام  بحثية  مدارس  بإنشاء 
 Nuclear Safety Research Group( العوامل البشرية في المنشئات النووية
أثناء  الدكتورة زينب صبري عام 1979  إدارتها  وتولت  أنشأتها  التي   ،)))NSRG
عملها كأستاذة الهندسة النووية في جامعة والية أيوا بمدينة إيمز بوالية أيوا إثر وقوع 
حادثة محطة »ثري مايل أيالند« في جامعة والية أيوا لرصد معدالت األخطاء البشرية 
في إدارة المحطات النووية وفي صيانتها واختبارها)28(. وقد قامت هيئة الرقابة النووية 
 ))Nuclear Regulatory Commission )NRC( آرسي«  »إن  األمريكية 
بالنصيب األوفر من دعم بحوث المجموعة؛ بالشراكة مع تمويل جزئي من مركز تحليل 
 ،))Nuclear Safety Analysis Center )NSAC( »األمن النووي »إنساك
 Electric Power Research( ”التابع لمؤسسة بحوث الطاقة الكهربائية “إبري
مؤسسة  وكذلك  الكهربائية،  الطاقة  شركات  أنشأتها  التي   ))Institute )EPRI
 Institute of Nuclear Power Operations( »إدارة الطاقة النووية »إنبو
INPO((( التي شكلتها محطات الطاقة النووية. وقد شارك في المجموعة أعضاء هيئة 
تدريس من قسم الهندسة النووية وقسم هندسة اإلنتاج والصناعة وقسم اإلحصاء وقسم 
علوم النفس؛ وقامت المجموعة بعدة بحوث لهيئة الرقابة النووية األمريكية ولمؤسسة 
المجموعة  هذه  أشرفت  وقد  األمريكية.  النووية  المحطات  ولبعض  الكهربائية  القوى 
على عشرات رساالت الدكتوراه والماجستير في الهندسة النووية واإلحصاء وهندسة 
إلى  العالمية،  الدوريات  المنشورة في  التقارير واألوراق  اإلنتاج. كما أصدرت مئات 

جانب البحوث المقدمة في المؤتمرات العالمية. 

مثل تلك المدارس البحثية تنشأ بهدف محدود األجل؛ حيث أنها تنشأ للقيام ببحوث 
في مجال يستجيب ألحوال طارئة، وبهذا تنتهي مهمتها بانتهاء الحاجة إليها؛ غير أنها 
كثيرا ما تولد خبرات في مقدورها إنشاء مدارس بحثية تتناول القضايا الطارئة والعاجلة 

المتعاقبة بكفاءة عالية. 

ومن أمثلة المدارس البحثية المتميزة التي أنشأها أعضاء هيئة التدريس للقيام ببحوث 
تستجيب لحاجات قائمة؛ معمل اإلحصاء في جامعة والية أيوا الذي شارك فيه نوابغ 
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جيل  تربية  لتكاتف جهودهم  وكان  اإلحصاء.  علوم  من  متعددة  مجاالت  في  عالميون 
من الباحثين تتسابق على توظيف خبراتهم شركات التأمين والبنوك وشركات اإلنتاج 
لإلحصاء  حاسوب  برامج  أنتجت  بحوثهم  أن  جانب  إلى  هذا  األمم؛  هيئة  ومنظمات 
في  الرائدة  الطرق  من  تعتبر  لإلحصاء  وطرق  واسع،  عالمي  نطاق  على  تستخدم 
الدولية. ومن بين من أسهموا فيما اكتسبه معمل اإلحصاء من شهرة عالمية  المحافل 
الذي اكتسب شهرة عالمية في عمليات   ،)Wayne A. Fuller( الدكتور وين فيلر
اإلحصاء المتخصصة والذي تستخدم برامجه ونماذجه الحاسوبية منظمات هيئة األمم 
المتحدة)29-30(؛ وكذلك الدكتور هرب تي دافيد )Herbert T. David(، الذي وضع 
أسس التنبؤ بفرص وقوع أحداث بعيدة االحتمال من الدالئل التاريخية النادرة)31-32(؛ إلى 
جانب الدكتور كينيث كيلر )Kenneth Koehler( مدير معمل اإلحصاء في الوقت 
الحاضر)33(، والذي شارك في تحليل األخطاء البشرية في إدارة المفاعالت النووية)34(.

وبالطبع قد تقوم الجامعة نفسها بتشجيع أعضاء هيئة التدريس على تكوين مدارس 
بحثية تجري فيها بحوث في مجاالت تميز الجامعة أو تقوم الجامعة بإرساء دعائم تلك 
بالمشاركة فيها. مثال ذلك إنشاء مجموعات  التدريس  المدارس وتكليف أعضاء هيئة 
بحوث األمن القومي في المركز القومي لدراسات اإلعداد واالستجابة لألحداث المفجعة 
 National Center for the Study of Preparedness &( »بيسر« 
هوبكينز  جونز  بجامعة   ))Catastrophic Event Response )PACER
 )Baltimore( بالتيمور  بمدينة   ))Johns Hopkins University )JHU(
 Homeland( القومي  لألمن  متميزا  مركزا  يصبح  حتى  ميريالند)35(؛  والية  في 
Security Center of Excellence( ويعمل على توظيف قدرات المتخصصين 
بتأمين  خاصة  ببحوث  القيام  في  الحيوية  والعلوم  والصحة  الالسلكية  االتصاالت  في 
االتصاالت، وسبل االستعداد لالستجابة للحاالت الطارئة عند وقوع اعتداء بيولوجي، 
أو محاولة لإليقاف االتصاالت، إلى جانب العديد من قضايا الدفاع القومي؛ حيث يمكن 
اإلسعاف  الطبية وخاصة طب غرف  العلوم  في  الجامعة  تميز  االستفادة من مجاالت 

والطوارئ، وهندسة االتصاالت، وأجهزة التصنت واالستكشاف، الخ)36(.

   





تكوين
المدارس البحثية

الفصل الثالث
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تكوين المدارس البحثية
لما كانت الجامعة هي التي ستتولى تكوين المدارس البحثية التي عقدت النية على 
إنشائها فمن الضروري تحديد الغاية المرجوة من المدارس البحثية ورسالتها والرؤية 
القريبة والبعيدة المدى لها مع تفصيل األهداف التي تسعي المدارس البحثية إلى تحقيقها. 
هذا على أن تكون رسالة المدارس في إجمالها تقع ضمن إطار عمادة البحث العلمي؛ 

وهي: 

المجتمع من خالل تلمس  المعرفة وخدمة  العلمي لصناعة  البحث  »الرقي بمنظومة 

االحتياجات وابتكار الحلول«.

وطبيعتها  وتوجهاتها  البحثية  المدارس  في  البحوث  برامج  أن  من  التحقق  مع  هذا 
في  البحوث  برامج  البحث عن  وأسلوب  ومنهاج  والغاية  المضمون  في  تماما  تختلف 
مراكز بحوث الجامعة وأقسامها المختلفة. مع الحرص على تالفي االزدواجية في جهود 
العاملين بالمدارس البحثية وجهود العاملين في أي من مراكز التميز أو مراكز البحوث؛ 
وكذلك الحرص على تالفي معالجة موضوع بحث أو قضية ماثلة في أكثر من جهة 

داخل الجامعة حتى لو اختلفت األساليب في البحث ومعالجة القضايا. 

وال يتعارض هذا مع إيجاد روح منافسة بين المدارس البحثية ذاتها والمدارس البحثية 
التي يحصلون عليها  البحوث  البحوث في كمية ومقدار منح  التميز ومراكز  ومراكز 
وفي جودة البحوث التي يقومون بها بمعنى إنتاج األوراق العلمية والكتب، والوسائط 
المنتجات الصناعية  إلى تطوير جودة  الحاسوب، وابتكارات تؤدي  المتعددة، وبرامج 
والطبية والزراعية وغيرها، واختراعات تشكل تقدما في التقنية وتوفر حاجات الناس، 

الخ.

الرؤية

في  المتخصصة  للمعرفة  عالمية  منارات  الجامعة  في  البحثية  المدارس  تكون  أن 
االبتكار  في  ريادة  وطالئع  العالم،  أنحاء  جميع  من  للباحثين  وقبلة  تميزها،  مجاالت 
والتطور العلمي، ومالذا لتقديم الحلول العاجلة لمواجهة المشاكل الطارئة التي تواجه 
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لتجارب  لها، ومختبرا  الكارثية  التداعيات  الدولة وللوقاية من  أو  المجتمع  أو  البشرية 
أساليب التعامل مع القضايا المعاصرة. 

الرسالة

رسالة المدارس البحثية تشمل: 

البحثية  • القضايا  في عالج  الفائقة  المهارة  ذوي  الباحثين  من  كادر  تخريج 
في  تعددا  تتطلب  التي  البحوث  في  التعاون  على  القدرة  وذوي  المعقدة، 
التخصصات وتنوعا في األساليب، وذوي الطاقة على العمل في مجموعات 

بحثية من مختلف الثقافات والمشارب.

المساهمة الفعالة في التقدم الحضاري للبشرية من خالل المبادرات العلمية  •
واالبتكار، وتطوير التقنية، واإلضافة إلى خزائن المعرفة، واإلثراء الثقافي.

االستفادة من المعرفة في تقديم حلول عملية للمشاكل االقتصادية والتنموية  •
والتقنية والصناعية والهندسية والصحية واالجتماعية على المستوى المحلي 

واإلقليمي والدولي.  

المقاصد الوطنية

المعرفة  على  قائم  مجتمع  إقامة  تتضمن  البحثية  للمدارس  العامة  الوطنية  المقاصد 
وبناء اقتصاد مبني على دعائم المعرفة. هذا إلى جانب المساهمة في تقديم حلول لما 
يطرأ من قضايا طارئة أو عاجلة وتلبية حاجة الدولة للبحث في قضايا ماثلة لتقديم حلول 

تساعد أصحاب القرار في اتخاذ قرارات سديدة أو وضع خطط مستقبلية فعالة.

طبيعة المدارس البحثية

إن نجاح المدارس البحثية في تحقيق رسالتها ينبع من خصائص يمكن توخيها عند 
نشأتها؛ من بينها:

التميز  • في مجاالت  متنوعة  ببحوث  القيام  في  تتخصص  البحثية  المدارس 
البحثية، وضمن محاور البحث العلمي في الجامعة، وتتناول قضايا معاصرة 

ذات تداعيات وطنية أو إقليمية أو عالمية.
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المدارس البحثية تستجيب لالحتياجات البحثية الفريدة للمملكة، سواء كانت  •
طارئة أو عاجلة أو ماثلة ومستعصية الحل، أو مترقبة وبعيدة المدى؛ دون 
تكرار ما تقوم به مراكز البحوث األخرى في المملكة أو ازدواجية الجهود 
المبذولة في تناول تلك البحوث في أي من المؤسسات التعليمية أو البحثية 

في المملكة. 

المدارس البحثية تعمل على تحقيق رسالة عمادة البحث العلمي في الجامعة  •
من  المجتمع  المعرفة وخدمة  لصناعة  العلمي  البحث  بمنظومة  الرقي  من 

خالل تلمس االحتياجات وابتكار الحلول.

المدارس البحثية تدعم جهود عمادة الدراسات العليا. •

أنشطة المدارس البحثية تتطلب التعاون مع العديد من التخصصات العلمية،  •
في  والباحثين  األكاديمية،  والكليات  األقسام  في  الباحثين  من  والمساهمات 

المراكز البحثية في الجامعة.

المدارس البحثية تعول على االستفادة مما توفره مراكز الخدمات المتنوعة  •
في الجامعة؛ مثل مركز اإلنتاج اإلعالمي، ومركز النشر العلمي.

أنشطة المدارس البحثية لن تشكل ازدواجية في الجهود التي تقوم بها مراكز  •
الجامعة وال تكرارا لمحاور ما  البحثية في  التميز  العلمي ومراكز  البحث 

تقوم به من البحوث العلمية.

أنشطة المدارس البحثية ستكمل أنشطة مراكز البحث العلمي ومراكز التميز  •
بالبحث  وستتناول  معها،  التناقض  أو  التعارض  دون  الجامعة  في  البحثية 
التعاطي  في  مبتكر  أسلوب  إلى  تحتاج  التي  المستجدة  أو  القائمة  القضايا 

معها. 

الجامعة  • في  التدريس  هيئة  ألعضاء  الفرص  ستوفر  البحثية  المدارس 
هيئة  في  أعضاء  من  تتكون  فرق  من  تتشكل  بحوث  فرق  مع  لالشتراك 
وفق  راهنة؛  ببحوث  للقيام  متباينة  مجاالت  في  متخصصين  التدريس 
تطلعات عضو هيئة التدريس ورغباته في اإلسهام في موضوعات البحوث 

التي تقوم بها أي من المدارس البحثية في الجامعة. 
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هيئة  • أعضاء  من  المتمرسين  الباحثين  تسعى الستقطاب  البحثية  المدارس 
التدريس في الجامعة، بينما توفر فرصا لتدريب الباحثين المبتدئين منهم؛ 
تخصصات  تتطلب  التي  البحوث  على  العليا  الدراسات  طلبة  جانب  إلى 

متباينة.

المدارس البحثية ستوفر لطالب الدراسات العليا فرصا الختيار موضوعات  •
بحوث لرسالتهم تقتضي تضافر الجهود بين عدة تخصصات في معالجتها 

بينما تسمح لهم باإلسهام الفريد في مجال تخصصاتهم.

المتفوقين  • الدراسية األولى من  البحثية ستشجع طالب الصفوف  المدارس 
وهواة البحث على الشراكة في البحوث الجارية.

واالستشارات”  • البحوث  “معهد  مع  بالتنسيق  البحثية  المدارس  تقوم 
تسعى  كما  والخاصة؛  الحكومية  القطاعات  مع  التعامل  في  الجامعة  في 
طويلة،  فترات  تتطلب  التي  الدراسات  إجراء  في  المعهد  مع  التعاون  إلى 

وتخصصات متعددة. 

تدعم المدارس البحثية التعاون مع جميع مراكز البحوث في المملكة بينما  •
تشجع التنافس مع مراكز البحوث الخارجية في التقدم المعرفي والتقني وفي 

تقديم حلول للمشاكل اإلنسانية العالقة. 

استقطاب الخبرات العالمية

نظرا ألن غالبية أعضاء هيئة التدريس قد تلقوا الشهادات الجامعية من الجامعة التي 
يعملون فيها، كما أن الوظائف الجامعية تضاهي المناصب الحكومية حيث أنها تعتبر 
شبه دائمة وتتبع في الترقيات نظام االستحقاق المتبع في الوظائف الحكومية؛ هذا إلى 
جانب أن العاملين من غير المواطنين يعتبرون من العمالة المؤقتة أو المعارة بصورة 
الثقافي  التباين  يغذيها  التي  المنافسة  روح  من  خاٍل  األكاديمي  الجو  فإن  دائمة،  غير 

واالختالف في الفلسفات التعليمية والتنوع في المدارس البحثية. 

من هذا المنطلق يلزم إدخال وسائل فعالة في تذكية روح المنافسة العلمية في المدارس 
البحثية إلى جانب توفير القدوة من ذوي الخبرة في القيام بالبحوث المتشعبة والتي تحتاج 
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إلى جهود جماعية. وبهذا فإن المدارس البحثية ستسعى لالستفادة من خبرات وتجارب 
الخبراء العالميين المتخصصين في البحوث التي تقوم بها، عن طريق التعاقد الموقوت 

على مدى فترة البحث؛ وذلك سعيا إلي: 

المساهمة واالشتراك المباشر بقدر المستطاع في البحوث الجارية. •

البحث  • مسيرة  على  واإلشراف  البحوث،  لفرق  العام  التوجيه  بدور  القيام 
وتقييم إنجازاته أوال بأول.

تقديم االستشارات في أمور محددة تتعلق بالبحوث الجارية.  •

عقد ورش عمل لتدريب الباحثين الجدد.  •

المرحلية  • اإلنجازات  لعرض  العمل  لفريق  دورية  اجتماعات  في  الشراكة 
والتخطيط للخطوات الالحقة. 

اإلشراف على صادرات البحث ومنتجاته. •

في  الفائزين  العلماء  أحد  استقطاب  البحثية  المدارس  على  فإن  للقدوة  بالنسبة  أما 
المدارس  من  كل  في  المشاركين  العالميين  الخبراء  نوبل على رأس مجموعة  جوائز 
البحثية؛ ليكون قدوة لفريق البحث في المدرسة. وتشمل مشاركة العالم؛ على أقل تقدير 
القيام بزيارات دورية للجامعة لإلشراف على تنفيذ الخطط البحثية في المدرسة البحثية 
التي  العالمية  المستويات  أرفع  إلى  ترقى  بحيث  البحوث  وتوجيه عمليات  بها  الملحق 
تؤهل القائمين بها إلى الحظوة بمراكز ريادية دولية في مجاالت البحوث التي يقومون 
بها، والتي ترقى إلى نيلهم جوائز وطنية، وجوائز عالمية للتفوق العلمي بما فيها جائزة 

نوبل.

األهداف

الجامعة من  إلى ما في  البحثية باإلضافة  المدارس  المدى من تكوين  البعيدة  الغاية 
مراكز بحوث ومراكز تميز، وإلى جانب ما يجري من بحوث في األقسام والكليات، 

هي: 

دعم المنزلة العالمية للجامعة كجامعة بحثية متميزة. •



56

ك عبدالعزيز
يف جامعة املل

حبثية 
س 

شاء مدار
إمكانية إن

الريادة العلمية للجامعة في جوانب التميز على مستوى العالم. •

تبادل أعضاء هيئة التدريس بين الجامعة والجامعات العالمية الكبرى. •

مشاركة أعضاء هيئة التدريس مع فرق البحوث في مراكز البحوث العالمية. •

حيث أن من المتوقع أن تساهم المدارس البحثية على المدى القصير في: •

تعزيز برامج البحث العلمي على مستوى الجامعة. •

تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعة. •

تطوير قدرات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس على القيام ببحوث تطبيقية  •
في مجاالت متشعبة تتطلب شراكة تخصصات متعددة وتعاون العديد من 

الباحثين في إنجاز مهام البحوث.

تعزيز قدرة أعضاء هيئة التدريس على العمل مع فريق من الباحثين إلى  •
جانب شحذ قدرات كل منهم على العمل وحده.

تعزيز قدرة أعضاء هيئة التدريس على النشر في الدوريات العالمية، وزيادة  •
البحوث  في  إليه  واإلشارة  ينشرونه  ما  إلى  الباحثين  رجوع  مرات  عدد 

المستقبلية وما ينشر الحقا في الدوريات العالمية.

االبتكارات  • مجال  في  التميز  على  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرة  تعزيز 
واالختراعات، وعلى حصولهم على براءات االختراع على النطاق الدولي 

وفي أوروبا والواليات المتحدة األمريكية واليابان إلى جانب المملكة.

المدارس  • في  البحوث  في  للمشاركة  على  التدريس  هيئة  أعضاء  تأهيل 
البحثية ومراكز البحوث العالمية. 

دور المدارس البحثية في التعليم الجامعي

من أهداف الجامعة البحثية كأكاديمية تعليمية أن تخرج كادرا من المتفوقين علميا 
في العلوم األساسية، والقادرين على المشاركة في فرق البحوث سواء في الجامعات أو 
في مؤسسات البحوث القومية أو في البحوث الداخلية بمؤسسات القطاع الخاص. لهذا 
فعلى المدارس البحثية العمل على تشجيع الطلبة في المساهمة في الجهود البحثية بما 
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في مقدورهم ووفق الصف الدراسي الذي ينتمون إليه. حيث يمكن تكليفهم بمهام متناثرة 
مثل جمع البيانات والمشاركة في عمليات المسح واالستطالع، والقيام ببعض الجوانب 
المالئمة إلى جانب حضورهم في اجتماعات فرق البحث وخاصة تلك التي يشارك فيها 

الخبراء العالميون. 

العليا فيجب الحرص على مشاركتهم في اجتماعات  الدراسات  بالنسبة لطالب  أما 
فرق البحث حتى لو كانت خارج موضوع البحوث التي يقومون بها. كما يلزم توفير 
المالئمة  الموضوعات  واختيار  البحثية  المدارس  بحوث  في  بالشراكة  لهم  الفرص 

لتخصصهم كموضوعات لرساالت الدرجة التي يسعون إلى الحصول عليها.

التمويل

إن نجاح المدارس البحثية يتطلب اكتفاءها الذاتي بمعنى الحصول على تمويل لكل 
ما تقوم به من بحوث، لتغطي نفقات البحوث إلى جانب نفقات طاقم العاملين الدائمين 
في المدارس. وهذا ربما يتطلب رصد ميزانية أولية عند إنشاء المدرسة يعتبر نواة أو 
استثمارا مؤقتا حتى تتمكن المدرسة البحثية من الحصول على منح حكومية لدعم بحوثها 
أو على تعاقدات مع القطاع الخاص والمؤسسات المدنية لتلبية حاجاته البحثية. وعلى 
إدارة كل مدرسة أو جهة مشرفة على المدارس البحثية مجتمعة استهداف االستقاللية 
المالية التامة عن الجامعة؛ إلى جانب الحرص على توفير قدر كاف من المنح الدراسية 
لطالب الدراسات العليا. بل السعي للمساهمة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس الذين 

يكرسون جانبا من وقتهم في بحوث المدرسة. 

عقبات وصعوبات

ولما كانت المدارس البحثية تعتمد فيما تقوم به من بحوث على أعضاء هيئة التدريس 
من أقسام مختلفة وربما من كليات مختلفة فقد واجهت تلك المدارس مثل أي مشروع 

بحث تتداخل فيه التخصصات عدة عقبات، أهمها:

المختلفة؛ واختالف نظرتهم في تحليل  • التخصصات  التناحر بين أصحاب 
البيانات واستخالص النتائج)37(.
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في  • بالبحوث  واالهتمام  بالتدريس  االهتمام  بين  تــوازن  إليجاد  السعي 
هيئة  أعضاء  جهود  تقييم  عند  خاصة  قديمة،  مشكلة  وهذه  الجامعة)38(؛ 
التدريس؛ فالباحث المبتكر ليس بالضرورة مدرساً جيداً والمدرس المتميز 

قد ال يكون له طاقة على البحوث)39(. 

التضارب بين سلطات رئيس القسم أو عميد الكلية ومتطلبات إدارة مدرسة  •
البحوث؛ فعادة ما يرى الرئيس المباشر وهو رئيس القسم في اشتراك عضو 
القسم  لرئيس  خاضعة  ليست  بحوث  مشاريع  في  قسمه  من  تدريس  هيئة 
تعديا على سلطاته، وخروجا عن طوعه. وهذه مشكلة شائعة حيث يضطر 
المشارك في البحث إلى إخفاء حقيقة مشاركته في بحث خارج القسم عن 

رئيسه.

تجاه  • المالية  المسؤولية  على  البحثية  والمدرسة  القسم  إدارة  بين  الخالف 
أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البحوث، بالنسبة للوقت الذي يقضونه 
في البحوث بدال من القيام بمتطلبات القسم مثل حضور اجتماعات مجلس 

القسم أو الكلية.

عدم اهتمام بعض رؤساء األقسام باألنشطة البحثية مقارنة بالشؤون اإلدارية  •
للقسم.

قيام أعضاء هيئة التدريس بأعمال بحثية خارج القسم عادة ال يدخل ضمن  •
أنشطة القسم؛ وال يدخل في عداد إنجازات رئاسة القسم، في التقارير التي 

تقيم األقسام األكاديمية بناء عليه. 

تهيب بعض أعضاء هيئة التدريس من االعتماد على تمويالت البحوث، إذا  •
قامت المدارس البحثية بدفع جزء من رواتبهم بدال من أن يأتي راتبهم من 
البحوث ليست دائمة وال يعول  الجامعة؛ حيث أن مصادر أموال  ميزانية 

على استمرارها.

خشية بعض أعضاء هيئة التدريس من الصدام مع رئيس القسم.  •

وبالطبع فإن كثيرا من تلك الحواجز والعقبات تقتضي وضع سياسة خاصة  •
واألعراف  والتقاليد  واللوائح  الداخلية  النظم  مع  تتالءم  البحثية  بالمدارس 
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الجامعية. وشكل 10 يوضح الهيكل العام للعقبات وبعض الحلول الممكنة 
لتجاوزها. وربما كان لزاما عقد اتفاقيات بين األقسام األكاديمية والمدارس 

البحثية بخصوص: 

التدريس بما في ذلك إرشاد  • التدريس بين مهام  توزيع وقت أعضاء هيئة 
ومهام  ناحية  من  اإلداريــة  القسم  ومهام  الدراسي  الفصل  خارج  الطالب 
البحوث من ناحية أخرى؛ والتوافق بين إدارة األكاديمية واإلدارة البحثية 

على صورة هذا التوزيع.

تحديد المسؤولية المالية عن الوقت الذي يقضيه عضو هيئة التدريس في  •
البحوث.

من  • هي  التدريس  هيئة  بالنسبة ألعضاء  اإلدارية  السلطة  أن  على  التأكيد 
صالحية الرئيس المباشر أي رئيس القسم، مثال، وأن سلطة مدير مشروع 

البحث سلطة معنوية فقط.

باستثناء  • بالقسم  مكاتبهم  في  البحثية  بجهودهم  التدريس  هيئة  أعضاء  قيام 
الوقت  يوفر  بحيث  المعمل؛  في  تجارب  إجراء  أو  االجتماعات  حضور 

الالزم لتلقي الطلبة وعدم إغفال شؤون القسم.

إدخال شراكة أعضاء هيئة التدريس في المدارس البحثية ضمن إنجازات  •
القسم الذي ينتمون إليه.

إيجاد حوافز غير مادية وغير إدارية لتشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس  •
في مدارس البحوث؛ مثل تخفيف عبء التدريس عليهم، أو منحهم جوائز 

تقديرية أو تشجيعية.
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شكل 10 عقبات لوجستية وبعض سبل التغلب عليها

وفي الواقع إن العديد من اإلشكاليات ناجمة عن تسلط فلسفة النظام الهرمي أو التنظيم 
الجامعات  نظم  عن  المتوارث  البحثية،  الجامعات  في  اإلداري  التنظيم  على  الخطي 
الوظيفي  التنظيم  هو  واألنسب  البحوث.  عمليات  إلدارة  مالءمته  عدم  رغم  التقليدية، 
حيث تنحصر صالحية السلطة في مجال المهمة التي يقوم بها الشخص، وال تخرج عن 
نطاقها. فعضو هيئة التدريس يخضع إلدارة رئيس القسم في عمله في القسم ولرئيس 

فريق البحث أثناء قيامه بمهام البحث؛ دون أي تعارض بينهما. 

ليست  البحث  فريق  قيادة  أن  حيث  بالبحوث  القيام  عملية  مع  يتماشى  النظام  هذا 
بالضرورة لألقدم أو صاحب المنصب األرقى أكاديميا. كما أن التفوق اإلداري والتفوق 
عن  بعضها  تماما  مختلفة  مجاالت  ثالثة  البحث،  مجاالت  في  والتفوق  التدريس  في 
بعض. فجزاء اإلداري المتميز أن تكون ترقيته إدارية وترقية المدرس الجيد يجب أن 
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يكون في خط التدريس وليس في خط اإلدارة أو البحوث حيث أن ذلك سيحجب عن 
الطالب االستفادة من ملكاته. وكذلك ترقية الباحث بمنحه وظيفة إدارية أرقى تعطيل 

لدوره الطليعي. من أجل ذلك ابتكر األستاذ المتميز وأستاذ الكرسي.

ليس  معه،  التعاقد  سيجري  الذي  نوبل؛  جائزة  على  الحائز  أيضا وضع  ذلك  مثال 
بالضرورة أن يكون صاحب قدرة على اإلدارة أو التدريس. كما أن مركزه في المؤسسة 
التي يعمل فيها سواء كانت مؤسسة بحوث أو مؤسسة تعليمية من المستبعد أن يكون 

سلكا إداريا، حيث أن نبوغه يتجلى في المختبر والمعمل. 

والتنظيم الوظيفي يتوافق مع قول رسول هللا عليه الصالة والسالم: »كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته: فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو 
مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم 
راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول 
عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. وهذه المسؤوليات؛ كل في موقعه، 

ليس بينها تضارب.





الهيكل التنظيمي

الفصل الرابع
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الهيكل التنظيمي
الهيكل العام

خطة تشكيل المدارس البحثية تتطلب وجود رابطة تجمع المدارس البحثية تحت إدارة 
واحدة لتتولى الشؤون اإلدارية والمالية والتنظيمية الالزمة لسالسة سير العمل، وشؤون 
التكرار  أو  التضارب  عدم  لضمان  المختلفة  الجهات  بين  والتنسيق  العامة،  العالقات 
بالمهام  القيام  وهي  األساسية  لمهمتها  المدارس  تتفرغ  حتى  هذا  البحوث.  برامج  في 
البحثية؛ خاصة وأن من المتوقع أن غالبية المشتغلين بالبحوث في كل مدرسة لن يكونوا 
إلى جانب زوار من  التدريس،  هيئة  أن غالبيتهم ستكون من أعضاء  متفرغين حيث 
الخبراء العالميين. ومن هذا المنطلق يمكن تكليف مركز للقيام بهذه المهام، مثل »مركز 

البحوث االستراتيجية«؛ كما هو موضح في شكل 11.

شكل 11 دور مركز البحوث االستراتيجية في التنسيق

تلك   .12 شكل  في  كما  بدء؛  ذي  بادئ  بحوث  مدارس  سبع  إنشاء  المقترح  ومن 
المدارس تشمل خمس مدارس بحثية تجمع بين مجاالت تميز الجامعة الخمسة عشر؛ 
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مبدئيا، حتى إذا ما ازداد عدد البحوث في أي من مجاالت البحوث المنضوية تحت كل 
مدرسة فمن الممكن أن تنبثق عن ذلك المجال مدرسة مستقلة في المستقبل. 

شكل 12 هيكل مركز البحوث االستراتيجي المدارس البحثية

وبهذا فإن المدارس المقترحة لمجاالت التميز في البداية، هي كما يلي: 

مدرسة بحوث التنمية: المياه - تقنيات تحلية المياه - زراعة المناطق الجافة  •
- تقنيات استكشاف الموارد الطبيعية - البيئة

•  - العظام  الطبي- هشاشة  الجينوم   - الطب  الحيوي:  الطب  بحوث  مدرسة 
األمراض الوراثية - األمراض المعدية والمستوطنة 

مدرسة بحوث الديناميكية البشرية: الحج والعمرة - النقل والمرور •

مدرسة بحوث الشؤون المعيشية: العلوم االجتماعية - االقتصاد اإلسالمي •

مدرسة بحوث التقنيات المتطورة: النانو تكنولوجي – التقنيات المستجدة. •

النفط  مثل  مستنفذة  كانت  الطبيعية سواء  الطاقة  بمصادر  غنية  المملكة  كانت  ولما 
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أعماق  وفي  األرض  باطن  في  المختزنة  والحرارة  والرياح  الشمس  مثل  متجددة  أو 
البحار، فمن الضروري االهتمام بالقيام بالبحوث المكثفة في ذلك الجانب العلمي والتقني 
المتشعب الذي يتطلب تخصصات متباينة تدخل ضمن البرنامج األكاديمي للجامعة كما 
تجري فيه أبحاث كثيرة لعالقة الطاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بكثير من 
استكشاف  وتقنيات  الجافة  المناطق  وزراعة  المياه  تحلية  تقنيات  مثل  التميز  مجاالت 
الموارد الطبيعية والبيئة والنقل. كما أن لجامعة الملك عبد العزيز تاريخاً مميزاً وريادياُ 
في أنشطة بحوث الطاقة المستجدة منذ العقد السابع من القرن الماضي، خاصة عندما 
كان برنامج سوالراس )SOLERAS()40(، نشطا وهو البرنامج الذي قام بناء على 
الشمسية  الطاقة  بحوث  ومؤسسة  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  الملك  مدينة  بين  اتفاقية 
»سيري« )Solar Energy Research Institute )SERI(( التابعة لوزارة 
الطاقة األمريكية، بجولدن بوالية كولورادو، والذي تحول إلى معمل الطاقة المتجددة 
»إن ريل« )National Renewable Energy Laboratory )NREL(()41(؛ 
 Midwest( »ثم انتقلت إدارة البرنامج إلى مؤسسة بحوث منطقة وسط الغرب »مري
أنجز  وقد  ميزوري)42(.  والية  سيتي،  بكنساس   ))Research Institute )MRI
البرنامج عدة مشاريع كبرى نفذت في المملكة والواليات المتحدة األمريكية، من ضمنها 
محطة التحلية في ينبع في المملكة التي أنشأتها شركة شيكاغو أيرن آند بريدج. ولقد 
ساهمت جامعة الملك عبد العزيز والعديد من أعضاء هيئة التدريس فيها في العديد من 

البحوث ضمن ذلك البرنامج)53-43(.

إلى جانب مدرسة بحوث الطاقة يمكن إضافة مدرسة سادسة تقوم ببحوث في قضايا 
طارئة خاصة بالمملكة، وال تندرج تحت مجال محدد. وبهذا تشمل المدارس البحثية:

مدرسة بحوث الطاقة. •

مدرسة بحوث القضايا الطارئة. •

ومن الممكن ضم مدرسة بحوث التقنيات المتطورة إلى مدارس أخرى مثل مدرسة 
بحوث التنمية ومدرسة بحوث الطب الحيوي ومدرسة بحوث الطاقة حيث أن تطبيقات 
النانو تكنولوجي في الواقع تدخل ضمن إطار المدارس الثالثة؛ كما في شكل 13. فتقنية 
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المجاالت  في  يدخل  ما  المستحدثة  والمواد  الدقيقة  والمعدات  األدوات  توفر من  النانو 
الطبية والطاقة والنقل واالستكشاف وما يؤثر على البحوث في المجاالت المختلفة. غير 
أن حداثة تقنيات النانو ربما تستلزم تخصيص مدرسة بحوث خاصة بها، مع الحرص 

على التنسيق مع تلك المدارس.

شكل 13 دور تقنية النانو في البحوث األخرى

PالتنميةPبحوثPمدرسة

مدرسة بحوث التنمية تقوم ببحوث متعددة التخصصات في مجاالت تتعلق بالمياه بما 
في ذلك تقنيات تحلية المياه وزراعة المناطق الجافة وتقنيات استكشاف الموارد الطبيعية 
البيئة. وبالمقابل هناك؛ كما هو موضح في شكل 14، مراكز تميز ومراكز  وشؤون 
مركز  هي  الخمس  المجاالت  تلك  من  مجاالت  ثالثة  في  الجامعة  في  موجودة  بحثية 
أبحاث المياه، ومركز التميز البحثي في تقنية تحلية المياه، ومركز التميز في الدراسات 
البيئية. وبصورة غير مباشرة هناك موضوعات بحوث قد تقع في مجال مركز البحوث 

والتنمية التابع لكلية االقتصاد واإلدارة.  
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 بهذا فإن على مدرسة بحوث التنمية إلى جانب التنسيق مع تلك المراكز القيام ببحوث 
في موضوعات بحثية ال تقتصر على واحد من مجاالت المراكز البحثية القائمة بل تجمع 
بين أكثر من مجال. مثال لتلك الموضوعات: استكشاف موارد المياه، واستخدام المياه 
المالحة في زراعة المناطق الجافة، ودراسة التصحر والتأقلم البيئي، وتأثير محطات 
التحلية على البيئة خاصة نتيجة إعادة العادم من المياه المحالة إلى البحر وتأثير ذلك 
على الثروة المائية وعلى المياه المجاورة للمحطة، ودراسة مشاكل تلوث المياه الجوفية. 

شكل 14 مدرسة بحوث التنمية ومراكز البحوث القائمة في المجاالت المتشابهة

وإلى جانب التنسيق مع المراكز البحثية القائمة في الجامعة فإن بإمكان مدرسة بحوث 
التنمية االستفادة من القائمين على أنشطة البحوث فيها إلى جانب توفير فرص العمل في 

البحوث لعديد من الكليات المرصودة في شكل 15. 

الرؤية

أن تكون مدرسة بحوث التنمية المرجعية المعرفية الرائدة في تقدم وتطور تقنيات 
المياه، وتحلية المياه، وزراعة المناطق الجافة، واستكشاف الموارد الطبيعية، وشؤون 
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البيئة وما بينها من ترابط وما لها من تداعيات تنموية.

شكل 15 فرص البحوث ألعضاء هيئة التدريس في مدرسة بحوث التنمية

الرسالة

هي أن تقوم مدرسة بحوث التنمية بتقديم حلول مبتكرة لما يطرأ من قضايا وطنية أو 
إقليمية أو عالمية عاجلة تتعلق بالمياه بما في ذلك تقنيات تحلية المياه، وزراعة المناطق 
الفرص  باغتنام  المبادرة  مع  البيئة؛  وشؤون  الطبيعية،  الموارد  واستكشاف  الجافة، 
البشرية  التنمية  بهدف  منفردة  أو  مجتمعة  المجاالت  تلك  في  المعرفي  للتقدم  المتاحة 

واالقتصادية.

األهداف 

أهداف مدرسة بحوث التنمية تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في مجال التنمية في جامعة الملك عبد العزيز.
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تقنيات  • بين  الترابط  على  تقوم  التي  البحثية  الفرص  اغتنام  على  التركيز 
الموارد  واستكشاف  الجافة،  المناطق  وزراعــة  المياه،  وتحلية  المياه، 

الطبيعية، وشؤون البيئة.

أعضاء  • مع  بالشراكة  الجافة،  المناطق  زراعة  تقنيات  ببحوث  االهتمام 
هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في كلية األرصاد والبيئة وزراعة 

المناطق الجافة.

االهتمام ببحوث تقنيات استكشاف الموارد الطبيعية، بالشراكة مع أعضاء  •
هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في كلية علوم األرض وكلية علوم 

البحار.

االهتمام بالتداعيات التنموية الخاصة بتقنيات المياه، وتحلية المياه، وزراعة  •
المناطق الجافة، واستكشاف الموارد الطبيعية، وشؤون البيئة؛ بالشراكة مع 
أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في كلية االقتصاد واإلدارة، 

وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، والتنسيق مع مركز البحوث والتنمية.

مدرسة بحوث الطب الحيوي

الطبي،  والجينوم  بالطب،  المتعلقة  البحوث  تضم  الحيوي  الطب  بحوث  مدرسة 
وهشاشة العظام، واألمراض الوراثية، واألمراض المعدية والمستوطنة. ومن المالحظ 
من شكل 16 أن هناك مركز بحوث أو مركز تميز يقوم بالبحوث في تلك المجاالت 
باستثناء األمراض المعدية والمستوطنة على أهميتها القصوى بالنسبة للمملكة. هذا مع 
أن كالً من مركز التميز لبحوث الجينوم الطبية، ومركز التميز ألبحاث هشاشة العظام، 
الوراثية يهتم إلى درجة كبيرة  البحثي في األمراض  للتميز  ومركز األميرة الجوهرة 

باألمراض المستوطنة في المملكة. 

فيما عدا مركز الملك فهد للبحوث الطبية فإن المراكز الثالثة األخرى متخصصة في 
بحوث تتعلق بتخصصات طبية ضيقة في الجينوم الطبية، وهشاشة العظام، واألمراض 
الوراثية. وبهذا فمن السهل التنسيق بينها وبين أنشطة مدرسة الطب الحيوي التي يمكن 

أن تستفيد من إمكانيات ومعامل مركز الملك فهد للبحوث الطبية.
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شكل 16 مدرسة الطب الحيوي والمراكز البحثية القائمة والكليات المساهمة

إلى جانب ذلك فإن هناك آفاقاً واسعةً يمكن لبحوث مدرسة الطب الحيوي أن تركز 
ابتكار وتطوير  المتخصصة مثل  البحثية  المراكز  عليها فيما يتعلق حتى بتخصصات 
األجهزة الطبية التي تساعدها في أبحاثها أو في مهامها الطبية عن طريق االبتكار في 
مجاالت التقنية الحيوية والتقنية الطبية؛ باإلضافة إلى معدات التشخيص والمتابعة الطبية 
التي تعاني من سلبيات في الدقة أو في سهولة االستخدام. كذلك هناك مجاالت متقدمة 
في الطب الحيوي يمكن التطرق إليها، حيث أن المجال الطبي بحاجة إلى المزيد من 
االبتكار والتطور؛ بما في ذلك البحوث في الطب البديل والطب النبوي والطب الشامل. 
هذا إلى جانب القضايا االقتصادية والنفسية واالجتماعية المتعلقة بالطب الحيوي، التي 
إلى  هذا   .16 في شكل  إليها  المشار  الكليات  تخصصات  من  الباحثين  شراكة  تتطلب 
وأنفلونزا  الطيور  أنفلونزا  مثل  وبائية  بصورة  تستجد  التي  المعدية  األمراض  جانب 

الخنازير، الخ؛ كما في شكل 17.
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شكل 17 بحوث مدرسة بحوث الطب الحيوي

الرؤية

أن تكون مدرسة بحوث الطب الحيوي المرجعية المعرفية الرائدة في تقدم وتطور 
التقنيات الطبية والتقنيات الحيوية المتعلقة بالصحة العامة والوقاية وتشخيص األمراض 
اجتماعية  تداعيات  من  لها  وما  ترابط  من  بينها  وما  المستوطنة،  واألوبئة  المعاصرة 

واقتصادية.

الرسالة

الطبية  والمعدات  األجهزة  في  بابتكارات  الحيوي  الطب  بحوث  مدرسة  تقوم  أن 
المستجدة  األوبئة  لمواجهة  البحثية  الكفاءات  وتوفير  استراتيجيات  وتقديم  وتطويرها 
المبادرة  مع  العالمي؛  أو  اإلقليمي  أو  الوطني  المستوي  على  المستوطنة  واألمراض 
باغتنام الفرص المتاحة للتقدم المعرفي في الطب البديل والعالج الوقائي والشامل؛ مع 

االهتمام بالجوانب االقتصادية واالجتماعية والنفسية. 
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األهداف 

أهداف مدرسة بحوث الطب الحيوي تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في المجال الطبي في جامعة الملك عبد العزيز.

التركيز على ابتكار األجهزة والمعدات الطبية وبحوث التقنية الحيوية. •

اغتنام الفرص البحثية المتاحة في مجاالت الطب البديل، والعالج الشامل  •
وأساليب العالج الحديثة.

االهتمام ببحوث األمراض المعدية والمستوطنة. •

االهتمام بالجوانب االجتماعية واالقتصادية للطب. واألمراض واإلجراءات  •
الوقائية

االهتمام بالجوانب األمنية للصحة العامة. •

مدرسة بحوث الديناميكية البشرية

الحج والعمرة  الخاصة بمجاالت  بالبحوث  تقوم  البشرية  الديناميكية  مدرسة بحوث 
والنقل والمرور. والمجال في هذه المدرسة مفتوح وواسع حيث أنه يشكل قضية بحثية 
لها جوانب شائعة بين دول العام وهي تتمثل في المواصالت العامة ونقل البضائع وتنظيم 
المرور في أوقات االندفاع والتزاحم ويدخل تحت نطاق هذه المشكلة الدراسية هندسة 
الطرق والكباري والجسور ونظم الطرق السريعة وعمارة المدن وتخطيطها؛ وكذلك 
واألعياد  واالحتفاالت  االستعراضات  في  تحدث  التي  الموسمية  التجمعات  ديناميكية 
والمهرجانات الشعبية والدينية والوطنية في كل مكان. هذا مع أن للحج خصوصياته 
نتيجة الكثافة العالية في أماكن محدودة وعلى مدى قصير من الزمن وكذلك ضخامة 

التجمعات لفترت وجيزة. 

مثال للبحوث التي يمكن أن تقوم بها المدرسة لدراسة التطبيقات لتقنيات نظم النقل 
الذكية )Intelligent Transportation Systems )ITS(( وتقنية المعلومات 
التقدم  مدى  وخاصة  والسيارات،  والحافالت  للمشاة  المرور  حركة  دراسة  في   )IT(
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باالزدحام والتزاحم  المشاة وأمنهم في مناسبات تتصف  )throughput( في حشود 
والتدافع كما يجري في مشاعر الحج. 

وبكثافات  متباينة  مواقف  في  المشاة  حركة  تمثيل  نماذج  دراسة  تصميم  أجل  من 
مختلفة؛ يتضمن:

•  )mesoscopic simulation model( وضع نماذج تمثيل تفصيلي
لسريان حركة مرور المشاة.

فعالية  • وتمثيل  االختناق  نقط  على  التعرف  في  التمثيلية  النماذج  استخدام 
الحلول المختلفة للتخفيف من نقط االختناق.

التصادمية  • الموجات  انتشار  آليات  اختبار  في  التمثيلية  النماذج  استخدام 
)shockwave( في عملية سريان حركة المشاة ودراسة الحلول المختلفة 

للتغلب على اإلشكالية. 

كذلك تطبيق نظم النقل الذكية:

استخدام تقنيات نظم حركة المشاة الذكية للتحكم في سريان حشود المشاة  •
وتوجيهها لتعزيز السالمة والسالسة.

عن  • المارة  الحشود  إعالم  في  الذكية  المشاة  حركة  نظم  تقنيات  استخدام 
الظروف القائمة أمام الحشد واألوقات المتوقعة للوصول إلى المواقع الهامة.

التدافع  • مثل  الكوارث  لتالفي  الذكية  المشاة  حركة  نظم  تقنيات  استخدام 
 flow( عددية  سريان  إشــارات  توظيف  مثل  اآلخرين  أذى  إلى  المؤدى 
بين  الفجوة  بهدف زيادة متوسط  المرور  للتحكم في   )meter signals

طوابير الحشود. 

لتعزيز سعة  مبتكرة  نماذج  لوضع  آليات  البحث عن  العامة:  الدراسات  أمثلة  ومن 
المرور )أي العدد األقصى الذي يمكن له المرور في وحدة زمنية محددة(؛ وتعزيز مدى 
التقدم في المرور )أي حصيلة ضرب حجم المارة بسرعة السير( وكذلك تعزيز السالمة 

في المرور )أي تالفي وقوع أي إصابة(. 
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على  أغلبيتها  تقوم  التي  الكالسيكية  المرور  سريان  نماذج  تعديل  يتطلب  وهذا 
مرور  حركة  في  تستخدم  والتي   )hydrodynamic( الحرارية  الديناميكية  نماذج 
السيارات، وذلك لتطبيقها على سريان المشاة. مثال لتلك النماذج المأهولة نموذج مرور 
السيارات المجهري )microscopic car-following model(، ونموذج التلقائية 
الخلوية )cellular automata model(، والنموذج المجهري للسرعة والسريان 
والكثافة )macroscopic speed-flow-density model(، ونموذج الموجة 
 .)bottleneck model( ونموذج االختناق ،)shockwave model( التصادمية
تلك النماذج يمكن دمجها إلى جانب استخدام أساليب الحركة )animation( لوضع 
 mesoscopic pedestrian( المشاة  مرور  لسريان  التفصيلي  للتمثيل  نموذج 
flow simulation model(. ذلك النموذج وآليات التمثيل الرقمي يمكن استخدامها 
لحلقة  حي  نموذج  وضع  يمكن  حيث  الجمرات،  منطقة  في  الحجيج  حركة  تمثيل  في 
الجمرات للحصول على صورة تطورية )evolution profile( لألحوال الدينماكية 
للحشود )crowd dynamic( في الزمان والمكان. تلك الصورة يمكن أن تستخدم في 

رصد ودراسة مختلف استراتيجيات التحكم والتجمع في بيئة تصويرية.

كما يمكن توظيف التقنيات المأهولة وكذلك تقنيات نظم النقل الذكية في تعزيز سريان 
مواكب المشاة وسالمتهم. وقد تتضمن إجراءات وتنفيذات تتراوح من إجراءات بسيطة 
مثل التخطيط الفعال بوضع عالمات على سطح الطريق وآليات توجيه إلى استخدام أجهزة 
ومجسات )sensors( نظم النقل الذكية مثل استخدام كشافات )detectors( للمشاة 
 )infrared( وأشعة تحت الحمراء )microwave( سواء باستخدام موجات مجهرية
تدافع  لتنظيم  إنذار  وأجهزة  وإشارات   ،)beacons( إرشاد السلكية  بآالت  وربطها 
المشاة، والكشف عن تكوين وانتشار موجات اضطرابات والتحكم السريع ومنع تطور 
تلك االضطرابات. كذلك يمكن إنشاء معالم هندسية مثل ممرات مشاة إضافية أو جسور 

.)bottlenecks( أو أنفاق لتوجيه المشاة أثناء االزدحام وتالفي أماكن االختناق

دراسة  فتتضمن  والتطوير  األبحاث  من  لمزيد  تحتاج  التي  الدراسات  بعض  أما 
ديناميكية الحشود )crowd dynamics( تواجه العديد من التحديات نتيجة ظواهر 
شخصياتهم  تختلف  الذين  المارة  من  العديد  بين  التفاعل  عن  الناجمة  الذاتي  التنظيم 



77

ي
يم

ظ
تن

 ال
كل

هلي
: ا

بع
را

 ال
صل

لف
ا

الظواهر  تلك  عنهم؛  الغرباء  خاصة  اآلخرين  تجاه  ومشاعرهم  وميولهم  وأمزجتهم 
إلى جانب تكوين طوابير تسير بصورة  أو تصلحها.  المشاة  قد تعوق مسيرة  التلقائية 
الناس، فهناك تجاذبات في مواقع  منتظمة إلى وجهة واحدة في حالة كثافة خفيفة من 
االختناق في حالة ازدياد كثافة المشاة في مسيرات ضيقة. أما في حالة الكثافة العالية 
stop-( المضي  ثم  التوقف  إلى موجات من  يؤدي  المتدافعة  الحشود  للمشاة فسريان 
)crowd turbulence( وإلى ظاهرة اضطراب الحشود ، )54()and-go waves

تحدد سالمة  التي  العادية هي  المشاة في األوضاع غير  أن سلوك حشود  )55(. ورغم 

ظروف  في  وكذلك  منها،  الخروج  أو  الحاشدة  المواقف  على  الدخول  خالل  الجموع 
اإلخالء االضطراري السريع لألماكن المكتظة بالناس، ما زال هناك حاجة لدراسات 

سلوكيات الحشود الضخمة في حاالت الطوارئ)56(.

وعندما يصل تجمع الحشود إلى حد االكتظاظ فإن السير يتباطأ بصورة كبيرة، مما 
يؤدي إلى ظهور موجات التوقف والمضي مع زيادة الكثافة حتى تصل ظروف التجمع 
إلى حد حرج يؤدي إلى اضطراب الحشود مما يؤدي حتما إلى كوارث جماعية. ولهذا 
السبب فإن من المهم إدارة مرافق المشاة بخفض عدد الموجودين إلى كثافة أقل من سعة 

المرفق القصوى مع اتخاذ اإلجراءات الممكنة لسالمة الحشود.

وقد أجريت دراسة لديناميكية الحشود عن طريق لقطات فيديو في حالة ارتفاع كثافة 
المشاة إلى حدود فريدة، مثل مسيرة الحجاج عندما يدخلون كوبري الجمرات في منى، 
ال  الفرد  فسرعة  متوقع،  غير  تجمعات  نمط  تكوين  إلى ظواهر  النتائج  أشارت  حيث 
تصل أبدا في المتوسط إلى صفر حتى عند ارتفاع الكثافة إلى 10 أنفار في المتر المربع 
أجريت  التي  القياسات  عن  مختلفاً  السعي  ونمط  القصوى  الكثافة  كانت  ولما  الواحد. 
المرافق  سعة  قياس  على  تؤثر  نوعها  من  فريدة  تداعيات  هناك  فإن  أخرى  دول  في 

وتصميمها لألحداث المحتشدة)57(. 

وفي الواقع فإن تصميم المرافق الخاصة بالحجيج تقتضي األخذ في االعتبار المشاعر 
العادات  الديني على األفراد والجوانب الروحية والتعبدية إلى جوانب  الدينية والتأثير 
والتقاليد الخاصة بالمشاركين في أداء فرائض الحج، خاصة وأن الحشود تشمل تنوعا 
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ليس له مثيل من األجناس واألعراق واألوطان واختالفا في الثقافة والتعليم والمستوى 
االجتماعي، يجمعها كلها اإلسالم الذي يحترم التنوع والتباين بين الشعوب.

عند  الطارئة  اإلخالء  وعمليات  المشاة  ديناميكية  لدراسة  عالمي  مؤتمر  عقد  وقد 
وقوع كوارث طبيعية أو حوادث من صنع البشر، واستهدف المؤتمر اإلجابة عن أسئلة 
مثل)58(: هل من الممكن التخمين بسلوك الحشود في حاالت الطوارئ؟ هل تتبع أنماط 
سعى المشاة قواعد عامة في جميع األحوال وبين جميع الناس على اختالف أعمارهم 

ومشاربهم؟ وما هو تأثير الفزع على سلوكيات البشر وكيف يغير منه؟ 

وقد شارك في الدراسات فريق من العلماء والخبراء من تخصصات متعددة من بينها 
العمارة والهندسة المدنية، وتخطيط المدن، والهندسة البحرية، والوقاية من الحرائق، 
والفيزياء وعلوم الحاسوب والرياضيات، والدفاع المدني، والعلوم االجتماعية والنفسية، 
وسلوكياتهم  الناس  حركة  لقيت  الرقمي  والتمثيل  الحاسوب  تقنيات  وبتقدم  والمرور. 
اهتماما كبيرا، خاصة في وضع نماذج للمشاة وحركة الحشود وأوجه ديناميكية عمليات 

اإلخالء االضطراري)59(.

وفي الواقع فإن أفظع ألوان السلوك البشري الجماعي همجية هو تدافع حشود الناس 
عند الفزع مما يؤدي إلى كوارث من وفيات وإصابات قاتلة نتيجة دهس الناس بعضهم 
الناس لمثل هذا السلوك أوضاع  للغير. وفي بعض األحيان يدفع  لبعض دون مراعاة 
مهددة للحياة مثل شبوب الحرائق في مباني مزدحمة، ولكن الكارثة قد تنجم في أحوال 
ال تقترن بالفزع أو الرعب مثل تدافع الناس إلى الحصول على مقاعد في ملعب أو دون 
مسببات واضحة. ورغم نجاح المهندسين في التوصل إلى سبل للتخفيف مما تسببه تلك 
المحتشدة  الفعاليات  تكرارها في زيادة مع زيادة حجم وعدد  فإن  الكوارث من هالك 
بشكل كبير. هذا لوجود قصور في الدراسات الجادة لسلوكيات الفزع وفي النظريات 

العددية للتنبؤ بديناميكيات الحشود في تلك األحوال. 

الفزع  إلى  المؤدية  األحوال  لدراسة  المشاة  لسلوكيات  النماذج  بعض  ولقد وضعت 
والتزاحم نتيجة حركة المشاة غير المنتظمة وكذلك طبيعة ذلك التزاحم بهدف البحث 
عن أساليب لمنع الضغوط الخطرة لتلك الحشود وكذلك للبحث عن إستراتيجيات للهرب 
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من غرفة معبأة بالدخان، مع األخذ في االعتبار خليطاً من السلوكيات الفردية وغريزة 
القطيع.)60(

ولعل أخطر المواقع عند إخالء عدد غفير من المشاة من مبنى هي األبواب إذ أن 
فزع المشاة في أحوال الطوارئ أو الخوف على حياتهم يجعلهم يتدافعون إلى المخارج 
معها  يستحيل  اختناق  أو  احتباس  ظاهرة  يوجد  مما  مزدحمة  كانت  مهما  ليقتحموها 
المرور في حاالت الطوارئ مقارنة باألحوال العادية. ولقد تبين أن من الممكن زيادة 
السريان بوضع عمود أو أي نوع من الحواجز األخرى في مكان مالئم أمام المخرج، 
وبهذا  االحتباس  من  ويحد  الباب  أمام  المشاة  بين  الضغط  من  يخفض  ذلك  أن  حيث 
يرفع من معدل سعي الناس وقد يجعله طبيعيا. وقد تم استخدام برنامج التمثيل الجينى 
)Genetic Algorithm( لدراسة البنية المعمارية في محيط الباب أو أي مأزق آخر 

وتصميم طريقة لإلسراع من عملية إخالء في ظروف الطوارئ)61(. 

وعمليات التمثيل الرقمي على الحاسوب لنماذج تصرفات الحشود ومرافق المرور 
ونظم المشاة تعتبر من اآلليات القيمة في دراسة الحشود ووضع سبل للتحكم فيها)62(. 
فقد وجد من خالل تلك اآلليات أن من الممكن التنبؤ بديناميكية حشود المشاة حيث أن 
لديهم في العادة تفضيالت شخصية وأهدافاً ومقاصد. وفي العادة يسعى المشاة بطريقة 
مع  المتنافر  بالتعامل  تتأثر  فإن حركتهم  وإال  بسيطة،  المشاة  كثافة  تكون  عندما  حرة 

المشاة اآلخرين. 

مثل هذه البحوث تقتضي شراكة أعضاء هيئة التدريس من جميع كليات الجامعة كما 
في شكل 18.
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شكل 18 بحوث ومشاركات مدرسة بحوث الديناميكية البشرية

الرؤية

أن تكون مدرسة بحوث الديناميكية البشرية مرجعية عالمية في بحوث قضايا النقل 
والمرور في التضاريس الوعرة واألماكن المزدحمة وبحوث التجمعات الغفيرة الموسمية 
المتباينة في  التي تشمل حشود المشاة وكثافة المخيمات، وأساليب التحكم في الحشود 

الثقافة والعادات والتقاليد في المواسم والمهرجانات االجتماعية والشعبية والدينية. 

الرسالة

أن تقوم مدرسة بحوث الديناميكية البشرية بوضع مخططات لسالمة وأمن التجمعات 
الغفيرة وللسبل المثمرة في التحكم في الحشود الغفيرة ولسالسة عمليات النقل والمرور 
تحت الظروف القاسية والتحديات المناخية والتعامل مع االزدحام والتدافع. وإعداد طاقم 

من الباحثين األكفاء لمعالجة المشاكل الطارئة في النقل والمرور والتجمعات البشرية.
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األهداف 

أهداف مدرسة بحوث الديناميكية البشرية تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.

توفير الفرص للباحثين من جميع كليات ومعاهد الجامعة في الشراكة في  •
بحوث قضايا الحج والعمرة بما في ذلك النقل والمرور والتعامل مع الحشود 

الغفيرة الموسمية.

المساهمة في تطوير التقنيات الحديثة في النقل والمرور، وخاصة الطرق  •
السريعة الذكية والنقل الذكي والتوجيه التلقائي الذكي للمرور.

المختنقة  • األماكن  في  الغفيرة  الحشود  في  التحكم  مجال  في  ببحوث  القيام 
والضيقة.

واالجتماعية  • الصحية  التداعيات  لمواجهة  الخطط  لوضع  ببحوث  القيام 
المترتبة على ازدحام مرور المشاة والمركبات.

دراسة سبل الوقاية من الحرائق الناجمة عن التجمعات الكبيرة في الخيام  •
والقيام بابتكارات في مجال المخيمات والمباني الذكية.

مدرسة بحوث الشؤون المعيشية

مدرسة بحوث الشؤون المعيشية تتخصص في بحوث العلوم االجتماعية واالقتصاد 
اإلسالمي؛ وبهذا فعليها التنسيق مع مركز البحوث والتنمية، ومركز البحوث في كلية 
التدريس  الفرص ألعضاء هيئة  االقتصاد اإلسالمي، وتوفير  أبحاث  اآلداب، ومركز 
لها عالقة  تتخصص في مجاالت  التي  الكليات واألقسام  في  العليا  الدراسات  وطالب 
ببحوث المدرسة؛ كما في شكل 19. وشكل 20 يرصد بعض القضايا البحثية المعاصرة 

التي قد تقوم بها مدرسة بحوث الشؤون المعيشية.
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شكل 19 مدرسة بحوث الشؤون المعيشية وروابطها مع مراكز البحوث وكليات الجامعةإمكانية إن

شكل 20 قضايا بحثية لمدرسة بحوث الشؤون المعيشية
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الرؤية

النظم  في  للباحثين  عالمية  مرجعية  المعيشية  الشؤون  بحوث  مدرسة  تكون  أن 
خاصة  للمجتمعات،  والحضاري  الثقافي  والتباين  الشعوب  وديناميكية  االقتصادية 

المهتمين باالقتصاد اإلسالمي والمجتمع اإلسالمي ودراسة االقتصاد المقارن. 

الرسالة

أن تقوم مدرسة بحوث الشؤون المعيشية ببحوث في االقتصاد اإلسالمي في ضوء 
الفلسفات االقتصادية المعاصرة مع التطرق للجوانب المؤثرة على المجتمعات الحديثة؛ 

والقيام ببحوث لوضع خطط لقيام اقتصاد قائم على المعرفة وبناء مجتمع معرفة.

األهداف 

أهداف مدرسة بحوث الشؤون المعيشية تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.

دراسة كيفية توظيف ركائز االقتصاد القائم على المعرفة في دعم تطبيق  •
أسس االقتصاد اإلسالمي.

المجتمعات  • لدعم  المعرفة  قائم على  بناء مجتمع  في  المتبعة  السبل  دراسة 
اإلسالمية مع التعايش مع العرف والتقاليد.

إجراء بحوث في كيفية تعامل االقتصاد اإلسالمي مع الكوارث االقتصادية  •
القائمة والطارئة.

إجراء بحوث في مشاكل المجتمعات المعاصرة والعوامل المؤثرة عليها. •

مدرسة بحوث التقنيات المتطورة 

مدرسة بحوث التقنيات المتطورة تركز في البداية على النانو تكنولوجي، مع التنسيق 
بمركز التقنيات متناهية الصغر في جامعة الملك عبد العزيز، ومعهد الملك عبدهللا لتقنية 
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النانو بجامعة الملك سعود؛ وكذلك المركز السعودي لتقنية النانو وهو المركز الرئيس 
للمملكة في مجال تقنية النانو؛ على أن تجتذب المدرسة باحثين من الكليات المعنية بما 
في ذلك كلية االقتصاد واإلدارة لتغطية التداعيات االقتصادية للتقنيات المتطورة؛ كما 

في شكل 21.

شكل 21 مدرسة بحوث التقنيات المتطورة وروابطها الداخلية والخارجية

دراسة  هي  الصغر  المتناهية  التقانة  أو   )Nanotechnology( النانوية  والتقانة 
ابتكار تقنيات ووسائل جديدة تقاس أبعادها بالنانومتر وهو جزء من المليار من المتر، 
النانوية مع قياسات بين 0.1 إلى 100 نانومتر أي تتعامل مع  التقانة  فعادة ما تعمل 
تجمعات ذرية تتراوح بين خمس ذرات إلى ألف ذرة. وهي أبعاد أقل كثيرا من أبعاد 

البكتيريا والخلية الحية)63(.

النانوية  فالتقانة  المستخدمة؛  المواد  طبيعة  في  اتساع  يقابله  بالقياس  التحديد  وهذا 
تتعامل مع أي ظواهر أو بنايات على المستوى النانوي الصغير. ومثل هذه الظواهر 
 )quantum confinement( الكمومي  التقييد  ظاهرة  تتضمن  أن  يمكن  النانوية 
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بين  يبلغ حجمها  التي  للمادة  إلى ظواهر كهرومغناطيسية وبصرية جديدة  التي تؤدي 
حجم الجزيئ وحجم المادة الصلبة المرئية. وتتضمن الظواهر النانوية انخفاض درجة 
انصهار مادة ما عندما يصبح قياسها نانويا، أما عن البنايات النانوية فأهمها األنابيب 

النانوية الكربونية.

والعلوم النانوية هي إحدى مجاالت علوم المواد؛ واتصاالت هذه العلوم مع الفيزياء. 
اختصاصات  فتشكل  الكيميائية  الهندسة  و  الحيوية  والهندسة  الميكانيكية  الهندسة  أما 
فرعية متعددة ضمن هذه العلوم وجميعها يتعلق ببحث خواص المادة على هذا المستوى 

الصغير.

أن من  إذ  والهندسة؛  العلوم  فروع  هائلة في جميع  بقفزة  تبشر  الواعدة  التقنية  هذه 
المتوقع تأثيرها على كافة مجاالت الطب الحديث واالقتصاد العالمي والعالقات الدولية 
وحتى الحياة اليومية. فعن طريق صف جزيئات المادة إلى جانب بعضها البعض وبأقل 
كلفة ممكنة، يمكن صناعة حواسيب خارقة األداء، يمكن وضعها على رؤوس األقالم 
والدبابيس، ويمكن صناعة أسطوٍل من الروبوتات النانوية الطبية والتي يمكن حقنها في 

الدم أو ابتالعها لتعالج الجلطات الدموية واألورام واألمراض المستعصية.

ويمكن من خالل تقنية النانو تقني صنع سفينة في حجم الذرة يمكنها اإلبحار في جسد 
الدخول في  اإلنسان إلجراء عملية جراحية والخروج من دون جراحة، كما تستطيع 
صناعات الموجات الكهرومغناطيسية التي تتمكن بمجرد مالمستها للجسم على إخفائه 
مثل الطائرة أو السيارة ومن ثم ال يراها الرادار. كما تتمكن من صنع سيارة في حجم 
الحشرة وطائرة في حجم البعوضة وزجاج طارد لألتربة وغير موصل للحرارة وأيضا 
صناعة األقمشة التي ال يخترقها الماء بالرغم من سهولة خروج العرق منها. ومما ال 
شك فيه أن هناك تطبيقات عديدة لتقنية النانو تستحق االستكشاف والتطبيق)64-91(. ومن 
الممكن القول بأن الكثير من المنتجات القديمة كانت مصنعة من مواد لها خاصية المواد 
النانو، وما زالت كيفية التصنيع غامضة، مثل أحد السيوف التي اكتشفت في دمشق)92(. 
هذا إلى جانب تقنيات البيكو )1 على ألف من النانو()93-94(، والفيمتو )1 على مليون من 
النانو()95(. وشكل 22 يرصد بعض البحوث المالئمة لمدرسة بحوث التقنيات المتطورة.
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شكل 22 بحوث مدرسة بحوث التقنيات المتطورة

الرؤية

ابتكار  إلى  موجهة  لبحوث  مرجعية  المتطورة  التقنيات  بحوث  مدرسة  تكون  أن 
تطبيقات مختلفة لتلك التقنيات.

الرسالة

المتطورة  للتقنيات  مستفيضة  بدراسات  المتطورة  التقنيات  بحوث  مدرسة  تقوم  أن 
واالتجاهات الحديثة في تطبيق تلك التقنية مثل التطورات في مجال تقنية النانو، والعمل 

على القيام بابتكارات عملية لتلك التقنية في مجاالت تعود بفائدة على الناس.

األهداف 

أهداف مدرسة بحوث التقنيات المتطورة تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.

والسعي  • الصاعدة،  الحديثة  التقنيات  كواحدة من  النانو  تقنية  التركيز على 
البتكار تطبيقات مجدية فنيا وممكن تحقيقها تجاريا.
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مدرسة بحوث الطاقة

مدرسة بحوث الطاقة، تختص بالقيام ببحوث في مجاالت الطاقة التقليدية والمتطورة 
وتطبيقاتها سواء كانت من مصادر مستنفذة أو متجددة؛ ومن أمثلة ذلك البحوث المدرجة 
بتوليد وتوزيع وإدارة  الخاصة  المستجدة  القضايا  البحوث  تتناول  في شكل 23.  كما 

الطاقة الكهربائية والنفط التي قد تحتاج إلى حلول عملية سريعة. 

شكل 23 قضايا بحثية لمدرسة بحوث الطاقة

من  العديد  في  المختصين  التدريس  هيئة  أعضاء  شراكة  تتطلب  الطاقة  ومدرسة 
التخصصات؛ كما في شكل 24، حيث أن بحوث الطاقة تجمع بين جميع تخصصات 
الصناعي  واألمن  والكيمياء،  الفيزياء  في  المتخصصين  شركات  وتستلزم  الهندسة، 
إلى  التبريد،  في  ومتخصصين  البيئة،  على  والتأثير  ووقايتهم،  المستخدمين  وسالمة 

جانب الخبراء في اقتصاد اإلنشاء والهندسة واإلنتاج.
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شكل 24 التخصصات المطلوب لمدرسة بحوث الطاقةإمكانية إن

الرؤية

أن تكون مدرسة بحوث الطاقة مرجعية عالمية في المجاالت التي تتميز فيها المملكة 
بامتالك مصادر الطاقة مثل النفط والطاقة الحرارية والطاقة الشمسية.

الرسالة

بالمملكة كجزء من  الخاصة  الطاقة  بمعالجة قضايا  الطاقة  تقوم مدرسة بحوث  أن 
الطاقة  إلى جانب تطوير مصادر  التصنيع. هذا  في  والتوسع  المستدامة  التنمية  جهود 
المتوفرة في المملكة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة؛ حتى توفر سبل استخالص 

الطاقة من مصادر غير مستنفذة لفائدة البشرية في كل مكان.

األهداف 

أهداف مدرسة بحوث الطاقة تتضمن:
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البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.

تنشيط عمليات البحوث في تطوير صناعة النفط كمصدر هام للطاقة المتنقلة  •
في االعالم.

السعي إلنشاء صناعة للنفط الحيوي باستخدام الطاقة الحرارية. •

دراسات تزويد الطاقة الكهربائية المنخفضة التعريفة لجميع أنحاء المملكة،  •
مع زيادة مستوى االعتماد عليها.

الحفاظ على مركز المملكة كدولة رائدة في بحوث الطاقة الشمسية. •

والمياه،  • الصحراء  في  المتوفرة  الحرارية  الطاقة  استغالل  سبل  استطالع 
وخاصة ينابيع المياه الحارة في البحر األحمر.

مدرسة بحوث القضايا الطارئة

مدرسة بحوث القضايا الطارئة، تختص في القيام ببحوث في قضايا مستجدة تحتاج 
في  المختصين  التدريس  هيئة  تتطلب شراكة أعضاء  إلى حلول عملية سريعة؛ وهذه 

جانب من جوانب القضية المطروحة؛ كما في شكل 25.

الرؤية

للمملكة واإلقليم والعالم في حل  الطارئة مرجعية  القضايا  أن تكون مدرسة بحوث 
القضايا الطارئة وأرشيفا لسبل مواجهة النكبات الطبيعية والصناعية يرجع إليه الباحثون 

ومتخذو القرارات. 
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شكل 25 مدرسة بحوث القضايا الطارئةإمكانية إن

الرسالة

أن تقوم مدرسة بحوث القضايا الطارئة بالتعامل مع أي قضية طارئة تعرض عليها 
من المملكة إليجاد خيارات حلول سريعة لمساعدة أصحاب القرارات في التعامل مع 
الطبيعية  الكوارث  مخاطر  وتقليل  مواجهة  سبل  في  ببحوث  تقوم  كما  القضايا؛  تلك 

والنكبات اإلنسانية؛ مع إنشاء قاعدة معرفة تختص بالحوادث للجوء إليها عند الحاجة.

األهداف 

أهداف مدرسة بحوث القضايا الطارئة تتضمن:

البعيدة المدى واألهداف القريبة  • االلتزام بتحقيق المقاصد العامة والغايات 
والبعيدة لمدارس البحوث في جامعة الملك عبد العزيز.

االستعداد لتلبية الحاجات البحثية الطارئة التي تعرض عليها، عن طريق  •
تأليف مجموعات بحثية مختصة لالستجابة السريعة.
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التركيبة التنظيمية

الشؤون اإلدارية

بتقديم  وذلك  البحثية  للمدارس  اإلدارية  المهام  االستراتيجي  البحوث  مركز  يتولي 
الخدمات في مكاتب مركزية لتيسير أعمال المدارس البحثية؛ كما في شكل 26، وذلك 
في  المفهوم  بالمعنى  إدارية  ليست وحدات  المدارس  وأن  النفقات خاصة  من  للخفض 

مراكز البحوث التقليدية واألقسام األكاديمية.

شكل 26 الخدمات المركزية للمدارس البحثية

والخدمات المركزية تتضمن ثالثة أوجه: 

أولها الخدمات الخاصة بمشاريع البحوث حيث تقدم لفرق البحث المساعدة في صياغة 
البحث والمساعدة في  إليها االقتراح بمشروع  المقدم  الجهة  اقتراحاتهم وفق متطلبات 
تقدير الجهد وتكاليف البحث. كما يقوم مكتب خاص بالمراجعة اللغوية ومكتب خاص 
باإلخراج الفني من رسوم بيانية وإيضاحية. ونفس المكتبين يقدمان خدمات لمنتجات 
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البحوث. كما أن هناك مكتبين للمساعدة في إدارة البحوث من الناحية التنفيذية والناحية 
المالية. وبعض هذه الخدمات قد توفرها الكليات أو الجامعة، ولكن غزارة إنتاج مدارس 

البحوث قد تستدعي توفير مثل تلك الخدمات.

الشؤون الوظيفية

جانب  إلى  ودعمها؛  المدارس  تكوين  بشأن  استشارية  تأسيسية  لجنة  تكوين  يقترح 
لجنة استشارية تشكل بعض تكوين المدارس لترشيح الخبراء الخارجيين والحاصلين 
على جائزة نوبل للعمل مع المدارس. ويقوم المشرف على المركز البحثي االستراتيجي 

باإلشراف الوظيفي على المشرفين على المدارس البحثية؛ كما في شكل 27.

شكل 27 الهيكل التنظيمي الوظيفي لمركز البحوث االستراتيجي

وبالنسبة لكل مدرسة فيرأسها مشرف يفضل أن يكون بدرجة أستاذ كرسي؛ حتى لو 
لم يكن متفرغا إلدارة المدرسة؛ ويكون الخبير العالمي بمثابة الرئيس غير المتفرغ أو 
الرئيس الفخري؛ وفق شكل 28. ويمكن ألعضاء هيئة التدريس المشاركين االنضمام 
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ألي مدرسة وفق موضوعات البحوث التي تهمهم، ويمكن انضمامهم ألكثر من مدرسة.

شكل 28 الهيكل التنظيمي لكل مدرسة

ولتطعيم فرق البحوث بخبرات متنوعة من الضروري ضم خبير خارجي على أقل 
تقدير إلى فريق البحث في كل مشروع بحث على أن يكون الخبير متخصصا في مجال 
المقدرة  للمدة  معه  التعاقد  يكون  أن  على  الحرص  مع  البحث؛  موضوع  مجاالت  من 
للبحث. وليس بالضرورة للباحث الخارجي المشارك في البحث التفرغ ألعمال البحوث 
)مثله مثل أعضاء هيئة التدريس( أو الوجود المتواصل في مدرسة البحوث الملتحق 
بها أو في المملكة أصال؛ إال إذا اقتضت الحالة، على سبيل المثال قيام الخبير الخارجي 
عبر  والتواصل  االتصاالت  سهولة  ألن  هذا  عليه.  المباشر  واإلشراف  البحث  بإدارة 
اإلنترنت وسبل االتصاالت األخرى يقلل من الحاجة إلى دوام فريق البحث في مكان 
واحد؛ هذا مع الحرص على التالقي المنتظم بين فريق البحث بما فيهم الخبير الخارجي، 
سواء في ورش عمل أو في اجتماعات دورية لمراجعة تطور العمل وتبادل الرأي في 
موضوع البحث وعالج ما قد يعترض فريق العمل من عقبات. وهذا يتطلب من مدير 

المشروع متابعة أعمال فريق البحث والتنسيق مع الخبير الخارجي.
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إلى جانب العضوية المتواصلة للخبراء الخارجيين المتخصصين في فرق البحوث 
البحوث  حاجة  وفق  الجامعة؛  خارج  من  متخصصين  بخبراء  االستعانة  يمكن  فإنه 
من  محدد  مجال  في  ببحث  القائمين  لدى  متوفرة  تتطلب خبرة غير  قد  التي  الجارية، 
أعضاء هيئة التدريس؛ أو رغبة فريق البحث في دعم قدراته بخبرة خارجية ممن قاموا 
ببحوث مشابهة، أو ممن يعملون في مجال البحث في القطاع الخاص. وبهذا يتضمن 
فريق الخبراء المتخصصين الخارجيين الفئات التالية، التي يجري االختيار منها وفق 

الظروف القائمة وطبيعة البحث وطول الفترة المخصصة له:

مع  • ويعملون  البحث،  فريق  ويوجهون  البحث  يديرون  متفرغين  أعضاء 
فريق البحث في الفترة المحددة له.

فيه  • محدد  دور  ولهم  البحث  أعمال  في  يشاركون  متفرغين  غير  أعضاء 
المتابعة في  احتمال  له، مع  المحددة  الفترة  في  البحث  فريق  ويعملون مع 

فترة الحقة.

خبراء زائرين لفترات محدودة لمراجعة وتقييم النتائج المرحلية للبحث مع  •
فريق البحث. 

لفريق  • للتشاور في قضية طارئة تعرض  إليهم  اللجوء  يتم  خبراء زائرين 
البحث بهدف تقديم المقترحات لتجاوز العقبات التي يواجهها الفريق. 

خبراء زائرين يلتقون بفريق البحوث في ورشة عمل أو ندوة أو اجتماع  •
خاص لالستفادة من خبراتهم.

جامعات  • في  أو  الخاص  القطاع  في  العملية  الخبرة  ذوي  من  مستشارين 
أخرى في المملكة أو في مؤسسات بحوث خارج الجامعة يقدمون المشورة 

لفريق البحث لفترة وجيزة قد ال تتعدى يوما واحدا.

مستشارين من ذوي الخبرة يلجأ إليهم فريق البحث في مشكلة بحثية محددة،  •
أو يحصل منهم الفريق على بيانات ضرورية ال يستطيع التوصل إليها دون 

عونهم.



الخبراء العالميون

الفصل الخامس
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الخبراء العالميون
معايير ترشيح الخبراء 

معايير ترشيح الخبراء لمدارس البحوث تتضمن:

عضواً واحد على األقل في لجنة خبراء كل مدرسة يكون خبيرا في مجال  •
تميز من مجاالت بحوث المدرسة.

دراية مستفيضة بما يجري من البحوث في مجال التميز وفي مجال تخصص  •
المدرسة على نطاق العالم.

بحوث  • مجال  في  والدولية  العالمية  بالتوجهات  الخبرة  خالل  من  الدراية 
التعليم العالي والدراسات العليا.

مشاطرة المدرسة في الرؤية المستقبلية، مع اإليمان برسالتها. •

التمتع بروح قيادية لفرق البحوث مع القدرة على التأثير وإدارة البحوث. •

االجتماعية  • للقضايا  الجيوسياسية  بالتوجهات  الخبرة  خالل  من  الدراية 
العالمية، واإللمام بالتنوع الثقافي واأليديولوجي، مع االنفتاح على اآلخرين.

شخصية مرموقة ذات مصداقية تحظى بتقدير في المحافل العلمية الدولية.  •

إطار  • في  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي  التغيير  بإمكانية  اإليمان 
أخالقي. 

القدرة على اجتذاب الدعم المالي للجامعة. •

الخبرة في مبادرات مشاريع البحوث والقيام بها وإدارتها. •

القدرة على القيام بمبادرات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بما في  •
وتوثيق  والعالمية  واإلقليمية  المحلية  التعليمية  والمؤسسات  الشركات  ذلك 

الروابط التعاونية معها.

بناء على تلك المعايير تم وضع قائمة بالمرشحين لعضوية لجنة الخبراء العالميين 
المتخصصين في مجاالت التميز؛ ورشح لكل مدرسة واحد حاصل على جائزة نوبل 
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)Nobel laureate(؛ أي واحد من الفائزين في جوائز نوبل على األقل ليكون على 
رأس مجموعة الخبراء في كل مدرسة. بحيث يكون التعاقد معه من خالل عقد يشمل 

قيامه بزيارات دورية للجامعة لإلشراف على تنفيذ الخطط.

مدرسة بحوث التنمية

شكل 29 يوضح المرشحين لمدرسة بحوث التنمية من خبراء عالميين ومن الحائزين 
على جائزة نوبل.

شكل 29 الخبراء العالميون والحائزون على جائزة نوبل المرشحون لمدرسة بحوث التنمية

الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة بحوث 
التنمية.

P المياه
الدكتور جيري إي لندستروم )Jerry E. Lundstrom(: مدير شركة  •
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أيونيكس  شركة  في  المبتكرة  للبحوث  السابق  والمدير  إندستريز،  إل  جي 
لتصفية  الرقائق  المياه. عمل في تصميم  التحلية وتصفية  في  المتخصصة 
المياه في جنرال إلكتريك. عضو أكاديمية نيويورك وحاصل على الدكتوراة 

في الكيمياء الطبيعية من جامعة كنساس)107-96(.

الدكتور ألفريد يونيوني )Alfred Unione(: المدير التنفيذي في شركة  •
آريس )Ares Corporation()108(، وقد عمل مديرا لمجموعات بحوث 
في  ببحوث عديدة  القيام  إلى جانب   )SAIC( آي سي  إيه  إس  في شركة 
األمان الصناعي والبيئي وهو متخصص في التحليل االحتمالي للمخاطر. 

حاصل على الدكتوراة من جامعة أيوا في هيدروليكا المياه)109(. 

جائزة  • على  حاصل   :)Perry L. McCarty( مكارتي  بري  دكتور 
إلى  2007؛  عام   )Stockholm Water Prize( للمياه  ستوكهولم 
جانب جوائز وميداليات عالمية عديدة. أستاذ متقاعد في قسم الهندسة المدنية 
والبيئية بجامعة ستانفورد، بالو آلتو، كاليفورنيا؛ رائد الطرق الحيوية في 
معالجة مياه المجاري وتدويرها ومعالجة المياه الجوفية، وتخمر الميثين، 
والتحلل البيولوجي للمواد الخطرة وحركة ومصير المواد الضارة في البيئة 

وتصميم وتشغيل نظم المياه)110(. أنظر شكل 30.

أستاذ  •  :)Bruce Ernest Logan( لوجان  إرنست  بروس  دكتور 
في  الهيدروجين،  طاقة  مركز  ورئيس  البيئية  الهندسة  في  كابي  كرسي 
 microbial fuel( الميكروبية  الوقود  خاليا  رائد  بنسلفانيا،  جامعة 
cells( التي تنتج كهرباء من مياه المجاري إلى جانب إنتاج الهيدروجين. 
 Athalie( حاصل عام 2009 على جائزة آثالي رتشاردون إرفين كالرك
Richardson Irvine Clarke Prize( لبحوثه في تقنية وعلوم المياه 
من مؤسسة بحوث المياه القومية؛ حاصل على الدكتوراة في هندسة البيئة 

من جامعة كاليفورنيا-بركلي)112-111(.

د. جون دريكب )John A. Dracup(: أستاذ الدراسات العليا بجامعة  •
الطقس،  هيدروليكا  في  متخصص  البيئة؛  برنامج  في  كاليفورنيا-بركلي 
والبيئة،  الهيدرولوجي  نظم  وتحليل  الضخمة،  المياه  مصادر  ودراســة 
السطحية)114-113(.  المياه  وهيدروليجيا  المياه،  لمصادر  البيئة  واقتصاديات 
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أنظر شكل 31.

شكل 30 د. بيري مكارتي خبير تقنية المياه

شكل 31 د. جون دريكب؛ خبير تقنية المياه



101

ون
ملي

عا
 ال

اء
رب

خل
: ا

س
خلام

ل ا
ص

لف
ا

P تحلية المياه
الدكتور ألفريد يونيوني)117-115(.  •

الدكتور جيري لندستروم)123-118(. •

بحوث  • معمل  في  الباحث   :)Julius Glater( جليتر  يوليوس  الدكتور 
 Polymer and Separations )PolySep(( والفصل  البوليمر 
والبوليمر  الكيماوية  الهندسة  بقسم   )Research Laboratory
جوائز  عدة  على  والحاصل  أنجلس؛  لوس  كاليفورنيا-  بجامعة  البيولوجية 
أمتا  األمريكية  األغشية  جمعية  جائزة  منها  العكسي،  التناضح  عملية  في 
)AMTA( لعام 2009؛ وهو متخصص في تحلية مياه الصرف الزراعي 
عن طريق أغشية النانو؛ ومن المشاريع التي يعمل فيها اإلصالح الزراعي 
على  يعمل  حيث  جاف؛  الشبه  كاليفورنيا  بوالية  جوكوين  سان  وادي  في 

تخفيض الملوحة في التربة)124-125(.  أنظر شكل 32.

د. عادل أحمد بوشناق، رئيس مجلس إدارة مجموعة بوشناق المتخصصة  •
في مجاالت المياه، ورئيس لجنة منح جائزة سعفة القدوة الحسنة، ورئيس 
سعود  الملك  جامعة  في  أستاذا  عمل  والطاقة.  للمياه  السعودي  المنتدى 
بالرياض وحاصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا ببركلي، ورسالته 

عن المواصالت في موسم الحج.

د. على النشار؛ دكتوراه في الهندسة النووية من كلية كوين ماري بجامعة  •
للتقنية  فلوريدا  ومؤسسة  كاروبينا،  جنوب  جامعة  في  سابق  أستاذ  لندن، 
محطات  وإدارة  وتصميم  هندسة،  في  سنة  عشرة  خمس  قرابة  وخبرة 

التحلية)118؛ 128-126(.
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شكل 32 د. جوليوس جليتر تقنية تحلية المياه 

P  استكشاف الموارد الطبيعية
د. فرنون سميث )Vernon L. Smith(: حائز على جائزة نوبل؛ أستاذ  •

على  حاصل  راند؛  لمؤسسة  ومستشار  بكاليفورنيا  تشابمان  جامعة  في 
جائزة نوبل عام 2002 في االقتصاد حيث وضع أسس التجارب المعملية 
الدكتوراة  على  بردو وحصل  وجامعة  كالتك،  معهد  في  درس  لالقتصاد؛ 
من هارفارد. جل اهتمامه هو اقتصاديات الموارد الطبيعية)129-134(. أنظر 

شكل 33.

•  )Rodrigo Hernan Vivas Rosas( رودريجو هرمان فيفا روزا
المحامي من بوباين بكولومبيا، الحائز على جائزة هيئة األمم المتحدة لحماية 
البيئة ساسكاوا )UNEP Sasakawa Prize( لعام 2006؛ وهو نشط 
الزراعية  والثروة  الطبيعية  الموارد  على  والحفاظ  التصحر  محاربة  في 
لمحاربة الفقر في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي)135-136(. أنظر شكل 34.
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شكل 33   د. فرنون سميث خبير استكشاف الموارد الطبيعية وحاصل على جائزة نوبل

شكل 34 رودريجو فيفاس هرنان روزاس خبير استكشاف الموارد الطبيعية 
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P زراعة المناطق الجافة
الدكتور يوليوس جليتر. •

وعلوم  • التربة  أستاذ   :)Seiichi Miyamoto( مياموتو  الدكتور سيشي 
المالحة  التربة  في  متخصص  إم،  آند  إيه  تكساس  بجامعة  المحاصيل 
واإلصالح الزراعي والتحكم في التربة والمياه. مبتكر محاصيل للزراعة 

في المناطق المالحة)138-148(. أنظر شكل 35.

P البيئة
د. جون دريكب  •

الدكتور ألفريد يونيوني.  •

دكتور بيري مكارتي •

دكتور بروس لوجان. •

رودريجو هرمان فيفا روزا. •

شكل 35 د. سيشي مياموتو خبير زراعة المناطق الجافة
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الحاصل على نوبل

من المرشحين للشراكة في مدرسة بحوث التنمية من الحاصلين على جائزة نوبل:

ألبرت )آل( جور )Albert Arnold «Al» Gore, Jr.(؛ نائب رئيس  •
فندربلت؛  وجامعة  هارفارد  جامعة  وخريج  سابقا  األمريكية  الجمهورية 
البيئة)151-149(.  حماية  في  لنشاطه   2007 عام  نوبل  جائزة  على  والحائز 

أنظر شكل 36.

د. فرنون سميث. •

شكل 36 آل جور الحائز على جائزة نوبل لعمله في خدمة البيئة

مدرسة بحوث الطب الحيوي

شكل 37 يوضح المرشحين من الخبراء الخارجيين لمدرسة بحوث الطب الحيوي 
والحائزين على جائزة نوبل.
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الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة 
بحوث الطب الحيوي.

P الطب
باري جيمس مارشال )Barry James Marshall( أستاذ الميكروبات  •

اإلكلينيكية في جامعة شرق أستراليا؛ حائز على جائزة نوبل في الطب عام 
والطعام  القلق  وليس  بكتيريا  نتيجة  المعدية هي  القرحة  أن  أثبت  2005؛ 

الحريف والحموضة)152-158(. أنظر شكل 38.

شكل 37 المرشحون من الخبراء المتخصصين والحائزين على جائزة نوبل لمدرسة بحوث الطب 

الحيوي
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شكل 38 د. باري مارشال خبير في الطب وحائز على جائزة نوبل في الفسيولوجي

بيتر مانسفيلد )Peter Mansfield( طبيب بريطاني حصل على  •
الكتشافاته  األعضاء  وظائف  أو  الطب  في  عام 2003  نوبل  جائزة 
جامعة  في  أستاذ  وهو   .)MRI( المغناطيسي  بالرنين  التصوير  في 

نتنجهام)159-187(. أنظر شكل 39.
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شكل 39 بيتر مانسفيلد خبير التشخيص الطبي والحائز على جائزة نوبل في الطب

P الجينوم الطبي
كمبردج  • جامعة  خريج   ،)John E Sulston( سالستون  إي  جون 

في  ثم  األمريكية  سولك  بمؤسسة  وعمل  الحيوية  الجزيئات  في  ببريطانيا 
معامل مركز كمبردج لبحوث الجزيئات الحيوية؛ عمل في مشروع ترتيب 
سالسل الجينوم البشري؛ الذي أثبت إمكان القيام به وعلي إثرها أصبح مدير 
مركز سانجر في كمبردجشاير بانجلترا. حاز على جائزة نوبل في الطب 
أو وظائف األعضاء عام 2002 شراكة مع آخرين الكتشاف تأثير الوراثة 
على نمو األعضاء وبرمجة موت الخلية. وهو معارض لتسجيل المعلومات 

الوراثية اإلنسانية كاختراعات)188-191(. أنظر شكل 40.
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شكل 40  سير جون إدوارد سلستون خبير الجينوم والحائز على جائزة نوبل في الطب

P هشاشة العظام
كلوس أوهلسون )Claes Ohlsson(؛ حاصل على الدكتوراة من جامعة  •

جوتبرج بالسويد؛ وهو باحث في مركز بحوث العظام الطبي في أكاديمية 
سشلوس- جائزة  على  حصل   2006 عام  وفي  بجوتنبرج؛  سهلجرنسكا 

أنسفار اإلسكندنافية في الطب )هشاشة العظام()195-192(.

P األمراض الوراثية
ماريو كابيتشي )Mario Capecchi(؛ أستاذ في علم المورثات البشرية  •

والبيولوجيا في جامعة يوتاه األمريكية. حاصل على جائزة نوبل للطب عام 
2007 الكتشافاتة في الجينات)196-197(. أنظر شكل 41.
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شكل 41 ماريو كابتشي خبير األمراض الوراثية والحائز على جائزة نوبل

بمعهد  • الفيروسات  في  متخصص   )Luc Montagnier( مونتانييه  لوك 
باستير حائز على جائزة نوبل في الطب عام 2008 الكتشافه فيروس نقص 
المناعة المكتسب )HIV( المسبب لفيروس األيدز)198-202(. أنظر شكل 42.

شكل 42 لوق مونتنييه خبير األمراض الوراثية والحائز على جائزة نوبل
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P األمراض المعدية والمستوطنة
ستانلي بن بروسنر )Stanley Ben Prusiner( مدير مؤسسة أمراض  •

تدهور األعصاب بجامعة كاليفورنيا بسان فرنسيسكو؛ وقد اكتشف طفيليات 
حصل  وقد  بروتين؛  عن  عبارة  وهي  تلقائيا  تتكاثر  التي  المعدية  بريونز 
الكتشافاته على جائزة ألبرت السكر للبحوث الطبية األساسية عام 1994 
أنظر  األعضاء)207-203(.  وظائف  أو  الطب  في  عام 1997  نوبل  وجائزة 

شكل 43.

 

 

 

 

  
شكل 43  ستانلي بن بروسنر خبير األوبئة والحائز على جائزة نوبل 

في  • الباطني  الطب  أستاذ   )Richard P Wenzel( ونزل  ريتشارد 
فرجينيا؛  والية  ريتشموند،  في  فرجينيا  كومونولث  بجامعة  الطب  كلية 
في  العدوى  في  التحكم  دليل  ومؤلف  المعدية،  األمراض  جمعية  ورئيس 

المستشفيات)208-209(. أنظر شكل 44.
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شكل 44 ريتشارد ونزل خبير األوبئة 

العالمية  • المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة  الدكتور محمد هيثم الخياط نائب 
س العلوم  في إقليم شرق المتوسط، ومدير البرنامج العربي فيها سابقا. درَّ
الطبية في كلية الطب في جامعة دمشق، وكلية الطب في جامعة بروكسل، 
وحصل على درجة الدكتوراة في الطب من كلية الطب في جامعة دمشق، 
التعليم العالي من جامعة بروكسل في بلجيكا. عضو مجمع  وشهادة أهلية 
اللغة  ومجمع  عمان،  فى  العربية  اللغة  ومجمع  دمشق،  في  العربية  اللغة 
الهندي،  العلمي  والمجمع  العراقي،  العلمي  والمجمع  القاهرة،  في  العربية 
في  علمية  جمعية   20 من  أكثر  في  وعضو  للعلوم،  نيويورك  وأكاديمية 
مختلف أنحاء العالم؛ عضو مجلس أمناء المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، 
 20 اآلن  حتى  أصدر  المتوسط.  لشرق  الصحية  المجلة  تحرير  ورئيس 
كما  المعاجم،  بعض  ومنها  واإلنجليزية،  والفرنسية  العربية  باللغات  كتابًا 
نشرت له عشرات المقاالت باللغة العربية والفرنسية واإلنجليزية واأللمانية 

واإليطالية في مختلف المجاالت)212-210(. 
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الحاصل على نوبل

من المرشحين للشراكة في مدرسة بحوث الطب الحيوي من الحاصلين على جائزة 
نوبل:

باري جيمس مارشال. •

بيتر مانسفيلد.  •

جون سالستون. •

ستانلي بن بروسنر. •

ماريو كابيتشي. •

لوك مونتانييه. •

مدرسة بحوث الديناميكية البشرية

شكل 45 يرصد المرشحين من الخبراء المتخصصين والحائزين على جائزة نوبل 
لمدرسة بحوث الديناميكية البشرية.

الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة بحوث 
الديناميكية البشرية.

P الحج والعمرة
د. عادل أحمد بوشناق)213(.  •

•  Anders Fredrik( جوهانسون  فردريك  ــدرز  آن الدكتور  األستاذ 
 Swiss Federal( بمؤسسة التقنية الفدرالي السويسري )Johansson
سويسرا؛  بزيوريخ،   )ETH( أو   )Institute of Technology
متخصص في التحكم في التجمعات الكبيرة وحركة مرور السائرين على 
األقدام في األماكن المزدحمة ومرور السيارات والحافالت وخالفه)223-214(. 

أنظر شكل 46.
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•  Center for( المستدامة  الحركة  بحوث  مركز  مدير  رخا؛  هشام  د. 
Sustainable Mobility( في مؤسسة فرجينيا تك للمواصالت بمؤسسة 

فرجينيا بوليتك وجامعة الوالية)224-2388(. أنظر شكل 47.

شكل 45 المرشحون لمدرسة بحوث الديناميكية البشرية
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شكل 46  أندرز فردريك جوهانسون خبير في الحشود والمرور

شكل 47 د. هشام رخا خبير في النقل والمرور وحركة المشاة

P النقل والمرور
الهندسة  • قسم   )Michael Cassidy( كاسيدي  مايكل  الدكتور  األستاذ 

المدنية في جامعة كاليفورنيا ببركلي، متخصص في إدارة وتنظيم المرور 
الطوارئ)273-239(.  في حاالت  المدن  وإخالء  الطرق،  ازدحام  في ساعات 

أنظر شكل 48.

د. هشام رخا. •

األستاذ الدكتور آندرز فردريك جوهانسون. •

د. عادل أحمد بوشناق. •
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شكل 48 مايكل كاسيدي خبير في النقل والمرور

الحاصل على نوبل

جائزة  • من  جزء  على  حاز   )Daniel Sperling( سبرلنج  دانيال 
المناخية  للتغيرات  الــدولــيــة  اللجنة  مــع  للسالم   2007 ــام  ع نوبل 
 Intergovernmental Panel on Climate Change(
الجهة  وتعتبر  المتحدة؛  األمم  لهيئة  تابعة  دولية  IPCC(((؛ وهي منظمة 
الحراري وتأثيراته. وهو مدير  النافذة في مجال دراسة االحتباس  العلمية 
مؤسسة دراسات النقل في جامعة كاليفورنيا- دافيس؛ وذلك لتطوير وقود 

النقل وتقنية الوقود المتطورة)274-284(. أنظر شكل 49.
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شكل 49 دانيال سبرلنج خبير في النقل والمواصالت وحاصل ضمنيا على جائزة نوبل

مدرسة بحوث الشؤون المعيشية

شكل 50 يرصد المرشحين لمدرسة بحوث الشؤون المعيشية والحائزين على جائزة 
نوبل.
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شكل 50 الخبراء والحاصلون على جائزة نوبل المرشحون لمدرسة بحوث الشؤون المعيشية

الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة 
بحوث الشؤون المعيشية.

P العلوم االجتماعية
أستاذ  •  )James Campbell Quick( كويك  كامبل  جيمس  الدكتور 

 John( السلوكيات التنظيمية، وأستاذ كرسي جون وجودي جوولسبي
أكاديمية  في   )and Judy Goolsby Distinguished Professor
له  تكساس.  جامعة  في  التدريس  في  متميز  وأستاذ  للقيادة  جوولسبي 
أكثر من مائة مؤلف بعشر لغات؛ وهو زميل في عدة مؤسسات طب 
نفسي. وعمل مستشارا لمجلس الصحة بوزارة الدفاع)285-291(. أنظر 

شكل 51.
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شكل 51  جيمس كامبل كويك خبير في العلوم االجتماعية

P االقتصاد اإلسالمي
هربرت جروبل )Herbert G. Grubel(؛ أستاذ االقتصاد متقاعد في  •

جامعة سيمون فريزر وزميل رفيع في مؤسسة فريزر، فانكوفر، بريتش 
كولومبيا، كندا. حاصل على الدكتوراة من جامعة ييل في الواليات المتحدة 
وبرلين،  وبنسلفانيا،  وشيكاغو  ستانفورد  جامعات  في  درس  األمريكية؛ 
مجلس  عضو  وكانبرا.  وبولونيا،  وأكسفورد،  تاون،  وكيب  وسنغافورة، 

إدارة أمانا)292-302(. أنظر شكل 52.

دفيد بدكوك )David Musa Pidcock( عضو شرف مجلس بحوث  •
االقتصاد في بريطانيا ومدير مؤسسة االقتصاد المنطقي؛ ومؤسس الجمعية 

الوطنية لضحايا الغش وسوء أداء البنوك)303(.

الفقه  • قسم  ورئيس  أستاذ  داغي؛  القرة  الدين  محي  على  الدكتور  األستاذ 
واألصول في كلية الشريعة، جامعة قطر. حاصل على بكالوريوس الشريعة 
والقانون وحاصل على الدكتوراة في مجال العقود والمعامالت المالية من 
الشرعية  والرقابة  الفتوى  لهيئة  تنفيذي  عضو  أو  رئيس  األزهر.  جامعة 
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لعدد من البنوك اإلسالمية، وشركة التأمين اإلسالمي داخل قطر وخارج 
قطر، منها: بنك دبي اإلسالمي، وبنك المستثمرين في البحرين، واألولى 
لالستثمار في الكويت. له مؤلفات عديدة تشمل: فقه الشركات، وبحوث في 
االقتصاد اإلسالمي، ومبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الشريعة 
والقانون المدني، والمصارف والتأمين، وقاعدة المثال والقيمة وأثرها على 

الحقوق وااللتزامات مع تطبيق معاصر على نقودنا الورقية.

شكل 52 هربرت جروبل خبير في االقتصاد اإلسالمي

الحاصل على نوبل

دانيال مكفادن )Daniel L. McFadden(؛ أستاذ كرسي إي موريس  •
بركلي.  كاليفورنيا  جامعة  في  لالقتصاد   )E. Morris Cox( كوكس 
وهو حائز على جائزة نوبل في االقتصاد عام 2000؛ حيث وضع طرقاً 
ونظرياٍت إحصائية لتحليل سلوكيات األفراد والعائالت الذين يعتبرون من 
آليات العلوم االجتماعية. أجرى تجارب في علم النفس المعرفي، والتحليل 
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االقتصادي وتفسير البيانات االقتصادية. حيث درس طريقة الرد على أسئلة 
الناس في الدراسات االقتصادية. وقد طور طرق إجراء الدراسات والتجارب 
على االنترنت لدراسة هذه المسائل، بدعم من المعهد الوطني للشيخوخة في 
المعهد الوطني للصحة وقد عمل على تحسين الوضع االقتصادي للمسنين 
األمريكيين والنظر في مسائل مثل كفاية ترتيبات السكن، والتخطيط المالي، 

والتسليم وتكاليف الخدمات الصحية)304-306(. شكل 53.

االقتصاد  • أستاذ  )Paul Robin Krugman(؛  كروجمان  روبين  بول 
في  والدولية  العامة  للشؤون  في مدرسة وودرو ولسون  الدولية  والشؤون 
جامعة برنستون. فاز بجائزة نوبل لالقتصاد عام 2008؛ وقالت األكاديمية 
الملكية السويدية للعلوم أنها منحته الجائزة اعترافا بصياغته نظرية جديدة 
العالم.  العمرانية على مستوى  التحوالت  التي تحرك  األسئلة  لإلجابة عن 
كانت  التي  البحث  مجاالت  دمج  من  تمكن  أنه  بيانها  في  اللجنة  وأضافت 
متباينة في السابق للتجارة العالمية مع الجغرافيا االقتصادية)307-312(. شكل 

.54

السابق في جامعة »شيتاجونج”  • االقتصاد  أستاذ  البروفيسور محمد يونس 
 Grameen( إحدى الجامعات الكبرى في بنغالديش، ومؤسس بنك جرامين
Bank(، إلقراض الفقراء بنظام القروض متناهية الصغر التي تساعدهم 
على القيام بأعمال بسيطة تدر عليهم دخال معقوال؛ وقد حصل على جائزة 

نوبل في السالم لعام 2006)313-320(. شكل 55. 

مدرسة بحوث التقنيات المتطورة

شكل 56 يرصد المرشحين لمدرسة بحوث التقنيات المتطورة والحائزين على جائزة 
نوبل.
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شكل 53 دانيال ليتل مكفادن حائز على جائزة نوبل في االقتصاد

شكل 54 بول كروجمان حائز على جائزة نوبل في االقتصاد
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شكل 55 البروفسور محمد يونس االقتصادي الحائز على جائزة نوبل

شكل 56 الخبراء الخارجيون الحائزون على جائزة نوبل والمرشحون لمدرسة بحوث التقنيات 

المتطورة

الخبراء العالميون

أنشطة  المتخصصين في جوانب من  العالميين  الخبراء  يلي ذكر لبعض  فيما 
مدرسة بحوث التقنيات المتطورة.
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P النانو تكنولوجي
وأستاذ  • باريس-جنوب،  جامعة  في  أستاذ   )Albert Fert( فيرت  ألبرت 

غير متفرغ في جامعة والية ميتشجان األمريكية؛ والمدير العلمي للوحدة 
ثال في  العلمية ومجموعة  للبحوث  القومي  المركز  للفيزياء في  المشتركة 
 2007 عام  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  حائز   .1995 منذ  أورســاي 
 Giant( الضخمة”  المغناطيسية  “المقاومة  تكنولوجيا  اكتشافه  بسبب 
التقنيات  في  ثورة  “شكلت  التي   ))magnetoresistance )GMR
هذا  ويشهد  الصلب”.  القرص  على  المخزنة  المعلومات  قراءة  تتيح  التي 

المجال من العلوم الدقيقة )نانوساينس( ازدهارا كبيرا)321-330(. شكل 57.

بيتر أندريا جرونبيرج )Peter Andreas Grünberg( أستاذ في معهد  •
عام  الفيزياء  في  نوبل  جائزة  على  حائز  بألمانيا.  يولش  فورشونغسنتروم 
2007 مع ألبرت فيرت بسبب اكتشافه تكنولوجيا “المقاومة المغناطيسية 
الضخمة التي شكلت ثورة في التقنيات التي تتيح قراءة المعلومات المخزنة 
)نانوساينس(  الدقيقة  العلوم  المجال من  الصلب. ويشهد هذا  القرص  على 

ازدهارا كبيرا)331-341(. شكل 58.

الحاصل على نوبل

ألبرت فيرت •

بيتر أندريا جرونبيرج. •

1999.؛  • لسنة  الكيمياء  في  نوبل  جائزة  على  حاصل  زويل؛  حسن  أحمد 
واحد  من  أقل  في  التفاعالت  تجري  حيث  الفيمتو؛  كيمياء  في  إلنجازاته 
اوباما  باراك  الرئيس  مجلس  وهو عضو  الثانية؛  من  مليار  المليون  على 
الدفاع والطاقة واالقتصاد والتعليم  العلوم والتقنية الستشارات  لمستشاري 
والتقنية. أستاذ كرسي لينوس باولينج في الكيمياء الفيزيائية وأستاذ الفيزياء 
في جامعة كالتيك، وتم اختياره ليكون عضواً في المجلس االستشاري في 
جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية)351-342(. 

شكل 59.



125

ون
ملي

عا
 ال

اء
رب

خل
: ا

س
خلام

ل ا
ص

لف
ا

شكل 57  ألبرت فرت الحائز على جائزة نوبل البتكاراته في النانو تكنولوجي

شكل 58 بيتر اندرياس جرينبرج الحائز على جائزة نوبل مع ألبرت فرت في النانو تكنولوجي
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شكل 59 أحمد حسن زويل الحائز على جائزة نوبل ألبحاثه في الفيمتو تكنولوجي

مدرسة بحوث الطاقة

شكل 60 يرصد المرشحين لمدرسة بحوث الطاقة من الخبراء الخارجيين والحائزين 
على جائزة نوبل.
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شكل 60 المرشحون من الخبراء الحائزين على جائزة نوبل لمدرسة بحوث الطاقة

الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة 
بحوث الطاقة.

P الطاقة الكهربائية
العالمي  • المركز   )Dr. A. David Rossin( روسين  دافيد  إيه  دكتور 

 International Security and( األسلحة  انتشار  من  والحد  لألمن 
Arms Control( بجامعة استانفورد؛ والرئيس السابق للجمعية النووية 
الطاقة  الطاقة لشؤون  األمريكية )1992-1993(، وعمل مساعدا لوزير 
بمؤسسة  النووي  األمان  تحليل  لمركز  ومديرا   ،)1987-1986( النووية 
بحوث الطاقة الكهربائية إيبري )EPRI(؛ ومديرا لبحوث الطاقة والبيئة 
 ).Commonwealth Edison Co( إديسون  في شركة كومونولث 
)Argonne National Laboratory(؛  القومي  أرجون  ومعمل 
  .)353-352()TII-VA( إنترناشونال  تكنولوجي  شركة  إدارة  مجلس  وعضو 

شكل 61.
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متميز  • هندسة  أستاذ   )Robert E. Uhrig( يوريج  روبــرت  دكتور 
الهندسة  )Distinguished Professor of Engineering( بقسم 
النووية، جامعة تنيسي )University of Tennessee( وعالم متميز 
 ،)Oak Ridge National Laboratory( بمعمل أوك ريدج الوطني
 Center for( وتطبيقاتها  العصبية  الشبكات  هندسة  مركز  ومدير 
بوالية  بنكسفيل،   )Neural Engineering and Applications
آند اليت سابقا، وخريج جامعة والية  بور  فلوريدا  تنيسي؛ ووكيل شركة 

أيوا، إيمز، والية أيوا)354-360(. شكل 62.

شكل 61 دافيد روسين الخبير في شؤون الطاقة الكهربائية وبحوثها
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شكل 62 روبرت يهريج الخبير في بحوث الطاقة الكهربائية

P الطاقة النووية

السابق لمؤسسة  المدير   )Lynn Edward Weaver( دكتور لين إدوارد ويفر
 ،)Melbourne( ملبورن )Florida Institute of Technology( فلوريدا للتقنية
والية فلوريدا، ومحرر دورية )Annals of Nuclear Energy(، وخريج جامعة 

بردو )Purdue University(، بوالية إنديانا)361-367(. شكل 63.



130

ك عبدالعزيز
يف جامعة املل

حبثية 
س 

شاء مدار
إمكانية إن

شكل 63 لين ويفر الخبير في البحوث النووية

P التالحم النووي وتطبيقاته
في  • الهندسة  كلية  )Joseph L. Cecchi(؛ عميد  د. جوزيف سيكشي 

النووية  الهندسة  وأستاذ  نيومكسيكو؛  والية  ألبكركي،  نيومكسيكو،  جامعة 
في  التقنية  نقل  بدور  تقوم  التي  والتقنية  العلوم  شركة  ومدير  والكيميائية 
في  وعالما  برنستون  جامعة  في  الكيميائية  للهندسة  أستاذا  وكان  الجامعة. 
 Princeton Plasma Physics( البالزما  لفيزياء  برنستون  معمل 
 )SEMATECH( سماتك  لمركز  مديرا  عمل  وقد  Laboratory(؛ 

نيوجرسي المتميز في الحفر بالبالزما)368-386(. شكل 64.

ويليام جوف )William C. Gough(، مخترع وعالم فيزيائي، رئيس  •
مجلس إدارة مؤسسة بحوث العقل البشري )FMBR( عمل مديراً لبرامج 
البديلة  للطاقة  مديراً  ثم  األمريكية  الذرية  الطاقة  هيئة  في  النووي  التالحم 
جامعة  من  كهربائية  هندسة  ماجستير  على  وحاصل  الطاقة،  وزارة  في 

برنستون. وقد شارك في اختراع مشعل البالزما)388-387(.
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شكل 64 د. جوزيف سيكشي الخبير في االلتحام النووي والبالزما وتطبيقاتها

P الطاقة المتجددة
الدكتور ألفريد يونيوني)390-389(.  •

الدكتور جيري لندستروم)394-391(. •

د. على النشار)397-395(. •

الحاصلPعلىPنوبل

بروفسور تشارلز كاو )Charles K. Kao(؛ الحائز على جائزة نوبل في  •
 .)fiber optics( الفيزياء لعام 2009؛ حيث سمي أبو األلياف الضوئية
وقد ساهم بروفسور كاو في بناء مجتمع دولي متشابك، إذ أدت ابتكاراته 
استكشاف  أجهزة  ابتكار  وإلى  اليومية  البشرية  الحياة  تسهيل  إلى  العملية 
علمية حديثة. قام بنقل اإلشارات الضوئية عبر مئة كيلومتر باستخدام ألياف 
من الزجاج النقي. إن القدرة على نقل الفيديو والصوت والمخطوطات عبر 
آالف األميال يعود إلى ابتكاراته. ومن المؤكد أن تلك االبتكارات ستؤدي 
شكل  كبيرة)401-398(.  خسارة  دون  الطويلة  المسافات  عبر  الطاقة  نقل  إلى 

.65
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شكل 65 البروفسور تشارلز كوين كاو الحائز على جائزة نوبل 

مدرسة بحوث الطوارئ

شكل 66 يرصد المرشحين لمدرسة بحوث الطوارئ والحائزين على جائزة نوبل.

شكل 66 المرشحون من الخبراء الحائزين على جائزة نوبل لمدرسة بحوث القضايا الطارئة
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الخبراء العالميون

فيما يلي بعض الخبراء العالميين المتخصصين في جوانب من أنشطة مدرسة 
بحوث الطوارئ.

•  ،)Brent Scowcroft( جنرال القوات الجوية المتقاعد برنت سكوكروفت
شركة  وهي   )The Scowcroft Group( مجموعة  ومؤسس  مدير 
إدارة  في  القومي  لألمن  كمستشار  عمل  وقد  الدولية.  لألعمال  استشارية 
الرئيس جيرالد فورد والرئيس جورج بوش األب. حصل على الدكتوراة من 

جامعة كولومبيا، وتخرج من األكاديمية العسكرية.   شكل 67.

شكل 67 برنت سكوكروفت الخبير في القضايا الطارئة

أستاذ  •  ،).Joseph S. Nye, Jr( الصغير  ناي،  إس  جوزيف  دكتور 
الدولية  للعالقات  المتميزة؛ أستاذ كرسي سلطان عمان  الجامعية  الخدمات 
والعميد السابق لمدرسة كينيدي للحكومة بجامعة هارفارد. وقد درس في 
الدكتوراة  على  إنجلترا، وحصل  في  أكسفورد  وجامعة  برنستون،  جامعة 
من جامعة هارفارد. وقد عمل كمساعد وزير الدفاع لشؤون األمن العالمي، 
ورئيس مجلس المخابرات القومي، ووكيل نائب وزير الخارجية للمساعدة 
في  النجاح  وسيلة  الناعمة:  القوة  كتاب  نشر  وقد  والتقنية.  والعلم  األمنية 
السياسة العالمية؛ وكتاب فهم االضطرابات العالمية، ورواية لعبة القوى: 

قصة واشنطن. شكل 68.
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شكل 68 جوزيف ناي الخبير المرشح لمدرسة بحوث القضايا الطارئة

التعليمية  • البعثات  لمكتب  مديرا  عمل  المجد؛  أبو  كمال  أحمد  الدكتور 
ورئيس  وقاضياً  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  واشنطن  في  المصرية 
والشباب،  األعالم  ثم وزير  واشنطن،  في  الدولي  للبنك  اإلدارية  المحكمة 
اإلنسان؛  لحقوق  القومي  المجلس  رئيس  نائب  وهو  لشباب مصر،  وأميناً 
كما عمل أستاذاً للقانون العام في جامعتي القاهرة والكويت، ومحامياً أمام 
محكمة النقض ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ف مصر. حصل 
اإلسالمية،  الشريعة  ودبلوم  العام،  القانون  ودبلوم  الحقوق،  ليسانس  على 
المقارن،  القانون  في  وماجستير  القاهرة،  جامعة  من  القانون،  ودكتوراة 

جامعة ميتشجان ي الواليات المتحدة األمريكية. شكل 69.

والقضايا  • الطب  بين  تجمع  له من خبرات  بما  الخياط  هيثم  الدكتور محمد 
العامة الطارئة. شكل 70.
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شكل 69 د. أحمد كمال أبو المجد المرشح كخبير لمدرسة بحوث القضايا الطارئة

شكل 70 الدكتور محمد هيثم الخياط الخبير في القضايا الطارئة



الحاصل على نوبل

مارتي اهتيساري )Martti Oiva Kalevi Ahtisaari( الرئيس األسبق  •
لجمهورية فنلندا، والمبعوث الخاص لألمين العام لألمم المتحدة لعملية تحديد 
في عام 2008  للسالم  نوبل  جائزة  المستقبلي. حاز على  وضع كوسوفو 

لمجهوداته التي استمرت عقودا لحل النزاعات الدولية. شكل 71.

شكل 71 مارتي اهتيساري الحائز على جائزة نوبل والمرشح لمدرسة بحوث القضايا الطارئة



خطة استراتيجية 
للتنفيذ والتقييم

الفصل السادس
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خطة استراتيجية للتنفيذ والتقييم
الخطة االستراتيجية

الشروع في مشروع المدارس البحثية يتطلب وضع خطة استراتيجية شاملة للمدارس 
البحثية تتضمن تحديد األولويات للمشروع مع مخطط تنفيذي مبني على تلك األولويات 

وجدول للشروع في تكوين كل منها.

كل  في  والسداد  التنفيذ  في  النجاح  لضمان  عملية ضرورية  االستراتيجية  والخطة 
خطوة يجري اإلقدام عليها في التنفيذ. ويفضل أن تقوم بوضع الخطة لجنة استشارية 
تؤثر على  قد  التي  والخارجية  الداخلية  العوامل  والتعرف على  الراهن  الوضع  لتقييم 
التي قد تواجه  التنفيذ والعقبات  التي تساعد على  القوة  بما في ذلك مصادر  المشروع 
هنا  المذكورة  والقريبة  البعيدة  بالغايات  االعتبار  في  األخذ  يمكن  هذا  المشروع. وفي 

وكذلك الرسالة والرؤية المستقبلية واألهداف.

ويقترح بدء وضع الخطة االستراتيجية بورشة عمل أو أكثر تضم إلى جانب أصحاب 
التدريس  المتهيبين منه، وخاصة أعضاء هيئة  المشروع وكذلك  المنتفعين من  القرار 
البحث  العليا، وعمادة  الدراسة  الجامعة، وعمادة  البحوث في  والمشرفين على مراكز 

العلمي.

التنفيذ

يعقب وضع الخطة االستراتيجية تنفيذ الخطة ويقترح البدء بمدرسة واحدة؛ خاصة 
في المجاالت التي ليس فيها حاجة للتنسيق مع المراكز القائمة. يعقب ذلك تنفيذ خطط 

المدارس األخرى.

تقييم المدارس البحثية

من الممكن استخدام المعايير المستخدمة دوليا في تقييم الجامعات، على أن يجري 
االكتفاء بالمعايير الخاصة بالبحوث وذلك لتقييم نجاح كل خطوة من الخطة التنفيذية، 

ولتقييم النجاح في تحقيق األهداف. 
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لتقييم  مالءمة  واألكثر  للجامعات  الدولي  التصنيف  ف  المطبقة  المعايير  من  ولعل 
المدارس البحثية تصنيف شنغهاي؛ وهو مبني على أربعة معايير أساسية؛ هي جودة 
التعليم، وجودة هيئة التدريس، ومخرجات البحوث، ومعيار توحيد المقاييس. ومن تلك 
المعايير يمكن انتقاء جودة هيئة التدريس، ومخرجات البحوث، كأهم المعايير في تقييم 

المدارس البحثية.

بالنسبة لجودة هيئة التدريس فهي تنقسم إلى شطرين:

جودة أعضاء هيئة التدريس؛ مقياس ما عدا النشر )20%(: أعضاء هيئة التدريس 
في المؤسسة الحائزين على جائزة نوبل وميداليات في مجال تخصصهم. وهؤالء هم 
الجائزة  على  الحائز  كان  لو  أما  الجائزة.  على  الحصول  عند  المؤسسة  في  العاملون 
يعمل في أكثر من مؤسسة فكل مؤسسة تحوز على جزء من الدرجة يتناسب مع نسبة 
عمله فيها. وإذا شارك في الجائزة أكثر من عالم )وهي العادة( فإن كال منهم يشاطر في 

الدرجة. وهناك أوزان مختلفة لفترات الحصول على الجائزة: 

1.00 للفائزين في 2004-2001 •

0.90 للفائزين في 2000-1991 •

0.80 للفائزين في 1990-1981 •

0.70 للفائزين في 1981-1971 •

• -----

0.10 للفائزين في 1920-1911 •

جودة هيئة التدريس؛ مقياس النشر )20%(: عدد الباحثين المشار إليهم في 21 فئة 
علمية واسعة المجال.

أما إنتاج البحوث فيشمل:

أول مخرج للبحوث، مقياس النشر )20%(: عدد المقاالت المنشورة في مجلة ناتشر 
)Nature( ومجلة سينس )Science( في الفترة 1999-2003. ويؤخذ في الحسبان 
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المقاالت المعتادة )ليس المراسالت أو التعليقات(. وفي حالة المؤسسات المتخصصة في 
العلوم االجتماعية واإلنسانية مثل جامعة لندن االقتصادية، ال تعتبر ناتشر وسينس من 
مخرجات البحوث وينتقل الوزن والترتيب الخاص بهذا العنصر إلى مؤشرات أخرى. 

أما الميزان فهو:

1.00 للمؤلف المراسل 

0.50 لمؤسسة المؤلف األول؛ أو لمؤسسة المؤلف الثاني إذا كانت مؤسسة المؤلف 
األول هي نفسها مؤسسة المؤلف المراسل 

0.25 لمؤسسة المؤلف التالي 

0.10 لمؤسسات المؤلفين اآلخرين

ثاني مخرج للبحوث، مقياس النشر )20%(: عدد المقاالت التي تغطيها قائمة مراجع 
العلوم المتوسعة وقائمة مراجع العلوم االجتماعية لعام 2003؛ وتشمل فقط المقاالت 

العادية.

وبهذا فإن 60% من الدرجة الكلية قائم على بيانات المراجع والنشر)402-404(. وجدول 
2 يوضح عملية ترتيب الجامعات.

إن المرجعية المستخدمة في عملية تقييم الجامعات وترتيبها هي التي تصدرها مؤسسة 
المعلومات العلمية )آيسي( التي أنشئت عام 1958. وقد كانت أول قائمة للمراجع تشمل 
1.4 مليون مرجع عام 1964. وقد انتقلت ملكية أيسي إلى شركة تومسون في 1992.

واليوم توفر »شبكة العلوم« معلومات عن المراجع الحاضرة والماضية بما في ذلك 
ملخصات المؤلف واألدبيات المذكورة في 8,700 دورية من مجاالت العلوم الرائدة في 

العالم والتي تغطي أكثر من مائة تخصص وتعود إلى عام 1900.
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جدول 2 تصنيف شانغهاي

الوزن النسبيالمعيار
10%جودة التعليم 

20 %جودة أعضاء هيئة التدريس )ما عدا النشر( 
20 %جودة أعضاء هيئة التدريس )بما في ذلك  النشر(

20 %مخرجات البحث العلمي )أول مخرج(
20 %مخرجات البحث العلمي )ثاني مخرج(

10 %معيار توحيد المقاييس

قائمة المراجع تستخدم عادة في اإلشارة إلى قائمة مراجع العلم، وقائمة مراجع العلوم 
االجتماعية وقائمة مراجع الفنون واإلنسانيات التي تصدرها شركة تومسن في فيالدلفيا.  

أما شبكة المعرفة فتوفر ما يلي:

قاعدة بيانات متكاملة  •

قائمة مراجع العلم •

قائمة مراجع العلوم االجتماعية •

تقارير مراجع الدوريات •

آليات تحليلية: عامل الفعالية ومؤشرات علمية أخرى رئيسة •

الباحثين  استخدام  مدى  تنبئ عن  هامة  المقاالت مؤشرات  وتعداد  المرجعية  إن  ثم 
الحاليين لكل من الدوريات:

المرجعية الكلية: تشير المرجعية الكلية إلى عدد المرات التي يشار فيها إلى  •
قاعدة  الدوريات في  تلك  بما في ذلك  الدورية  المجالت  كل دورية بجميع 

بيانات مؤسسة المعلومات العلمية في العام الجاري

الدورية  • نفس  نشرتها  مقالة  إلى  دورية  من  إشــارات  الذاتية:  المرجعية 
ومدرجة في المرجعية الكلية؛ غير أن بعض المجالت الدورية المرصودة 
في تقارير مراجع الدوريات ربما كانت مجالت مشاراً إليها فقط وفي هذه 
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الحالة فهي ال تحتوي على مرجعية ذاتية

كما أن عامل الفاعلية مقياس لعدد المرات التي يشار فيها إلى مقالة عادية على أنها 
الدورية  المجالت  العديد من  أن  الواقع  في سنة محددة؛ وفي  دورية  في مجلة  مرجع 

تعيش أو تموت وفق صيغة حسابية بسيطة تتضمن عامل الفاعلية. 

إلى  الجارية  السنة  في  اإلشارات  عدد  قسمة  طريق  عن  يحسب  الفاعلية  وعامل 
المصادر المنشورة في المجلة خالل العامين الماضيين. ولحساب عامل الفاعلية لمجلة 
أرشيفها  في  باختبار 7,500 مجلة دورية  آيسي  تومسون  تقوم مؤسسة  دورية “س” 
لتحديد عدد اإلشارات إلى “س” خالل العامين الماضين، وهذا يشكل البسط؛ أما مقام 
الكسر فهو عدد المقاالت التي نشرتها المجلة “س” في العامين الماضيين من مقاالت 

البحوث األصلية ومقاالت العرض التفصيلي والنقدي لموضوعات منتقاة.

وعامل الفاعلية مصمم بحيث يمكن للمجالت الدورية الصغرى المنافسة مع المجالت 
الدورية الكبرى؛ إال أن القياسات تنحاز ضد المجاالت التي تتقدم ببطء، مثل الرياضيات 
إلى أي مرجع يزيد عمره عن سنتين ال  بينما اإلشارة  قديمة،  إلى مراجع  التي تشير 
يدخل في حساب عامل الفاعلية. هذا بينما بعض المجالت تتحايل على ثغرات في صيغة 
حساب عامل الفاعلية، وذلك بإضافة مقاالت إخبارية ومقدمات تحريرية إلى صفحاتها. 
ورغم أن تلك المقاالت ال تدخل ضمن مقام الكسر فإن اإلشارة إليها تدخل ضمن البسط؛ 

وبهذا يرتفع عامل الفاعلية للمجلة)405(.

على سبيل المثال؛ يمكن حساب عامل فاعلية المجلة الدورية »س« عام 2004 كما 
يلي: 

عدد اإلشارات في عام 2004 )إلى المقاالت في »س«(  = أ 

إلى مقاالت نشرت في عام 2002  عدد اإلشارات في عام 2004   = ب 
وعام 2003 )هذا الرقم شريحة من أ(

عدد المقاالت التي نشرت في »س« عام 2002 وعام 2003  = ج 
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عامل الفاعلية لمجلة »س« في عام 2004    = د 

ب ÷ ج  =  

فيها  ينشرون  التي  المجالت  انتقاء  في  الفاعلية  عامل  الباحثون  يستخدم  أن  يمكن 
أعمالهم بهدف الزيادة من تأثير بحوثهم ورفع مستوى جامعاتهم عند تقييمها.

قسم  كآلية إلدارة  والباحثين  المكتبات  القائمين على شؤون  الفاعلية  يفيد عامل  كما 
المجالت العلمية في المكتبة؛ باإلضافة أو الحذف.

كذلك يمكن استخدام عامل الفاعلية لتوفير تقييم تقريبي للمجالت الدورية التي نشر 
األتراب  تقييم  مثل  أخرى  اعتبارات  بمصاحبة  ذلك  يجري  أن  ويفضل  األفراد،  فيها 

واإلنتاجية ومعدل الرجوع إلى كتابات الشخص من المتخصصين.

وفي حالة التقييم األكاديمي ليس من المالئم في بعض األحيان استخدام فاعلية المجلة 
لتقدير مرات اإلشارة إلى مقالة نشرت حديثا؛ كما أنه ال يفضل استخدام عامل الفاعلية 

وحده في تقييم بحث دون استخدام تقييم األنداد.  

إن قائمة المجالت ذات الفاعلية القصوى تفصح عن إحدى مثالب القياسات؛ فمقاالت 
العرض الشامل يشار إليها في العديد من المقاالت عن مقاالت البحوث األصلية، ولذلك 
فإن 7 من 15 من المجالت الكبرى ذات الفاعلية القصوى مجالت عرض عام للبحوث؛ 
التي  المجالت  تضمين  إلى  البحوث  مجالت  محرري  بعض  قيام  إلى  ذلك  أدى  وقد 
من  المجلة  وإنقاذ  الفاعلية  عامل  رفع  أمل  على  مراجعة وعرض  مقاالت  يحررونها 

االندثار.

األحياء والطب،  تغطي علم  التي  المجالت هي  أكبر  أن  إلى  تشير  قائمة  جدول 3 
والذي يعمل فيه باحثون نشيطون أكثر من الباحثين في العلوم الطبيعية، وبالتالي فإن 
المقاالت تجذب االنتباه وبالتالي ويشار إليها أكثر من غيرها من المقاالت العلمية. ولهذا 
السبب فإن شركة تومسون آيسي التي تنشر عوامل الفاعلية توصي بمقارنة المجالت 

مع بعضها في نفس المجال)406(.
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جدول 3 أمثلة لعامل الفاعلية

المجلة

اإلشارة في 2004 
إلى المقاالت 

من 2002 إلى 
2003

المقاالت المنشورة 
من 2002 إلى 

2003

عامل 
الفاعلية

المراجعة السنوية 
للمناعة

2,6745152.431

مجلة السرطان لألطباء 
الممارسين

1,4693344.515

28,69674438.570مجلة نيوإنجلند للطب
مراجعات ناتشر 

للسرطان
5,44714936.557

مراجعات وظائف 
األعضاء

2,0696133.918

مراجعات ناتشر ألحياء 
الخلية الجزيئية

4,87614733.170

مراجعات الفيزياء 
الحديثة

2,2947032.771

مراجعات ناتشر 
للمناعة

4,93715132.695

56,2551,73632.182ناتشر )الطبيعة(
55,2971,73631.853ساينس )العلوم(

المراجعة الحولية 
للكيمياء الحيوية

1,6405231.538

9,92931831.223ناتشر الطب
17,80062728.389الخلية

7,53127327.586ناتشر الوقاية
مجلة جمعية الطب 

األمريكية
18,64875124.831
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إن البحوث الحديثة في الجامعات الكبرى لم تعد قاصرة على مجرد التدقيق في قضية 
بحثية ضيقة والتعمق فيها بإسهاب، أو تنقيح نتائج توصل إليها الباحثون قديما بتناول 
جوانب جديدة من القضية، بل إنها تتجه إلى ابتكار ما هو جديد سواء علميا أو تقنيا، وربما 
التطرق إلى آفاق لم يتطرق إليها أحد من قبل. كما أن جامعات البحوث لم تعد تكتفي 
بالتركيز على البحوث األساسية التي هي في عزلة عن األنشطة الصناعية والتجارية، 
بل إنها تتجه إلى إنتاج ما ينفع عامة الناس من فكر ومعرفة وتقنية، كما أن العديد منها 
يلجأ إلى البحوث كعملية إما خدماتية تدر على الجامعة بعائد أو كعملية إنتاجية لتزويد 
التراخيص الستخدام ملكياتها  الجامعة ريعا من  بمنتجات جديدة، بحيث تجني  السوق 
الفكرية. كذلك فإن بعض الجامعات تستضيف خبراء في التسويق والمبادرات التجارية 
للقيام بدورات تدريبية للباحثين على تسويق أفكارهم ونتائج بحوثهم وعلى القدرة على 

تحويل المعرفة إلى منتجات. 

وفي واقع األمر فإن البحوث التي تؤدي إلى منتجات معرفية نافعة تحتاج إلى تآزر 
خبرات مختلفة، ال تتعدى حواجز التخصصات العلمية الدقيقة فحسب بل تتجاوز أسوار 
الجامعة وربما تقتضي اللجوء إلى ما وراء الحدود الجغرافية للدولة. لهذا أصبح لزاما 
على الجامعات الواعدة أن تشجع الشراكة بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين بما في 
أو  أو قسم  العليا في مشاريع بحثية ضخمة ال تقتصر على كلية  الدراسات  ذلك طلبة 
تخصص. وربما اقتضى األمر االستعانة بخبراء من خارج الجامعة سواء من جامعات 
أخرى أو مؤسسات بحثية خاصة أو من قطاع الخاص، هذا إلى جانب االستفادة من 

معرفة وتجارب الخبراء خارج الوطن.

هذا التحول الكبير في منهج البحوث يعتبر ثورة بناءة في التعليم العالي وخاصة في 
الدراسات العليا، حيث أن على القائمين بالبحوث الخروج عن عزلة صوامع البحث إلى 
معترك الحياة، وخلع مسوح الرهبانية واستبداله بارتداء ثياب المعامل وورش اإلنتاج، 
إلى جانب التحول من التصورات الشائعة من أن العمل بالبحوث درب من دروب الزهد 
إلى النظرة الواقعية القائمة على أن التوغل في المعرفة ال بد أن يؤدي إلى نمو اقتصادي 



وبشري للمجتمع وللفرد كذلك. وهذا ال يتحقق حتى يصبح في مقدور األبحاث الجامعية 
أن تدر عائدا ماليا على الجامعة يضمن استمرار مشوارها التعليمي ويقلل من اعتمادها 
القصيرة  البحثية  التعاقدات  على  أو  الجامعية،  الرسوم  وعلى  الحكومي،  الدعم  على 
المدى، بل يقيض الظروف المالئمة لدعم العديد من الباحثين الناشئين المتحفزين للولوج 
في خضم المعرفة واإلدالء بدلوهم في عمليات االبتكار. كما يصبح في مقدور الجامعة 
في  الوعرة  الطرق  سلوك  بمقدورهم  الذين  المبتكرين  الباحثين  من  جديد  جيل  تربية 
التي قد تعود عليهم بفوائد مادية إلى جانب تحقيق بعض  التحديات  البحث، ومواجهة 
جوانب النشوة المعنوية واإلثراء المعرفي. وبهذا تكرس الجامعة دعائم تفوقها العلمي 
بمصادر  وتزويدهم  أفضل  معامل  ببناء  الباحثين  مكافأة  سبل  لها  تتوفر  بينما  والتقني 

معرفة أكفأ، إلى جانب العناية برفاهيتهم الشخصية.

وكأي حركة تغيير هادفة وبناءة يلزم وجود نماذج حية يحتذي بها الباحثون لحفزهم 
والذي  بالمكاره  المحفوف  الوعر  البحوث  طريق  في  السير  ومواصلة  اإلقدام  على 
تعترضه حواجز عديدة، وصعوبات فيها تحديات متنوعة، هذا إلى جانب إيجاد أجواء 

بحثية يشارك في إيجادها شخصيات تمارس البحث كمنهج حياة.

من هذا المنطلق يمكن االنتفاع بعلماء مشهود لهم بالمعرفة من خالل تميزهم العالمي 
مثل أولئك الحائزين على جائزة نوبل، إلى جانب الباحثين من ذوي الخبرة الطويلة ممن 
أثروا حقول المعرفة بإسهاماتهم العلمية. ذلك ألن تهيئة البيئة الثرية بالمعرفة والمشجعة 

للباحثين والتي تبث بينهم روح المنافسة هي التي تدفع الباحثين إلى االبتكار.

وبالطبع إن جلب الباحثين ذوي الخبرة وتوفير المثل التي يحتذى بها ال يكفي، إذ إن 
على فرق البحوث االستفادة القصوى من وجود هؤالء حتى يتخرج على أيديهم قادة 

يصبحون مثال للجيل القادم من الباحثين.
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