التقرير التفصيلي لفعالية " واحة البحث العلمي (: )1
اللقاء املفتوح مع املشاركات يف برنامج مهارات البحث العلمي التاسع" للعام اجلامعي 1341هـ
فعالية واحة البحث العلمي ( :)1اللقاء املفتوح مع املشاركات يف برنامج مهارا ت البحث العلمي التاسع" :
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(مرفق اإلعالن)

بدأ مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية بتنفيذ فعالية "واحة البحث العلمي( :)1اللقاء املفتوح مع
املشاركات يف برنامج مهارات البحث العلمي التاسع" ضمن أنشطة مهارات البحث العلمي وذلك يف
حديقة الفناء اخللفي للمخترب املركزي ومركز األمري نايف بن عبدالعزيز لألحباث الصحية يوم
األربعاء بتاريخ 1341/2/52هـ املوافق 5112/5/55م للفصل الدراسي الثاني 1341/1342هـ ,تهدف هذه
الفعالية إىل:
 .1كيفية التغلب على املشاكل واملعوقات اليت تواجه كل باحثة.
 .5إيصال اخلربات املارتاكمة إىل طالبات الدراسات العليا.
 .4االستفادة من خربات باحثات هلن خربة يف جمال البحث العلمي.
 .3كسر احلاجز النفسي بني الطالبات وعضوات هيئة التدريس ليتم حل مشاكلهن البحثية يف
شكل ودي.

افتتـ ـاح الفعالية :
افتتحت سعادة الدكتورة  /مها داغستاني -مديرة مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية فعالية
"واحة البحث العلمي ( : )1اللقاء املفتوح مع املشاركات يف برنامج مهارات البحث العلمي التاسع"
وذلك يوم األربعاء بتاريخ 1341/2/52هـ املوافق 5112/5/55م  ,حبضور سعادة الدكتورة  /ناديا
الغرمييل – عميدة أقسام العلوم والدراسات الطبية وسعادة الدكتورة  /شروق اخلليفة – وكيلة
أقسام العلوم والدراسات الطبية وسعادة الدكتورة  /عبري املصري -وكيلة عمادة البحث العلمي
لألقسام النسائية وسعادة الدكتورة  /مي الراشد –وكيلة كلية العلوم الطبية التطبيقية وسعادة
الدكتورة  /سارة الرشود –وكيلة كلية التمريض ,ومجع كبري من وكيالت األقسام :العلوم والعلوم
الطبية التطبيقية والصيدلة والتمريض وعلوم احلاسب واملعلومات والطب وطب األسنان وعلوم
األغذية والتغذية الالتي أضفن بصمة مجيلة وشاركن الطالبات األجواء امللهمة.
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بدأت الفعالية يف متام الساعة  0:41صباحًا بكلمة الارتحيب باحلضور ألقتها سعادة مديرة مركز
حبوث الدراسات العلمية والطبية الدكتورة  /مها داغستاني جاء فيها :
احلمدهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني  ,نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد,
يف منتصف كل عام مليء باجلد واالجتهاد يأتينا يوم تسود فيه روح احملبة واإلجيابية ,يف يوم رائع
وأجواء شتوية لطيفة وجلسة حوارية علمية مع عضوات هيئة التدريس وباحثات وطالبات حبماس
علمي وأهداف حبثية وأفكار خالقة ,بأجواء بعيدة عن الرمسية بأجواء هلا عبق التاريخ جبلسة شعبية,
نتطلع ألن نستمع ألرائكن وحواراتكن وتبادل األفكار واملقارتحات البحثية ومناقشة أي معوقات حبثية
ميكن أن تواجهها طالبة الدراسات العليا واالجابة عن أي استفسارات ختص مهارات البحث العلمي
وأدواته ,يف جو استثنائي من التفاعل واملشاركة املتميزة بني الطالبات الباحثات وعاملاتنا القديرات يف
جماالت علمية متعددة ,وبقدر ما حققنا من اجنازات فإنه ما زال أمامنا الكثري الذي يتعني القيام به
لتحقيق االستفادة القصوى من مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية لصاحل طالبة الدراسات
العليا لتعزيز مفهوم البحث العلمي.
كما أود أن أشكر عمادة البحث العلمي ممثلةً بسعادة األستاذ الدكتور  /خالد احلميزي – عميد
عمادة البحث العلمي وسعادة الدكتورة  /عبري املصري

-وكيلة عمادة البحث العلمي لألقسام

النسائية لِما يقدمونه من دعم واهتمام وتشجيع لكل ما يعزز مهارات البحث العلمي لطالباتنا وباحثاتنا
العزيزات.
وإذ نرحب بكن يف هذه الفعالية ونتمنى للجميع املزيد من الرقي والرفعة والتميز ملنسوبات جامعتنا األم
جامعة امللك سعود.
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حضرن عضوات هيئة التدريس كمشاركات للفعالية يف برنامج مهارات البحث
العلمي التاسع":
 .1سعادة األستاذ الدكتور  /هند اخلليفة –كلية علوم احلاسب واملعلومات
 .5سعادة األستاذ الدكتور  /ارمجند وارسي –عاملة أحباث يف املخترب املركزي
 .4سعادة األستاذ الدكتور /عفاف األنصاري –عاملة أحباث يف املخترب املركزي
 .3سعادة الدكتورة  /بدرية العبدالكريم –كلية علوم األغذية والزراعة
 .2سعادة الدكتورة  /منال الشدي –كلية طب األسنان
 .6سعادة الدكتورة  /إسراء الطريقي –كلية علوم احلاسب واملعلومات
 .2سعادة الدكتورة  /هديل القفيدي –كلية الصيدلة
 .1سعادة الدكتورة  /هزار يعقوب –كلية الصيدلة
 .0سعادة الدكتورة  /حفيظة هيدرو –كلية علوم احلاسب واملعلومات
 .11سعادة الدكتورة  /صباح أنصار –كلية العلوم الطبية التطبيقية
 .11سعادة الدكتورة  /أماني الغامدي –كلية العلوم
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(مرفق اإلعالن)
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حلقة النقاش بني طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس :
مت فتح احلوار بني طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس املشاركات يف برنامج مهارات
البحث العلمي التاسع ,إذ بدأت العضوات بسرد قصص جناحهن والتغلب على العوائق واملشاكل اليت
واجهتهن يف بداية مشوارهن البحثي ,ثم بعد ذلك شاركت الدكتورة  /بدرية العبدالكريم –عضوة
جملس إدارة مركز حبوث الدراسات العلمية والطبية طالبات الواحة املقارتحات اليت تنصب حول جودة
البحث العلمي وكيفية حتويل البحوث إىل منتج خيدم االقتصاد املعريف.
بعد ذلك ألقت الدكتورة  /هزار يعقوب سؤال عن مدى استفادة الطالبات من برنامج مهارات البحث
العلمي ,وهنا تتالت االجابات اليت تثلج الصدر وتبني مدى فعالية وأهمية هذا الربنامج للطالبات ,وقد
خلصت طالبة من كلية العلوم هذه الفائدة يف النقاط التالية:


أوضحت أنها طالبة مبتعثه من جامعة احلدود الشمالية وأن برنامج مهارات البحث العلمي واليت
حضرته للمرة الرابعة على التوالي مجعت أساسياته ليكون نواه جلامعتها األم يف نشر ثقافة البحث
العلمي حني رجوعها.



أمجعن الطالبات على الفائدة القصوى من صندوق أدوات البحث العلمي والسرقة العلمية.



متنني أن تكون هناك حماضرات وورش عمل عن أدوات البحث العلمي بصورة موسعة أكثر مشولية



وكانت هناك نقاط غامضة يف كتابة الرسالة واملشروع البحث جملموعة من طالبات قسم املختربات
يف كلية العلوم الطبية التطبيقية فسرتها هلن سعادة الدكتورة  /صباح أنصار.



كما أبدت إحدى الطالبات رغبتها يف املزيد من هذه الفعاليات لِما فيها من كسر احلواجز بني
الطالبات والعضوات وروح التعاون واالجيابية



كما أبدت إحدى الطالبات من كلية علوم األغذية والزراعة شكرها وامتنانها لوحدة العالقات
العامة على تبليغها عن احملاضرات وإقامة هذه الفعالية.
تتالت األسئلة التخصصية من الطالبات الالتي مت تقسيمهن على ( )8جمموعات على حسب
التخصص (الصيدلة والعلوم وعلوم احلاسب واملعلومات وعلوم األغذية والزراعة والطب والعلوم الطبية
التطبيقية وطب األسنان والتمريض) وأجابت كل عضوة هيئة تدريس على حسب ختصصها للرد على
االستفسارات يف املعوقات البحثية اليت تواجهها الطالبات.
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وبعد ذلك أنهت اللقاء كل من سعادة األستاذ الدكتورة  /ارمجند وارسي وسعادة األستاذ الدكتورة /
عفاف األنصاري بسرد جتربتهن البحثية على مدى  40عاماً وكيف تغلنب على املعوقات ليربزن على
مستوى العامل يف ختصصهن ونشرهن املميز.

وحدة االتصاالت اإلدارية ووحدة العالقات العامة واإلعالم :
إرسال دعوات احلضور للفعالية لكل من  :عميدات ووكيالت األقسام والكليات والعمادات املساندة.التواصل مع املتحدثات املشاركات عدد ( )11عضوة هيئة تدريس املشاركات يف برنامج مهاراتالبحث العلمي التاسع باإلضافة إىل التعميم جلميع طالبات الدراسات العليا يف خمتلف الكليات
العلمية والصحية من أجل احلضور.
 التواصل مع شركات خاصة من أجل تأمني جلسات خارجية مناسبة للفعالية حبيث تسود الواحةأجواء مفعمة باحليوية ,ويتم فيها فتح باب احلوار والتناظر املفتوح مما يُضيف مزجياً رائعاً من األفكار
الثقافية إىل احلوار
 تأمني الضيافة اليت تليق مبثل هذه الفعاليةالتواصل مع وحدة العالقات العامة باملخترب املركزي من أجل التنسيق لعمل جوالت تعريفيةلوحدات املخترب املركزي واالطالع على اإلمكانيات التقنية واملتاحة للباحثات يف املخترب املركزي
والتعريف على الطاقم الفين ذو خربة عالية وتأهيل مميز
التواصل مع رسالة اجلامعة لنشر اخلرب يف الرسالة.وحدة اإلدارة اإللكارتونية واخلدمات الفنية :
إرسال التعاميم واالعالنات اخلاصة بالفعالية جلميع مواقع التواصل يف اجلامعة.عمل التصاريح الالزمة من اإلدارة العامة للتشغيل واخلدمات املساندة للطالبات من أجل ادخالواخراج املستلزمات اخلاصة بالفعالية .
 -التواصل مع عمادة التعامالت اإللكارتونية واالتصاالت حلجز السماعات وامليكرفون.
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االحص ـ ـ ـائية:
بلغ عدد احلضور حنو ( )240من طالبات الدراسات العليا وعضوات هيئة التدريس و وكيالت الكليات
والعميدات اليت نالت على استحسان احلاضرات الالتي أبدين رغبتهن يف املزيد مثل هذه الفعاليات,
واالحصائية كالتالي:

احصائية احلضور حسب الدرجة العلمية :

إحصائية الحضور حسب الدرجة العلمية
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إداريات وفنيات

طالبة دكتوراه

عضوات هيئة
التدريس

طالبة ماجستير

طالبة بكالوريوس

احصائية احلضور حسب الكليات :

إحصائية الحضور حسب الكليات
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مشاركة املخترب املركزي ومركز األمري نايف بن عبدالعزيز لألحباث الصحية:
شارك املخترب املركزي ومركز األمري نايف بن عبدالعزيز لألحباث الصحية بثالث جوالت تعريفية
(مرفق اإلعالن) :
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