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 ثاإلطار العام للبح: القسم األول

 :مقدمة

يشهد المجتمع العالمي المعاصر تغيرات علميةة وتكنولوجيةة واجتماعيةة متسةارعة  ةي 
شةةتي مجةةالت الحيةةاة، ممةةا يضةةع المجتمعةةات أمةةات العديةةد مةةن التحةةديات علةة  جميةةع ا صةةعدة 
سةةواا المحلةةي أو اإليليمةةي أو العةةالمي، والتةةي أكةةدت جميعهةةا علةة  أن العصةةر الجديةةد سةةو  

 .  ي طبيعة المعر ة و ي جميع مناشط الحياة يشهد تغيرًا شاملً 
ول شك أن القرن الحادي والعشرين يةد تحةددت معالمةن مةن مةلل مواجهةة التحةديات 
التي تفرض علين حتميةة التحةول يلةي مجتمةع تتةرابط  يةن الايةة العلةت، والتكنولوجيةا، والتنميةة 

نميةةةة مةةةن معةةةار  متقدمةةةة، ول يكةةةون ذلةةةك يل باإلسةةةهات  ةةةي تطةةةوير متطلبةةةات الت. البشةةةرية
ومشروعات بحاية أصيلة ومستحداة، ووسائط تكنولوجية  ائقة، وتنمية لقةوي بشةرية مبدعةة، 
عةةداد لقيةةادات تمتلةةك المبةةادرات، وتكةةوين اتجاةةةات ييجابيةةة نحةةو العلةةت وا د   ةةي من ومةةة  وا 

لسةفة التعلةيت ييمية سامية، ومواكبةة الاةورة المعر يةة والتكنولوجيةة، وةةذا ةةو جةوةر و يفةة و 
الجامعي الذي يعد بيت المبرة، ومعقل الفكر  ةي شةتي صةورو، ومقومةًا مةن المقومةات الرئيسةة 

 .( )والفاعلة للدولة العصرية 
وبمةا أن البحةةل العلمةي ةةةو أحةد ا نشةةطة ا ساسةية لملسسةةات التعلةيت العةةالي، وةةةو 
يمال أحد ا عمدة الرئيسة التي تعتمد عليها النهضة  ي البلدان المتقدمة، لذلك  إنةن ل سةبيل 

تمةةات بالبحةةل العلمةةي الموجةةن لمدمةةة لتحقيةةا التنميةةة الشةةاملة التةةي نرجوةةةا يل مةةن مةةلل الة
لما لن من أةمية بالغة  ي التنمية الجتماعية والتكنولوجية المسةتدامة، و ةي . يضايا المجتمع

تعزيةةز يةةدرات العلةةت والتكنولوجيةةا وتو يفهةةا لمدمةةة متطلبةةات المجتمةةع والبحةةل عةةن مسةةتقبل 
تا"أ ضل،  حتها للجميع يلة  تحويلهةا  البحل العلمي أصبح يتجاوز الحصول عل  المعلومات وا 

يل  موارد ملموسةة مةن المعةار  الن ريةة والتطبيقيةة وا سةالي  الهندسةية والتقنيةة والتن يميةة 
التةةةي تسةةةهت بصةةةورة مباشةةةرة  ةةةي التنميةةةة المسةةةتدامة للمجتمةةةع، وتضةةةمن تةةةو ير الحتياجةةةات 

  (6)".الضرورية، وتكفل الحريات ا ساسية للجميع
ولذا حرصت الدول المتقدمة عل  تفعيل دور البحل العلمي دامل الجامعةات وتو ية  

 Centers ofالتميز البحاةي  ناتجن لمدمة أةدا  المجتمع،  كان التجاو للحديل عن مراكز
Excellence  بالجامعات، لكونها ةي التي تضع الجامعةة  ةي مكانةة عالميةة متميةزة، وتكةون
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يةةةادرة علةةة  مدمةةةة المجتمةةةع والةةةوطن وبرامجةةةن التنمويةةةة والحضةةةارية واللحةةةاا بركةةة  التطةةةور 
 .( )العلمي، وامتزال الهوة البحاية والعلمية مع الدول المتقدمة 

وتعد مراكةز التميةز البحاةي نمًطةا مةن أنمةاط الوحةدات البحايةة التابعةة للجامعةات التةي 
تميةز  ةي ممرجةةات البحةل العلمةي، مةن أجةةل تحقيةا مكانةة ر يعةةة تقةوت علة  أسةاس تحقيةةا ال

وحةدات علميةة ريةر نمطيةة تتسةت بإنجةازات بحايةة نوعيةة "للجامعات، كما ين ر لها علة  أنهةا 
ملموسة تحقا لها الريادة والمكانة الر يعةة مقارنةة بمايلتهةا، وتصة  مةدماتها علة  المجتمةع 

 (  )."من أجل تنميتن
و ةةي ضةةوا ذلةةةك تتماةةل أةميةةةة مراكةةز التميةةةز البحاةةي  ةةةي أنهةةا تسةةةهت  ةةي الرتقةةةاا 

ا داا البحاةةي والتعليمةةي، ممةةا يسةةاعد علةة  ملةةا منةةا  بحاةةي يمكةةن مةةن تطبيةةا  بمسةةتويات
وةةي المشةكلة )تعمةل علة  التمفية  مةن معضةلة التمويةل "معايير الجودة والعتماد، كما أنهةا 

، سةواا عبةر تع ةيت الجهةود البحايةة المشةتتة أو تةو ير الطايةات (الع م  الت  تواجن الباحاين
 –يةةز الجهةةود البحايةةة لحةةل مشةةكلة مةةا، كمةةا أن ينشةةاا مراكةةز التميةةز البحايةةة والةةزمن عبةةر ترك
 ةة  التمصصةةات والمجةةالت المتعةةددة يعمةةل علةة  يبةةراز نقةةاط القةةوة  –ماصةةة  ةة  الجامعةةات 

ومجةةالت التميةةز  يهةةا ورعايتهةةا وبلورتهةةا  ةة  مراكةةز أكاديميةةة بحايةةة يمكةةن أن تتةةول  الصةةدارة 
  ( ) ."عل  المستوى الوطن  واإليليم 

و ةةةي المملكةةةة العربيةةةة السةةةعودية، أولةةةت وزارة التعلةةةيت العةةةالي أةميةةةة بالغةةةة للرتقةةةاا 
، وذلك مةن مةلل اتبةاز حزمةة مةن السياسةات الداعمةة لتشةجيع البحةل العلمةي بالبحل العلمي

والتقنةةي لمواكبةةة التوجةةن نحةةو ايتصةةاد المعر ةةة، و هةةر ةةةذا التوجةةن بوضةةو   ةةي مطةةة التنميةةة 
وتجاوبةةا مةةع مةةا أوردتةةن ةةةذو المطةةة،  قةةد ( ه1   / 69  -ه 62  :  6  )الاامنةةة 

، وتمالةةت أةةت أةةةدا  مراكةةز "ز مراكةةز التميةةز البحاةيمشةرو "بةادرت وزارة التعلةةيت العةالي بتقةةديت 
 : التميز البحاي  يما يلي

  القيةةةات بطنشةةةطة بحايةةةة وعلميةةةة نوعيةةةة  ةةةي مجةةةالت محةةةددة ذات أةميةةةة وطنيةةةة وبعةةةد
  .استراتيجي

  تهيئةةة البيئةةة البحايةةة والعلميةةة الملئمةةة، مةةن أجةةل تمكةةين البةةاحاين وطةةل  الدراسةةات
 .ل المبتكرةالعليا من يجراا البحو 

 تحقيا التكامل والترابط بين الباحاين والمبراا  ي الجامعات و ي الصناعة. 
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  تعزيز التعاون  ي مجال البحول النوعية بةين الجامعةات السةعودية والجامعةات والمراكةز
 (2) .البحاية العالمية المتميز ذات العلية

و ةةةي ةةةةذا السةةةياا، اةتمةةةت جامعةةةة الملةةةك سةةةعود، بوصةةةفها واحةةةدة مةةةن الجامعةةةات 
السةةعودية المصةةنفة عالميةةا، بتحقيةةا التميةةز  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي والتطةةوير وايتصةةاديات 

نتةةاب بحةةول يبداعيةةة تمةةدت "المعر ةةة، حيةةل تلكةةد رسةةالة الجامعةةة علةة   تقةةديت تعلةةيت مميةةز وا 
صاد المعر ة من ملل ييجاد بيئةة محفةزة للةتعلت واإلبةداز الفكةري المجتمع، وتسهت  ي بناا ايت

، كما أنشطت الجامعة أيضا العديةد "والتو ي  ا مال للتقنية والشراكة المحلية والعالمية الفاعلة
 (2):من مراكز التميز البحاي منها

 العلوت والرياضيات مركز التميز البحاي  ي تطوير تعليت . 
 مركز التميز  من المعلومات . 
  مركز تميز التمار والنزا. 
 مركز التميز البحاي  ي التقنية الحدياة . 
 مركز التميز البحاي  ي التقنية الحيوية. 

 :مشكلة البحث وأسئلته

ت علة  الةرر:" يلة  حقيقةة ةامةة وةةي 6119ينبن معدو تقريةر المعر ةة العربيةة للعةات 
من و رة كليات العلوت الجتماعية واإلنسانية، والمراكز البحايةة العامةة والماصةة يل أنهةا تبقة  

. ( )"ا   الفقير  ي من ومة البحول العربية، ول تح   بالةتمات  ي تقةارير المعر ةة العربيةة 
لمكانةةةة العلةةةوت الجتماعيةةةة وةةةةذو الدراسةةةة ةةةةي نةةةوز مةةةن الهةةةاجس الملةةةح إلعةةةادة العتبةةةار 

 .واإلنسانية  ي المجتمع و ي من ومة البحل العلمي
وعلةة  الةةررت مةةن الةتمةةات الواضةةح مةةن يبةةل جامعةةة الملةةك سةةعود بالبحةةل العلمةةي، 
والمتمال  ي ينشاا العديد من مراكز التميز البحاي بالجامعة، يل أن الوايةع يشةير يلة  أن ةةذو 

الطبيعيةةةة والتكنولوجيةةةة، وتتغا ةةةل تمامةةةا العلةةةوت اإلنسةةةانية  المراكةةةز تهةةةتت وتتمصةةة  بةةةالعلوت
 .والجتماعية

وعلةة  ذلةةك تتبلةةور مشةةكلة البحةةل  ةةي ملح ةةة نةةوز مةةن يةمةةال العلةةوت اإلنسةةانية  ةةي 
مجتمعاتنةةا وجامعاتنةةا والنتقةةا  مةةن دورةةةا  ةةةي تطةةور وتقةةدت المجتمعةةات المعاصةةرة مقابةةةل 

عيةةة والتكنولوجيةةةل وذلةةك علةة  الةةررت مةةن أن العلةةوت التركيةةز الزائةةد علةة  مةةا تسةةم  العلةةوت الطبي
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اإلنسةةانية جةةديرة بةةطن تح ةة  بمكانةةة كبيةةرة مةةن ا ةميةةة والحتةةرات  ةةي نهضةةة أي مجتمةةع وأيةةة 
حضارة، عل  اعتبار أن العلوت الجتماعية واإلنسةانية ومجالهةا المعر ةي ةةو مةا يشةكل اإلطةار 

نهضةةة أو تقةةدت علمةةي أو تكنولةةوجي والحاضةةن الاقةةا ي الضةةروري الةةذي ل يمكةةن أن تحصةةل 
 . يبداعي حقيقي بدونن

لذا كانت الحاجة يل  يجراا الدراسة الحالية لوضع تصور مقتر  إلنشاا مركةز للتميةز 
 .البحاي  ي العلوت اإلنسانية بجامعة الملك سعود

 : وعل  ةذا يمكن تحديد مشكلة البحل  ي محاولة اإلجابة عن ا سئلة التالية
 الفكرية لمراكز التميز البحاي بالجامعات المعاصرة؟ ما ا سس -1
 ما المقصود بالعلوت اإلنسانية وأةميتها ووايعها البحاي والتحديات التي تواجهها؟ -2
 ما أةت نماذب مراكز التميز البحاي  ي بعض الدول العربية وا جنبية؟ -3
 الملك سعود؟ ما طبيعة مراكز التميز البحاي وأةميتها وو ائفها  ي جامعة -4
ما التصور المقتر  إلنشةاا مركةز للتميةز البحاةي  ةي العلةوت اإلنسةانية بجامعةة الملةك  -5

 سعود ؟
 :أهداف البحث

 :يسع  البحل الراةن لتحقيا ا ةدا  التالية
 .يبراز الحاجة يل  ينشاا مركز للتميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية بجامعة الملك سعود -1
 .سس الفكرية لمراكز التميز البحاي بالجامعات المعاصرةالويو  عل  ا  -2
 .تحديد المقصود بالعلوت اإلنسانية وأةميتها ووايعها البحاي والتحديات التي تواجهها -3
 .التعر  علي بعض نماذب مراكز التميز البحاي  ي بعض الدول العربية وا جنبية -4
 .و ائفها  ي جامعة الملك سعودتحديد طبيعة مراكز التميز البحاي وأةميتها و  -5
توضيح ملمح التصور المقتر  إلنشاا مركز للتميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية بجامعة  -6

 .الملك سعود
 :أهمية البحث

 :تنبع أةمية البحل الحالي من العناصر اآلتية
تناولن موضوز بالغ ا ةمية لكل الملسسات بصفة عامة، وللجامعات بصفة ماصة،  -1

و موضوز البحل العلمي وتميزو، والذي يكتس  أةمية متزايدة  ي رالبية الدول لما وة
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لن من دور مهت  ي التنمية الجتماعية والتكنولوجية المستدامة، و ي تعزيز يدرات 
 .العلت والتكنولوجيا وتو يفها لمدمة متطلبات المجتمع والبحل عن مستقبل أ ضل

يشهدةا المجتمعان العالمي والمحلي، والماصة بالبحل  مواكبتن للحركة التطويرية التي -2
العلمي وبتطويرو، بعد أن أصبح أداة ملية  ي بناا المجتمع وتنمية التجاةات العلمية 

 .واستمدامها  ي معالجة يضايا المجتمع كا ة
مسايرتن للجهود والمشروعات القائمة  ي المملكة العربية السعودية الماصة بتطوير  -3

 .العلمي والتوسع  ي ينشاا مراكز التميز البحاي بجامعات المملكة الممتلفة البحل
دعوة كاير من الباحاين يل  ينشاا مراكز للتميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية  -4

والجتماعية ن رًا  ةمية يطاز العلوت اإلنسانية والجتماعية  ي التصدي لمشكلت 
يجاد الحلول الناجعة لها المجتمع والسعي نحو دراسة المشكلت  .(9)وا 

كاديميين المهتمين بمجال العلوت اإلنسانية إلاراا مراكز التميز استاارة ةمت الباحاين وا   -5
 .البحاي  ي العلوت اإلنسانية والجتماعية والةتمات بها

 :منهج البحث

يتبةةع البحةةل الحةةالي المةةنه  الوصةةفي التحليلةةي، وذلةةك لمناسةةبتن للموضةةوز، وذلةةك مةةن 
صةةلة بالموضةةوز للتعةةر  علةةة  مةةلل الرجةةوز يلةة  أدبيةةات التربيةةة والدراسةةةات السةةابقة ذات ال

مفهوت مراكز التميةز البحاةي وأةميتهةا وو ائفهةا بالجامعةات المعاصةرة، وتحليةل ا دبيةات حةول 
ماةيةةة العلةةوت اإلنسةةانية ووايعهةةا والتحةةديات التةةي تواجههةةا، واسةةتعراض مبةةرات بعةةض الةةدول 

اكةز التميةز البحاةي العربية وا جنبية  ي مجال ينشةاا مراكةز التميةز البحاةيل وتحديةد طبيعةة مر 
بجامعة الملك سعود وو ائفها ومجالتها، وذلةك كلةن  ةي محاولةة لوضةع تصةور ن ةري مقتةر  

 .إلنشاا مركز للتميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية بجامعة الملك سعود
 :مصطلحات البحث

 Centers of Excellence: مراكز التميز البحثي -1
الميز "تعني بدا  ضلن عل  مالن، وكذلك  "امتاز الشيا"ورد  ي المعجت الوسيط 

 (1 )".تعني الر عة
ِمْزت  : تقول. التمييز بين اَ شياا: الَمْيز  : أما  ي لسان العر   يقول ابن من ور

: بعض، وِمْزت  الشيَا َأِميز و َمْيزاً بعضن من بعض  َطنا َأِميز و َمْيزًا، ويد أماز بعَضن من 



 .بجامعة الملك سعود تصور مقترح  إلنشاء مركز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية

-  1  - 

 صل : ماَز الشيَا َمْيزًا وِميَزًة وَميََّزو  : عزلتن وَ َرْزت ن، وكذلك َميَّْزت ن تمييزًا  اْنماز ابن سيدو
 (  ) .بعضن من بعض

الر عة أو ا  ضلية للشيا عن مما سبا يتبين لنا أن المفهوت اللغوي للتميز ةو 
 .ريرو

تق  دييا، نايد، من ت، موجن، يوضح " أما مفهوت البحل  ي اللغة،  يعر  بطنن 
حيطة  اةرة أو حل مشكلة، وتمتل  أساليبن وتقنياتن و قًا لطبيعة المشكلة وال رو  الم

 (6 )".بها

سلوك ينساني من ت يهد  يل  استقصاا صحة "ويعر  البحل العلمي اصطلحا بطنن 
توضيح موي  أو  اةرة معينة أو الوصول يل  حل مشكلة  معلومة، أو حاداة مهمة، أو

 البحل العلمي نشاط من ت وطريقة  ي التفكير . أكاديمية أو اجتماعية تهت الفرد والمجتمع
وأسلو  لتق  الحقائا اعتمادًا عل  مناة  موضوعية محققة لمعر ة الرتباط بين ةذو 

 (  )".التفسيريةالحقائا ات استمل  المبادئ العامة أو القوانين 

بطنن  Centre of excellenceويعر  ياموس كامبردب لألعمال مركز التميز  
ارك  ي تطورات مكان أو من مة يعر  عنن القيات بنشاط معين بشكل جيد للغاية، ويش"

 (  ) ".جديدة، ويستمدت طرا جديدة للعمل
حدة جامعية بحاية مستقلة ترم  يل  تحقيا و "تعر  بطنها أما مراكز التميز البحاي  

ل  تعزيز القدرات، ودعت  ينجازات بحاية نوعية وابتكارية    مجال تمص  معين، وا 
البرام  البحاية، والري  بها    ذلك التمص ، والقيات بطنشطة تدعت المجالت العلمية 

ويتضح من ةذا التعري  أنن يهتت بتعري  مراكز التميز الماصة بالجامعات،  (  )،"والبحاية
 .وأنها تعمل عل  تعزيز القدرات البشرية، والتركيز عل  البرام  وا نشطة البحاية

 ريا أو "مركز التميز البحاي بطنن يشير يل  ( ويكبيديا)كما تعر  الموسوعة الحرة 
سات ا  ضل، والبحل، كما يدعت التدري  المركز عل  كيان مشترك، يدعت القيادة والممار 

نقطة محددة، وةذو النقطة يمكن أن تكون بماابة نواة لتكنولوجيا معينة، أو مفهوت  ي 
ويلكد ةذا التعري  عل  مفهوت  ريا العمل أو الكيان الذي يعزز أ ضل . (2 )"تمص  ما

الممارسات بالقيادة والبحل، ويدعت التدري   ي مجالت محددة تمال  يما بعد نقطة 
 .يا معينة أو مفهوت محددانطلا لتكنولوج
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مراكز من مة و عالة تعمل عل  حل المشكلت التي "ويعر ها البحل الحالي بطنها 
يواجهها المجتمع، حيل تقدت أ ضل الحلول العلمية والموضوعية من أجل تحقيا التقدت 
والر اةية عل  مستوى الفرد والدولة بإشرا  الجامعات والدولة معا، وتعمل بنااًا عل  

 ".ايير عالمية مواوية من أجل الحصول عل  أ ضل الممرجات بكفااة عاليةمع
 Humanities: العلوم اإلنسانية -2

يقصد بها تلك المجالت المعر ية التي تهتت بدراسة و هت البعد الروحي والاقا ي 
 . (2 )والجتماعي  ي المعيش البشري 

كما يقصد بها مجموعة من ا نشطة والدراسات التي تستمدت المنه  العلمي  ي دراسة 
ين العلمية التي منهجية لتصني  ال واةر والمتغيرات التي ترتبط بها بهد  اكتشا  القوان

تكمن وراا م اةر النشطة الممتلفة التي تصدر عن اإلنسان كفرد، وعن اإلنسان واآلمر 
 (2 ) .كجماعة وكمجتمع

جملة البحول المتمالة  ي علت النفس والسياسة "نها العلوت اإلنسانية بط( ديلتاي)ويعر  
 (9 )".والقانون والتاريخ واليتصاد والموسيق  والدين والشعر وا د 

 :الدراسات السابقة

حول ذات الصلة بالبحل الحالي بغرض سيتت اإلشارة ةنا يلي بعض الدراسات والب
الستفادة منها علميًا ومنهجيًا من ملل النتائ  التي توصلت يليها ةذو الدراسات، مع 

 :ملح ة أنن تت ترتي  الدراسات السابقة زمنيًا من ا حدل يلي ا يدت، و يما يلي تفصيل ذلك
تصور مقرتح، : األمرية نورة بنت عبد الرمحن مراكز التميز البحثي يف جمال الرتبية اإلسالمية جبامعة -1

4112( .41) 
تفعيل دور مراكز التميز البحاي  ي مجال التربية اإلسلمية بجامعة ةد ت الدراسة يل  

التميز  ي مراكز ا ميرة نورة، ومنايشة العقبات التي تواجن تطبيا التربية اإلسلمية، ومعايير 
التميز بالجامعات من وايع ا دبيات، كما يدمت الدراسة تصور مقتر  لدعت مراكز التميز 

 .البحاي  ي مجال التربية اإلسلمية بجامعة ا ميرة نورة بنت عبد الرحمن
واستمدمت الدراسة المنه  الوصفي، ويدمت الدراسة  ي نهايتها تصور مستقبلي إلنشاا 

مجال التربية اإلسلمية بجامعة ا ميرة نورة بنت عبد الرحمن و ا رلية مركز تميز  ي 
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يستراتيجية، تضمنت ا ةدا ، والمعايير الواج  مراعاتها  ي المركز من حيل رسالتن وأةدا ن 
جرااات ينشائن  .وا 

 ( 41.)4112تصور مقرتح، : إنشاء مراكز التميز البحثي يف اجلامعات الفلسطينية -4
والعقبات التي تواجهن  ي الجامعات ةد ت الدراسة يل  التعري  بالبحل العلمي 

الفلسطينية، والتعر  يل  المقصود بمراكز التميز البحاي، وعرض مبرات بعض الدول  ي 
ينشاا مراكز التميز البحاي  ي الجامعات، ات عرض تصور مقتر  إلنشاا مراكز التميز 

 .البحاي  ي الجامعات الفلسطينية
 . لمنه  الوصفي التحليلي لمناسبتن للموضوزولتحقيا تلك ا ةدا  استمدمت الدراسة ا

الحر  عل  زيادة الوعي الجتماعي : وانتهت الدراسة ببعض التوصيات، ومن أةمها 
بطةمية مراكز التميز البحاي، توجين مراكز التميز البحاي  ي الجامعات الفلسطينية يل  حل 

ا  كار والحلول البحاية يل  المشكلت الملحة التي يعاني منها المجتمع، النطلا من طور 
 .التطبيا

 (44.)4112تصور مقرتح إلنشاء مراكز التميز البحثى جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، -3

ةد ت الدراسة يل  القاا الضوا عل  مراكز التميز    الجامعات السعودية، وتقديت تصور 
 .عن ينشاا مراكز للتميز البحا  بجامعة ا ميرة نورة بنت عبدالرحمن

الدراسة المنه  الوصفي، كما يامت الدراسة بعرض تجربة المملكة العربية  واستمدمت
ا ةدا ، عوامل النجا ، الو ائ ، مراحل ) السعودية    مراكز التميز البحا  من حيل 

مركز التميز وصحة المرأة )، ويدمت نموذجا لمراكز التميز البحاي لصحة المرأة (اإلنشاا
مركز أتلنتا للتميز البحاي لصحة  -ا البريطانية لصحة المرأة مركز كولمبي -بجامعة أريزونا 

، ات يدمت عرضا عن مراكز التميز البحا  بجامعة نورة بنت عبدالرحمن،  عرضت (المرأة 
لنموذب مركز التميز  ي التعليت والتعلت، ات يدت تصورا مقترحا إلنشاا مركزين للتميز البحا  

مركز التميز البحا  لصحة المرأة، ومركز التميز البحا   : منبجامعة ا ميرة نورة بنت عبدالرح
 .لعلب أمراض التوحد لدى النساا والفتيات الشابات

. 4112دراسة جتربة اململكة العربية السعودية،  –مراكز التميز البحثي ودورها يف بناء اقتصاد املعرفة -2

(43) 
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ينشائها ومهامها وكيفية  ةد ت الدراسة يل  التعري  بمراكز التميز البحاي ومعايير وأسس
تمويلها، وكذلك أةت مجالتها من ملل استعراض تجربة السعودية  ي ةذا المجال، وايترا  

 .بعض المجالت بما يناس  طبيعة اليتصاد المصري
ولتحقيا تلك ا ةدا  استمدمت الدراسة المنه  الوصفي المدعت با ريات والملشرات 

اول مقومات وأسس ينشاا مراكز التميز البحاي  ي التجربة  قامت بتن. الحصائية المواقة
السعودية، كما حاولت الستفادة من ضوابط ومعايير ينشاا مراكز التميز البحاي  ي تجربة 
سقاطها عل  التجربة المصرية، وأميرًا يامت الدراسة بايترا  بعض المجالت  المملكة وا 

طبيا عل  نموذب مركز التميز البحاي  ي المقترحة لمراكز التميز البحاي  ي مصر بالت
دارة ا عمال  .اليتصاد وا 

 (42). 4112التجربة الكندية كنموذج رائد دوليًا، : مراكز التميز البحثي والكراسي البحثية-5

ةد ت ورية العمل يل  يلقاا الضوا عل  أةدا  مراكز التميز البحاي والكراسي البحاية، 
يز البحاي، وماصة تجربة جامعة ساسكاتشوان والتعر  يل  برنام  مراكز وكراسي كندا للتم

 . ي يدارة برنام  مراكز التميز و الكراسي البحاية
واستمدمت الباحاة المنه  الوصفي، ويامت بعرض أةدا  مراكز التميز البحاي والكراسي  

البحاية، ات عرضت لبرنام  مراكز وكراسي كندا للتميز البحاي، والتي أوضحت  ين تطكيد 
عل  استمرارية أعضاا ةيئة التدريس المعينين  ي البرنام  وأن يكونوا عل  مستوى البرنام  

بحاي عالي ويتميزوا بالتنوز من حيل الجنس والعرا والقدرة البحاية بما يحسن عملية 
 .اإلبداز

ات عرضت الباحاة لتجربة جامعة ساسكاتشوان  ي يدارة برنام  مراكز التميز والكراسي 
ربط مطط عمل مراكز التميز البحاي : بعض الدروس المستفادة منها مالالبحاية، وأوضحت 

بالتمطيط الستراتيجي للدولة لحل مشكلت المجتمع الممتلفة، وا مذ بمدمل تعددية 
 .التمصصات، يضا ة يل  التعاون والشراكة، والةتمات بالبعد الدولي

 (45.)4113مراكز التميز الدولية املعتمدة على نواتج البحوث،  -6

التميز البحاي ودورةا  ي تحقيا التعاون مع  أكدت الدراسة عل  أةمية وجود مراكز
المراكز الدولية المنا رة، وأوضحت مجموعة من المعويات التي تواجن تلك المراكز ومن 

يلة التعاون مع المراكز المنا رة عل  المستوى الدولي، يشكالية تحقيا التوازن بين : أةمها
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ولي ومحاولة ييجاد الحلول التن يمية أولويات القضايا الوطنية الملحة وتطلعات المجتمع الد
 .والقانونية لذلك

 (46. )4114مبادرة إلنشاء مراكز للتميز البحثي جبامعة أم درمان اإلسالمية، -7
  تعتبر يدمت الدراسة مبادرة إلنشاا مراكز للتميز البحا  بجامعة أت درمان اإلسلمية الت

من الوسائل المستحداة للتغل  عل  مشكلة تمويل البحل العلم  ونق  الباحاين، حيل 
تعرضت لتاريخ المراكز البحاية    السودان والمراحل الت  مرت بها والعوائا الت  تواجهها 
وتواجن البحل العلم  بشكل عات، كما عرضت الدراسة أيضا تجار  الدول    التغل  عل  

ل البحل العلم ، ات شرحت مفهوت مراكز التميز البحا  وأةميتها كوسيلة من مشكلة تموي
وسائل مجابهة يضية التمويل وأةدا ها و وائدةا وشروط نجاحها، كما أوردت نماذب لبعض 
مراكز التميز البحا  ببعض الجامعات، وعرضت ملشرات لقياس ا داا لهذو المراكز، 

 .امتتمت الدراسة بتقديت توصيات إلنقاذ ةذو المبادرةواستمدمت الدراسة المنه  الوصفي، و 
 (47.)4111تصور مقرتح، : إنشاء مركز للتميز البحثي للتعليم العالي اجلامعي -8

لسفة مراكز ةد ت الدراسة يل  يلقاا الضوا عل  البحل العلمي بالملسسة الجامعية، و 
التميز البحاي ومعاييرةا ودورةا  ي تفعيل البحل العلمي دامل الجامعة، وكذلك استعراض 
مبرات بعض الدول ا جنبية  ي ينشاا مراكز التميز البحاي بالجامعات، ات وضع تصور 

 .لمراكز التميز البحاي بالجامعات المصرية
ويد عرضت . الوصفي التحليليولتحقيا تلك ا ةدا   قد استمدمت الدراسة المنه  

الدراسة لمفاةيت البحل العلمي ومراكز التميز البحاي، ومعايير التميز  ي مراكز التميز 
البحاي، ات عرضت لمبرات بعض الدول  عرض للتجربة الرائدة للمملكة العربية السعودية عل  

يات المتحدة الول: مستوى الدول العربية، ات عرضت لمبرات بعض الدول ا جنبية مال
 .ا مريكية، وألمانيا، و نلندا

ومتامًا طرحت الدراسة التصور المقتر  لمركز التميز البحاي للتعليت العالي الجامعي 
 (.الهد ، معايير اإلنشاا، الهيكل التن يمي، العناصر المطلوبة)
 (48.)4111تصور اسرتاتيجي مقرتح إلنشاء مراكز للتميز البحثي باجلامعات املصرية، -9

ةد ت الدراسة يل  وضع تصور استراتيجي مقتر  إلنشاا مراكز للتميز البحاي بالجامعات 
 .المصرية، ويد استمدمت الدراسة المنه  الوصفي التحليلي وأسلو  تحليل الن ت
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يامت الدراسة بتوضيح مفهوت مراكز التميز البحاي والمفاةيت المرتبطة بن، كما استعرضت 
المملكة العربية السعودية )تجار  بعض الدول والجامعات  ي ينشاا مراكز التميز البحاي مال 

، حيل استفادت الدراسة من ذلك  ي (كندا –كوريا  –ألمانيا  –ا مريكية  الوليات المتحدة –
 .بناا نموذب إلنشاا مراكز للتميز البحاي بالجامعات المصرية

 (49. )4111والرياضيات،  العلوم تعليم تطوير يف البحثي التميز مركز جتربة عرض-11
تميز البحاي  ي تطوير تعليت العلوت والرياضيات يدمت الدراسة عرضا لتجربة مركز ال

بجامعة الملك سعود، حيل عرضت الدراسة لنشطة المركز ورليتن ورسالتن وأةدا ن، وشركاا 
المركز عل  المستويين المحلي والدولي، وأةت ينجازات المركز من حيل المشاريع البحاية 

وأةت شراكات المركز . دورات التدريبيةوالتطويرية، والفعاليات وحلقات النقاش، والبرام  وال
 .عل  المستويين المحلي والدولي

 (31. )4119حتليلية،  دراسة : العربية اجلامعات يف البحثي األداء متيز معايري -11
علمي العربي بوضع معايير اةتمت الدراسة بالتفكير  ي كيفية اإلرتقاا بمن ومة البحل ال

التميز لهذو المن ومة، وبحيل تصبح ةذو المعايير بماابة مرجعية تهدي الملسسات البحاية 
والباحاين يل  ا داا البحاي المتميز، وذلك من ملل تحديد المقصود بمفهوت التميز البحاي 

ت التي توضح  ي السياا المعلوماتي والمعر ي المعاصر، ورصد بعض المبرات والمرجعيا
معايير التميز  ي البحل العلمي، وتحديد حاجة الجامعات ومراكز البحل  ي البلد العربية يل  

 .معايير التميز البحاي
 .واستمدمت الدراسة المنه  الوصفي

 .ويدمت الدراسة  ي نهايتها يطارا مقترحا لمعايير التميز  ي البحل العلمي العربي
 (31.)4118جتارب عاملية، : اجلامعي فلسفة التميز يف التعليم-14

الجامعي، كما سعت يل   ةد ت الدراسة يل  الويو  عل  ملمح وأبعاد التميز  ي التعليت
استقراا معايير التميز  ي التعليت الجامعي واللتزات بمعايير العتماد ا كاديمي، والوصول يل  
الوجود ال تراضي الفاعل عل  شبكة النترنت، وذلك عن طريا استقراا التجار  العالمية 

لمصرية المتميزة  ي يطار التي تستهد  التميز  ي التعليت الجامعي، ات بناا نموذب للجامعة ا
 .التجار  والمبرات العالمية، وأميرًا ايترا  آليات لتطبيا النموذب المقتر  للجامعة المتميزة
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واستمدمت الدراسة المنه  الوصفي التحليلي، وأكدت عل  أنن لبد لكي نصل بالبناا 
 .يناعات  كرية المقتر  للجامعة المتميزة يل  مستوى التنفيذ،  إن ذلك يتطل  توا ر عدة

 (34.)4116مراكز التميز يف الرتبية والتنمية املستدامة،-13
أكدت ةذو الدراسة عل  تعرض مجال التعليت العالي اإلنجليزي حدياًا لتغيير دال مع ينشاا 

مركز للتميز  ي التدريس والتعلت، وكل منها ممص  لدراسة يضية أو موضوز تربوي (  2)
 .معين

بالمملكة المتحدة،  Pymouthةذو الدراسة أن ةذا المركز موجود بجامعة وأوضحت 
ويعتبر ذو أةمية ماصة لعلماا الجغرا يا، كما أن تركيزو ينص  عل  تعزيز التربية من أجل 
التنمية المستدامة، ومهمتن ةي ترسيخ مدمل التنمية عل  مستوى الجامعة ككل، والسعي 

طاا أوسع، مع التعامل مع الملسسات ا مرى عل  نحو تشجيع أ ضل الممارسات عل  ن
 .المستوى القومي والمستوى الدولي

 (33.)4113مركز التميز القومي يف جمال صحة املرأة جبامعة إنديانا، -12
د ت الدراسة يل  وص  التغيرات التي أحداها وجود المركز بدامل كلية الط  التابعة ة

 .لجامعة ينديانا،  تت استعراض تكوين مركز التميز ورسالتن وو يفتن، وبعض منجزاتن
ويد تبين من ملل رسائل المركز التي تستهد  الرعاية اإلكلينيكية، البحل، التعليت، 

يادة، أن المركز يات بتغيير نمط الرعاية المقدمة للنساا بواسطة مدمة المجتمع، تنمية الق
 .النساا  ي ةذو الملسسة

وتوصلت الدراسة يل  أن مركز التميز بجامعة ينديانا كان مسئوًل عن التغيرات الرئيسة  ي 
المفاةيت المتعلقة بصحة المرأة من المن ور اإلكلينيكي، البحل التربوي، والقيادي  ي كلية 

 .حيل تت مواجهة التحديات وتو ير التمويل اللزت لهذا المركز.  الط
 ( 32.)1986التعاون بني اجلامعة واملدارس احلكومية، : مركز التميز األكادميي-15

لشر  والتحليل، حيل أشارت يل  أنن تت تناولت ةذو الدراسة مركز التميز ا كاديمي با
من أجل تحسين العملية التربوية، وذلك من   92 ينشاا ةذا المركز بولية أركنساس عات 

 .ملل التصال بين المدارس الحكومية بالولية ومشاركة مصادر الكلية
كما أكدت عل  أن ةذا المركز يشتمل عل  أعضاا ةيئة تدريس يقومون بمساعدة 

يين  ي المدارس  ي حل المشكلت التي تواجههت وتقديت المشورة من ملل التصال اإلدار 



 .بجامعة الملك سعود تصور مقترح  إلنشاء مركز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية

-  12 - 

يدارة (   )كما عمل المركز لمدة عامين يدت  يهت المشورة لمدارس . بين المدارس والكلية
 ي ا نشطة من ملل الدعت المقدت من الكلية، والذي اشتمل  تعليمية بالولية، كما ساةت

 .ت والتصال الجماةيريعل  الكت  والمللفا
 :تعليق على الدراسات السابقة

 ذكةر يمكةن الحةالي البحةل بموضوز مرتبطة سابقة دراسات من عرضن تت ما ضوا  ي
 :التالية المعطيات

 وذلك واإلنسانية، الجتماعية العلوت  ي البحاي التميز بمراكز المهتمة الدراسات ندرة  -1
 .ةالعربي الجامعات  ي الموضوز لحدااة

 الدول شطن ذلك  ي شطنها البحاي التميز بمراكز السعودية العربية المملكة واةتمات دعت -2
 .الهامة القضايا ومعالجة المهمة القرارات لتماذ ارتكاز نقطة واعتبارةا المتقدمة

 البحاي ا داا  ي والتميز عامة، بصفة التميز مفهوت السابقة الدراسات بعض تناولت -3
 أو بالجامعات يائمة كانت سواا البحاي التميز مراكز بعضعا تناول كما ماصة، بصفة
 .عنها منفصل بشكل يائمة

 نو  دراسة مال بالجامعات، القائمة البحاي التميز مراكز السابقة الدراسات بعض تناولت -4
 ا ميرة بجامعة اإلسلمية التربية مجال  ي البحاي التميز مراكز) الدوسري محمد بنت
 شاويش أبو عطين اهلل عبد ودراسة ل(  61 ، مقتر  تصور: الرحمن عبد بنت نورة

 ودراسة ل(  61تصور مقتر ، : ينشاا مراكز التميز البحاي  ي الجامعات الفلسطينية)
 درمان أت بجامعة البحاي للتميز مراكز إلنشاا مبادرة) البدوي عباس أحمد الرلو  عبد

 البحاي للتميز مركز ينشاا) توني نصر القادر عبد عاصت ودراسة ل(6 61 اإلسلمية،
 حسيني محمد الدين صل  ودراسة ل(  61 مقتر ، تصور: الجامعي العالي للتعليت

 ل(  61 المصرية، بالجامعات البحاي للتميز مراكز إلنشاا مقتر  استراتيجي تصور)
  ي التميز مراكز) Alan Dyer, David Selby, and Brian Chalkley ودراسة
  ي القومي التميز مركز) Rose S. Fife ودراسة ل(6112المستدامة، والتنمية التربية
 (. 611 ينديانا، بجامعة المرأة صحة مجال

 ويمالها المعر ة، ايتصاد بناا  ي البحاي التميز مراكز دور الدراسات يحدى تناولت -5
 –ناا ايتصاد المعر ة مراكز التميز البحاي ودورةا  ي ب) الجواد عبد محمد جابر دراسة
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 السابقة الدراسات يحدى اةتمت كما ،(  61دراسة تجربة المملكة العربية السعودية، 
 سمير دراسة ويمالها عامة، بصفة الجامعي التعليت  ي التميز و لسفة مفهوت بدراسة
 كما ،(6112 عالمية، تجار : الجامعي التعليت  ي التميز  لسفة) يط  الحميد عبد

 ويمالها للجامعات، البحاي ا داا تميز معايير بدراسة السابقة الدراسات دىيح اةتمت
 : العربية الجامعات  ي البحاي ا داا تميز معايير)  مرو الرحيت عبد الناصر عبد دراسة
 (.6119 تحليلية، دراسة

 علة  الضةوا تسةليط علة  البحاةي التميز لمراكز تناولها  ي السابقة الدراسات مع ت ركزت -6
 التميةز مركةز تجربةة عةرض) الشةايع سةليمان  هد دراسة مال البحاي للتميز بعينها مراكز
 Alan Dyer, Davidودراسةة  ل(1 61والرياضةيات،  العلةوت تطةوير تعلةيت  ةي البحاي

Selby, and Brian Chalkley ( مراكةةةةةز التميةةةةز  ةةةةةي التربيةةةةة والتنميةةةةةة
التميةز القةومي  ةي مجةال صةحة مركةز )   Rose S. Fifeودراسةة  ل(6112المسةتدامة،

 .Joel Hundly, and Robert Lل ودراسةةة ( 611المةةرأة بجامعةةة ينةةديانا، 
Kennedy (التعةةةةاون بةةةةين الجامعةةةةة والمةةةةدارس الحكوميةةةةة، : مركةةةةز التميةةةةز ا كةةةةاديمي

 922). 
 . الوصفي المنه  السابقة الدراسات استمدمت -7
 التميةةز ومراكةةز التميةةز مفةةاةيت تنةةاول ي ةة السةةابقة الدراسةةات مةةع الحةةالي البحةةل يتشةةابن -8

 وملشةةرات ومواصةةفاتها وو ائفهةةا أةةةدا ها حيةةل مةةن عامةةة، بصةةفة بالجامعةةات البحاةةي
 .المستمدمة المنهجية  ي السابقة الدراسات بعض مع يتشابن كما نجاحها،

 مجةال  ةي البحاةي التميةز لمراكةز تناولةن  ةي السةابقة الدراسةات عةن الحالي البحل يمتل  -9
  ةةي البحاةةي للتميةةز مراكةةز إلنشةةاا مقتةةر  تصةةور تقةةديت محاولتةةن و ةةي اإلنسةةانية، علةةوتال

 .سعود الملك بجامعة والجتماعية اإلنسانية العلوت
 التعةر  مةلل مةن الن ةري اإلطةار بنةاا  ةي السةابقة الدراسةات مةن الحةالي البحةل يستفيد -11

 ومفهةةوت نجاحهةةا، ملشةةراتو  وو ائفهةةا، وأةةةدا ها، البحاةةي، التميةةز مراكةةز مفهةةوت علةة 
 منهةا السةتفادة يلة  باإلضةا ة تواجههةا، التةي التحةديات وأةت وأةميتها، اإلنسانية، العلوت
 الملةك بجامعةة اإلنسةانية العلةوت  ةي البحاةي للتميةز مركةز إلنشاا مقتر  تصور وضع  ي

 .سعود
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 : خطوات البحث

 :انت ت البحل و قا للمطوات التالية
 وأةةدا  وتسةاللتن، البحةل ومشةكلة البحةل، مقدمةة:  متضةمناً  للبحل اتالع اإلطار تحديد -1

 السةابقة، والدراسةات البحل، ومصطلحات البحل، ومنه  البحل، وحدود وأةميتن، البحل،
 .البحل ومطوات

 المعاصةةرة، بالجامعةةات البحاةةي التميةةز لمراكةةز الفكريةةة ا سةةس حةةول ن ةةري يطةةار وضةةع -2
 .والتحديات والوايع وا ةمية، المفهوت، حيل من اإلنسانية العلوت وطبيعة

 .نماذب مراكز التميز البحاي  ي بعض الدول العربية وا جنبيةبعض رصد  -3
 .عرض لطبيعة مراكز التميز البحاي وأةميتها وو ائفها  ي جامعة الملك سعود -4

ية بجامعةة طر  ملمةح التصةور المقتةر  إلنشةاا مركةز للتميةز البحاةي  ةي العلةوت اإلنسةان -5
 .الملك سعود

 اإلطار النظري للبحث: القسم الثاني

 والعلةوت البحاةي التميةز مراكةز وةمةا الدراسةة، متغيةري عل  الويو  الن ري اإلطار يتناول
 المعاصةةةرة، الجامعةةةات  ةةةي البحاةةةي التميةةةز لمراكةةةز الفكريةةةة ا سةةةس يتنةةةاول حيةةةل اإلنسةةةانية،

 .والتحديات والوايع وا ةمية، المفهوت، حيل من اإلنسانية العلوت وطبيعة
 :مراكز التميز البحثي: احملور األول

تمال مراكز التميز البحاي  اةرة ييجابية  ي المجتمع المعر ي، كما تعتبر داعمًا رئيسًا 
وعل  ذلك  هي يعتمد  ورا دًا يويًا لتطوير وتقدت الحركة العلمية والنهوض بالجوان  المعر ية،

مة الكاير من المشروعات العلمية، ومعالجة الكاير من القضايا عليها بشكل رئيس  ي مد
اليتصادية والجتماعية، وتقديت الحلول لكاير من المشكلت  ي تلك الجوان  وريرةا و ا 

 .رلية بحاية علمية دييقة
 Centers of Excellence:مفهوم مراكز التميز البحثي: أوال

امة  ي أدبيات اإلصل  التعليمي، وةو لقد  هر مفهوت التميز  ي التعليت بصفة ع
 .(  )مفهوت يشير بوجن عات يل  المستويات العليا من التعليت وجودة ا داا للعملية التعليمية 

قد تت تداولن عل  نطاا واسع حت  أنن أصبح متداوًل بكارة أما مفهوت مراكز التميز  
عل  لسان العديد من صناز السياسات والباحاين والساسة والوكالت المانحة والمجتمع 
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وأصبح المفهوت يستمدت ملمرًا أو عل  ا يل يشار يلين    يطار عمليات . الدول  عموماً 
ول التنمية المستدامة وتقرير لجنة ي ريقيا العالمية ح 6116دولية مال مطة التنفيذ لقمة 

ومع ذلك لت يتت بحل معناو المحدد،  يتت تفسير المفهوت ". مصالحنا المشتركة"  611لعات 
حيل تت تعري  مراكز التميز  (2 ) .بصورة ممتلفة من يبل ممتل  ا شما  والملسسات

نمط من أنماط الوحدات البحاية التابعة للجامعات يقوت عل  أساس تحقيا التميز : "  أنهاعل
 ي ممرجات البحل العلمي، من أجل تحقيا مكانة ر يعة للجامعات، وذلك عن طريا الجمع 

، لذا تقدت نتائ  بحاية يادرة عل  Interdisciplinaryبين العديد من التمصصات البينية 
يتضح من . (2 )"عات عن طريا تحقيا تنمية تكنولوجية عالية من التقدتالرتقاا بالجام

ت مراكز التميز البحاي يركز عل  الوحدات البحاية التعري  السابا أنن  ي توضيحن لمفهو 
التابعة للجامعة التي تهتت بتحقيا التميز لممرجات البحل العلمي للجامعات، وتحقيا تنمية 
تكنولوجية متقدمة، ومن ات النهوض بمكانتها بين بقية الجامعات، مستغلة  ي ذلك الجمع 

 .بين العديد من التمصصات المعر ية البينية
عل   Centers of Excellenceمراكز التميز البحاي  Rogers( روجرز)  ويعر  

ن ات يشتمل عل  أةدا  عامة وشائعة للبنية الجتماعية لمعالجة ا سالي  الروتينية : "أنها
ويلكد ةذا . (2 )المتبعة  ي البحل العلمي عل  مدى واسع وتقدت اابت للعليات البشرية

ي  ي التغل  عل  ا نماط وا سالي  الروتينية الشائعة التعري  عل  دور مراكز التميز البحا
 . ي البحل العلمي، ومن ات تحقيا التقدت والر اةية للفرد والدولة

مراكز مادية أو "كما عر  برنام  البيئة التابع ا مت المتحدة مراكز التميز البحا  بطنها 
ات البشرية والمصادر وة  تعمل عل  تركيز القدر . ا تراضية تركز عل  موضوعات محددة

المادية المتو رة لتسهيل التعاون بين التمصصات والمن مات الممتلفة    البرام  
 (.9 )"والمشروعات ذات التطاير المباشر عل  الحتياجات واآلمال اإلنسانية عل  المدى الطويل

ري  ا ول  ي أن مراكز التميز البحاي ةي كيانات مادية تهتت يتفا ةذا التعري  مع التع
بموضوعات بحاية محددة، وتعمل عل  دعت وتطوير الموارد البشرية والمادية، وتعزيز 
التعاون بين التمصصات المعر ية الممتلفة  ي البرام  والمشروعات البحاية بهد  مدمة 

 .احتياجاتهاالبشرية وحل مشكلتها وتحقيا تطلعاتها وتلبية 
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مراكز من مة و عالة تعمل عل  حل المشكلت التي "ويعر ها البحل الحالي بطنها        
يواجهها المجتمع، حيل تقدت أ ضل الحلول العلمية والموضوعية من أجل تحقيا التقدت 
والر اةية عل  مستوى الفرد والدولة بإشرا  الجامعات والدولة معا، وتعمل بنااًا عل  معايير 

 ".عالمية مواوية من أجل الحصول عل  أ ضل الممرجات بكفااة عالية
 :أهداف مراكز التميز البحثي: ثانيا

تعتبر مراكز التميز البحاي مراكز علمية مهمتها الرئيسة البحل والدراسة، وتهتت  ي 
المقات ا ول بمدمة جان  من جوان  العلت والمعر ة، وتهد  مراكز التميز البحاي  ي 

 :(1 ) عات يل  تحقيا أةدا  متعددة يطتي من أبرزةا ما يليالجام
  القيةةات بطنشةةطة علميةةة وبحايةةة وتدريبيةةة محةةددة ومركةةزة  ةةي مجةةالت ذات أةميةةة وطنيةةة

 .بعد استراتيجيو 
  توجيةةن بعةةض البةةرام  ا كاديميةةة والبحايةةة  ةةي الجامعةةات، واسةةتقطا  الكفةةااات العلميةةة

 .المتمصصة لتنشيط البرام  البحاية  ي الجامعة
 تو ير البيئة الملئمة للبحل والتطوير  ي ممتل  مجالت العلت والمعر ة. 
 هت لتطةوير الرصةيد المعر ةي والبحاةي اإل ادة من أصحا  المبةرات العلميةة وتسةمير مبةرات

 .سواًا أكان ذلك عل  مستوى الجامعة بصفة ماصة أو مستوى المجتمع بعامة
  تحقيا التكامل والترابط بين الباحاين والمبراا  ي الجامعات والقطاز الما. 
  العمل عل  دعت وتشجيع وتطوير أبحال الدراسات العليا  ي بعض المجالت التمصصةية

 .تندرب تحت اةتمامات المركز البحايالتي 
 ربط ممرجات البحل العلمي باحتياجات المجتمع،  ي سبيل تحقيا التنمية المستدامة. 

يتضةةةح ممةةةا سةةةبا، أن أةةةةدا  مراكةةةز التميةةةز التميةةةز البحاةةةي تلكةةةد علةةة  تةةةو ير البيئةةةة 
شةةطة العلميةةة المناسةةبة للبحةةل العلمةةي  ةةي مجةةالت العلةةت والمعر ةةة الممتلفةةة، والةتمةةات با ن

والبحاية الوطنية وتوجيهها بما يمدت مصالح المجتمع ويحقةا أةدا ةن السةتراتيجية، باإلضةا ة 
يل  تحقيا الستفادة القصوى من العلماا والباحاين أصحا  المبرات العلمية وتحقيةا التكامةل 

ز التنميةة والترابط بينهت، والعمل عل  ربط ممرجةات البحةل العلمةي باحتياجةات المجتمةع وتعزية
 .المستدامة
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 :وظائف مراكز التميز البحثي وفوائد إنشائها: ثالثا

 :من أةت و ائ  مراكز التميز البحاي ما يطتي
 بناا ياعدة علمية وبحاية متميزة تمال نواة مركز متمص  عل  مستوى متقدت. 
  تو ي  ا بحال العلمية يل  عمل أ ضل الممارسات  ي مجال التمص. 
 ا والتدري  والتطةيل لقوى عاملة متمصصة ومنا سةالتنسي. 
 تسهيل التوا ا والتصال بين التجربة ا كاديمية والعلمية. (  ) 
 الةدعت Support: لمراكةز الةدعت للتةدريس  ة  التعلةيت العةات والجامعةة، حيةل تقةدت ةةذو ا

العلم  والفن     مجال عملها، ويكون ذلك من ملل تةو ير المةدمات البحايةة أو تةو ير 
 29/  22 .المبراا

 التوجيةةن واإلرشةةادGuidance:  وذلةةك مةةن مةةلل تةةو ير المعةةايير والمةةنه  وا دوات ،
 .والمعر ة    المجال المعن  للجهات الراربة

 الةتعلت المشةترك Shared Learning:،   وذلةك مةن مةلل تةو ير التةدري  المتمصة
 .وتقييت المهارات وبناا  را العمل المشتركة    التعليت البحا 

 ماليةةة، )مةةن مةةلل السةةتفادة القصةةوى مةةن المةةوارد القليلةةة المتاحةةة : الترشةةيد والضةةبط
،  ةة  كةةل السةةتمدامات البحايةةة الممكنةةة، بحيةةل تضةةمن ينفةةاا المةةال  ةة  (يلةةخ... بشةرية

حال ذات القيمة العالية للجامعة والوطن من ملل التواصل والتعةاون مةع الملسسةات ا ب
 (6 ) .المحتاجة لهذو ا بحال

وةكذا يمكن القول، أنن  ي يطار تحقيا مراكز التميز البحل  ةةدا ها، تقةوت تلةك المراكةز 
بنةاا يواعةد البيانةات العلميةة والبحايةة :   وتحقا عددا من الفوائد أةمهةابمجموعة من الو ائ

المتميةةزة، واسةةتمل  أ ضةةل الممارسةةات  ةةي مجةةال علمةةي أو معر ةةي محةةدد، باإلضةةا ة يلةة  
تطةيةةل وتةةدري  المةةوارد البشةةرية المتمصصةةة مةةن مةةلل تةةو ير التةةدري  المتمصةة  وتقيةةيت 

لتعلةةيت البحاةة ، وتعزيةةز التصةةال والتكامةةل بةةين المهةةارات وبنةةاا  ةةرا العمةةل المشةةتركة  ةة  ا
النةةةواحي الن ريةةةة والتطبيقيةةةة، وتقةةةديت الةةةدعت العلمةةة  والفنةةة   ةةة  مجةةةال عملهةةةا للملسسةةةات 
التعليمية، ويكون ذلك من ملل تةو ير المةدمات البحايةة أو تةو ير المبةراا، كةذلك تقةوت مراكةز 

معر ة    المجال البحاةي للجهةات الراربةة، التميز البحاي بتو ير المعايير والمنه  وا دوات وال
 .كما تعمل عل  تحقيا الستفادة القصوى من الموارد المادية والبشرية القليلة المتاحة
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 :معايري إنشاء مراكز التميز البحثي ومواصفاتها: رابعا

 (  ) :ينبغي عند التفكير  ي ينشاا مراكز للتميز البحاي، أن يتوا ر بها المعايير التالية
 .يتباز المنهجية العلمية الرصينة -1
 .الحر  عل  جودة العمل -2
 .العمل برو  الفريا، وبطريقة من ومية -3
 .المركز يج  أن يبني عل  نقاط القوة الحالية للكلية -4
ات بحل متعدد التمصصات أن يكون المركز تعاوني، ويج  أن يكون بماابة آلية لقي -5

 .للباحاين
يج  أن ي ضت ةذا المركز  ي يست أكاديمي وربطن ببرنام  أكاديمي لتو ير البحول  -6

 .والمدمات، والتعلت التجريبي، والفر  المتاحة  عضاا ةيئة التدريس الطل 
  .القدرة عل  اجتذا  الدعت المارجي -7
 . ط بالمجتمع المحيط بنمدمة يضايا التنمية الوطنية، والرتبا -8

و ةةي نفةةس السةةياا، تتضةةح مواصةةفات مراكةةز التميةةز البحاةةي مةةن أمالةةة المراكةةز القائمةةة 
وبمجةرد صةيارة رسةالة . حول العالت، والت  تمتل  حس  مجال التميز    طبيعة عمل المركز

ة مةا وعةاد. المركز يلزت وضع الغايات والستراتيجيات لضمان نجا  رسالتن وحسن أدائةن لةدورو
وعلةةة  الغايةةةات . يةةةتت تحديةةةد مجموعةةةة مةةةن ا ةةةةدا  يصةةةيرة المةةةدى وا ةةةةدا  بعيةةةدة المةةةدى

مطةةار المعنيةةين مةةن  وا ةةةدا  أن تةةتلات مةةع رسةةالة المركةةز ويجةة  التعبيةةر عنهةةا بجةةلا وا 
وعمومًا  إنن ينبغ  عند التفكير    ينشةاا مركةز للتميةز بحةل المعةالت  .باحاين ومسلولين بها

 (  ) :يةالرئيسة التال
من مةةة رسةةمية أو ريةةر رسةةمية يابلةةة للتحديةةد لةةديها يةةيت وأنمةةاط : الهويةةة الملسسةةية -1

 .ويواعد محددة
تو ر القدرة عل  تعزيز ودعةت عةدد كبيةر مةن العلمةاا والمهندسةين والفنةين والمبتكةرين  -2

 .  المستويين الدول  واإليليم    مجال معين من المعرو ين عل
 .ةيكل يدارة يابل للتجديد تتو ر  ين آليات واضحة وتدرب و يف     صنع القرارات -3
أدوار واضحة لإلسهات    التنمية البشرية من ملل زيادة المعر ةة بةالعلوت علة  نحةو  -4

 .شامل أو ينتاب منتجات محددة    يطار الن ات اليتصادى الوطن  أو الدول 
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يةةدر معقةةول مةةن السةةتقرار  ةة  ال ةةرو  التشةةغيلية و ةة  التمويةةل مةةلل  تةةرة زمنيةةة  -5
 .محددة

نشاط تن يم  واضةح مةن حيةل القةدرة علة  التكية  والتةطاير علة  البيئةة المارجيةة أو  -6
يةةدرة واضةةحة للمن مةةة علةة  التجديةةد أو النمةةو حتةة   ةة   ةةل  ةةرو  مارجيةةة ريةةر 

 .مواتية
ن بقةةدرات المن مةةة علةة  التواصةةل  ةة  يطةةار الشةةبكات أى وضةةو  ملسسةة  يحكةةت عليةة -7

 .بالقدرة عل  ييامة وتعزيز الشراكات المنتجة مع الملسسات ا مرى
توا ا مهات وبةرام  ونتةائ  الملسسةة أو الشةبكة مةع أةةدا  التنميةة المسةتدامة التة   -8

 .يحددةا كل بلد والمجتمع الدول 
ر يجةة  اتباعهةةا عنةةد ينشةةاا مراكةةز للتميةةز يتضةةح ممةةا سةةبا، أن ةنةةاك عةةددا مةةن المعةةايي

أن يسع  المركز يل  مدمة يضايا التنمية الوطنية والرتبةاط بةالمجتمع المحةيط : البحاي أةمها
تباز المنهجيةة العلميةة الرصةينة، والعمةل  بن، كما يج  أن يحر  المركز عل  جودة العمل، وا 

مركةةز مةةن يبةةل يسةةت أكةةاديمي يربطةةن بةةرو  الفريةةا، وبطريقةةة من وميةةة، وأن يةةتت يتبنةة  ةةةذا ال
ببرنةةام  أكةةاديمي لتةةو ير البحةةول، ةةةذا باإلضةةا ة يلةة  يةةدرة المركةةز علةة  تةةو ير الةةدعت المةةادي 

 .والمعنوي المارجي لن من ملسسات المجتمع
و ي ذات السياا، يج  أن  يكون لمركز التميز البحاةي الهويةة الملسسةية الماصةة بةن، 

حيةل يجة  صةيارة رسةالة محةددة .  ة  طبيعةة عمةل المركةزوالت  تمتل  حس  مجال التميةز 
للمركةةز، ومةةن اةةت وضةةع الغايةةات والسةةتراتيجيات لضةةمان نجةةا  رسةةالتن، كمةةا يجةة  أن يتةةو ر 
للمركز القدرة علة  دعةت وتعزيةز عةدد كبيةر مةن العلمةاا والفنيةين وريةرةت مةن المعةرو ين علة  

ر للمركةةز ةيكةةل يداري وأدوار واضةةحة المسةةتويين اإليليمةةي والةةدولي  ةةي مجةةال معةةين، وأن يتةةو 
ويدر معقول من الستقرار  يما يتعلا بآليات العمل والتمويةل، باإلضةا ة يلة  أن يكةون للمركةز 
نشاط واضح  ي التطاير علة  البيئةة المارجيةة، ويدرتةن علة  التجديةد والنمةو  ةي  ةل ال ةرو  

ونائجةةةن مةةةع أةةةةدا  التنميةةةة المارجيةةةة ريةةةر المواتيةةةة، وأميةةةرا تكامةةةل وتوا ةةةا بةةةرام  المركةةةز 
 .المستدامة للمجتمعين المحلي والدولي معا
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 :شروط جناح مراكز التميز البحثى: خامسا

لضمان نجا  مراكز التميز وتحقيا أةدا ها المشةار يليهةا آنفةًا،  ةإن ةنةاك العديةد مةن الشةروط 
  (  ) :الواج  تو رةا حت  تلت  امارةا، منها

دارة حكيمة للمركز ومجموعة متميزة مةن  -1 توا ر موارد بشرية عل  درجة عالية من الكفااة وا 
 .الباحاين القادرة عل  العطاا البحا  النوع 

مةن )التطكد من  عالية اإلجرااات ووضو  المسئولية عن طريا تكةوين لجنةة يداريةة صةغيرة  -2
جموعةةة مةةن العلمةةاا وأعضةةاا ةيئةةة التةةدريس ، مللفةةة مةةن أعضةةاا مةةن م(الجامعةةة مةةالً 

المتقدمين بةايترا  تكةوين المركةز وأعضةاا يمالةون الجامعةات ا مةرى وممالةون للملسسةات 
ولجنةةة اإلدارة مسةةئولة . والمن مةةات المشةةاركة  ةة  تطةةوير التعلةةيت العةةال  الوطنيةةة والعالميةةة

وةةي مسةئولة . ا سةية  ة  المركةزعن التطكد من اللتزات بطري  المعايير العلمية العالميةة التن
 .عن اتجاةات المركز ومطتن الستراتيجية

بالنسبة لمركز التميز    الجامعة تقوت لجنة اإلدارة بتعيين عضو ةيئة التدريس متميةز  ة   -3
 .مجال المركز ليتول  اإلشرا  واإلدارة عل  المركز

زة والمصةةةادر التعليميةةةة عنةةةد وضةةةع مواصةةةفات مركةةةز التميةةةز يلةةةزت تحديةةةد العناصةةةر وا جهةةة -4
 .المطلو  تطمينها أو دعمها

وةكةةذا يمكةةن القةةول، أن نجةةا  مركةةز التميةةز البحاةةي يتطلةة  تحديةةد المةةوارد الماديةةة مةةن 
عناصر وأجهزة ومصادر تعليمية مطلوبة، وكذلك توا ر المةوارد البشةرية الملةلةة والمدربةة ذات 

رتن، باإلضا ة يلة   عاليةة اإلجةرااات ووضةو  الكفااة العالية من الباحاين أو القائمين عل  يدا
المهات والمسئوليات من ملل تشكيل لجنة يدارية صغيرة من أعضاا ةيئة التةدريس بالجامعةة 
وجامعةةات أمةةرى وممالةةين للمن مةةات المشةةاركة  ةةي تطةةوير التعلةةيت العةةالي تتماةةل مهمتهةةا  ةةي 

حديةةةةد توجهةةةةات المركةةةةز ومطتةةةةن التطكةةةةد مةةةةن اللتةةةةزات بةةةةطعل  المعةةةةايير العلميةةةةة العالميةةةةة، وت
 .الستراتيجية
 :العلوم اإلنسانية: احملور الثاني

يمةةةة المن ومةةةة التعليميةةةة ونهايةةةة المطةةةا   –الجةةةامعي ماصةةةة  –يماةةةل التعلةةةيت العةةةالي 
التعليمةةي الن ةةامي بالنسةةبة للطةةل  والدارسةةين، كمةةا يشةةكل حجةةر الزاويةةة للعمليةةة التنمويةةة  ةةي 

ومةةا  تئةةت أةميتةةن تةةزداد وبماصةةة  ةةي . قةةدت الشةةعو  وازدةارةةةاالمجتمةةع والملشةةر الرئيسةةي لت
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حتةة  أصةةبحت ملسسةةات التعلةةيت  – ةةي الةةدول المتقدمةةة -العقةةود ا ميةةرة مةةن القةةرن العشةةرين 
مركةةةةةز صةةةةناعة القةةةةةرار الاقةةةةا ي ومةةةةةوطن رسةةةةت التوجهةةةةةات  –ماصةةةةةة الجامعةةةةات  –العةةةةالي 

 . الفاعلة والملارة  ي المجتمعالستراتيجية، وأصبحت النم  الجامعية تعتبر من القيادات 
والجامعة من جان  آمر، تضطلع بمهمةة أساسةية، وةةي يجةراا الدراسةات والبحةول التةي 
تسةةاةت بهةةا  ةةي تقةةدت العلةةت وازديةةاد المعر ةةة اإلنسةةانية، وةةةذو البحةةول يجةة  أن تشةةمل جميةةع 

دة واسةةتغللها أو علةةوت المةةا( العلةةوت اإلنسةةانية)نةةواحي المعر ةةة، سةةواًا علةةوت العقةةل والاقا ةةة 
، وبةدون ةةذو البحةول ل يكتمةل للجامعةة (العلةوت الطبيعيةة)العملي  ي يضاا مصالح المجتمةع 

دورةا، وعل  ذلك تسهت مراكز التميز البحاي  ةي نشةر البحةول المعر يةة، وتمويةل المشةروعات 
 .وتمرب ا  كار للضوا عن طريا ةذو المراكز البحاية( الجماعية)العلمية 

 :م العلوم اإلنسانيةمفهو: أوال

مجموعة الدراسات التي تستمدت المنه  العلمي  ي " تعر  العلوت اإلنسانية بطنها 
دراسة م اةر النشاط الممتلفة التي تصدر عن اإلنسان،  ردًا أو جماعة أو مجتمعًا، وةي 
تضت مجموعة  روز علت الجتماز، وا ناروبولوجيا، و روز علت النفس، واليتصاد، وبعض 

 . (2 )" روز دراسة اللغة والتاريخ المقارن 
تلك المجالت المعر ية التي تهتت بدراسة و هت البعد " كما عر ها سمير حسن بطنها 

 . (2 )"الروحي والاقا ي والجتماعي  ي المعيش البشري
تلك العلوت التي تهتت " ويد بين زرومي الدراجي أن العلوت اإلنسانية والجتماعية ةي
 . (2 )"بدراسة اإلنسان من حيل ةو كائن عاطفي يتطار باآلمرين ويلار  يهت 

يتضةةح ممةةا سةةبا، أن العلةةوت اإلنسةةانية والجتماعيةةة ةةةي تلةةك المجةةالت المعر يةةة التةةي 
تهتت بدراسة اإلنسان و هت البعد الروحي والاقةا ي والجتمةاعي للحيةاة البشةرية، وتسةتمدت  ةي 

ا بشةكل ذلك المةنه  العلمةي لدراسةة جوانة  النشةاط الممتلفةة التةي تصةدر عةن اإلنسةان، سةوا
 ةةردي أو جمةةاعي، وةةةي تضةةت علةةت الجتمةةاز و ةةروز علةةت الةةنفس، والناروبولوجيةةا، والتةةاريخ، 

 .واللغة وريرةا
 :أهمية العلوم اإلنسانية: ثانيا

ين المن ومة الاقا ية المكونة من الدين واآلدا  والفنون والفلسفة والعلوت اإلنسانية 
أو اقا ة من الاقا ات ةي البيئة الروحية  التي تكون رلية العالت  ي حضارة من الحضارات
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ةي اإلطار وةي الحاضن الاقا ي . للتطورات اليتصادية والعلمية والتكنولوجية المادية
الضروري الذي ل يمكن أن يحصل تقدت حقيقي ل علمي ول تكنولوجي يبداعي بدونن،  الاقا ة 

 تعداداتن للتفتح العقلي واإلبدازتتعهد بناا اإلنسان وروحن وةويتن ونمط تفكيرو وتكون اس

( 9) . 
وتلدي العلوت الجتماعية واإلنسانية دورًا جوةريًا  ي بناا اإلنسان  كريًا واقا يًا 

ومصائصن ويضاياو، ورصد  واةرو واجتماعيًا ونفسيًا، حيل تساعد عل   هت المجتمع 
الجديدة، وتحليل المشكلت التي يعاني منها، والصعوبات التي يواجهها، كما تعين عل  ييجاد 

 .الحلول الناجعة لها
 (:الواقع والتحديات)العلوم اإلنسانية : ثالثا

يشهد العالت نهضة علمية وتعليمية ةائلة، وذلك  ي شت  المجالت، ومنها مجالت 
والتي سبا -يل أنن عل  الررت من أةمية العلوت اإلنسانية . وت اإلنسانية والجتماعيةالعل

 إنها لألس  تعاني الغربة  ي مجتمعاتنا، ول أدل عل  ذلك من مقت المجتمع  –توضيحها 
للشا  الذي يذة  لكليات أو أيسات العلوت اإلنسانية، وكاير من الناس ل يعر ون أنن لول 

سانية ما استطاعت العلوت التطبيقية التقدت،  ننا نفكر باللغة، ونتعامل بها، ول العلوت اإلن
يبدز اإلنسان يل  ي  رو  اجتماعية مهيئة لإلبداز، ول يستطيع أن يتقدت يل من ملل 

 .معر تن بالتاريخ لينطلا من نقطة النهاية
ماعية تعاني من يلة الةتمات ويد أكدت يحدى الدراسات أن العلوت اإلنسانية والجت        

البحاي، حيل أوضحت أن الجامعات السعودية يد مطت مطوات ملموسة  ي مجال البحل 
( اي. اس. اي)العلمي،  قد ارتفع عدد البحول  ي المملكة حس  تصني  الدوريات المحكمة 

%(.   ، 2)ةة بنسبة نمو كلية وصلت ال      بحاًا  ي سنة ( 2 1، )ليصل ال  
الط  السريري والهندسة والكيمياا والفيزياا : زت البحول  ي أربعة مجالت رئيسةوترك

%  92 بينما جاات العلوت اإلنسانية والجتماعية بإجمالي نس  %   299بإجمالي نس  
  19، اليتصاد وا عمال بنسبة %  9 العلوت الجتماعية عامة بنسبة )من المجموز الكلي 

 . (1 )%(   19نفس ، الط  النفسي وعلت ال%
قلل من  اعلية ين الوايع الاقا ي الذي تعمل  ين الجامعات يعاني من عدة مشكلت ت

الجامعة كملسسة إلنتاب ونقل المعر ة العلمية، حيل تشير ملشرات الوايع يل  ين مجتمعنا 
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يواجن مشكلت اجتماعية، ويضايا  –كغيرو من المجتمعات اإلنسانية المعاصرة  –العربي 
لقت ينسانية، والتي تلار بشكل كبير  ي حركة ريي المجتمع وتقدت عجلة الزدةار  ين، ولقد أ

 .النتائ  السلبية لهذو المشكلت والقضايا ب للها عل  كاير من  ئات المجتمع العربي
ومن ةنا برزت الحاجة يل  ينشاا مراكز للبحول تهتت بالمجالت اإلنسانية 

 ".مراكز التميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية والجتماعية " والجتماعية، تحت مسم  
التميز البحثي باجلامعات يف بعض الدول العربية  مناذج مراكز: القسم الثالث

 واألجنبية 

يتناول ةذا القست مبرات بعض الدول أو الجامعات العربية وا جنبية  ي ينشاا مراكز 
 :التميز البحاي، وذلك عل  النحو التالي

 :مناذج من مراكز التميز البحثي جبمهورية مصر العربية: أوال

 :(  ) المستقبل بالجامعة البريطانية  ي مصرمركز الستدامة ودراسات  - 
لةيس مهمةًا " تت ينشاا المركز كبيةت مبةرة لدراسةات السةتدامة والمسةتقبل وو ًقةا لمبةدأ 

، حيةةل يعمةةل المركةةز كمركةةز للبحةةول "مةةاذا سةةيكون المسةةتقبل ولكةةن كيةة  نفكةةر  ةةي المسةةتقبل 
علةة  مسةةتوى الجامعةةة بكةةل التمصصةةات  ةةي ( Research & Development)والتطةةوير 

 . الكليات ا ربع التي تضمها الجامعة
 :ويتمال الهد  من المركز  يما يلي

  تطةوير وتبنةةي ا  كةةار والحلةةول والمنايشةات اإلبداعيةةة لقضةةايا السةةتدامة ودراسةةات
 .رالمستقبل، وأن يمال المركز آلية لتحقيا الرلية المستقبلية المستدامة لمص

  تو يةة  الدراسةةات ومنهجيةةة البحةةل العلمةةي  ةةي تقةةديت الةةدعت الفكةةري و ةةتح آ ةةاا
المسةةتقبل المسةةتدات مةةن مةةلل العمليةةة التعليميةةة بالجامعةةة البريطانيةةة  ةةي مصةةر 

، وذلةةك بإرسةةاا  كةةر السةةتدامة  ةةي المنةةاة  والمحتةةوى (وجامعةةات مصةةر ا مةةرى)
ت الدراسةي وا نشةطة بةين الطةل  العلمي والتطبيقي، و ةي الحيةاة العمليةة  ةي اليةو 

 .وا ساتذة والعاملين عل  جميع المستويات
 :أما رلية المركز  هي

التغير : تقديت  كر ممتل  يتفاعل مع المتغيرات العالمية والمحلية، والتي تشمل"
المنامي، النمو العمراني المتزايد، نق  المياو، الطايات المتجددة، التنوز الحيوي، 
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ة الطبيعية، التحولت الجتماعية، التغير السلوكي، التنمية الدولية، حماية البيئ
 ".ممارسات ا عمال واليتصاد

ويتطل  المركز من الل وحدات تتكامل  يما بينها لتحقيا أةدا  المركز المرحلية، 
  عل  أن يصبح المركز بيت مبرة لكا ة مشروعات الستدامة ودراسات المستقبل ملل 

 :ملسنوات، وتش
 وحدة بنك ا  كار واإلبداز والبتكار. 
  (.دعاية-يعلت-توايا وتطريخ-تطوير-دراسات)وحدة الدراسات والبحول 
  وحةةدة التعةةاون البحاةةي والمشةةروعات التطبيقيةةة ون ةةت المعلومةةات الجغرا يةةة ودعةةت

 .اتماذ القرار
بالجامعةةةة و ةةةي ةةةةذا السةةةياا يمكةةةن القةةةول أن مركةةةز السةةةتدامة ودراسةةةات المسةةةتقبل 

البريطانيةةة  ةةي مصةةر يماةةل مركةةزًا للتميةةز البحاةةي  ةةي مجةةال دراسةةات السةةتدامة والمسةةتقبل مةةن 
ملل تقديت  كر ممتل  يتفاعل مع المتغيةرات العالميةة والمحليةة ماةل التغيةر المنةامي، ونقة  

رات، الميةةاو، والطايةةات المتجةةددة، والتحةةولت الجتماعيةةة، والتغيةةر السةةلوكي وريرةةةا مةةن المتغيةة
وذلك بهد  تبني ا  كار والحلول والمنايشات اإلبداعيةة لقضةايا السةتدامة ودراسةات المسةتقبل 
وتطويرةا، بحيل يمال المركز آلية لتحقيا الرلية المستقبلية المستدامة لمصةر، باإلضةا ة يلة  
تو يةة  الدراسةةات ومنهجيةةة البحةةل العلمةةي  ةةي تقةةديت الةةدعت الفكةةري و ةةتح آ ةةاا المسةةتقبل 

مسةةتدات مةةن مةةلل العمليةةة التعليميةةة بالجامعةةة البريطانيةةة  ةةي مصةةر وريرةةةا مةةن الجامعةةات ال
 .المصرية

 :(  )nceeeالمركز القومي للمتحانات والتقويت التربوي  -6
لقةةد مطةةت مصةةر مطةةوات كبيةةر تجةةاو ينشةةاا العديةةد مةةن المراكةةز والملسسةةات البحايةةة 
التربوية، لحشد كا ة يمكانيات البحل العلمي  ي مجال التربية والتعلةيت، ومةن ةةذو الملسسةات 

بةةةوي، إلجةةةراا البحةةةول والدراسةةةات العلميةةةة المركةةةز القةةةومي للمتحانةةةات والتقةةةويت التر  :البحايةةةة
لتطوير ن ت التقويت والمتحانات، كطحد محاور المن ومة التعليمية والتربويةة، وعلة  الةررت مةن 
كةةون المركةةز ل يتبةةع أيةةة جامعةةة، ولكنةةن يتبةةع وزارة التربيةةة والتعلةةيت، يل أن البةةاحاين  ضةةل 

 .ن الطويلن  ي ةذا المجالتناولن  ةمية دورو  ي مجال البحل العلمي، ومبرت
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يليميًا وعالميًا  ي مجال "وتتمال رلية المركز  ي أن يكون  مركًزا متميًزا محليًا وا 
 ".البحل العلمي والتربوي ماصة  ي القياس والتقويت لملسسات التعليت يبل الجامعي

 :أما رسالة المركز  تتمال  ي
  التقةةةويت كمةةةدمل لإلصةةةل  تطةةةوير العمليةةةة التعليميةةةة مةةةن مةةةلل تطةةةوير عمليةةةات

 .الملسسي
  يعداد كوادر أكاديمية  ي مجةال القيةاس والتقةويت محليةًا وعربيةًا تواكة  المسةتويات

 .اإليليمية والعالمية
  تحقيا شراكة  عالة مع المراكز ا مرى  ي العالت العربي والدولي  ي مجال البحةل

 .رتقاا بها  ي وطننا العربيالعملية التعليمية وال  العلمي والتربوي من أجل مدمة
  تقةةةديت مةةةدمات متميةةةزة للدارسةةةين والعةةةاملين  ةةةي الملسسةةةات التعليميةةةة، وكةةةذلك

 .للعاملين  ي الملسسات اإلنتاجية والمدمية
 :كما  يسع  المركز يل  تحقيا ا ةدا  التالية

 العمل عل  تحقيا رلية ورسالة المركز.  
 ي والتربوي  ي مجال القياس والتقويتتهيئة البيئة المناسبة للبحل العلم. 
   التعاون مع الملسسات العلمية لوضةع معةايير ا داا والعتمةاد  ةي جميةع البةرام

  .والمجالت البحاية  ي المجال التربوي
  تقةةديت المةةدمات والمبةةرات البحايةةة والتربويةةة لملسسةةات التعلةةيت يبةةل الجةةامعي  ةةي

 .مجال القياس وتقويت ا داا
 ا الجودة  ي القطاعات البحاية واإلدارية والفنية والمهنية بالمركزتحقي. 

يسةت تطةوير  –يسةت بحةول المتحانةات : )ويضت المركز عددا من ا يسةات العلميةة ةةي
 (.يست التقويت –يست العمليات والمعلومات  –يست التدري  والمتحانات  –المتحانات 

ةةةو مركةةز للتميةةز  ت والتقةةويت التربةةويالمركةةز القةةومي للمتحانةةايتضةةح ممةةا سةةبا أن 
البحاي إلجراا البحول والدراسات العلميةة الماصةة بتطةوير العمليةة التعليميةة مةن مةلل تطةوير 
ن ةةت التقةةويت والمتحانةةات، كمةةدمل لإلصةةل  الملسسةةي، وذلةةك بهةةد  تهيئةةة البيئةةة المناسةةبة 

عةداد كةوا در أكاديميةة  ةي مجةال القيةاس للبحل العلمي والتربوي  ةي مجةال القيةاس والتقةويت، وا 
والتقةةويت محليةةًا وعربيةةًا، وتقةةديت المةةدمات والمبةةرات البحايةةة والتربويةةة لملسسةةات التعلةةيت يبةةل 
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الجةةامعي  ةةي مجةةال القيةةاس وتقةةويت ا داا، وتقةةديت مةةدمات متميةةزة للدارسةةين والعةةاملين  ةةي 
التعةاون مةع الملسسةات الملسسات التعليمية وريرةا من الملسسات اإلنتاجيةة، باإلضةا ة يلة  

العلميةةةة لوضةةةع معةةةايير ا داا والعتمةةةاد  ةةةي جميةةةع البةةةرام  والمجةةةالت البحايةةةة  ةةةي المجةةةال 
 .التربوي
 :مبرات بعض الدول ا جنبية  ي ينشاا مراكز للتميز البحاي بالجامعات: اانياً 

يعتبر وجود مراكز للتميز البحاي  ي الجامعات  ي ممتل  التمصصات من علمات 
تقدت، وتوجد نماذب كايرة جدًا، يل أننا سو  نعرض بعض النماذب التي تقدت مدمات  ي ال

 .المجال التربوي
 :(  )مركز التميز  ي التدريس والتعلت بجامعة ينديانا ا مريكية - 

Indiana University Center for Excellence in Teaching and Learning (CELT) 
تت ينشاا المركز لتشجيع ودعت المنح الدراسية للمعلمين من ملل التعاون بين مكت  

 .6116سسات الجامعية، حيل بدأ العمل بهذا المركز  ي ربيع الشئون ا كاديمية والمل 
 :يركز المركز عل  تحسين التدريس والتعلت من ملل تقديت مجموعة من ا نشطة

 البدا  ي تنمية برام  الكلية بما  يها ورش العمل والحلقات الدراسية والملتمرات. 
 تقديت التسهيلت لتحسين التدريس دامل حرت الجامعة. 
 ييامة عليات تعاون مع المراكز المماالة  ي جميع أنحاا البلد. 
 مساعدة أعضاا ةيئة التدريس عل  نحو  عال عل  دم  التكنولوجيا  ي التعليت. 
 تشجيع وتيسير ممتل  أشكال التعليت والمنح الدراسية. 
 المساعدة  ي تطوير التعليت. 
 تتبع الموارد لدعت المنح التعليمية. 

 :(  )مركز التميز  ي تدريس العلوت والرياضيات بكلية التربية جامعة تكساس -6
Center for Excellence in Science and Mathematics Education, The University of 

Texas  

ملسسة مهتمة بالتنمية المهنية،   2حصل ةذا المركز عل  جائزة اتحاد أكار من 
العالي بالتعاون مع وكالة ملسسة من ملسسات التعليت    وتضت البنية ا ساسية  كار من 

 .تكساس التعليمية مراكز مدمات التعليت، المناطا التعليمية، الشركاا التجاريين
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عات  ي تصميت وتنفيذ التنمية  2 للمركز سجل تاريمي مشر  لمدة أكار من 
 .المهنية القائمة عل  البحل باستمدات النماذب التعليمية، والمواد

يت مدمات التنمية المهنية للمعلمين، ومساعدة المعلمين وتتمال رسالة المركز  ي تقد
 ي اكتسا  المهارات ا ساسية وتنفيذ المعار ، تزويد المعلمين بالمعار  والمهارات اللزمة 

 .إلشراك الطل   ي تعلت العلوت والرياضيات ذات المعن ، محو المية التكنولوجية والرياضية
البحاةةي  ةةي كةةل مةةن جامعةةة ينةةديانا وجامعةةة  يتضةةح ممةةا سةةبا اةتمةةات مراكةةز التميةةز

تكسةةةاس بعمليتةةةي التعلةةةيت والةةةتعلت بالملسسةةةات التعليميةةةة علةةة  امةةةتل  مراحلهةةةا، وتطويرةمةةةا 
بةةإجراا البحةةول والدراسةةات ذات الصةةلة بهةةاذين المجةةالين، وذلةةك مةةن مةةلل تقةةديت التسةةهيلت 

س علة  نحةو  عةال علة  لتحسين التدريس دامل حرت الجامعة، ومسةاعدة أعضةاا ةيئةة التةدري
دم  التكنولوجيا  ي التعليت، وتشجيع وتيسير ممتلة  أشةكال التعلةيت والمةنح الدراسةية، وتقةديت 
مدمات التنمية المهنية للمعلمين، ومسةاعدة المعلمةين  ةي اكتسةا  المهةارات ا ساسةية وتنفيةذ 

يامة عليات تعاون مةع  المراكةز المماالةة  ةي المعار ، ومحو ا مية التكنولوجية والرياضية، وا 
 .جميع أنحاا البلد

تجربة جامعة ساسكاتشوان الكندية  ي يدارة برنام  مراكز التميز والكراسي  - 
(  )البحاية

: 

يعةةد برنةةام  مراكةةز وكراسةةي البحةةول  ةةي كنةةدا مبةةادرة مةةن الحكومةةة الفيدراليةةة لتعزيةةز 
التميةةز البحاةةي  ةةي الجامعةةات الكنديةةة، ومعاةةةد البحةةول، وتعزيةةز دورةةةا كمراكةةز عالميةةة  ةةي 

 .اي  ي  ل ايتصاد عالمي يائت عل  المعر ةالتميز البح
ولةةةذا يةةةدمت جامعةةةة ساسكاتشةةةوان مطتهةةةا السةةةتراتيجية للبحةةةول، وحةةةددت بهةةةا سةةةتة 
محةةةاور لألبحةةةال مةةةن أجةةةل التنميةةةة، تتضةةةمن التكنولوجيةةةا الحيويةةةة، والعلةةةوت البيئيةةةة، والعلةةةوت 

 .الصحية، والهوية والتنوز، وعلوت المواد، والتكنولوجيا والتغيير
مت مراكةةز التميةةز البحاةةي الكنديةةة با مةةذ بمةةدمل تعةةدد التمصصةةات، يضةةا ة يلةة  واتسةة

التعاون والشراكة، والةتمات بالبعد الدولي، وةذو التوجهةات السةتراتيجية الالاةة ةةي العناصةر 
 .الرئيسة لما يمكن أن يسم  بالنموذب الجديد للبحل العلمي

 :ويتمال الهد  من البرنام   يما يلي



 .بجامعة الملك سعود تصور مقترح  إلنشاء مركز للتميز البحثي في العلوم اإلنسانية

-  6  - 

  التميةز البحاةي وزيةادة القةدرات البحايةة  ةي كنةدا مةن مةلل جةذ  واسةتبقاا تعزيز
 .مجموعة من الباحاين الممتازين  ي الجامعات الكندية

 تعزيز تدري  أعضاا ةيئة التدريس الملةلين تطةيًل عاليًا من ملل البحول. 
 تحسين يدرة الجامعات لتوليد وتطبيا المعر ة الجديدة. 
 ات الفعةةةةال لمةةةةوارد البحةةةةول مةةةةن مةةةةلل التمطةةةةيط السةةةةتراتيجي ضةةةةمان السةةةةتمد

 .الملسسي والتعاون مع الملسسات والقطاعات حس  الحاجة
يتضح مما سبا اةتمات جامعة ساسكاتشوان الكندية بمراكز التميةز والكراسةي البحايةة، 

لبعةةد والتةةي تميةةزت بطمةةذةا بمةةدمل تعةةدد التمصصةةات، وكةةذلك التعةةاون والشةةراكة، والةتمةةات با
الةةدولي، باإلضةةا ة يلةة  الةةدور الةةداعت مةةن يبةةل الحكومةةة الفيدراليةةة، حيةةل نشةةط برنةةام  مراكةةز 
وكراسةةي البحةةول  ةةي كنةةدا بوصةةفن مبةةادرة مةةن الحكومةةة الفيدراليةةة لتعزيةةز التميةةز البحاةةي  ةةي 
الجامعةةات الكنديةةة، ومعاةةةد البحةةول، وتعزيةةز دورةةةا كمراكةةز عالميةةة  ةةي التميةةز البحاةةيل ولةةذا 

الهةةد  الةةرئيس مةةن ةةةذا البرنةةام   ةةي تعزيةز التميةةز البحاةةي وزيةةادة القةةدرات البحايةةة  ةةي تماةل 
كنةةةدا مةةةن مةةةلل جةةةذ  واسةةةتبقاا مجموعةةةة مةةةن البةةةاحاين الممتةةةازين  ةةةي الجامعةةةات الكنديةةةة، 
وتحسةةين يةةدرة الجامعةةات الكنديةةة لتوليةةد وتطبيةةا المعر ةةة الجديةةدة، وضةةمان السةةتمدات الفعةةال 

ل التمطةيط السةتراتيجي الملسسةي والتعةاون مةع الهيئةات والملسسةات لموارد البحول مةن مةل 
 .الممتلفة

 ةةي ضةةوا العةةرض السةةابا لةةبعض المبةةرات العربيةةة وا جنبيةةة الماصةةة بمراكةةز التميةةز 
 :البحاي يمكن استمل  ما يلي

وت تنوز المجالت البحاية التي تمدمها مراكةز التميةز البحاةي مةا بةين العلةوت الطبيعيةة والعلة -1
التربويةةة لتشةةمل تطةةوير والمتحانةةات والتقةةويت التربةةوي، ودراسةةات المسةةتقبل والسةةتدامة، 

التكنولوجيةةا وتطةوير التعلةةيت والةةتعلت بصةةفة عامةةة، أو تطةةوير تةةدريس العلةةوت والرياضةةيات، و 
الحيويةةة، والعلةةوت البيئيةةة، والعلةةوت الصةةحية، والهويةةة والتنةةوز، وعلةةوت المةةواد، والتكنولوجيةةا 

 .يروالتغي
تطكيةةةد ةةةةذو المراكةةةز للتميةةةز البحاةةةي  ةةةي رليتهةةةا ورسةةةالتها علةةة  التميةةةز والريةةةادة علةةة   -2

المسةةةتويات المحليةةةة واإليليميةةةة والعالميةةةة  ةةةي مجةةةال البحةةةل العلمةةةي مةةةن مةةةلل تو يةةة  
الدراسةةةات ومنهجيةةةة البحةةةل العلمةةةي  ةةةي تقةةةديت الةةةدعت الفكةةةري و ةةةتح آ ةةةاا المسةةةتقبل أت 
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عةةداد كةةوادر أكاديميةةة  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي بفروعةةن المجتمعةةين المحلةةي والةةدولي،  وا 
يليميا ودوليا تواك  المستويات اإليليمية والعالمية، وتحقيا شراكة  عالةة  الممتلفة محليًا وا 
مةةع المراكةةز ا مةةرى  ةةي العةةالت  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي، وتقةةديت مةةدمات التنميةةة المهنيةةة 

سةةواا التعليميةةة أو ريرةةةا مةةن الملسسةةات  المتميةةزة للدارسةةين والعةةاملين  ةةي الملسسةةات
 .الصناعية واإلنتاجية والمدمية، ومساعدتهت  ي اكتسا  المهارات ا ساسية

 :حر  مراكز التميز البحاي عل  تحقيا عدد من ا ةدا  أةمها -3
 الممتلفة ومجالتن بفروعن العلمي للبحل المناسبة البيئة تهيئة . 

 واسةةتبقاا جةةذ  مةةلل مةةن بةةالمجتمع البحايةةة القةةدرات ةوزيةةاد البحاةةي التميةةز تعزيةةز 
 .الجامعات  ي الممتازين الباحاين من مجموعة

 مةن ا ساسةية المهةارات اكتسا   ي ومساعدتهت التدريس ةيئة أعضاا تدري  تعزيز 
 .البحول ملل

 الجديدة المعر ة وتطبيا لتوليد الجامعات يدرة تحسين. 
 الملسسةةي السةتراتيجي التمطةيط مةلل مةن البحةةول واردلمة الفعةال السةتمدات ضةمان 

 .الحاجة حس  والقطاعات الملسسات مع والتعاون

 مةةع والتعةةاون العةةالت، أنحةةاا جميةةع  ةةي المماالةةة المراكةةز مةةع تعةةاون عليةةات ييامةةة 
 والمجةةةالت البةةةرام  جميةةةع  ةةةي والعتمةةةاد ا داا معةةةايير لوضةةةع العلميةةةة الملسسةةةات

 . البحاية

 مةن ريرةةا أو التعليميةة سةواا للملسسةات والتربويةة البحايةة والمبرات المدمات تقديت 
 .والمدمية واإلنتاجية الصناعية الملسسات

 بالمركز والمهنية والفنية واإلدارية البحاية القطاعات  ي الجودة تحقيا. 

 ود طبيعة مراكز التميز البحثي وأهميتها ووظائفها يف جامعة امللك سع: القسم الرابع

يهتت ةذا القست من البحل بإلقاا الضوا عل  طبيعة مراكز التميز البحاي وأةميتها 
وو ائفها  ي جامعة الملك سعود، وذلك من ملل تناول جهود المملكة العربية السعودية  ي 
مجال البحل العلمي ومراكز التميز البحاي، ومراحل ينشاا ةذو المراكز بالمملكة، وأميرا عرض 

 :ض مراكز التميز البحاي بجامعة الملك سعود، وذلك عل  النحو التاليلجهود بع
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 : اهتمام اململكة العربية السعودية بالبحث العلمي ومراكز التميز البحثي: أوال
أدركت المملكة العربية السعودية  ي السنوات ا ميرة الماضية أةمية التقدت العلمي، 

عمود الفقري لمستقبل المملكة العربية السعودية كما أدركت أن ةذا التقدت العلمي ةو ال
ومستقبل دورةا السياسي واليتصاديل ولذلك نلح  أن ةناك جهدا جادا ومامرًا نحو تعزيز 
القدرات التكنولوجية والعلمية، وبناا الملسسات البحاية وزيادة اإلنفاا عل  البحل العلمي، 

ات اورة المعلومات، ولملا اقا ة علمية ويد تت وضع مطة وطنية لنشر التكنولوجيا ومنتج
ويد تمال ذلك  ي اةتمات المملكة بالبحل العلمي، وماصة البحل العلمي  (2 ) .وتكنولوجية

تطوير من ومة البحل العلمي والتطوير والبتكار والرتقاا بمستوى "الجامعي، من أجل 
موارد المتاحة بما يمكن المملكة وتحقيا الستامار ا مال لل، القدرات العلمية والتقنية الوطنية

العربية السعودية من الستفادة السريعة من الفر  التي يتيحها اليتصاد العالمي الجديد، 
والمنا سة بمنتجاتها ومدماتها بنجا   ي ا سواا العالمية، مع العمل عل  تو ير اإلمكانات 

ة ماصة  ي المجالت الحيوية والبيئة المناسبة لنقل وتوطين التقنية، وتطوير تقنيات محلي
  (2 )."واإلستراتيجية للملي  ومنطقة الشرا ا وسط

يت العالي  ي المملكة العربية السعودية عل  ييامة البحل حيل تركز سياسة التعل
اإلسهات  ي "العلمي وتشجيعن،  قد ورد  ي لئحة الدراسات العلمية الموحدة  ي المادة الاانية 

ياراا المعر ة اإلنسانية بكا ة  روعها عن طريا الدراسات المتمصصة والبحل الجاد للوصول 
، ولذا يعد دعت (2 )"ة والكش  عن الحقائا الجديدةيلي يضا ات علمية وتطبيقية مبتكر 

لمواكبة التوجن نحو ايتصاد  وتشجيع البحل العلمي والتقني بالمملكة العربية السعودية،
 –ةة 62  / 6  المعر ة، من ا ةدا  العامة وا سس الستراتيجية لمطة التنمية الاامنة 

وسعيًا لتحقيا ةذا التوجن، عمدت وزارة التعليت العالي بالمملكة يل  يعلن . ةة1   /69  
معات عل  الةتمات التي تهد  من مللها يل  تشجيع الجا( مراكز التميز البحاي)مبادرة 

بنشاط البحل العلمي والتطوير من ملل دعت توجهات بحاية يائمة أصًل أو حدياة النشطة  ي 
الجامعات السعودية، و ي تمصصات ومجالت متعددة بهد  يبراز نقاط القوة ومجالت التميز 

ويين الوطني  يها، ورعايتها وبلورتها  ي مراكز أكاديمية بحاية لتتبوأ الصدارة عل  المست
 (9 ) .واإليليمي
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ةة     -    كما وجهت مطة التنمية التاسعة  ي المملكة العربية السعودية 
يستراتيجية البحل العلمي  ي الجامعات بما يمدت يرساا دعائت ومقومات ا يتصاد القائت عل  

تباز سياسات نشر اقا ة المشاركة العلمية والتفاعل المعر ي  ي الجامعة، بالتركيز المع ر ة، وا 
عل  ا ولويات البحاية الوطنية، وتطسيس ياعدة للشراكة  يما بين البحل العلمي الجامعي 
والقطاعات اإلنتاجية والمدماتية، والتوسع  ي تطبيا الكراسي والمشاريع البحاية، وتنويع 

ا بدعت وتمويل القطاز الما ، باإلضا ة يل  ينشاا مراكز متمصصة  ي التمصصات مجالته
كما ةد ت سياسات المطة يل  تشجيع نشر  .الحدياة مال تقنية النانو والمجالت الحيوية

نشاا  ا بحال الجامعية المتميزة  ي مجلت علمية وعالمية، وتفعيل حقوا الملكية الفكرية، وا 
  (21) .دة البحول العلمية  ي ضوا اإلتجاةات العالميةمعايير وملشرات لجو 

نفس السياا، تزايد الةتمات بالتعليت العالي  ي المملكة العربية السعودية  ي و ي 
الفترة ا ميرة، حيل تضاع  عدد الجامعات الناشئة، وصاح  زيادة عدد الجامعات ينشاا 

ت، و يد يامت وزارة 6112ةة الموا ا 62  عدد من مراكز التميز البحاي التي بدأت عات 
 ( 2) .بعة عشر مركزًا للتميز البحاي ملل المرحلتين ا ول  والاانيةالتعليت العالي بتمويل أر 

 :مراحل إنشاء مراكز التميز البحثي يف اململكة العربية السعودية: ثانيا

وحدائا   Excellence Research Centersانطليا من أن مراكز التميز البحاي
أصبحت الشكل التن يمي المعتمد لتحقيا نوعية رايية لألبحال الن رية والتطبيقية  التقنية

والتكنولوجية، استنادًا لرلية تلكد عل  أن تجميع العناصر الفاعلة  ي عمليات التطوير 
والبحل وتقري  العاملين والفاعلين والممارسين من بعضهت البعض يمكن المجموز من 

عل  يضفاا دينامية تفاعلية، من ملل عمليات  cal Mass Critiتشكيل مجموعة يادرة
التبادل المعر ي  يما بينهتل مما يسهت  ي نقل ونشر التجار  والمبرات وتسهيل تنقل 
الباحاين والعلميين بين ةياكل البحل العمومية والهياكل الماصةل  قد تت ينشاا عدد من 

جاا الةتمات بإنشاا مراكز التميز البحاي مراكز التميز البحاي  ي الجامعات السعودية، ويد 
 :بالجامعات السعودية عل  الل مراحل عل  النحو التالي

  واشتملت عل  اماني مراكز ةي: ت6112المرحلة ا ول  بدأت عات: 
ةةة 62  محةرت    مركز التميز البحاي  ي المواد الهندسية  ي جامعة الملةك سةعود  ةي  -1

  .ت6112 براير   / 
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 .(6112 براير   )كز التميز البحاي  ي الجينوت الطبي  ي جامعة الملك عبد العزيز مر  -2
مركةةز التميةةز البحاةةي  ةةي تكريةةر البتةةرول والبتروكيماويةةات  ةةي جامعةةة الملةةك  هةةد للبتةةرول  -3

 .(ت6112 براير   )والمعادن 
 .(ت1126مارس  1 )مركز التميز البحاي  ي النميل والتمور  ي جامعة الملك  يصل  -4
 .(ت6112مارس  1 )مركز التميز البحاي  ي التقنية الحيوية بجامعة الملك سعود  -5
 .(ت6112مارس  1 )مركز التميز البحاي  ي الدراسات البيئية بجامعة الملك سعود  -6
 برايةر   )مركز التميز البحاي  ي الطايةة المتجةددة بجامعةة الملةك  هةد للبتةرول والمعةادن  -7

 .(ت6112
 .(ت6112سبتمبر  6)مركز التميز البحاي  ي الح  والعمرة بجامعة أت القرى  -8
  واشتملت عل  ستة مراكز ةي: ت6112المرحلة الاانية بدأت عات: 
 1 مركز التميز البحاي  ي تطوي تعلةيت العلةوت والرياضةيات بجامعةة الملةك سةعود بتةاريخ  -1

 .ت6112يوليو    / ةة 69  رج  
 .(ت 6112يوليو    )لبحاي  ي التآكل بجامعة الملك  هد مركز التميز ا -2
مركز التميز البحاي  ي  قن القضايا المعاصةرة بجامعةة اإلمةات محمةد بةن سةعود اإلسةلمية  -3

 .ت6112يوليو    / ةة 69  رج   1 بتاريخ 
يوليةةةةةو    )مركةةةةةز التميةةةةةز البحاةةةةةي  ةةةةةي تحليةةةةةة الميةةةةةاو بجامعةةةةةة الملةةةةةك عبةةةةةد العزيةةةةةز  -4

   6/  6.(ت6112
 .(ت6112يوليو    )مركز التميز البحاي  ي ةشاشة الع ات  -5
 (26) .(ت 6119مارس   6)مركز التميز البحاي  من المعلومات بجامعة الملك سعود  -6
  ت  61المرحلة الاالاة بدأت  ي : 

أعلنت وزارة التعليت العالي بالمملكة عن بدأ المرحلة الاالاة من مبادرة مراكز التميز 
وملل ةذو الفترة . لمملكةالبحاي، ومزمع مللها دعت عدد من مراكز التميز البحاي با

تت التعرض   كار عدد من مراكز التميز البحاي التي تمول من مصادر أمرى رير وزارة 
 :التعليت العالي، ومن ةذو المراكز

 .جامعة الملك سعود –مركز تقنية النانو  -1
 .جامعة الملك عبد العزيز –مركز تقنية النانو  -2
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 .لك  هد للبترول والمعادنجامعة الم –مركز تقنية النانو  -3
بمبلغ -رعاو اهلل-وةذو المراكز الالاة لتقنية النانو يات بدعمها مادت الحرمين الشريفين 

مليون لاير لكل مركز  ي الجامعات  6 ستة والاون مليون لاير سعودي بمتوسط 
 ( 2) .الالاة، وذلك لدعت البحل العلمي والمساةمة  ي بناا ايتصاد المعر ة

عل  ( 6 )ويد جاا تصني  المراكز البحاية  ي المملكة العربية السعودية  ي المركز 
مستوى العالت حس  تقارير المنتدى اليتصادي العالمي لتصني  المراكز البحاية  ي 

 .مامسة عربياً دولة من جهة كفااتها وتميزةا البحاي، وصنفت  ي المرتبة ال( 62 )
(2 ) 
 :مراكز التميز البحثي جبامعة امللك سعود: ثالثا

تنشد يستراتيجية جامعة الملك سةعود تبةوا مكانةة عالميةة كملسسةة جامعيةة، وبحايةة 
مةن مةلل تةو ير بيئةة بحايةة مالة ، ودعةت  رليتها الريادة العالمية، والتميةز  ةي بنةاا المعر ةة،

أنشطة البحول وتوجيهها، ووضع أولويات بحايةة تتميةز بالتمصصةات المتعةددة، وتةو ير سةبل 
التعامل البحاي مع العالت المارجي، ور ع نسبة اإلنفةاا علة  البحةل وتنويةع مصةادرو، وتركيةز 

سةةتراتيجية نشةةر الشةةراكات علةة  القيةةادة المشةةتركة  ةةي المشةةاريع البحايةةة، بتمويةة ل مشةةترك وا 
كمةةةا تسةةةهت  .موحةةةدة، مةةةع دعةةةت المبةةةادرات الداعمةةةة لمن ومةةةة البحةةةل العلمةةةي  ةةةي الجامعةةةة

يسةةتراتيجية الجامعةةة  ةةي تطةةوير اليتصةةاد المبنةةي علةة  المعر ةةة مةةن مةةلل تحسةةين ممرجةةات 
البحةةةل العلمةةةي، بتطبيةةةا التجاةةةةات والتقنيةةةات الحدياةةةة، وتشةةةجيع البحةةةول الجماعيةةةة ذات 

وأةتمةةت أبحةةال الجامعةةة بدراسةةة  .صصةةات الممتلفةةة التةةي تسةةاعد علةة  البتكةةار والتميةةزالتم
ومةن مةلل مراكةز  ال واةر ذات الطابع الوطني مةن مةلل برنةام  البحةول الوطنيةة التطبيقيةة،

بحاةةا مةةلل العةةات الدراسةةي ( 2  )تابعةةة لكليةةات الجامعةةة دعمةةت ( مركةةزا بحايةةا  6)البحةةول 
بحاةةا (  2)كمةةا تةةت نشةةر  .ةيئةةة التةةدريس وطلبةةة الدراسةةات العليةةاةةةة  عضةةاا     -1   

ت، والموا قةة علةة  نشةةر 1 61مةةلل   (ISI)ضةمن المجةةلت العالميةة المصةةنفة ضةمن يةةوائت
باإلضةةا ة يلةة  نشةةرةا الةةوعي البحاةةي  ةةي عةةدد مةةن النةةدوات والمحاضةةرات  بحاةةا دامليةةا،( 2 )

  ( 2) .وورش العمل التدريبية
و ي يطار اةتمامها بةالتميز البحاةي زدعةت ايتصةاديات المعر ةة، أنشةطت جامعةة الملةك 

 (22):سعود العديد من مراكز التميز البحاي منها
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 مركز التميز البحاي  ي تطوير تعليت العلوت والرياضيات . 
 مركز التميز  من المعلومات . 
  مركز تميز التمار والنزا. 
 مركز التميز البحاي  ي التقنية الحدياة . 
 حاي  ي التقنية الحيويةمركز التميز الب. 

وسيعرض البحل لةبعض نمةاذب مةن مراكةز التميةز البحاةي بجامعةة الملةك سةعود بمزيةد 
 :من اإليضا 

 :مركز التميز البحاي لتطوير تعليت العلوت والرياضيات بجامعة الملك سعود -1
The Excellence Research Center of Science & Mathematics Education 

مركةز التميةز البحاةي  ةي تطةوير تعلةيت "وزارة التعليت العالي علة  تمويةل  صدرت موا قة
ويةات معةالي . وذلك ضمن المرحلة الاانية من مشةروز مراكةز التميةز البحاةي" العلوت والرياضيات

وزيةةر التعلةةيت العةةالي ا سةةتاذ الةةدكتور مالةةد بةةن محمةةد العنقةةري بتوييةةع عقةةد تمويةةل المركةةز مةةع 
رجة  مةن عةات  1  ستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن العامةان  ةي معالي مدير الجامعة ا

ت علمةةا بةةطن المركةةز بةةدأ مرحلتةةن التطسيسةةية بموا قةةة معةةالي 2/6112/  ةةةة الموا ةةا 69  
 ةي رةرة شةهر رمضةان مةن " مركز تطوير تعليت العلوت والرياضةيات"مدير الجامعة عل  تطسيس 

 .ت9/6112/  ةة الموا ا 62  عات 
أن نكون بيت المبرة ا ول  ي الوطن العربي، ومركةزا عالميةا "ت رلية المركز  ي وتمال

 ".رياديا  ي تطوير تعليت العلوت والرياضيات وأبحااهما و ا أ ضل المعايير والتوجهات العالمية
أمةةةا رسةةةالة المركةةةز  تمالةةةت  ةةةي تقةةةديت الةةةدعت العلمةةةي التربةةةوي للملسسةةةات التعليميةةةة 

 ةي تطةوير تعلةةيت العلةوت والرياضةيات علةة  المسةتوى المحلةي، والعربةةي، والمهتمةين، بمةا يسةةهت 
بةراز دورةةا  ةي التنميةة الحضةارية والجتماعيةة(بحةل، تةدري ،  عاليةات، شةراكة)والعالمي  . ، وا 

 :وذلك من ملل تفعيل أدوار الشركاا
  بالمشاركة الفاعلة والممتعة  ي تعلت العلوت والرياضيات: الطل.  
 بتملك القدرات النوعية  ي تعليت العلوت والرياضيات المعلمون. 
 بالتطوير المستمر ومواكبة المستجدات للوصةول يلة  تعلةيت : المناة  والبرام  التربوية

 .مميز
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 بتبنةةي بةةرام   اعلةةة تسةةهت  ةةي ر ةةع كفةةااة تعلةةت العلةةوت والرياضةةيات : اإلدارة التعليميةةة
 .وتعليمهما

 بالوعي بطةمية العلةوت والرياضةيات  ةي الحيةاة ودورةمةا : تمعأولياا ا مور وأ راد المج
 . يها

 بدعت نوعي لجهود تطوير تعليت العلوت والرياضيات: الشراكة الملسساتية. 
 بتنفيذ بحةول وبةرام  مشةتركة وتو ية  مبةراتهت النوعيةة بمةا يسةهت : الشراكة العالمية

 . ي تطوير تعلت العلوت والرياضيات وتعليمهما
 :المركز يل  تحقيا ا ةدا  التالية ويسع 

تطةةوير لغةةة  كريةةة وعلميةةة مشةةتركة بةةةين التربةةويين والممتصةةين  ةةي مجةةالي العلةةةوت  -1
والرياضيات  ةي مراحةل التعلةيت العةات والجةامعيل للمسةاعدة  ةي تكةوين مجتمةع معر ةي 

 .متنارت متميز  ي مجالن
تعلةةيت العلةةوت والرياضةةيات، تكةةوين شةةراكات مةةع مبةةرات نوعيةةة بحايةةة عالميةةة لتطةةوير  -2

 .وبناا مبرات بحاية محلية متميزة
يجةةراا بحةةول ومشةةاريع وطنيةةة لتشةةمي  وايةةع تعلةةيت العلةةوت والرياضةةيات  ةةي المملكةةة  -3

 .العربية السعودية وسبل تطويرو
دعةةت البحةةول المتمصصةةة، والتةةطلي ، والترجمةةة، ورسةةائل طةةل  الدراسةةات العليةةا ذات  -4

 .لوت والرياضيات ومشاريعهتالعلية بتعليت الع
يعةةةداد بةةةرام  تدريبيةةةة لتطةةةوير يةةةدرات معلمةةةي العلةةةوت والرياضةةةيات، وأعضةةةاا ةيئةةةة  -5

 .التدريس، والطل  و ا الحتياجات والتجاةات المعاصرة وتنفيذةا
عقد الملتمرات، والنةدوات، وورش العمةل، والمحاضةرات العلميةة بمةا يسةهت  ةي تطةوير  -6

 .اضياتتعليت العلوت والري
تقديت مدمات واستشارات تربويةة، وبةرام  تعليميةة متنوعةة لممتلة  الفئةات المسةتفيدة  -7

 .من ملل بوابة يلكترونية تفاعلية
  (22) .نشر الوعي المجتمعي بطةمية تطوير تعليت العلوت والرياضيات -8
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ويسع  المركز إلجراا عدد من المشةاريع والبحةول العلميةة مةن مةلل وحةدة المشةاريع 
 :والبحةةول بةةالمركز، وتشةةمل المشةةاريع والبحةةول العلميةةة المزمةةع يجرالةةةا علةة  الجوانةة  التاليةةة

(  ) 
 المشاريع والبحول الوطنية:  

ةةةي بحةةول يشةةر  عليهةةا المركةةز ويحةةدد مجالتهةةا ويشةةكل  ريهةةا بمشةةاركة  ريةةا البحةةل 
الةةدائت  ةةةي المركةةز بالتعةةةاون مةةةع البةةاحاين المشةةةاركين مةةةن ممتلةة  الجامعةةةات السةةةعودية 

 .والجهات ذات العلية
 علمية المتمصصةالبحول ال: 

بحةةول مدعومةةة متمصصةةة  ةةي تعلةةيت العلةةوت والرياضةةيات مقدمةةة مةةن يبةةل أعضةةاا ةيئةةة 
التدريس والممتصين، ويتت تحديد مجةالت عامةة لهةذو البحةول و قةًا  ولويةات البحةل  ةي 
تعليت العلوت والرياضيات  ي المملكة العربية السعودية والتي يتت تحديدةا دوريةًا مةن مةلل 

ت التتبعيةةة  ولويةةات البحةةل، حيةةل يةةتت اإلعةةلن عنهةةا بشةةكل دوري و ةةا معةةايير الدراسةةا
جرااات محددة  .وا 

 Center of Sustainable Energy)مركةةةةز تقنيةةةةات الطايةةةةة المسةةةةتدامة  -2

Technologies:)  
اسةةتجابة لمتطلبةةات المطةةة الوطنيةةة للعلةةوت والتقنيةةة وتفعةةيًل لرليةةة المملكةةة  ةة  مجةةال 

جامعةةة الملةةك سةةعود مةةن ضةةمن برامجهةةا التطويريةةة برنامجةةًا يعنةة  بالطايةةة الطايةةة، انطلقةةت 
 Sustainable" برنةام  تقنيةات الطايةة المسةتدامة" النووية والطايات المتجددة تحت مسم  
Energy Technologies (SET)  والةذى يهةد  با سةاس الة  توحيةد الجهةود المبذولةة ،

امعةةة الملةةك سةةعود ليكةةون م لةةة لكةةل البةةاحاين  ةة  أبحةةال وتقنيةةات الطايةةة المسةةتدامة  ةة  ج
. والممتبةةرات والمبةةادرات بالجامعةةة التةة  تركةةز علةة  ةةةذا المجةةال الحيةةوى والميةةار السةةتراتيج 

وسةيعمل ةةذا البرنةام  علة  أن يكةون مركةزا بحايةا رائةدا  ةي ةةذا المجةال إلجةراا البحةول ونقةل 
عة  ةي كةل مةن مجةالت الطايةة الطايةةة تقنيةات الطايةة المسةتدامة الحدياةة والتعةاون مةع الصةنا

 (  ) .النووية والمتجددة

ا رائدا ييليميًا  ي مجال تقنيات الطاية مركز "وتن  رلية المركز عل  أن يكون 
 "المستدامة
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وتلكد رسالة المركز عل  تطوير أحدل تقنيات الطاية المستدامة من ملل ا بحال 
 .والدراسات المتميزة وتو يفها بما يمدت اليتصاد الوطني
 :كما يسع  المركز يل  تحقيا ا ةدا  التالية

 طاية المستدامةالقيات با بحال  ي مجال تقنيات ال. 
  الستامار  ي أحدل تقنيات الطاية المستدامة وتطويرةا وتسويقها لتكون را دًا

 .مهما من روا د اليتصاد الوطني
   تعميا المعر ة العلمية والتقنية  ي مجالت الطايات المستدامة عن طريا برام

 .الدراسات العليا والدورات التدريبية
 شارات والدعت الفني للجهات الحكومية والماصةتقديت الدراسات والست. 
  التوعية بطةمية مجالت الطاية المستدامة، والتركيز عل  جان  المسلولية

 .الجتماعية
 :ويستعين المركز بعدد من اآلليات لتحقيا أةدا ن، أةمها ما يلي

  مرى ذات التعاون مع مدينة الملك عبد اهلل للطاية الذرية والمتجددة، والجهات ا
 .العلية  ي مدمة استراتيجية المملكة  ي مجال الطاية المستدامة

  ي مجالت الطاية ( الماجستير و الدكتوراو) تقديت البرام  ا كاديمية 
 .المستدامة

 يجراا ودعت واستامار ا بحال والدراسات  ي مجالت المركز. 
  ائدة  ي مجال تقنيات الطاية التعاون مع الجامعات ومراكز ا بحال العالمية الر

 .المستدامة
 استقطا  العلماا والباحاين المتميزين  ي مجالت الطاية المستدامة. 
 تن يت مسابقات دورية للبتكارات  ي مجال الطاية المستدامة. 
 عقد الملتمرات العلمية وورش العمل المتمصصة. 
 تدري  الكوادر الوطنية. 
 والتقنية والمطبوعات وتن يت أنشطة توعوية يصدار الكت  التعليمية. (  ) 

 (  ) :يلي ما المركز يبل من المقدمة المدمات وتشمل
 :والتطوير البحول استشارات: أول
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 .المتجددة و النووية الطاية    التقن  والتطوير بحولال -
 .والمتجددة النووية الطاية مجالت ممتل     الستشارات -
 :ويشمل: والتدري  التعليت: اانيا
 :العليا للدراسات برنامجين - 

 النووية الهندسة ماجستير. 
 ويتضمن المتجددة، الطاية ماجستير: 

 .الريا  طاية -
 .مسيةالش الطاية -
 .الهيدروجين طاية -

 .والمتجددة النووية الطاية مجالت ممتل     التدريبية الدورات -2
 النووية الهندسة 
 النووبة للطاية ا منة التطبيقات -
 الصحة  يزياا و الشعاز من الحماية -
 المتجددة الطاية 
 .المتجددة الطاية عن مقدمة -
 .متجددةال للطاية المتشابك التكامل مسائل -

 Center of Excellence in Information) مركةةز التميةةز  مةةن المعلومةةات -3
Assurance:)(  ) 

لومات بجامعة الملك سعود ةو أحد المراكز رير الربحية، والتةي مركز التميز  من المع
تهد  لتطوير وتقديت الحلول ا منية المبتكرة للرتقاا بمسةتوى أمةن المعلومةات  ةي القطاعةات 
الحكومية والماصة بحد سواا دامل المملكةة العربيةة السةعودية بشةكل مةا  والمنطقةة العربيةة 

لستشارية لتةطمين شةبكات الحاسة  اآللةي ون ةت المعلومةات بشكل عاتل وذلك بتقديت المدمات ا
وتطبيةةةا المعةةةايير العالميةةةة وتطةةةوير منةةةاة  تدريبيةةةة وتعليميةةةة متمصصةةةة  ةةةي مجةةةال أمةةةن 

 . المعلومات ومناسبة لحتياجات الملسسات والمن مات بممتل  مجالت عملها
مصصةين  ةي أمةن ويتميز المركز باحتضانن لعدد من نمبة الباحاين والستشاريين المت

المعلومةةةات والحاصةةةلين علةةة  أر ةةةع الشةةةهادات ا كاديميةةةة والتمصصةةةية مةةةن أريةةة  الجامعةةةات 
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والمعاةد العالمية، باإلضا ة يل  تعاونن مع عدد كبيةر مةن المعاةةد والمراكةز البحايةة والتدريبيةة 
المشةةهورة عالميةةةًا  ةةةي مجةةةال أمةةةن المعلومةةةات، وكةةذلك مويعةةةن القريةةة  مةةةن جميةةةع القطاعةةةات 

 . لمستفيدة والمستهد ة من مدماتنا
 :وتغطي مدمات المركز  ي الجوان  التالية

 ات المن مةةةات مةةةن الجانةةة  اإلداري مةةةن مةةةلل تلبيةةةة كا ةةةة احتياجةةة: الستشةةةارات
 .والتقني وتطةيل المو فين

 يقةدت مركةز التميةز  مةن المعلومةات دورات تطةيليةة تمصصةية حيةل : بناا القدرات
 .مات ي مجال أمن المعلو 

 يهةةتت المركةةز  ةةي الجانةة  البحاةةي ولديةةن العديةةد مةةن البةةاحاين : البحةةل والتطةةوير
 .والبحول والمنشورات

 يسع  المركز من مللها يل  تعزيز ونشر اقا ة الةوعي بةطمن المعلومةات : التوعية
 ةةي ممتلةة  القطاعةةات الحكوميةةة والماصةةة، حيةةل يقةةدت المركةةز مدماتةةن التوعويةةة 

سةةالي  متنوعةةة يلكترونيةةة ومطبوعةةة، تشةةك ل  ةةي النهايةةة جملةةة مةةن مةةلل أدوات وأ
 .من الوسائل التوعوية

 ةةي ضةةوا العةةرض السةةابا لةةبعض مراكةةز التميةةز البحاةةي بجامعةةة الملةةك سةةعود، يمكةةن 
 :استمل  النقا  التالية

تنةةوز المجةةالت البحايةةة التةةي تهةةتت بهةةا المراكةةز البحايةةة بجامعةةة الملةةك سةةعود لتشةةمل  -1
 .يت العلوت والرياضيات، وتطوير تقنيات الطاية المستدامة، وأمن المعلوماتتطوير تعل

تطكيد ةذو المراكز البحاية  ي رليتها علة  الريةادة والتميةز  ةي مجالتهةا البحايةة التةي  -2
 .تهتت بها عل  المستويات المحلية واإليليمية والعالمية

المجةةةال المعر ةةةي والبحاةةةي  تطكيةةةد ةةةةذو المراكةةةز البحايةةةة  ةةةي رسةةةالتها علةةة  تطةةةوير -3
المتمصصة بن من ملل ا بحال والدراسات المتميزة وتو يفهةا بمةا يتواكة  مةع مطةط 

 .التنمية بالمجالت الممتلفة
 :ةدا  التي تدور حولتحقيا مجموعة من ا  تسع  ةذو المراكز البحاية يل  -4
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 المجةةال يةةعوا لتشةةمي  وطنيةةة ومشةةاريع بحةةول يجةةراا مةةلل مةةن والتطةةوير البحةةل 
 وسةةبل السةةعودية العربيةةة المملكةةة  ةةي المركةةز بةةن يهةةتت الةةذي التمصةة  أو المعر ةةي
 .تطويرو

 ذات العليةا الدراسةات طةل  ورسةائل والترجمةة، والتةطلي ، المتمصصة، البحول دعت 
 العلية

 بالمجةةةال والمهتمةةين المتمصصةةةين ا  ةةراد وتةةةدري  تطةيةةل مةةةلل مةةن القةةةدرات بنةةاا 
 المعاصةرة والتجاةةات الحتياجةات و ةا البحاةي التميةز مركةز بن يهتت الذي المعر ي
 .وتنفيذةا

 الفئةةةات لممتلةةة  متنوعةةةة وتدريبيةةةة تعليميةةةة وبةةةرام  واستشةةةارات، مةةةدمات تقةةةديت 
 .المركز مدمات من المستفيدة

 التمصةة  أو المعر ةةي بالمجةةال المجتمعةةي الةةوعي ونشةةر تعزيةةز مةةلل مةةن التوعيةةة 
 .والماصة الحكومية القطاعات ممتل   ي البحاي التميز زمرك بن يهتت الذي

 متميزة محلية بحاية مبرات وبناا عالمية، بحاية نوعية مبرات مع شراكات تكوين. 
 :تستعين تلك المراكز  ي تحقيا أةدا ها بالعديد من اآلليات منها -5
 العلميةةة توالمحاضةةرا والنةةدوات، المتمصصةةة، العمةةل وورش العلميةةة المةةلتمرات عقةةد 

 .المركز بن يهتت الذي التمص  أو المعر ي المجال تطوير  ي يسهت بما
 المعر يةةةةةة المجةةةةةالت  ةةةةةي( الةةةةةدكتوراو و الماجسةةةةةتير)  ا كاديميةةةةةة البةةةةةرام  تقةةةةديت 

 .الممتلفة العلمية والتمصصات
  العلميةة والتمصصةات المعر يةة المجةالت  ةي المتميزين والباحاين العلماا استقطا 

 .تلفةالمم
 المجةةال حةةول توعويةةة أنشةةطة وتن ةةيت والمطبوعةةات والتقنيةةة التعليميةةة الكتةة  يصةةدار 

 .المركز بن يهتت الذي المعر ي
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جبامعة التصور املقرتح إلنشاء مركز للتميز البحثي يف العلوم اإلنسانية : اخلامس القسم

 امللك سعود

التميز البحاي وأةدا ها وو ائفها، ز انطليًا من المفهوت الذي عرضتن الدراسة لمراك       
 مراكز التميز البحاينماذب من و ومفهوت العلوت اإلنسانية وأةميتها وما يواجهها من تحديات، 

علمية  ي ضرورة وجود مراكز تميز ل  مجتمعية و استجابة لمطا ي الدول العربية وا جنبية، و 
للتميز مركز  تصور مقتر  إلنشاا، تعرض الدراسة ي العلوت اإلنسانية والجتماعيةبحاي  
كن تعميمن عل  التمصصات يم، و بجامعة الملك سعود  ي مجال العلوت اإلنسانية البحاي

 :، وذلك عل  النحو التاليالممتلفة
 :منطلقات التصور املقرتح: أواًل

 :منطلقات ن رية - 
التةي يواجههةا مراكز التميز البحاي ةي مراكز من مة و عالة تعمةل علة  حةل المشةكلت  -أ

المجتمةةةع، حيةةةل تقةةةدت أ ضةةةل الحلةةةول العلميةةةة والموضةةةوعية مةةةن أجةةةل تحقيةةةا التقةةةدت 
والر اةية عل  مستوى الفرد والدولة بإشرا  الجامعةات والدولةة معةا، وتعمةل بنةااًا علة  

 ".معايير عالمية مواوية من أجل الحصول عل  أ ضل الممرجات بكفااة عالية
تماعيةةة ةةةي تلةةك المجةةالت المعر يةةة التةةي تهةةتت بدراسةةة اإلنسةةان العلةةوت اإلنسةةانية والج -ب

و هةةت البعةةد الروحةةي والاقةةا ي والجتمةةاعي للحيةةاة البشةةرية، وتسةةتمدت  ةةي ذلةةك المةةنه  
العلمي لدراسة جوان  النشاط الممتلفة التي تصدر عن اإلنسان، سواا بشةكل  ةردي أو 

لناروبولوجيا، والتةاريخ، واللغةة جماعي، وةي تضت علت الجتماز و روز علت النفس، وا
 .وريرةا

أةمية الدور الذي تقوت بن العلوت الجتماعية واإلنسانية  ي بناا اإلنسان  كريةًا واقا يةًا  -ج
واجتماعيًا ونفسيًا، حيل تساعد عل   هت المجتمع ومصائصن ويضاياو، ورصد  ةواةرو 

التةةي يواجههةةا، كمةةا تعةةين  الجديةةدة، وتحليةةل المشةةكلت التةةي يعةةاني منهةةا، والصةةعوبات
 .عل  ييجاد الحلول الناجعة لها

 :وتشمل: التميز البحاي  ي مجال العلوت اإلنسانية مراكز معايير -د
 يتباز المنهجية العلمية الرصينة. 
 مدمة يضايا التنمية الشاملة دامل الوطن. 
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 التوا ا مع المراكز البحاية العالمية. 
  عية لمشروعات البحولالحر  عل  الجودة والنو. 
 العمل برو  الفريا، وبطريقة من ومية. 
 الرتقاا بالقدرات البحاية  عضاا ةيئة التدريس الجامعية. 
 تعزيز الصلة بين الجامعة والمجتمع المحلي والمجتمع العالمي. 
 القدرة عل  اجتذا  الدعت المارجي. 
 ات للباحاينأن يمال المركز آلية لقيات بحل متعدد التمصص. 

 :منطلقات عالمية-6
اةتمات مع ت دول العالت بإنشاا مراكز للتميز البحاي سةواا بالجامعةات أو بشةكل مسةتقل  -أ

القيةةات بطنشةةطة علميةةة وبحايةةة وتدريبيةةة محةةددة ومركةةزة  ةةي مجةةالت ذات أةميةةة وطنيةةة 
 .وبعد استراتيجي

البحاي ما بين العلةوت الطبيعيةة والعلةوت تنوز المجالت البحاية التي تمدمها مراكز التميز  -ب
التربويةةة لتشةةمل تطةةوير والمتحانةةات والتقةةويت التربةةوي، ودراسةةات المسةةتقبل والسةةتدامة، 

التكنولوجيةا وتطوير التعليت والتعلت بصفة عامةة، أو تطةوير تةدريس العلةوت والرياضةيات، و 
، وعلةوت المةواد، والتكنولوجيةا الحيوية، والعلوت البيئية، والعلةوت الصةحية، والهويةة والتنةوز

 .والتغيير
تطكيةةةد ةةةةذو المراكةةةز للتميةةةز البحاةةةي  ةةةي رليتهةةةا ورسةةةالتها علةةة  التميةةةز والريةةةادة علةةة   -ج

المسةةتويات المحليةةة واإليليميةةة والعالميةةة  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي مةةن مةةلل تو يةة  
مسةةتقبل أت الدراسةةات ومنهجيةةة البحةةل العلمةةي  ةةي تقةةديت الةةدعت الفكةةري و ةةتح آ ةةاا ال

عةةداد كةةوادر أكاديميةةة  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي بفروعةةن  المجتمعةةين المحلةةي والةةدولي، وا 
يليميةةا ودوليةةا تواكةة  المسةةتويات اإليليميةةة والعالميةةة، وتحقيةةا شةةراكة  الممتلفةةة محليةةًا وا 
 عالةةة مةةع المراكةةز ا مةةرى  ةةي العةةالت  ةةي مجةةال البحةةل العلمةةي، وتقةةديت مةةدمات التنميةةة 

تميةةةزة للدارسةةةين والعةةةاملين  ةةةي الملسسةةةات سةةةواا التعليميةةةة أو ريرةةةةا مةةةن المهنيةةةة الم
الملسسةةةةةات الصةةةةةناعية واإلنتاجيةةةةةة والمدميةةةةةة، ومسةةةةةاعدتهت  ةةةةةي اكتسةةةةةا  المهةةةةةارات 

 .ا ساسية
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 : منطلقات محلية - 
 تطةور  ةي دورةةا مةن والنتقةا  العربيةة وجامعاتنةا مجتمعاتنا  ي اإلنسانية العلوت يةمال -أ

 الطبيعيةةةةة العلةةةوت تسةةةم  مةةةا علةةة  الزائةةةد التركيةةةز مقابةةةل المعاصةةةرة مجتمعةةةاتال وتقةةةدت
 كبيةةرة بمكانةة تح ةة  بةطن جةةديرة اإلنسةانية العلةةوت أن مةن الةةررت علة  وذلةةك والتكنولوجيةةل

 العلةةةوت أن اعتبةةةار علةةة  حضةةةارة، وأيةةةة مجتمةةةع أي نهضةةةة  ةةةي والحتةةةرات ا ةميةةةة مةةةن
 الضةروري الاقةا ي والحاضةن اإلطار يشكل ما وة المعر ي ومجالها واإلنسانية الجتماعية

 .بدونن حقيقي يبداعي تكنولوجي أو علمي تقدت أو نهضة تحصل أن يمكن ل الذي
 بالبحةةةل بالرتقةةةاا العةةةالي، التعلةةةيت وزارة  ةةةي ممالةةةة السةةةعودية العربيةةةة المملكةةةة اةتمةةةات -ب

 العلمةةي لبحةةلا لتشةةجيع الداعمةةة السياسةةات مةةن حزمةةة اتبةةاز مةةلل مةةن وذلةةك العلمةةي،
 التنميةة مطةة  ي بوضو  التوجن ةذا و هر المعر ة، ايتصاد نحو التوجن لمواكبة والتقني
  قد المطة، ةذو أوردتن ما مع وتجاوبا( ه1   / 69  - ه62  :  6  ) الاامنة
 ".البحاي التميز مراكز مشروز" بتقديت العالي التعليت وزارة بادرت

 عالميةا، المصةنفة السةعودية الجامعةات من واحدة هابوصف سعود، الملك جامعة حر  -ج
نتةاب مميةز تعلةيت تقةديت علة  الجامعة رسالة تلكد حيل البحاي، التميز تحقيا عل   بحةول وا 

 للةتعلت محفةزة بيئةة ييجةاد مةلل مةن المعر ةة ايتصاد بناا  ي وتسهت المجتمع، تمدت يبداعية
 .الفاعلة والعالمية المحلية كةوالشرا للتقنية ا مال والتو ي  الفكري واإلبداز

ن البحاةةي، التميةةز مراكةةز مةةن لعةةدد سةةعود الملةةك جامعةةة ينشةةاا -د  العلةةوت مجةةال  ةةي كانةةت وا 
 :منها والتكنولوجية، الطبيعية

 والرياضيات العلوت تعليت تطوير  ي البحاي التميز مركز . 
 المعلومات  من التميز مركز . 
 والنزا  التمار تميز مركز. 
 الحدياة التقنية  ي البحاي التميز مركز . 
 الحيوية التقنية  ي البحاي التميز مركز. 
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 :عناصر التصور املقرتح: ثانيا
 :رلية المركز ورسالتن - 

 : رلية المركز
 مع الملموسو  الفعال التعامل  ي التميز يل  التطلع"  ي المقتر  المركز رلية تتمال

 المجتمع  ي المجتمعية االقضايو ...."  التاريخ – الفلسفة – غاتالل"  اإلنسانية العلوت
 علمية أسس و ا ،ماصة بصفة السعودي المجتمعو  ،امةع بصفة اإلسلميو  العربي
 .وتقدمن المجتمع وسلمة تنميتنو  الفرد لحماية

 :رسالة المركز
 نقل أ ضل نتائ  ا بحالمدمة المجتمع من ملل " تتمال رسالة المركز المقتر   ي

المجتمع وا سرة ب ي معالجة المشكلت المتعلقة ها تو يفو  المتعلقة بالعلوت اإلنسانية
 ."ملكة والوطن العربي ي المالفرد و 
 :مهات المركز وأةدا ن -6

 :مهات المركز
هتمين بما يسهت  ي تطوير للمتقديت الدعت العلمي والتربوي للملسسات التعليمية و 

بحل، تدري ، )توى المحلي والعربي والعالمي عل  المس تعلت العلوت اإلنسانيةتعليت و 
براز دورةا  ، و ( عاليات، شراكة  .ي التنمية الحضارية والجتماعيةا 

يل  تحقيا ا ةدا  مراكز التميز البحاي  ي العلوت اإلنسانية  من المقتر  أن تسع و 
 :اآلتية
 يجراا ا بحال العلمية والنشر  ي المجلت المصنفة عالمًيا. 
 استقطا  المبرات البحاية المحلية والعالمية من ممتل  التمصصات ذات العلية. 
  تنمية العليات والشراكات البحاية والمجتمعية مع القطاعات ذات العلية محلًيا

 .ودولًيا
 المشاركة  ي الملتمرات والمنتديات وورش العمل العلمية/ييامة. 
 بة الدراسات العلياتقديت الدعت العلمي والمادي لطل. 
  الجتماعي لكا ة  ئات المجتمعنشر الوعي الاقا ي و. 
 ت العلوت اإلنسانية والجتماعيةيعداد القيادات البحاية الوطنية  ي مجال. 
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  الستشارات العلمية للقطاعين العات والما تقديت الدراسات والمدمات و. 
 تنمية يدرات المركز عل  التمويل الذاتي. 

 :يز البحاي  ي العلوت اإلنسانية والجتماعيةمراكز التمعمل مجالت  - 
 :كن ايترا  ينشاا بعض المراكز ماليم، و اكز التميز البحاي مجالت متنوعةتضت مر 
  مناة  وطرا التدريسالت التربية و مركز التميز البحاي  ي علو. 
 مركز التميز البحاي  ي علت الجتماز. 
 اآلااربحاي  ي التاريخ و مركز التميز ال. 
  الشريعةمركز التميز البحاي  ي الفقن و. 
 ي العلوت القانونية والقضائية مركز التميز البحاي . 
 بحاي  ي المحاسبة والطرا الكميةمركز التميز ال. 
 لبحاي  ي ن ت المعلومات اإلداريةمركز التميز ا. 
 دارة ا مركز التميز الب  .عمالحاي  ي اليتصاد وا 
 مية المستدامة ودراسات المستقبلمركز التميز البحاي  ي التن. 

 :متطلبات تنفيذ التصور املقرتح: ثالثا

التطكيد عل  الهوية الملسسية للمركز بحيل تكون يابلة للتحديد لديها ييت وأنماط  -1
 .ويواعد محددة

لإلسهات  للمركز اضحةتحديد أدوار و التطكد من  عالية اإلجرااات ووضو  المسئولية و  -2
 .   التنمية البشرية من ملل زيادة المعر ة بالعلوت عل  نحو شامل

تحديد ةيكل يداري يابل للتجديد تتو ر  ين آليات واضحة وتدرب و يف     صنع  -3
 .القرارات

ل الرسائمات تربط جميع المصادر العلمية والمجلت و معلو / ينشاا ياعدة بيانات  -4
 .لجامعات السعوديةالعلمية بين ا

تو ر القدرة عل  تعزيز ودعت عدد كبير من العلماا والباحاين    مجال معين من  -5
 .المعرو ين عل  المستويين الدول  واإليليم 

 .ومراكز صنع القرار ة ي الجامعالمقتر  التميز  مركزالتفاعل بين ملا التكامل و  -6
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ية وتحويلها يل  مشروعات  كار اإلبداعاحتضان ا دعت وتشجيع البتكار واإلنتاب و  -7
 .وايعية

 .الستامار  ي مجال البحل العلمي تشجيع القطاز الما  عل  -8
 الجامعة ي  المقتر  التعاون الدولي بين مركز التميز البحايتوييع اتفاييات التوأمة و  -9

 .عالمياً عربيًا و  ن رائنمع 
ي العلوت مراكز التميز البحاي   الحر  عل  زيادة الوعي الجتماعي بطةمية -11

 .اإلنسانية والجتماعية
الجتماعية يل  التعامل مع يضايا يز البحاي  ي العلوت اإلنسانية و توجين مراكز التم -11

 .مجتمع ومشاكلن والسعي نحو حلهاال
الفكرية مراعاة الملكية عتماد لتحكيت اإلنتاب العلمي وتدييقن و البناا وحدة للجودة و  -12

 .أملييات البحل العلميو 
عل  درجة عالية من الكفااة ومجموعة متميزة من الباحاين توا ر موارد بشرية  -13

عل   المركز المقتر حر  يأن  حيل يج ، القادرة عل  العطاا البحا  النوع 
ممن لهت مبرة ودراية بتنفيذ البحول  ةاستقطا  صفوة أعضاا ةيئة التدريس بالجامع

و ي نفس السياا  يمكن التطكيد  .لمنهجية والعالمية المعرو ة علمياً و ا المعايير ا
نما  عل  أن التوجن المعاصر  ي يجراا البحول لت يعد يعتمد عل  الفرد الواحد وا 

متعدد التمصصات  Team Work Researchيعتمد عل  صيغة  ريا البحل 
Interdisciplinary. 

لبد من عليمية المطلو  تطمينها أو دعمها،  تحديد العناصر وا جهزة والمصادر الت -14
توا ر بيئة  يزيقية ومادية تستمدت أحدل ا جهزة وتتو ر بها سائر المقومات الفنية 
وا كاديمية، ويج  توا ر مصادر تمويل اابتة لضمان العمل المستمر للمراكز البحاية، 

الجامعة، الهبات  الممصصات الرسمية من)مع ا مذ ي العتبار تنوز تلك المصادر 
 (.يلخ.......ومساعدات رجال ا عمال، المنح والقروض، 
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 :معوقات تنفيذ التصور املقرتح وسبل التغلب عليها: رابعا

 :معويات وتحديات تنفيذ التصور المقتر - 
ضةةع  يناعةةة يطاعةةات المجتمةةع السةةعودي بطةميةةة البحةةل العلمةةي بصةةفة عامةةة،  -أ

بصفة ماصة، وةو ما يتضح  ي عدت يبول المجتمةع  و ي مجال العلوت اإلنسانية
 .السعودي للبحول التي تعال  المشكلت الجتماعية

ضع  تسويا نتةائ  البحةول العلميةة بصةفة عامةة، و ةي مجةال العلةوت اإلنسةانية  -ب
بصةةةفة ماصةةةة، لضةةةع  يناعةةةة المجتمةةةع وملسسةةةاتن الممتلفةةةة بجةةةدوى البحةةةل 

 .العلمي و ائدتن
ن مة الروتينيةة للجامعةات التةي تعيةا البحةل العلمةي وتحقيةا دورو اإلجرااات وا   -ج

 .المنشود
 .نق  ا دوات البحاية اللزمة ويلة توا ر المللفات الحدياة والمراجع الضرورية -د
كاةةرة ا عبةةاا التدريسةةية الملقةةاة علةة  عةةاتا عضةةو ةيئةةة التةةدريس، والنشةةغال  -ه

 .حول لدى عضو ةيئة التدريسبا عمال اإلدارية مما يعيا يجراا الب
يلة المشاريع البحاية المشتركة بةين البةاحاين  ةي الجامعةات السةعودية والبةاحاين  -و

 . ي الجامعات العربية وا جنبية
العتماد عل  الدعت الحكومي  ي تمويل البحل العلمةي وضةع  مسةاةمة القطةاز  -ز

 .الما   ي التمويل
صصةةةة للبحةةةل العلمةةةي مةةةع ضةةةع  اإلمكانةةةات ضةةةع  العتمةةةادات الماليةةةة المم -ح

 (  ) .المتو رة للبحل العلمي
 :سبل التغل  عل  معويات وتحديات تنفيذ التصور المقتر  -6
عمةةل علةة  زيةةادة وعةةي أ ةةراد المجتمةةع السةةعودي بطةميةةة البحةةل العلمةةي بصةةفة ال -أ

عامة، والبحل العلمي  ي العلوت اإلنسانية بصفة ماصة، وأن البحةل العلمةي ةةو 
جزا من حيةاة الشةع  السةعودي وكيانةن، وةةو جةزا مةن أمةن الشةعو  وسةيادتها، 

 .وأنها بدونن ستبق  دولة نامية
 ئل اإلعةلت المرئيةة والمسةموعة والمقةرواة لةدعت مفهةوت تفعيل الدور المهت لوسا

بةةراز أةميتةةن ومردوداتةةن اليتصةةادية والجتماعيةةة واسةةتقطا   البحةةل والتطةةوير وا 
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ينةةاعهت بطنةةن ل مجةةال  اةتمةةات المعنيةةين بالقطاعةةات المدميةةة بهةةذو ا نشةةطة وا 
 .لتطورةا دون البحل والتطوير

، مع ا مذ بعةين العتبةار بالجامعة العلمي اإلنفاا عل  البحل زيادة التوجن نحو -ب
مصةةادر تمويةةل ريةةر حكوميةةة بوسةةائل وأسةةالي  متنوعةةة، مةةن  ييجةةاد العمةةل علةة 

 :بينها
  شةةراكن  ةةي تمويةةل أنشةةطة البحةةل العلمةةي والتطةةوير تشةةجيع القطةةاز المةةا  وا 

 .من ملل سن تشريعات تمص  لذلك الغرضبالجامعة 
 ريبية لملسسةةات البحةةل العلمةةي وللشةةركات تقةةديت التسةةهيلت واإلعفةةااات الضةة

 .المتنوعة بجامعة الملك سعود الماصة التي تعمل عل  دعت ا بحال
مةةةن جهةةةة،  البحايةةةة بةةةين جامعةةةة الملةةةك سةةةعود والملسسةةةات ترسةةةيخ الاقةةةة مةةةا -ج

أمةةرى وتعزيةةز وتوايةةا التفاعةةل وا رتبةةاط  مةةن جهةةة وملسسةةات المجتمةةع المحلةةي
 :ي  وآليات مناسبة، ومن بينهاالملسسي بينها من ملل أسال

  مشاركة جامعة الملك سعود ومراكزةا البحاية مع ملسسةات المجتمةع  ةي تحديةد
 .الحتياجات والمشكلت ووضع المطط والمشروعات البحاية اللزمة لحلها

  العمةةةل علةةة  ييجةةةاد آليةةةات تضةةةمن تةةةو ر الةةةدعت المةةةالي الةةةلزت للبحةةةل العلمةةةي
 .بالجامعة

 المةةا  علةة  المشةةاركة  ةةي تفعيةةل البحةةل العلمةةي واسةةتامارو  تشةةجيع القطةةاز
 .بجامعة الملك سعود، وماصة  ي مجال العلوت اإلنسانية

تحتةةوي المراجةةع العربيةةة بالجامعةةة العمةةل علةة  اسةةتحدال مكتبةةات علميةةة متقدمةةة  -د
وا جنبيةةةة  ةةةي ممتلةةة  تمصصةةةات العلةةةوت اإلنسةةةانية، وتةةةو ير ياعةةةدة مصةةةادر 

وى معر ةةي متميةةز لمسةةاعدة البةةاحاين  ةةي ممتلةة  المجةةالت يلكترونيةةة ذات محتةة
 .عل  الستفادة منها

عةةةن البحةةةول العلميةةةة  ةةةي مجةةةال العلةةةوت بالجامعةةةة بنةةةاا ياعةةةدة بيانةةةات كاملةةةة  -ه
تاحتهةةةةا للجميةةةةع إلمكانيةةةةة  اإلنسةةةةانية، والبةةةةاحاين ورسةةةةائل الدراسةةةةات العليةةةةا، وا 

 .وتوصياتالستفادة منها، وماصة ما توصلت يليها من نتائ  
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تطةةةوير عليةةةات التعةةةاون البحاةةةي بةةةين جامعةةةة الملةةةك سةةةعود والجامعةةةات العربيةةةة  -و
وا وروبيةةة وتقويةةة أسةةالي  التصةةال والنتقةةال الفكةةري بةةين الجامعةةة وملسسةةات 

 .البحل العلمي الممتلفة
توجيةةن اةتمةةات مركةةز التميةةز البحاةةي المقتةةر  بجامعةةة الملةةك سةةعود نحةةو الةتمةةات  -ز

لمجتمةةةع والبيئةةةة واحتياجةةةات التنميةةةة المسةةةتدامة،  ضةةةًل عةةةن حاجةةةات بقضةةةايا ا
 .المجتمع الحالية أو المستقبلية

العمل علي تو ير الكوادر العلمية المدربة ذات الكفااة العالية والقادرة علةي يجةراا  -ح
البحول العلمية الممتلفةة  ةي مجةال العلةوت اإلنسةانية دامةل المركةز المقتةر ، مةن 

 :ملل
 عمةةةل علةةةي السةةةتمرارية  ةةةي تنميةةةة يةةةدرات ومهةةةارات أعضةةةاا ةيئةةةة التةةةدريس ال

 .والباحاين دامل الجامعة
  العمةةةل علةةة  تمفيةةة  ا عبةةةاا التدريسةةةية علةةة  أعضةةةاا ةيئةةةة التةةةدريس بقةةةدر

اإلمكان، إلتاحة الفرصة أمةامهت للمشةاركة  ةي أنشةطة البحةل العلمةي الممتلفةة 
 .دامل الجامعة
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 جعقائمة اهلوامش واملرا
                                                           

تطةةوير التعلةةيت الجةةامعي  ةةي مصةةر  ةةي ضةةوا بعةةض التحةةديات " السةةعيد محمةةود السةةعيد عامةةان، (  )
ربيةةةع أول  –ت  611، يونيةةةن   2، العةةةدد جامعةةةة ا زةةةةر -مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة ، "المعاصةةةرة
 .19 ،    ة 6  

دراسةةةة : معةةةايير تميةةةز اآلداا البحاةةةي  ةةةي الجامعةةةات العربيةةةة" رو، عبةةةد الناصةةةر عبةةةدالرحيت  مةةة (6)
 .2  ،   6119، أبريل 61، العدد دراسات  ي التعليت الجامعي، "تحليلية

مال الةدين، التنةوز  ةي التعلةيت الجةامعي المصةري وحتميةة التنميةة المهنيةة لعضةو نجوى يوس  ج(  )
 .  ت ،   6116، جامعة القاةرة ، مجلة معهد الدراسات والبحول التربويةةيئة التدريس، 

، ، دور مراكز التميز البحاي  ي تطوير وبناا الحوسبة العربية المتقدمةكيل، سامي بن صالح الو (  )
ت ، 2 61يوليةو   ،  مركز تميز الحوسبة العربية المتقدمة ، جامعة الملك سعودعرض تقديمي، 

  6. 

عبةةةد الةةةرلو  أحمةةةد عبةةةاس البةةةدوي، مبةةةادرة إلنشةةةاا مراكةةةز للتميةةةز البحاةةةي بجامعةةةة أت درمةةةان  ( )
،  6، العةدد معهد البحول والدراسات اإلستراتيجية -مجلة جامعة أت درمان اإلسلمية اإلسلمية، 

 .22-22،     6 61 براير 

 .1   – 69 ،     مرجع ساباعبدالناصر عبدالرحيت  مرو، ( 2)

 : يرج  مراجعة ما يلي( 2)
 .2 61، ةرلية ورسالة الجامعجامعة الملك سعود، عن الجامعة،  -

Available:http://ksu.edu.sa/ar/about-ksu/mission-vision.(Accessed:10-
5-2016) 

 .2 61، المعاةد والمراكزجامعة الملك سعود، ا بحال،  -
Available:http://ksu.edu.sa/ar/research/institutes-centers.(Accessed:10-

5-2016) 

العربةي للعةات  تقريةر المعر ةةبرنام  ا مت المتحدة اإلنمائي، وملسسة محمد بن راشةد آل مكتةوت، ( 2)
: ت  61/ / ، أن ةةةةةةةةر المويةةةةةةةةع التةةةةةةةةالي  ةةةةةةةةي " نحةةةةةةةةو تواصةةةةةةةةل معر ةةةةةةةةي منةةةةةةةةت : 6119

http://www.mbrfoundation.ae/Arabic/pages/AKR2009.aspx 

 :عل  سبيل الماال( 9)

http://faculty.ksu.edu.sa/alwakeel/Technical%20reports/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%20%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B3%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9.ppt
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A3%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%22&type=JournalTitle
http://www.mbrfoundation.ae/Arabic/pages/AKR2009.aspx
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مةةلتمر مراكةةز ، مةةن دراسةةات "مراكةةز التميةةز البحاةةي بةةين الضةةرورات والمتةةراا"مةةاةر الطةةائي،   -
يونيةةو  2 ، جامعةةة بنةةي سةةوي ، الالاةةاا التميةةز البحاةةي المعةةايير والمهةةات والعائةةد المجتمعةةي

 .662-2 6ت،        61
رسةةالة الجامعةةة ومراكةةز التميةةز البحاةةي عليةةة توا ةةا أت تضةةاد؟ مراكةةز "اري، محمةةد مبةةارك البنةةد  -

مةةلتمر مراكةةز التميةةز البحاةةي المعةةايير والمهةةات والعائةةد ، "العلةةوت اإلنسةةانية والجتماعيةةة أنموذجةةاً 
 .    -2  ت ،        61يونيو  2 ، جامعة بني سوي ، الالااا المجتمعي

 .669،   ( 92 دن، : القاةرة)، المعجت الوسيطمجمع اللغة العربية، ( 1 )

، الجةةزا  ، طلسةةان العةةر ، (ابةةن من ةةور ا  ريقةةي)أبةةو الفضةةل جمةةال الةةدين محمةةد بةةن مكةةرت (   )
 .6  ،  (ةة    دار صادر، : بيروت) المامس، 

، (عربةةي/ينجليةةزي)معجةةت المصةةطلحات التربويةةة ميشةةيل تكةةل جةةرجس، ورمةةزي كامةةل حنةةا اهلل، ( 6 )
 . 1 ،  (ت992 مكتبة لبنان، ، : لبنان)،  مراجعة يوس  مليل يوس ، ط

الهيئةةة اللبنانيةةة للعلةةوت : بيةةروت)، البحةةل العلمةةي  ةةي التعلةةيت العةةالي  ةةي لبنةةانجةةورب نحةةاس، (   )
 . 2 ،  (ت992 التربوية، 

(14) Cambridge University, Cambridge Business English 

Dictionary, (Cambridge: Cambridge University Press,2016) Available: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/centre-of-
excellence 

 . 22،   مرجع ساباعبد الرلو  أحمد عباس البدوي، (   )

مراكةز التميةز البحاةي  ةي مجةال التربيةة اإلسةلمية بجامعةة ا ميةرة "نو  بنةت محمةد الدوسةري، ( 2 )
، (مجلةة كليةة التربيةة بالزيةازيا)دراسةات تربويةة ونفسةية ، "تصةور مقتةر : نورة بنت عبةد الةرحمن

 . 6 ،     61، الجزا الااني، يناير 26العدد 

ربةط الجامعةة بالسةوا أت ربةط الجامعةة : العلةوت اإلنسةانية ودور الجامعةة"سمير يبةراةيت حسةن، ( 2 )
 .6 -9،     62، السنة 1 61، ربيع  1 ، العدد مجلة شلون اجتماعية، "بالمجتمع؟

، 92، المجلةد التاسةع، العةدد مجلة الكاتة عزيز حنا داود، المنه   ي بحول العلوت اإلنسانية، ( 2 )
 .92،   929 مايو 

،     61، 69، العةةدد مجلةةة الحكمةةة تيحةةة حيةةدرة، يشةةكالية المةةنه   ةةي العلةةوت اإلنسةةانية، ( 9 )
2 . 

 .   -2  ،     مرجع سابانو  بنت محمد الدوسري،  (61)

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/centre-of-excellence
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/centre-of-excellence
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تصةور ) ينشاا مراكز التميز البحاي  ي الجامعات الفلسةطينية : " طية أبو شاويش عبد اهلل ع(   6)
، جامعةة مراكز التميز البحاي المعايير والمهات والعائد المجتمعيملتمر  ،  من دراسات( " مقتر  

 .2 6-616     ت،    61يونيو  2 بني سوي ، الالااا 

تصور مقتر  إلنشاا مراكز التميز البحا  بجامعة ا ميرة نورة : " أحمد محمد عبد الكريت حمزة ( 66)
التميةةز البحاةةي المعةةايير والمهةةات والعائةةد  لمةةلتمر مراكةةز، وريةةة عمةةل مقدمةةة " بنةةت عبةةدالرحمن 

 .  - ت،        61يونيو  2 ، جامعة بني سوي ، الالااا المجتمعي

دراسةةة  –دورةةةا  ةةي بنةةاا ايتصةةاد المعر ةةة مراكةةز التميةةز البحاةةي و : " جةةابر محمةةد عبةةد الجةةواد (  6)
مةةلتمر مراكةةز التميةةز البحاةةي المعةةايير والمهةةات ، مةةن دراسةةات "تجربةةة المملكةةة العربيةةة السةةعودية 

 .12 -96ت،        61يونيو  2 ، جامعة بني سوي ، الالااا والعائد المجتمعي

كنمةوذب ) التجربةة الكنديةة : مراكز التميز البحاةي و الكراسةي البحايةة: "رانيا عبد المعز الجمال (  6)
مراكةةةز التميةةةز البحاةةةي المعةةةايير والمهةةةات والعائةةةد وريةةةة عمةةةل مقدمةةةة لمةةةلتمر  ،( "رائةةةد دوليةةةًا 
 .2  -12 ت،        61يونيو  2 ، جامعة بني سوي ، الالااا المجتمعي

(25) Alldred, K.; Tozser, S. M.; Adelfang, P. International Centers of 

Excellence Based on Research Reactors , ATW-INTERNATIONAL 

JOURNAL FOR NUCLEAR POWER  Volume: 58   Issue: 1   Pages: 

22-28,   Published: JAN 2013 

 .22-9 ،     مرجع ساباعبد الرلو  أحمد عباس البدوي،  (62)

تصةةور : ينشةةاا مركةز للتميةةز البحاةي للتعلةةيت العةالي الجةةامعي" عاصةت عبةةد القةادر نصةةر تةوني،  (62)
تطةوير بةرام  " بعنةوان ( الةدولي الاالةل –العربةي السةادس )للمةلتمر السةنوي ، بحل مقدت "مقتر  

، كليةة التربيةة " التعليت العالي النوعي  ي مصر والوطن العربي  ي ضةوا متطلبةات عصةر المعر ةة
 .92- 2ت،       61يبريل    -  النوعية جامعة المنصورة،  ي الفترة 

تصةةور اسةةتراتيجي مقتةةر  إلنشةةاا مراكةةز للتميةةز البحاةةي "صةةل  الةةدين محمةةد حسةةيني يبةةراةيت،  62))
  2ت ،       61، يوليةو  2 ، ز 6 ، السةنة  مجلة الاقا ة والتنمية، "بالجامعات المصرية

–  91 . 

تطةوير تعلةيت العلةوت والرياضةيات   هد بن سليمان الشايع، عرض تجربة مركز التميز البحاي  ي 69))
 ، الجمعيةةة(رلى ونمةةاذب ومتطلبةةات : تطةةوير التعلةةيت)اللقةةاا السةةنوي المةةامس عشةةر ، (أ كةةر) 

الملةك سةعود ، الريةاض، ينةاير  جامعةة ، التربية وكلية ( جستن) التربوية والنفسية للعلوت السعودية
61 1     ،2 6-266. 

 .2   –    ،     مرجع ساباعبدالناصر عبدالرحيت  مرو، ( 1 )
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مجلةة مسةتقبل ، "تجةار  عالميةة :  لسفة التميز  ةي التعلةيت الجةامعي" سمير عبد الحميد يط ،(   )
 .ت  6112،  المركز العربي للتعليت والتنمية، يبريل 1 ، ز   ، م  التربية العربية

(32) Dyer, Alan; Selby, David and Chalkley, Brian. A Centre for 

Excellence in Education for Sustainable Development , Journal of 

Geography in Higher Education , Vol. 30, Issue 2, 2006 , pp 307-312. 

(33) Fife, Rose S. (2003): Development of a Comprehensive Women's 

Health Program in an Academic Medical Center: Experiences of the 

Indiana University National Center of Excellence in Women's Health. 

Journal of Women's Health, Vol. 12, Issue 9, pp 869-878. 

(34) Hundly, Joel and Kennedy, Robert L.(1986) : The Center for 

Academic Excellence : Collaboration between a University and Public 

Schools. Paper presented at the Mid-South Educational Research 

Association ( Memphis. TN, November, 19-21). 

الةدار الدوليةة : القةاةرة)جاردنر جون، التميز، الموةبةة والقيةادة، ترجمةة محمةد محمةود رضةوان، (   )
 .9،  (929 للنشر، 

 .22-22عبد الرلو  أحمد عباس البدوي، مرجع سابا،     ( 2 )

(37) Kirsi Hiltunen: " Centers of Excellence in Finnish University 

Education 2010-2012 " , Finland , Finnish Higher Education 

Evaluation Council , 2009 , p 12 

(38) Francis David Cassidy:” Developing an Operational Definition of 

Effectiveness for university – based Research centers”, (Ubres), 

Doctoral thesis in philosophy presented to Faculty of the Stevens 

Institute of Technology United States, 1997, p.5. 

 .22عبد الرلو  أحمد عباس البدوي، مرجع سابا،   ( 9 )

وزارة التعلةةةيت العةةةالي، الكتيةةة  التعريفةةةي لمراكةةةز التميةةةز البحاةةةي، أمانةةةة مراكةةةز التميةةةز البحاةةةي ( 1 )
SCOREةة ،       ،  ، الرياض، ط  . 

 6 وزارة التعليت العالي، الكتي  التعريفي لمراكز التميز البحاي، مرجع سابا ،   (   )

 .29-22عبد الرلو  أحمد عباس البدوي، مرجع سابا،     ( 6 )

 .62 -62 نو  بنت محمد الدوسري، مرجع سابا،     (   )

 .21عبد الرلو  أحمد عباس البدوي، مرجع سابا،   (   )

 . 2-26 المرجع السابا،    (   )

 . ،  (926 مكتبة لبنان، : بيروت)أحمد زكي بدوي، معجت مصطلحات العلوت الجتماعية، ( 2 )

ربط الجامعة بالسوا أت ربط الجامعة : العلوت اإلنسانية ودور الجامعة"يبراةيت حسن، سمير ( 2 )
 .9، مرجع سابا ،   "بالمجتمع؟
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آ اا العلوت اإلنسانية والجتماعية  ي  ل تطور التقنية  ي القرن الحادي "زرومي الدارجي، ( 2 )
 ،2 د الجزائر، العد –ملسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع  -مجلة الحكمة  ،"والعشرين
61     ،6 6. 

،      6112، مجلة التعري  ، يونيو "اقا ة التنمية اإلنسانية"سمير يبراةيت حسن، ( 9 )
 6 -   6. 

ةيا محمد المزروز، تطةور ملسسةات التعلةيت العةالي السةعودي، وريةة عمةل مقدمةة يلة  معةرض ( 1 )
/ ه      شةةعبان    –رجةة   1 سةيئول الةةدولي للكتةةا  ، كوريةا الجنوبيةةة ، المنعقةةد  ةي الفتةةرة 

 .2ت،   6 61

التمطةةيط السةةتراتيجي وتمكةةين الشةةبا  والبحةةل "أحمةةد يحيةة  راشةةد، ومحمةةد عصةةمت العطةةار، (   )
، وريةة عمةل "عرض نتائ  المرحلة ا ول  لمجتمعات مستقبلية مستدامة –العلمي لبناا المستقبل 

العائةةد المجتمعةةي، جامعةةة بنةةي سةةوي ، مقدمةةة لمةةلتمر مراكةةز التميةةز البحاةةي المعةةايير والمهةةات و 
 .1 -6 ت،        61يونيو  2 الالااا 

 .جمهورية مصر العربية، وزارة التربية والتعليت، المركز القومي للمتحانات والتقويت التربوي( 6 )
 -http://www.nceee.edu.eg/index.php/2013-03-12: ابطيمكن الرجوز يل  الر      

(53)Indiana University, Center for Excellence in Teaching and Learning 

(CELT)Available in web site : http://www.iun.edu/-celt/about/ 

(54)The University of Texas Austin, Center for Excellence in Science and 

Mathematics Education, 2014. Available in web site : 

http://there.org/tre/about_us.html  
(55) Guidelines for Managing the Canada Research Chairs Program at the 

University of Saskatchewan: A Report to the Campus Community. 

Available:http://researche-chairs , pdf,2012 

الوايةع : البحةل العلمةي بالجامعةات السةعودية" ، المةول  عيسة  وعلوىسعود عبد العزيز يط ، ( 2 )
مةلتمر الرليةا المسةتقبلية للنهةوض بالبحةل العلمةي  ةي الةةوطن ، مةن دراسةات "والمعويةات والحلةول

 .622،    61لعربية للتنمية اإلدارية با ردن، مارس ، المن مة االعربي

، "مةدمل تكةةاملي مقتةةر  إلدارة البحةل العلمةةي  ةي الجامعةةات السةةعودية"جبةل حامةةد علةي حسةةن، ( 2 )
 .612-612،       61، يوليو  9، السنة السادسة عشرة، العدد مجلة الاقا ة والتنمية

: وايةةع البحةةل العلمةةي  ةةي الجامعةةات السةةعودية و مقترحةةات للتطةةوير"عبةةد اهلل محمةةد الصةةقر، ( 2 )
 .62   ، 6 61، ديسمبر 62، العدد مجلة كلية التربية بطسوان، "دراسة تحليلية

http://ksu.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1410473
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http://researche-chairs/
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دور وزارة التعلةيت العةالي  ةي المملكةة العربيةة السةعودية  ةي دعةت "محمد عبد العزيةز العةواةلي،  (9 )
المةلتمر الاةاني لتمطةيط وتطةوير التعلةيت العةالي  ، عةرض تقةديمي  ةي"البحل العلمي  ي الجامعات

لمملكةة العربيةة السةعودية، ال هةران،  ةي ، وزارة التعلةيت العةالي، اوالبحل العلمي  ي الدول العربيةة
 .9 ت،     6112 براير  62- 6ه الموا ا 69  صفر  61-2 الفترة 

دراسةة : اسةتراتيجية مقترحةة لةدعت البحةل العلمةي  ةي الجامعةات السةعودية"سعاد  هد الحةاراي، ( 21)
، السةنة الاالاةةة عشةرة، العةةدد مجلةة عةالت التربيةةة، "جامعةة ا ميةةرة نةورة بنةةت عبةد الةةرحمن –حالةة 
 . 6-61،     6 61، أبريل 2 

 .61،   مرجع سابامحمد عبد العزيز العواةلي،  ( 2)

تطةةوير البحةل العلمةةي بالجامعةةات  "محمةد  تحةةي علةةي موسة ، ومحمةةد بةةن عبةد اهلل آل مرعةةي، ( 26)
، المجلد التاسع والعشةرون، العةدد لية التربية بطسيوطمجلة ك، "السعودية  ي ضوا مجتمع المعر ة

 .  6-  6،       61الرابع، أكتوبر 

 . 6،   مرجع ساباد عبد العزيز العواةلي، محم(  2)

 .  6،    مرجع سابا، محمد  تحي علي موس ، ومحمد بن عبد اهلل آل مرعي(  2)

 .  -  ،      مرجع سابا ،سعاد  هد الحاراي(  2)

 .2 61، المعاةد والمراكز جامعة الملك سعود، ا بحال،( 22)
Available:http://ksu.edu.sa/ar/research/institutes-centers.(Accessed:10-

5-2016) 

 :يرج  مراجعة ما يلي( 22)
 .   2-  2،     مرجع سابا هد بن سليمان الشايع،  -
-2 ،      مرجةع سةابا، "الكتي  التعريفي لمراكز التميز البحاي" وزارة التعليت العالي،  -

 9 . 

 . 2  -2  ،      مرجع سابا  بنت محمد الدوسري، نو ( 22)

، مقدمةةةة، مركةةةز تقنيةةةات الطايةةةة المسةةةتدامةجامعةةةة الملةةةك سةةةعود،ا بحال، المعاةةةةد والمراكةةةز، ( 29)
61 2 . 

Available: http:// set.ksu.edu.sa/ar/content/مقدمةةةة/ (Accessed:15-7-
2016). 

، التوجهةةات مركةةز تقنيةةات الطايةةة المسةةتدامةجامعةةة الملةةك سةةعود،ا بحال، المعاةةةد والمراكةةز، ( 21)
 . 2 61الستراتيجية، 
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Available: http:// set.ksu.edu.sa/ar/content/ -التوجهةةةةةةةةةةةةةات
 .(Accessed:15-7-2016)/الستراتيجية

، المةةدمات مركةةز تقنيةةات الطايةةة المسةةتدامةجامعةةة الملةةك سةةعود،ا بحال، المعاةةةد والمراكةةز، (  2)
 . 2 61المقدمة، 

Available: http:// set.ksu.edu.sa/ar/content/ المقدمةة-المةدمات /(Accessed:15-
7-2016). 

 . 2 61، مركز التميز  من المعلوماتجامعة الملك سعود،ا بحال، المعاةد والمراكز، ( 26)
Available: http://coeia.ksu.edu.sa/home/(Accessed:15-7-2016). 

 :. يرج  مراجعة ما يلي(  2)
 .   - 69 ،     مرجع ساباعبد اهلل محمد الصقر،  -
 .622،   مرجع ساباالمول ،  عيس  سعود عبد العزيز يط ، وعلوى -


