
 

  
 

  
  في مجال البحث العلمي  جلسات منتدى الشراكة المجتمعیةبرنامج 

  آلیات مقترحة لدعم الشراكة المجتمعیة للبحث العلمي: الجلسة األولى 
  ١٠:١٥ –صباحاً  ٩: الوقت ، هـ٢/٦/١٤٣٠الثالثاء : اليوم 

 عمید البحث العلمي بجامعة الملك سعودوحید بن أحمد الھندي، .د: الجلسة رئیس 
  الجھة  الباحث  وان الورقةعن  م
  األمني العام للغرفة التجارية الصناعية بالرياض  األستاذ حسني بن عبدالرمحن العذل  سبل بناء شراكة فاعلة بني القطاع اخلاص واجلامعات يف اململكة )١

آلية مقترحة لدعم الشراكة بني املؤسسات االقتصادية واملؤسسات  )٢
  لتطويرالبحثية  من خالل خمرجات البحث وا

  يوسف بن عبد العزيز التركي. د.أ
  سعيد حممد أبو العال. د.أ

  زعبد العزيعميد البحث العلمي يف جامعة امللك 
  زعبد العزيعضو هيئة التدريس يف جامعة امللك 

واإلدارة ونظم املعلومات نائب الـرئيس  عميد كلية االقتصاد   عبداهللا حممد أم الزين.د.أ  احلقائق والعقبات: متويل البحوث العلمية من طرف القطاع اخلاص )٣
بالوكالة للبحوث والدراسات العليا والعالقات اخلارجية جبامعة 

  نزوي بسلطنة عمان
  عضو هيئة التدريس يف كلية الشريعة يف جامعة اإلمام  عبداهللا بن حممد العمراين. د  دراسة فقهية.. دور الوقف يف دعم البحث العلمي )٤

تمعية يف جمال البحث العلمي لتحقيق أهداف العائد من الشراكة ا )٥
  االستثمار لرجال األعمال

  نعبدالرمحعضو هيئة التدريس يف جامعة األمرية نورة بنت   فوزية سبيت مسعد الزبري. د

  



 

  
 

  
  تقویم تجارب الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العلمي: الجلسة الثانیة 
  م٢٠٠٩مايو  ٢٦املوافق ، هـ٢/٦/١٤٣٠الثالثاء : اليوم 

  ظهرا١٢:٠٠ً –صباحاً  ١٠:٣٠: الوقت 
  .عبدالرحمن بن حمود العناد، عضو مجلس الشورىالدكتور األستاذ : رئیس الجلسة 

  الجھة  الباحث  عنوان الورقة  م
١( THE IIUM: FROM A TEACHING INSTITUTION TO 

A RESEARCH-INTENSIVE UNIVERSITY  
Mohamad Sahari Nordin 

  
  سالمية العاملية يف كواالملبور ماليزيااجلامعة اإل

 الشراكة اتمعية يف جمال البحث العلمي وحتدياا  بسلطنة عمـان  )٢
  "دراسة ميدانية "

قسم االجتماع والعمـل   -أستاذ علم االجتماع املشارك   عبدالوهاب جودة احلايس. د.أ
  سلطنة عمان -االجتماعي جامعة السلطان قابوس

جاح والتحديات يف التجربة اليابانية يف الشـراكة  دراسة لعوامل الن )٣
  اتمعية بني القطاعات الصناعية واحلكومية واجلامعية

  امللحق الثقايف يف اليابان  عصام أمان خباري.د

  حسني بن حممد أمحد عقيلي. د  منوذج من منطقة جازان: البحث العلمي والشراكة اتمعية  )٤
  إبراهيم أمحد باين. و د

  .ية الطب جبامعة جازانعميد كل
جامعـة   -املشرف على البحث العلمي والدراسات العليا 

  .جازان
  عضو هيئة التدريس يف جامعة اجلوف  حممد عقلة أبو غزلة. د  املشاكل واحللول :واقع البحث العلمي ودور الشراكة اتمعية فيه )٥



 

  
 

  ميمعوقات الشراكة المجتمعیة في مجال البحث العل: الجلسة الثالثة
  ئیس دیوان المظالم، رإبراھیم بن شایع الحقیل: معالي الشیخ: رئیس الجلسة 

  ظهراً ٢:٠٠ – ١٢:٤٥: الوقت ، هـ٢/٦/١٤٣٠الثالثاء : اليوم 
  الجھة  الباحث  عنوان الورقة  م
الشراكة اتمعية يف جمال البحث العلمـي يف العـامل العـريب     )١

  املعوقات والتحديات وحماوالت تذليلها
  أستاذ يف جامعة أسيوط جبمهورية مصر العربية  عالء الدين أمحد حسني القوصي.د.أ

يف جمـال   بعض املعوقات والتحديات لقيام الشراكة الفعليـة  )٢
  البحث العلمي يف اجلامعات السعودية

  جبامعة أم القرى سابقاً عميد معهد البحوث   زايد بن عجري احلارثي.د.أ

يف اململكـة   يف جمال البحث العلمي معوقات الشراكة اتمعية )٣
  العربية السعودية

  امعة اإلمامجبعضو هيئة التدريس يف كلية علوم احلاسب   سامل بن حممد السامل.د.أ

  جامعة جازان -عضو هيئة تدريس بقسم الكيمياء  عيسى عقيلي زفاطمة عبد العزي. د  معوقات الشراكة اتمعية يف جمال البحث العلمي )٤
 وحتديات قيام الشراكة اتمعية الفاعلة يف جمال البحث معوقات )٥  

  يف اململكة العلمي
  أستاذ الكيمياء الفيزيائية املساعد جبامعة تبوك  هنادي حممد عمر عرفة. د

  
  
  
  



 

  
 

  فاعلةالمجتمعیة الشراكة البناء لمبادرات : الجلسة الرابعة 
  مساء ٨:١٥ – ٧: الوقت ، هـ٢/٦/١٤٣٠الثالثاء : اليوم 

  وزیر العدل، العیسى عبد الكریممحمد بن الدكتور معالي الشیخ : الجلسة یس رئ
  الجھة  المتحدث  عنوان الورقة  م
أثر األوقاف يف تنمية الشراكة اتمعية يف جمال البحـث   )١

  العلمي
الرئيس العام لشؤون املسجد احلرام واملسـجد    احلصني نمعايل الشيخ صاحل بن عبد الرمح

  النبوي
يف جمـال البحـث    قيام الشراكة اتمعية الفاعلةحتديات  )٢

  العلمي يف اململكة العربية السعودية
  للعلوم والتقنية زرئيس مدينة امللك عبد العزي  معايل األستاذ الدكتور حممد بن إبراهيم السويل

للبترول واملعادن لتعزيز  فهدامللك  مبادرات جامعةجتارب و )٣
   جمال البحث العلميالتعاون والشراكات اتمعية يف

  مدير جامعة امللك فهد للبترول واملعادن  معايل األستاذ الدكتور خالد بن صاحل السلطان

معوقات وحتديات الشراكة اتمعية يف جمـال البحـث    )٤
  العلمي

  مستشار مسو وزارة الداخلية  معايل الدكتور ساعد العرايب احلارثي

دراسة تطبيقيـة  : راردور املراكز البحثية يف دعم اختاذ الق )٥
  اإلستراتيجيةعلى مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 

املدير العـام ملركـز اإلمـارات للبحـوث       مجال علي سند السويدي. د
  والدراسات اإلستراتيجية

  



 

  
 

  
  فاعلة المجتمعیة الشراكة التجارب وخبرات في بناء : الجلسة الخامسة 

  مساء ١٠:٠٠ –٨:٤٥: الوقت ، هـ٢/٦/١٤٣٠الثالثاء : اليوم 
  التربیة والتعلیم سابقًازیر األستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشید، و :الجلسة  رئیس

  
  الجھة  المتحدث  عنوان الورقة  م
جتربة اهليئة امللكية للجبيل وينبع وشركة سـابك يف الشـراكة    )١

  اتمعية يف جمال البحث العلمي
ن آل صاحب السمو األمري سعود بن عبداهللا بن ثنيـا 

  سعود
  رئيس اهليئة امللكية للجبيل وينبع

من واقع جتربة جامعة امللك  الشراكة اتمعية يف البحث العلمي )٢
  كراسي البحث أمنوذجاً: سعود

  مدير جامعة امللك سعود  معايل األستاذ الدكتور عبداهللا بن عبدالرمحن العثمان

  زعبد العزيمدير جامعة امللك   معايل األستاذ الدكتور أسامة صادق طيب  يالعزيز يف إنشاء الوقف العلم جتربة جامعة امللك عبد )٣

عضو جملس الشـورى ومـدير     إمساعيل بن حممد البشري. د  جتربة جامعة الشارقة يف الشراكة اتمعية يف جمال البحث العلمي )٤
  جامعة الشارقة سابقاً

 


