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 – 1المقدمة
تم إنشاء إدارة الكراسي البحثية خالل العام الجامعي  1433 / 1432هـ وصدر
قرار معالي مدير الجامعة الدكتور خالد المقرن رقم  158لسنة  1433بذلك وتكليف
مديراً لها والذي تم إلغاءه بالقرار رقم  581بتعيين مديراً آخر لها ،وقد جاء ذلك
بموجب الئحة الكراسي العلمية بالجامعة الصادرة بقرار مجلس الجامعة بالجلسة
التاسعة للعام الجامعي 1432/ 1431هـ ،وتحدد الئحة الكراسي العلمية بالجامعة
الصادرة عام  1432هـ المهام المنوطة بها والتي سيتم ذكرها آنفاً.

أهداف االدارة:
تسعى إدارة الكراسي لتحقيق عدد من االهداف الفرعية من خالل هدفها األساسي التي أنشأت
من أجله وهو:
" تنفيذ المهام اإلدارية والمالية واإلعالمية والفنية المتعلقة ببرنامج كراسي البحث الالزمة
لتحقيق أهدافه " حيث نصت الئحة الكراسي العلمية بالجامعة على أن تتولى إدارة كراسي
البحث المهام اإلدارية والمالية التالية:
أ  -متابعة التقارير المالية واإلدارية للكراسي.
ب -إعداد تقارير األداء للكراسي البحثية.
ج  -القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية  ،وشؤون العالقات العامة.
د  -متابعة ممولي وداعمي الكراسي البحثية.
هـ  -إعداد الحساب الختامي لبرامج الكراسي  ،ورفعه إلى لجنة كراسي البحث العلمي.
و  -تنفيذ القرارات الصادرة من لجنة الكراسي.

فترة التقرير:
يغطي هذا التقرير الفترة من  1434 / 7 / 25إلى  1437/4/1هـ
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- 2التعريف باإلدارة:
وحدة إدارية منبثقة عن وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي تقوم بتنفيذ المهام
اإلدارية والمالية واإلعالمية والفنية المتعلقة ببرنامج كراسي البحث.

 -3الرؤية والرسالة واالستراتيجية والقيم.

الرؤية :
تعزيز منظومة برنامج كراسي البحث العلمي في توفير بيئة محفزة وجاذبة للبحث العلمي
وتحقيق أهدافه.

الرسالة :
دعم تحقيق أهداف برنامج كراسي البحث العلمي من خالل تنفيذ متميز للمهام المنوط بها.

االستراتيجية:
تعمل إدارة الكراسي البحثية في ظل استراتيجية مستمدة من استراتيجة الوكالة والجامعة،
حيث تنفذ استراتيجية نمو مستمرة في نشر ثقافة الكراسي البحثية داخل الجامعة والمجتمع’
والعمل على تنويع الكراسي البحثية والتوسع فيها مستبقة الكيف قبل الكم.

القيم:
 -االتقان.

– الشفافية.

 -الجودة والتميز.

 -العمل بروح الفريق.

– العدالة والنزاهة.

– االنضباط.

-4الوضع الراهن لإلدارة:

3

 لجنة اإلدارة.تتكون وفق قرار سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتشكيل لجنة ادارة
كل من:
الكراسي البحثية من ٍ
أ – د /ثامر بن شليح الحربي.
ب  -د /سرحان أحمد رشوان.
ج -د/عماد حمدي عبدهللا
د -أ .ضيف هللا عايش العتيبي

 -5الجداول والرسوم البيانية:

أ  -بالنسبة الجتماعات لجان الكراسي البحثية :
 جدول رقم ( )1يوضح مقارنة بين عدد اجتماعات لجان الكراسي البحثيةم

اللجنة

1435/34

1436/35
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لجنة االشراف على الكراسي
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جدول رقم( )1يوضح مقارنة بين عدد اجتماعات لجان الكراسي 34/1435
جدول رقم( )1يوضح مقارنة بين عدد اجتماعات لجان الكراسي 35/1436

 جدول رقم (  ) 2يوضح عدد كل نوع من أنشطة وانجازات اإلدارة.م

النشاط أو االنجاز

1436/35 1435/34

1

كراسي بحثية تم تدشينها
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ملتقيات
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 جدول رقم (  ) 2يوضح عدد كل نوع من أنشطة وانجازات اإلدارة34/1435 . -جدول رقم (  ) 2يوضح عدد كل نوع من أنشطة وانجازات اإلدارة35/1436 .

تحليل الجداول والرسوم البيانية:
كل من الجدول رقم ( )1والشكل رقم ( )1مدى التفاوت الكبير بين عدد اجتماعات
يتضح من ٍ
اللجنة اإلشرافية للكراسي وكل من اللجنتين اآلخرتين من لجان الكراسي العلمية وبالرغم من
هذا فهو تفاوت منطقي لما هو ملقي على لجنة االدارة واللجنة العلمية من مسؤوليات ،هذا من
جهة ومن جهة أخرى يالحظ انخفاض عدد اجتماعات اللجنة اإلشراقية مقابل ارتفاع عدد
اجتماعات اللجنة العلمية مقارنة بنفس الفترة من عام  1435/34مع ثبات عدد اجتماعات لجنة
اإلدارة تقريباً.
بينما كل من الجدول والشكل اللذين يحمالن نفس الرقم  2فيظهران تزايد االنشطة واالنجازات
التي تحققت خالل الفترة  1436/35ومدى التنوع فيها مقارنة بنفس الفترة العام الماضي ،فيما
عدا خلو هذه الفترة من تدشين أي كراسي بحثية أو اصدارات وتناقص األبحاث المنجزة
نظرا ًلتأخر ثالثة من الباحثين في انجاز بحوثهم للحاجة الى المزيد من التجارب والتي انجاز
اثنين منهم فيما بعد وكذلك تراجع حاد في الكتب المؤلفة.

إجنازات إدارة الكراسي

البحثية:

حققت االدارة خالل فترة التقرير العديد من االنجازات المتنوعة نتناول أهمها فيما يلي :
 - 1الكراسي البحثية المعتمدة:
أوالً :خالل الفترة من  /1434/6/27حتى :1435 /6/30
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أ  -كرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري الثالثاء الموافق  1434 / 6 / 27هـ
جاء انشاء هذا الكرسي ليكون كرسي بحثي متميز ومرجعي يعنى بتطوير ودعم وتعزيز
الوقاية والتشخيص والعالج والتأهيل لحاالت الجلطات الدماغية ،والتطبيق العملي للمعرفة،
على أن يكون مجال عمل الكرسي هو استخدام وتطوير التقنيات المتقدمة في الوقاية
والتشخيص والعالج والتأهيل لحاالت الجلطات الدماغية و تدريب و توفير كفاءات مميزة ذوي
قدرة وكفاءة عالية على استخدام أحدث تقنيات التشخيص الطبي على نحو يضمن استمرارية
تقديم الكرسي لخدماته.
ب  -كرسي تعزيز الصحة:

حيث قامت االدارة بدراسة المقترح المقدم من سعادة االستاذ الدكتور  /محمد بن
عثمان الركبان وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ووضعه في صورته النهائية وتم
اعتماده من لجنة اإلشراف على الكراسي البحثية بالجامعة في جلستها الرابعة
بتاريخ  1435/1/17هـ .
ج  -كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد بجامعة المجمعة :
ُ
الجامعة من خالل هذا الكرسي إلى أن يكون لها الريادة والتميز في دعم المعرفة
تسعى
المتخصصة  ،والدراسات التطبيقية الحديثة  ،كما تسعى أيضا ً إلى تهيئ ِة بيئ ٍة علمي ٍة بحثي ٍة
واستشاري ٍة وتدريبي ٍة حديث ٍة ومتطور ٍة تدعم روح االبتكار واإلبداع لدى الباحثين بصفة خاصة
والمجتمع بصفة عامة من خالل إثراء المعرفة النظرية والتطبيقية في مجاالت الكرسي بجود ٍة
عالي ٍة وبأعلى مستوى من الكفاءة والتميز العلمي  ،ويهدف هذا الكرسي البحثي إلى
المساهمة في تبوء المملكة مكانة عالية متميزة في اإلبداع واالبتكار والبحث والتطوير لدعم
االقتصاد الوطني القائم على المعرفة  ،وتفعيل دور الجامعة للمساهمة لتحقيق التنمية
المستدامة.
ثانيا ً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى 1436/6/30هـ:
أ-كرسي السنة النبوية وعلومها:

حيث قامت االدارة بدراسة المقترح المقدم من سعادة الدكتور /صالح البهالل
ووضعه في صورته النهائية وتم اعتماده من لجنة اإلشراف على الكراسي البحثية
بالجامعة في جلستها األولى لهذا العام.
 - 2فاعليات وملتقيات:
أوالً :خالل الفترة من  /1434/6/27حتى 1435 /6/30

أ  -حفل تدشين كرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري لألبحاث
التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:
7

قام معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن و بحضور معالي رئيس المؤسسة
العامة للموانئ المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري واألستاذ أحمد بن عبد هلل التويجري
نائبا ً عن والده يوم الثالثاء الموافق  1434 / 6 / 27بتدشين كرسي الشيخ عبدهللا بن
عبدالمحسن التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية  ،وقد أُقيم حفل ٌ خطاب ٌي
بهذه المناسبة بقاعة التشريفات بالجامعة  ،حضره مدير مكتب وزارة المالية بمحافظة
المجمعة األستاذ إبراهيم بن حمد التويجري ووكالء الجامعة  ،وعدد من المسؤولين في
الجامعة.
صور من االحتفال:
– توقيع عقد الكرسي :

 -تكريم األستاذ أحمد عبدهللا التويجري نيابة عن والده :

 -معالي مدير الجامعة يلقي كلمته في حفل التدشين :
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 -المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري يلقي الكلمة نيابة عن الشيخ عبد هللا التويجري:

ب  -حفل توقيع باكورة العقود البحثية لكرسي الشيخ عبد هللا عبد المحسن التويجري للجلطات
الدماغية " األحد الموافق : "1434/ 11/ 1
حيث تمثلت في توقيع أربعة عقود بحثية لباحثين سعوديين وغير سعوديين تتمثل فيما يلي :
البحث األول :دراسات على تعديل مستقبالت  TNFوأثرها على بقاء ونمو الخاليا باستخدام
بعض المركبات الطبيعية (الباحث :د.منظور أحمد مير.
البحث الثاني" :دور بعض االعشاب الطبيعية على انسداد االوعية الدماغية وتورم نصف
الدماغ االيسر والعجز الوظيفي للفئران" (الباحث :د .ماتارا راز رضوي).
البحث الثالث :تأثير التحمل الزائد لألطراف االحادية والثنائية السفلى بين مرضى السكتة
الدماغية (الباحث :فازيل أحمد أنصار).
البحث الرابع :تعزيز زيادة نمو األوعية الدموية في خاليا الدماغ المتعرضة للجلطات
الدماغية بزيادة إشارات ( )CIPالببتيدية عبر بوابة (( )P35/CDK5الباحث :د .رائد
البرادعي).
9

ومن أهم صور االحتفال:
– توقيع عقد البحث المقدم من الدكتور رائد البرادعي مشرف الكرسي :

– توقيع عقد أحد البحوث بين مشرف الكرسي وأحد الباحثين :

–

صورة

جماعية

مع

سعادة

وكيل

10

الجامعة

الدكتور

محمد

الشايع

ج – حفل تدشين كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد  1435 / 6 / 9هـ
برعاية ِ معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن  ،وبحضور ِ رئيس ِ مجلس ِ إدارة ِ
صحيفة ِ الجزيرة ِ الشيخ مطلق المطلق  ،ووكيل ِ الجامعة ِ للدراسات ِ العليا والبحث العلمي
الدكتور محمد بن عبدهللا الشايع  ،ورئيس ِ تحرير ِ صحيفة ِ الجزيرة ِ األستاذ خالد بن محمد
المالك ووكالء ِ الجامعة ِ  ،وعمداء الكليات والعمادات المساندة ومدراء اإلدارات  ،وعد ٍد من
منسوبي الجامعة  ،وأعضاء هيئة التدريس والطالب  ،تم توقيع ُ عقد إنشاء كرسي صحيفة
الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد ،ومن أهم صور التدشين ما يلي:
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ثانيا ً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى 1436/6/30هـ:
أ-إقامة الملتقى األول لكرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية
لحاالت الجلطات الدماغية :1435/7/22

12

ب– إقامة ثالث ورش عمل:
في إطار جهود وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المستمرة في تفعيل
دور الكراسي البحثية  ،وكذلك نشر ثقافة الكراسي البحثية بين أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة  ،وإظهار دورها في تحقيق الشراكة المجتمعية  ،عن طريق
ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع  ،مما يسهم في تحقيق التنمية
13

َ
ثالث ورش عمل بعنوان  ( :دور
المستدامة  ،أقامت إدارةُ الكراسي البحثية
الكراسي البحثية في تحقيق الريادة العلمية ) بكل من المجمعة والزلفي

ج -إقامة حمالت توعوية تدريبية ل كرسي الشيخ عبدهللا بن عبدالمحسن
التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:
برعاية سعادة وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبد
هللا الشايع أقام كرسي الشيخ عبدهللا بن عبدالمحسن التويجري لألبحاث التطبيقية
َ
َ
التدريبية استكماالً
الورشة
لحاالت الجلطات الدماغية عدد من الحمالت التوعوية
للمسيرة المميزة للكرسي ومن أهم هذه الحمالت
َ
َ
توعوية بمستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة:
حملة
ج1 /
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ج -2/الورشة التدريبية والحملة التوعوية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد
التخصصي بالدمام بالمنطقة الشرقية:

ج -3/الورشة التدريبية والحملة التوعوية لحاالت الجلطات الدماغية والتي نظمها الكرسي
بالتعاون مع الجمعية الخيرية بجالجل:

15

ج 4-إقامة لقاءاً ثقافيا ً بكلية المجتمع:
انطالقا ً من توجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن ،وبإشراف سعادة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور محمد بن عبد هللا الشايع ،واستمراراً
للدور الموكل اليها لنشر ثقافة الكراسي البحثية ،أقامت إدارة الكراسي البحثية لقاءاً ثقافيا ً بقاعة
االجتماعات بكلية المجتمع تحت عنوان (دور أعضاء هيئة التدريس في دعم مسيرة الكراسي
البحثية):
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- 3البحوث المنجزة.
أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى 1435/6/30هـ:
 االنتهاء من أربعة أبحاث علمية بكرسي الشيخ عبد هللا التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالتالجلطات الدماغية:
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تم االنتهاء خالل الفترة من األبحاث العلمية األربعة التي تم توقيع عقودها خالل الفترة بكرسي
الشيخ عبد هللا التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية خالل الفترة المسموح بها
وقد أشادت قرارات اللجنة العلمية للكرسي بنتائج األبحاث التي تم التوصل إليها وقد تم نشر
بعضها وقبول نشر البعض اآلخر بالمجالت العلمية العالمية.
ثانياً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى 1436/6/30هـ:
 االنتهاء من بحثين علميين بكرسي الشيخ عبد هللا التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالتالجلطات الدماغية:
تم االنتهاء خالل الفترة من عدد  2من من أصل خمسة أبحاث تم توقيع عقودها بكرسي الشيخ
عبد هللا التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية خالل الفترة نتيجة تأخر ثالثة
باحثين كما سبق اإلشارة اليه عند التعليق على جدول اإلنجازات ،وقد أشادت قرارات اللجنة
العلمية للكرسي بنتائج األبحاث التي تم التوصل إليها وقد تم نشر البحثين بالمجالت العلمية
العالمية .حيث كان قد تم خالل الفترة انجاز البحثين التاليين:
أTargeted time –dependent combinational Novel Stroke Therapies -
neuroprotection and enhanced vascular Remodeling for

للباحث البروفسيور جيرزي كوبوكسي
بContribution of stroke towards vascular dementia.in search for -
new molecular and beuroimaging biomarkers
للباحث البروفيسور د.مارك سليفين.

ج-تلقت إدارة كرسي الجزيرة لدراسات االعالم الجديد ( )9بحوث في مجال
اإلعالم المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة ،وبعد الفحص والدراسة تم اختيار ()5
بحوث لدعمها ونشرها -4.تم إرسال البحوث المختارة إلى المحكمين ،وعددهم
( )11من األساتذة واألساتذة المشاركين ،من داخل الجامعة ومن الجامعات األخرى.
د -تم التواصل مع الدارسين في مجال اإلعالم المتعلق بذوي االحتياجات الخاصة،
وبناء عليه تم اختيار رسالة ماجستير لنشرها.
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وقد قام الكرسي بنشر إعالن في صحيفة الجزيرة (عدد  15375الصادر بتاريخ
1436/1/9هـ) ،و(عدد  15377الصادر بتاريخ 1436/1/11هـ) وذلك بهدف
إفساح المجال لجميع المهتمين بالدراسات اإلعالمية لتقديم إسهاماتهم ونشرها عن
طريق الكرسي.

 ––4تسجيل براءة اختراع:
أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى :1435/6/30
لم يتم تسجيل براءات اختراع لكون كرسي التويجري في عامه األول.
ثانياً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى :1436/6/30

قام كرسي التويجري بتسجيل براءة اختراع خاصة بجهاز قياس الكولسترول في
الدم باستخدام تقنية النانو واثمرت هذه البراءة عن الفوز بعدة جوائز في عدد من
المحافل الدولية والداخلية.
- 5استقطاب األساتذة الزائرين:
أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى :1435/6/30
لم يتم استقطاب أساتذة زائرين.
ثانياً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى :1436/6/30
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تحقيقا ً ألحد أهداف قيام الكراسي البحثية قام كرسي الشيخ التويجري للجلطات
الدماغية بدعوة كل من البروفسور البريطاني مارك سيلفن والبروفسور اإلسباني جيرك
كارنونسكي كباحثين بالكرسي وكذلك إللقاء بعض المحاضرات التدريبية وبالعل قاما بإلقاء
بعض المحاضرات بالحمالت التوعوية بمستشفى الملك خالد بالمجعة وكذلك بجالجل ،والقيام
ببعض الزيارات الميدانية لمراكز إعادة تأهيل المرضى.

-6الموقع االلكتروني لإلدارة:
أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى :1435/6/30
20

ـ تدشين الموقع االلكتروني لإلدارة:
تم بحمد اهلل تدشين موقع اإلدارة على صفحة وكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي ،ولقد تم
ذلك نتيجة استشعار اإلدارة الحاجة إلى نشر ثقافة الكراسي البحثية بين كل األطراف المعنية
من باحثين وممولين وحاجتهم المستمرة الى المعلومات المتعلقة ببرنامج الكراسي البحثية

بالجامعة

والتواصل

معه

مع

القيام

بتحديثها

باستمرار.

ثانياً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى :1436/6/30
ـ تحديث الموقع االلكتروني لإلدارة:
تم بحمد اهلل تحديث موقع اإلدارة على صفحة وكالة الجامعة للدراسات والبحث العلمي ،ولقد

جاء هذا التحديث خالل العام الدراسي الحالي نتيجة الحاجة إلى زيادة العمل على نشر ثقافة
الكراسي البحثية بين كل األطراف المعنية حيث كانت الصفحة في بداية العام كما تظهر أعاله

تحتوي على  11أيقونة ومع نهاية العام أصبحت  16ابقونة كما تظهرها الصورة التالية:

21

 -7اصدارات االدارة.

أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى 1435/6/30هـ:
أ -كتيب تعريفي عن كرسي الشيخ عبد هللا عبد المحسن التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت
الجلطات الدماغية.
احتوى الكتيب على أهم النقاط للكرسي ومنها :
لكل من الجامعة والمجتمع -
التعريف بالكرسي  -الرؤية -الرسالة – األهداف – األهمية ٍ
مجاالت عمل الكرسي – النتائج المتوقعة.
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ب -الثقرير المصور لحفل تدشين كرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري لألبحاث
التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية.
احتوى التقرير على أهم اللقطات الفوتوغرافية لحفل التدشين:

ج -الدليل التعريفي للكراسي البحثية.
احتوى الدليل على أهم ما يجب أن يعلمه المطلع عليه عن برنامج الكراسي البحثية  :أهم
المصطلحات – االهداف لجنة االشراف على الكراسي البحثية – إدارة الكراسي البحثية وما
هيتها والرؤية – الرسالة  -االهداف – المهام – القيم – الهيكل التنظيمي لإلدارة وأعضاء لجنة
اإلدارة وكيفية كتابة مقترح كرسي بحث وأهم االنجازات.

د– مقترح كرسي ابحاث تعزيز الصحة:
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احتوى المقترح على أهم النقاط لكرسي بحث تعزيز الصحة والذي تم اعتماده من
لجنة اإلشراف على الكراسي البحثية بالجامعة في جلستها الرابعة.

هـ -النشرة التعريفية الخاصة بكرسي الجزيرة.
تم إصدار المطوية بمناسبة تدشين كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات االعالم الجديد،
ولقد احتوت المطوية على وجهين :
األول أحتوى على ثالثة أقسام للتعريف بكل من  :جامعة المجمعة – برنامج
الكراسي البحثية – صحيفة الجزيرة.
أما الثاني فتم تخصيصه للتعريف بكرسي صحيفة الجزيرة لدراسات االعالم الجديد
بجامعة المجمعة.

ثانيا ً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى 1436/6/30هـ:
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لم يصدر أي إصدارات.
-8الكتب العلمية:
أوالً :خالل الفترة من  1434/6/27حتى 1435/6/30هـ:

– اصدار سبعة كتب علمية متعلقة بكرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري
لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:

ثانيا ً :خالل الفترة من  1435/7/1حتى 1436/6/30هـ:

 اصدار كتابان متعلقان بكرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري لألبحاثالتطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية:
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أنشطة وانجازات اإلدارة خالل الفصل األول من العام الدراسي :1437/1436

أوالً  :الجداول والرسوم

البيانية:

- 1بالنسبة الجتماعات لجان الكراسي البحثية:
 جدول رقم ( )1يوضح مقارنة بين عدد اجتماعات لجان الكراسي البحثيةم
1
2
3

عام1435/34
4

اللجنة
لجنة االشراف على
الكراسي البحثية
13
13
لجنة ادارة الكراسي
البحثية
12
4
اللجنة العلمية لكرسي
الشيخ عبد هللا التويجري
للجلطات الدماغية
27
21
االجمالي
خالل الفترة الحالية مع الفترة المقابلة في األعوام الماضية.
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عام1436/35
2

عام1437/36
4
11
6
21

-2أنشطة وانجازات اإلدارة:
 جدول رقم ( )2يوضح مقارنة بين عدد كل نوع من أنشطة وانجازات اإلدارةخالل الفترة الحالية مع الفترة المقابلة في األعوام الماضية.
م
1
2
3
4
5

النشاط أو االنجاز
كراسي معتمدة غير
ممولة بعد
ملتقيات
ورش عمل
ندوات وحمالت توعية
براءات اختراع
االجمالي

عام 1435/34عام 1436/35عام1437/36
1
1
1
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3
1
1
6

1
1
1
1
4

6
5
4
3
2
1
0
كراسي معتمدة
غير ممولة بعد

ملتقيات
عام36/1437

ورش عمل
عام35/1436

ندوات حمالت
توعية

براءات اختراع

االجمالي

عام34/1435

شكل رقم  :2يوضح مقارنة بين عدد انجازات وانشطة االدارة

تحليل الجداول والرسوم البيانية:
كل من الجدول رقم ( )1والشكل رقم ( )1مدى التفاوت بين عدد
يتضح من ٍ
اجتماعات اللجنة االشرافية للكراسي وكل من اللجنتين اآلخرتين من لجان
الكراسي العلمية وبالرغم من هذا فهو تفاوت منطقي لما هو ملقي على لجنة
االدارة واللجنة العلمية من مسؤوليات هذا من جهة ومن جهة أخرى يالحظ عودة
اجتماعات اللجنة االشرافية لالرتفاع خالل السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة العام
الماضي لتعود الى نفس المستوى الذي كانت عليه خالل نفس الفترة العام قبل
الماضي  1435/34كذلك نجد ان هناك انخفاض في عدد اجتماعات كل من لجنة
إدارة الكراسي البحثية واللجنة العلمية لكرسي التويجري مقارنة بنفس الفترة
العام الماضي وهذا يرجع الى أسباب استثنائية ناتجة من جهة عن تكليف مدير
جديد إلدارة الكراسي البحثية خالل فترة اإلجازة الرسمية وما ترتب عليه من
إعادة تشكيل لجنة اإلدارة والتي تم االنتظار لعقد االجتماع األول للجنة االشرافية
لتكليفها ،ومن جهة أخرى أيضا إعادة
تشكيل اللجنة العلمية لكرسي الشيخ عبد هللا التويجري نتيجة استقالة احد
أعضائها السابقين.
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بينما يوضح كل من الجدول والشكل اللذين يحمالن نفس الرقم  2تباين التغير في
االنشطة واالنجازات التي تحققت خالل الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة العام
الماضي ما بين ظهور أنشطة وانجازات جديدة لم تكن موجودة ( الملتقيات) وثبات
أخرى تقريبا ً (حمالت توعية) ،واختفاء أخرى موجودة (كراسي معتمدة ) أونقص

في أخرى (ورش العمل) والتي قد ترجع لألسباب السابق ذكرها.
ثانيا ً – االنجازات:
-1إقامة الملتقى الثالث ألعمال كرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن التويجري
لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية (1437/2/27هـ) :
تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور  /خالد بن سعد المقرن أقامت وكالة
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور  /محمد بن عبد هللا الشايع  ،وبإشراف مدير إدارة
الكراسي البحثية بالجامعة  ،وعميد البحث العلمي الدكتور  /ثامر بن شليح الحربي
الملتقى الثالث ألعمال كرسي الشيخ  /عبد هللا بن عبدالمحسن التويجري لألبحاث
التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية الملتقى الثالث ألعمال كرسي الشيخ  /عبد هللا
بن عبدالمحسن
التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية ،
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 – 2ورش عمل:
َ
َ
َ
وحملة
تدريبية
ورشة
أقام كرسي الشيخ عبد هللا عبد المحسن التويجري فعاليات
َ
توعوية مصاحبة للملتقى الثالث ألعمال كرسي الشيخ عبد هللا بن عبد المحسن
التويجري لألبحاث التطبيقية لحاالت الجلطات الدماغية الجلطات الدماغية ،
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 – 2كرسي الجزيرة يقيم ندوة وحملة توعوية (1436/12/1هـ ) :
برعاية سعادة وكيل الجامعة للدارسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن عبد
هللا الشايع والمشرف على كرسي صحيفة الجزيرة لدراسات اإلعالم الجديد أقام
َ
َ
توعوية بمستشفى الملك خالد
حملة
كرسي الجزيرة لدراسات االعالم الجديد
بمحافظة المجمعة تحت عنوان " دور وسائل اإلعالم في التوعية بمرض كورونا"
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 – 4تسجيل براءة اختراع:
قام كرسي التويجري خالل هذه الفترة باالنتهاء من تسجيل براءة اختراع خاصة
بجهاز قياس الكولسترول في الدم باستخدام تقنية النانو والتي كان بدأ في
تسجيلها خالل نفس الفترة العام الماضي والجدير بالذكر هنا أن هذه البراءة
اثمرت في الفوز بعدة جوائز في عدد من المحافل الدولية والداخلية.
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