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ملخ�ص تنفيذي
لقد حددت اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية،
التي أ�قرها جمل�س الوزراء يف  1423هـ
(املوافق 2002م) أ�حد ع�شر برناجم ًا لتوطني
وتطوير التقنيات ا إل�سرتاتيجية ذات أالهمية
احليوية من اجل حتقيق التنمية م�ستقب ًال يف
اململكة العربية ال�سعودية .ورغم أ�ن برنامج
الريا�ضيات والفيزياء مل يدرج �ضمن هذه
الربامج التقنية أالحد ع�شر ،فقد أ�دركت �إدارة
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية أ�همية
الريا�ضيات والفيزياء ك أ��سا�س للعلوم الطبيعية
والهند�سة ،وكلفت املركز الوطني للريا�ضيات
والفيزياء لو�ضع خطة وطنية خا�صة بتطوير
هذا املجال.
وتعر�ض هذه الوثيقة أالولويات ا إل�سرتاتيجية للربنامج الوطني للريا�ضيات والفيزياء.
وخالف ًا للتقنيات ا إل�سرتاتيجية أالخرى يف ال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية ،ف�إن الربنامج الوطني
للريا�ضيات والفيزياء ال ي�سعى لتحقيق جتارة �سريعة للتقنية أ�و التنمية ا إلقت�صادية على املدى القريب،
و�إمنا يركز على البحوث أال�سا�سية والتطبيقية لتكون ركيزة العلوم الطبيعية والهند�سة يف اململكة.
ذلك أ�ن جناح التقنيات ا إل�سرتاتيجية يقت�ضي وجود قوة ب�شرية م ؤ�هلة ومتمكنة من علوم الريا�ضيات
والفيزياء .كما أ�ن العديد من العلوم التي تنطلق منها التقنيات ا إل�سرتاتيجية ،مثل منذجة احلا�سوب،
واجليوفيزياء ،وعلوم املواد ،وديناميكا ال�سوائل ،والتقنية املتناهية ال�صغر والطب النووي ،تعتمد
جميعها و�إىل حد كبري على الريا�ضيات والفيزياء .و�سي�سعى الربنامج الوطني للريا�ضيات والفيزياء
�إىل تعزيز قدرات اململكة يف علوم الفيزياء والريا�ضيات ،وتعزيز القوة العاملة التقنية ال�سعودية.
من جهة أ�خرى ،ف�إن للبحوث التطبيقية أ
وال�سا�سية يف الريا�ضيات والفيزياء دور يف متكني اململكة من
التعاون على ال�صعيد الدويل يف أ�كرث جماالت العلوم والتقنية تطور ًا ،مثل فيزياء الطاقة العالية ،كما
أ�ن من � أش�ن متيز اململكة يف علوم الريا�ضيات والفيزياء تعزيز مكانتها عموم ًا يف العلوم والتقنية.
وي أ�تي الربنامج الوطني للريا�ضيات والفيزياء ح�صيل ًة لتعاون املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء
يف املدينة ،مع طيف وا�سع من اجلهات ذات العالقة بالريا�ضيات والفيزياء يف احلكومة وال�صناعة
واجلامعات .وميكن تلخي�ص ر ؤ�يتهم لهذا الربنامج كما يلي:
ي�سعى الربنامج ألن تكت�سب اململكة العربية ال�سعودية قدرات بحثية عالية يف جمايل الريا�ضيات
والفيزياء ،مبا يوفر لها :قاعدة �صلبة جلميع جماالت العلوم الطبيعية والهند�سة ،ويدعم متطلبات
اململكة التعليمية يف الريا�ضيات والفيزياء ،وميكنها من امل�شاركة والتعاون على ال�صعيد الدويل ،ومن
ا�ستقطاب أ�ملع اخلرباء يف جماالت الريا�ضيات والفيزياء.
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ملخ�ص تنفيذي
أ�ما ر�سالة الربنامج ،فهي تعزيز التميز والتفوق يف الريا�ضيات والفيزياء
من خالل:
	�إجراء البحوث أال�سا�سية والتطبيقية ،وتقدمي اخلدمات البحثية.
قيادة تطوير وتنفيذ اخلطة الوطنية للريا�ضيات والفيزياء.
دعم التعاون وا إلت�صاالت البحثية.
ت�شييد بنية حتتية بحثية وما �إىل ذلك من مرافق.
تعزيز الوعي والفهم العام لدور الريا�ضيات والفيزياء يف التقنية
وقد حددت اللجنة ا إل�ست�شارية اخلا�صة باخلطة جمالني ذوي أالولوية
�ضمن برنامج الريا�ضيات والفيزياء :فيزياء املواد املكثفة والفيزياء
التطبيقية .كما أ�ن الفيزياء الطبية متثل جما ًال �آخر ًا فيه �إحتياجات بارزة
للمملكة� ،إ�ضافة �إىل الفيزياء النووية وفيزياء املعجالت وفيزياء الطاقة
العالية ،واملعلومات الكمية.

�إجراء بحوث اجلامعات وال�صناعة واملدينة والتعاون الدويل .
و�سي�شرف الربنامج الوطني ا إل�ست�شاري للريا�ضيات والفيزياء على
الربنامج الوطني للريا�ضيات والفيزياء ،بحيث يراقب تقدم الربنامج
ودنوه من أالهداف املر�سومة ،ويقدم تو�صياته ب�شكل دوري ب� أش�ن التغريات
التي ينبغي �إدخالها على الربنامج وفق ًُا لتطور هذين املجالني.

وفيما يلي أ�برز جماالت الريا�ضيات والفيزياء التي من املتوقع أ�ن ت�ساهم
يف تعزيز التقنيات ا إل�سرتاتيجية يف اململكة:
الفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية.
املعلومات الكمية.
املواد املكثفة.
الفيزياء الطبية.
فيزياء املعجالت.
التحليل الرقمي.
حت�سني ا آلداء.
الريا�ضيات التطبيقية.
ويتكون برنامج الريا�ضيات والفيزياء من أ�ربعة عنا�صر رئي�سية:
بحوث الفيزياء والريا�ضيات يف املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء،
الذي ي�شمل البحث يف أ�برز جماالت الريا�ضيات والفيزياء� ،إ�ضافة �إىل
تخطيط الربنامج ورعاية برامج الزمالة.
دعم بحوث الريا�ضيات والفيزياء ،الذي يقدم املنح لبحوث الريا�ضيات
والفيزياء للجامعات.
أ
برنامج توعية وتعليم الريا�ضيات والفيزياء  ،الذي يت�ضمن خمتلف �وجه
الن�شاط الرامية �إىل تعزيز الريا�ضيات والفيزياء يف البحث والتعليم من
خالل حلقات العمل ،و أ�وملبياد الريا�ضيات والفيزياء ،و�إعداد املدر�سني،
والبحث وتطوير املناهج.
املرافق البحثية الرئي�سية ،التي �ستقوم بتطوير وبناء وت�شغيل مرافق
البحوث الفيزيائية التي يت�شارك فيها امل�ستخدمون يف اململكة ،مبا يتيح
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املقدمة

اخللفية

قامت مدينـة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
يف  ،1986وبناء على تكليف ملكي ،بـاقرتاح
�سيا�سة وطنية لتطوير العلوم والتقنية ،وو�ضع
ا إل�سرتاتيجية واخلطة الالزمة لتنفيذهـا.
وبنا ًء عليه ،بادرت املدينة بالتعاون مع وزارة
ا إلقت�صاد والتخطيط يف جهود وا�سعة لر�سم
وتنفيذ اخلطة الوطنية بعيدة املدى للعلوم
والتقنية ،متتد من عام  2001وحتى .2020
وبعد تف�صيل عنا�صر اخلطة اخلم�سية
التطويرية الثامنة ( ، )2010-2006باتت
املدينة تعمل على و�ضع خطط �إ�سرتاتيجية
وتنفيذية ألبرز جماالت العلوم والتقنية.
وفيما يتعلق «بالتقنيات ا إل�سرتاتيجية واملتقدمة» ،ف�إن املدينة م� ؤس�ولة عن خم�س خطط �إ�سرتاتيجية
وتنفيذية خا�صة ب�إحدى ع�شرة تقنية:
املياه.
البرتول والغاز.
البرتوكيميائيات.
التقنية املتناهية ال�صغر (تقنية النانو).
التقنية احليوية.
تقنية املعلومات.
ا إللكرتونيات وا إلت�صاالت وال�ضوئيات.
الف�ضاء والطريان.
الطاقة.
البيئة.
املواد املتقدمة.
وتر�سم كل خطة من هذه اخلطط ر ؤ�ية ور�سالة وا�ضحة ،حمددة أالطراف املعنية بهذه التقنية
وم�ستخدميها� ،إ�ضافة �إىل املجاالت التقنية ذات أالولوية الق�صوى بالن�سبة للمملكة .كما تتناول كل
من هذه اخلطط نقل التقنية ،واملوارد الب�شرية التقنية ،وميزانيات التقنية أ
للعوام اخلم�س القادمة.
ورغم أ�ن برنامج الريا�ضيات والفيزياء مل ُيدرج �ضمن هذه الربامج التقنية أالحد ع�شر ،فقد أ�قرت
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ب أ�همية الريا�ضيات والفيزياء ك أ��سا�س للعلوم الطبيعية
والهند�سية ،وكلفت املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء بر�سم خطة وطنية خا�صة بتطوير هذا
املجال .وتعر�ض هذه الوثيقة أالولويات ا إل�سرتاتيجية للربنامج الوطني للريا�ضيات والفيزياء.
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املقدمة
وتعر�ض هذه اخلطة ر ؤ�ية لبحث وتعليم الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة،
�إذ حتدد أ�هم �إحتياجات اململكة يف هذا املجال� ،إ�ضافة �إىل مواطن القوة
وال�ضعف والفر�ص والتحديات .وقد ا�ستندت هذه اخلطة ،التي تعد أالوىل
من نوعها بالن�سبة لعلوم الريا�ضيات والفيزياء� ،إىل م�شاركة امل�ستخدمني
وممثلي اجلهات ذات العالقة بالبحث يف الريا�ضيات والفيزياء يف
اململكة ،من مراكز ومعاهد مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،ومن
�شركات ،ومن هيئات حكومية ،ومن مراكز طبية قد حتتاج �إىل خدمات
بحثية يف جمال الفيزياء والريا�ضيات ،ف�ض ًال عن اجلامعات ،وغري ذلك
من املنظمات البحثية التي جتري بحوث الريا�ضيات والفيزياء.

والتطوير و�إطارها الزمني� ،إ�ضافة �إىل حتديد دور مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية ،وغريها من اجلهات ذات العالقة يف البحث والتطوير.
وكانت هذه املحاولة هي أالوىل من نوعها يف اململكة ال�ستقراء �آراء
اجلهات ذات العالقة ،بهدف التخطيط مل�ستقبل الريا�ضيات والفيزياء
على ال�صعيد الوطني .وقد ركزت حلقة العمل على حتديد أ�برز �إحتياجات
اململكة التعليمية والبحث يف الريا�ضيات والفيزياء .وعند �إنتهاء احللقة،
للفادة
قام املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء بت�شكيل جلنة �إ�ست�شارية إ
ب� أش�ن توجه املركز وتقدمي التو�صيات اخلا�صة بتفا�صيل الربامج املحددة.
ويعر�ض امللحق أ� أ��سماء امل�شاركني يف حلقة العمل و أ�ع�ضاء اللجنة.

أ�همية الريا�ضيات والفيزياء

هناك العديد من أال�سباب التي تربر دعم احلكومات للبحث أال�سا�سي
والتطبيقي يف الريا�ضيات والفيزياء ،ال �سيما الهيبة والكرامة الوطنية،
نظر ًا ملا تكت�سبه الدول من فخر بنيل أ�بنائها على �سبيل املثال جائزة نوبل
يف �إحدى هذه العلوم .ولعل أالهم من ذلك هو كون هذه العلوم أ��سا�س
العلوم الطبيعية والهند�سية أالخرى .ورغم كون الريا�ضيات والفيزياء
ال ت�ساهمان ب�شكل مبا�شر يف النه�ضة االقت�صادية من خالل االجتار
بالتقنية� ،إال أ�نها تعززانها ب�شكل غري مبا�شر من خالل التعليم و أ�همية
املجاالت التقنية أالخرى.
وهناك العديد من املعاهد البحثية التي جتري البحث أال�سا�سي يف
الريا�ضيات والفيزياء ،بالرتكيز على تلك املجاالت التي تعود بالفوائد
ا إلقت�صادية املبا�شرة .فعلى �سبيل املثال ،جند أ�ن خمترب الفيزياء لدى
املعهد الوطني للعلوم والتقنية يف الواليات املتحدة أالمريكية هو مقر عمل
ثالث من حملة جائزة نوبل� ،إال أ�ن هذا املعهد ميول أ�بحاث ه ؤ�الء الباحثني
ملا تخدم ال�صناعة من خالل تطوير و�سائل القيا�س واملعايري .كما يقوم
املعهد الوطني للعلوم والتقنية يتقدمي خدمات املعايرة ألجهزة الوحدات
القيا�سية .ويقوم معهد العلوم أال�سا�سية الوطنية يف كوريا بالرتكيز على
توفري اخلدمات البحثية للم�ستخدمني واجلهات املعنية .ومع ا إلحلاح
املتزايد من قبل الر أ�ي العام يف كل دول العامل على ا إل�ستثمار يف تلك
البحوث أال�سا�سية والتطبيقية ذات أالثر ا إلجتماعي الوا�ضح ،ف�إنه ميكن
تو�ضيح عالقة ا إل�ستثمار يف الريا�ضيات والفيزياء بالفوائد ا إلجتماعية
والفوائد العائدة على اجلهات ذات العالقة.

عملية تطوير اخلطة

�إ�ستندت اخلطة �إىل معطيات اجلهات امل�شاركة يف حلقة العمل املنعقدة
يف  27يونيو  ،2007والتي كانت تهدف �إىل حتديد أ�برز �إحتياجات اململكة
للبحث والتطوير يف الفيزياء والريا�ضيات ،وحتديد أ�ولويات البحث
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
فيما يلي أ�برز التوجهات العاملية التي مت
�إدراجها �ضمن هذه اخلطة ا إل�سرتاتيجية:

لل�ستثمار يف البحوث أال�سا�سية والتطبيقية ذات الفوائد ا إلقت�صادية
ال�ضغط العام املتزايد إ
وا إلجتماعية.
التعاون املتنامي يف العلوم والتقنية على جميع أال�صعدة ،أالمر الذي يعد �ضروري ًا لتطوير حلول
للتحديات أالكرب.
التناف�س القوي على نخبة العلماء واملهند�سني� ،إذ تتناف�س الدول ال�ستقطاب العلماء واملهند�سني
أالجانب �إىل م ؤ��س�ساتها البحثية.
ظاهرة زيادة تركيز القدرات وا إلمكانيات يف مرافق حمدودة يف جمال الفيزياء النووية وفيزياء
الطاقة العالية ،نظر ًا حلجم املرافق الذي ي�ستدعيه ال�سعي لتخطي حدود املعرفة.
أالهمية املتوا�صلة للفيزياء ك أ��سا�س لغريها من املجاالت التقنية احلديثة مثل تقنية النانو
وا إللكرتونيات ال�ضوئية �إلخ...
تنامي أ�همية بحوث الريا�ضيات ألمن تقنية املعلومات وغري ذلك من تطبيقات تقنية املعلومات.



أ
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
دور اجلهات ذات العالقة
من اجلهات ذات العالقة بربنامج الريا�ضيات والفيزياء :مدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية واجلامعات ال�سعودية وعدد من املعاهد

البحثية املتخ�ص�صة أ�و امل�ستقلة ،وغري ذلك من اجلهات احلكومية
واملدار�س ا إلبتدائية والثانوية ،وال�شركات اخلا�صة .ويو�ضح اجلدول  1دور
هذه اجلهات.

اجلدول  :1دور اجلهات املعنية
دورها

اجلهات املعنية

املدينة

اجلامعات

املراكز البحثية املتخ�ص�صة
احلكومية أ�و امل�ستقلة
املدار�س ا إلبتدائية و الثانوية

الوزارة والهيئات احلكومية

تخطيط وتن�سيق و�إدارة الربنامج.
�إجراء البحوث التطبيقية ونقل املعرفة.
امل�شاركة يف امل�شاريع الوطنية و�إدارتها.
تعزيز التعاون الدويل.
توفري الزمالة والتدريب للباحثني.
تقدمي التو�صيات واخلدمات للحكومة ب� أش�ن العلوم والتقنية.
دعم م�شاركة اجلامعات والقطاع ال�صناعي يف امل�شاريع الوطنية.
توفري املرافق البحثية الوطنية و�إدارتها.
�إقرتاح تغيريات لل�سيا�سة لتعزيز البحث والتعليم.
�إيجاد الفر�ص البحثية للمدر�سني والطالب.
�إيجاد معرفة علمية أ��سا�سية /تطبيقية جديدة.
تدريب الطالب يف العلوم والهند�سة.
تدريب مدر�سي الفيزياء والريا�ضيات والبحث يف تطوير التعليم.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.
�إيجاد الفر�ص البحثية للمدر�سني والطالب.
�إيجاد معرفة علمية تطبيقية جديدة.
امل�شاركة يف امل�شاريع التعاونية.
ال�سعي لتطوير تعليم الريا�ضيات والعلوم.
دعم املعلمني املتفوقني يف تدري�س الريا�ضيات والعلوم.
تزويد الربنامج مبعطيات ب� أش�ن متطلبات البحث والتطوير احلكومي.
تقليل العوائق التنظيمية وا إلجرائية التي تعرت�ض ن�شاط ا إلبتكار والبحث والتطوير.
ال�سعي لتعزيز تعليم العلوم والريا�ضيات من مرحلة التمهيدي وحتى ال�صف الثالث الثانوي.
دعم البحث والتطوير يف ال�صناعة واجلامعات.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

درا�سة املراكز النظرية املتخ�ص�صة يف الريا�ضيات
والفيزياء

لدى �إعداد هذه اخلطة ،قام فريق التخطيط بدرا�سة عدد من معاهد
أ�بحاث الريا�ضيات والفيزياء حول العامل ،مت اختيارها لتت�ضمن مزيج ًا
من املراكز املتباينة من حيث اخل�صائ�ص (نطاق البحث ،البنية
التنظيمية� ،إ�سرتاتيجيات بناء القدرة ،و�آليات ربط البحث بال�صناعة).
وقد مت الرتكيز على املعاهد اخلم�سة التالية:
مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية يف �إيطاليا،
Abdus Salam International Center for Theoretical Physics
(ICTP), Italy.

املركز الوطني للفيزياء يف باك�ستان،
National Centre for Physics (NCP), Pakistan.

املعهد الوطني للتقنية واملعايري ،خمترب الفيزياء ،يف الواليات املتحدة،
)National Institute of Standards and Technology (NIST
Physics Laboratory (PL), United States.

معهد فيزياء الطاقة العالية ،أ�كادميية العلوم ،ال�صني,
جدول :2جماالت �إهتمام املعاهد املختارة للدرا�سة
مركز عبد ال�سالم
جماالت الدرا�سة
الدويل للفيزياء
النظرية
الفيزياء التطبيقية
فيزياء املادة املكثفة ا إلح�صائية
اجليوفيزياء
فيزياء الطاقةالعالية/فيزياء اجل�سيمات
املختربات املتعددة التخ�ص�صات
الزمن والرتدد
ميكانيكا ال�سوائل وفيزياء البالزما
الفيزياء الذرية
احلو�سبة املتقدمة ،النمذجة واملحاكاة
علوم مقيا�س النانو والهند�سة النانوية
الفيزياء ا إللكرتونية وال�ضوئية
ا إل�شعاع امل ؤ�ين
الفيزياء احليوية
الريا�ضيات
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Institute of High Energy Physics (IHEP), Academy of
Sciences, China.

معهد كوريا للعلوم أال�سا�سية ،كوريا,
Korea Basic Science Institute (KBSI), Korea.

تتباين هذه املعاهد كما ذكرنا من حيث نطاق البحث باختالف مهامها
والظروف الوطنية املحيطة بها واملرتبطة بت أ��سي�سها ،والتي ال تزال ت ؤ�ثر
على أ�وجه ن�شاطها .ويبني اجلدول  2املجاالت البحثية التي يتناولها كل
من هذه املعاهد .ويبني جدول أ�عمال هذه املعاهد عدد ًا من املجاالت
املتداخلة� ،إ�ضافة �إىل العديد من التخ�ص�صات الفردية ،التي تو�ضح
عمق ونطاق بحث هذه املعاهد .وقد اهتمت جميع هذه املعاهد بالبحث
يف فيزياء الطاقة العالية واحلو�سبة املتقدمة ،نظر ًا ألهمية فيزياء الطاقة
العالية يف فهم مكونات املادة والقوانني التي حتكم تفاعالتها ،وللدور
املتنامي للنمذجة واملحاكاة يف أ�بحاث الفيزياء .كما أ�ن للحو�سبة أ�همية
بالغة بالن�سبة للتعاون يف البحث ،ون�شر النتائج ،و أ�وجه ن�شاط البحث
اليومية.

املركز الوطني
للفيزياء

أ
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املعهد الوطني
للتقنية واملعايري

معهد فيزياء
الطاقة العالية

معهد كوريا
للعلوم أال�سا�سية

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
كما يبني اجلدول تباين نطاق بحث هذه املعاهد باختالف ا إلحتياجات الوطنية للدول التي تعمل هذه
املعاهد فيها .بذلك ،ف�إن ت أ��سي�س املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء �سيمكن اململكة من التعاون
مع �شبكة دولية من املعاهد املخت�صة يف خمتلف املجاالت ذات ال�صلة بالريا�ضيات والفيزياء .وميكن
1
ا إلطالع على تقومي كامل لهذه املراكز البحثية يف وثيقة أ�خرى.

الخرتاع اخلا�صة بالريا�ضيات والفيزياء
درا�سة ن�شاط الن�شر وبراءات إ

ي�شمل البحث والتطوير يف الريا�ضيات والفيزياء طيف ًا وا�سع ًا من املجاالت البحثية والتطبيقية
مثل الفيزياء التطبيقية ،والريا�ضيات التطبيقية ،وال�ضوئيات ،وعلم تطوير ا آلالت .وقد مت تعريف
"الريا�ضيات والفيزياء" مبا فيها من جماالت فرعية با�ست�شارة خرباء من مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية ومن اجلهات ال�سعودية املعنية أالخرى ،التي أ�عدت قائمة مف�صلة بامل�صطلحات
الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات البحث وا إل�ستف�سار يف قواعد معلومات املواد املن�شورة وبراءات
ا إلخرتاع.2وقد حدد برنامج الريا�ضيات والفيزياء �سبعة موا�ضيع فرعية للبحث – فيزياء الطاقة
العالية ،واملعلومات الكمية ،واملادة املكثفة ،والفيزياء الطبية ،والتحليل الرقمي ،وعلم ا إل�ستخدام
الفعال ،والريا�ضيات التطبيقية .وينح�صر �سياق هذه الدرا�سة بحديث ما ن�شر ( )2007وبرباءات
ا إلخرتاع التي مت ت�سجيلها بني عامي (2006-2002م) يف هذين املجالني.
�إن هناك �إجماع ًا عام ًا على وجود عالقة تالزمية بني املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع من جهة ،وبني
قدرة البحث العلمي من جهة أ�خرى ،مع العلم ب أ�ن م ؤ��شري عدد املواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ال
يعك�سان ب�شكل دقيق نوعية أ�و نطاق هذا الن�شاط البحثي� ،إال أ�نهما م ؤ��شران ي�ستخدمان يف العادة
لر�صد ن�شاط توليد املعرفة والنتاج البحثي .3وهناك عدد من امل ؤ��شرات أالخرى ،مثل وترية تكرار
ا إل�ست�شهاد باملواد املن�شورة وبراءات ا إلخرتاع ،التي تكون م ؤ��شر ًا على أ�ثرها ،وعالقات التعاون يف
الت أ�ليف .وميكن ا�ستخدام هذه امل ؤ��شرات جميع ًا كمقيا�س للتعاون ولنتاج و أ�ثر الن�شاط البحثي يف
املجاالت ذات ال�صلة بربنامج الريا�ضيات والفيزياء اخلا�ص باململكة.

 1معهد �ستانفورد الدويل أ
للبحاث« .درا�سة �إ�سرتاتيجية :الريا�ضيات والفيزياء»� .سبتمرب .2007
 2مت البحث يف قاعدة أ�ي �إ�س أ�ي  ISI Web of Scienceو دلفيون  Delphionعن املواد املن�شورة ومعلومات تطبيق براءات ا إلخرتاع على التوايل.
 ISI Web of Scienceهي قاعدة بيانات للمقاالت املحكمة الواردة يف أ�هم املجالت العلمية من خمتلف أ�رجاء العامل .أ�ما  Delphionفهي
قاعدة بيانات قابلة للبحث فيها وبخا�صة بن�شاط الرباءات العاملية ،مبا يف ذلك مكتب براءات ا إلخرتاع والعالمات التجارية أالمريكية ،وهي �إحدى
الهيئات الكربى ملنح براءات ا إلخرتاع يف العامل .ونظر ًا لعظم حجم ال�سوق أالمريكي ،ف�إن معظم براءات ا إلخرتاعات العاملية م�سجل فيها.
 3البحوث اخلا�صة با�ستخدام ن�شاط الن�شر لقيا�س ا إلنتاجية العلمية تت�ضمن البحوث التالية:

A.J. Lotka, “The frequency distribution of scientific productivity,” Journal of the Washington Academy of
Sciences, vol 16 (1926); D. Price, Little Science, Big Science, (New York: Columbia university Press, 1963); J.R.
Cole and S Cole, Social Stratification in Science, (Chicago: The University of Chicago Press, 1973); J. Gaston,
The reward system in British and American science, (New York: John Wiley (1978); and M.F. Fox, “Publication
productivity among scientists: a critical review,” Social Studies of Science, vol 13, 1983.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ن�شاط الن�شر الدويل يف الريا�ضيات والفيزياء
يف عام 2007م ،ن�شر  45938مقا ًال يف العامل عن موا�ضيع ذات �صلة
ب أ�ولويات اململكة العربية ال�سعودية البحثية يف الريا�ضيات والفيزياء .وقد
ت�صدرت الواليات املتحدة أالمريكية بتقدم ملفت ترتيب الدول النا�شرة
ملقاالت ذات ال�صلة مبو�ضوع بحثنا ( 12301مقا ًال) خالل هذه الفرتة

وكانت ال�صني يف املرتبة الثانية بـ  6042مقا ًال ،تليها أ�ملانيا واليابان
ب 4662و بـ  4139مقا ًال .أ�ما اململكة العربية ال�سعودية ف أ�تت يف املرتبة
ال�ساد�سة أ
والربعني ب 104مقا ًال يف املجالت املفهر�سة يف معهد املعلومات
العلمية .ويو�ضح ال�شكل  1عدد املواد املن�شورة من قبل دول حمددة خالل
هذه الفرتة 5.يو�ضح اجلدول  3أ�ن البحث والتطوير يف املادة املكثفة

ال�شكل  :1ن�شاط الن�شر الدويل يف الريا�ضيات والفيزياء
Israel

Spain
1713
Taiwan

France
3071
India
USA
12301

Japan
4139

Brazil

Russia
2025
UK
3170

Germany
4662

Peoples R China
6042

Belgium
Turkey

Australia
Italy
2799

Canada
2017

Poland

Iran

Saudi
Arabia

 4ت�شري “الريا�ضيات والفيزياء” يف هذه الدرا�سة للمجاالت التقنية التي حددها برنامج اململكة للريا�ضيات والفيزياء.
 5تن�سب املادة املن�شورة لدولة ما �إذا وجدت أ�ي من اجلهات التي ينتمي �إليها امل ؤ�لف يف تلك الدولة .مبا أ�نه ميكن لعدة م ؤ�لفني اال�شرتاك يف ن�شر مادة واحدة ،ف�إنه ميكن أ�ن تن�سب املادة الواحدة لعدة دول .أ
والرقام
ا إلجمالية  ،مثل �إجمايل ن�شر الناجت العاملي ،حت�صي كل مادة مرة واحدة � ،إال أ�ن �إ�ضافة املجاميع الفرعية قد ت�سفر عن نتيجة أ�كرب من املجموع املعلن عنه نظ ًرا لتكرر العدد.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ا�ست أ�ثر مبعظم ما ن�شر يف الريا�ضيات والفيزياء ( ،)12262يليه مو�ضوع
فيزياء الطاقة العالية ( ) 11731والتحليل الرقمي( ،)8381والريا�ضيات

التطبيقية ( )6686والفيزياء الطبية ( ،)4370واملعلومات الكمية
( )3460وعلم ا إل�ستخدام الفعال(.)2863

اجلدول  :3املوا�ضيع الفرعية يف الريا�ضيات والفيزياء
املو�ضوع الفرعي
املادة املكثفة
فيزياء الطاقة العالية
التحليل الرقمي
الريا�ضيات التطبيقية
الفيزياء الطبية
املعلومات الكمية
علم ا إل�ستخدام الفعال

عدد املواد املن�شورة
12262
11731
8381
6686
4370
3460
2863

الدول الرائدة أالمنوذجية
يقا�س متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بتق�سيم عدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت
دولة ما على �إجمايل املقاالت املن�شورة من قبل م ؤ�لفني من هذه الدولة،
فعلى �سبيل املثال ،يكون متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر يف دولة ن�شرت  50مقا ًال
أ��ست�شهد بها  100مرة ي�ساوي  .2ويف  ،2007حقق لبنان أ�على متو�سط أ�ثر
لن�شاط الن�شر مبعدل ( ،)1يليه كل من اليمن ( )0.75و أ�ملانيا ()0.74
والواليات املتحدة ( .)0.72أ�ما متو�سط أ�ثر ن�شاط الن�شر بالن�سبة للمملكة
فكان ( )0.55ب  104مقا ًال أ��ست�شهد بها  57مرات .ويبني اجلدول  4عدد
املقاالت املن�شورة وعدد مرات ا إل�ست�شهاد مبقاالت الدول الرائدة التي
6
ميكن اتخاذها منوذج ًا يحتذى به.

 6هذه الدول تت�ضمن الدول الرائدة على ال�صعيد العاملي من حيث �إجمايل نتاجها يف الريا�ضيات والفيزياء �إ�ضافة لعدد من الدول املحددة التي اختارتها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
اجلدول  :4أ�ثر ن�شاط ن�شر الدول الرائدة أالمنوذجية
الدولة

املواد املن�شورة

�إجمايل مواطن ا إل�ست�شهاد

متو�سط أ�ثر الن�شر

لبنان
اليمن
أ�ملانيا
الواليات املتحدة
فرن�سا
قطر
اململكة العربية ال�سعودية
اليابان
تركــيا
ال�صني
�سورية
ا إلمارات العربية املتحدة
�إيران
البحرين
أالردن
عمــان
الكويـت

21
4
4662
12301
3071
12
104
4139
592
6042
9
32
478
9
34
14
23

21
3
3429
8801
1930
7
57
2108
210
2091
3
9
129
2
5
1
1

1.00
0.75
0.74
0.72
0.63
0.58
0.55
0.51
0.35
0.35
0.33
0.28
0.27
0.22
0.15
0.07
0.04

املنظمات البحثية يف الريا�ضيات والفيزياء
تقوم حوايل أ�ربعة �آالف م ؤ��س�سة بحثية يف  128دولة بالن�شر يف الريا�ضيات
والفيزياء .وكما هو مبني يف اجلدول  ، 5ف�إن امل ؤ��س�سات الثالثة الرائدة
يف �إ�صدار بحوث الريا�ضيات والفيزياء هي أالكادميية ال�صينية للعلوم
( )977واملعهد الوطني للفيزياء النووية (Istituto Nazionale di
 )669( )Fisica Nucleareوجامعة باري�س ( .)648وتعد أالكادميية
ال�صينية للعلوم هي الرائدة يف ن�شر البحوث املتعلقة باملادة املكثفة،
وبالتحليل الرقمي وبالفيزياء التطبيقية .أ�ما املعهد الوطني للفيزياء
النووية ،فقد ت�صدر امل ؤ��س�سات النا�شرة لبحوث فيزياء الطاقة العالية.
وكانت جامعة تك�سا�س هي الرائدة يف ن�شر البحوث املتعلقة بالفيزياء
الطبية ،فيما ت�صدر معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية الن�شر يف املوا�ضيع ذات

14
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ال�صلة بعلم ا إل�ستخدام الفعال .وكانت جامعة العلوم والتقنية يف ال�صني
أ�كرب م ؤ��س�سة نا�شرة للموا�ضيع ذات ال�صلة باملعلومات الكمية.

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ

جامعة العلوم والتقنية
(ال�صني)
جامعة ت�سينغ هوا
جامعة كيوتو
جامعة �إيلينوي
جامعة توهوكو
�إم اي تي
جامعة بريكلي
(كاليفورنيا)
جامعة أ�و�ساكا

CNRS

أالكادميية ال�صينية
للعلوم
املعهد الوطني للفيزياء
النووية
جامعة باري�س
جامعة تك�سا�س
جامعة طوكيو
أالكادميية الرو�سية
للعلوم

امل ؤ��س�سة

327

0.56
138
126

27

19

17

20

1

338
0.88

76
162

41

25

13

23

21

400
371
354
351
351

0.57
0.70
0.85
0.67
0.99
134
145
71
176
83

98
134
158
116
152

75
50
58
35
26

53
26
37
18
36

13
27
12
12
10

34
14
15
19
43

21
9
18
8
35

410

0.67

103

114

64

46

10

110

17

462

0.75

160

185

45

40

19

32

14

574

0.29

246

171

46

88

22

34

9

648
596
588

0.77
0.69
0.82

115
90
235

339
186
258

88
104
46

71
49
37

30
128
15

42
36
35

15
31
7

669

0.82

95

538

23

20

32

35

0.42

1

106

99

37

105

34

397

فيزياء الطاقة
العالية

التحليل
الرقمي

الريا�ضيات
التطبيقية

الفيزياء
الطبية

املعلومات
الكمية

علم ا إل�ستخدام
الفعال
266

977

�إجمايل املواد متو�سط أ�ثر
الن�شر
املن�شورة

املادة املكثفة

اجلدول  :5م ؤ��س�سات البحث والتطوير العاملية يف الريا�ضيات والفيزياء
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�شكل  2معدل التعاون الدويل لكل دولة مقابل متو�سط أ�ثر الن�شر.
وجتدر ا إل�شارة �إىل أ�ن دو ًال مثل أ�ملانيا وفرن�سا ،ذات الن�شاط التعاوين
الدويل الالفت ،ت�صدر مقاالت ذات متو�سط أ�ثر عال .أ�ما اململكة العربية
ال�سعودية فقد حققت معدل  1.5من التعاون الدويل ،مبعدل أ�ثر ن�شر
قريب من معدل اليابان والواليات املتحدة.

أ�ثر الن�شر والتعاون الدويل
بالنظر �إىل الدول املتقاربة من حيث ن�شاط الن�شر ،نالحظ أ�ن تلك الدول
التي حتقق معد ًال عالي ًا من التعاون الدويل غالب ًا ما ت�صدر مواد ًا من�شورة
ذات أ�ثر عال .ويف هذه الدرا�سة ،مت قيا�س التعاون الدويل بح�ساب معدل
عدد الدول املمثلة يف املقال الواحد� ،إ�ستناد ًا �إىل عناوين امل ؤ�لفني .ويبني
ال�شكل  2أ�ثر التعاون والن�شر يف الريا�ضيات والفيزياء

1.2
أ�مريكا
ال�صني
أ�ملانيا

Lebanon

1

اليابان
فرن�سا
تركيا
�إيران
اململكة العربية ال�سعودية
أالردن
ا إلمارات العربية املتحدة
الكويت
لبنان
عمان
قطر
البحرين
�سوريا
اليمن

0.8

Germany
Yemen

France
Qatar

0.6

Saudi Arabia
Japan

0.4

Peoples R China
Turkey

Syria
United Arab Emirates

Iran

Bahrain

0.2

Jordan
Oman
Kuwait

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

معدل م�ستوي التعاون الدويل يف التقنية احليوية
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1.0

0.5

�صفر

ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ن�شاط اململكة التعاوين الدويل
يو�ضح اجلدول  6أ�ن م ؤ�لفني منت�سبني مل ؤ��س�سات �سعودية تعاونوا يف ن�شر عدد
كبري من املقاالت مع م ؤ�لفني من :م�صر ( 14مادة من�شورة) ،والواليات

املتحدة ( ،)5واجلزائر ( )4وكندا ( .)4وقد تعاون م ؤ�لفون منت�سبون
مل ؤ��س�سات �سعودية إل�صدار مقالني مع باحثني من :الهند ،و�إيطاليا،
وباك�ستان ،وال�صني ،واململكة املتحدة ،وا إلمارات العربية املتحدة.

اجلدول  :6املتعاونون يف ن�شاط الن�شر
الدولة

البحوث املن�شورة

م�صر
الواليات املتحدة
اجلزائر
كندا
الهند
�إيطاليا
باك�ستان
ال�صني
اململكة املتحدة
ا إلمارات العربية املتحدة

14
5
4
4
2
2
2
2
2
2
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
ال�صلة باملجاالت الفرعية للريا�ضيات والفيزياء التي تعني اململكة يف
.م2007

جمالت الريا�ضيات والفيزياء
 املجالت العلمية التي ن�شرت عدد ًا الفت ًا من املواد ذات7 يعر�ض اجلدول
 جمالت الريا�ضيات والفيزياء:7 اجلدول

املجلة

املواد املن�شورة

INVERSE PROBLEMS

239
202
136
100
85
85
75
73

IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS
AND COMPUTER SCIENCES

63

COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONS

62
818
618
549
459
257
247
184
175
152
151

JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION

الريا�ضيات التطبيقية

NONLINEAR ANALYSIS-THEORY METHODS & APPLICATIONS
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
PHYSICAL REVIEW A
PHYSICS LETTERS A
CHAOS SOLITONS & FRACTALS

PHYSICAL REVIEW B
IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY

فيزياء املادة املكثفة

PHYSICA C-SUPERCONDUCTIVITY AND ITS APPLICATIONS
APPLIED PHYSICS LETTERS
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS
PHYSICAL REVIEW LETTERS
JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS
SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY
JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER
PHYSICAL REVIEW A
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
املجلة

املواد املن�شورة

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS

133
118
112
111
97
88
84
74
71
69
220

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS
SPECTROMETERS DETECTORS AND ASSOCIATED EQUIPMENT

159

MEDICAL PHYSICS

HEALTH PHYSICS

158
116
89
73
59

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM
INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS

57

INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION BIOLOGY

43
42

COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING
LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS

التحليل الرقمي

INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL
JOURNAL OF COMPUTATIONAL PHYSICS
JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS

الريا�ضيات والفيزياء

PHYSICAL REVIEW E

PHYSICS IN MEDICINE AND BIOLOGY
RADIOTHERAPY AND ONCOLOGY
RADIATION RESEARCH

CANCER RESEARCH

19
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ال�سرتاتيجي
ال�سياق إ
املجلة

املواد املن�شورة
PHYSICAL REVIEW A
PHYSICAL REVIEW LETTERS

املعلومات الكمية

PHYSICAL REVIEW B
JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND THEORETICAL
PHYSICS LETTERS A
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS
CHINESE PHYSICS
APPLIED PHYSICS LETTERS
OPTICS EXPRESS
NEW JOURNAL OF PHYSICS
EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS

علم ا إل�ستخدام الفعال

JOURNAL OF GLOBAL OPTIMIZATION
APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS
SIAM JOURNAL ON OPTIMIZATION
INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH
COMPUTATIONAL OPTIMIZATION AND APPLICATIONS
MATHEMATICAL PROGRAMMING
OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE
PHYSICAL REVIEW D
JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS

فيزياء الطاقة العالية

PHYSICAL REVIEW C
PHYSICS LETTERS B
NUCLEAR PHYSICS A
PHYSICAL REVIEW B
PHYSICAL REVIEW LETTERS
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A
PHYSICAL REVIEW A
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633
235
203
119
92
81
78
78
75
74
96
47
43
42
32
30
29
25
23
23
1014
542
472
445
375
339
336
225
190
170
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ال�سياق إ
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بالريا�ضيات والفيزياء
بني  2002و2006م ،مت تقدمي  6966طلب ًا لت�سجيل براءة �إخرتاع ذات �صلة
بالريا�ضيات والفيزياء يف مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي .وقد ن�سبت
معظمها كما يبني اجلدول  8ملخرتع واحد على أالقل من الواليات املتحدة
أالمريكية .ومن الدول أالخرى التي ر�صدت عدد ًا كبري ًا من املخرتعني:
اليابان ،و أ�ملانيا ،واململكة املتحدة .وقد ن�سبت  3براءات �إخرتاع يف
الريا�ضيات ويف الفيزياء ملخرتع من اململكة العربية

ال�سعودية خالل هذه الفرتة .وقد مت ا إل�ست�شهاد باثنني من ا إلخرتاعات
الثالثة قي تطبيقات براءات أ�خرى « :نظام وو�سيلة مفتاح الرتميز العام
املطلق اجلامع خل�صائ�ص املفتاح اخلا�ص وغريها من امليزات ، 7».و
«املواد البلورية النانوية �إنتقائية اللون وعالية الت أ�لق» . 8وقد �سجل الطلب
أالول ملخرتع وحيد هو �شيخ �شيمان من اململكة العربية ال�سعودية ،فيما
ن�سب الطلب الثاين خلم�سة خمرتعني هم من اململكة العربية ال�سعودية،
و�إ�سبانيا والواليات املتحدة.

اجلدول  :8براءات ا إلخرتاع اخلا�صة بالريا�ضيات والفيزياء
الدولة
الواليات املتحدة
اليابان
أ�ملانيا
اململكة املتحدة
فرن�سا
ال�صني
تركيا
اململكة العربية ال�سعودية
البحرين
�إيران
أالردن
الكويت
لبنان
عمان
قطر
�سورية
ا إلمارات العربية املتحدة
اليمن

ا لفيز يا ء التحليل علم ا إل�ستخدام الريا�ضيات
فيزياء الطاقة املعلومات
املادة املكثفة
التطبيقية
الفعال
الرقمي
الطبية
الكمية
العالية
1410
653
139
83
1622
258
210
334
19
81
443
239
39
21
87
15
10
180
94
17
6
110
1
15
40
50
23
2
79
4
13
101
11
9
4
20
10
0
7
5
0
0
1
0
0
5
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7

Shaik, Cheman. U.S. Patent Application # 20020186848, 2002

8

.Bawendi, Moungi, Jensen, Klaus F., Dabbousi, Bashir O., Rodriguez-Viejo, Javier, Mikulec, Frederic Victor. U.S. Patent Application # 20040033359, 2004
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املجموع
4287
1160
389
230
214
42
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ويف حني يعترب مكتب براءات ا إلخرتاع أالمريكي معظم طلبات ت�سجيل
براءات ا إلخرتاع ذات ال�صلة بالريا�ضيات والفيزياء مملوكة ألفراد
( 4577طلب ًا) ،ف�إنه ينظر �إىل امل ؤ��س�سات على أ�نها اجلهات املتنازل لها عن
عدد كبري من براءات ا إلخرتاع .وميكن ق�صد هذه امل ؤ��س�سات يف امل�ستقبل
ألوجه الن�شاط التعاوين ،نظر ًا الهتمامها امللحوظ با إلبتكار يف الريا�ضيات

عدد براءات ا إلخرتاع

اجلهة املتنازل لها
براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ألفراد
International Business Machines Corporation
GE Medical Systems Global Technology Company,
Microsoft Corporation
Toshiba Corporation

و قد عينت �إحدى تطبيقات براءات ا إلخرتاع املن�سوبة ملخرتع من�سوب
للمملكة العربية ال�سعودية «املواد البلورية النانوية �إنتقائية اللون وعالية
الت أ�لق» معهد ما�سات�شو�ست�س للتقنية اجلهة املتنازل لها عن الرباءة ،فيما
�سجل اخرتاع «و�سيلة لرتميز منحى �س �ص ا إلهليلجي» 9جلامعة امللك فهد
للبرتول واملعادن .أ�ما التطبيق الثالث املن�سوب للمملكة يف الريا�ضيات
والفيزياء فم�سجل على أ�نه من�سوب لفرد.

9

22

والفيزياء .ويبني اجلدول  9أ�ن �شركة �إنرتنا�شونل بزن�س ما�شينز كانت
اجلهة املتنازل لها عن  134تطبيق ًا يف الريا�ضيات والفيزياء ،تليها �شركة
جي �إي لتقنية أالنظمة الطبية العاملية و�شركة مايكرو�سوفت و�شركة
تو�شيبا.

�إبراهيم ،حممد.Ibrahim; Mohammad K. U.S. Patent Application # 20050195973, 2005 .
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4577
134
94
67
58

الر�ؤية واملهمة
تر�سم هذه اخلطة برناجم ًا وطني ًا للريا�ضيات
والفيزياء للمملكة العربية ال�سعودية .وفيما يلي
الر ؤ�ية املر�سومة مل�ستوى الريا�ضيات والفيزياء
م�ستقب ًال (خم�س �إىل ع�شر �سنوات).

ر ؤ�ية الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة:
اكت�ساب اململكة العربية ال�سعودية قدرات بحثية عالية يف الريا�ضيات والفيزياء متكنها من :ت أ��سي�س
قاعدة متينة للمجاالت أالخرى من العلوم الطبيعية والهند�سة ،قدرات متكنها من موافاة متطلبات
اململكة يف الريا�ضيات والفيزياء ،ومتكنها من التعاون الدويل الن�شط  ،وا�ستقطاب أ�برز اخلربات يف
جماالت الريا�ضيات والفيزياء.
ومن أ�برز معامل هذه الر ؤ�ية تركيزها على البحث يف الريا�ضيات والفيزياء ،الذي جتريه كل من
املدينة واجلامعات .ذلك أ�ن من � أش�ن مثل هذه القدرات البحثية القوية �إيجاد قاعدة لتطوير جماالت
أ�خرى من العلوم الطبيعية والهند�سة وعلوم احلا�سوب .ذلك أ�ن الر ؤ�ية القريبة املدى للمملكة ال
تتمثل يف التمكن من جميع جماالت الريا�ضيات والفيزياء ،و�إمنا يف البدء يف بناء قدرات يف البحث
والتعليم.
أ�ما ر�سالة برنامج الريا�ضيات والفيزياء ،فيمكن تلخي�صها ب:
تعزيز التميز يف البحث والتعليم يف الريا�ضيات والفيزياء من خالل:
	�إجراء البحوث أال�سا�سية والتطبيقية ،وتقدمي اخلدمات البحثية.
القيام بتطوير وتنفيذ اخلطة الوطنية للريا�ضيات والفيزياء.
تعزيز التعاون والتوا�صل يف البحث.
ت�شييد بنية حتتية بحثية ،مبا يف ذلك املرافق الرئي�سية.
دعم التعليم والتدريب يف الريا�ضيات والفيزياء.
تعزيز الوعي وا إلدراك العام لدور الريا�ضيات والفيزياء يف التقنية.
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�أولويات البحث والتعليم يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة العربية ال�سعودية
تهتم أ�ولويات اململكة يف البحث والتعليم يف
الريا�ضيات والفيزياء مبواطن حاجة اململكة
أ�و املجاالت التي تتوفر فيها املوارد الب�شرية.
وقد حددت اللجنة ا إل�ست�شارية للريا�ضيات
والفيزياء فيزياء املادة املكثفة والريا�ضيات
التطبيقية على ر أ��س املجاالت ذات أالولوية
التي يجب البدء بالرتكيز عليها .كما أ�ن
الفيزياء الطبية جمال �آخر أ�برزت اململكة فيه
�إحتياجات وا�ضحة .أ�ما املجاالت أالخرى ،مثل
فيزياء امل�سرعات ،وفيزياء الطاقة العالية،
واملعلومات الكمية ،فتبدو فيه �إحتياجات
املمكلة أ�قل و�ضوح ًا ،وينبغي للمركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء بناء قدرات هذه املجاالت

ب�شكل تدريجي .وفيما يلي تف�صيل لكل من هذه
املجاالت.

فيزياء املادة املكثفة

تتناول فيزياء املادة املكثفة تركيب وتو�صيف أ�نظمة املجموعات النووية أ�و الذرية .وقد تتباين هذه
أالنظمة يف أ�حجامها بني البنى النانوية والبنى أالدق من ذلك� ،إىل م�ستوى املواد ذات أالحجام
الكبرية ،ويف تنظيمها من التنظيمات غري املتبلمرة� ،إىل املجموعات العالية التنظيم ،مثل
البلورات الواحدة .ويت�ضمن الت�شخي�ص الطبيعي للمادة حتديد خ�صائ�صها البنيوية ،وا إللكرتونية،
والكهربائية ،وامليكانيكية ،واملغناطي�سية ،واحلرارية وال�ضوئية ،أالمر الذي يجعل من هذا املجال
أ�ر�ض ًا خ�صبة للبحث العلمي أ
وال�سا�سي وحتى التطبيقات� ،إذ يوفر فهم ًا عميق ًا خل�صائ�ص املادة،
وي�ستك�شف ا�ستخدام الظواهر اجلديدة يف خمتلف التطبيقات.
ومن � أش�ن اململكة العربية ال�سعودية ا إل�ستفادة من هذا املجال ب أ��ساليب خمتلفة .ومن أ�بزر �إحتياجات
اململكة يف هذا املجال:
الفيزياء ال�ضوئية واملغناطي�سية.
لوائح للتنب ؤ� بخ�صائ�ص املواد النانوية.
فيزياء املواد ال�صلبة عند مقيا�س النانو.
احلالة ا إللكرتونية والنقل عند حدود احلجم الكمي.
خ�صائ�ص املواد ،وال�سوائل واخلا�صية املغناطي�سية.
فيزياء أالنظمة احلرة اال�سا�سية.
علم �إلكرتونيات املولدات املغناطي�سية.
تخليق املواد.
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�أولويات البحث والتعليم يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة العربية ال�سعودية

الريا�ضيات التطبيقية

تعد الفيزياء التطبيقية فرع ًا من الريا�ضيات يهتم بتطبيق الريا�ضيات يف طيف وا�سع من املجاالت
والتخ�ص�صات املتباينة ،مثل العلوم والتقنية والتجارة أ
والعمال .فهي توجد حلو ًال للم�شاكل التي تطر أ�
على خمتلف املجاالت ،مثل الفيزياء أ
والحياء وا إلقت�صاد والتمويل ،وعلم أالر�ض وعلم احلا�سوب.
ومن أ�برز جوانب الريا�ضيات التطبيقية تطوير أالدوات والنماذج الريا�ضية لفهم وا�ستيعاب أالنظمة
الطبيعية وا إلن�سانية .ذلك أ�ن الريا�ضيات التطبيقية ترتجم العامل الطبيعي �إىل خورازميات أ�و
�إجراءات ريا�ضية ،ت�سمح أ
للجهزة احلا�سوبية تناول هذه امل�شاكل ب�سرعة تفوق القدرة الب�شرية
املجردة .كما أ�ن اخلورازميات التي يتم تطويرها من خالل الريا�ضيات التطبيقية تغذي حماكاة
فائقة الدقة وحتليل العمليات احليوية والكيميائية والطبيعية ،لتو�صفها ب�شكل ميكن للحوا�سيب
ح�سابه.
ونظر ًا ألهمية الريا�ضيات التطبيقية املتنامية ،ف�إنه ينبغي للمملكة العربية ال�سعودية امل�شاركة يف
تطويرها من خالل تطبيقات ال�صناعة والعلوم والهند�سة .ومن املقرر أ�ن يركز بحث الريا�ضيات
على اخلوارزميات التي ت�ستفيد من احلوا�سيب ،أالمر الذي يتيح للعلماء النظر يف البحوث التي كانت
تعد يف ال�سابق م�ستحيلة ،مثل النمذجة التنب ؤ�ية للخ�صائ�ص الطبيعية للمواد اجلديدة .ومن املجاالت
التي من � أش�ن الريا�ضيات التطبيقية تعزيزها:
الرتميز.
علم أالوبئة.
علم ا إلح�صاء.
الريا�ضيات املالية/ا إلقت�صاد القيا�سي.
حتليل املخاطر ألغرا�ض الت أ�مني.

الفيزياء الطبية

علم تطبيق مبادئ الفيزياء يف الطب ،وهي جمال ي�شمل عدة تخ�ص�صات تتناول الت�صوير الطبي
أ
للغرا�ض الت�شخي�صية وللمعاجلة با إل�شعاع .فهي توظف أالدوات الفيزيائية لتعزيز عملية ت�شخي�ص
أالمرا�ض يف مراحلها املبكرة وتوفري العالج املنا�سب للمر�ضى .وف�ض ًال عن التطبيقات ال�سريرية،
ف�إن البحث يف الفيزياء الطبية يركز على معاجلة امل�شاكل ال�سريرية احلقيقية وتطوير الو�سائل
الراهنة واجلديدة للعالج والت�صوير .لذا ف�إن الفيزياء الطبية بالغة أالهمية بالن�سبة للمملكة� ،إذ أ�ن
انت�شار املراكز الطبية وامل�ست�شفيات يف اململكة قد �ضاعف الطلب على الباحثني واخلرباء يف جمال
الفيزياء الطبية واملتخ�ص�صني يف علم الطب ال�سريري.

فيزياء املعجالت

حظيت املعجالت ال�صغرية يف ا آلونة أالخرية باهتمام ملحوظ ،ال �سيما منذ تطوير اجلهد العايل
للتيار املرتدد ،حيث يتم اطالق أ�يون أ�و �إلكرتون أ�و بروتون يف أ�نبوب م�سرع .وقد جنحت املدينة
م ؤ�خر ًا يف ت�صميم وبناء أ�نابيب م�سرعة للم�سرعات ا إل�ستاتيكية .وللم�سرعات العديد من التطبيقات
البحثية ،من توليد أال�شعة ال�سينية حتى الك�شف عن خ�صائ�ص العنا�صر.
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ال�سرتاتيجية العليا
إ

فيزياء الطاقة العالية والكونيات واجل�سيمات الفلكية

تهتم فيزياء الطاقة العالية يف املقام أالول بالعمليات أال�سا�سية عند م�ستوى اجل�سيمات أالولية� ،إذ
أ�نها تظهر هذه العمليات وخ�صائ�صها عند مقايي�س الطاقة التي تعادل ا جيغا �إلكرتون فولت ف أ�كرث.
وح�سب نظرية ا إلنفجار الكبري ،تلعب العمليات أال�سا�سية للج�سيمات أالولية دور ًا بالغ أالهمية يف
والدة وتطور الكون .وقد وقعت املدينة منذ عامني بالنيابة عن اململكة �إتفاقية مع املخترب أالوروبي
لفيزياء اجل�سيمات ب� أش�ن م�شاركتها يف بحوث فيزياء الطاقة العالية.

املعلومات الكمية

املعلومات الكمية جمال علمي جديد يعتمد على مبادئ ميكانيكا الكم ويحمل الكثري من التطبيقات
املمكنة عند مقيا�س �صغري ،مبا يف ذلك أ�ق�سام احلا�سوب وا إلت�صاالت .وينبغي أ�ن ت�ساهم اململكة يف
هذا املجال لك�سب اخلربات وامل�شاركة يف التطبيقات ويف التطوير منذ مراحل هذا املجال املبكرة.
وهذا قد ميكن اململكة من امل�شاركة يف ت�صنيع أالجهزة ح�سب التوجهات العاملية.
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حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة
فيما يلي درا�سة ملواطن القوة وال�ضعف
والفر�ص والتحديات اخلا�صة بربنامج اململكة
للريا�ضيات والفيزياء .ولدى حتليل ودرا�سة
مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات،
ف�إن:

مواطن القوة :هي خ�صائ�ص املنظمة التي ت�ساعد على حتقيق الهدف.
مواطن ال�ضعف :هي خ�صائ�ص املنظمة التي تعوق حتقيق الهدف.
الفر�ص :هي العوامل اخلارجية التي ت�ساعد على حتقيق الهدف.
التحديات :هي العوامل اخلارجية التي تعوق حتقيق الهدف.
وتعد مواطن القوة وال�ضعف خ�صائ�ص داخلية للمنظمة ،يف حني تعترب الفر�ص والتحديات عوامل
خارجية .أ
ولغرا�ض هذه الدرا�سة ،ف�إن «املنظمة» ت�شري �إىل برنامج الريا�ضيات والفيزياء ال�سعودي،
مبا يف ذلك املدينة واجلامعات وغريها من اجلهات ال�سعودية وال�شركات.
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حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة
جدول :9مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة
عوامل �ضارة

عوامل م�ساعدة
داخلية

مواطن القوة
وفرة املوارد املالية.
وجود بع�ض الباحثني اجليدين.
توفر بع�ض القدرة البحثية لدى بع�ض اجلامعات .
	�إمكانية قيام املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء
بت�صميم وتطوير خطة وطنية.

خارجية

الفر�ص
م�شاركة الباحثني ال�سعوديني يف العلوم الدولية من خالل
تقنية املعلومات.
�إقرار احلكومة ب أ�همية البحث.
�إحتياج بع�ض امل ؤ��س�سات املالية خلدمات خرباء
الريا�ضيات.

مواطن ال�ضعف
�ضعف م�ستوى التعليم عموم ًا يف الفيزياء والريا�ضيات.
�صعوبة �إ�ستقطاب أ�ف�ضل الطالب.
تدين م�ستوى ا إلقبال على الدرا�سات العليا.
�ضعف البنية التحتية البحثية.
ا إلفتقار لثقافة البحث.
قلة �إ�ستخدام الن�ساء.
�ضعف م�ستوى تعليم الن�ساء.
ا إلفتقار �إىل املرونة /البريوقراطية.
�ضعف البحث والتطوير يف ال�صناعة.
التحديات
ا إلفتقار �إىل الوعي العام ألهمية الريا�ضيات والفيزياء.
ا إلفتقار للفر�ص الوظيفية.
القيود التي تعرت�ض التغيريات املطلوبة.
�صعوبة ا�ستقطاب الباحثني البارزين �إىل اململكة.
املناف�سة العاملية.

من هنا يت�ضح أ�ن مواطن قوة اململكة يف الريا�ضيات والفيزياء تتمثل يف
وفرة املوارد املالية ،ووجود بع�ض الباحثني اجليدين وعدد من اجلامعات
ذات القدرات البحثية و�إن كانت حمدودة ،ف�ض ًال عن وجود بع�ض الروابط
الدولية.
�إال أ�ن هناك عدد من مواطن ال�ضعف ،فاملعاهد البحثية ،مبا يف ذلك
اجلامعات واحلكومة وال�صناعة ال ترتقي �إىل م�ستوى امل ؤ��س�سات العاملية
الرائدة .كما أ�ن املوارد الب�شرية املتوفرة يف الريا�ضيات والفيزياء تعترب
�ضعيفة� ،إ�ضافة �إىل كون اللوائح اخلا�صة باملوارد الب�شرية غري مرنة،
أالمر الذي يعيق توظيف اخلربات اجليدة يف احلكومة وا إلبقاء عليها.
على �صعيد �آخر ،ف�إن م�ستوى تعليم الريا�ضيات من التمهيدي وحتى
مرحلة ال�صف الثالث الثانوي �ضعيف ،واململكة ال تزال تفتقر �إىل املدر�سني
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امل ؤ�هلني يف الريا�ضيات والفيزياء .فنظرة املجتمع ملهنة الفيزياء ( أ�و
الريا�ضيات) ال جتعل العمل يف هذا املجال جذاب ًا يف اململكة ،أالمر الذي
ي�صعب ا�ستقطاب الطالب اجليدين لهذه املجاالت .فعلى �سبيل املثال،
تدين ن�سبة الطالب املنت�سبني لكليات الريا�ضيات والفيزياء يوجد حتدي ًا
عظيم ًا لقدرات اجلامعات البحثية.
كما حتتاج اجلامعات ال�سعودية �إىل تعزيز ثقافة البحث من خالل برامج
املنح البحثية التناف�سية .وثمة عوائق ثقافية وقانونية حتول دون ا إل�ستفادة
التامة من العن�صر الن�سائي يف الريا�ضيات والفيزياء كما يف م�شاريع
العلوم العامة .بل �إن م�ستوى التعليم الذي تتلقاه الن�ساء �ضعيف باملقارنة
مع م�ستوى تعليم الرجال.
وتبني �إح�صائيات احلكومة أالمريكية أ�نه ،بني  1980و2004م ،نال 1551

حتليل مواطن القوة وال�ضعف والفر�ص والتحديات يف الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة
�سعودي درجة الدكتوراه يف جمال العلوم والهند�سة يف جامعات أ�مريكية ،كان  44منها يف الريا�ضيات،
و  34يف الفيزياء .كما تلقى عدد �آخر من ال�سعوديني درجة الدكتوراه يف جامعات أ�وروبية وغري ذلك
من خمتلف أ�رجاء العامل.
وكان تعاون الباحثني ال�سعوديني غريكاف مع نظرائهم يف اململكة ويف القطاع ال�صناعي ويف الدول
أالخرى .ويبدو البحث والتطوير يف قطاع ال�صناعة �ضعيف ًا ب�شكل عام ،حيث تندر حاالت ا إلبتكار
الناجح ،أ�و حاالت التنفيذ الناجح ملبادرات ال�صناعة-احلكومة-اجلامعة.
لل�ستثمار على نحو أ�كرب يف العلوم والتقنية من � أش�نه
لذا ف�إن �سعي ا إل�سرتاتيجية ال�سعودية الوطنية إ
�إيجاد فر�ص عديدة .وهناك �إمكانية التعاون مع خرباء الريا�ضيات والفيزياء العامليني من خالل
الروابط الراهنة واملكونة حديث ًا .كما أ�ن من � أش�ن تطور تقنية املعلومات م�ساعدة الباحثني ال�سعوديني
على امل�شاركة يف املجتمع العلمي الدويل عن طريق �شبكة ا إلنرتنت ،والتعلم ا إللكرتوين ،وا إل�ستخدام
امل�شرتك للمرافق والبيانات ،واحلو�سبة املتقدمة وغري ذلك من الو�سائل.
ولعل التحدي أالعظم الذي يواجه اململكة هو كون مناف�سيها الدوليني يتحركون ب�سرعة تفوق وترية
تطورها ،وهي التي تفتقر �إىل وعي الر أ�ي العام ،مبا يف ذلك ا إلعالم ،ب أ�همية بحث وتعليم العلوم
الطبيعية والهند�سة وعلم احلا�سوب .وي�صعب ا�ستقدام اخلرباء ال�سعوديني املغرتبني أ�و اخلرباء
أالجانب أ�و خرباء الريا�ضيات �إىل اململكة.
وقد ُر�سمت مبادرات هذه اخلطة بهدف ا إل�ستفادة من مواطن قوة اململكة يف هذا املجال مع معاجلة
ولل�ستفادة من مواطن قوة
نقاط �ضعفها ،وتناول الفر�ص والتحديات املحيطة بهذا الربنامج .إ
اململكة ،فقد �صممت الربامج بحيث يتم الرتكيز على �إحتياجات و أ��سواق اململكة ،وعلى رفع قدرات
اململكة يف هذا املجال .أ�ما يف مواجهة نقاط ال�ضعف اخلا�صة بالربنامج ،فقد ُ�صممت الربامج مبا
يعزز تعاون احلكومة-اجلامعة-ال�صناعة بهدف الرتكيز على ا إلبتكار وعلى التعاون الدويل.
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نظرة عامة

يعر�ض ال�شكل  3ر�سم ًا تخطيطي ًا لربامج
الريا�ضيات والفيزياء املقرتحة� ،إذ يعر�ض
أ�ربعة برامج �سيتمكن من خاللها املركز
الوطني للريا�ضيات والفيزياء وجمتمع
الريا�ضيات والفيزياء من حتقيق الر ؤ�ية
والر�سالة املن�شودة .والربامج أالربعة هي:

بحث املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء يف الريا�ضيات والفيزياء.
دعم البحث والتطوير يف الريا�ضيات والفيزياء.
التعليم والتوعية يف الريا�ضيات والفيزياء.
املرافق البحثية أال�سا�سية.
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ال�شكل  :3برامج الريا�ضيات والفيزياء الوطنية
الريا�ضيات والفيزياء

بحث املركز الوطني

برنامج التعليم
والتوعية

بحث املركز الوطني

حتديد القدرات

مناف�سةاملدار�س
الثانوية

الريا�ضيات
التطبيقية

البنية التحتية

تدريب املعلمني

فيزياء اجل�سيمات

تدريب تعليمي

مركز معلومات

املادة
املكثفة

م ؤ�مترات وور�ش علمية

املعلومات الكمية

مرفق مركزي

مثال :م�سرع

فيزياء
تطبيقية

فيزياء امل�سرعات

بحث املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء يف
الريا�ضيات والفيزياء
النطاق وامليثاق
�إن اكت�ساب املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء قدرة بحثية متميزة من
� أش�نه خدمة م�صالح اململكة من خالل تقدمي اخلدمات البحثية ،و�إدارة
املرافق البحثية ،وريادة جمتمع الريا�ضيات والفيزياء ،وتعزيز م�ستوى

الفيزياء الطبية

فيزياء الكوا�شف

تعليم الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة .و�سيوفر الربنامج وظائف حلملة
الدكتوراه ،وفر�ص تدريب الطالب اجلامعيني ،وطالب الدرا�سات العليا
ف�ض ًال عن دعم برامج زيادة الباحثني .كما �سيقوم املركز بدعم اللجنة
ا إل�ست�شارية الوطنية للريا�ضيات والفيزياء ،والتي ت�ضم أ�ع�ضا ًء من جمتمع
الريا�ضيات والفيزياء الدويل.
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أالهداف والغايات ا إل�سرتاتيجية
ي�سعى الربنامج �إىل تعزيز القدرة املحلية البحثية مبا ميكن املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء من ا إلرتقاء لي�صبح مركز ًا �إقليمي ًا رائد ًا يف عدد
من جماالت الريا�ضيات والفيزياء ،وليتميز عاملي ًا بخربته يف املجاالت
ذات أالهمية بالن�سبة للمملكة .ويتطلب بناء القدرة البحثية لدى املركز
الوطني للريا�ضيات والفيزياء تكوين ركيزة أ��سا�سية من الباحثني ،مبا يف
ذلك الطالب ،والباحثني من حملة الدكتوراه ،والباحثني الزائرين يف كل
من املجاالت التالية:
املادة املكثفة والفيزياء ا إلح�صائية (جمموعة فيزياء احلالة ال�صلبة).
الريا�ضيات التطبيقية (جمموعة الرتميز ،وجمموعة نظرية
أالعداد).
الفيزياء النووية ،وفيزياء الطاقة العالية.
املعلومات الكمية.
الفيزياء التطبيقية (جمموعة فيزياء املعجالت ،جمموعات الفيزياء
الطبية).
ومن أ�هداف املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء أ�ن ي�صبح مركز ًا
يتناف�س فيه الطالب البارعون والباحثون الواعدون من ال�شباب (زمالء
ما بعد الدكتوراه و�شباب الكلية) على زيارته لفرتات ق�صرية (التدريب
الداخلي) أ�و طويلة (بعثات الزيارة التي لعام أ�و عامني).
ومن أالهداف الق�صرية أالجل �إجراء درا�سة لتحديد �إحتياجات اململكة
للخدمات البحثية .و�ستقوم الدرا�سة بتقومي قدرة املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء الراهنة والوقوف على كيفية وترتيب منو املجموعات
البحثية لدى املركز ،وفق ًا إلحتياجات و�إهتمامات اجلهات ذات العالقة،
أ�خذ ًا باحل�سبان املوارد املحدودة.
دور ال�شركاء البارزين
�سيكون للمركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء ،الذي هو جزء من املدينة،
الدور أالهم يف بناء قدرته البحثية اخلا�صة به ،يف حني �سيكون دور
اجلامعات وال�صناعة حمدود ًا يف هذا اجلانب .و�ستكون معاهد ومراكز
املدينة أالخرى هي اجلهات ذات العالقة واملتلقية خلدمات املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء ،مبعنى أ�نه �سيكون عليها امل�شاركة يف ر�سم التوجه
ا إل�سرتاتيجي للمركز.
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دعم البحث يف الريا�ضيات والفيزياء
امليثاق والنطاق
ي�سعى هذا الربنامج �إىل تعزيز ثقافة البحث يف جامعات اململكة من خالل
�إيجاد البنية التحتية للبحث يف الريا�ضيات والفيزياء.
أالهداف والغايات ا إل�سرتاتيجية
و�ضع الربنامج عدداً من أالهداف والغايات:
حتديد قدرات اململكة البحثية الراهنة يف الريا�ضيات والفيزياء ،بحيث
يتم جمع وتدوين ودرا�سة ال�سرية الذاتية جلميع الباحثني املتوفرين يف
الريا�ضيات والفيزياء .و�سيتم ا�ستبيان �آراء الباحثني ال�سعوديني للتعرف
على تقوميهم لقدرات اململكة البحثية الراهنة.
أ
ت أ��سي�س برنامج منح بحثية تناف�سي مل�ساعدة �ع�ضاء هيئات تدري�س
الكليات على ت�سخري املزيد من الوقت يف أالبحاث .واملقرتح هنا هو
ا�ستخدام هذه املنح لتمكني أ�ع�ضاء هيئة تدري�س الكليات من تخفيف
أ�عبائهم التعليمية وتعيني طالب الدرا�سات العليا وزمالء ما بعد الدكتوراه
و�إيجاد م�صادر �إ�ضافية للدخل يف ال�صيف.
احلث على �إدخال تغيريات ال�سيا�سة يف اجلامعات لتمكني أ�ع�ضاء هيئة
تدري�س اجلامعات من ت�سخري املزيد من الوقت للبحث .من أ�وجه الن�شاط
املتعلقة بهذا الهدف درا�سة العوائق التي تعيق البحث يف اجلامعات
والتو�صية ب�إدخال التغيريات.
ت أ��سي�س برنامج زمالة ملا بعد الدكتوراه لتعزيز البحث اجلامعي ،ذلك
أ�ن وظائف ما بعد الدكتوراه �ضرورية لتكوين جمتمع بحثي يف اجلامعات.
وتعترب الكثري من الدول زمالة ما بعد الدكتوراه أ��سلوب ًا فعا ًال من حيث
الكلفة لتعزيز القدرات البحثية.
تطوير برنامج دكتوراه بحثي مكثف (بالتعاون مع جامعة أ�جنبية ذات
�سمعة عاملية) يف الريا�ضيات والفيزياء .ومل تندرج الريا�ضيات والفيزياء
يف الوقت الراهن �ضمن جماالت الرتكيز التقني لدى جامعة امللك عبد
اهلل للعلوم والتقنية .لذا ينبغي ت أ��سي�س برنامج دكتوراه مثايل للريا�ضيات
والفيزياء مركز على البحث يف جامعة أ�خرى يف اململكة.
و�ضع برنامج جتربة بحثية لطالب اجلامعات ،فالتجارب البحثية
ميكنها أ�ن تذيق طالب اجلامعات نكهة ا إلثارة التي ت�صحب البحث
و أ�ن ت�ستقطب أ�ملع طالب الريا�ضيات والفيزياء لكليات الدرا�سات العليا،
وت�شجعهم على تكري�س حياتهم املهنية للبحث .وينبغي أ�ن ي�شرك مثل هذا
الربنامج طالب اجلامعات يف بحوث حقيقية من مرحلة الت�صميم �إىل
التنفيذ �إىل عر�ض النتائج ب أ��ساليب فعالة .وميكن ت�صميم هذا الربنامج
�إما كمعهد �صيفي أ�و خالل العام أالكادميي.
دعم التعاون والتوا�صل البحثي يف الريا�ضيات والفيزياء ،ذلك أ�ن
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براجم ًا مثل الزيارات العلمية ،وامل ؤ�مترات وحلقات العمل العلمية هي تو�سيع لربامج املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء الراهنة .وف�ض ًال عن الربامج الراهنة� ،سيقوم الربنامج بدعم الباحثني
اجلامعيني لتنظيم لقاءاتهم العلمية كل حالة على حدة.
دور ال�شركاء البارزين
�سيقوم أ�ع�ضاء هيئات تدري�س اجلامعات بتقدمي عرو�ض املنح البحثية التناف�سية ،ولربامج التجربة
البحثية لطالب اجلامعات ،كما �سيجرون مثل هذه امل�شاريع.
�ستقوم املدينة بكتابة طلبات العرو�ض اخلا�صة بهذه الربامج ،واختيار الفائزين من خالل عملية
مراجعة قائمة على حتكيم النظراء ،وتوجيه أ�ع�ضاء هيئات التدري�س اجلامعيني ،و�إدارة هذه الربامج
عموم ًا.
بو�سع ال�صناعة امل�شاركة يف برامج التجربة البحثية لطالب اجلامعات من خالل تبني دور امل ؤ��س�سة
امل�ست�ضيفة للطالب .كما بو�سع القطاع ال�صناعي ا�ست�ضافة زمالء ما بعد الدكتوراه أ�و م�ساعدة
اجلامعات يف �إيجاد وظائف ما بعد الدكتوراه.

التعليم والتوعية يف الريا�ضيات والفيزياء
امليثاق والنطاق
هو برنامج وطني من�سق لتعزيز البحث والتعليم اخلا�ص بالريا�ضيات والفيزياء ،يت�ضمن حلقات العمل
العلمية ،واحللقات الدرا�سية اخلا�صة والدورات التدريبية ،وبرنامج �إعداد معلمي التمهيدي-ال�صف
الثالث الثانوي ،والتجارب البحثية ملعلمي التمهيدي-ال�صف الثالث الثانوي ،وم�سابقات الريا�ضيات
والفيزياء لطلبة املرحلة الثانوية ،واملنح البحثية التي تعزز تطوير املناهج والكتب الدرا�سية و�إيجاد
حمتوى للتعلم ا إللكرتوين.
حلقات العمل العلمية.
احللقات الدرا�سية اخلا�صة.
الدورات التدريبية.
برنامج �إعداد معلمي التمهيدي-ال�صف الثالث الثانوي.
التجارب البحثية ملعلمي التمهيدي-ال�صف الثالث الثانوي.
م�سابقات الريا�ضيات والفيزياء لطلبة املرحلة الثانوية.
املنح البحثية التي تعزز تطوير املناهج والكتب الدرا�سية و�إيجاد حمتوى للتعلم ا إللكرتوين
ومن � أش�ن تطوير تعليم الريا�ضيات والفيزياء خدمة اململكة من خالل:
	�إن�شاء قاعدة �صلبة لقيام الطالب بدرا�سة العلوم والهند�سة.
�إيجاد منوذج لتعزيز التعليم من ال�صف التمهيدي وحتى ال�صف الثالث الثانوي يف املجاالت
أالخرى من العلوم والهند�سة من خالل تدريب املدر�سني وت أ�هيلهم ،وبرامج امل�شاركة يف البحث.
تعزيز تعليم العلوم والهند�سة عموم ًا يف اململكة يف حال مت تو�سيع نطاق هذه الربامج لت�شمل تعليم
جميع جماالت العلوم والريا�ضيات والهند�سة من التمهيدي وحتى ال�صف الثالث الثانوي.
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أالهداف والغايات ا إل�سرتاتيجية
ي�سعى الربنامج لتحقيق أالهداف ا إل�سرتاتيجية التالية:
حت�سني م�ستوى تعليم الريا�ضيات والفيزياء يف جميع املراحل الدرا�سية،
إلعداد الطالب ب�شكل أ�ف�ضل لدرا�سة العلوم والهند�سة يف اجلامعة
والدرا�سات العليا.
	�إ�شراك أ�ع�ضاء هيئات التدري�س اجلامعية يف عملية تطوير تعليم
التمهيدي -ال�صف الثالث الثانوي ،من خالل خمتلف الربامج مبا يف
ذلك �إجراء البحوث اخلا�صة باملناهج الفعالة ،والكتب الدرا�سية املطورة
و أ�دوات التعلم ا إللكرتوين.
و�سيت�ضمن الربنامج:
الدورات التدريبية اخلا�صة مبعلمي التمهيدي -ال�صف الثالث الثانوي.
�سيدعم هذا الربنامج م�ساعي اجلامعات لتقدمي الدورات التدريبية
ملدر�سي مرحلة التمهيدي -ال�صف الثالث الثانوي ،التي غالب ًا ما تنعقد
خالل فرتات ا إلجازات املدر�سية .وينبغي منح أال�ساتذة الذين ينجحون
يف �إمتام الدورات احلوافز املنا�سبة (الرتقية الوظيفية ،زيادة املرتبات)
التجارب البحثية ملعلمي التمهيدي -ال�صف الثالث الثانوي� -سيمكن
هذا الربنامج املعلمني من امل�شاركة يف البحث يف الريا�ضيات والفيزياء يف
املختربات اجلامعية التي يف املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء ،أالمر
الذي من � أش�نه تطوير خربات املدر�سني ،ومتكينهم من �إ�ضفاء طابع
ا إلثارة التي غالب ًا ما ت�صاحب ن�شاط البحث على ف�صولهم الدرا�سية.
أ	�وملبياد الريا�ضيات والفيزياء -يقوم املركز الوطني للريا�ضيات
والفيزياء برعاية هذا الربنامج يف الوقت الراهن .وقد ينظر املركز يف
تو�سيع نطاق الربنامج ليت�ضمن عنا�صر البحث والتجارب العلمية (مثل
معار�ض العلوم) �إ�ضافة �إىل ا إلمتحانات الكتابية التقليدية يف الف�صل
الدرا�سي.
املنح البحثية التي تعزز تطوير املناهج والكتب الدرا�سية و�إيجاد
حمتوى للتعلم ا إللكرتوين� -سيكون الرتكيز يف هذا الربنامج على ت�شجيع
أال�ساتذة اجلامعيني على اخلو�ض يف البحث الرامي �إىل تعزيز تعليم
الريا�ضيات والفيزياء يف اململكة من خالل �إ�صدار املواد التعليمية العالية
اجلودة و�إ�صالح املناهج التعليمية.
دور ال�شركاء الرئي�سيني
�ستقوم املدينة برعاية و�إدارة الربنامج الوطني ،مبا يف ذلك تخطيط
الربنامج وتخ�صي�ص التمويل وو�ضع وتقومي أ�هداف أالداء.
�ستقدم اجلامعات الربامج التدريبية وبرامج التجربة البحثية حيث
تتاح للمعلمني فر�صة امل�شاركة يف أ�حدث البحوث مبا ميكنهم من �إ�ضافة
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عن�صر ا إلثارة التي متيز البحث �إىل جو ف�صولهم الدرا�سية� ،إ�ضافة �إىل
مراجعة معرفتهم بالريا�ضيات والفيزياء.
�ستتعاون كل من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل مع املدينة
ك�شركاء يف هذه املبادرة ،بحيث ت�ساهم يف متويل بع�ض هذه الربامج.

املرافق البحثية أ
ال�سا�سية
النطاق وامليثاق
أ
هو برنامج وطني إلن�شاء وتطوير و�إدارة معدات ومرافق بحثية ��سا�سية
يف اململكة .ومن � أش�ن هذا املرفق ( أ�و هذه املرافق �إذ مل يحدد بعد �إن كان
�سيكون هناك مرفق واحد أ�و عدة مرافق) دعم الباحثني يف اجلامعات
وال�صناعة وغري ذلك من الهيئات احلكومية العاملني يف الفيزياء ،أ�و
الذين يقومون ب أ�ي جهود بحث وتطوير تتطلب وجود معدات بحثية .ومن
للبتكار يف اململكة.
� أش�ن ذلك تعزيز املنظومة الوطنية إ
الغايات أ
والهداف ا إل�سرتاتيجية
ي�سعى هذا الربنامج �إىل ت أ��سي�س مرفق رئي�سي ،أ�و عدة مرافق رئي�سية،
مزود بكافة املعدات ،من � أش�نه خدمة الباحثني يف الفيزياء واملجاالت
أالخرى ،بحيث تثبت اململكة العربية ال�سعودية وجودها على خارطة
جمتمع الفيزياء الدويل.
ويت�ضمن الربنامج عدة مكونات ،مبا يف ذلك الت�صميم والتطوير والبناء
وا إلدارة ،وتدريب «العمالء» الراغبني يف ا�ستخدام املرافق.
و�سيقوم املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء بو�ضع خطة للمرافق البحثية
الرئي�سية تت�ضمن:
جرد املرافق املتوفرة يف الوقت الراهن.
درا�سة �إحتياجات اململكة امل�ستقبلية.
و�ضع �إجراءات خا�صة بتقا�سم �إ�ستخدام املرافق.
و�ضع خطة القتناء/ت�شييد املرافق.
اقتناء/ت�شييد املرافق.
النظر يف و�ضع بنية حتتية ال�ستخدام املرافق عن بعد.
ومن أالمثلة على املعدات الالزمة التي اقرتحت أ�ثناء حلقة عمل املركز
الوطني للريا�ضيات والفيزياء:
م�سرع �إلكرتو�ستاتيكي تراديف.
حا�سوب فائق ال�سرعة للحو�سبة املتقدمة.
مفاعل أ
للبحاث.
مغناطي�س عايل القوة.

برامج الريا�ضيات والفيزياء املقرتحة
دور ال�شركاء الرئي�سيني
�سيبادر املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء بدرا�سة جدوى خا�صة ب�إحتياجات و�إدارة وبناء
املرافق البحثية.
�ستقوم اجلامعات ،من خالل عملية مراجعة تناف�سية وقائمة على حتكيم النظراء ،مب�شاركة
املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء يف �إدارة املرافق البحثية .وقد يحبذ هنا التعامل مع م�شروع
�إدارة املرافق البحثية على أ�نه حتدي يخ�ص جمتمع الفيزياء ال�سعودي برمته ،ل�شحذ همم ودعم هذا
املجتمع وتعزيزه من خالل هذه العملية .وميكن جلمعية الفيزياء يف هذا ال�سياق ا إل�ضطالع بدور
هام يف درا�سة اجلدوى أ�ي�ض ًا.
�سيتم تن�سيق هذا الربنامج مع بقية معاهد املدينة وخطط العلوم والتقنية الوطنية ،مبا يف ذلك
خطط الريا�ضيات والفيزياء (امل�سرعات ومفاعل البحث) وتقنية املعلومات (احلو�سبة الفائقة
ال�سرعة).
ميكن للقطاع ال�صناعي والهيئات احلكومية امل�شاركة يف حال وافق بناء املرافق متطلباتها.
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اخلطط الت�شغيلية
تت�ضمن اخلطط الت�شغيلية خطة نقل املعرفة،
وخطة �إدارة اجلودة ،وخطة املوارد الب�شرية،
وخطة ا إلت�صاالت وخطة �إدارة املخاطر.

خطة نقل املعرفة

يجب أ�ن يكون لربنامج الفيزياء والريا�ضيات خطة فعالة لنقل املعرفة بحيث ت�ساهم نتائج البحث
يف الريا�ضيات والفيزياء يف تعزيز قدرات اململكة العلمية .وفيما يلي أ�برز أ�وجه الربنامج امل�صممة
خ�صي�ص ًا لت�سهيل نقل املعرفة.
�إ�شراك امل�ستخدمني يف ت�صميم الربنامج :ويتم هذا من خالل م�ساهمة امل�ستخدمني يف حلقات العمل
املخ�ص�صة للتخطيط وم�شاركتهم يف ن�شاط اللجنة ا إل�ست�شارية لربنامج الريا�ضيات والفيزياء .فمن
املعروف أ�ن م�ساهمة امل�ستخدم يف ت�صميم البحوث من � أش�نها أ�ن ت ؤ�دي على أالرحج �إىل بحوث ونتائج
وافية مبتطلبات امل�ستخدمني ،ومن ثم ف�إنها مرجحة أ�كرث ألن تنتهي بالنقل الناجح للمعرفة.
نقل املعرفة من خالل حلقات العمل ،والتعليم ،والتدريب ،والتبادل ،والن�شر ،واخلدمات البحثية،
وتقدمي اخلدمات ا إل�ست�شارية لربامج التقنية .ذلك أ�ن هناك عدة �سبل لنقل املعرفة ،ابرزها املتمثلة
يف تنقل أالفراد .وثمة برامج لتبادل املعرفة مثل التدريب الداخلي وبرامج زمالة ما بعد الدكتوراه
ومنح الزيارة ،من � أش�نها نقل املعرفة ب�شكل فعال .كما تعترب ا إلجتماعات أالكادميية والن�شر
وا�ستخدام �شبكة ا إلنرتنت و�سائل فعالة لنقل املعرفة .ويجب أ�ن يت�ضمن تنقل العقول تخطي احلدود
اجلغرافية وامل ؤ��س�سية ليكون فعا ًال.

خطة �إدارة اجلودة

�سيحر�ص برنامج الريا�ضيات والفيزياء على اتباع أ�ف�ضل أال�ساليب الدولية املعتمدة يف عملية �إدارة
اجلودة لربامج العلوم والتقنية .ومن هذه العنا�صر:
مراجعة اللجنة ا إل�ست�شارية لت�صميم وميزانية الربنامج ككل.
عملية تناف�سية وقائمة على حتكيم النظراء الختيار امل�شاريع.
املراجعة ال�سنوية للم�شاريع البحثية ل�ضمان حتقق معامل الربنامج.
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اخلطط الت�شغيلية
املراجعة الدورية (كل خم�سة أ�عوام) التي جتريها جلنة املراجعة مب�ساعدة اخلرباء املتمر�سني يف
التقومي.
و�سيتم و�ضع �إجراءات خا�صة خلرباء التقومي للك�شف عن مواطن ت�ضارب امل�صالح و�إدارتها .ويف بع�ض
أالحيان� ،سيتم اللجوء �إىل خرباء دوليني يف جلان املراجعة لتقليل فر�ص ن�شوب ت�ضارب يف امل�صالح
وتقدمي تقومي خارجي م�ستقل.

خطة �إدارة املوارد الب�شرية

ت�شكل املوارد الب�شرية يف الوقت الراهن عائق ًا حرج ًا يعرت�ض حتقق جناح برنامج الريا�ضيات
والفيزياء� ،إذ �سيتطلب الربنامج عدد ًا كبري ًا من الباحثني واملدراء التقنيني والرواد يف املدينة
واجلامعات وال�شركات.
وقد ر�سمت اخلطة للم�ساعدة يف زيادة أ�عداد الباحثني يف الريا�ضيات والفيزياء على املدى البعيد
من خالل الرتكيز على تعليم و�إعداد خرباء الريا�ضيات والفيزياء يف جميع املراحل الدرا�سية ،بدء ًا
باملرحلة التمهيدية وحتى مرحلة ما بعد الدكتوراه .وقد ُو�ضعت هذه الربامج لتدريب الطالب اجلدد
وتزويدهم باملهارات البحثية الالزمة يف املنظمات البحثية والقطاع ال�صناعي.
أ�ما على املدى الق�صري ،ف�إن ا إل�سرتاتيجيات املو�ضوعة لتعزيز م�ستوى املوارد الب�شرية لربنامج
الريا�ضيات والفيزياء هي:
العمل على تغيري (تعديل) ال�سيا�سات مبا ي�سمح با�ستقدام اخلربات املتخ�ص�صة �إىل اململكة.
تدريب الباحثني لي�صبحوا رواد ًا يف البحث والتطوير و �إدارته.
تدريب فنيي املختربات.

الت�صاالت
خطة �إدارة إ

�إن الهدف من هذه اخلطة هو توفري املعلومات الالزمة للم�شاركني يف الربنامج واجلهات ذات
العالقة به .ومن مكونات هذه اخلطة ال�سعي لتعزيز توا�صل املجتمع البحثي ال�سعودي يف الريا�ضيات
والفيزياء ،وتو�سيع نطاق التعاون بني أ�فراد هذا املجتمع البحثي .ومن جوانب هذه اخلطة:
وجود موقع �إلكرتوين عام يعر�ض معلومات و أ�هداف الربنامج� ،إ�ضافة �إىل �إجنازاته وفر�ص التمويل
وغريها من أالخبار ذات ال�صلة بالربنامج.
عقد حلقات العمل الدورية مع اجلهات ذات العالقة لتحديد �إحتياجات الربنامج امل�ستقبلية.
ا إلعالن عن طلبات العرو�ض (ملراكز اجلامعات واملنح وبرامج تطوير التطبيقات التجريبية)
قيام جمل�س الربنامج ا إل�ست�شاري مبراجعة الربنامج والتعليق عليه ،ومن ثم �إتاحة تقارير املجل�س
على املوقع ا إللكرتوين.
�سيقوم الربنامج برعاية حلقات عمل وم ؤ�مترات و أ�وجه ن�شاط املجتمع املهني لتعزيز توا�صله.
تقدمي عرو�ض عن الربنامج يف امل ؤ�مترات الوطنية والدولية.
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اخلطط الت�شغيلية
كما تنطوي هذه اخلطة على حتديد أ�وجه التوا�صل املنا�سبة �ضمن هيكل �إدارة اخلطة .ومن أالهمية
مبكان �إبالغ امل�ستويات ا إلدارية العليا ب أ�ية معلومات هامة عن خماطر أ�و �صعوبات الربنامج ،مثل
الت أ�خري أ�و ا إلفتقار للموارد أ�و ا إلخفاق يف حتقيق هدف ما ،وذلك على وجه ال�سرعة .ذلك أ�ن املبد أ�
العام هو أ�نه ال ينبغي أ�ن تفاج أ� ا إلدارة أ�بد ًا أ
بالنباء ال�سيئة.

خطة �إدارة املخاطر

مما ال �شك فيه أ�ن الربنامج املطروح ا آلن هو برنامج ذو أ�هداف طموحة من � أش�نه �إثارة حتديات
ب� أش�ن قدرات اململكة .وهناك عدة أ�نواع من التحديات التي قد حتول دون بلوغ أ�هداف الربنامج ،مبا
يف ذلك املخاطر الفنية وخماطر ال�سوق واملخاطر املالية.
ومن املخاطر التي قد تهدد بلوغ أالهداف الفنية املذكورة �آنف ًا ندرة املوارد الب�شرية املنا�سبة لتنفيذ
الربنامج .ومن أ��ساليب التعامل مع هذه ا إل�شكالية:
تغيري ال�سيا�سات إل�ستقطاب أ��صحاب املهارات املنا�سبة .وقد يت�ضمن ذلك زيادة الرواتب
وا إل�ستعانة بكفايات من خمتلف أ�نحاء العامل.
ت أ�خري بع�ض عنا�صر الربامج أ�و ترحيلها على مراحل يف حال عدم القدرة على تعيني أالفراد
املنا�سبني.
زيادة الكوادر الب�شرية ذات املهارات املطلوبة من خالل برامج تعليمية وتدريبية.
ومن العوامل أالخرى التي قد تهدد جناح الربنامج هي أالهداف املبالغ فيها ،وميكن جتنب وقوع
هذا ا إلحتمال ب�إجراء مراجعة م�ستقلة أ
للهداف الفنية للت أ�كد من كونها قابلة للتحقيق ،ولتكييف
أالهداف الفنية يف حالة عدم �إجناز معامل الربنامج .ومن التحديات أالخرى التي قد تواجه
الربنامج ،هي وجود العوائق التنظيمية التي قد حتول دون �إمتام امل�شاريع ب�شكل فعال ،مثل ت أ�خري
ا إل�سترياد أ�و احل�صول على بع�ض املعدات العلمية ،مما قد ي ؤ�خر تطور امل�شاريع .كما هناك خطر
ا إلفتقار للمرونة يف تنفيذ امل�شروع� ،إذ أ�ن التحلي بالقدرة على تعديل امل�شاريع البحثية مع تطور
املعرفة أ�و توفر أال�ساليب اجلديدة هي أ�مر بالغ أالهمية .كما أ�ن هناك خطر تدين م�ستوى أالداء
نظر ًا لغياب املناف�سني ،وهو أ�مر ميكن معاجلته من خالل تنفيذ برنامج منح بحثية فعال وتوزيع
املكاف آ�ت املنا�سبة على أ�ولئك الذين يح�سنون أالداء.
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أ�ما خطر ال�سوق فهو أ�ال ت�سفر امل�شاريع و�إن كانت ناجحة من الناحية
العلمية ،عن تعزيز منظومة ا إلبتكار الوطنية أ�و عن نقل املعرفة يف حال
عدم توا�صل الباحثني مع الذين �سي�ستخدمون نتائج بحثهم .كما أ�ن
هناك خطر عدم �إنت�شار نتائج البحوث ب�شكل وا�سع وعدم بلوغها أ�ولئك
الذين من � أش�نهم �إ�ستخدام نتائج أالبحاث .وميكن معاجلة هذا أالمر من
خالل:
ت�صميم برامج ا�ستناد ًا �إىل درا�سة مت أ�نية إلحتياجات اململكة.
ر�صد التطورات العاملية يف الريا�ضيات والفيزياء.
تعديل اخلطط ب�شكل م�ستمر وفق تغري الظروف العامة.
ويتمثل اخلطر املايل يف �إحتمال نق�ص التمويل أ�و جتاوز التكاليف احلد
املخطط لها .وميكن معاجلة هذه امل� أس�لة من خالل التخطيط الدقيق،
واملتابعة احلذرة لتقدم الربنامج ،والك�شف املبكر عن �إحتمال جتاوز
التكاليف املخطط لها.
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تنفيذ اخلطة
�سيكون املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء
م� ؤس�و ًال يف املدينة عن التنفيذ العام للخطة.
وهناك العديد من جوانب هذه اخلطة التي
ت�شكل مهام ًا جديدة للمركز الوطني للريا�ضيات
والفيزياء ،ال�سيما يف تطوير و�إدارة برامج
التقنية الوطنية التي تت�ضمن تعاون اجلامعات
والتعاون الدويل .وف�ض ًال عن التخطيط املف�صل
للربنامج ،ف�إن من أ�برز مهام املدينة خالل
العام أالول من الربنامج هي �إيجاد أ�و تطوير
املهارات الالزمة من خالل التعيني والتدريب.
ورغم أ�نه من بالغ أالهمية ا إل�سراع باملبادرة
بربامج بحثية جديدة ،ف�إن من أالوىل أ�ي�ض ًا
تكوين املهارات الالزمة لريادة وحت�سني هذه

الربامج والتخطيط لها بدقة .و�سيقوم أ�ع�ضاء
املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء بزيارة
برامج ذات طبيعة مماثلة يف أ�رجاء أ�خرى
من العامل للوقوف عند الدرو�س املكت�سبة من
جتاربها و أ��ساليب هذه الربامج ا إلدارية.

و�ست�شرف اللجنة ا إل�ست�شارية للريا�ضيات والفيزياء على تنفيذ اخلطة .و�سي�ضع املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء ميثاق هذه اخلطة ،بحيث تتكون من � 6إىل  8أ�ع�ضاء يقوم مدير املركز الوطني
للريا�ضيات والفيزياء بتعيينهم� ،إ�ضافة �إىل تعيينه رئي�س اللجنة .و�سيخدم أالع�ضاء فرتة � 3سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة ،بحيث يتم جتديد حوايل ثلث اللجنة كل عام .و�ستت�ضمن اللجنة أ�ع�ضا ًء
من املجتمع العاملي العلمي من خارج اململكة .وقد يقوم املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء الحق ًا
بت�شكيل جلنة �إ�ست�شارية م�ستقلة دولية للريا�ضيات والفيزياء ،يف حال برزت حاجة وا�ضحة لوجود
جلنتني م�ستقلتني .أ�ما يف بادئ أالمر ،ف�سنكتفي بت�شكيل جلنة واحدة ت�ضم عدد ًا من أ�ع�ضاء املجتمع
العلمي الدويل.
و�ستجتمع اللجنة حوايل أ�ربع مرات يف العام ملراجعة تقدم الربنامج ،وحتديثه ح�سبما تقت�ضيه
احلاجة .و�ستحدد م ؤ��شرات أالداء اخلا�صة بكل برنامج فرعي .أ�ما م ؤ��شرات أالداء العامة،
فتت�ضمن:
أ
عدد و�ثر املواد املن�شورة يف اململكة يف الريا�ضيات والفيزياء.
عدد وم�ستوى املثول يف امل ؤ�مترات الدولية.
عدد حاالت قيام املركز الوطني للريا�ضيات والفيزياء واجلامعات بتقدمي امل�ساعدة التقنية
لل�صناعة أ�و معاهد املدينة.
تغيري ال�سيا�سات (املو�صوفة �سابق ًا) لتعزيز ن�شاط البحث يف اجلامعات.
مدى التعاون املحلي والدويل يف بحوث الريا�ضيات والفيزياء.
ا�ستخدام اجلامعات وال�صناعة للمرافق البحثية الرئي�سية.
عدد ال�شهادات املتقدمة املمنوحة يف الريا�ضيات والفيزياء.
عدد املدر�سني الذين يتمون تلقي تدريب الريا�ضيات والفيزياء.
عدد املعلمني الذين يكت�سبون جتربة بحثية.
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تنفيذ اخلطة
وعلى املدى الق�صري� ،ستقوم اللجنة بتقومي والدة الربنامج وامل�شاريع وتطور امل�شاريع لتحقيق
معاملها.
و�ستقوم اللجنة ا إل�ست�شارية برعاية درا�سات عن املجاالت اجلديدة النامية يف الريا�ضيات والفيزياء
وا إل�شراف عليها ،لتكون أ��سا�س ًا لتطوير الربنامج .واملراد لهذه اخلطة أ�ن تكون وثيقة ديناميكية
يتم حتديثها مرة يف العام على أالقل أ�و أ�كرث �إذا اقت�ضت احلاجة .وف�ض ًال عن مالحظات اللجنة
ا إل�ست�شارية ،فمن املتوقع أ�ن ت�ساهم حلقات العمل املنعقدة مع الباحثني وامل�ستخدمني والقطاع
ال�صناعي واجلهات ذات العالقة ،يف تطور هذه اخلطة ب�شكل م�ستمر وتدعيم �شبكة البحث وا إلبتكار
يف �شبكة البحث والريا�ضيات يف اململكة.
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ال�ست�شارية
امللحق �أ� :أع�ضاء اللجنة إ
أ�ع�ضاء فريق املدينة التخطيطي
د .فوزي الذكري
ق�سم الريا�ض ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية

أ�.د .ريا�ض الدين
املدير العام للمركز الوطني للفيزياء ،باك�ستان

email: thukair@ksu.edu.sa

email: riazuddin@ncp.edu.pk

د .نوار ثابت
ق�سم الفيزياء ،جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن
اململكة العربية ال�سعودية

أ�.د.كاتبلي �سرينيفا�سان
مدير مركز عبد ال�سالم الدويل للفيزياء النظرية ،ايطاليا
email: director@ictp.it

email: natabet@kfupm.edu.sa

د .حمد الهندي
ق�سم الفيزياء والفللك ،جامعة امللك �سعود
اململكة العربية ال�سعودية
email: alhendi@ksu.edu.sa

د .علي حممد احلجري
رئي�س اجلمعية الفيزيائية ال�سعودية
جامعة امللك خالد ،اململكة العربية ال�سعودية
email: ahajry@kku.edu.sa

أ�ع�ضاء فريق املدينة للتخطيط
د .حمود حامد احلربي
د .عقلة �صالح احلري�ص
أ� .حممد احمد باحميد
م .ح�سن �سليمان أالحيدب
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د .فهد جلوي
ق�سم الريا�ضيات ،جامعة امللك في�صل ،اململكة العربية ال�سعودية
email: fjalawi@hotmail.com

د .عبد العزيز احليدري
ع�ضو جما�س ال�شورى ،اململكة العربية ال�سعودية
email: haidari@mailaps.org

www.kacst.edu.sa

www.kacst.edu.sa

مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
رقم الوثيقة23P0001-PLN-0001-AR01 :

DAKKIN 01 478 8584

مكتب 488 3444 - 488 3555 :
فاك�س 4883756 :
�ص.ب 6086 .الريا�ض 11442
اململكة العربية ال�سعودية

