
 البحث العلمي سبيل التطور والتميز

 زاوية: إضاءات في سبيل التميز

 

البحث العلمي في نشر ثقافة االبتكار واإلبداع وتقديم الحلول املناسبة للمشكالت التي نواجهها فيي  يسهم

 حيييلم االليييي ا  ب كيييوات املييين   العلمييييي فيبيييد  
ه
حياتنييياي حييييث يعميييء الييي  بنييياا الكيييال  والكالبيييات فكرتيييا

 الكالب يحاور الكتب:  فكيار ؤلليهاياي وؤحتيوض ؤيياؤي ااي وتحليءي يلتيد وتيرف ي ي
ه
ييي  وععيدل واليوال

 إل  املعرفة.

إم البحييث العلمييي املييية استقظيياا ؤنقميية و ايقيية لومييل الشييوااد واف لييةي تاييد  ا  شييا  ؤعلوؤييات 

 و االايييات جدييييدك  و تكمييييء نيييااط  و تىيييحيت يكيييبي الييي   م يتقييييد الباحيييث باتبييياع يكيييوات البحيييث 

ؤييياتي فييييي عليييك إيعيييا  لكيييء باحيييث  عيييد  العلميييي و م ي تيييار املييين   واف وات الال ؤييية للبحيييث وجميييل املعلو 

إبداا ر يه الشخص ي  وم تعزتزه بآراا لها ايمتاياي إايافة إلي   م املعرفية يمكيا إثبانايا ايا  رتي   يء ؤيا 

 «.املالحقة»العقء والتجربة 

وتسع  و الة الواؤعة للشلوم التعليمية واف ا يمية إل  نايئة سبء البحيث العلميي بتايئية ب ئية تعليميية 

ةي ؤيييا ييييالل ؤتا عييية بنييياا الخكيييا والفيييلاؤم الدراسيييية فيييي الواؤعيييةي التيييي تييي ا  بيييالير ي وتظيييقء تعلميييي

 شخظ تهي وتحيزه ال  البحث.

فهييييي تكلييييب توالييييي  الفييييلاؤم الدراسييييية واملقييييررات الدراسييييية املقدؤيييية إلهايييياي وتنقيييير فييييي ؤحتوااييييا وؤييييدض 

ار  وإسيييييلاتيجيات وؤهييييارات تحقييييي  اشييييتمالها اليييي  نييييواتم اليييييتعلمي وتلبيتاييييا الحتياجييييات املييييتعلم ؤيييييا ؤعيييي

  ادافها املنشو كي وتنسوم ؤل اسيلاتيجياناا في تكوتر العملية التعليمية التعلمية.

 ما تسع  الو الة ؤل العما ات املساندك التا عة لها إل  تيعيء افنشكة الالؤن وية التيي تسيهم فيي  عيث 

علميييييةي و ييييزلك تعزتييييز البيييياح لم وؤتا عيييية ؤلكييييات البحييييث لييييدض  التاييييا اييييا  رتيييي  الزتييييارات والييييرحالت ال

 الندوات وامللتمرات العلمية التي ت د  العملية التعليمية في الواؤعة.

لزا نجد  م البحث العلمي ؤن وية ؤ ككة تير  نتائم ؤواواية وؤنكقية تكرس في التنمية والتكيوتر 

 بليين نتاجيياي وؤييا انييا فاملسييلولية وحييء املشييكالت ؤمييا يييل ت إليي  التقييد  واالنتقييال إليي  ؤييا اييو    ييل ايميية و 

 لتحقييي  النميياا لو ننييا واإلسييها  فييي تنمييية اييدرات  بنائنييا وتكييوتر ؤهييارانام 
ه
امللقيياك اليي  ااتقنييا  بلييلك جييدا

 .لبناا ؤجتمل ؤعرفي بحثي يسهم في رفد ااتظا  البلد وتعزتز ؤوار ه

 

 وكيل الجامعة للشؤون التعليمية و األكاديمية

 بن عبدهللا العثمان  د. عبدالعزيز       


