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«التقدم العلمي» دعمت  43بحثاً في « »GUSTبـ  555ألف دينار
بحزهر رئيس جامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا « »GUSTأ.د.وليد بهحسرا ،ومدير مكتب الدراسات العميا واألبحاث
بالجامعة د.بدام عمم الدين ،ومدير إدارة األبحاث في مؤسدة الكهيت لمتقدم العمسي د.دمحم الرمزان ،تم عقد السؤتسر
الرحافي لتعزيز الذراكة بين الجامعة والسؤسدة.
وشارك في السؤتسر وفد من «التقدم العمسي» ضم بجانب د.دمحم الرمزان مدير برنامج قدم األبحاث يهسف العشزي،
ومداعد مدير برنامج قدم األبحاث بتهل ضاوي ،ومن الجامعة نائب رئيس الجامعة لمذؤون األكاديسية د.عمى
األنراري وعسيد كمية العمهم اإلدارية د.أنطهنيهس سيسشتريس وأعزاء هيئة التدريس بالجامعة.

واستهل السؤتسر د.وليد بهحس ار بالترحيب بهفد مؤسدة الكهيت لمتقدم العمسي وشكرهم عمى حزهرهم ،كسا شكر
أعزاء اإلدارة العميا وهيئة التدريس ودعاهم لتقديم آرائهم وترهراتهم حهل مداهستهم في تعزيز الذراكة فيسا بين
الجامعة ومؤسدة الكهيت لمتقدم العمسي ،وقام مدير إدارة األبحاث د.دمحم الرمزان بتقديم عرض إلدارة األبحاث في
السؤسدة شرح فيه مختمف الفرص التي تسشحها السؤسدة لمسذاريع البحثية وكيفية تحدين مدتهى عروض األبحاث
لمتسكن من الحرهل عمى السشح بشجاح ،ثم عرض إلدارة األبحاث والذروط واألحكام الالزمة لتقديم السشح ألعزاء
هيئة التدريس.
من جانبه ،قدم د.بدام عمم الدين عددا من السذاريع البحثية التي قدمتها السؤسدة مشذ انطالق إدارة األبحاث عام
 2013لجامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا وجاءت عمى الشحه التالي:
٭ دعم  43بحثا في الجامعة بقيسة تجاوزت  555.000ديشار كهيتي.
٭ تقديم الدعم لتشظيم  23مؤتس ار وورشة عسل وفعاليات بقيسة  330.000ديشار كهيتي.
٭ دعم  56أستاذا وعزه هيئة تدريس في الحرهل عمى مشح لحزهر مؤتسرات عالسية.
٭ تهقيع بروتهكهل تعاون بين «التقدم العمسي» ومركز التعميم والتعمم واألبحاث في الجامعة لتحفيز الطمبة وأعزاء
هيئة التدريس عمى تحدين األداء البحثي واألكاديسي وتحدين مدتهى تعميم العمهم والتكشهلهجيا والرياضيات لسعمسي
مدارس و ازرة التربية والتعميم.
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»«GUSTو«التقدم العمسي» تهقعان بروتهكهل تعاون لتحدين األداء

Sunday, 03 February
2019

وقع مركز التعميم والتعمم واألبحاث بجامعة الخميج لمعمهم والتكشهلهجيا ( )GUSTومؤسدة الكهيت لمتقدم العمسي
برتهكهل تعاون ،لتحفيز الطمبة وأعزاء هيئة التدريس عمى تحدين األداء البحثي واألكاديسي ،وتحدين مدتهى
األداء في تعميم العمهم والتكشهلهجيا والرياضيات لسعمسي مدارس و ازرة التربية في الكهيت.
جاء ذلك ،خالل مؤتسر صحافي مذترك عقدته " "GUSTمع "التقدم العمسي" لسشاقذة تعزيز الذراكة بيشهسا ،وذلك
بحزهر رئيس جامعة الخميج د .وليد بهحسرا ،ومدير مكتب الدراسات العميا واألبحاث بالجامعة د .بدام عمم
الدين ،ومدير إدارة األبحاث في السؤسدة د .دمحم الرمزان.

وفي هذا الدياق ،دعا د .بهحس ار السذاركين إلى تقديم آرائهم وترهراتهم حهل مداهستهم في تعزيز الذراكة بين
الجامعة ومؤسدة الكهيت لمتقدم العمسي ،في حين قدم د .دمحم الرمزان عرضاً إلدارة األبحاث شرح فيها مختمف
الفرص التي تسشحها السؤسدة لمسذاريع البحثية ،وكيفية تحدين مدتهى عروض األبحاث لمتسكن من الحرهل
عمى السشح بشجاح ،ثم قدم عرضاً آخر إلدارة األبحاث والذروط واالحكام الالزمة لتقديم السشح ألعزاء هيئة

التدريس.

من جانبه ،قدم د .بدام عمم الدين عددا من السذاريع البحثية التي قدمتها السؤسدة مشذ انطالق إدارة األبحاث عام
 2013لجامعة الخميج ،والتي جاءت عمى الشحه التالي :دعم  43بحثاً في الجامعة بقيسة تجاوزت 555000

ديشار ،ودعم تشظيم  23مؤتس اًر وورشة عسل وفعاليات بالجامعة بمغت  330000ديشار ،ودعم  56أستاذا وعزه

هيئة تدريس في الحرهل عمى مشح لحزهر مؤتسرات عالسية ،ودعم أستاذ من " "GUSTلزيارة السسمكة الستحدة
لتقديم أبحاث في لشدن.
وبعد فتح باب السشاقذة قدم عدد من أعزاء هيئة التدريس بالجامعة آراءهم وترهراتهم ومداهستهم لتعزيز وتطهير
مدتهى الذراكة بين الطرفين.
وشارك في السؤتسر وفد من "التقدم العمسي" ضم إلى جانب الدكتهر دمحم الرمزان ،مدير برنامج قدم األبحاث
يهسف العشزي ،ومداعدة مدير برنامج قدم األبحاث في السؤسدة بتهل ضاوي ،ومن الجامعة نائب رئيس الجامعة
لمذؤون األكاديسية د .عمي األنراري ،وعسيد كمية العمهم اإلدارية د .أنطهنيهس سيسشتريس ،وأعزاء هيئة التدريس
بالجامعة.
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