توجهات البحث العلمي جبامعة جدة
انطالقا من رؤية اململكة  2030والتحول الوطين  2020واليت من مضن أولوايهتا العمل عىل تعزيز
ماكنة الرشاكت الوطنية الكربى ،ال س امي يف جماالت النفط والبرتوكاميوايت والبنوك واالتصاالت والصناعات
الغذائية والرعاية الصحية وجتارة التجزئة ،اليت اس تطاعت الوصول مبنتجاهتا وخدماهتا اإىل السواق ا إالقلميية
والعاملية ،وكذكل العمل عىل متكني الرشاكت الوطنية الخرى اليت دلهيا فرص منو واعدة مبا يضمن خلق كياانت
اقتصادية جديدة كربى.
ذلكل ابت من الرضوري إارشاك القطاع اخلاص هبدف تطويره عىل أسس علمية حصيحة حىت ترتقي
الصناعات ىف اململكة وكذكل اإجياد دور هل يف خدمة اجملمتع .وجامعة جدة منذ اإنشاهئا وضعت نصب عينهيا رؤية
اململكة وتعمل جاهدة مبا دلهيا من اإماكانت لتحقيق هذه الرؤية وذلكل تقرتح عامدة البحث العلمي أن تكون
املرشوعات البحثية املموةل من اجلامعة ذات توهجه خيدم رؤية اململكة  2030وعليه سوف يكون توجه البحث
العلمي حتت مسمى "الابتاكر والتطوير التطبيقي وبناء الانسان" ويشمل عىل عدة أهداف جيب أن يؤدى
املرشوع البحيث يف هنايته اإىل:
 .1تطوير أو ابتاكر منتج أوىل قابل للتطبيق.
 .2اس تحداث أو تطوير تقنيات جديدة تشمل برجميات وخوارزميات حديثة توامئ التوجه املنشود.
 .3ابتاكر أدوات تسويق جديدة ميكن تطبيقها لتسويق (منتج صناعي أو تقنيات أو حلول جديدة ومبتكرة
للمشالكت).
 .4اجياد حلول لعدد من القضااي الاجامتعية والتحدايت الفكرية واخلروج بتوصيات قابةل للتطبيق من
اجلهات ذات العالقة.
وليك تتحقق هذه الهداف فاإن املرشوعات البحثية جيب أن تندرج حتت أحد احملاور التية مضن حمورين
رئيس يني هام حمور العلوم التطبيقية وحمور العلوم االإنسانية:
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 .1أحباث الطاقة اجلديدة واملتجددة وترش يد الطاقة واحملافظة عىل البيئة :الابتاكر يف جمال الطاقة النظيفة
واملتجددة وكذا احللول املبتكرة والطبيعية ملاكحفة التلوث البرتويل.
 .2أحباث التقنية املتناهية الصغر  :Nanotechnologyللحصول عىل منتجات تطبيقية يف اجملاالت الطبية يف
العظام والس نان وادلعامات احليوية واجملاالت الهندس ية والكمييائية والهجزة االإلكرتونية واحلاسوبية وكذكل
يف اجملاالت الزراعية لتحسني خواص الرتبة.
 .3أحباث املواد املتقدمة الصديقة للبيئة :وتشمل أحباث تشييد املواد اجلديدة املس تخدمة يف الصناعة والزراعة
مثل مركبات الدلائن والس بائك ومركبات أخرى.
 .4احلوس بة السحابية والنظم املوزعة :متثل حمور رئييس لعديد من القطاعات وتعترب مبثابة ثورة تقنية يف جمال
احلاسب حيث تساعد يف الاس تفادة من العلوم احلديثة واملس تقبلية ومعاجلة البياانت الكبرية والاس تفادة من
ش باكت وقواعد املعلومات املتخصصة ،وتطوير أليات ُوس بل تداول تكل املعلومات وتشاركها.
 .5تطبيقات املعلوماتية الصحية :دراسة املوارد والساليب الإدارة البياانت واملعلومات الصحية الضخمة والتنبؤ
ابلعراض الصحية والامراض ابس تخدام تقنيات مثل التنقيب عن البياانت ،اذلاكء الاصطناعي وغريها.
 .6الانرتنت وتطبيقاته :تشمل أنظمة اخلدمات االإلكرتونية (مثل التجارة االإلكرتونية ،العامل االإلكرتونية و
غريها) وإانرتنت الش ياء ( )Internet of thingsوالمان واخلصوصية وهندسة النظم اذلكية واملكتبة الرمقية
وغريها.
 .7الش باكت احلاسوبية وتطبيقاهتا :يفتح جماالت واسعة ابلقدرة عىل امتالك اخلربات التقنية التطبيقية العملية يف
تركيب وإادارة الش باكت ابالإضافة اإىل أمن الش باكت واحملافظة عىل تطوير البنية التحتية املتضمن رسعة نقل
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البياانت وكذكل مواكبة ادلول املتقدمة يف احلصول عىل مدن ذكية قادرة عىل الاس تفادة من التطبيقات
احلديثة والثورة التقنية املتسارعة .
 .8التكنولوجيا املالية :التحول التكنولويج أدى اإىل حتويل صناعة اخلدمات املالية بوترية متسارعة .وتشمل هذه
الابتاكرات يف املدفوعاتe-investment, blockchain ،وغريها.
 .9اخلوارزميات والمنوذجة الرايضية وتطبيقاهتا داخل اململكة :المنذجة الرايضية يه أحد التطبيقات الرايضية
حلل املشالكت التقنية والصناعية وتوقع حلول لها عن طريق تطبيق معادالت المنذجة الرايضية.
 .10أحباث املركبات اجلديدة من مصادر طبيعية :تمتزي اململكة ابلعديد من املصادر الطبيعية واليت ميكن ان تنتج
مركبات جديدة ذات نشاط حيوي ميكن توظيفها يف أحباث الدوية التجريبية اجلديدة او ابكتشاف مبيدات
أفات جديدة صديقة للبيئة.
 .11أحباث البيئة البحرية وحتلية املياه :حيث متثل أحباث البيئة البحرية متزيا هاما جلامعة جدة نظرا الرتباط اجلامعة
بأمه املنافذ البحرية عىل البحر المحر اذلي متثل اكئناته البحرية املمتزية واليت تمتتع خبواص فريدة ال توجد يف
ماكن أخر واليت ميكن أن تكون مصدرا لمه املوارد املس تقبلية من مواد مبتكرة ملركبات جديدة للصناعات
ادلوائية والكمييائية والغذائية كام متثل مياهه املصدر المه ملياه الرش يف اململكة عن طريق أحباث حتلية املياه
والطرق احلديثة املبتكرة يف هذا اجملال ومن أمهها مواد التناحض العكيس املس تخدمة يف صناعة حتلية مياه
البحر.
 .12أحباث التقنية احليوية :حيث أصبح جمال التطبيقات احلديثة للتقنية احليوية من جماالت الابتاكر املتنوعة يف
العلوم الطبية والصناعية والزراعية والبيئية.
 .13أحباث الغذاء :يتبىن احباث الزراعة العضوية والغذية اخلاصة للمرىض والرايضني واجلنود ورواد الفضاء
واملمكالت الغذائية املرتبطة هبذا اجملال واليت تشمل الابتاكرات احلديثة ملصادر الغذاء الصحية غري التقليدية.
 .14تقنية النقل والسكك احلديدية :وتش متل عىل اإجياد حلول علمية هندس ية وحاسوبية ملشالك الكثافة املرورية
ابملدن الكبرية وقت اذلروة واحلوادث للوصول لعىل معدالت من السالمة املرورية .مع الرتكزي ملشالك طريق
جدة-عسفان الواقع عليه اجلامعة واملدينة الصناعية اجلاري اإنشاهئا عىل اجلهة املقابةل للجامعة.
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 .15طرق مبتكرة الإدارة احلشود يف التجمعات.
 .16نظم معلومات اإدارية مبتكرة خلدمة قطاع العامل.
 .17دمع رايدة الاعامل وتطوير برامج اخلصخصة والاستامثر للمنشأت الصغرية واملتوسطة وربطها برؤية اململكة
.2030
 .18رايدة الاعامل لالستامثر يف منتج ابتاكري وتسويقه عىل أن تكون الابتاكرات ذات اسهامات مدركة يف تمنية
الاقتصاد الوطين.
 .19تطوير وحتفزي القطاعات الرحبية غري الرحبية خللق فرص استامثرية جديدة للمنشأت والافراد.
 .20متكني القدرات الشابة يف اململكة من اس تخدام أدوات مبتكرة وفاعةل من شأهنا الاس تفادة من اقتصاد
اململكة.
 .21اليات ممارسة ادارة املعرفة التسويقية وانعاكسها عىل متزي وتنافس ية املؤسسة الاقتصادية.
 .22أدوات وبرامج مطورة لرعاية املوهوبني.
 .23برامج مبتكرة للتخفيف من أاثر االإعاقة اجلسدية واذلهنية.
 .24أساليب علمية جديدة لتمنية املهارات البدنية للرايضيني.
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املعايري العامة لقبول مقرتحات الحباث-:
 ارتباط مقرتحات األحباث املقدمة برؤية اململكة .2030
 ارتباط مقرتحات األحباث املقدمة باسرتاتيجية اجلامعة يف البحث العلمي.
 ارتباط مقرتحات األحباث املقدمة بأحد احملاور املذكورة وينتهى املشروع بتحقيق هدف من أهداف
الربنامج.
 أولوية الدعم لألحباث اليت حتقق تعدد التخصصات العلمية يف تنفيذ املشروع البحثي.

الرشوط الواجب توفرها-:
 إشراك طالب الدراسات العليا يف املشاريع البحثية املقدمة.
 يف حالة االبتكار أو املنتج األولي يتم تقديم ما يثبت تطبيقه يف إحدى الشركات ذات العالقة
وتسجيله يف مكتب براءات االخرتاع السعودي واالستمرار لتسجيله عامليا حلفظ حقوق امللكية
الفكرية للجامعة.
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