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 محضر  اجتماع مركز االبحاث  في كلية اآلداب والعلوم االنسانية

 

داب والعلوم في كلية اآلوالدراسات سور وفاء بري رئيسة مركز األبحاث البروف بدعوة من

يوم الجمعة    ،الدكوانة - في عمادة الكلية هيئة االدارية للمركز االنسانية، اجتمع اعضاء ال

 .بسبب الظروف المناخية  الجتماعاغاب البعض عن ، وقد  11/1/2019الواقع فيه 

بشكر الحضور على تلبية الدعوة واكدت ان البحث العلمي لطالما كان قائما ت  د. بري وقد بدأ

ا هدف المركز ليس حث االساتذة على البحث إنما العمل لذفي الكلية  بهمة االساتذة الباحثين 

 البحثية وتوجيهها نحو  عبرتعزيز  المختبرات مأسسة البحث  العلمي في كلية االدابعلى 

التخصصية سيما بكل جديد في مجال العلوم االنسانية،  كما على تعزيز االنشطة العلمية  وتبادل 

الخبرات بين االساتذة.  و يهدف المركز ايضا وبشكل اساسي  الى  تكوين وتدريب  الطالب 

                                                                                                                           الباحث ليصل الى الدراسات العليا بثقة العارف ما معنى البحث وعن ماذا يود ان يبحث.        

. 

صير نسبيا بالوقت القانجازاته ب  و المركز  تذكير بمرحلة تأسيستفصيلي للبعرض ثم قامت  

تفعيل المجلة، وضع تأسيس المختبرات ، إنجاز النظام الداخلي، وذلك ك:منذ انطالقه )منذ سنة (

عمادة  والعمل حاليا على لوغو للمركز، أفتتاح مقر لمركزاالبحاث في المبنى الجديد مقابل ال

تجهيزه، كما على تكرس نشاط " امسيات بحثية" الذي القى الصدى الكبير لدى االساتذة 

. ية المنوعة التي يفتحها امام الجميعوطالب الدراسات العليا لالفاق العلم  

بعرض خطة العمل د بري مداخلتها وختمت   تم توزيع النظام الداخلي في صيغته النهائية قد و

.للعام الجاري   

نظرا للعدد الكبير من الزمالء وتوزعهم على كافة  الية العملكيفية  تنظيم  لهذه الغاية  شرحتف

لمنسقي الوحدات البحثية  تسمية على  ، بشكل سريع  و مع العميدالحقا انها  ستعمل الفروع.  إذ 

تمعون بشكل دوري بزمالئهم في نفس الوحدة البحثية سيج والذيالمتصلة باختصاصات الكلية 

تعزيز االنشطة البحثية في الوحدة .للعمل على وذلك   

لمركز االبحاث في كل فرع ومركز في  الكلية . وسيعمل  منسقتسمية  كما سيصار ايضا الى   

 وبالتنسيق مع مدير الفرع على منسق الفرع مع زمالءه  المكلفين مثله في لجنة البحث العلمي 

شطة ذات تعزيز االنكما على  لمختبراتا تفعيل وعلىتاسيس مكتب للبحث العلمي في الفرع 

. الطابع البحثي فيه  
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من االخرين االعضاء ان تسمية المنسقين ال تعني ابدا استثناء  من جهة اخرى ، اكدت د. بري 

ن دائما لحضور اجتماعات المركز وعلى العكس فهم مدعو بل حضور االجتماعات المركزية 

متى شاءوا .مع المنسقين   

وقد اكدت د بري، من جهة اخرى ، استعدادها للزيارة الفروع ومشاركة في ندوات داخلية حول 

 أهداف مركز االبحاث كما عن تكوين المختبرات والفرق البحثية.  

كما عن موازنة الكلية التي لم  . عن مجاالت نشر االبحاث ورقيا والكترونيا ايضا  تحدثت و

حيث افادت تلحظ بندا لمركز االبحاث و قد اعتمد المركز في الفترة السابقة على التمويل الذاتي 

  ليرة لبنانية فقط ال غير  من الفترة السابقة.  367.000وقدره د بري عن تبقي  مبلغ 

ها التي تدعم مادياً األبحاث المؤسسات الثقافية وغير اكدت على اهمية االلمام بكافة  لذلك

.العلمية وذلك لعدم قدرة الجامعة على تمويل اعمال المركز  

حيث  ستكون نفقات إنشاءه على همة للمركز الكتروني  عبالنسبة إلنشاء موقكذلك االمر 

على استضافة موقع المركزبسبب مركز المعلوماتية في االدارة المركزية اعضاءه نظرا لعجز 

 الضغط  الكثيف على الشبكة. 

بحاث والباحثين في باال بناء داتا المعلومات الخاصة على  ، من جهة اخرى، سيسهم المركزو 

مركز االبحاث حيث يكون كل باحث مسؤوالً عن صفحته  سيتم وضعها على موقع والكلية 

بكل ما هو جديد في انشطته البحثية.  لتغذيتها الدائمة  

 

  قديم اقتراحات مهمة حيث تم ت للحضور بعدها الكالم رئيسة المركز اعطت وفي الختام ، 

 لتفعيل البحث العلمي في الكلية .

وتمنت على الجميع اعتبار مركز االبحاث عابر للفروع ووحدة موحدة تتالقى بفعل العلم  

. فقطوالبحث العلمي   

 


