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  كلمة الدكتور ناصر عبداهللا العولقي
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  عن االستجابة لتحدیات الثقافة والبحث العلمي
  مؤسسُة السعیِد للعلوِم والثقافِة في تحوالِتھا وإضافاتھا
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).م ٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٧من (للمراحل الثالث ) ذكور وإناث) (نوع الجنس ( الجائزة حسب  
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  : المكتبة العامة
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اإلھداءات   
 

        
   

 الشراء    
 


–32616 

( ولغات الكتب والدوریات التي تم اقتناؤھا للمكتبة خالل الفترةیبین عدد ونوع )  ٥( جدول رقم 
) م٢٠٠٠ –١٩٩٨  
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 32616 
 

  

  

  :دعم الكتاب الوطني 
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(  یبین عدد الكتب المشتراة وفقًا لسیاسة دعم الكتاب الوطني  خالل الفترة)  ٦(  جدول رقم 

)م  ٢٠٠٤ – ٢٠٠٠  
   
  419 
2 2001 650 
 2002 622 
 2003 251 
  373 

  

مركز ثقافة الطفل 
       

 مركز لثقافة الطفل   
     


        

         

 
 

٤٨




 
یبین عدد الكتب والدوریات في مركز  ثقافة الطفل )  ٧( جدول رقم   

)م ٢٠٠٠- ٩٨( خالل الفترة   

  
 

 
   

2      

 4887 

  رواد المكتبة ومركز ثقافة الطفل   
201217 

 
یبین عدد رواد مكتبة السعید ومركز ثقافة الطفل )   ٨( دول رقم ج  

)م٢٠٠٤ – ٢٠٠٠(خالل الفترة   
     
44118 7979 13587 22552  2000 
47679 4121 18224 25334 2001 
36337 3000 17686 15651 2002 

30327 3120 12685 14522 2003 

42756 3803 20713 18240 2004 
201217 22023 

 
82895 

 
96299 

 
 

 : معرض تعز الدولي للكتاب وتقنیة المعلومات
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 مھرجان السعید الثقافي
          

 
     


        
        
        


    
         

 
وجنسیاتھا وتطور مساحة  ر النشر المشاركة في معرض الكتابیبین عدد دو)   ٩( جدول رقم 

 )م ٢٠٠٤  - ٢٠٠٣( خالل الفترة  العرض

      

     

     

 42 75 117  1969 
  : المنتدى الثقافي

     
  

 
 

٥٠

       
        

        
    

        



        
 




 
 
 
 
 
 

واالنخفاضفة للبرنامج الثقافي ومعدالت النمو المقارن یوضح المحاور المختل) ١٠(جدول رقم   
) .م ٢٠٠٨وحتى  ١٩٩٨من  ( خالل المراحل الثالث  
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المقارن یوضح عدد المشاركین في فعالیات البرنامج الثقافي للمؤسسة ومعدالت ) ١١(جدول رقم 
) .م ٢٠٠٨وحتى ١٩٩٨من  ( النمو خالل المراحل الثالث   

   لعالقات الثنائیةا 
     

     
     


         

 

 اھتمام المؤسسة بالتراث
        

 
  :)م٢٠٠٨ -٢٠٠٥(المرحلة الثالثة   

    
    

    
الجائزة 



-2000 
1998 

-2004  
2001 

-2008   
2005 

-2004 
2001 -2008 2005 
-2000 
1998 

-2004  
2001 

1  379 944 1704 %149 %81 
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(  مقارنة بعدد المتقدمین لنیلھا خالل المراحل الثالث الممنوحةائز یوضح الجو) ١٢(جدول رقم 
)م  ٢٠٠٨ -  ١٩٩٧  
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المكتبة
         

     
 

 
 یبین عدد ونوع ولغات الكتب والدوریات التي تم اقتناؤھا للمكتبة خالل الفترة)   ١٣( جدول رقم 

) م٢٠٠٨ –٢٠٠٥(   

  
 

 
   

1  9978 3542 2290 6323 

 
 

٥٨

 22133 

         
 

 
 لمركز ثقافة الطفل اقتناؤھایبین عدد ونوع ولغات الكتب والدوریات التي تم ) ١٤(رقم جدول 

) .م٢٠٠٨ – ٢٠٠٥(خالل الفترة   

  
 

 
   

2    -  

 2653 

       
 

 
 

لد مكتبة السعید ومركز ثقافة الطفیبین عدد روا)   ١٥( جدول رقم   
) .م٢٠٠٨  – ٢٠٠٥(خالل الفترة    

 
 
 
 
 
 

     

2005 19668 13401 3939 37008 

2006 19198 13888 2424 35510 

2007 22117 18940 4537 45594 

2008 17297 14608 1700 33605 

 78280 60837 12600 151717 
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عدد دور النشر وجنسیاتھا المشاركة في معرض الكتاب وتطور مساحة  یبین)   ١٦(  جدول رقم 
)م٢٠٠٨ – ٢٠٠٥(خالل الفترة  العرض فیھ  

 

 

  

  

     

     

     

     

 135  307 4546 


       

 
 

( خالل الفترة وفقًا لسیاسة دعم الكتاب الوطنيیبین عدد الكتب المشتراة )  ١٧( جدول رقم 
)م  ٢٠٠٨  -   ٢٠٠٥  

   

   

  507 

 
 

٦٠

 2007 524 

 2008 427 

 1859 
 

  المنتدى الثقافي    


 
  


     

     
 

 
  :مركز السعید للتراث 
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المسكوكات   
  

      
 

رواق السعید للفنون 


         
     
     

                                                           
األستاذ حممد قاسم عبداهللا الدبعي -  ٦

         


 
  

 
 

٦٢




–


      
    

        
         
  

 
 : مركز التدریب

   
          
        


  
          

        
636  

 

  الحاسوبقین بقسم التدریب على یبین عدد الملتح)  ١٨( جدول رقم 
  )م ٢٠٠٤- ٢٠٠١( خالل الفترة
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 636 
 

     
   

في  مركز التدریب الحاسوبیبین عدد الملتحقین بقسم )  ١٩( جدول رقم   
)م٢٠٠٨ – ٢٠٠٥(خالل الفترة   

   
   
   
   
   

 1045 
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العالقات الثنائیة  

 
      


    

      
 

اإلصدارات     
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  : خــالصــة أخــیــرة
      
   
         


   


       
       

  

 
 

٦٦

   

        

     
      
       
 

       
 

        
        



 

     

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

٦٧

: ع ــراجـمـال  
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٦٨

مشكالت ومحدودیة البحث العلمي في الجمھوریة الیمنیة 
وتأثیرھا على تطور جائزة المرحوم ھائل سعید أنعم التي تقدمھا 

  لثقافةمؤسسة السعید للعلوم وا
  

  : مقدمة

  
   
       

        
 

         





                                                           
: بيود عبد امللك احلداؤدا  ٧-
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  : جائزة المرحوم ھائل سعید أنعم
       

  
       

  
)م ٢٠٠٦ -١٩٩٧(یوضح الفائزین بالجائزة بین عامي   )١(جدول  
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یوضح مجاالت معوقات البحث العلمي من وجھة نظر الباحثین )٢(جدول  

   
   
   
   
   
   
   

      
         


 


 

 
 

٧٤

عینة البحث فأكثر من وجھة نظر% ٩٠یوضح فقرات المعوقات التي نالت  )٣(جدول 
  

 
•   
•   
•   
•   

 
•   

 
•   
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٧٥

  

   
 

    
 

  

      
 

 
 

        
 

 
 
    :٨وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

                                                           
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي٨ -


 

men.org http :// mohe ye 

  

 
 

٧٦
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٧٧

    
 

       
  

 
       


       
    

    
       

      
 


       

     
    


        
 

 
 

٧٨
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٧٩

    
 

 
  

 
 

٨٠

: ةــمـاتــخ  
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٨١

   
        

     
   


      

   

  
          

  
 

 
 

٨٢

: ، منھا مدخالت البحث العلمي:  أوًال  
• 

 
•   

 
•   

 
•      

 

•  

•  
:عملیات البحث العلمي، منھا: ثانیًا  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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٨٣

•        
 

•  

:مخرجات البحث العلمي، منھا: ثالثًا  
•  

•  

•  

•  

•  

         
        

   
 





       


 

 
 

٨٤

 
 اتخاذ

القرار
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٨٥

  :عـراجـمـقائمة ال

§       


     


 
§    


       

       
 

§    



 

§     
         
       

 
 

٨٦

       
 

§ 
 

§        


     


 
§ 

    
       

 
§       

        
       
 

§     
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٨٧

§       
       
 

§       
      

 

 
 

 
 

٨٨

 )دراسة تقویمیة لجائزة المرحوم الحاج ھائل سعید أنعم(
 

  : تمھید
 

       
       




        
        

 
                                                           

عبدالكريم عبد احملمود ناشر٩ -
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٨٩


         

       
 

 



 

    
     

 
  

 
 

٩٠

 : المقدمة
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٩١

  : الجائزة ومجاالتھا
     

     


         
    

         
      

 
     


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

٩٢

  
 


 

  
 

  

   
 


 

    
 

    
 

    

                                                           
 : جائزة جامعة صنعاء لألستاذ اجلامعي  - ١٠


         


          

            
    


 

http://www.suye.ac/gaesah_web/aboutus.html.  

:  جائزة رئيس اجلمهورية للبحث العلمي - ١١  
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٩٣

 
 

       
 

 
         

 

     
      

 

     


 

   
 

                                                                                                                            
 

          

       

  http://www.yemen.gov.ye/portal  

  

 
 

٩٤


       


        




       


 
        


         


 

      –
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٩٥


      

      
 

  :اإلعالن عن الجائزة
       

         


     


     
     


 

  


     


 
 

 
 

٩٦

  :مجاالت جائزة المرحوم ھائل
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٩٧


 

 
  :موضوعات الجائزة في المجاالت المختلفة

    
       

         
     

 
        

 
 

       
       


      
 

                                                           
: جائزة امللك فيصل العاملية ١٢-

       
http:Wikipedia.org/ web/aboutus.html 

 
 

٩٨
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٩٩

        
 

  :أعداد المتقدمین للجائزة
      




  
          




         
      

 
  :الفائزون بالجائزة

        
  

       



      

 
 

١٠٠


         


 

       


     


 
  :المزید من التكریم


        

 
  :تحكیم األبحاث




 


       
 

  :صندوق السعید لدعم البحث العلمي
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١٠١




        

       


         
         

 
 

      
 

  

         
        

 

     
 

 

 
 

١٠٢

:عــراجـمـال 
         –

 
         

– 

     
– 

 –    
–– 

 h p://www.shoman.org.jo/blog/?p=545  

٦-   en.html-1-.edu.eg/announcements/faisal/sectionhttp://www.menofia 

 
     


– 
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١٠٣

  تجارب عربیة ودولیة للجوائز
 

     : املقدمة: أوال











      



       

                                                           
ولقيناصر عبداهللا الع  - ١٣ 

      
        


 

  

 
 

١٠٤
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١٠٥

                                                           :تجارب عربیة وإسالمیة: ثانیًا 

                                                                        ١٤العلمي للتقدمة الكویت جوائز مؤسس)١(
       

        
      

    


       
        

       
    
     


                                                           

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ١٤-
 

      
       

     
        


           

http://wwwwikipedia.org/wiki   
 

 
 

١٠٦
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١٠٧

        
       


 

       



  




  


 


       
       

      
 

 
 

 
 

١٠٨

  .  في المملكة األردنیة الھاشمیةشومان دجوائز مؤسسة عبدا لحمی) ٢(


    

     


        
    

      
      

        


       





                                                           
شومانعبداحلميد  -١٥ 
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١٠٩

     


                                                 جائزة سلطان العویس دبي اإلمارات العربیة المتحدة  ) ٣(

     
        


 

- 


 


 

                                                           
: سلطان العويس  - ١٦


        

 
حتاد كتاب اإلماراتاة مجعي -  ١٧    

     


   
 

http://sharjahtourism.fi-demo.com  
 

 
 

١١٠




 



        

       


       
   


 

                                                                         لإلبداع الشعري            سعود البابطین زجائزة عبد العزی)٤(




                                                           
عبدالعزيز سعود البابطني -١٨
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١١١

       


       
     


      

          
      

 
         

   
 

        
       


 

         
  

        




 
 

١١٢

        
       

        
 

جائزة مبارك للدراسات اإلسالمیة                                                                        ) ٥(


       
      

    
  وقضایا العصر  جائزة رابطة الجامعات اإلسالمیة لفقھ اإلسالمي )٦(
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١١٣

      التركي نبن عبد المحس جائزة الدكتور عبد اهللا) ٧( 

     
  




 
 
      


جائزة وقف المستشار الدكتور محمد الفنجري ألفضل دراسات نظریة ) ٨(

.                                                                                                              وتطبیقیة لخدمة مصر


      



 

                                                           
:الرتكي نعبد اهللا بن عبد احملس ١٩-


 

   
         

http://www.ahlalhdeeth.com 
 

 
 

١١٤

 ً :اجلوائز العاملية : ثالثا  
جائزة نوبل                                                                                                 ) ١( 
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١١٥


      

 
  

    


جائزة الملك فیصل العالمیة                                                                               )٢(


       
 

 
 
 
 

         
        


      

 
    

 
 

 
 

١١٦

 ً                                                     :االستنتاجات : رابعا
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١١٧







      
       

         
  

 
 ً                                                             : التوصيات:  خامسا

         



 
  

       
       

 


 

 
 

١١٨
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١١٩

  
  

  : الثالث الفصل
  

  التوصیات

 
 

١٢٠

  
لمسیرة جائزة  میةیالتقیالتوصیات النھائیة لورشة العمل 

ھائل سعید انعم للعلوم واآلداب المنعقدة في / المرحوم الحاج
  مؤسسة السعید للعلوم والثقافة 

  ١٢/٢٠٠٩/ ٢٩ – ٢٨في الفترة  
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١٢١

     
 

       
        




        
 


        


       

      


 
 

        
        

 
 

        

 
 

١٢٢

        
       

 
 

      
 

  

 
   

 

   
 

 
 

 

  لجنة صیاغة التوصیات
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١٢٣

   أسماء المشاركین في الورشة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
 

 
١٢٤

  :أسماء اللجنة التحضیریة 
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١٢٥

 

 
 

١٢٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

١٢٧

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

