
 

 



 

                                                                          

 إلشراف العاما |

  د. عبد الرحمن بن غالب األهدل

 د.  هنادي بنت محمد بحيري 

 د.  دنيا بنت يوسف باداود

 

رئيس هيئة التحرير|   

دنيا بنت يوسف باداودد.    

 

هيئة التحرير|   

غالب األهدل بن عبد الرحمند.    

أحمد العالفبن د. فيصل    

     باز عمربن  عبد هللاد.  

محمد بحيري  بنتد. هنادي    

عّزت شرفبنت د. سمية    

ثابت الحارثيبنت د. نداء    

علي الصاعديبنت د. أميرة    

 د. معتوقة بنت محمد أبو النجا

 

 ذإعداد وتنفي |

 إيناس بنت فؤاد الصبان  أ.
 

 التدقيق اللغوي  |

 الناصر بن بدري أمين دد. عب

 

 ضيف زاوية لقاء مع باحث |

 بنت املرزوقي أبو حسين د. صفا
 

 مصادر واحة البحث العلمي |

 د. عبد الرحمن بن غالب األهدل

 أ.د أحمد بن محمد عش ي

 د. باسم بن يوسف الكاظمي

 د. عبد هللا بن محمد آل تميم

 د. عبد هللا بن عمر الباز

 

 
 

 الرسيني هللا عبد بن الوهاب عبد. د

 الشنقيطي مصطفى بن هللا عبد. د

 صيقل عبده بن علي. د

 بن أحمد الغامديعبد اإلله د. 

 عبد الهادي بن محضار عيدروس

 د. فيصل بن عوض بارويس

 د. محمد بن عبد هللا الصواط

 د. هنادي بنت محمد بحيري 

 د. سمية بنت عزت شرف

 د. آالء بنت محمد القحطاني

 أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني

 د. أماني بنت محمد الدوسري 

 د. دنيا بنت يوسف باداود

 املالكي د. زكية بنت صالح

 د. معتوقة بنت محمد أبو النجا

 د. مريم بنت مسلم املحمادي
 

 تصوير |

 هللاحبيب بن عثمان أ. 

 

ضيوف واحة البحث العلمي |  

 فدا عثمان بنت هيفاء .د

 سليم فهمي الصابور  عبدبن  محمد. د

 دردرة السعيدد. 

 الرويثي الكريم عبدبن  الهادي عبد. أ

 السريحي هللا عبد بن ماجدأ. 

  الحربي هنيدي أحمد بنت أمل. أ
   السلمي صالح صويلحبنت  عزه. أ
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بن غالب األهدل  نعبد الرحمالدكتور   

الهندسة الكهربائية املساعد أستاذ   

 عميد عمادة البحث العلمي

dsrdean@uqu.edu.sa 

 

 .يناجمع وصحبه آله وعلى آدم ولد سيد على والسالم والصالة يعلم، لم ما االنسان علم بالقلم، علم الذي هلل الحمد 

 

 حثالب عمادة اعمال ترصد وهي التوالي، على الخامس لعامها التاسع عددها في العلمي البحث واحة ايديكم بين نضع

 .سنوية نصف نشرة في التاريخي بتسلسلها العلمي

 

 عوديةالس الباحثة واستضافة باحث مع لقاء زاوية بإضافة العدد وتميز العدد هذا في العمادة أنشطة فعاليات تنوعت

 املشترك والنشر االبتعاث فترة في تجربتها من لالستفادة القرى  أم جامعة في م2018 لعام نشرا األعلى

 

 للمشاريع لدلي وأول  العلمي، البحث عمادة من املمولة الداخلية املنح ملشاريع دليل أول  بإصدار العدد هذا فترة تميزت كما

 األولويات تحديد بعد املتخصصة البحثية املجموعات انشاء طلبات استقبال في والبدء البحثية الكراس ي من املمولة

 .الثانية الدورة في ةالبحثي املحركات في التسجيل في الفائزة الكليات وتكريم االلكترونية العمادة أنظمة وتدشين البحثية

 

 باتالعقو  موضوع في عمل ورش وتقديم املجتمع خدمة في العلمي البحث عمادة مساهمة السابقة الفترة شهدت ولقد

 .ملجتمعا تخدم وتوصيات مبادرات الى والوصول  املكرمة مكة منطقة بمجلس االجتماعية اللجنة مع بالتعاون  البديلة

 

 ملوجزةا النشرة هذه إلخراج اإلعداد في واملشاركين التحرير هيئة وأعضاء لرئيسة الجزيل بالشكر أتقدم الختام، وفي

 الياتها.فع وأبرز  العمادة بجديد واطالعهم الباحثين مع التواصل الستمرارية

 ...العاملين رب هلل والحمد 

 



 

 

 
 

  

  ة دنيا بنت يوسف باداودالدكتور 

ملساعدعلوم الحاسب واملعلومات اأستاذ   

  الطالبات لشطر املعلومات تقنية عمادة وكيلة

  بعمادة البحث العلميواملعمارية  ُمدير مركز بحوث العلوم الهندسية وكيلة
 
سابقا  

dsrdes@uqu.edu.sa 

  

 

 ينأجمع وصحبه آله وعلى محمد سيدنا واملرسلين اءاألنبي أشرف على والسالم والصالة الرحيم الرحمن هللا بسم

 

 .... بعد أما

 

 الخامس موللعا النشرة من التاسع العدد لكم نقدم أن يسرنا العلمي البحث واحة نشرة تحرير هيئة أعضاء وباسم باسمي

 فترة في هـ1441 محرم 1 إلى هـ1440 رجب 1 من العدد هذا يغطيها التي الفترة معظم وقوع رغم. صدورها منذ التوالي على

  جاء أنه إال الصيفية اإلجازة
 
 في تماعيواالج البحثي فالحراك التدريبية، والدورات واألخبار الفعاليات من بالعديد زاخرا

 .علميال البحث عمادة وأخبار لفعاليات بالنسبة الحال هو وكذلك العام، مدار على يتوقف لم ككل الحبيبة جامعتنا

 

لع سيجد
ّ
 شتى في ديدةج بحثية دراسات تجاه األبواب بفتح تساهم التي الهامة الفعاليات من الكثير العدد هذا على املط

 وما ماعليهاو  مالها البديلة العقوبات مناقشة إلى العلمي، البحث في املرأة تمكين مناقشة فمن والتخصصات، املجاالت

 منطقة ختاري كدراسة الوطن مصلحة في تصب واضيعم لدراسة بحثية مقترحات لتقديم الدعوة إلى تضيفه، أن يمكن

، الجحفة
 
 .مثيل لها يسبق لم وسريعة واثقة بخطى يسير العلمي البحث أن نجد مثال

 

  العدد هذا يقدم
 
ضاف جديدة زاوية أيضا

ُ
 ةسعاد العدد لهذا وضيفتها ،"باحث مع لقاء" زاوية وهي مرة، ألول  للنشرة ت

 .الصيدلة كلية من ينحس أبو املرزوقي صفا/ الدكتورة

 

 
 
  وأخيرا

 
 لخدمة نتقاليوا العلمي البحث بعمادة واملعمارية الهندسية العلوم بحوث ملركز كوكيلة تكليفي مدة النتهاء نظرا

 دعمي سعادة رأسه وعلى العلمي البحث بعمادة العمل لفريق أتقدم املعلومات(، تقنية عمادة) آخر موقع من الجامعة

 لي ةالفرص إتاحة على وأشكرهم واالمتنان، والتقدير الشكر بكل األهدل عبد الرحمن/ الدكتور  العلمي البحث عمادة

 .هعلي باإلشراف أقوم الذي األخير العدد سيكون  األغلب على والذي العدد هذا تحرير ورئاسة بالعمادة مهامي إلكمال

 

  مرتين بالصدور  العلمي البحث واحة ستستمر
 
  تعالى، هللا بإذن سنويا

 
 بالنشرة اءلالرتق العلمي البحث عمادة من وسعيا

  يسرها فإنه ومحتواها
 
 :oasis_dsr@uqu.edu.sa النشرة إيميل على للتطوير ومرئياتكم مقترحاتكم تلقي دوما

 .... العدد هذا مع نترككم

باداود يوسف ُدنيا. د  

التحرير رئيس  
 

 د. ُدنيا يوسف باداود

 رئيس التحرير                                                                                                                                                                                



 

 العلمي البحث بعمادة اإلدارية والتكليفات التعيينات |
   

 هـ 07/07/1440

 باز محمد بن عمر  بن هللا عبدد. 

 
 
 تاملعلوما لشؤون العلمي البحث لعمادة وكيال

 هـ 07/07/1440

 الكاظمي علي محمد بن يوسف بن باسمد. 

 
 
 حواملن املشاريع لشؤون العلمي البحث لعمادة وكيال

 البحثية

 ه 10/07/1440

 املحمادي سالم بن مسلم بنت مريمد. 

 بعمادة االجتماعية العلوم بحوث مركز ديروكيلة م

 البحث العلمي 

 هـ 22/05/1440

 هنادي بنت محمد بحيري  د. 

عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة وكيلة 

 واالعتماد األكاديمي

 

 هـ 17/07/1440

 الشنقيطي محمد بن مصطفى بن هللا عبدد. 

 
 
حث عمادة البب وآدابها العربية اللغة بحوث ملركز مديرا

 العلمي

 هـ 24/07/1440

 تميم آل عايض بن محمد بن هللا عبدد. 

 العلمي البحث عمادة وكيل

هـ 4014/ 07/  26  

األهدل إبراهيم بن غالب بن الرحمن عبد د.  

 العلمي البحث عمادةعميد  

هـ 4014/ 11/  04  

النجا أبو  الدين عالء بن محمد بنت معتوقة د.  

 ةبعماد التطبيقية العلوم بحوث مركز ديرم وكيلة 

  العلمي البحث
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 ارباألخ

 رجبشهر 

 هـ1440/ 03/07

 البحث واحة نشرة من الثامن العدد صدور 

 العلمي
 اضغط هنا: للتصفح

 هـ1440/ 05/07

 عمادة في املقدمة التدريبية البرامج قائمة 

 2019-2016 عام من العلمي البحث

 هـ1440/  07/  06

 الحرمين خادم ندوة ينظم مكة تاريخ كرس ي

 التحدي مواجهة في اإلنجاز) الشريفين

 (واملستقبل
ظمت جامعة أم القرى ممثلة في كرس ي امللك سلمان لدراسات ن

خادم الحرمين " :تاريخ مكة بعمادة البحث العلمي اليوم، ندوة

اإلنجاز في مواجهة  العزيز.عبد ريفين امللك سلمان بن الش

، لدراسة تاريخ حياة امللك سلمان في عهد "التحدي واملستقبل

 ززيعبد العاملؤسس وأثرها في قيادته للمملكة، في قاعة امللك 

التاريخية بالعابدية، وذلك بحضور معالي مدير الجامعة األستاذ 

ن ر في الديوان امللكي واألميبافيل، واملستشا عبد هللاالدكتور 

الدكتور فهد السماري،  زعبد العزيالعام املكلف لدارة امللك 

الشريف، وعدد من وكالء  عبد هللاوأستاذ الكرس ي الدكتور 

الجامعة، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة 

 .الخولي، وعميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي

ن مع الي مدير الجامعة في كلمته، أن جهود خادم الحرمين وبيَّ

الحزم في تحقيق املنجزات و  زعبد العزيالشريفين امللك سلمان بن 

في مواجهة التحديات، جاءت مكملة لسياسة البناء التي انتهجتها 

 طيب- نعبد الرحمبن  زعبد العزياململكة منذ عهد املؤسس امللك 

ل مستقبل مشرق ألبناء الوطن، ج تسعى إلى بناء والتي-هللا ثراه 

اهتمامه عز الوطن وسعادة املواطن وخدمة الحرمين الشريفين 

وقال معاليه: "ها نحن  .ومناصرة القضايا اإلسالمية واإلنسانية

، ونمض ي في طريقه 2030نستشرف مستقبلنا بعيون رؤية 

اء بخطى ثابتة وهمم عالية، يقودها عراب الرؤية ولي العهد  الوضَّ

مين األمير محمد بن سلمان، بتوجيهات من خادم الحرمين األ 

الشريفين، ليواصل العمل الدؤوب نحو التحول بالوطن إلى قمم 

ل  ."املجد في كافة املجاالت
َ
وبدأ الدكتور فهد السماري، كلمته بَمث

الحزم أبو العزم أبو "- هللا رحمه- زعبد العزيكرره امللك 

، والذي تجسدت "لحسراتالظفرات، الترك أبو الفرك أبو ا

معانيه في جانبين، أولها: الحاضر الذي تشهده البالد في عهد خادم 

الحرمين الشريفين امللك سلمان في قيادته لها بالحزم والعزم، مع 

سياسة واضحة وشفافية كاملة، واآلخر: يشير بأن الترك ال يفيد 

، 2030الدولة، وإنما يهوي بها إلى الخسران، ومنه جاءت رؤية 

فيما أوضح معالي مدير  .لتبني املستقبل وترتقي بالوطن وأبنائه

جامعة الجوف األستاذ الدكتور إسماعيل البشري، خطوات 

امه في تطوير التعليم واهتم زعبد العزيومبادرات امللك سلمان بن 

التعليم " :بإنشاء منظومات تعليمية وثقافية، عبر ورقة عمل

، "عودآل س زعبد العزيسلمان بن ورهان املستقبل في فكر امللك 

استعرض فيها املبادرات النوعية التي قدمها امللك سلمان عندما 

ا ملنطقة الرياض آنذاك، في إنشاء جامعات ومكتبات  كان أمير 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%20(3).pdf
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تعليمية ووطنية، عالوة على اهتمامه بمواصلة استثمار التعليم  

ا ذل  ك إلىوالتدريب، لتخريج جيل قادر على خدمة الوطن، مرجع 

توظيف األساليب املطورة في تعليم األطفال وتعزيز مخرجات 

العملية التعليمية بما يتوافق مع سوق العمل، وهذا ما ترمي إليه 

ا األستاذ  .رؤية اململكة وتحدث وكيل وزارة التعليم العالي سابق 

الشبيلي، عن اجتهادات الباحثين والكتاب  نعبد الرحمالدكتور 

ملؤسس وجوانبه الفطرية التي أورثها ألبنائه في دراسة شخصية ا

تأثير التكوين األسري " :في قيادتهم للدولة، من خالل ورقة عمل

ا "في مواجهة التحديات زعبد العزيللملك سلمان بن  ، مستعرض 

فيها أبرز الكتب التي وصفت حياته وحكمته في معالجة التحديات 

 عن املدونات املستمدة م
 
ن ن حديث أبنائه عالتي تواجهه، فضال

واختتم الندوة  .حكمته في الجمع بين الحزم والعطف في تربيته لهم

أستاذ العالقات الحضارية بجامعة اإلمام محمد بن سعود 

ا الدكتور  الربيعي، باإلشارة إلى حكمة  عبد هللااإلسالمية سابق 

سنة،  60امللك سلمان املستمدة من املناصب التي توالها خالل 

ا ألبناء الوطن، دون أن ي ا قيادي  كرر أخطاءه، والتي صنعت منه رمز 

امللك سلمان وتوظيف التاريخ في " :من خالل ورقة عمل بعنوان

، التي أكد فيها أن الوراثة وحب "سياسته الداخلية والخارجية

القراءة ومحاورة كبار السن لالستفادة من خبراتهم، لها دور كبير 

معاليه ثم كرم  .البالديقود بها في حكمته وبناء شخصيته التي 

املتحدثين واملنظمين في الندوة، كما كرمت عميدة الدراسات 

 عبدالجامعية الدكتورة هالة العمودي، الفائزة بجائزة امللك 

الحياة " للكتاب الدكتورة إيمان كيفي، على كتابها زالعزي

، أحد "زعبد العزياالجتماعية في مكة املكرمة في عهد امللك 

اسات لدر  زعبد العزيصدارات العلمية لكرس ي امللك سلمان بن اإل 

 .تاريخ مكة املكرمة
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 هـ1440/ 07 /10

  تقدم العلمي البحث عمادة 
 
  برنامجا

 
 تطوعيا

  املكرمة بمكة التعليم إلدارة
بدعوة كريمة من سعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة املكرمة 

قدمت عمادة البحث العلمي  ارثي،األستاذ محمد بن مهدي الح

 في وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع، بالتعاون مع أمانة 
 
ممثلة

إدارة التعليم بمنطقة مكة املكرمة البرنامج التدريبي التطوعي 

"التعليم ومؤشرات األداء في ضوء  للقيادات التعليمية بعنوان:

وء على مكانة وهدف البرنامج إلى إلقاء الض ".2030رؤية اململكة 

التعليم في برامج رؤية اململكة االقتصادية التنموية، ودور املراكز 

البحثية في معالجة القضايا التعليمية بما يخدم أهداف الرؤية 

وتوجهاتها، وصياغة املبادرات االستراتيجية ذات املؤشرات 

بلغت عدد و  املتصلة بأهداف رؤية اململكة وتطلعاتها املستقبلية.

لبرنامج التدريبي خمس ساعات متواصلة، وقد تم ساعات ا

( سيدة من القيادات التعليمية النسائية 30تقديمه ملا يقارب )

 بمنطقة مكة املكرمة، حيث قدمت البرنامج سعادة وكيلة عمادة 

البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية 

مجموعة من وفي نهاية البرنامج تم صياغة  بنت عزت شرف.

املبادرات التي ترتكز على املعرفة والبحث العلمي واالستثمار، والتي 

تمكن العملية التعليمية والتربوية من تحقيق أهدافها املتكاملة 

مع أهداف ومؤشرات وزارة التعليم املتوافقة مع برامج رؤية 

 .2030اململكة 
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 هـ1440/ 07/ 11

 للمنح ملمولةا املشاريع لدليل األول  اإلصدار 

 العلمي البحث لعمادة الداخلية

 اضغط هنا: لالطالع على الدليل 

 هـ1440/ 07/ 11

ينظم ندوة علمية  الدن بن محمد املعلم كرس ي   

 األعمال ريادة حول  إضاءاتبعنوان 
م محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال بجامعة نظم كرس ي املعل

ندوة علمية بعنوان:  هـ،1440/ 7/ 11أم القرى، اليوم االثنين 

"إضاءات حول ريادة األعمال" بشركة وادي مكة للتقنية بمقر 

الجامعة في العابدية، بحضور نخبة من الخبراء والباحثين في 

لية ؤون األكاديمية بكوبين أستاذ ريادة األعمال ووكيل الش املجال.

األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال، الدكتور بابلو دي 

علم األعصاب في ريادة األعمال، األمر الذي سيساهم  هوالن، دور 

في مساعدة الباحثين لفهم عقل رائد األعمال وأبعاد تفكيره، 

ت اوكيفية اتخاذه للقرارات املختلفة، الفتا النظر إلى أن التقني

ا  ا مناسب  واألدوات املستخدمة في هذا العلم تمثل اليوم خيار 

وشدد  لدراسة الجوانب اإلدراكية والعاطفية لريادة األعمال.

وكيل التعليم التنفيذي بكلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة 

أهمية ريادات األعمال  وريادة األعمال، الدكتور عزام الرومي على

وخاصة للدول النامية، وتطرق إلى في القطاع االقتصادي، 

العوامل التي تمكن املرأة السعودية من إنشاء شركتها الريادية 

واختتمت الندوة بورقة عمل ملستشارة كرس ي املعلم  الناجحة.

محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال وأستاذ اإلدارة 

االستراتيجية املشارك بجامعة تكساس بالواليات املتحدة 

ة الدكتورة ليليانا بيريز نور دفيدت، عرضت فيها األمريكي

الدراسات الحديثة في املجال، مشددة على أهمية اقتناص 

الفرص الريادية، كما حثت رواد األعمال على تعزيز االنتباه وزيادة 

املوجودة في البيئة املحيطة إذا أرادوا النجاح،   قدراتهم االنتباهية

ا حول دور رأس املال االجتماعي، ونوعية  وركزت حديثها أيض 

العالقات التي يتمتع بها رائد االعمال، والعوامل الريادية املؤثرة في 

أشار أستاذ الكرس ي و  تأسيس الشركات الناشئة الناجحة.

أن الندوة تأتي ضمن أنشطة الكرس ي  الدكتور محمود فالته إلى

 لتأسيس بيئة ريادة األعمال من الناحية العلمية والبحثية، بما

ا بدعم معالي مدير الجامعة 2030 يتواكب مع رؤية ، مشيد 

 بافيل للكرس ي، وحرصه على تفعيل دور  عبد هللااألستاذ الدكتور 

 البيئة اإلبداعية والريادية بالجامعة.

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/internalgrantsreport.pdf
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 هـ1440/ 07/ 19

 لتحديد عمل ورشة تقيم العلمي البحث عمادة  

 القرى  أم لجامعة البحثية األولويات
/ 7/ 18ة البحث العلمي، يوم الثالثاء املوافق أقامت عماد

ورشة عمل ملناقشة األولويات البحثية لجامعة أم  هـ،1440

 إلطالق الدورة الجديدة للتقديم على منح 
 
القرى، وذلك تمهيدا

 ملتطلبات االعتماد األكاديمي ملعيار 
 
املشاريع البحثية، وتفعيال

حث العلمي الدكتور قدم الورشة سعادة عميد الب البحث العلمي.

األهدل، بحضور وكالء ووكيالت الدراسات العليا  نعبد الرحم

والبحث العلمي في الكليات، ناقش من خاللها محاور الخطة 

التي تعتبر  2030االستراتيجية للجامعة، ومرتكزات رؤية اململكة 

 مع 
 
انطالقة لألولويات البحثية للجامعة والتي تتالءم أيضا

كما استعرض سعادة العميد  مكة املكرمة. احتياجات منطقة

نماذج من األولويات البحثية في الجامعات السعودية، مثل 

جامعة امللك سعود، وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، 

وجامعة األميرة نورة، وجامعة جيزان، وجامعة املجمعة، وذلك 

لالستفادة من تجارب الجامعات في وضع املسارات البحثية 

خصصة، ووضع هوية لجامعة أم القرى تواكب القوة البحثية املت

هذا، وقد أطلقت العمادة استبانة  للباحثين في الجامعة.

الستطالع رأي الباحثين في أولويات بحثية مقترحة شارك فيها أكثر 

مشارك، وقد تم استخراج نتائج االستبانات وعرضها في  200من 

ر تشمل املجاالت واملحاو  ورشة العمل للوصول إلى أولويات بحثية

 .املختلفة، وتركز على تحقيق رؤية ورسالة جامعة أم القرى 

 

 هـ1440/ 07/ 19

 ملرأةا تمكين) ملتقى تقيم العلمي البحث عمادة   

 (العلمي البحث في
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقامت عمادة البحث العلمي في 

ث ين املرأة في البحشطر الطالبات بجامعة أم القرى ملتقى "تمك

رجب، والذي يتضمن  14العلمي"، وذلك يوم الخميس املوافق 

 .ورقة عمل من مختلف التخصصات األكاديمية 23مشاركة 

افتتح امللتقى بكلمة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة 

التي عرضت من خاللها واقع  سعادة الدكتورة هنادي بحيري 

أم القرى، وإحصائيات الدعم املالي البحث العلمي في جامعة 

للمنح البحثية املخصصة لشطر الطالبات من خالل برنامج 

كما تشرف الحفل بكلمة سعادة وكيلة الجامعة لشؤون  "واعدة".

الطالبات الدكتورة سارة عمر الخولي التي ركزت على ضرورة 

 االهتمام بالبحث العلمي ملا له من األثر في رقي الشعوب وتقدمها.

وناقش امللتقى واقع املرأة والصعوبات التي تواجهها في مجاالت 

البحث العلمي التي تهدف إلى تحقيق رؤية اململكة من خالل أربعة 

مناقشة تمكين املرأة في مجال البحث  املحور األول  تضمن :محاور 
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العلمي الشرعي واللغوي واالجتماعي والتربوي من خالل تقديم 

من مختلف امليادين الشرعية والعربية تجارب مختلفة لباحثات 

ومناقشة التحديات التي تواجه الباحثة في العلوم اإلنسانية 

والشرعية في جامعة أم القرى مع وضع الحلول املقترحة لزيادة 

 ،املحور الثاني وفي  النشر العلمي املعتمد في هذه املجاالت.

 استعرض الباحثات واقع املرأة في مجاالت البحث العلمي

والعلمي التقني والهندس ي في املاض ي والحاضر، ودورها في  الطبي

مواكبة التطور، باإلضافة إلى مناقشة املعوقات التي تواجه املرأة 

املحور  أما .2030في املجال العلمي الطبي لتحقيق رؤية اململكة 

في امللتقى فقد تم تخصيصه ملناقشة تمكين املرأة في مجال  الثالث

وبحوث التطوع، حيث ناقش الباحثات مدى  التطوع البحثي

وعرض تجربة جامعة أم  أهمية ثقافة التطوع في البحث العلمي،

القرى في تأهيل الكوادر البشرية في التطوع البحثي والتي نتج عنها 

 اعتماد الئحة للتطوع البحثي واحتساب عدد الساعات للباحثين.

شة يصه ملناقوالذي تم تخص باملحور الرابع، واختتم امللتقى

ث حي تمكين املرأة في مجال الدعم البحثي الداخلي والخارجي،

ناقش فيه الباحثات املعوقات التي تواجه تمكين املرأة عامة وفي 

ة مع مناقش الجامعات السعودية خاصة في تطوير البحث العلمي

سبب قلة األبحاث املدعومة للباحثات املتميزات مقارنة بالباحثين 

  العالمي.على الصعيد 

علــــــــــــــــى جــــــــــــــــدول الجلســــــــــــــــات والعــــــــــــــــروض التقديميــــــــــــــــة: لالطــــــــــــــــالع 

 الضغط هنا الرجاء

  

https://uqu.edu.sa/dsr/67925
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 ه 07/1440/ 21

 في بحثية مجموعة لتأسيس التقديم بدء    

 القرى  أم جامعة

 البحثيةلالطالع على القواعد التنظيمية للمجموعات 

  اضغط هنا 

غط اضلتحميل ملف )نموذج التسجيل في املجموعات البحثية(: 

 هنا

لرفع ملف )نموذج التسجيل في املجموعات البحثية( بعد تعبئة 

 الضغط هنا: بـ البيانات املطلوبة الرجاء الدخول على النموذج

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Implementing%20Regulations/DSR_RGR_IR.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9%20.docx
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9%20.docx
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/10967
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 هـ1440/ 07/ 25

 (الداخلية املنح برامج) على التقديم بدء

   اضغط هنا: لالطالع على األولويات البحثية

 هـ1440/ 07/ 28

 البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة وكالة    

 (ومسيرة سيرة التطوع) برنامج تطلق
ة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع أطلقت وكال

أمس  "التطوع سيرة ومسيرة"، بجامعة أم القرى، برنامج

هـ، بقاعة باشراحيل في مقر الجامعة 1440/07/27 األربعاء

بالزاهر، بهدف تسليط الضوء على الشخصيات األكاديمية 

ي فالبارزة في مجال األعمال التطوعية، والتعريف به وبأهميته 

 واستضافت تأهيل الكوادر البشرية في مجال البحث العلمي.

الوكالة مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة 

هيفاء فدا، لريادتها في تقديم العديد من األعمال التطوعية التي 

أسهمت بفاعلية في خدمة املجتمع عامة واألسرة على وجه 

 كريم الكليات الفائزة فيوتم على هامش البرنامج، ت  الخصوص. 

األعمال التطوعية، حيث حازت كلية التربية على املرتبة األولى، 

ا، أما كلية الدعوة وأصول  وحلت كلية العلوم االجتماعية ثاني 

ي كما تم تكريم الطالبات الالت الدين فجاءت في املرتبة الثالثة.

 دة، دحصدن املراكز األولى في األعمال التطوعية وفق معايير مح

 

منها: عدد الساعات التطوعية واألعمال املقدمة، فحصلت 

التربية  سمق-الطالبة غالية الرفاعي على املركز األول )كلية التربية 

اإلسالمية(، وكان نصيب املركز الثاني من حظ الطالبة نسيم 

املناهج وطرق التدريس(، أما املركز  قسم-الشريف )كلية التربية 

 سمق-بة نهلة محمد جميل )كلية التربية الثالث فذهب للطال

ا الطالبة رهف العتيبي  مناهج وطرق تدريس العلوم(، وكرمت أيض 

)كلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية(؛ إلتمامها جميع 

ن وم البرامج املقدمة من الوكالة بأعلى ساعات تدريب وتأهيل.

بجامعة أم جهة أخرى، أشادت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 

طوع الت لوكالة التطوعيةالقرى الدكتورة سارة الخولي باألعمال 

البحثي وبحوث التطوع، وما تغرسه من القيم والتوجيهات النبوية 

بين أروقة املجتمع الجامعي، فيما أفادت وكيلة وكالة عمادة 

البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية 

ى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية على شرف، أنهم يسعون إل

املساهمة في األعمال التطوعية، وتكللت جهود الوكالة بإنشاء 

وقد حظي البرنامج بحضوٍر فاعٍل من   فريق "غرس" التطوعي.

وكيالت العمادات والكليات، وعضوات هيئة التدريس والطالبات، 

 وعلى رأسهم وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة

الخولي، ووكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير الدكتورة 

  هنادي بحيري، ومتخصصات في األعمال التطوعية. 
 

 شعبانشهر 

 هـ1440/ 08/ 06

 نع والنهي باملعروف مرالعالي لأل  عهدامل يعقد  

ع م تعاون البالبحثية  األولويات ورشة املنكر

  العلمي البحثعمادة 
ي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر بالتعاون أقام املعهد العال

في شطر الطالبات ورشة عمل بعنوان:  عمادة البحث العلمي مع

البحثية للمعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن  )األولويات

ا.  حيث تهدف املنكر(، وذلك يوم الخميس الساعة العاشرة صباح 

 دم موضوعاتالورشة لوضع أفكار ومبادرات ملشاريع بحثية تخ

وتدعم الرؤية، وذلك بمشاركة باحثات من جامعة أم  الساعة،

القرى في مختلف التخصصات ذات العالقة، وبعض من الجهات 

مثل: الرئاسة العامة لشؤون املسجد الحرام، والهيئة  املستفيدة،

العاملية لإلغاثة والرعاية والتنمية، ومركز يسر النسائي، 

سسة إسعاد الوقفية، وإدارة سجون ومؤسسة أمنة الوقفية، ومؤ 

وقد أدارت الورشة سعادة  .العاصمة النسائية في منطقة مكة

 ان بنت إيم وكيلة معهد األمر باملعروف والنهي عن املنكر الدكتورة

 

https://uqu.edu.sa/dsr/68930
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مغربي، التي قدمت رؤية املعهد ورسالته وأهدافه  نعبد الرحم

ة لتحقيق رؤية اململكة، ووضحت أن محاور الورشة األساسي

   :تحاول أن تجيب على أهم األسئلة التالية

 دور بحوث معهـــــد األمر بـــــاملعروف والنهي عن  مـــــا هو

فـــــي تـــــحـــــقـــــيـــــق أهــــــداف الـــــجــــــامـــــعــــــة وتـــــلـــــبـــــيــــــة  املـــــنـــــكـــــر

  املجتمعية؟ االحتياجات

  ما هي مجاالت ومســـارات توجيه بحوث األمر باملعروف

  ة؟املجتمعي في تلبية االحتياجات والنهي عن املنكر

  وكيفيــــــة  للمعهــــــد العــــــالي يــــــات البحثيــــــةمــــــا هي األولو

  خاللها؟ استنباط مشاريع ومبادرات بحثية من

عدد من  ونتج عنها وقد انطلقت أعمال الورشة

ترتيب و  املقترحة لخدمة االحتساب واملشاريع البحثية املبادرات

ا لخبرات الباحثاتلألولويات البحثية جهات ال واحتياجات ، وفق 

قد اختتمت الورشة أعمالها بتقديم املستفيدة النسائية، و 

شهادات الشكر والتقدير للمشاركات، وتقديم الشكر واالمتنان 

 لسعادة عميد املعهد العالي الداعم لهذه الورش.

 

 هـ1440/ 08/ 06

املشاركة  تعمادة البحث العلمي ضمن الجها 

من جامعة أم القرى في املعرض واملؤتمر الدولي 

 للتعليم العالي 
الجهات املشاركة من جامعة أم القرى في املعرض واملؤتمر حرصت 

الدولي للتعليم العالي، على إبراز تميزها البحثي والعلمي لزوار 

املعرض، فعمد معهد البحوث والدراسات االستشارية بإبراز 

 مشاركته من خالل كتيبات تعريفية تتضمن خطته االستراتيجية 



 

18 
 

 يفكه من كوادر متخصصة لورؤيته ورسالته، إضافة إلى ما يم

االستشارية في مختلف املجاالت.  ويقوم املعهد بدور هام  الجوانب

 أحد ليكون  القرى  بأم وجاذب عبر منظومة واحة االستشارات

داع معهد اإلب أبرز  كماللجامعة  واالستشارية التعليمية الروافد

امللكية الفكرية  ومجاالت في نقل املعرفة دوره وريادة األعمال

وتحقيق  أما مكتب املبادرات .باإلضافة إلى االبتكارات العلميةو 

مبادرته البحثية والعلمية واملجتمعية التي  فقد عرض الرؤية

ستساهم في خدمة املجتمع والتعريف بالفرص التي يمكن من 

شركة  وركزت .2030 رؤية اململكة خاللها تحقيق مستهدفات

حاضنة " بـفي مشاركتها على التعريف  وادي مكة للتقنية

مكة الحتضان الشركات الناشئة  ومسرعة شركة وادي "نمو

لى أفكارها إ العقول املبتكرة وتحويل واالستثمار فيها، لجذب

واستعرضت عمادة البحث   .منتجات تسهم في خدمة الوطن

ات عمادة الدراس العلمي دورها في املجاالت البحثية املختلفة، أما

للزوار آخر برامجها املستحدثة وآليات  فقد عرضت العليا

برامج  بعرض القبول، كما قامت عمادة القبول والتسجيل

خادم  معهد أما الطلبة، البكالوريوس وآليات قبول  مرحلة

فقد عرض  والعمرة الحرمين الشريفين ألبحاث الحج

 .لخدمة ضيوف الرحمن مشاريعه البحثية آخر

 هـ1440/ 08/ 10

 تيجامع ملتقى في العلمي البحث عمادة مشاركة  

 الرؤية نحو واثقة خطوات

د الرحمن األهدل البحث العلمي الدكتور عبعمادة عميد شارك 

في ملتقى جامعتي خطوات واثقة نحو الرؤية والذي نظمه مكتب 

 جامعة أم القرى  إدارة املبادرات وتحقيق الرؤية في

 

 

 هـ1440/ 08/ 13

 ملناقشة ورشة تقيم العلمي البحث عمادة

 ألثريةا الجحفة قرية تاريخ في البحثية املقترحات
الة املراكز واملجموعات ممثلة في وك أقامت عمادة البحث العلمي

هـ، ورشة عمل ملناقشة 1440شعبان  12البحثية، يوم األربعاء 

املقترحات البحثية في تاريخ قرية الجحفة األثرية. وقد حضر 

 من مختلف املجاالت ذات العالقة 
 
الورشة أكثر من ثالثين باحثا

 )التاريخ، الجغرافيا، الدراسات اإلسالمية، الطب، األحياء، وغيرها

أدار الورشة سعادة األستاذ الدكتور عدنان  .من التخصصات(

الشريف الحارثي، والتي ابتدأت بعرض موجز عن موقع الجحفة 

وحدودها ومكانتها، كما استعرض الدكتور إبراهيم السلمي رئيس 

 ووكيل كلية الشريعة للتدريب وخدمة 
 
قسم التاريخ سابقا

ير ريخ الجحفة لتطو املجتمع، الجوانب التي يمكن بحثها في تا

املنطقة واالستفادة منها في السياحة التاريخية، عقب ذلك 

عرضت الدكتورة أميرة الصاعدي أستاذ الحديث املشارك في 

 
 
 بحثيا

 
معهد اللغة العربية لغير الناطقين مقترحا

الجحفة في السنة النبوية املكانة واألهمية " بعنوان

 الدكتور زين الجميعي  كما عرضت سعادة األستاذ ."واإلشكالية

 

https://vision2030.gov.sa/
https://wadimakkah.sa/
https://wadimakkah.sa/
https://twitter.com/nomow_sa?lang=ar
https://twitter.com/nomow_sa?lang=ar
https://uqu.edu.sa/hajj
https://uqu.edu.sa/hajj
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 يهتم بدراسة املقومات الطبيعية 
 
أستاذ الجغرافيا، مقترحا

للمنطقة مع دراسة سكان املنطقة واستغالل املوارد الطبيعية 

والبشرية في االستثمار السياحي البيئي. وناقش مفهوم السياحة 

ومقوماته سعادة الدكتور على القاسم أستاذ السياحة والفندقة 

معة أم القرى، وإمكانية االستفادة من آثار املنطقة في جا

باملحافظة عليها وتسويقها. وشاركت الدكتورة رابعة سجيني 

أستاذ تاريخ املالبس والتطريز في كلية التصاميم بأهمية دراسة 

الجحفة من الناحية االجتماعية والعادات والتقاليد والحرف 

م مة متحف سياحي يضوالزخارف واملالبس التراثية، واقترحت إقا

الحياة اليومية في منطقة الجحفة. كما اقترحت الدكتورة مها 

الجابري أستاذ أحياء النبات مجال دراسة التربة والنبات وتقييم 

آثار التنوع الحيوي في التضاريس الجغرافية مع االهتمام بمعالجة 

التربة لزيادة درجة الخصوبة وتحويلها إلى منطقة جيدة للزراعة 

لرعي. وعرضت الدكتورة نهالء حريري أستاذ طب املجتمع وا

والرعاية الصحية بكلية الطب لضرورة دراسة عينة من سكان 

منطقة ميقات الجحفة )دراسة وصفية مسحية( وتحديد 

الخصائص الديموغرافية لسكان املنطقة واملستوى الصحي 

ا استعرض األستاذ الدكتور محمد  والعوامل املؤثرة فيه. وأخير 

إدريس مجال العمران والهندسة لتطوير املنطقة وتحويلها إلى 

منطقة جذب سياحي أثري ألهميتها التي امتدت من عهد نبينا 

 .محمد صلى هللا عليه وسلم إلى العصر الحديث

 
 

 

 هـ1440/ 08/ 13

 نع لقاء  إلسالمية ينظم امركز بحوث الدراسات 

كة رابالش لشرعيةا البحوث في البحثية النزاهة)

مع الجمعية السعودية للدراسات الطبية 

 الفقهية(
م مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث العلمي 

َّ
نظ

بجامعة أم القرى، بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية 

النزاهة في " للدراسات الطبية الفقهية، حلقة نقاش بعنوان

 
 
وم األربعاء وذلك ي ،"البحث العلمي، البحوث الطبية أنموذجا

هـ، وقدمت فيها أوراق بحثية من كل من: فضيلة 1440/ 8/ 12

بن محمد السبيل، عضو هيئة التدريس بكلية  كعبد امللالدكتور 

الدراسات القضائية واألنظمة، والذي تحدث عن مفهوم النزاهة 

البحثية، وتأصيلها الشرعي، وأهم القضايا والنوازل الفقهية 

الدكتور أنمار بن محمد ناصر، عضو هيئة املرتبطة بها. وسعادة 

، وقد تحدث في ورقته 
 
التدريس بكلية الطب، وعميد الكلية سابقا

عن النزاهة البحثية في البحوث الطبية، وأبرز مظاهر اإلخالل 

وقد حظيت الورشة بمداخالت علمية من كل من: سعادة .بها

ذ واألستا األهدل، نعبد الرحمعميد البحث العلمي الدكتور 

بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور 

إسماعيل مرحبا، وأستاذ القانون الجنائي بكلية الدراسات 

 القضائية واألنظمة سعادة األستاذ الدكتور جالل الدين بانغا، 
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واألستاذ بكلية العلوم االقتصادية واملالية اإلسالمية فضيلة 

هيئة التدريس بكلية الطب الدكتور طارق عنقاوي، وعضو 

ووكيلة مركز بحوث  سعادة األستاذ الدكتور هاني املعلم،

الدراسات اإلسالمية سعادة األستاذة الدكتورة أفنان تلمساني، 

هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين ووكيلة املعهد  وعضو

يمان إ العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر سعادة الدكتورة

 سعادة األستاذة ، وعضو هيئة التدريس بكلية التربيةمغربي

وقد أدار الندوة عضو هيئة التدريس .الدكتورة صفية بخيت

بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور 

محمد الصواط، ووكيلة مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة 

وِفي نهاية .تلمسانيالبحث العلمي سعادة األستاذة الدكتورة أفنان 

حلقة النقاش تم تقديم الدروع التذكارية وشهادات الشكر من 

عمادة البحث العلمي والجمعية السعودية للدراسات الطبية 

 .الفقهية للضيفين الكريمين

 هـ1440/ 08/ 16

 البحث واحة) إلثراء تدعو العلمي البحث عمادة

 باملقاالت-التاسع اإلصدار- العلمي

 

 هـ1440 /08/ 16

 ازن التو ) ملتقي في العلمي البحث عمادة مشاركة

 (أفضل ملجتمع األمثل
 مادواالعت والجودة للتطوير العلمي البحث عمادة وكيلة مشاركة

 حثالب ونهضة السعودية املرأة" بعنوان علمية بورقة األكاديمي

( ضلأف ملجتمع األمثل التوازن ) بـملتقى" وواجبات مهام: العلمي

البات لشؤون الجامعة وكالةل التابع
ّ
 عالميال اليوم بـ احتفاء الط

 القرى  ام جامعة للمرأة
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 هـ1440/ 08/ 19

 رائد) البحثية املنح برامج في الدعم تقديم إعالن 

 (واعدة- باحث-

 هـ1440/ 08/ 19

 الدولي ظبي أبو معرض في العمادة مشاركة

 للكتاب
 السعودية كوميةالح الجهات ضمن القرى  أم جامعة شاركت

 ظبي أبو معرض في باإلمارات الثقافية امللحقية جناح في املشاركة

 نب محمد الشيخ السمو صاحب برعاية جاء الذي للكتاب، الدولي

 للقوات األعلى القائد ونائب ظبي أبو عهد ولي نهيان آل زايد

 لطانس بن زايد بن سيف الشيخ سمو الفريق وافتتحه املسلحة،

 ناحج زار وقد. الداخلية ووزير الوزراء مجلس رئيس بنائ نهيان آل

  األستاذ اإلمارات لدى الشريفين الحرمين خادم سفير الجامعة

 

 اشدر  الدكتور  السعودي الثقافي امللحق برفقة الدخيل، تركي

 الخاصة والجهات الجامعات من الزوار من ولفيف الغياض،

 رض،باملع معةالجا وفد رئيسة استقبالهم في وكان والحكومية،

 التطوع وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة وكيلة

 من مجموعة السفير إهداء تم وقد شرف، سمية الدكتورة

 السماء، من املكرمة مكة أطلس في ممثلة الجامعة، إصدارات

 السفير وأشاد. البحثية الكراس ي إصدارات من ومجموعة

 مبين الجامعة، جناح في شاهده بما الدخيل،
 
 وتراثها عراقتها ا

 الجامعة لوكيل شكره الوفد ونقل الراقي، العلمي وإنتاجها

 على الحربي، ثامر الدكتور  العلمي والبحث العليا للدراسات

 املحلية الثقافية املحافل في للجامعة الثقافي الظهور  لدعم حرصه

 ر الدكتو  األستاذ الجامعة مدير ملعالي الشكر كذلك والدولية،

 مةخد في الجامعة جهود إلبراز واملحفز الداعم افيل،ب هللا عبد

 بيظ أبو معرض أن بالذكر، الجدير. واملعرفة والثقافة املجتمع

 رفيهيوت ومنهي ثقافي برنامج تقديم إلى يهدف للكتاب الدولي

 تلفة،املخ الدولية الجهات مع بالتعاون  ومتميز، متكامل وتعليمي

 امللحقية جناح ضمن ركةاملشا السعودية الجهات عدد بلغ وقد

 .جهة( 25) نحو الثقافية
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 هـ1440/ 08/ 20

 كفاءات) لبرنامج تدريبية ساعة 2000 من أكثر

 الشرعية البحوث في( واعدة
 فعاليات هـ،1440/  8/ 19 املوافق األربعاء أمس يوم اختتمت

 ركزم أطلقها التي ،"الشرعية البحوث في واعدة كفاءات" برنامج

 تعاون بال العلمي البحث لعمادة التابع اإلسالمية راساتالد بحوث

 السنوية خطته ضمن الدين وأصول  الدعوة كلية وكالة مع

 الدراسات في ومخرجاته العلمي البحث بمهارات لالرتقاء

 بللتدري الدين وأصول  الدعوة كلية وكيلة وأوضحت. اإلسالمية

 يهف تنوعت جالبرنام أن داؤود بن سلمى الدكتورة املجتمع وخدمة

 من العشرين قرابة استقطاب من وتمكن البحثية، املهارات

 مينواملهت الشرعية التخصصات في التدريسية الهيئة عضوات

 ةاإلسالمي الدراسات بحوث مركز وكيلة وأكدت. العلمي بالبحث

 هذا نأ تلمساني، أفنان الدكتورة األستاذة العلمي البحث بعمادة

 في البحثية املهارات على للتدريب وعهن من األول  يعد البرنامج

 تم التي واإلحصائيات النتائج وأن الشرعية، التخصصات

 21 قدم حيث التوقعات، فاقت العام مدار على منه تحقيقها

 العام مدار على تدريبية ساعة 62 بواقع تدريبية، حقيبة

 كليات، عشر من باحثة 715 يقارب ما منه واستفاد الدراس ي،

 وورشتي تدريبية دورة 19و تطوعية، ساعة 200 فيه واحتسب

 يماف املستفيدين، رضا تقييم ملعدل االمتياز فيها وحقق عمل،

 .تدريبية ساعة 2113 الفعلية التدريبية ساعاته بلغت

 

 

 

 

 

 هـ1440/ 08/ 20

 القرى  أم جامعة سجلتها تطوعية ساعة( 5922)

 العلمية األبحاث لخدمة
 األبحاث لخدمة تطوعية ساعة( 5922) القرى، أم جامعة سجلت

 بحثيال للتطوع العلمي البحث عمادة وكالة إشراف تحت العلمية،

 قدمها ،(2018/2019) الجامعي العام خالل التطوع، وبحوث

ا( 611) ا كلية( 29) يمثلون  متطوع    عمادة وكالة وعملت.  ومعهد 

 ( 411) تدريب على التطوع، وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث
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ا  مدار على تقديمها تم تأهيلية برامج خمس على ومتطوعة متطوع 

 آفاق) برنامج شملت الحالي، الجامعي العام من الفصلين

 هيئة وعضوات ألعضاء واملقدم العلمي، البحث في( تطوعية

( التطوعي غرس لفريق التأهيل) وبرنامج بالجامعة، التدريس

 مراحل في عاتاملتطو  للطالبات واملقدم والثاني، األول 

 ملقدمةا البرامج إلى إضافة والدكتوراه، واملاجستير البكالوريوس

 لبحثا مهارات) برنامجي في واملتمثلة املكرمة، مكة تعليم إلدارة

(. 2030 اململكة رؤية ضوء في األداء ومؤشرات التعليم)و ،(العلمي

 التحكيم: الوكالة قدمتها التي التطوعية الخدمات وشملت

 تقديمو  امللتقيات، في البحثية واملشاركات والتنظيم العلمي،

 وتنسيق العمل، وورش العلمية، والبحوث البحثية، العينات

 تكليا منها استفادت وغيرها، العلمية، واملسابقات املعارض

 خارج التعليمية املؤسسات من ومجموعة الجامعة، وعمادات

 من ثاتوباح وباحثين املكرمة، مكة تعليم كإدارة الجامعة؛

 العزيز، عبد وامللك الرحمن، عبد بنت نورة األميرة" جامعات

 يالعلم البحث عميد وبّين". وغيرها خالد وامللك سعود، وامللك

  تسير العمادة أن األهدل غالب بن الرحمن عبد الدكتور 
 
 وفقا

 قيقتح تستهدف والتي التنموية، الوطنية الرؤية ملتطلبات

 تخدم التي القضايا على الضوء طوتسلي املجتمعية، املسؤولية

، املجتمع
 
 هاب تهتم التي القضايا أهم أحد التطوع ويعد بحثيا

 املواطنة روح وتعزيز املجتمعي الدور  إلبراز القرى؛ أم جامعة

 الجامعة وكيل سعادة األهدل الدكتور  شكر كما. واالنتماء

 مهدع على الحربي ثامر الدكتور  العلمي، والبحث العليا للدراسات

 أم عةجام مدير ملعالي الجزيل والشكر العمادة، ألنشطة املتواصل

 حثيثةال لجهوده بافيل، عمر بن هللا عبد الدكتور  األستاذ القرى 

 أوضحت جهتها، من. القرى  أم بجامعة العلمي البحث خدمة في

 لتطوع،ا وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة وكالة وكيلة

 من فريدة التطوعية الوكالة خدمات نأ شرف، سمية الدكتورة

 ةجامع توجد ال: "وقالت السعودية، الجامعات مستوى  على نوعها

 أم جامعة إال البحثية التطوعية الخدمات برصد قامت معنية

 نقلة ُيعد التطوعية، للساعات املرصود العدد أن كما القرى،

مّية
َ
 إلى- هللا شاء إن- ونهدف املجتمع، خدمة في للجامعة ونوعية ك

 مؤشر يحقق بما التطوعية والساعات املتطوعين عدد زيادة

 .الوطنية التنموية الرؤية أهداف

 هـ1440/ 08/ 24

 موسوعة معالي مدير الجامعة يدشن أول   

التابعة لكرس ي  القرآنية للهدايات عاملية

 الهدايات القرآنية
 نب هللا عبد الدكتور  األستاذ القرى  أم جامعة مدير معالي دشن

 هيو  القرآنية، للهدايات العاملية املوسوعة اليوم، بافيل، عمر

 اياتالهد لكرس ي تابعة وهي العالم، مستوى  على نوعها من األولى

 الهدايات ثقافة نشر بهدف العلمي، البحث بعمادة القرآنية

 لعزيزا عبد امللك بقاعة وذلك بها، والتعريف العالم حول  القرآنية

 الكليات عمداء من وعدد الجامعة ءوكال بحضور  املساندة،

  هللا عبد الدكتور  األستاذ الجامعة مدير معالي وأشاد .والعمادات

 الهدايات موسوعة فيه انفردت الذي العالمي بالبعد بافيل،

 بناء في للمشاركة العالم حول  جامعة 25 استقطاب بعد القرآنية،

ا املوسوعة، محتوى   وديةالسع بيةالعر  للمملكة الرائد للدور  منوه 

 ءأرجا لكافة املختلفة، علومه ونشر الكريم، القرآن خدمة في

 مهبط بشرف املقترنة القرى  أم لجامعة املكانية وللميزة املعمورة،

 الدكتور  العلمي، البحث عمادة عميد وأشار.  املكرمة مكة الوحي

 هال واملتوقع العلمية، املوسوعة ملخرجات األهدل، الرحمن عبد

ا 60 إنتاج ا، مجلد   أحزاب من بحزب يختص مجلد كل علمي 

 في كتب ما فرز  بعد قرآنية، هداية ألف 200 الستنباط القرآن،

ا 60 وتخريج تأهيل ثم ومن هدايات، من السابق
 
 30 من باحث

 .عالمال حول  القرآنية الهدايات بنشر مختصين مختلفة، جنسية

 ر الدكتو  ستاذاأل  القرآنية، الهدايات كرس ي أستاذ أفاد بدوره 

 على تقتصر لن العاملية املوسوعة مخرجات أن زمزمي، يحيى

 تطبيقية نماذج تنفيذ سيتم بل العلمية، الرسائل طباعة

 بلومد وتنفيذ العملي، بالشكل املوسوعة مخرجات من لالستفادة

 ترفيهيةو  تدريبية منتجات إلى باإلضافة القرآنية، بالهدايات خاص

عنى
ُ
 .واألطفال لألسرة لقرآنيةا الهدايات بنقل ت
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 هـ1440/ 26/08

 وطنية بيانات قاعدة يدشن( الزايدي كرس ي) 

 الروماتيزمي املفاصل التهاب ملرض ى
 كليةب والروماتيزم املفاصل أمراض ألبحاث الزايدي كرس ي أطلق

 وطنية، بيانات قاعدة أول  أمس، القرى، أم جامعة في الطب،

 ضور بح باململكة، الروماتيزمي املفاصل ابالته مرض ى تحصر

 ووكيل األهدل، الرحمن عبد الدكتور  العلمي البحث عمادة عميد

 اذوأست الغامدي، اإلله عبد الدكتور  البحثية للكراس ي العمادة

 شاركةوبم املعلم، هاني الدكتور  األستاذ عليه واملشرف الكرس ي

 يف الروماتيزمية األمراض استشاريي من مميزة وأكاديمية طبية

 الباطنة طب أستاذ وبين. الطبية والكليات املستشفيات مختلف

 أمراض ألبحاث الزايدي كرس ي على العام واملشرف والروماتيزم

 تاذاألس القرى، أم جامعة في الطب، بكلية والروماتيزم املفاصل

 يةاإللكترون النسخة تدشين أن املعلم، محمد بن هاني الدكتور 

 زمي،الروماتي املفاصل التهاب ملرض ى الوطنية ناتالبيا لقاعدة

 طبيةال الساحة إثراء في الزايدي، كرس ي من فاعلة مساهمة يعتبر

 املقدمة الخدمات بمستوى  االرتقاء شأنها من اململكة، في والبحثية

  املتبعة، العالج وأساليب
 
 لزايديا كرس ي لرؤية تجسيده عن فضال

 مجال في األبحاث إجراء في واملشاركة واإلشراف املساهمة في

ا باململكة، الروماتيزمية األمراض  على العمل يجري  أنه مؤكد 

 مرض ى على املشرفين لألطباء تدريبية تعليمية برامج تصميم

 يواكب ماب تنفيذها في واملشاركة وتطبيقها، الروماتيزمية األمراض

 جودة تحسين برنامج ضمنها من ،2030 اململكة رؤية برامج

 مراضأ ألبحاث الزايدي لكرس ي العلمي املنسق أكد بدوره.  ةالحيا

 تور الدك القرى  أم جامعة في الطب بكلية والروماتيزم املفاصل

 التهاب مرض ى بيانات لقاعدة الكبرى  األهمية حافظ، وليد

  دشنت، التي الروماتيزمي املفاصل
 
 البيانات هذه أن مضيفا

 بواألسالي بيةالط الخدمات مستوى  رفع في ستسهم الدقيقة

طر وفق العالجية،
ُ
ا سليمة، وطبية وبحثية علمية أ  أن ىإل مشير 

 لفتخت قد البحثية واملبادرات والبرامج العالجية الخطط وضع

 وغيرها، الجنينة العوامل ضمنها من كثيرة، عوامل باختالف

 
 
  املرض ى عدد أن مضيفا

 
 فقط مريض 600 من يقرب ما لدينا حاليا

 دةالقاع هذه تعميم إلى ونهدف فقيه، يمانسل. د مستشفى من

 لتهابا مرض ى جميع لتشمل الشبكة على طورناه الذي بالبرنامج

 شاريعامل مدير لفت جانبه، من. اململكة في الروماتويدي املفاصل

 ليةبك والروماتيزم املفاصل أمراض ألبحاث الزايدي كرس ي في

 ديهل الكرس ي أن الحازمي، أوس الدكتور  القرى  أم جامعة في الطب

 لمياع مرجعا ليكون  أقامها، التي وامللتقيات املبادرات من العديد

ا ا وبرنامج   بمرض ى الرعاية مستوى  ورفع املجال هذا في عاملي 

 البحث عمادة عميد وذكر.  السعودية في الروماتيزمية األمراض

 جامعة أن األهدل الرحمن عبد الدكتور  القرى  أم بجامعة العلمي

 ميةالعل الكراس ي من العديد بوجود تتميز الحمد، وهلل القرى، أم

 تساهم التي العلمية، البحثية وإسهاماتها دورها لها النوعية،

 بما امنوه الزايدي، كرس ي ضمنها ومن املجتمع، خدمة في وتساهم

 الجامعة مدير معالي واهتمام دعم من العمادة به وتحظى حظيت

 لعلياا للدراسات الجامعة وكيلو  بافيل، هللا عبد الدكتور  األستاذ

 .الحربي ثامر. د العلمي والبحث
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 هـ1440/ 27/08

 ركاتاملح بجائزة الفائزة الكليات تكرم القرى  أم  

 البحثية
 مدير بافيل، عمر بن هللا عبد الدكتور  األستاذ معالي رعى

 جائزة حفل هـ،1440/ 8/ 26 املوافق األربعاء يوم الجامعة،

 ةعماد أقامته الذي البحثية، املحركات في ةاملسجل الكليات

 يةالتاريخ العزيز عبد امللك قاعة في بالجامعة، العلمي البحث

 من أكد كلمه الجامعة، مدير معالي ألقى. الجامعية باملدينة

 العلمي البحث كفاءات تحسين على حرصت الجامعة أن خاللها

 راتبملا مختلف في والباحثات والباحثين الكليات مستوى  على

  يؤثر الذي املرموق  العلمي النشر وشجعت العلمية،
 
 رفع يف إيجابا

 يهمعال أشار كما العاملية، التصنيفات ضمن الجامعة تصنيف

 بتطوير الوطنية والحاجات األولويات نحو الجامعة بتوجه

 كما ي،التقن والتطوير العلمي للبحث التحتية والبنية األنظمة

 والتطور، رواالبتكا لإلبداع املناسبة ئةالبي بتوفير الجامعة تسعى

 في ثينالباح قبلة لتصبح بالجامعة العلمي البحث رؤية لتحقيق

 روالكواد العلمي البحث عمادة بدور  معاليه وأشاد. األمين البلد

 لىع للمحافظة إلكترونية أنظمة ووجود بها املتميزة البشرية

  ئيةاإلحصا البيانات واستخراج العمل إجراءات نمذجة
 
 وفقا

 رهاتطوي على وعملت العمادة أصدرتها التي التنظيمية للوائح

  معاليه شكر كما. املستمر
 
 لعلياا للدراسات الجامعة وكيل من كال

 من ومنسوبيها العلمي البحث عمادة وعميد العلمي، والبحث

.  يالعلم البحث إنجازات إلبراز املبذولة جهودهم على الشطرين

  الحفل لخال معاليه دشن كما
 
 البحث عمادة أنظمة من عددا

 املنح مالأع سياسات وتطبيق بإدارة املتعلقة اإللكترونية العلمي

 الطالعا تتيح التي األداء ومؤشرات اإلحصائيات وتوفير البحثية

 وةعال  القرار، دعم في الالزمة البيانات واستخراج األنشطة على

 احثينالب برت عن تفصيلية بيانات تتضمن قاعدة تنظيم على

 حصر خالل من املوثق، البحثي وإنتاجهم واهتماماتهم األكاديمية

 بيئة لىإ للوصول  وتوثيقها، الجامعة ملنسوبي املنشورة األبحاث

 على العمادة تعمل شفافٍة  وآليٍة  حوكمٍة  ذات إلكترونية عمل

 شينتد تم كما. املعلومات تقنية عمادة مع بالتنسيق تطويرها

 عريةالش املوسوعة ونظام التطوع وبحوث حثيالب للتطوع نظام

  يعتبر والذي اإللكترونية
 
 عام منذ بحثي فريق ملنجز تتويجا

 املراكز الجامعة، مدير معالي كرم الحفل، ختام وفي.  هـ1438

  األكثر الكليات جائزة على الحاصلة الثالثة
 
 ملحركاتا في تسجيال

  األعلى والباحثات والباحثين البحثية،
 
 لنشرا أوعية ضمن نشرا

 العلوم كلية حققت حيث. 2018 لعام ISI بيانات بقاعدة املدرجة

 الكليات جائزة في األول  املركز القرى  أم بجامعة التطبيقية الطبية

  األكثر
 
 العامة حةالص كلية تليها البحثية، املحركات ضمن تسجيال

 ركزامل يف التمريض وكلية الثاني، املركز في الصحية واملعلوماتية

 .الثالث
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 هـ1440/ 27/08

 ديمالتق فترة بتمديد يوجه الجامعة مدير معالي  

 البحثية املنح على
 نب هللا عبد الدكتور  األستاذ القرى  أم جامعة مدير معالي وجه

 داخليةال البحثية املنح على التقديم فترة بتمديد بافيل، عمر

 شهر فمنتص في التقديم فترة تنتهي بحيث ،(واعدة- باحث-رائد)

 تقويم حسب هـ،1440/ 9/ 15 االثنين يوم وذلك املبارك، رمضان

، عشرة الحادية الساعة القرى، أم
 
 يملنسوب الفرصة إلتاحة ليال

 املجتمع خدمة في تساهم بحثية مشاريع تقديم في الجامعة

 معاليه رعاية في التوجيه ذلك جاء. 2030 اململكة رؤية مع وتتواءم

  األكثر الكليات جائزة لحفل
 
 . العلمية ةالبحثي املحركات في تسجيال

 الرحمن عبد الدكتور  العلمي البحث عميد سعادة ثمن وقد

 البحثية للمسيرة دعمه في معاليه من التوجيه هذا األهدل

 .الكريمة البادرة لهذه شكره عن وأعرب للجامعة،

 شهر رمضان

 هـ1440/ 09/ 07

 حثالب عمادة مع بالتعاون  اإلنجليزية اللغة مركز

 (ةالعلمي البحثية املحركات) دورة يقيم العلمي
 مي،العل البحث عمادة مع وبالتعاون  اإلنجليزية، اللغة مركز أقام

 ملنسوبات موجهة دورة هـ،1440 شعبان 18 املوافق الثالثاء يوم

 أهمية توضح والتي ،" العلمية البحثية املحركات" بعنوان املركز

  العلمي، البحث مجال في املحركات هذه
 
 ماتمهت هن ملن خصوصا

 وقد. نهام الصحيح واالقتباس وتوثيقها ونشرها األبحاث مجال في

 في التسجيل ضرورة منها مهمة نقاط عدة الورشة تضمنت

 لـ نضماماال  وكيفية والعاملية، املحلية العلمية البحثية املحركات

Endnote-Google Scholar-Scopis، في منها االستفادة وكيفية 

 نيفتص ضمن الجامعة ترتيب لرفع وذلكالعلمية  األبحاث نشر

  الجامعات،
 
 خدمات على االطالع تم كما. 2030 روية مع وتماشيا

 تاملعلوما قواعد خدمة مثل ملنسوبيها الجامعة من مقدمة مفيدة

 ةشادياإلر  األدلة تصدرتها والتي العلمي البحث عمادة وخدمات

 .البحثية البيانات قواعد من مجموعة في للتسجيل

 هـ1440/ 24/09

 القرى  ام لجامعة العلمي بحثلا عمادة تهنئة  

 املؤسس ي االعتماد على لحصولها
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 هـ1440/ 29/09

 ةالثاني البيعة بذكرى  العهد ولي سمو تهنئة  

 شهر شوال 

 هـ1440/ 01/10

 رالفط يدع بحلول  العلمي البحث عمادة تهنئة 

 املبارك

 

 شهر ذو القعدة

 هـ1440/ 06/11

 ملناقشة القرى  أم بجامعة عمل ساعة( 27)   

 للسجناء البديلة العقوبات
ناقش ممثلون عدليون وتنفيذيون لألحكام القضائية آلية تنفيذ 

وضع بدائل إصالحية للعقوبات السالبة للحرية مع مسؤولين من 

، وأكاديميين، خالل لقاءات وزارة العمل والتنمية االجتماعية

( ساعة، امتدت ألربعة أيام، نفذتها عمادة البحث 27عمل ملدة )

العلمي في جامعة أم القرى بالتعاون مع اللجنة االجتماعية 

بمجلس منطقة إمارة مكة املكرمة. حيث شارك في اللقاءات: إمارة 

منطقة مكة املكرمة، ووزارة العدل، واملديرية العامة للسجون، 

والنيابة العامة، ووزارة العمل والتنمية االجتماعية، واملحكمة 

الجزائية في مكة، وأعضاء من مجلس منطقة مكة املكرمة، 

ومتخصصون وباحثون من جامعة أم القرى. وبين عميد البحث 

العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل، أن هذه الجلسات امتداد 

 امعة أم القرى بتاريخلورشة العقوبات البديلة والتي أقيمت بج

جمادى اآلخر املاض ي، لتحقيق حلول بديلة تحقق  15-16

 إلى أنه تم االتفاق على عدد من املبادرات 
 
اإلصالح، مشيرا

 
 
والتوصيات التي سيكون لها دور إصالحي يخدم املجتمع، مشيدا

بدعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد هللا 

ه اللقاءات. وأفاد وكيل عمادة البحث الدكتور بافيل ألعمال هذ

عبد هللا آل تميم بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن الجهود الحثيثة في 

املحافظة على أغلى ما يمتلكه الوطن الغالي رأس املال البشري 

واستصالحه؛ بما يحفزه لالنطالق نحو حياة إيجابية مفعمة 

مل من الفرد. وذكر بالعزم واملثابرة والهمة نحو بلوغ ما هو مؤ 

مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية الدكتور عبد الهادي 

العيدروس أن هذه اللقاءات التي عقدت بالشراكة مع الجهات 

 وجودة في املبادرات 
 
القضائية والتنفيذية لألحكام ستحقق تكامال

الوطنية لتطبيق البدائل اإلصالحية التي تشمل األحداث 

رفين بما يخفف من نسب العود للسجن، والبالغين من كال الط

وخفض نسب ارتكاب الجريمة، وإعادة تأهيل املدانين لحياتهم 

 الطبيعية.
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 هـ1440/ 18/11

 تدريبية ساعة( 30) تنفذ العلمي البحث عمادة   

 والباحثات للباحثين موجهة
 موجهة تدريبية ساعة ثالثين العلمي البحث عمادة أقامت

 وراه،الدكت بعد باحثي وخاصة الجامعة في والباحثات للباحثين

 البرنامج: العلمي البحث مراحل تغطي برامج ثالثة على موزعة

 في يلالتسج: دورات أربع وفيه العلمي، البحث بمهارات ُيعنى األول 

 هاراتم وأخالقياته، العلمي والنشر املؤتمرات البحثية، املحركات

 البرنامج ويركز. ةالبحثي املعلومات وأمن علمي، ملصق إعداد

 ملراحل لمفص شرح مع ناجح بحثي مقترح كتابة كيفية على الثاني

 وضوعم اختيار مرحلة: دورات ثالث في وذلك ومتطلباتها، الكتابة

 وتوزيع األهداف صياغة السابقة، الدراسات ومراجعة البحث

 نم واالستفادة النتائج وكتابة البحث تنفيذ ومرحلة املهام،

 متابعةو  للكتابة التقنية فبعنوان الثالث البرامج اأم. املخرجات

 لعلميةا الكتابة لغة في مقدمة دورة وفيها البحثي، الفريق أعمال

Latex، العلمي، البحث في املصورة البيانات عرض ودورة 

 لدوراتا استقطبت وقد. والعلمية اإلحصائية البيانات وتصنيف

 غوبل علمية،ال التخصصات مختلف من والباحثات الباحثين

 ( 86) البرامج لهذه الحضور  إجمالي
 
 الرتب مختلف من متدربا

 ميدع وأكد. املرفق البياني الرسم حسب توزيعهم كان العلمية،

 هذه أن األهدل الرحمن عبد الدكتور  سعادة العلمي البحث

 همل وتقدم الباحثين، وقت من الفائدة لتعظيم تسعى الدورات

 البحث إجراءات بمستوى  للرفع مملساعدته الالزمة املهارات

 ال لذيا املعتمد غير العلمي النشر وتجنب املرموق  العلمي والنشر

 عمادة وكيلة سعادة ثمنت كما. والجامعة للباحث بفائدة يعود

 ري بحي هنادي الدكتورة سعادة والتطوير للجودة العلمي البحث

 الرتب مختلف استقطبت حيث الدورات، لهذه املقدم الدعم

 تقدموت. الصيف فترة في والطالبات الطالب شطري  من لميةالع

 لىع األكفاء للمدربين والتقدير بالشكر العلمي البحث عمادة

 لعلميا البحث مجال في االحترافي التدريب في وتفانيهم حرصهم

 يوفق أن القدير هللا وتسأل الغالية، جامعتنا في للباحثين خدمة

 .البحثية أعمالهم في خطاهم ويسدد والباحثات الباحثين

 



 

32 
 

 
 

 

 

 

 حجةشهر ذو ال

 هـ1440/ 01/12

 حىاالض عيد بحلول  العلمي البحث عمادة تهنئة  

 املبارك
 تقبل املبارك، االضحى بعيد تهنئكم ان العلمي البحث عمادة يسر

 االعمال ومنكم صالح منا هللا
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 ضيف زاوية لقاء مع باحث

 

 االهتمامات البحثية للباحثة
 ماهي املجاالت البحثية التي تهتمين بها؟

البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية بشكل عام وتطور جيناتها 

 بشكل خاص 

 

 ماهي أبرز املجالت البحثية التي تتابعينها؟

البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية وتطورها باإلضافة الى 

 املسحية حول العالم وفي اململكةالدراسات 

 

 في مجالك 
 
ما هو أكثر املوضوعات البحثية املنشورة تأثيرا

 وملاذا؟

من وجهة نظري االبحاث املسحية التي تتابع تطور مقاومة 

ريطة توفر لنا خ ألنهاالحيوية  وحساسيتها للمضاداتالبكتيريا 

 البلد ككلو  واملناطقمستوى املستشفيات  ومقاومتها علىللبكتيريا 

ناسب للمرض ى بما يت الصحية املثلىالرعاية  في تقديممما يساعد 

 معهم بشكل خاص

 

 

 

 

 

اآلفاق املستقبلية للبحث العلمي من وجهة نظر 

 الباحثة
 

 ماهي طموحاتك البحثية املستقبلية في التخصص؟

ان تخدم ابحاثنا في هذا املجال الوطن عن طريق توفير احصائيات 

مرضانا بشكل خاص مما يساهم في تكوين ادلة  ومعلومات عن

للعالج خاصة بنا وبمرضانا مما يساعدنا في مكافحة خطر 

البكتيريا املقاومة للمضادات الحيوية الذي بات يهدد العالم 

 باسره

 

نات التي يحتاجها الباحث الجامعي من وجهة نظرك 
ّ
ماهي املمك

 لتحقيق اإلنجاز؟

كل ش يء فأهم ش يء للباحث هو اوال املصداقية واالمانة قبل 

مصداقيته ومن ثم يأتي االصرار على تطوير الذات في املجاالت 

املختلفة اللي تخدم الباحث كاستخدام البرامج املختلفة 

والتكنولوجيا الحديثة باإلضافة الى االحصاء وتطوير اللغة 

 االنجليزية

  

 ماهي أبرز النصائح التي توجهينها للباحثين والباحثات؟

الصرار وتحدي الذات ومخافة هللا في السر والعلن باإلضافة الى ا

البحث عن الفرص التي تتوائم مع احتياجات الوطن ليكون أثر 

 ابحاثهم أكبر 

 

 أسئلة أخرى 
( في األبحاث املنشورة خالل affiliationالحظنا أن انتماءك )

فترة ابتعاثك هو جامعة أم القرى، كيف استطعت إقناع 

معة االبتعاث بأن تضعي انتماءك لجامعة أم القرى في جا

 األوراق املنشورة؟

 في اتفاقي معهم كنت اعتمد على شقين الشق املالي والشق املعنوي. 

بما أنى مبتعثه من جامعة ام القرى واعتبر موظفة فيها فيجب 

اضافة انتمائي لجامعة ام القرى كجزء من التزامي املادي تجاه 

لشق املعنوي فكنوع من العرفان للجامعة إلعطائي الجامعة اما ا

الفرصة للدراسة في الخارج وتطوير ذاتي فكنت أصر على اضافة 

 انتمائي لجامعة ام القرى على كل االبحاث املنشورة. 

 جدولم أعرض اسبابي  والتقدير عنداالحترام  أجد ولألمانة كنت

 معارضة بعد ذلك.

 

  

 ثةبطاقة تعريفية عن الباح
 

 االسم: 

 صفا سعد املرزوقي أبو حسين 

 التخصص العام: 

 صيدلة اكلينيكية

 التخصص الدقيق: 

 عالجيات األمراض املعدية

 الجامعة التي تم التخرج منها: 

 جامعة امللك عبد العزيز-البكالوريوس 

 جامعة ماساشوستس للصيدلة والعلوم الطبية-املاجستير 

مركز ابحاث االمراض املعدية التابع ملستشفى -الة مالز 

 هارتفورد

 املنصب الوظيفي:

 لة االكلينيكية بكلية الصيدلةاستاذ مساعد بقسم الصيد 
 جامعة ام القرى 
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  مقاالت
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 المقاالت

لكتابة العلمية في الدراسات أطالل من ا

 اإلعالمية

 السريحي هللا عبد بن ماجد.أ 

  االجتماعية العلوم بكلية دكتوراه باحث
 قيقد بشكل تصف التي املهمة األسس من العلمية الكتابة تعد

 لباحثا يستهدفها التي والظواهر للحقائق العلمية التفسيرات

 ملكون ا العلمي دالسن على يعتمد علمي ودليل برهان وفق العلمي

 الهامة األمور  من يعد والذي علمية، ودالئل وأرقام حقائق، من

 ةالعلمي الكتابة إن. وموضوعية بتجرد علمية ظاهرة أية لبيان

 املجذاف هي ألنها املهارة هذه يطور  أن الباحث من تحتاج اليوم

 ساليباأل  وتتنوع العلمي، البحث ميدان في الكاتب به يبحر الذي

 لبالغيةا الرشاقة تبقى لكن والنوعي، الكمي بين العلمية ةاملنهجي

 ومن. عنها التعبير وطرق  العلمي، البحث املنهج باستخدام

 ملنهجا الخطوات بعد مراعاتها يجب التي العلمية الكتابة خطوات

 بها، ةاملتعلق والدراسات البحثية، الظاهرة تاريخ ومعرفة العلمي،

 عن يرالتعب يمكن وكيف لبحثية،ا للتساؤالت الباحث فهم ومدى

 الدالئل على معتمد مباشر بأسلوب العلمية البحث خطوات

 ماليو  املعاصرة املحددات إن. ورشيق قصير بشكل والبراهين

 يجمز  هي واإلعالم االتصال دراسات ميدان في البحثية للظواهر

 الحتجاز حدث دليل وأكبر الرقمية، البيئة إرهصات من أصيل

 التواصل وسائل كانت دقائق بعد نائية قرية في يالندت في الصبية

 الكالسيكية، الكبرى  اإلعالم لوسائل املغذية هي االجتماعي

 يف كبير بشكل تؤثر املهنية للممارسات اإلعالمي واإليقاع

 املواطن، صحافة زمن ظل في ومسيرتها اإلعالمية، الدراسات

 من دالب اهرةظ أية في البحث عند صحيح. االجتماعية والشبكات

 ،البحث في العمل ومنهجية واملكانية، الزمانية، الحدود ضبط

 لوسائطل أتاحت التفاعل نوعية لكن للبحث، املستهدفة والعينة

 رةاالستما بين أكبر تفاعلية االجتماعية والشبكات الرقمية

 البحث، جنتائ على كبير بشكل تؤثر والتي واملبحثوين البحثية

 تمارةاالس في التساؤالت ضبط على حريصا ثالباح يجعل ما وهذا

 الظاهرة واقع عن ومعبرة األفهام، من قريبة لتكون  البحثية؛

 لبتحلي الهمم شحذ يحاول  الباحث أن نجد ذلك وبعد البحثية،

 يفها،وتصن للبيانات، الجدول  ووضع إحصائيا، االستمارة محتوى 

 هذه تةقارنوم النتائج هذه على التعليق ثم جداول، عبر وترتيبها

 اليوم اإلعالمية الدراسات إن. الدراسات من سبق بما النتائج

 نحو اليوم فالحاجة مضت؛ عاما 50 عن متغيرة سماتها أصبحت

 لعديدا أغوار لسبر واملستقبلية والنقدية، الكيفية، الدراسات

 عالمياإل  البحثي املجال في القفزات هذه تنجح ولن القضايا، من

 والخاصة الحكومية اإلعالمية ملؤسساتا مع بالتعاون  إال

 أكبر ومن نوعية، معرفة إلنتاج جمهورها من جزء بإستثمار

 يالذ اإلعالم وزارة من الرقمي اإلعالم مؤشر هو تمت التي الجهود

 معلومات ليوفر دوري، بشكل يصدر تقرير: بأنه تعريفه تم

 الرقمي، والنشر اإلعالم بمجالي التوجهات أحدث عن مرجعية

 في رالقرا صانعي لدعم موثوقة معايير توفير إلى املؤشر يهدفو 

 رفيةح أكثر بشكل ألعمالهم التخطيط في الرقمي اإلعالم صناعة

 هي اإلعالمية للدراسات اليوم املحددات أهم من إن ختاما

 بلورةل االجتماعي؛ املال برأس وربطها واإلبداع، والريادة، االبتكار،

 ش يال البحثي واملجتمع نسانيةلإل يضيف جديد معرفي نتاج

  .الكثير

 عاتللجام العاملية والتصنيفات العلمي البحث 

 سليم فهمي الصابور  عبد محمد. د 

  بالجموم الجامعية بالكلية-أستاذ مشارك 
 جامعاتلل العاملية التصنيفات معايير أهم العلمي البحث يعتبر

 راسةد درتص حين العشرين القرن  بداية إلى بدايتها تعود التي

 الجامعات ورتبت ،"الناس أفضل يدرس أين" بعنوان بريطانية

 ذلك يف بريطانيا في البارزة الشخصيات من خريجيها عدد بحسب

 في مرات عدة الدراسة هذه مثل صدور  من الرغم وعلى الوقت،

اا تالِق  ولم تنتشر، لم الفكرة أن إال ذلك في مختلفة أماكن  هتمام 

ا ا مجتمعيًّ  US News & World Reportمجلة بدأت ىحت واسع 

 معا األمريكية الجامعات ألفضل تصنيفها إصدار األمريكية

 صنيفبت بريطانيا في الفكرة تكررت أعوام بعشرة وبعدها ،1983

Times Good University Guide ، من األخير العقد مدار وعلى 

 وبدأت واالزدياد، التوسع في الفكرة بدأت املاض ي، القرن 

 خاصة،و  حكومية جامعات ترتيب في وبريطانية أمريكية يفاتتصن

 نيفاتتص تصدر التي العالي بالتعليم املهتمة املؤسسات وعدد

 يتزايد أصبح العالم مستوى  على الجامعات" أفضل" ترتيب

ا يصدر وجميعها باستمرار،  ومنذ العام، من األخير الربع في سنويًّ

 أهم من لتصبح جامعاتال بتصنيفات االهتمام بدأ الوقت ذلك

ا العالي التعليم مناخ في الظواهر  ضهغر  تصنيف فلكل عامليًّ

 الإ الخاصة، ومعاييره املستهدف، وجمهوره إنشائه، من الخاص

 اديمياألك التصنيف ظهور  مع إال يبدأ لم عليها اإلعالم تركيز أن

 Academic Ranking of World Universities العالم لجامعات

(ARWU) دايةب الصينية تونج جياو شنغهاي جامعة تصدره ذيال 

 هو التصنيف إنشاء من األساس ي الغرض وكان م،2003 عام من

 حسينت أجل من العاملية بنظيراتها الصينية الجامعات أداء مقارنة

ا، أدائها  ماالهتما هذا باستقطابه املسؤولون  فوجئ وقد عامليًّ

 Times العالي لتعليمل التايمز مجلة تصنيف ظهور  ثم .العالمي

Higher Education (THE) من وتقوم م،2004 عام البريطانية 
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 جامعة 100 أفضل بتصنيف العالي للتعليم التايمز مجلة خالله

 يضاأ وهي املجلة، تعتمدها التي للمعايير وفق وذلك العالم، في

 خمسين نشأتها على يمر لم جامعة 100 أفضل بتصنيف تقوم

 ليكواكاري شركة مع بالتعاون  تصدره بدأت م2005 عام وبعد عام،

 ،2010 عام الشركة مع تعاونها املجلة أنهت ثم ،( QS) سيموندس

 هو QS وتصنيف الخاص، تصنيفه إصدار في منهما كل وبدأ

 على ينشر والذي العالم، في جامعة 800 ألفضل سنوي  تصنيف

( Quacquarelli Symonds) سيموندس كواكواريلي شركة يد

 Thomson مع التعاون  في املجلة وبدأت العالي، بالتعليم ختصةامل

Reuters  
 

 الويبومتركس تصنيف أما. QS من بدال

((Webometrics لتقييم األسباني املركز عن يصدر الذي 

 12000 من أكثر يغطي ترتيب وهو CSICواملعاهد الجامعات

 أداء قياس على ويعتمد العالم، مستوى  على عالي ومعهد جامعة

اتص اعتباره ويمكن اإللكترونية، مواقعها خالل من الجامعات  نيف 

 ظهر الذي U-Multirank تصنيف أما. اإللكتروني الجامعة ملوقع

 نع بيانات قاعدة فيوفر األوروبي االتحاد من بدعم م2014 عام

 كلبش اإلنترنت على موقعه على ويعرضها أجمع، العالم جامعات

 يرتبهاو  الجامعات، ليقارن  املوقع؛ مملستخد املجال ليترك مبسط؛

 صنيفالت هذا أن من وبالرغم الشخصية، ومعاييره ألولوياته وفقا

 و QS بعكس الجامعات صيت عن الرأي باستطالعات يعتد ال

THE العاستط يعتمد أنه إال االستطالعات بتلك يعتدان اللذات 

ا داخلها، التعليم عن جامعة كل من الطلبة آراء  ال هلكون ونظر 

 فهو ذا؛ل لديه، املتوفرة للمعلومات وفقا للجامعات ترتيبا يصدر

 اتالجامع بعض ترفض وبالتالي واإلعالم، للصحافة جذاب غير

 األوروبي االتحاد يدعم كما ببياناتها، وإمداده معه التعامل

 فقط، األوروبية الجامعات بتصنيف الخاص U-Map تصنيف

 أكثر ناآل  تبلغ وهي للجامعات، العاملية التصنيفات أعداد وتزداد

ا 25 من ا، تصنيف   بمرور ةالبحثي منهجياتها بتطوير وتقوم عامليًّ

 يذكرها يالت وسلبياتها مشاكلها وعالج مصداقيتها، لتأكيد الزمن؛

 األقوى  يه املقال بهذا املذكورة التصنيفات تبقى ولكن منتقدوها،

ا   .تأثير 

ة األخطاء من  ائعةال البحثّية العلميَّ
ّ
 ابةكت في ش

 (5) العلمّية الّرسائل

 فدا عثمان هيفاءد.  

ّية والّنقد البالغة قسم-املشارك األستاذ
ّ
 بكل

 لشؤون الجامعة وكيلة مستشارة-العربّية اللغة

البات
ّ
 الط

 يف مراعاتها يجب مهّمة أمور  عدة عن الّسابقة املقالة في تكلمنا 

 :أهّمها من العلميّ  البحث

روط الّرسالة،/لبحثا عنوان اختيار
ّ
 في توافرها الواجب والش

 بعض وقوع كذلك وذكرنا صياغته، إحكام وأهّمّية العنوان،

 هبحث عنوان يجعل قد بعضهم أّن  وهو شائع خطأ في الباحثين

ا الّرئيس ا عنوان   باحثها،م أو فصولها، أو رسالتها، أبواب ألحد فرعي 

ا شابه ما أو مطالبها، أو  البحث عنوان ألّن  وذلك هذا، من شيئ 

 في ردت التي العناوين جميع تحتها يندرج التي املظلة هو الّرئيس

 عنوان على مشرفه أو مرشده مع الباحث استقر أن وبعد .العمل

ا عليه يجب البحث  على العنوان هذا بعرض يقوم أن إجرائي 

 االختصاص ذات واملعاهد والكليات األقسام من املناظرة الجهات

 دراسته، عدم أو املوضوع دراسة من للّتأكد لعملا موضوع في

ا، مهّمة إجرائّية خطوة وهذه  الّسعودّية الجامعات في ويكتفي جد 

الب يحصل أن
ّ
 للّدراسات فيصل امللك مركز من براءة على الط

الب يعطي العربّية البلدان بعض وفي والبحوث،
ّ
 خطابات الط

ّيات عجمي إلى موضوعه عنوان تحمل كليته من رسمّية
ّ
 الكل

 أو عاملوضو  دراسة بعدم رسمّية إفادة ليعطوه بلده؛ في املناظرة

 ململكةا في املعتمدة الطريقة اختبار في مهّمة وقفة وهنا دراسته،

 يقوم أظن فيما فيصل امللك مركز ألّن  وذلك؛ الّسعودّية، العربّية

ا بالبحث ا آلي   عنوان عن يبحث فهو هو، كما البحث عن ونصي 

  املوضوع، دراسة عدم إلى إشارة هذا نتائج في وليس ،محّدد
ّ
 ماوإن

 البحث، عنوان كلمات وفق املوضوع دراسة عدم عن إجابة يكون 

 وعاملوض دراسة في بها الجزم يمكن ال عقيمة طريقة فهذه ولذا؛

الب يأخذ ثم عدمه، من
ّ
  ليكون  الخطاب هذا الط

 
 عدم على دليال

 يقةطر  عن البحث املختّصة ماألقسا على ويجب املوضوع، دراسة

ا تكون  مناسبة أخرى   وسوف عدمه، من املوضوع لدراسة معتمد 

ا الّتمثيل سبيل على أذكر  رةالفك تحمل التي الّرسائل من عدد 

 راءةب ذلك يعني فهل العنوان، في مختلفة بكلمات لكن نفسها

 سبيل على الّدراسات هذه ومن ، الّتكرار من املتأخر الباحث

 : املثال

 .الكريم القرآن في البالغّية الّصورة -

 .الكريم القرآن من األخير الّربع في البالغّية الّصورة -

 .امللك سورة في البالغّية الّصورة -

 .الفاتحة سورة في البالغّية الّصورة -

 متفرقة، أماكن في دراساتها تّمت قد موضوعات أربعة فهذه

 األّول  عاملوضو  ألّن  وذلك؛ ّول،األ  املوضوع بعد فيها الّتكرار ويالحظ

،ك الكريم القرآن في البالغّية الّصور  جميع بدراسته شمل قد
 

 امال

انّية الّدراسة أّما
ّ
 اسةلدر  القرآن من األخير الّربع خّصصت فقد الث

الث الباحث وخصص فيه، البالغّية الّصور 
ّ
 امللك سورة الث

 الفاتحة سورة األخير الباحث وذكر البالغّية، الّصورة لدراسة

 
 

الثة األعمال عن ويغني البالغّية، الّصورة لذكر مجاال
ّ
 يرةاألخ الث

، القرآن لشموليته وذلك األّول، املوضوع
 

 القرآن فربع كامال

 الف بدراسته؛ األّول  الباحث قام مّما الفاتحة وسورة امللك وسورة
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  العمل تكرار إلعادة مسّوغ
ّ

ب هناك كان إذا إال
ّ
 عيديست علمي متطل

 من مقبولة تكون  علمّية مسّوغات وفق املدروس دراسة إعادة

 .املجال في املختصين نظر وجهة

 .صلة وللحديث

 العليا الدراسات وطالب العلمي البحث 

 الرويثي الكريم عبد الهادي عبد أ.

 جامعةالكوارث  أبحاث مركز _ دكتوراه مرشح

 العلوم كلية-القرى  أم جامعة من مبتعث- دالوير

 التطبيقية يةالطب
 املجتمعات، تقدم دعائم من العلمي البحث أن شك ال كال ش

 تحليلو  الظواهر، واكتشاف املعرفة، بآلية الكتسا كونه في وذلك

 دعم إلى الدعوة زالت وال كانت، ولذلك؛ .الحلول  إليجاد املشاكل؛

ا األبحاث  ورجال والخاصة، العامة املؤسسات اهتمام تنال ماديًّ

 ذلك هو العلمي البحث في األساس ي العامل أن األعمال غير

 من يحتاج الذي وهو أدواته، وتعلم على تدرب، الذي اإلنسان

 ثناءأ مسيرته في يدعموه أن العلمي بالبحث املهتمين الداعمين

 مستوى  إلى العلم طالب يصل حين .العليا الدراسات مرحلة

 ملع ادإيج منه تتطلب عمرية مرحلة في يكون  العليا الدراسات

 مل إن-يلهيه قد العمل هذا عن البحث ولكن بيته، أهل ليعول 

ا يثنيه  امعيةالج الدراسات في العلمية مسيرته إكمال عن – تمام 

 يأ في العلمي البحث مسيرة من يتجزأ ال جزء هي التي العليا

 افغالب   والعلم املعيشة، بين التنافس يكون  وحينما. مجتمع

 لالحتياجات وما سل هرم نظرية حسب املعيشة ستكسب

 . البشرية
 
 اتالدراس طالب تضمين في يكمن الحل الحل؟ أين إذا

 التدريس ئةهي أعضاء من للباحثين املقدمة البحثية املنح في العليا

 مدعومين يكونون  العليا الدراسات طالب من فجزء. بالجامعات

 ورواتبهم الدراسية، مصاريفهم البحثية، املنح هذه خالل من

ا وليس جزئي عمل أساس على تحسب التي– هريةالش
 
 ك تفرغ

 
 –امال

 اتالوالي في السائد النموذج هو هذا البحثية، املنحة من تدفع

 عمد في ساهمت التي املهمة العوامل أحد وهو األمريكية، املتحدة

 الجامعات في واحد آٍن  في العليا الدراسات وبرامج األبحاث،

ا األمريكية،  من فالباحث. منها البحثية الجامعات وخصوص 

 نحةامل على يقدم األمريكية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء

 – ثرأك أو اثنين الغالب في – معين طالب عدد ويضمن البحثية،

 من نأ ترى  للبحث الداعمة واملؤسسة البحث، ميزانية مقترح في

 الطالب، هؤالء تدريس هو البحث لدعم املهمة األهداف

 في ليةعم خبرة اكتسابهم مع العليا الدراسات برامج من وتخريجهم

 تمي وعليه. العلمية تخصصاتهم توافق العلمي البحث مجاالت

 واملصاريف البحث، مشروع يتطلبها التي املصاريف تغطية

 في تهمشارك خالل رواتبه مع البحث في املساعد للطالب الدراسية

 صلف في ياألساس  للباحث الشهري  للراتب باإلضافة– البحث

 ريفمصا املدفوعات هذه وتعتبر البحثية، املنحة من –الصيف

ا وهناك مباشرة،  من خصمها يتم مباشرة غير مصاريف أيض 

 البحثي الفريق استخدام مقابل في الجامعة لصالح البحثية املنحة

 ذات يةتكامل عملية هنا فالعملية الجامعة، في واملعامل للمكاتب،

 أداةك العلمي البحث بين الحتمي لتوافقا على تؤكد شاملة رؤية

م اإلنسان تطوير وبين املعرفة، الكتساب . ألداةا تلك على كَقّيِ

ا، ا، وليس وأخير   من العليا الدراسات طالب دعم أن شك ال آخر 

 البحثي التقدم في األوحد العامل ليس البحثية املنح خالل

 البحثية، املراكز زيادة: مثل أخرى، عوامل فهناك للمجتمعات،

 لمي،الع البحث مجال في املقدم الدعم وزيادة كفاءتها، من والرفع

 لعامةا واالستبيانات البيانات، توفر داعمين شركاء عن والبحث

 من ثينالباح وتحفيز لها، الوصول  وسهولة وجاهزيتها، للباحثين،

 العلمي، بالبحث العالقة ذات اإلدارية اإلجراءات تسهيل خالل

 الذين التدريس هيئة أعضاء على التدريس ي لالحم وتخفيف

  .بحثية مشاريع لديهم

  ةالتاريخي الدراسات في الكمي املنهج استخدام

 الحربي هنيدي أحمد أمل .أ

 شريعةال كلية-الحديث التاريخ في دكتوراه باحثة

  اإلسالمية والدراسات
: اليةالت املناهج أحد على كتابتها عند العلمية الدراسات تعتمد

 الكمي،و  واالستقرائي، والوصفي، والتحليلي، التاريخي، املنهج

 في استخدمت بعضها أو جميعها، التي املناهج من وغيرها

 استخدم تاريخية دراسة تجد ما قل ولكن التاريخية، الدراسات

 مكني دراسية أدوات فيه تستخدم منهج وهو الكمي، املنهج فيها

 والجداول، األرقام، خالل من رقمي واقع إلى الوصول  طريقها عن

 لباحثا أن إال العلمي، البحث كتابة في والبيانات واإلحصائيات،

 خدامهاست رغم املنهج لهذا معرفته عن يغفل الحديث التاريخ في

 و االقتصادي التاريخ في سواء دراسته، في أدواته من للكثير

 والتجارة، والصناعات، املدن، وتاريخ والزراعي،،  الجغرافي

 نم يتطلب التي التاريخية الدراسات من وهي وغيرها، لسكان،وا

 اجةلح وذلك دراسته، في املنهج هذا استخدام التاريخي الباحث

 ول،والجدا السكان، وتعداد والبيانات، اإلحصائيات، إلى الدراسة

 احثالب أن أي التاريخي، البحث طبيعة تناسب بنتائج والخروج

 على ريقتص وال وشامل، عام منهج أنه باعتبار التركيز عليه يجب

 اريخالت في الباحثون  فيه يقع خطأ وهذا التطبيقية، الدراسات

  امنهج   باعتباره املنهج لهذا النمطية الصورة لوجود الحديث؛

ا  تخدمهااس التي األدوات تلك جميع ألن التطبيقية؛ بالعلوم خاص 

 عام، جنهم فهو الرقمي؛ املنهج على دراسته في التاريخي الباحث
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 جاملنه استخدام بداية فإن لذا؛. التخصصات ملختلف وشامل

 عرفت التي التقليدية الصورة غير التاريخية الدراسات في الكمي

ا؛ عنه  خالتاري دراسات في الكمي املنهج استخدام فكان سابق 

 واكبت جديدة تاريخية بكتابة الخروج للباحثين أتاح قد الحديث

 وأ االقتصادي، أو السياس ي، التاريخ في سواء معاصرة آليات

ا سهلت والتي والثقافي، االجتماعي،  ستخدامها،ا الباحثين على كثير 

 رقام،األ  يستخدم فبعضهم االقتصادي، التاريخ في ذلك ومثال

 نم اآلخر وبعضهم اقتصادية، حادثة إثبات على داللة والجداول 

 اتأدو  استخدام دون  التاريخي بالسرد فقط يكتفي املؤرخين

 تائجه،ون البحث طبيعة على يؤثر وهذا التاريخي، البحث يحتاجها

 التاريخية التخصصات فروع باقي على املثال هذا وينطبق

 دامالستخ فكان.  وغيرها واالجتماعية، والتفافية، السياسية،

 في نللباحثي مكن ما الكمي املنهج في الرقمية والوسائل األدوات

 املهتمين على يجب ما وهذا ،الطرح في العمق الدراسات

 اساتدر  في الكمي املنهج فإن به؛ القيام التاريخية بالدراسات

 ر دو  أن إال واملهتمين الباحثين قبل من يوظف قلما التاريخ

 لمث طرح خالل فمن. األهمية غاية في الجانب هذا في املؤرخين

 املؤرخين من يتطلب والنقاش، للحوار املوضوعات هذه

 هاوسالمت النتائج صحة يضمن أن شأنه من املنهج هذا استخدام

 وأ والحسابات، األرقام، يعني ال الكمي فاملنهج ومصداقيتها؛

 طبيعة تحدد التي هي املطروحة فاملسألة. املطلق التعداد

 وهذا ،املرجوة النتائج إلى للوصول  الضرورية والتقنيات األدوات،

 دتجدي هو لكميا املنهج استخدام من الهدف أن للجميع يثبت

 .التاريخية الدراسات

 التعرف في(( DNA النووي الحمض سيسهم هل

 العدوانية؟ الشخصية على

 دردرة السعيدد. 

 وحدة مشرف املشارك، النفس علم أستاذ 

 ذةبالقنف الجامعية بالكلية واإلرشاد التوجيه
 ماكنأ في والجماعي الفردي اإلرهابي والسلوك التطرف، تزايد مع

 بمختلف العلماء على ضروريا أصبح العالم، نم كثيرة

 بالعنف تتسم التي الشخصيات طبيعة دراسة تخصصاتهم

 سبٍل  عن والبحث بل، وحسب، هذا ليس واإلرهاب، والتطرف

 تمع،واملج للفرد املدمرة الظاهرة تلك وعالج تشخيص في جديدة

 هذه لكتابة دعاني وما  .السبل هذه أحدث النووي الحمض ولعل

 اثةالور  تأثير مقدار على العلماء بين عام اتفاق ثمة هو ور السط

 : مثالف النفسية، واالضطرابات الصفات معظم في( الجينات أي)

 الذكاء وفي ،% 50 حوالي الفصام في الجينات تأثير نسبة تتراوح

 في وأما ،% 70 إلى فتصل األوتيزم في بينما تقريبا، النسبة نفس

. % 60 إلى 40 بين ما الجينات ةنسب فتتراوح الشخصية سمات

 الحمض) حديثة تشخيص وسيلة عن فالبحث ذلك، على وبناء

 ورةث ظل في وبخاصة وإنسانيا، اجتماعيا مطلبا أصبح( النووي

 ور يتط العلم أصبح حيث واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيا

 الطبية املجاالت في جديدا تطورا يوم كل يشهد عالم وسط

 أن مكني املجاالت هذه مثل في النتائج من املزيد نإ بل. والعالجية

 إلى نالباحثي من وغيرهم النفسيين واألطباء النفس علماء يدفع

 عقليةال االضطرابات من كثير وعالج تشخيص في التفكير إعادة

 وفي اليوم كنا وإذا .اإلرهابية الشخصية فيها بما والنفسية

 منقو  وجيزة، بفترة والدته بعد طفل كل ومع مستشفياتنا

 الطفل دم من عينة فحص: مثل تقليدية، أصبحت بإجراءات

 أو نادرة جسدية اضطرابات عن للكشف القدم كعب بوخذ

 لتيا الدرقية الغدة نشاط وفرط املنجلي، الدم فقر: مثل خطيرة،

 الجالع مع الطفل حياة على السلبية آثارها من التخفيف يمكن

 اتجين عن للكشف إضافية تإجراءا نطبق أن فاألولى املبكر،

 شخصال تدمير على خطرها يقتصر لن التي اإلرهابية الشخصية

 وهنا .واملجتمع الجماعة تدمير إلى سيمتد بل، فحسب، نفسه

 قمنا احديث املولود الطفل دم فحص إلى باإلضافة لو؟ ماذا أتسأل

 حصف يتم حيث املختبر؛ إلى لعابه من صغيرة عينة بأخذ أيضا

 بالتأكيد – مالي مبلغ بمقابل ولو – للطفل وويالن الحمض

 الكشف طفق ليس املستقبل، في املخاطر من كثير ذلك سيجنبنا

: مثل املحتملة، والنفسية العقلية االضطرابات عن الجيني

 واضطرابات القطب، ثنائي واالكتئاب والفصام، االكتئاب،

 األمراض أيضا بل اإلرهابية، الشخصية ومنها الشخصية،

 بأمراض اإلصابة لخطر معرضا الطفل يكون  فربما جسمية،ال

 فحص نتائج أن بالذكر الجدير.التالية عاما الخمسين في القلب

 مة،قائ عالجات تطوير في كبيرا تقدما ستحدث النووي الحمض

 األمراض من لكثير قادمة جديدة عالجية تدخالت واستحداث

 ضالحم باراتفاخت واحد، آن في والعقلية والنفسية، الجسدية

 يصيةالتشخ املعلومات من كثير عن لنا تكشف أن يمكنها النووي

 رتوف مفيدة بحث أداة بالفعل فهي الجديد، املولود مصير عن

 تحوستف بل، والبيئة، الجينات تفاعل كيفية حول  جديدة رؤى

 استكشاف وطرق  األمراض، تطور  كيفية لفهم جديدة سبال

 العلمي التقدم هذا قدر على- أنه إال.كذلك لها املحتملة العالجات

 القانون، لفقهاء قوي  حضور  الضروري  من سيكون  -الطبي

 وفيقللت وأخالقية قانونية أطر لوضع واألخالق الفلسفة، وعلماء

  اناإلنس كرامة على والحفاظ التقدمية، العلمية الطموحات بين

 أخالقيات علم وهو جديدا علما أفرز  ما هذا ولعل وخصوصيته،

   :القراءة من ملزيد. والبيولوجيا طبال
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 لطلبة األبيض السالح البحثية املهارات

 العليا الدراسات

 السلمي صالح صويلح عزهأ. 

 التربية كلية 
 ةالعلمي الكوادر تأهيل التمجا أهم العليا الدراسات مرحلة تعد

 يعد أن الضروري  ومن الحياة، مجاالت مختلف في املتخصصة

 ليصبحوا جيدا؛ إعدادا العليا بالدراسات امللتحقون  الطلبة

 ملجتمعا منها يعاني ملشاكل حال أطروحتهم تكون  وأن الغد، باحثي

 اتاملهار  من قدرا يتملكوا أن الباحثين من يتطلب وذلك .العربي

 من لبحثيةا رحلتهم خالل من ويكتسبونها يتعلمونها التي ثيةالبح

 طلوبم مضيئة رحلة لكونها العلمي، البحث سلم في الصعود أجل

 ويقصد .منطقية وخاتمة ملموسة نتائج إلى فيها الوصول  منه

 لباحثون؛ا ويتقنها ويكتسبها، يتعلمها، أدوات البحثية باملهارات

 علمية بصورة العلمي حثالب وإعداد كتابة على لتساعدهم

 بهايكتس أن الضروري  من التي البحثية املهارات وتقسم .متميزة

 :االتي النحو على الباحثين

 حثالبا يمتلكها بمهارات تعنى بالباحث شخصية مهارات: أوال

 :وهي

 لدى تتوفر شخصية سمات: الشخصية مهارات 

 إنجازه، وسهولة إعداد بحثه، من لتمكنه الباحث؛

 .دفهه وتحقيق

 وية،الترب املفاهيم اتقان في تتمثل: العلمية مهارات 

 للتخصصات العلمية بين البحوث العالقات وإدراك

 .املختلفة

 يةعمل وتنظيم إدارة على قدرته: إجرائية فنية مهارات 

 دقة من والتأكد املعلومات وإجراءاته، جمع

 .وتفسيرها وتحليلها، املعلومات،

 املراجع على طالعاال  على قدرته: لغوية مهارات 

 . صحيحة بصورة وترجمتها وقراءتها األجنبية،

 :وهي تربوية علمية مهارات: ثانيا

 علمية بطريقة وصياغته البحث عنوان اختيار مهارة -1

 جدا؛ ضروريا أمرا البحث العنوان اختيار يعد: سليمة

 من البحث قراءة إلى القارئ  يقود الذي الدليل لكونه

 .عدمه

ا املقدمة تعد: ملقدمةا كتابة مهارة  -2  قطةون للبحث، تمهيد 

 بالهرم املقدمة كتابة تتم أن ويفضل للقارئ، جذب

 ،التخصص في ويتدرج عام بشكل البحث يذكر املقلوب

 . البحثية املشكلة إلى ليصل

 ام ارتباط عالقة عن البحث: البحث متغيرات تحديد مهارة -3

 .البحث املتغيرات بين

 كلةاملش في يذكر: وأسئلتها ثالبح مشكلة كتابة مهارة  -4

 نتائج أو الرأي، في اختالف أو محددة، فكرة البحثية

 تعبارا في أسئلة تصاغ كما البحث، في سابقة دراسات

 .استفهامية عبارات أو خبرية،

 ينب عالقة الفروض تمثل: البحث فرضيات صياغة مهارة  -5

 روضف وتصاغ تابع، ومتغير مستقل، متغير هما: متغيرين

 .موجهة غير أو موجهة، بديلة فروض أو ة،صفري

 بحثه حدود الباحث يذكر: البحث حدود صياغة مهارة   -6

 لتيا واملكان الزمان في واملجتمع بالعينة، يتعلق فيما

 .البحث يشملها

 التي املشكلة حجم يذكر: البحث أهمية تحديد مهارة  -7

 في وتطبيقية نظرية فوائد من عليها يترتب وما يعالجها،

 .البحث تمعاملج

 البحث أهداف تصاغ: البحث أهداف صياغة مهارة  -8

 ة،باملشكل مباشر بشكل ترتبط وهي املضارع، بأفعال

 .البحث وفروض

 تذكر: وتعريفها البحث مصطلحات تحديد مهارة  -9

 .اسللقي القابلة اإلجرائية باملفاهيم البحث املتغيرات

 دفيه: عليها والتعقيب السابقة الدراسات اختيار مهارة   -10

 أعمق، بصورة البحث مشكلة على الضوء تسلط إلى

 األهداف، ناحية من السابقة الدراسات على ويعقب

 .السابقة الدراسات ونتائج وأدوات، والعينة، واملجتمع،

 املصداقية البحث يكسب: املراجع توثيق مهارة-11

 .املناسب العلمي األسلوب ذلك في ويتبع العلمية،

 ملنهجا اختيار: للبحث املناسب العلمي املنهج اختيار مهارة  -11

 .البحث بأهداف يرتبط املناسب

 ملنهجا وفق التربوية مقاييس بناء: البحث أدوات بناء مهارة  -12

 .السليم العلمي

 ةعلمي طرق  وفق عينة اختيار: البحث عينة اختيار مهارة  -13

 .البحث مجتمع على البحث نتائج تعميم منها الهدف
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 الهدف: املناسبة اإلحصائية باألسالي اختيار مهارة -14

 .سليمة نتائج إلى الوصول 

 

 ثون الباح يصل: البحثية للمشكلة حل إلى الوصول  مهارة  -15

 حول  إبداعية أفكار إنتاج إلى البحث نتائج خالل من

 .واألجنبي العربي املجتمع تخدم البحثية املشكلة

  



 

42 
 

 


