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كلمة معايل مدير اجلامعة

قطعنا.�ضوطًا.مهمًا...�طموحنا.ح�ضول.كل.الربامج.التعليمية.على.االعتماد.االأكادميي

يعل���م.اجلمي���ع.اأن.االعتماد.االأكادميي.الد�يل.�الرباجم���ي.املوؤ�ض�ضي.الوطني.اأحد.اأهم.االأهداف.التي.حتر�س.جامعاتنا.
اأن.تكون.براجمها.حائزة.على.تلك.ال�ضهادات.�ضواء.الد�لية.منها.اأ�.الوطنية.

.�نحن.يف.جامعة.اأم.القرى.�لله.احلمد.قطعنا.�ضوطًا.مهمًا.يف.هذا.االجتاه.نتيجة.االإمكانيات.التي.�فرت.لهذه.اجلامعة.

املبارك���ة.م���ن.حكومتن���ا.الر�ضيدة.– اأيدها.الله.– بقي���ادة.راعي.هذه.امل�ضرية.خادم.احلرم���ني.ال�ضريفني.امللك.�ضلمان.بن.

عبدالعزي���ز.اآل.�ضع���ود.��ضم���و.�يل.عهده.االأمني.��ضم���و.�يل.�يل.العهد.– حفظهم.الله.-.�مبتابع���ة.دائمة.من.م�ضت�ضار.

خ���ادم.احلرم���ني.ال�ضريفني.اأمري.منطقة.مكة.املكرمة.�ضاحب.ال�ضمو.امللكي.االأمري.خالد.الفي�ضل،.�دعم.�موؤازرة.معايل.

�زي���ر.التعلي���م،.مم���ا.جع���ل.“ اأم.القرى.اجلامع���ة.“ �خالل.�فرتة.�جيزة.حت�ض���ل.على.االعتم���اد.االأكادميي.الد�يل.يف.

�ضبع���ة.�ع�ضري���ن.برناجم���ًا.باأق�ضامه���ا.العلمية،.�هن���اك.العديد.من.الربامج.الت���ي.يجري.العمل.عليها.حالي���ًا.�ضواء.داخل.

املق���ر.الرئي�ض���ي.للجامعة.مبكة.املكرمة.اأ�.االأق�ضام.العلمية.بكلياتها.�فر�عه���ا.مبحافظات.اجلموم.�القنفذة.�الليث،.لنيل.

االعتماد.االأكادميي.الد�يل.�فق.اال�ضرتاتيجية.التي.��ضعتها.اجلامعة.بهذا.اخل�ضو�س.�عملت.على.تنفيذها.م�ضكورة.

�كال���ة.اجلامع���ة.التطوير.االأكادميي.�خدم���ة.املجتمع.�اأجنزت.الكثري.من.خالل.عملها.ال���د�ؤ�ب.��ضواًل.للغاية.املن�ضودة.

بح�ض���ول.كاف���ة.الربام���ج.التعليمية.بجامعة.اأم.الق���رى.على.االعتماد.االأكادمي���ي.الد�يل.مب�ضيئة.الل���ه.تعاىل.عرب.اجلهود.
املخل�ضة.التي.تبذلها.هذه.الوكالة.�العاملني.فيها..
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مدير.اجلامعة
امل�ضرف.العام.على
مكتب.مدير.اجلامعة

االإدارة.القانونية.
�امل�ضت�ضارين

عمادة.�ضوؤ�ن.اأع�ضاء
.هيئة.التدري�س.�املوظفني

�حدة.املراجعة.الداخلية

�كيل.اجلامعة.لالأعمال
.�االإبداع.املعريف �كيل.اجلامعة.للفر�ع�كيل.اجلامعة �كيل.اجلامعة.للدرا�ضات

.العليا.�البحث.العلمي
�كيل.اجلامعة.
لل�ضوؤ�ن.التعليمية

�كيل.اجلامعة.للتطوير.
االأكادميي.�خدمة.املجتمع

كلية.ال�ضريعة
.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

عمادة.الدرا�ضات.
اجلامعية.للطالبات

معهد.البحوث.
�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية

كلية.الدعوة
.�اأ�ضول.الدين معهد.االإبداع.اإدارة.ال�ضوؤ�ن.املالية

�ريادة.االأعمال

كلية.الهند�ضة
.بالقنفذة

اإدارة.مطابع.
اإدارة.مكاتب.اخلربةاجلامعة

كلية.العلوم.االجتماعية اإدارة.التخطيط.
مراكز.االبتكار.التقني�امليزانية

كلية.العلوم.
الطبية.التطبيقية

املركز.الطبي.
اجلامعي

�ضند�ق.دعم.الربامج.التعليمية
.�االأبحاث.�االبتكارات

كلية.خدمة.املجتمع.
�التعليم.امل�ضتمر

اإدارة.امل�ضرتيات.
مراكز.التميز.البحثي�املناق�ضات

كلية.ال�ضحة.العامة
�املعلوماتية.ال�ضحية

مركز.االت�ضاالت.
االإدارية

مكتب.اإدارة.
امللكية.الفكرية

كلية.اإدارة.االأعمال �حدة.متاحف.
كلية.الطب.بالقنفذةاجلامعة

كلية.احلا�ضب.االآيل
.�نظم.املعلومات اإدارة.�ادي.اإدارة.امل�ضتودعات

مكة.للتقنية

كلية.الهند�ضة
بالليث

مركز.الوثائق.
�حدة.التعا�ن.الد�يل�املحفوظات

كلية.الت�ضاميم �حدة.مراقبة.املخز�ن

املعهد.العايل.لالأمر.
باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر �حدة.املتابعة

�حدة.العقود

الكلية.اجلامعية.باأ�ضم

كلية.اللغة.العربية االإدارة.العامة.للم�ضاريععمادة.الدرا�ضات.العليا

كلية.الدرا�ضات
.الق�ضائية.�االأنظمة

معهد.البحوث.العلمية.
�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي

اإدارة.الت�ضغيل.
�ال�ضيانة.

كلية.ال�ضيدلة اإدارة.التخطيط.�التطويرعمادة.البحث.العلمي

الكلية.اجلامعية.باجلموم اإدارة.االأمناأمانة.املجل�س.العلمي
.�ال�ضالمة.اجلامعي

كلية.التمري�س اأمانة.جمالت.اجلامعة

كلية.الطب اإدارة.االأرا�ضي.عمادة.�ضوؤ�ن.املكتبات
�املمتلكات

الكلية.اجلامعية.
بالليث

اإدارة.الكرا�ضي.
العلمية

معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.
الأبحاث.احلج.�العمرة

جلنة.املعيدين.
�املحا�ضرين

الكلية.اجلامعية.
بالقنفذة

اإدارة.البعثات
اإدارة.االإ�ضكان.�العالقات..اجلامعية

كلية.العلوم.االقت�ضادية
�املالية.االإ�ضالمية

�حدة.العلوم
.�التقنية

معهد.تعليم.اللغة.العربية.
لغري.الناطقني.بها

جلنة.االبتعاث.
�التدريب

كلية.الرتبية عمادة.التطوير.اجلامعي.
عمادة.�ضوؤ�ن.الطالب�اجلودة.النوعية

كلية.العلوم.التطبيقية
مركز.اجلودة.ال�ضاملة.

�االعتماد.االأكادميي.الد�يل
.للدرا�ضات.االإ�ضالمية.�العربية

عمادة.القبول.�الت�ضجيل

كلية.العلوم.ال�ضحية
.بالقنفذة

�حدة.املعلومات.
جلنة.القاعات.الدرا�ضية�دعم.القرار

كلية.املجتمع.
مبكة.املكرمة

�حدة.التطوير.
عمادة.ال�ضنة.التح�ضرييةاالإداري

كلية.طب.االأ�ضنان جلنة.املناهجعمادة.تقنية.املعلومات

كلية.الهند�ضة.
�العمارة.االإ�ضالمية

�حدة.القيا�س.
�التقومي

عمادة.التعليم.االإلكرت�ين.
�التعليم.عن.بعد

كلية.احلا�ضب.االآيل
�حدة.اخلريجنيبالليث

كلية.احلا�ضب.االآيل.
بالقنفذة

�حدة.التخطيط.
مركز.اللغة.االإجنليزيةاال�ضرتاتيجي

كلية.العلوم.ال�ضحية
بالليث

الكليات.�املعاهد

اإدارة.العالقات.العامة
.�االإعالم املراقب.املايل

اأمانة.جمل�س.اجلامعة

الهيكل التنظيمي جلامعة اأم القرى 
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اأع�شاء جمل�س اجلامعة

د..حممد.بن.عبدالعزيز.ال�ضالح اأمني.عام.جمل�س.التعليم.العايل

د..بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س معايل.مدير.اجلامعة

د.يا�ضر.بن.�ضليمان.حممود.�ضو�ضو �كيل.اجلامعة

د.ثامر.بن.حمدان.جابر.احلربي �كيل.اجلامعة.للدرا�ضات.العليا.�البحث.العلمي.اأمني.جمل�س.اجلامعة

د..هاين.بن.عثمان.يا�ضني.غازي �كيل.اجلامعة.للتطوير.االأكادميي.�خدمة.املجتمع

د..حممد.بن.�ا�ضل.عبدالرحمن.احلازمي �كيل.اجلامعة.للفر�ع

د..نبيل.بن.عبدالقادر.حمزة.كو�ضك �كيل.اجلامعة.لالأعمال.�االإبداع.املعريف

اأ.د/.عبدالعزيز.بن.ر�ضاد.علي.�ضر�جي �كيل.اجلامعة.لل�ضوؤ�ن.التعليمية
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عميد.كلي�ة.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.اأ.د/.غازي.بن.مر�ضد.خلف.العتيبي
عميد.كلية.الهند�ضة.بفرع.اجلامعة.د.اأحمد.بن.حممد.اأحمد.نحا�ساالإ�ضالمية

مبحافظة.الليث

عميد.كلية.احلا�ضب.االآيل..بفرع.اجلامعة.د..عبدالبا�ضط.بن.زيد.حممد.عابدعميد.كلية.الرتبيةد.علي.بن.م�ضلح.�ضالح.املطريف
مبحافظة.الليث

عميد.الكلية.اجلامعية.بفرع.اجلامعة.د..ها�ضم.بن.اأحمد.حممد.ال�ضمداينعميد.كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الديند.حممد.بن.�ضعيد.بن.عبدالله.ال�ضرحاين
مبحافظة.القنفذة

عميد.كلية.العلوم.ال�ضحية.بفرع.اجلامعة.د.تركي.بن.علي.�ضامل.باعقبةعميد.كلية.اللغة.العربيةد.عبدالله.بن..نا�ضر.حممد.ال.علي.القرين
مبحافظة.القنفذة

عميد.كلية.الطب.بفرع.اجلامعة.مبحافظة.د..عبداملنعم.بن.اأحمد.يحي.القا�ضمعميد.كلية.العلوم.التطبيقيةاأ..د..�ضمري.بن.�ضليمان.اأحمد.نتو
القنفذة

عميد.كلية.الهند�ضة.بفرع.اجلامعة.د..يا�ضني..بن.عبدالله.ح�ضن.الزبيديعميد.كلية.العلوم.االجتماعيةد.حممد.بن.اأحمد.عثمان.با�ضقر
مبحافظة.القنفذة

عميد.كلية.احلا�ضب.االآيل..بفرع.اجلامعة.د..يا�ضني..بن.عبدالله.ح�ضن.الزبيديعميد.كلية.الهند�ضة.�العمارة.االإ�ضالميةد.حمزة.بن.اأحمد.حممود.غلمان
مبحافظة.القنفذة

عميد.معهد.تعليم.اللغة.العربية.لغري.د..عادل.بن.اأحمد.�ضامل.باناعمةعميد.كلية.الطبد..امنار.بن.حممد.انعم.نا�ضر
الناطقني.بها

عميد.املعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.د..اأحمد.بن.عبدالله.عبداملح�ضن.الفريحعميد.كلية.العلوم.الطبية.التطبيقيةد..اأحمد.بن.حممد.اأحمد.ع�ضي
�النهي.عن.املنكر

عميد.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.اأ.د/.عادل.بن.حممد.علي.ع�ضرييعميد.كلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلوماتد..فهد.بن.حممد.�ضعد.الد��ضري
الرتاث.االإ�ضالمي

عميد.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.د..عاطف.بن.ح�ضني.م�ضطفى.ا�ضغرعميد.كلية.ال�ضيدلةد.رائد.بن..عبدالرحمن.نوري.ج�ضتنيه
الأبحاث.احلج.�العمرة

عميد.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.د.علي.بن.حممد.ح�ضني.ال�ضاعريعميد.كلية.طب.االأ�ضناند.حممد.بن.م�ضطفى.حممد.بياري
اال�ضت�ضارية

عميد.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمالد.فواز.بن.اأحمد.عامر.�ضعدعميد.كلية.اإدارة.االأعمالد..�ضلطان.بن.عاي�س.�ضعد.البقمي
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عميد.�ضوؤ�ن.املكتباتد..عدنان.بن.حممد.بن.فايز.احلارثيعميد.كلية.الدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمةاأ.د/.�ضعود.بن.اإبراهيم.حممد.ال�ضرمي

عميد.كلية.العلوم.االقت�ضادية.�املالية.د..�ضالح.بن.علي.فراج.العقال
عميد.�ضوؤ�ن.الطالبد..علي.بن.عبدالله.بردي.الزهرايناالإ�ضالمية

عميد.كلية.ال�ضحة.العامة.�املعلوماتية.د.اأحمد.بن.عمر.اأحمد.بابلغيث
عميد.القبول.�الت�ضجيلد..عبداملجيد.بن.�ضعيد.ال.حامد.الغامديال�ضحية

عميد.الدرا�ضات.العلياد..مرعي.بن.عبدالله.حممد.ال�ضهريعميد.كلية.التمري�سد.امين.بن.خالد.اإ�ضماعيل.جوهرجي

د.عبدالرحمن.بن.ح�ضني.عبدالرحمن.اأبو.عميد.كلية.املجتمعد..خالد.بن.يو�ضف.اأحمد.برقا�ي
اخليور

عميد..�ضوؤ�ن.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.
�املوظفني

عميد.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعيةد.حممد.بن.جعفر.حممد.ثابتعميد.كلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمراأ.د/حامد.بن.�ضالح.خلف.الربيعي

عميد.تقنية.املعلوماتد..فهد.بن.اأحمد.يحي.االحمدي.الزهراينعميد.كلية.الت�ضاميمد..عبداملجيد.بن.حممود.�ضباغ

د..في�ضل.بن.عبدالقادر.عبدالوهاب.
بغدادي

عميد..الكلية.اجلامعية.بفرع.اجلامعة.
عميد..التعلم.االإلكرت�ين.�التعليم.عن.بعدد..حممد.بن.مبارك.داخل.اللهيبيمبحافظة.اجلموم

عميد..الكلية.اجلامعية.بفرع.اجلامعة.اأ.د/.حامد.بن.اأحمد.�ضعد.ال�ضنربي
عميد.ال�ضنة.التح�ضرييةد..غ�ضان.بن.�ضامل.ا�ضعد.نعمانمبحافظة.الليث

عميد.كلية.العلوم.ال�ضحية.بفرع.اجلامعة.د..فار�س.بن.حممد.نور.الطف
عميد.البحث.العلميد..في�ضل.بن.اأحمد.خليل.عالفمبحافظة.الليث
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الروؤية :

اأن.ت�ضبح.جامعة.اأم.القرى.مبا.لها.من.اإمكانات.ب�ضرية.موؤهلة.�بنية.حتتية.متطورة.�برامج.علمية.�األوية.بحثية.�منظومة.اإدارية.�مالية:
• حمل.ثقة.املجتمع.�مطلبه.االأ�ل.	
• املرجعية.العلمية.يف.االعتماد.االأكادميي.للعلوم.ال�ضرعية.�اللغة.العربية.	
• بيت.اخلربة.�املرجع.الر�ضمي.لتطوير.بيئة.مكة.املكرمة.�امل�ضاعر.	
• البيئة.املحفزة.لالإبداع.العلمي.�املعرفة.�فق.املعايري.العاملية.	

الر�شالة :

الريادة.يف.التعليم.�البحث.العلمي.�خدمة.املجتمع.املحلي.�العاملي.

القيم :
• االلتزام.باملنهج.االإ�ضالمي.	
• االرتقاء.باالإن�ضان.�بيئة.العمل.	
• اإتقان.العمل.�تقدير.االإجناز.	
• العمل.بر�ح.الفريق.	
• تهيئة.بيئة.تعليمية.متميزة.	
• التعا�ن.�التوا�ضل.�ال�ضراكة.مع.موؤ�ض�ضات.التعليم.العايل.	
• تبني.منهج.التعليم.امل�ضتمر.	
• تنمية.املهارات.�القدرات.�دعم.املوهوبني.	
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الأهداف ال�شرتاتيجية :
• الريادة.العاملية.يف.جمال.العلوم.ال�ضرعية.�اللغة.العربية.	
• اجلامعة.االأ�ىل.يف.جمال.الدرا�ضات.االإن�ضانية.�االجتماعية.�البيئية.ذات.العالقة.باحلج.�العمرة.	
• اأن.تكون.�ضمن.اجلامعات.الع�ضر.االأ�ائل.على.امل�ضتوى.العربي.	

الق�شايا ال�شرتاتيجية :
• الريادة.العلمية.االأكادميية.	
• البحث.العلمي.	
• اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.	
• التنمية.االإدارية.�املالية.	
• البنية.التحتية.	
• تعزيز.االنتماء.	
• االإبراز.االإعالمي.�ال�ضورة.الذهنية.	





الباب األول
الطالب والطالبات



1/1
( المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين )   

طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس
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جد�ل.رقم.).1.��.1.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

471111648275952962444117458التاريخ
30203020004211422التاريخ..مع.اإعداد.تربوي

554047860188198690555870628ال�ضريعة
17321750002322234ال�ضريعة.مع.اإعداد.تربوي

16241501774395164111557162املحا�ضبة
1235074613096180913119401807971904االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.2.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الرتبية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

895359304041837190االأحياء
8669210139039االأحياء.الدقيقة

40400010010االأحياء.الدقيقة.مع.اإعداد.تربوي
10721090001214125االأحياء.مع.اإعداد.تربوي
4304300055055االأحياء.مع.اإعداد.تربوي
7668200013215الريا�ضيات.التطبيقية

2222400022224الريا�ضيات.التطبيقية.مع.اإعداد.تربوي
1901900024125الريا�ضيات.مع.اإعداد.الرتبوي
3513600038139الريا�ضيات.مع.اإعداد.تربوي

5081852640445146العلوم.الريا�ضية
5662559142629231الفيزياء

25452591011807187الفيزياء.الطبية
6136400074377الفيزياء.مع.اإعداد.تربوي

5782660410114316159الكيمياء
28123304000909الكيمياء.البحتة
12012000606الكيمياء.ال�ضناعية

1601600017017الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي
24352480003015306الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي

38061573963152171309511360االإجمايل
77651947959118210119292523948االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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21 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.3.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم التطبيقية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

895359304041837190االأحياء
8669210139039االأحياء.الدقيقة

40400010010االأحياء.الدقيقة.مع.اإعداد.تربوي
10721090001214125االأحياء.مع.اإعداد.تربوي
4304300055055االأحياء.مع.اإعداد.تربوي
7668200013215الريا�ضيات.التطبيقية

2222400022224الريا�ضيات.التطبيقية.مع.اإعداد.تربوي
1901900024125الريا�ضيات.مع.اإعداد.الرتبوي
3513600038139الريا�ضيات.مع.اإعداد.تربوي

5081852640445146العلوم.الريا�ضية
5662559142629231الفيزياء

25452591011807187الفيزياء.الطبية
6136400074377الفيزياء.مع.اإعداد.تربوي

5782660410114316159الكيمياء
28123304000909الكيمياء.البحتة
12012000606الكيمياء.ال�ضناعية

1601600017017الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي
24352480003015306الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي

77651947959118210119292523948االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ22

جد�ل.رقم.).1.��.4.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية اللغة العربية واآدابها

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

3110324343466614180724626272الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية
11021120001463149الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية.مع.اإعداد.تربوي

163213517672462527110311114العقيدة
3113200039342العقيدة.مع.اإعداد.تربوي

118381563394226531القراآءات
264143830794099650520566271الكتاب.�ال�ضنة

751760001144118الكتاب.�ال�ضنة.مع.اإعداد.تربوي
7717939865613542711625879118997االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.5.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الدعوة واأ�شول الدين

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

3110324343466614180724626272الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية
11021120001463149الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية.مع.اإعداد.تربوي

163213517672462527110311114العقيدة
3113200039342العقيدة.مع.اإعداد.تربوي

118381563394226531القراآءات
264143830794099650520566271الكتاب.�ال�ضنة

751760001144118الكتاب.�ال�ضنة.مع.اإعداد.تربوي
7717939865613542711625879118997االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.6.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم الجتماعية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

12812313045942596000االإعالم
5576200019524االإعالم.)االإذاعة.�التلفاز(
714247380002207227االإعالم.)العالقات.العامة(
7127300012012االإعالم)ال�ضحافة(

1075341109347134837138اجلغرافيا
3613700011011اجلغرافيا.-.تخ�ض�س.التقنيات.اجلغرافية.�اخلدمات

101000000اجلغرافيا.-.تخ�ض�س.التقنيات.اجلغرافية.�اخلدمات.مع.اإعداد.تربوي
6906900082082اجلغرافيا.مع.اإعداد.تربوي

203623205960016013002302اخلدمة.االجتماعية
1181351216105310873578اللغة.االإجنليزية

722740001082110اللغة.االإجنليزية.مع.اإعداد.تربوي
189321191459956042526258علم.املعلومات

6506500097097علم.املعلومات.مع.اإعداد.تربوي
8549172872122451222571211281239االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.7.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الهند�شة والعمارة الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

362263881521779382العمارة.االإ�ضالمية.)تخ�ض�س.عمارة(
1862921532513013الهند�ضة.الكهربائية

7067600031334الهند�ضة.الكهربائية.)القوى.الكهربائية(
4955400025227الهند�ضة.الكهربائية.)اإلكرت�نيات.�ات�ضاالت(

101000000الهند�ضة.الكهربائية.�احلا�ضبات
4817255341512513138الهند�ضة.املدنية

484505342241077114الهند�ضة.امليكانيكية
101000000هند�ضة.احلا�ضب.االآيل

163418818222473138028408االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.8.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الطب

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

166035169500013013الطب.�اجلراحة
166035169500013013االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.9.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية احلا�شب الآيل ونظم املعلومات

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

67055725110111167123علوم.احلا�ضب.االآيل
5505500063164علوم.احلا�ضب.االآيل.مع.اإعداد.تربوي

2001421410135439هند�ضة.احلا�ضب.االآيل

925699941201221412226االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.10.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

01121120353501616تعليم.اللغة.العربية.للناطقني.بغريها
01121120353501616االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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29 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.11.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم الطبية التطبيقية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

199620500070272اإدارة.�ضحية
139314200031031اخلدمات.الطبية.الطارئة

288429210159059تغذية.اإكلينيكية
9049400027128تقنية.التخدير
457746400082082طب.املختربات
210721710130030عالج.طبيعي
13833114142022993302االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ30

جد�ل.رقم.).1.��.12.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية ال�شيدلة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

6546900020121دكتور.�ضيدلة
428943700062163�ضيدلة

4931350600082284االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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31 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.13.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية طب الأ�شنان

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

2397246000000طب.�جراحة.الفم.�االأ�ضنان
2397246000000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ32

جد�ل.رقم.).1.��.14.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية باجلموم

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

19501950001100110.م�ضار.االأحياء.مع.اإعداد.تربوي
7407400033033.م�ضار.الفيزياء.مع.اإعداد.تربوي
107010700072072.م�ضار.الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي

4324543245000االإعالم
404000707التعليم.االبتدائي.تخ�ض�س.درا�ضات.اإ�ضالمية

4504545045000اخلدمة.االجتماعية
4201443400030510315الدرا�ضات.االإ�ضالمية

34703471340134000الريا�ضيات
56965752250225000املحا�ضبة

303000000التعليم.االبتدائي.تخ�ض�س.درا�ضات.قراآنية
76718785193119435237علوم.احلا�ضب.االآيل

7707700074074م�ضار.الريا�ضيات.مع.اإعداد.تربوي
2002000026026م�ضار.اللغة.العربية.مع.اإعداد.تربوي

2671402711640364366212674االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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33 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.15.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الآداب والعلوم الإدارية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

11701170001060106الدرا�ضات.االإ�ضالمية.مع.اإعداد.تربوي
6016100052153اللغة.االإجنليزية.مع.اإعداد.تربوي
9819900073073اللغة.العربية.مع.اإعداد.تربوي

27522770002311232االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ34

جد�ل.رقم.).1.��.16.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الت�شاميم

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

61921640198119993295ال�ضكن.�اإدارة.املنزل.مع.اإعداد.تربوي
52816544187018753255املالب�س.�الن�ضيج.مع.اإعداد.تربوي

114737118438513861464150االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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35 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.17.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية بالقنفذة

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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غير سعوديسعودي

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

303000202االقت�ضاد.املنزيل.مع.اإعداد.تربوي
5100510155015592092الرتبية.االأ�ضرية.مع.اإعداد.تربوي
5251526104010480080الرتبية.البدنية.مع.اإعداد.تربوي

35716357773807382112213الدرا�ضات.االإ�ضالمية
3603600033033الدرا�ضات.االإ�ضالمية.مع.اإعداد.تربوي

6200620129012938038الريا�ضيات
12901290001030103الريا�ضيات.مع.اإعداد.تربوي

6620662249024917017الفيزياء
9309300066066الفيزياء.مع.اإعداد.تربوي

8091810335133612012الكيمياء
6206200056157الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي

181111182237603762183221اللغة.االإجنليزية
2002000020020اللغة.االإجنليزية.مع.اإعداد.تربوي

1679316825670567505اللغة.العربية
403140400073073اللغة.العربية.)انت�ضاب(

49004900003210321اللغة.العربية.مع.اإعداد.تربوي
114232311446265312654134761353االإجمايل



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ36

جد�ل.رقم.).1.��.18.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية بالليث

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

14801481450145000االإعالم
1370137000000االإعالم.)عالقات.عامة(

303000202االقت�ضاد.املنزيل.مع.اإعداد.تربوي
4510451140014058058الرتبية.االأ�ضرية.مع.اإعداد.تربوي

8780878354035456056اخلدمة.االجتماعية
26702670001500150الدرا�ضات.االإ�ضالمية.مع.اإعداد.تربوي

51235151530153000الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية
4710471117011724024الريا�ضيات

8008000064064الريا�ضيات.مع.اإعداد.تربوي
4181419140114117017الفيزياء

8008000040040الفيزياء.مع.اإعداد.تربوي
175017537037000الكيمياء

8508500048048الكيمياء.مع.اإعداد.تربوي
5721573109010945045اللغة.االإجنليزية

505000505اللغة.االإجنليزية.مع.اإعداد.تربوي
229123000094094اللغة.العربية.مع.اإعداد.تربوي
46114621130113000اللغة.�النحو.�ال�ضرف

4972749791308113096030603االإجمايل



37 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.19.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية ال�شحة العامة واملعلوماتية ال�شحية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

64367000000اإدارة.�تقنية.املعلومات.ال�ضحية
70272000000التوعية.�التعزيز.ال�ضحي

51051000000الوبائيات
28028000000�ضحة.البيئة
2135218000000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ38

جد�ل.رقم.).1.��.20.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

ال�شنة التح�شريية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

23212332523255000ال�ضنة.التح�ضريية.-.امل�ضار.الكليات.العلمية.)الهند�ضة.-.احلا�ضب.االآيل(.)بالقنفذة(
11801181250125000ال�ضنة.التح�ضريية.-.امل�ضار.الكليات.العلمية.)الهند�ضة.-.احلا�ضب(..)بالليث(

509385475149523000ال�ضنة.التح�ضريية.-.م�ضار.الكليات.االإدارية.)كلية.اإدارة.االأعمال(
6706770070000ال�ضنة.التح�ضريية.-.م�ضار.الكليات.ال�ضحية.)العلوم.ال�ضحية.فقط.(
10801081040104000ال�ضنة.التح�ضريية.-.م�ضار.الكليات.الطبية.)الطب-.العلوم.ال�ضحية(

ال�ضنة.التح�ضريية.-.م�ضار.الكليات.الطبية.)الطب-طب.االأ�ضنان-ال�ضيدلة-علوم.طبية
14872615131476251501000علوم.�ضحية-متري�س(

244923326822496702566000ال�ضنة.التح�ضريية.-.م�ضار.الكليات.العلمية)الهند�ضة-احلا�ضب.االآيل-العلوم.التطبيقية(
4970298526850371075144000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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39 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.21.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية اإدارة الأعمال

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

3603600010010اإدارة.اأعمال.احلج.�العمرة
2472126833630131اإدارة.االأعمال
198720500013013الت�ضويق

3513600011112ال�ضياحة.�الفندقة
5162954533664266االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ40

جد�ل.رقم.).1.��.22.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الدرا�شات الق�شائية والأنظمة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

5076513163116478078االأنظمة
2721728996298281038الدرا�ضات.الق�ضائية

77923802259326210610116االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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41 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.23.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�..

كلية التمري�س

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

210421400024024التمري�س
210421400024024االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ42

جد�ل.رقم.).1.��.24.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الهند�شة بالقنفذة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

68068404000الهند�ضة.ال�ضناعية.-.القنفذة
1260126303000هند�ضة.الت�ضييد-.القنفذة

1940194707000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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43 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.25.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الهند�شة بالليث

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

13013000000الهند�ضة.البيئية
59160000000هند�ضة.االإلكرت�نيات.�االت�ضاالت.-.الليث

72173000000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ44

جد�ل.رقم.).1.��.26.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية احلا�شب الآيل بالليث

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

37503756306331031علوم.احلا�ضب.االآيل.��.بالليث
37503756306331031االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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45 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.27.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية احلا�شب الآيل بالقنفذة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

6020602142014246046علوم.احلا�ضب.االآيل.��.بالقنفذة
6020602142014246046االإجمايل
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ46

جد�ل.رقم.).1.��.28.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم القت�شادية واملالية الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

1462134159649710507821294االقت�ضاد
1462134159649710507821294االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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47 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.29.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم ال�شحية بالليث

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

51051000000ال�ضحة.العامة
51051000000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ48

جد�ل.رقم.).1.��.30.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم ال�شحية بالقنفذة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

68068000000اخلدمات.الطبية.الطارئة
68068000000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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49 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.31.(..اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.ملرحلة.البكالوريو�س
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية باأ�شم

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

5505555055000االأحياء
4104140040000الريا�ضيات

9409495095000اللغة.�النحو.�ال�ضرف
4704748048000علوم.احلا�ضب.االآيل

23702372380238000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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طالب وطالبات المنح2/1



51 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.32.(.اأعداد.طالب.املنح.املقيدين
.ح�ضب.اجلن�ضية.�اجلن�س.�الربنامج.لعام.1434/1433ه�

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

213252045000272148اأثيوبي
202000000202اأذبيجاين
112000000112اذربيجاين
000369000369ارتريي
0006162211271724اردين

505000000505��ضط.اإفريقي
415122840202182947افغاين
011000000011األباين
404000000404الكونغو
123000101224اأمريكي
000011000011اأمريكيا
101000101202اجنويل
505131629303211637اإند�ني�ضي
112000101213ا�زبك�ضتاين
000000202202اأ�غندي
101000011112اإيراين
817253362952024379122باك�ضتاين
000000202202بحريني
000131225000131225برما�ى
358000000358بريطاين
325000101426بلجيكي
000112000112بلو�ض�ضتان
971623244710010423173بنجالدي�ضي
000000909909بنيني
011112303426بوركيني
303000000303بورندي
224000000224بو�ضني
213154863202194968تايلندي
000325000325ترك�ضتاين
4592020116612تركي

112000000112تريندادي
000202000202ت�ضادي
606000000606تنزاين



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ52

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

314000303617توجو
000224000224تون�ضي
404000303707جامبي
202841210111415جزائري

011000000011جنوب.افريقي
000022000022جيبوتي
213000000213دمنركي
437000000437ر��ضي
101000000101ر�ندا

41520290915116�ضاحل.العاج
202000011213�ضنغافوري
033213101347�ضنغايل
000211839011211940�ضوداين
2249711220900099114213�ضوري
101000000101�ضويدي
5160114049211�ضريالنكي
000102636314132740�ضومايل
111122011505161228�ضيني

2570003035510طاجك�ضتان
000101000101عراقي
000000101101عماين
202000404606غاين
123000000123غيانا
101000707808غيني

101000000101غينيا.بي�ضا�
1061601101110818فرن�ضي
921101140413316فلبيني
000143347000143347فل�ضطيني
011000000011فيتنامي

101000000101قازخ�ضتاين
2570003035510قرغيزي
000000303303قطري
101000101202قمري

101000101202كازاخ�ضتاين
000022000022كامري�ين



53 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

022000303325كمبودي
213000000213كندي

033000000033كو�ضويف
00000094139413كويتي
60610150512012كيني
000022000022لبناين
404000000404مالديفي
022211839606272047ماىل
7290002029211ماليزي
000527000527ماينماري
000355186101365187م�ضري
1014590005510مغربي
011000101112مقد�ين
1011041400011415مانيماري
011102131000102232موريتاين

022000000022موري�ضيو�ضي
101000000101من�ضا�ي
61710160613114نيبايل
112141428000151530نيجري
022122234101132437نيجريي
731091221819241640هندي
202711462172232595149244ميني

213000202415يوغ�ضاليف
1801152955027381240162151778448681712االإجمايل

الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ54

جد�ل.رقم.).1.��.33.(.اأعداد.الطالب.غري.ال�ضعوديني
.ح�ضب.اجلن�ضية.�اجلن�س.�الربنامج.لعام.1434/1433ه�

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

213393170819493382اأثيوبي
202000000202اأذربيجاين
112202000314اذربيجاين
000581322471017اإرتريي
00093140123103343اردين

505202000707��ضط.اإفريقي
415374885100105149100اأفغاين
011123000134األباين
404202000606كنغويل
000011000011اإماراتي
1231321521316521اأمريكي
000022202224اأمريكيا
101101101303اإجنويل
5163340739211474390اإند�ني�ضي
112123101336ا�زبك�ضتاين
101202202505اأ�غندي
101000112213اإيراين
13203312617630222729161203364باك�ضتاين
000951440413518بحريني
000151429000151429برما�ى
45951610110616بريطاين
3253362138614بلجيكي
000134000134بلو�ض�ضتان
117185260112193228270152بنجالدي�ضي
0009091011119120بنيني
011741150512517بوركيني
303112000415بورندي
224415000639بو�ضني
21328771053583383116تايلندي
00064101237613ترك�ضتاين
55106612123121325تركي

112123000235تريندادي



55 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

0003584047512ت�ضادي
606202000808تنزاين
31432550511314توجو
00055101016511تون�ضي
404101303808جامبي
202131124617211233جزائري

011000000011جنوب.اإفريقي
000022101123جيبوتي
213000000213دمنركي
4374481019716ر��ضي
101000000101ر�ندا
000101000101زائريي

41584121301325530�ضاحل.عاجي
202101011314�ضنغافوري
03364102028715�ضنغايل
000264975639325284�ضوداين
224149192341022151196347�ضوري
101000000101�ضويدي
000415000415�ضرياليوين
51644860615520�ضريالنكي
000011000011�ضربي
0001641576511224668�ضومايل
1111228513505241640�ضيني

2575510404111021طاجك�ضتاين
00064102138513عراقي
000033101134عماين
000011101112غامبي
202911060617118غاين
123303000426غيني
1011111270719120غيني

101101000202غيني.بي�ضا�ي
106168513437221436فرن�ضي
9211951440422729فلبيني

000000101101فلتاوي علوي
0003265972353468102فلسطيني



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ56

االإجمايلالدرا�ضات.العليابكالوريو�سما.د�ن.البكالوريو�سالتخ�ض�س
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

011011000022فيتنامي
101000000101قازخ�ضتاين
358831130314822قرغيزي
0002002050525025قطري
101101101303قمري

101101101303كازاخ�ضتاين
000224000224كامري�ين
0223254047411كمبودي
314123000437كندي

033123101257كو�ضويف
000538241135291443كويتي
606821060620222كيني
000033000033لبناين
000202000202ليبريي
404224000628مالديفي
134404686184225953112مايل
729641031416723ماليزي
000527000527ماينماري
134145160305161329162176338م�ضري
101121123303161127مغربي
011202101314مقد�ين
000022000022مقيم

1011682420219827منيماري
213255580527325890موريتاين

022404000426موري�ضيو�ضي
000101000101مولدايف
101000000101من�ضا�ي
6171711860629231نيبايل
112213253314253459نيجري
04447921391181958104162نيجريي
751233326515318554095هندي
861437760498163451084486551103ميني

213202303718يوغ�ضاليف
202133335156520153580392137529215922854444االإجمايل



57 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

الدراسات العليابكالوريوسما دون البكالوريوس
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59 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.34.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

10638144266327613اأ�ضول.الفقه
11011000404اأ�ضول.الفقه.-.بريدة
224000202االقت�ضاد.االإ�ضالمي
25282602522716016التاريخ.�احل�ضارة

26026000101التاريخ.�احل�ضارة.-.بريدة
19647243542175571067الدرا�ضات.االإ�ضالمية

44044000101الدرا�ضات.االإ�ضالمية.-.بريدة
000000011ال�ضيا�ضة.ال�ضرعية.�االأنظمة

1947026437114822628الفقه
39140000808الفقه.-.بريدة
36844314101املحا�ضبة

404000101املحا�ضبة.-.بريدة
91017410841454118612023143االإجمايل
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ60

جد�ل.رقم.).1.��.35.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الرتبية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

520525005018018.االإر�ضاد.�التوجيه
884189028621587768813701.الرتبية

431444704712012.القيا�س.�التقومي
249225140464064االإدارة.الرتبوية.�التخطيط

8608600014014االإدارة.الرتبوية.�التخطيط.-.بريدة
3903950511011االإدارة.الريا�ضية

5505560611011االأ�ضول.االإ�ضالمية.للرتبية
18861945235538038الرتبية.االإ�ضالمية.�املقارنة

17017000000الرتبية.االإ�ضالمية.�املقارنة-بريدة
707404000الرتبية.البدنية
6016180820020الرتبية.الفنية

404000000املناهج.�االإ�ضراف.الرتبوي-بريدة
5405423023505املناهج.�االإ�ضراف.الرتبوي
652671011110010املناهج.�الو�ضائل.التعليمية

22022000505املناهج.�الو�ضائل.التعليمية.-.بريدة
1501515015000املناهج.�طرق.التدري�س

2802820210010املناهج.�طرق.تدري�س.)االجتماعيات(
909000101املناهج.�طرق.تدري�س.)االجتماعيات(.-.بريدة
5225413013505املناهج.�طرق.تدري�س.)الرتبية.االإ�ضالمية(

303000202املناهج.�طرق.تدري�س.)الرتبية.االإ�ضالمية(.-.بريدة
303000000املناهج.�طرق.تدري�س.)الرتبية.الفنية(

202000101املناهج.�طرق.تدري�س.)الرتبية.الفنية(.-.بريدة
6316423023202املناهج.�طرق.تدري�س.)الريا�ضيات(

1801800010010املناهج.�طرق.تدري�س.)الريا�ضيات(.-.بريدة
611621401417017املناهج.�طرق.تدري�س.)العلوم(

15015000707املناهج.�طرق.تدري�س.)العلوم(.-.بريدة
28028000202املناهج.�طرق.تدري�س.)اللغة.االإجنليزية(.-.بريدة

4724913114707املناهج.�طرق.تدري�س.)اللغة.االإجنليزية(



61 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

5805813013606املناهج.�طرق.تدري�س.)اللغة.العربية(
707000707املناهج.�طرق.تدري�س.)اللغة.العربية(.-.بريدة

15015101000علم.النف�س.-.القيا�س.�التقومي
2312413114000علم.النف�س.-.اإح�ضاء.�بحوث
101000000علم.النف�س.�.اختبارات.�مقايي�س
6006010010303علم.النف�س.-.اختبارات.�مقايي�س
551561201216016علم.النف�س.-.اإر�ضاد.نف�ضى

15015000202علم.النف�س.-.اإر�ضاد.نف�ضي.-.بريدة
101000000علم.النف�س.�.ال�ضخ�ضية.�علم.النف�س.االجتماعى

707000000علم.النف�س.�.النمو
9429619120505علم.النف�س.-.تعلم

25054025451219221241999131012االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ62

جد�ل.رقم.).1.��.36.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم التطبيقية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

000000101الكيمياء.الفيزيائية
213000011ريا�ضيات.بحتة.)جرب(
505000000ريا�ضيات.بحتة.)حتليل(
303202000ريا�ضيات.تطبيقية

101000000علوم.حيوان.)علم.احليوان.التجريبي(
202000000علوم.نبات.)ف�ضيولوجيا.النبات(

808202000فيزياء.اجلوامد
202000101فيزياء.ال�ضوء.�تطبيقاته

314000011فيزياء.طبية
101000000كيمياء.ع�ضوية
27229404224االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين

0

5

10

15

20

25

30

غير سعوديسعودي

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

غير سعوديسعودي

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

غير سعوديسعودي



63 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.37.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية اللغة العربية واآدابها

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

101000000االأدب.�البالغة.�النقد
15731603303315015االأدب

606000000االأدب-.بريدة
808000000البالغة.�.النقد-.بريدة

44347150159110البالغة.�النقد
18018303404اللغويات

19019000000النحو.�.ال�ضرف-.بريدة
141231641151610010النحو.�ال�ضرف

394294236256738139االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ64

جد�ل.رقم.).1.��.38.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الدعوة واأ�شول الدين

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

1566822425133828735التف�ضري.�علوم.القراآن
2602614014000التف�ضري.�علوم.القراآن-.بريدة

103251282902911112الثقافة.االإ�ضالمية
2902917017101الثقافة.االإ�ضالمية-.بريدة

13170201131427241135احلديث.�علومه
110351452013337310..االإ�ضالمية

505000000الدعوة.االإ�ضالمية-.بريدة
173542272643027330العقيدة

404000000العقيدة.-.بريدة
651176253288614القراءات
80226310651694721610631137االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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65 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.39.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم الجتماعية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

101000303اأدب.اإجنليزي
17118000202اجلغرافيا

415202202اللغة.االإجنليزية.)لغويات(
22224202707االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ66

جد�ل.رقم.).1.��.40.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الهند�شة والعمارة الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

101000000العلوم.يف.الهند�ضة.امليكانيكية
11011000303)هند�ضة.االإنتاج(
15116000011العمارة.االإ�ضالمية

29231000527االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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67 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.41.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية احلا�شب الآيل ونظم املعلومات

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

2542916016000علوم.�هند�ضة.احلا�ضب.االآيل
2542916016000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ68

جد�ل.رقم.).1.��.42.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

املعهد العايل لالأمر باملعروف والنهي عن املنكر

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

911925115224024احل�ضبة
370373703729029املدرب.املعتمد.للربامج.ال�ضرعية

12811298818953053االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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69 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.43.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الت�شاميم

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

404000000تاريخ.املالب�س.�التطريز
202000000ت�ضميم.اأزياء

90900014014ت�ضميم.الباتر�ن.�تنفيذ.املالب�س
404000000�ضكن.�اإدارة.منزل

1901900014014ن�ضيج
404000000االإجمايل
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ70

جد�ل.رقم.).1.��.44.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية بالقنفذة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

350353703732032.االإر�ضاد.�التوجيه.)القنفذة.(
781798018166167.االإر�ضاد.�التوجيه.)طالبات(
230123123012312061207.الرتبية.)طالبات(.-.القنفذة

207020721002101420142الرتبية.).القنفذة.(
550255255725594462448االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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71 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.45.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية بالليث

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

810818008049049دبلوم.التوجيه.�االإر�ضاد.-الليث.طالبات
740747207241041دبلوم.القيا�س.�التقومي

650656206255055دبلوم.عام.يف.الرتبية.-.الليث
220022021402141450145االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.46.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الدرا�شات الق�شائية والأنظمة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

21324628000الدرا�ضات.الق�ضائية
516516000النظام.التجاري
606303000النظام.اجلنائي

290292902927027دبلوم.التحقيق.�االدعاء.العام
1321513215808دبلوم.املحاماة
746805656135035االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين

0

10

20

30

40

50

60

70

80

غير سعوديسعودي

0

10

20

30

40

50

60

غير سعوديسعودي
0

5

10

15

20

25

30

35

غير سعوديسعودي



73 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).1.��.47.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.الدرا�ضات.العليا.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

العلوم القت�شادية واملالية الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

10414112000االقت�ضاد.االإ�ضالمي
10414112000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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4/1
( المستجدين ـ المقيدين ـ الخريجين )   

طالب وطالبات مرحلة ما دون البكالوريوس
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جد�ل.رقم.).1.��.48.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الرتبية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

40314044061407000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.الرتبية
40314044061407000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.49.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية الدعوة واأ�شول الدين

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

28112822731274000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.الدعوة.�اأ�ضول.الدين
28112822731274000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.50.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

ال�شنة التح�شريية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

ال�ضنة.التح�ضريية.امل�ضائية.-.م�ضار.الكليات.االإدارية
3003038038000.)كلية.اإدارة.االأعمال(

ال�ضنة.التح�ضريية.امل�ضائية.-.م�ضار.الكليات.العلمية.
22252272605265000)الهند�ضة-احلا�ضب.االآيل-العلوم.التطبيقية(

25252572985303000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.51.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

40214033711372000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.ال�ضريعة
40214033711372000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.52.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم الجتماعية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

48744914914495000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.العلوم.االجتماعية
48744914914495000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.53.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية العلوم القت�شادية واملالية الإ�شالمية

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

12021221232125000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.االقت�ضاد
12021221232125000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.54.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

الكلية اجلامعية بالقنفذة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

22402242230223000ال�ضنة.التاأهلية.امل�ضائية.-.اللغة.العربية
27302732590259000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية-الكلية.اجلامعية.بالقنفذة
ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية-لالق�ضام.العلمية.بالقنفذة

8108185085000)كيمياء.-.فيزياء.-.ريا�ضيات(

2202226026000ال�ضنة.التاهلية.امل�ضائية-علوم.تطبيقية-الكلية.اجلامعية.القنفذة
60006005930593000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.55.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية اللغة العربية واآدابها

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

20402042030203000ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائية.-.اللغة.العربية
20402042030203000االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.56.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية املجتمع مبكة املكرمة

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

191019166066909دبلوم.الت�ضويق.التطبيقي
6431165416951741584162دبلوم.املحا�ضبة.املالية.التطبيقي

3373340170017027027دبلوم.امل�ضارف
505000606دبلوم.تقنية.املختربات.الطبية
2614265103010352153دبلوم.علوم.احلا�ضب.االآيل
213000314دبلوم.فني.ب�ضريات
60600010010دبلوم.فني.�ضيدلة
10251074935218018دبلوم.فني.معماري

154724157155785652836289االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.57.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

كلية خدمة املجتمع والتعليم امل�شتمر

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

3301331153015351051دبلوم.االإدارة.املكتبية
22612272352237000دبلوم.املوارد.الب�ضرية

5562558388239051051االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جد�ل.رقم.).1.��.58.(.اأعداد.الطالب.املقيدين.�امل�ضتجدين.�اخلريجني.يف.مرحلة.ما.د�ن.البكالوريو�س.
ح�ضب.الكلية.�التخ�ض�س.�اجلن�ضية.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�.

معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها

التخ�ض�س
اخلريجنيامل�ضتجديناملقيدين

غري.�ضعودي
غري.�ضعودياملجموع�ضعودي

غري.�ضعودياملجموع�ضعودي
املجموع�ضعودي

1295296022922905858تعليم.اللغة.العربية
1295296022922905858االإجمايل

الخريجينالمستجدينالمقيدين
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الباب الثاني
األنشطة والخدمات الطالبية



األنشطة الطالبية 1/2
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عمادة �شوؤون الطالب

الروؤية :

اأن.نكون.�ضرحًا.رائدًا.يف.خدمة.�رعاية.طالب.اأم.القرى.�بناء.قادة.امل�ضتقبل...

الر�شالة :

اأن.ُتقدم.اخلدمات.�االأن�ضطة.�الربامج.لطالب.جامعة.اأم.القرى.بجودة.عالية.حتقق.ر�ضاهم.

الأهداف :

• تطوير.نظام.اإداري.فاعل.	

• تطوير.قاعدة.معلومات.متكاملة.حول.الطالب.�احتياجاتهم.�م�ضتوى.ر�ضاهم.عن.االأن�ضطة.�اخلدمات.املقدمة.من.قبل.العمادة.	

• ا�ضتقطاب.�تطوير.�حتفيز.الكوادر.الب�ضرية.العاملة.يف.العمادة.	

• اإقامة.حتالفات.ا�ضرتاتيجية.مع.موؤ�ض�ضات.تدريبية.�خرباء.متخ�ض�ضني.يف.بناء.مهارات.�مقدرات.الطالب.	

• تفعيل.د�ر.مركز.الدعم.الطالبي.	

• اكت�ضاف.��ضناعة.الطالب.املتميزين.	

• تطوير.منهجية.متكاملة.لتح�ضني.جودة.تقدمي.االأن�ضطة.	

• تطوير.منهجية.متكاملة.لتح�ضني.جودة.تقدمي.اخلدمات.الطالبية.	

• فتح.فر�س.ا�ضتثمارية.�اعدة.�بناء.�ضراكات.ا�ضرتاتيجية.مع.جهات.داعمة.لتمويل.اأعمال.العمادة.	
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اأهداف وكالة عمادة �شوؤون الطالب :

• حت�ضني.جودة.االإدارات.�اخلدمات.التابعة.�املقدمة.من.العمادة.بوكاالتها.االأربع.ب�ضطر.الطالبات.��ضواًل.لالعتماد.املوؤ�ض�ضي.	

• جمع.املعلومات.الالزمة.الإعداد.اخلطط.امل�ضتقبلية.ق�ضرية.�طويلة.االأجل.	

• ممار�ضة.اأعمال.البحث.�الدرا�ضة.يف.جمال.التطوير.االإداري.	

• تنفيذ.برامج.ن�ضر.ثقافة.اجلودة.بني.قيادات.�موظفات.�كاالت.عمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ب�ضطر.الطالبات.	

• تطوير.اأداء.املوظفات.عن.طريق.التدريب.اجليد.املدر��س.	

• تنظيم.اجلانب.االإداري.للعمادة.ب�ضطر.الطالبات.لتي�ضري.العمل.�توفري.اجلهد.�الوقت.	

• تنظيم.اجلانب.املايل.بالعمادة.ب�ضطر.الطالبات.	

• تنظيم.�متابعة.العقود.اال�ضتثمارية.�امل�ضتثمرين.داخل.احلرم.اجلامعي.ب�ضطر.الطالبات.	

• حتقيق.التوا�ضل.بني.العمادة.ب�ضطر.الطالبات.�اجلهات.االأخرى.�تقدمي.الدعم.لالأن�ضطة.التي.تقيمها.العمادة.	

ت�شرف الوكالة على الإدارات التالية:

• اإدارة.املنح.الدرا�ضية.	

• اإدارة.اجلودة.�التطوير.االإداري.�التدريب.	

• �حدة.اال�ضتثمار.�العقود.�املناق�ضات.	

• اإدارة.الدرا�ضات.�االأبحاث.	
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اأهداف وكالة عمادة �شوؤون الطالب للخدمات الطالبية :

• توفري.ال�ضكن.املالئم.للطالب.القادمني.من.خارج.مدينة.مكة.املكرمة.	

• توفري.الرعاية.االجتماعية.�النف�ضية.�الرتبوية.لطالب.ال�ضكن.اجلامعي.	

• اإقامة.االأن�ضطة.الطالبية.الهادفة.�الرتفيهية.داخل.الوحدات.ال�ضكنية،.لغر�س.ال�ضلوكيات.االإ�ضالمية.�االجتاهات.العلمية.عند.الطالب.	

• جتهيز.��ضيانة.الوحدات.ال�ضكنية.يف.حد�د.االإمكانيات.املتاحة.	

• تاأمني.خمتلف.اخلدمات.التي.ت�ضاعد.الطالب.على.النجاح.�التميز.	

• تاأمني.خدمة.النقل.اجلامعي.الأحياء.مدينة.مكة.املكرمة.	

• توفري.ال�ضيافات.اخلا�ضة.بجميع.االأن�ضطة.الطالبية،.�ضواء.الد�رات.التدريبية.�اللقاءات.العلمية.�االحتفاالت.االجتماعية،.داخل.املقر،.اأ�.داخل.الوحدات.ال�ضكنية.	

• االإ�ضراف.على.املطعم.اجلامعي.	

ت�شرف الوكالة على الإدارات التالية:

• اإدارة.االإ�ضكان.الطالبي.	

• اإدارة.احلركة.�النقل.	

• اإدارة.التغذية.	
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اأهداف وكالة عمادة �شوؤون الطالب لالأن�شطة والتدريب الطالبي :

• العمل.على.تكوين.ال�ضخ�ضية.املتكاملة.�املتوازنة.للطالب.اجلامعي.من.الناحية.االجتماعية.�النف�ضية.�اجل�ضمية.�العقلية.يف.اإطار.من.التعاليم.االإ�ضالمية.ال�ضمحة.	

• تنمي���ة.ق���درات.الط���الب.عل���ى.التفاع���ل.االإيجاب���ي.م���ع.جمتمع���ه.االأم���ر.ال���ذي.يحق���ق.له���م.التكي���ف.االجتماع���ي.ال�ضلي���م.في�ضبح���وا.مواطن���ني.�ضاحل���ني.قادري���ن.عل���ى.الب���ذل.....................................................................	
�العطاء.بال.حد�د.�ال.قيود.

• تربية.الطالب.من.خالل.الن�ضاط.على.حتمل.امل�ضوؤ�لية.�اإعدادهم.الأداء.اخلدمات.العامة،.لتقوية.�ضلة.االنتماء.بني.الطالب.�جمتمعه.	

• تدريب.الطالب.على.القيادة.الرا�ضدة.يف.جمال.االأن�ضطة.الطالبية.	

• توثيق.ُعرى.املحبة.�ال�ضداقة.بني.الطالب.�تقوية.ر�ح.التعا�ن.�التاآلف.فيما.بينهم.	

• تاأكيد.ال�ضلة.بني.الطالب.�اأ�ضاتذته.من.خالل.االأن�ضطة.الطالبية.ممثلًة.يف.املحا�ضرات.�الند�ات.�اللقاءات.�الرحالت.�غريها.	

• اكت�ضاف.املتميزين.�تعهدهم.بال�ضقل.�الرعاية.	

ت�شرف الوكالة على الإدارات التالية:

• اإدارة.االأن�ضطة.الطالبية.	

• اإدارة.االأن�ضطة.الريا�ضية.	

• �حدة.التدريب.الطالبي.	

اأهداف وكالة عمادة �شوؤون الطالب للدعم الطالبي:

• تقدمي.الدعم.املادي.�املعنوي.لطالب.�طالبات.اجلامعة.	

• القيام.باحلمالت.التوعوية.	

• اإعداد.�ت�ضميم.الن�ضرات.التي.تخدم.طالب.اجلامعة.	



93 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

وت�شرف الوكالة على الإدارات التالية:
• اإدارة.املكافاآت.	

• اإدارة.التاأديب.�حماية.الطالب.	

• اإدارة.االإعانات.�القر��س.	

اأهداف وكالة عمادة �شوؤون الطالب للتوجيه والإر�شاد 
وال�شراكة املجتمعية:

• درا�ضة.امل�ضاكل.�الظواهر.الطارئة.	

• رعاية.�توجيه.ذ�ي.االحتياجات.اخلا�ضة.	

وت�شرف الوكالة على الإدارات التالية:
• مركز.االإر�ضاد.الطالبي.	

• �حدة.الرعاية.اخلا�ضة.	

وحدة العالقات العامة والإعالم:
• �حدة.العالقات.العامة.	

• �حدة.االإعالم.	

مهام وحدة العالقات العامة:

• ا�ضتقبال.الوفود.	

• اإعداد.برنامج.الزيارة.	

• تاأمني.��ضيلة.موا�ضالت.للوفود.	

• تاأمني.ال�ضيافة.للوفود.	

• حجز.القاعات.	

• مهام وحدة الإعالم :	
• حترير.االأخبار..	

• الت�ضوير.�توثيق.الفعاليات.	

• اإعداد.التقارير.	

• اإعداد.الن�ضرات.	

• ن�ضر.اأخبار.العمادة.مبوقع.العمادة.�موقع.اجلامعة.	

• متابعة.اأخبار.العمادة.يف.ال�ضحف.املحلية.	

• اإعداد.امللف.ال�ضحفي.	

• الدعاية.�االإعالن.لربامج.�اأن�ضطة.العمادة.	
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الأن�شطة الطالبية خالل العام الدرا�شي 1436/1435هـ
اأن�شطة �شطر الطالب :

• ن���ادي.البح���ث.العلم���ي.بعم���ادة.�ضوؤ�ن.الط���الب.يق���دم.حما�ض���رة.بعن���وان.appraisal and publication critica...ي���وم.ال�ضبت.املواف���ق.1436/02/21ه�................	
بالقاعة.الرئي�ضية.للتدريب.مبدينة.امللك.عبدالله.الطبية

                            

.appraisal.قدم.نادي.البحث.العلمي.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.يوم.ال�ضبت.املوافق.1436/02/21ه�.بالقاعة.الرئي�ضية.للتدريب.مبدينة.امللك.عبدالله.الطبية.حما�ضرة.بعنوان
.and publication critica

�ابت���داأت.املحا�ض���رة.الدكت���ورة.�ضمر.حممد.حتدثت.فيها.ع���ن.اأهمية.التقييم.النقدي.للبحوث.العلمية.من.خالل.تعليم.املهارات.املطلوب���ة.لذلك.�تقييم.االحتياجات.�طرح.االأ�ضئلة.

�حتدي���د.م�ض���ادر.البح���ث.�جم���ع.االأدلة.�كيفي���ة.الو�ضول.لبحث.علمي.دقي���ق.�متكامل.،.بعد.ذلك.األق���ى.الدكتور.�ضامي.احلم���ادي.كلمته.موؤكدًا.احلديث.ع���ن.الطب.املبني.على.
الرباهني.الدقيقة.�اأهميته.�قواعد.ا�ضتخداماته.�كيفية.تطبيقها.�اال�ضتفادة.منها.يف.املمار�ضة.الطبية.�العلمية.

�يف.ختام.املحا�ضرة.األقى.م�ضرف.نادي.البحث.العلمي.الدكتور.فار�س.األطف.كلمة.مبنا�ضبة.انتهاء.�ضل�ضلة.حما�ضرات.نادي.البحث.العلمي.لهذا.العام.،.ثم.كرم.�ضعادته.االأطباء.
الذين.�ضاركوا.يف.اإثراء.هذه.ال�ضل�ضلة.من.املحا�ضرات،.�هم:

الدكتور.�جيه.الرباين،.الدكتور.ع�ضام.نور.الدين،.الدكتورة.اإينا�س.حمدي،.الدكتور.حممد.عرفان،.الدكتور.نا�ضر.الهواري،.الدكتور.عبدالله.عثمان،.الدكتور.عمر�.اأمني،.
الدكتورة.االآء.منجد،.الدكتور.نايف.با�زير،.الدكتور.�ضمري.حممد،.الدكتور.�ضامي.حمادي.
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• نادي.االإبداع.�ريادة.االأعمال.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ينظم.�ر�ضة.عمل.عن.امل�ضاريع.ال�ضغرية	

..................................................

.

نظ���م.ن���ادي.االإب���داع.�ري���ادة.االأعم���ال.�ر�ضة.عمل.الأع�ضاء.الن���ادي.�ضمن.خطة.النادي.للف�ض���ل.الدرا�ضي.احلايل،.عن.العالقة.ب���ني.ريادة.االأعمال.�الف���اب.الب.�االإبداع،.�ذلك.

بح�ض���ور.م..خال���د.عل���ي.موؤ�ض����س.فاب.الب.الظه���ران.�مهند�س.بوادي.جدة.للتقنية،.�ذلك.مبقر.الن���ادي.اجلديد.باملدينة.اجلامعية.بالعابدية،.ح�ض���ر.الربنامج.العديد.من.اأع�ضاء.
النادي.�طرحت.العديد.من.الربامج.التي.متت.مناق�ضتها.حول.االإعداد.�جتهيز.امل�ضاريع.ال�ضغرية.�ريادة.االأعمال.
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• نادي.االإبداع.�ريادة.االأعمال.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.يف.ملتقى.اليوم.العاملي.لريادة.االأعمال	

ح�ضر.طالب.نادي.االإبداع.�ريادة.االأعمال.ب�ضوؤ�ن.الطالب.يوم.اأم�س.ال�ضبت.1436/02/22ه�.اليوم.العاملي.لريادة.االأعمال.�ذلك.بالغرفة.التجارية.مبدينة.جدة،.�مت.خالل.

امللتقى.عر�س.بع�س.من.ق�ض�س.جناح.ر�اد.االأعمال.يف.جماالت.عديدة..كما.ح�ضر.اللقاء.�كيل.اجلامعة.لالإبداع.املعريف.الدكتور.نبيل.كو�ضك.�عميد.معهد.االإبداع.�ريادة.
االأعمال.الدكتور.فواز.�ضعد.�االأ�ضتاذ.اأ�ضامة.نتو.�عدٌد.من.ر�اد.االأعمال.

• نادي.االإبداع.�ريادة.االأعمال.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ينظم.�ر�ضة.عمل.عن.املهارات.ال�ضلوكية.الع�ضرة.للنجاح.الوظيفي.�الريادي	

........................................................

..

نظ���م.ن���ادي.االإب���داع.�ريادة.االأعمال.�ر�ض���ة.عمل.�ضمن.خطة.النادي.للف�ض���ل.الدرا�ضي.احلايل.عن.)املهارات.ال�ضلوكي���ة.الع�ضرة.للنجاح.الوظيفي.�الري���ادي(.الأع�ضاء.النادي.

�ق���د.ق���دم.ال���د�رة.�ضع���ادة.االأ�ضتاذ.ثنيان.بن.معتوق.الثنيان.،..�ذلك.مبقر.النادي.اجلديد.باملدينة.اجلامعي���ة.بالعابدية،.�قد.�ضاركهم.يف.احل�ضور..د..طالل.مند�رة.ع�ضو.هيئة.

التدري�س.باجلامعة.�.د..يحيى.حممد.ح�ضن.م�ضت�ضار.االأن�ضطة.الريا�ضية.،.�العديد.من.اأع�ضاء.النادي.�قد.طرح.االأ�ضتاذ..ثنيان.الثنيان.العديد.من.االأفكار.التي.متت.مناق�ضتها.

حول.تاأ�ضي�س.�جتهيز.امل�ضاريع.ال�ضغرية.�ريادة.االأعمال.
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• نادي.ال�ضريعة.يف.برنامج.اللقاء.املفتوح	

..............................................................

• جوالة.اأم.القرى.يف.رحلة.ترفيهية.اإىل.مدينة.تبوك	

..........................................................
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يف.اإط���ار.برام���ج.�اأن�ضط���ة.عم���ادة.�ض���وؤ�ن.الطالب،.نظم���ت.�كالة.العم���ادة.لالأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.رحل���ة.ترفيهية.لنادي.ع�ضائ���ر.اجلوالة.اإىل.مدينة.تب���وك.يف.الفرتة.17-
1436/03/20ه����.�مب�ضارك���ة.ع���دد.كب���ري.من.اأع�ض���اء.النادي.قاموا.من.خاللها.بزيارة.لعدد.م���ن.مناطق.تبوك.اطلعوا.فيها.على.ما.حتتويه.املنطق���ة.من.اإرث.ح�ضاري.�ثقايف،.
كم���ا.ق���ام.الوف���د.بزي���ارة.ملزرعة.)ا�ضرتا(،.تعرفوا.من.خاللها.على.ما.حتتويها.من.نباتات.خمتلفة.�اأزهار.�ا�ضتمعوا.اإىل.�ضرح.مف�ضل.عن.مراحل.انتاج.الورد.�عملية.ت�ضديره..
ه���ذا.�ق���د.ا�ضت�ضاف���ت.عم���ادة.�ضوؤ�ن.الطالب.بجامعة.تبوك.�فد.جوال���ة.اأم.القرى.التقوا.فيها.عميد.�ضوؤ�ن.الطالب.بجامعة.تبوك.�قد.ع���رب.اأع�ضاء.النادي.امل�ضاركني.يف.الرحلة.
عن.بالغ.�ضكرهم.�تقديرهم.لعميد.�ضوؤ�ن.الطالب.الدكتور.عمر�.بن.طه.ال�ضقاف.�لوكيل.العمادة.لالأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.الدكتور.�ضلطان.بن.عبدال�ضمد.اخل�ضري.على.
اإقامة.مثل.هذه.الرحالت.بعد.عناء.ف�ضل.درا�ضي.كامل.�التي.من.�ضاأنها.بث.ر�ح.االإخاء.�جتديد.الن�ضاط،.مث�نني.على.ما.يقدم.لهم.من.برامج.ترفيهية.�تدريبية.�علمية.تدعوهم.

لبذل.مزيد.من.اجلد.�االجتهاد.
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• نادي.املنح.الدرا�ضية.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ينظم.د�رة.اخلط.العربي	

...................................................................................

• جوالة.جامعة.اأم.القرى.تقيم.مع�ضكرًا.ك�ضفيًا	

ينطل���ق.ي���وم.االأربع���اء.املواف���ق.1436/05/06ه����.املع�ضكر.الك�ضفي."ك�ضافة.ي���ا.حياتي"،..�الذي.تنظم���ه.جوالة.اأم.القرى.ممثل���ة.بع�ضرية.حراء.�بالتعا�ن.م���ع.املركز.الك�ضفي.
بالعزيزية.�ي�ضتهدف.املع�ضكر.الطالب.امل�ضتجدين.�اأع�ضاء.نادي.اجلوالة،.�ي�ضتمل.املع�ضكر.على.العديد.من.برامج.الك�ضافة.منها.حياة.اخلالء.�احلياة.الك�ضفية.

......................... ...............................................................................

ح�ضل.نادي.ع�ضائر.اجلوالة.ممثاًل.يف.الفرقة.رقم.).160.(.�.الفرقة.رقم.).161.(.على.درع.التميز.يف.برنامج.مع�ضكرات.اخلدمة.العامة.باحلج.لعام.1435ه�.،.�قد.مت.تكرمي.

الطالب.زهري.هو�ضا�ي.�الطالب./.عبدالله.العب�ضي.كقائدين.لهذه.الفرق.،.�ذلك.يف.احلفل.الذي.اأقامته.جمعية.الك�ضافة.العربية.ال�ضعودية.برعاية.نائب.رئي�س.اجلمعية.الدكتور.
عبدالله.الفهد.�ح�ضور.االأ�ضتاذ.خالد.بن.�ضلمان.ال�ضبحي.�االأ�ضتاذ.عبدالرحيم.الغامدي.من.جامعة.اأم.القرى.،.�ذلك.مبركز.امللك.فهد.احل�ضاري.مبدينة.ينبع.
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• نادي.الدعوة.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.يفتتح.اأ�ىل.لقاءاته	

.........................................................................

.

افتت���ح.ن���ادي.الدع���وة.الطالب���ي.اأ�ىل.لقاءات.الن���ادي.االأ�ضبوعية.�التي.ت�ضتمر.طيل���ة.اأ�ضابيع.الف�ضل.الدرا�ضي.�ذلك.ي���وم.االأربعاء.1436/05/06ه�...�ق���د.اأقيم.اللقاء.باإحدى.

ا�ضرتاحات.حي.احل�ضينية.مبنطقة.مكة.،.�قد.ح�ضر.اللقاء.ما.يقارب.30.طالبًا.،.��ضارك.يف.ح�ضور.اللقاء.ف�ضيلة.ال�ضيخ.:.عبدالرحمن.بن.ماهر.عقيل."ع�ضو.هيئة.التدري�س.

بكلي���ة.الدع���وة.�اأ�ض���ول.الدي���ن.��.ق�ضم.الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية"،.�كذلك.ف�ضيلة.ال�ضيخ:.ح�ضن.بن.حممد.القر�ضي."ع�ضو.هيئ���ة.التدري�س.بكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.��.ق�ضم.
العقيدة.

�افتت���ح.اللق���اء.مبقدم���ة.ترحيبية.من.اإعداد.اللجنة.املنظمة.للربنامج.تال.ذلك.عر�س.مرئي.تعريفي.بالنادي.�اأهم.براجمه.�اأهدافه.،.تاله.عر�س.الأبرز.الربامج.التي.يعتزم.النادي.

تنفيذها.لهذا.الف�ضل.الدرا�ضي.ثم.تف�ضل.ال�ضيخ.عبدالرحمن.عقيل.بكلمة.توجيهية.للطالب.امل�ضاركني.عن.اأثر.االأن�ضطة.الال�ضفية.على.الطالب.�د�رها.يف.بناء.الطالب.اجلامعي.
..ثم.بداأ.الربنامج.الثقايف.�الريا�ضي...�ُختم.اللقاء.بتنا�ل.اجلميع.طعام.الع�ضاء..

• نادي.الدعوة.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ينظم.لقاءه.االأ�ضبوعي	

..........................................................................
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• جامعة.اأم.القرى.حتقق.املركز.االأ�ل.يف.م�ضابقة.رحال.2	

.

حقق.فريق.جامعة.اأم.القرى.املركز.االأ�ل.يف.م�ضابقة."رحال." يف.ن�ضختها.الثانية..�التي.اأقامتها.حمافظة.الطائف.بالتعا�ن.مع.هيئة.ال�ضياحة.�االآثار.�املنظمة.العربية.لل�ضياحة.

�الت���ي.تاأت���ي.�ضم���ن.فعالي���ات.الطائف.عا�ضمة.امل�ضايف.العربية،.حيث.انطلق���ت.امل�ضابقة.مب�ضاركة.100.طالب.ميثلون.ثمانية.جامعات..�كان���ت.امل�ضابقة.تعتمد.على.دمج.التقنية.

بال�ضياح���ة.م���ن.خ���الل.حتميل.تطبيق.رح���ال.على.هواتف.الطالب.�من.ثم.ا�ضتقبال.التحدي���ات.�تطبيقها.على.اأر�س.الواقع.اإ�ضافة.اإىل.حتديد.االأماك���ن.ال�ضياحية.�االأثرية.التي.

ت�ضتهر.بها.املنطقة.�قد.تخلل.م�ضابقة.رحال.عددًا.من.التحديات.�الريا�ضات.املختلفة..حيث.ح�ضل.الطالب.حممد.االأ�ضمري.من.كلية.العلوم.االجتماعية.على.املركز.االأ�ل،.فيما.

هن���اأ.عمي���د.�ض���وؤ�ن.الط���الب.الدكتور.عم���ر�.بن.طه.ال�ضقاف.الطالب.عبداملجيد.ع�ضريي.لتحقيق���ه.هذه.االإجناز.الذي.تكلل.بح�ضوله.على.املرك���ز.االأ�ل.غري.امل�ضتغرب.على.طالب.

جامع���ة.اأم.الق���رى.الذي���ن.ال.يزال���ون.يثبت���ون.جدارتهم.يف.خمتلف.املجاالت.احلياتية،.موؤكدًا.ب���اأن.لدينا.جيل.متعدد.املواهب.�يحمل.طاقات.اإيجابي���ة.م�ضخرة.ملا.هو.نافع.�مفيد..

داعي���ًا.�ضعادت���ه.جمي���ع.اأبنائ���ه.الطالب.لالنخراط.يف.الربامج.التي.تقدمها.العمادة.طوال.العام.الدرا�ضي.من.ملتقي���ات.علمية.�ثقافية.�ريا�ضية.�قد.اأعرب.الطالب.امل�ضاركني.يف.

امل�ضابقة.عن.بالغ.�ضكرهم.�تقديرهم.ملعايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.�ل�ضعادة.�كيل.اجلامعة.لل�ضوؤ�ن.التعليمية.االأ�ضتاذ.الدكتور.عبدالعزيز.بن.ر�ضاد.

�ضر�جي.ملا.يلقونه.من.دعم.�رعاية.كان.لها.االأثر.يف.حتقيق.اأف�ضل.امل�ضتويات.�متثيل.اجلامعة.اأف�ضل.متثيل.
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• نادي.املنح.الدرا�ضية.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.يف.زيارة.ثقافية.ملعر�س.الكتاب.الد�يل	

...................................................

نظم���ت.عم���ادة.�ض���وؤ�ن.الطالب.ممثلة.بوكالة.االأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.رحلة.ثقافية.لطالب.نادي.املنح.الدرا�ضية.ملدينة.الريا�س.رافقهم.خاللها.م�ضرف.النادي.االأ�ضتاذ.حممد.

القر�ض���ي.�االأ�ضت���اذ.زه���ري.اإدري����س.،.حي���ث.قام.اأع�ضاء.الن���ادي.بزيارة.ملعر�س.الكت���اب.الد�يل.اأطلعوا.من.خ���الل.هذه.الزيارة.على.اآخ���ر.االإ�ضدارات.احلديثة.م���ن.د�ر.الن�ضر.

املختلف���ة.،.كم���ا.ق���ام.الوف���د.بزيارة.اإىل.منطقة.الدرعي���ة.الثقافية.اأطلعوا..فيها.على.اأهم.املعامل.التاريخية.للمنطقة.من.خالل.برنامج.مي���داين.معد.م�ضبقًا.،.�قد.تخلل.الرحلة.العديد.

من.الربامج.الريا�ضية.�الثقافية.�الرتفيه.باالإ�ضافة.اإىل.زيارة.العديد.من.املنتزهات.التي.ت�ضتهر.بها.املنطقة،.�يف.ختام.الرحلة.قدم.طالب.نادي.املنح.الدرا�ضية.امل�ضاركني.يف.

الرحلة.�ضكرهم.اجلزيل.لعميد.�ضوؤ�ن.الطالب.الدكتور.عمر�.بن.طه.ال�ضقاف.�لوكيل.العمادة.لالأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.الدكتور.في�ضل.بار�ي�س.على.ما.�جد�ه.من.رعاية.
�اهتمام.اأ�ضهم.ب�ضكل.كبري.يف.جناح.الرحلة..
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• نادي.املنح.الدرا�ضية.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.ينظم.م�ضابقة" اأجمل.تال�ة"	

...............................................................................

• نادي.املنح.الدرا�ضية.ب�ضوؤ�ن.الطالب.يف.زيارة.ترفيهية.ملدينة.جدة.	

...........................................................................
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نظ���م.ن���ادي.املن���ح.الدرا�ضية.بعمادة.�ضوؤ�ن.الطالب.م���ن.�كالة.االأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.رحل���ة.ترفيهية.ملدينة.جدة.خالل.الف���رتة.1-1436/06/3ه�.رافقهم.خاللها.م�ضرف.

الن���ادي.االأ�ضت���اذ.حمم���د.القر�ض���ي.�مدي���ر.اإدارة.املنح.الدرا�ضي���ة.االأ�ضتاذ.عدنان.قنيوي،.حيث.ق���ام.اأع�ضاء.النادي.بزي���ارة.ملتحف.بيت.ن�ضيف،.اطلعوا.من.خ���الل.هذه.الزيارة.

عل���ى.اأه���م.م���ا.يحتوي���ه.املتحف.م���ن.مقتنيات.اأثرية.قيمة،.كما.قام.الوف���د.بزيارة.اإىل.منتزه.مر�ضى.االأحالم.الرتفيه���ي،.�قد.تخلل.الرحلة.العديد.من.الربام���ج.الريا�ضية.�الثقافية.

�الرتفيهي���ة..�يف.خت���ام.الرحل���ة.ق���دم.طالب.نادي.املنح.الدرا�ضية.امل�ضاركني.يف.الرحلة.�ضكرهم.اجلزيل.لعميد.�ضوؤ�ن.الط���الب.الدكتور.عمر�.بن.طه.ال�ضقاف.�لوكيل.العمادة.
لالأن�ضطة.�التدريب.الطالبي.الدكتور.في�ضل.بار�ي�س.على.ما.�جد�ه.من.رعاية.�اهتمام.اأ�ضهم.ب�ضكل.كبري.يف.جناح.الرحلة.

.......... ..
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وكالة عمادة �شوؤون الطالب للخدمات الطالبية:
• ن�ضاط.)اأ�ضرار.طبية(.	

• زيارة.مكتبة.احلرم.	

• ن�ضاط.)كالم.ن�ضوان(.	

• معر�س.اأنا.مكية.	

• برنامج.)معا.الأجلهم(.	

• باحلب.نلتقي.	

• امليكرفون.املفتوح.	

• برنامج.التحدي.	

اأن�شطة �شطر الطالبات

وكالة عمادة �شوؤون الطالب لالأن�شطة و التدريب الطالبي:
• جتربتي.اأمنيتي.	

• زيارة.معر�س.ال�ضالم.عليك.اأيها.النبي.	

• نغمات.لونية.	

• ق�ضا�ضات.الورق.	

• د�رة.اإك�ض�ضوارات.قما�ضية.	

• ت�ضميم.اأزياء.	

• املدخل.اإىل.كتاب.�ضيبويه.	

• د�رة.م�ضرح.الظل.االحتفايل.	

• اآليات.كتابة.الق�ضة.الق�ضرية.	

وكالة عمادة �شوؤون الطالب للدعم الطالبي:

• اأمناط.ال�ضخ�ضية.	

• كيف.تخطط.مل�ضتقبلك.	

• مهارات.التفكري.	

• تفعيل.اليوم.اخلليجي.ل�ضعوبات.التعلم.	

• �ر�ضة.عمل.يف.االإمالء.�التدريبات.اللغوية.	

• د�رة.التخطيط.الذاتي.	

• د�رة.مهارات.رفع.امل�ضتوى.التح�ضيلي.	

• د�رة.�ضحتي.يف.تغذيتي.	

• ا�ضرتاتيجيات.النجاح.	

• برنامج.رحلة.التغيري.)االآن.ياعمر(.	

• برنامج.اإثرائي.لطالبات.مركز.االإر�ضاد.الطالبي.	
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الإ�شكان الطالبي :

جد�ل.رقم.).2.��.1.(.عدد.الوحدات.ال�ضكنية.�الطالب.امل�ضتفيدين.منها.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه��

قيمة.االإيجارالعددنوع.ال�ضكن
الطالب.امل�ضتفيدين

االإجمايل جمموعغري.�ضعودي�ضعودي
طالبةطالبطالبةطالبطالبةطالب

4م�ضتاأجر

600000003270300357

687 6000000015001500
5000000010001000
16800008000080

218038606040604-7مملوك
117268000218407636308544371291االإجمايل

التغذية الطالبية :

جد�ل.رقم.).2.��.2.(.عدد.الوجبات.الغذائية.باجلامعة.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه��
املجموعع�ضاءغداءاإفطارنوع.الوجبة

16810عدد.الوجبات
)6.ريال(

80558
)14.ريال(

27223
)9.ريال(

175882
)29.ريال(
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التوجيه والتاأديب الطالبي :

ن�ضبتها.املئوية.من.اإجمايل.الق�ضاياعددها.الق�ضية
14.،57.%4ق�ضايا.غ�س

28،14.%1�ضكوى.�ضد.ر�ضد.درجة.اختبار
28،14.%1..ق�ضية.التطا�ل.باالألفاظ

28،14.%1..ق�ضية.م�ضاربة.بني.طالب.�ضكن

جد�ل.رقم.).2.��.1.(.عدد.الوحدات.ال�ضكنية.�الطالب.امل�ضتفيدين.منها.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه��                           
                         

                                                                

الإعانات والقرو�س الطالبية:

املبالغ.امل�ضر�فةعدد.امل�ضتفيديننوع.اخلدمة
355142000االإعانات.ال�ضهرية
57500االإعانات.املقطوعة

00ال�ضلف
200010000اأخرى.)تغذية(
2360159500االإجمايل

جد�ل.رقم.).2.��.1.(.عدد.الوحدات.ال�ضكنية.�الطالب.امل�ضتفيدين.منها.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه��                          
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الأن�شطة والتدريب الطالبي:

عدد.امل�ضاركنيعدد.االأن�ضطةنوع.الن�ضاط
454200.ن�ضاطاالأن�ضطة.الثقافية
152250.د�رةاأن�ضطة.التدريب
192875.ن�ضاطاالأن�ضطة.الريا�ضية
30600.ن�ضاطاالأن�ضطة.االجتماعية
280االأن�ضطة.امل�ضرحية

6100.م�ضاركاتاأخرى
9810105االجمايل

جد�ل.رقم.).2.��.5.(.اأعداد.الطالب.�الطالبات.امل�ضاركني.
يف.االأن�ضطة.الطالبية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه�

                         

تذاكر ال�شفر :

جمموعطالبةطالب-
101الرحالت.العلمية
72098818طالب.املنح
000اأخرى
72198819املجموع

جد�ل.رقم.).2.��.6.(.اأعداد.تذاكر.ال�ضفر.�العودة.امل�ضر�فة.
لطلبة.�طالبات.اجلامعة.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه��

                         

وحدة العالقات العامة والإعالم :

العددالن�ضاط.�الفاعليةم
372االأخبار.املن�ضورة.على.موقع.العمادة1
113االأخبار.املن�ضورة.على.موقع.اجلامعة2
97االأخبار.املن�ضورة.يف.ال�ضحف.الورقية.�االإلكرت�نية3
1423ال�ضور.التي.مت.توثيقها4
16عدد.الوفود.الزائرة5
4الن�ضرات.�الكتيبات6

جد�ل.رقم.).2.��.7.(..اإجنازات.�حدة.العالقات.العامة.�االإعالم.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435.ه��                          
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113 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).3.��.1.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.�املرتبة.العلمية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

املرتبة.العلمية
املجموعغري.�ضعودي�ضعودي

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

اأع�ضاء.هيئة.التدري�س
131241551972322032847375اأ�ضتاذ

2449834223959298483157640اأ�ضتاذ.م�ضارك
4243237475102157259345381472اأ�ضتاذ.م�ضاعد

املحا�ضر�ن.�املعيد�ن
229393622200107307429500929حما�ضر
7718161587170177888161604معيد

91322462268553590مدر�س.لغة
18081667347512094261635301720935110االإجمايل

*.مت.دمج.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بد�ن.رتبة.اإىل.اأ�ضتاذ.م�ضاعد
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ114

جد�ل.رقم.).3.��.2.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.�املوؤهل.العلمي.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

املوؤهل.العلمي
املجموعغري.�ضعودي�ضعودي

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر
7223741096925290121516476642311الدكتوراه
3435328752461313775896631252املاج�ضتري
224404628دبلوم.عايل
7417561497335387747611535البكالوريو�س

033101134دبلوم
18081667347512094261635301720935110االإجمايل

*.مت.دمج.اأخرى.مع.الدكتوراه

المجموعغير سعوديسعودي
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115 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).3.��.3.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

املجموعغري.�ضعودي�ضعوديالكلية
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

6864132802710714891239العمادات.امل�ضاندة
432306738279713507113771088الكليات.العلمية
95810141972582197779154012112751الكليات.االإن�ضانية
82230361551443781كلية.خدمة.املجتمع
342261603232116348574377951الكليات.ال�ضحية

18081667347512094261635301720935110االإجمايل

المجموعغير سعوديسعودي
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ116

جد�ل.رقم.).3.��.4.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.بالكليات.العلمية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

الكليات.العلمية
املجموعغري.�ضعودي�ضعودي

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر
1530153830832360236الهند�ضة.�العمارة.االإ�ضالمية

201211501535136الهند�ضة.بالقنفذة
150151301328028الهند�ضة.بالليث

78591373754211564179احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات
18123012618301848احلا�ضب.االآيل.بالقنفذة
97168412171128احلا�ضب.االآيل.بالليث
131209340642892195237432العلوم.التطبيقية
818264728755546101ال�ضنة.التح�ضريية

432306738279713507113771088االإجمايل

المجموعغير سعوديسعودي
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117 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).3.��.5.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.بالكليات.االإن�ضانية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

املجموعغري.�ضعودي�ضعوديالكليات.االإن�ضانية
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

141852264254718390273ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية
1452103556537102210247457الرتبية

14518232761162206183389الدعوة.�اأ�ضول.الدين
451461511660262الدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمة

11916027910158159220218438العلوم.االجتماعية
286341121339847العلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية

18102813316311344اإدارة.االأعمال
2606213436366الت�ضاميم

6412767077713419153الكلية.اجلامعية.باجلموم
948818210131132195119314الكلية.اجلامعية.بالقنفذة
23648733417456105161الكلية.اجلامعية.بالليث
7912019942244121122243اللغة.العربية.�اآدابها

2602650531031املعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر
29164522628512273معهد.اللغة.العربية.لغري.الناطقني.بها

95810141972582197779154012112751االإجمايل

المجموعغير سعوديسعودي
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التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ118

جد�ل.رقم.).3.��.6.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.بكليات.املجتمع.االإن�ضانية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

املجموعغري.�ضعودي�ضعوديكليات.املجتمع.االإن�ضانية
املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر

07711920111627خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر
8152325631332154املجتمع.مبكة.املكرمة

82230361551443781االإجمايل

المجموعغير سعوديسعودي
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119 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).3.��.7.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.باجلامعة.
موزعني.ح�ضب.اجلن�س.�اجلن�ضية.بالكليات.ال�ضحية.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

الكليات.ال�ضحية
املجموعغري.�ضعودي�ضعودي

املجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكراملجموعاأنثىذكر
1536221563309321692308الطب

4432763820588252134طب.االأ�ضنان
135361272826264التمري�س

29103931031601070ال�ضحة.العامة.�املعلوماتية.ال�ضحية
606303909الطب.بالقنفذة
3745823020506765132ال�ضيدلة

101808909العلوم.ال�ضحية.بالقنفذة
1572213316281038العلوم.ال�ضحية.بالليث
567012645166110186187العلوم.الطبية.التطبيقية

342261603232116348574377951االإجمايل
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121 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

ن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.االإجمايلجمموعمدر�س.لغةمعيدحما�ضراأ�ضتاذ.م�ضاعداأ�ضتاذ.م�ضاركاأ�ضتاذاجلن�ضيةالكلية
التدري�س.ال�ضعوديني

55.23%761036712132239�ضعوديالعمادات.�االإدارات.امل�ضاندة 78533900107غري.�ضعوديالعمادات.�االإدارات.امل�ضاندة
63.64%01132302844�ضعودياإدارة.االأعمال 33820016غري.�ضعودياإدارة.االأعمال

77.68%286511162890355457�ضعوديالرتبية 153447600102غري.�ضعوديالرتبية
93.94%2620142006266�ضعوديالت�ضاميم 1210004غري.�ضعوديالت�ضاميم
56.25%00013503664�ضعوديالتمري�س 391310228غري.�ضعوديالتمري�س

76.54%191920880137179�ضعودياحلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات 5118180042غري.�ضعودياحلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات
74.19%471451604662�ضعوديالدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمة 141100016غري.�ضعوديالدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمة

84.06%194091641130327389�ضعوديالدعوة.�اأ�ضول.الدين 25231400062غري.�ضعوديالدعوة.�اأ�ضول.الدين
25.74%001240126101�ضعوديال�ضنة.التح�ضريية 1526430075غري.�ضعوديال�ضنة.التح�ضريية

82.78%30557525410226273�ضعوديال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية 5221910047غري.�ضعوديال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية
55.71%10172913970�ضعوديال�ضحة.العامة.�املعلوماتية.ال�ضحية 411690131غري.�ضعوديال�ضحة.العامة.�املعلوماتية.ال�ضحية

62.12%003277082132�ضعوديال�ضيدلة 4122590050غري.�ضعوديال�ضيدلة
69.81%5248061000215308�ضعوديالطب 231337200093غري.�ضعوديالطب

63.70%722586411612279438�ضعوديالعلوم.االجتماعية 13264223055159غري.�ضعوديالعلوم.االجتماعية
72.34%42571603447�ضعوديالعلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية 22900013غري.�ضعوديالعلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية

78.70%243073841290340432�ضعوديالعلوم.التطبيقية 18225110092غري.�ضعوديالعلوم.التطبيقية
67.38%026141022126187�ضعوديالعلوم.الطبية.التطبيقية 51525150161غري.�ضعوديالعلوم.الطبية.التطبيقية
81.89%15256443520199243�ضعودياللغة.العربية.�اآدابها 18101600044غري.�ضعودياللغة.العربية.�اآدابها

جد�ل.رقم.).3.��.8.(.ن�ضبة.ال�ضعوديني.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�املحا�ضرين.�املعيدين.
�مدر�ضي.اللغة.يف.كليات.اجلامعة.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ122

ن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.االإجمايلجمموعمدر�س.لغةمعيدحما�ضراأ�ضتاذ.م�ضاعداأ�ضتاذ.م�ضاركاأ�ضتاذاجلن�ضيةالكلية
التدري�س.ال�ضعوديني

42.59%02216302354�ضعودياملجتمع.مبكة.املكرمة 0314140031غري.�ضعودياملجتمع.مبكة.املكرمة
83.87%0477802631�ضعودياملعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر 1040005غري.�ضعودياملعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر

64.83%3212712900153236�ضعوديالهند�ضة.�العمارة.االإ�ضالمية 251528131183غري.�ضعوديالهند�ضة.�العمارة.االإ�ضالمية
25.93%000700727�ضعوديخدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر 005140120غري.�ضعوديخدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر

56.72%007366076134�ضعوديطب.االأ�ضنان 1562980058غري.�ضعوديطب.االأ�ضنان
61.64%1111441234573�ضعوديمعهد.اللغة.العربية.لغري.الناطقني.بها 181510328غري.�ضعوديمعهد.اللغة.العربية.لغري.الناطقني.بها

49.67%35152033076153�ضعوديالكلية.اجلامعية.باجلموم 91237134277غري.�ضعوديالكلية.اجلامعية.باجلموم
57.96%0427371140182314�ضعوديالكلية.اجلامعية.بالقنفذة 10237512120132غري.�ضعوديالكلية.اجلامعية.بالقنفذة
58.33%00261302136�ضعوديالهند�ضة.بالقنفذة 04740015غري.�ضعوديالهند�ضة.بالقنفذة

62.50%00092103048�ضعودياحلا�ضب.االآيل.بالقنفذة 015120018غري.�ضعودياحلا�ضب.االآيل.بالقنفذة
66.67%00006069�ضعوديالطب.بالقنفذة 1020003غري.�ضعوديالطب.بالقنفذة

11.11%00100019�ضعوديالعلوم.ال�ضحية.بالقنفذة 2051008غري.�ضعوديالعلوم.ال�ضحية.بالقنفذة
54.04%11101559187161�ضعوديالكلية.اجلامعية.بالليث 21146130274غري.�ضعوديالكلية.اجلامعية.بالليث
53.57%00211201528�ضعوديالهند�ضة.بالليث 03730013غري.�ضعوديالهند�ضة.بالليث

57.14%00001601628�ضعودياحلا�ضب.االآيل.بالليث 00660012غري.�ضعودياحلا�ضب.االآيل.بالليث
57.89%00141702238�ضعوديالعلوم.ال�ضحية.بالليث 10960016غري.�ضعوديالعلوم.ال�ضحية.بالليث
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الباب الرابع
االبتعاث والتدريب والتطوير
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127 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

داخليخارجيمنحالعام.الدرا�ضي.
14270254
14280252
142903911
143007013
143109110
1432011926
1433019819
1434018420
143501078
1436017741

جد�ل.رقم.).4.��.1.(.يو�ضح.اأعداد.املبتعثني.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1436/1427ه�.(
ح�ضب.نوع.االبتعاث



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ128

جد�ل.رقم.).4.��.2.(..يو�ضح.اأعداد.املبتعثني.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1436/1427ه�(
بح�ضب.اجلن�س.�نوع.البعثة.)منح.��.داخلي.��.خارجي(

العام.الدرا�ضي
العدد.االإجمايلمنحخارجيداخلي

كلياإجمايل.اإناثاإجمايل.ذكوراأنثىذكراأنثىذكراأنثىذكر
14271316900171229
1428112230023427
142947221700262450
1430112373300384583
143128543700564591
1432818576200000
1433712118790012591216
14347131147000000
1435356048006353116
1436152683940098120218

42105583517006256221247املجموع



129 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).4.��.3.(.يو�ضح.اأعداد.املبتعثني.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1436/1427ه�.(
ح�ضب.اجلن�س

داخليخارجيمنحالعام.الدرا�ضي.
1427171340
142823427
1429292554
1430384583
14315645101
14326580145
143312591217
143412183204
14356353116
143698120218



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ130

جد�ل.رقم.).4.��.4.(.اأعداد.املبتعثني.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�.(
ح�ضب.الو�ضع.الوظيفي

مدر�س.لغةموظفطالبحما�ضر.معيد.العام.الدرا�ضي

14273160-0
1428234030
1429241020
14304010040
1431728030
1432934040
14331349011
143414156070
14357829080
143614156080
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جد�ل.رقم.).4.��.5.(.اأعداد.املبتعثني.خارجيًا.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�.(
ح�ضب.د�لة.االبتعاث.

العام.
�ضوي�ضراايرلندةال�ضنياملغرباليابانفرن�ضانيوزيلندةال�ضويدم�ضرماليزيااملانيااأ�ضرتاليابريطانيا.كندا.اأمريكا.الدرا�ضي.

14271515900000000000
14281116510100000000
14293416200000000000
14303721501600000000
143144431403101100000
14322310411110200000000
143310118642840020000000
1434669821742001111000
1435425401030010000000
1436578762004121200131
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جد�ل.رقم.).4.��.6.(.اأعداد.خريجي.االبتعاث.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�(
ح�ضب.نوع.البعثة

جمموعخارجيداخليالعام.الدرا�ضي.
142702929
142812728
142923032
143043539
143131720
143211011
143342125
14347200
1435134154
1436124961
46279325جمموع
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جد�ل.رقم.).4.��.7.(.اأعداد.خريجي.االبتعاث.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�.(
ح�ضب.اجلن�س

جمموعاأنثىذكرالعام.الدرا�ضي.
142727229
142824428
142928432
1430291039
143115520
143211011
143317825
1434171027
1435371754
1436372461
24283325جمموع
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جد�ل.رقم.).4.��.8.(.عدد.خريجي.االبتعاث.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�.(
ح�ضب.��ضعهم.الوظيفي

جمموعاأنثىذكرالعام.الدرا�ضي.
142727229
142824428
142928432
1430291039
143115520
143211011
143317825
1434171027
1435371754
1436372461
24283325جمموع
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جد�ل.رقم.).4.��.9.(.اأعداد.خريجي.االبتعاث.خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�.(
ح�ضب.د�ل.االبتعاث

العام.
كوريا.نيوزيلندةماليزيا�ضوي�ضرااالأردنم�ضراأ�ضرتاليااملانيابريطانياكندااأمريكاال�ضعوديةالدرا�ضي.

اأيرلندةاجلنوبية

142705617100000000
142827813010000000
1429451015000000000
1430121216232000000
14313069100010000
14321143001100000
14334268140000000
1434513017080002210
14351322112040001001
14361213325070000100
5556561355273113311جمموع
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جد�ل.رقم.).4.��.10.(.مقارنة.بني.اأعداد.املبتعثني.�اخلريجني.من.االبتعاث.
خالل.ع�ضر.�ضنوات.)1427-1436ه�(

اخلريجنياملبتعثنيالعام.الدرا�ضي
انثىذكر.انثىذكر

1427289272
14281712264
1429235284
143028243110
14313846155
14325645110
1433138821718
143429103319
143561483717
1436981183724
516341262103املجموع
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اأوًل: التدريب من خالل وحدة التطوير الإداري

تف�ضيل.ما.مت.خالل.الف�ضل.االأ�ل.�الثاين.من.عام.1436/1435ه�.�هي.على.ق�ضمني.:.
• احللقات.التطبيقية.�الد�رات.التدريبية.املقدمة.من.ِقبل.معهد.االإدارة.العامة.بجميع.فر�عه..	

• الد�رات.التدريبية.اخلارجية..	

1. احللقات التطبيقية :
�ه���ي.حلق���ات.تطبيقي���ة.ُتعطى.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.املكلفني.باأعمال.اإدارية،.�كذل���ك.املوظفني.ذ�ي.املراتب.العليا.من.املرتبة.احلادية.ع�ضرة.�حتى.املرتبة.الثالثة.ع�ضر.من.ِقبل.
معهد.االإدارة.العامة.د�ن.اأي.مقابل.مادي،.حيث.تقوم.�حدة.التطوير.االإداري.بت�ضجيل.الرت�ضيحات.�اعتمادها.�من.ثم.اإر�ضالها.ملعهد.االإدارة.العامة.عن.طريق.موقع.املعهد،.

�ذلك.ح�ضب.خطة.املعهد.املذكورة.�ضابقًا..�يو�ضح.اجلد�ل.التايل.ذلك.

جد�ل.رقم.).4.��.11.(...اأعداد.املر�ضحني.�املقبولني.�املعتذرين.للحلقات.التطبيقية.
مبعهد.االإدارة.العامة.بجميع.فر�عه.للف�ضل.االأ�ل.من.عام.1436/1435ه�

اخلريجنياملبتعثنيم
136املر�ضحني1
50املقبولني2
10املعتذرين3

............................................................................
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جد�ل.رقم.).4.��.12.(.اأعداد.املر�ضحني.�املقبولني.�املعتذرين.للحلقات.
التطبيقية.مبعهد.االإدارة.العامة.بجميع.فر�عه.للف�ضل.الثاين.من.عام.1436/1435ه�

اخلريجنياملبتعثنيم
168املر�ضحني1
51املقبولني2
11املعتذرين3

............................................................................

2. الدورات التدريبية :
�ه���ي.ال���د�رات.التدريبي���ة.املقدم���ة.من.معه���د.االإدارة.العامة.للموظفني.من.املرتبة.االأ�ىل.�حتى.املرتب���ة.العا�ضرة.من.ِقبل.معهد.االإدارة.العام���ة.د�ن.اأي.مقابل.مادي،.حيث.تقوم.
�ح���دة.التطوي���ر.االإداري.بت�ضجي���ل.الرت�ضيح���ات.�اعتمادها.�من.ثم.اإر�ضالها.ملعهد.االإدارة.العامة.عن.طريق.موقع.املعهد،.�ذلك.ح�ض���ب.خطة.املعهد.املذكورة.�ضابقًا..�فيما.يلي.

جد�ل.يو�ضح.ذلك.
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جد�ل.رقم.).4.��.13.(.اأعداد.املر�ضحني.�املقبولني.�املعتذرين.للد�رات.التدريبية.مبعهد.االإدارة.العامة.
بجميع.فر�عه.للف�ضل.االأ�ل.من.عام.1436/1435ه�

اخلريجنياملبتعثنيم
2623املر�ضحني1
317املقبولني2
39املعتذرين3

..

.. ...........................................................................

..

جد�ل.رقم.).4.��.14.(.اأعداد.املر�ضحني.�املقبولني.�املعتذرين.للد�رات.التدريبية.
مبعهد.االإدارة.العامة.بجميع.فر�عه.للف�ضل.الثاين.من.عام.1436/1435ه�

اخلريجنياملبتعثنيم
2904املر�ضحني1
363املقبولني2
41املعتذرين3

..........................................................................
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عمادة التطوير اجلامعي واجلودة النوعية

ُت�ضكل.ر�ؤية.�ر�ضالة.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.اإطارًا.يحدد.امل�ضتقبل.املن�ضود.للعمادة.�كذلك.االأهداف.التي.ت�ضعى.العمادة.لتحقيقها.من.خالل.االأن�ضطة.التي.
تخططها.�تنفذها.�فيما.يلي.كاًل.من.)ر�ؤية.�ر�ضالة.العمادة(.

الروؤية :

الريادة.يف.تطوير.�ضمان.جودة.التعليم.العايل.على.امل�ضتوى.الوطني.

الر�شالة :

التطوير.امل�ضتمر.مبا.ي�ضمن.جودة.خمرجات.اجلامعة.�فق.معايري.عاملية.

الأهداف :
الهدف.اال�ضرتاتيجي.الرئي�س.للعمادة:

تر�ضيخ.منهجية.اجلودة.ال�ضاملة.�عمليات.�ضمانها.�تطويرها.�حت�ضينها.يف.الُنظم.االأكادميية.�االإدارية.�البحثية.�تنميتها.يف.اأداء.املوارد.الب�ضرية.�م�ضادر.التعلم.باجلامعة.

مب���ا.ي���وؤدي.ذل���ك.اإىل.حت�ض���ني.خمرجاتها.�خدماتها.يف.التعليم.�البحث.العلمي.�خدمة.املجتمع.من.اأجل.حتقيق.اأف�ضل.اأداء.ممكن،.مدعومًا.باحل�ضول.على.االعتماد.االأكادميي.
الوطني.�العاملي.مع.التاأكيد.على.ريادة.اجلامعة.�عراقتها.�هويتها.االإ�ضالمية.�االرتقاء.بها.يف.الت�ضنيفات.العاملية.
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الأهداف العامة للعمادة:

• ��ضع.خطط.ق�ضرية.�بعيدة.املدى.للتطوير.اجلامعي.�رفع.اجلودة.النوعية.يف.اجلامعة.	

• الوفاء.مبتطلبات.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.يف.اململكة.�املوؤ�ض�ضات.العاملية.االأخرى.املانحة.ل�ضهادات.االعتماد.�اجلودة.	

• تطوير.��ضائل.القيا�س.�التقومي.�م�ضتويات.االأداء.االأكادميي.�االإداري.الالزمة،.�اال�ضتفادة.الفعلية.املثلى.منها.يف.اجلامعة.	

• امل�ضاهمة.بفاعلية.يف.التطوير.االإداري.جلميع.�حدات.�اإدارات.اجلامعة.	

• تطوير.املوارد.الب�ضرية.املختلفة.مب�ضتوياتها.��ظائفها.املتعددة.يف.اجلامعة،.�فق.خطط.�ا�ضرتاتيجيات.�ا�ضحة.املعامل.مبنية.على.درا�ضات.متعمقة.	

• توف���ري.البيئ���ة.املالئم���ة.لتنمية.التعا�ن.الد�يل.بني.اجلامع���ة.�غريها.من.املوؤ�ض�ضات.الد�لية.االأخرى..�حث.جميع.�حدات.اجلامعات.عل���ى.اال�ضتفادة.من.برامج.التعا�ن.الد�يل.	
القائمة.�االتفاقيات.املوقعة.بني.اململكة.�الد�ل.االأخرى.

الأهداف والإجراءات العامة للخطة ال�شرتاتيجية :

• ا�ضتكمال.تاأ�ضي�س.اإدارات.��حدات.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.	

• متابعة.تاأ�ضي�س.�تنظيم.نظم.اجلودة.�االعتماد.بكافة.الكليات.�العمادات.امل�ضاندة.باجلامعة.	

• .توفري.�حتديد.املعايري.�موؤ�ضرات.االأداء.�املراجع.�االأدلة.االإر�ضادية.�الوثائق.�املواد.امل�ضاندة.لعمليات.�ضمان.اجلودة.�االعتماد.االأكادميي.	

• .ن�ضر.ثقافة.اجلودة.ال�ضاملة.�االعتماد.االأكادميي.بني.من�ضوبي.اجلامعة.بكل.الكليات.�العمادات.�الوحدات.االإدارية.	

• .تنمية.املوارد.الب�ضرية.باجلامعة.يف.جماالت.التدري�س.�التقومي.�عمليات.تطبيق.اجلودة.ال�ضاملة.�االعتماد.االأكادميي.�املوؤ�ض�ضي.	

• .العمل.على.تر�ضيخ.اآليات.�ضمان.اجلودة.ال�ضاملة.�االإ�ضراف.على.تنفيذ.عمليات.التح�ضني.�التطوير.للجودة.بجميع.الكليات.�العمادات.امل�ضاندة.�الوحدات.االإدارية.باجلامعة.	

• تقدمي.الدعم.�اال�ضت�ضارة.بعمليات.املراجعة.اخلارجية،.�التطويرية.لكافة.الربامج.االأكادميية.باجلامعة.للح�ضول.على.االعتماد.الوطني.�العاملي.	

• االإعداد.�التهيئة.�امل�ضاركة.يف.عمليات.احل�ضول.على.االعتماد.املوؤ�ض�ضي.).الوطني.�العاملي.(.للجامعة.	
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القيم :
• االحرتافية.	
• العمل.بر�ح.الفريق.الواحد.	
• االتقان.�التميز.	
• امل�ضوؤ�لية.�االلتزام.االأخالقي.	
• ال�ضفافية.�النزاهة.	

عالقة العمادة بالأطراف ذات ال�شلة :
• تتع���ا�ن.عم���ادة.التطوي���ر.اجلامع���ي.�اجلودة.النوعية.مع.جهات.عدي���دة.لتحقق.اأهدافها.�توؤدي.ر�ضالتها.من.خالل.ذلك.التفاعل.�التعا�ن.م���ع.تلك.اجلهات.�ضواًء.داخل.اجلامعة.	

اأ�.خارجها:
• �كالة.اجلامعة.للتطوير.االأكادميي.�خدمة.املجتمع.	
• الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.	
• الكليات.�املعاهد.	
• العمادات.امل�ضاندة.�الوحدات.االإدارية.	
• بيوت.اخلربة.	
• هيئات.عاملية.مانحة.لالعتماد.	

وكالت العمادة ووحداتها :
• �كالة.العمادة.للتدريب.	
• �حدة.اجلودة.�االعتماد.االأكادميي.	
• �حدة.القيا�س.�التقومي.	
• �كالة.العمادة.ب�ضطر.الطالبات.	
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وكالة العمادة للتدريب

تهت���م.�كال���ة.عم���ادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.للتدريب،.بتنمية.�تطوي���ر.قدرات.�مهارات.من�ضوبي.اجلامعة.من.قيادات.اأكادميي���ة.�اإدارية،.�اأع�ضاء.هيئة.التدري�س،.

ز.�االإبداع.يف.اأعمالهم،.�ذلك.من.خالل.اإيجاد.مناخ.منا�ضب.ُيتيح.لهم.تطوير.مهاراتهم.�تعزيز.قدراتهم.يف.كافة.املجاالت.ليكون. �االإداريني.�الفنيني.للو�ضول.بهم.اإىل.التميُّ
لهم.د�ر.فعال.يف.تطوير.اجلامعة،.�لُي�ضهموا.يف.حتقيق.ر�ؤية.اجلامعة.�ر�ضالتها.�حتقيق.اأهدافها.

الروؤية :

اأن.تكون.�كالة.التدريب.بعمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.اإحدى.املرجعيات.املتميزة.�املعتمدة.د�ليًا.يف.جمال.التدريب.

الر�شالة :

التح�ض���ني.امل�ضتم���ر.الأداء.اأع�ض���اء.هيئ���ة.التدري����س.�العاملني.مبختلف.درجاته���م.العلمية.�الوظيفية.من.خ���الل.تنمية.�تطوير.معارفه���م.�مهاراتهم.املهني���ة.�ال�ضخ�ضية.بتطبيق.
املنهجيات.�التقنيات.التدريبية.احلديثة.

املهام:
• ر�ض���م.اخلط���ط.�اال�ضرتاتيجي���ات.لتطوير.مه���ارات.من�ضوبي.اجلامعة.�فق.درا�ض���ات.االحتياج.��فق.املعايري.املحلي���ة.�العاملية.للتدريب.�تطوير.امله���ارات.بهدف.حت�ضني.االأداء......	

�فق.معايري.اجلودة.ال�ضاملة.
• تطوير.قدرات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.مهارات.�اأ�ضاليب.التدري�س.احلديثة.	
• تطوير.مهارات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.ا�ضتخدام.التقنيات.احلديثة.يف.التعليم.�البحث.العلمي.	
• تطوير.قدرات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.مهارات.�اأ�ضاليب.قيا�س.�تقومي.حت�ضيل.الطلبة.	
• تنمية.�تطوير.مهارات.�قدرات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.ت�ضميم.الربامج.�املقررات.الدرا�ضية.	
• العمل.على.تاأهيل.�اإعداد.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.�من.يف.حكمهم.للتدري�س.	
• تنمية.قدرات.�اإمكانيات.القيادات.االإدارية.يف.الوحدات.االإدارية.�االأكادميية.لرفع.كفاءتهم.�فعاليتهم.االإنتاجية.	
• تنمية.قدرات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.احلوار.�التوا�ضل.الفعال.مع.الطالب.�املجتمع.داخل.اجلامعة.�خارجها.	
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اإجنازات وكالة التدريب للعام 1436/1435 هـ :
.تعددت.االإجنازات.التي.قامت.بها.�كالة.التدريب.بالعمادة.حيث:

1..جتهيز.قاعتي.تدريب.ب�ضطر.الطالب.باالإ�ضافة.اإىل.القاعة.املوجودة.�ضابقًا.لي�ضبح.العدد.)3(.قاعات.ب�ضطر.الرجال.�قاعة.ب�ضطر.الن�ضاء.
2..تعددت.الد�رات.�االأن�ضطة.التدريبية.التي.قدمتها.�كالة.التدريب.لهذا.العام.حيث.قامت:

• .تن�ضيق.�اإعداد.�اإقامة.برنامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.الد�رة.الثالثة.للربنامج.	
• .تقدمي.برنامج.متكامل.من.الد�رات.ا�ضتمل.على.95.د�رة.تدريبية.بالتعا�ن.مع.مركز.النافع.للتدريب.�اال�ضت�ضارات.	
• .د�رات.مت.اإقامتها.من.خالل.مركز.القيادة.	
• 	.NCAAA.د�رات.مت.اإقامتها.من.خالل.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي

�فيما.يلي.تفا�ضيل.تلك.الربامج.�الد�رات:.

• اإح�ضائيات.برنامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد:	

جد�ل.رقم.).4.��.15.(.يو�ضح.د�رات.برنامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد
عدد.امل�ضاركني.العن�ضرالد�رة

311رجال.��.ن�ضاءتهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد
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جد�ل.رقم.).4.��.16.(.مقارنة.الأعداد.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بربنامج.التهيئة.بني.عامي.1434/1433ه�.
�عام.1434./1435ه�.�عام.1436/1435ه�.

1436/1435ه�1434./1435ه�1434/1433ه�العام

350119311اإجمايل.امل�ضاركني

.....................................................................................

مت.تنفيذ.برنامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.على.مدار.خم�ضة.اأيام.�قد.احتوى.الربنامج.على.يومني.للتعريف.باجلامعة.�اإداراتها.�اخلدمات.
التي.تقدمها.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باالإ�ضافة.اإىل.عدة.د�رات.مركزة.يو�ضح.مو�ضوعاتها.اجلد�ل.التايل:

جد�ل.رقم.).4.��.17.(.برامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد
التاريخعدد.االأياماملحتوى./.ا�ضم.الد�رةمالن�ضاط

الربنامج.التعريفي.بخدمات.اجلامعة.�الواجبات.
االأحد.�االأثنني.18-19./1435/12.املوافق.12-2مت.تقدميه.من.االإدارات.��كاالت.اجلامعة.�العمادات.امل�ضاندة1�احلقوق.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س

2014/10/13

الد�رات.املكثفة

الثالثاء.20-12-1435ه�.املوافق.14-10-2014.م1ا�ضرتاتيجيات.التدري�س.اجلامعي...)رجال.�ن�ضاء(2

االأربعاء.21-12-1435ه�.املوافق.15-10-2014.م1التعلم.الن�ضط...)رجال.�ن�ضاء(3

اخلمي�س.22-12-1435ه�.املوافق.16-10-2014.م1اأ�ضاليب.التقومي...)رجال.�ن�ضاء(4

الثالثاء.20-12-1435ه�.املوافق.14-10-2014.م1ا�ضرتاتيجيات.التدري�س.اجلامعي...)رجال(5

االأربعاء.21-12-1435ه�.املوافق.15-10-2014.م1التعلم.الن�ضط...)رجال(6

اخلمي�س.22-12-1435ه�.املوافق.16-10-2014.م1اأ�ضاليب.التقومي...)رجال(7
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• الد�رات.التي.مت.تقدميها.بالتعا�ن.مع.مركز.النافع.للتدريب.�اال�ضت�ضارات:	
مت.تقدمي.95.د�رة.خمتلفة.تنا�لت.عدة.جماالت.هي.التدري�س.�البحث.العلمي.�اجلودة.�املهارات.العامة.�املهارات.القيادية،.�قد.ا�ضتفاد.من.الد�رات.
التدريبية.2400.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�القيادات.اجلامعية.من.اجلن�ضني.الرجال.�الن�ضاء،.�قد.قدم.الد�رات.فئات.خمتلفة.من.املدربني.تنوعت.بني.
مدربني.من.داخل.جامعة.اأم.القرى.�مدربني.حمليني.من.اململكة.من.جامعات.اأخرى.�مدربني.د�ليني.من.خارج.اململكة.متنوعي.اجلن�ضيات.�قد.مت.تنفيذ.

الد�رات.على.مدار.الف�ضلني.الدرا�ضيني.�فقًا.ملا.تو�ضحه.اجلدا�ل.التالية:
جد�ل.رقم.).4.��.18.(.الد�رات.التدريبية.للف�ضل.الدرا�ضي.االأ�ل.1436/1435ه�

الفئةتاريخ.التنفيذاالأياما�ضم.الربنامجماالأ�ضبوع

االأ�ضبوع.االأ�ل

رجال26.-.27./11./1435ه�2التفكري.التحليلي1

رجال14./11./1435ه�1التخطيط.اال�ضرتاتيجي2

رجال21./11./1435ه�1موؤ�ضرات.االأداء.�املقارنة.املرجعية3

ن�ضاء26.-.27./11./1435ه�2مهارات.البحث.االإجرائي4

ن�ضاء29/.11/.1435.ه�1اآداب.��ضلوكيات.املهنة.يف.العمل.اجلامعي5

ن�ضاء1/.12/.1435.ه�1حتويل.الر�ضالة.العلمية.اإىل.كتاب6

االأ�ضبوع.الثاين

رجال19.-.20/.12./.1435ه�2ا�ضرتاتيجيات.تطوير.الذات7

رجال21-22/.12/.1435ه�2تكوين.�اإدارة.فرق.العمل8

ن�ضاء19./.12./.1435ه�1كيفية.كتابة.ال�ضرية.الذاتية9

ن�ضاء20-21/.12./.1435ه�2بناء.�اإدارة.فرق.العمل10

ن�ضاء22/.12/.1435ه�1كيف.حتمي.نف�ضك.�طالبك.من.خماطر.االإنرتنت11

االأ�ضبوع.الثالث

رجال25-29/.12./.1435ه�.املوافق.19-23./10./.2014م5برنامج.اإدارة.امل�ضاريع12

ن�ضاء25-26/.12./.1435ه�2االبتكار.�االإبداع.�التعامل.مع.التغيري.نحو.اإدارة.�قيادة.فعالة13

ن�ضاء28-29/.12/.1435ه�2مهارات.التعامل.يف.بيئة.العمل14

االأ�ضبوع.الرابع

رجال2-3./.1./.1436ه�2نظم.االمتحانات.�تقومي.الطالب15

رجال4-5./.1./.1436ه�2بناء.االختبارات.التح�ضيلية16

رجال6./.1./.1436ه�1حتليل.نتائج.االختبارات17

ن�ضاء2-3./.1./.1436ه�2اإدارة.التمكني.�اأ�ض�س.التفوي�س18

ن�ضاء4-6./.1./.1436ه�3كيفية.اإعداد.بنوك.االأ�ضئلة.�االختبارات.املتكافئة19
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الفئةتاريخ.التنفيذاالأياما�ضم.الربنامجماالأ�ضبوع

االأ�ضبوع.اخلام�س

رجال9-10./.1./.1436ه�2معايري.اجلودة.يف.العملية.التعليمية20

رجال11-12./.1./.1436ه�2ت�ضميم.�بناء.املقرر.الدرا�ضي21

رجال13./.1./.1436ه�1تطوير.ملف.التدري�س22

ن�ضاء9-10./.1./.1436ه�.2التعلم.الن�ضط23

ن�ضاء11-12./.1./.1436ه�2التعلم.البنائي24

ن�ضاء13./.1./.1436ه�1التدري�س.امل�ضغر25

االأ�ضبوع.ال�ضاد�س

رجال16-17./.1./.1436ه�.2ا�ضتخدام.التكنولوجيا.يف.التدري�س26

رجال18-20./.1./.1436ه�.3اإدارة.االجتماعات.الفعالة27

ن�ضاء16./.1./.1436ه�.1التعليم.التعا�ين28

ن�ضاء17-18./.1./.1436ه�2نظريات.التعلم29

ن�ضاء19./.1./.1436ه�.1كفايات.التدري�س.االحرتايف30

ن�ضاء20./.1./.1436ه�1بيئة.التعلم.الفاعلة.�االآمنة31

االأ�ضبوع.ال�ضابع

رجال23./.1./.1436ه�.1اأ�ضاليب.تعليم.الكبار32

رجال24./.1./.1436ه�.1التدري�س.القائم.على.التخ�ض�س.�البحوث.الرتبوية33

رجال25./.1./.1436ه�1تدري�س.املجموعات.الكبرية34

رجال26-27/.1./.1435ه�2بناء.الهياكل.التنظيمية35

ن�ضاء23-24./.1./.1436ه�2اإدارة.الفريق.البحثي36

ن�ضاء25./.1./.1436ه�1اإعداد.امل�ضر�عات.التناف�ضية.لتمويل.البحوث37

ن�ضاء26./.1./.1436ه�1اأخالقيات.البحث.العلمي38
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الفئةتاريخ.التنفيذاالأياما�ضم.الربنامجماالأ�ضبوع

االأ�ضبوع.الثامن

رجال1./.2./.1436ه�.1بناء.ا�ضتبيانات.�حتليل.نتائجها39

40spss.رجال2-3./.2./.1436ه�.2ا�ضتخدام.برنامج.التحليل.االح�ضائي

رجال4./.2./.1436ه�.1اإجراءات.البحث.الكمي41

رجال5./.2./.1436ه�.1كيفية.كتابة.ال�ضرية.الذاتية42

ن�ضاء1./.2./.1436ه�1�ضياغة.تقارير.حتكيم.البحوث43

ن�ضاء2./.2./.1436ه�.1اإجراء.البحث.النوعي44

ن�ضاء3./.2./.1436ه�.1كيفية.الن�ضر.العلمي.يف.الد�ريات.�املجالت.العلمية45

االأ�ضبوع.التا�ضع

رجال8./.2./.1436ه�.1�ضياغة.�حترير.املقاله.العلمية46

رجال9./.2./.1436ه�1اأ�ضاليب.التوثيق.العلمي.للمراجع47

رجال10./.2./.1436ه�.1ت�ضجيل.براءات.االخرتاع48

رجال11./.2./.1436ه�.1كيفية.اإعداد.ملف.التقدم.للجنة.الرتقيات49

رجال12./.2./.1436ه�.1تنظيم.املوؤمترات.العلمية50

االأ�ضبوع.العا�ضر

رجال15-16./.2./.1436ه�.2اختيار.�اإعداد.اأد�ات.البحث.العلمي51

رجال17./.2./.1436ه�.1اأ�ضول.�اآداب.املناق�ضات.العلمية.).ماج�ضتري.-.دكتوراه.(52

رجال18./.2./.1436ه�.1مراحل.�اإجراءات.االبتعاث.الداخلي.�اخلارجي53

رجال19./.2./.1436ه�.1برجميات.تبويب.املراجع54

رجال18-19./.2./.1436ه�.2التخطيط.اال�ضرتاتيجي55

56SPSS.ن�ضاء15-16./.2./.1436ه�.2التحليل.االإح�ضائي.با�ضتخدام

ن�ضاء17./.2./.1436ه�.1اأ�ض�س.�معايري.حتكيم.البحوث.العلمية57
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الفئةتاريخ.التنفيذاالأياما�ضم.الربنامجماالأ�ضبوع

االأ�ضبوع.احلادي.ع�ضر

رجال24-25./.2./.1436ه�.2مهارات.العر�س.الفعال58

رجال26./.2./.1436ه�.1دعم.تعليم.الطالب59

ن�ضاء22-23./.2./.1436ه�.2مهارات.االإقناع.�التاأثري60

ن�ضاء24-25./.2./.1436ه�.2املحاجة61

االأ�ضبوع.الثاين.ع�ضر

رجال29-30./.2./.1436ه�.2مهارات.االت�ضال.يف.اأمناط.التعليم.املختلفة62

رجال1-2./.3./.1436ه�.2مهارات.العر�س.الفعال63

رجال3/3/.1436ه�.1اختيار.�ا�ضتخدام.الو�ضائل.التعليمية64

ن�ضاء29-30./.2./.1436ه�2اإر�ضاد.الطالب65

ن�ضاء1./.3./.1436ه�.1قيادات.الف�ضل.ال�ضعب66

ن�ضاء2-3./.3./.1436ه�2اإدارة.الوقت67

االأ�ضبوع.الثالث.ع�ضر

رجال6-7./.3./.1436ه�2مهارات.التعامل.مع.اأمناط.املتعلمني.املختلفة68

رجال8-9./.3./.1436ه�2مهارات.االت�ضال.الفعال69

رجال10/.3/.1436ه�.1التغذية.الراجعة.�د�رها.يف.حت�ضني.التدري�س70

ن�ضاء6-8./.3./.1436ه�3اأ�ضا�ضيات.نظام.اإدارة.املقررات.االإلكرت�نية71
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جد�ل.رقم.).4.��.19.(..الد�رات.التدريبية.للف�ضل.الدرا�ضي.الثاين.1436/1435ه�.
الفئةتاريخ.التنفيذاالأياما�ضم.الربنامجماالأ�ضبوع

رجال8-9./.4./.1436ه�2االعتماد.االأكادميي1االأ�ضبوع.االأ�ل

ن�ضاء12-13./.4./.1436ه�.2التطبيقات.احلديثة.يف.تقنيات.التعليم2االأ�ضبوع.لثاين

االأ�ضبوع.الثالث
ن�ضاء20-21./.4./.1436ه�.2التقومي.البنائي3

رجال22-23./.4./.1436ه�.2دفع.�حت�ضني.اجلودة.با�ضتخدام.موؤ�ضرات.االأداء4

االأ�ضبوع.الرابع
ن�ضاء26-27./.4./.1436ه�.2اأ�ضاليب.�اإجراءات.املراجعة.داخل.الكليات5

ن�ضاء28-29./.4./.1436ه�.2مهارات.التفكري.العلمي6

االأ�ضبوع.اخلام�س

ن�ضاء3-4./.5./.1436ه�.2املراأة.القيادية.الفعالة.يف.التعليم.العايل.71

ن�ضاء5./.5./.1436ه�.1املراأة.القيادية.الفعالة.يف.التعليم.العايل.82

ن�ضاء6-7./.5./.1436ه�.2حتديد.�قيا�س.خمرجات.التعلم9

ن�ضاء12-13./.5./.1436ه�2معايري.اجلودة.يف.العملية.التعليمية10االأ�ضبوع.ال�ضاد�س

االأ�ضبوع.ال�ضابع
رجال17-19./.5./.1436ه�.3ا�ضتخدام.الربنامج.االإح�ضائي.Spss.امل�ضتوى.)1(11

رجال20-21./.5./.1436ه�.2اإدارة.امل�ضاريع.االأكادميية12

االأ�ضبوع.الثاين.ع�ضر
رجال23-24./.6./.1436ه�.2القيادة.اال�ضرتاتيجية13

رجال25-27./.6./.1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي.)1(14

رجال17-18./.7./.1436ه�2اأ�ضاليب.التقومي.احلديثة15

رجال14-16./7./1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي.)2(16

رجال21-.23./7./1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي.)3(17

ن�ضاء16.-18./.7./.1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي.)4(18

ن�ضاء21-.23./7./1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي.)5(19

20constructive evaluation2.�رجال21-.22./7./1436ه

21.Assessment of learning in higher
education3.�رجال23.-25./7./1436ه

رجال28/.7.-.1/.8/.1436ه�.3التخطيط.اال�ضرتاتيجي22

ن�ضاء28/.7.-.1/.8/.1436ه�3التخطيط.اال�ضرتاتيجي23

رجال2-.3/.8/.1436ه�.2اإدارة.�حدات.اجلودة24
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• الربامج.التدريبية.ملركز.القيادة.االأكادميية.للعام.2014م:	

مت.م�ضاركة.79.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.الد�رات.التي.يقدمها.مركز.القيادة.االأكادميية.من.خالل.ح�ضورهم.د�رتني.على.النحو.التايل:

جد�ل.رقم.).4.��.20.(..الربامج.التدريبية.ملركز.القيادة.االأكادميية.للعام.1436/1435ه�.

عدد.امل�ضاركني.رجالتاريخ.التنفيذعنوان.الربنامج.التدريبيم

1Key Skills for Effective Academic Leadership2014.Nov.20-1939

2.The Interpersonal and Strategic Bases for
Effective Leadership2014.Nov.20-1940

79املجموع

�يبني.اجلد�ل.التايل.مقارنة.بني.عامي.1435/1434ه�.�عام.1436/1435ه�.ملدى.اال�ضتفادة.من.د�رات.مركز.القيادة.االأكادميية:

جد�ل.رقم.).4.��.21.(..الربامج.التدريبية.ملركز.القيادة.االأكادميية.
بني.عامي.1435/1434ه�.�عام.1436/1435ه�.

عدد.الد�راتالعام
عدد.امل�ضاركني

اإجمايل.امل�ضاركني
ن�ضاءرجال

1435/14344211233ه�

79-1436/1435279ه�

...................................................................
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• الربامج.التدريبية.للهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي:	

مت.م�ضاركة.5.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.رجال.�ن�ضاء.يف.د�رة.تاأهيل.املراجعية.اخلارجيني.كما.يت�ضح.من.اجلد�ل.التايل:

جد�ل.رقم.).4.��.22.(..الربامج.التدريبية.للهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.للعام.1436/1435ه�.

تاريخ.التنفيذعنوان.الربنامج.التدريبيم
عدد.امل�ضاركني

ن�ضاءرجال

2632-28.جمادى.االأ�ل.1436تاأهيل.املراجعني.اخلارجيني1

5جمموع

• اإجمايل.اح�ضائية.عدد.الد�رات.�امل�ضاركني.يف.اأن�ضطة.التدريب.للعام.1436/1435ه�:	

جد�ل.رقم.).4.��.23.(..عدد.الد�رات.�امل�ضاركني.يف.اأن�ضطة.التدريب.للعام.1436/1435ه�.

مالحظاتعدد.املتدربنيعدد.الد�راتعنوان.الربنامج.التدريبيم

6.د�رات.مكثفة.باالإ�ضافة.للربنامج.التعريفي7311برنامج.تهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد1

رجال.�ن�ضاء952400د�رات.بالتعا�ن.مع.مركز.النافع2

رجال.فقط279د�رات.مقدمة.من.مركز.القيادة3

4NCAAA.رجال.�ن�ضاء15د�رات.من.هيئة

جمموع.الرجال.�الن�ضاء1052795االإجمايل
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• مقارنة.بني.عامي.1435/1434ه�.�عام.1436/1435ه�.يف.اأعداد.الد�رات.�اأعداد.امل�ضاركني.بالتدريب:	

جد�ل.رقم.).4.��.24.(..مقارنة.بني.اأعداد.الد�رات.�اأعداد.امل�ضاركني.بالتدريب.
بني.عامي.1435/1434ه�.�عام.1436/1435ه�..

عدد.املتدربني.عدد.الد�راتالعامم

1435/143436967ه�1

1436/14351052795ه�..2

......................................................

نقاط القوة والفر�س لوكالة التدريب :

• متتلك.اجلامعة.خربات.�كوادر.مميزة.ميكن.اال�ضتفادة.منها.يف.التدريب.	

• توجه.املوؤ�ض�ضة.االإيجابي.نحو.ثقافة.التنمية.املهنية.كاأحد.ممار�ضات.�دعائم.اجلودة.�االعتماد.	

• تتوافر.مكتبة.متنوعة.للحقائب.التدريبية.لدى.�كالة.التدريب.يف.جماالت.خمتلفة.�متنوعة.	

• من�ضوبي.�كالة.التدريب.من.الكوادر.االإدارية.يتمتعون.بخربة.جيدة.�متميزة.	

• القيادات.داعمة.للتطوير.املهني.�متحم�ضة.للتغيري.	

• .القاعات.التدريبية.لدى.العمادة.جمهزة.�ميكن.اإقامة.عدة.د�رات.على.التوازي...	
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نقاط ال�شعف وال�شعوبات التي تواجه وكالة التدريب :
• االآليات.الر�تينية.البطيئة.يف.العمليات.االإدارية.�خا�ضة.يف.االإجراءات.املتعلقة.بالنواحي.املالية.	

• عدم.�جود.اأدلة.للتدريب.	

• ال.يوجد.عمال.خدمات.كافني.خا�ضني.بالقاعات.التدريبية.اأ�.لتقدمي.خدمات.ال�ضيافة.	

• ال.توجد.اآليات.لتفرغ.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اأثناء.ح�ضور.الد�رات.التدريبية	

• عدم.�جود.قواعد.بيانات.للتدريب.	

• ال.توجد.��ضائل.انتقال.متوفرة.ملن�ضوبي.فر�ع.اجلامعة.البعيدة.حل�ضور.الد�رات.	

• عدم.�جود.نظام.اإداري.�تو�ضيف.�ظيفي.�ا�ضح.�مف�ضل.�موثق.لوكالة.التدريب.بعمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.	

• �ضعف.االإمكانات.�الو�ضائل.التقنية.بالعمادة.	

• عدم.كفاية.الكادر.االإداري.من.�ضكرتارية.�من�ضقي.برامج.�حمللني.اإح�ضائيني.�م�ضممي.عر��س.تقدميية.�خمرجي.حقائب.تعليمية.�فنيي.تقنية.	

• ال.توجد.�ضيارة.خم�ض�ضة.للعمادة.لتي�ضري.اخلدمات.اللوج�ضتية..	
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وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي

مهام وحدة اجلودة والعتماد الأكادميي :
تقوم.�حدة.اجلودة.�االعتماد.االأكادميي.مبتابعة.احل�ضول.على.االعتماد.االأكادميي.الوطني.�الد�يل.للربامج.االأكادميية.باجلامعة.

�تتلخ�س.مهام.هذه.الوحدة.يف.التايل:
• ��ضع.نظام.لتحقيق.�توكيد.��ضمان.اجلودة.باجلامعة.	
• متابعة.التقومي.الذاتي.�التقارير.اخلا�ضة.به.بكافة.الكليات.�العمادات.�الوحدات.	
• املراجعة.الد�رية.لعمليات.تطبيق.اجلودة.ال�ضاملة.بالوحدات.االإدارية.�االأق�ضام.االأكادميية.	
• االإ�ضراف.�املتابعة.لعمليات.التهيئة.لالعتماد.الرباجمي.)االأكادميي(.بالكليات.�االأق�ضام.العلمية.	
• .متابعة.خطط.حت�ضني.�تطوير.اجلودة.�دعمها.بالكليات.�العمادات.امل�ضاندة.	
• تز�يد.الكليات.�العمادات.�االإدارات.بالوثائق.�املعايري.املحلية.�العاملية.�مبوؤ�ضرات.االأداء.اخلا�ضة.بتطوير.اجلودة.�الو�ضول.لالعتماد.االأكادميي.	
• اإعداد.امل�ضاريع.�املبادرات.النوعية.لتطبيق.اجلودة.ال�ضاملة.�التهيئة.لالعتماد.االأكادميي.	
• تقدمي.الدعم.�امل�ضورة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.كل.ما.يتعلق.باأعمال.حت�ضني.�تطوير.اجلودة..تقدمي.الدعم.�امل�ضاندة.لكافة.الوحدات.	
• االأكادميية.يف.اجلامعة.�العمل.كحلقة.��ضل.بينها.�بني.اجلهات.املانحة.لالعتماد.االأكادميي.	
• التن�ضيق.مع.كافة.الكليات.�املعاهد.�االأق�ضام.لعمل.خطة.زمنية.للزيارات.امل�ضتقبلية.للجهات.املانحة.لالعتماد.االأكادميي.	
• التوا�ضل.مع.اجلهات.اال�ضت�ضارية.�املانحة.لالعتماد.االأكادميي.ملتابعة.الزيارات.�نتائجها.	
• تقدمي.اال�ضت�ضارات.�الدعم.لالإدارات.�الكليات.يف.جميع.امل�ضائل.املتعلقة.باالعتماد.االأكادميي.	
• ت�ضجيع.�حتفيز.ر�ح.املبادرة.للح�ضول.على.االعتماد.االأكادميي.الد�يل.من.هيئات.االعتماد.�املنظمات.املرموقة.	
• اأر�ضفة.�حفظ.ال�ضجالت.�الوثائق.�امل�ضتندات.اخلا�ضة.باالعتماد.االأكادميي.جلميع.الكليات.�املعاهد.	
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اإجناز ال�شعوبات لوحدة اجلودة والعتماد الأكادميي للعام اجلامعي :

تتنا�ل.االإجنازات.�ال�ضعوبات.كال.من.:

• االعتماد.الوطني.املوؤ�ض�ضي.	

• االعتماد.الوطني.الرباجمي.	

• االعتماد.الد�يل.	

1.  العتماد الوطني املوؤ�ش�شي:
• �ضهدت.املرحلة.التطويرية.مل�ضر�ع.االعتماد.االأكادميي.املوؤ�ض�ضي.بني.جامعة.اأم.القرى.مع.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.NCAAA.التي.بداأت.منذ.حوايل......	

ثالثة.اأعوام،.تطورًا.�طفرة.يف.حتقيق.املمار�ضات.اجليدة.على.امل�ضتوى.املوؤ�ض�ضي..�كانت.هناك.بع�س.النقاط.الرئي�ضية.التي.متت.خالل.هذا.العام.تتمثل.فيما.يلي:

• املرحل���ة.التطويري���ة.مل�ض���ر�ع.االعتماد.املوؤ�ض�ضي.جلامعة.اأم.القرى.انتهت.بزيارة.فريق.مراجعي.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي..ا�ضتلمت.عمادة.التطوير.اجلامعي.	
�اجلودة.النوعية.الن�ضخة.النهائية.من.تقرير.فريق.مراجعي.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي..التقرير.يتكون.من.)8(.اإ�ضادات.�)98(.تو�ضية.�مقرتح.

• ا�ضتجاب���ة.ملتطلب���ات.الهيئ���ة.الوطني���ة.للتق���ومي.�االعتم���اد.االأكادمي���ي،.جامعة.اأم.القرى.اأ�ضب���ح.مطلوبا.منها.اإع���داد.خطط.تنفيذية.لكل.تل���ك.املتطلبات.على.اأن.يق���وم.معايل.املدير.	
باعتمادها.باإم�ضائه.ثم.تر�ضل.اخلطط.املعتمدة.اإىل.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي..

• عق���دت.�كال���ة.التطوي���ر.االأكادمي���ي.�خدمة.املجتمع.�عمادة.التطوي���ر.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.�ضل�ضلة.م���ن.االجتماعات.مع.كل.اللجان.لالإحدى.ع�ض���ر.معيار.�مت.مناق�ضة.كل.	
التو�ضيات.�تو�ضيحها.بالتف�ضيل..

• مت.ا�ضتخ���دام.من���وذج.الهيئ���ة.الوطنية.للتق���ومي.�االعتماد.االأكادميي.الإعداد.تفا�ضيل.اخلطط.التنفيذية..ذلك.النموذج.يحتوي.على.اخلط���ة.التنفيذية.�الق�ضم.�ا�ضم.ال�ضخ�س.اأ�.	
االأ�ضخا�س.امل�ضوؤ�لني.عن.تنفيذ.اخلطة.باالإ�ضافة.اإىل.تاريخ.بدء.تنفيذ.اخلطة.�تاريخ.االنتهاء.

• بع���د.انته���اء.اللج���ان.م���ن.اإعداد.اخلطط.التنفيذي���ة.للتو�ضيات.اخلا�ضة.باملعي���ار.املرتبط.بكل.جلنة..قام.معايل.مدي���ر.اجلامعة.بتوقيع.�اعتماد.تلك.اخلط���ط.يف.احتفالية.بح�ضور.	
اأ�ضح���اب.ال�ضع���ادة.�كالء.اجلامع���ة.�عم���داء.الكليات.�العمادات.امل�ضاندة.�كل.ر�ؤ�ضاء.جل���ان.املعايري.االإحدى.ع�ضر..�قام.�ضاحب.ال�ضعادة.�كي���ل.اجلامعة.للتطوير.االأكادميي.

�خدمة.املجتمع.بتقدمي.عر�س.للخطة.الزمنية.لعملية.االعتماد.املوؤ�ض�ضي.باجلامعة.

• ق���ام.اأ�ضح���اب.ال�ضع���ادة.�كيل.اجلامعة.للتطوير.االأكادميي.�خدمة.املجتمع.�عميد.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.بت�ضليم.اخلطط.التنفيذية.للثمان.�ت�ضعون.تو�ضية.	
معتمدة.�موقعة.من.معايل.مدير.اجلامعة.اإىل.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.ر�ضميًا.بالريا�س.
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2.  العتماد الأكادميي الرباجمي الوطني:
تدعم.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.اإدارة.الربامج.االأكادميية.الأق�ضام.كليات.�معاهد.اجلامعة.لتحقيق.اجلودة.من.خالل.ا�ضتيفاء.متطلبات.االعتماد..�تت�ضابك.كثري.
م���ن.االأن�ضط���ة.اخلا�ض���ة.باالعتماد.املوؤ�ض�ضي.الوطني.مع.االعتماد.الرباجمي.حيث.يتطلب.اأن.يتم.ا�ضتيفاء.كثري.من.املتطلبات.على.امل�ضتوى.الرباجمي.اأن.تتحقق.بع�س.اجلوانب.
عل���ى.امل�ضت���وى.املوؤ�ض�ض���ي..�خالل.العام.الدرا�ضي.1435/1434ه����.مت.ا�ضتيفاء.عدة.متطلبات.على.الرغم.من.�جود.حتديات.لالعتم���اد.الرباجمي.مثل:.ال�ضعوبات.�املعوقات.

التنظيمية.�االإدارية.�املعلوماتية.�نتنا�ل.فيما.يلي.بع�س.االإجنازات.�ال�ضعوبات:

• االإجنازات:	

يف.�ضوء.اخلطة.�اجلد�ل.الزمني.حل�ضول.برامج.اجلامعة.على.االعتماد.الرباجمي.الوطني.�فق.اجلد�ل.التايل.:

جد�ل.رقم.).4.��.25.(.عدد.الربامج.املخطط.لها.يف.جامعة.اأم.القرى.خالل.اخلم�س.�ضنوات.2019/2015م

عدد.الربامجالعام

20157م

201622م

201726م

201818م

20193م

76االإجمايل

• 	.NCAAA..مت.االنتهاء.من.الدرا�ضة.الذاتية.ل�ضبعة.برامج.ت�ضمنها.م�ضر�ع.التقومي.التطويري.بني.اجلامعة.�الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي

• مت.ت�ضلي���م.تقاري���ر.الدرا�ض���ة.الذاتي���ة.لل�ضبع���ة.برامج.م���ع.مرفقاتها.من.�ثائق.�اأدل���ة.�براهني.للهيئ���ة.الوطنية.للتقومي.�االعتم���اد.االأكادمي���ي.NCAAA.ملراجعتها.�اتخاذ.	
االإجراءات.الالزمة.نحو.اإجراء.زيارة.املراجعة.اخلارجية.لتلك.الربامج.

• مت.اإجراء.تقومي.املقررات.�الربامج.�اخلربة.التعليمية.من.خالل.ا�ضتبيانات.الهيئة.�حتليلها.اح�ضائيا.من.خالل.�حدة.القيا�س.�التقومي.بالعمادة.	

• مت.تقدمي.�ر�س.عمل.لكيفية.اإعداد.املتطلبات.اخلا�ضة.باالعتماد.الرباجمي.منها.تو�ضيف.الربامج.�املقررات.�تقاريرها،.�اإجراء.الدرا�ضة.الذاتية.للربنامج،.�كتابة.تقرير.الدرا�ضة.	
.NCAAA.الذاتية.للربنامج،.�ذلك.متاحًا.جلميع.برامج.اجلامعة.مع.اإقامة.�ر�س.عمل.خا�ضة.للربامج.ال�ضبعة.املرتبطة.مب�ضر�ع.التقومي.التطويري.مع.الهيئة.الوطنية
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• مت.جتهيز.غرف.للوثائق.�االأدلة.�ملفات.املعايري.بكل.كلية.�يف.بع�س.الكليات.على.م�ضتوى.كل.برنامج.	

• مت.جتديد.ت�ضكيل.جلان.تطوير.الربامج.�املقررات.على.م�ضتوى.الربامج.�الكليات.	

• مت.اإج���راء.ع���دة.زي���ارات.تفقدية.من.�ضعادة.�كيل.اجلامعة.للتطوير.االأكادميي.�خدمة.املجتمع.��ضعادة.عميد.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.��ضعادة.�كيلة.عمادة.التطوير.	
�اجلودة.لعدد.من.كليات.اجلامعة.لالطالع.على.م�ضتوى.اجلودة.�مدى.حتقق.املتطلبات.�حتديد.ال�ضعوبات.حلل.امل�ضكالت.التي.تواجه.الكليات.�الربامج.املختلفة.باجلامعة.

• مت.تقدمي.ا�ضت�ضارات.نوعية.للربامج.التي.طلبت.ذلك.من.خالل.عمادة.التطوير.�اجلودة.	

• قامت.الهيئة.الوطنية.NCAAA.باإعداد.تقارير.ملراجعة.الدرا�ضات.الذاتية.املقدمة.من.الربامج.ال�ضبعة.لربامج.ال�ضريعة.�الدعوة،.�النحو.�ال�ضرف.باللغة.العربية..�برامج.	
الفيزياء،.�العلوم.ال�ضيدلية،.�الطب.�اجلراحة،.�العالج.الطبيعي.باللغة.االإجنليزية..

خالل.الفرتة.ال�ضابقة.لزيارة.فريق.املراجعني.اخلارجيني.للهيئة.اأجرت.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.زيارات.دعم.فنى.للربامج.ال�ضبعة.خالل.
الفرتة.30.ربيع.الثاين.1436ه�.�جمادى.االأ�ل.1436ه�.�فقًا.للجد�ل.التايل:

جد�ل.رقم.).4.��.26.(.زيارات.الدعم.الفني.من.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.اإىل.الربامج.ال�ضبعة

نوع.الربنامجاأ�ضم.الربنامجاأ�ضم.الكليةالتاريخ

برنامج.الفيزياءكلية.العلوم.التطبيقية30.ربيع.الثاين.1436ه�
Physics Programبرنامج.اأحادي.لق�ضم.الفيزياء

كلية.ال�ضيدلة7.جمادى.االأ�ىل.1436ه�.
برنامج.العلوم.ال�ضيدلية.

.Pharmaceutical Sciences
Program

برنامج.م�ضرتك.بني.جميع.اأق�ضام.الكلية

كلية.الطب14.جمادى.االأ�ىل.1436ه�.
برنامج.الطب.�اجلراحة

.Medicine and Surgery.
Program

برنامج.م�ضرتك.بني.جميع.االأق�ضام.
االأكادميية.للكلية.

كلية.العلوم.الطبية.التطبيقية18.جمادى.االأ�ىل.1436ه�.
برنامج.العالج.الطبيعي

.Physical Therapy
Program

برنامج.اأحادي.لق�ضم.العالج.الطبيعي

برنامج.اأحادي.لق�ضم.النحو.�ال�ضرفبرنامج.النحو.�ال�ضرفكلية.اللغة.العربية24.جمادى.االأ�ىل.1436ه�

برنامج.م�ضرتك.بني.جميع.االأق�ضام.برنامج.ال�ضريعةكلية.ال�ضريعة10جمادى.الثانية.1436ه�
االأكادميية.للكلية.

برنامج.اأحادي.لق�ضم.الكتاب.�ال�ضنة.برنامج.الكتاب.�ال�ضنةكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين13.جمادى.الثانية.1436ه�
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�تب���ع.ذل���ك.زي���ارات.دع���م.فني.من.م�ضت�ضاري.العمادة.لكل.كلية.لتقدمي.الدعم.الفني.لها.لكي.تكون.م�ضتعدة.لزيارة.فريق.مراجعي.الهيئة.الوطنية..كما.مت.اإجراء.زيارات.حتقق.من.

توفر.متطلبات.الزيارات.من.الهيئة.الوطنية.بوا�ضطة.فريق.العمل.بالعمادة..�جاري.تقدمي.الدعم.الفني.امل�ضتمر.لتلك.الربامج.�فق.احتياجات.�متطلبات.الهيئة.الوطنية.لالعتماد.
الرباجمي.لها..

امل�ضدر:.جمعت.من:.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية،.تقارير.زيارة.الدعم.الفني،.خالل.الفرتة.1436/4/30ه�.1436/6/13ه�..

• �ته���دف.زي���ارات.الدع���م.الفني.التي.نفذتها.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعي���ة.اإىل.الكليات.الوقوف.على.م�ضتوى.ا�ضتيفاء.معايري.االعتماد.فيها.ا�ضتعدادا.لزيارة.فريق.	
املراجع���ني.اخلارجي���ني.للهيئ���ة.املرتقبة.�التحقق.من.درجة.ا�ضتعداد.الكلية.لزيارة.مراجعي.الهيئة.الوطنية،.�تقدمي.الدعم.الفني،.�تذليل.ال�ضعوبات.التي.تواجه.الكلية،.�ملتابعة.

ما.مت.اإجنازه.من.تو�ضيات.تقرير.املراجعة.التطويرية.ال�ضادر.من.الهيئة.

• قام���ت.الهيئ���ة.الوطني���ة.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.من.خالل.م�ضر�ع.التقومي.التطويري.للجانب.املوؤ�ض�ضي.بجامع���ة.اأم.القرى.بزيارة.�ضبعة.برامج.يف.التخ�ض�ضات.ال�ضحية.	
�ال�ضرعية.�اللغة.العربية.خالل.الفرتة.7-11.رجب.1436ه�.املوافق.26-30.اإبريل.2015.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�..

• اأر�ضلت.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.تقارير.املراجعني.لكل.برامج.من.الربامج.ال�ضبعة..	

• قام.القائمون.على.الربامج.بكليات.اجلامعة.بدرا�ضة.التقارير.الواردة.يف.تقارير.املراجعني.درا�ضة.متاأنية،.�اإعداد.الرد.عليها.�فقًا.لنموذج.معد.لهذا.الغر�س.من.الهيئة.الوطنية.	
.Action Plan.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.يت�ضمن.خطة.عمل

• قدمت.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.دعمًا.فنيًا.للربامج.ال�ضبعة.الإعداد.الرد�د.مت�ضمنة.خطط.العمل.الالزمة.الإجناز.التو�ضيات.	

• جاري.جتميع.الرد�د.من.الربامج.ال�ضبعة.متهيدًا.الإر�ضالها.اإىل.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.ال�ضتكمال.خطوات.م�ضر�ع.التقومي.التطويري.للجانب.املوؤ�ض�ضي.	
بجامعة.اأم.القرى..

• �لق���د.ب���داأت.العم���ادة.يف.زي���ارات.دعم.فني.لبع����س.الكليات.التي.ُتعد.براجمها.للتقدم.اإىل.االعتم���اد.�كانت.باكورة.تلك.الكليات.كلية.الدرا�ض���ات.الق�ضائية.�االأنظمة.التي.زارها.	
فري���ق.العم���ادة.ي���وم.االإثنني.املوافق.1436/8/14ه�.املواف���ق.2015/6/1م..بناء.على.طلب.�ضعادة.االأ�ضتاذ.الدكتور.عميد.الكلية..�لق���د.مت.اإعداد.تقرير.�ضامل.لتب�ضري.الكلية.

باجلوانب.التي.يجب.عليها.ا�ضتيفائها.للتاأهل.للتقدم.اإىل.االعتماد..

• كم���ا.قام���ت.العم���ادة.بزيارة.كلي���ة.الرتبية.يوم.االأحد.1437/1/5ه�.املوافق.2015/10/18م.�اإعداد.تقرير.عنها.لدعم.جهود.الكلية.للتاأهل.لالعتماد.من.الهيئة.الوطنية.للتقومي.	
�االعتماد.االأكادميي.

• �تعت���زم.العم���ادة.موا�ضل���ة.زيارات.الدعم.الفني.مل�ضاعدة.الكليات.لالمتثال.�تلبي���ة.متطلبات.التقدم.لالعتماد.الرباجمي.من.الهيئة.الوطنية.�منها.كلية.العلوم.االقت�ضادية.�املالية.	
االإ�ضالمية،.�غريها.
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منهجية املراجعة الداخلية بجامعة اأم القرى :

�تعتمد.العمادة.منهجية.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.يف.املراجعة.للوحدات.االأكادميية.بجامعة.اأم.القرى.ل�ضمان.حتقيق.هدفني:.اأ�اًل.��.التحقق.من.ا�ضتيفاء.معايري.
�ممار�ضات.الهيئة.باالإ�ضافة.اإىل.تدريب.الوحدات.االأكادميية.على.اأ�ضاليب.الهيئة.الوطنية.يف.التقومي.�االعتماد.االأكادميي.

�تتلخ�س.هذه.املنهجية.فيما.يلي:

• اأ�اًل:.مراعاة.اال�ضتعانة.بوثيقة.الهيئة.الوطنية.التالية:.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي،.مقايي�س.التقومي.الذاتي.لربامج.موؤ�ض�ضات.التعليم.العايل،.2013م..�ميكن.	
ا�ضتخدام.االأد�ات.املنا�ضبة.للتحقق.من.املمار�ضات.التي.تت�ضمنها.�املعايري.الفرعية.�املعايري.التي.ت�ضتوفيها.من.فح�س.�ثائق.اأ�.اإجراء.مقابالت.اأ�.مالحظات...

• ثانيًا:.�ضر�رة.اتباع.اإر�ضادات.الهيئة.الوطنية.التالية.عند.كتابة.التعليقات.�املالحظات.العامة،.�االإ�ضادات،.�التو�ضيات.�االقرتاحات.	

تعليقات ومالحظات عامة :

ته���دف.ه���ذه.الفق���رة.م���ن.تقرير.فريق.املراجعة.اإىل.توفري.اأي.تعليقات.عامة.اأ�.مناق�ضات.قد.يرغ���ب.الفريق.اأن.يقدمها.على.كل.م�ضتوى،.فعلى.�ضبيل.املثال،.اإذا.حدد.القائمون.على.

الربنامج.جانب.�ضعف.اأ�.م�ضكلة.فيه.�اتخذ�ا.االإجراءات.املنا�ضبة.ملعاجلة.ذلك،.فقد.يرغب.فريق.املراجعة.االإ�ضارة.اإىل.ذلك،.�اإذا.مل.تتخذ.اإدارة.الربنامج.مثل.هذا.االإجراء،.فقد.

رت.يف.تقوميه،.مثل.مرحلة.تطوير.الربنامج.اأ�.اأي. يرغب.فريق.املراجعة.االإ�ضارة.اإىل.اجلوانب.املقلقة،.�قد.يرغب.فريق.املراجعة.اأي�ضًا.التعليق.على.اأي.م�ضائل.ميكن.اأن.تكون.اأثَّ

�ضعوبات.�اجهها.الفريق.يف.احل�ضول.على.املعلومات.الالزمة..�بالن�ضبة.لفقرات.التقرير.اخلا�ضة.باالإ�ضادات.�التو�ضيات.�االقرتاحات،.كما.هو.مو�ضح.اأدناه،.فينبغي.اأن.تكون.

ق�ضرية.جد.ًا.�مبا�ضرة.�حمددة،.�تتنا�ل.ق�ضية.�احدة.يف.جملة.�احدة،.�اأي.تف�ضري.اأ�.مناق�ضة.�ضر�رية.ل�ضرح.االإ�ضادات.�التو�ضيات.�االقرتاحات.اأ�.بيان.اأهميتها.فينبغي.
اأن.يدرج.ذلك.يف.فقرة.التعليقات.العامة.�املالحظات.

الإ�شادات :

اإذا.مت.حتدي���د.ممار�ض���ات.جي���دة.اأ�.ممار�ض���ات.جدي���رة.باالإ�ضارة،.فينبغي.اأن.تدرج.يف.قائم���ة.االإ�ضادات،.�تهدف.الهيئة.الوطنية.من.ذلك.اإىل.االع���رتاف.علنًا.باملمار�ضات.اجليدة.

�حتدي���د.االأف���كار.الت���ي.ميك���ن.اإدراجها.يف.قاعدة.بيانات.الهيئة.الوطنية.اخلا�ضة.ب����" املمار�ضات.اجليدة"،.�ينبغي.اأن.تبداأ.االإ�ضادة.بذكر.ا�ض���م.الق�ضم.اأ�.الكلية.املعنية،.يليه.بيان.

خمت�ض���ر.م���ن.جمل���ة.�اح���دة.حول.املمار�ضة.حمل.االإ�ضادة،.�مثال.ذلك:."ي�ضتحق.برنامج..........يف.جامعة...........االإ�ضادة.على" .........اأ�" اإن.برنامج."جامعة...........يف.

كلية........ي�ضتحق.االإ�ضادة.على..........."،.�ينبغي.اأال.تكون.االإ�ضادة.باالأ�ضخا�س.اإطالقًا،.�اإمنا.باملمار�ضات.املثالية.اأ�.االإجنازات.اال�ضتثنائية،.�كقاعدة.عامة،.يجب.اأن.تكون.
االإ�ضادة.متعلقة.بالعمليات.اأ�.النتائج.اجلديرة.باملالحظة.مبا.فيه.الكفاية.لتوجيه.انتباه.املوؤ�ض�ضات.االأخرى.لها.على.اأنها.مفيدة.يف.حت�ضني.جودة.الربامج.



163 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

التو�شيات :

ينبغ���ي.اأن.تك���ون.�ضياغ���ة.عب���ارة.التو�ضية.حمددة.ج���د.ًا.�تت�ضمن.اإجراء.ًا.يرى.فريق.املراجعة.اأهميت���ه.الكربى.لالأخذ.به.من.قبل.القائمني.على.الربنام���ج.من.حيث.اإعادة.النظر.

يف.الو�ض���ع.القائ���م.يف.الربنام���ج.اأ�.تعديل���ه.بخ�ضو�س.ما.�رد.يف.التو�ضية.حت���ى.ال.يوؤثر.ذلك.�ضلبا.على.جودة.التعليم،.لذا.ينبغي.التعبري.ع���ن.التو�ضية.بعبارات.ب�ضيطة.جد.ًا.

�مبا�ضرة،.�غري.معقدة.ال.ت�ضتخدم.لغة.اإ�ضطالحية.متخ�ض�ضة.�تعرب.بو�ضوح.عن.املطلوب،.�ينبغي،.اإن.اأمكن،.اأن.تق�ضم.التو�ضية.التي.تت�ضمن.العديد.من.االأفكار.املرتابطة.

اإىل.تو�ضيات.م�ضتقلة،.�كتعقيب.على.تقرير.املراجعة،.�ضيطلب.من.الربنامج.الرد.على.كل.تو�ضية.�بيان.االإجراءات.املقرتحة.ملعاجلة.كل.تو�ضية،.�من.االأف�ضل.كتابة.التو�ضيات.

باأ�ضل���وب.االإج���راءات.املح���ددة.القابلة.للقيا�س،.�التي.ميكن.حتقيقها.�توجيهها.نحو.حتقيق.نتائج.حمددة.���ضع.اإطار.زمني.لها،.�يجب.اأن.تكون.التو�ضية.ذات.�ضلة.مبا�ضرة.

باملعايري.�لها.اأهمية.كبرية.من.حيث.التاأثري.على.جودة.الربنامج.�على.الربنامج.اأن.ي�ضع.خطة.للعمل.بتو�ضيات.فريق.املراجعة،.�له.احلق.يف.عدم.قبول.بع�س.التو�ضيات.اأ�.
تعديلها.اإذا.قدم.ما.يربر.ذلك..�ينبغي.على.الربنامج.يف.حالة.االعتماد.امل�ضر�ط.اأن.يحقق.�ضر�ط.االعتماد.يف.الفرتة.املحددة.اأ�.�ضيتم.رف�س.االعتماد.

�ينبغ���ي.اأن.تب���داأ.التو�ضي���ة.با�ض���م.املوؤ�ض�ضة.اأ�.الربنامج.تليه���ا.كلمة."ينبغي"،.�مثال.ذل���ك:."ينبغي.على.ق�ض���م..............مراجعة.اإجراءاته.فيمما.يتعلق.ب����................من.

خ���الل.ح���ذف.اأ�.اإ�ضاف���ة.اأ�.تغي���ري...............اإىل." .............،.اأ�.اإذا.كان���ت.املمار�ضة.حمل.النظر.من.م�ضوؤ�ليات.اجلامعة.فيمك���ن.ا�ضتخدام.ال�ضيغة.التالية:." ينبغي.على.

جامع���ة............اأن.............."،.�يج���ب.اأال.تت�ضم���ن.التو�ضي���ات.جدا�ل.زمنية.حمددة،.�لكن.اإذا.كانت.امل�ضاألة.عاجلة،.ميك���ن.اأن.يت�ضمن.التقرير.عبارة." ينبغي.على.ق�ضم.

.............�ضرعة.القيام.ب�.".............،.اأ�" ينبغي.على.ق�ضم...............اتخاذ.اإجراءات.فورية.ل�............."،.�اإذا.مل.تتم.معاجلة.امل�ضائل.العاجلة.يف.اإطار.زمني.معقول،.
فاإن.الهيئة.الوطنية.�ضتنظر.يف.تلك.امل�ضائل.عند.متابعة.الربنامج.م�ضتقباًل،.�ميكن.اأن.يحرم.الربنامج.من.االعتماد.اأ�.ي�ضحب.منه.

�يج���ب.اأال.ت�ض���ري.التو�ضي���ة.اإىل.اأي.�ضخ����س.اأ�.من�ضب.اأكادميي.اأ�.اإداري.اإال.يف.ظر�ف.ا�ضتثنائية،.�كما.ذكر.اأع���اله،.ينبغي.اإدراج.اأي.تعليقات.اأ�.مالحظات.عامة.�ضر�رية.
لتربير.اأ�.تف�ضري.التو�ضية.الواردة.يف.الق�ضم.ال�ضابق.يف.فقرة."التعليقات.�املالحظات.العامة."

القرتاحات :

االق���رتاح.عب���ارة.ع���ن.م�ض���ورة.تقدم.للربنامج.مما.قد.يرغب.يف.تنفيذه،.كما.ق���د.يرغب.الربنامج.يف.تقدمي.رد.للهيئة.الوطنية.حوله،.�الربنام���ج.غري.مطالب.بقبول.االقرتاحات،.

�ينبغ���ي.اأن.يب���داأ.االق���رتاح.با�ضم.املوؤ�ض�ضة.التعليمية.اأ�.الكلي���ة.اأ�.الق�ضم.اأ�.الربنامج.تليها.عبارة."....قد.ترغب/يرغب...............يف.النظر.يف..............."،.�مثال.ذلك:.

"قد.يرغب.برنامج..............يف.كلية..............يف.النظر.يف.مراجعة.اإجراءاتها.فيما.يتعلق.ب............."،.�كما.هو.احلال.يف.االإ�ضادات.�التو�ضيات،.فاإنه.ينبغي.اأن.

تك���ون.�ضياغ���ة.االق���رتاح.مبا�ضرة.�ب�ضيطة.عادة.جملة.�احدة،.�اأن.ت�ضري.بو�ض���وح.اإىل.املوؤ�ض�ضة.اأ�.الربنامج.اأ�.الق�ضم.من.املوؤ�ض�ضة.التي.مت.تقدمي.االقرتاح.له،.�ينبغي.كذلك.
اأن.تدرج.التعليقات.حول.اخللفية.العامة.التي.بني.عليها.االقرتاح.يف.فقرة."التعليقات.�املالحظات.العامة".
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ال�شعوبات :
• عدم.�جود.نظام.اأر�ضفة.اإليكرت�نية.مما.ي�ضعب.على.القائمني.باأن�ضطة.اجلودة.توفري.الوثائق.اخلا�ضة.باالأدلة.�ال�ضواهد.املوؤيدة.ملمار�ضات.ت�ضتويف.معايري.االعتماد.	

• ال.يوجد.دليل.ار�ضادي.�ا�ضح.�حمدد.ي�ضاعد.القائمني.على.برامج.اجلامعة.باإجناز.اخلطوات.�املمار�ضات.التي.ت�ضتوفى.معايري.االعتماد.	

• ال.توج���د.اآلي���ات.�ا�ضح���ة.للربام���ج.�الكليات.�ضواء.يف.االإجراءات.االإدارية.اأ�.املالي���ة.لكيفية.اال�ضتعانة.مب�ضت�ضارين.يف.اجلودة.اأ�.مراجع���ني.م�ضتقلني.ال�ضتكمال.بنود.التقومي.	
الذاتي.كما.هو.مطلوب.يف.مناذج.الهيئة.الوطنية.للجودة.�االعتماد.

• بع�س.البيانات.�االإح�ضاءات.املركزية.التي.حتتاجها.الربامج.يف.عمليات.التقومي.حتتاج.اإىل.مراجعة.�تنقيح.	

• �ضعف.يف.التن�ضيق.بني.كال.ال�ضطرين.الرجايل.�الن�ضائي.باجلامعة..�لهذا.اثر.مهم.من.�جهة.نظر.الهيئة.الوطنية.فيما.يتعلق.باالعتماد..	

• ال.توجد.اآليات.توا�ضل.�تن�ضيق.بني.الربامج.املتماثلة.يف.الفر�ع.�املقر.الرئي�ضي.للجامعة.مبا.�ضوف.يوؤثر.على.اعتماد.الربامج.يف.اجلامعة..	

• ال.يوجد.اأي.نظام.حتفيزي.لالأع�ضاء.العاملني.باجلودة.�جلانها.مما.�ضبب.اإعرا�س.البع�س.عنها.حيث.يعترب�نها.عبئا.فوق.اأعبائهم.االإدارية.�التدري�ضية.�البحثية.	

• عدم.توافر.املعلومات.عن.امليزانيات.املخ�ض�ضة.للربامج.�الكليات.مما.ي�ضكل.عائقًا.يف.تقييمها.�خا�ضة.باملعيار.الثامن.	

• 	.NCAAA.ال.توجد.ر�ؤية.�ا�ضحة.لالعتماد.املحلي.الرباجمي.�ضوى.لل�ضبعة.برامج.املرتبطة.مب�ضر�ع.التقومي.التطويري.مع.هيئة

• ال.يوجد.بيانات.مركزية.متاحة.للربامج.ت�ضاعدهم.على.املقارنة.املرجعية.الداخلية.مع.برامج.اجلامعة.على.االأقل.	

• مركزية.املعاجلات.االإح�ضائية.لال�ضتبيانات.مما.يوؤخرها.عن.الوقت.املحدد.ال�ضتخدامها.حيث.تتم.من.خالل.�حدة.القيا�س.�التقومي.بعمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.	

• ال.يوجد.تغذية.راجعة.عن.التقارير.ال�ضنوية.اأ�.تقرير.التقومي.الذاتي.للربامج.من.جهة.حمددة.باجلامعة.	

• الكادر.الفني.�االإداري.بعمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.غري.كاف.لتغطية.جميع.برامج.اجلامعة.�متطلباتها.حيال.االعتماد.الرباجمي.املحلي.	

• �ضعوبة.توا�ضل.الفر�ع.مع.املقر.الرئي�ضي.باجلامعة.مما.يوؤخر.املعامالت.�االأن�ضطة.�يفقدها.كفاءتها.�فاعليتها.	

• عدم.كفاية.الد�رات.التدريبية.املخ�ض�ضة.للفر�ع.فيما.يخ�س.اأن�ضطة.االعتماد.الرباجمي.	
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3.  العتماد الدويل:

الأن�شطة والأعمال التي متت )الإجنازات( :

• مت.اإعداد.خطة.عمل.�ضاملة.مل�ضر�ع.االعتماد.الرباجمي.االأكادميي.الد�يل.	

• مت.عمل.بيان.بالكليات.�الربامج.يف.كل.كلية.التي.�ضتكون.�ضمن.هذا.امل�ضر�ع.	

• ��ضعت.الية.للتوا�ضل.مع.الهيئات.الد�لية.لالعتماد.االأكادميي.ح�ضب.الربامج.املدرجة.يف.نطاق.امل�ضر�ع.	

• ح�ضل���ت.�ضبع���ة.برام���ج.طبي���ة.)طب.املختربات.– التغذية.االإكلينيكي���ة.– عالج.طبيعي.– االدارة.ال�ضحية.– التخدير.– اخلدمات.الطبي���ة.الطارئة.– التمري�س(.على.االعتماد.	
...)AHPGS(.الد�يل.من.الهيئة.االملانية.الد�لية

• ح�ضلت.كلية.العلوم.االجتماعية.برباجمها.ال�ضتة.)اإعالم.��.اإجنليزي.��.جغرافيا.��.علم.املعلومات.��.خدمة.املجتمع.��.مركز.اللغة.االإجنليزية(.على.االعتماد.الد�يل.من.الهيئة.االأمريكية.	
.)American Academy for Liberal Arts )AALE....الد�لية

• 	.ASIIN.اكملت.كلية.العلوم.التطبيقية.الدرا�ضة.الذاتية.�اأر�ضلت.اإىل.هيئة.االعتماد.االملانية

• ب���داأت.كلي���ة.اإدارة.االأعم���ال.اإع���داد.التقارير.اخلا�ضة.بهيئة.االعتماد.الد�يل.EFMD..اال�ر�بية.�ذلك.لربنامج.اإدارة.االأعمال،.�متوقع.االنتهاء.من.هذه.االإجراءات.يف.�ضهر.	
مايو.2016.للبدء.يف.تقرير.الدرا�ضة.الذاتية...

• اجلموم:..اأكمل.برنامج.احلا�ضب.االآيل.SSR.للح�ضول.على.ABET.�اأر�ضل.�جاء.رد.ببع�س.التو�ضيات.	

• كلية.احلا�ضب.االآيل.بالقنفذة:.اكمل.برنامج.احلا�ضب.االآيل.SSR.للح�ضول.على.ABET.�اأر�ضل.�جاء.رد.ببع�س.التو�ضيات.	

• 	.SSR.الليث:.اأكمل.برنامج.احلا�ضب.االآيل.اأكرث.من.30%.من

.
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نقاط القوة :
• ح�ضلت.كلية.املجتمع.على.االعتماد.الد�يل.يف.�قت.قيا�ضي.باجلهود.الذاتية.للكلية.مما.اأعطى.الثقة.لباقي.الكليات.	

• دعم.االإدارة.العليا.للجامعة.مل�ضر�ع.االعتماد.االأكادميي.الوطني.�الد�يل.	

• الد�رات.التدريبية.امل�ضتمرة.التي.تنظمها.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.لن�ضر.ثقافة.االعتماد.	

• التعا�ن.املثمر.�البناء.بني.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.�الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي.	

• اهتمام.من.االأ�ضاتذة.يف.االق�ضام.املر�ضحة.لالعتماد.الد�يل.خلو�س.هده.التجربة.رغم.ما.بها.من.حتديات.	

• التوا�ضل.امل�ضتمر.بني.ا�ضاتذة.اجلامعة.�املحافل.االأكادميية.الد�لية.يتيح.لهم.التعرف.�التوا�ضل.مع.اجلامعات.املعتمدة.د�ليا.	

• التناف�س.الدائم.بني.جامعات.اململكة.للح�ضول.على.االعتماد.الد�يل.ملا.لهذا.اأثر.اإيجابي.�ا�ضح.على.اخلريجني.	

• اأن�ضاأت.عمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية.�حدة.االعتماد.الد�يل.لتتويل.مهام.التنظيم.�التن�ضيق.لهذا.امل�ضر�ع.	

نقاط ال�شعف :
• عدم.�جود.ميزانية.مالية.خم�ض�ضة.لالعتماد.الد�يل.لل�ضرف.منها.على.متطلبات.االعتماد.�دجمها.�ضمن.التعا�ن.الد�يل.	

• بع�س.االأ�ضاتذة.ال.يجيد�ا.كتابة.متطلبات.االعتماد.الد�يل.باللغة.االإجنليزية.مما.يوؤدي.اإىل.الرتجمة.�التي.لها.الكثري.من.ال�ضلبيات.	

• مل.تتبنى.اجلامعة.بعد.منهجية.�اآلية.�ا�ضحة.كي.ت�ضلكها.الإر�ضاد.�دعم.االعتماد.الد�يل.	

• يحتاج.البحث.عن.هيئة.د�لية.لالعتماد.جمهود.��قت.مما.يثني.الكثريين.عن.موا�ضلة.البحث.�اكمال.امل�ضوار.	

• عدم.تكوين.فرق.عمل.داخل.كل.كلية.لتتوىل.مهمة.االعتماد.الد�يل.	

• االزد�اجية.يف.التح�ضري.لالعتماد.الوطني.�الد�يل...من.املفرت�س.اأن.االعتماد.الد�يل.يجزئ.عن.االعتماد.الوطني.	

• عدم.�جود.نظام.حوافز.للعمل.يف.االعتماد.الد�يل.داخل.الكليات.فما.يزال.هذا.املجهود.تطوعي.من.البع�س.فقط.	

• �ضعف.البنية.التحتية.يف.الفر�ع.)على.�ضبيل.املثال.االإنرتنت(.	
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مقرتحات التح�شني :

• دعم.�حدة.االعتماد.الد�يل.للقيام.مبهامها.لتحقيق.االأهداف.املرجوة.من.امل�ضر�ع.	

• تخ�ضي�س.ميزانية.مالية.لدعم.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.	

• ��ضع.نظام.للحوافز.�املكافاآت.للعاملني.يف.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.داخل.الكليات.	

• التن�ضيق.مع.الهيئة.الوطنية.الإعفاء.الربامج.احلا�ضلة.على.االعتماد.الد�يل.من.التقدم.لالعتماد.الوطني.	

• التعاقد.مع.خرباء.�جامعات.�هيئات.حملية.�د�لية.لالإر�ضاد.�االعداد.لالعتماد.الد�يل.	

• اإحلاق.فريق.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.داخل.الكليات.بد�رات.مكثفة.للغة.االإجنليزية.خم�ض�ضة.لالعتماد.	

• اال�ضتفادة.من.قاعدة.البيانات.�خربات.الهيئة.الوطنية.يف.اختيار.جهات.االعتماد.الد�يل.	

• ت�ضكيل.جلنة.م�ضرتكة.لتقييم.الربامج.يف.الفر�ع.املختلفة.للجامعة.	

اخلطة امل�شتقبلية للعام الدرا�شي القادم :
• طلب.تخ�ضي�س.ميزانية.مالية.لدعم.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.	

• ��ضع.خطة.عمل.تف�ضيلية.لبدء.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.	

• ��ضع.جد�ل.زمني.لكل.برنامج.م�ضارك.يف.م�ضر�ع.االعتماد.الد�يل.	
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وكالة وحدة القيا�س والتقومي
اإجنازات وحدة القيا�س والتقومي خالل العام 1436/1435هـ :

• تقومي.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.من.قبل.الطالب.اإلكرت�نيًا.من.خالل.موقع.اجلامعة.على.�ضبكة.املعلومات.العاملية،.بالتن�ضيق.مع.عمادة.تقنية.املعلومات.بهذا.ال�ضاأن.�يتم.	
التقومي.يف.نهاية.كل.ف�ضل.درا�ضي..�من.ثم.اإر�ضال.نتائج.التقومي.مبا�ضرة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.مواقعهم.االألكرت�نية.

• توف���ري.خدم���ة.الت�ضحيح.االآيل.الأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.لت�ضحيح.اختبارات.موادهم.اآليًا،.�تز�يدهم.بالتقارير.االإح�ضائي���ة.لنتائج.�حتليل.االأ�ضئلة.على.م�ضتوى.الدرجة.الكلية.	
�م�ضتوى.فقرات.االختبار،.�تقدمي.اال�ضت�ضارة.الالزمة.لتو�ضيح.نتائج.التحليل.

• توف���ري.خدم���ة.الت�ضحي���ح.االآيل.الختب���ارات.القبول.يف.اجلامعة.على.م�ضت���وى.الدرا�ضات.العليا،.�الوظائف.االإداري���ة.من.قبل.عمادة.�ضوؤ�ن.اأع�ضاء.هيئ���ة.التدري�س.�املوظفني،.	
�تز�يد.الكليات.�العمادات.امل�ضاندة.بالتقارير.االإح�ضائية.لنتائج.التحليل.على.م�ضتوى.الفقرات،.�تقدمي.اال�ضت�ضارة.الالزمة.لتو�ضيح.نتائج.التحليل.

• حتليل.ا�ضتبانات.التقومي.)مقرر.درا�ضي.��.خربة.الطلبة.��.برنامج.اأكادميي(.حيث.تر�ضل.من.الكليات.نهاية.كل.ف�ضل.درا�ضي.�يتم.حتليل.اال�ضتبانات.�اإر�ضال.تقرير.اإح�ضائي.	
مت�ضمنًا.موؤ�ضر.االأداء.للكليات.
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الباب الخامس
البحث العلمي والمكتبات والمجالت العلمية



المعاهد البحثية 1/5
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اأوًل: معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�شالمي

ر�شالة املعهد :
• تدعيم.ر�ضالة.اجلامعة..	

• ت�ضجيع.البحث.العلمي.يف.خمتلف.ميادينه.مع.الرتكيز.على.االأ�ليات.البحثية.ملواجهة.امل�ضكالت.املجتمعية.�التنموية.	

• العناية.بالرتاث.االإ�ضالمي.جمعًا.�فهر�ضة.�حتقيقًا.،.�ربط.اجلامعة.باملجتمع.يف.اإطار.القيم.االإ�ضالمية..	

اأهداف املعهد :
• ��ض�ع.�ضيا�ض�ة.للبح�ث.الع�ل�م�ي.	

• ج�مع.الرتاث.االإ�ضالمي.،.�العناية.به.،.�فهر�ضته.،.�حتقيقه...	

• االلتزام.باملعايري.االإ�ضالمية.)االأخالقية(..	

• تقدمي.اال�ضت�ضارات.العلمية.التخ�ض�ضية.،.�التدريب.يف.املجاالت.املتاحة.باملعه�د..	

• ت�ضجيع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.على.اإجراء.البحوث.يف.خمتلف.التخ�ض�ضات..	

• التعا�ن.مع.الهيئات.�املوؤ�ض�ضات.املختلفة.الإجراء.�متويل.البحوث..	

• ن�ض��ر.نتائ�ج.البح�ث.الع�لم�ي..	

• متابعة.البح�وث.�الكتب.العربية.�االأجنبية.،.�ترجمة.ما.ي�ضلح.منها.�ن�ض�ره...	
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عدد.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.من.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.عام.1431ه�.�حتى.1436ه�

..................................................

.

التمويل.املطلوب.للم�ضاريع.البحثية.املقدمة.ملعهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.من.عام.1431ه�.�حتى.1436ه�

.....................................................
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جد�ل.رقم.).5.��.1.(..يو�ضح.م�ضاريع.املراكز.البحثية.التي.مت.اإجازتها.�متويلها.
من.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

عدد.االأبحاثاملركز.البحثي

3مركز.بحوث.اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي

3مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي

2مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية

12مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية

49مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية

13مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية
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رابعًا.:.اإر�ضال.مطبوعات.املعهد.للم�ضاركة.بها.يف.املحافل.العلمية.الداخلية.�الد�لية:

حتر����س.�كال���ة.الثقاف���ة.�الن�ض���ر.مبعهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالم���ي.على.امل�ضاركة.يف.جميع.املعار�س.املحلية.�كذلك.اخلارجية.�ض���واء.كانت.العربية.اأ�.الد�لية،.

حيث.تقوم.باإر�ضال.�متابعة.��ضول.كتب.املعهد.با�ضتمرار.اإىل.اأماكن.املنا�ضبات.الداخلية.�اإىل.امللحقيات.الثقافية.يف.اخلارج.�ذلك.يف.اأكرث.من..).24.(..د�لة،.حيث.يتم.التاأكد.

من.��ضولها.اإىل.العنوان.املطلوب.با�ضتالم.بولي�ضات.ال�ضحن.املخ�ض�ضة.لذلك،.باالإ�ضافة.اإىل.القيام.باإر�ضال.الكتب.�االأبحاث.ال�ضادرة.عن.املعهد.اإىل.معار�س.الكتاب.الد�يل.

املحلي���ة.يف.كاف���ة.انح���اء.اململك���ة،.ثم.مبتابعتها.با�ضتمرار.حتى.يتم.التاأكد.من.��ض���ول.كامل.الكمية.املر�ضلة.اإىل.املعر�س.الذى.�ضت�ضارك.في���ه.اجلامعة،.ثم.تقوم.بتوزيع.�ترتيب.
كتب.�اإ�ضدارات.املعهد.يف.املكان.املخ�ض�س.

خام�ضًا:.اأهداف.امل�ضاركة.يف.املعار�س.الداخلية.�الد�لية:

اإن.الهدف.االأ�ضا�س.من.م�ضاركة.املعهد.يف.املعار�س.الداخلية.�العربية.�الد�لية.هو.للتعريف.مبا.��ضل.اإليه.البحث.العلمي.يف.جامعة.اأم.القرى.من.منو.�ازدهار،.�ذلك.نتيجة.
للدعم.املادي.�املعنوي.الذي.يلقاهما.املعهد.من.اإدارة.اجلامعة.املوقرة.

�من.تلك.املعار�س.على.�ضبيل.املثال.ال.احل�ضر.ما.يلي:
• معر�س.الكتاب.الد�يل.باجلزائر.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بال�ضارقة.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بالكويت.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بجيزان.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بالقاهرة.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بالريا�س.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.باملغرب.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.باملدينة.املنورة.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.بالبحرين.	

• معر�س.الكتاب.الد�يل.اأبو.ظبي.	
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�ضاد�ضًا:.ترتيب.�تنظيم.م�ضتودعات.الك�تب.باملعهد:

قام���ت.�كال���ة.الثقاف���ة.�الن�ضر.حديثًا.بتوفري.رفوف.حديدية.حديثة.�متطورة.مت.تركيبها.يف.م�ضتودعات.الكت���ب.الثالثة.لت�ضتوعب.جميع.الكتب.القدمية.�احلديثة،.ليتم.ترتيبها.
�فق.نظام.الرتقيم.�االأر�ضفة.

�ضابعًا:.طباعة.الكتب:

قام���ت.�كال���ة.الثقاف���ة.�الن�ض���ر.موؤخرًا.باإر�ضال.جميع.قائم���ة.الكتب.العلمية.�املحالة.لوكالة.الثقاف���ة.�الن�ضر.من.املجل�س.العلمي.باجلامعة،.�مت.جتهيزه���ا.للطباعة.بعد.�ضل�ضلة.من.

االإجراء.ت.الالزمة.لذلك،.�منها.احل�ضول.على.اأرقام.اإيداع.لها.من.مكتبة.امللك.فهد.الوطنية،.�قد.ت�ضمنت.القائمة.املر�ضلة.اإىل.مطبعة.اجلامعة.عدد.)99(.عنوانًا،.فيما.مت.االنتهاء.
من.طباعة.�ا�ضتالم.ما.يزيد.عن.)60(.عنوانًا.

ثامنًا:.مو�ضوعة.اجلامع.الأبن.يون�س:

مت.موؤخرًا.االنتهاء.من.اإ�ضدار.الطبعة.االأ�ىل.من.مو�ضوعة.اجلامع.البن.يون�س.�التي.�ضدرت.يف.24.جملدًا.فاخرًا،.حيث.تعترب.مرجعًا.هامًا..لطالب.اجلامعة.�الباحثني.

تا�ضعًا:.اإعادة.طباعة.الكتب.القدمية.الهامة:

اهتمت.�كالة.الثقافة.�الن�ض�ر.بهذا.اجلانب،.�لقد.مت.االنتهاء.من.اإعادة.طباعة.بع�س.الكتب.القدمية،.�التي.متت.طباعتها.من.قبل.يف.املعهد،.�ذلك.الأهميتها.�كرثة.الطلب.عليها،.
�قد.مت.موؤخ��رًا.جتهيز.قائمة.بذلك،.حيث.مت.ن�ضخها.جميعًا.على.الن�ضخة.االإلكرت�نية.)CD(،.�اأر�ضل�ت.اإىل.مطبعة.اجلامعة،.�فق.املتبع.من.اإج��راءات.يف.ه��ذا.ال�ض���اأن.
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ق�شم املخطوطات :

.ن�ضاطات.الق�ضم.كثرية.�متعددة،.�جمملها.ي�ضب.يف.خدمة.الطلبة.�الباحثني،.�ت�ضهيل.مهامهم.العلمية.�البحثية،.�هي.تدخل.�ضمن.منظومة.احلركة. اإنَّ
العلمية.يف.اجلامعة،.�ميكن.ح�ضرها.�تق�ضيمها.اإىل.ثالثة.اأق�ضام:.-

• الق�ضم.االأ�ل:.ن�ضاطات.خا�ضة.بالق�ضم،.�هي:	

1. .فهر�ض���ة،.�ترقي���م،.�ت�ضني���ف.املخطوط���ات.).امليكر�فيلمية،.اأ�.ال�ضي.دي.(.الواردة.للق�ضم.عن.طريق.التب���ادل.�االإهداء.يف.كل.عام،.�فق.ال�ضوابط.العلمية.املعر�فة،.���ضعها..
�ضمن.الفهار�س.العامة؛.حتى.ميكن.اال�ضتفادة.منها..

2. .ت�ضنيف.علب.املخطوطات.التي.يتدا�لها.الطالب.�الباحثون.يف.خالل.زياراتهم.للق�ضم،.�اإعادتها.اإىل.اأماكنها.املخ�ض�ضة.لذلك..

3. البحث.يف.مواق���ع.املخط���وطات.املوج���ودة.على.�ض���بكة.املعلومات.الد�لي��ة.)االإنرتنت(،.�ت�ضوير.املخطوطات.اجليدة.منها..

4. .تنظيم،.�ترتيب.الفهار�س،.�بطاقات.الفهر�ضة..

5. .حتديد.املطلوب.ت�ضويره.خا�ضة.للطالب.�الباحثني.الذين.يحتاجون.جزًءا.من.املخطوط،.اأ�.بع�س.االأبواب،.�الف�ضول،.�خا�ضة.بالن�ضبة.للطالبات...

6. .تز�يد.الق�ض��م.باملخطوط��ات.القيمة.من.خالل.البحث،.�النظر.يف.فهار�س.املكتبات؛.النتقاء.بع�س.املخطوطات،.ثم.حما�لة.احل�ضول.عليها.عن.طريق.التبادل،.�االإهداء..

7. اأق���ام.الق�ض���م.عالق���ات.جيدة،.�مميزة.مع.العديد.من.الباحثني،.�املهتمني.يف.جمال.املخطوطات.بغي���ة.امل�ضاعدة.للح�ضول.على.املزيد.منها،.�كان.من.ثمارها.ح�ضول.الق�ضم.على..
اأكرث.من.اأربعة.اآالف.خمطوط.يف.عام.1436ه�،.�هذا.يعد.مك�ضبًا.كبريًا..

8. االإ�ضراف.على.االأعمال.الت��ي.يكلف.بها.الط���الب.الع�املني.يف.الق�ضم.فيما..ي�ضمى.بالت�ضغيل.الطالبي...

• الق�ضم.الثاين:.اخلدمات.التي.تقدم.لز�ار.الق�ضم.من.الطلبة،.�الباحثني.من.داخل.اجلامعة،.�خارجها:	

1. .م�ضاع���دة.الط���الب،.�الباحث���ني.يف.كيفي���ة.اختي���ار.املخطوط���ات.اجلي���دة،.�التي.ت�ضل���ح.اأن.تكون.مو�ضوع���ًا.لر�ضائلهم.العلمي���ة.).ماج�ضت���ري،.اأ�.الدكتوراه،.اأ�.بح���وث.ترقية.(..
�اإعطا�ؤهم.فكرة.موجزة.عنها.قبل.ت�ضجيلها،.اأ�.العمل.عليها.مع.م�ضاعدتهم.يف.كيفية.ا�ضتخدام.اأجهزة.القراءة،.�قراءة.ما.ُي�ضكل.عليهم.منها..

2. .الرد.على.جم����يع.ا�ض�تف�ضارات،.�اأ�ض����ئلة.الط�الب،.�الب��احثني.في�ما.يتعلق.باملخطوطات.املطلوب.ت�ضويرها...

3. .اقرتاح.بع�س.املخطوط��ات.للعمل.عليها.كم�ضاري��ع.بحثية.لط�لبة.املاج�ض��تري،.�الدكتوراه،.اأ�.بحوث.ترقية.بالن�ضبة.لالأ�ضاتذة...
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4. .م���ا.يحتوي���ه.الق�ض���م.م���ن.خمطوطات.قيم���ة.جعلت.منه.منارة،.�مق�ض���دًا.ُمهمًا.للطالب.�الباحث���ني،.�خدماته.لي�ضت.مق�ضورة.عل���ى.طلبة.جامعة.اأم.القرى.فق���ط،.بل.جلميع.طالب..
العل���م،.�املعرف���ة.م���ن.داخل.اجلامعة،.�خارجه���ا،.�يق�ضد.الق�ضم.ع�ضرات.الطالب.من.خارج.اجلامعة.�ضواء.من.داخل.اململكة،.اأ�.خارجها،.لغر�س.تز�يدهم.ببع�س.املخطوطات.
التي.يحتاجون.اإليها.يف.بحوثهم.�ر�ضائلهم،.�ترد.للق�ضم.ع�ضرات.اخلطابات،.�الر�ضائل.من.داخل.اململكة،.�خارجها.من.البلدان.االإ�ضالمية.املختلفة.يطلبون.فيها.خمطوطات.

موجودة.يف.مكتبة.الق�ضم،.�ق�ضم.من.هذه.اخلطابات،.�الر�ضائل.حمولة.من.اإدارة.اجلامعة..

5. �نظ���رًا.الإتاح���ة.اخلدم���ات.العديدة.التي.يقدمه���ا.الق�ضم،.�حلاجة.الطالب.�الباحثني.اإىل.املخطوط���ات.جعلت.منه.مق�ضدًا.للباحثني؛.حيث.جتا�ز.ع���دد.املراجعني.االألف.يف.العام..
املا�ضي.1436ه�.اأغلبهم.من.طلبة.الدرا�ضات.العليا،.اطلعوا.على.اأكرث.من.)2800(.خمطوط.يف.خمتلف.فنون.العلم،.�املعرفة...

• الق�ضم.الثالث:.تطلعات.الق�ضم،.�جمال.تطويره:.	

1. تز�ي���د.الق�ض���م.باجلدي���د.من.املخطوطات،.�ذلك.بفتح.ب���اب.االنتداب،.�ال�ضفر.اإىل.بع�س.الد�ل.التي.حتتوي.مكتباتها.على.خمطوط���ات.نادرة،.�ذلك.لغر�س.ت�ضوير.ما.نحتاجه..
منها،.�اإقامة.عالقات.ثقافية.متبادلة.يف.هذا.اجلانب..

2. طباعة.الفهار�س.اخلا�ض�ة.بالق�ض��م،.حتى.يت�ضنى.للباحثني.االط��الع.عليها.يف.كل.مكان...

3. حاجة.الق�ضم.لت�ضغيل.اأكرب.عدد.من.الطالب.ممن.لهم.معرفة،.�دراية.يف.جمال.املخطوطات.).فهر�ضة،.�اإدخال.بيانات(..

4. حتديد.ميزانية.مالية.خا�ضة.ملتطلبات.الق�ضم.الكثرية،.�املتعددة..
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ثانيًا: معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة

نبـذة عـن املعـهـد:

ت�ضعى.حكومة.اململكة.العربية.ال�ضعودية.لتوفري.االأ�ضباب.التي.حتقق.للحجاج.�املعتمرين.�الز�ار.نيل.بغيتهم.�تاأدية.�ضعريتهم.بي�ضر.��ضهولة،.�ذلك.عن.طريق.البحث.العلمي.

�االأ�ضالي���ب.العلمي���ة.احلديث���ة،.لتحقي���ق.عمل.من.اأف�ضل.االأعمال.�اأ�ضرف.القربات..�قد.كان.اإن�ضاء.معهد.خادم.احلرم���ني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.يف.جامعة.اأم.القرى.اأحد.تلك.
االأعمال.التي.خ�ض�ضت.لتطوير.اخلدمات.املوؤدية.لتي�ضري.املنا�ضك.�العناية.بال�ضعائر.الدينية.عمومُا.

اإن.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.مع.ما.يتحقق.فيه.من.الت�ضابه.مع.غريه.من.معاهد.البحث.العلمي.يف.التزام.املناهج.العلمية.من.ا�ضتقراء.اأ�.جتريب.اأ�.

قيا����س..�يف.تتب���ع.اأ�ضالي���ب.اأداء.العم���ل.من.تلقي.م�ضاريع.البحوث.ثم.حتكيمها.�درا�ضتها.درا�ضة.تف�ضيلية.اإ�ضافة.اإىل.طرق.التقارير.املرحلية.�غري.ذلك.�.اإال.اأن.متيزه.�تفرده.

عل���ى.امل�ضت���وى.العامل���ي.يف.اأن���ه.يخدم.مكانًا.ذا.حدٍث.فريٍد.�جتمعًا.ال.مثيل.له..لذلك.اختلفت.اأهداف.البحث.عن.نظائره.يف.العامل.من.ناحية.اخت�ضا�ضه.باحلج.�امل�ضاعر.املقد�ضة.
�املدينتني.املقد�ضتني.�ما.يرتبط.بهما.من.اأمور.تخطيطية.اأ�.بيئية.اأ�.اإن�ضانية.

كم���ا.تتمي���ز.اأبح���اث.احل���ج.�ضعوبة.اأبحاث.احلج.يف.اأنها.ترتكز.على.اأي���ام.معد�دة.حمددة.من.العام.جلمع.املعلوم���ات.�اإجراء.القيا�ضات.�درا�ضة.�ضرائ���ح.متباينة.من.االأجنا�س.
�اللغات.�امل�ضتويات..�يربز.عامل.الوقت.يف.مثل.هذه.االأبحاث.�الدرا�ضات.فالفر�ضة.ال.تتكرر.اإال.مرة.�احدة.يف.العام.

لذا.�ضدر.القرار.ال�ضامي.رقم.)476(.ل�ضنة.)1418ه�(.باعتماد.املعهد.ك�مرجع.رئي�س.للدرا�ضات.�االأبحاث.املتعلقة.باحلج.�امل�ضاعر.املقد�ضة.

الروؤية :

املرجع.العلمي.اال�ضت�ضاري.الرائد.يف.اأبحاث.احلج.�العمرة.�الزيارة.�تطبيقاتها.

الر�شالة :

تقدمي.درا�ضات.�برامج.بحثية.�ا�ضت�ضارية.�تدريبية.�خدمات.للمجتمع،.لتطوير.منظومة.متكاملة.�م�ضتدامة.للحج.�العمرة.�الزيارة.حتقيقًا.للمقا�ضد.
ال�ضرعية.
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الأهداف :

• تاأ�ضي�س.بنك.للمعلومات.عن.احلج.	

• بناء.�ضجل.تاريخي.للحج.�مكة.املكرمة.�املدينة.املنورة.	

• تطوير.اخلدمات.�املرافق.املقدمة.يف.احلج.�العمرة.�الزيارة.�رفع.كفاءتها.الت�ضغيلية.	

حماور اخلطة ال�شرتاتيجية 1440/1436هـ :

بف�ض���ل.الل���ه.اعتم���د.معايل.مدير.جامعة.اأم.القرى.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.للمعهد.1440/1436ه�..�تتكون.اخلط���ة.اال�ضرتاتيجية.للمعهد.من.خم�ضة.حما�ر.ت�ضم.اثنا.ع�ضر.هدفًا.
ا�ضرتاتيجيًا،.تنجز.من.خالل.اأكرث.من.ثمانية.�ثالثون.مهمة.بداأ.جمل�س.املعهد.بتنفيذها.منذ.مطلع.عام.1436ه�.

املحور.اال�ضرتاتيجي.االأ�ل:.)التحفيز.�تطوير.بيئة.العمل(

"توف���ري.بيئ���ة.اإيجابي���ة.حمف���زة.الإنتاج.اأرقى.االأبحاث.�الدرا�ضات.�اأحدثه���ا.يف.جمال.احلج.�العمرة.�الزيارة،.�تطوير.منظومة.اإدارية.حديثة،.�اإجراءات.عمل.�ا�ضحة،.

�توف���ري.احلواف���ز.املادي���ة.�املعنوية.التي.ت�ضاعد.على.ا�ضتقطاب.اأف�ضل.املوارد.الب�ضرية.يف.املجاالت.�التخ�ض�ضات.االأكادميية،.�االإدارية.كافة،.باالإ�ضافة.اإىل.تطوير.بنية.تقنية.
اأ�ضا�ضية.متكاملة" ��ضن�ضعى.لتحقيق.ذلك.بعون.الله.من.خالل:

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.االأ�ل.:.االرتقاء.النوعي.�الكمي.بالباحثني.�الفنيني.�االإداريني.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.الثاين.:.تطوير.�حت�ضني.اإجراءات.العمل.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.الثالث.:.تطوير.البنية.التقنية.�املعامل.	

املحور.اال�ضرتاتيجي.الثاين:.)البحوث.�اال�ضت�ضارات(

"�ضنكون.معهدًا.رائدًا.بني.املوؤ�ض�ضات.البحثية.املهتمة.مبجاالت.احلج.�العمرة.�الزيارة،.حيث.ننتج.البحوث.�الدرا�ضات.�فقًا.مل�ضتويات.اجلودة.العاملية،.مبا.يعود.بالنفع.
الكبري.على.تطوير.منظومة.احلج.�العمرة،.�يوؤهلنا.م�ضتقباًل.اإىل.حتقيق.جوائز.عاملية.يف.جمال.االأبحاث.�االبتكارات.العلمية" ��ضن�ضعى.لتحقيق.ذلك.بعون.الله.من.خالل:

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.الرابع.:.االرتقاء.بجودة.االأبحاث.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.اخلام�س.:.ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.ال�ضاد�س.:.االرتقاء.بجودة.اخلدمات.اال�ضت�ضارية.�تنميتها..	
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املحور.اال�ضرتاتيجي.الثالث:.)التدريب.�نقل.املعرفة(

من.خالل: الله. بعون. ذلك. لتحقيق. ��ضن�ضعى. . .." �الزيارة. �العمرة. احلج. �العاملني.يف.جمال. للمهتمني. مق�ضدًا. املعهد. يقدمها. التي. التدريبية. الربامج. " �ضت�ضبح.

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.ال�ضابع.:.تنمية.مهارات.العاملني.يف.احلج.�العمرة.�الزيارة.	

املحور.اال�ضرتاتيجي.الرابع:.)معهد.�ضامل.ملعلومات.احلج.�العمرة.�الزيارة(

من.خالل: الله. بعون. ذلك. لتحقيق. "��ضن�ضعى. �الزيارة. �العمرة. احلج. املهتمني.مبجاالت. �البيانات.جلميع. املعلومات. توفري. على. املعهد. " �ضيعمل.

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.الثامن.:.تطوير.منظومة.معلوماتية.متخ�ض�ضة.�مرتابطة.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.التا�ضع.:.اإن�ضاء.مقايي�س.معتمدة.الأداء.احلج.�العمرة.�الزيارة.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.العا�ضر:.زيادة.عدد.امل�ضتفيدين.من.معلومات.املعهد.	

املحور.اال�ضرتاتيجي.اخلام�س:.)اال�ضتثمار.�التنمية.امل�ضتدامة(

من.خالل: الله. بعون. ذلك. لتحقيق. ��ضن�ضعى. الطويل".. املدى. على. باملعهد. اخلا�ضة. �الربامج. االأن�ضطة. لدعم. متعددة. م�ضادر.متويل. "توفري.

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.احلادي.ع�ضر.:.توفري.م�ضادر.متويلية.ثابتة.�متغرية.ت�ضاهم.يف.�ضد.احتياجات.املعهد.	

• الهدف.اال�ضرتاتيجي.الثاين.ع�ضر.:.ت�ضميم.برنامج.فعال.لت�ضويق.النتاج.العلمي.�اخلدمات.التي.يقدمها.املعهد.	

منهجية عمل املعهد :

يعترُب.املعهُد.جهًة.بحثيًة.ا�ضت�ضارية.ُتقدم.نتائَج.اأبحاثها.للجهات.املعنية؛.للوقوف.عليها.�االأخذ.بها.-.اإن.راأت.ذلك.-.�يعتني.املعهُد.بكل.ما.يخدم.احلاج.�املعتمر.�الزائر،.�ت�ضتمر.

اأبحاُث���ه.�درا�ضاُت���ه.ُط���وال.الع���ام،.�ت�ضُل.هذه.الدرا�ضات.اإىل.ُذر�تها.خالل.مو�ضمي.رم�ضان.�احلج،.حيُث.يتوا�ضل.العمُل.على.َمدار.ال�ضاعة.،�ي�ضعى.املعهُد.خالل.هذه.املوا�ضم.

اإىل.ا�ضتقطاب.عدٍد.كبرٍي.من.الباحثني.�طالب.اجلامعات؛.للم�ضاركة.يف.اأعمال.االأبحاث.�الدرا�ضات.املطلوبة..كما.ُيعد.املعهُد.الرافَد.الر�ضمَي.للمعلومات.اخلا�ضة.باحلج.�العمرة.

�املدينتني.املقد�ضتني،.�امل�ضاعر.املقد�ضة.للجهات.ذات.االخت�ضا�س..�يلتزُم.املعهُد.يف.البحث.العلمي.باملناهج.العلمية.�اأد�اتها.من.ا�ضتقراٍء،.اأ�.جتريب.اأ�.قيا�ٍس،.�تتم.اآليُة.تنفيذ.

االأبحاث.من.خالل.َتلقي.مقرتحات.امل�ضاريع.البحثية،.�من.َثم.حتكيمها.من.قبل.اللجان.العلمية.املخت�ضة.الإقرارها.�دعمها،.�بعد.ذلك.يتُم.تقدمُي.التقارير.النهائية.لهذه.االأبحاث..

�ُيعترب.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.هو.املعهد.املعتمد.على.م�ضتوى.العامل.الذي.يهتُم.بالدرا�ضات.�امل�ضاريع.املتعلقة.بتطوير.اخلدمات.�املرافق.املقدمة.

يف.منظوم���ِة.احل���ج.�العم���رة،.�املدينتني.املقد�ضتني،.�امل�ضاعر.املقد�ضة،.�ما.يرتبط.بهما.من.جماالٍت.تخطيطي���ٍة،.�هند�ضيٍة،.�تقنيٍة،.�بيئيٍة.�طبيعيٍة،.�اإدارية.�اإن�ضانيٍة.�اإعالميٍة.
�توعويٍة.�معلوماتيٍة.
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�تتمي���ُز.اأبح���اُث.احل���ج.ب�ضعوباتها؛.نظرًا.الأنها.تعتمد.على.اأيام.مع���د�دة.حمددة.من.العام.جلمع.املعلومات،.�اإجراِء.القيا�ضات،.�درا�ض���ة.�ضرائَح.متباينة.من.االأجنا�س.�اللغات.

�امل�ضتوي���ات،.�ض���واًء.كان.ذل���ك.يف.مو�ض���م.احل���ج،.اأ�.مو�ضم.العمرة.خا�ضًة.يف.�ضهر.رم�ضان،.�من.ثَم.تربُز.اأهميُة.عامل.الوقت.يف.مث���ل.هذه.االأبحاث.�الدرا�ضات،.مما.يتطلُب.
عددًا.من.الكفاءات.العلمية.املوؤهلة.

اأق�شام املعهد :

ي�ضتمُل.املعهُد.على.خم�ضة.اأق�ضاٍم.بحثية.علمية،.اإ�ضافًة.اإىل.ق�ضِمي.خدمات.�هما.ق�ضم.ال�ضوؤ�ن.االإدارية.�املالية،.�ق�ضِم.العالقات.العامة.

ق�ض���م.البح���وث.االإداري������ة.�االإن�ضاني�ة.��.ق�ضم.البح�وث.البيئي��ة.�ال�ضحي��ة.��.ق�ضم.البحوث.العمراني�����ة.�الهند�ضية.��.ق�ضم.البحوث.�ال�ضوؤ�ن.االإعالمية.��.ق�ضم.املعلومات.�اخلدمات.
العلمية.

اإجنازات املعهد خالل عام 1436/1435هـ :

.االأبحاث.املنجزة

.الدرا�ضات.�الربامج.امل�ضتمرة

.االأبحاث.املن�ضورة.باملجالت..............................................................................................

.�ر�س.العمل

.براءات.االإخرتاع

.امل�ضاركة.يف.املوؤمترات.�الند�ات.�املعار�س

.اللجان.الفنية



199 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).5.��.10.(..االأبحاث.املنجزة
امل�ضاعد�نالباحثون.امل�ضاركونالباحث.الرئي�ساملحورعنوان.البحثم

درا�ضة.خدمات.موؤ�ض�ضات.الطوافة.درا�ضة.ميدانية.عام.1
1435ه�

اإدارية..�اإن�ضانية

جميع.الباحثني.يف.ق�ضم.البحوث.االإدارية.اأ.د/.عبد.الله.عبد.الرحمن
جميع.املحا�ضرين.�املعيدين.بالق�ضم�االإن�ضانية

درا�ضة.خدمات.�ضركات2
جميع.الباحثني.يف.ق�ضم.البحوث.االإدارية.اأ.د/.عبد.الله.عبد.الرحمن.�.موؤ�ض�ضات.العمرة

جميع.املحا�ضرين.�املعيدين.بالق�ضم�االإن�ضانية

حجم.االإنفاق.الكلي.للحجاج.القادمني.من.اخلارج.لعام.3
1435ه�

اأ.د/.�ضالح.الغزايل
اأ..عالء.زاهد.مديند..جمال.احل�ضني.بوخامت

درا�ضة.تغذية.االأعداد.الكبرية:.التطبيقات.�التحديات4

بيئية.��ضحية

د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط
اأ..د..اأ�ضامة.علي.عطا.الله.د..�ضامي.يا�ضني.برهمني

د..عمر.ب�ضري.اأحمد
د..عبد.الله.في�ضل.حممود.ال�ضباعي

اأ..حممد.جا�ي
اأ..حممد.حامد.مو�ضى
اأ..حممد.مال.اأخون

اإعداد.اأدلة.اإر�ضادية.للمن�ضاآت.الغذائية.مبكة.املكرمة.5
د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط�املدينة.املنورة.�امل�ضاعر.املقد�ضة

د..عمر.ب�ضري.اأحمد
اأ..د..اأ�ضامة.على.عطا.الله

د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضي
د..�ضامي.يا�ضني.برهمني
د..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود

اأ..عبد.الرزاق.حويان
اأ..اأحمد.بن.عباد.احلربي

�ضقاية.�رفادة.املحتاجني.من.احلجاج.�املعتمرين.6
اأ..د..اأ�ضامة.علي.عطا.الله)م�ضر�ع.جتريبي(

د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضي
د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط
د..عمر.ب�ضري.اأحمد

اأ..د..اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيم

اأ..اأحمد.عبد.الله.ال�ضهلي
اأ..موؤيد.حممد.الزايدي

معدل.النفايات.ال�ضلبة.�ت�ضنيفها.باإ�ضكان.الز�ار.7
د..عبد.الله.في�ضل.حممود.ال�ضباعيد..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضيباملدينة.املنورة

اأ..جربيل.حممد.برنا�يد..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود

ر�ضد.غازات.االحتبا�س.احلراري8
د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضيمبكة.املكرمة

د..تركي.حبيب.الله
د..�ضيد.منري

د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط
د..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود

اأ..اإبراهيم.حممد.فالته

االأثر.ال�ضحي.للمتغريات.املناخية.بني.احلجاج.9
د..عمر.ب�ضري.اأحمد�املعتمرين

د..عاطف.حممد.فتحي
د..�ضيد.منري

د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضي
د..تركي.حبيب.الله

اأ..اأحمد.بن.عباد.احلربي
اأ..اإبراهيم.حممد.فالته

تقييم.الو�ضع.ال�ضحي.لد�رات.املياه.بامل�ضاعر.املقد�ضة.10
د..عمر.ب�ضري.اأحمدخالل.مو�ضم.حج.1436.ه�

اأ..د..اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيم
د..طارق.عبد.الله.ظفر

اأد..عاطف.بن.ح�ضني.اأ�ضغر
د..اأن�س.�ضراج.دبلول

اأ..حممد.جا�ي
اأ..عبد.الرزاق.حويان
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امل�ضاعد�نالباحثون.امل�ضاركونالباحث.الرئي�ساملحورعنوان.البحثم

اأهمية.التن�ضيق.يف.اإدارة.احل�ضود11

عمرانية.�هند�ضية

اإداري.الق�ضماأع�ضاء.الق�ضمد..�ضامي.بن.يا�ضني.برهمني

اإداري.الق�ضماأع�ضاء.الق�ضمالها�ضمي.مرب�كدرا�ضة.التحكم.يف.حركة.املركبات12

تقييم.ت�ضغيل.قطار.امل�ضاعر.املقد�ضة.اخلط.اجلنوبي.يف.13
اإداري.الق�ضماأع�ضاء.الق�ضماأ.د/.اأحمد.البد�ي.طه.عبد.املجيدحج.عام.1435ه�"

14

تقييم.التعديالت.التي.يتم.تنفيذها.يف.حج.عام.1435ه�.
اخلا�ضة.بحماية.منطقة.النقل.الرتددي.من.امل�ضاة.

�املركبات.الغري.م�ضمولة.بنظام
.النقل.الرتددي

اإداري.الق�ضماأ.د/.اأحمد.البد�ي.طه.عبد.املجيدد..خالد.عبد.الرحمن.اأ�ضره

الدرا�ضة.املر�رية.اخلا�ضة.مب�ضر�ع.مطعم.البيك.مبنطقة.15
د./.حممد.عبدالله.اإدري�ساأ.د/.عالء.الدين.االألفيال�ضرائع.مبكة.املكرمة

اإداري.الق�ضمد./.�ضامي.يا�ضني.برهمني

اإداري.الق�ضمد./.حممد.عبدالله.اإدري�ساأ.د/.عالء.الدين.االألفياالإ�ضكان.يف.احلج.-درا�ضة.عمرانية.اقت�ضادية16

درا�ضة.اإمكانية.اإن�ضاء.ح�ضانة.مبحيط.امل�ضجد.النبوي.17
اإداري.الق�ضمد./.حممد.عبدالله.اإدري�ساأ.د/.عالء.الدين.االألفيال�ضريف

18
د�ر.حمالت.التوعية.ال�ضحية.املقدمة.من.�زارة.ال�ضحة.
ال�ضعوبة.يف.اإمداد.حجاج.بيت.الله..احلرام.يف.املعلومات.

ال�ضحية

اإعالمية

--د..عثمان.بكر.قزاز

19
�ضياق.�مالمح.االت�ضال.يف.مرافق.��ضكن.احلجاج.
�املعتمرين.�عالقتها.ب�ضلوكيات.التوا�ضل.)حجاج.

م�ضر(
-د..عثمان.بكر.قزازد..ف�ضل.رحيم.خان

د�ر.��ضائل.االإعالم.اجلديد.يف.مواجهة.بع�س.م�ضكالت.20
--د..عثمان.بكر.قزازز�ار.امل�ضجد.النبوي.ال�ضريف

البوابات.االإلكرت�نية.�د�رها.يف.توعية.�اإر�ضاد.21
--د..عثمان.بكر.قزازاملعتمرين.�ز�ار.بيت.الله.احلرام.– درا�ضة.مقارنة

درا�ض����ة.حتليلية.الأزمنة.املراح���ل.االإجرائي�����ة.التي.مير.22
اأ.د/.�ضمري.م�ضطفى.�ضعرا�يمعلوماتبها.احل�����اج.يف.املنافذ.اجلوية.1435ه�

اأ..عبد.الله.هو�ضا�ي
اأ..رامي.املورعي
م..عمار.االربعني

-
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جد�ل.رقم.).5.��.11(..الدرا�ضات.�الربامج.امل�ضتمرة
امل�ضاعد�نالباحثون.امل�ضاركونالباحث.الرئي�ساملحورعنوان.الربنامجم

ر�ضد.الظواهر.االجتماعية.�ال�ضلبية.باحلرمني.1
ال�ضريفني

اإدارية.�اإن�ضانية

د..حممد.ال�ضريف

د..طارق.العقال
اأ.د/.عبد.الله.عبد.الرحمن
د..رزق.عبداحلميد.فتوح

د..اأحمد.قا�ضي

اأ..اأحمد.كردي
اأ..بندر.م�ضعود
اأ..ريان.الط�س

2
برنامج.احلج.�العمرة.يف.حمتوى.اأد�ات.التوا�ضل.
االجتماعية.خالل.مو�ضم.احلج.��ضهر.رم�ضان.لعام.

1435ه�
-د..اإبراهيم.جالل.حممداأ.د/.رمزي.الزهراين

ال�ضجل.العلمي.�التاريخي.ملاء.زمزم3

بيئية.��ضحية

د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط

اأ..د..اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيم
د..اأن�س.�ضراج.دبلول
د..عاطف.حممد.فتحى
د..عمر.ب�ضري.اأحمد

اأ..حممد.جا�ي
اأ..اأحمد.عبد.الله.ال�ضهلي

د..�ضفوت.�ضالح.جربد..تركي.حممد.حبيب.اللهر�ضد.عنا�ضر.املناخ4
اأ..حممد.حامد.مو�ضىد..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود

د..تركي.حممد.حبيب.اللهمتابعة.جودة.الهواء5
د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضي
د..عاطف.حممد.فتحي

د..�ضيد.منري

..اإبراهيم.حممد.فالته
اأ..عبد.الرزاق.حويان

د..�ضفوت.�ضالح.الدين.جربمتابعة.ال�ضيول6

د..تركي.حبيب.الله
اأ.د/.فتحي.فوزي.�ضعبان
د..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود
اأ..اأمين.علي.البيحانى

اأ..موؤيد.حممد.الزايدي

اأ.د/.عبد.العزيز.بن.ر�ضاد.علي.�ضر�جىر�ضد.اال�ضعة.ال�ضم�ضية.ال�ضاقطة.على.مكة.املكرمة7
د..تركي.حبيب.الله

د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضي
د..طارق.عبد.الله.ظفر

اأ..جربيل.حممد.برنا�ي

��ضع.موؤ�ضرات.اأداء.م�ضر�ع.اململكة.العربية.ال�ضعودية.8
اأ.د/.اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيملالإفادة.من.الهدي.�االأ�ضاحي

اأ..د..عاطف.ح�ضني.اأ�ضغر
د..�ضوكت.حممد.عبد.اللطيف
د..ب�ضام.ح�ضني.م�ضاط
د..عمر.ب�ضري.اأحمد

اأ..حممد.جا�ي

د..ع�ضام.عبد.احلليم.مر�ضير�ضد.املخلفات.ال�ضلبة9
اأ..اأحمد.عياد.احلربيد..�ليد.ال�ضيد.اأبو.ال�ضعود

متابعة.نقل.احلجاج.بالرحالت.الرتددية10

عمرانية.�هند�ضية

د..�هيب.دخيل.الله.احلربيد.حممد.با�ضبعان
م..�ائل.ح�ضن.مرزا
م..حممد.ثامر.احلربي
اأ..فايق.جميل.اأ�ان

برنامج.حركة.املركبات.�امل�ضاة.اأثناء.االإفا�ضة.من.11
اأ..بدر.بن.حم�ضن.احلكمم..�ائل.خالد.�ضالمة.اللهاأ.د/.اأحمد.البد�ي.طه.عبداملجيدعرفات.اإىل.مزدلفة

اأ..ح�ضن.بن.علي.كليم

-م..حممود.بن.خالد.قطاند..خالد.بن.عبدالرحمن.اأ�ضرهاخلرائط.االإر�ضادية12
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امل�ضاعد�نالباحثون.امل�ضاركونالباحث.الرئي�ساملحورعنوان.الربنامجم

برنامج.الت�ضوير.اجلوي13

اإعالمية

لوؤي.حممد.دبو�س-طالل.حممد.حبيب.الله

عمر.علي.العليان-من�ضور.حممد.خانبرنامج.الت�ضوير.)فوتو.غرايف(.14
نايف.ح�ضن.االأ�ضمري

�ضاري.عبد.العزيز.مياين-اأ�ضامة.ح�ضن.�ضباغبرنامج.الت�ضوير.الفيديو15

�ضاري.عبد.العزيز.مياين-لوؤي.حممد.دبو�سبرنامج.التوثيق.ال�ضحفي16

اخل�ضائ�س.الدميوغرافية.للمعتمرين.مو�ضم.رم�ضان.17
-اأ.د/حممود.اأحمد.اجلملاأ.د/.�ضمري.م�ضطفى.�ضعرا�ي1435ه�

درا�ضة.االإح�ضاءات.الدميوغرافية.للحجاج.مو�ضم.احلج.18
-اأ.د/حممود.اأحمد.اجلملاأ.د/.�ضمري.م�ضطفى.�ضعرا�يمعلوم�����ات1435ه�

جد�ل.رقم.).5.��.12(.االأبحاث.املن�ضورة.باملجالت.�املوؤمترات.الد�لية.�االإقليمية.

No Title Author Names Branch Journal Name Volume-.Issue-.
Pages Int..Ranking

1

Characterising NO2،.Its.
Temporal Variability and.

Association with Meteorology:.
A Case Study in Makkah،.Saudi.

Arabia

Turki Mohammed.
Habeebullah،

En
vi

ro
nm

en
ta

l

Environment Asia 8)2(:.37-44،
2015 ISI/Scopus

2
Levels of Selected Metals in.
Ambient Air PM10.in Urban.

Sites of Madinah. )KSA(

Mohammed،.
A.M.F.،.Morsy،.E.A.،.
Habeebullah،.T.M.،.

Munir،.S.،

International.
Journal of Scientific.

Research in Chemical.
Engineering

،.2)1(:.001-013،
2015

IPRJ. )Int..Peer.
Reviewed.
Journal(

3

Effect of organic and inorganic.
nutrients sources on wheat.
)triticum aestivum l(.growth.

and development

Ali،.K.،.Arif،.M.،.
Munsif،.F.،.Jan،.

M.T.،.Hussain،.Z.،.
Munir،.S.،. .Shah،.S.،

Pakistan Journal of.
Botany 47)4(،.2015 ISI. )IF:.1.207(

4

Microbial،.Physical And.
Chemical Quality Of Water.
Used In Dental Chair Units.
)Dcus(.In Makkah Primary.
Health Care Center،.Saudi.

Arabia“

Anas S Dablool،
Advanced Research.
Journal Of Medicine.
And Medical Science

2015 /10 IPRJ. )Int..Peer.
Reviewed.
Journal(
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5

Occurrence of ESBL،.MRSA.
and VRE pathogens in.

contaminated banknotes in.
Makkah،.Saudi Arabia.

Omar B Ahmed.
and Bassam H..

Mashat

Glo..Adv..Res..J..
Microbiol، 2015:4)3(:27-30. ISI،.SCOPUS

IF.=.0.963

6
Serodiagnosis Of Listeria.
Monocytogenes Infection.

In Sheep،.

Ibrahim HA Abd.
El-Rahim،.Atif H.

Asghar،.Shawkat M.
Fat'hi and Omar B.

Ahmed

International Journal.
of Bioassays

،.2015،.4 )05(،.
3847-3850(

IPRJ. )Int..Peer.
Reviewed.
Journal(

7

PCR Versus Microscopic.
Examinations.

for Detection of.
Mycobacterial.

tuberculosis in formalin.
fixed Histologic.

Specimens.

Omar B Ahmed.
and Atif H Asghar

Global Advanced.
Research Journal of.

Medicine and Medical.
Sciences

2015:4)7(:331-
336

ISI،.SCOPUS
IF.=.1.185

8

Prevalence of exfoliative.
and toxic shock.

syndrome toxin genes.
in Methicillin-.resistant.
Staphylococcus aureus.
strains Isolated from.
Clinical Specimens in. .

Makkah،.Saudi Arabia.

Omar B Ahmed BJMMR

)accepted.2015((
British Journal.

of Medicine and.
medical research..

(

PubMED

9

Detection of Entero.
Toxigenicity of.
Staphylococcus.

Aureus Isolated From.
Community and Hospital.

Food Handlers in.
Makkah،.Saudi Arabia

Omar B Ahmed.
and Anas S Dablool

International Journal.
of Bioassays 4 )03(،.2015

IPRJ. )Int..Peer.
Reviewed.
Journal(

10
Risk assessment of.

exposure to BTEX in the.
Holy City of Makkah

Turki Mohammed.
Habeebullah Arabian Journal of.

Geosciences 8،)2(:.1155-1162 SCOPUS،
IF.=.1.224

11

A Comparison of Air.
Quality in Arid and.
Temperate Climatic.

Conditions.– a Case Study.
of Leeds and Makkah

Habeebullah،.T.. ،.
Munir،.S.. ،.Ropkins،.

K.. ،.Morsy،.E.. ،.
Mohammed،.A.. ،.

Seroji،.A

International Journal.
of Environmental،.

Chemical،.Ecological،.
Geological and.

Geophysical.
Engineering

9 )6(:.728 – 736
IPRJ. )Int..Peer.

Reviewed.
Journal(
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12

The Effect of Street Dust.
on Urban Environment..

International Journal.
of Environmental and.
Ecological Engineering

Habeebullah،.T.. ،.
Awad،.A.. ،.Munir،.

S.. ،.Mohammed،.A..
،.Morsy،.E..،.Seroji،.

A.،

International Journal.
of Environmental and.
Ecological Engineering

2)2(،.1277
IPRJ. )Int..Peer.

Reviewed.
Journal(

13

Modelling ozone-
temperature slope under.
atypical high temperature.

in an arid region of.
Makkah،.Saudi Arabia

Munir،.S.،.
Habeebullah،.

T.M.،.Seroji،.A.R.،.
Ropkins،.K.،

Aerosols and Air.
Quality Research 15)4(:.1281–1290 ISI،.Scopus،

IF.2.09

14

Assessing the Levels.
and Health Risk.
of Atmospheric.

Formaldehyde in.
Makkah،.Saudi Arabia

Mohammed،.
M.F.A.،.Morsy،.E.A.،.
Habeebullah،.T.M.،.

Munir،.S

EnvironmentAsia 8)2(:.26-36 ISI،.SCOPUS

15
Airborne fungal pollution.

at waste application.
facilities

A..A..Abdel.
Hameed،. .T..

Habeebuallah،. .B..
Mashat،.S..Elgendy،.

T..H..Elmorsy،.S..
Elserougy

Aerobiologia 31:283–293،
2015 IF=.1.375

16

Assessment of.
hydrological changes.
in the Nile River due.
to the construction of.
Renaissance Dam in.

Ethiopia

Mohammed.
El Bastawesy. ،.

Safwat Gabr. ،.Ihab.
Mohamed

The Egyptian Journal.
of Remote Sensing and.

Space Sciences
18)1(:.65–75 Scopus

17

Prospecting for new gold-
bearing alteration zones.
at El-Hoteib area،.South.
Eastern Desert،.Egypt،.

using remote sensing data.
analysis.

Safwat S..Gabr،.
Safaa M..Hassan،.
Mohamed F..Sade

Ore Geology Reviews 71:.1–13 Scopus
IF=3.558

18

Estimating the flash flood.
quantitative parameters.
affecting the oil-fields.
infrastructures in Ras.

Sudr،.Sinai،.Egypt،.during.
the January.2010 event

Safwat Gabra.
and Mohamed El.

Bastawesy

The Egyptian Journal.
of Remote Sensing and.

Space Sciences
Accepted Scopus
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19

The interaction.
between air quality and.

meteorological factors in.
an arid environment of.
Makkah،.Saudi Arabia

Turki M..
Habeebullah،.Said.

Munir،.Abdel.
Hameed AA.

Awad،. .Essam A..
Morsy،.Abdulaziz.
R..Seroji،.Atif M.F..

Mohammed.

International Journal.
of Environmental.

Science and.
Development. )IJESD(

6)8(:.576-580
IPRJ. )Int..Peer.

Reviewed.
Journal(

20
Risk Assessment of.

Particulate Matter. )PM10(.
in Makkah،.Saudi Arabia.

Turki M..
Habeebullah،.Atef.
M..F..Mohammed،.
Essam A..Morsy.

International Journal.
of Environmental،.

Chemical،.Ecological،.
Geological and.

Geophysical.
Engineering

9)8(:.848-855
IPRJ. )Int..Peer.

Reviewed.
Journal(

21

Microbial،.Physical and.
Chemical Quality of.

Water Used in Dental.
Chair Units. )DCUs(.in.

Makkah Primary health.
care Center،.Saudi Arabia

Anas Siraj Dablool

Global Advanced.
Research Journal of.

Medicine and Medical.
Science

.4)10(:.422-425
ISI'

Impact Factor. .
1.185

22

.مكافحة.امللوثات.بني.د�رات.املياه.��ضاحات
احلرم.املكي.ال�ضريف

Contamination control in.
areas between toilets and.

Holy Mosque. )Haram(

د..عمر.ب�ضري.اأحمد
اأ.د/.عاطف.ح�ضني.اأ�ضغر

اأ.د/.اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيم
د..اأن�س.�ضراج.دبلول

- امللتقى.العلمي..اخلام�س.ع�ضر �ضعبان.1435
2015 -

23
Serodiagnosis Of Listeria.
Monocytogenes Infection.

In Sheep

د/.اإبراهيم.ح�ضني.عبد.الرحيم.
اأ.د/.عاطف.ح�ضني.اأ�ضغر
د..عمر.ب�ضري.اأحمد

- امللتقى.العلمي..اخلام�س.ع�ضر �ضعبان.1435
2015 -

24

The social behavior and.
spreading of infectious.
diseases in developing.

countries such as.
Brucellosis

Ibrahim H.A..Abd.
El-Rahim -

The international.
environmetrics.

society conference.
-United Arab Emirates.
University.22 -.25 Nov،.

2015

22 -25Nov،2015 -

25

A Comparison of Air.
Quality in Arid and.
Temperate Climatic.

Conditions.– a Case Study.
of Leeds and Makkah

Habeebullah،.T.. ،.
Munir،.S.. ،.Ropkins،.

K.. ،.Morsy،.E.. ،.
Mohammed،.A.. ،.

Seroji،.A

-

ICEBESE.-.17th.
International.

Conference on.
Environment،.

Biological،.Ecological.
Sciences،.and.

Engineering،.New York.

4 -.5 June.2015 -
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26

Using Air Q2.2.3 Model.
to Predict the Cases.

of Respiratory System.
Diseases Resulting from.

Exposure to Dust Inhaled.
in Mecca

Habeebullah،.T..
M.،.Mohammad،.A..
F.،.Morsy،.E.،.and.

Munir،.S.

-

The Fifteenth Scientific.
Forum for Hajj،.Umrah.

and Ziarah Research..
Tibah University،.

Madinah،.Saudi Arabia

27-28 May.2015 -

27

Spatial Distribution of.
Electromagnetic Waves of.
the Telecommunications.
Company’s Towers in the.
Central Area of the Holy.

Mosque and the Holy.
Sites

Abu Al-Saud،.W.،.
Habeebullah،.T..
M.،.Morsy،.E.،.

Mohammad،.F..A.،.
and Munir،.S.

-

The Fifteenth Scientific.
Forum for Hajj،.Umrah.

and Ziarah Research..
Tibah University،.

Madinah،.Saudi Arabia

27-28 May.2015 -

28
Risk Assessment of.

Particulate Matter. )PM10(.
in Makkah،.Saudi Arabia

Turki M..
Habeebullah،.Atef.
M..F..Mohammed،.

Essam A..Morsy

-

17th International.
Conference on.
Environmental،.

Biological،.Ecological.
Sciences and.

Engineering. )ICEBESE.
2015(،.Venice،.Italy

13-14 Aug.2015 -

29

Solid Waste at the.
Housing of Pilgrims on.

Makkah during Hajj.1435 
H،.Preliminary Study

Morsy E،.
A.،Mashat،.B.،.El-

Soud،.W.
-

The Fifteenth Scientific.
Forum for Hajj،.Umrah.

and Ziarah Research..
Tibah University،.

Madinah،.Saudi Arabia

27-28 May.2015 -

30

Communicative.
Ecology of Sojourners.
from Pakistan and its.

Implications for Public.
Service Campaigns

Dr.Osman B..Gazaz
Dr.Fazal Rahim.

Kahn
Dr.Zafar Iqbal

Media
Conference

Social and Behavioral.
Sciences

i-COME'.14 -
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جد�ل.رقم.).5.��.13(.االأبحاث.املن�ضورة.باملجالت.�املوؤمترات.الد�لية.�االإقليمية.
الت�ضنيف.العاملياملجلد.-.العدد.-.ال�ضفحاتا�ضم.املجلة./.املوؤمتراملحورا�ضماء.الباحثنيا�ضم.البحثم

مكة.املكرمة.�املدينة.املنورة.مدينتان.ذكيتان.1
د..�ضامي.يا�ضني.برهمني-.درا�ضة.تخطيطية..

عمرانية.
�هند�ضية

ال�ضجل.العلمي.للملتقى.العلمي.
15.– معهد.خادم.احلرمني.

ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.
�ضعبان.1436ه�

--

--االأزهرد..خالد.عبدالرحمن.اأ�ضرهنقطة.فرز.ال�ضمي�ضي2

درا�ضة.عمرانية.لت�ضهيل.زيارة.مقربة.البقيع.3
د...حممد.عبد.الله.اإدري�سباملدينة.املنورة

امللتقى.العلمي.اخلام�س.ع�ضر.
الأيحاث.احلج.�العمرة.�الزيارة.

املدينة.املنورة.1436ه�
--

4
�ضياق.�مالمح.االت�ضال.يف.مرافق.��ضكن.
احلجاج.�املعتمرين.�عالقتها.ب�ضلوكيات.
التوا�ضل.– درا�ضة.على.حجاج.م�ضر

د.ف�ضل.رحيم.خان
د.عثمان.بن.بكر.قزاز

اإعالمية

جملة
بحوث.العالقات.العامة

العدد.اخلام�س
�ضفحات
77-44

-

درا�ضة.�ضاملة.لتطوير.الر�ضائل.املوجهة.5
جملةد.عثمان.بن.بكر.قزازلتوعية.احلجاج.يف.م�ضعر.جبل.عرفات.

بحوث.العالقات.العامة

العدد.ال�ضاد�س
�ضفحات
48-7

-

6

درا�ضة.فاعلية.ال�ضا�ضات.�الالفتات.
االإلكرت�نية.يف.اإي�ضال.الر�ضائل.التوعوية.
لز�ار.امل�ضجد.النبوي.ال�ضريف.باملدينة.

املنورة.

جملةد..عثمان.بن.بكر.قزاز
بحوث.العالقات.العامة

العدد.ال�ضابع
�ضفحات
39-7

-

7
د�ر.حمالت.التوعية.ال�ضحية.املقدمة.من.
�زارة.ال�ضحة.ال�ضعودية.يف.اإمداد.حجاج.

بيت.الله.احلرام.
جملةد..عثمان.بن.بكر.قزاز

-العدد.)72(كلية.االآداب.– جامعة.الزقازيق

8
نظام.مرن.للتعمية.االإلكرت�نية.يف.�ضور.
احلا�ضب.ال�ضخ�ضي.بناءا.على.اختيار.

امل�ضتخدم
اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطب

املعلومات

املوؤمتر.العاملي.الأمن.معلومات.
االإنرتنت.باأمريكا.15-18�ضفر.

1436ه�
7-10.دي�ضمرب.2014م

--

حت�ضني.اداة.التعمية.يف.اأمن.املعلومات.9
---اأ.د/عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبباال�ضتفادة.من.حركات.الكتابة.العربية
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جد�ل.رقم.).5.��.14(.�ر�س.عمل.نظمها.اأ�.�ضارك.بها.من�ضوبي.املعهد.
نوع.امل�ضاركةتاريخ.�مكان.االنعقاداجلهة.املنظمةاملحورعنوان.�ر�ضة.العملم

)تقدمي.�رقة/ح�ضور(
�ر�س.عمل.قام.بتنظيمها.املعهد:

ت�ضويق.اأبحاث.منظومة.احلج.�العمرة.1
هند�ضية.�عمرانية

اإعداد.املادة.العلمية.– العر�سحمرم.1436ه�املعهد

خمرجات.اأبحاث.�درا�ضات.احلج.�العمرة.لعام.2
رئا�ضة.اللجنةقاعة.املعهد.)ربيع.االأ�ل.1436ه�(املعهد1435ه�

3
اإقامة.برنامج.حلقات.نقا�س.خمرجات.االأبحاث.�د�رها.
يف.تطوير.اخلدمات.املقام.باملعهد.�ا�ضت�ضافة.30.جهة.

تنفيذية.لال�ضتفادة.من.اأبحاث.املعهد
املعلومات

معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.
تقدمي.�رقة.عمل2.ربيع.االأ�ل.1436ه�احلج.�العمرة

حلقة.نقا�س.حول.اأبحاث.�درا�ضات.الق�ضم.للمو�ضم.4
6.جمادى.االأ�ىل.1436.ق�ضم.املعلومات.�اخلدمات.العلميةالبحثي.لعام.1436ه�.مع.اجلهات.اخلدمية

تنفيذ.احللقةمقر.املعهد.مبكة.املكرمة

حلقة.نقا�س.حول.اأبحاث.�درا�ضات.الق�ضم.للمو�ضم.5
البحثي.لعام.1436ه�.مع.اجلهات.اخلدمية

20.جمادى.الثانية.1436ه�.
تنفيذ.احللقةفرع.املعهد.باملدينة.املنورة

�ر�س.عمل.�ضارك.فيها.من�ضوبو.املعهد:

التعامل.مع.�ضغار.ال�ضن.بامل�ضجد.النبوي.– اأكادميية.1
امل�ضجد.النبوي

عمرانية.�هند�ضية

�كالة.الرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.
ح�ضوراملدينة.املنورة.)�ضعبان.1436ه�(النبوي

ح�ضور)جمادى.االآخرة.1436.ه�(�ضركة.حمطات.اململكة.القاب�ضةالتقنيات.املتطورة.للنقل2

م�ضر�ع.ت�ضغيل.�حتديث.منوذج.املخطط.ال�ضامل.للنقل.3
مقر.�ضركة.زهري.فايز.�م�ضاركوه-.مكة.املكرمة.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة�املر�ر.مبكة.املكرمة

ح�ضور)ربيع.االآخر.1436.ه�(.

مقر.�ضركة.زهري.فايز.�م�ضاركوه-.مكة.املكرمة.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة�ر�ضة.عمل.ح�ضانة.االأطفال.بامل�ضجد.النبوي.ال�ضريف4
ح�ضور)ربيع.االآخر.1436.ه�(.

رئا�ضة.اللجنةقاعة.امللك.عبد.العزيز.– جامعة.اأم.القرى.-.جدة�زارة.احلج�ر�ضة.التفويج5

رئا�ضة.اللجنةقاعة.امللك.عبد.العزيز.التاريخيةمركز.التمييزم�ضتقبل.النقل.الذكي6

7

�ر�ضة.عمل.حول.االأبحاث.املتقدمة.يف.اأمن.
.Workshop on.املعلومات.اأنظمة.الت�ضفري

Advances in Information
-.Security:Cryptosystems

املعلومات

11.جمادى.االخرةكلية.احلا�ضب.�نظم.املعلومات
ح�ضوربجامعة.اأم.القرى

8
�ر�ضة.عمل.)املر�ضد.اجلغرايف(.اإعداد.برنامج.ي�ضر:.
برنامج.التعامالت.االإلكرت�نية.احلكومية.بالتن�ضيق.

�ا�ضت�ضافة.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة
مكتب.م�ضاعد.اأمني.العا�ضمة.لتقنية.املعلوماتاأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة

ح�ضور4.�ضفر.1436ه�

لقاء.تعا�ن.�عر�س.بنك.املعلومات.مع.ق�ضم.علوم.9
ح�ضور-جامعة.طيبةاحلا�ضب.بجامعة.طيبة
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�ضارك.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.يف.العديد.من.االأن�ضطة.البحثية.�املوؤمترات.العلمية.��ر�س.العمل.�املرتبطة.مبنظومة.احلج.
�العمرة.�التي.اأقيمت.داخل.�خارج.اململكة.العربية

حلقة.نقا�س.خمرجات.اأبحاث.احلج.�العمرة.�د�رها.فى.تطوير.اخلدمات.املقدمة.للحجاج.�املعتمرين
.�ز�ار.بيت.الله.احلرام.برعاية.معايل.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.)مدير.اجلامعة(

2.ربي�ع.االأ�ل.1436.ه�
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22.ربي��ع.الثان�ي.1436.ه�

جانب.من.حلقات.نقا�س.الباحثني.باملعهد.ملخرجات.اأبحاث.احلج.�العمرة
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تفعيل.م�ضاركة.اجلهات.يف.تطوير.املوؤ�ضرات.للمر�ضد.احل�ضري.ملكة.املكرمة

24.رم�ض��ان/1436.ه�
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2.ربي�ع.االأ�ل.1436.ه�

تنظيم.لقاء.مبقر.املعهد.ملناق�ضة.تو�ضعة.م�ضلى.الن�ضاء.من.الناحية.ال�ضمالية.ال�ضرقية.
بامل�ضجد.النبوي.ال�ضريف

لق��اء.عر�س.خمرجات.اأبحاث.املعهد.�كيفية.اإفادة.اجلهات.التنفيذية.منها
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8.ربي�ع.الثاين.1436.ه�

اجتماع.جلن����ة.مقرتح���ات.املواطني���ن

27.رج��ب.1436.ه�

االجتماع.التن�ضيقي..مع.اإدارة.احل�ضود.باالأمن.العام
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16.رم�ضان.1436.ه�

لقاء.الباحثني.االأ�ل.ملن�ضوبي.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة
.ملناق�ضة.االأبحاث.�الدرا�ضات.املقرر.تنفيذها.خالل.مو�ضم.رم�ضان.1436.ه�

برعاية.معايل.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.-..مدير.اجلامعة.
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جد�ل.رقم.).5.��.15(.ب������راءات.االخرتاع.

Docket No.Patent Nameاملحورا�ضم.طلب.براءة.االخرتاعم

م�ضد�س.ر�ضا�س.مياه/هواء.لغ�ضيل.جهاز.ا�ضت�ضعار.االأ�ضعة.ال�ضم�ضية1

بيئية.��ضحية

32331.61Water/Air Spray Gun for Cleaning a Solar.
Sensor. )Filling(

.32440.18particulate sensor with automated waterجهاز.ا�ضت�ضعار.للغبار.مز�د.بر�ضا�س.مياه.اأتوماتيكي2
sprayers. )Filling(

.446649WO8Passive Air Quality Sampling Kit�ضنطة.قيا�س.جودة.الهواء3 )Filling(

.446660WO8Oral Hygiene Device Holderحافظة.جهاز.تنظيف.الفم.)حافظة.ال�ضواك(4 )Filling(

445791WOا�ضتخدام.توليفة.جديدة.لتح�ضني.حفظ.جودة.الر�بيان5
Application of New Formula for.

Improving Keeping Quality of Shrimp.
)Filling(

.447874USA Microbiological Sampling Toolاأداة.جمع.العينات.امليكر�بيولوجية6 )Filling(

.2015010600001Insects Killer with sensors�ضاعق.بعو�س.مز�د.بجهاز.ا�ضت�ضعار7 )Filling(*

.32599.66Cooling receptacle with shoulder Strapحافظة.تربيد.مز�دة.بحزام.كتف8
)Filling(

.2015041900002Portable deep freezerفريزر.متنقل9 )Filling(*

.451212USAn Umbrella Including A cooling Ice Bagمظلة.�ضم�ضية.مز�دة.بحقيبة.ثلجية10
)Filling(

.446854WOIntelligent Surface Geoelectric Resistivityقطب.ذكي.كهربي.للم�ضاعدة.يف.ا�ضتك�ضاف.املياه.اجلوفية11
Probe. )Filling(

	• )Filling(.is mean sign contract; write description،.specification and drawing.
	• )Initial search(.is mean acceptance from lawyer office as a patent idea.
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جد�ل.رقم.).5.��.16(.امل�ضاركة.يف.املوؤمترات.�الند�ات.�املعار�س.املتخ�ض�ضة

التاريخ.ا�ضم.املوؤمتراملحوراأ�ضماء.الباحثنيا�ضم.البحث./.نوع.امل�ضاركةم

امللتقى.العلمي.اخلام�س.ع�ضر.ملعهد.خادم.اأ.د/.عبدالله.عبدالرحمنتقدمي.م�ضاركة.بحث1
9-1436/8/10ه�احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة

د..طارق.بن.حممد.العقالح�ضور2
ذ�.القعدة.1436ه�تطوير.موؤ�ض�ضات.العمرةاأ.د/.عبدالله.عبدالرحمن

ذ�.القعدة.1436ه�التقدمي.للم�ضر�عات.البحثيةاأ.د/.عبدالله.عبدالرحمنح�ضور3

اأ.د/.رمزي.بن.اأحمد.الزهراينح�ضور4
1436/11/24ه�ند�ة.االأمرا�س.املعدية.يف.احلجد..اإبراهيم.اخلالدي

معر�س.املر�ر.اخلليجيد..خالد.بن.عبدا.لرحمن.اأ�ضرهح�ضور5
IRF.17.ضفر.1436ه�موؤمتر�

درا�ضة.عمرانية.لت�ضهيل.زيارة.مقربة.البقيع.باملدينة.املنورة.6
ح�ضور

.د/.عالء.الدين.االألفي
د..حممد.عبدالله.اإدري�س

امللتقى.العلمي.اخلام�س.ع�ضر.الأيحاث.
�ضعبان.1436ه�احلج.�العمرة.�الزيارة.املدينة.املنورة

ملتقى.االبتكار.يف.النقل.�اإدارة.د..خالد.بن.عبدالرحمن.اأ�ضرهح�ضور7
جمادى.االأ�ىل1436ه�احل�ضود.2015

17.جمادى.االأ�ل.1436.ه�معر�س.املر�ر.اخلليجيد..عثمان.بن.بكر.قزازح�ضور8

امللتقى.العلمي.15.الأبحاث.احلج.�العمرة.اأ.د/.�ضمري.م�ضطفى.�ضعرا�ي�رقة.عمل9
من.9-.10.�ضعبان.1436ه�باملدينة.املنورة

امللتقى.العلمي.15.الأبحاث.احلج.�العمرة.جميع.من�ضوبي.الق�ضمح�ضور10
من.9-.10.�ضعبان.1436ه�باملدينة.املنورة

اأ.د/.عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبح�ضور11
ملتقى.االبتكار.يف.نظم.املعلومات.

اجلغرافية.-.تنظيم.مركز.االبتكار.التقني.
الأنظمة.املعلومات.اجلغرافية

30.ربيع.الثاين.1436ه�

اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبح�ضور12
اللقاء.العلمي.لبحث.م�ضكلة.احلالقة.يف.
احلج.ل�ضالح.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.

تنظيم.مثابة
28-29.حمرم.1436ه�

املوؤمتر.الد�يل.يف.تطور.التقنيات.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبم�ضارك.بورقة.علمية13
3-4.ربيع.االأ�ل.1436ه�الهند�ضية.املتقدمة

ملتقى.تقدم.اخلدمات.احلكومية.بتفعيل.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبح�ضور14
التقنية.املعلوماتية.يف.د�ل.اخلليج.العربي

20-21جمادى.
االأ�ىل1436ه�

املوؤمتر.العاملي.اخلام�س.عن.تطور.التعليم.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبح�ضور15
18-19�ضعبان1436ه�العايل.)اجليل.الثالث.للجامعات(

عن.اال�ضتطالع.�التحليل.باال�ضتفادة.من.التمثيل.املرئي.للبيانات.16
ملتقى.الريا�س.ال�ضنوي.الثالث.ل�ضبكات.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبيف.االأنظمة./تقدمي.عر�س

17-18.رجب.1436ه�التخطيط.احلا�ضوبية.للمدن.الذكية
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No ا�ضم.البحث
)Title(

ا�ضماء.الباحثني
)Author Names(

املحور
)Branch(

ا�ضم.املوؤمتر
)Conference Name(

التاريخ
)Date(

1 ح�ضور.موؤمتر اأ.د/.رمزي.بن.اأحمد.الزهراين اإدارية.�اإن�ضانية .املوؤمتر.االإقليمي.لالحتاد.اجلغرايف
الد�يل.يف.مو�ضكو 2-6/11/1436

2 Participated Turki M..Habeebullah،
Environmental

The.5th International.
Envirocities Conference.

2015،.under the title.
"From Waste to Energy"

Taibah University،.
Medina،.Kingdom of.

Saudi Arabia

5 -.7 May.2015

3 Participated Turki M..Habeebullah، GIS Innovation Forum 23-26 March.
2015

4 Re-.vndestanding Makkahs Urban.
Morpholgy Saeed. . . .Alburgawi

Engineering

18th Interntonal seminar.
on urban form)ISUF2011( 26-29 Aug.2011

5 Re-discovering Makkahs - Heritoge.2011 confrence March.2011

6 Urban Drsing Principles - Research Expo 8 Oct.2009

7
Ecology of Sojourners from Pakistan.

and its Implications for Public Service.
Campaigns

Gazzaz،.Osman B Media

Social and Behavioral.
Sciences،.00 )2014(.

000-000..I-COME’14،.
Langkawi،.Malaysia..

[SCOPUS،.ISI]

17-18 October.
2014
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جد�ل.رقم.).5.��.17(.اللجان.الفني�ة

نوع.امل�ضاركةرئا�ضة.اللجنةاملحورا�ضم.اللجنة.الفنيةم

عميد.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.اإدارية.�اإن�ضانيةجلنة.اجلودة.ال�ضاملة.للمعهد1
ع�ضوالأبحاث.احلج.�العمرة

2

�ضم.
.مو
الل

..خ
ائي

لغذ
مم.ا

ت�ض
ث.ال

واد
ن.ح

د.م
احل

ن.�
موي

�الت
�ضة.

الإعا
ت.ا

دما
ر.خ

طوي
نة.ت

جل
�ضة
ملقد

عر.ا
�ضا
.بامل

حلج
ا

اال�ضتفادة.املثلى.من.الوجبات.الغذائية.املقدمة.من.املحالت.اخلريية.

بيئية.��ضحية

ح�ضوراأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة

ا�ضتكمااًل.لدرا�ضة.تطوير.خدمات.االإعا�ضة.�التموين.بامل�ضاعر.املقد�ضة.
اإعداد.درا�ضة.من.قبل.ا�ضت�ضاري.عاملي.متخ�ض�س.عن.منظومة.االإعا�ضة.
�التغذية.يف.احلج.خطط.ا�ضرتاتيجية.�اإجراءات.تنفيذية.�اأ�ضاليب.

رقابية.
التاأكيد.على.ا�ضتمرار.الهيئة.العامة.للغذاء.�الد�اء.يف.اإجراء.الدرا�ضات.
امليدانية.ذات.العالقة.ب�ضالمة.االأغذية.�تقدمي.التو�ضيات.الد�رية.عن.

ذلك.
�ضر�رة.متابعة.التطورات.�امل�ضتجدات.الد�لية.لتكنولوجيا.�ضناعة.
الغذاء.�الد�اء.�التي.تعقد.يف.املوؤمترات.�املحافل.الد�لية.�تكليف.

اجلهة.املخت�ضة.لالطالع.على.كل.جديد.بهذا.ال�ضاأن.
��ضع.برامج.تدريبية.متخ�ض�ضة.للمراقبني.ال�ضحيني.يف.جمال.الر�ضد.

ال�ضحي.الغذائي.للمطابخ.بامل�ضاعر.املقد�ضة.
�ضر�رة.ربط.ال�ضهادة.ال�ضحية.للعاملني.يف.اإعداد.اإنتاج.الوجبات.

الغذائية.بح�ضور.د�رات.تدريبية.تاأهيلية.�تثقيفية.�ضحية.حتت.اإ�ضراف.
اجلهات.الر�ضمية.ذات.العالقة.

ح�ضوراإمارة.منطقة.مكة.املكرمةجلنة.اإعداد.خارطة."�ضجل" املخاطر-مركز.اإدارة.االأزمات.�الكوارث.3

ح�ضوراإمارة.منطقة.مكة.املكرمةممثل.ملعهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.يف.جلنة.ال�ضقاية.�الرفادة.)رم�ضان.436ه(4

ح�ضوراأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةجلنة.درا�ضة.تقدير.ال�ضوؤ�ن.ال�ضحية.مبنطقة.املدينة.املنورة.عن.الو�ضع.الراهن.للمطابخ.املركزية5

ح�ضوراأمانة.املدينة.املنورةجلنة.لبحث.الباعة.اجلائلني.باملدينة.املنورة6

الرئا�ضة.العامة.ل�ضئون.امل�ضجد.احلرام.جلنة.درا�ضة.معاجلة.ظاهرة.عرثة.االأطفال.�ضغار.ال�ضن.يف.م�ضليات.امل�ضجد.النبوي7
ح�ضور�امل�ضجد.النبوي

ح�ضورالبنك.االإ�ضالمياللجنة.امل�ضغرة.املنبثقة.من.جلنة.االإفادة.من.الهدي.�االأ�ضاحي8
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نوع.امل�ضاركةرئا�ضة.اللجنةاملحورا�ضم.اللجنة.الفنيةم

جلنة.متابعة.النقل.العام.مبكة.املكرمة9

عمرانية.�هند�ضية

-اأمانة.الهيئة.العليا.ملراقبة.نقل.احلجاج

-�زارة.احلجاإجتماعات.املجل�س.التن�ضيقي.للنقل.الرتددي10

-املعهدجلنة.اخلرائط.املب�ضطة11

م�ضاركةاملعهدجلنة.تطوير.�جتميل.اأنفاق.امل�ضاة12

ع�ضو.يف.اللجنة.ممثاًل.عن.الهيئة.العليا.ملراقبة.نقل.احلجاجتداخل.حركة.املركبات.�امل�ضاة.يف.نظام.النقل.الرتددى13
املعهد

-الهيئة.العليا.ملراقبة.نقل.احلجاجف�ضل.حركة.امل�ضاة.عن.حركة.املركبات.يف.امل�ضاعر.املقد�ضة14

ع�ضواأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةجلنة.التن�ضيق.لتكامل.اخلدمات.على.طرق.�ا�ضرتاحات.امل�ضاة15

ح�ضور-االإعالميةاللجنة.التن�ضيقية.لتنظيم.�اإنتاج.�توزيع.املطبوعات.�الو�ضائل.التوعوية.يف.احلج16

ع�ضو.املجل�س.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.من.�ضهر.ربيع.االأخر.1435ه�.اإىل.االأن.17

املعلومات

ح�ضوراأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطب

-اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبع�ضو.جمل�س.كلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات.لفرتتني.متتاليتني.من.عام.1432ه�.اإىل.1436ه�18

م�ضاركة.د..حممد.جنوم.د..فا�ضل.عثمانجلنة.اجلودة.ال�ضاملة.مبعهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة19
ع�ضوًا.يف.اللجنة
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جد�ل.رقم.).5.��.18(.امل�ضاركة.املجتمعية
نوع.امل�ضاركةامل�ضاركونالعنوانم

م�ضرف.�مناق�ساأ.د/.عبد.الله.عبد.الرحمنمناق�ضة.ر�ضالة.املاج�ضتري.جامعة.االأ�ضكندرية.عن.القنوات.التلفزيونية.رم�ضان.1436ه�1

م�ضرف.�مناق�ساأ.د/.عبد.الله.عبد.الرحمنمناق�ضة.ر�ضالة.املاج�ضتري.جامعة.االأ�ضكندرية.عن.العالقات.العامة.مبيناء.االأ�ضكندرية.�ضوال.1436ه�2

ع�ضوجمعية.مراكز.االأحياءجمعية.مراكز.االأحياء.)مركز.حي.الهجرة.�بطحاء.قري�س،.رئي�س.اللجنة.االإعالمية.�امل�ضاهمة.يف.��ضع.خطة.اإعالمية(3

ع�ضوجمعية.�اعيجلنة.ال�ضوؤ�ن.االجتماعية،.ع�ضو.جمل�س.اإدارة.)جمعية.�اعي(4

مقرتح.بحثياأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبمقرتح.بحثي.بعنوان."تطوير.التعمية.االإلكرت�نية.�اأمن.املعلومات" مع.جامعة.بورد�.االأمريكية.للفرتة.4-30.�ضوال.1436ه�5

التحكيم.لر�ضالة.ماج�ضتري.بعنون.»ت�ضميم.لنظام.ت�ضفري.تيار.البيانات.يعتمد.على.طريقة.جديدة.لال�ضتفادة.من.متثيل.مكونات.الربجمة.اجلينية«..6
االإ�ضراف.العلمي.+.املناق�ضةاأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبممتحن.خارجي.للماج�ضتري.-.جمال.الت�ضفري.�اأمن.املعلومات.-.كلية.تقنية.املعلومات.-.جامعة.البحرين

�ضفر.1436ه�
تدري�سد..ع�ضام.خانتدري�س.مادة.التحكم.يف.العلميات.لطالب.ق�ضم.هند�ضة.احلا�ضب.االآيل7

االإ�ضراف.العلمي.+.املناق�ضةد..ع�ضام.خاناالإ�ضراف.على.ر�ضالة.ماج�ضتري.بكلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات8

تقدمي.الد�رة-.االأربعاء.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبتقدمي.د�رة." هند�ضة.امل�ضكالت."9
12حمرم1436ه�

تقدمي.الد�رة-.االأربعاء.اأ.د/..عدنان.بن.عبدالعزيز.قطبتقدمي.د�رة." التحفيز.الفعال."10
29ربيع.الثاين1436ه�

تقدمي.الد�رة.اأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبكيفية.اإفادة.اجلهات.�اهميتها11
)5حمرم1436ه�(

تقدمي.الد�رة.اأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبالتخطيط.العملي.الإفادة.اجلهات12
)26حمرم1436ه�(

تقدمي.الد�رة.اأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبت�ضويق.االأبحاث.�تقييم.ا�ضتفادة.اجلهات.من.االأبحاث13
)11�ضفر1436ه�(

م�ضاركاأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبكع�ضو.للمجل�س.اال�ضت�ضاري.اخلارجي.لق�ضم.هند�ضة.احلا�ضب.بجامعة.اأم.القرى14

15)KAUST(.-.م�ضاركاأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبزيارة.علمية.جلامعة.امللك.عبدالله.للعلوم.�التقنية.-.كا��ضت

زيارة.علمية.ل�ضركة.العلم.بالريا�س.)اجلهة.البحثية.لوزارة.الداخلية(.لبحث.�ضبل.التعا�ن.البحثي.يف.تاأثري.القيادات.التنفيذية.الناجحة.يف.16
م�ضاركاأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبخدمات.احلج.�العمرة.�تاأثرها.بالرتبية.�الن�ضاأة

تقدمي.الد�رة.اأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبتقدمي.د�رة." فهم.النف�ضيات.بتطبيق.منوذج.هريمان."17
12-15.ربيع.االأ�ل.1436ه

مناق�ساأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبمناق�س.ر�ضالة.ماج�ضتري.)ممتحن.خارجي(.يف.جمال.الت�ضفري.�اأمن.املعلومات.-.جامعة.البحرين18

م�ضوؤ�ل.عن.تقييم.�اداءاأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبم�ضوؤ�ل.عن.تقييم.�اإدارة.اللقاء.مل�ضار.اأبحاث.تقنية.املعلومات.يف.املوؤمتر.الد�يل.يف.تطور.التقنيات.الهند�ضية.املتقدمة.يف.دبي19

م�ضارك.كمحكم.د�يل.يف.الت�ضفيات.النهائية.للجائزة.الكربى.)Grand Awards judge(.يف.م�ضابقة.اإنتل.العاملية.للعلوم.�الهند�ضة.20
م�ضارك.كمحكماأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبلعام.2015-مدينة.بت�ضربج.)Pittsburgh(.بوالية.بن�ضلفينيا.بالواليات.املتحدة.االأمريكية

ح�ضوراأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبات�ضال.علمي.بالواليات.املتحدة.االأمريكية.الأربعة.اأ�ضابيع.للتعرف.على.تطورات.الت�ضفري.�التعمية21

ممثل.للمعهداأ.د/..عدنان.بن.عبد.العزيز.قطبيف.اجتماع.�زارة.احلج.ملناق�ضة.ال�ضعوبات.يف.عملية.نقل.احلجاج.من.عرفة.اإىل.مزدلفة.-�الرتكيز.على.حتديات.نظام.النقل.العادي22
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لق��اء.عر�س.
خمرجات.اأبحاث.املعهد.�كيفية.اإفادة.اجلهات.التنفيذية.منها

20.ربيع.االأخر.1435.ه�

اأن�ضطة.�فعاليات.املعهد.برعاية.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.امللك.�ضلمان.بن.عبد.العزيز.اآل.�ضعود.-حفظه.الله
�نيابة.عن.االأمري.حممد.بن.نايف.بن.عبد.العزيز.�يل.العهد.افتتح.�ضمو.االأمري.في�ضل.بن.�ضلمان.بن.عبد.العزيز

.اأمري.منطقة.املدينة.املنورة.فعاليات.امللتقى.العلمي.اخلام�س.ع�ضر.الأبحاث.احلج.�العمرة.�الزيارة.................................
يف.الفت��رة.من.9-10.�ضعبان.1436.ه�.-.املوافق27-28.مايو.2015.م.مبقر.جامعة.طيبة.باملدينة.املنورة.

23.ربيع.االأ�ل.1436.ه�

زيارة.�فد.من.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.ل�ضاحب.ال�ضمو.امللكي.االأمي�ر.
م�ضعل.بن.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.).اأمري.منطقة.مكة.املكرمة.(
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15جمادى.االآخرة.1436.ه�

عقد.اأ�ل.اجتماع.ملجل�س.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة
مبقر.فرع.املعهد.باملدينة.املنورة

زيارة.�ضعادة.كبري.م�ضت�ضاري.�ضاحب.ال�ضمو.امللكي.�زير.الداخلية.الدكتور.عثمان.�ضديقي.
معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة

23.جمادى.االأخرة.1436.ه�
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زيارة.عميد.معهد.البحوث.العلمية.د..في�ضل.عالف
.�ضرح.�ضبل.التعا�ن.امل�ضرتك.بني.الطرفني

7.�ضف��ر.1436.ه�

29.حم���رم.1436.ه�

زيارة.�فد.املعهد.الأمانة.املدينة.املنورة
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ق�ضم.البحوث.االإعالمية.يناق�س.ا�ضرتاتيجية.االنت�ضار.�الت�ضويق.للمعهد

7.�ضف��ر.1435.ه�

ق�ضم.البحوث.البيئية.�ال�ضحية.يقي�م.حما�ضرات.للتوعوية.البيئية.
ملوظفي.فر�ع.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.بقاعة.عبد.الله.خياط.بفرع.املعابدة.

10.جمادى.االأ�ل.1436.ه�
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زيارة.فريق.من.ق�ضم.البحوث.البيئية.�ال�ضحية.
للجنة.اإعا�ضة.احلجاج.-.بعثة.احلج.

7.ربيع.الثاين.1436.ه�

ق�ضم.البحوث.البيئية.�ال�ضحية.يز�رمطبخ.م�ضت�ضفى.امللك.عبد.العزيز
.بغر�س.بحث.متطلبات.تطبيق.اال�ضرتاطات.ال�ضحية.)احلا�ضب(

22.ربيع.الثاين.1436.ه�
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م�ضاركة.املعهد.لفعاليات.يوم.ال�ضحة.العاملي.مب�ضت�ضفى.امللك.في�ضل.

20.جمادى.الثاين.1436.ه�

مدير.�من�ضوبو.معهد.اإدارة.احل�ضود.باالأمن.العام.للمعهد

20.ربيع.الثاين.1436.ه�
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م�ضاركة.املعهد.يف.فعاليات.االأ�ضبوع.اخلليجي.للمر�ر

20.ربيع.الثاين.1436.ه�

20.ربيع.الثاين.1436.ه�

توقيع.اتفاقية.تعا�ن.بني.املعهد.��كالة.االإبداع.�ريادة.االأعمال
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10جمادى.االأ�ىل.1436.ه�

�كيل.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.املدينة.املنورة.
يبحث.التعا�ن.مع.جامعة.طيبة

اجتماع.مناق�ضة.تعا�ن.اجلهات.احلكومية.مع.املر�ضد.احل�ضري

25.�ضعب�ان.1436.ه�
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الربنامج.االجتماعي.ال�ضنوي.االأ�ل.ملن�ضوبي.املعهد

13.ذ�.القعدة.1436.ه�

9.�ضعب�ان.1436.ه�

اللقاء.االجتماعي.ال�ضنوي.الثاين.ملن�ضوبي.املعهد.ب�منتجع.ر�حاء
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15.رج���ب.1436.ه�

حفل.املعايدة.ال�ضنوي.ملن�ضوبي.املعهد.بعيد.الفطر.املبارك
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ثالثًا: عمادة البحث العلمي

الن�شاأة :
تاأ�ض�ضت.عمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.يف.1435/3/18ه�.لتكون.جزءًا.من.منظومة.العمادات.املمثلة.يف.جمل�س.اجلامعة.�ترتبط.هيكليا.بوكالة.اجلامعة.للدرا�ضات.

العليا.�البحث.العلمي.

الروؤية :
كًا،.��ضريكًا.اأ�ضا�ضًا.يف.اإدارة.�ريادة.اقت�ضاد.�جمتمع.املعرفة.�ركيزة.اأ�ضا�ضية.يف.دعم.اتخاذ.القرار.العلمي.يف. اأن.تكون.جامعة.اأم.القرى.مرجعًا.بحثيًا.موثقًا.يف.العلوم،.�حمرِّ

اململكة.

القيم.:
املبادئ.االإ�ضالمية،.�االأ�ضالة،.�االحرتام،.�االبتكار،.�النزاهة،.�ال�ضفافية،.�اجلودة.�التميز،.�امل�ضوؤ�لية.امل�ضرتكة..

الر�شالة :
ًا.�كيفًا.�يعزز.التكامل.بني.التخ�ض�ضات.�يقوي.ال�ضراكة.مع.املجتمع.�ال�ضناعة. توفري.بيئة.تكاملية.حتفز.اإنتاج.البحوث.الر�ضينة.مبا.يزيد.الن�ضر.العلمي.�االإنتاج.املعريف.كمَّ

الأهداف : 
• اله���دف.االأ�ل:.اإن�ض���اء.البني���ة.التحتية.للبحث.العلم���ي.باجلامعة،.�تطويرها،.مبا.يفي.مبتطلبات.البحث.العلمي،.�ي�ضاهم.يف.التطوي���ر.�التح�ضني.امل�ضتمر.جلهود.البحث.العلمي..	

�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:
1. اإن�ضاء.املعامل.�املختربات.العلمية..
2. اإن�ضاء.قواعد.بيانات.لالإنتاج.العلمي.للجامعة..
3. توفري.التقنيات.احلديثة.لتطوير.االبتكار.�االإبداع.يف.جمال.البحث.العلمي.�دعمهما..
4. توفري.املوارد.الب�ضرية.الالزمة.الإدارة.البنية.التحتية،.��ضيانتها،.�املحافظة.عليها..
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• الهدف.الثاين.:.تنمية.مهارات.البحث.�ملكة.االإبداع.�االبتكار.�تطويرها.لدى.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س،.�حتفيزهم.على.اإجراء.البحوث.املتميزة.يف.�ضوء.املو�ضوعات.املحددة.	
�فقًا.الحتياجات.املجتمع..�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:

1. رفع.قدرات.البحث.العلمي.�مهاراته.لدى.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س...
2. دعم.البحوث.العلمية.�الدرا�ضات.التطويرية.�التطبيقية...
3. ن�ضر.البحوث.العلمية.حمليًا.�اإقليميًا.�عامليًا...
4. تطوير.املعارف.�العلوم.باجلامعة،.من.خالل.تدعيم.التاأليف.العلمي.ترجمة.الكتب.العاملية...
5. حتفيز.البحث.العلمي،.�ت�ضجيعه،.من.خالل.ر�ضد.جوائز.مادية.لالأبحاث.املتميزة.باجلامعة..

• الثال���ث.:.حتدي���د.مو�ضوع���ات.�جم���االت.البح���ث.العلم���ي،.يف.�ض���وء.االحتياج���ات.احلالي���ة.�امل�ضتقبلي���ة.للمجتم���ع،.�مب���ا.ي�ضاه���م.يف.ح���ل.م�ضاكل���ه.�تطوي���ره......................................................	 اله���دف.
�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:

1. حتديد.توجهات.اجلامعة.احلالية.�امل�ضتقبلية،.�طموحاتها،.�ح�ضر.امل�ضاكل.احلالية.�تنمية.ال�ضراكة.الفعالة.مع.خمتلف.قطاعات.املجتمع،.�دعمها..
2. العمل.على.حتقيق.التكامل.البحثي.مع.برامج.اجلامعات.ال�ضعودية...

املهام :
• توفري.البيئة.البحثية.املنا�ضبة.للكفاءات.املتميزة.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�الطالب.ل�ضمان.تنفيذ.امل�ضر�عات.البحثية..	
• ًا.�كيفًا،.�حت�ضني.جودته.	 .ت�ضجيع.اإنتاج.البحوث.الر�ضينة،.مبا.ي�ضاهم.يف.زيادة.الن�ضر.العلمي.كمَّ
• حتقيق.التكامل.بني.جميع.اجلهات.املعنية.بالبحث.العلمي.يف.اجلامعة،.مبا.يعزز.ال�ضراكة.البحثية.بني.اجلامعة.�اجلامعات.الوطنية.�العاملية.�القطاعات.ال�ضناعية.�اخلا�ضة.	

من.خالل.عملها.�ضابط.ات�ضال.ملتابعة.حتقيق.االأهداف..
• تطوير.الربامج.�النظم.�القواعد.�االآليات.االإدارية.�املالية.املنظمة.للحراك.البحثي.�املعريف.	
• اإنتاج.تقارير.املتابعة.الد�رية.للربامج.�الباحثني.�الكليات.�املعاهد.�امل�ضاريع.العلمية.�التقنية.�البحثية.الداعمة.ل�ضنع.القرار.	
• ا�ضتقطاب.الكفاءات.الب�ضرية.القادرة.على.اإجناز.املهام..	
• ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي،.�ن�ضر.االإنتاج.املعريف.للجامعة.اإقليميًا.�د�ليًا.	
• تفعيل.مفهوم.النزاهة.العلمية،.�اإجراءاتها،.اإميانًا.باأن.العلم.�املعرفة.�التقنية.البد.اأن.يتالزموا.مع.االإرث.�العرف.االأخالقي.�الرتاث.�القيم.االإ�ضالمية.�املعايري.العاملية..	
• .متابعة.طلبات.الدعم.املرفوعة.لوزارة.املالية.بخ�ضو�س.امل�ضاريع.البحثية،.�التاأكد.من.اإيداعها.يف.خم�ض�ضات.البحث.العلمي.يف.ح�ضاب.اجلامعة.	
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• ��ضع.اخلطط.�اال�ضرتاتيجيات.�الربامج.�امل�ضر�عات.العلمية،.�ترتيب.اأ�لويات.الربامج.�امل�ضارات.العلمية.�التقنية.جلامعة.اأم.القرى..	
• جمع.البيانات.�املعلومات،.�اإعداد.االإح�ضائيات،.�اإجراء.امل�ضوحات،.�متابعة.امل�ضتجدات.العلمية.�التقنية،.�حتديث.املوؤ�ضرات.العلمية.�التقنية.ذات.العالقة.	
• تن�ضيق.�برامج.التعا�ن.العلمي.�التقني،.�متابعتها،.�التعرف.على.الفر�س.املتاحة.يف.االتفاقيات.الد�لية،.�ا�ضتثمارها.�تطويرها.اإىل.برامج.�م�ضاريع.حمددة.املعامل.�االأهداف..	
• اال�ضتفادة.الكاملة.من.امل�ضاعدات.العلمية.�الفنية.�املنح.البحثية.�التدريبية.�غريها،.مما.تقدمه.االحتادات.�الهيئات.�املنظمات.العلمية.الد�لية.	

الأهداف ال�شرتاتيجية بعمادة البحث العلمي:
• توفري.بيئة.بحثية.للكفاءات.املتميزة.	
• حتقيق.احل�ضور.عرب.ن�ضر.املعلومات.البحثية..	
• حتفيز.اإنتاج.البحوث.الر�ضينة.	
• ًا.�كيفًا.�حت�ضني.جودته.	 زيادة.الن�ضر.العلمي.كمَّ
• تطوير.املوارد.الب�ضرية.باجلامعة.)اأع�ضاء.�طالب(.�تعزيزها.للرقي.مبخرجات.البحث.العلمي.	
• تطوير.�متويل.برامج.البحث.يف.اجلامعة.	
• رفع.م�ضتوى.جودة.اأبحاث.الكليات،.�تعزيز.االأداء.البحثي.يف.اجلامعة.	
• ت�ضجيع.االأبحاث.يف.املجاالت.امللبية.لالحتياجات.الوطنية.	
• تطوير.تنظيم.اإداري.�قواعد.تنفيذية.داعمة.للبحث.العلمي.مبا.يحقق.الكفاءة.�الفاعلية.	
• تفعيل.مفهوم.النزاهة.البحثية.	
• حتقيق.قدر.منا�ضب.من.اال�ضتقرار.يف.املوارد.املالية.للبحث.العلمي.	
• حتقيق.التكامل.بني.جميع.اجلهات.املعنية.بالبحث.العلمي.يف.اجلامعة.	
• تعزيز.ال�ضراكة.بني.اجلامعة.�املجتمع.�قطاعات.ال�ضناعة.	
• تعزيز.ال�ضراكة.العاملية.�التعا�ن.الد�يل.يف.البحث.العلمي.	
• ��ضع.موؤ�ضرات.لقيا�س.�تقومي.الن�ضاط.البحثي.القائم.�امل�ضاهمة.بالتخطيط.امل�ضتقبلي.	



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ234

وكالت عمادة البحث العلمي:
• �كالة.ال�ضوؤ�ن.املالية.�االإدارية.	
• �كالة.املنح.�امل�ضاريع.البحثية.	
• �كالة.�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.	
• �كالة.الكرا�ضي.العلمية.	
• �كالة.املعلومات.�الن�ضر.	
• �كالة.فرع.الطالبات.	
• �كالة.اجلودة.�التطوير.�االعتماد.االأكادميي.	
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ح�شور عمادة البحث العلمي يف امللتقيات والندوات واملوؤمترات:
جد�ل.رقم.).5.��.19.(.اجلد�ل.الزمني.مل�ضاركات.عمادة.البحث.العلمي.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

التاريخاليوماملكانالفعاليةم

الريا�س-املقر.الرئي�س.ملدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.املوؤمتر.ال�ضعودي.االأ�ل.لدعم.البحث.العلمي.)التمويل.�التحديات.�احللول(.1
قاعة.املوؤمترات،.مبنى36

االأحد
االإثنني
الثالثاء

9-1/11/.1436ه�.

الريا�س-املقر.الرئي�س.ملدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.�ر�ضة.عمل.اخلطوات.االأ�ىل.للن�ضر.العلمي.يف.اململكة2
1436/6/18ه�الثالثاءقاعة.املوؤمترات،.مبنى36

الريا�س.��.جامعة.االإمام.حممد.بن.�ضعود.منتدى.ال�ضراكة.املجتمعية.يف.جمال.البحث.العلمي.النزاهة.العلمية3
قاعة.امللك.�ضلمان.للموؤمترات

الثالثاء
االأربعاء
اخلمي�س

16-1436/7/18ه�

مكة.املكرمة.-جامعة.اأم.القرى.ملتقى.البحث.العلمي.االأ�ل.لكلية.التمري�س4
1436/8/9ه�االأربعاءقاعة.)1(.مبنى.الكليات.ال�ضحية.مقر.الطالبات

برنامج.يوم.التخطيط.اال�ضرتاتيجي.يف.املوؤ�ض�ضات.اجلامعية.�عالقتها.باخلطة.5
امل�ضتقبلية.للتعليم.اجلامعي.)اآفاق(

الرجال.-.قاعة.امللك.عبدالعزيز.التاريخية
1436/8/13ه�االأحدالن�ضاء.قاعة.اجلوهرة.بالزاهر

الريا�س-املقر.الرئي�ضي.ملدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية�ر�ضة.عمل.اخلطة.الوطنية.الثانية.للعلوم.�التقنية.�االبتكار.)معرفة.2(6
1436/11/22ه�اخلمي�سقاعة.املوؤمترات،.مبنى36

28.-.12/30/.1436ه�االأحد-الثالثاءالريا�س-جامعة.امللك.�ضعوداملوؤمتر.ال�ضعودي.الد�يل.الثاين.للن�ضر.العلمي7

االأحد-اخلمي�سمكة.املكرمة.-جامعة.اأم.القرى-قاعة.اجلوهرةالربنامج.التعريفي.الثالث.لتهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد8
28.-.12/30/.1436ه�

�
1.-.1437/1/2ه�

زيارات عمادة البحث العلمي للكليات:

جد�ل.رقم.).5.��.20.(.زيارات.عمادة.البحث.العلمي.للمعاهد.�.الكليات

املكانالوقتتاريخ.االجتماعالزيارةم

معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.10�س1436/4/12ه�معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة1
احلج.�العمرة

كلية.الرتبية-جامعة.اأم.القرى10.�س1436/8/7ه�كلية.الرتبية2
مكة.املكرمة

كلية.العلوم.التطبيقية-جامعة.اأم.القرى10.�سالثالثاء.1436/12/2ه�كلية.العلوم.التطبيقية3
مكة.الكرمة
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ا�شدار واحة البحث العلمي:
• ن�ضرة.ن�ضف.�ضنوية.ت�ضدرها.عمادة.البحث.العلمي.اأ�ضدرت.يف.1437/1/1ه�.؛.ال�ضنة.)1(.العدد.)1(.	

م���ن.اأج���ل.حتقي���ق.الر�ؤي���ة.اخلم�ضية.لعم���ادة.البحث.العلمي.�مل�ضاندة.اإدارة.التح���ول.كان.لزامًا.على.العمادة.تهيئ���ة.بيئة.تكاملية.�تفاعلية.ت�ضمن.��ض���ول.اأخبار.احلراك.البحثي.

�املع���ريف.جلمي���ع.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س،.�بهذا.الق�ض���د.بادرت.العمادة.بتاأ�ضي�س.هذه.الن�ضرة.الد�رية.ن�ضف.ال�ضنوية.)�احة.البح���ث.العلمي(.ليتظلل.فيها.ذ�ي.الهمم.العالية.

من.الباحثني.من.داخل.اجلامعة.�خارجها...تاأتي.هذه.املبادرة.لتواكب.اإعادة.تخطيط.الهياكل.�املوارد.�تطوير.االآليات.�القواعد.املنظمة.لتنفيذ.االأعمال.مبا.يزيد.ال�ضفافية.مع.
الباحثني.�املمولني.�جميع.اجلهات.ذات.العالقة.

الأحداث والفعاليات:
اجلد�ل.الزمني.لفعاليات.عمادة.البحث.العلمي.لعام.1436ه�

• عقدت.اللجنة.االإ�ضرافية.للكرا�ضي.العلمية.اجتماعها.االأ�ل.لهذا.العام.يوم.اخلمي�س.املوافق.)1436/1/6ه�.(.	
• ح�ض���ور.عمي���د.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.�الوفد.املرافق.له.املوؤمت���ر.ال�ضعودي.االأ�ل.لدع���م.البحث.العلمي.للتموي���ل.�التحديات.�احللول.م���ن.يوم.االأحد.اإىل.ي���وم.الثالثاء.املوافق...................	

)9-1436/1/11ه�(.
• م�ضارك���ة.كر�ض���ي.املل���ك.عب���د.الل���ه.ب���ن.عب���د.العزي���ز.للق���راآن.الك���رمي.بجامع���ة.اأم.الق���رى.يف.امللتق���ى.التن�ضيق���ي.لكرا�ض���ي.املل���ك.عب���د.الل���ه.للق���راآن.بجامع���ة.االإم���ام.ي���وم.ال�ضب���ت..........................................................	

املوافق.)1436/1/22ه�(.
• عقد.املجل�س.التن�ضيقي.للبحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.اجتماعه.االأ�ل.يوم.االإثنني.املوافق.)1436/3/1ه�(.	
• كرم.�كيل.اجلامعة.للدرا�ضات.العليا.�البحث.العلمي.الطالب.امل�ضاركني.يف.امل�ضاريع.البحثية.لكر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.للع�ضوائيات.يوم.االأربعاء.املوافق.)1436/3/9ه�(.	
• قدمت.عمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.عر�ضًا.عن.خططها.التنفيذية.للمرحلة.القادمة.يوم.االإثنني.املوافق.)1436/3/14ه�(.	
• م�ضاركة.جامعة.اأم.القرى.يف.معر�س.القاهرة.الد�يل.للكتاب.يف.د�رته.ال�ضاد�ضة.�االأربعني.يف.يوم.اخلمي�س.املوافق)1436/4/9ه�(.	
• مناق�ضة.عمادة.البحث.العلمي.اخلطة.التنفيذية.�ال�ضراكة.املاأمولة.مع.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.يوم.االأحد.املوافق)1436/4/12ه�(.	
• تعقد.اجتماعها.االأ�ل.اللجنة.اال�ضت�ضارية.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.يوم.االأحد.املوافق.)1436/4/12ه�(.	
• التعريف.بعمادة.البحث.العلمي.يوم.االإثنني.املوافق.)1436/4/20ه�(.	
• م�ضاركة.جامعة.اأم.القرى.يف.معر�س.الدار.البي�ضاء.للكتاب.يوم.االأحد.املوافق.)26./1436/4ه�(.	
• كر�ض���ي.االأم���ري.خال���د.الفي�ض���ل.لتطوير.املناط���ق.الع�ضوائية.بجامعة.اأم.الق���رى.ينظم.املوؤمتر.ال���د�يل.االأ�ل.لتطوير.املناط���ق.الع�ضوائية.مبكة.املكرمة.للعام.الق���ادم.يف.يوم.االأحد..............	

املوافق.)1436/4/26ه�(.
• عقدت.جلنة.النماذج.عدد.من.االجتماعات.الإعداد.النماذج.اخلا�ضة.باملنح.البحثية.الداخلية.من.يوم.االأحد.حتى.يوم.اخلمي�س.)26-30./1436/4ه�(.	
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• �ضاركت.عمادة.البحث.العلمي.يف.معر�س.ماليزيا.الد�يل.للكتاب.يوم.االإثنني.املوافق.)1436/7/8ه�(.	
• �ضاركت.جامعة.اأم.القرى.بورقتي.عمل.اأثرت.منتدى.ال�ضراكة.املجتمعية.الرابع.يف.جمال.البحث.العلمي.).النزاهة.العلمية.(.يف.يومي.الثالثاء.�.االأربعاء.)16-1436/7/17ه�(.	
• �ضاركت.جامعة.اأم.القرى.بفاعلية.يف.معر�س.جنيف.الد�يل.للكتاب.يف.يوم.اخلمي�س.املوافق.)1436/7/18ه�(.	
• د�ضن.معايل.مدير.جامعة.اأم.القرى.املجموعة.االأ�ىل.من.اإ�ضدارات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.يف.يوم.االإثنني.املوافق.)1436/7/22ه�(.	
• نظم���ت.جامع���ة.اأم.الق���رى.امللتق���ى.القراآين.الثالث.).هذا.هدى.(.بال�ضراكة.بني.كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدي���ن.�كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي.يف.يومي.االأربعاء....	

�اخلمي�س.)24-1436/7/25ه�(.
• اأمتت.عمادة.البحث.العلمي.عقد.اخلدمات.العلمية.مع.جمموعة.نيت�ضر.ماكميالن.يف.يوم.االأحد.املوافق.)1436/7/28ه�(.	
• عقدت.عمادة.البحث.العلمي.�ر�ضة.عمل.للتعريف.بربنامج.املنح.الداخلية.�اآليات.التقدمي.عليها..يف.فرع.اجلامعة.بالقنفذة.يوم.االأربعاء.املوافق.)1436/8/2ه�(.	
• اطلع.معايل.مدير.اجلامعة.على.اإجنازات.كر�ضي.الزايدي.الأمرا�س.املفا�ضل.�.الر�ماتيزم.يوم.اجلمعة.املوافق.)1436/8/4ه�(.	
• ا�ضتلم.االأمري.خالد.الفي�ضل.املجموعة.االأ�ىل.من.اإ�ضدارات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.يوم.االأحد.املوافق.)1436/8/6ه�(.	
• عقدت.عمادة.البحث.العلمي.لقاًء.تعريفيًا.بربامج.يف.كلية.الرتبية.يوم.االإثنني.املوافق.)7./1436/8ه�(.	
• زار.عمي���د.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.�الوف���د.املراف���ق.له.الهيئ���ة.ال�ضعودي���ة.للموا�ضفات.�املقايي����س.�اجلودة.�مرك���ز.امللك.في�ض���ل.للبحوث.�الدرا�ض���ات.االإ�ضالمية.ي���وم.االإثنني...............................	

املوافق.)1436/8/14ه�(.
• قدم.على.املنح.البحثية.بجامعة.اأم.القرى.من.يوم.االأربعاء.املوافق.)1436/5/20ه�(.حتى.يوم.	 عقدت.عمادة.البحث.العلمي.�ضل�ضلة.من.اللقاءات.��ر�س.العمل.املتكاملة.لدعم.التَّ

الثالثاء.املوافق.)1436/8/8ه�(.
• �فرت.عمادة.البحث.العلمي.الدعم.الفني.�التقني.للتقدمي.على.نظام.اإدارة.املنح.البحثية.يوم.االإثنني.املوافق.).1436/7/8ه�(..حتى.يوم.الثالثاء.املوافق.).1436/8/8ه�.(.	



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ238

ملخ�س.اإح�ضائيات.برامج.املنح.الداخلية.بعمادة.البحث.العلمي.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

.
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اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.يف.عامي.1434.�1435ه�..
اعتم���د.متوي���ل.)ثالث���ني(.م�ضر�ع.يف.خمتلف.البحوث؛.حي���ث.بلغ.التمويل.االإجمايل.)12.141.407(.ري���ال.�ضعودي،.�تو�ضح.البيانات.ان.البح���وث.الكبرية.�التي.بلغ.عدد.
امل�ضاريع.املمولة.بها.)9�ت�ضمل.8.للباحثني.�.1.للباحثات(.هي.االأكرب.دعمًا.بتكلفة.)9.986.647(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.مئوية.من.االإجمايل.)82%(.على.الرغم.من.اأنها.اأقل.
عددًا.مقارنة.بالبحوث.املحد�دة.�التي.بلغ.عدد.امل�ضاريع.املمولة.بها.)13�ت�ضمل.10.للباحثني.�3.للباحثات(.دعمًا.بتكلفة.)1.786.260(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.مئوية.)%15(.

يليها.بحوث.طالب.الدرا�ضات.العليا.�التي.بلغ.عدد.م�ضاريعها.)8.�ت�ضمل.1.للباحثني.�.7.للباحثات.(.�بن�ضبة.مئوية.)%3(.

الطب
طب األسنان
العلوم التطبيقية
العوم التطبيقية
الهندسة
معهد خادم الحرمين
التربية
الفنون والتصاميم
الحاسب اآللي
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اإح�ضائيات.التمويل.املايل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.الكليات.االأكادميية.امل�ضاركة.لعامي.1434.�1435ه�..
اعتم���د.متوي���ل.)ثالث���ني(.م�ضر�ع���ًا.بحثيًا.يف.خمتلف.البحوث،.حيث.بل���غ.التمويل.االإجمايل.).12.141.407.(..ريال.�ضعودي،.�تو�ض���ح.البيانات.ت�ضدر.كلية.الطب.حيث.بلغ.
عدد.امل�ضاريع.املمولة.).ثالثة.(..م�ضاريع..بتكلفة.).3.356.670.(.ريال.�ضعودي.،.متثل.27%.من.اإجمايل.قيمة.التمويل.يليها.كلية.العلوم.التطبيقية.�الذي.بلغ.عدد.م�ضاريعها........................

)ثالثة.ع�ضر(.م�ضر�عًا.بتكلفة.).2.649.847.(.ريال.�ضعودي.متثل.22%.من.اإجمايل.قيمة.التمويل.
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وكالة عمادة البحث العلمي لل�شوؤون املالية والإدارية

الن�شاأة.:
ئ���ت.�كال���ة.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.لل�ضوؤ�ن.املالي���ة.�االإدارية.�التكلي���ف.عليها.بقرار.معايل.مدي���ر.اجلامعة.رق���م.4360061560.�تاريخ.1436/05/05ه����..�هي.اإحدى. اأُْن�ضِ

الوكاالت.التابعة.لعمادة.البحث.العلمي.�املدرجة.�ضمن.هيكلتها.االإدارية..

املهام.:
• االإ�ض���راف.عل���ى.تنفي���ذ.االأعم���ال.املتعلق���ة.بال�ضوؤ�ن.املالي���ة،.�ر�ضد.امليزاني���ة.�احتياجات.املوظف���ني:.اإعداد.م�ضتن���دات.ال�ضرف،.قيد.امل�ضتن���دات.املالية.يف.ال�ضج���الت.�الدفاتر.	

املحا�ضبية،.طلب.�ضرف.العهد،.�متابعة.ت�ضديدها.ح�ضب.االأنظمة.�اللوائح.املالية،.اإعداد.ميزانية.العمادة..بالتن�ضيق.مع.الوحدات.االإدارية.يف.اجلامعة.�.متابعة.تنفيذها،.اإعداد.
املناق�ضات.مل�ضاريع.العمادة.�.�متابعتها..

• االإ�ض���راف.عل���ى.االأعم���ال.املتعلق���ة.بال�ض���وؤ�ن.االإدارية،.�العق���ود،.�املناق�ض���ات،.�االإت�ضاالت.االإداري���ة:.القيام.باالإج���راءات.االإدارية.ملوظف���ي.العمادة.�املتعا�ن���ني.معها،.اإعداد.	
برام���ج.تدريبي���ة.للموظف���ني،.ح�ض���ر.احتياجات.العمادة..من.الق���وى.الب�ضرية.�العمل.على.توفريه���ا.نظاميا،.تنفيذ.االإج���راءات.اخلا�ضة.بالباحثني،.ا�ضتقب���ال.املعامالت.الواردة........................

�ال�ضادرة..�الربيد.�ا�ضتكمال.اإجراءات.القيد.�الت�ضليم.
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وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

الن�شاأة.:
ئ���ت.�كال���ة.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.للمن���ح.�امل�ضاري���ع.البحثي���ة.�مت.التكلي���ف.عليه���ا.بق���رار.مع���ايل.مدي���ر.اجلامع���ة.رق���م.4360014026.�تاري���خ.1436/01/27ه����.................................................. اأُْن�ضِ

�هي.اإحدى.الوكاالت.التابعة.لعمادة.البحث.العلمي.�املدرجة.�ضمن.هيكلتها.االإدارية..

اأهدف الوكالة :
ا�ضتحداث.فر�س.بحثية،.�اإتاحتها،.مبا.ي�ضمن.حتقيق.متطلبات.احلراك.البحثي.الوطني،.�التوجهات.اال�ضرتاتيجية.يف.جامعة.اأم.القرى.

املهام :
• ا�ضت�ضراف.املجاالت.البحثية،.مبا.يتوافق.مع.احلراك.االقت�ضادي.يف.الد�لة.	
• توفري.قنوات.الدعم.للم�ضاريع.البحثية.داخليا.�خارجيا.	
• ا�ضتقطاب.الوافدين.اجلدد.لالندماج.يف.بيئة.امل�ضاريع.البحثية.	
• اإتاحة.فر�س.التقدم.مبقرتحات.بحثية.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.	
• اإتاحة.فر�س.التقدم.مبقرتحات.بحثية.لع�ضوات.هيئة.التدري�س.	
• ا�ضتحداث.فر�س.بحثية.لطالب.الدرا�ضات.العليا.	
• ا�ضتحداث.فر�س.لتاأليف.الكتب.�املراجع.العلمية.	
• ا�ضتقبال.مقرتحات.امل�ضاريع.البحثية،.�حتكيمها.	
• االإ�ضراف.على.�ضري.امل�ضاريع.البحثية،.�متابعتها.فنيا.�ماليا،.�تقييم.خمرجاتها.	
• ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.يف.الو�ضط.اجلامعي،.�التعريف.باأ�ض�س.جودة.االأن�ضطة.البحثية،.�معايريها.	
• التعريف.باآليات.التقدمي.على.برامج.املنح.البحثية.الداخلية.�اخلارجية.	
• توفري.الدعم.�امل�ضاندة.املبا�ضرة.ملن�ضوبي.اجلامعة.خالل.مدة.تقدمي.املقرتحات.البحثية.	
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املنح الداخلية

مقدمة: 
يف.ع�ض���ر.يو�ض���ف.باأن���ه.زم���ن.تت�ضارع.فيه.االإجنازات.العلمية،.�تت�ضابق.فيه.االأمم.لبناء.اقت�ضاديات.املعرفة،.�تطوير.قدراته���ا.الب�ضرية.القائمة.عليها،.فاإن.البيئة.اجلامعية.تعد.
مبثاب���ة.ن���واة.املعرف���ة.الرئي�ضي���ة.يف.اأي.جمتم���ع،.�التي.من.خاللها.تبن���ى.ركائز.االقت�ضاد.املع���ريف،.�التطور،.�الرقي.ب���ني.االأمم،.�من.هذا.املنطلق؛.فاإن.عم���ادة.البحث.العلمي.
بجامعة.اأم.القرى.قد.��ضعت.خطتها.اال�ضرتاتيجية،.�التنفيذية.لبناء.بيئة.بحثية.متكاملة.تدعم.يف.حم�ضلتها.النهائية.االقت�ضاد.املعريف.الوطني،.�التوجه.القومي،.�قد.نتج.عن.
ه���ذه.اخلط���ة.الطموح���ة.عدة.خمرجات،.كانت.باكورتها.:.برامج.املنح.الداخلية.،.التي.تهدف.اإىل.توفري.الدعم.الالزم.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة؛.لت�ضجيعهم.على.ممار�ضة.

الن�ضاط.البحثي.باحرتافية.عالية،.�فق.نظم.قيا�ضية.مقننة.

م�شارات املنح : 
يبداأ.د�ر.�كالة.املنح.�امل�ضاريع.البحثية.مع.بداية.التقدمي.على.املقرتحات.البحثية،.حيث.تتابع.عمليات.اإدخال.امللفات.املطلوبة.�اإمتام.الت�ضليم،.حتى.��ضول.املقرتح.البحثي.اإىل.
�ح���دة.االإ�ض���راف.عل���ى.املن���ح.الداخلية.اإذ.يقوم.املخت�ضون.يف.هذه.الوحدة.بعمل.الفح�س.املبدئي.للتاأكد.من.اكتمال.حمتويات.املقرتح.البحثي.امل�ضتلم.�خلوه.من.ن�ضب.ا�ضتالل.
عاليه.تتجا�ز.30%.من.كامل.حمتوى.املقرتح.البحثي.بعد.ذلك.ُتر�ضل.املقرتحات.التي.اجتازت.الفح�س.املبدئي.بنجاح.اإىل.التحكيم.اخلارجي،.الذي.ُيقيم.جودة.املادة.املقدمة.
يف.املق���رتح..�يف.ح���ال.ح�ض���ول.املق���رتح.البحثي.على.درجة.عالي���ة.يف.نتيجة.التحكيم.اخلارجي.ُيبلغ.الباحث.بقبول.مقرتحه.البحثي،.�يت���م.توقيع.العقد.اإيذانا.ببداأ.امل�ضر�ع..

�املخططات.اأدناه.تو�ضح.�ضل�ضلة.االإجراءات.قبل.احل�ضول.على.الدعم.املايل،.�بعده.

برامج املنح :
ا�ضتحدث���ت.عم���ادة.البح���ث.العلمي.يف.امل���دة.احلالية.ثالثة.برامج.رئي�ضية.للمنح.الداخلية،.ا�ضتهدف.كل.منها.فئة.معينة.من.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س..�ُضميت.هذه.الربامج:.�اعدة.
�����.�باح���ث.�����.�رائ���د..�قد.ُعِرَفت.ال�ضوابط.احلاكمة.لهذه.الربامج.يف.القواعد.احلاكمة.للمنح.�البحوث.الداخلية.كما.ه���و.مو�ضح.يف.مرفق.اأ..�فيما.يلي.�ضرح.مف�ضل.للتعريف.

بهذه.الربامج.

برامج املنح الداخلية :
برنامج.�اعدة.:

برنامج.�اعدة.هو.برنامج.مماثل.لربنامج.باحث.يف.اآلياته.اإال.اأنه.ي�ضتهدف.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.يف.اجلامعة.مبا.ي�ضمن.حتفيزهن.لالندماج.الفعال.يف.املجال.البحثي،.حيث.

اأن.ه���ذا.الربنام���ج.يوف���ر.لهن.الفر�س.امل�ضتقلة.�البيئة.املنا�ضب���ة،.�امل�ضجعة.لبث.ر�ح.املناف�ضة،.�التميز.�امل�ضاهمة.بتن�ضيط.اأد�ارهن.البحثية.�اإبرازها.ب�ضورة.اأكرث.فعالية.مما.
يعزز.د�ر.املراأة.يف.دفع.حراك.االقت�ضاد.املعريف.�التوجه.الوطني.
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اأهداف الربنامج :
• ت�ضجيع.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.على.االندماج.يف.املجاالت.البحثية.التي.تخدم.امل�ضالح.الوطنية.	
• توفري.بيئة.بحثية.جاذبة.لع�ضوات.هيئة.التدري�س،.�توطني.البحث.العلمي.يف.اجلامعة..	
• توجيه.البحوث.نحو.التميز،.�اجلودة.من.خالل.بث.ر�ح.املناف�ضة.بني.الباحثات..	
• .البحثية.	 اإتاحة.الفر�ضة.لفئة.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بتوفري.احتياجاتهنَّ
• تعريف.الباحثات.باأ�عية.البحث.املرموقة،.�احلوافز.املتاحة.	

برنامج باحث :
يهدف.هذا.الربنامج.اإىل.تقدمي.الدعم.املادي،.�توفري.البيئة.املنا�ضبة،.�امل�ضجعة.لبث.ر�ح.املناف�ضة،.�التميز.بني.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س،.�امل�ضاهمة.يف.رفع.كفاءة.البحث.العلمي.
يف.جامعة.اأم.القرى،.�الذي.ي�ضب.يف.حم�ضلته.النهائية.يف.دعم.االقت�ضاد.املعريف،.�تلبية.املتطلبات.االجتماعية،.�ال�ضناعية.باململكة.العربية.ال�ضعودية،.�تهدف.العمادة.من.
�راء.هذا.الربنامج.بالدرجة.االأ�ىل.اإىل.فتح.املجال.للباحثني.االأْكَفاء،.�م�ضاندتهم.يف.م�ضريتهم.البحثية.مبا.يعود.على.احلراك.الثقايف،.�ال�ضناعي.بالنفع،.�التمكني..اجلد�ل.

اأدناه.يلخ�س.املعلومات.التنظيمية.املتعلقة.بالربنامج.

اأهداف الربنامج :
• ت�ضجيع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.االندماج.يف.املجاالت.البحثية.التي.تخدم.امل�ضالح.الوطنية.	
• توفري.بيئة.بحثية.جاذبة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س،.�توطني.البحث.العلمي.يف.اجلامعة..	
• توجيه.البحوث.نحو.التميز،.�اجلودة.من.خالل.بث.ر�ح.املناف�ضة.بني.الباحثني..	
• اإتاحة.الفر�ضة.لفئة.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بتوفري.احتياجاتهم.البحثية.	
• تعريف.الباحثني.باأ�عية.البحث.املرموقة،.�احلوافز.املتاحة.	
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برنامج رائد :
يهدف.هذا.الربنامج.اإىل.جذب.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.يف.اجلامعة.لبيئة.البحث.العلمي.املتميز،.�ذلك.من.خالل.تقدمي.الدعم.املادي،.�توفري.البيئة.املنا�ضبة،.�امل�ضجعة؛.
لب���ث.ر�ح.املناف�ض���ة.ب���ني.الباحثني،.�تعد.نوعي���ة.املقرتح.البحثي،.�جودته،.ف�ضاًل.عن.اأهمية.خمرجاته.التطبيقية،.الركي���زة.االأ�ضا�ضية.يف.احلكم.على.متيز.البحث،.�قدرته.على.
املناف�ض���ة،.�ته���دف.العم���ادة.من.�راء.هذا.امل�ضر�ع.بالدرجة.االأ�ىل.اإىل.دعم.الباحثني.اجلدد،.�م�ضاندتهم.يف.بداية.م�ضوارهم.البحثي،.�اكت�ضاف.الباحثني.املتميزين.يف.�قت.
مبك���ر؛.حت���ى.يكون���وا.ركي���زة.اأ�ضا�ضية.يف.العمل.البحثي.يف.اجلامعة،.�يق�ضد.بع�ض���و.هيئة.التدري�س.اجلديد.الذي.مل.مي�س.على.تاريخ.ترقيته.م���ن.رتبة.معيد.اإىل.رتبة.اأ�ضتاذ.

م�ضاعد.من.ال�ضعوديني.اأكرُث.من.عامني.

اأهداف الربنامج :
• ت�ضجيع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.للبدء.مبكًرا.يف.العملية.البحثية.	
• توفري.بيئة.بحثية.جاذبة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد،.�توطني.البحث.العلمي.يف.اجلامعة..	
• توجيه.البحوث.نحو.التميز،.�اجلودة.من.خالل.بث.ر�ح.املناف�ضة.بني.الباحثني......	
• اإتاحة.الفر�ضة.لفئة.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بتوفري.احتياجاتهم.البحثية.....	
• تعريف.الباحثني.باأ�عية.البحث.املرموقة،.�احلوافز.املتاحة.	

اإح�شائيات املنح الداخلية للدورة الأوىل :
اإح�ضائية.املقرتحات.املقدمة.يف.خمتلف.التخ�ض�ضات.:

ي�ضتعر����س.التقري���ر.النتائ���ج.االأ�لي���ة.لف���رتة.التقدمي.االأ�ىل.للمنح.البحثي���ة.ملقرتحات.امل�ضاريع.البحثي���ة.املتقدم.به���ا.يف.اأ�ل.د�رة.تطلقها.عمادة.البحث.العلم���ي.يف.املدة.ما.بني.

1436/7/8ه����.�����.1436/8/8ه����.�الت���ي.مت.فيها.اإتاحة.ثالثة.برامج.)رائد.��.باحث.��.�اع���دة(.جلميع.الباحثني.�الباحثات.من.من�ضوبي.اجلامع���ة،.اإذ.بلغ.اإجمايل.الدعم.املطلوب.

ا. له���ذه.امل�ضاري���ع.ت�ضع���ة.��ضبع���ني.مليوًن���ا.�خم�ضمائة.�ثالثة.ع�ضر.األًف���ا.�اأربعمائة.�اثني.ع�ضر.ريااًل.ر�ضدت.لع���دد.مائتني.�اأربعة.�ثمانني.بحًثا.يف.اأح���د.ع�ضر.جمااًل.تخ�ض�ضيًّ

�ضمل���ت.التخ�ض�ض���ات.ال�ضرعي���ة،.�الق�ضائي���ة.�االأنظمة،.�التخ�ض�ض���ات.اللغوية،.�التخ�ض�ض���ات.االإن�ضانية.�االجتماعي���ة،.�التخ�ض�ضات.الرتبوي���ة،.�التخ�ض�ضات.االإدارية،.

�تخ�ض�ض���ات.العل���وم.التطبيقية،.�التخ�ض�ضات.الطبية،.�التخ�ض�ضات.الهند�ضية،.�تخ�ض�ضات.احلا�ضب،.�تخ�ض�س.النقل.�اإدارة.احل�ضود..�قد.ر�ضدت.ن�ضب.متفا�تة.يف.
اأعداد.املقرتحات.املقدمة.يف.هذه.املجاالت.كما.هو.مو�ضح.يف.الر�ضم.البياين.اأدناه.
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اإح�ضائية.املقرتحات.املقدمة.�مبالغ.متويلها.ح�ضب.الكليات.:
ق���د.ب���رزت.يف.املقدم���ة.كلي���ة.العلوم.التطبيقي���ة.بت�ضجيل.اأعلى.ن�ضبة.يف.تق���دمي.املقرتحات.البحثية؛.حيث.بلغ.عدد.املقرتح���ات.املقدمة.ثمانية.��ضتني.مقرتًح���ا.بحثًيا.اأي.ما.يعادل.
)23.9%(.من.املقرتحات.املقدمة،.بتكلفة.اإجمالية.مقدارها.ثمانية.ع�ضر.مليوًنا.��ضبعمائة.��ضتة.��ضتون.األًفا.�ثمامنائة.��ضبعة.�ت�ضعون.ريااًل.مبا.يعادل.)23.6%(.من.اإجمايل.
ا.اأي.ما.يعادل.)11.6%(.بتكلف���ة.اإجمالية.مقدارها.اثنا.ع�ضر. ���ت.كلية.الطب.يف.املركز.الثاين.بثالثة.�ثالثني.مقرتًح���ا.بحثيًّ التموي���ل.املطل���وب.لكاف���ة.املقرتح���ات.البحثية..فيما.حلَّ
َدْت.ِن�َضٌب.متفا�تة.للمقرتحات.املقدمة.من. مليوًن���ا.�ت�ضعمائ���ة.�اأربع���ة.ع�ضر.األًف���ا.�ثمامنائة.�اثنان.�ت�ضعون.ريااًل،.مبا.يعادل.)16.2%(.من.االإجمايل.الكلي.للتمويل،.بينم���ا.ُر�ضِ

بقية.الكليات.املتخ�ض�ضة.كما.هو.مو�ضح.يف.الر�ضمني.البيانيني.اأدناه.
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اإح�ضائية.�ر�س.العمل.التي.قدمتها.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.للمنح.�امل�ضاريع.البحثية.:
اأطلق���ت.عم���ادة.البح���ث.العلمي.ع���ددًا.من.�ر�س.العمل.التي.قامت.بالتعريف.باأن�ضط���ة.�برامج.عمادة.البحث.العلمي.اإ�ضافة.اإىل.�ر�س.عمل.منه���ا.ما.كان.خم�ض�ضًا.لتدريب.عدد.
م���ن.املن�ضوب���ني.�املن�ضوب���ات.على.النظ���ام.االإلكرت�ين.للتقدمي.على.املنح.البحثية.،..�منها.ما.كان.للتعريف.بلوائح.�اأنظمة.الربام���ج.املقدمة.�اآليات.التقدمي.�خطواته.عرب.البوابة.
االإلكرت�ني���ة.للمن�ضوب���ني.كاف���ة.�يف.اجلد�ل.اأدن���اه.بيان.حول.برامج.�ر�س.العمل.املقدمة.من.عمادة.البحث.العلمي.للتهيئة.�التجهي���ز.قبل.اإطالق.التقدمي.على.الربامج.البحثية،.

باالإ�ضافة.اإىل.الدعم.خالل.الد�رة.االأ�ىل.التي.اأطلقت.يف.املدة.ما.بني.1436/7/8ه�.-1436/8/8ه�..

جد�ل.رقم.)5.��.21.(.�ر�س.العمل.التي.قدمتها.العمادة.للتعريف.باأن�ضطتها.�برامج.املنح.�التدريب.على.النظام.االإلكرت�ين...
الفئة.امل�ضتهدفةتقدميتاريخ.انعقادهامكان.انعقادهاعنوان.الور�ضة

االإثنني.1436/4/20ه�العابدية.+.الزاهرالتعريف.بعمادة.البحث.العلمي
د..في�ضل.العالف
د..عبد.الله.باز
د..با�ضم.الكاظمي

د..عبد.الرحمن.االأهدل
متزامن.اأع�ضاء.�ع�ضوات.هيئة.التدري�س

�ر�ضة.التهيئة.�التجريب.املبدئي
املدرباتد..عبد.الله.بازاالأربعاء.1436/5/20ه�الزاهر.لنظام.املنح.البحثية

اللقاء.التعريفي.للم�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.
االأحد.1436/6/30ه�الزاهرالبحث.العلمي.�براجمها

..في�ضل.العالف
د..عبد.الله.باز

د..با�ضم.الكاظمي.
د.نعيمة.ياركندي
د.هنادي.كتوعة
د..نورة.فار�قي

عميدة.الدرا�ضات.اجلامعية،
�كيالت.الدرا�ضات.العليا.+.�كيالت.الكليات.+.
�كيالت.االأق�ضام+.مفتوحة.للجميع.من.ع�ضوات.

هيئة.التدري�س.
.طالبات.الدرا�ضات.العليا

التعريف.باملنح.الداخلية.�التدريب.
االأربعاء.1436/7/3ه�عمادة.البحث.العلميعلى.اآليات.التقدمي.عليها

د..با�ضم.الكاظمي
د..علي.اأمني

د..هنادي.كتوعة
د..نوره.فار�قي

مدرب.�مدربة.من.كل.كلية.
من.كليات.اجلامعة

امل�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.البحث.العلمي.
د.هنادي.كتوعةاالأربعاء.1436/7/10ه�مقر.العزيزية�براجمها+كيفية.التقدمي.للمنح.الداخلية

ع�ضوات.هيئة.التدري�سد..نورة.فار�قي

امل�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.البحث.العلمي.
اخلمي�س.1436/7/11ه�الزاهر�براجمها+كيفية.التقدمي.للمنح.الداخلية

د..نوره.فار�قي
د...هنادي.كتوعة
د..با�ضم.الكاظمي
د..علي.اأمني

مفتوح.جلميع.ع�ضوات.هيئة.التدري�س

التعريف.باملنح.الداخلية
من�ضوبو.الكلية.�من�ضوباتهاد..علي.اأمنياالأحد.1436/7/14ه�ق�ضم.الكيمياء.بكلية.العلوم.التطبيقية.�اآليات.التقدمي.عليها

التعريف.باملنح.الداخلية.
د..با�ضم.الكاظمياالإثنني.1436/7/15ه�م�ضرح.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية�اآليات.التقدمي.عليها

اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعةد..علي.اأمني
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الفئة.امل�ضتهدفةتقدميتاريخ.انعقادهامكان.انعقادهاعنوان.الور�ضة

التعريف.باملنح.الداخلية.
من�ضوبو.الكلية.�من�ضوباتهاد..علي.اأمنياالأربعاء24./1436/7ه�قاعة.جمل�س.الكلية.بكلية.العلوم.التطبيقية�اآليات.التقدمي.عليها

التعريف.باملنح.الداخلية.
�اآليات.التقدمي.عليها

االأ�يل11.�ضباحًا:.حما�ضرة.عاّمة.
على.م�ضرح.الكّلّية.اجلامعّية

الثانية.2.ظهرًا:.�ر�ضة.عمٍل.دعم.فّنّي.مبعمل.
احلا�ضب.بكّلّية.احلا�ضب.االآيّل

من�ضوبو.الكلية.�من�ضوباتهاد..علي.اأمنياالأربعاء.2./1436/8ه�

التعريف.باملنح.الداخلية.
د..حممد.خمتاراخلمي�س.1436/8/3ه�كلية.الطب�اآليات.التقدمي.عليها

من�ضوبو.الكلية.�من�ضوباتهاد..علي.اأمني

امل�ضاندة.املبا�ضرة.يف.تقدمي.
مقرتح.بحثي

الأع�ضاء.هيئة.التدري�س:
مبنى.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.

االأر�ضي – الد�ر.
من.يوم.االأحدمعمل.احلا�ضب.االآيل

.8/6/.1436ه�.اإىل.يوم.الثالثاء
.8/8/.1436ه�

من.ال�ضاعة.9�ضباحا.– 4.م�ضاًء.

د..با�ضم.الكاظمي
د..علي.اأمني

د..ه�ضام.عرابي
د..ال�ضيد.ر�ضوان
م..اأحمد.�ضرف

م..عبدالغفار.حممد
م..�ضعيد.الطلحي

من�ضوبو.اجلامعة

ع�ضوات.هيئة.التدري�س:
-.يوم.االأحد.�االإثنني.يف.مبنى.هاء.معمل2
-..يوم.الثالثاء.يف.قاعة.االجتماعات.لعمادة.
القبول.�الت�ضجيل.يف.مبنى.د.الد�ر.الثالث

د..هنادي.كتوعة
من�ضوبات.اجلامعةد..نوره.فار�قي

اإح�ضائية.التقدمي.على.الربامج.بوكالة.عمادة.البحث.العلمي.للمنح.�امل�ضاريع.البحثية.:
��ضحت.االإح�ضائيات.اأن.مائتني.�اأربعة.�ثمانني.مقرتحًا.قد.قدمت.131.)46%(.منها.يف.اليوم.االأخي������ر،.
�.54.)19%(.منها.يف.اليوم.قبل.االأخري،.�باقي.امل�ضاريع.�عددها.99.)3.قدمت.على.مدى.اأربعة.اأ�ضابيع.

مبتو�ضط.من.3.اإىل.4.م�ضاريع.يوميًا..كما.هو.مو�ضح.يف.الر�ضم.البياين.اأدناه.
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اإح�ضائية.عن.اإجمايل.عدد.الباحثني.ح�ضب.الكليات.:

املنح اخلارجية
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برامج املنح اخلارجية :
• �حدة.التن�ضيق.�املتابعة.لالأبحاث.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.بجامعة.اأم.القرى.	
• �حدة.املتابعة.الأبحاث.�ضابك.	
• املجل�س.الثقايف.الربيطاين.	

برامج املنح اخلارجية

اأبحاث �شابك 
الأبحاث املدعومة من مدينة

منح املجل�س الثقايف الربيطاين امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

عمادة البحث العلمي

الأبحاث ال�شغرية منح بحثية �شيفيةوحدة دعم البحوث

برامج املنح اخلارجية :

�حدة.التن�ضيق.�املتابعة.لالأبحاث.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.بجامعة.اأم.القرى.

االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.:

متث���ل.االإدارة.الركي���زة.االأ�ضا����س.يف.الدع���م.�التوجي���ه.�االإ�ض���راف.عل���ى.البحوث.العلمي���ة.�ضمن.برامج.املن���ح.املختلفة،.�من.امله���ام.املناطة.ب���االإدارة.حتديد.اأ�لوي���ات.البحوث.

بالتع���ا�ن.م���ع.املوؤ�ض�ضات.�اجلهات.املخت�ضة.الختيار.مقرتحات.البحوث،.�دعمه���ا،.�متابعة.تنفيذها،.�ن�ضر.النتائج.النهائية.للبحوث.املدعمة،.�االإ�ضراف.على.اللجان.الوطنية.

اال�ضت�ضاري���ة،.�جمامي���ع.العم���ل.التخ�ض�ضية.ذات.العالقة.بعمل.االإدارة،.�اقرتاح.اآليات.العم���ل.اخلا�س.بدعم.البحوث،.�تطويرها،.�يتم.حتقيق.هذه.املهام.من.خالل.االإدارات.
الفرعية.التالية:

برامج.منح.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.:
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برامج املنح :

تندرج.البحوث.التي.تدعمها.املدينة.حتت.اأربعة.برامج.منح.بحثية.على.النحو.التايل:

برنامج املنح الأ�شا�شية :

ين���درج.حت���ت.الربنام���ج.االأبح���اث.الت���ي.تدر����س.�تبحث.يف.ظواه���ر.العل���وم.الطبيعية.البحت���ة.التي.تعنى.بزي���ادة.قاع���دة.املعرفة.العلمي���ة.االإن�ضاني���ة.�غالبًا.ما.يكون.ه���ذا.النوع.......................................................
من.االأبحاث.نظريًا.بحتًا.

برنامج املنح التطبيقية :

يندرج.حتت.الربنامج.البحوث.التي.ُتعنى.بالدرا�ضة.العلمية.التي.يق�ضد.فيها.حل.م�ضكلة.علمية،.�ي�ضتخدم.البحث.التطبيقي.الإيجاد.حلول.للم�ضاكل.احلياتية،.معاجلة.اأمرا�س.
اأ�.تطوير.تقنيات.ابتكارية،.كما.تبحث.يف.نتائج.البحوث.االأ�ضا�ضية.لتحديد.اإمكانية.ا�ضتخدام.هذه.النتائج.حلل.م�ضكلة.معينة.اأ�.االإجابة.على.�ضوؤال.حمدد.

برنامج املنح التطويرية :

يندرج.حتت.الربنامج.البحوث.التي.ُتعنى.باال�ضتخدام.املنظم.لنتائج.االأبحاث.التطبيقية.�املعرفة.التجريبية.�االأعمال.االبتكارية.املوجهة.نحو.االإنتاج،.�ا�ضتخدام.مواد.جديدة،.
اأنظمة.�طرق.يف.جماالت.الزراعة،.الهند�ضة،.الطب،...الخ.مبا.فيها.تطوير.مناذج.اأ�لية.

برنامج املنح الجتماعية والإن�شانية :

يندرج.حتت.الربنامج.البحوث.التي.تبحث.�تدر�س.موا�ضيع.يف.جماالت.االجتماع،.االقت�ضاد،.التعليم،.االإدارة،.القوى.الب�ضرية،.التاأهيل.�التدريب،.االآثار،.االأنرث�بولوجيا،.
اللغات.�غريها.ذات.الطابع.التطبيقي.
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البحوث :

ُت�ضنف.البحوث.داخل.الربامج.الثالثة.االأ�ىل.على.النحو.التايل:.

1. اأبحاث.كبرية..

2. اأبحاث.حمد�دة...

3. اأبحاث.طلبة.الدرا�ضات.العليا...

4. اأبحاث.�طنية...

5. االأبحاث.امل�ضرتكة..
اأم���ا.بالن�ضب���ة.لالأبح���اث.التي.تندرج.حتت.برنامج.املن���ح.االجتماعية.�االإن�ضانية.فت�ضنف.على.اأنها.بحوث.كبرية.اأ�.بح���وث.�طنية..�فيما.يلي.تعريف.الأنواع.

البحوث:
االأبح���اث.الكب���رية.:.ه���ي.االأبح���اث.التي.يتطلب.تنفيذها.م�ضارك���ة.عدد.من.الباحثني.يف.تخ�ض�ضات.خمتلف���ة.لدرا�ضة.مو�ضوع.يحتاج.اإىل.مدة.ال.تق���ل.عن.�ضنتني،.�قد.تكون.

اأ�ضا�ضية،.تطبيقية،.تطويرية،.اجتماعية.�اإن�ضانية.
االأبحاث.املحد�دة.:.هي.تلك.البحوث.الهادفة.اإىل.حتقيق.هدف.حمدد.�خالل.فرتة.ق�ضرية.يف.جماالت.العلوم.البحتة.�قد.تكون.اأ�ضا�ضية،.تطبيقية،.اأ�.تطويرية.اأ�.اأن.تهدف.

اإىل.تنفيذ.ابتكارات.اأ�ضلية.غري.م�ضبوقة.ميكن.اأن.ترقى.اإىل.م�ضتوى.االخرتاعات.اأ�.اأفكار.اإبداعية.ذات.�جهات.تطبيقية.جديدة.
اأبح���اث.طلب���ة.الدرا�ض���ات.العلي���ا.:.هي.تل���ك.البحوث.التي.يت���م.اإجرا�ؤها.يف.املوؤ�ض�ض���ات.التعليمية.باململكة.به���دف.ا�ضتكمال.متطلب���ات.احل�ضول.على.�ضه���ادة.املاج�ضتري.اأ�.

الدكتوراه.يف.جماالت.العلوم.البحتة.).هند�ضة،.طب،.زراعة،.علوم.(.�قد.تكون.اأ�ضا�ضية،.تطبيقية.اأ�.تطويرية.
االأبح���اث.الوطني���ة.:.ه���ي.االأبح���اث.الت���ي.تعال���ج.م�ضكل���ة.�طني���ة.ملحة.على.م�ضت���وى.اململك���ة.�يكون.اعتماده���ا.بناًء.عل���ى.تكليف.م���ن.املدينة.لفريق.بحث���ي،.اأ�.االأبح���اث.التي....................................................

تندرج.حتت.اللجان.الوطنية.
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وحدة التن�شيق واملتابعة لالأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية بجامعة اأم القرى

مقدمة :
�حدة.التن�ضيق.�املتابعة.لالأبحاث.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.التابعة.لعمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.هي.حلقة.الو�ضل.بني.مدينة.امللك.عبدالعزيز.
للعل���وم.�التقني���ة.)جه���ة.داعم���ة.لالأبحاث.العلمية(،.�الباحثني.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري����س،.�طالب.الدرا�ضات.العليا.باجلامعة.يف.متابعة.االأبح���اث.التي.تدعمها.املدينة.باجلامعة،.
�تذلي���ل.كاف���ة.ال�ضع���اب.الت���ي.تواج���ه.الباحثني.حتى.نهاي���ة.البحث..كما.ت�ضهم.الوح���دة.يف.تدريب.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.عل���ى.كيفية.التقدمي.للمنح.البحثي���ة؛.عن.طريق.د�رات.
تدريبية.عن.كيفية.اإعداد.��ضياغة.املقرتحات.البحثية.�كيفية.اإدارة.الفريق.البحثي،.�التعرف.على.اأنواع.االنتحال.العلمي.�كيفية.جتنبه..�ترتبط.الوحدة.مع.االإدارة.العامة.ملنح.
البح���وث.مبدين���ة.املل���ك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية،.�تعم���ل.حتت.مظلة.�كالة.اجلامعة.للدرا�ضات.العليا.�البحث.العلمي.ممثلة.يف.�ضعادة.�كيل.اجلامعة.للبحث.العلمي،.��ضعادة.

عميد.��كيل.البحث.العلمي.
.

الروؤية.:
امل�ضاهمة.يف.االرتقاء.بالبحث.العلمي،.�االبتكارات.املتقدمة.اإىل.اأعلى.امل�ضتويات.لتحقيق.ريادة.علمية.متميزة.تتوافق.مع.اخلطة.البحثية.اال�ضرتاتيجية.طويلة.املدى.جلامعة.اأم.

القرى.
الر�شالة.:

�ضم���ان.اأعل���ى.م�ضتوي���ات.اجل���ودة.يف.خدمة.الباحثني.خلل���ق.البيئة.البحثية،.�التطويرية.املالئمة.يف.جم���ال.االأبحاث.املتقدمة،.�املبتكرة.للو�ضول.بالبح���ث.العلمي.باجلامعة.اإىل.
اأعلى.امل�ضتويات.العاملية.

الأهداف :
• ت�ضجيع.الباحثني.للم�ضاهمة.يف.م�ضر�عات.بحثية.متميزة.	
• اإر�ضاء.ثقافة.البحوث.املميزة،.�املبادرة،.�تو�ضيع.دائرة.النتاج.البحثي.	
• تعزيز.ترتيب.اجلامعة.يف.الت�ضنيف.العاملي.من.خالل.اأبحاث.متطورة.	
• االإ�ضراف.االإداري.على.امل�ضر�عات.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.	
• احرتام.امللكية.الفكرية،.�التوعية.باأ�ضاليب.حمايتها.	
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املهام :

�تتلخ�س.مهام.�اآليات.الوحدة.فيما.يلي:
1. عمل.حلقة.ات�ضال.مبا�ضرة.مع.مدينة.امللك.عبد.العزيز،.�العمل.على.اإيجاد.حلول.للمعوقات.التي.تواجه.الباحثني..

2. التعريف.بامل�ضر�عات.املدعمة.من.مدينة.امللك.عبد.العزيز.داخل.اجلامعة.�.خارجها..

3. تنظيم.�ر�س.عمل.للتعريف.بر�ضالة،.الوحدة.�اأن�ضطتها.،.�كيفية.حتقيق.اأهدافها..

4. تنظيم.�ر�س.عمل.عن.كيفية.�ضياغة.املقرتحات.العلمية.متهيًدا.لتقدميها.للمدينة..

5. تنفيذ.ن�ضرات،.�مطبوعات.عن.الوحدة،.�اأن�ضطتها،.�ن�ضرها.بجميع.كليات.اجلامعة..

6. االإعالن.عن.املواعيد،.�اجلدا�ل.الزمنية.املحددة.لتقدمي.املقرتحات.البحثية.من.قبل.املدينة..

7. االت�ضال.املبا�ضر.بالباحثني.يف.خمتلف.املجاالت.حلثهم.على.التقدم.باملقرتحات.البحثية.للم�ضر�عات.املُْدعمة.من.قبل.املدينة..

8. التوا�ضل.امل�ضتمر.مع.طالب.الدرا�ضات.العليا.باجلامعة.حلثهم.على.التقدمي.ملنح.الدرا�ضات.العليا.املُْدعمة.من.قبل.املدينة..

9. تقدمي.الدعم،.�امل�ضورة.الفنية.ال�ضر�رية.للباحثني.قبل.التقدم.باملقرتحات.البحثية..

متابعة.تنفيذ.امل�ضر�عات.املقبولة،.�تذليل.اأية.عقبات.تواجه.حتقيق.اأهدافها.�فًقا.للجد�ل.الزمني.املحدد...10

اإج���راء.بع����س.الزي���ارات.امليداني���ة.للم�ضر�ع���ات.املمول���ة،.�امل�ضاهم���ة.يف.التعري���ف.بخط���وات.تقدمه���ا.ع���ن.طري���ق.اإقام���ة.ن���د�ة.�ضنوي���ة.متع���ددة.التخ�ض�ض���ات؛.لعر����س.اأه���م..................................................11
نتائج.امل�ضر�عات.البحثية.

العمل.على.�ضرف.امل�ضتحقات.املالية.كافة.باأ�ضرع.الطرق.�اأ�ضهلها.للتعجيل.ببدء.امل�ضر�عات...12

متابع���ة.ن�ض���ر.النتائ���ج.النهائي���ة.للبحوث،.�اإ�ضدار.ن�ضرة.علمية.د�ري���ة.ت�ضم.ملخ�ضات.الأ�راق.علمية.ن�ضرت.�ضم���ن.االأبحاث.املدعومة.من.املدينة،.�ذل���ك.بالتن�ضيق.مع.�حدتي...13
الن�ضر.الد�يل،.�اأخالقيات.البحث.العلمي.

تقدمي.بع�س.املقرتحات.عن.اخلطط،.�اال�ضرتاتيجيات،.�الربامج،.�امل�ضر�عات.العلمية،.لالأخذ.بها.عند.��ضع.االأ�لويات.البحثية.من.قبل.املدينة...14

متابعة.اأحدث.امل�ضتجدات.العلمية،.�الند�ات،.�املوؤمترات.العاملية.يف.جميع.املجاالت،.�االإعالن.عن.مواعيدها.م�ضبًقا.على.ال�ضفحة.الر�ضمية.للوحدة...15

متابعة.اأحدث.امل�ضتجدات.يف.جمال.املنح.البحثية،.�التدريبية.مما.تقدمه.الهيئات.�املنظمات.الد�لية...16

العمل.على.التاأكد.من.احلفاظ.على.حقوق.امللكية.الفكرية.للباحثني.باجلامعة.بالتن�ضيق.مع.اجلهات.امل�ضئولة.عن.ذلك...17

اإعداد.التقارير.ال�ضنوية.عن.تقدم.�ضري.العمل،.�االإجنازات.املحققة.من.قبل.الوحدة...18
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توفري.املعلومات،.�البيانات.الالزمة.للتخطيط.اال�ضرتاتيجي.باجلامعة.يف.جمال.البحث.العلمي...19

عمل.قاعدة.بيانات.�ضاملة.عن.كل.امل�ضر�عات.املقدمة،.�املمولة.من.جانب.املدينة...20

حفظ،.التقارير.النهائية.للم�ضر�عات.املُْدعمة،.�توثيقها،.�كذلك.االأ�راق.العلمية.الناجتة.عنها...21

القيم :
• االلتزام.باالأمانة.املالية.�العلمية.�ال�ضفافية.�العدالة.االإدارية.	
• االلتزام.مب�ضاعدة.الباحثني.�طلبة.الدرا�ضات.العليا.يف.حتقيق.اأهدافهم.	
• حتمل.م�ضئولية.االأعمال.�تعزيز.التفوق.	
• اإجناز.العقود.طبقا.ملعايري.الدقة.العلمية.�االحرتافية.�اجلدارة؛.ل�ضمان.اجلودة.	

ت�ضخري.طاقاتنا.خلدمة.جمتمعنا.�م�ضرية.�طننا.ببناء.القدرات.البحثية.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�طالب.الدرا�ضات.العليا.
اإن.من.اهم.اجلوانب.التي.اهتمت.بها.عمادة.البحث.العلمي.هي.بناء.القدرات.الب�ضرية،.االأنظمة.�اأد�ات.الت�ضغيل.امل�ضاندة.للوحدة.�يف.هذا.اجلانب.قامت.عمادة.البحث.العلمي.
ع���ن.طري���ق.�حدة.التن�ضي���ق.�املتابعة.بالتدريب.الداخلي.ملن�ضوبي.�من�ضوبات.اجلامعة.�الباحثني.�طلبة.الدرا�ضات.العليا،.كم���ا.اهتمت.باإكمال.النظم.االإلكرت�نية.الالزمة.لذلك..

�فيما.يلي.عر�س.الأهم.برامج.بناء.القدرات.التي.مت.تنفيذها.

برامج التدريب الداخلية بوحدة التن�شيق واملتابعة :
حر�ضت.اإدارة.الوحدة.على.تنظيم.عدد.من.الربامج.التدريبية،.مبا.يحقق.تطلعات.العمادة.فعقدت.بع�س.الربامج.التدريبية.�هي.:

1....التدريب.على.كيفية.اإعداد.��ضياغة.املقرتحات.البحثية.�كيفية.تقدميها.ملدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.

تعقد.هذه.الد�رة.بهدف.تقدمي.خطوات.�اأمثلة.عملية.حول.كيفية.اإعداد.املقرتحات.البحثية،.��ضياغتها..�تعليمات.تف�ضيلية.ب�ضان.امتام.مناذج.مقرتحات.االأبحاث.التابعة.لالإدارة.

العام���ة.ملن���ح.البح���وث،.باالإ�ضاف���ة.اإىل.ممار�ضة.عملية.�تدريبًا.�اقعيًا؛.لتحمي���ل.املقرتحات.البحثية.على.موقع.املدينة.على.ال�ضبكة.االإلكرت�نية.�ق���د.اأقيمت.عدة.د�رات،.�ذلك.على.
النحو.التايل:
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جد�ل.رقم.)5.��.22.(.الد�رات.التدريبية.عن.اإعداد.��ضياغة.املقرتحات.البحثية.عام.1435ه�
من�ضوباتمن�ضوبنياحل�ضورالتاريخالكليةم

-1435/4/92020ه�عمادة.البحث.العلمي1

11-1435/4/1111ه�عمادة.البحث.العلمي.)طالبات(2

عمادة.التعليم.االإلكرت�ين3
-1435/4/1766ه�.�التعليم.عن.بعد

1435/6/9201010ه�كلية.طب.االأ�ضنان4

-1435/6/282020ه�كلية.الهند�ضة5

1435/7/17834835ه�كلية.الطب6

1435/7/2118135ه�كلية.العلوم.التطبيقية7

17811761االإجمايل

2....ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.
.ت�ضع���ي.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.اإىل.ن�ض���ر.ثقافة.البحث.العلمي.�بناء.جمتم���ع.بحثي.�ضحيح.يت�ضارك.فيه.اجلميع.�ل���ذا.فقد.بداأت.الوحدة.تعريف.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.مباهية.

االنتحال.العلمي،.�اأنواعه،.�تدريبهم.على.كيفية.جتنبه.با�ضتخدام.اأحدث.برامج.ك�ضف.االنتحال.العاملية،.�قد.اأُقيَم.لذلك.د�ره.تدريبية.

جد�ل.رقم.)5.��.23.(.الد�رات.التدريبية.عن.االنتحال.العلمي.�كيفية.جتنبه.
من�ضوباتمن�ضوبنياحل�ضورالتاريخالكليةم

1436/2/251368650ه�كلية.الطب1
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3....التدريب.على.كيفية.اإدارة.الفريق.البحثي.
تعق���د.ه���ذه.ال���د�رة.به���دف.تق���دمي.خط���وات.�اأمثل���ة.عملي���ة.ح���ول.كيفي���ة.اإدارة.الفريق.البحث���ي،.�ذلك.بع���د.قبول.مقرتح���ات.االأبح���اث،.�البدء.يف.اإج���راء.البح���ث..�قد.اأقيم���ت.الد�رة..................................................

على.النحو.التايل:

جد�ل.رقم.)5.��.24.(.الد�رات.التدريبية.عن.اإدارة.الفريق.البحثي.عام.1435ه�.
من�ضوباتمن�ضوبنياحل�ضورالتاريخالكليةم

1435/7/2218135ه�كلية.العلوم.التطبيقية.1

�ق���د.ح�ض���ر.ه���ذه.ال���د�رات.م���ا.يق���ارب.ثالثمائ���ة.�ثالث���ون.ع�ضو.هيئ���ة..تدري�س.م���ن.اأق�ضام.�كلي���ات.اأكادميي���ة.خمتلف���ة،.�اأثمرت.ه���ذه.الد�رات.ع���ن.ازدياد.ع���دد.املقرتحات.....................................................
البحثية.املقدمة.اإىل.املدينة.كما.�ضياأتي.الحقًا.

.
4....تاأ�ضي�س.البوابة.االإلكرت�نية.لوحدة.التن�ضيق.�املتابعة.

www.http://isr.uqu.edu.sa/(.نظرًا.للحاجة.املا�ضة.لوجود.موقع.اإلكرت�ين.متميز.لوحدة.التن�ضيق.�املتابعة.فقد.مت.اإن�ضاء.املوقع.االإلكرت�ين.للوحدة.عام.2015م
kacst(..ج���زءًا.م���ن.�ضفح���ة.م�ضتقل���ة.حت���ت.الراب���ط.االإلكرت�ين.ملوقع.عم���ادة.البحث.العلمي.�جامعة.اأم.الق���رى،.�يحتوي.املوقع.على.املعلومات.االأ�ضا�ضي���ة.عن.برامج.الوحدة.
�برام���ج.االإدارة.العام���ة.ملن���ح.البح���وث.باملدين���ة،.�توجيهات.ع���ن.كتابة.املقرتح.البحث���ي،.�قد.بدى.�ا�ضحا.�ج���وب.تطوير.املوق���ع،.اأ�.اإن�ضاء.موقع.اإ�ضايف.اأك���رث.تطورًا.�اأكرث.
احرتافيًا،.�هو.ما.تعمل.عليه.الوحدة.االآن.ليحتوي.املوقع.اجلديد.على.معلومات.اإ�ضافية.ب�ضاأن.امل�ضاريع.القائمة.�التنظيمات.�القوانني..ذات.ال�ضلة،.�يتيح.املوقع.حتميل.ال�ضري.
الذاتي���ة.للباحث���ني،.�االط���الع.على.اأهم.االأحداث.�امل�ضتجدات،.كما.يتيح.االطالع.على.ملخ�ضات.املقرتحات.البحثي���ة.القائمة،.�املعامل.الرئي�ضية.للم�ضاريع،.�املراجعات.العلمية.

للمقاالت.البحثية،.�يوفر.خدمة.حتديث.االأخبار.اليومية،.باالإ�ضافة.اإىل.احتوائه.على.العديد.من.امل�ضتندات.الهامة.التي.ميكن.حتميلها.خلدمة.الباحثني.

اإح�شائيات وحدة التن�شيق واملتابعة :
اإح�ضائيات.امل�ضاريع.املقدمة.�املمولة.�املرفو�ضة.ح�ضب.االأعوام.�معدالت.النجاح.يف.عامي.1434.�1435.ه�.مت.تقدمي.)79(.م�ضر�عًا.لالإدارة.العامة.ملنح.البحوث.من.جامعة.
اأم.القرى..�قد.بداأت.الوحدة.عام.1435.ه.مبراجعة.ما.يرد.اإليها.من.مقرتحات.بحثية.فنيًا.�ماليًا.للتاأكد.من.مطابقتها.لالئحة.دعم.البحوث.�قد.قامت.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.
باإر�ض���ال.امل�ضر�ع���ات.لتحكيمه���ا.علميًا..�قد.اأ��ضت.املدينة.برف�س.)49(.م�ضر�ع���ا.منها،.�متت.املوافقة.على.متويل.بقية.امل�ضاريع.البالغ.عددها.)30(.م�ضر�عا،.�بالتايل.بلغت.
ن�ضبة.جناح.التمويل.احلايل.32.26.%..يف.عام..1434ه�.�زادت.اإىل.41.66.%.يف.عام.1435ه�.�لالإطالع.على.بيان.بتفا�ضيل.املقرتحات.البحثية.املقبولة.يف.م�ضاريع.االإدارة.

العامة.ملنح.البحوث.مبدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.للباحثني.�الباحثات.�طالب.الدرا�ضات.العليا.عامي.1434ه�.�1435ه�..
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�فيما.يلي.العر�س.البياين.جلد�ل.اإجمايل.بيانات.امل�ضاريع:

جد�ل.رقم.)5.��.25.(.اإح�ضائيات.التقدمي.�القبول.�الرف�س.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.من.عام.1431ه�.اإىل.عام.1435ه�.
االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج

اإح�ضائيات.التقدمي.�القبول.�الرف�س.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.التقرير

1434.�1435ه�املدة.الزمنية

عدد.امل�ضاريع��ضع.امل�ضر�ع

1435.ه�1434ه�

3148اإجمايل.عدد.امل�ضاريع.التي.مت.تقدميها.

2128عدد.امل�ضاريع.رف�ضت.

1020عدد.امل�ضاريع.مولت.

41.66.%32.26%ن�ضبة.امل�ضاريع.املقبولة

امل�ضاريع.املقدمة.�املقبولة.�املمولة.من.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.مبدينة.امللك.عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية..حيث.يت�ضح.من.الر�ضم.البياين.االإح�ضائي.اإجمايل.التقدمي.�القبول.
�الرف�س.مل�ضاريع.االإدارة.عامي.1434ه�.�.1435ه�؛.حيث.متت.املوافقة.على.متويل.)30(.م�ضر�عًا،.فيما.مت.رف�س.)49(.م�ضر�عًا.
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جد�ل.رقم.)5.��.26.(..اإجمايل.امليزانيات.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.املمولة.�املرفو�ضة.عامي.1434.�1435ه�.
االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج

اإح�ضاءات.التمويلالتقرير

الت�ضور.االإجمايل.للمبلغ.�امليزانيةالرتتيب

1434.�1435.ه�املدة.الزمنية

��ضع.امل�ضر�ع
اإجمايل.امليزانية.)ريال.�ضعودي(

عدد.امل�ضاريع
املعتمداملطلوب

15.988.57012.141.40730ما.مت.متويله

49.709.197049ما.مت.رف�ضه.

65.697.76712.238.10779االإجمايل..

اإجم���ايل.امليزاني���ات.مل�ضاري���ع.االإدارة.العام���ة.ملنح.البح���وث.املمولة.�املرفو�ضة.عام���ي.1434.�1435.ه�.حيث.يت�ضح.م���ن.الر�ضم.البياين.اإجمايل.امليزاني���ات.للم�ضاريع.التي.مل.

تو�ضي.االإدارة.بدعمها.مقابل.ما.اأقر.دعمها،.�لقد.متت.املوافقة.على.متويل.م�ضاريع.بلغ.املبلغ.االإجمايل.املطلوب.لدعمها.)15.988.570(.ريال.�ضعودي.؛.بن�ضبة.جناح.)%25(.......
�كان.اإجمايل.ما.مت.رف�ضه.)49.709.197(.ريال.�ضعودي.بن�ضبة.)%75(.



261 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.)5.��.27.(.اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنوي.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.عامي.1434.�1435ه�.
االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج

اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنويالتقرير

ترتيب.�ضنويالرتتيب

1434.�1435.ه�املدة.الزمنية

الن�ضبةالتمويل.ال�ضنوي.املعتمد.).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريع.املمولةال�ضنة

53%1435106.448.447.ه�

47%205.692.960االإجمايل..

-3012.141.407االإجمايل..

اإح�ضائي���ات.التموي���ل.ال�ضن���وي.املعتم���د.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.حيث.يت�ضح.من.الر�ضم.البياين.اعتماد.متوي���ل.)30(.م�ضر�ع..حيث.بلغ.التمويل.االإجمايل.لها.يف.

عام���ي.1434ه.�1435ه����.مبل���غ.)12.141.407(.ري���ال.�ضع���ودي..حيث.كان.التمويل.املعتم���د.مبلغ.)6.448.447(.ري���ال.�ضعودي.يف.عام.1434ه����،.مبتو�ضط.ن�ضبة.جناح.................
)53.%(.بينما.كان.التمويل.املعتمد.مبلغ.)5.692.960(.ريال.�ضعودي.يف.عام.1435ه�،.مبتو�ضط.ن�ضبة.جناح.)47.%(.
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اإح�ضائيات.التمويل.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.نوع.البحث.عامي.1434.�.1435ه�..
متكنت.�حدات.التن�ضيق.�املتابعة.بجامعة.اأم.القرى.من.احل�ضول.على.اعتمادات.مالية.يف.ثالث.اأنواع.من.البحوث.�التي.يو�ضحها.اجلد�ل.التايل:

جد�ل.رقم.)5.��.28.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.
ح�ضب.نوع.البحث.عامي.1434.�1435ه�

االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج
اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمدالتقرير
حجم.التمويل.ح�ضب.نوع.البحثالرتتيب

1434.�1435.ه�املدة.الزمنية
الن�ضبةالتمويل.املعتمد).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريع.املمولةنوع.البحث
82%99.986.647بحوث.كبرية.
15%131.786.260بحوث.حمد�دة

3%8368.500بحوث.طالب.درا�ضات.عليا
100%3012.141.407االإجمايل..

جد�ل.رقم.)5.��.29.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.للباحثني.
ح�ضب.نوع.البحث.عامي.1434..�1435ه�

االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج
اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.للباحثنيالتقرير
حجم.التمويل.ح�ضب.نوع.البحثالرتتيب

1434.�1435.ه�املدة.الزمنية
الن�ضبة.من.االإجمايلالتمويل.املعتمد).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريع.املمولةنوع.البحث
72%88.783.347بحوث.كبرية
12.5%101.493.560بحوث.حمد�دة

0.5%147.000بحوث.طالب.درا�ضات.عليا
85%1910.323.907االإجمايل..
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جد�ل.رقم.)5.��.30.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.للباحثات.
ح�ضب.نوع.البحث.يف.عامي.1434.�1435ه�

االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج
اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.للباحثنيالتقرير
حجم.التمويل.ح�ضب.نوع.البحثالرتتيب

1434.�1435ه�املدة.الزمنية
الن�ضبة.من.االإجمايلالتمويل.املعتمد).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريع.املمولةنوع.البحث
10%11.203.300بحوث.كبرية
2.5%3292.700بحوث.حمد�دة

2.5%7321.500بحوث.طالب.درا�ضات.عليا
15%111.817.500االإجمايل
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اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.عامي.1434ه�/1435ه�.
مت.اعتماد.متوي�ل.)30(.م�ض�ر�عًا.ف�ي.خمتلف.البحوث؛.حي�ث.بل�غ.التموي�ل.االإجمال��ي.)12.141.407(.ري�ال.�ض�عودي،.�تو�ض�ح.البيان�ات.اأن.البحوث.الكبرية.�التي.بلغ.عدد.
امل�ضاريع.املمولة.بها.)9(.�ت�ضمل.)8(.للباحثني.�)1(.للباحثات.هي.االأكرب.دعمًا.بتكلفة.)9.986.647(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.مئوية.من.االإجمايل.)82%(.على.الرغم.من.اأنها.
اأق���ل.ع���ددًا.مقارن���ة.بالبحوث.املحد�دة.�التي.بلغ.عدد.امل�ضاريع.املمولة.بها.)13�ت�ضمل.10.للباحثني.�3.للباحث���ات(.دعمًا.بتكلفة.)1.786.260(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.مئوية.

)15%(.يليها.بحوث.طالب.الدرا�ضات.العليا.�بلغ.عدد.م�ضاريعها.ثمانية.م�ضر�عات.�ت�ضمل.:.1.للباحثني.�.7.للباحثات.�بن�ضبة.مئوية.)%3(.

اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنوي.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.عامي.1434ه.�1435ه�..
مت.اعتم���اد.متوي���ل.)30(.م�ض���ر�ع.بحثي.يف.خمتلف.البحوث؛.حيث.بلغ.التمويل.االإجمايل.)12.141.407(.ريال.�ضعودي،.�تو�ضح.البيانات.اأن.البحوث.الكبرية.هي.االأكرب.
دعم���ًا.بتكلف���ة.)9.986.647(.ري���ال.�ضع���ودي،.يليه���ا.البحوث.املحد�دة.بتكلف���ة.).1.786.260(.ريال.�ضعودي.ثم.بحوث.ط���الب.الدرا�ضات.العليا.بتكلف���ة.)368.500(.ريال.

�ضعودي.
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اإح�ضائيات.التمويل.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.املجال.البحثي.عامي.1434.�1435.ه�.
متكن.العديد.من.الباحثني.�الباحثات.بجامعة.اأم.القرى.من.احل�ضول.على.اعتمادات.مالية.يف.عدة.جماالت.بحثية.�اجلد�ل.التايل.يو�ضح.تلك.املجاالت.:

جد�ل.رقم.)5.��.31.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.
ح�ضب.املجال.البحثي.عامي.1434ه�.�1435ه�

االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج

اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.ح�ضب.املجاالت.البحثيةالتقرير

حجم.التمويل.ح�ضب.املجاالت.البحثيةالرتتيب

1434.�1435ه�.املدة.الزمنية

الن�ضبةالتمويل.املعتمد.).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريعاملجال

64%87.730.717جمال.الطب.�ال�ضحة

5%2599.000جمال.االإلكرت�نيات.�االت�ضاالت

4%5513.700جمال.الفيزياء.�الريا�ضيات

17%32.039.300جمال.الطاقة.

1%287.000جمال.الفن.�االآداب.

3%4405.100جمال.الكيمياء...

1%1170.000جمال.البيئة.

1%1151.000جمال.الزراعة

1%2110.000جمال.تقنيات.النانو..

3%2335.590جمال.البناء.�الت�ضييد.

100%3012.141.407االإجمايل.
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اإح�ضائيات.التمويل.املايل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.املجاالت.البحثية.لعامي.1434ه.�1435ه�..
.مت.اعتم���اد.متوي���ل.)30(.م�ضر�ع���ًا.بحثيًا.يف.خمتلف.املجاالت.البحثية.حيث.بلغ.التمويل.االإجم���ايل.)12.141.407(..ريال.�ضعودي،.�تو�ضح.البيانات.�تو�ضح.البيانات.اأن.
جمال.الطب.�ال�ضحة.يعد.االأكرب.دعمًا.�االأكرث.جناحًا.حيث.بلغ.عدد.امل�ضاريع.املمولة.)8(.م�ضاريٍع،.بتكلفة.)7.730.717(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.جناح.قدرها.)64%(.،.يليه.

جمال.الطاقة.�الذي.بلغ.عدد.م�ضاريعه.)3(.م�ضاريع.،.بتكلفة.)2.039.300(.ريال.�ضعودي.�بن�ضبة.جناح.قدرها.)%17(.

إحصائيات التمويل اإلجمالي
المعتمد لمشاريع االدارة العامة

لمنح البحوث )%(

مجال
الصحة والطب

مجال
البناء والتشييد

مجال
تقنيات النانو

مجال
الفن واآلداب

مجال
الكيمياء

مجال
البيئة

مجال
الزراعة

مجال الطاقة

مجال
الفيزياء والرياضيات

مجال
اإللكترونيات واالتصاالت
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اإح�ضائيات.التمويل.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.الكليات.االأكادميية.يف.عامي.1434�1435.ه�..
�ضاركت.جمموعة.كبرية.من.كليات.اجلامعة.يف.التقدمي.للح�ضول.على.متويل.من.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.باإجمايل.متويل.قدره.12.141.407.ريال.�ضعودي.

جد�ل.رقم.)5.��.32.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.
ح�ضب.الكليات.االأكادميية.يف.عامي.1434ه.�1435.ه�.

االإدارة.العامة.ملنح.البحوثالربامج

اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.املعتمد.ح�ضب..الكليات.االأكادمييةالتقرير

حجم.التمويل.ح�ضب.الكليات.االأكادمييةالرتتيب

1434.�1435.ه�املدة.الزمنية

الن�ضبةالتمويل.املعتمد.).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريعالكليات

27%33.356.670الطب

1%1110.000طب.االأ�ضنان

22%22.643.000العلوم.الطبية.التطبيقية

22%132.649.847العلوم.التطبيقية

12%41.415.590الهند�ضة

2%2321.000معهد.خادم.احلرمني.الأبحاث.احلج.�العمرة

1%147.000الرتبية

1%140.000الفنون.�الت�ضاميم

12%31.558.300احلا�ضب.االآيل

100%3012.141.407االإجمايل
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اإح�ضائيات.التمويل.املايل.االإجمايل.املعتمد.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.
ح�ضب.الكليات.االأكادميية.امل�ضاركة.لعامي.1434�1435ه�..

اعتم���د.متوي���ل.)ثالث���ني(.م�ضر�ع���ًا.بحثيًا.يف.خمتلف.البحوث،.حيث.بلغ.التمويل.االإجمايل.)12.141.407(..ريال.�ضعودي،.�تو�ض���ح.البيانات.ت�ضدر.كلية.الطب.حيث.بلغ.

ع���دد.امل�ضاري���ع.املمول���ة.)ثالثة(.م�ضاريع.بتكلفة.)3.356.670.(ريال.�ضعودي.،.متثل.27%.من.اإجم���ايل.قيمة.التمويل،.يليها.كلية.العلوم.التطبيقية.�الذي.بلغ.عدد.م�ضاريعها.
)ثالث���ة.ع�ض���ر(..م�ضر�ع���ًا.بتكلف���ة..)2.649.847.(..ري���ال.�ضع���ودي.متث���ل.22%.م���ن.اإجم���ايل.قيم���ة.التموي���ل.

جد�ل.رقم.)5.��.33.(.الرتتيب.التنازيل.للكليات.االأكادميية.احلا�ضلة.على.متويل.
م�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.يف.عامي.1434ه�.�1435ه�

الن�ضبةالتمويل.املعتمد.).ريال.�ضعودي.(عدد.امل�ضاريعالكليات
%33.356.67027الطب

%132.649.84722العلوم.التطبيقية
22%22.643.000العلوم.الطبية.التطبيقية
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اإح�ضائيات.التمويل.مل�ضاريع.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.ح�ضب.عدد.الباحثني.عامي.1434�1435.ه�..
�ضاركت.جمموعة.كبرية.من.الباحثني.يف.التقدم.للح�ضول.على.متويل.من.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.باإجمايل.متويل.قدره.12.141.407.ريال.�ضعودي.

الن�ضر.العلمي.يف.برامج.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.:
يعترب.ن�ضر.االأبحاث.�امل�ضاركة.يف.املوؤمترات.من.اأهم.خمرجات.الن�ضاط.البحثي.يف.اجلامعة،.فمن.خاللها.ميكن.للموؤ�ض�ضات.البحثية.اأن.تن�ضر.�تتبادل.املكت�ضفات.العلمية.مع.

نظرائهم.يف.جميع.اأنحاء.العامل،.�اجلد�ل.التايل.يو�ضح.البحث.املن�ضور.من.امل�ضر�ع.املنتهي.عام.1434ه.

جد�ل.رقم.)5.��.34.(.البحث.املن�ضور.يف.برامج.االإدارة.العامة.ملنح.البحوث.يف.عام.1434ه�
د..حمدي.يو�ضفالباحث

Fractional order generalized thermoelasticity withالبحث.املن�ضور
variable thermal conductivity

Journal of Vibroengineeringجمالت/مطبوعات.املوؤمتر/عر�س.تقدميي

دي�ضمرب.2014التاريخهند�ضة.ميكانيكيةالتخ�ض�س

النظرة.امل�ضتقبلية.:
الزيادة.املطردة.يف.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�املمولة.خالل.ال�ضنوات.امل�ضمولة.يف.هذا.التقرير.توؤكد.اأن.املجاالت.املذكورة..اأعاله.متثل.نقاط.قوة.يف.جامعة.اأم.القرى،.�اأن.م�ضتقبل.
ه���ذه.املج���االت.�ض���وف.يك���ون.�اعدًا.يف.ال�ضنوات.القادم���ة،.�ي�ضتوجب.اأ�لوية.دعمها.يف.الكليات.املختلف���ة؛.ا�ضت�ضراقًا.بد�رها.يف.تعزيز.مفه���وم.�د�ر.اجلامعة.يف.االقت�ضاد.
املع���ريف،.��ضمان���ًا.لع���دم.تراجع.امل�ضتوى.املرموق.الذي.��ضلت.اإليه..ففر�ضة.تكوين.جمموعات.اأ�.مراك���ز.بحثية.متخ�ض�ضة.اأ�.حا�ضنات.اأعمال.يف.املجاالت.التقنية.املذكورة.

اأعاله.�ضتكون.اأعلى.من.غريها.يف.جميع.املجاالت.
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منح �شابك

نبذة عن الربنامج :
ت�ضجع.عمادة.البحث.العلمي.العلم.�التكنولوجيا.من.خالل.متويل.البحوث.العلمية.�التطورات.التكنولوجية.بطريقة.تدعم.االبتكار..حيث.يهدف.هذا.الربنامج.اإىل.تقدمي.الدعم.
امل���ادي،.�توف���ري.البيئ���ة.املنا�ضب���ة،.�امل�ضجعة.لبث.ر�ح.املناف�ضة،.�التميز.بني.اأع�ضاء.هيئ���ة.التدري�س،.�امل�ضاهمة.يف.حت�ضني.بيئة.البحث.�التطوي���ر.يف.جامعة.اأم.القرى.�تنفذ.

العمادة.اأهدافها.يف.اإطار.ا�ضرتاتيجية.التنمية.التي.ال.غنى.عنها.للتنمية.امل�ضتقبلية.للمملكة.العربية.ال�ضعودية..

�يق���وم.برنام���ج.من���ح.�ضاب���ك.بتقدمي.عدد.من.املن���ح.لتمويل.مقرتحات.بحثية.مبيزانية.اإجمالية.ال.تتج���ا�ز.مائتي.األف.ريال.�ضعودي.بحٍد.اأق�ضى..لدع���م.امل�ضر�ع.البحثي.الواحد.

مل���دة.�ضن���ة.)12.�ضه���رًا(.للباحثني.الذين.تقب���ل.مقرتحاتهم.البحثية.املقدمة.هذا.�يركز.الربنامج.احلايل.على.تعظيم.املنافع.�اال�ضتف���ادة.من.القدرات.البحثية.يف.التطبيقات.�حل.

امل�ضكالت.فعليا.مبا.يلبي.احتياجات.املجتمع.ب�ضكل.اأف�ضل،.�الذي.ي�ضب.اأي�ضا.يف.حم�ضلته.النهائية.يف.دعم.االقت�ضاد.املعريف،.�تلبية.املتطلبات.االجتماعية،.�االقت�ضادية،.
�ال�ضناعية.باململكة.العربية.ال�ضعودية..

اأنواع امل�شروعات املدعومة يف برنامج منح �شابك :
م�ضر�عات.نابعة.عن.احلاجة.:

�تهدف.اإىل.معاجلة.احتياجات.القطاعني.العام.�اخلا�س.يف.جماالت.خمتلفة.مع.مراعاة.الهدف.النهائي.املتمثل.يف.تعزيز.دعم.االقت�ضاد.املعريف.�معاجلة.الق�ضايا.االجتماعية.
�االقت�ضادية.�ال�ضناعية.الوطنية.

يتوجب.على.الباحث.تقدمي.�ضرح.م�ضتفي�س.عن.نوعية.امل�ضكلة.املراد.درا�ضتها،.�كيفية.حتديدها،.�الفئة.املتاأثرة.بها.يف.املقرتح.البحثي،.�اأن.يو�ضح.بخطوات.علمية.مدر��ضة.

مقنعة.كيف.ميكن.اال�ضتفادة.من.نتائج.امل�ضر�ع.للم�ضاهمة.يف.تقدمي.احللول.الفعالة.لهذه.امل�ضكلة.حيث.�ضيخ�ضع.املقرتح.املقدم.من.الباحثني.اإىل.حتكيم.د�يل.دقيق.يقرر.من.
خالله.مدى.اجلد�ى.امل�ضتفادة.من.الدرا�ضة.املقدمة،.�مدى.ا�ضتحقاقها.للدعم.املايل.من.عدمه.

االأ�لويات.البحثية.:
البد.اأن.تعالج.املقرتحات.البحثية.م�ضكلة.اإجتماعية.اأ�.اقت�ضادية.اأ�.�ضناعية.ملحة.كما.البد.اأن.يكون.املقرتح.البحثي.املقدم.�ضمن.املجاالت.البحثية.التي.اقرتحت.من.قبل.عمادة.

البحث.العلمي.�التي.اختريت.من.قبل.الباحثني.عند.التقدمي.على.املوقع.االإلكرت�ين.ملنح.�ضابك.
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االأبحاث.االإبتكارية.:
يق�ضد.باالبتكار.هنا.االبتكار.التكنولوجي.ملنتج.يخدم.فئة.من.امل�ضتفيدين.مبا.يدعم.التطور.ال�ضناعي.باململكة..

�ته���دف.املن���ح.االبتكاري���ة.اإىل.متوي���ل.امل�ضاريع.التي.يكون.نتاجها.عبارة.عن.ابتكار.علمي.ملمو�س.)مثال:.منوذج.جله���از.اإلكرت�ينPrototype(.قابل.للتحويل.اإىل.منتج.
�ضناعي.على.اأر�س.الواقع.مبا.ي�ضاهم.يف.تاأ�ضي�س.�ضراكات.مع.القطاع.اخلا�س.�.ينعك�س.اإيجابًا.على.ال�ضناعات.املحلية.يف.اململكة..

يتوجب.على.الباحث.تقدمي.م�ضح.�ضامل.من.خالل.املقرتح.البحثي.يو�ضح.فيه.اأ�ضالة.فكرة.االبتكار.مع.حتديد.الفئات.امل�ضتفيدة.منها.�حتديد.اجلد�ى.االقت�ضادية.املتوقعة.من.

ت�ضنيع.النموذج.املقرتح.اإ�ضافة.اإىل.ذلك،.يتحتم.على.الباحث.تقدمي.ت�ضور.مبدئي.عن.ال�ضراكات.املمكن.عقدها.مع.القطاع.اخلا�س.مبا.يخدم.ت�ضنيع.�ت�ضويق.املنتج.املنبثق.

م���ن.امل�ض���ر�ع.البحث���ي..حيث.�ضيخ�ضع.املق���رتح.املقدم.من.الباحثني.اإىل.حتكيم.د�يل.دقيق.يقرر.من.خالله.اأ�ضالة.االبتكار.�م���دى.اأهمية.املنتج.املقرتح.ت�ضميمه.يف.امل�ضر�ع.
�اجلد�ى.امل�ضتفادة.منه.اقت�ضاديا.�تقييم.االأ�ض�س.العلمية.امل�ضتخدمة.يف.الت�ضميم.�مدى.ا�ضتحقاقها.للدعم.من.عدمه.

االأ�لويات.البحثية.:
الب���د.اأن.يك���ون.املق���رتح.البحث���ي.املق���دم.�ضم���ن.املج���االت.البحثية.التي.اقرتحت.م���ن.قبل.عمادة.البح���ث.العلمي.�التي.يت���م.اختيارها.من.قب���ل.الباحثني.عند.التق���دمي.على.املوقع.

االإلكرت�ين.ملنح.�ضابك.على.اأن.يكون.يف.التخ�ض�ضات.الطبية.�الهند�ضية.�العلوم.فقط.

اأبحاث.توطني.التقنيات.�التطوير.:
مت���ول.ه���ذه.املن���ح.املقرتحات.البحثية.التي.ت�ضهم.يف.توطني.التقنيات.احلديثة.امل�ضتخدمة.عامليا.يف.�ضتى.املج���االت.املعرفية.�بخا�ضة.الطبية.�الهند�ضية.�الزراعية.�االجتماعية.
�التعليمي���ة.باالإ�ضاف���ة.اإىل.تطوي���ر.النماذج.املحاكية،.للتقنيات.امل�ضتخدم���ة.عامليا.مبا.يتوائم.مع.البيئة.�ثقافة.املجتمع.ال�ضعودي..يتوجب.على.الباحث.تقدمي.م�ضح.�ضامل.�كامل.
عن.التقنيات.املراد.توطينها.اأ�.دعم.تطويرها،.�االأ�ض�س.العلمية.التي.من.خاللها.�ضيتم.تبني.هذه.التقنيات.داخل.اململكة.العربية.ال�ضعودية.مع.عر�س.اأنواع.املحا�ر.التي.�ضيتم.
درا�ضته���ا.للتاأك���د.م���ن.موائمة.هذه.التقنيات.للتطبيق.يف.ظل.املعطيات.املحلي���ة..اإ�ضافة.اإىل.ذلك.يتوجب.على.الباحث.اإي�ضاح.اجلد�ى.االقت�ضادية.من.توطني.اأ�.تطوير.التقنيات.

املراد.ا�ضتريادها.يف.امل�ضر�ع.البحثي.�حتديد.الفئة.امل�ضتفيدة.منها.

االأ�لويات.البحثية.:
الب���د.اأن.يك���ون.املق���رتح.البحث���ي.املق���دم.�ضم���ن.املج���االت.البحثي���ة.الت���ي.مت.اقرتاحه���ا.م���ن.قب���ل.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.�الت���ى.يت���م.اختيارها.م���ن.قب���ل.الباحثني.عن���د.التقدمي..............................................................

علىاملوقع.االإلكرت�ين.ملنح.�ضابك.
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�شروط تقدمي مقرتح بحثي لربنامج منح �شابك :
• يجب.اأال.يكون.البحث.قد.مت.اإجنازه.م�ضبًقا.كلًيا.اأ�.مت.تقدميه.جلهة.متويل.اأخرى.	

• 	.www.dsr.uqu.edu.sa.ُيقدم.املقرتح.البحثي.مف�ضاًل.على.نظام.التقدمي.االإلكرت�ين.اخلا�س.بعمادة.البحث.العلمي.�املوجود.على.موقع.عمادة.البحث.العلمي

• يجب.اأال.يتجا�ز.�ضقف.امليزانية.املطلوبة.مائتي.األف.ريال.�ضعودي.	

• يجب.اأال.تتجا�ز.مدة.امل�ضر�ع..اثنتى.ع�ضرة..�ضهًرا.	

• يج���ب.اأن.يك���ون.احل���د.االأق�ضى.للبحوث.التي.ميكن.للباحث.امل�ضاركة.فيها.�ضمن.الفري���ق.البحثي.)باحث.رئي�س،.باحث.م�ضارك،.باحث.م�ضاعد.اأ�.م�ضت�ضار(.�ضمن.منح.�ضابك.	
بحث.�احد.فقط.مع.مراعاة.ال�ضوابط.املالية.املعمول.بها.

• يج���ب.اأن.يك���ون.الباح���ث.الرئي�س.من.من�ضوبي.جامع���ة.اأم.القرى.بينما.ميكن.اأن.يكون.الباحث.امل�ضارك.اأحد.من�ضوبي.اجلامعات.ال�ضعودية.كما.ي�ضرتط.�جودهم.داخل.اململكة،.	
�يجب.اأن.يتم.ا�ضتخدام.اإمييالتهم.الر�ضمية.اجلامعية.فقط.

• باالإمكان.اال�ضتعانة.)اإن.لزم.االأمر(.بفنيني.�م�ضاعدي.باحثني.�بقية.القوى.العاملة.من.خارج.اجلامعة.على.اأن.يكونوا.داخل.اململكة.	

• يجب.اأن.يكون.الباحث.الرئي�س.�امل�ضاركني.من.حملة.الدكتوراه،.�اأن.يكونوا.مثبتني.على.رتبة.اأ�ضتاذ.م�ضاعد،.اأ�ضتاذ.م�ضارك،.اأ�.اأ�ضتاذ.	

• اأع�ضاء.الفريق.البحثي.)باحث.رئي�س،.م�ضارك،.م�ضت�ضار(.باالإمكان.اأن.يكونوا.من.االأع�ضاء.ال�ضعوديني.�املتعاقدين.مع.مراعاة.القواعد.املالية.املعمول.بها.	

• يف.حال.اال�ضتعانة.مب�ضت�ضار.يجب.اأن.يكون.على.رتبة.اأ�ضتاذ.فقط،.�ميكن.ان.يكون.من.داخل.اأ�.خارج.اململكة.	

• اإذا.متت.املوافقة،.فالبد.من.التوقيع.على.مناذج.التعهد.املحددة.من.قبل.العمادة.	

• ال.حتت�ضب.االأبحاث.املن�ضورة.قبل.تاريخ.بداية.امل�ضر�ع.�ضمن.اإجنازات.امل�ضر�ع.	

• يج���ب.اأال.يك���ون.عل���ى.املتق���دم.مالحظ���ات.يف.م�ضاري���ع.�ضابق���ة.متع���رثة.اأ�.تتعل���ق.باالأمان���ة.العلمي���ة.�ض���واء.يف.امل�ضاري���ع.املمول���ة.م���ن.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.اأ�.مدين���ة.املل���ك....................................................................................	
عبد.العزيز.للعلوم.�التقنية.

• تعد.امليزانية.املعتمدة.من.قبل.العمادة.هي.امليزانية.التي.حتدد.املبالغ.املخ�ض�ضة.لل�ضرف.على.البحث.�يتم.العمل.مبوجبها،.�لي�س.بال�ضر�رة.اأن.تكون.هي.نف�س.امليزانية.التي.	
طلبت.حال.تقدمي.املقرتح.البحثي.
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حتكيم املقرتحات البحثية لربنامج منح �شابك :
�ضيتم.اتخاذ.اخلطوات.التالية.على.املقرتح.البحثي.قبل.ار�ضاله.للتحكيم.اخلارجي:.

1. فح�س.املقرتح.البحثي.فنيا.للتاأكد.من.اكتمال.جميع.عنا�ضره..

2. فح�س.املقرتح.البحثي.للتاأكد.من.�ضموله.داخل.االأ�لويات.املحددة..

3. فح�س.امليزانية.للتاأكد.من.توافقها.مع.�ضر�ط.امليزانية.املو�ضوعة.من.قبل.عمادة.البحث.العلمي...

4. فح����س.اال�ضت���الل.االأدب���ي.با�ضتخدام.برنامج.iThenticate.مع.الو�ضع.يف.االعتبار.عدم.�ج���ود.اأي.ن�ضبة.ا�ضتالل.اأعلى.من.25%.�يف.حال.جتاأ�ز.هذه.الن�ضبة.فلعمادة..
البحث.العلمي.تطبيق.العقوبة.التي.تراها.منا�ضبه.بحق.الفريق.البحثي.�التي.قد.ت�ضل.اإىل.احلرمان.من.التقدمي.على.اأي.مقرتحات.بحثيه.ملدة.عامني.

امليزانية واآليات ال�شرف لربنامج منح �شابك :
يجب.اأال.تزيد.امليزانية.املعتمدة.للم�ضر�ع.عن.مائتي.األف.ريال.�ضعودي.مع.االلتزام.بالبنود.املقرتحة.يف.القواعد.احلاكمة،.�ما.تقره.عمادة.البحث.العلمي.

ت�ضرف.املبالغ.املخ�ض�ضة.للم�ضر�ع.على.النحو.االآتي:
يج���وز.ال�ض���رف.عل���ى.جميع.بنود.امليزانية.)ما.عدا.الفريق.البحثي(.بح�ضب.توفر.م�ضتن���دات.اال�ضتحقاق.�الفواتري.املعتمدة.�املطبوعة.�التي.البد.اأن.حتتوي.على.ا�ضم.�عنوان.
�ال�ضجل.التجاري.لل�ضركة.مع.توقيعها.من.املوظف.امل�ضئول.�ختمها.بختم.ال�ضركة..لن.تقبل.فواتري.بتواريخ.�ضابقة.لتاريخ.بداية.امل�ضر�ع..كذلك.ميكن.ال�ضراء.مبوجب.حم�ضر.
الت�ضعرية.�خطاب.التعميد.بتوقيع.عميد.البحث.العلمي.اأ�.من.ينيبه،.�ذلك.�ضواء.بال�ضراء.من.داخل.اململكة.اأ�.خارجها،.�على.الباحث.الرئي�س.اأن.يقدم.فواتري.اأ�ضلية.معتمدة.

من.جهة.البيع.

باق���ي.امل�ضتحق���ات.الت���ي.ت�ضم���ل.مكاف���اآت.الباحث.الرئي����س،.الباحث.امل�ضارك.)اإن.�ج���د(،.امل�ضت�ضار)اإن.�ج���د(.ت�ضرف.بعد.قبول.كٍل.م���ن.التقريرين.الفني،.�امل���ايل.النهائيني،......................................
�الذين.يجب.اأن.يتزامنا.مع.انتهاء.مدة.امل�ضر�ع.
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منح املجل�س الثقايف الربيطاين

نبذة عن برنامج املنح : 
يخ���ول.برنام���ج.املجل����س.الثق���ايف.الربيطاين.ال�ضيف���ي.الأبحاث.ما.بعد.الدكت���وراه.للمخت�ضني.يف.اجلامعات.ال�ضعودي���ة.�املوؤ�ض�ضات.البحثية.االأخرى.العم���ل.جنبًا.اإىل.جنب.مع.

نظرائهم.يف.اململكة.املتحدة..�يتيح.هذا.الربنامج.لهم.فر�ضة.التعرف.على.طرق.���ضائل.البحث.يف.اململكة.املتحدة،.باالإ�ضافة.اإىل.جودة.التعليم.العايل.الربيطاين.

�يتلق���ى.ه���ذا.الربنام���ج.الفري���د.من.نوعه.بالن�ضب���ة.للمملكة.العربية.ال�ضعودية.الدعم.امل���ايل.�ضنويًا.من.�ضركة."بي.اإي���ه.اإي.�ضي�ضتمز" اململكة.العربي���ة.ال�ضعودية،.�يديره.املجل�س.
الثقايف.الربيطاين.باإ�ضراف.�زارة.التعليم.العايل.ال�ضعودية.

كيف يجري الربنامج من طرف املجل�س الثقايف الربيطاين :
يت���م.تر�ضي���ح.باح���ث.للربنامج.ال�ضيفي.الأبحاث.ما.بعد.الدكتوراه،.ثم.يقوم.الباح���ث.بالتوا�ضل.مع.مركز.بحثي.منا�ضب.لتخ�ض�ضه.يف.اململكة.املتحدة..�ميكن.للمجل�س.الثقايف.
الربيط���اين.اأن.يوف���ر.الدع���م.�الن�ض���ح.فيما.يتعل���ق.باختيار.املوؤ�ض�ضة.فيما.يتنا�ض���ب.�االهتمامات.البحثية.لل�ضخ����س.املر�ضح..�يتبع.ذلك.ترتيبات.الزي���ارة.�العمل.مع.املوؤ�ض�ضة.

البحثية.يف.اململكة.املتحدة.�التي.يقوم.بها.الباحث.بنف�ضه،.حيث.ت�ضتغرق.الزيارة.من.8-12.اأ�ضبوعًا.خالل.املدة.من.يونيو.اإىل.�ضبتمرب.

�يح�ض���ل.كل.باح���ث.عل���ى.منح���ة.قدره���ا.5250.جنيه���ًا.اإ�ضرتليني���ًا.)ُيدفع.له.مبلغ.4250.جنيه���ًا.ا�ضرتلينيًا.قب���ل.ال�ضفر.اإىل.اململكة.املتح���دة.�االألف.املتبقية.عت���د.تقدمي.التقرير.
النهائي(،.�ذلك.لتغطية.تكاليف.ال�ضفر.�اأية.نفقات.اأخرى.متعلقة.باالإلتحاق.بالربنامج.

نتائج الربنامج ال�شيفي لأبحاث ما بعد الدكتوراه :
تن�ض���ر.النتائ���ج.يف.معظ���م.ح���االت.التعا�ن.البحث���ي.يف.املجالت.املتخ�ض�ض���ة..�ينتج.عن.الربنامج.العدي���د.من.جمموعات.العم���ل.امل�ضرتكة.�احللقات.الدرا�ضي���ة،.�كذلك.تبادل.

املوظفني.بني.اجلامعات.يف.اململكة.املتحدة.�اململكة.العربية.ال�ضعودية.
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وكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية

نبذة عن الوكالة :
اأن�ضئت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.بعد.قرار.معايل.مدير.اجلامعة.بتاريخ.1436/3/12ه�.املت�ضمن.نقل.املراكز.البحثية.من.معهد.البحوث.

�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.اإىل.عمادة.البحث.العلمي..

مهام الوكالة :
تهت���م.الوكال���ة.ب���اإدارة.�ضوؤ�ن.املراكز.البحثية..)ت�ضعة.مراكز.بحثية(.عن.طريق.املجل����س.التن�ضيقي.بني.املراكز.�ذلك.ملراجعة.خططها.اال�ضرتاتيجية..�حتديد.

االأ�لويات.البحثية.التي.تتلخ�س.يف.ثالثة.اجتاهات:
1. االأبحاث.التي.تلبي.اال�ضرتاتيجية.الوطنية.�ا�ضرتاتيجية.اجلامعة..

2. االأبحاث.التي.تخدم.اأهداف.الكليات.التي.متثلها.املراكز...

3. االأبحاث.التي.ت�ضتجيب.لالحتياجات.الوطنية.�االجتماعية.امللحة.�الطارئة..

كم���ا.تهت���م.الوكال���ة.بتعزيز.بناء.اخلربات.�القدرات.العلمي���ة.املتخ�ض�ضة.�املتكاملة.لتكون.هذه.املراكز.بوؤر.اإ�ضعاع.علمي.�مراجع.بحثية.يف.تخ�ض�ضاتها.على.امل�ضتوى.الوطني.
�العاملي.للح�ضول.على.التمويل.البحثي.من.اجلامعة.اأ�.خارجها.عن.طريق.برامج.التمويل.املتاحة.

�بجانب.اهتمام.الوكالة.باملراكز.البحثية.ت�ضرف.الوكالة.على.منح.ت�ضجيل.برنامج.املجموعات.البحثية.�هو.برنامج.بحثي.متميز.متوله.العمادة.لت�ضجيع.املتميزين.من.اأع�ضاء.هيئة.

التدري�س.ممن.لهم.�ضجل.اإجنازي.يف.البحوث.�الن�ضر.لبناء.جمموعات.بحثية.تتاألف.من.الباحثني.املتخ�ض�ضني.ذ�ي.اخلربة.تركز.يف.اأعمالها.على.جمال.معني.من.املعرفة،.مما.

ميكنهم.من.جذب.طالب.الدرا�ضات.العليا.�باحثي.ما.بعد.الدكتوراه.للم�ضاركة.يف.االأبحاث.�بناء.�ضراكات.بينية.مع.املجموعات.الوطنية.االأخرى.�املجموعات.البحثية.العاملية..هذا.

�تتكون.املجموعة.البحثية.من.فريق.بحثي.ي�ضم.اأربعة.على.االأقل.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.ذ�ي.اخلربة.يف.تخ�ض�س.حمدد.اأ�.عدة.تخ�ض�ضات.تتكامل.لتخدم.توجه.
�نطاق.عمل.املجموعة.البحثية،.كما.ميكن.اأن.ت�ضم.م�ضاعدي.باحثني.اإن.لزم.االأمر،.�ذلك.�فق.ال�ضر�ط.الداخلية.لعمادة.البحث.العلمي.يف.جامعة.اأم.القرى.
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املراكز البحثية بالوكالة :

جد�ل.رقم.)5.��.35.(.املراكز.البحثية.بوكالة.عمادة.البحث.العلمي.
ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية

ا�ضم.املركزم

مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.1

مركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.2

مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.3

مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.4

مركز.بحوث.اللغة.العربية.�اآدابها.5

مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.6

مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية.7

مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.8

مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.9
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وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�شي العلمية

مهام وكالة الكرا�شي العلمية :
تتوىل.�كالة.الكرا�ضي.العلمية.يف.عمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.االإ�ضراف.على.متابعة.�تنفيذ.اأعمال.الكرا�ضي.العلمية.�مراجعة.التقارير.الد�رية.
املالية.�م�ضتندات.ال�ضرف.املقدمة.من.قبل.م�ضريف.الكرا�ضي.العلمية.�متابعة.طلبات.الدعم.املرفوعة.للممولني..باالإ�ضافة.اإىل.متابعة.اإعداد.التقرير.ال�ضنوي.
ع���ن.االإجن���ازات.املتحقق���ة.�تقدم.�ضري.العمل.�حتديث.املوؤ�ضرات.العلمية.�التقنية.ذات.العالقة.بهدف.تعزيز.�تنمية.�تطوير.نظم.�اآليات.العمل.البحثي.�رفع.

كفاءات.االأداء.�ر�ح.االإنتاجية.مبا.يحقق.تطلعات.اجلامعة.�ر�ضى.املمولني..�تتوىل.القيام.بالعديد.من.املهام.من.بينها:
1. اإعداد.عقود.اإن�ضاء.الكرا�ضي.العلمية..

2. تنفيذ.القواعد.�االإجراءات.النظامية.املنظمة.ل�ضري.اأعمال.الكرا�ضي.العلمية..

3. متابعة.اإ�ضدار.التقارير.ال�ضنوية.اخلا�ضة.باأداء.الربنامج..

4. متابعة.�اإجناز.ما.يرد.من.امل�ضرفني.على.الكرا�ضي.العلمية.يف.كل.ما.يتعلق.باإدارات.اجلامعة.املختلفة..

5. مراجعة.ميزانيات.الكرا�ضي،.�كذلك.تقاريرها.املالية.�رفعها.للجنة.العليا..

6. الت�ضويق.لبع�س.برامج.الكرا�ضي.العلمية.�التوا�ضل.مع.اجلهات.املمولة..

7. متابعة.حتديث.بيانات.برامج.الكرا�ضي.العلمية.على.املوقع.االإلكرت�ين.اخلا�س.بها..

8. اإعداد.�تطبيق.معايري.تقومي.اأداء.الكرا�ضي.العلمية..



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ278

الكرا�شي العلمية يف جامعة اأم القرى :

ا�ضم.الكر�ضي.العلميم

كر�ضّي.امللك.�ضلمان.لدرا�ضات.تاريخ.مّكة.املكّرمة.1

كر�ضّي.امللك.عبدالله.للقراآن.الكرمي.2

كر�ضّي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائّية.مبنطقة.مّكة.املكّرمة.3

كر�ضّي.معايل.د..حمّمد.عبده.ميايّن.الإ�ضالح.ذات.البنْي.4

كر�ضّي.حمّمد.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.5

كر�ضّي.ال�ّضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.6

كر�ضّي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ّضيخ.�ضر�ر.الّزايدّي.الأمرا�س.املفا�ضل.�الّر�ماتيزم.7

كر�ضّي.الرّب.للخدمات.االإن�ضانّية.8
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التعريف بالكر�شي :
ج���اء.تاأ�ضي����س.كر�ض���ي.املل���ك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضع���ود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.يف.جامعة.اأم.الق���رى.اهتمامًا.من.�ضموه.بعلم.التاريخ،.�دعم���ًا.للدرا�ضات.التاريخية.
�بخا�ض���ة.تاري���خ.مدين���ة.مك���ة.املكرم���ة،.الكعب���ة.�احل���رم.�امل�ضاع���ر.�ال�ضعائ���ر.�االآيات،.املح���ج.�املعتم���ر،.دار.البعثة.�مهب���ط.الوحي،.مه���وى.االأفئ���دة.�قبلة.امل�ضلم���ني،.�تاأتي.
ه���ذه.املب���ادرة.الكرمي���ة.م���ن.�ضم���وه.ا�ضتم���رارًا.جلهوده.يف.خدمة.التاري���خ.الوطني.�االإ�ضالم���ي،.ملا.عرف.عن.�ضموه.م���ن.حب.للتاريخ.�عناي���ة.باملوؤرخني،.�اهتمام���ًا.بهذا.العلم.........................................................................................................

قراءًة.�نقدًا.�متابعًة.�ر�ايًة.�ت�ضنيفًا.�دعمًا.

�م���ن.مظاه���ر.هذا.االهتم���ام.رئا�ضة.�ضموه.ملجل�س.اإدارة.دارة.امللك.عبدالعزيز.�رئا�ضته.الفخرية.للجمعية.التاريخية.ال�ضعودية،.�رعايته.لعدد.من.الند�ات.�اللقاءات.العلمية.عن.

تاري���خ.اململك���ة.العربي���ة.ال�ضعودي���ة.�تاريخ.اجلزيرة.العربية،.�ال.�ضك.اأن.جائزة.�ضموه.لدرا�ضات.تاريخ.اجلزيرة.العربية.�ضاه���ٌد.على.مدى.اهتمام.�ضموه.التاريخي،.االأمر.الذي.
حق.لنا.معه.اأن.ن�ضف.�ضموه.ب��."اأمري.املوؤرخني".

��ضيك���ون.ه���ذا.الكر�ض���ي.مكم���اًل.لد�ر.مركز.تاريخ.مكة.املكرمة.�دارة.امللك.عبدالعزي���ز.يف.خدمة.التاريخ.الوطني.�االإ�ضالمي.كما.اأن.�ضراك���ة.دارة.امللك.عبدالعزيز.مع.جامعة.

اأم.القرى.يف.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.�ضتكون.اإثراءًا.حلركة.الفكر.التاريخي.�ملهمًة.ال�ضتجالء.القيم.العظيمة.يف.تاريخ.�طننا.العزيز.
اململكة.العربية.ال�ضعودية.خا�ضة،.�تاريخ.اجلزيرة.العربية.�التاريخ.االإ�ضالمي.عامة،.�منارة.الهدى.�النور.مكة.املكرمة.

�ال�ض���ك.اأن.�ضراك���ة.جامع���ة.اأم.الق���رى.م���ع.ال���دارة.متث���ل.م���ن.�ج���ٍه.اآخ���ر.رغبته���ا.يف.تعزي���ز.ال�ضراك���ة.املجتمعي���ة.م���ن.خ���الل.كرا�ض���ي.البح���ث.يف.حتقي���ق.ر�ضالته���ا.العلمي���ة........................................................................
�حتقيق.التميز.�االإبداع.البحثي.

�تتمث���ل.اأهمي���ة.ه���ذا.الكر�ض���ي.يف.جمعه.ب���ني.رمزين.�ضلمان.�مكة،.�ا�ضرتاك.جامعة.اأم.الق���رى.�الدارة.يف.القيام.على.اأمره،.مما.يجعل.ال���كل.ي�ضت�ضرف.لهذا.الكر�ضي.النجاح..............................
يف.حتقيق.اأهدافه،.�اإجناز.براجمه،.�متيز.درا�ضاته.

تاريخ الإن�شاء :
ن�ض���اأ.كر�ض���ي.املل���ك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضع���ود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.ا�ضتنادًا.للمادة.)20/18(.من.نظام.جمل����س.التعليم.العايل.�اجلامعات.بناء.على.موافقة.جمل�س.
جامع���ة.اأم.الق���رى.بالق���رار.يف.جل�ضت���ه.اخلام�ض���ة.بتاري���خ.1431/6/26ه.املواف���ق.2010/6/9م.على.)برنام���ج.كرا�ضي.البحث(.�قواع���ده.املقرتحة...�بناء.علي���ه.فقد.مت.بتاريخ.
1432/3/24ه.املوافق.2011/2/28م.توقيع.اتفاقية.عقد.اإن�ضاء.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.بني.جامعة.اأم.القرى.�ميثلها.معايل.
مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.بكري.ع�ضا�س.�دارة.امللك.عبدالعزيز،.�ميثلها.معايل.االأمني.العام.الدكتور.فهد.بن.عبدالله.ال�ضماري.�بداأ.العمل.يف.الكر�ضي.يف.حينه.
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ممول الكر�شي :
�زارة.التعليم.العايل.

امل�شرف على الكر�شي:
د..عبدالله.بن.ح�ضني.ال�ضريف.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
خم�س.مائة.األف.ريال.�ضعودي.

اأهمية الكر�شي :
تنبع.اأهميته.من.كونه.دعمًا.للدرا�ضات.التاريخية.�بخا�ضة.تاريخ.مدينة.مكة.املكرمة،.الكعبة.�احلرم.�امل�ضاعر.�ال�ضعائر.�االآيات،.مهوى.االأفئدة.�قبلة.امل�ضلمني.

الروؤية:
الريادة.يف.خدمة.تاريخ.مكة.املكرمة.درا�ضًة.�حتقيقًا.�ن�ضرًا،.�االإ�ضهام.يف.تعميق.املعرفة.بتاريخها.عرب.الع�ضور.

الر�شالة:
درا�ضة.تاريخ.مكة.املكرمة.�فق.منهج.تاريخي.�ضحيح،.�اآليات.بحثية.اأ�ضيلة.�حديثة.
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اأهداف  الكر�شي :
• الهدف.العام:	

خدمة.تاريخ.مكة.املكرمة..
• االأهداف.الفرعية:	

1. خدمة.تاريخ.مكة.املكرمة.�اإبرازه،.�دعم.البحث.العلمي،.�تعميق.الفكر.التاريخي..
2. درا�ضة.تاريخ.مكة.املكرمة.�متويل.امل�ضاريع.البحثية.فيه..
3. حتقيق.م�ضادر.التاريخ.املكي..
4. ترجمة.املوؤلفات.يف.التاريخ.املكي..
5. ن�ضر.امل�ضنفات.يف.التاريخ.املكي..
6. اأن.يك���ون.الكر�ض���ي.حلق���ة.��ض���ل.ب���ني.االأكادميي���ني.�الباحث���ني.يف.ق�ض���م.التاري���خ.بجامع���ة.اأم.الق���رى.�مرك���ز.تاري���خ.مك���ة.املكرم���ة.�املدين���ة.املن���ورة.�مكم���اًل.ل���د�ر.املرك���ز،.....................................................

�رافدًا.لدارة.امللك.عبدالعزيز.يف.خدمة.التاريخ.الوطني.
7. عقد.�ضراكة.بحثية.�ا�ضت�ضارية.مع.املراكز.العلمية.�القطاعات.احلكومية.�االأهلية.يف.جماالت.اخت�ضا�س.الكر�ضي..
8. عقد.اللقاءات.�املنا�ضط.العلمية.يف.حقل.التاريخ.املكي..
9. دعم.طالب.الدرا�ضات.العليا.بق�ضم.التاريخ،.�الباحثني.يف.تاريخ.مكة.املكرمة.�االإ�ضهام.يف.اأعمال.مو�ضوعة.احلج.�احلرمني.ال�ضريفني..
اإثراء.د�ر.اجلامعة.العلمي.يف.خدمة.املجتمع،.�تفعيل.الد�ر.املجتمعي.يف.دعم.البحث.الهادف...10
توجيه.البحث.يف.خدمة.املجتمع.بدرا�ضة.الق�ضايا.التاريخية.�االإ�ضهام.يف.حل.امل�ضكالت...11
توجيه.البحث.التاريخي.اإىل.ا�ضتقراء.املا�ضي.خدمًة.للحا�ضر.�ا�ضت�ضرافًا.للم�ضتقبل...12
اأن.تكون.جامعة.اأم.القرى.مرجعًا.لتاريخ.مكة.املكرمة...13
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منجزات الكر�شي :

جد�ل.رقم.)5.��.36.(.د�رات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبد.العزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الد�رة

تخريج.املر�يات.التاريخية.
اأ.د/.�ضعدي.بن.حممد.الها�ضمي�احلكم.عليها

قاعة.ال�ضيخ.عمر.ال�ضبيل
.للطالب." قاعة.اجلفايل." )1(.
مقر.عمادة.الدرا�ضات.اجلامعية.
�عرب.ال�ضبكة.التلفزيونية.املغلقة

2تنظيمالكر�ضي

طالب.�طالبات.الدرا�ضات.

العليا.ب�ضكل.عام.�التاريخ.
ب�ضكل.خا�س،.�اأع�ضاء.
�ع�ضوات.هيئة.التدري�س

1433/6/14ه�

تخريج.املر�يات.التاريخية.
د..عبد.الرزاق.بن.مو�ضى.الوالب�ضل�احلكم.عليها

قاعة.ال�ضيخ.عمر.ال�ضبيل.
للطالب." قاعة.اجلفايل." )1(.
مقر.عمادة.الدرا�ضات.اجلامعية
.�عرب.ال�ضبكة.التلفزيونية.املغلقة

2تنظيمالكر�ضي

طالب.�طالبات.الدرا�ضات.

العليا.ب�ضكل.عام.�التاريخ.
ب�ضكل.خا�س.،.�اأع�ضاء.
�ع�ضوات.هيئة.التدري�س

1433/6/15ه�

تخريج.املر�يات.التاريخية.
د..حممد.بن.�ضامل.ال�ضلمي�احلكم.عليها

قاعة.ال�ضيخ.عمر.ال�ضبيل
.للطالب." قاعة.اجلفايل." 

مقر.عمادة.الدرا�ضات.اجلامعية.
�عرب.ال�ضبكة.التلفزيونية.املغلقة

2تنظيمالكر�ضي

طالب.�طالبات.الدرا�ضات.

العليا.ب�ضكل.عام.�التاريخ.
ب�ضكل.خا�س.،.�اأع�ضاء.
�ع�ضوات.هيئة.التدري�س

1433/6/16ه�

جد�ل.رقم.)5.��.37.(.ند�ات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهاعنوان.الند�ة

22-2/23/.1435ه�عامة16تنظيمالكر�ضيجامعة.اأم.القرىالطوافة.�املطوفني

جد�ل.رقم.)5.��.38.(.موؤمترات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.عقدهانوع.امل�ضاركةمكان.عقدهاعنوان.املوؤمتر

12-1435/7/13ه�ح�ضورجامعة.امللك.�ضعودامللتقى.الثالث.للكرا�ضي.العلمية.باململكة

جد�ل.رقم.)5.��.39.(.حما�ضرات.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املحا�ضرةعنوان.املحا�ضرة

جمموعة.اأ�راق.
�ضنوك.هور.خورنيه.

عن.مكة.املكرمة.املحفوظة.
بجامعة.اليدن.بهولندا

الدكتور.اأرنود.فر�ليك.الباحث.
�املوؤرخ.يف.الدرا�ضات.ال�ضرقية.
رئي�س.ق�ضم.املجموعات.اخلا�ضة.
مبكتبة.جامعة.اليدن.بهولندا

قاعة.امللك.عبدالعزيز.التاريخية
3تنظيمالكر�ضي)رجال.�ن�ضاء(

دعوة.عامة،.�اأع�ضاء.
�ع�ضوات.هيئة.التدري�س.

�طالب.�طالبات.
الدرا�ضات.العليا.بق�ضم.

التاريخ.خا�ضة

1433/11/16ه�
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جد�ل.رقم.).5.��.40.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

1432/7/19.ه�لقاء.مبا�ضر.يف.التلفاز.ال�ضعودي.مع.م�ضرف.الكر�ضي.حول.تد�ضني.الكر�ضيتلفزيوين
1434/12/1ه�حلقة.للم�ضرف.على.الكر�ضي.بالقناة.الثقافية.عن.احلج.يف.ع�ضر.النبوةتلفزيوين
1434/12/3ه�حلقة.للم�ضرف.على.الكر�ضي.بالقناة.الثقافية.عن.احلج.يف.ع�ضر.الرا�ضدين.�االأموينيتلفزيوين
-لقاء.تلفوين.مبا�ضر.مع.القناة.الثقافية.عن.الكر�ضي.�حما�ضرة.اأرنود.فر�ليك.عن.تاريخ.مكةتلفزيوين
-لقاء.للم�ضرف.مع.اإذاعة.نداء.االإ�ضالم.ند�ة.الطوافة.�املطوفنياإذاعي
-لقاء.للم�ضرف.على.الكر�ضي.مع.االإذاعة.الربنامج.العام.عن.ند�ة.الطوافة.�املطوفنياإذاعي

اإذاعي
حول.د�ر.�جهود.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.يحفظه.الله

من.خالل.احلديث.عن.كر�ضي.امللك.�ضلمان.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.بجامعة.اأم.القرى.
مع.د..عبدالله.ال�ضنربي.ال�ضريف.مدارات.ثقافية.�حديث

1436/4/10ه�

/1434/4ه�.-.1434/12/20ه�خرب.�ت�ضريح.عن.الكر�ضي.�راعيه.امللك.�ضلمان.�ند�ة.الطوافة.�املطوفني.يف.عدد.من.ال�ضحف.منها.عكاظ�ضحفي

الن�شر العلمي :

جد�ل.رقم.).5.��.41.(.الكتب.التي.ن�ضرت.�التي.حتت.الن�ضر.لكر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.الن�ضرجهة.الن�ضرا�ضم.املوؤلفعنوان.الف�ضل.يف.الكتاب

امن.احلجاز.يف.عهد.امللك.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.اآل.�ضعود.1343-
1435ه�الكر�ضياأريح.حم�ضن.العويف1373ه�./.1942-1953م

احلياة.االجتماعية.يف.مكة.املكرمة.يف.عهد.امللك.عبدالعزيز.1343.
حتت.الن�ضر-اإميان.اإبراهيم.كيفي-1373ه�

مكة.املكرمة.يف.اأ�اخر.العهد.العثماين.1277-1334ه�./.1861-
حتت.الن�ضر-اأريج.م�ضحل.القثامي1916م

نيابة.االأمري.في�ضل.العامة.يف.احلجاز.يف.عهد.امللك.عبدالعزيز
حتت.الن�ضر-د..�ضيخة.بنت.�ضالح.�ضعيب1344-.1373ه�./.1926-.1953م.درا�ضة.تاريخيه.ح�ضارية

املوانئ.البحرية.احلجازية.من.البعثة.النبوية.اإىل.نهاية.الع�ضر.اململوكي
حتت.الن�ضر-حممد.بن.ح�ضني.احلارثي.).البعثة.(.611م-923ه�./1517م
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جد�ل.رقم.).5.��.42.(.االأبحاث.التي.ن�ضرت.�التي.حتت.الن�ضر.لكر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

تاريخ.القبول.ا�.الن�ضرمقدم.البحثعنوان.البحث

حتت.الن�ضرد..ح�ضني.عبدالعزيز.�ضافعي�ثيقة.ح�ضر.اأ�قاف.ال�ضلطان.حممد.قايتابي.اململوكي901.– 904ه�./.1495.– 1498م.مبكة.املكرمة.– درا�ضة.�ن�ضر

حتت.الن�ضرد..اآمال.رم�ضان.عبداحلميدالعمل.اخلريي.يف.مكة.املكرمة.يف.عهد.امللك.فهد.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود

حتت.الن�ضرد..حممد.هزاع.ال�ضهريمنهج.املوؤرخ.املكي.تقي.الدين.الفا�ضي.يف.اال�ضتدالل.بالوثائق.�النقو�س.التاريخية

حتت.الن�ضرد..فهد.بن.عتيق.املالكيغ�ضيل.الكعبة.امل�ضرفة.يف.العهد.ال�ضعودي

حتت.الن�ضرد..�ضامح.اإبراهيم.عبدالفتاحالظواهر.الطبيعية.�االأثار.العمرانية.يف.مكة.املكرمة.من.خالل.كتابات.الرحالة.املغاربة.يف.القرن.الثاين.ع�ضر.الهجري./.الثامن.امليالدي

حتت.الن�ضرد..خالد.بن.عبدالله.اآل.زيدجهود.امللك.عبدالعزيز.يف.خدمة.علم.احلديث.ال�ضريف.�تدري�ضه.مبكة.املكرمة.-.درا�ضة.تاريخية

حتت.الن�ضرد..جيهان.�ضار.علياحلرف.التقليدية.يف.مكة.املكرمة.يف.العهد.ال�ضعودي.الثالث.1343-.1426ه�

حتت.الن�ضراأ.د/.اأمرية.علي.مداحامل�ضاعر.املقد�ضة.على.مر.الع�ضور.عرفات.-.مزدلفة.-.منى

حتت.الن�ضرد.حممد.�ضعد.الرحاحلهقراءة.يف.تاريخ.اأنظمة.احلج.�العمرة.يف.�ضحيفة.اأم.القرى.من.عام.1343ه�.اإىل.عام.1433ه�

حتت.الن�ضرد..اأحالم.اأبو.قايدجهود.اململكة.العربية.ال�ضعودية.خلدمة.العمرة.�املعتمرين

حتت.الن�ضرد..اأحالم.اأبو.قايداأحمد.ال�ضباعي.موؤرخًا.1323.– 1404./.1905.– 1984م

حتت.الن�ضرد..اإبراهيم.عطية.الله.ال�ضلمياملعامل.�االأثار.املكية.من.خالل.مد�نات.الرحالة.املغاربة.�االأندل�ضيني."درا�ضة.��ضفية.تاريخية

حتت.الن�ضرد..اإبراهيم.عطية.الله.ال�ضلمياملرا�ضيم.�االأ�امر.امللكية.يف.رعاية.مكة.املكرمة.�امل�ضاعر.املقد�ضة.درا�ضة.�ثائقية

حتت.الن�ضرد..حممد.بن.هزاع.ال�ضهرياملوارد.املالية.الأمراء.مكة.املكرمة.يف.الع�ضر.اململوكي

حتت.الن�ضرد..اأحمد.حممد.يو�ضفالنقود.مبكة.املكرمة.يف.الع�ضر.العثماين.�قيمها.النقدية.حتى.نهاية.القرن.الثاين.ع�ضر.الهجري./.الثامن.الع�ضر.ميالدي

د..اأحمد.حممود.�ضابونال�ضدانة.)احلجابة(.للكعبة.املعظمة.قبل.��.درا�ضة.حتليلية.ح�ضارية
حتت.الن�ضراأ.د/.ر�ضاد.حممود.بغدادي

حتت.الن�ضرد..خالد.بن.عبدالله.اآل.زيد�ضوق.جمّنة.درا�ضة.ملواقعه.�ن�ضاطه

جد�ل.رقم.).5.��.43.(.االإ�ضراف.يف.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

نوع.العملا�ضم.امل�ضرفاأ�ضماء.الطالب

ماج�ضتريالدكتور.عبدالله.بن.ح�ضني.ال�ضريفح�ضن.علي.ال�ضهري

دكتوراهالدكتور.عبدالله.بن.ح�ضني.ال�ضريفماجدة.ال�ضيعري

دكتوراهالدكتور.عبدالله.بن.ح�ضني.ال�ضريفحممد.احلارثي
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اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.44.(.اأعداد.القوى.الب�ضرية.يف.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة

العددت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

1امل�ضرف.على.الكر�ضي1

2م�ضت�ضار�ن2

15باحث.رئي�ضي3

6باحث.م�ضارك4

1م�ضاعد.باحث.متخ�ض�س.متفرغ5

2طالب.ماج�ضتري6

1طالب.دكتوراه7

1�ضكرتارية8

1حما�ضب9

1موظفون.اآخر�ن10

اخلطة ال�شرتاتيجية للكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.45.(.اأعمال.يف.خطة.كر�ضي.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.لدرا�ضات.تاريخ.مكة.املكرمة.�مل.تنفذ

املبلغ.املطلوب�ضبب.عدم.التنفيذالفئة.امل�ضتهدفةاجلهة.املنفذةا�ضم.الن�ضاط

300000تاأخر.��ضول.املوافقةند�ة.علمية.عامةالكر�ضيند�ة.ال�ضدانة

حما�ضرة.بعنوان.:
50000تاأخر.��ضول.املوافقةحما�ضرة.علمية.عامةالكر�ضيمكة.املكرمة.�امل�ضاعر.املقد�ضة.يف.كتابات.الغربيني..خالل.الع�ضور.الو�ضطى.قراءة.نقدية
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ال�شعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف:
• تاأخر.املوافقة.على.بع�س.امل�ضاريع.	
• عز�ف.الباحثني.عن.البحث.العلمي.	
• بطء.االإجراءات.االإدارية.	
• تاأخر.ن�ضر.النتاج.العلمي.نتيجة.احلاجة.للتن�ضيق.مع.دارة.امللك.عبدالعزيز.�اأخذ.املوافقة.منها.على.ا�ضدارات.الكر�ضي.	

التو�شيات واملقرتحات:
• الرتكيز.على.البحث.العلمي،.فهو.االأ�ضل.يف.الكرا�ضي.العلمية.	
• التخفيف.من.الن�ضاطات.الثقافية.�التوعوية.الكربى،.الأنها.ت�ضغل.الكر�ضي.عن.البحث.العلمي.�ترهق.ميزانيته.�هناك.جهات.اآخري.�كربى.اأ�ىل.بذلك.	
• ت�ضهيل.االإجراءات.املالية.�االإدارية.	
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التعريف بالكر�شي :
ا�ِس.َ�ُهًدى.َ�َرْحَمٌة. اِئُر.ِللَنّ جع���ل.الل���ه.تع���اىل.الق���راآن.الك���رمي.حمور.هداية.للنا�س.اأجمعني،.فقال.الله.تعاىل:.).اإن.هذا.القراآن.يهدي.للتي.هي.اأقوم.(.– �قال.جل.�ع���ال:.).َهَذا.َب�ضَ
ِلَق���ْوٍم.ُيوِقُن���وَن.(..ف���اإن.االأث���ر.العظي���م.للق���راآن.الكرمي.يكمن.يف.حتقيق.م�ضالح.العب���اد.العليا.يف.�ضتى.النواحي.احلياتي���ة،.�مما.ال.�ضك.فيه.اأن.اخللل.الواق���ع.يف.اأمور.الب�ضر.ما.
ه���و.اإال.نتيج���ة.ل�ضع���ف.الرج���وع.مل�ضدر.ال�ضعادة.احلقيقي،.�ه���و.القراآن.الكرمي،.�هنا.تظهر.احلاجة.املا�ض���ة.لهذا.الكر�ضي.بعر�س.الهدي.الق���راآين.يف.قالب.ح�ضاري.يتواكب.
م���ع.متطلب���ات.الع�ض���ر.�م�ضتجداته،.�يوؤكد.�ضالحية.القراآن.الكرمي.لكل.زمان.�مكان،.�حتقيق.ذلك.يكون.بوج���ود.بيئة.منا�ضبة.لتطبيق.خمرجات.الكر�ضي.�ممار�ضتها.عمليًا..........................

على.اأر�س.الواقع.

تاريخ الن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.يف.تاريخ.1434/1/1.ه�.

ممول الكر�شي :
امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.رحمه.الله.

امل�شرف على الكر�شي:
اأ.د/.يحيى.بن.حممد.ح�ضن.زمزمي.

اأ�شتاذ الكر�شي : 
اأ.د/.عبدالرحمن.بن.عبدالعزيز.ال�ضدي�س.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
مليون.�خم�س.مائة.األف.ريال.اإىل.تاريخ.1436/10/10ه�.
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اأهمية الكر�شي :
�مم���ا.ال.�ض���ك.في���ه.اأن.اخلل���ل.الواق���ع.يف.اأمور.الب�ضر.ما.ه���و.االإ.نتيجة.ل�ضعف.الرجوع.مل�ضدر.ال�ضع���ادة.احلقيقي.�هو.القراآن.الكرمي.�هنا.تظهر.احلاج���ة.املا�ضة.لهذا.الكر�ضي.
بعر�س.الهدي.القراآين.يف.قالب.ح�ضاري.يتواكب.مع.متطلبات.الع�ضر.�م�ضتجداته.�يوؤكد.�ضالحية.القراآن.الكرمي.لكل.زمان.�مكان،.�حتقيق.ذلك.يكون.بوجود.بيئة.منا�ضبة.

لتطبيق.خمرجات.الكر�ضي.�ممار�ضتها.عمليًا.على.اأر�س.الواقع.

روؤية الكر�شي :
اإ�ضعاد.االإن�ضان.بهدي.القراآن.

ر�شالة الكر�شي :
تبيني.املنهج.القراآين.للنا�س.حتى.يكون.هديًا.ميتثلونه.��اقعًا.يعي�ضونه.

اأهداف  الكر�شي :
• اإعداد.درا�ضة.علمية.�ضاملة.تعنى.بالهدي.القراآين.	
• اإبراز.النماذج.احل�ضارية.للهدي.القراآين.يف.تاريخ.االأمة.	
• تعزيز.عناية.اأفراد.املجتمع.�موؤ�ض�ضاته.�اهتمامهم.باأهمية.املنهج.القراآين.	
• تقدمي.منوذج.عملي.متكامل.لتطبيقات.الهدي.القراآين.يف.�ضورته.احل�ضارية.	
• تفعيل.د�ر.االأكادمييني.�الباحثني.يف.دعم.م�ضرية.الد�لة.يف.العناية.بالقراآن.الكرمي،.�ذلك.من.خالل.البحوث.�الدرا�ضات.املتخ�ض�ضة.	
• تعزيز.د�ر.اجلامعة.يف.خدمة.القراآن.الكرمي.�ن�ضر.هداياته.للعاملني.من.خالل.اإعداد.االأبحاث.�الدرا�ضات.�ن�ضرها.	
• عقد.�ضراكات.بحثية.�ا�ضت�ضارية.�اجتماعية.مع.القطاعات.احلكومية.�االأهلية.�التطوعية.ذات.العالقة.مبو�ضوع.الكر�ضي.	
• االإ�ض���راف.العلم���ي.عل���ى.تطبي���ق.خمرج���ات.الكر�ضي،.�عل���ى.تنفيذ.مناذج���ه.التطبيقي���ة.يف.املجتمع.�تقوميها.خ���الل.املدة.الزمني���ة.للكر�ضي.اإيج���اد.مرجعية.علمي���ة.متخ�ض�ضة................................	

يف.االأبحاث.�الدرا�ضات.املتعلقة.بهدايات.القراآن.الكرمي.
• اإعداد.متخ�ض�ضني.يف.ن�ضر.ثقافة.العمل.باملنهج.القراآين،.�تاأهيلهم.�فق.االأ�ض�س.العلمية.التي.ير�ضمها.الكر�ضي.	
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منجزات كر�شي :
جد�ل.رقم.).5.��.46.(.د�رات.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي

التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الد�رة
املهارات.املتقدمة
10.اأالف1436/7/25ه�الطالب.الوافد�ن3.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرىاأ.د/.حممد.ال�ضريع.يف.البحث.العلمي

الطالب.الوافد�ن3.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرىاأ..د..م�ضاعد.الطيار�ضناعة.املف�ضر
10.اأالف1436/7/25ه�طالب.الدرا�ضات.العليا

املهارات.املتقدمة
طالبات.3.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرىد..اإميان.مغربي.يف.البحث.العلمي

10.اأالف1436/7/24ه�الدرا�ضات.العليا

جد�ل.رقم.).5.��.47.(.ند�ات.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الند�ة

جهود.الكرا�ضي.
العلمية.يف.خدمة.
الدرا�ضات.القراآنية

اأ.د/.�ضامل.الزهراين
اأ.د/.اأحمد.ال�ضدي�س
اأ.د/.ال�ضامل.اجلكني

اأ.د/.عبدالرحمن.ال�ضهري
د..عبدالله.اآل.بن.علي

10.اأالف1436/7/24ه�جميع.احل�ضور1.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرى

تاأ�ضيل.الهدايات.
القراآنية

د..طه.عابدين
د..يا�ضني.قاري

د..فخر.الدين.الزبري
10.اأالف1436/7/24ه�جميع.احل�ضور1.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرى

م�ضر�ع.تاأ�ضيل.
الهدايات.القراآنية

اأ.د/.طه.عابدين
د...فخر.الدين.زبري
د..يا�ضني.قاري

10.اأالف1436/7/25ه�نخبة.من.املحكمني3.�ضاعاتتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرى

جد�ل.رقم.).5.��.48.(.موؤمترات.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهاعنوان.املوؤمتر

املوؤمتر.القراآين.الد�يل.
اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.املهتمني.بالبحث.30اإعداد.)6(.اأ�راق.عملجامعة.مالياماليزياال�ضنوي.مقد�س.)5(

14-6/15العلمي.يف.الدرا�ضات.القراآنية

توظيف.تقنية.املعلومات.يف.
املتخ�ض�ضون.يف.جمال.30رئا�ضة.جل�ضةجامعة.طيبةاملدينةخدمة.القراآن.الكرمي.�علومه

19-1435/2/22ه�القراآن.الكرمي

8-1434/12/9ه�اأع�ضاء.املوؤمتر30�رقة.عملجامعة.تب�ضةاجلزائراأخالقيات.العمل.الوظيفي

رجب.1434ه�اأع�ضاء.املوؤمتر30�رقة.عملجامعة.القراآنال�ضودانتوطني.ر�اية.االمام.الد�ري

للموؤمتر.القراآين.الرابع.بعنوان.
25-1435/6/26ه�اأع�ضاء.املوؤمتر.�احل�ضور30�رقة.عملجمعية.املحافظة.على.القراآن.الكرميمملكة.االأردن)ال�ضباب.�م�ضتقبل.االمة(

التعليم.الديني.�اأثره.يف.
جامعة.�يربامريكااملجتمع.املعا�ضر

16-18./1435/10ه�اأع�ضاء.املوؤمتر.�احل�ضور30�رقة.عمل�كلية.��ضتمن�ضرت
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جد�ل.رقم.).5.��.49.(.حلقات.عمل.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

جمعية.مراكز.اأ.د/.يحيى.زمزمياخلطة.ال�ضنوية
االأحياء

كر�ضي.امللك.عبدالله.
10.اأالف1436/1/13ه�الفريق.االإداري5.�ضاعاتتنظيم.�تقدميبن.عبدالعزيز

منحة.كر�ضي.امللك.
عبدالله.يف.جمال.
الهديات.القراآنية

قاعة.كلية.الدعوة.اأ.د/.يحيى.زمزمي
اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.3تنظيم.�تقدميالكر�ضي�اأ�ضول.الدين

30.األفًا1435/7/22ه��املخت�ضني

جد�ل.رقم.).5.��.50.(.حما�ضرات.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املحا�ضرةعنوان.املحا�ضرة
درا�ضة.يف.فهم.
10.اأالف1436/7/24ه�جميع.احل�ضور2.�ضاعةتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرىد..�ضالح.املغام�ضيهدايات.القراآن

�ضبل.حتبيب.القراآن.
للنا�س

اأ.د/.عبدالرحمن.بن.
10.اأالف1436/7/25ه�جميع.احل�ضور2.�ضاعةتنظيم.�تقدميكر�ضي.امللك.عبداللهجامعة.اأم.القرىمعا�ضه.ال�ضهري

جد�ل.رقم.).5.��.51.(.حمالت.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي.�اأن�ضطته
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامدة.احلملةعنوان.احلملة

كر�ضي.امللك.عبدالله.جامعة.اأم.القرى2.يومامللتقى.القراآين.3
ح�ضور.�تنظيم.�تقدميللقراآن.الكرمي

اجلهات.العاملة.يف.خدمة.
القراآن.الكرمي

اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.
باجلامعات.ال�ضعودية

60.األفًا24-1436/7/25ه�
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جد�ل.رقم.).5.��.52.(.طالب.الدرا�ضات.العليا.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي

نوع.ا�ضم.الطالب
امل�ضرفنيالتخ�ض�سالكليةالق�ضماجلامعةعنوان.الر�ضالةالر�ضالة

اأ.د/.يحيى.بن.حممد.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىمطاعن.املف�ضرين.يف.القراءاتدكتوراهغدير.بنت.حممد.ال�ضريف
زمزمي

)�ضوق.العر��س.(.الأبي.مع�ضر.الطربي.درا�ضة.�حتقيقًا.دكتوراهمعاذ.�ضفوت.حممود
د..�ضامل.بن.غرم.الله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىمن.ا�ل.الكتاب.اإىل.باب.االأ�ضتعاذة

الزهراين

)�ضوق.العر��س.(.الأبي.مع�ضر.الطربي.درا�ضة.�حتقيقًا.دكتوراهحممد.بن.عبدالعزيز.القبي�ضي
د..�ضامل.بن.غرم.الله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىمن.باب.ترجمة.�ذكر.اأ�ضمائهم.اإىل.اآخر.�ضورة.الن�ضاء

الزهراين

)�ضوق.العر��س.(.الأبي.مع�ضر.الطربي.درا�ضة.�حتقيقًادكتوراهحامدي.بن.اأحمد.االأن�ضاري
د/.�ضامل.بن.غرم.الله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرى.من.اأ�ل.�ضورة.املائدة.اإىل.اأخر.الكتاب

الزهراين

د/.�ضامل.بن.غرم.الله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىكتاب.).حل.ال�ضاطبية.(.لزين.الدين.العيني.درا�ضة.�حتقيقًادكتوراهحممد.اأحمد.االأن�ضاري
الزهراين

د/.�ضامل.بن.غرم.الله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىكتاب.).تزيني.الغرة.مبحا�ضن.الدرة.(.درا�ضة.�حتقيقُادكتوراهاأحمد.بن.طاهر.اخل�ضري
الزهراين

د/.اأحمد.بن.عبدالله.الفريحالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىحتقيق.ا�ضتدراكاتاأم.القرىع�ضام.احلربي

د/.اأحمد.بن.عبدالله.الفريحالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىحا�ضية.مال.على.القاري.يف.تخريج.قراءات.تف�ضري.البي�ضا�ياأم.القرىعبدالله.الكثريي

د/.يو�ضف.بن.عبدالله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىتو�ضيحات.احلافظ.بن.حجراأم.القرىبدرية.ال�ضريف
الباحوث
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نوع.ا�ضم.الطالب
امل�ضرفنيالتخ�ض�سالكليةالق�ضماجلامعةعنوان.الر�ضالةالر�ضالة

د/.يو�ضف.بن.عبدالله.القراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىتو�ضيحات.احلافظ.بن.حجراأم.القرىنادية.الع�ضلي
الباحوث

د/.في�ضل.بن.جميل.غزا�يالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىتوجيه.القراءات.املتواترة.عند.ال�ضمني.احللبي.يف.كتاب.الدر.امل�ضوناأم.القرىاأحمد.بن.حممد.الغامدي

د/.في�ضل.بن.جميل.غزا�يالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرىاالإر�ضاد.الأبي.قا�ضم.من�ضور.ال�ضندي.درا�ضة.�حتقيقاأم.القرىراأفت.علي.عزت

ال�ضفاء.يف.علل.القراءات.الأبي.الف�ضل.اأم.القرىحبيب.الله.�ضالح.ال�ضلمي
د/.في�ضل.بن.جميل.غزا�يالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرى).من.�ضورة.الرعد.-اآخر.الزخرف.(.درا�ضة.�حتقيق

ال�ضفاء.يف.علل.القراءات.الأبي.الف�ضل.اأم.القرى�ضالح.بن.اأحمد.العماري
د/.في�ضل.بن.جميل.غزا�يالقراءاتالدعوة.�اأ�ضول.الدينالقراءاتاأم.القرى).من.البداية.-اإىل.�ضورة.يو�ضف.(.درا�ضة.�حتقيق

جد�ل.رقم.).5.��.53.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
م�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

ملتقى.»هذا.هدى«.بجامعة.اأم.القرى.يناق�س.جماالت.القراآن.الكرت�ين
�ضحيفة.توا�ضل1436/7/24ه��علومه

امللتقى.القراآين.الثالث.بجامعة.اأم.القرى.يعقد.خم�س.�ر�س.يف.الكرت�ين
�ضحيفة.مكة1436/7/24ه�جماالت.القراآن.الكرمي.�علوم

امللتقى.القراآين.الثالث.بجامعة.اأم.القرى.يعقد.خم�س.�ر�س.يف.الكرت�ين
�ا�س1436/7/24ه�جماالت.القراآن.الكرمي.�علومه

الكرت�ين
ال�ضيخ.املغام�ضي.:.يحث.الطالب.�الطالبات.املقبلني.على.
االختبارات.احلفاظ.على.املالزم.املدر�ضية.بعد.االنتهاء.منها.

�دعاهم.باالأ.يلتفتوا.ملن.يحبطونهم
موقع.اجلامعة1436/7/24ه�

1436/6/17You tubeه�الفيلم.التعريفي.بكر�ضي.امللك.عبدالله.بن.عبدالعزيز.للقراآن.الكرميتلفزيوين
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الن�شر العلمي :

جد�ل.رقم.).5.��.54.(.كتب.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
التكاليفرقم.الطبعةمكان.الن�ضرتاريخ.الن�ضرجهة.الن�ضرا�ضم.املوؤلفم�ضرتك/.منفردعنوان.الف�ضل.يف.الكتاب

30.األفًا1د�ر.الن�ضر1435ه�مكتبة.املتنبياأ.د...طه.عابدين.طه.حمدمنفردالتحرير.يف.اأ�ضول.التف�ضري
30.األفًا1د�ر.الن�ضر1435ه�مكتبة.املتنبياأ.د...طه.عابدين.طه.حمدمنفردهدايات.اآية.الكر�ضي
30.األفًا1د�ر.الن�ضر1435ه�مكتبة.املتنبياأ.د...طه.عابدين.طه.حمدمنفردهدايات.�ضورة.الفاحتة

30.األفًا1املعار�س1435ه�الكر�ضياأ.د...يحيى.بن.حممد.زمزميمنفردحقوق.االإن�ضان.يف.�ضوء.القراآن

م�ضرتكم�ضاركات.د�لية.).بر�ناي.(

اأ.د/.غالب.بن.حممد.احلام�ضي
د..�ضامل.بن.غرم.الله.الزهراين
د..اأمني.بن.اإدري�س.فالته

د..نواف.بن.معي�س.احلارثي

30.األفًا1موؤمتر1435ه�مملكة.بر�ناي

م�ضرتكم�ضاركات.د�لية.).ماليزيا.(

اأ.د/.يحيى.بن.حممد.زمزمي
اأ.د/.غالب.بن.حممد.احلام�ضي
د..اأحمد.بن.علي.احلري�ضي

د..اإ�ضماعيل.بن.عبدال�ضتار.امليمني
د..يا�ضني.بن.حافظ.قاري

30.األفًا----

جد�ل.رقم.).5.��.55.(.اأبحاث.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي
التكاليفاجلهة.امل�ضوؤ�لة.عن.�ضد�ر.املجلةا�ضم.املجلة.العلمية.اأ�.الد�ريةتاريخ.القبول.اأ�.الن�ضرمقدم.البحثعنوان.البحث

التنا�ضق.املو�ضوعي.يف.القراآن.الكرمي
11500.ريالمركز.بحوث.القراآن.بجامعة.مالياجملة.املوؤمتر.الد�يل.ال�ضنوي.مقد�س.1434/4/153ه�د..اإ�ضماعيل.ميمني).املعوذتان.اأمنوذجًا.(

11500.ريالمركز.بحوث.القراآن.بجامعة.مالياجملة.املوؤمتر.الد�يل.ال�ضنوي.مقد�س.1434/1/283ه�د..اأحمد.احلري�ضيجهود.العلماء.يف.علم.عد.االآي

جهود.جامعات.العامل.االإ�ضالمي
يف.ن�ضر.علم.القراءات

)).درا�ضة.تطبيقية.مقارنة.((
-مركز.بحوث.القراآن.بجامعة.مالياجملة.املوؤمتر.الد�يل.ال�ضنوي.مقد�س.1434/3/273ه�اأ.د/.يحيى.زمزمي

11500.ريالمركز.بحوث.القراآن.بجامعة.مالياجملة.املوؤمتر.الد�يل.ال�ضنوي.مقد�س.1434/3/273ه�اأ.د/.غالب.احلام�ضيمنهج.ابن.كثري.يف.تف�ضريه

�ضر�ط.االمام.ابن.اجلزري
�ضر.يف.القراءات.الع�ضر 11500.ريالجامعة.ال�ضلطان.ال�ضريف.علي.االإ�ضالمية.برب�نايجملة.املوؤمتر.العاملي.للقراآن.الكرمي.بع�ضر.العوملة1434/11/24ه�د..اأمني.اإدري�سيف.رجال.كتاب.النَّ

االمام.يحيى.بن.املبارك.اليزيدي.املقرئ
11500.ريالجامعة.ال�ضلطان.ال�ضريف.علي.االإ�ضالمية.برب�نايجملة.املوؤمتر.العاملي.للقراآن.الكرمي.بع�ضر.العوملة1434/4/18ه�د..نواف.احلارثي.جهود.�اآثار

11500.ريالجامعة.ال�ضلطان.ال�ضريف.علي.االإ�ضالمية.برب�نايجملة.املوؤمتر.العاملي.للقراآن.الكرمي.بع�ضر.العوملة1434/4/18ه�اأ.د/.غالب.احلام�ضينحو.منهج.اأمثل.لرتجمة.معاين.القراآن.الكرمي

11500.ريالجامعة.ال�ضلطان.ال�ضريف.علي.االإ�ضالمية.برب�نايجملة.املوؤمتر.العاملي.للقراآن.الكرمي.بع�ضر.العوملة1434/4/18ه�د..�ضامل.الزهراينعلم.توجيه.القراءات.تاريخه.�م�ضادره
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ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.56.(.ميزانية.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي.منذ.االإن�ضاء

مت.توفري.املبلغ.املطلوباملبلغ.املطلوبالعام

14341.000.000500.000ه�

14351.000.000500.000ه�

14361.000.000500.000ه�

--1437ه�

اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.57.(.القوى.الب�ضرية.بكر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

اأ.د/.عبدالرحمن.بن.عبدالعزيز.ال�ضدي�س..اأ�ضتاذ.الكر�ضي1

اأ.د/.يحيى.بن.حممد.ح�ضن.زمزمي..امل�ضرف.على.الكر�ضي2

د..في�ضل.بن.جميل.غزا�ي.،.د..اأحمد.بن.عبدالله.الفريح.،.د..�ضامل.بن.غرم.الله.الزهراين.،.د..يو�ضف.بن.عبدالله.الباحوثم�ضت�ضار�ن3

اأ.د/.طه.عابدين.طه.حممدباحث.رئي�ضي4

ال�ضيخ.الدكتور.يا�ضني.قاري.،.ال�ضيخ.الدكتور.فخر.الدين.الزبريباحث.م�ضارك5

اأ..رامي.بن.حممد.احلاج�ضكرتارية6

اأ..�ليد.بن.حممد.جربحما�ضب7

اأ..ح�ضني.بكر.مر�ضيموظفون.اآخر�ن8
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امل�شاريع الإ�شافية التي يقدمها الكر�شي :
• تاأ�ضيل.الهدايات.القراآنية.	
• املو�ضوعة.العاملية.يف.الهدايات.القراآنية.	
• املو�ضوعة.املو�ضوعية.يف.الهدايات.القراآنية.	
• ي�ضارك.الكر�ضي.مب�ضر�ع.تطوير.املناهج.التعليمية.بق�ضم.القراءات.بكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.	
• توقيع.عقد.االتفاق.بني.كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.�عمادة.البحث.العلمي.ب�ضاأن.م�ضر�ع.طالب.الدرا�ضات.العليا.	

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.58.(.جلنة.اإعداد.تقرير.كر�ضي.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.للقراآن.الكرمي..�كتابته

اال�ضماملن�ضب

اأ..د..يحيى.بن.حممد.ح�ضن.زمزميامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير

ع�ضو.م�ضرف.على.الن�ضاطات.)مقرتح(

الفريق.االإداري.على.الكر�ضي.:
د..اأحمد.بن.عبد.الله.الفريح.).امل�ضرف.على.ال�ضراكات.العلمية.(
د..�ضامل.بن.غرم.الله.الزهراين.).امل�ضرف.على.امل�ضاريع.البحثية.(

د..في�ضل.بن.جميل.غزا�ي.).امل�ضرف.على.االأ�ضدارات.�املخرجات.العلمية.(
د..يو�ضف.بن.عبدالله.الباحوث.).امل�ضرف.على.االأن�ضطة.�الفعاليات.(

اأ..ح�ضني.بكر.مر�ضي.).امل�ضرف.على.اللجنة.العلمية.

اأ..رامي.بن.حممد.احلاج.).�ضكرتري.الكر�ضي.(ع�ضو.م�ضرف.على.ال�ضوؤ�ن.املالية.)مقرتح(
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التعريف بالكر�شي :
لق���د.بذل���ت.حكوم���ة.اململك���ة.العربية.ال�ضعودي���ة.بتوجيه.من.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.جه���ودًا.هائلة.لتطوير.مدينة.مك���ة.املكرمة.لتكون.مي�ضرة.خلدمة.عب���اد.الرحمن.من.احلجاج.

�املعتمرين.�املواطنني.�املقيمني.على.اأر�ضها.الطاهرة.

ه���ذا.�ق���د.�اك���ب.تطوي���ر.مدينة.مكة.املكرم���ة.بجبالها.��ضعابها.��ديانه���ا.جهود.جبارة.�اإنفاق.�ضخ���م.لتطوير.�ضبكات.الطرق،.��ض���ق.االنفاق،.للتغلب.عل���ى.طبيعتها.اجلغرافية.
ال�ضعبة،.لالرتقاء.بها.اإىل.مراتب.املدن.احلديثة.املتقدمة.

هذا.�ال.يزال.�ضاحب.ال�ضمو.امللكي.االأمري.خالد.الفي�ضل.اأمري.منطقة.مكة.املكرمة.يحمل.على.عاتقه.هذه.امل�ضئولية.ال�ضخمة.منذ.توىل.�ضموه.الكرمي.اإمارة.هذه.البقعة.الطاهرة.

م���ن.اأر����س.الوط���ن.العزي���ز.بتوجيه.من.خ���ادم.احلرمني.ال�ضريفني،.عندما.اأعلن.�ضموه.الكرمي.اأن���ه.�ضوف.يبذل.كل.جهده.لريقى.مبكة.املكرمة.مل�ض���اف.املدن.العاملية.يف.تطويرها.
�حت�ضني.مرفقاتها.

�له���ذا.كان.كر�ض���ي.�ضاح���ب.ال�ضمو.امللكي.االأم���ري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة.هو.اال�ضتجاب���ة.الفورية.لهذا.االأمل.الذي.�ضيده.�ضاحب.ال�ضمو.
امللكي.لر�ؤية.مكة.املكرمة.يف.م�ضاف.مدن.العامل.املتقدمة.�هذا.حقها.

حيث.تاأتي.ر�ؤية.الكر�ضي.لتحقيق.الريادة.العلمية.يف.جمال.تطوير.املناطق.الع�ضوائية،.اأما.ر�ضالته.فهي.دعم.االرتقاء.مبكة.املكرمة.مل�ضاف.مدن.العامل.االأ�ل،.من.خالل.توظيف.
اأن�ضطة.علمية.�بحثية.ت�ضاهم.يف.تنمية.�ضاملة.�م�ضتدامة.تتما�ضى.مع.التوجه.العاملي.يف.تطوير.املناطق.الع�ضوائية

�له���ذا.كان.الكر�ض���ي.ال���ذي.يحم���ل.ا�ضم.�ضموه.الكرمي،.�الذي.ميثل.الريادة.العلمية.يف.جمال.تطوي���ر.الع�ضوائيات.يلقى.كل.الدعم.�الرعاية.من.�ضموه.الكرمي،.�اإىل.جانب.هذه.

الرعاي���ة.الكرمي���ة.كان.الدع���م.امل���ايل.من.�ضركة.بن.الدن.ال�ضعودية.اإىل.جانب.الدعم.الفني.ممثاًل.يف.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.�اإمارة.منطقة.مكة.املكرمة.�الهيئة.العليا.لتطوير.مكة.
املكرمة.�امل�ضاعر.املقد�ضة.اإ�ضافة.اإىل.اجلهود.الكبرية.جلامعة.اأم.القرى.ممثلة.يف.معايل.مدير.اجلامعة.الذي.بذل.جهدًا.رائعًا.الإجناح.كل.اأن�ضطة.الكر�ضي.املختلفة.

�م���ن.اأه���م.اأن�ضط���ة.الكر�ض���ي.اإىل.جانب.الور�س.التي.عقدت.�التي.تهدف.لعقد.لقاءات.بني.ااْلطراف.املعنية.بالع�ضوائيات.للتع���رف.على.اجلهود.ال�ضابقة.�احلالية.لتطوير.املناطق.

الع�ضوائي���ة.�حتدي���د.امل�ض���كالت.املختلفة.التي.تواجهها.املناطق.الع�ضوائية،.�مناق�ضتها،.�بالتايل.حتديد.املتطلب���ات.�اأ�لويات.التنمية.حتى.تتكامل.اجلهود،.�تتحقق.�االأهداف.
باإذن.الله،.�كذلك.امل�ضابقة.التخطيطية.العمرانية.لتطوير.بع�س.املناطق.الع�ضوائية.يف.منطقة.مكة.املكرمة.لتكون.منوذجًا.يحتذى.به.يف.اأماكن.خمتلفة.من.اأنحاء.اململكة.
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�اأي�ضًا.االأبحاث.العلمية.�التي.حتددت.يف.جمالني.اأحدهما.االأبحاث.االأكادميية.حيث.مت.اختيار.بحثني.يف.مرحلة.املاج�ضتري.عن.درا�ضة.الع�ضوائيات.يف.مكة.املكرمة،.ي�ضارك.

فيهم���ا.كل.م���ن.�كي���ل.اأم���ارة.مكة.املكرمة،.�اأمني.عام.الهيئة.العليا.لتطوير.مكة.املكرمة.�امل�ضاعر.املقد�ض���ة،.�االأخر.لالأبحاث.التطبيقية.�التي.مت.االإعالن.عنها،.�حتديد.جمموعة.
من.املحا�ر.لها.يف.اإطار.الع�ضوائيات.

�ياأتي.على.راأ�س.هذه.االأن�ضطة.:.امللتقى.العلمي.االأ�ل.)جهود.حملية.�جتارب.عاملية(.�الذي.عقد.مبكة.املكرمة.بجامعة.اأم.القرى.يف.املدة.من.27��1434/4/28ه�.�برعاية.كرمية.

من.�ضاحب.ال�ضمو.امللكي.االأمري.خالد.الفي�ضل،.حيث.ا�ضتقطب.جمموعة.من.العلماء.�املخت�ضني.العامليني.�املحليني.يف.جمال.الع�ضوائيات.من.هولندا.�الهند.�م�ضر.�تركيا،.

�ذل���ك.لتحلي���ل.التج���ارب.العاملي���ة.الناجحة.يف.التعامل.مع.الع�ضوائيات،.�مقارنتها،.اإىل.جانب.مناق�ضة.اجلهود.املحلية،.�عر�ضه���ا،.��ضياغة.اآليات.�حلول.لتطوير.الع�ضوائيات.

مبك���ة.املكرم���ة،.كم���ا.ناق�س.امللتق���ى.يف.يومه.الثاين.�من.خالل.�ر�ضة.عمل.متخ�ض�ضة.ال���ر�ؤى.�التوجهات.نحو.تطوير.املناطق.الع�ضوائية،.�ض���ارك.فيها.العلماء.�املتخ�ض�ضون.

العاملي���ون.�املحلي���ون.الذي���ن.قدم���وا.تو�ضياته���م.بهذا.اخل�ضو�س،.اإىل.جانب.��ض���ع.خارطة.طريق.لتطوير.املناط���ق.الع�ضوائية.مبكة.املكرمة.�تكام���ل.منظومة.التطوير.يف.خطة.
ا�ضرتاتيجية.ت�ضاهم.يف.الهدف.االأ�ضمى.للكر�ضي.اأال.�هو." االرتقاء.باالإن�ضان.قبل.املكان." .

هذا.��ضوف.تتابع.اأن�ضطة.الكر�ضي.اأعمال.امل�ضابقة.التخطيطية.�العمرانية،.�كذلك.االأبحاث.العلمية.�ا�ضتكمال.�ر�س.العمل.املتبقية،.اإىل.جانب.توثيق.كل.االأعمال.للو�ضول.اإىل.

اأعلى.درجة.من.املعرفة.يف.تطوير.الع�ضوائيات،.�تطبيقها.يف.جمال.الواقع،.لتكون.مكة.املكرمة.من.اأف�ضل.مدن.العامل.ح�ضاريًا.�اجتماعيًا.�بيئيًا.بف�ضل.الله.�ضبحانه.�تعاىل.

ث���م.بف�ض���ل.�الة.اأم���ر.ه���ذه.البالد.�جهودهم.الالحم���د�دة.يف.خدمة.مكة.املكرمة.اأحب.اأر�س.الله.اإىل.الل���ه.�ر�ضوله.��.�ضلى.الله.عليه.��ضلم.��.�قبل���ة.امل�ضلمني.يف.م�ضارق.االأر�س.
�مغاربها.�مالذ.قلوب.املوؤمنني.

تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.يف.تاريخ.1433/3/26ه�.

ممول الكر�شي :
جمموعة.بن.الدن.ال�ضعودية.

امل�شرف على الكر�شي:
د..اأجمد.بن.عبد.الرحمن.حممود.مغربي.

اأ�شتاذ الكر�شي :
اأ.د/.�ضالح.بن.علي.الهذلول.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
ثمامنائة.�خم�ضون.األف.ريال.�ضعودي.
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اأهمية الكر�شي :
تاأت���ي.اأهمي���ة.الكر�ض���ي.م���ن.كونه.ي�ضهم.علميًا.�بحثي���ًا.يف.التطوير.العمراين.ملك���ة.املكرمة.لتكون.يف.م�ضاف.مدن.الع���امل.املتقدمة،.�ذلك.بو�ضع.خارط���ة.طريق.لتطوير.املناطق.

الع�ضوائية.مبكة.املكرمة،.�تكامل.منظومة.التطوير.يف.خطة.ا�ضرتاتيجية.ت�ضاهم.يف.الهدف.االأ�ضمى.للكر�ضي،.اأال.�هو:." االرتقاء.باالإن�ضان.قبل.املكان.".

الروؤية:
حتقيق.الريادة.العلمية.يف.جمال.تطوير.املناطق.الع�ضوائية.

الر�شالة:
دعم.االرتقاء.مبكة.املكرمة.مل�ضاف.مدن.العامل.االأ�ل،.من.خالل.توظيف.اأن�ضطة.علمية.�بحثية.ت�ضاهم.يف.تنمية.�ضاملة.�م�ضتدامة.تتما�ضى.مع.التوجه.العاملي.يف.تطوير.املناطق.

الع�ضوائية.

اأهداف  الكر�شي :
• التاأ�ضيل.العلمي.�البحثي.ملمار�ضات.تطوير.املناطق.الع�ضوائية.	

• نقل.املعرفة.من.اجلامعة.بخرباتها.العلمية.�البحثية.اإىل.املجتمع.�اجلهات.ذات.العالقة.	

• االرتقاء.بالوعي.العام.لدى.املجتمع.املحلي.بطبيعة.امل�ضكلة.�اآليات.احلل.	

• االرتقاء.بالوعي.االإداري.�املهني.للكوادر.باجلهات.التنفيذية.ذات.العالقة.	

• حتليل.التجارب.املحلية.�االإقليمية.�العاملية.الناجحة.من.خالل.البحث.العلمي،.�مقارنتها.	

• ا�ضتقطاب.العلماء.�املخت�ضني.العامليني.يف.هذا.املجال.	
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منجزات الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.59.(.حلقات.عمل.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

م�ضاكل.�ر�ؤى.
�ضكان.الع�ضوائيات.
�اجلمعيات.االأهلية.
�امانة.العا�ضمة.

املقد�ضة

معايل.اأمني.العا�ضمة.املقد�ضة
.د..اأ�ضامة.بن.ف�ضل.البار

.��ضعادة.د..عبدالله.�ضراج.الدين.املدير.
التنفيذي.ل�ضركة.البلد.االأمني،.
�ضعادة.م..عارف.قا�ضي..
�كيل.اأمني.العا�ضمة.

��ضعادة.د..اأجمد.بن.عبدالرحمن.مغربي.
امل�ضرف.على.الكر�ضي

اأمانة.العا�ضمة.
املقد�ضة

اأمانة.العا�ضمة.
5.�ضاعاتح�ضوراملقد�ضة

�ضكان.الع�ضوائيات.
�اجلمعيات.االأهلية.
�امانة.العا�ضمة.

املقد�ضة

1434/2/30ه�
�ليوم.�احد

ال.يوجد
�ذلك.لتكفل.اأمانة.
العا�ضمة.املقد�ضة.
بجميع.تكاليف.

الور�ضة

د�ر.�ر�ؤى.االأجهزة.
احلكومية.يف.تطوير.
املناطق.الع�ضوائية.

مبكة.املكرمة

د.�ضامي.بن.يا�ضني.برهمني
.اأمني.عام.هيئة.تطوير.منطقة.مكة.املكرمة.
�امل�ضاعر.املقد�ضة.الذي.�ضيلقي.كلمة.الهيئة،.
�د..اأجمد.بن.عبدالرحمن.مغربي.امل�ضرف.

على.الكر�ضي

هيئة.تطوير.
منطقة.مكة.
املكرمة.
�امل�ضاعر.
املقد�ضة

هيئة.تطوير.منطقة.
مكة.املكرمة.

�امل�ضاعر.املقد�ضة
ح�ضور

6.�ضاعات�تنظيم.�تقدمي
االأجهزة.احلكومية.
يف.تطوير.املناطق.
الع�ضوائية.مبكة.

املكرمة

1434/3/22ه�
�ليوم.�احد
مبكة.املكرمة

ال.يوجد
�ذلك.لتكفل.هيئة.
تطوير.مكة.املكرمة.
�امل�ضاعر.املقد�ضة.
بجميع.تكاليف.

الور�ضة

ر�ؤى.�د�ر.�ضركات.
التطوير.العمراين.
يف.تطوير.املناطق.
الع�ضوائية.مبكة.

املكرمة

األقى.كلمة.االفتتاح.
د..ثامر.بن.حمدان.احلربي.بنيابة.معايل.

مدير.اجلامعة.�.د..جمدي.بن.حممد.حريري.
��ضعادة.م..ع�ضام.بن.اأحمد.كلثوم.الدين.

املدير.التنفيذي.ل�ضركة.بوابة.مكة.
��ضعادة.م..حممد.برهان.�ضيف.الدين.
الرئي�س.التنفيذي.ل�ضركة.عمرانيون.
��ضعادة.د..اأجمد.بن.عبدالرحمن.مغربي

.امل�ضرف.على.كر�ضي

جامعة.اأم.القرى
قاعة.امللك.
في�ضل

جامعة.اأم.القرى..
الكر�ضي

ح�ضور
7�ضاعات�تنظيم.�تقدمي

�ضركات.التطوير.
العمراين

االأجهزة.احلكومية
اأمانة.العا�ضمة.

املقد�ضة

1435/2/16ه�
يوم.�احد

ما.يقارب
10.000.اآالف.ريال

د�ر.�ر�ؤى.رجال.
االأعمال.يف.تطوير.
املناطق.الع�ضوائية

األقى.كلمة.االفتتاح.
د...ثامر.بن.حمدان.احلربي.بنيابة.معايل.
مدير.اجلامعة.�.د..زاهر.عثمان.بنيابة.عن.
داعم.الكر�ضي.ل�ضركة.بن.الدن.��ضعادة.

ال�ضيخ.�ضالح.الرتكي.املدير.التنفيذي.ل�ضركة.
ن�ضما.��ضعادة.م..حممد.برهان.�ضيف.الدين.

الرئي�س.التنفيذي.ل�ضركة.عمرانيون
.��ضعادة.د..اأجمد.بن.عبدالرحمن.مغربي.

امل�ضرف.على.كر�ضي

جامعة.اأم.القرى
قاعة.امللك.
في�ضل

جامعة.اأم.القرى..
الكر�ضي

ح�ضور
7�ضاعات�تنظيم.�تقدمي

رجال.االأعمال
�ضركات.التطوير.

العمراين
االأجهزة.احلكومية
اأمانة.العا�ضمة.

املقد�ضة

1435/4/6ه�
يوم.�احد

ما.يقارب
10.000.اآالف.ريال

عر�س.االأبحاث.العلمية.املدعومة.�عر�س.لقاء.الباحثني.االأ�ل
ر�ضائل.املاج�ضتري

جامعه.اأم.
القرى.قاعة.
كلية.الهند�ضة.
�العمارة.
االإ�ضالمية

جامعة.اأم.القرى..
الكر�ضي

ح�ضور.�تنظيم.
الطالب.�املخت�ضني.7.�ضاعات�تقدمي

باالأبحاث
1436/8/10ه�
يوم.�احد

ما.يقارب
5.000.األف.ريال
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جد�ل.رقم.).5.��.60.(.حما�ضرات.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املحا�ضرةعنوان.املحا�ضرة

املدن.الذكية.�نظم.دعم.
القاعة.الكربى.كلية.اأ.د.طارق.را�ضدالقرار.املكانية

الهند�ضة
كر�ضي.االأمري.خالد.

االأمانة.�الطالب.5تنظيمالفي�ضل
�املهند�ضني

11.مار�س.2013م
4/29/.1434ه�

ال.يوجد.�ذلك.لتكفل.
كلية.الهند�ضة.�العمارة.
االإ�ضالمية.بقيمة.

التغذية

جد�ل.رقم.).5.��.61.(.طالب.الدرا�ضات.العليا.بكر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة

نوع.الر�ضالة.:.دكتوراه.ا�ضم.الطالب
امل�ضرفنيالتخ�ض�سالكليةالق�ضماجلامعةعنوان.الر�ضالةماج�ضتري/بكالوريو�س

ماج�ضتريخالد.بن.�ضالح.اأحمد.الزهراين
املناطق.الع�ضوائية.بني.

الواقع.�املاأمول."نحو.بيئة.
امنة.�م�ضتدامة

العمارة.جامعة.اأم.القرى
االإ�ضالمية

الهند�ضة.�العمارة.
االإ�ضالمية

تخ�ض�س.بكالوريو�س.عمارة.اإ�ضالمية
تخ�ض�س.ماج�ضتري.عمارة.اإ�ضالمية

اأ.د/.عبد.احلميد.اأحمد.الب�س.
د..�ضامي.بن.يا�ضني.برهمني.

ماج�ضتريحميد.عيد.ال�ضبحي

نحو.ا�ضرتاتيجية.متكاملة.

للحلول.امل�ضتقبلية.مل�ضاكل.
املناطق.الع�ضوائية.يف.
منطقة.مكة.املكرمة

العمارة.جامعة.اأم.القرى
االإ�ضالمية

الهند�ضة.�العمارة.
االإ�ضالمية

تخ�ض�س.بكالوريو�س.عمارة.اإ�ضالمية
تخ�ض�س.ماج�ضتري.عمارة.اإ�ضالمية

د..خالد.حممد.الرباق.
د..عبدالعزيز.بن.عبدالله.اخل�ضريى.

جد�ل.رقم.).5.��.62.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة

تاريخ.عقدهاالعددم�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

1434/2/26ه�2التلفزيون.ال�ضعوديربيع.اآخر.1434ه�تعريف.بامللتقى.االأ�ل.لتنمية.املناطق.الع�ضوائيةتلفزيوين

االإذاعة
تعريف.اأن�ضطة.الكر�ضي

تعريف.بامللتقى.العلمي.االأ�ل
تعريف.بامللتقى.العلمي.االأ�ل

ربيع.اأ�ل.1434ه�.ربيع.اآخر.1434ه�.
ربيع.اآخر.1434ه�

اإذاعة.مكة
اإذاعة.مكة

اإذاعة.الريا�س
1

1434/4/1ه�
1434/2/26ه�
1434/2/26ه�

جريدة

اأمري.مكة.يرعى.اأ�ل.ملتقى.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.
انطالق.�ر�ضة.عمل.»د�ر.�ر�ؤى.االأجهزة.احلكومية.�املطورين.

يف.م�ضر�ع.معاجلة.�تطوير.املناطق.الع�ضوائية.
اأمني.العا�ضمة.املقد�ضة.يد�ضن.عمل.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.
الع�ضوائيات.)م�ضاكل.�ر�ؤى.�ضكان.الع�ضوائيات.�اجلمعيات.االأهلية(.
ملتقى.تطوير.الع�ضوائيات.يطالب.بالرتكيز.على.التنمية.االجتماعية.قبل.
العمرانية.بعنوان.)ر�ؤى.�توجهات.نحو.تطوير.املناطق.الع�ضوائية(.

ربيع.اآخر.1434ه�
�ضفر1434ه�
�ضفر1434ه�

ربيع.اآخر.1434ه�

�ضحيفة.عكاظ
�ضحيفة.الريا�س
�ضحيفة.اجلزيرة
�ضحيفة.ال�ضرق

1
1
1
1

1434/2/26ه�
�ضفر1434ه�
�ضفر1434ه�

ربيع.اخر.1434ه�



301 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.63.(.ميزانية.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة.منذ.االإن�ضاء

دعم.اآخر.مت.توفره.العجزمل.ي�ضرف.املبلغمت.توفري.املبلغ.املطلوباملبلغ.املطلوبالعام
مقدار.الدعمجهة.الدعمنعم/.ال

جمموعة.بن.الدن.ال80.0000مت.توفريه1433850.000ه�
ال�ضعودية

مليون.ريال.�ضنويًا.ملدة.
خم�س.�ضنوات

جمموعة.بن.الدن.ال00مت.توفريه1434350.000ه�
ثالثمائة.�خم�ضون.األفًاال�ضعودية

--ال00مل.يتوفر1435500.000ه�

جد�ل.رقم.).5.��.64.(.ميزانية.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة.لعام.1436/1435ه�

ميزانية.العام.1436/1435ه�

املربراتاالحتياجاتاملبلغ.املطلوب

1000000.ريال
)مليون.ريال(

مكافاأت.القوى.الب�ضرية
اأجهزة

اإقامة.�ر�س.عمل
اإقامة.امللتقى.العلمي.الثاين
دعم.اأربعة.اأبحاث.علمية
دعم.ر�ضائل.درا�ضات.عليا

ن�ضر.كتاب.يف.جمال.تطوير.الع�ضوائيات
مطبوعات.�ن�ضرات.علمية

تنفيذ.اخلطة.اخلا�ضة.مبهام.�اأن�ضطة.الكر�ضي.لل�ضنة.الثالثة.
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اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5��.65.(.القوى.الب�ضرية.لكر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

اأ.د/.�ضالح.بن.علي.الهذلولاأ�ضتاذ.الكر�ضي1

د...اأجمد.بن.عبد.الرحمن.مغربيامل�ضرف.على.الكر�ضي2

م�ضت�ضار�ن3

الهيئة.اال�ضت�ضارية:
د..اأ�ضامة.بن.ف�ضل.البار.)رئي�س.الهيئة.اال�ضت�ضارية(

د..عبد.العزيز.بن.عبد.الله.اخل�ضريي
د..�ضامي.بن.يا�ضني.برهمني

د..اأجمد.بن.عبد.الرحمن.مغربي
م�ضت�ضار.خارجي.للكر�ضي

اأ.د/.اأحمد.�ضحاته
م�ضت�ضار.داخلي.للكر�ضي
د..عبد.الغني.بن.ح�ضن.منور

باحث.رئي�ضي4
اللجنة.العلمية:

اأ.د/.عبد.احلميد.اأحمد.الب�س..)رئي�س.اللجنة(
اأ.د/.عبد.احلليم.الب�ضري.الفار�ق

باحث.م�ضارك5
اأع�ضاء.اللجنة.العلمية:

د..عبد.الغني.بن.ح�ضن.منور
د..عمر�.حممد.الظواهري

د..عابد.بن.عابد.راجح.العبديل

اأ..عمار.بن.مهدي.الرميي�ضكرتارية6

اأ.د/.اح�ضان.املعتازحما�ضب7

موظفون.اآخر�ن8

اللجنة.التنفيذية:
د..�ديع.برقا�ي.)رئي�س.اللجنة(

د..جميل.ال�ضلفي
اأ.د/.جمدي.الب�ضطوي�ضي

د..حممد.حممد.�ضوقي.اأبوليله
د..اأحمد.ح�ضن.بكار
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اخلطة ال�شرتاتيجية للكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.66.(.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.لكر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة

اأعمال.يف.اخلطة.ال�ضنوية.�مل.تنفذ

التو�ضياتاملبلغ.املطلوب�ضبب.عدم.التنفيذالفئة.امل�ضتهدفةاجلهة.املنفذةا�ضم.الن�ضاط

كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.متويل.بحوث.علمية
املناطق.الع�ضوائية

الباحثون.�اأع�ضاء.هيئات.التدري�س.

باجلامعات.�املهتمون.مبجال.تطوير.
الع�ضوائيات

طول.مدة.اإجراءات.االإعالن.عن.
البحوث.املمولة.�قبول.املقرتحات.
البحثية.املقدمة.�اإر�ضالها.للتحكيم.

200000.ريال
)مائتان.األف.ريال(

مت.االإنتهاء.من.االإجراءات.اخلا�ضة.
بتمويل.االأبحاث.��ضيتم.مب�ضيئة.الله.

التمويل.�ضمن.اأن�ضطة.
العام.الثاين.)احلايل(

ال�شعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على الكر�شي :
• احلاجة.للمزيد.من.الدعم.املايل.نظرًا.الأهمية.حتويل.الكر�ضي.ملال.بحثي.بالع�ضوائيات.�لكرثتها.مبكة.املكرمة.	
• احلاجة.اإىل.اآلة.اإعالمية.من.داخل.اجلامعة.لتغطية.كافة.االأن�ضطة.اخلا�ضة.بالكر�ضي.	
• ثقة.رجال.االأعمال.يف.اأن.الكر�ضي.ميكن.اأن.يقدم.لهم.حلول.عملية.�ذات.عائد.ا�ضتثماري.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.	
• ك�ضب.الثقة.�التعا�ن.البناء.مع.خمتلف.اجلهات.العاملة.يف.جمال.الع�ضوائيات.مبكة.املكرمة.	

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.67.(.جلنة.اإعداد.تقرير.كر�ضي.االأمري.خالد.الفي�ضل.لتطوير.املناطق.الع�ضوائية.مبنطقة.مكة.املكرمة.�كتابته

اال�ضماملن�ضب

د..اأجمد.بن.عبد.الرحمن.مغربيامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير
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التعريف بالكر�شي :

يع���د.ا�ضتق���رار.املجتم���ع.�ح�ض���ن.عالقات.اأف���راده.بع�ضهم.ببع�س.من.اأه���م.الركائز.التي.تقوم.عليه���ا.املجتمعات.الب�ضرية،.�قد.ُعن���ي.االإ�ضالم.بذلك.اأميا.عناي���ة؛.فمنذ.�طئت.قدم.

امل�ضطف���ى.علي���ه.�اآل���ه.ال�ض���الة.�ال�ضالم.اأر�س.املدينة.املنورة.�����.التي.�ضهدت.بناء.اأ�ل.جمتمع.م�ضلم-اأك���د.عليه.�اآله.ال�ضالة.�ال�ضالم.على.اهتمام���ه.�عنايته.با�ضتقرار.املجتمع،.

�اإقامة.عالقات.اأفراده.على.اأح�ضن.ما.يرام؛.فقال:.)اأيها.النا�س.اأف�ضوا.ال�ضالم.�اأطعموا.الطعام.��ضلوا.االأرحام.��ضلوا.بالليل.�النا�س.نيام.تدخلوا.اجلنة.ب�ضالم.(.اأربع.ِخالٍل.

ث���الث.منه���ا.تتعل���ق.مب���ا.يربط.النا����س.بالنا�س،.��احدة.مبا.يربط.النا�س.بالله،.على.اإنها.كلها.اإذا.فعلت.بنية.ح�ضنة.تربط.النا����س.بالله.عز.�جل..�عندما.ت�ضوء.العالقة.بني.النا�س.

�ح�ض���ول.ذل���ك.اأم���ر.لي����س.مب�ضتغرب.نظرًا.ملا.ت�ضتمل.عليه.النفو�س.من.تباين.يف.االأخالق.�ال�ضفات.االأمر.الذي.يحدث.معه.الت�ضاد؛.الذي.ي�ضل.اإىل.الت�ضادم؛.كما.اأن.ما.فطر.

الل���ه.النا����س.علي���ه.�ق���دره.جل.�عال.يف.هذا.الكون.�احلياة.من.�قوع.االختالف.يف.االأ�ضكال.�االألوان.�القدرات،.�من.ثم.يف.االآراء.�التوجهات.يجعلنا.نلجاأ.��.بال�ضر�رة.��.اإىل.

البح���ث.ع���ن.ا�ضرتاتيجي���ات.اأ�لية.ت�ضمن.لنا.اإعادة.املياه.اإىل.جماريها،.���ضع.االأم���ور.يف.ن�ضابها،.�تقريب.�جهات.النظر،.ليبقى.الوئام.�املحبة.�ال�ضالم.�ضائدًا.يف.املجتمع؛.

مهم���ا.كان���ت.اأ�ج���ه.اخل���الف.بني.اأفراده،.فاالختالف.يف.�جهات.النظر.ال.ينبغي.اأن.يف�ضد.للود.ق�ضية؛.الأج���ل.ذلك.اأ�ىل.االإ�ضالم.عناية.فائقة.باإ�ضالح.ذات.البني.التي.من.�ضاأنها.

اأن.تل���م.ال�ضع���ت،.�تق���رب.االآراء،.�بالت���ايل.تق���رب.اأفراد.املجتمع.بع�ضهم.من.بع�س،.فقد.جاء.القراآن.الكرمي.�ال�ضنة.املطهرة.ببي���ان.اأهمية.هذا.االأمر،.بل.لقد.عد.الله.جل.�عال.اأن.
من.اأعظم.�اأهم.�اأف�ضل.ما.يتناجى.به.العباد.اإ�ضالح.ذات.البني..

�اأهمي���ة.مو�ض���وع.اإ�ض���الح.ذات.الب���ني.ظاه���رة.بينة،.اإذ.اأنها.ترتبط.ا�ضد.االرتباط.بحياة.الف���رد.�املجتمع.�لها.اأثرها.العظيم.يف.متا�ضك.املجتم���ع.�قوته،.حيث.حتقق.به.م�ضالح.

عظيم���ه.للف���رد.�املجتم���ع،.�تدراأ.بها.مفا�ضد.خطرية.من.اأهمها:.اأنه���ا.�ضبب.يف.قطع.النزاعات،.�اإزالة.اخل�ضومات،.�رد.احلقوق،.�تاألي���ف.القلوب،.�ن�ضرة.املظلوم،.�اجتماع.

الكلمة،.�حقن.الدماء،.�حماربة.االختالف.�التباغ�س.�التقاطع.بني.املوؤمنني؛.التي.هي.من.معامل.اجلاهلية،.��ضفات.املف�ضدين،.كما.اأنها.��ضيلة.لتوفري.الطاقات.ملا.ينفع.املجتمع.

�يرتق���ي.ب���ه،.�غ���ري.ذل���ك.مما.يطول.بيانه،..�لذا.فاإنه.من.االأهمي���ة.مبكان.اأن.نعمل.جاهدين.على.ن�ضر.ثقافة.ال�ضلح.�الوئام.بني.النا����س.�تكثري.�ضواد.امل�ضلحني.املتقنني.لد�رهم.

القائمني.به.على.الوجه.االأكمل،.الأنه.من.خ�ضال.املر�ءة.�هدي.االأنبياء.��ضيم.ال�ضاحلني.�ذلك.ال.يكون.اإال.بالعناية.به،.�قيام.القادرين.مبا.يجب.عليهم.نحوه،.من.اإيجاد.القدرات.

املتميزة.يف.هذا.املجال.كما.اأن.من.اأهم.الو�ضائل.يف.ذلك.اإيجاد.املوؤ�ض�ضات.�املراكز.العلمية.التي.تتعمق.يف.درا�ضته؛.ثم.تدر�س.فقهه.�تن�ضره،.�حتقق.مقومات.جناحه.�ت�ضعى.

يف.توفرها،.�ت�ضهم.يف.بيان.قواعد.ممار�ضته،.�اقرتاح.االآليات.البناءة.�ال�ضيغ.املنا�ضبة.لرت�ضيخ.م�ضامينه.يف.كل.مراحل.العمر.)الطفولة..ال�ضباب.الكهولة(.للرجال.�الن�ضاء.

اإن.العناية.بهذا.اجلانب.من.االأهمية.مبكان،.الأن.ذلك.يحقق.�ضالمة.املجتمع.من.االنهيار.�يحفظ.قلوب.العباد.من.ال�ضحناء،.اإذ.اأن.د�ر.امل�ضلح.يف.ف�س.النزاعات.ال.يقل.عن.د�ر.

الق�ضاء.بل.يزيد.عليه.اأهميه.اأحيانًا،.فالق�ضاء.يعتني.برد.احلقوق،.�ال�ضلح.يعتني.برد.القلوب.بع�ضها.اإىل.بع�س،.�يف.االأثر.عن.اخلليفة.املحدث.امللهم.عمر.ب�س.اخلطاب.ر�ضي.
الله.عنه:.)رد�ا.اخل�ضوم.حتى.ي�ضطلحوا.فاإن.ف�ضل.الق�ضاء.يورث.بينهم.البغ�ضاء(..
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تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.يف.تاريخ20./1432/6ه�.

ممول الكر�شي :
ال�ضيخ.�ضالح.عبد.الله.كامل.

امل�شرف على الكر�شي:
اأ.د/.�ضالح.بن.عبدالله.بن.عبداملح�ضن.الفريح.

مدة التمويل:
ثالث.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
ثالثة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
ثالث.مائة.�خم�ضون.األف.ريال.�ضعودي.

اأهمية الكر�شي :
نظ���رًا.ملا.ت�ضتمل.علي���ه.النفو�س.من.تباين.يف.االأخالق.�ال�ضفات.ثم.يف.االأراء.�التوجهات.االأمر.
ال���ذي.يح���دث.مع���ه.الت�ض���اد؛.الذي.ق���د.ي�ضل.اإىل.الت�ض���ادم.فاإنه.م���ن.االأهمية.مب���كان.البحث.عن.
ا�ضرتاتيجي���ات.اأ�لي���ة.ت�ضمن.اإع���ادة.االأمور.اإىل.ن�ضابها،.�تقريب.�جه���ات.النظر،.ليبقى.الوئام.
�ال�ض���الم.�ضائ���دًا.يف.املجتمع؛.مهما.كانت.اأ�جه.اخلالف.بني.اأفراده.لتتحقق.�ضالمة.املجتمع.من.
االنهيار.�يحفظ.قلوب.العباد.من.ال�ضحناء،.اإذ.اإن.د�ر.امل�ضلح.يف.ف�س.النزاعات.ال.يقل.عن.د�ر.
الق�ض���اء.ب���ل.يزيد.عليه.اأهمية.اأحيانًا،.فالق�ضاء.يعتني.ب���رد.احلقوق،.�ال�ضلح.يعتني.برد.القلوب.

بع�ضها.اإىل.بع�س.

الروؤية :
اأن.يك���ون.الكر�ضي.حمرًكا.اأ�ضا�ضًيا.�داعًما.متج���دًدا.جلهود.االإبداع.�التميز.البحثي.�التطوير.
العلمي.�املعريف.يف.جمال.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة.�قناة.رئي�ضة.لتحقيق.ال�ضراكة.

اال�ضرتاتيجية.مع.املجتمع.

الر�شالة:
الري���ادة.يف.التاأ�ضي���ل.�االإب���داع.العلم���ي.يف.اإ�ض���الح.ذات.الب���ني.�ال�ضفاعة.احل�ضن���ة.مبا.يخدم.
العاملني.�املهتمني.يف.هذا.املجال.�يحقق.ممار�ضة.�ضحيحة.مفيدة.للمجتمع،.�ال�ضعي.يف.اإعداد.
جي���ل.من.الباحثني.املتميزي���ن.الذين.ي�ضهمون.يف.دعم.التنمية.الوطنية.�خدمة.غاياتها.من.خالل.

الكر�ضي.
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اأهداف  الكر�شي :
• الهدف.العام.:	

النهو�س.العلمي.باإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة.�ن�ضر.ثقافتهما.يف.املجتمع.

• االأهداف.الفرعية:	
1. اإجراء.البحوث.العلمية.يف.جمال.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة.التي.تخدم.املمار�ضة.العلمية.لها.يف.الواقع.املعا�س..

2. اإقامة.الند�ات.��ر�س.العمل.�حلقات.النقا�س.حول.ق�ضايا.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة.لدرا�ضة.اأ�لوياتها.��اقعها.�احتياجاتها.�اإ�ضكاالتها.�احللول.املقرتحة.�ما..
يتبع.ذلك.

3. تعزيز.د�ر.جلان.اإ�ضالح.ذات.البني،.�تقدمي.الدعم.العلمي.لها.�االإ�ضهام.يف.رفع.كفاءة.العاملني.فيها.من.خالل.النتاج.العلمي.للكر�ضي.�التدريب.�ر�ضم.اخلطط.العلمية.لتحقيق..
اأهدافها.

4. ن�ضر.ثقافة.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة.بني.اأفراد.املجتمع.بو�ضائل.اإبداعية،.�ملختلف.االأعمار.�الفئات.مبا.يحقق.ا�ضتقرار.املجتمع.�ن�ضر.الوئام.بني.اأفراده..

5. ت�ضجيع.البحث.العلمي.يف.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة،.�دعمه..

6. دعم.املوؤ�ض�ضات.ذات.العالقة.لالإ�ضهام.يف.بناء.ثقافة.اإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة،.�ن�ضرهما..
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منجزات الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.68.(.د�رات.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الد�رة

فن.التعامل.االإن�ضاين.
4.�ضاعاتتقدميكلية.خدمة.املجتمعجامعة.اأم.القرىامل�ضرف.على.الكر�ضيالناجح

من�ضوبو.الرئا�ضة.العامة.

ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.احلرام.
�امل�ضجد.النبوي

1434/2/26ه�

اإدارة.ال�ضراعات.
املتخ�ض�ضون.يف.اإ�ضالح.32.�ضاعةح�ضورمركز.�ضنغافورة.للو�ضاطةالبحرينمركز.�ضنغافورة.للو�ضاطة�النزاعات.بفعالية

1434/6/16ه�ذات.البني

جمع.املادة.العلمية.��ضائل.
كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.جامعة.الق�ضيمامل�ضرف.على.الكر�ضي�منهجيات

الطالبات.)ماج�ضتري/.�ضاعتانتقدمياالإ�ضالمية
1434/4/1ه�دكتوراه(

جد�ل.رقم.).5.��.69.(.حلقات.نقا�س.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

جامعة.امللك.في�ضل.امل�ضرف.على.الكر�ضيالتعريف.بالكر�ضي
)الهفوف(

كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.

عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.
البني

3تقدمي
اأ�ضاتذة.�طالب.الدرا�ضات.
العليا.ق�ضم.االجتماع.
�اخلدمة.االجتماعية

1434/5/17ه

جامعة.الق�ضيمامل�ضرف.على.الكر�ضيالتعريف.بالكر�ضي
كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.
عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.

البني
3تقدمي

اأ�ضاتذة.�طالب.الدرا�ضات.
العليا.ق�ضم.االجتماع.
�اخلدمة.االجتماعية

1434/6/28ه

امل�ضرف.على.الكر�ضيالتعريف.بالكر�ضي
املعهد.العايل.لالأمر.
باملعر�ف.�النهي.عن.

املنكر

كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.

عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.
البني

1434/1/4هطالب.الدرا�ضات.العليا3تقدمي

جد�ل.رقم.).5.��.70.(.حما�ضرات.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املحا�ضرةعنوان.املحا�ضرة

امل�ضوؤ�لية.اأهميتها.
.�طرق.غر�ضها.يف.

النفو�س
ند�ة.العاملية.لل�ضباب.مكةامل�ضرف.على.الكر�ضي

1434/4/3هالفتيات3تقدمياالإ�ضالمي

اجلمعية.اخلريية.لتي�ضري.الق�ضيمامل�ضرف.على.الكر�ضيالقيم.�العمل.اخلريي
3تقدميالز�اج.�الرعاية.االأ�ضرية

العاملني.يف.جمال.اإ�ضالح.

ذات.البني.�العمل.اخلريي.
يف.املنطقة..

1434/6/19ه
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جد�ل.رقم.).5.��.71.(.االأن�ضطة.امليدانية.لكر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامدة.احلملةعنوان.احلملة

جمل�س.الق�ضاء.االأعلى.��.يومزيارة.املجل�س.الق�ضاء.االأعلى
1434/7/8ه�ضركاء.املجالزيارة-الريا�س

زيارة.غرفة.البحرين.لت�ضوية.
غرفة.البحرين.لت�ضوية.البحرينيومنياملنازعات

1434/12/22هاأ�ضحاب.اخلربةح�ضوراملنازعات

زيارة.جمعية.الز�اج.بعنيزة.
1434/8/29هالعاملونزيارة-بعنيزة.-الق�ضيميومالق�ضيم

زيارة.جمعية.اأ�ضرة.بربيدة.
1434/8/29هالعاملونح�ضورجمعية.اأ�ضرة.بربيدةالق�ضيميوم.�احدالق�ضيم

اإهداء.ن�ضخ.من.الكتب.للعديد.
من.اجلهات.العلمية.داخل.
اململكة.�خارجها.�جهات.

اإ�ضالح.ذات.البني

-
الكر�ضي.بالتعا�ن.مع.املكتبة.
املركزية.باجلامعة.مكتبة.امللك.

عبدالله.اجلامعية
1434/12/24هاملثقفون--

زيارة.اجلمعية.اخلريية.للز�اج.
�رعاية.االأ�ضرة.مبنطقة.املدينة.

املنورة.)اأ�ضرتي(
1434/5/3هالعاملونزيارةاملدينة.املنورةاملدينة.املنورة-

1434/8/16ه---الريا�سيومزيارة.�زارة.العدل

ا�ضتقبال.د...حممد.بن.اإبراهيم.
احلمد.الباحث.�املمار�س.يف.
جمال.اإ�ضالح.ذات.البني

1433/8/21ه�ضركاء.املجالزيارةالكر�ضيمقر.الكر�ضييوم

ا�ضتقبال.اأمني.اجلمعية.العلمية.
1434/7/20ه�ضركاء.املجالزيارةالكر�ضيمقر.الكر�ضييومالق�ضائية.ال�ضعودية

ا�ضتقبال.ال�ضيخ/عبدالعزيز.
1434/9/15ه�ضركاء.املجالزيارةالكر�ضيمقر.الكر�ضييومالدعيج

ا�ضتقبال.اأ..�ضلطان.العمري..
م�ضوؤ�ل.تنظيم.برامج.
�حمالت.دعائية

1433/8/20ه�ضركاء.املجالزيارةالكر�ضيمقر.الكر�ضييوم
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جد�ل.رقم.).5.��.72.(.طالب.الدرا�ضات.العليا.لكر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

نوع.الر�ضالة.دكتوراه./.ا�ضم.الطالب
امل�ضرفالتخ�ض�سالكليةالق�ضماجلامعةعنوان.الر�ضالةماج�ضتري/بكالوريو�س

ماج�ضتريعبدالله.جربيل.اأحمد.عاتي

د�ر.مكاتب.ال�ضلح.
يف.املحاكم.ال�ضرعية.
يف.اإ�ضالح.ذات.البني.
)درا�ضة.ميدانية.منطقة.

جازان.منوذج(

اأ.د/.عبدالرحمن.جميل.الثقافة.االإ�ضالميةالدعوة.�اأ�ضول.الدينالدعوة.�الثقافة.االإ�ضالميةجامعة.اأم.القرى
ق�ضا�س

جد�ل.رقم.).5.��.73.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

الرابطم�ضت�ضيف.الظهورالعنواننوع.الظهور

بالهاتفد..في�ضل.بن.�ضعود.احلليبياإ�ضالح.ذات.البنيلقاء.تلفزيوين.على.قناة.البداية

--اإ�ضالح.ذات.البنيلقاء.اإذاعي.مع.اإذاعة.اأف.اأف.ام

عر�س.الفلم.التوجيهي.الذي.اأنتجه.الكر�ضي.يف.العديد.
--اإ�ضالح.ذات.البنيمن.القنوات.الف�ضائية.منها.)اقراأ.���.�بداية(.�غريها

الن�شر العلمي :
جد�ل.رقم.).5.��.74.(.الكتب.املن�ضورة.يف.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

رقم.الطبعةمكان.الن�ضرتاريخ.الن�ضرجهة.الن�ضرا�ضم.املوؤلفم�ضرتك/.منفردعنوان.الكتاب

1434/7/8ه�ضركاء.املجالزيارة-جمل�س.الق�ضاء.االأعلى.الريا�سيوماالإ�ضالح.بني.النا�س

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.ال�ضيخ.عبدالعزيز.بن.حمد.الدعيجمنفرد)درا�ضة.تاأ�ضيلية(
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.د..اإبراهيم.بن.عبدالعزيز.اجلهنيمنفرداالأحكام.الفقهية.املتعلقة.بال�ضفاعة
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

اإ�ضالح.ذات.البني.�د�ره.يف.متا�ضك.
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.اأ.عو�س.بن.حممد.بن.علي.العمريمنفرداملجتمع.امل�ضلم

االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

ف�ضاد.ذات.البني.اأ�ضبابه.�التدابري.
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.ال�ضيخ.عبدالعزيز.بن.حمد.الدعيجمنفردالواقية.منه

االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

ال�ضفاعة.احل�ضنة.يف.ال�ضنة.النبوية.
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.د..عمر.بن.عبدالله.املقبلمنفرد�تطبيقاته.املعا�ضرة

االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

العمل.على.اإجناز.كتابي.خطب.يف.
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.اأع�ضاء.املجل�س.العلمي.للكر�ضيم�ضرتكاإ�ضالح.ذات.البني.�ال�ضفاعة.احل�ضنة

-يعد.للن�ضر1435ه�حممد.عبده.مياين
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جد�ل.رقم.).5.��.75.(.املطويات.املن�ضورة.يف.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني
رقم.الطبعةمكان.الن�ضرتاريخ.الن�ضرجهة.الن�ضرا�ضم.املوؤلفم�ضرتك/.منفردعنوان.املطوية

)االإ�ضالح.بني.النا�س.من.كتاب.�ضرح.
ف�ضيلة.ال�ضيخ.العالمة.حممد.بن.منفردريا�س.ال�ضاحلني(

�ضالح.العثيمني.رحمه.الله
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.

االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

)منزلة.اإ�ضالح.ذات.البني.يف.الكتاب.
ال�ضيخ.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.منفرد�ال�ضنة(

القعيد
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.

االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

ال�ضيخ.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.منفرد)اإ�ضالح.ذات.البني.معناه.�ف�ضائله(
القعيد

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.د..عمر.بن.عبدالله.املقبلمنفرد)�ال�ضلح.خري(
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

ال�ضيخ.عبدالعزيز.بن.عبدالرحمن.منفرد)اأهداف.�ثمار.اإ�ضالح.ذات.البني(
القعيد

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

ال�ضيخ.الدكتور.حممد.بن.اإبراهيم.منفرد)معامل.يف.اإ�ضالح.ذات.البني.(
احلمد

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.
االأ�ىلمكة.املكرمة1434ه�حممد.عبده.مياين

كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.ال�ضيخ..عبدالله.بن.�ضالح.الق�ضريمنفرد)ف�ضل.ال�ضفاعة.احل�ضنة(
-يعد.للن�ضر1435ه�حممد.عبده.مياين

)ال�ضفاعة.احل�ضنة.من.مظاهر.الرحمة.
كر�ضي.معايل.االأ�ضتاذ.الدكتور.موقع.اإ�ضالم.�يبمنفرد�التعا�ن(

-يعد.للن�ضر1435ه�حممد.عبده.مياين

جد�ل.رقم.).5.��.76.(.اتفاقيات.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني
مدة.االتفاقيةنوع.االتفاقيةمكانهااجلهة.التي.مت.توقيع.االتفاقية.معه

مدة.�ضريان.الكر�ضيمذكرة.تفاهمجامعة.اأم.القرىاملعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر
مدة.�ضريان.الكر�ضيمذكرة.تفاهماملدينة.املنورةجمعية.اأ�ضرتي.مل�ضاعدة.ال�ضباب.على.الز�اج.باملدينة.املنورة

مدة.�ضريان.الكر�ضيمذكرة.تفاهممكة.املكرمةجمعية.مراكز.االأحياء.مبكة.املكرمة
مدة.�ضريان.الكر�ضيمذكرة.تفاهمالريا�ساجلمعية.العلمية.الق�ضائية.ال�ضعودية.)ق�ضاء(



311 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.77.(.ميزانية.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني.منذ.االإن�ضاء.لعام.1433�1434.ه�

دعم.اآخر.مت.توفره.العجزمل.ي�ضرف.املبلغمت.توفري.املبلغ.املطلوباملبلغ.املطلوبالعام
مقدار.الدعمجهة.الدعمنعم/.ال

-----نعم1433500،000ه�
-----نعم1434350،000ه�

جد�ل.رقم.).5.��.78.(.ميزانية.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني.لعام.1435ه�

تاريخ.تقدمي.الطلباملربراتاالحتياجاتاملبلغ.املطلوب

--اإجناز.اأعمال.الكر�ضي.�م�ضاريعه500،000

اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.79.(.القوى.الب�ضرية.يف.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

-اأ�ضتاذ.الكر�ضي1

اأ.د/.�ضالح.بن.عبدالله.بن.عبداملح�ضن.الفريحامل�ضرف.على.الكر�ضي2

م�ضت�ضار�ن3

د..عبدالب�ضري.علي.احلقرة
د..حممد.هالل.ال�ضادق.هالل

د..عمر.الرا�ضدي
د..عبدالله.حممد.عبدالله.اإ�ضماعيل

د..ح�ضن.علي.القر�ضي
د..�جدي.حلمي
د..اإبراهيم.علي

حممد.بن.عبيد.اللحياين�ضكرتارية4

عبدالله.عبدالقادر.الربيكيموظفون.اآخر�ن5
عمر.بن.عبدالقادر.الربيكي
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ال�شعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على الكر�شي :
1. مل.يكن.للكر�ضي.مكان،.�ال.مقر.�هذا.من.اأ�ضعب.ما.�اجهه.الكر�ضي.يف.املرحلة.ال�ضابقة..

2. �ضعوبة.اآليات.ال�ضرف.��ضبطها.ب�ضكل.يخدم.العمل.بطريقة.اأف�ضل..

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.79.(.القوى.الب�ضرية.يف.كر�ضي.معايل.اأ.د/.حممد.عبده.مياين.الإ�ضالح.ذات.البني

اال�ضماملن�ضب

اأ.د/.�ضالح.بن.عبدالله.بن.عبداملح�ضن.الفريحامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير
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التعريف بالكر�شي :
كر�ضي.علمي.الإجراء.البحوث.�الدرا�ضات.املتعلقة.بتطوير.املنتجات

.الأفكار.الطلبة.االإبداعية.يف.�ضبيل.حتويلها.ل�ضركات.نا�ضئة.

تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.بتاريخ.1435/2/9ه�.

ممول الكر�شي :
جمموعة.بن.الدن.ال�ضعودية.

امل�شرف على الكر�شي:
د..فواز.بن.اأحمد.�ضعد.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

اأهمية الكر�شي :
تنبع.اأهميته.من.االأن�ضطة.املحفزة.�الداعمة.الإبداع.الطلبة.بتوفري.بيئة.حمفزة.
لالإب���داع.الفكري.�تاأ�ضي�س.جمتمع.�اقعي.�افرتا�ضي.لريادة.االأعمال.املبنية.

على.براءات.االخرتاعات.�االأفكار.االإبداعية.

الروؤية:
بناء.جيل.من.املبدعني.الرياديني.من.اأجل.دعم.اقت�ضاديات.املعرفة.

الر�شالة:
م�ضان���دة.ر�اد.االأعم���ال.م���ن.طلب���ة.جامع���ة.اأم.الق���رى.يف.تاأ�ضي����س.�ضركاتهم.

النا�ضئة.لبناء.جمتمع.املعرفة.
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اأهداف  الكر�شي :
• م�ضاعدة.الطلبة.يف.تاأ�ضي�س.�ضركاتهم.النا�ضئة.Startups.املبنية.على.براءات.اخرتاعاتهم.�اأفكارهم.االإبداعية.عرب:	

1. توفري.اخلدمات.اللوج�ضتية.)مكاتب،.جتهيزات(..

2. تقدمي.اال�ضت�ضارات.�احللول.للم�ضاكل.التي.يواجهونها.:.اإبداعية،.تقنية.،.مهارية.،.اإدارية،.قانونية..

3. ..Prototyping.ت�ضميم.النماذج.االأ�لية.ملنتجاتهم.املبنية.على.اخرتاعاتهم.�اأفكارهم.االإبداعية

4. الت�ضويق.ملنتجاتهم.املبنية.على.اخرتاعاتهم.�اأفكارهم.االإبداعية..

5. البحث.عن.الفر�س.اال�ضتثمارية.ملنتجاتهم.املبنية.على.اخرتاعاتهم.�اأفكارهم.االإبداعية..

6. .Mentoring & Coaching..التوجيه.�االإر�ضاد.قبل.�اأثناء.�بعد.تاأ�ضي�س.�ضركاتهم

• توفري.قاعدة.بيانات.خلرباء.��ضركات.متخ�ض�ضة.يف.املجاالت.التي.حتتاجها.�ضركات.الطلبة.�خا�ضة.لنقل.اخرتاعاتهم.اإىل.منتجات.جتارية.	
• تاأ�ضي�س.جمتمع.�اقعي.�افرتا�ضي.لريادة.االأعمال.املبنية.على.براءات.االخرتاعات.�االأفكار.االإبداعية.يتم.من.خالله:	

1. توفري.بيئة.حمفزة.لالإبداع.الفكري..

2. اإقامة.د�رات.��ر�س.عمل.عن.كيفية.تاأ�ضي�س.اأعمال.ناجحة.مبنية.على.االإبداع.املعريف.�براءات.اخرتاع..

3. ا�ضت�ضافة.ر�اد.االأعمال.الناجحني.�املعر�فني.يف.تاأ�ضي�س.�ضركات.مبنية.على.االإبداع.املعريف.�براءات.اخرتاع.حمليًا.�د�ليًا..
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منجزات الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.81.(.ال�ضركات.الطالبية.التي.مت.اإن�ضائها.يف.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

عنوان.ملف.ال�ضورنوع.الدعمجمال.ال�ضركةا�ضم.الكيان.التجاريا�ضم.ال�ضركةم

�ضعار.تن�ضي�سمايلتقنية.املعلومات�ضركة.اخلطوة.االإلكرت�نية.املحد�دةتن�ضي�س1

�ضعار.ها�ضتيكمايلمنتجات.كهربائية.مبتكرة�ضركة.اإبداعات.املحد�دةها�ضتيك2

�ضعار.حر�فمايلتقنية.املعلومات�ضركة.حر�ف.النموذجية.لالإعالم.الرقميحر�ف3

�ضعار.نوايامايلالت�ضويق.االإلكرت�ين�كالة.نوايا.الفنون.للدعاية.�االإعالننوايا4

�ضعار.ترم.باقمايلاالهتمام.بالبيئة�ضركة.ترم.باق.املحد�دةترم.باق5

�ضعار.بالي.قرينمايلاالهتمام.بالبيئة�ضركة.النمط.االأخ�ضر.املحد�دةبالي.قرين6

�ضعار.كوك�ضرنيمايلالتطبيقات.الذكية�ضركة.معيار.التحكم.املحد�دةكوك�ضرني7

�ضعار.برايل.اليفمايلالتدريب.�التعليم�ضركة.برايل.اليف.للتجارةبرايل.اليف8

جد�ل.رقم.).5.��.82.(.�ر�س.عمل.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

التكاليفهدفهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.�ضاعات.الور�ضةنوع.امل�ضاركةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

10.985حتديد.التحديات.�العوائقريادي.االأعمال6تقدميجدةاللجنة.اال�ضت�ضارية.للكر�ضيريادة.االأعمال.يف.ال�ضعودية

جد�ل.رقم.).5.��.83.(.موؤمترات.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

التو�ضياتالتكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املوؤمترعنوان.املوؤمتر

اأهم.التحديات.التي.تواجه.
ثالثة.�ثالثون.817.562-1436/4/9ه�رياديي.االأعمال4تقدميEMCفندق.بارك.حياةاللجنة.اال�ضت�ضارية.للكر�ضيرياديي.االأعمال.يف.ال�ضعودية

تو�ضية
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جد�ل.رقم.).5.��.84.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

م�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنوان

جامعة.اأم.القرى.�جمموعة.بن.الدن.ال�ضعودية.يوقعون.اتفاقية.اإن�ضاء.كر�ضي.بحثي.يف.جمال.االإبداع.
جامعة.القرى1435/2/8ه��ريادة.االأعمال.�حتتفل.بتخريج.الدفعة.االأ�ىل.من.برنامج.م�ضرع.االأعمال

�ضحيفة.الريا�س1435/2/12.ه�جامعة.اأم.القرى.�جمموعة.بن.الدن.توؤ�ض�ضان.كر�ضيًا.لالإبداع
جامعة.اأم.القرى1436/4/11ه�اللجنة.اال�ضت�ضارية.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.تعقد.اجتماعها.االأ�ل

جامعة.اأم.القرى1436/5/2ه�33.تو�ضية.باجتماع.م�ضت�ضاري.كر�ضي.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

الن�شر العلمي :

جد�ل.رقم.).5.��.85.(.براءات.االخرتاع.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال
تاريخ.احل�ضول.عليهاا�ضم.احلا�ضل.عليهااجلهة.امل�ضجلة.للرباءةبراءة.االخرتاع
32440.24

Low Cost Roofing Techniques1435/5/4ه�راكان.بن.جابر.احلارثيمكتب.امللكية.الفكرية.بجامعة.اأم.القرى
32331.44

.Color Education System for the Visually
Impaired

1434/2/24ه�مرفت.ال�ضربينيمكتب.امللكية.الفكرية.بجامعة.اأم.القرى

ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.86.(.ميزانية.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.منذ.االإن�ضاء

مت.توفري.املبلغ.املبلغ.املطلوبالعام
دعم.اخر.مت.توفره.العجزمل.ي�ضرف.املبلغاملطلوب

مقدار.الدعمجهة.الدعمنعم/.ال

//ال/النعم14351000.000ه�

جد�ل.رقم.).5.��.87.(.م�ضر�فات.�عوائد.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

املبلغ.املرحل.لل�ضنة.العوائد.الفعليةالعوائد.الفعليةتاريخ.ال�ضرفجهة.ال�ضرفاملبلغ.امل�ضر�ف
جهة.الدعمالتالية

برامج.�اأن�ضطة.الكر�ضي650.000
1435/7/19ه���من

//350.000
1436/7/7.ه���اإىل
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اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :
جد�ل.رقم.).5.��.88(.اأعداد.القوى.الب�ضرية.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

-------------اأ�ضتاذ.الكر�ضي1
د..فواز.بن.اأحمد.�ضعدامل�ضرف.على.الكر�ضي2

م�ضت�ضار�ن.)اأع�ضاء.اللجنة.اال�ضت�ضارية.3
للكر�ضي(

د.نبيل.كو�ضك.
د.فواز.�ضعد.

اأ.د/حممد.اإبراهيم.
د.اأ�ضامة.العمري.
د..زاهر.عثمان.
د.طارق.حمدي.

د.عبدالرحمن.حريري.
د..�ضادي.خوندنه.
د.يا�ضر.ن�ضيف..
اأ.ق�ضورة.اخلطيب..
اأ.لوؤي.ن�ضيم.

م.مازن.الزايدي.
اأ.اأ�ضامة.نتو..
اأ.ها�ضم.نابل�ضي.
اأ.مازن.ال�ضراب.
اأ.راكان.العيدي.
اأ.فوؤاد.الفرحان.
اأ.بدر.اجلعفري.
م.ع�ضام.الزامل.
د.طوبى.تركلي.

د.منى.اأبو.�ضليمان.

فار�س.بن.حامت�ضكرتارية4
عزام.بن.حممود.جدا�يحما�ضب5
حممد.بن.زهري.بنجابيمدير.الربامج.�االأن�ضطة6

اخلطة ال�شرتاتيجية للكر�شي :
جد�ل.رقم.).5.��.89.(.اأعمال.مل.تكن.يف.خطة.لكر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.�مت.تنفيذها

التكلفةتاريخ.الن�ضاطعدد.امل�ضتفيدينالفئة.امل�ضتهدفةاجلهة.املنفذةمكان.االإنعقادتاريخ.االإنعقادا�ضم.الن�ضاط

17.562/رياديي.االأعمالEMCجدة2015/1/29موؤمتر.اللجنة.اال�ضت�ضارية
8/300.000طالب.جامعة.اأم.القرى///دعم.ال�ضركات.الطالبية

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :
جد�ل.رقم.).5.��.90.(.جلنة.اإعداد.�كتابة.تقرير.كر�ضي.املعلم.حممد.بن.عو�س.بن.الدن.لالإبداع.�ريادة.االأعمال

اال�ضماملن�ضب

د.فواز.بن.اأحمد.�ضعدامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير
حممد.بن.زهري.بنجابيع�ضو.م�ضرف.على.الن�ضاطات

عزام.بن.حممود.جدا�يع�ضو.م�ضرف.على.ال�ضوؤ�ن.املالية
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التعريف بالكر�شي :
يعت���رب.�ضرط���ان.القول���ون.�امل�ضتقيم.ثال���ث.اأنواع.ال�ضرطانات.انت�ض���ارًا.يف.العامل،.�الثاين.الأ�ضباب.الوف���اة.يف.الواليات.املتحدة.�الد�ل.الغربية..�ق���د.ازدادت.حاالت.االإ�ضابة.
ب�ضرط���ان.القول���ون.�امل�ضتقي���م.يف.اململك���ة.العربية.ال�ضعودية.يف.االآ�ن���ة.االأخرية...حيث.اأنه.يعد.هو.االأ�ل.يف.كل.االأعمار.بالن�ضبة.للرج���ال،.�الثالث.بالن�ضبة.للن�ضاء.لكل.الفئات.
العمري���ة...�تظه���ر.االإح�ضائي���ات.االأخ���رية.ملركز.ال�ضجل.ال�ضعودي.لر�ضد.االإ�ضابة.بال�ضرطان.اأن.االإ�ضابة.ب�ضرطان.القول���ون.�امل�ضتقيم.ظهرت.يف.فئات.عمرية.�ضغرية.ال�ضن..
�ك���ون.اأغل���ب.ح���االت.�ضرط���ان.القولون.�امل�ضتقيم.ت�ضخ����س.يف.مراحل.متاأخرة.مما.ينعك�س.على.مع���دالت.ال�ضفاء.�مما.يزيد.العبء.على.موارد.الد�ل���ة..لذلك.اأ�ضبح.�ضر�ريًا.
اإج���راء.البح���وث.ملعرف���ة.اأف�ض���ل.الط���رق.ملواجهة.هذا.املر�س.�التنبوؤ.ب���ه.�احلماية.منه..�الأن.ميزانية.البح���ث.العلمي.حتتاج.اإىل.موارد.خا�ضة.قام���ت.اجلامعة.بعقد.�ضراكات.مع.
القط���اع.اخلا����س.لتموي���ل.البح���ث.العلمي.ال���ذي.يعترب.ع�ضب.التقدم.�الرقي.يف.جمي���ع.جماالت.احلياة،.�اإحدى.طرق.دع���م.البحث.العلمي.�دفعه.هو.اإن�ض���اء.الكرا�ضي.البحثية.
باجلامعات،.�التي.تدعم.من.القطاع.اخلا�س..فبداأت.جامعة.اأم.القرى.بالتعا�ن.مع.عائلة.ال�ضيخ.جميل.بن.عبدالرحمن.خوقري.على.اإن�ضاء.الكر�ضي.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.

القولون.�امل�ضتقيم.�الذي.�ضوف.يكون.لنتائجه.االأثر.االإيجابي.على.املجتمع.ال�ضعودي.ب�ضكل.عام.�املكي.ب�ضكل.خا�س.

تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.بتاريخ.1432/2/27ه�.

ممول الكر�شي :
ال�ضيخ.جميل.عبد.الرحمن.خوقري.
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امل�شرف على الكر�شي:
الدكتور.�ضليمان.عبد.العزيز.ج�ضتنيه.

اأ�شتاذ الكر�شي :
اأ.د/.د�نلد.�يفر.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
ثمامنائة.�خم�ضون.األف.ريال.�ضعودي.

اأهمية الكر�شي :
ازدي���اد.ح���االت.االإ�ضاب���ة.ب�ضرطان.القول���ون.�امل�ضتقيم.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودي���ة.يف.االآ�نة.االأخرية،.�كون.اأغلبها.ت�ضخ�س.يف.مراح���ل.متاأخرة.مما.ينعك�س.على.معدالت.
ال�ضفاء.�مما.يزيد.العبء.على.موارد.الد�لة..لذلك.اأ�ضبح.�ضر�رًيا.اإجراء.البحوث.ملعرفة.اأف�ضل.الطرق.ملواجهة.هذا.املر�س.�التنبوؤ.به.�احلماية.منه.�تلبية.لهذه.احلاجة.اأن�ضئ.

هذا.الكر�ضي..
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الروؤية:
اإج���راء.اأبح���اث.�ضريري���ة.�معملي���ة.�ميدانية.ترثي.التق���دم.العلمي،.�توؤدي.الكت�ضاف.اآف���اق.جديدة.يف.فهم.االأمرا�س.الت���ي.ت�ضيب.القولون.�معرفة.م�ضبب���ات.�ضرطان.القولون.

�امل�ضتقيم،.مما.تعود.بالنفع.على.الب�ضرية.يف.احلماية.�الت�ضخي�س.�العالج.الفعال.لهذه.االأمرا�س.باإذن.الله.

الر�شالة:
اال�ضتف���ادة.م���ن.االمكاني���ات.العلمي���ة.املتوفرة،.من.كف���اءات.ب�ضرية.�امكانات.معملي���ة.يف.تطوير.اخلدمات.الت�ضخي�ضي���ة.�العالجية.�طرق.احلماية.يف.جم���ال.اأمرا�س.القولون.

��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.على.اأ�ض�س.املعلومات.الرا�ضخة.املبنية.على.اأبحاث.

اأهداف الكر�شي :
• الهدف.العام.:	

معرفة.اأف�ضل.الطرق.ملواجهة.�ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم،.�التنبوؤ.به،.�احلماية.منه،.�معرفة.مدى.انت�ضار.اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.

• االأهداف.الفرعية:	

1. معرفة.العالقة.بني.اأنواع.االأمناط.الغذائية.�العادات.ال�ضحية.�اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم..

2. معرفة.املوؤ�ضرات.احليوية.اجلزيئية.الوراثية.للتنبوؤ.باالإ�ضابة.ب�ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.عند.االأ�ضخا�س.امل�ضابني.باأمرا�س.القولون.

3. معرفة.املوؤ�ضرات.احليوية.اجلزيئية.الوراثية.للتنبوؤ،.�تقييم.اال�ضتجابة.للعالج.الكيميائي.للم�ضابني.ب�ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم..

4. معرفة.طرق.اكت�ضاف.اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.مبكرًا..

5. معرفة.طرق.احلماية.من.اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم..

6. ن�ضر.الوعي.ال�ضحي.بني.اأفراد.املجتمع.عن.اأهمية.الك�ضف.املبكر.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.�طرق.الوقاية.املتوفرة.�تعريفهم.باملراكز.املتوفرة.لهذا.الغر�س..

7. معرفة.طرق.عالج.اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.�متابعة.التطور.التكنولوجي.العاملي.فيها..

8. ن�ضر.االأبحاث.اخلا�ضة.بطرق.احلماية.،.�االكت�ضاف.املبكر،.�عالج.اأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم..
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منجزات الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.91.(.موؤمترات.كر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املوؤمترعنوان.املوؤمتر

جامعة.امللك.�ضعود.موؤمتر.الكرا�ضي.العلمية
الريا�س

جامعة.امللك.�ضعود.
الريا�س

جامعة.امللك.�ضعود.
الريا�س

عر�س.عن.الكر�ضي.
3240.ريال11-1435/7/13هاملهتمون.بالكرا�ضي.العلميةثالثة.اأيام�منجزاته

موؤمتر.اجلمعية.ال�ضعودية.
التا�ضع

جامعة.امللك.عبد.العزيز.
جدة

قاعة.امللك.في�ضل.
بجامعة.امللك.عبدالعزيز.

بجدة

اجلمعية.ال�ضعودية.
للجراحة

اإلقاء.حما�ضرة.من.اأ�ضتاذ.
-13-1435/6/15هاأطباء.اجلراحةيومانالكر�ضي.�رئا�ضة.جل�ضة

جد�ل.رقم.).5.��.92.(.حلقات.عمل.كر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

مدينة.امللك.عبد.الله.د..�ضليمان.ج�ضتنيهالعقد.اجلراحية
طالب.�طالبات.ال�ضنة.6.�ضاعاتتنظيم.�تقدميالكر�ضيالطبية.مبكة

4000.ريال1435/8/2هال�ضاد�ضة

جد�ل.رقم.).5.��.93.(.االأن�ضطة.امليدانية.لكر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم

الفئة.نوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامدة.احلملةعنوان.احلملة
التكاليفالتكاليفتاريخ.عقدهاامل�ضتهدفة

احلملة.التوعوية.الأمرا�س.القولون.
م�ضت�ضفى.النور.يوم.�احد��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم

4000.ريال5000.ريال1435/4/27هعامة.النا�ستنظيم.�تقدميالكر�ضيالتخ�ض�ضي.مبكة

جد�ل.رقم.).5.��.94.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم
تاريخ.عقدهاالعددم�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

1435/4/27هالثاين.ع�ضرجملة.�ضدى1435/4/27جملة.�ضدىلقاء
حمرم.1436هالثاين.ع�ضرجملة.�ضدى.اخلدماتحمرم.1436�ضرطان.القولونمقالة.علمية
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ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.95.(.ميزانية.كر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.منذ.االإن�ضاء

مت.توفري.املبلغ.املطلوباملبلغ.املطلوبالعام

نعم1432850.000ه�
نعم1433850.000ه�
نعم1434850.000ه�

اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.96.(.اأعداد.القوى.الب�ضرية.يف.كر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

االأ�ضتاذ.الدكتور.د�نالد.�يفراأ�ضتاذ.الكر�ضي1
الدكتور.�ضليمان.بن.عبد.العزيز.ج�ضتنيهامل�ضرف.على.الكر�ضي2
االأ�ضتاذ.ماجد.عبد.الله.من�ضور�ضكرتارية3
االأ�ضتاذ.عبد.الله.مو�ضى.هار�ن.من�ضورحما�ضب4

اخلطة ال�شرتاتيجية للكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.97.(.اأعمال.يف.اخلطة.ال�ضنوية.لكر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.�مل.تنفذ

التو�ضياتاملبلغ.املطلوب�ضبب.عدم.التنفيذالفئة.امل�ضتهدفةاجلهة.املنفذةا�ضم.الن�ضاط

حما�لة.عملها.م�ضتقبال5000عدم.موافقة.االإمارة.ب�ضبب.فري��س.كور�ناعامة.النا�سالكر�ضيحملة.توعوية.يف.مكة.مول
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ال�شعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على الكر�شي :
• مل.يتم.�ضرف.العهدة.لوجود.اأنظمة.جديدة.مل.نبلغ.بها.اإال.عند.ت�ضليم.العهدة.)اأكرث.من.7.�ضهور(.	

• عدم.م�ضاندة.عميد.الكلية.الأن�ضطة.الكر�ضي.	

• املقارنة.الوا�ضحة.�الدعم.غري.املحد�د.لكر�ضي.الزايدي.من.اإدارة.الكلية.	

• اإعطاء.عهدة.ال.تغطي.م�ضر�فات.ال�ضنة.�نطالب.بتقرير.�ضنوي.	

التو�شيات واملقرتحات للكر�شي :
• م�ضاعدة.م�ضرف.الكر�ضي.اجلديد.حلل.ال�ضعوبات.	

• عدم.املقارنة.بني.اأن�ضطة.الكرا�ضي.املختلفة.بالطريقة.املتبعة.	

• اأن.يكون.هناك.جهة.اإعالمية.للكرا�ضي.�ال.تتبع.للكليات.	

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.98.(.جلنة.اإعداد.تقرير.كر�ضي.ال�ضيخ.جميل.خوقري.الأمرا�س.القولون.��ضرطان.القولون.�امل�ضتقيم.�كتابته

اال�ضماملن�ضب

الدكتور.�ضليمان.بن.عبد.العزيز.ج�ضتنيهامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير

االأ�ضتاذ.عبد.الله.مو�ضى.هار�ن.من�ضورع�ضو.م�ضرف.على.ال�ضوؤ�ن.املالية.)مقرتح(
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التعريف بالكر�شي :
كر�ضي.علمي.باإ�ضراف.جامعة.اأم.القرى.يعنى.بعقد.اأبحاث

.علمية.ت�ضهم.يف.ت�ضخي�س.�عالج.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم.

تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.بتاريخ.1431/11/14ه�.

ممول الكر�شي :
يحيى.�م�ضعل.�ضر�ر.الزايدي.

امل�شرف على الكر�شي:
د..هاين.حممد.عثمان.املعلم.

اأ�شتاذ الكر�شي : 
اأ.د/.ناجية.ح�ضونه.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
خم�ضة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
مئتان.�خم�ضون.األف.ريال.�ضعودي.

اأهمية الكر�شي :
االأمرا����س.الر�ماتيزمي���ة.م���ن.االأمرا�س.املناعي���ة.ال�ضائعة.يف.اململكة.الت���ي.يحتاج.امل�ضابون.
به���ا.اإىل.رعاي���ة.طبية.م�ضتمرة.�تت�ض���ارع.التطورات.العلمية.العالجية.فيه���ا،.�يعنى.الكر�ضي.
باإجراء.االأبحاث.املتقدمة.حولها،.�متابعتها،.لتقدمي.الدعم.العلمي.�التقني.للباحثني.�حت�ضني.

م�ضتوى.الرعاية.للمر�ضى.بها.

الروؤية:
جعل.جامعة.اأم.القرى.�ضرح.الريادة.يف.القيام.�االإ�ضراف.�امل�ضاركة.يف.اإجراء.االأبحاث.يف.

جمال.االأمرا�س.الر�ماتيزمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.

الر�شالة:
توف���ري.اجل���و.العلمي.املنا�ض���ب.للقيام.باالأبح���اث.العلمية.يف.جم���ال.االأمرا����س.الر�ماتيزمية.
�تق���دمي.الدع���م.الفن���ي.�التقن���ي.للباحث���ني.�العلم���اء.�امل�ضارك���ة.يف.اأبحاث.علمي���ة.عاملية.يف.

االأمرا�س.الر�ماتيزمية.
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الأهداف  :
• القيام.باأبحاث.تعنى.باالأمرا�س.الر�ماتيزمية،.�االإ�ضراف.عليها،.�امل�ضاركة.فيها.	
• حت�ضني.م�ضتوى.الرعاية.مبر�ضى.االأمرا�س.الر�ماتيزمية.يف.�طننا.الغايل.	
• البدء.يف.اإن�ضاء.قاعدة.بيانات.ملر�ضى.االأمرا�س.الر�ماتيزمية،.�امل�ضاعدة.فيها.	
• ت�ضميم.برامج.تعليمية.تدريبية.لالأطباء.امل�ضرفني.على.مر�ضى.االأمرا�س.الر�ماتيزمية،.�تطبيقها،.�امل�ضاركة.فيها.	

منجزات كر�شي يحيى وم�شعل اأبناء ال�شيخ �شرور الزايدي لأبحاث اأمرا�س املفا�شل والروماتيزم :

جد�ل.رقم.).5.��.99.(.د�رات.كر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الد�رة

د�رة.املدخل.لل�ضنوات.
)ABC(.كلية.الطبنخبة.من.الطالب.�الطالباتال�ضريرية

تنظيم.-.تقدميكر�ضي.الزايدي

الطالب.�الطالبات.املنتقلني.
1-1435/7/15.هلل�ضنة.الرابعة

طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
د..حنان.الع�ضيمياملفا�ضل.العلوية

م�ضت�ضفى.فقيه

24-1435/9/25هطبيبات.االمتياز

طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
29-1435/9/30هاأطباء.االمتيازد..هاين.املعلماملفا�ضل.العلوية

طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
طبيبات.االمتيازد..حنان.الع�ضيمياملفا�ضل.ال�ضفلية

20-1435/10/21ه طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
اأطباء.االمتيازد..هاين.املعلماملفا�ضل.ال�ضفلية

طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
طبيبات.االمتيازد..ناهد.جانوديالظهر

29-1435/11/30ه طرق.الك�ضف.عن.اأمرا�س.
اأطباء.االمتيازد..هاين.املعلمالظهر

جد�ل.رقم.).5.��.100.(.موؤمترات.كر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهاعنوان.املوؤمتر

املوؤمتر.العربي.العام.لالأمرا�س.
ح�ضور.��.تقدمي-دبيالر�ماتيزمية

طالب.��.اأطباء.��.اأخ�ضائيني.��.
ا�ضت�ضاريني

�ضفر.1435ه

امللتقى.العلمي.لطب.االأمرا�س.
RPS.1435/6/25هتنظيم.��.تقدميكر�ضي.الزايديجدةالر�ماتيزمية

27-1435/12/28هح�ضور.��.تقدميجامعة.الفي�ضلالريا�سموؤمتر.كلية.الطب.االأمريكية
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جد�ل.رقم.).5.��.101.(.حلقات.عمل.كر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.الور�ضة

�ر�ضة.عمل.مف�ضلة.عن.طرق.اأخذ.التاريخ.املر�ضي.
�طرق.الفح�س.مفا�ضل.اجلزء.العلوي.من.اجل�ضم.

�مفا�ضل.اجلزء.ال�ضفلي.�الظهر

د..هاين.املعلم
د..حنان.الع�ضيمي
د..ناهد.جانودي

�اآخر�ن
تقدمي-دبي

طالب.-اأطباء.
اأخ�ضائيون.-..ا�ضت�ضاريون

1435/2/28ه�

.General introduction and
principles of MSK examجدةد..هاين.املعلم

تنظيم وتقديمكر�ضي.الزايدي

1435/4/1ه�
.Management of rheumatoid

arthritis1435/4/14ه�جدةد..هاين.املعلم
.Management of pregnant

patients with SLE1435/5/4ه�جدةد..هاين.املعلم
Management of osteoporosis1435/5/21ه�جدةد..األطاف.عبد.اخلالق

Management of gout1435/5/21ه�جدةد..�ضامي.بحل�س
د..هاين.املعلممقدمة.يف.طب.الر�ماتيزم.�يوم.الر�ماتيزم.التعليمي

كلية.الطب

1435/6/2ه�طلبة.الطب
1435/6/3ه�طالبات.الطبد..هاين.املعلممقدمة.يف.طب.الر�ماتيزم.�يوم.الر�ماتيزم.التعليمي

16-1435/8/17ه�طبيبات.االمتيازد..حنان.الع�ضيميمهارات.فح�س.املفا�ضل
18-1435/8/19ه�اأطباء.االمتيازد..هاين.املعلممهارات.فح�س.املفا�ضل
5-1436/1/6ه�طالبات.الطبد..ناهد.جانوديمهارات.فح�س.املفا�ضل طالبات.الطبد..هاين.املعلممهارات.فح�س.املفا�ضل

جد�ل.رقم.).5.��.102.(.حما�ضرات.كر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم
تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الور�ضةعنوان.املحا�ضرة

د..هاين.املعلمحما�ضرة.عن.التهاب.املفا�ضل.االآحاد

تنظيم.-.تقدميكر�ضي.الزايديجدة

1435/1/29ه�طالب.��.اأطباء.��.اأخ�ضائيون
1435/4/19ه�الطالب.�الطالباتد..هاين.املعلماملراجعة.العلمية.املركزة.لطب.الر�ماتيزم
1435/4/20ه�اأطباء.الزمالةد..هاين.املعلماملراجعة.العلمية.املركزة.لطب.الر�ماتيزم

.Approach to history taking in
rheumatologyد..ليلى.احلربي

طالب.��.اأطباء.��.اأخ�ضائيون

1435/5/1ه�
Approach to back pain1435/5/2ه�د..يارا.احلربي

.Laboratory interpretations in
rheumatic diseases1435/6/4ه�د..منال.العتيبي

.Pharmacotherapy in rheumatic
diseases1435/6/5ه�د..هاين.املعلم

ا�ضتخدام.العالجات.احليوية.عند.مر�ضى.اأمرا�س.
املفا�ضل.امل�ضابني.بفري��ضات

د..هاين.املعلم
د..حنان.الع�ضيمي
د..ناهد.جانودي

1435/8/6ه�

رحلة.مري�س.الر�ماتيزم.يف.العيادات.يف.ال�ضعودية
د..هاين.املعلم

د..حنان.الع�ضيمي
د..ناهد.جانودي

1435/9/14ه�----
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جد�ل.رقم.).5.��.103.(.االأن�ضطة.امليدانية.لكر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم
1435/3/5ه�الفئة.امل�ضتهدفةنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةتبوكمدة.احلملةعنوان.احلملة

يوم.�احدالعيادة.املتنقلة

جدة

خمتلف.�ضرائح.املجتمعتنظيم.-.تقدميكر�ضي.الزايدي

1435/4/11ه�
1435/4/14ه�ينبع
1435/4/28ه�جدة
1435/6/19ه�مكة
1435/7/20ه�تبوك
1435/8/25ه�جدة
1435/11/4ه�ينبع
1435/1/11ه�جدة

جدةخم�ضة.اأيامحملة.توعوية.للك�ضف.املبكر.عن.اأمرا�س.الر�ماتيزم
/1435/12ه�

اإىل
1436/1/3ه�

جد�ل.رقم.).5.��.104.(.الظهور.االإعالمي.لكر�ضي.يحيى.�م�ضعل.اأبناء.ال�ضيخ.�ضر�ر.الزايدي.الأبحاث.اأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم
العددم�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

خرب

1435/3/24ه�كر�ضي.الزايدي.ي�ضارك.يف.موؤمتر.دبي.احلادي.ع�ضر.الأمرا�س.الر�ماتيزم.بثالث.�ر�س.عمل

موقع.جامعة.اأم.القرى

-
-1435/3/25ه�كر�ضي.الزايدي.يتاألق.يف.املوؤمتر.العربي.احلادي.ع�ضر.الأمرا�س.املفا�ضل.�الر�ماتيزم

-1435/4/2ه�معايل.مدير.اجلامعة.يبحث.مع.م�ضعل.الزايدي.املراحل.القادمة.لكر�ضي.الزايدي.الأمرا�س.الر�ماتيزم.�التهاب.املفا�ضل
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.Work ability and work disability evaluation in Saudi patients with rheumatoid arthritis.
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.Teaching in outpatient clinics:.why is it a
missed apportunity?
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د..امل.خوتاينم�ضاكل.اجلهاز.الدموي.التي.ت�ضيب.مر�ضى.الذئبة.احلمراء

املجلة.املفتوحة.الأمرا�س.الر�ماتيزمرم�ضان.1434هد..فوزية.با�ضال
RA referral criteria Research:

.On processing finish the patients recruitment
& start for writing the manuscript

-قيد.الن�ضر-

AWARD Research:
.Finished.& submitted to the journal to

published
-قيد.الن�ضر-

RASD research:
RA data registry still recruit patients-قيد.الن�ضر-

AFFORD Research:
Still in the phase of recruiting patient-قيد.الن�ضر-
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Still in the phase of recruiting the sample size-قيد.الن�ضر-
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Published at Saudi medical journal-املجلة.الطبية.ال�ضعودية�ضفر1436ه

.The effect of TNF-inhibitor therapy on TH17
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البحث.ف.اأثر.عالجات.مثبطات.TNFعلى.م�ضار.TH17.يف.عالج.املر�ضى.
امل�ضابني.بالتهاب.املفا�ضل.الر�ماتيزمية
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.Assessment of the Effects of Rheumatoid
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)تقييم.اأثر.مر�س.التهاب.املفا�ضل.الر�ماتيزمي.على.احلالة.ال�ضحية.للمر�ضى.�ملن.
يعتني.بهم.من.اأهاليهم(:.انتهى.جتميع.العينات.�االآن.يف.مرحلة.الكتابة.النهائية.

�من.ثم.تقدمي.البحث

-قيد.التنفيذ-

.3Effect of Adalimumab on Workability Assed
.In Rheumatoid Arthritis Disease patients in

Saudi Arabia. )AWARDS(
اأثر.عالج.االأداليموباب.على.قدرة.العمل.عند.مر�ضى.التهاب.املفا�ضل.الر�ماتيزمية.

يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.

--قيد.التنفيذ

.From Symptoms to Diagnosis:.An
.observational study on the journey of
.Rheumatoid arthritis patients in Saudi

Arabia
من.االأعرا�س.اإىل.الت�ضخي�س:.درا�ضة.ا�ضتطالعية.عن.رحلة.مري�س.التهاب.

املفا�ضل.الر�ماتيزمي.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية

--قيد.التنفيذ

.Rheumatoid arthritis patients in Saudi
Arabia

من.االأعرا�س.اإىل.الت�ضخي�س:.درا�ضة.ا�ضتطالعية.عن.رحلة.مري�س.التهاب.
املفا�ضل.الر�ماتيزمي.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية

--قيد.التنفيذ

.Achieving comprehensive Remission or
.low disease activity in Rheumatoid patients
.and its impact on Work ability.-.Saudi RA
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--قيد.التنفيذ

.Chemotherapy/cancer-induced/related
.arthritis:.A multicentral Retrospectie Case

Series and a review of the literature.
--قيد.التنفيذ

.Use of biologics in arthritis patients with
.viral hepatitis،.a multicentral retrospective

case series
تاأثري.العالج.البيولوجي.على.املر�ضى.امل�ضابني.باأمرا�س.ر�ماتيزمية.�كبد.�بائي

--قيد.التنفيذ

SAPHO syndrome is it challenging?قيد.التنفيذ--
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حقيقت���ه.عل���ى.�ض���وء.معطي���ات.حقيقية.�بحث.علم���ي،.�ما.ميكن.اأن.يوف���ره.للجامعة.
م���ن.فر����س.طيبة.للقي���ام.بد�رها.يف.خدم���ة.املجتمع.من.خالل.الربام���ج.�اخلدمات.

�االأن�ضطة.املتنوعة.التي.يت�ضمنها.برنامج.الكر�ضي.

تاريخ الإن�شاء :
اأن�ضئ.الكر�ضي.يف.تاريخ.حمرم.1432ه�.

املمول :
ال�ضيخ.ه�ضام.بن.عبد.ال�ضالم.عطار.

امل�شرف على الكر�شي:
د..خالد.بن.يو�ضف.برقا�ي.

اأ�شتاذ الكر�شي :
اأ..د..ح�ضن.بن.ح�ضني.�ضليمان.

مدة التمويل:
خم�س.�ضنوات.هجرية.

قيمة التمويل:
ثالثة.ماليني.ريال.�ضعودي.

قيمة امل�شروفات:
خم�س.مائة.األف.ريال.�ضعودي.لعام.1434/1433ه�.
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اأهمية كر�شي :
تطوي���ر.جم���ال.العم���ل.اخلريي.�االإن�ضاين.على.اأ�ض����س.علمية.يف.�ضوء.البحث.العلمي.لرتتقي.مبمار�ضته.على.اأر�س.الواقع.�ليق���وم.بد�ره.يف.خدمة.املجتمع.من.خالل.الربامج.

�اخلدمات.�االأن�ضطة.املتنوعة.التي.يت�ضمنها.برنامج.الكر�ضي.

الروؤية :
تطوي���ر.اأداء.اجلمعي���ات.�املنظم���ات.اخلريي���ة.من.خالل.القيام.بالبحوث.العلمية.�االأن�ضط���ة.البحثية،.�بث.الوعي.املجتمعي.باأهمية.العمل.اخل���ريي.�االإن�ضاين،.�ابتكار.الو�ضائل.

العلمية.�العملية.الفعالة.للنهو�س.باملجتمع.املكي.�خا�ضة.الفئات.املحتاجة.منه.

الر�شالة :
النهو�س.باخلدمات.االإن�ضانية.اإىل.اآفاق.التميز.�املهنية.�االأداء.العلمي.�حماربة.الفقر.�ن�ضر.ثقافة.العمل.اخلريي.يف.املجتمع.خلدمة.ذ�ي.احلاجات.باأم.القرى.

اأهداف الكر�شي :
• الهدف.العام.:	

النهو�س.بالعمل.االإن�ضاين.�اخلريي.�خدمة.ذ�ي.احلاجات.مبكة.املكرمة.

• االأهداف.الفرعية.:	
1. اإجراء.البحوث.العلمية.يف.املجال.اخلريي.�االإن�ضاين.لتمكني.جمعيات.�موؤ�ض�ضات.العمل.اخلريي.من.حتقيق.اأق�ضى.ما.ميكن.من.فاعلية.�تقدمي.اأف�ضل.اخلدمات.للفئات.امل�ضتهدفة..

2. اإقامة.الند�ات.�املوؤمترات.حول.ق�ضايا.العمل.اخلريي.�االإن�ضاين.يف.املجتمع.املعا�ضر.للتعرف.على.طبيعة.م�ضكالته.���ضائل.الت�ضدي.لها.�اأ�لوياته.�احتياجاته.املتغرية..

3. تعزيز.د�ر.اجلمعيات.اخلريية.�رفع.كفاءتها.يف.اأدائها.ملهامها.من.خالل.التدريب.�الربامج.�ر�ضم.اخلطط.العلمية.لتحقيق.اأهدافها..

4. تنمية.قدرات.ذ�ي.احلاجات.من.االأفراد.�االأ�ضر.���ضع.الربامج.االإنتاجية.املنا�ضبة.�املبتكرة.لهم.�الكفيلة.بتحويلهم.اإىل.قوى.منتجة.معتمدة.على.نف�ضها..

5. حتفيز.القطاع.اخلا�س.للم�ضاهمة.يف.جمال.العمل.اخلريي.�االإن�ضاين.�دعم.ر�ح.امل�ضوؤ�لية.االجتماعية.من.خالل.االأبحاث.�الربامج.املنا�ضبة..

6. ن�ضر.ثقافة.العمل.اخلريي.�االإن�ضاين.يف.املجتمع..

7. ت�ضجيع.البحث.العلمي.�دعمه.يف.خمتلف.جماالت.العمل.اخلريي..

8. ا�ضتقطاب.الباحثني.املحليني.�الد�ليني.من.ذ�ي.التميز.العلمي.يف.جمال.اهتمام.الكر�ضي.لتحقيق.اأهدافه...



335 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

منجزات الكر�شي :
جد�ل.رقم.).5.��.113.(.د�رات.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية.

التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الد�رةعنوان.الد�رة
د�رة.تنمية.املهارات.البحثية.
جامعة.امللك.�ضعود.اأ.د/.ح�ضني.�ضليمانللعاملني.يف.املجال.اخلريي

الريا�س
جامعة.امللك.�ضعود.

الريا�س
عر�س.عن.الكر�ضي.

3240.ريال11-1435/7/13هاملهتمون.بالكرا�ضي.العلميةثالثة.اأيام�منجزاته

العاملون.يف.)6(.�ضاعاتتقدميالكر�ضيجامعة.اأم.القرىد..خالد.اأحمد.حجر
-135.000.ريال10-1432/10/12ه�املجال.اخلريي

الربنامج.التدريبي.
لالأخ�ضائيني.�االأخ�ضائيات.يف.

اخلدمة.االجتماعية.الطبية
م�ضت�ضفى.امللك.فهد.د..خالد.حجر

بجدة
م�ضت�ضفى.امللك.فهد.

العاملون.يف.جمال.اخلدمة.)6(.�ضاعاتتقدميبجدة
1432ه�الطبية

تكفل.بها.
م�ضت�ضفى.
امللك.فهد

د�رة.االأخالقيات.املهنية.
ملمار�ضة.اخلدمة.االجتماعية.يف.

املجال.الكلينيكي
م�ضت�ضفى.امللك.فهد.د..خالد.حجر

بجدة
م�ضت�ضفى.امللك.فهد.

العاملون.يف.جمال.اخلدمة.)6(.�ضاعاتتقدميبجدة
1432ه�الطبية

تكفل.بها.
م�ضت�ضفى.
امللك.فهد

د�رة.تنمية.مهارات.
االأخ�ضائيني.االجتماعيني.يف.

املجال.الطبي
اإدارة.ال�ضوؤ�ن.ال�ضحية.د..خالد.حجر

باملدينة.املنورة.

اإدارة.ال�ضوؤ�ن.
ال�ضحية.باملدينة.

املنورة.
االأخ�ضائيون.يف.جمال.)6(.�ضاعاتتقدمي

1432/6ه�اخلدمة.الطبية.باملدينة.املنورة

تكفلت.
بها.اإدارة.
ال�ضوؤ�ن.
ال�ضحية.
باملدينة.
املنورة

جد�ل.رقم.).5.��.114.(.ند�ات.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.الند�ةعنوان.الند�ة

ند�ة.التقنية.يف.الدعوة.اإىل.
كلية.الدعوة.�اأ�ضول.اأ.د/.�ضالح.الفريحالله:.جتارب.�جناحات.

الدين.جامعة.اأم.القرى
كلية.الدعوة.
�اأ�ضول.الدين.
جامعة.اأم.القرى

تكفلت.بها.1433/5/11ه�عامة-ح�ضور
اجلامعة

ند�ة.كرا�ضي.البحث.يف.اململكة.
العربية.ال�ضعودية:.التجربة.
املحلية.يف.�ضوء.اخلربات.

الد�لية

الريا�ساأ.د/.�ضالح.الفريح
جامعة.االإمام.
حممد.بن.�ضعود.

االإ�ضالمية
املهتمون.مبجال.الكرا�ضي.-ح�ضور

24-1433/5/26ه�العلمية

تكفلت.
بها.جامعة.
االإمام.حممد.
بن.�ضعود.
االإ�ضالمية

ند�ة.العمل.التطوعي.�اآفاق.
امل�ضتقبل.�ضوال.1433ه�.

اأ.د/.�ضالح.الفريح.
املهتمون.مبجال.العمل.تقدمي.�رئا�ضة.جلانجامعة.اأم.القرىجامعة.اأم.القرىد/.خالد.حجر

�ضوال.1433ه�التطوعي
تكفلت.بها.
جامعة.اأم.
القرى
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جد�ل.رقم.).5.��.115.(.موؤمترات.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.االأيامنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املوؤمترعنوان.املوؤمتر

موؤمتر.التطبيقات.املعا�ضرة.
للح�ضبة.يف.اململكة.العربية.

ال�ضعودية
جامعة.امللك.�ضعود.اأ.د/.�ضالح.الفريح

بالريا�س

كر�ضي.امللك.عبدالله.
بن.عبد.العزيز.

للح�ضبة.�تطبيقاتها.
املعا�ضرة

االأكادمييون.�الباحثون.يف.يومانح�ضور
3–1433/4/4ه�جمال.احل�ضبة

كر�ضي.امللك.
عبدالله.بن.
عبد.العزيز.
للح�ضبة

جامعة.الدماماأ.د/.�ضالح.الفريحموؤمتر."االإ�ضالم.�ال�ضالم"
كلية.االآداب،..
ق�ضم.الدرا�ضات.
االإ�ضالمية

جامعة.الدمام24–1433/5/25ه�عاميومانح�ضور

موؤمتر.االمامة.�اجلماعة.
بجامعة.االإمام.حممد.بن.�ضعود.

االإ�ضالمية
الريا�ساأ.د/.�ضالح.الفريح

جامعة.االمام.
حممد.بن.�ضعود.

االإ�ضالمية
ذ�.القعدة.1433ه�عام-ح�ضور

جامعة.
االإمام.حممد.
بن.�ضعود.
االإ�ضالمية

جد�ل.رقم.).5.��.116.(.حلقات.عمل.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية
التكاليفتاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.االأيامنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املوؤمترعنوان.املوؤمتر

�ر�ضة.عمل.��ضع.اخلطة.
اال�ضرتاتيجية.للكر�ضي

مكتب.الريادة.للتطوير.
بجامعة.امللك.عبد.

العزيز
7.120.000-.1432/1/8ه�الكر�ضي.�اجلمعيات.اخلرييةيومانح�ضور./.تنظيمالكر�ضيجامعة.اأم.القرى

ريال

د�ر.اخلدمة.االجتماعية.يف.
املحاكم.ال�ضرعية،

د..خالد.بن.يو�ضف.
الريا�سبرقا�ي

�زارة.ال�ضوؤ�ن.
االجتماعية.
بالتعا�ن.مع.

اجلمعية.ال�ضعودية.
للدرا�ضات.
االجتماعية

-رجب.1432ه�.من�ضوبو.ال�ضوؤ�ن.االجتماعيةم�ضاركة

ال�ضراكة.يف.امل�ضوؤ�لية.
االجتماعية.بني.القطاعني.العام.

�اخلا�س

د..خالد.برقا�ي
الغرفة.التجارية.مكة.املكرمةد..خالد.حجر

املهتمون.مبجال.ال�ضراكة.م�ضاركةبجدة
الغرفة.التجارية.�ضوال.1433ه�االجتماعية

بجدة

د�ر.الر�ضالة.االإعالمية.يف.
ن�ضر.ثقافة.العمل.اخلريي.يف.

املجتمع
االإعالميون.�العاملون.يف.)6(.�ضاعاتتنظيم/.تقدميالكر�ضيجامعة.اأم.القرىالكر�ضي

املجال.اخلريي
–18

141.044ريال1433/4/19ه�

التن�ضيق.بني.اجلمعيات.اخلريية.
فندق.الدار.البي�ضاء.اأ.د/.�جدي.بركاتكمطلب.يف.املجتمع.املعا�ضر

55.000.ريال1434/6/8ه�قيادات.العمل.اخلريي.مبكة)6(.�ضاعاتتقدميالكر�ضيمبكة

ماذا.يريد.املهتمون.بالعمل.
اخلريي.من.كر�ضي.الرب.
للخدمات.االإن�ضانية

تكفلت.بها.1433/4/18ه�املهتمون.بالعمل.اخلريي-تنظيم/.تقدميالكر�ضيجامعة.اأم.القرىجلنة.الكر�ضي
جامعة.اأم.القرى
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جد�ل.رقم.).5.��.117.(.حما�ضرات.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

تاريخ.عقدهاالفئة.امل�ضتهدفةعدد.ال�ضاعاتنوع.امل�ضاركةاجلهة.املنظمةمكان.عقدهامقدم.املحا�ضرةعنوان.املحا�ضرة

حما�ضرة.بعنوان.الن�ضر.يف.
الد�ريات.االأجنبية.

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.
-اأع�ضاء.هيئة.التدري�س3.�ضاعاتتقدميالكر�ضيجامعة.اأم.القرى�ضليمان

حما�ضرة.بعنوان.اخلدمة.
االجتماعية.�م�ضتجدات.الع�ضر.

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.
ق�ضم.اخلدمة.جامعة.اأم.القرى�ضليمان

-اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�الطالب�ضاعتانتقدمياالجتماعية

اجلوانب.االأ�ضا�ضية.يف.اإعداد.

تو�ضيفات.املقررات.الدرا�ضية.
كعن�ضر.من.عنا�ضر.اجلودة.

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.
�ضليمان

جامعة.االإمام.حممد.بن.
�ضعود.االإ�ضالمية

جامعة.االإمام.حممد.
اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بجامعة.3.�ضاعاتتقدميبن.�ضعود.االإ�ضالمية

جمادى.اأ�ل.1432ه�االإمام

حما�ضرة.عن.اأعداد.البحوث.
�ن�ضرها.يف.الد�ريات.االأجنبية.

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.
1432ه�اأع�ضاء.هيئة.التدري�س3.�ضاعاتتقدميجامعة.امللك.�ضعودجامعة.امللك.�ضعود�ضليمان

التدري�س.التفاعلي.�ارتباطه.
باالعتماد.االأكادميي

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.
ربيع.اأ�ل.1433ه�املهتمون.باالعتماد.االأكادميي3.�ضاعاتتقدميالكر�ضيجامعة.امللك.�ضعود�ضليمان

اأهمية.تدريب.�تطوير.مهارات.
مدينة.امللك.عبد.الله.مدينة.امللك.عبد.الله.الطبيةد..خالد.برقا�ياالأخ�ضائيني.االجتماعيني

االأخ�ضائيون.االجتماعيون.3.�ضاعاتتقدميالطبية.مبكة.املكرمة
1433ه�باملدينة

ا�ضرتاتيجية.تطوير.ق�ضم.اخلدمة.
ق�ضم.اخلدمة.بجامعة.اأم.القرىد..خالد.حجراالجتماعية.بجامعة.اأم.القرى

ربيع.اآخر.1433ه�الطالب.�اأع�ضاء.هيئة.التدري�س3.�ضاعاتتقدمياالجتماعية

جد�ل.رقم.).5.��.118.(.طالب.الدرا�ضات.العليا.يف.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

نوع.الر�ضالة.دكتوراه.ا�ضم.الطالب
امل�ضرفونالتخ�ض�سالكليةالق�ضماجلامعةعنوان.الر�ضالةماج�ضتري/بكالوريو�س

م�ضر�ع.تخرج.جمموعة
العلوم.اخلدمة.االجتماعيةاأم.القرىمعوقات.العمل.التطوعيبكالوريو�س

د..خالد.برقا�ياخلدمة.االجتماعيةاالجتماعية

حمدان.بن.حممد.بن.جويرب.
�اقع.العمل.التطوعي.يف.ماج�ضترياملعبدي

الدعوة.اإىل.الله
جامعة.

الدعوة.�اأ�ضول.الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالميةامللك.عبد.العزيز
اأ.د/.�ضالح.الفريحالدعوة.االإ�ضالميةالدين

دكتوراهحممد.بن.ح�ضني.ال�ضيعاين
مدار�س.اجلاليات.اخلريية.
يف.مدينة.مكة.املكرمة.
�اأثرها.يف.الدعوة.اإىل.الله

جامعة
الدعوة.�اأ�ضول.الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية.امللك.عبد.العزيز

اأ.د/.�ضالح.الفريحالدعوة.االإ�ضالميةالدين

م�ضر�ع.تخرج.جمموعة
بكالوريو�س

د�ر.املراأة.ال�ضعودية.يف.
العمل.التطوعي.يف.مدينة.

مكة.املكرمة
العلوم.اخلدمة.االجتماعيةاأم.القرى

د..خالد.حجراخلدمة.االجتماعيةاالجتماعية
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جد�ل.رقم.).5.��.119.(.الظهور.االإعالمي.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

م�ضت�ضيف.الظهورتاريخ.الظهورالعنواننوع.الظهور

تقرير.اإخباري.عن.�ر�ضة.عمل.الر�ضالة.االإعالمية.التي.تقرير.�ضحفي
عكاظ.ال�ضعودية.�جريدة.اجلزيرة.ال�ضعودية.�جريدة.1433/4/19ه�قدمها.الكر�ضي

االأهرام.امل�ضرية

جريدة.املدينة.ال�ضعوديةلقاء.مع.�ضعادة.امل�ضرف.على.الكر�ضيتقرير.�ضحفي

اإذاعة.نداء.االإ�ضالم.مبكة.املكرمةلقاء.مع.�ضعادة.امل�ضرف.على.الكر�ضي.لفاء.اإذاعي

الن�شر العلمي :

جد�ل.رقم.).5.��.120.(.اأبحاث.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

تاريخ.القبولمقدم.البحثعنوان.البحث
اجلهة.امل�ضوؤ�لة.عن.ا�ضم.املجلة.العلمية.ا�.الد�رية.ا�.الن�ضر

التكاليفرقم.العدد�ضد�ر.املجلة

جملة.املركز.الد�يل.للبحوث.1432ه�د..خالد.اأحمد.حجرتقرير.علمي.عن.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية
�الدرا�ضات.��.جدة

املركز.الد�يل.للبحوث.
�الدرا�ضات.بجدة.

العدد.الثاين.املجلد.)1(.
-1432ه�

قيا�س.ا�ضتخدامات.البحث.االجتماعي.للم�ضاركني.
�امل�ضاركات.يف.د�رة.تطوير.املهارات.البحثية.

للعاملني.يف.املجال.اخلريي
----مقدم.للن�ضرفريق.الكر�ضي

درا�ضة.عن.د�ر.اجلهات.املانحة.يف.تطوير.البحث.
قدم.يف.امللتقىد..خالد.حجرالعلمي.يف.املجال.االجتماعي.�االإن�ضاين

1434/4/3ه�

ملتقى.د�ر.اجلهات.املانحة.يف.تطوير.
البحث.العلمي.يف.اململكة.العربية.
ال�ضعودية،.املدينة.املنورة.2012

---

باجلمعيات. اخلريي. العمل. �اقع. "تقييم.
----1432ه�د..خالد.بن.يو�ضف.برقا�ي�املوؤ�ض�ضات.االجتماعية.مبكة.املكرمة"

اجلماعة.�اأثرها.يف.حتقيق.اال�ضتقرار.�خدمة.
العلم:.درا�ضة.تطبيقية.على.الد�لة

.ال�ضعودية.االأ�ىل
ذ�.القعدة.اأ.د/.�ضالح.الفريح

1433ه�
موؤمتر.االمامة.�اجلماعة.بجامعة.االمام.

---حممد.بن.�ضعود.االإ�ضالمية

�اقع.االعتماد.على.التمكني.كاأحد.االجتاهات.
احلديثة.يف.املوؤ�ض�ضات.اخلريية.�برنامج

.مقرتح.لتفعيله
70.000.ريال--قيد.الطباعة1434ه�د..حممد.�ضعيد.الزهراين.�اآخر�ن

م�ضر�ع.تاأ�ضي�س.اجلد�ى.لربنامج.تعليمي.
يف.قطاع.الرب.بكلية.االقت�ضاد.�العلوم.املالية.

االإ�ضالمية.بجامعة.اأم.القرى

د..حممد.ح�ضن.الزهراين
58.000.ريال--قيد.الطباعة1434ه�.��ضعد.بن.حمدان.اللحياين

نحو.ا�ضرتاتيجية.لتن�ضيق.�تكامل.الربامج.
�امل�ضر�عات.اخلريية.يف.املجتمع.ال�ضعودي:.

درا�ضة.مطبقة.على.اجلمعيات.اخلريية
.مبكة.املكرمة

د..عبد.الغني.بن.عبد.الله.حممد.احلربي.
70.000.ريال--قيد.الطباعة1434ه��اآخر�ن
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ميزانية الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.121.(.ميزانية.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية.منذ.االإن�ضاء

مت.توفري.املبلغ.املطلوباملبلغ.املطلوبالعام

مت.توفري.املبلغ1432500.000ه�
مت.توفري.املبلغ1433500.000ه�
مت.توفري.املبلغ1434500.000ه�
مل.ي�ضرف.بعد1435500.000ه�

جد�ل.رقم.).5.��.122.(.م�ضر�فات.�عوائد.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

املبلغ.املرحل.لل�ضنة.التاليةالعوائد.الفعليةالعوائد.الفعليةتاريخ.ال�ضرفجهة.ال�ضرفاملبلغ.امل�ضر�ف

ال.يوجد--1434/1433ه�كر�ضي.الرب500.000

جد�ل.رقم.).5.��.123.(.ميزانية.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية.لعام.1435ه�

تاريخ.تقدمي.الطلباملربراتاالحتياجاتاملبلغ.املطلوب

-اإقامة.�ر�س.عمل.�متويل.بحوث500.000500.000

اأعداد القوى الب�شرية العاملة يف الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.124.(.القوى.الب�ضرية.يف.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية

اال�ضمت�ضنيف.القوة.الب�ضريةم

اأ.د/.ح�ضني.ح�ضن.�ضليماناأ�ضتاذ.الكر�ضي1
د..خالد.بن.يو�ضف.برقا�يامل�ضرف.على.الكر�ضي2
د..خالد.اأحمد.م�ضطفى.حجرباحث.رئي�ضي3
اأ.د/.�ضالح.بن.عبد.الله.الفريحباحث.م�ضارك4
اأ..مراد.جمال.مرادحما�ضب5
اأ..بدر.العاموديموظفون.اآخر�ن6
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ال�شعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على الكر�شي :
• املعوق.االأ�ضا�س.الأعمال.الكر�ضي.هو.توا�ضع.امليزانية.املر�ضودة.الأعمال.العام.�عدم.تنا�ضبها.مع.حجم.العمل.الذي.كان.من.املمكن.اإجنازه.اإذا.توفرت.االإمكانيات.املنا�ضبة.�قد.	

متت.معاجلة.هذا.االأمر.من.خالل.تنفيذ.امل�ضاريع.التي.يتنا�ضب.حجمها.مع.حجم.امليزانية.املتاحة،.باالإ�ضافة.اإىل.الرت�ضيد.يف.ال�ضرف.�االإدارة.الر�ضيدة.للميزانية.
• �ضغط.العمل.بالن�ضبة.الأع�ضاء.الكر�ضي.�ارتفاع.االأعباء.االإدارية.�االأكادميية.لكل.منهم.ميثل.�ضعوبة.اأخرى.�لكن.مت.التغلب.عليها.بالتن�ضيق.بني.االأعباء.�بذل.املزيد.من.اجلهد.	

التو�شيات واملقرتحات للكر�شي :
• زيادة.امليزانية.املر�ضودة.للكر�ضي.يف.د�رته.القادمة.	
• تخفي�س.الن�ضاب.التدري�ضي.الأع�ضاء.الكر�ضي.مل�ضاركة.اأكرث.فعالية.يف.اأعمال.الكر�ضي.�اأبحاثه.	
• تي�ضري.االإجراءات.االإدارية.لتمكني.احل�ضول.على.ما.يتعلق.باحتياجات.الكر�ضي.	

جلنة اإعداد وكتابة تقرير الكر�شي :

جد�ل.رقم.).5.��.125.(.جلنة.اإعداد.تقرير.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية.�كتابته

اال�ضماملن�ضب

د..خالد.بن.يو�ضف.برقا�يامل�ضرف.على.الكر�ضي.�رئي�س.جلنة.اإعداد.التقرير

اأ.د/.�ضالح..بن.عبد.الله.الفريحع�ضو.م�ضرف.على.الن�ضاطات.)مقرتح(
د..خالد.اأحمد.م�ضطفى.حجر

اأ..مراد.جمال.مرادع�ضو.م�ضرف.على.ال�ضوؤ�ن.املالية.)مقرتح(
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وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر 

نبذة عن العمادة :
مت.اإن�ضاء.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.للمعلومات.�الن�ضر.�التكليف.عليها.بالقرار.ال�ضادر.من.معايل.مدير.اجلامعة.رقم.4360014026.�تاريخ.1436/01/27ه�..�هي.اإحدى.
الوكاالت.التابعة.لعمادة.البحث.العلمي.�املدرجة.�ضمن.الهيكل.التنظيمي.لها..يعر�س.هذا.التقرير.اإجنازات.الوكالة.خالل.املدة.من.1436/01/27ه�.اإىل.1436/12/30ه�.

املهام :
تقوم.هذه.الوكالة.بتنظيم.�اإدارة.جميع.االأعمال.اخلا�ضة.بتقنية.املعلومات.�الن�ضر.العلمي.داخل.العمادة.�التوا�ضل.يف.ذات.ال�ضاأن.مع.اجلهات.االأخرى.داخل.�خارج.اجلامعة.

الأهداف :
• توفري.موارد.اجلامعة.الب�ضرية.�املالية.عن.طريق.توظيف.تقنية.املعلومات.يف.تنفيذ.املهام.التي.يحتاج.اإجنازاها.يد�يًا.�قتًا.�مواردًا.اأكرث.من.تنفيذها.اآليًا.	

• توفري.املعلومة.ال�ضحيحة.لدعم.اتخاذ.القرار.	

القائمون والقائمات باأعمال وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر :
• �كيل.العمادة.للمعلومات.�الن�ضر.الدكتور.عبدالله.بن.عمر.باز.اأ�ضتاذ.ت�ضميم.االأنظمة.احلا�ضوبية.امل�ضاعد.بق�ضم.هند�ضة.احلا�ضب.االآيل.	

• امل�ضرف.على.موقع.عمادة.البحث.العلمي.الدكتور.�ضعيد.بن.حممد.القرين.اأ�ضتاذ.اللغة.العربية.امل�ضاعد.بق�ضم.اللغة.�النحو.�ال�ضرف.	

• امل�ضرف���ة.عل���ى.موق���ع.عم���ادة.البح���ث.العلم���ي.�مواق���ع.التوا�ض���ل.االجتماع���ي.اخلا�ض���ة.بالعم���ادة.�امل�ضوؤ�ل���ة.ع���ن.الدع���م.الفن���ي.�امل�ضاع���دة.الأنظم���ة.العم���ادة.املعلوماتي���ة............................................................	
الدكتورة.نوره.بنت.�ضالح.الفار�قي.اأ�ضتاذ.علوم.احلا�ضب.االآيل.امل�ضاعد.بق�ضم.علم.معلومات.

• امل�ضرف.على.مطوري.االأنظمة.املعلوماتية.الدكتور.ال�ضيد.فوؤاد.بن.ح�ضن.ر�ضوان.اأ�ضتاذ.الذكاء.اال�ضطناعي.امل�ضاعد.بعمادة.البحث.العلمي.	

• امل�ضوؤ�ل.عن.الدعم.الفني.�امل�ضاعدة.الأنظمة.العمادة.املعلوماتية.االأ�ضتاذ.�ضعيد.بن.م�ضاعد.الطلحي.حما�ضر.علوم.احلا�ضبات.�تقنية.املعلومات.بعمادة.البحث.العلمي.	

• مطور.االأنظمة.املعلوماتية.االأ�ضتاذ.عبدالغفار.بن.حممد.الهادي.ال�ضيد.حما�ضر.نظم.املعلومات.�هند�ضة.الربجميات.بعمادة.البحث.العلمي.	

• مطور.االأنظمة.املعلوماتية.االأ�ضتاذ.اأحمد.بن.اإبراهيم.�ضرف.حما�ضر.الذكاء.اال�ضطناعي.بعمادة.البحث.العلمي.	

• �ضكرتري.الوكالة.االأ�ضتاذ.اإبراهيم.احل�ضني.	 .
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اإجنازات وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر :
��ضع.اخلطة.التنفيذية.�اال�ضرتاتيجية.للوكالة.�ضمن.خطط.عمادة.البحث.العلمي

ا�ضتفتح���ت.الوكال���ة.اأعماله���ا.بامل�ضارك���ة.يف.��ضع.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.�التنفيذية.لعمادة.البحث.العلمي.�ذلك.فيما.يخ����س.تقنية.املعلومات.�الن�ضر.العلمي..�قد.�ضملت.اخلطة.

حتليل.نقاط.ال�ضعف.�القوة.�الفر�س.�التحديدات.املوجودة.يف.الوكالة..كما.قامت.الوكالة.بتحديد.االأهداف.اال�ضرتاتيجية.لها.�اجلد�ل.الزمني.لتحقيق.كل.هدف.�املتطلبات.
الفنية.�االإدارية.له..باالإ�ضافة.اإىل.ذلك.فقد.اأن�ضئت.الوكالة.ال�ضراكات.اال�ضرتاتيجية.بينها.�بني.جهات.اجلامعة.االأخرى.ل�ضمان.�ضال�ضة.��ضرعة.تنفيذ.االأهداف.التي.ر�ضمتها.

اإعداد م�شروع ميزانية الوكالة واملناق�شات للعام املايل 1437هـ/1438هـ :
يعترب.اإعداد.م�ضر�ع.ميزانية.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.للمعلومات.�الن�ضر.من.اأهم.املهام.التي.تقوم.بها.فهي.حتتوي.متطلبات.الوكالة.املالية.للعام.القادم.حتى.ت�ضتطيع.اإجناز.
ماهو.موكل.اإليها.من.اأعمال.طبقًا.خلطة.عمادة.البحث.العلمي..باالإ�ضافة.اإىل.امليزانية.تقوم.الوكالة.باإعداد.كرا�ضة.ال�ضر�ط.�املوا�ضفات.الفنية.لعدد.من.املناق�ضات.التي.�ضيتم.

طرحها.للعام.املايل.1437ه�/1438ه�.

اإن�شاء حقائب تدريبية لن�شر ثقافة البحث العلمي :
اإن.من.اأهم.املهام.املوكلة.لوكالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضر.هي.ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.بني.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�الباحثني.يف.اجلامعة.�من.هذا.املنطلق.فقد.قامت.الوكالة.
.researchgate،.google(.�بتطوي���ر.جمموع���ة.م���ن.احلقائب.التدريبية.ت�ضمل.تطوير.��ضيانة.ال�ضفحات.اخلا�ضة.بالباحثني.على.ال�ضبكات.العاملية.لالأبحاث.العلمية.ك

عمل. �رقة. اأ�. بحثي. مقرتح. كتابة. �كيفية. العاملية. املعلومات. قواعد. البحث.يف. �احرتافية. .)scholar

الإ�شراف على معار�س الكتاب الدولية :
تنفيذا.لالأ�امر.امللكية.ال�ضامية.التي.ن�ضت.على.امل�ضاركة.يف.املعار�س.الد�لية.للكتاب.تقوم.جامعة.اأم.القرى.بامل�ضاركة.يف.22.معر�ضًا.د�ليًا.باالإ�ضافة.اإىل.عدة.معار�س.داخلية.
كل.ع���ام..يتطل���ب.امل�ضارك���ة.يف.اأي.من.املعار�س.الداخلية.اأ�.اخلارجية.التن�ضيق.مع.جهات.اجلامع���ة.املختلفة.�من.اأهمها.عمادة.�ضوؤ�ن.املكتبات.�معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.
ال���رتاث.االإ�ضالم���ي.لتجهي���ز.االإنت���اج.العلمي.للجامعة.�اإر�ضاله.ملقر.املعر�س..بع���د.ذلك.تقوم.عمادة.البحث.العلمي.بالتن�ضيق.مع.اأع�ضاء.اللجن���ة.الدائمة.ملعار�س.الكتاب.لرت�ضيح.
جمموع���ة.م���ن.اأع�ض���اء.هيئة.التدري����س.�من�ضوبي.اجلامعة.لالإ�ضراف.على.جن���اح.اجلامعة.يف.املعر�س..�قد.قام���ت.�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ض���ر.باالإ�ضراف.على.املعار�س.
التالي���ة:.معر����س.القاه���رة.ال���د�يل.للكتاب،.معر����س.الدار.البي�ضاء.الد�يل.للكت���اب،.معر�س.نيودلهي.الد�يل.للكت���اب،.معر�س.م�ضقط.الد�يل.للكت���اب،.معر�س.تون�س.الد�يل.

للكتاب،.معر�س.جنيف.الد�يل.للكتاب،.معر�س.ماليزيا.الد�يل.للكتاب،.معر�س.اأبو.ظبي.الد�يل.للكتاب،.معر�س.الريا�س.الد�يل.للكتاب.
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تطوير موقع مو�شوعة ال�شعر العربي :
يق���وم.مرك���ز.بح���وث.اللغ���ة.العربية.�اآدابها.بعمادة.البحث.العلمي.باإن�ض���اء.مو�ضوعة.لل�ضعر.العربي.�تتوىل.�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ض���ر.تطوير.املوقع.االإلكرت�ين.اخلا�س.
باملو�ضوع���ة.�ذل���ك.حت���ى.تتيح.للباحثني.داخل.اجلامعة.�خارجها.من.ت�ضفح.املو�ضوعة.�البحث.بداخلها..هذا.�ق���د.طرحت.الوكالة.الن�ضخة.االأ�ىل.التجريبية.من.املو�ضوعة.على.

/http://dsr.uqu.edu.sa/poetry.:موقع.العمادة.على.ال�ضبكة.العاملية.على.العنوان.التايل

اإن�شاء موقع عمادة البحث العلمي على ال�شبكة العاملية ومواقع و�شبكات التوا�شل الجتماعي اخلا�س بالعمادة :
تقوم.عمادة.البحث.العلمي.بن�ضر.اأهم.االأخبار.�الفعاليات.التي.تهم.من�ضوبي.اجلامعة.�املهتمني.باأخبارها.على.موقع.العمادة.على.ال�ضبكة.العاملية.على.العنوان.التايل:

جد�ل.رقم.).5.��.125.(.جلنة.اإعداد.تقرير.كر�ضي.الرب.للخدمات.االإن�ضانية.�كتابته

اال�ضماملن�ضب

https://uqu.edu.sa/dsrموقع.العمادة.على.ال�ضبكة.العاملية

Dsr Uqu�موقع.العمادة.على.الفي�س.بوك

@DSR_UQU�موقع.العمادة.على.توتري

https://www.youtube.com/channel/UCy_p_jusL5n1z7qNpSg1X1g�موقع.العمادة.على.اليوتيوب

http://www.slideshare.net/DSR_UQU�موقع.العمادة.على.�ضاليد.�ضري

posts/100067256907255311193/https://plus.google.com�موقع.العمادة.على.جوجل.بل�س

DSR_UQU�موقع.العمادة.اأكادمييًا

امل�شاركة يف اإعداد جملة عمادة البحث العلمي :
قامت.�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضر.بالتعا�ن.مع.�كاالت.العمادة.االأخرى.الإنتاج.جملة.د�رية.ن�ضف.�ضنوية.لعمادة.البحث.حتوي.اأهم.اأخبار.�اإجنازات.العمادة.
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وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات

نبذة عن الوكالة :
مت.اإن�ضاء.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.فرع.الطالبات.�التكليف.عليها.بقرار.معايل.مدير.اجلامعة.رقم.4360061560.�تاريخ.1436/05/05ه�..�هي.اإحدى.الوكاالت.التابعة.

لعمادة.البحث.العلمي.�املدرجة.�ضمن.هيكلتها.االإدارية..

املهام :
تهتم.�كالة.فرع.الطالبات.بدعم.�حتفيز.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.للتقدمي.على.الربامج.البحثية.املانحة.التي.تقدمها.عمادة.البحث.العلمي.يف.اجلامعة.اأ�.برامج.الدعم.اخلارجي.

لرفع.م�ضتوى.االأداء.البحثي.كمًا.�نوعًا..

كم���ا.ترك���ز.الوكال���ة.اأن�ضطته���ا.باإدارة.املراكز.البحثية.يف.�ضط���ر.الطالبات.�تفعيل.د�رها.الريادي.يف.تلبي���ة.احتياجات.اجلامعة.�املجتمع.يف.خمتل���ف.امليادين.الدينية.�اللغوية.
�االجتماعية.�الرتبوية.�الطبية.�العلمية...�ذلك.با�ضتقطاب.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.خلدمة.توجهات.احلراك.العلمي.�االقت�ضاد.املعريف.يف.جامعة.اأم.القرى..

حتر�س.�كالة.فرع.الطالبات.على.خدمة.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.�طالبات.الدرا�ضات.العليا.�ذلك.بن�ضر.ثقافة.اأهمية.الن�ضر.العلمي.�اإختيار.اأ�عية.الن�ضر.املرموقة.من.اأجل.ذلك.

حتر�س.الوكالة.على.تنفيذ.الربامج.التدريبية.�الور�س.التي.تهدف.اإىل.تنمية.مهارات.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.�طالبات.الدرا�ضات.العليا.يف.البحث.العلمي..

تق���دم.الوكال���ة.خدم���ات.لع�ضوات.هيئة.التدري�س.كخدمة.الدع���م.الفني.�التقني.يف.تقدمي.املقرتحات.البحثية-.اخلدمة.ال�ضخ�ضية..يف.تنفي���ذ.خطوات.التقدمي.للمنح.الداخلية.اأ�.
اخلارجية-.خدمة.ك�ضف.االنتحال.يف.االأبحاث.العلمية..

ت�ضاه���م.الوكال���ة.يف.اإع���داد.�تنفيذ.االإعالنات.االإخبارية.�الن�ضرات.الد�ري���ة.)�احة.البحث.العلمي(.�اإعداد.التقارير.ال�ضنوية.للعم���ادة.بكافة.�كاالتها.�مراكزها.�حتر�س.على.
حتقيق.متطلبات.جودة.االأداء.على.امل�ضتوى.املحلي.�العاملي..
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ور�س العمل التي قدمتها عمادة البحث العلمي لع�شوات هيئة التدري�س يف فرع الطالبات :

جد�ل.رقم.).5.��.126(.اجلد�ل.الزمنى.لور�س.العمل.)فرع.الطالبات(.للعام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

عدد.احل�ضورالفئة.امل�ضتهدفةاإ�ضرافتقدميالعنوانم

التعريف.بعمادة.البحث.العلمي1
د..في�ضل.عالف
د..عبد.الله.باز
د.با�ضم.الكاظمي

د..عبد.الرحمن.االأهدل
27ع�ضوات.هيئة.التدري�سد.نعيمة.ياركندي

29ع�ضوات.هيئة.التدري�سد.نعيمة.ياركنديد..ه�ضام.عرابيكيفية.اإعداد.��ضياغة.املقرتحات.البحثية.2

د..عبد.الله.باز�ر�ضة.التجريب.املبدئي.لنظام.املنح.البحثية3
د.با�ضم.الكاظمي

د.نعيمة.ياركندي
د..هنادي.كتوعة
د..نورة.فار�قي

10املدربات

كيفية.اإعداد.��ضياغة.املقرتحات.البحثية.متهيدًا.لتقدميها.ملدينة.4
60الع�ضوات.+.طالبات.الدرا�ضات.العلياد..نورة.فار�قيد..ه�ضام.عرابيامللك.عبدالعزيز.للعلوم.�التقنية.

اللقاء.التعريفي.للم�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.البحث.العلمي.5
�براجمها

د..في�ضل.عالف
د.نعيمة.ياركندي
د..هنادي.كتوعة
د..نورة.فار�قي

د.نعيمة.ياركندي
د..هنادي.كتوعة
د..نورة.فار�قي

عميدة.الدرا�ضات.اجلامعية.)د..منى.ال�ضبيعي.(
�كيالت.الدرا�ضات.العليا.+.�كيالت.الكليات.+.�كيالت.االق�ضام.
مفتوحة.للجميع.من.ع�ضوات.هيئة.تدري�س.�طالبات.الدرا�ضات.العليا

50

23املدربات..).25.ع�ضوه(د..هنادي.كتوعةد..هنادي.كتوعةكيفية.التقدمي.للمنح.الداخلية6
23املدربات..).25.ع�ضوه(د..نورة.فار�قيد..نورة.فار�قيكيفية.كتابة.مقرتح.بحثي7

امل�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.البحث.العلمي.�براجمها.+.كيفية.8
التقدمي.للمنح.الداخلية

د..هنادي.كتوعة
21مفتوح.جلميع.الع�ضواتد..هنادي.كتوعةد..نورة.فار�قي

امل�ضار.اال�ضرتاتيجي.لعمادة.البحث.العلمي.�براجمها.+.كيفية.9
التقدمي.للمنح.الداخلية

د..نورة.فار�قي
د..هنادي.كتوعة
د.با�ضم.الكاظمي
.د..علي.اأمني

23مفتوح.جلميع.الع�ضواتد..هنادي.كتوعة

د..هنادي.كتوعةالدعم.الفني.�التقني.للتقدمي.على.املنح.الداخلية10
د..نورة.فار�قي

د..هنادي.كتوعة
د..نورة.فار�قي
20ع�ضوات.هيئة.التدري�سمدربات.الكليات
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وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي

نبذة عن الوكالة :
مت.اإن�ضاء.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.للجودة.�التطوير.�االعتماد.االأكادميي.بقرار.معايل.مدير.اجلامعة.بتاريخ.1436/11/17ه�..�هي.اإحدى.الوكاالت.التابعة.لعمادة.البحث.

العلمي.�املدرجة.�ضمن.هيكلتها.االإدارية.

املهام :
• ن�ضر.ثقافة.اجلودة.يف.العمادة..	

• متابعة.تقارير.العمادة.�مراجعة.جودة.عر�ضها.�تنفيذها..	

• تقومي.م�ضتوى.االأداء.الأعمال.العمادة.	

• رفع.كفاءة.من�ضوبي.العمادة.يف.جمال.اجلودة.�االعتماد.االأكادميي.	

• بناء.املعايري.�املوؤ�ضرات.اخلا�ضة.بعمادة.البحث.العلمي.يف.جامعة.اأم.القرى..	

• حتديد.مواطن.الق�ضور.�اأ�لويات.التح�ضني.يف.خطة.العمادة.التنفيذية.	

• تقدمي.الت�ضهيالت.الالزمة.لفرق.العمل.يف.العمادة.لتحقيق.ر�ضالة.الوكالة.عن.طريق.اقرتاح.اأ�.اإقامة.الور�س.�الربامج.التدريبية.للكوادر.الب�ضرية.يف.العمادة.ل�ضمان.اجلودة.	

• عر�س.حتليل.رباعي.ن�ضف.�ضنوي.عن.م�ضتوى.اأداء.العمادة.بكافة.�كاالتها.	 .

• اإجراء.اال�ضتبانات.�توزيعها.على.امل�ضتفيدين.لقيا�س.م�ضتوى.الر�ضا.عن.كافة.اأعمال.العمادة.	

• مراجعة.كافة.االأعمال.ال�ضابقة.يف.جمال.البحث.العلمي.من.خطط.ا�ضرتاتيجية.داخلية.اأ�.تقييمات.د�لية.	

• التعا�ن.مع.عمادة.اجلودة.يف.كل.ما.يحقق.رفع.م�ضتوى.االأداء.�حتديد.االأدلة.�الرباهني.الالزمة.لالعتماد.املوؤ�ض�ضي.	

• اإجراء.اال�ضتبانات.�توزيعها.على.امل�ضتفيدين.لقيا�س.م�ضتوى.الر�ضا.عن.كافة.اأعمال.العمادة..	
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اأعمال وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي من تاريخ 1436/11/18اإىل 1436/12/2هـ
• مراجعة.التقرير.ال�ضنوي.ل�ضطر.الطالبات.املقدم.لعمادة.الدرا�ضات.اجلامعية.للطالبات.�تعديل.ما.يلزم.	
• مراجعة.جملة.العمادة.االإلكرت�نية.من.حيث.البناء.الهيكلي.�املعلومات.املدرجة.	
• مراجعة.تقارير.املراكز.البحثية:.مركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.��.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.��.من.حيث.جودة.�ضياغة.الر�ؤية.�الر�ضالة.�االأهداف.�جودة.العر�س.�االإخراج.	

�اإجراء.امللحوظات.�من.ثم.مراجعتها.بعد.اإجراء.التعديالت.املطلوبة.
• مراجعة.الئحة.املراكز.البحثية.���ضع.امللحوظات.عليها..	
• اإعداد.م�ضودة.عمل.مل�ضاركة.عمادة.البحث.العلمي.يف.حلقة.نقا�س.بعنوان."االرتقاء.بقدرات.مراكز.البحث.اجلامعية.يف.العلوم.�التقنية.باململكة.العربية.ال�ضعودية" يف.�زارة.	

التعليم.يف.الريا�س.بتاريخ.1436/11/30.ه�.مب�ضاعدة.�كيلة.مركز.البحوث.الهند�ضية.�ضعادة.الدكتورة.نورة.الفار�قي.
• مراجعة.تو�ضيات.جلان.البحث.العلمي.يف.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.للمعيار.العا�ضر.	
• التقدم.بطلب.احل�ضول.على.تقرير.QS.من.�كالة.اجلامعة.للجودة.�التطوير.كذلك.احل�ضول.على.تقرير.جلنة.زيارة.فريق.الهيئة.الوطنية.فيما.يخ�س.املعيار.العا�ضر.	
• اإعداد.م�ضودة.ملوؤ�ضرات.اآداء.�كاالت.عمادة.البحث.العلمي.�اإر�ضالها.ل�ضعادة.العميد.	
• ح�ضور.اللقاء.التعريفي.لعمادة.البحث.العلمي.يف.مقر.�كالة.كلية.العلوم.التطبيقية.يف.الزاهر.بتاريخ.1436/12/1.ه�.	

ملخ�س املمار�شات اجليدة يف البحث العلمي وفقًا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي :
تختلف.التوقعات.املتعلقة.بالبحث.العلمي،.�ذلك.ح�ضب.طبيعة.املوؤ�ض�ضة.التعليمية،.�نوع.الربنامج.املقدم.�املتوقع.من.اجلامعات.اأن.ت�ضارك.م�ضاركة.اأ�ضا�ضية.يف.البحث.العلمي.
�املعرفة.اجلادة،.حيث.اإن.قيمة.اجلامعة.على.امل�ضتوى.الد�يل.تعتمد.على.هذا.االأمر.اإىل.حد.كبري.�من.املتوقع.كذلك.اأن.ت�ضاهم.برامج.الدرا�ضات.العليا.ب�ضفة.خا�ضة.يف.البحث.
العلم���ي،.�بال���ذات.تل���ك.الربامج.التي.ميثل.البحث.جزًءا.اأ�ضا�ضًيا.من.مكوناتها،.حيث.تتاأثر.جودة.التعلي���م.�التعلم.مبدى.اإ�ضهام.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.القائم.يف.البحث.العلمي.
�م���ن.ال�ض���ر�ري،.اأن.يك���ون.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.القائمني.على.تدري����س.طلبة.الدرا�ضات.العليا،.اأ�.امل�ضرف���ني.على.اأبحاثهم،.هم.اأنف�ضهم.م���ن.الباحثني.الن�ضطني.يف.جماالت.

تخ�ض�ضهم.
يف.حال���ة.املوؤ�ض�ض���ات.التعليمي���ة.الت���ي.ال.تتوفر.بها.برام���ج.درا�ضات.عليا،.تكون.التوقعات.اأقل.فيم���ا.يتعلق.بالبحث.العلمي.�لكن.من.ال�ضر�ري،.عل���ى.الرغم.من.ذلك،.اأن.يكون.
اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.علم.باأحدث.التطورات.يف.جمال.تخ�ض�ضهم،.�اأن.ي�ضاركوا.يف.الن�ضاطات.العلمية.املنا�ضبة..كذلك.تعمل.املوؤ�ض�ضات.ذات.اجلودة.على.توفري.البيئة.

التي.ت�ضجع.مثل.هذه.الن�ضاطات،.كما.حتر�س.على.متابعة.مدى.امل�ضاركة.فيها.
.�عندم���ا.تت�ضم���ن.التوقع���ات.عم���ل.االأبحاث.م���ن.هيئة.التدري�س.اأ�.الطالب.بالربنامج.اإما.ب�ضب���ب.طبيعة.املوؤ�ض�ضة.اأ�.الربنامج.املعني،.فيجب.اأن.تك���ون.هناك.بنية.حتتية.منا�ضبة.
للبحث.العلمي.ي�ضمل.ذلك.اأ�ضياء.مثل.املكتبات،.�اأماكن.�جتهيزات.ال�ضبكة.العاملية،.�املعامل،.�االأجهزة،.�مرافق.البحوث.االأخرى.ذات.ال�ضلة.اإىل.الربنامج...�يجب.اأن.تكون.

هذه.املوارد.متاحة.لطالب.الدرا�ضات.العليا.ذ�ي.االأبحاث،.ف�ضاًل.عن.احتياجات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.كجزء.اأ�ضا�ضي.من.اإنفاقها.العادي.
كم���ا.ينبغ���ي.ت�ضجي���ع.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.على.اإقامة.ر�اب���ط.مع.املوؤ�ض�ضات.االأخرى.حمليًا.�د�ليًا،.�م���ع.ال�ضناعة.�هيئات.املجتمع.املحلي.املنا�ضب���ة،.تبعًا.لطبيعة.الربنامج،.

الإجراء.البحوث.التعا�نية،.�التطوير..
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�الب���د.كذل���ك.م���ن.ت�ضجي���ع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.كل.التخ�ض�ضات.على.القيام.بالبحث.العلمي.يلزم.كذلك.تقدي���ر.اجلهد.الذي.يقومون.به.يف.جمال.البحث.العلمي،.حتى.يف.

تلك.احلاالت.التي.ال.ت�ضتطيع.املوؤ�ض�ضة.التعليمية.تقدمي.العون.املايل.لهم.كما.يجب.على.املوؤ�ض�ضة.التعليمية.اإعداد.تقارير.د�رية.عن.ن�ضاطها.البحثي،.�تقدمي.هذه.التقارير.اإىل.
املجل�س.االأعلى،.ف�ضاًل.عن.العمل.على.ن�ضرها.يف.املجتمع.الذي.تعمل.فيه.املوؤ�ض�ضة.التعليمية.

موؤ�شرات الأداء :
قائمة.امل�ضادر.املرجعية.ملوؤ�ضرات.االأداء.امل�ضتخدمة:

1. .NCAAA.الهيئة.الوطنية.للتقومي.�االعتماد.االأكادميي
2. معايري.جودة.احتاد.اجلامعات.العربية.AARU..2009م.
3. معايري.�ضنغهاي.جلودة.االأداء.البحثي.ARWU.2015م..
4. .DSR-UQU.موؤ�ضرات.خا�ضة.بعمادة.البحث.العلمي.يف.جامعة.اأم.القرى

جد�ل.رقم.).5.��.127(.موؤ�ضرات.االأداء.يف.عمادة.البحث.العلمي

الوكالة.امل�ضوؤ�لةم�ضدر.املوؤ�ضراملوؤ�ضرم

�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAA-.AARUعالقة.املجاالت.التي.يتم.فيها.البحث.العلمي.باالأ�لويات.امل�ضار.اإليها.يف.ر�ضالة.الربنامج،.اأ�.يف.خطة.البحث.العلمي.1

�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثيةNCAAA-.AARUعالقة.البحث.العلمي.التطبيقي.الذي.قام.به.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بالق�ضايا.مو�ضوع.ال�ضاعة.2

�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.املالية.�االإداريةNCAAA-.AARUالتقييم.امل�ضتقل.لكفاية.من�ضاآت.�اأجهزة.البحث.العلمي.3

�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.املالية.�االإداريةNCAAA-.AARUتقييم.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.لكفاية.اأجهزة.�من�ضاآت.البحث.العلمي.4

�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-.AARUن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.الذين.قاموا.باإنتاج.اأبحاث.علمية.ذات.موا�ضفات.حمددة.5

�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-.ARWUعدد.االأبحاث.العلمية.املن�ضورة.يف.جمالت.علمية.حمكمة.مقارنة.بعدد.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.ذ�ي.الد�ام.الكامل.6

�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.املالية.�االإداريةNCAAA-.AARUن�ضبة.االإنفاق.على.االأبحاث.لالإنفاق.الكلي7

�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAA-AARUمعدل.النجاح.يف.احل�ضول.على.منح.بحثية.8
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الوكالة.امل�ضوؤ�لةم�ضدر.املوؤ�ضراملوؤ�ضرم

متو�ضط.عدد.املرات.التي.ي�ضت�ضهد.فيها.باالأبحاث.العلمية.التي.اأنتجها.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.مقارنة9
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-AARU.باأع�ضاء.هيئة.التدري�س.

�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAA-AARUن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.الذين.جنحوا.يف.احل�ضول.على.منح.بحثية.مفتوحة.للمناف�ضة.10
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAA-AARUاالأموال.التي.مت.احل�ضول.عليها.عن.طريق.منح.البحث.العلمي11
�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثيةNCAAA-AARUعدد.م�ضر�عات.البحث.العلمي.امل�ضرتك.مع.القطاع.ال�ضناعي12
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAA-AARUن�ضبة.الطلبة.امل�ضجلني.يف.برامج.الدرا�ضات.العليا.البحثية.13
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAAعدد.الطلبة.امل�ضجلني.يف.برامج.الدرا�ضات.العليا.البحثية.املتخرجني.يف.ال�ضنة.املا�ضية.14
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAAمعدالت.انتهاء.الطلبة.بنجاح.يف.برامج.الدرا�ضات.العليا.البحثية.15
�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.املالية.�االإداريةNCAAAمعدل.الدخل.الذي.مت.احل�ضول.عليه.من.االأبحاث.لكل.ع�ضو.هيئة.تدري�س.بد�ام.كامل16
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAAن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.املوظفني.يف.البحث.)موؤ�ض�ضي(17
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAAن�ضبة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.امل�ضرفني.الطالب.الباحثني18
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةNCAAAعدد.اأ�راق.العمل.التي.قدمت.يف.موؤمترات.)اأ(على.م�ضتوى.حملي.)ب(.على.م�ضتوى.عاملي19
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-AARUنتائج.اال�ضتطالع.الآراء.هيئة.التدري�س.�من.هم.خارج.املوؤ�ض�ضة.عن.ن�ضبة.الت�ضهيالت.البحثية.باجلامعة20
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-AARU-معدل.النجاح.يف.احل�ضول.على.منح.بحثية.خارجية21

معدل.اال�ضت�ضهادات.)citations(.البحثية.الواردة.لكل.هيئة.التدري�س.من.العاملني.بد�ام.كامل.)على.م�ضتوى.22
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرNCAAA-.ARWUالتخ�ض�ضات(

�كالة.العمادة.للجودة.�التطوير.�االعتماد.AARU-.DSR-UQUعدد.الربامج.التدريبية.الف�ضلية.التي.تنمى.مهارات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.جمال.البحث.العلمي23
اأالأكادميي

�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثية.– AARU-.DSR-UQUن�ضبة.عدد.االأبحاث.ذات.التخ�ض�ضات.املتعددة24
�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثية

�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.املالية.�االإداريةAARU-ARWU-DSR-UQU-ن�ضبة.عدد.اجلوائز.العلمية.التي.ح�ضل.عليها.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.حمليًا.اأ�.اإقليميًا.اأ�.عامليًا25
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةAARU-.DSR-UQUن�ضبة.الكتب.املمولة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.)تاأليفا(26
�كالة.العمادة.ملنح.�امل�ضاريع.البحثيةDSR-UQU-AARUن�ضبة.الكتب.املمولة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.)ترجمة(27
�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثيةDSR-UQUعدد.املجموعات.البحثية.امل�ضجلة28
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةDSR-UQUن�ضبة.املنح.البحثية.الناجحة.يف.برنامج.�اعدة.مقارنة.بعدد.املتقدمات29
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةDSR-UQUن�ضبة.املنح.البحثية.الناجحة.يف.برنامج.باحث.مقارنة.بعدد.املتقدمني30
�كالة.العمادة.للمنح.�امل�ضاريع.البحثيةDSR-UQUن�ضبة.املنح.البحثية.الناجحة.يف.برنامج.رائد.مقارنة.بعدد.املتقدمني31
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرDSR-UQUن�ضبة.منو.ال�ضفحات.االإلكرت�نية.يف.موقع.عمادة.البحث.العلمي32
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرDSR-UQUعدد.الزائرين.ملوقع.عمادة.البحث.العلمي.)ف�ضليًا(33
�كالة.العمادة.لل�ضوؤ�ن.االإدارية.�املاليةDSR-UQUن�ضبة.كفاءة.�ت�ضغيل.البنى.التحتية.�التجهيزات.املركزية.�توطني.التقنيات34
�كالة.العمادة.للكرا�ضي.البحثيةDSR-UQUعدد.الكرا�ضي.املدعومة.املحققة.ملعايري.جودة.الكرا�ضي.البحثية35
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرDSR-UQUعدد.براءات.االخرتاع.املقبولة.للتقدمي36
�كالة.العمادة.للمعلومات.�الن�ضرDSR-UQUعدد.براءات.االخرتاع.امل�ضجلة37
�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثيةNCAAA-AARUعدد.م�ضر�عات.البحث.العلمي.امل�ضرتك.مع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.املوؤ�ض�ضات.املحلية38
�كالة.العمادة.للمجموعات.�املراكز.البحثيةNCAAA-AARUعدد.م�ضر�عات.البحث.العلمي.امل�ضرتك.مع.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.املوؤ�ض�ضات.الد�لية39

�كالة.العمادة.للجودة.�التطويرDSR-UQUعدد.الربامج.التدريبية.الف�ضلية.التي.تنمي.مهارات.طالب.الدرا�ضات.العليا.يف.جمال.البحث.العلمي40
.�االعتماد.االأكادميي
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رابعًا: وكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية

 نبذة : 

اأن�ضئت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.بعد.قرار.معايل.مدير.اجلامعة.بتاريخ.1436/3/12ه�.املت�ضمن.نقل.املراكز.البحثية.من.معهد.البحوث.
�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.بعد.تاأ�ضي�ضها..

تتفق.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.مع.عمادة.البحث.العلمي.يف.ر�ؤيتها.�ر�ضالتها.�قيمها.�نطاق.عملها.كما.يلي:

الروؤية :

كًا،.��ضري���كًا.اأ�ضا�ضّي���ًا.يف.اإدارة.�ري���ادة.اقت�ض���اد.�جمتم���ع.املعرف���ة..�ركي���زة.اأ�ضا�ضي���ة.يف.دع���م....................................................................... اأن.تك���ون.جامع���ة.اأم.الق���رى.مرجع���ًا.بحثي���ًا.موثوق���ًا.يف.العل���وم،.�حم���رِّ
اتخاذ.القرار.العلمي.يف.اململكة.

الر�شالة : 

توفري.بيئة.تكاملية.حتفز.اإنتاج.البحوث.الر�ضينة.مبا.يزيد.الن�ضر.العلمي.كمًا.�كيفًا.�يعزز.التكامل.بني.التخ�ض�ضات.�يقوي.ال�ضراكة.مع.املجتمع.�ال�ضناعة.

القيم : 

املبادئ.االإ�ضالمية،.�االأ�ضالة،.�االحرتام،.�االبتكار،.�النزاهة،.�ال�ضفافية،.�اجلودة.التميز،.�امل�ضوؤ�لية.امل�ضرتكة.
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الأهداف ال�شرتاتيجية : 
• توفري.بيئة.بحثية.للكفاءات.املتميزة.	

• حتقيق.احل�ضور.عرب.ن�ضر.املعلومات.البحثية..	

• حتفيز.اإنتاج.البحوث.الر�ضينة.	

• زيادة.الن�ضر.العلمي.كمًا.�كيفًا.�حت�ضني.جودته.	

• تطوير.املوارد.الب�ضرية.باجلامعة.)اأع�ضاء.�طالب(.�تعزيزها.للرقي.مبخرجات.البحث.العلمي.	

• تطوير.�متويل.برامج.البحث.يف.اجلامعة.	

• رفع.م�ضتوى.جودة.اأبحاث.الكليات،.�تعزيز.االأداء.البحثي.يف.اجلامعة.	

• ت�ضجيع.االأبحاث.يف.املجاالت.امللبية.لالحتياجات.الوطنية.	

• تطوير.تنظيم.اإداري.�قواعد.تنفيذية.داعمة.للبحث.العلمي.مبا.يحقق.الكفاءة.�الفاعلية.	

• تفعيل.مفهوم.النزاهة.البحثية.	

• حتقيق.قدر.منا�ضب.من.اال�ضتقرار.يف.املوارد.املالية.للبحث.العلمي.	

• حتقيق.التكامل.بني.جميع.اجلهات.املعنية.بالبحث.العلمي.يف.اجلامعة.	

• تعزيز.ال�ضراكة.بني.اجلامعة.�املجتمع.�قطاعات.ال�ضناعة.	

• تعزيز.ال�ضراكة.العاملية.�التعا�ن.الد�يل.يف.البحث.العلمي.	

• ��ضع.موؤ�ضرات.لقيا�س.�تقومي.الن�ضاط.البحثي.القائم.�امل�ضاهمة.بالتخطيط.امل�ضتقبلي..	

.
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املهام :
تهت���م.الوكال���ة.ب���اإدارة.�ضوؤ�ن.املراكز.البحثية.)ت�ضعة.مراكز.بحثي���ة(.عن.طريق.املجل�س.التن�ضيقي.بني.املراكز.�ذلك.ملراجع���ة.خططها.اال�ضرتاتيجية.�حتديد.

االأ�لويات.البحثية.التي.تتلخ�س.يف.ثالثة.اجتاهات:
1. االأبحاث.التي.تلبي.اال�ضرتاتيجية.الوطنية.�ا�ضرتاتيجية.اجلامعة..

2. االأبحاث.التي.تخدم.اأهداف.الكليات.التي.متثلها.املراكز..

3. االأبحاث.التي.ت�ضتجيب.لالحتياجات.الوطنية.�االجتماعية.امللحة.�الطارئة..

كم���ا.تهت���م.الوكال���ة.بتعزي���ز.بناء.اخل���ربات.�القدرات.العلمي���ة.املتخ�ض�ضة.�املتكاملة.لتكون.ه���ذه.املراكز.منارات.اإ�ضعاع.علم���ي.�مراجع.بحثي���ة.يف.تخ�ض�ضاتها.على.امل�ضتوى.
الوطني.�العاملي.للح�ضول.على.التمويل.البحثي.من.اجلامعة.اأ�.خارجها.عن.طريق.برامج.التمويل.املتاحة.

�بجانب.اهتمام.الوكالة.باملراكز.البحثية.ت�ضرف.الوكالة.على.منح.ت�ضجيل.برنامج.املجموعات.البحثية،.�هو.برنامج.بحثي.متميز.متوله.العمادة.لت�ضجيع.املتميزين.من.اأع�ضاء.

هيئ���ة.التدري����س.مم���ن.لهم.�ضجل.اإجنازي.يف.البحوث.�الن�ضر،.لبناء.جمموعات.بحثية.تتاألف.م���ن.الباحثني.املتخ�ض�ضني.ذ�ي.اخلربة،.�تركز.يف.اأعمالها.على.جمال.معني.من.

املعرف���ة،.مم���ا.ميكنه���م.من.جذب.طالب.الدرا�ضات.العلي���ا.�باحثي.ما.بعد.الدكتوراه.للم�ضاركة.يف.االأبحاث،.�بناء.�ضراكات.بينية.م���ع.املجموعات.الوطنية.االأخرى.�املجموعات.

البحثية.العاملية..هذا.�تتكون.املجموعة.البحثية.من.فريق.بحثي.ي�ضم.اأربعة.على.االأقل.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.ذ�ي.اخلربة.يف.تخ�ض�س.حمدد.اأ�.عدة.تخ�ض�ضات.
تتكامل.لتخدم.توجه.املجموعة.البحثية.�نطاق.عملها،.كما.ميكن.اأن.ت�ضم.م�ضاعدي.باحثني.اإن.لزم،.�ذلك.�فق.ال�ضر�ط.الداخلية.لعمادة.البحث.العلمي.يف.جامعة.اأم.القرى.

املراكز البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية :
• مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.	

• مركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.	

• مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.	

• مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.	

• مركز.بحوث.اللغة.العربية.�اآدابها.	

• مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.	

• مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية.	

• مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.	

• مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.	
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ملخ�س متويل املراكز البحثية :

جد�ل.رقم.).5.��.128(.جمموع.قيمة.التمويل.لالأبحاث.املدعومة.
يف.املراكز.البحثية.بالريال.ال�ضعودي.من.عام.1429حتى.1435ه�

املدةجمموع.قيمة.التمويل.لالأبحاث.املدعومة.يف.املراكز.البحثية.بالريال.ال�ضعوديا�ضم.املركزم

1430/29ه-1434/33ه�13260521مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية1
1431ه�.-.1435ه�6504050مركز.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية2
1431ه�.-.1435ه�28.992.325مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية3
1431ه�.-.1435ه�4855017مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية4
1431ه�.-.1435ه�ال.يوجد.بياناتمركز.بحوث.اللغة.العربية.�اآدابها5
1433ه�.-.1435ه�552000مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية6
1431ه�.-.1435ه�3533360مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية7
1431ه�.-.1435ه�4316950مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية8
1431ه�.-.1435ه�56800مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي9

1429ه�.-.1435ه�62071023االإجمايل
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مركز بحوث العلوم التطبيقية

نبذة :

يعترب.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.هيئة.اإدارية.�علمية.متخ�ض�ضة،.اأن�ضئت.لدعم.االأبحاث.العلمية.التطبيقية.حتت.مظلة.عمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى،.�يلعب.املركز.

د�رًا.هام���ًا.يف.حتقي���ق.ر�ضال���ة.اجلامعة.يف.خدمة.املجتمع.من.خالل.امل�ضاهمة.يف.حل.امل�ضاكل.العلمية.�الريا�ضية.التطبيقية.ال�ضائدة.من.خالل.اأبحاث.متميزة.ت�ضاهم.يف.اإثراء.
املعارف.العلمية.�احليوية.�ال�ضناعية.�البيئية.�ال�ضحية.العاملية.

ي�ضتمل.املركز.على.بيئة.علمية.متميزة.�منا�ضبة.للباحث،.ُتدار.من.قبل.منظومة.اإدارية.�اأكادميية.عالية.التاأهيل.�تتميز.باخلربة.الوا�ضعة.يف.جمال.االأبحاث.العلمية.التطبيقية.

�تتمحور.جهود.املركز.يف.البحث.عن.اآفاق.�تقنيات.علمية.جديدة،.�ا�ضتخدام.طرق.حديثة.لل�ضناعات.البرت�كيما�ية.�الطاقة.املتجددة..�ذلك.لال�ضتفادة.من.املوارد.الطبيعية.

يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية..باالإ�ضافة.اإىل.درا�ضة.نواقل.االأمرا�س.احل�ضرية.�طرق.عالجها.اأ�.احلد.من.انت�ضارها.�تطوير.الو�ضائل.البيئة.املنا�ضبة.لتلبية.�توفري.بيئة.�ضحية.

اجتماعي���ة.عام���ة.�لل���ز�ار.من.حجاج.�معتمرين.خا�ضة.���ضع.النماذج.الريا�ضية.ملحاكاة.بيئة.املجتم���ع..�اأي�ضًا.االهتمام.باأبحاث.�طرق.اكت�ضاف.االأد�ية.�التقنيات.العالجية.

�م�ضببات.االأمرا�س..�كذلك.فاإن.املركز.يدعم.االأبحاث.التي.تعنى.بالدرا�ضات.الوراثية.�اجلينية.للنباتات.�الكائنات.احلية.يف.اململكة.حلماية.االأ�ضول.الوراثية.�حفظ.مواردها.
الطبيعية..كما.اأن.التعا�ن.الوثيق.بني.املركز.�املراكز.البحثية.االأخرى.باجلامعة.�القطاعات.امل�ضتفيدة.االأخرى.ي�ضكل.اأهم.اأهداف.�تطلعات.املركز.الإثراء.اأن�ضطته.البحثية.

ن�شاأة املركز :

اأن�ض���ئ.ه���ذا.املرك���ز.عام.1404ه�.حتت.م�ضمى.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.مبعه���د.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي،.�جاء.اإن�ضا�ؤه.معززًا.لد�ر.اجلامعة.يف.ت�ضجيع.
البحث.العلمي.�دعمه..�قد.مت.�ضم.املركز.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية :

اأن.يكون.املركز.مرجعًا.بحثيًا.موثوقًا.�حمركًا.��ضريكًا.اأ�ضا�ضيًا.يف.جمال.االأبحاث.العلمية.التطبيقية.�ريادة.االقت�ضاد.املعريف.
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الر�شالة : 

دع���م.�ت�ضجي���ع.الك���وادر.الب�ضرية.الإجناز.امل�ضاريع.البحثية.التي.تخت�س.بالعلوم.التطبيقية.�متابعة.تنفيذها.�ربطها.مع.املراكز.�اجلهات.امل�ضتفيدة.االأخرى،.��ضمان.تنا�ضقها.
مع.توجهات.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.للعمادة.مبا.يحقق.اأهدافها.على.اأر�س.الواقع.

الأهداف ال�شرتاتيجية :

الهدف.االأ�ل:.اإن�ضاء.�تطوير.البنية.التحتية.للبحث.العلمي.للعلوم.التطبيقية.مبا.يفي.مبتطلبات.البحث.العلمي.�ي�ضاهم.يف.التطوير.�التح�ضني.امل�ضتمر.جلهود.البحث.العلمي.
�توطني.التقنية.احلديثة.�البيئة.املنا�ضبة..�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:

1. اإن�ضاء.املعامل.�املختربات.العلمية.التي.تخدم.جميع.اأق�ضام.العلوم.التطبيقية..

2. توفري.التقنيات.احلديثة.�االأجهزة.املتطورة.لدعم.جماالت.البحث.العلمي.التطبيقي..

3. ا�ضتقطاب.الكوادر.الب�ضرية.املتميزة.مل�ضاعدة.الباحثني.على.تبادل.اخلربات.العلمية..

4. توفري.الكوادر.الفنية.الإدارة.��ضيانة.�املحافظة.على.البنية.التحتية.للمراكز.البحثية..

اله���دف.الث���اين:.ت�ضجي���ع.م�ض���رية.البحث.العلمي.للعلوم.التطبيقية.�تنمية.ملكة.االإب���داع.�االبتكار.لدى.الكوادر.االأكادميية.بها،.�حتفيزهم.عل���ى.اإجراء.البحوث.املتميزة.�فقًا.
الحتياجات.املجتمع..�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:

1. رفع.قدرات.�مهارات.البحث.العلمي.لدى.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س..

2. دعم.البحوث.العلمية.�الدرا�ضات.التطويرية.�التطبيقية..

3. ن�ضر.اأبحاث.املركز.العلمية.حمليًا.�اإقليميًا.�عامليًا..

4. ت�ضجيل.براءات.االخرتاع..

5. اإقامة.املوؤمترات.��ر�س.العمل.مل�ضاركة.الباحثني.اآخر.ما.تو�ضلت.اإليه.االأبحاث.العلمية..

6. دعم.�حتفيز.التاأليف.العلمي.�ترجمة.الكتب.العاملية..

7. حتفيز.�ت�ضجيع.البحث.العلمي.من.خالل.ر�ضد.جوائز.مادية.لالأبحاث.املتميزة.باجلامعة..

اله���دف.الثال���ث:.حتدي���د.مو�ضوع���ات.�ا�ضرتاتيجيات.املركز.�جم���االت.البحث.العلم���ي.يف.�ضوء.االحتياجات.احلالي���ة.�التنموي���ة.امل�ضتقبلية.للمجتمع،.�ربطه���ا.باملوؤ�ض�ضات.
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امل�ضتفيدة.مبا.ُي�ضهم.يف.تطويرها.�حل.ُم�ضكالتها..�يتحقق.هذا.الهدف.من.خالل.حتقيق.االأهداف.الفرعية.التالية:

1. اإن�ضاء.املجموعات.البحثية.�حتديد.توجهاتها.مبا.يالئم.االأهداف.�اال�ضرتاتيجيات.املر�ضومة...

2. تنمية.العمل.البحثي.امل�ضرتك.يف.جمموعات.ت�ضم.جميع.اأق�ضام.العلوم.التطبيقية.يف.جماالت.حمددة.مبا.يخدم.توجهات.املجتمع.احلالية.�م�ضتقبلية..

3. تنمية.�دعم.ال�ضراكة.الفعالة.مع.خمتلف.قطاعات.املجتمع.�ربطها.باملركز..

4. العمل.على.حتقيق.التكامل.البحثي.مع.مراكز.العلوم.يف.اجلامعات.ال�ضعودية.�املوؤ�ض�ضات.االأخرى..

5. تقدمي.اال�ضت�ضارات.البحثية.يف.جماالت.العلوم.التطبيقية..

التخ�ش�شات البحثية ملركز بحوث العلوم التطبيقية :
• االهتمام.باأبحاث.التقنية.املتناهية.يف.ال�ضغر.النانو.مرتية.	

• االهتمام.باأبحاث.الطاقة.الذرية.�الطاقة.املتجددة.	

• االهتمام.باالأبحاث.العالجية.�ا�ضتك�ضاف.االأد�ية.	

• االهتمام.باأبحاث.علوم.البيئة.�التلوث.البيئي.	

• االهتمام.باأبحاث.احلفز.�ال�ضناعات.البرت�كيما�ية.	

• االهتمام.باأبحاث.بنك.اجلينات.النباتية.�الكائنات.احلية.يف.اململكة.	

• االهتمام.باأبحاث.احل�ضرات.الناقلة.لالأمرا�س.	
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م�شاريع مركز بحوث العلوم التطبيقية خالل خم�س �شنوات:

جد�ل.رقم.).5.��.129(.اإح�ضائيات.التقدمي.�القبول.�الرف�س.مل�ضاريع.
مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية..من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1434/1433ه�

الن�ضبة.)%(االإجمايل1434/33ه�1433/32ه�1432/31ه�1431/30ه�1430/29ه���ضع.امل�ضاريع

155183289159100عدد.املقدمة

15515295011472عدد.املمولة

0033394528عدد.غري.املمولة

جد�ل.رقم.).5.��.130.(.ن�ضبة.�اإجمايل.ميزانيات.م�ضاريع.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية
املمولة.�غري.املمولة.من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1434/1433ه�

الن�ضبة.)%(اإجمايل.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع

19.840.47471.7املمولة

6.579.95328.3غري.املمولة

26.420.427100االإجمايل
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جد�ل.رقم.).5.��.131.(..اإح�ضائيات.ميزانية.امل�ضاريع.املقدمة.ملركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.
من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1434/1433ه�

املبلغال�ضنةم
امل�ضر�فاملرفو�س.غري.املمولاملعتمد.للتمويلاملطلوب.للتمويل

1430/29938.580938.5800938.580ه�1
1431/30591.600591.6000567.550ه�2
1432/312.323.9001.649.900674.0001.243.250ه�3
1433/323.650.3113.280.211370.1002.466.983.25ه�4
1434/3312.336.0836.800.2305.535.8533.008.970ه�5



359 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جد�ل.رقم.).5.��.132.(..اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنوي.املعتمد.مل�ضاريع.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية
من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1434/1433ه�

الن�ضبة.)%(التمويل.ال�ضنويالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريع.املمولةال�ضنةم

1430/291513938.5807ه�1
1431/3054591.6004ه�2
1432/3115131.649.90012ه�3
1433/3229253.280.21125ه�4
1434/335046.800.23051ه�5

11410013.260.521100االإجمايل

عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�قيمة.التمويل.يف.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية..ح�ضب.اجلهة.امل�ضتفيدة.من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1435/1434ه�
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جد�ل.رقم.).5.��.133.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.الأبحاث.مركز.بحوث.العلوم.التطبيقية.املقدمة.
ح�ضب.اجلهة.امل�ضتفيدة.من.عام.1430/1429ه�.اإىل.1434/1433ه�

الن�ضبة.)%(التمويلالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريعاجلهة.امل�ضتفيدةم

787614.404.39575كلية.العلوم.التطبيقية1
15132.322.36112الكلية.اجلامعية.باجلموم2

معهد.خادم.احلرمني.الأبحاث.احلج.3
651.272.7007�العمرة

معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.4
11237.4001الرتاث.االإ�ضالمي

11300.0002كلية.املجتمع.مبكة.املكرمة5
11162.7501كلية.الطب6
33418.4802الكلية.اجلامعية.بالقنفذة7

11410019.118.086100االإجمايل

اخلطط امل�شتقبلية:
• اختي���ار.املجل����س.اال�ضت�ضاري.لي�ضم.كوكبة.من.االأع�ضاء.ذ�ي.اخل���ربة.االأكادميية.اخلارجية.�االإقليمية.باالإ�ضافة.اإىل.اخلربات.من.املوؤ�ض�ضات.اخلا�ضة.�احلكومية.لال�ضتفادة.	

يف.اأن�ضطة.املركز.�اإمكانية.ربطه.باملوؤ�ض�ضات.اخلا�ضة.�احلكومية.اخلارجية.

• اإقامة.الور�س.التعريفية.باأهداف.املركز.�د�ره،.جللب.الباحثني.�حتفيزهم..	

• تد�ضني.برامج.املجموعات.البحثية.مبا.يخدم.توجهات.�اأ�لويات.املركز.�التن�ضيق.مع.مراكز.العمادة.االأخرى.يف.االأ�لويات.امل�ضرتكة..	

• توفري.التجهيزات.املركزية.التي.تخدم.اأ�لويات.املركز.�اأن�ضطته،.�التن�ضيق.مع.مراكز.العمادة.االأخرى.يف.التجهيزات.امل�ضرتكة.	

• تفعيل.اأ�جه.ال�ضراكة.مع.اجلهات.الداعمة.للمركز.حكومية.اأ�.خا�ضة.)كاأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.اأ�.�ضركة.�ضابك.اإلخ(.	
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مركز بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية

ن�شاأة املركز :
اأن�ض���ئ.ه���ذا.املرك���ز.عام.1417ه�،.�يهتم.بت�ضجي���ع.االإنتاج.العلمي.�اإجراء.البحوث.�الدرا�ض���ات.الهند�ضية.�دعمها.�ت�ضهيل.�ضبل.ن�ضرها،.�يرع���ى.املركز.م�ضرية.البحوث.يف.
تخ�ض�ض���ات.العل���وم.الهند�ضي���ة.�العمارة.خا�ضًة.العم���ارة.االإ�ضالمية..�قد.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حت���ت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.

املجموعات.�املراكز.البحثية..�قد.�ضدر.قرار.معايل.مدير.اجلامعة.رقم.8258.�تاريخ.1432/7/6ه�.بت�ضكيل.جمل�س.املركز..

الروؤية :
الريادة.يف.جمال.اأبحاث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.�احلا�ضب.االآيل.�التميز.يف.اقرتاح.احللول.�الربامج.البحثية.النوعية.التي.تلبي.االحتياجات.املختلفة.

الر�شالة :
ت�ضجي���ع.العم���ل.البحث���ي.�االأكادمي���ي.املتميز.�تطويره،.من.خالل.توفري.�تهيئة.البيئ���ة.اجلاذبة.�املحفزة.لدعم.التميز.�االإبداع.العلم���ي.للباحثني.يف.جماالت.املعرفة.يف.العلوم.

الهند�ضية.�املعمارية.�احلا�ضب.االآيل.�ذلك.لتحقيق.الريادة.املحلية.�االإقليمية.�العاملية.�امل�ضاهمة.الفعالة.يف.حل.امل�ضاكل.الوطنية.املرتبطة.

الأهداف:
• اإج���راء.البح���وث.�امل�ضاري���ع.الهند�ضي���ة.�املعماري���ة.�احلا�ضوبي���ة.الت���ي.ت�ض���ب.يف.خدم���ة.اجلامع���ة.�املجتم���ع.حملي���ًا.�د�لي���ًا.���ض���ع.املقرتح���ات.الت���ي.ت�ضه���م.يف.ارتق���اء....................................................	

م�ضتوى.بحوث.علوم.الهند�ضة.�احلا�ضب.

• ت�ضجيع.الباحثني.�املبدعني.�املتميزين.يف.جماالت.البحث.العلمي.الهند�ضي.�علوم.احلا�ضب.	

• دعم.امل�ضاريع.البحثية.الهند�ضية.�التقنية.املتميزة.علميًا.املنتجة.لرباءات.اخرتاعات.�تطوير.ابتكارات،.�تبنيها.	

• ت�ضجي���ع.امل�ضاري���ع.البحثي���ة.يف.علوم.الهند�ضة.�احلا�ض���ب.التي.تندمج.مع.التخ�ض�ضات.االأخرى.�ت�ضاند.تطبيقاتها.مثل.التخ�ض�ض���ات.الطبية.�التعليمية.�الدينية.فتكون.بذلك.	
اأداة.تطويرية.خلدمة.االإن�ضان.�البيئة.�املجتمع.

• اال�ضتثمار.يف.اخلربات.الوطنية.من.خالل.التعا�ن.الداخلي.�الد�يل.مع.اجلامعات.�املراكز.البحثية.حلل.امل�ضاكل.املخت�ضة.يف.علوم.الهند�ضة.�احلا�ضب.	
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التخ�ش�شات البحثية للمركز:
• البحوث.املعمارية.	

• بحوث.الهند�ضة.الكهربائية.	

• بحوث.الهند�ضة.املدنية.	

• بحوث.الهند�ضة.امليكانيكية.	

• بحوث.احلا�ضب.االآيل.	

املهام:
• اق���رتاح.خط���ة.البح���وث.�امل�ضاري���ع.ال�ضنوية.للمرك���ز.اخلا�ضة.بعل���وم.الهند�ضة.�احلا�ضب.�حتدي���د.االأ�لويات.�امل�ضاري���ع.البحثية.بناء.عل���ى.املتطلب���ات.اال�ضرتاتيجية.الداخلية.	

�اخلارجية.�ما.ت�ضتدعي.له.احلاجة.من.بحوث.علمية.

• درا�ضة.م�ضر�عات.بحوث.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.التي.حتت.مظلة.املركز.�متابعة.تنفيذها.	

• درا�ضة.م�ضر�عات.البحوث.�الدرا�ضات.التي.تطلب.من.جهات.�هيئات.خارج.اجلامعة.�متابعة.تنفيذها.	

• مد.ج�ضور.التوا�ضل.مع.اجلهات.البحثية.املحلية.�االإقليمية.�الد�لية.ذات.العالقة.من.اأجل.تطوير.بحوث.الهند�ضة.�احلا�ضب.	

• ت�ضجيع.الباحثني.على.اأن.يكونوا.يف.موقع.الريادة.يف.تطوير.البحوث.الهند�ضية.من.خالل.االت�ضال.التفاعلي.باالأق�ضام.العلمية.�حتفيز.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.امل�ضاركة.بالبحوث.	

• اإقامة.الد�رات.التدريبية.��ر�س.العمل.يف.علوم.الهند�ضة.�احلا�ضب.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�من.يف.حكمهم.لتطوير.قدراتهم.البحثية.�مواكبة.التقدم.يف.تخ�ض�ضهم.	

م�شاريع املركز:
يظهر.اجلد�ل.التايل.�الر�ضم.البياين.املرافق.له.اإجمايل.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�ذلك.من.1431ه�.اإىل.1435ه�.)2011م.اإىل.2015م(.حيث.ُقدم.خالل.
ه���ذه.امل���دة.140.م�ضر�ع���ًا.بحثي���ًا.ُقبل.منها.للتموي���ل.53.م�ضر�عًا.بحثيًا.بن�ضب���ة.37.86%.من.اإجمايل.العدد.املق���دم،.�رف�س.78.م�ضر�عًا.بحثيًا.)الأ�ضب���اب.خمتلفة.منه.�ضعف.

امل�ضتوى.العلمي.اأ�.عدم.ا�ضتيفاءه.�ضر�ط.التقدمي.اأ�.عدم.رغبة.الباحثني.يف.البداء....�غريه(.بن�ضبة.بلغت.62.14%.من.اإجمايل.امل�ضاريع.املقدمة.

�كان.الع���ام.1431ه����.ه���و.االأعل���ى.ن�ضبيًا،.حيث.قدم.خم�ضة.�ثالثون.م�ضر�عًا.بحثيًا.فيه،.�رمبا.يرجع.ذلك.اإىل.عدم.�ج���ود.م�ضاريع.بحثية.خالل.العام.1430ه�.فاأدى.ذلك.اإىل.
زيادة.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.خالل.ذلك.العام،.�نق�س.امل�ضاريع.املقدمة.يف.عام.1432ه�.حيث.بلغ.عددها.�ضتة.ع�ضر.م�ضر�عًا.بحثيًا.
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جد�ل.رقم.).5.��.134.(..عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�.املمولة.�املرفو�ضة.يف.مركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.
من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

احل�������ال�����������ة
اجلهة.امل�ضتفيدة

الن�ضبة.املئويةاملجموع
1431ه�
2011م

1432ه�
2012م

1433ه�
2013م

1434ه�
2013م

1435ه�
2015م

37.86%1671112753امل�ض����اريع.البحثية.املمولة
62.14%20911222587امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
100%3616223432140امل�ضاريع.املقدمة.للمركز

قيمة التمويل املطلوب للم�شاريع البحثية :

يو�ض���ح.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املعرب.عن���ه.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.املمول���ة.)اجلارية.�املنتهية(.�كذلك.املبالغ.املقرتح���ة.للم�ضاريع.املرفو�ضة.خالل.خم�س.

�ضنوات.هي.حمل.التقرير..�اأ��ضح.التقرير.اأن.اأعلى.ن�ضبة.متويل.كانت.عام.1431ه�.�هو.العام.نف�ضه.الذي.متيز.باأعلى.ن�ضبة.اأبحاث.مقبولة،.�اأعلى.ن�ضبة.اأبحاث.مقدمة.للمركز.
)�ضواء.مقبولة.اأ�.مرفو�ضة(.�ب�ضكل.عام.فاإن.متويل.امل�ضاريع.البحثية.��.التي.متت.املوافقة.على.متويلها.��.تنا�ضب.طرديًا.مع.اأعداد.امل�ضاريع.البحثية.



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ364

جد�ل.رقم.).5.��.135.(..قيمة.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.املقدمة
اإىل.مركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.من.عام.1431.اإىل.1435ه�

احل�������ال�����������ة

املبلغ.املربوط.بالريال.ال�ضعودي

املجموع 1431.ه�
2011.م

1432ه�
2012م

1433ه�
2013م

1434ه�
2013م

1435ه�
2015م

15132.322.36112الكلية.اجلامعية.باجلموم
37.86%2.137.600603.4501.186.3001.760.800815.900امل�ض�������اريع.البحثية.املمولة

62.14%1.554.100438.8501.186.3001.760.800815.900امل�ضاريع.اجلارية
100%1.765.8003.430.3003.365.081ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتامل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة

583.500164.6000.000.000.00امل�ض�اريع.املنتهية

2.137.600603.4502.952.1005.191.1004.180.98121.569.281املج��موع
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التمويل للم�شاريع البحثية يف املركز:

يظه���ر.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املرفق.له.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.املمولة.بالفعل.للتخ�ض�ضات.املختلفة.التابعة.للمركز،.�هى.الهند�ضة.امليكانيكية،.�الهند�ضة.

الكهربائي���ة،.�الهند�ض���ة.املدني���ة،.�الهند�ضة.املعمارية،.�احلا�ضب.االآيل،.حيث.حظى.تخ�ض�س.احلا�ضب.االآيل.بالن�ضيب.االأكرب.ملجموع..خم�س.�ضنوات.)1431ه�.اإىل.1435ه�(.

بن�ضب���ة.43.15%.م���ن.اإجم���ايل.التخ�ض�ض���ات.املمولة،.�بالرجوع.اإىل.تقرير.االإجنازات.يف.اخلطة.الوطنية.ال�ضاملة.للعلوم.�التقنية.�االبتكار.بجامعة.اأم.القرى.2008.��.2012م.

جند.اأن.تخ�ض�س.احلا�ضب.االآيل.ح�ضل.اأي�ضا.على.الن�ضيب.االأكرب.يف.عمليات.متويل.امل�ضاريع.البحثية،.�كان.تخ�ض�س.الهند�ضة.املعمارية.هو.االأقل.خالل.مدة.هذا.التقرير،.

غري.اأنه.مل.يتم.متويل.اأي.م�ضر�عات.بحثية.له.خالل.ال�ضنوات.الثالث.االأ�ىل.من.مدة.التقرير،.بينما.كانت.الن�ضبة.متقاربة.جدًا.بني.تخ�ض�ضات.الهند�ضة.امليكانيكية.�الهند�ضة.
الكهربائية.�الهند�ضة.املدنية.�الفر�ق.بينها.اأقل.من.%1.

جد�ل.رقم.).5.��.136.(..مبالغ.التمويل.بالريال.ال�ضعودي.موزعة.على.التخ�ض�ضات.البحثية.املختلفة
ملركز.بحوث.العلوم.الهند�ضية.�املعمارية.من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

الن�ضبة.املئوية.لكل.املجموعاملبلغ.املربوط.بالري�ال.ال�ضعودي.من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�التخ�ض�ضات.البحثية
تخ�ض�س 1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

16.51%4756000.00193.000405.0000.001.073.600الهند�ضة.امليكانيكية
15.84%291200120.0000.00334.400284.8001.030.400الهند�ضة.الكهربائية
15.72%548.600126.400118.400229.0000.001.022.400الهند�ضة.املدنية
8.78%0.000.000.00418.200153.000571.200الهند�ضة.املعمارية
43.15%822200357.050874.900374.200378.1002.806.450احلا�ضب.االآيل

100%2.137.600603.4501.186.3001.760.800815.9006.504.050املجموع
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اخلطط امل�شتقبلية:

ر�ؤية.املركز.امل�ضتقبلية.على.املدى.املتو�ضط.هي.توفري.بيئة.بحثية.تطبيقية.يف.حرم.اجلامعة،.لتكون.من�ضة.لتحفيز.االإبداع.�االبتكار.�دعمهما،.من.خالل.الدرا�ضات.�االأبحاث.

العلمي���ة.الرائ���دة.للمتميزي���ن.م���ن.الباحث���ني.يف.املجاالت.الهند�ضي���ة.�احلا�ضب.االآيل.�تقني���ة.املعلومات،.مما.ي�ضاهم.يف.حتقي���ق.اجلامعة.لر�ضالتها.يف.بن���اء.جمتمع.املعرفة.�نقل.

التقني���ات.املتقدم���ة،.�توطينه���ا،.مم���ا.يعزز.املي���زة.التناف�ضي���ة.لالقت�ضاد.الوطني،.�ينعك����س.اإيجابًا.على.جمتمعاتن���ا..��ضيعمل.املرك���ز.يف.بناء.�ضراكات.تعا�ني���ة.�ا�ضرتاتيجية.

م���ع.القطاع���ات.احلكومي���ة.�اخلا�ضة،.�تعزيزه���ا،.لتقدمي.اخلدمات.العلمية.البحثية.�اال�ضت�ضاري���ة.يف.جماالت.اخت�ضا�س.املركز،.�التي.ته���دف.اإىل.حتديد.امل�ضاكل.�الق�ضايا.

الرئي�ضي���ة.املعق���دة.�تقييمه���ا.�اق���رتاح.التو�ضيات.اأ�.تطوير.احللول.املنا�ضبة.لها،.م���ن.خالل.اال�ضتفادة.من.الكوادر.املوؤهلة.علميًا.�املعام���ل.املجهزة.باأحدث.التقنيات.�االأد�ات.
احلديثة.�ال�ضراكات.الناجحة.على.ال�ضعيدين.الوطني.�الد�ل..

كما.�ضيقوم.املركز.بو�ضع.اأ�لويات.لالأبحاث.ذات.العالقة.مبحا�ر.رئي�ضية.تخدم.اأ�.تتنا�ل.م�ضاكل.�ق�ضايا.رئي�ضية.معقدة.يف.مدينة.مكة.املكرمة،.اأ�.على.
م�ضتوى.املنطقة.اأ�.على.امل�ضتوى.الوطني.�هكذا..ت�ضمل.هذه.املحا�ر.ما.يلي:

1. االأبحاث.املتحورة.حول.التحول.الذكي.للمدن.�ما.يخ�ضها.من.تطوير.تقنيات.متقدمة.�تطبيقات.للذكاء.اال�ضطناعي.يف.جميع.املجاالت..

2. اأبحاث.الطاقة.املتجددة.�املياه.�البيئة..

3. اأبحاث.هند�ضة.النقل.�املر�ر.�اأنظمة.النقل.الذكي..

4. اأبحاث.الهند�ضة.ال�ضناعية.�امليكانيكية؛.�غريها.من.حما�ر..
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مركز بحوث الطب والعلوم الطبية

نبذة :

مرك���ز.بح���وث.الط���ب.�العلوم.الطبية.يعترب.هيئة.اإدارية.�علمية.متخ�ض�ض���ة،.اأن�ضئ.لدعم.البحوث.ال�ضحية.يف.معهد.البحوث.العلمية.�اإحي���اء.الرتاث.االإ�ضالمي،.�يلعب.املركز.

د�رًا.هام���ًا.يف.حتقي���ق.ر�ضال���ة.اجلامع���ة.يف.خدمة.املجتمع.من.خالل.امل�ضاهمة.يف.حل.امل�ضاكل.ال�ضحية.ال�ضائدة.من.خالل.اأبح���اث.�ضريرية.�تطبيقية.متميزة.ت�ضاهم.يف.اإثراء.
املعارف.الطبية.�ال�ضحية.العاملية.

ي�ضتمل.املركز.على.بيئة.علمية.متميزة.�منا�ضبة.للباحث.ُتدار.من.خالل.منظومة.اإدارية.�اأكادميية.عالية.التاأهيل.�تتميز.باخلربة.الوا�ضعة.يف.جمال.االأبحاث.ال�ضحية.

تتمحور.جهود.املركز.يف.البحث.عن.اآفاق.جديدة.للوقاية.من.االأمرا�س.اأ�.عالجها.اأ�.منع.م�ضاعفاتها.لذلك.فاإن.املركز.يدعم.االأبحاث.الطبية.يف.كل.التخ�ض�ضات.مبا.يف.ذلك.

البح���ث.ع���ن.م���واد.فعالة.يف.البيئة.الطبيعية.املحلية.�درا�ضة.�ضالمة.الو�ضفات.ال�ضعبية.�املور�ثة.�املواد.امل�ضيدة.حديثا،.�فاعليتها،.�الك�ضف.عن.املواد.امل�ضرطنة،.�كذلك.فاإن.

املركز.يدعم.االأبحاث.التي.نعني.بدرا�ضة.التاأثري.النف�ضي.اأ�.تاأثري.االأد�ية.�املواد.على.االأجنة.اأثناء.احلمل.�التي.تلعب.د�رًا.هامًا.يف.حماية.املجتمع.من.املواد.اخلطرة..كما.اأن.
التعا�ن.الوثيق.بني.املركز.�املراكز.البحثية.االأخرى.باجلامعة.ي�ضكل.العمود.الفقري.للكثري.من.االأن�ضطة.البحثية.

ن�شاأة املركز :

اأن�ض���ئ.املرك���ز.ع���ام.1422ه����.با�ضم:.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية،.�جاء.اإن�ضا�ؤه.معززًا.لد�ر.املعهد.يف.ت�ضجيع.البحث.العلمي.�دعمه..�قد.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.
عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية :

تنطلق.تطلعات.املركز.امل�ضتقبلية.من.اإميانه.باأن.التطور.�ضمة.من.�ضمات.النجاح،.�كلما.كان.التطور.�النمو.قائمني.على.اأ�ض�س.علمية.�.�فق.خطط.ا�ضرتاتيجية.حمكمة.كان.ذلك.

ادعى.للتميز،.�من.اأهم.مقومات.حتقيق.االأهداف،.�حيث.اإن.االإن�ضان.هو.اأغلى.ما.ميلك.�طننا.الغايل،.�ال�ضحة.هي.اأغلى.ما.ميلك.االإن�ضان،.فاإن.�قايته.من.االأمرا�س.�عالجه.

بق���در.م���ن.الفاعلي���ة.ه���و.هدف.ا�ضرتاتيجي.ت�ضع���ى.كل.املجتمعات.لتحقيقه،.لذا.فاإن.مركز.بحوث.الط���ب.�العلوم.الطبية.مبا.ميلكه.من.اإمكانيات.مبا.علي���ه.من.م�ضوؤ�لية.اجتماعية.
تفر�س.عليه.حمل.لواء.دعم.البحوث.الطبية..�تطويرها،.�ن�ضر.نتائج.هذه.البحوث.مبا.ينعك�س.اإيجابًا.على.تطوير.اخلدمات.الطبية.املقدمة.للمجتمع.ال�ضعودي.
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الر�شالة :

املرك���ز.مب���ا.ميتلك���ه.م���ن.ك���وادر.ب�ضرية.على.درج���ة.عالية.من.التاأهي���ل.يلعب.د�رًا.حموري���ًا.يف.رفع.م�ضتوى.الرعاي���ة.ال�ضحية.التي.تق���دم.للمواطن.�املقيم.يف.مملك���ة.االإن�ضانية......................................
اململكة.العربية.ال�ضعودية.

اأهداف املركز :
• النهو�س.بالدرا�ضات.�البحوث.الطبية.�العلمية.التطبيقية.ذات.العالقة.بالبيئة.املحلية.خ�ضو�ضًا.�البيئة.االإقليمية.�العاملية.عمومًا.	

• ��ضع.�ضيا�ضة.البحث.العلمي.�اخلطط.�الربامج.الالزمة.لتنفيذها.	

• ن�ضر.نتائج.البحوث.العلمية.�تنظيم.الند�ات.�املوؤمترات.��ر�س.العمل.	

• االإ�ضهام.يف.النهو�س.باخلدمات.الطبية.من.خالل.درا�ضة.فعالية.م�ضتح�ضرات.طبية.ميكن.اإنتاجها.	

• تبادل.التعا�ن.�اخلربة.�املعرفة.مع.الهيئات.�املوؤ�ض�ضات.العلمية.داخل.�خارج.اململكة.العربية.ال�ضعودية.	

• اإجراء.د�رات.علمية.�برامج.تدريبية.متخ�ض�ضة.	

• تقدمي.اخلدمات.اال�ضت�ضارية.�التحليلية.�الت�ضخي�ضية.يف.العلوم.ال�ضحية.�امل�ضاكل.ال�ضحية.على.ال�ضعيدين.املحلي.�العاملي.	

• ت�ضجيع.العمل.اجلماعي.من.خالل.دعم.البحوث.العلمية.التي.ي�ضارك.فيها.غري.باحث.	
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التخ�ش�شات البحثية للمركز:
• �ضحة.املجتمع.�البيئة.	

• االأمرا�س.املعدية.	

• طب.�جراحة.	

• العالج.الطبيعي.	

• التمري�س.	

• اأمرا�س.الدم.�املناعة.	

• طب.املختربات.	

• االأد�ية.�ال�ضموم.	

• الوراثة.الطبية.	

• الت�ضريح.	

• التغذية.العالجية.	

• طب.االأ�ضنان.	

• �ظائف.االأع�ضاء.	

• الكيمياء.احليوية.الطبية..	

م�شاريع املركز:

عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�املقبولة.)املمولة(.�املرفو�ضة.)غري.ممولة(.يف.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية،.يو�ضح.الر�ضم.البياين.االح�ضائي.اإجمايل.التقدمي.�القبول.�الرف�س.
الأعداد.م�ضاريع.املركز.خلم�س.�ضنوات.)من.عام.1432/31ه�.حتى.1436/35ه�(،.حيث.متت.املوافقة.على.متويل.)150(.م�ضر�عًا،.فيما.مت.رف�س.)57(.م�ضر�عًا.
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جد�ل.رقم.).5.��.137.(.اإح�ضائيات.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�املمولة..�غري.املمولة
يف.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.من.عام.1432/31ه�.اإىل.1436/35ه�

الن�ضية.)%(االإجمايل1436/35ه�1435/34ه�1434/33ه�1433/32ه�1432/31ه���ضع.امل�ضاريع
2820486744207100عدد.املقدمة
221737462815073عدد.املمولة

631121165727عدد.غري.املمولة

ن�ضب���ة.�اإجم���ايل.ميزاني���ات.م�ضاري���ع.مركز.بحوث.الط���ب.�العلوم.الطبي���ة.املمولة.�غري.املمولة.خلم����س.�ضنوات.)من.ع���ام.1432/31ه�.اإىل.1436/35ه����(،.�يو�ضح.اجلد�ل.

.االإدارة.بدعمه��ا.مقاب�ل.ما.مت.اإقرار.دعمه�ا،.حيث.مت�ت.املوافق�ة.عل�ى.متوي�ل.م�ض�اريع.بلغ.اإجمايل.املبلغ.املطلوب.لدعمها. الت���ايل.اإجم���ايل.امليزاني�����ات.للم�ض��اريع.الت�����ي.ل��م.ت��و�سِ
)28.992.325(.ريال.�ضعودي،.بن�ض�بة.جن�اح.)74%(.�كان.اإجمايل.م�ا.ت�م.رف�ض�ه.)10.071.114(.ري�ال.�ضعودي.بن�ض�بة.)%26(.

جد�ل.رقم.).5.��.138.(.امليزانيات.مل�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.املقبولة.�املرفو�ضة
من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

الن�ضية.)%(اإجمايل.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع
74%28.992.325املقبولة.)املمولة(

26%10.071.114املرفو�ضة.)غري.املمولة(
100%39.063.439االإجمايل
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اإح�ضائيات.التمويل.ال�ض��نوي.للمبالغ.املقدمة.مل�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.خلم�س.�ضنوات.)من.عام.1432/31ه�.اإىل.1436/35ه�.(،.يت�ض�ح.م�ن.الر�ض�م.البيان�ي.

اإجم���ايل.املبل���غ.املطل���وب.لتمويل.)207(.م�ض�ر�عًا.يف.االأع���وام.اخلم�ضة.مبلغ.)39063439(.ري�ال.�ض�ع���ودي..ففي.ع�ام.1431ه�.كان.التموي���ل.املطلوب.مببلغ.)3.535.900(.

ري�ال.�ض�عودي...يف.ع�ام.1432ه�.كان.التمويل.املطلوب.مببلغ.)2.794.195(.ري�ال.�ض�عودي،.يف.ع�ام.1433ه�.كان.التمويل.املطلوب.مببلغ.)9.564.770(.ري�ال.�ض�عودي،...........
يف.ع�ام.1434ه�.التمويل.املطلوب.مببلغ.)13.828.735(.ري�ال.�ض�عودي،.التمويل.املطلوب.يف.ع�ام.1435ه�.مببلغ.)9.339.839(.ري�ال.�ض�عودي.

جد�ل.رقم.).5.��.139.(.ميزانية.م�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية
من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

املبلغ.بالريال.ال�ضعوديال�ضنةم
امل�ضر�فاملرفو�س.غري.ممولاملعتمد.للتمويلاملطلوب.للتمويل

1432/14313.535.9003.242.500146.7001.055.575ه�1
1433/14322.794.1952.440.595176.8001.658.024ه�2
1434/14339.564.7707.506.6702.058.1004.036.533ه�3
1435/143413.828.7359.296.4004.532.3353.178.038ه�4
1436/14359.339.8396.182.6603.157.1791.090.246ه�5

يت�ض����ح.م����ن.اجل���د�ل.التايل.اعتماد.متوي����ل.)150(.م�ض�ر�ع.حي�ث.بل�غ.التموي�ل.االإجمايل.له�ا.يف.االأعوام.اخلم�ضة.مبل���غ.)28.668.825(.ري�ال..ففي.ع�ام.1432/31ه�.كان.

التموي���ل.املعتم���د.مببل���غ.)3.242.500(.ري�ال..�يف.ع�ام.1433/32ه����.كان.التمويل.املعتمد.مببلغ.)2.440.595(.ري����ال،.�يف.ع�ام1434/43ه�.كان.التمويل.املعتمد.مببلغ.
)7.506.670(.ري�ال،.�يف.ع�ام.1435/43ه�.التمويل.املعتمد.مببلغ.)9.296.400(.ري�ال،.التمويل.املعتمد.يف.ع�ام.1436/45ه�.مببلغ.)6.182.660(.ري�ال.

جد�ل.رقم.).5.��.140.(.اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنوي.مل�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.
من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

الن�ضبة.)%(التمويل.ال�ضنويالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريع.املمولةال�ضنةم
1432/143122153.242.50012ه�1
1433/143217112.440.5959ه�2
1434/143337257.506.67026ه�3
1435/143446319.296.40032ه�4
1436/143528186.182.66021ه�5

15010028.668.825100االإجمايل
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املجالت البحثية يف املركز والتي ح�شلت على متويل :

متك���ن.العدي���د.م���ن.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.بجامعة.اأم.القرى.م���ن.احل�ضول.على.اعتمادات.مالية.يف.ع���دة.تخ�ض�ضات.طبية.تابعة.ملركز.بحوث.الطب.�العل���وم.الطبية.باعتبارهم.
باحثني.رئي�ضني..�هنا.يت�ضح.املجاالت.البحثية.للم�ضاريع.املقبولة.للتمويل.خالل.خم�س.�ضنوات.من.عام.1432/1431ه�.اإىل.عام.1436/1435ه�.

اإح�ضائي���ات.التموي���ل.ال�ضن���وي.املعتمدة.ملختلف.جماالت.م�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�،.مت.اعتماد.متويل.)150.(.

م�ضر�عًا.بحثي.حيث.بلغ.التمويل.االإجمايل.)28.992.325(.ريال،.�تو�ضح.البيانات.اأن.جمال.الكيمياء.احليوية.الطبية.يعد.االأكرب.دعمًا.حيث.بلغ.عدد.امل�ضاريع.املمولة.)23(.

م�ض���ر�ع.بحث���ي.بتكلف���ة.)4.616.705(.ريال،.يليه.جمال.االأمرا�س.املعدية.�ال���ذي.بلغ.عدد.م�ضاريعه.)15(.م�ضر�ع.بتكلف���ة.)3.801.876(.ريال.من.قيمة.التمويل.ال�ضنوي.
املعتمد،.بينما.جمال.اأمرا�س.الدم.�املناعة.�جمال.التغذية.العالجية.ُيعدان.االأقل.عددًا.�دعمًا.

جد�ل.رقم.).5.��.141.(.التمويل.االإجمايل.ملجاالت.م�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.
للفرتة.من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

الن�ضبة.)%(مبلغ.التمويل.بالريال.ال�ضعوديالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريع.املقبولة.)املمولة(املجاالت.البحثيةم
1172.074.4377�ضحة.جمتمع.�بيئة1
15103801.87613اأمرا�س.معدية2
16112.926.61510طب.�جراحة3
1281.732.8006عالج.طبيعي4
851.207.4504متري�س5
43724.8873اأمرا�س.دم.�مناعة6
1172.136.2057طب.املختربات7
1072.058.1007اأد�ية.��ضموم8
641.415.0005�راثة.طبية9
1282.341.3008ت�ضريح10
54918.0003تغذية.عالجية11
1172.003.4207طب.االأ�ضنان12
641.035.5304�ظائف.االأع�ضاء13
23154.616.70516كيمياء.حيوية.طبية14

15010028.992.325100االإجمايل
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اإح�ضائي���ات.اأع���داد.م�ض�اري���ع.مرك���ز.بحوث.الطب.�العل���وم.الطبية.للباحث���ني.�الباحثات.�ن�ضبتهم.من.ع���ام.1432/1431ه����.اإىل.1436/1435ه�،.ت�م.اعتم���اد.متوي�ل.)150(.

م�ض�ر�عًا.بحثيًا.ف�ي.خمتلف.التخ�ض�ضات.حي�ث.بل�غ.التموي�ل.االإجمايل.)28.992.325(.ري�ال،.�تو�ض�ح.البيان�ات.اأن.عدد.اإجمايل.امل�ض�اريع.املمولة.للباحثني.)118(.م�ض�ر�عًا.

بحثي���ًا.بتكلف����ة.)22963295(.ري����ال،.متث����ل.79%.م�ن.اإجمايل.قيم�ة.التموي�ل.بينما.ع���دد.اإجمايل.امل�ض�اريع.املمولة.للباحثات.)32(.م�ض�ر�ع���ًا.بحثيًا.بتكلف�ة.)5705530(.ري�ال،.
متث�ل.21%.م�ن.اإجمايل.قيم�ة.التموي�ل.

جد�ل.رقم.).5.��.142.(.التمويل.االإجمايل.مل�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.ح�ضب.اجلهات.امل�ضاركة.
من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�.

الن�ضبة.)%(مبلغ.التمويل.بالريال.ال�ضعوديالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريع.املقبولة.)املمولة(اجلهاتم

855716.908.83758كلية.الطب1
32216.068.41321كلية.العلوم.الطبية.التطبيقية2
751.088.8504كلية.التمري�س3
1171.969.1707كلية.طب.االأ�ضنان4
961.811.7126كلية.ال�ضحة.العامة5
11187.4931كلية.العلوم.ال�ضحية.بالليث6
11128.8000.5كلية.العلوم.ال�ضحية.بالقنفذة7
0000كلية.الطب.بالقنفذة8
21374.4501معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي9
21454.6001.5معهد.خادم.احلرمني.الأبحاث.احلج.�العمرة10

15010028.992.325100االإجمايل

جد�ل.رقم.).5.��.143.(.اإح�ضائيات.اأعداد.�ميزانيات.م�ضاريع.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.
ح�ضب.جن�س.املتقدمني.للدعم.من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

عدد.م�ضاريع.الباحثني.ال�ضنةم
املقبولة.)املمولة(

امليزانية
)بالريال.ال�ضعودي(

عدد.م�ضاريع.الباحثات.
املقبولة.)املمولة(

امليزانية
)بالريال.ال�ضعودي(

عدد.م�ضاريع.الباحثني.
املقبولة.)املمولة(

امليزانية
)بالريال.ال�ضعودي(

1432/3122324250000223242500ه�1
1433/321015876007852995172440595ه�2
1434/3328577644591730225377.506.670ه�3
1435/34347061770122234630469.296.400ه�4
1436/352452949804887680286.182.660ه�5

1182296329532570553015028668825االإجمايل
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جد�ل.رقم.).5.��.144.(.الرتتيب.التنازيل.للجهات.احلا�ضلة.على.متويل.يف.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.
من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

الن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريعالن�ضبة.)%(التمويل.بالريالاجلهاتم
16.908.837578558كلية.الطب1
6.068.413213221كلية.العلوم.الطبية.التطبيقية2
1.969.1707117كلية.طب.االأ�ضنان3
1.811.712696كلية.ال�ضحة.العامة4
1.088.850574كلية.التمري�س5
454.6121.5معهد.خادم.احلرمني.الأبحاث.احلج.�العمرة6
374.45121معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي7
187.493111كلية.العلوم.ال�ضحية.بالليث8
128.8110.5كلية.العلوم.ال�ضحية.بالقنفذة9
0000كلية.الطب.بالقنفذة10

جد�ل.رقم.).5.��.145.(.الرتتيب.التنازيل.للتخ�ض�ضات.الطالبة.للتمويل.من.مركز.بحوث.الطب.�العلوم.الطبية.
للفرتة.من.عام.1432/1431ه�.اإىل.1436/1435ه�

الن�ضبة.)%(التمويل.بالريالالن�ضبة.)%(عددامل�ضاريعاجلهاتم
23154.616.70516كيمياء.حيوية.طبية1
15103801.87613اأمرا�س.معدية2
16112.926.61510طب.�جراحة3
1282.341.3008ت�ضريح4
1172.136.2057طب.املختربات5
1172.074.4377�ضحة.جمتمع.�بيئة6
1072.058.1007اأد�ية.��ضموم7
1172.003.4207طب.االأ�ضنان8
1281.732.8006عالج.طبيعي9
641.415.0005�راثة.طبية10

اخلطط امل�شتقبلية:

• االإ�ضهام.يف.النهو�س.باخلدمات.الطبية.من.خالل.درا�ضة.فعالية.م�ضتح�ضرات.طبية.ميكن.اإنتاجها.	

• تبادل.التعا�ن.�اخلربة.�املعرفة.مع.الهيئات.�املوؤ�ض�ضات.العلمية.داخل.�خارج.اململكة.العربية.ال�ضعودية.	

• تقدمي.اخلدمات.اال�ضت�ضارية.�التحليلية.�الت�ضخي�ضية.يف.العلوم.ال�ضحية.�امل�ضاكل.ال�ضحية.على.ال�ضعيدين.املحلي.�العاملي.	
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مركز بحوث العلوم ال�شيدلية

نبذة : 

ي�ضع���ى.مرك���ز.بح���وث.العلوم.ال�ضيدلي���ة.اإىل.الرقي.بالعملية.البحثية.من.خ���الل.امل�ضاهمة.يف.االرتقاء.بجودة.البح���ث.العلمي.يف.املجاالت.الرئي�ضية.لعل���م.ال�ضيدلة.امل�ضتملة.على.
ال�ضيدلة.ال�ضريرية.�حركية.الد�اء.داخل.اجل�ضم.�الكيمياء.الد�ائية.�الكيمياء.التحليلية.�علم.العقاقري.�علم.االأد�ية.�ال�ضموم.�قوانني.�ت�ضريعات.ال�ضيدلة.

�من.اأجل.دعم.االأبحاث.العلمية.لل�ضيدلية.تبنت.عمادة.البحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.اإن�ضاء.مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.هيئة.اإدارية.�علمية.متخ�ض�ضة،.�لتحقيق.ر�ضالة.

اجلامع���ة.يف.خدم���ة.املجتم���ع.ي�ضاه���م.املرك���ز.بد�ر.مه���م.يف.حل.امل�ض���اكل.ال�ضيدلية.التطبيقي���ة.ال�ضائدة.من.خالل.اأبح���اث.متميزة.ت�ضاع���د.يف.اإثراء.املع���ارف.العلمية.�احليوية.

�ال�ضحي���ة.العاملي���ة..�ي�ضتم���ل.املرك���ز.على.بيئة.علمي���ة.متميزة.�منا�ضبة.للباح���ث.ُتدار.من.خالل.منظوم���ة.اإدارية.�اأكادميية.عالي���ة.التاأهيل.�تتميز.باخل���ربة.الوا�ضعة.يف.جمال.
االأبحاث.العلمية.ال�ضيدلية.

�تتمح���ور.جه���ود.املرك���ز.يف.تطوي���ر.االأن�ضطة.البحثي���ة.بكلية.ال�ضيدلة.بجامعة.اأم.القرى.من.خالل.ح���ث.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.على.اإجراء.البح���وث.�تنظيم.�ر�س.العمل.�اإلقاء.

املحا�ض���رات.ذات.ال�ضل���ة.بالبح���ث.العلم���ي..كم���ا.يقوم.املركز.مبعا�ن���ة.اجلامعة.يف.القيام.بر�ضالته���ا.�ضواء.يف.جمال.البحوث.من.خ���الل.اإجراء.البحوث.التطبيقي���ة.الهادفة.اإىل.

ح���ل.امل�ض���اكل.الواقعي���ة.الت���ي.يواجهها.املجتمع.يف.جمال.ا�ضتخدام.العقاقري.�املركبات.الكيما�ية.على.�ضبيل.املثال..كما.يعم���ل.املركز.على.توثيق.الر�ابط.الثقافية.�العلمية.مع.
اجلامعات.االأخرى.�الهيئات.العلمية.على.ال�ضعيد.العربي.�العاملي.�عقد.الند�ات.�املوؤمترات.امل�ضرتكة.

ن�شاأة املركز :

اأن�ضئ.مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.عام.1430ه�.حتت.اإدارة.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي..�يف.عام.1436ه�.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.بعد.تاأ�ضي�ضها.
حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية :

اأن.يكون.مركز.العلوم.ال�ضيدلية.مركزًا.متميزًا.يف.البحوث.ال�ضيدلية.�تطوير.املنتجات.ال�ضيدلية.�العقاقري.من.اأجل.تطوير.اخلدمة.ال�ضحية.للمجتمع.ال�ضعودي.
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الر�شالة :

تفعي���ل.اأ�لوي���ات.بحثي���ة.يف.جماالت.ال�ضيدلة.بناء.على.املتطلبات.ال�ضحي���ة.ال�ضعودية.�متطلبات.ال�ضناعات.الد�ائية.ال�ضعودية.�متطلب���ات.التعليم.يف.جماالت.ال�ضيدلة..اأي�ضا.
تقدمي.حلول.للم�ضكالت.ال�ضحية.يف.مو�ضمي.احلج.�العمرة.�فقًا.للخطة.اال�ضرتاتيجية.للبحث.العلمي.بجامعة.اأم.القرى.

اأهداف املركز :
• تطبيق.العلوم.احلديثة.�امل�ضادر.التكنولوجية.يف.جماالت.ال�ضناعات.الد�ائية.ال�ضعودية.من.خالل.التعا�ن.بني.اخلرباء.�ال�ضناعة.	

• تطوير.عقاقري.فعالة.للمجاالت.التجارية.	

• تقدمي.خدمات.اإدارة.اجلودة.يف.جماالت.العقاقري.لالأغرا�س.ال�ضحية.	

• خلق.جماالت.للتدريب.�التعلم.يف.جماالت.ال�ضيدلة.لطالب.اجلامعة.يف.جماالت.ال�ضناعة.	

• تقدمي.حلول.للم�ضكالت.ال�ضحية.يف.مو�ضمي.احلج.�العمرة.	

• تقدمي.معلومات.اآمنة.عن.العقاقري.لتحقيق.االكتفاء.من.اإنتاجها.�مراقبة.جودتها.	

التخ�ش�شات البحثية للمركز:

• ال�ضيدلة.ال�ضريرية.�التكافوؤ.احليوي	

يق���وم.املرك���ز.بالتع���ا�ن.م���ع.الفرق.الطبي���ة.االأخرى.بتقدمي.الرعاي���ة.ال�ضحية.املتميزة.خ�ضو�ض���ا.يف.احلج،.باالإ�ضاف���ة.اإىل.تنفيذ.درا�ض���ات.�اأبحاث.التكافوؤ.
احليوي.عرب:

1. اإجراء.االختبارات.املتخ�ض�ضة.للتعرف.على.مدى.�ضالحية.االأد�ية.املتدا�لة.لال�ضتخدام.الطبي.�مدى.مطابقتها.للموا�ضفات.القيا�ضية.املن�ضو�س.عليها..

2. العمل.على.متابعة.االآثار.اجلانبية.لالأد�ية.�االأخطاء.الد�ائية.�كتابة.تقارير.عنها،.�اقرتاح.حل.امل�ضكالت.ملحا�لة.الوقاية.�احلد.من.تكرارها..

3. امل�ضاركة.يف.االأبحاث.�الدرا�ضات.ال�ضيدالنية.�العالجية..
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• يقوم.املركز.بقيا�س.التلوث.البيئي.�متابعته.�اكت�ضاف.عالج.مالئم.لل�ضموم.خ�ضو�ضًا.اأ�قات.الذر�ة.تلك.التي.قد.حتدث.يف.احلج.�ذلك:	

1. بالتدخل.ال�ضريع.�الفعال.لتخفيف.االآثار.ال�ضارة.املرتتبة.عليها.لتاليف.حد�ثها.م�ضتقباًل.بالتعامل.مع.الهيئات.ال�ضحية.�اجلمهور.مبا�ضرة..

2. اإجراء.اأبحاث.حلماية.البيئة.من.التلوث،.حيث.اأن.هناك.اهتمامًا.متزايدًا.باالآثار.ال�ضحية.ال�ضلبية.الناجمة.عن.تلوث.الهواء.�الغذاء.�الرتبة،.�اأثر.ذلك.على.االإن�ضان.�غريه.من.الكائنات..

3. اإجراء.اأبحاث.لقيا�س.مدى.ال�ضمية.لبع�س.املواد.الكيميائية.لتحديد.كميات.املواد.الكيما�ية.امل�ضموح.بوجودها.يف.اأماكن.العمل.�غريها..

4. اإجراء.البحوث.�الدرا�ضات.ل�ضياغة.بع�س.امل�ضتح�ضرات.ال�ضيدلية.املكونة.من.االأع�ضاب.ال�ضتخدامها.بطريقة.فعالة.�اآمنة..

5. تقدمي.اال�ضت�ضارات.العلمية.يف.جمال.اخل�ضائ�س.�املحتويات.الفعالة.النافعة.�ال�ضارة.للمواد.النباتية.امل�ضتخدمة.يف.العالج..

• االأع�ضاب.الطبية	

يق���وم.املرك���ز.بقيا����س.التل���وث.البيئي.�متابعته،.�اكت�ضاف.عالج.مالئم.لل�ضموم،.خ�ضو�ضًا.يف.اأ�قات.ال���ذر�ة،.مثل.تلك.التي.قد.حتدث.يف.اأيام.احلج.�ذلك.
عن.طريق.:

1. اإجراء.البحوث.�الدرا�ضات.ل�ضياغة.بع�س.امل�ضتح�ضرات.ال�ضيدلية.املكونة.من.االأع�ضاب.ال�ضتخدامها.بطريقة.فعالة.�اآمنة..

2. تقدمي.اال�ضت�ضارات.العلمية.يف.جمال.اخل�ضائ�س.�املحتويات.الفعالة.النافعة.�ال�ضارة.للمواد.النباتية.امل�ضتخدمة.يف.العالج..
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م�شاريع املركز خالل خم�س �شنوات:

جد�ل.رقم.).5.��.146.(.اإح�ضائيات.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�ال�ضارية.يف.
مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية..من.عام.1433/1432ه�.اإىل.1435/1434ه�

الن�ضبة.)%(اإجمايل.)امل�ضاريع(1435/34ه�.)م�ضر�ع(1434/33ه�.)م�ضر�ع(1433/32ه�.)م�ضر�ع(��ضع.امل�ضاريع

1517436100عدد.امل�ضاريع.املقدمة.للمركز
13922467عدد.امل�ضاريع.املقبولة
2821233عدد.امل�ضاريع.املرفو�ضة
13912363عدد.امل�ضاريع.ال�ضارية

جد�ل.رقم.).5.��.147.(.اإجمايل.امليزانيات.مل�ضاريع.مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.املمولة.
من.عام.1433/1432ه�.اإىل.1435/1434ه�

االإجمايل.)ريال.�ضعودي(1435/34ه�1434/33ه�1433/32ه�حالة.امل�ضاريع

264767519137422936004855017ميزانية.امل�ضاريع..املمولة..)ريال.�ضعودي(
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جد�ل.رقم.).5.��.148.(.اإح�ضائيات.ميزانية.م�ضاريع.مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.
من.عام.1433/1432ه�.اإىل.1435/1434ه�

املبلغ.امل�ضر�ف.)ريال.�ضعودي(املبلغ.املعتمد.للتمويل.)ريال.�ضعودي(املبلغ.املطلوب.للتمويل.)ريال.�ضعودي(العامم

1433/1432264767526476759188661ه�1
1434/1433191374219137424355478ه�2
1435/143429360029360040073ه�3

جد�ل.رقم.).5.��.149.(.اإح�ضائيات.التمويل.ال�ضنوي.مل�ضاريع.مركز.بحوث.العلوم.العلوم.ال�ضيدلية.
من.عام.1433/1432ه�.اإىل.1435/1434ه�

املبلغ.املعتمد.للتمويل.)ريال.�ضعودي(املبلغ.امل�ضر�ف.)ريال.�ضعودي(العامم

1433/1432661918.82647675ه�1
1434/1433478435.51913742ه�2
1435/143473400293600ه�3

اأبحاث املركز ح�شب اجلهة امل�شتفيدة :

جد�ل.رقم.).5.��.150.(.اإح�ضائيات.التمويل.االإجمايل.الأبحاث.مركز.بحوث.العلوم.ال�ضيدلية.املقدمة.
ح�ضب.اجلهة.امل�ضتفيدة.من.عام.1433/1432ه�.اإىل.1435/1434ه�

الن�ضبة.)%(التمويلالن�ضبة.)%(عدد.امل�ضاريعاجلهة.امل�ضتفيدةم

241004855017100كلية.ال�ضيدلة1

241004855017100االإجمايل
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اخلطط امل�شتقبلية:
• اإعداد.معمل.متكامل.معد.باأحدث.اأجهزة.التحاليل.خلدمة.املركز.	

• القيام.باإعداد.بع�س.امل�ضر�عات.التي.تخدم.بيئة.االإن�ضان.��ضحته.	

• اال�ضتفادة.الق�ضوى.من.امل�ضادر.الطبيعية.�النباتات.املتوفرة.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.	

• تاأهيل.كوادر.ب�ضرية.لت�ضغيل.االأجهزة.داخل.املركز.	

• اإقامة.الور�س.التعريفية.باأهداف.املركز.�د�ره.يف.جلب.الباحثني.�حتفيزهم.	

• تكوين.املجموعات.البحثية.مبا.يخدم.توجهات.�اأ�لويات.املركز.�عمادة.البحث.العلمي.	

• تفعيل.اأ�جه.ال�ضراكة.مع.اجلهات.الداعمة.للمركز.�ضواء.كانت.جهات.حكومية.اأ�.خا�ضة.	

• امل�ضاع���دة.يف.ت�ضمي���م.البح���وث.�اال�ضت�ض���ارات.االإح�ضائي���ة.التي.تهدف.اإىل.م�ضاع���دة.الباحثني.من.اأع�ضاء.هيئة.تدري����س.الإنتاج.اأبحاثهم.�فق.املنه���ج.العلمي.املنا�ضب.�تقدمي.	
اال�ضت�ض���ارات.االإح�ضائي���ة.املنا�ضب���ة.لتحلي���ل.البيان���ات.من.خ���الل.ا�ضتخدام.الربامج.�احل���زم.االإح�ضائية.املنا�ضب���ة،.�اأن.يقدم.املرك���ز.خدماته.�م�ضاع���دات.ا�ضت�ضارية.اإىل.من.

يحتاجها.من.الباحثني.�طالب.الدرا�ضات.العليا.يف.اجلامعة.
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مركز بحوث اللغة العربّية واآدابها

ن�شاأة املركز:

اأن�ض���ئ.مرك���ز.بح���وث.اللغة.العربّية.�اآدابها.بقراٍر.من.املجل�س.االأعلى.للجامعة.يف.جل�ضته.االأ�ىل.19.ربيع.الثاين.1407ه�.�ذلك.يف.�ضياق.اخت�ضا�س.املراكز.�اّت�ضاع.�ظائفها.

بع���د.اأن.كان���ْت.مرك���زًا.�احدًا؛.هو.مركز.بحوث.اإحي���اء.الرتاث.االإ�ضالمي.الذي.اأن�ضئ.عام.1396ه�..�جاء.اإن�ضا�ؤه.تلبيًة.حلاجات.اللغ���ة.العربّية.البحثّية،.�رعايًة.الأغرا�ضها.على.

اّت�ضاٍع.يف.االإجراء.�املعاجلة،.اآخذين.يف.االعتبار.قد�ضّية.هذه.اللغة.ال�ضريفة..�قد.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.
ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية:

الّر�ؤية.الّثابتة

اأن.يكون.مركز.بحوث.اللغة.العربّية.�اآدابها.يف.عمادة.البحث.العلمّي.بجامعة.اأّم.القرى.نواًة.بحثّيًة.مرجعّيًة.يف.علوم.العربّية.�اأغرا�س.الل�ضان.العربّي،.منتجًا.لالأبحاث.الّنوعّية.
.مبعايري.�ضاملٍة.الأغرا�س.الّدين.�الّدنيا.معًا. اّلتي.ُتقيم.�ضوق.العامل.�العمل.معًا؛.لبناء.اقت�ضاٍد.معريفٍّ

الّر�ؤية.املَُجْدَ�لة.)1440/1435ه�(

دق.الّداخلّي.�اخلارجّي.اّت�ضام.االأبحاث.العلمّية.الّر�ضينة.به،.رائدًا.متمّيزًا.يف.دعم.االقت�ضاد.املعريّف،. يّتج���ه.املرك���ز.ع�ضوّي���ًا.��ظيفّيًا.اإىل.اأن.يكون.مرجعًا.بحثّيًا.مّت�ضمًا.بال�ضّ
ر.مّكة.من.�ضائر.القرى.�املدائن. جهًة.ا�ضت�ضارّيًة.�اإ�ضارّيًة.يف.اّتخاذ.القرار.يف.اململكة،.مت�ضّدرًا.بني.املراكز.البحثّية.ت�ضدُّ

الر�شالة: 

دع���م.برام���ج.البح���ث.العلمّي.�م�ضر�عات���ه.يف.علوم.اللغة.العربّية.�اآدابه���ا،.�مقا�ضد.اللغة.�اأغرا�ضها،.�تطوي���ر.اأد�اته.�مناهجه.على.ما.تفت�ضيه.اخلّط���ة.اال�ضرتاتيجّية.لعمادة.
. .�ظيفيٍّ البحث.العلمّي.�اجلامعة.معًا.يف.تكامٍل.ع�ضويٍّ
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اأهداف املركز:

• االأهداف.الرئي�ضية.:	

1. اإن�ضاء.البنية.الّتحتّية.للبحث.العلمّي.باملركز.�تطويرها؛.لتفي.مبطالب.البحث.العلمّي؛.لتنميٍة.م�ضَتدامٍة..

2. تنمية.مهارات.البحث.�ملكة.االإبداع.�االبتكار.لدى.اأع�ضاء.هيئة.الّتدري�س،.�حتفيزهم.على.اإجراء.البحوث.الّنوعّية.حتقيقًا.حلاجات.اجلامعة.�املجتمع.معًا..

3. ترتيب.اأ�لوّيات.البحث.العلمّي.من�ضوبًا.اإىل.ظرفه.الّزمايّن.�املكايّن.�الل�ضايّن.االإن�ضايّن..

اأهداف.املركز.الفرعية.:

ما.يتفرع.من.الهدف.االأ�ل:

1. اإن�ضاء.املعامل.ال�ضوتية.احلديثة.�املختربات.العلمية.لتحليل.االأ�ضوات.اللغوية..

2. اإن�ضاء.قواعد.بيانات.لالإنتاج.العلمي.للمركز.�اجلامعة.يف.جمال.البحث.اللغوي.مبفهومه.ال�ضامل..

3. توفري.التقنيات.احلديثة.لتعزيز.االبتكار.�االإبداع.يف.جمال.البحث.العلمي.اللغوي..

4. توفري.املوارد.الب�ضرية.الالزمة.الإدارة.البنية.التحتية..

ما.يتفرع.من.الهدف.الثاين:.

1. ترقية.مهارات.البحث.العلمي.لدى.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س..

2. دعم.االأبحاث.العلمية.�الدرا�ضات.التطويرية.التطبيقية..

3. ن�ضر.البحوث.العلمية.حمليا.�اإقليميًا.�عامليًا..

4. تغذية.الكتب.التعليمية.مبتغريات.البحث.العلمي.اللغوي.�م�ضتجداته،.�حفز.االأ�ضاتذة.على.التاأليف..

5. تعزيز.اجلودة.البحثية.بجوائز.مادية.�معنوية.لتاأ�ضي�س.جمتمع.بحثي.تناف�ضي..

ما.يتفرع.من.الهدف.الثالث:
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1. ت�ضخي�س.حال.البحث.اللغوي.يف.اجلامعة.لتحريره.من.موانعه.الكمية.�النوعية..

2. تنمية.ال�ضراكة.االإيجابية.مع.املوؤ�ض�ضات.ذات.ال�ضلة.داخليًا.�خارجيًا..

3. ال�ضعي.اإىل.التكامل.البحثي.الع�ضوي.الوظيفي.مع.برامج.اجلامعات.ال�ضعودية..

التخ�ش�شات البحثية يف مركز بحوث اللغة العربية واآدابها :

يعمل.املركز.على.حتديد.جملة.من.التخ�ض�ضات.البحثية.التي.ت�ضكلها.اال�ضرتاتيجية،.�احلاجة،.�الهدف،.�منها:

حتري���ر.مناه���ج.البح���ث.اللغوي���ة.�االأدبية.�النقدي���ة،.يف.�ضوء.ا�ضتثمار.ذخائر.املنهجي���ة.االإ�ضالمية.يف.فر�ع.العلم.املتع���ددة،.�تقدمي.االأبحاث.العلمية.املتعمق���ة.التي.تخدم.اللغة.
العربية.�اأدبها.�نقدها،.�تعني.على.النهو�س.بالواقع.اللغوي.�االأدبي.ملجتمعنا،.�تلبية.احتياجاته.املت�ضلة.بذلك.

ا�شرتاتيجيات املركز:

• ترجمة.ما.ُيحتاج.اإليه.من.اجلديد.املفيد.يف.العلوم.ب�ضفة.عامة.االإن�ضانية.�التجريبية.تاأ�ضي�ضا.للدرا�ضات.البينية..	

• تعريب.بع�س.امل�ضادر.العلمية.يف.العلوم.باإجمال.اإن�ضانيها.�جتريبيها.	

• اإ�ضدار.بع�س.الكتب.التعليمية.التي.تعني.الكليات.على.القيام.بر�ضالتها.التعليمية.على.الوجه.املعياري.اأ�.�ضبه.املعياري.	

• حترير.مناهج.البحث.اللغوية.�االأدبية.�النقدية.�تطويرها.	

• حتفيز.االأ�ضاتذة.على.��ضع.احلقائب.التدريبية.يف.املجال.البحثي.�ما.يت�ضل.منه.ب�ضبب.	

• ��ضل.املركز.باجلهات.امل�ضتفيدة.ا�ضت�ضارة.�اإ�ضارة.	

• 	
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اأن�شطة املركز:

• املجال�س:	

بتوفي���ق.م���ن.الل���ه.�ف�ض���ل.كان.مركز.بحوث.اللغة.العربي���ة.اأ�ل.مركز.يف.اجلامعة.ي�ضتكمل.ت�ضكي���ل.هيئته.االإدارية،.�لذا.ا�ضتط���اع.االنطالق.مع.مطلع.العام.

الدرا�ضي.احلايل.الأداء.عمله،.�عقد.جمال�ضه،.�اتخاذ.القرارات.التي.من.�ضاأنها.تفعيل.د�ره.العلمي،.�حتقيق.اأهدافه.املن�ضودة.باإذن.الله،.�ذلك.على.النحو.
التايل:

اجلل�ض���ة.االأ�ىل:.عق���دت.بتاري���خ.11.ذي.القع���دة.ع���ام.1436هجرية،.�كان.م���ن.اأهم.ما.نوق�س.فيه���ا:.ا�ضتعرا�س.املوقع.ال�ضبك���ي.للمركز،.�مناق�ضة.مه���ام.املركز.��ضالحياته،.

�الدع���وة.اإىل.ط���رح.اآراء.اأع�ض���اء.جمل�س.املركز.عن.ر�ؤية.املرك���ز.�ر�ضالته.�ا�ضرتاتيجياته،.كما.ُعر�س.على.املجل�س.م�ضر�عان.بحثي���ان.�حتكيم.كتاب.يف.تعليم.اللغة.العربية،.
�طلب.�ظيفة.م�ضاعد.باحث،.�اقرتاح.اإن�ضاء.قاعدة.بيانات.للمحكمني.

اجلل�ض���ة.الثاني���ة:.�عق���دت.يوم.االأربع���اء.28.من.ذي.احلجة.عام.1436.هجرية،.�من.مو�ضوعاته���ا:.تف�ضري.التقرير.ال�ضنوي،.�تعيني.م�ضت�ض���ار.للمركز،.�الدعوة.اإىل.التعريف.
باملركز.يف.القطاعني.احلكومي.�اخلا�س،.�غريها.من.املو�ضوعات.

اأعمال املركز: 

لقد.اأجنز.املركز.منذ.اإن�ضائه.�ضنة.1407ه�.اأعمااًل.بحثية.متعددة،.حيث.اأ�ضدر.جمموعة.قيمة.من.االأبحاث،.�الدرا�ضات،.�الر�ضائل.اجلامعية.كما.يلي:

• االأبحاث.�الدرا�ضات.:	

1. حتقيقات.�تنبيهات.يف.معجم.ل�ضان.العرب،.لالأ�ضتاذ.عبد.ال�ضالم.حممد.هار�ن،.1399.ه�.)539.�ضفحة(.1399هجرية..

2. يف.القراآن.�العربية:.من.تراث.لغوي.مفقود،.الأبي.زكريا.الفراء،.�ضنعة:.د..اأحمد.علم.الدين.اجلندي،.)461.�ضفحة(.1410ه..

3. الوظائف.اخلطابية.لل�ضمائر.العربية،.مع.درا�ضة.مقارنة.لنظام.ال�ضمائر.يف.كل.العربية.�االإجنليزية:.د..حممد.خ�ضر.عريف،.1410ه�.40.�ضفحة..

4. �ضور.من.ال�ضعر.االجتماعي.يف.الع�ضر.العبا�ضي،.د..�ضيف.الله.�ضعد.احلارثي،.1417ه�.189.�ضفحة..

5. مواقف.ابن.ه�ضام.االأن�ضاري.من.اجلوهري،.د..حم�ضن.بن.�ضامل.العمريي،.1417ه�.136.�ضفحة..

6. منافرة.عامر.بن.الطفيل.�علقمة.بن.عالثة.العامر.ينب،.�اأثر.ها.يف.ال�ضعر.اجلاهلي.د..حمد.عبد.الله.الزايدي،.1417ه�.88.�ضفحة..

7. القراءة.الناقدة.يف.�ضوء.نظرية.النظم..د..حامد.�ضالح.الربيعي.1417ه�.82.�ضفحة..



385 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

8. املكتبة.ال�ضعرية.يف.الع�ضر.العبا�ضي.– ثبت.�فهر�ضة.��ضفية.حتليلية.للد�ا�ين.�املجامع.ال�ضعرية..د..جماهد.م�ضطفى.بهجت،.1419ه�.448.�ضفحة..

9. لعل.�تو�ضعات.العرب.يف.ا�ضتعماالتها..د..فاطمة.عبد.الرحمن.رم�ضان.بن.ح�ضني،.1419ه�.103.�ضفحة..

مو�ضوعة.ال�ضعر.العربي..اإعداد.جمموعة.من.الباحثني.باملركز،.برئا�ضة.الدكتور.خليل.حممود.ع�ضاكر.)يرحمه.الله(.1419ه�.)�ضدر.منها.حتى.االآن.ثمانية.اأجزاء(...10

اأ�ضواء.على.ابن.جني.يف.اللغة.– االآثار.املخطوطة.�املفقودة..غنيم.بن.غامن.الينبعا�ي،.1420ه�.109.�ضفحة...11

قراءات.للنبي.�ضلي.الله.عليه.��ضلم.�ظواهرها.اللغوية،.د..م�ضطفى.عبد.احلفيظ.�ضامل،.1420ه�.191.�ضفحة...12 .

اأ�ضا�ضيات.تعليم.اللغة.العربية.للناطقني.بلغات.اأخرى...د..عبد.العزيز.بن.اإبراهيم.الع�ضيلي.1422ه�.479.�ضفحة...13

اللغة.الكونية.يف.جماليات.الفكر.ال�ضعري.يف.بائية.ذي.الردمة..د..�ضالح.�ضعيد.الزهراين،.1423ه�.133.�ضفحة...14

امل�ضباح.�ال�ضوجلان.– درا�ضة.يف.النقد.االأكادمييني.ال�ضعوديني.لل�ضعر.ال�ضعودي.)احلامد.�الغرامي(.د..�ضالح.بن.�ضعيد.الزهراين،.1424ه�.118.�ضفحة...15

اأ�ضل.ما.زاد.على.ثالثة.عند.ابن.فار�س.من.خالل.معجم.مقايي�س.اللغة.-..د..�ضليمان.بن.رجاء.ال�ضحيمي.– 1426ه�...16

م�ضائل.الرتكيب.�االإعراب.بني.الزخم�ضري.�ابن.مالك..د..�ضعد.بن.حمدان.الغامدي...17

اللغة.�تقنيات.البناء.الق�ض�ضي..د..كمال.�ضعد.خليفة...18

دليل.الباحث.اإىل.الل�ضانيات.احلا�ضوبية.العربية.د..�ليد.العناتي،.د..خالد.اجلرب...19

املنقول.�املرجتل.عند.النحاة.العرب..د..حماد.بن.حممد.بن.حممد.الثمايل...20

اعرتا�ضات.اأبن.عقيل.على.األفية.ابن.مالك..د..جممد.بن.حماد.القر�ضي...21

البحر.يف.ال�ضعر.ال�ضعودي.املعا�ضر..د..اأحمد.بن.علي.نا�ضر.ال�ضريف...22

الهجرة.النبوية.يف.ال�ضعر.احلجازي.احلديث..الباحث./.ح�ضني.بن.حمد.دغريري...23

اأثر.اجلدب.يف.اأدب.اجلاحظ..د..حبيب.بن.حن�س.الزهراين...24

الرتادف.�اال�ضرتاك.مظهران.من.مظاهر.ثراء.العربية..د..عبد.العزيز.حمد.احلميد...25

اأثر.لغة.التغليب.يف.قواعد.�ضيبويه..د..جمعان.بن.ناجي.ال�ضلمي...26

ال�ضمات.النحوية.للعربية..د..حممد.عبد.العزيز.الدائم...27

الوجيه.ابن.الذر�ي.�ما.تبقي.من.�ضعرة..د..خالد.حممد.اجلديع...28
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• الر�ضائل.اجلامعية.:	

1. اللهجات.يف.الكتاب.ل�ضيبويه.– اأ�ضاتا.�بنية،.للباحثة.�ضاحلة.را�ضد.غنيم.اآل.غنيم،.1405ه�.1985م.706.�ضفحة.ماج�ضتري..

2. مقايي�س.البالغة.بني.االأدباء.�العلماء.للدكتور.حامد.�ضالح.خلف.الربيعي،.1416ه�.)776.�ضفحة(.دكتوراه..

3. االجتاه.االإ�ضالمي.يف.�ضعر.حممد.بن.علي.ال�ضنو�ضي.– درا�ضة.حتليلية.فنية.للباحث.مفرح.اإدري�س.اأحمد.�ضيد.1418ه�.)424.�ضفحة(.ماج�ضتري..

4. الدرا�ضات.اللغوية.عند.ابن.مالك.بني.فقه.اللغة.�علم.اللغة..للدكتور.غنيم.غامن.عبد.الكرمي.الينبعا�ي.،1418ه�.)432.�ضفحة(.ماج�ضتري..

5. ظاهرة.التاآخي.يف.العربية،.للدكتورة.فاطمة.عبد.الرحمن.رم�ضان.ح�ضني،.1420ه�.)399.�ضفحة(.ماج�ضتري..

6. الوجوب.يف.النحو.العربي،.للباحثة.ح�ضة.بنت.زيد.بن.مبارك.الر�ضود،.1421ه�.)399.�ضفحة(.ماج�ضتري..

7. مفهوم.اخليال.��ظيفته.يف.النقد.القدمي.�البالغة.للدكتورة.فاطمة.�ضعيد.اأحمد.حمدان،.1421ه�.)415.�ضفحة(.دكتوراه..

8. داللة.ال�ضياق،.للدكتور.ردة.بن.ردة.الطلحي.1242ه�.)672.�ضفحة(.دكتوراه..

9. جملة.البيان.لعبد.الرحمن.الربقوقي.– مكانتها.�اأثرها.يف.تطور.االأدب.احلديث..للباحثة.فايزة.بنت.اأحمد.م�ضلح.احلربي..ماج�ضتري..

البيت.املتفرد.يف.النقد.العربي.القدمي.د..علي.بن.حممد.احلارثي...10

نظام.التقاليب.يف.املعاجم.العربية.د..عبد.الله.بن.حممد.م�ضملي...11
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• اأحدث.االإ�ضدارات.:	

1. اأثر.لغة.تغلب.يف.قواعد.�ضيبويه.-د..جمعان.بن.ناجي.ال�ضلمي..

2. الوجيه.ابن.الذر�ي.�ما.تبقى.من.�ضعره.-.اأ..د..خالد.بن.حممد.اجلديع..

3. م�ضائل.الرتكيب.�االإعراب.بني.الزخم�ضري.�ابن.مالك-.اأ..د..�ضعد.بن.حمدان.الغامدي..

4. اعرتا�ضات.ابن.عقيل.على.األفية.ابن.مالك.-.د..حممد.بن.حماد.القر�ضي..

5. اأثر.اجلدل.يف.�ضعر.اجلاحظ-.د..حبيب.بن.حن�س.الزهراين..

6. اللغة.�تقنيات.البناء.الق�ض�ضي-.د..كمال.بن.�ضعد.خليفة..

7. املنقول.�املرجتل.عند.النحاة.-.د..حمد.بن.حممد.الثمايل..

8. البحر.يف.ال�ضعر.ال�ضعودي.املعا�ضر-.د..اأحمد.بن.علي.ال�ضريف..

9. الرتادف.�اال�ضرتاك.مظهران.من.مظاهر.ثراء.العربية-.د..عبد.العزيز.بن.حميد.احلميد..

البيت.املتفرد.يف.النقد.العربي.القدمي.-.د..علي.بن.حممد.احلارثي...10

ال�ضمات.النحوية.للعربية.-.اأ.د/.حممد.بن.عبد.العزيز.الرف....11

)ما.جاء.على.�ضيغة." فعول." درا�ضة.لغوية(.للباحث:.اأ..د.عبد.الله.بن.نا�ضر.بن.حممد.القرين،.ع�ضو.هيئة.التدري�س.يف.ق�ضم.النحو.�اللغة.�ال�ضرف،.�عميد.كلية.اللغة.العربية...12
احلايل.

م�شاريع املركز يف دورته احلالية :

• امل�ضر�ع.االأ�ل.:	

)jones clinical paediatric surger(.ترجمة.كتاب:.جراحة.االأطفال.ال�ضريرية.جلونز.من.االإجنليزية.اإىل.العربية

فري���ق.الرتجم���ة:.الباح���ث.الرئي����س:.د..ن�ضر.م�ضطفى.خب���از،.طبيب.ا�ضت�ضاري.يف.جراحة.االأطف���ال،.�اأ�ضتاذ.امل�ضطلح.الطبي.بجامعة.امللك.عبد.العزي���ز..الباحث.امل�ضارك:.د..
�ضعيد.حممد.القرين،.املراجع.اللغوي.ملعجم.علم.الوراثة.ال�ضادر.عن.موؤمتر.التعريب.العا�ضر.بدم�ضق،.�ضنة.2002.م.
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ِل: يُل.الِكتاب.االأَ�ضْ حالة.امل�ضر�ع:.يف.طور.التحكيم.�االعتماد.من.برنامج.املنح.الداخلية.�جمل�س.عمادة.البحث.العلمي..َتفا�ضِ

وْنز(. ُة.جِلُ ريِريَّ ُعْنواُن.الِكتاب:.7th Edition.،Jones'.Clinical Paediatric Surgery.)ِجراَحُة.االأَْطفاِل.ال�ضَّ

ر(.�اآخر�ن. رِّ املُوؤَلُِّفون:.جون.م..هت�ضون.)John M..Hutson(.)حُمَ

John M..Hutson )Editor(،.Michael O'Brien )Co-Editor(،.Spencer W..Beasley )Co-Editor(،.Wa -
)wick J..Teague )Co-Editor(،.Sebastian K..King )Co-Editor

.)John Wiley and Sons(.ر:.جون.�ايلي.�اأ�الده ا�ضِ النَّ

�ْضر:2015/1/1م. تاريُخ.النَّ

ْفَحًة. َفحاِت.الِكتاب:.344.�ضَ َعَدُد.�ضَ

قيمة.امل�ضر�ع:

.َمراِكِز. ْكرَبِ .َ�اِحًدا.ِمن.اأَ .)Royal Children’s Hospital(.يف.اأُ�ْضرُتاِليا.الذي.ُيَعدُّ ْطفاِل.املََلِكيُّ ���ِف.املُ�ضاِرِك���ني.يف.َتاأْليِف.هذا.الِكتاب.يف.ُم�ْضَت�ْضَفى.االأَ َيْعَم���ُل.ِح�ضْ

تاِئِج.يف.ه���ذا.املُ�ْضَت�ْضَفى،.َ�ُ�ْجهاِت.َنَظ���ٍر.َجديَدًة.َ�اأَْفكاًرا. �ْض���ر.)2015م(.َبياًنا.للَمواِق���ِف.َ�املَُماَر�ضاِت.َ�النَّ ُم���وا.يف.هذا.الكتاب.احَلديِث.النَّ ،.َ�ق���د.َقدَّ ِجراَح���ِة.االأطف���اِل.يف.الع���امَلِ

ِق.اإىل. َطرُّ ِتها.ِمْن.ُد�ِن.التَّ ه���ا.َ�ُمعاجَلَ ها.َ�َت�ْضخي�ضِ ِع.َ�االأطفاِل.َ�اأَْعرا�ضِ �ضَّ .اجِلراِحَيِة.ِعْن���َد.الرُّ ًة.)overview(.َعن.االأمرا�سِ ُم.الِكتاُب.مَلَْحًة.عامَّ ا(..ُيَق���دِّ ���ًة.)َحديَث���ًة.ِج���دًّ ِريَّ َع�ضْ

ْعلوماٍت.كافيٍة.عن. ُدُه.مِبَ ِة.َ�َمَدى.�ُضْرَعِة.اْحِتياِجِه.اإليها،.َ�ُيَز�ِّ ِة.اجلراِحيَّ ُن.الِكتاُب.القارَئ.من.َمْعِرَفِة.الَوْقِت.الذي.فيه.َيْحتاُج.املَري�ُس.اإىل.الَعَمِليَّ كِّ ِة..مُيَ اِت.اجِلراِحيَّ يِل.الَعَمِليَّ َتفا�ضِ
َئِة.َعْنُه(.)risks(.َ�اإِْدراِك.َنتاِئِجِه... ا�ضِ .لالأَْخطاِر.النَّ �سِ َعرُّ .ِلَفْهِم.اْخِتطاراِتِه.)اْحِتماالِت.التَّ َطبيعِة.االإْجراِء.اجِلراِحيِّ

• امل�ضر�ع.الثاين.:	

كتاب.تعليمي.)املقرر.اجلامعي.يف.اللغة.العربية.لطالب.الكليات.ال�ضحية(

الباح���ث.الرئي����س:.د..�ضعي���د.حمم���د.الق���رين،.املراج���ع.اللغ���وي.ملعجم.علم.الوراث���ة.ال�ضادر.عن.موؤمت���ر.التعريب.العا�ض���ر.بدم�ضق،.�ضن���ة.2002.م..معاجلة.مباح���ث.العربية.لغة.
�ا�ضطالحًا.

الباحث.امل�ضارك.االأ�ل:.د..ن�ضر.م�ضطفى.خباز،.طبيب.ا�ضت�ضاري.يف.جراحة.االأطفال،.�اأ�ضتاذ.امل�ضطلح.الطبي.بجامعة.امللك.عبد.العزيز.

الباحث.امل�ضارك.الثاين:.د..عبد.املجيد.الطيب.عمر،.اأ�ضتاذ.الدرا�ضات.التقابلية.بق�ضم.اللغة.االإجنليزية،.معاجلة.مباحث.االإجنليزية.لغة.�ا�ضطالحا.
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• امل�ضر�ع.الثالث.:	

)املو�ضوعة.ال�ضعرية.الأزمنة.االحتجاج.باللغة(

الباحث.الرئي�س:.د..عبد.النا�ضر.بدري.اأمني.علي،.امل�ضرف.على.املو�ضوعة

الباحث.امل�ضارك:.د..مرمي.عبد.الهادي.القحطاين

م�ضت�ضار.املو�ضوعة:.اأ..د.عبد.الله.حممد.الع�ضيبي

مدير.مركز.بحوث.اللغة.العربية.�اآدابها.�ضابقًا،.�اأ�ضتاذ.االأدب.بق�ضم.الدرا�ضات.العليا.بكلية.اللغة.العربية.يف.جامعة.اأم.القرى.

حالة.امل�ضر�ع:.يف.طور.اال�ضتكمال.بعد.مراجعة.التقارير.العلمية.�التقنية.

عن.مو�ضوعة.ال�ضعر.العربي:
تع���د.مو�ضوع���ة.ال�ضع���ر.العرب���ي.من.امل�ضاريع.املهمة.التي.ت�ضطلع.به���ا.جامعة."اأم.القرى" مبكة.املكرمة،.ممثلة.يف.مركز.بحوث.اللغة.العربي���ة.�اآدابها،.بعمادة.البحث.العلمي،.اإذ.

متثل.هذه.املو�ضوعة.يف.مرحلتها.االأ�ىل.جمعًا.م�ضتفي�ضًا.للرتاث.ال�ضعري.العربي،.بداية.من.مهده.االأ�ل.يف.الع�ضر.اجلاهلي.�حتى.نهاية.القرن.الرابع.الهجري.
�ال.�ض���ك.اأن���ه.�ضتتل���و.ه���ذه.املرحلة.مراحل.اأخرى.متعددة.مب�ضيئة.الله.توا�ض���ل.م�ضرية.العمل.; لتغطية.فرتات.زمنية.اأخرى.متقدمة.ل�ضع���راء.العربية،.حتا�ل.خاللها.جمع.تراثنا.

ال�ضعري.�توثيقه.توثيقا.علميًا.دقيقًا،.يحقق.فوائد.علمية.�بحثية.جادة،.منها:
1. املحافظة.على.الرتاث.ال�ضعري.العربي.يف.�ضورته.النا�ضعة..
2. ا.من.اأ�ضح.ر�اياته.التي.ا�ضطلع.بتحقيقها.علماء.االأمة.�نقادها.. توثيق.ال�ضعر.العربي.توثيقًا.علميًا.�ضحيحًا،.ُم�ْضَتَمدًّ
3. �ضرعة.الو�ضول.اإىل.الرتاث.ال�ضعري.�التحقق.منه،.ال.�ضيما.عندما.يقدم.هذا.الرتاث.من.خالل.�ضبكة.املعلومات.العاملية،.اأ�.ي�ضنف.على.االأقرا�س.املمغنطة.ل�ضهولة.التدا�ل..
4. اإمكانية.االإفادة.من.هذه.املو�ضوعة.يف.اإن�ضاء.املعاجم.�القوامي�س.اللغوية،.�الك�ضف.عن.طاقات.اللغة،.�متابعة.تطورها.على.امتداد.تاريخها.الطويل..
5. اإمكاني���ة.ط���رح.قواع���د.املعلوم���ات.اللغوي���ة،.�اإن�ض���اء.د�ائ���ر.للمعاجم.العلمي���ة.املتخ�ض�ضة.يف.العل���وم.املختلفة،.ع���رب.اأجه���زة.احلا�ض���ب.االآيل،.اأ�.�ضبكات.االت�ض���ال.�املعلومات......................................

يف.برامج.متخ�ض�ضة.
6. خدم���ة.الباحث���ني.يف.جم���االت.الفك���ر.االجتماعي،.�ال�ضيا�ض���ي،.�اللغوي،.�خا�ضة.الباحث���ني.منهم.يف.جماالت.اللغات.املتع���ددة.�علومها.املختلفة،.من.درا�ض���ة.التطور.اللغوي،..

�االأ�ضوات،.�علم.الداللة،.�االأ�ضلوبيات....�غريها.من.الن�ضاطات.العلمية.املتطورة.يف.ع�ضرنا.احلا�ضر.
7. االإملام.بقواعد.اللغة.العربية.�ح�ضدها.عرب.هذه.التقنية.لت�ضهل.درا�ضتها،.عرب.ال�ضواهد.ال�ضعرية.التي.تعنى.املو�ضوعة.ب�ضبطها.�ضبطا.لغويًا.دقيقًا،.يف.ر�اياتها.املختلفة،.خا�ضة..

اإذا.تعددت.تلك.الر�ايات.
8. �ضبط.االإيقاع.ال�ضعري،.من.خالل.عر�س.كل.ما.تت�ضمنه.هذه.املو�ضوعة.من.اأ�ضعار.على.موازين.ال�ضعر.االأ�ضلية.يف.تراثنا.العربي،.الإثراء.امللكات.ال�ضعرية.االآخذة.يف.التفتح..

على.حدائق.االإبداع.ال�ضعري....من.ثم.تاأخذ.املو�ضوعة.على.عاتقها.ن�ضبة.اأبياتها.اإىل.بحوارها.ال�ضعرية.العربية.
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اخلطط امل�شتقبلية: 
• اإج���راء.املقارن���ات.املرجعي���ة.الالزم���ة.املبنية.عل���ى.التحليل.البين���ي.)s.w.o.t(.الكت�ضاف.جوان���ب.القوة.�جوان���ب.ال�ضعف،.�الفر�س.املتاح���ة.�التهديدات.�املعوق���ات.القائمة.	

�املتوقعة.
• مراجعة.ر�ؤية.املركز.�اأهدافه.�ر�ضالته.�ا�ضرتاتيجياته.�فق.اأ�ض�س.علمية.مبنية.على.نتائج.التحليل.البيني.)s.w.o.t(.�ضعيا.لتحقيق.مرتكزات.علمية.موثوقة.لتلك.ال�ضياغة.	
• التحديد.العلمي.الدقيق.لالأبحاث.التي.حتددها.احلاجة،.�التي.يحددها.الهدف،.�التي.حتددها.اال�ضرتاتيجية،.�ر�ضم.خريطة.البحث.العلمي.للمركز.بناء.على.ذلك.	
• فح�س.البنية.التحتية.للمركز،.�حتديد.احتياجاته.الب�ضرية.�املادية.	
• اإن�ضاء.هوية.اإعالمية.كاملة.��ضعار.للمركز.	
• العمل.على.ن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.بني.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.عن.طريق.�ر�س.العمل.�الزيارات..	
• العمل.على.رفع.كفاءة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.البحثية.عن.طريق.الد�رات.�برامج.التدريب.من.قبل.املركز..	
• التوا�ضل.مع.املراكز.املناظرة.�زيارتها.للوقوف.على.نقاط.القوة.�ال�ضعف.لديهم،.�االإفادة.من.ذلك.يف.عمل.املركز..	
• التوا�ضل.مع.القطاعني.العام.�اخلا�س.بهدف.التعريف.باملركز،.مبا.يهيئ.لعقد.ال�ضراكات.م�ضتقباًل،.دعمًا.القت�ضاد.املعرفة..	
• التوا�ضل.مع.طالب.�طالبات.الدرا�ضات.العليا.ال�ضتقطاب.املتميزين.منهم،.�تدريبهم،.�االإفادة.منهم.يف.عمل.املركز،.��ضمهم.للفرق.البحثية.يف.املركز..	
• العمل.على.اإنتاج.اأبحاث.علمية.ر�ضينة.حتقق.ر�ؤية.املركز.�ر�ضالته.�اأهدافه..	
• العمل.على.اإن�ضاء.قاعدة.بيانات.للمحكمني،.مع.بيان.تخ�ض�ضاتهم.العلمية.	
• اإن�ضاء.قاعدة.بيانات.للمراكز.�اجلهات.املناظرة..	
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مركز بحوث الدرا�شات الإ�شالمية

ن�شاأة املركز:

اأن�ض���ئ.مرك���ز.البح���ث.العلم���ي.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالم���ي.عام.1396ه�..�كانت.بح���وث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.مبختل���ف.فر�عها.تدخل.�ضمن.اخت�ضا�ض���ات.املركز،.حتى.�افق.

املجل����س.االأعل���ى.للجامع���ة.يف.عام.1407ه�.على.اإن�ضاء.مركز.م�ضتقل.لبحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.بفر�عها.املختلفة.مثل.الكتاب.�ال�ضنة،.�الفقه.�االأ�ضول،.�العقيدة،.�غريها.
من.التخ�ض�ضات..�قد.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية:

ي�ضع���ى.املرك���ز.جاه���دًا.الإجن���از.م�ضر�عات.بحثي���ة.متميزة.�رائدة.يف.جم���ال.البحوث.االجتماعي���ة.�االقت�ضادية.احلديثة.للنهو����س.بالعملية.االجتماعي���ة.�االقت�ضادية.للمجتمع.
ال�ضعودي.يف.ظل.امل�ضتجدات.املحلية.�الد�لية.

الر�شالة: 

امل�ضاهمة.اجلادة.يف.تلبية.احتياجات.اجلامعات.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.من.خالل.اإجناز.امل�ضر�عات.البحثية.�البحوث.العلمية.املن�ضورة.التي.ت�ضهم.
يف.تنمية.�حتقيق.اأهداف.املجتمع.ال�ضعودي.املعا�ضر.
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الأهداف:
اإىل.جانب.االأهداف.اجلامعية.التي.ت�ضعى.جامعة.اأم.القرى.اإىل.حتقيقها.ينفرد.مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.يف.حتقيق.االأهداف.التالية:

1. توجيه.من�ضوبي.اجلامعة.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.امل�ضاركني.يف.امل�ضر�عات.البحثية.اإىل.التم�ضك.باجلوانب.االأخالقية.يف.البحث.العلمي.لتكوين.القيم.الر�حية.امل�ضتمدة.من..
ديننا.االإ�ضالمي.احلنيف،.�من.هدى.ر�ضولنا.الكرمي.حممد.�ضلى.الله.عليه.��ضلم.

2. اإجناز.امل�ضر�عات.البحثية.املتميزة.التي.ت�ضهم.يف.حل.امل�ضكالت.الرتبوية.�النف�ضية.�املجتمعية..

3. امل�ضاهمة.يف.رفع.امل�ضتويات.التعليمية.يف.اجلامعة.�يف.املوؤ�ض�ضات.التعليمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.من.خالل.اال�ضتفادة.من.نتائج.امل�ضر�عات.البحثية..

4. تقدمي.امل�ضورة.التعليمية.للهيئات.التعليمية.املختلفة.كاجلامعات.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.لغر�س.تطوير.التعليم.العام.�اجلامعي..

5. .اإقامة.الور�س.�الد�رات.التدريبية.�الند�ات.العلمية.لن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي..

6. النهو����س.�االرتق���اء.مب�ضت���وى.البح���ث.العلم���ي.يف.جم���ال.الدرا�ض���ات.االجتماعي���ة.�االقت�ضادية.لتلبي���ة.احتياج���ات.اجلامع���ة.�من�ضوبيها.ب�ض���كل.خا�س.�املجتم���ع.ال�ضعودي...........................
�الد�يل.ب�ضكل.عام.

7. اال�ضرتاك.�ال�ضراكة.مع.املوؤ�ض�ضات.املجتمعية.املختلفة.يف.اإجراء.البحوث.يف.امليادين.االجتماعية.�االأمنية.�االقت�ضادية..

التخ�ش�شات البحثية ملركز بحوث الدرا�شات الإ�شالمية :
• الكتاب.�ال�ضنة.	

• الفقه.�االأ�ضول.	

• العقيدة.	

• القراءات.	

• الق�ضاء.	

• االأنظمة.الق�ضائية.	

• الدعوة.	

• االقت�ضاد.االإ�ضالمي.	
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املهام:

• اقرتاح.ال�ضيا�ضات.�اخلطط.اال�ضرتاتيجية.�الت�ضغيلية.يف.جمال.العلوم.االجتماعية.لتحقيق.اأهداف.املركز.	

• اقرتاح.اال�ضت�ضارات.العلمية.�البحوث.املوجهة.لدعم.االقت�ضاد.املعريف.يف.�ضوء.االجتاهات.املعا�ضرة.	

• ال�ضعي.لتهيئة.البيئة.اجلاذبة.للباحثني.�املهتمني.بالدرا�ضات.االجتماعية.�االقت�ضادية.لتطوير.البحث.العلمي.لالإنتاج.املعريف.	

• ال�ضعي.لتحقيق.التعا�ن.بني.موؤ�ض�ضات.املجتمع.احلكومي.�اخلا�س.يف.جمال.البحوث.العلمية.لتطوير.االأداء.	

• االإثراء.�االإجراء.للبحوث.العلمية.مع.املوؤ�ض�ضات.املجتمعية.ذات.العالقة.بالتخ�ض�ضات.االجتماعية.�االقت�ضادية.	

م�شاريع املركز: 

يظهر.اجلد�ل.التايل.�الر�ضم.البياين.املرافق.له.اإجمايل.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�التي.مت.تقدميها.اإىل.مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.�ذلك.من.1433ه�.

اإىل.1435ه�.)2013م.اإىل.2015م(.حيث.مت.خالل.هذه.الفرتة.تقدمي.31.م�ضر�عًا.بحثيًا.قبل.منها.للتمويل.ثمانية.م�ضاريع.بحثيًة.بن�ضبة.25.81.%.من.اإجمايل.العدد.املقدم،.

�رف����س.ثالث���ة.�ع�ض���ر�ن.م�ضر�عًا.بحثيًا.)الأ�ضباب.خمتلفة.منه.�ضعف.امل�ضتوى.العلمي.اأ�.ع���دم.توفر.�ضر�ط.التقدمي.اأ�.تكرار.املو�ضوع..�غريها(.بن�ضبة.بلغت.74.19%.من.
اإجمايل.امل�ضاريع.املقدمة.

كان.العام.1433ه�.هو.االأعلى.ن�ضبيًا.حيث.قدم.ثمانية.ع�ضر.م�ضر�عًا.بحثيًا.يلي.ذلك.العام.1434ه�.حيث.قدمت.ثماين.م�ضر�عات.بحثية.�كان.اأقل.عام.هو.العام.1435ه�.حيث.
بلغ.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.خم�ضة.م�ضاريع.فقط.
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جد�ل.رقم.).5.��.151.(.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.�املمولة.�املرفو�ضة.يف.
مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.من.عام.1433ه�.اإىل.1435ه�

حالة.امل�ضاريع
ال�ض����������������������نوات

الن�ضبة.املئويةاملجموع
1435ه�1434ه�1433ه�

25.81%2338امل�ض����اريع.البحثية.املمولة
74.19%351523امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
100%581831امل�ضاريع.املقدمة.للمركز

التمويل املطلوب للم�شاريع البحثية:

يو�ض���ح.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املعرب.عنه.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.املمولة.)اجلارية.�املنتهي���ة(.�كذلك.املبالغ.التي.اقرتحت.للم�ضاريع.املرفو�ضة.�جمموع.

ال�ضنوات.الثالث.مو�ضع.هذا.التقرير..اأ��ضح.التقرير.اأن.اأعلى.ن�ضبة.متويل.كانت.عام.1435ه�.حيث.بلغت.241100.�هو.العام.نف�ضه.الذي.متيز.باأعلى.ن�ضبة.اأبحاث.مقدمة.اإىل.

املرك���ز.)�ض���واء.مقبول���ة.اأ�.مرفو�ض���ة(.بينما.كان.العام.1433ه�.هو.االأقل.متوياًل.�هذا.طبيعي.نتيجة.انخفا�س.عدد.امل�ضاري���ع.�ضواء.املقدمة.اأ�.املمولة.�نظرًا.لعدم.�جود.بيانات.
عن.عامي.1432.�عام.1431ه�.فاأنه.ي�ضعب.اإعطاء.�ضورة.دقيقة.عن.املركز.�ن�ضاطه.خالل.تلك.املدة.
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جد�ل.رقم.).5.��.152.(.قيمة.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.)اجلارية.�املرفو�ضة.�املنتهية(.
املقدمة.اإىل.مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.من.1433ه�.اإىل.1435ه�

ال�ض����������������������نوات
املبلغ.املربوط

املجموع 1431ه�
2011م

1432ه�
2012م

1433ه�
2013م

1434ه�
2014م

1435ه�
2015م

114400196500241100552000ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتامل�ض��اريع.البحثية.املمولة
114400196500241100552000ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتامل�ض�����اريع.اجلارية

19890043420013179501951050ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتامل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
0.00.00.00.0ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتامل�ض����اريع.املنتهية

31330011956001.5590503055050ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتاملج��������موع

التمويل للم�شاريع البحثية على اأ�شا�س التخ�ش�س:

يظهر.اجلد�ل.التايل.�ال�ضكل.املرفق.له.اأن.اإجمايل.متويل.امل�ضاريع.التخ�ض�ضات.املختلفة.التي.تعمل.حتت.مظلة.املركز.�قد.��ضلت.اإىل.مبلغ.552000.ريال.من.عام1433ه�.

اإىل.عام.1435ه�..كان.الن�ضيب.االأكرب.لفرع.الفقه.�اأ�ضوله.حيث.ح�ضل.خالل.هذه.املدة.على.متويل.للم�ضاريع.البحثية.قدره.293700.ريال.بن�ضبة.53.21.%،.تلي.ذلك.فرع.

الكت���اب.�ال�ضن���ة.ال���ذي.ح�ض���ل.على.متويل.قدره.258300.ريال.بن�ضبة.قدره���ا.46.79%.من.اإجمايل.متويل.مدة.التقرير،.بينما.مل.يح�ضل.ف���رع.العقيدة.على.اأي.متويل،.�هذا.
��ضع.طبيعي.نظرًا.لعدم.م�ضاركة.هذا.الفرع.باأي.اأبحاث.خالل.فرتة.هذا.التقرير.)من1433اإىل1435ه(.

كان.الع���ام.1435ه����.ه���و.االأعل���ى.متوي���اًل.خالل.�ضن���وات.الدرا�ضة.الث���الث،.حيث.بلغ.مق���دار.التمويل.241100.ري���ال.بينما.كان.ع���ام.1433ه.هو.االأقل.حيث.بلغ���ت.التمويالت............................................
يف.هذا.العام.114400.ريال.
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جد�ل.رقم.).5.��.153.(.مبالغ.التمويل.بالريال.موزعة.على.التخ�ض�ضات.البحثية.املختلفة.
ملركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.من.عام.1433ه�.اإىل.1435ه�

التخ�ض�س
ال�ضنوات

الن�ضبة.املئوية.لكل.تخ�ض�ساملجموع
1435ه�1434ه�1433ه�

46.79.%6080050000147500258300الكتاب.�ال�ضنة
53.21.%5360014650093600293700الفقه.�االأ�ضول

0.0.%0.00.00.00.0العقيدة
100.%114400196500241100552000املجموع

31330011956003055050ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتاملج��������موع

اخلطط امل�شتقبلية: 

• عقد.الد�رات.�الند�ات.�احللقات.العلمية.التي.ت�ضهم.يف.ن�ضر.الثقافة.البحثية.احلديثة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.	

• توفري.اال�ضت�ضارات.البحثية.املتقدمة.للباحثني.يف.جماالت.اأ�لويات.املركز.البحثية.	

• حتديد.اجلهات.ال�ضريكة.�امل�ضتفيدة.داخليًا.�خارجيًا.�تفعيل.اآليات.للتوا�ضل.معها.��جوه.اال�ضتفادة.من.ال�ضراكات.البحثية.معها.	

• عقد.�ضراكات.بحثية.مع.مراكز.البحوث.املناظرة.يف.اجلامعات.االأخرى،.��حدات.البحوث.�الدرا�ضات.بوزارات.االأ�قاف.– �العدل.��.�الدعوة.�االإر�ضاد.	

• اإنتاج.خم�ضني.بحثًا.�ضنويًا.على.االأقل،.�دعمها.	
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مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية

ن�شاأة املركز:

اأن�ض���اأت.كلي���ة.الرتبي���ة.مرك���زًا.للعلوم.الرتبوية.�النف�ضية.عام.1397ه�.�هي.تابعة.جلامعة.امللك.عبد.العزيز.فرع.مك���ة.املكرمة.اآنذاك.بهدف.تبني.البحوث.العلمية.يف.اأق�ضام.الكلية.

املتع���ددة.�دعمه���ا،.�التي.�ضملت.االأق�ض���ام.العلمية.كالريا�ضيات.�الفيزياء.�االأحياء.�الكيمياء.�كذلك.اأق�ضام.العلوم.االجتماعية.كاجلغرافيا.�االإجنليزي.�الرتبوية.كعلم.النف�س.

......اإل���خ.�الت���ي.تخ�ض���ع.للربنام���ج.التكاملي.اأي.للتخ�ض�س.مع.االإع���داد.الرتبوي،.�يخ�ضع.املركز.يف.رئا�ضته.لعمي���د.كلية.الرتبية.�مدير.املركز.نائبًا.ل���ه..�كان.املركز.يوؤدي.

د�ره.من���ذ.اإن�ضائ���ه.م���ن.خ���الل.اإجناز.االأعمال.�الن�ضرات.الرتبوية.،.حيث.اأ�ض����س.املركز.الن�ضرة.الرتبوية.ربع.ال�ضنوية.�قد.،�ضدر.الع���دد.االأ�ل.منها.من.حمرم.اإىل.ربيع.االأ�ل.

ع���ام.1399ه����.�توال���ت.اإ�ضدارات���ه.حتى.�ضدرت.املوافقة.ال�ضامي���ة.باإن�ضاء.جامعة.اأم.القرى.عام.1401ه�.ثم.اأ�ضبحت.بع�س.اأق�ضام.كلي���ة.الرتبية.هي.النواة.لتاأ�ضي�س.كلية.العلوم.

التطبيقي���ة.�كلي���ة.العل���وم.االجتماعي���ة.كما.بداأ.تاأ�ضي�س.املعاهد.امل�ضتقل���ة.�من.�ضمنها.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.بجامع���ة.اأم.القرى.،.الذي.�ضم.حتت.لوائه.

مرك���ز.بح���وث.العل���وم.الرتبوي���ة.�النف�ضية.عام.1406ه�.�منذ.ذلك.احلني.�هو.يقوم.بد�ره.يف.تبني.االأبحاث.العلمي���ة.�ن�ضرها.،.�كذلك.طبع.الر�ضائل.العلمية.املو�ضى.بطباعتها.

اإ�ضاف���ة.اإىل.دع���م.امل�ضاري���ع.البحثية.الرتبوية.من.خ���الل.اآليات.تنظيمية.�فقًا.للوائح.�االأنظمة.اجلامعية.�الالئحة.املوحدة.للبح���ث.العلمي.يف.اجلامعات.ال�ضعودية..�قد.�ضم.اإىل.
عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية: 

الريادة.�التميز.يف.جمال.البحوث.الرتبوية.�النف�ضية.للنهو�س.بالعملية.التعليمية.مبوؤ�ض�ضات.التعليم.ال�ضعودي.

الر�شالة: 

القيام.باالأعمال.البحثية.�فق.معايري.اجلودة.بجامعة.اأم.القرى.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.ال�ضعودية.من.خالل.اإجناز.امل�ضاريع.البحثية.الرتبوية.املتميزة..
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اأهداف املركز:
اإىل.جانب.االأهداف.اجلامعية.التي.ت�ضعى.جامعة.اأم.القرى.اإىل.حتقيقها.ينفرد.مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية.يف.حتقيق.االأهداف.التالية:

1. اإجناز.امل�ضر�عات.البحثية.املتميزة.التي.ت�ضهم.يف.حل.امل�ضكالت.الرتبوية.�النف�ضية.�املجتمعية..

2. امل�ضاهمة.يف.رفع.امل�ضتويات.التعليمية.يف.اجلامعة.�يف.املوؤ�ض�ضات.التعليمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.من.خالل.اال�ضتفادة.من.نتائج.امل�ضر�عات.البحثية..

3. تقدمي.امل�ضورة.التعليمية.للهيئات.التعليمية.املختلفة.كاجلامعات.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.لغر�س.تطوير.التعليم.العام.�اجلامعي..

4. اإقامة.الور�س.�الد�رات.التدريبية.�الند�ات.العلمية.يف.جمال.البحوث.الرتبوية.الكمية.�النوعية..

5. النهو�س.مب�ضتوى.البحث.العلمي.�االرتقاء.يف.جمال.الدرا�ضات.الرتبوية.�النف�ضية.لتلبية.احتياجات.اجلامعة.�من�ضوبيها.�املجتمع.ال�ضعودي..

6. ال�ضراكة.مع.املوؤ�ض�ضات.املجتمعية.املختلفة.يف.اإجراء.البحوث.امليدانية.يف.املجاالت.االجتماعية.�االأمنية.�الرتبوية.�النف�ضية.

املهام:
• اقرتاح.ال�ضيا�ضات.�اخلطط.اال�ضرتاتيجية.�الت�ضغيلية.يف.جمال.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية.لتحقيق.اأهداف.املركز.	

• اقرتاح.اال�ضت�ضارات.العلمية.�البحوث.املوجهة.لدعم.االقت�ضاد.املعريف.يف.�ضوء.االجتاهات.املعا�ضرة.	

• ال�ضعي.لتهيئة.البيئة.اجلاذبة.للباحثني.�املهتمني.بالدرا�ضات.الرتبوية.�النف�ضية.لتطوير.البحث.العلمي.لالإنتاج.املعريف.	

• ال�ضعي.لتحقيق.التعا�ن.بني.موؤ�ض�ضات.املجتمع.احلكومي.�اخلا�س.يف.جمال.البحوث.العلمية.لتطوير.االأداء.	

.

م�شاريع املركز:
يظهر.اجلد�ل.التايل.�الر�ضم.البياين.املرافق.له.اإجمايل.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�التي.قدمت.اإىل.مركز.البحوث.الرتبوية.�النف�ضية.�ذلك.من.1431.اإىل.
1435ه����.)2011.اإىل.2015م(.حي���ث.مت.خ���الل.ه���ذه.املدة.تق���دمي.85.م�ضر�عًا.بحثيًا.ُقبل.منها.للتمويل.36.م�ضر�عًا.بحثيًا.بن�ضب���ة.42.35%.من.اإجمايل.العدد.املقدم،.�رف�س.
49.م�ضر�عًا.بحثيًا.)الأ�ضباب.خمتلفة.منه.�ضعف.امل�ضتوى.العلمي.اأ�.عدم.ا�ضتيفاءه.�ضر�ط.التقدمي.�غريها.من.االأ�ضباب(.بن�ضبة.بلغت.57.65%.من.اإجمايل.امل�ضاريع.املقدمة.

كان.الع���ام.1435ه����.ه���و.االأعل���ى.ن�ضبي���ًا.يف.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.حيث.مت.تق���دمي.31.م�ضر�عًا.بحثيًا.ُقبل.منه���ا.ع�ضرة.م�ضاريع.بحثية.يلي.ذلك.الع���ام.1434.ه�.حيث.كان.عدد.

امل�ضاريع.املقدمة.22.م�ضر�عًا.بحثيًا.ُقبل.منها.للتمويل.خم�ضة.م�ضاريع.بحثية.�كان.اأقل.عام.هو.العام.1432ه�.حيث.بلغ.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.ع�ضرة.م�ضاريع.بحثية.ُقبل.منها.
للتمويل.ثمانية.م�ضاريع.بحثية.
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جد�ل.رقم.).5.��.154.(.امل�ضاريع.البحثية.يف.مركز.بحوث.العلوم.الرتبوية.�النف�ضية.
املقدمة.�املمولة.�املرفو�ضة.من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

الن�ضبة.املئويةاملجموعال�ض����������������������نواتاحل�������ال�����������ة
1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

42.35%98451036امل�ض����اريع.البحثية.املمولة
57.65%227172149امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
100%111011223185امل�ضاريع.املقدمة.للمركز

املبالغ املقرتحة للم�شاريع البحثية:

يو�ض���ح.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املع���رب.عنه.التمويل.بالري�ال.للم�ضاري���ع.البحثية.املمولة.)اجلارية.�املنتهي���ة(.�نظرًا.لعدم.�جود.بيانات.عن.املبال���غ.املقرتحة.للم�ضاريع.

املرفو�ض���ة.�املبال���غ.الت���ي.كان���ت.مطلوبة.لها.فاإن.اإعطاء.نظرة.�ا�ضحة.عن.حركة.امل�ضر�ع.البحثية.تعترب.قا�ضرة..اأظه���ر.التقرير.اأن.اأعلى.ن�ضبة.متويل.للم�ضر�عات.البحثية.التي.

مت���ت.املوافق���ة.عليه���ا.كان���ت.عام.1435ه�.حيث.بلغ���ت.1092355.ريال.�ضعودي.�كذلك.فاإن.عدد.امل�ضر�ع���ات.املقبولة.يف.العام.نف�ضه.هو.االأعلى.خالل.امل���دة.التي.اأعد.عنها.هذا.

التقري���ر.حي���ث.بل���غ.عدد.امل�ضر�عات.املقبولة.10.م�ضر�عات.بحثية.تلى.ذل���ك.العام.1432.ه�.حيث.بلغ.اإجمايل.التمويل.للم�ضر�عات.البحثية.827500.ريال.�بلغ.عدد.امل�ضاريع.

الت���ي.مت.متويله���ا.8.م�ضاري���ع.بحثي���ة.�كان.عام.1433ه�.هو.االأقل.يف.التمويل.حيث.بلغت.امل�ضاري���ع.البحثية.املمولة.374605.ريال.�ضعودي.�بلغ.عدد.امل�ضاريع.املمولة.يف.هذا.
العام.4.م�ضر�عات.بحثية.فقط.
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جد�ل.رقم.).5.��.155.(.قيمة.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.)اجلارية.�املرفو�ضة.�املنتهية(.املقدمة.
اإىل.مركز.البحوث.الرتبوية.�النف�ضية.من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

املجموعاملبلغ.املربوطال�ضنوات
1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

80230082750037460543660010923553533360امل�ضاريع.البحثية.املمولة
72932572450029620543660010923553278985امل�ضاريع.اجلارية

ال.توجد.بيانات.متوفرةامل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
72975103000784000.00.0254375امل�ضاريع.املنتهية

80230082750037460543660010923553533360املجموع

التمويل للم�شاريع البحثية على اأ�شا�س التخ�ش�س:

يظهر.اجلد�ل.التايل.�الر�ضم.البياين.املعرب.عنه.اأن.اإجمايل.متويل.امل�ضاريع.املمولة.مبعرفة.املركز.كانت.3383360.ري�ال.من.1431.اإىل.1435ه�.)2011.اإىل.2015م(..�كان.

الن�ضي���ب.االأك���رب.لف���رع.املناه���ج.�تكنولوجيا.التعليم.حيث.ح�ضل.خالل.هذه.املدة.على.متوي���ل.للم�ضاريع.البحثية.قدره.2025905.ري�ال.بن�ضب���ة.57.34%.،.يلي.ذلك.فرع.علم.

النف�س.الذى.ح�ضل.على.متويل.قدره.521600.ري�ال.بن�ضبة.قدرها.14.76%.من.اإجمايل.متويل.مدة.التقرير.بينما.كان.اأقل.متويل.خالل.هذه.املدة.هو.فرع.الرتبية.االإ�ضالمية.

حي���ث.ح�ض���ل.عل���ى.اإجمايل.متويل.قدره.61600.ري���ال.�.بن�ضبة.قدرها.1.74%.�هذا.��ضع.طبيعي.نظرًا.لعدم.م�ضاركة.هذا.الف���رع.�ضوى.يف.العام.1431ه�.�تعترب.م�ضاركته.

يف.ه���ذا.الع���ام.ه���ي.االأ�ىل.�االأخ���رية.له.خالل.التي.هي.حقل.هذا.التقرير.،.�رمبا.يع���ود.ذلك.اإىل.�جود.مراكز.اأخرى.تهتم.بالتعليم.�بالدرا�ضات.االإ�ضالمية.،.مثل.مركز.بحوث.
التعليم.االإ�ضالمي.�مركز.بحوث.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.
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جد�ل.رقم.).5.��.156.(.مبالغ.التمويل.بالريال.موزعة.على.التخ�ض�ضات.البحثية.املختلفة.
ملركز.البحوث.الرتبوية.�النف�ضية.من.عام.1431ه.اإىل.1435ه�

الن�ضبة.املئوية.لكل.املجموعاملبلغ.املربوط.بالري�ال.خالل.الفرتة.من.1431.اإىل.1435ه�التخ�ض�ضات.البحثية
تخ�ض�س 1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

57.34%3032007025003746053116003340002025905مناهج.�تكنولوجيا.التعليم
14.76%1000001250000.0125000171600521600علم.النف�س

1.74%616000.00.00.00.061600تربية.اإ�ضالمية
4.72%0.00.00.00.0166655166655تربية.ريا�ضية
7.77%2745000.00.00.00.0274500تربية.فنية
10.49%630000.00.00.0307700370700اإدارة.تربوية
3.18%0.00.00.00.0112400112400الرتبية.اخلا�ضة

100%80230082750037460543660010923553533360املجموع

اخلطط امل�شتقبلية: 
تطوير.اإعداد.املعلم.يف.موؤ�ض�ضات.التعليم.العايل.�العام. ..1

تطبيقات.التعليم.االإلكرت�ين.يف.موؤ�ض�ضات.التعليم. ..2

امل�ضاهمة.يف.تعزيز.الوحدة.الوطنية. ..3

ت�ضجيع.البحوث.املوجهة.لدعم.االقت�ضاد.املعريف. ..4

ت�ضجيع.الباحثات.من.ع�ضوات.هيئة.التدري�س.على.امل�ضاركة.الفاعلة.يف.امل�ضاريع.البحثية. ..5
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مركز بحوث العلوم الجتماعية

ن�شاأة املركز:
كانت.الن�ضاأة.االأ�ضا�ضية.لهذا.املركز.يف.كلية.العلوم.االجتماعية.بهدف.تبنى.البحوث.يف.اأق�ضام.كلية.العلوم.االجتماعية.املتعددة.�دعمها،.ثم.جاء.قرار.�ضم.هذا.املركز.اإىل.معهد.

البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي.عند.اإن�ضائه.عام.1406ه�..

�مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.يعنى.بالدرا�ضات.�البحوث.يف.جمال.العلوم.االجتماعية.�االقت�ضادية.مثل:.اجلغرافيا.�االإعالم.�اخلدمة.االجتماعية.�اللغة.االإجنليزية.�علم.

املكتب���ات.�املعلوم���ات.�اإدارة.االأعم���ال.�املحا�ضبة.�االقت�ضاد.االإ�ضالمي.�غريها.من.التخ�ض�ضات.االجتماعية.�االقت�ضادية..�ق���د.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.
بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية.

الروؤية:
ي�ضع���ى.املرك���ز.اإىل.التمي���ز.�الريادة.يف.جم���ال.البحوث.االجتماعية.�االقت�ضادية.احلديثة.للنهو����س.بالعملية.االجتماعية.�االقت�ضادية.للمجتم���ع.ال�ضعودي.يف.ظل.امل�ضتجدات.

املحلية.�الد�لية.

الر�شالة: 
امل�ضاهمة.اجلادة.يف.تلبية.احتياجات.اجلامعات.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.من.خالل.اإجناز.امل�ضر�عات.البحثية.�البحوث.العلمية.املن�ضورة.التي.ت�ضهم.

يف.تنمية.اأهداف.املجتمع.ال�ضعودي.املعا�ضر.�حتقيقها.
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الأهداف: 
اإىل.جانب.االأهداف.اجلامعية.التي.ت�ضعى.جامعة.اأم.القرى.اإىل.حتقيقها.ينفرد.مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.بتحقيق.االأهداف.التالية:

1. توجي���ه.من�ضوب���ي.اجلامع���ة.م���ن.اأع�ضاء.هيئ���ة.التدري�س.املتخ�ض�ضني.يف.جم���ال.العلوم.االجتماعي���ة.�االقت�ضادي���ة.امل�ضاركني.يف.امل�ضر�ع���ات.البحثي���ة.اإىل.التم�ضك.باجلوانب..
االأخالقية.يف.البحث.العلمي.لتكوين.قيم.العقيدة.ال�ضمحة،.�القيم.الر�حية.امل�ضتمدة.من.ديننا.االإ�ضالمي.احلنيف.�من.هدي.ر�ضولنا.الكرمي.حممد.�ضلى.الله.عليه.��ضلم.�مبا.

يعود.بالنفع.�اخلري.على.اجلامعة.�الوطن.

2. اإجن���از.امل�ضر�ع���ات.البحثي���ة.املتمي���زة.الت���ي.ت�ضهم.يف.حل.امل�ض���كالت.االقت�ضادية.�االجتماعي���ة.�ا�ضتخدامات.نظم.املعلوم���ات.اجلغرافية.يف.اتخاذ.الق���رار.�دعمه،.�ضواء.على..
م�ضتوى.اجلامعة.اأ�.امل�ضتوى.العام.

3. امل�ضاهمة.يف.رفع.امل�ضتويات.التعليمية.يف.اجلامعة.�يف.املوؤ�ض�ضات.التعليمية.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.من.خالل.ا.اال�ضتفادة.من.نتائج.امل�ضر�عات.البحثية.التي.جترى.يف..
املجال.االقت�ضادي.�االجتماعي.�تطبيق.الناجح.منها.كاًل.يف.جمال.تخ�ض�ضه.

4. عر�س.نتائج.امل�ضر�عات.الناجحة.�تقدمي.امل�ضورة.العلمية.للهيئات.التعليمية.املختلفة.كاجلامعات.�املوؤ�ض�ضات.التعليمية.لغر�س.تطوير.التعليم.العام.�اجلامعي..

5. اإقامة.الور�س.�الد�رات.التدريبية.�الند�ات.العلمية.لن�ضر.ثقافة.البحث.العلمي.يف.جمال.العلوم.االجتماعية.�االقت�ضادية.�تعليم.اللغة.االإجنليزية.�اجلغرافيا..

6. النهو�س.مب�ضتوى.البحث.العلمي.يف.جمال.الدرا�ضات.االجتماعية.�االقت�ضادية.لتلبية.احتياجات.اجلامعة.�من�ضوبيها.ب�ضكل.خا�س.�املجتمع.ال�ضعودي.ب�ضكل.عام..

7. .اال�ضرتاك.�ال�ضراكة.مع.املوؤ�ض�ضات.املجتمعية.املختلفة.يف.اإجراء.البحوث.يف.امليادين.االجتماعية.�االأمنية.�االقت�ضادية..

التخ�ش�شات البحثية مبركز بحوث العلوم الجتماعية:
• اجلغرافيا.	

• اللغة.االإجنليزية.	

• االقت�ضاد.�املحا�ضبة.	

• علم.املعلومات.�املكتبات.	

• اخلدمة.االجتماعية.	

• االإعالم.	
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املهام:

• اقرتاح.ال�ضيا�ضات.�اخلطط.اال�ضرتاتيجية.�الت�ضغيلية.يف.جمال.العلوم.االجتماعية.لتحقيق.اأهداف.املركز.	

• اقرتاح.اال�ضت�ضارات.العلمية.�البحوث.املوجهة.لدعم.االقت�ضاد.املعريف.يف.�ضوء.االجتاهات.املعا�ضرة.	

• ال�ضعي.لتهيئة.البيئة.اجلاذبة.للباحثني.�املهتمني.بالدرا�ضات.االجتماعية.االقت�ضادية.لتطوير.البحث.العلمي.لالإنتاج.املعريف.	

• ال�ضعي.لتحقيق.التعا�ن.بني.موؤ�ض�ضات.املجتمع.احلكومي.�اخلا�س.يف.جمال.البحوث.العلمية.لتطوير.االأداء.	

• االإثراء.�االإجراء.للبحوث.العلمية.مع.املوؤ�ض�ضات.املجتمعية.ذات.العالقة.بالتخ�ض�ضات.االجتماعية.�االقت�ضادية.	

امل�شاريع البحثية:

يظه���ر.ج���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املرافق.له.اإجم���ايل.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�التي.مت.تقدميها.اإىل.مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.�ذلك.من.1431.

م.خ���الل.تل���ك.املدة.اأربع.�خم�ضون.م�ضر�عًا.بحثيًا،.ُقِبَل.منها.للتموي���ل.�ضتة.�اأربعون.م�ضر�عًا.بحثيًا.بن�ضبة.85.19.%.من.اإجمايل. اإىل.1435ه.)2011.اإىل.2015م(.حي���ث.ُق���دَّ

الع���دد.املق���دم،.�رف�ض���ت.ثماني���ة.م�ضاري���ع.بحثي���ة.)الأ�ضباب.خمتلفة.من���ه.�ضعف.امل�ضتوى.العلم���ي،.اأ�.عدم.توفر.�ض���ر�ط.التقدمي.اأ�.تك���رار.املو�ضوع....�غريه���ا(.بن�ضبة.بلغت.
14.81%.من.اإجمايل.امل�ضاريع.املقدمة.

كان.الع���ام.1435ه����.ه���و.االأعل���ى.ن�ضبيًا.حيث.مت.تقدم.18.م�ضر�عًا.بحثيًا.يلي.ذلك.الع���ام.1434ه�.حيث.قدم.16.م�ضر�عًا.بحثيًا.�كان.اأقل.عام.هو.العام.1432ه�.حيث.بلغ.عدد.
امل�ضاريع.املقدمة.خم�ضة.م�ضاريع.فقط.
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جد�ل.رقم.).5.��.157.(.امل�ضاريع.املقدمة.�املمولة.�املرفو�ضة.يف.مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.
من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

الن�ضبة.املئويةاملجموعال�ض�نواتحالة.امل�ضاريع
1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

85.19%659131346امل�ضاريع.البحثية.املمولة
14.81%0358-0امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
100%659161854امل�ضاريع.املقدمة.للمركز

التمويل املطلوب للم�شاريع البحثية:

يو�ض���ح.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ضم.البياين.املعرب.عن���ه.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.املمول���ة.)اجلارية.�املنتهية(.�كذلك.املبالغ.املقرتح���ة.للم�ضاريع.املرفو�ضة.خالل.خم�س.

�ضنوات.هي.احلقل.الزمني.للتقرير..�اأ��ضح.التقرير.اأن.اأعلى.ن�ضبة.متويل.كانت.عام.1435ه�.�هو.العام.نف�ضه.الذي.متيز.باأعلى.ن�ضبة.اأبحاث.مقدمة.اإىل.املركز.)�ضواء.مقبولة.
اأ�.مرفو�ضة(.�ب�ضكل.عام.فاإن.متويل.امل�ضاريع.البحثية.��.التي.مت.املوافقة.على.متويلها.��.تنا�ضب.طرديًا.مع.اأعداد.امل�ضاريع.البحثية.يف.معظم.�ضنوات.الدرا�ضة.
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جد�ل.رقم.).5.��.158.(.قيمة.التمويل.بالري�ال.للم�ضاريع.البحثية.)اجلارية.�املرفو�ضة.�املنتهية(.
املقدمة.اإىل..مركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.من.1431ه�.اإىل.1435ه�.

املجموعاملبلغ.املربوطال�ضنوات
1435.ه�1434.ه�1433.ه�1432ه�1431.ه�

535700472200832350119560012810004316950امل�ضاريع.البحثية.املمولة
0.085000592.750119560012803003153650امل�ضاريع.اجلارية

ال.توجد.بياناتال.توجد.بياناتال.توجد.بيانات0.00.00.0امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
5357003872002396000.00.01162500امل�ضاريع.املنتهية

535700472200832350119560012810004316850املجموع

التمويل بالريال للم�شاريع البحثية على اأ�شا�س التخ�ش�س:

يظه���ر.اجل���د�ل.الت���ايل.�ال�ض���كل.املرافق.له.اأن.اإجمايل.متويل.امل�ضاري���ع.املمولة.مبعرفة.املركز.كانت.4316850.ري�ال.امن.عام1431ه����.اإىل.عام.1435ه�..كان.الن�ضيب.االأكرب.

لف���رع.االقت�ض���اد.�املحا�ضب���ة.حي���ث.ح�ضل.خالل.هذه.املدة.على.متويل.للم�ضاريع.البحثية.قدره.1519950.ري����ال.بن�ضبة.35.21%،.يلي.ذلك.فرع.اللغة.االإجنليزية.الذي.ح�ضل.

عل���ى.متوي���ل.ق���دره.1300100.ري����ال.بن�ضبة.قدرها.30.12%.من.اإجمايل.متوي���ل.مدة.التقرير.بينما.مل.يتقدم.فرع.االإعالم.اأ�.يح�ضل.عل���ى.اأي.متويل.�هذا.��ضع.طبيعي.نظرا.
لعدم.م�ضاركة.هذا.الفرع.باأي.اأبحاث.خالل.مدة.هذا.التقرير.)من1431اإىل1435ه�(.

�ض���كل.الع���ام.1435ه����.اأعل���ى.متوي���ل.للم�ضاري���ع.البحثية.مبعرفة.املرك���ز.للمركز.حيث.بلغ���ت.1281000ري�ال.بينم���ا.كان.اأقل.عام.1432ه����.حيث.كان.اإجم���ايل.التمويل.للمركز.
472200ري�ال.�ذلك.النخفا�س.عدد.امل�ضاريع.املقدمة.حيث.كان.عددها.خم�ضة.م�ضاريع.فقط..
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جد�ل.رقم.).5.��.159.(.مبالغ.التمويل.بالريال.موزعة.على.التخ�ض�ضات.البحثية.
املختلفة.ملركز.بحوث.العلوم.االجتماعية.من.عام.1431ه�.اإىل.1435ه�

التخ�ض�س
ال�ضنوات

الن�ضبة.املئوية.لكل.املجموع
تخ�ض�س 1435ه�1434ه�1433ه�1432ه�1431ه�

14.10%1707001750000.02631000.0608800جغرافيا
30.12%2754000.03948003968002331001300100لغة.اإجنليزية
35.21%896001460003104503208006531001519950اقت�ضاد.�مالية

15.50%0.064200127100214900262800669000نظم.معلومات.�مكتبات
5.07%0.0870000.00.0132000219000خدمة.اجتماعية

0.0%0.00.00.00.00.00.0اإعالم

100%535700472200832350119560012810004316850املجموع
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مركز بحوث التعليم الإ�شالمي

ن�شاأة املركز:

اأن�ض���ئ.ه���ذا.املرك���ز.يف.ع���ام.1397ه����.بناء.على.تو�ضية.املوؤمت���ر.العاملي.للتعليم.االإ�ضالمي.ال���ذي.عقد.يف.مكة.املكرم���ة،.�كان.املركز.يف.البداية.تابعًا.ملنظم���ة.املوؤمتر.االإ�ضالمي،.

ث���م.�ض���در.االأم���ر.ال�ضام���ي.الك���رمي.رق���م.223:.8.يف.9./.2./.1402ه�.ب�ضمه.اإىل.جامعة.اأم.القرى.مرك���زًا.م�ضتقاًل،.اإىل.اأن.مت.�ضمه.اإىل.معهد.البح���وث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.
االإ�ضالمي.عند.اإن�ضائه.يف.عام.1406ه�..تعاقب.على.رئا�ضة.املركز.عدد.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.ذ��.الكفاءة.العالية.يف.االأداء.العلمي.

�قد.�ضم.اإىل.عمادة.البحث.العلمي.عام.1436ه�.بعد.تاأ�ضي�ضها.حتت.�كالة.عمادة.البحث.العلمي.ل�ضوؤ�ن.املجموعات.�املراكز.البحثية

الروؤية:

حتقيق.الريادة.�التميز.يف.جمال.تاأ�ضيل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.حمليًا.�عامليًا.

الر�شالة:

تعزي���ز.البح���ث.العلم���ي.االأكادمي���ي.�تن�ضيقه.�تن�ضيطه.�دعمه،.يف.جمال.تاأ�ضي���ل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.بجامعة.اأم.القرى.مبختل���ف.الو�ضائل،.�ذلك.من.خالل.دعم.البحوث.
�الدرا�ضات.�التاأليف.�الرتجمة،.�ن�ضر.املعرفة.�اخلربة.يف.املجتمع.عامة.من.خالل.الن�ضر.العلمي.��ر�س.العمل.�الند�ات.�املوؤمترات.�اللقاءات.العلمية.ذات.العالقة.
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الأهداف:

• دعم.البحوث.العلمية.يف.جمال.تاأ�ضيل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.حمليًا.�عامليا.ً.	

• ت�ضجي���ع.الباحث���ني.عل���ى.العمل.من.خالل.جمموعات.بحثية.عن.طريق.اإعطائها.االأ�لوية.يف.الدعم.بهدف.رفع.م�ضتوى.البحث.العلمي.يف.جمال.تاأ�ضيل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.	
�تعميم.الفائدة.�تبادل.اخلربات.البحثية.املتخ�ض�ضة.

• ن�ضر.االإنتاج.الفكري.للباحثني.من.داخل.اجلامعة.�من.خارجها.يف.جمال.تاأ�ضيل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.�ضمن.اإ�ضدارات.معهد.البحوث.العلمية.�اإحياء.الرتاث.االإ�ضالمي،.	
املتخ�ض�ضة،.املحكمة،.�املفهر�ضة،.�امل�ضنفة.عامليًا.

• دعم.ن�ضر.الكتب.العلمية.�الرتجمات.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.اجلامعة.يف.جمال.تاأ�ضيل.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي،.متى.ما.ت�ضمنت.اإ�ضافة.مهمة.اإىل.املعرفة.	

التخ�ش�شات البحثية يف مركز بحوث التعليم الإ�شالمي :
• الرتبية.االإ�ضالمية.�حتديات.الع�ضر.	

• تاأ�ضيل.التعليم.يف.العامل.االإ�ضالمي.	

• اإ�ضهامات.علماء.امل�ضلمني.يف.الرتبية.	

• التعليم.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.	

• الرتبية.الوطنية.	

• االأ�ضرة.�رعاية.الطفولة.	

• تاريخ.الفكر.الرتبوي.	

• علم.االجتماع.الرتبوي.	

• الرتبية.املقارنة.	

• التوجيه.االإ�ضالمي.للعلوم.الرتبوية.	
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امل�شاريع البحثية املمولة يف مركز بحوث التعليم الإ�شالمي:

يظهر.اجلد�ل.التايل.�الر�ضم.البياين.املرافق.له.اإجمايل.امل�ضاريع.البحثية.املقدمة.�املقبولة.�املرفو�ضة.�التي.مت.تقدميها.اإىل.مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.�ذلك.من.1433.اإىل.

1435ه.)2013.اإىل.2015م(.حيث.مت.خالل.هذه.املدة.تقدمي.14.م�ضر�عًا.بحثيًا.ُقِبَل.منها.للتمويل.م�ضر�عًا.بحثيًا.�احدًا.بن�ضبة.7.14%.من.اإجمايل.العدد.املقدم،.�رف�س.13.

م�ضر�عًا.بحثيًا.)الأ�ضباب.خمتلفة.منها.�ضعف.امل�ضتوى.العلمي.اأ�.عدم.ا�ضتيفاءه.�ضر�ط.التقدمي.اأ�.تكرار.املو�ضوع..�غريها(.ذلك.بن�ضبة.بلغت.92.86%.من.اإجمايل.امل�ضاريع.
املقدمة.

َمت.)10(.م�ضاريٍع.بحثية.َتلى.ذلك.العام.1435.ه�.حيث.قدم.)4(.م�ضر�عات.بحثية.فيما.كان.العام.1433.هو.اأقل.االأعوام.حيث.مل.يتم. �قد.كان.العام.1434.هو.االأعلى.حيث.ُقدِّ
تقدمي.اأي.طلب.لتمويل.م�ضاريع.بحثية.من.خالل.املركز.

جد�ل.رقم.).5.��.160.(.امل�ضاريع.املقدمة.�املرفو�ضة.�التي.حتت.االإجناز.يف.
مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي.من.عام.1433ه�.اإىل.1435ه�

املجموع1435ه�1434ه�1433ه�احلالة

010414بحوث.مقدمة

09413بحوث.مرفو�ضة

0101بحوث.حتت.االإجناز

010414املجموع
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مبالغ التمويل املطلوبة للم�شاريع البحثية:

يو�ض���ح.اجل���د�ل.الت���ايل.�الر�ض���م.البياين.املراف���ق.له.حجم.التمويل.بالري����ال.ال�ضعودي.للم�ضاري���ع.البحثية.املمولة.)اجلاري���ة.�املنتهية(.�كذلك.املبالغ.الت���ي.اقرتحت.للم�ضاريع.
املرفو�ضة.�جمموع.ال�ضنوات.الثالث.مو�ضع.هذا.التقرير..

�يبني.التقرير.اأن.اأعلى.ن�ضبة.متويل.كانت.عام.1435ه�.حيث.بلغت.241100.ريال.�هو.العام.نف�ضه.الذي.متيز.باأعلى.ن�ضبة.اأبحاث.مقدمة.اإىل.املركز.)�ضواء.مقبولة.اأ�.مرفو�ضة(.
بينما.كان.العام.1433ه�.هو.االأقل.متوياًل.�هذا.طبيعي.نتيجة.عدم.�جود.م�ضاريع.مقدمة.اإىل.املركز..

جد�ل.رقم.).5.��.161.(.قيمة.التمويل.للم�ضاريع.البحثية.املمولة.�اجلارية.�املرفو�ضة.�املنتهية.
يف.مركز.البحوث.التعليم.االإ�ضالمي.من.عام.1433ه�.اإىل.1435ه�

ال�ض�نوات
املبلغ.املربوط

املجموع
1435.ه�1434.ه�1433.ه�

0.0568000.056800امل�ضاريع.البحثية.املمولة
0.0568000.056800امل�ضاريع.اجلارية

0.08033503027501106100امل�ضاريع.البحثية.املرفو�ضة
0.00.00.00.0امل�ضاريع.املنتهية

0.08601503027501162900املج�موع
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الأبحاث املن�شورة يف املوؤمترات العلمية:

• د..جمع���ان.عب���د.الق���ادر.الزه���راين..الن�ضر.االإلك���رت�ين.يف.جامعة.اأم.القرى:.العقبات.�احلل���ول..املوؤمتر.ال�ضعودي.ال���د�يل.الثاين.للن�ضر.العلم���ي.2015..جامعة.امللك.�ضعود،.	
الريا�س.من.28.اإىل.1436/12/30ه�.

• د..جمعان.عبد.القادر.الزهراين..الن�ضر.العلمي.�قواعد.البيانات." جامعة.اأم.القرى.اأمنوذجًا"..الند�ة.ال�ضابعة.امل�ضاحبة.لالجتماع.الع�ضرين.للجنة.ر�ؤ�ضاء.�مديري.اجلامعات.	
بد�ل.جمل�س.التعا�ن.اخلليجي..جامعة.الكويت.– الكويت.2014/10/15م.

اأن�شطة اأخرى ملركز بحوث التعليم الإ�شالمي :

من.�ضمن.اهتمامات.املركز.حتكيم.ر�ضائل.املاج�ضتري.�الدكتوراه.التي.تو�ضي.جلان.املناق�ضة.بطباعتها.متهيدها.لن�ضرها.على.نفقة.اجلامعة،.�قد.مت.خالل.
هذه.الفرتة.ن�ضر.عدد.ثمانية.ر�ضائل.علمية.بلغت.مكافاآت.الباحثني.مقدار.)92000(.اثنان.�ت�ضعون.األف.ري�ال.كانت.على.النحو.التايل:.

جد�ل.رقم.).5.��.162.(.ر�ضائل.املاج�ضتري.�الدكتوراه.التي.مت.حتكيمها.يف.مركز.بحوث.التعليم.االإ�ضالمي
املكافاأةالباحثعنوان.ر�ضائل.املاج�ضتري.�الدكتوراهم
8.000حممد.بن.رزيق.قبل.الرحيليبع�س.املبادئ.الرتبوية.امل�ضتنبطة.من.ق�ضة.يو�ضف.عليه.ال�ضالة.�ال�ضالم1
8.000اأحمد.بن.علي.عمر.الزيلعيامل�ضام�ني.الت�ربوية.امل�ضتنبطة.من.�ضورة.الفاحت�ة.�تطبي�قاتها.الرتبوية2
8.000اأمرية.اأحمد.باهميمد�ر.الت�رب�ي�ة.االإ�ض��الم�ي�ة.يف.مواجهة.حتديات.العنف.االأ�ضري3
8.000ح�ضن.ع�و�س.ال�ض��هرياأث�ر.االأح��الف.على.الدع�وة.�ال�د�لة.االإ�ضالمية.يف.عهد.الر�ضول.�ضلى.الله.عليه.��ضلم4
15.000ط�الل.عق�يل.اخل����ي�ريتفع�يل.ال�رتبية.االإع�المية.يف.املرحلة.اجلامع�ية.م�ن.�ج�هة.نظ��ر.اأع��ض��اء.ه�ي�ئة.ال�ت��دري�س.يف.اجلامع�ات.ال�ضع�ودية5
15.000هدى.�ضالح..ال�ضميمريا�ضرتاتيجيات.التدخل.للحد.من.اأمناط.اإ�ضاءة.معاملة.االأبناء.لدى.عينة.من.طالبات.املرحلة.املتو�ضطة.مبدينة.مكة.املكرمة6
15.000رحاب.عبد.ال�ضالم.مكياخلطاب.الرتبوي.للمراأة.يف.القراآن.الكرمي.مع.ت�ضور.مقرتح.للتطبيق.يف.التعليم.اجلامعي7
15.000ر��ضة.حممد.من�ضيد�ر.املراأة.امل�ضلمة.يف.التنمية.يف.�ضوء.االجتاهات.املعا�ضرة8

92.000املجموع

اخلطط امل�شتقبلية:
• اإقامة.الند�ات.�املحا�ضرات.��ر�س.العمل..	

• طباعة.املطويات.املتعلقة.باملركز.�اأعماله.�توزيعها.	

• االإعالن.عن.املركز.�تفعيل.االإجراءات.عرب.املوقع.االإلكرت�ين.للجامعة.	

• حتديد.االأ�لويات.البحثية.املتعلقة.بالتعليم.االإ�ضالمي.�تاأ�ضيله.	
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خام�شًا : معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية

الروؤية:

اأن.يك���ون.معه���د.البح���وث.�الدرا�ض���ات.اال�ضت�ضارية.مركز.خربات.�طني���ة.ذ�.�ضمعة.عاملية.يف.جمال.نقل.املعرف���ة.�تقدمي.الدرا�ضات.�اخلدم���ات.اال�ضت�ضارية.�التدريب.املهني.
للقطاع.العام.�اخلا�س.�املجتمع.

الر�شالة:

تق���دمي.الدرا�ض���ات.�اخلدم���ات.اال�ضت�ضارية.�التدريب.املهني.املعتمد؛.بهدف.نقل.املعرف���ة.للم�ضتفيدين.مبفهوم.القطاع.اخلا�س.�بجودة.عالية.من.خالل.توظيف.اإمكانات.جامعة.
اأم.القرى.الب�ضرية.�املادية.�املعرفية.�بناء.ال�ضراكات.اال�ضرتاتيجية.حمليًا.�د�ليًا.

الأهداف:

• رفع.م�ضتوى.اإ�ضهام.اجلامعة.يف.اإجناز.خطط.التنمية.�بناء.جمتمع.املعرفة.	

• توثيق.�ضالت.اجلامعة.مبوؤ�ض�ضات.القطاع.اخلا�س.�العام.�املجتمع.	

• توفري.�تو�ضيع.�ضراكات.اجلامعة.�اأن�ضطتها.�خدماتها.البحثية.�اال�ضت�ضارية.�املعرفية،.�التدريب.املهني.للم�ضتفيدين.حمليًا.�د�ليًا؛.مبا.يحقق.ر�ؤية.املعهد..	

• تنمية.�تنويع.موارد.اجلامعة.من.االأعمال.التعاقدية.يف.نقل.املعرفة.�ما.يت�ضل.بها.	

• اأن.ي�ضبح.املعهد.جهة.اعتماد.مهني.للعديد.من.الد�رات.التخ�ض�ضية.	

• توفري.بيئة.عمل.احرتافية.مع.امل�ضتفيدين،.تتمركز.حول.مقدرتنا.كفريق.�احد.على.بلورة.املبادرات،.�جتا�ز.التحديات،.�حتويلها.اإىل.اإجنازات.	
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القيم :

• العمل.اجلماعي.بر�ح.الفريق.الواحد.	

• ال�ضفافية.�العدالة.االإدارية.�االأمانة.املالية.�العلمية.	

• االلتزام.مب�ضاعدة.عمالئنا.يف.حتقيق.اأهدافهم.	

• حتمل.م�ضئولية.اأعمالنا.�تعزيز.التفوق.	

• قبول.احللول.�املنهجيات.املتعددة.�رعاية.االأفكار.االإبداعية.للح�ضول.على.اأف�ضل.النتائج.	

• اإجناز.العقود.طبقًا.ملعايري.الدقة.العلمية.�االحرتافية.�اجلدارة.ل�ضمان.اجلودة.	

• ت�ضخري.طاقاتنا.خلدمة.جمتمعنا.�عمالئنا.	

منهجية العمل:

نعمل.ب�ضكل.�ثيق.مع.�ضركائنا.يف.القطاع.العام.�اخلا�س.�املجتمع.�ن�ضاركهم.البناء.�التطوير.�العمل.�ضويا؛.الإيجاد.احللول.املنا�ضبة.من.خالل.منهجية.
�ا�ضحة.مبنية.على.التايل:

1. التحليل.املبني.على.احلقائق.�الرباهني..

2. االأ�ضاليب.التنفيذية.املنا�ضبة..

3. ت�ضهيل.عقد.ال�ضراكات.الداخلية.�اخلارجية.للم�ضتفيدين.مبا.يحقق.تطلعاتهم..

4. اإيجاد.حلول.قابلة.للتنفيذ..

5. توفري.التدريب.�االحتياجات.الالزمة.لدعم.االعتماد.املهني..
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اخلدمات التي يقدمها معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية:

يقدم.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.اخلدمات.التالية:

1. اخلدمات.اال�ضت�ضارية..

2. خدمات.دعم.االعتماد.املهني..

فريق العمل مبعهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية )الوكالت(

ينبث����ق.جن����اح.معه����د.البح�وث.�الدرا�ض�ات.اال�ضت�ضارية.م�ن.امل�وارد.الب�ض�رية.الت�ي.ت�ض�م.اأع�ض�اء.م�ن.هيئ����ة.التدري��س.�موظفي��ن.حمرتفي��ن.اأكف��اء.عل��ى.اأعل��ى.درجات.التدريب.

م�����ن.ذ�ي.امله���ارات.املتنوع���ة.فمجاالت.تقني��ة.املعلوم�����ات.�اإدارة.االأعمال.�اإدارة.امل�ض�اريع.�اال�ضت�ض���ارات.�املحا�ض�بة.�املالي�ة.�العاق�ات.العام�ة.�االإع���الم..اإن.التن�ض�يق.اجلي�د.

�ال�ض�رعة.ف�ي.اأداء.االأعمال.هم�ا.�ض�مة.فري�ق.العم�ل.مبعه�د.البح�وث.�الدرا�ض�ات.اال�ضت�ضارية.ف�ي.جامع��ة.اأم.الق��رى؛.�ذل��ك.للم�ض��اعدة.ف��ي.حتقي��ق.النم��و.�النج��اح.عل��ى.امل��دى.
البعي��د..

�ي�ض�رف.عل�ى.معه�د.البح�وث.�الدرا�ض�ات.اال�ضت�ضارية.معال�ي.مدي�ر.اجلامع�ة.��ض�عادة.�كي�ل.اجلامع�ة.لالأعمال.�االإبداع.املعرف�ي،.�يدي�ر.املعه�د.بوكاالته.الرئي�ض�ة.عمي�د.معه�د.
البح�وث.�الدرا�ض�ات.اال�ضت�ضارية.

وكالت املعهد:

• �كالة.املعهد.للدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.	

• �كالة.املعهد.للتطوير.�تنفيذ.االأعمال.	

• �كالة.املعهد.لدعم.االعتماد.املهني.	

• �كالة.املعهد.لل�ضوؤ�ن.االإدارية.�املالية.	

• �كالة.املعهد.)ل�ضطر.الطالبات(.	
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اخلدمات والدرا�شات ال�شت�شارية :

يتيح.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.بجامعة.اأم.القرى.جلميع.القطاعات.اال�ضتفادة.من.اإمكانيات.اجلامعة،.�خا�ضًة.املوارد.�اخلربات.الب�ضرية.املتمثلة.يف.اأع�ضاء.هيئة.

التدري����س،.الذي���ن.يف���وق.عدده���م.خم�ضة.اآالف.اأ�ضتاذًا.جامعيًا.يف.تخ�ض�ضات.علمية.�مهنية.متنوعة..�تقدم.اخلدمات.�ف���ق.اأ�ض�س.تعاقدية.ت�ضمن.نقل.املعرفة..�تعد.�كالة.املعهد.

للدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.اجلهة.التنفيذية.التي.تتوىل.اإبرام.العقود،.�اإدارة.امل�ضاريع.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية،.�اإدارة.مكاتب.اخلربة،.�اإدارة.خدمات.امل�ضت�ضارين.املتفرغني.�غري.
املتفرغني..

�ت�ضعى.اإىل.تفعيل.املهام.املناطة.برباجمها،.�تذليل.جميع.العقبات.التي.تواجه.م�ضرية.نقل.املعرفة،.�اخلدمات.املقدمة.على.النحو.التايل:.

1. اال�ضت�ضارة.املتفرغة..

2. اال�ضت�ضارة.غري.املتفرغة..

3. الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية..

4. مكاتب.اخلربة..

5. البحوث.اال�ضت�ضارية.املدعومة.)برنامج.�ضابك(..

6. املالية.�االإدارية..

ال�شت�شارة املتفرغة:

هي.ا�ضت�ضارة.يقدمها.من�ضوبو.اجلامعة.للجهات.امل�ضتفيدة،.�التي.تطلب.اال�ضتفادة.من.خرباتهم.يف.اأحد.املجاالت.التي.تتميز.بها.جامعة.اأم.القرى،.�حتقق.اأهداف.اال�ضت�ضارة.
عن.طريق.م�ضت�ضار.متفرغ.لدى.اجلهة.امل�ضتفيدة.

�حي���ث.اإن.الكث���ري.م���ن.اجله���ات.اخلارجية.حتت���اج.اإىل.اال�ضت�ضارات.لتطوير.العم���ل.فيها؛.نظرًا.ملا.تتطلبه.مراح���ل.التطوير.من.خطط.�برامج،.حتت���اج.اإىل.خربات.خارجية.يف.
تخ�ض�ضات.قد.ال.تتوفر.يف.اجلهة.نف�ضها،.اأ�.الرغبة.يف.القيام.بالعمل.من.قبل.اأطراف.خارجية.يتقيد.بتطبيق.املعايري؛.د�ن.التاأثر.بظر�ف.البيئة.الداخلية.
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اجلهات امل�شتفيدة من خدمات امل�شت�شارين املتفرغني :

• �زارة.التعليم.العايل.	
• امللحقية.الثقافية.يف.م�ضر.	
• امللحقية.الثقافية.يف.�ضنغافورة.	
• امللحقية.الثقافية.يف.كندا.	
• امللحقية.الثقافية.يف.اأ�ضرتاليا.	

• امللحقية.الثقافية.يف.ماليزيا.	
• امللحقية.الثقافية.يف.فرن�ضا.	
• امللحقية.الثقافية.يف.اأمريكا.	
• امللحقية.الثقافية.يف.بريطانيا.	
• امللحقية.الثقافية.يف.نيوزلندا.	

• �زارة.احلج.	
• اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.	
• اأمانة.جدة.	
• كلية.البرتجي.الطبية..	
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عدد امل�شت�شارين املتفرغني واجلهات امل�شتفيدة من خدماتهم: 

هن���اك.ع���دد.م���ن.اجله���ات.احلكومية.�اخلا�ضة.التي.تعا�ن.معها.معه���د.البحوث.�ال�درا�ض�ات.اال�ض�ت�ض�ارية،.�ق�����دم.له�ا.خ�دم��ات.امل��ضت��ض�ارين.امل�تف�رغ���ني.�الذي.يق�در...ب�.)25(.
م�ضت�ضارًا.خالل.العام.1428ه�.�حتى.عام.1435ه�.

جد�ل.رقم.).5.��.163.(.عدد.امل�ضت�ضارين.املتفرغني..خالل.العام.1428ه�.�حتى.عام.1435ه�

عدد.امل�ضت�ضاريناجلهةم

20�زارة.التعليم.العايل1
3كلية.البرتجي.الطبية2
1اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة3
1اأمانة.حمافظة.جدة4

25املجموع

خدمات ال�شت�شارة غري املتفرغة:

ا�ضت�ض���ارة.يقدمه���ا.من�ضوب���و.اجلامع���ة.للجه���ات.احلكومية.�اخلا�ضة،.�التي.تطل���ب.اال�ضتفادة.من.خرباتهم.يف.اأحد.املج���االت.التي.تتميز.بها.جامع���ة.اأم.القرى،.�حتقق.اأهداف.
اال�ضت�ضارة؛.عن.طريق.م�ضت�ضار.غري.متفرغ.لدى.اجلهة.امل�ضتفيدة،.�ذلك.مبا.ال.يخل.بالتزامات.ع�ضو.هيئة.التدري�س.االأكادميية.
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عدد امل�شت�شارين غري املتفرغني ح�شب ال�شنوات:

مت.اإح�ض���اء.ع���دد.امل�ضت�ضاري���ن.غ���ري.املتفرغني.من.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.بجامعة.اأم.القرى؛.الذين.ا�ضتفادت.م���ن.خرباتهم.اجلهات.احلكومية.�اخلا�ضة،.�قد.بلغ.اأعلى.عدد.لهم.
يف.عام.1435ه�.�يقدر.ب�.)108(.م�ضت�ضارًا.

جد�ل.رقم.).5.��.164.(.عدد.امل�ضت�ضارين.غري.املتفرغني.من.عام.1433ه�.�حتى.عام.1435ه�
عدد.العقودال�ضنةم
14333ه�1
143483ه�2
1435108ه�3
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اجلهات امل�شتفيدة من خدمات امل�شت�شارين املتفرغني:
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امل�شاريع ال�شت�شارية التي نفذها املعهد: )�شابقة الأعمال( :

جد�ل.رقم.).5.��.165.(.امل�ضاريع.اال�ضت�ضارية.التي.نفذها.املعهد.لعدد.من.القطاعات.احلكومية.�اخلا�ضة.�العامة.�اخلارجية.
مب�ضاركة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.من.جامعة.اأم.القرى.باختالف.التخ�ض�ضات

اجلهة.امل�ضتفيدةا�ضم.امل�ضر�عم

هيئة.تطوير.املدينةتقدمي.خدمات.ا�ضت�ضارية.يف.جمال.تقنية.املعلومات1
مدينة.امللك.عبدالله.للطاقة.الذرية.�املتجدةت�ضميم.املخطط.الرئي�ضي.ملدينة.امللك.عبدالله.للطاقة.الذرية.�املتجددة2
جامعة.امللك.فهد.للبرت�ل.�املعادناإجراء.البحوث.امل�ضرتكة.يف.اأبحاث.الطاقة.املتجددة3
اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةتقدمي.اخلدمات.اال�ضت�ضارية.يف.جمال.اإدارة.تخطيط.موارد.االأعمال4
اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةخدمات.ا�ضت�ضارية.لنظم.املعلومات.اجلغرافية5
مكتبة.امللك.عبدالعزيز.العامةكتيبات.مكتبة.امللك.عبد.العزيز.العامة6
اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةعقد.خدمات.ا�ضت�ضارية.يف.جمال.تطوير.كفاءة.�قدرات.املوارد.الب�ضرية7
هيئة.االت�ضاالت.�تقنية.املعلوماتاإجراء.قيا�ضات.ميدانية.مل�ضتويات.االإ�ضعاع.باملنطقة.الغربية.��.املرحلة.ال�ضابعة8
جامعة.الباحةخدمات.ا�ضت�ضارية.لتطوير.مقررين.درا�ضيني.بال�ضنة.التح�ضريية.بجامعة.الباحة9
اإدارة.امل�ضاريع.بجامعة.اأم.القرىخدمات.هند�ضية.ا�ضت�ضارية.لت�ضميم.االإ�ضكان.اجلامعي.)اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.��.متري�س.��.طالب.��.طالبات(10
موؤ�ض�ضة.ال�ضيخ.�ضليمان.بن.عبد.العزيز.الراجحي.اخلرييةاحتياجات.اجلمعيات.اخلريية.اخلا�س.مبكتب.بيت.خربة.الرب.للدرا�ضات.�اال�ضت�ضارات.االإن�ضانية.�خطة.ا�ضرتاتيجية.مقرتحة.ملواجهتها11
�زارة.ال�ضوؤ�ن.االجتماعيةال�ضراكات.االجتماعية.بني.ال�ضمان.االجتماعي.�املوؤ�ض�ضات.احلكومية.�االأهلية.�مدى.ا�ضتفادة.م�ضتفيدي.ال�ضمان.االجتماعي.من.خدماتها12
�ضركة.بناء.القيم.املحد�دةعقد.تقدمي.خدمات.ا�ضت�ضارية.ل�ضركة.بناء.القيم.املحد�دة13
اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضةعقد.ا�ضت�ضاري.للجنة.العلمية.ملتابعة.اال�ضتك�ضاف.احل�ضري.�املكافحة.مبكة.املكرمة.�القرى.التابعة.لها14
هيئة.االت�ضاالت.�تقنية.املعلوماتعقد.اإجراء.قيا�ضات.ميدانية.جلودة.خدمات.االت�ضاالت.املتنقلة.يف.منطقة.مكة.املكرمة.�املناطق.االأخرى.باململكة15
اأمانة.الطائف.-.مكتب.دحالن.لال�ضت�ضاراتم�ضر�ع.ا�ضت�ضاري.يف.اأنظمة.املعلومات.اجلغرافية16

م�شروع اإجراء قيا�شات ميدانية مل�شتويات الإ�شعاع باملنطقة الغربية :

مت.امل�ضر�ع.بال�ضراكة.مع.هيئة.االت�ضاالت.�تقنية.املعلومات.يف.اململكة.العربية.ال�ضعودية.للقيام.بقيا�ضات.�ضدة.االإ�ضعاعات.الكهر�مغناطي�ضية.ال�ضادرة.من.اأبراج.االت�ضاالت.

�التاأك���د.م���ن.مطابقته���ا.للوائح.�النظم.املو�ضوعة.من.الهيئ���ة..تلزم.الهيئة.كل.مقدمي.اخلدمات.الهاتفية.مب�ضتوي.اأعلى.من.االإ�ضعاع���ات.الكهر�مغناطي�ضية.�التي.ت�ضدرها.هذه.

االأب���راج.�تر�ض���ل.الهيئ���ة.ب�ض���ورة.د�رة.فرق.ميدانية.للتاأكد.من.ذل���ك..مت.��ضح.النظم.�اللوائح.مل�ضتويات.اال�ضعاعات.من.قبل.هيئة.االت�ض���االت.�تقنية.املعلومات.بعد.درا�ضات.

متاأني���ة.�ر�ع���ي.فيه���ا.كل.االأبح���اث.�االنظمة.املتبعة.عامليًا.ل�ضم���ان.�ضالمة.االأفراد.من.االأخطار.الناجمة.ع���ن.االإفراط.يف.التعر�س.لالأ�ضعة.ال�ضارة..نط���اق.عمل.فريق.جامعة.اأم.

الق���رى.يت�ضم���ن.قيا����س.�ضدة.االإ�ضعاع.ملواقع.خمتاره.من.قبل.الهيئة.عن.طريق.ت�ضجيل.قي���م.االإ�ضعاعات.حول.املوقع.با�ضتخدام.اأجهزة.خا�ضة.�حتديد.النقطة.ذات.اأعلى.معدل.

اإ�ضع���اع..اأي�ض���ا.يق���وم.الفري���ق.بالتاأك���د.من.اأن.املوقع.حممي.من.دخول.االأفراد.الغري.م�ض���رح.لهم.�يقوم.برفع.تقرير.خا�س.بكل.موقع..باالإ�ضاف���ة.اإىل.ذلك.فان.فريق.جامعة.اأم.

الق���رى.مكل���ف.باال�ضتجاب���ة.ل�ضكا�ى.االأفراد.اأ�.طلباتهم.للتاأكد.من.عدم.�جود.اأ�ضرار.م���ن.اأبراج.االت�ضاالت.املجا�رة.حيث.يتم.عمل.القيا�ضات.امليدانية.املنا�ضبة.�رفع.تقارير.
عن.احلالة.لهيئة.االت�ضاالت.
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م�شروع تنفيذ عقد و�شع برنامج درا�شي تفاعلي اإلكرتوين :

ملادتي.)ريادة.االأعمال.��.مهارات.االت�ضال(.ا�ضتفاد.من.هذا.امل�ضر�ع.طالب.�طالبات.كلية.اإدارة.االأعمال.�ال�ضنة.التح�ضريية.بجامعة.الباحة.

م�شروع بحث جمموعة حلول لالإجابة على الأ�شئلة الطارئة باحلرم املكي :

حر�ض���ًا.عل���ى.تق���دمي.ر�ؤي���ة.متكاملة.ملا.ينبغي.اأن.يكون.عليه.نظ���ام.اال�ضتعالم.�االإر�ضاد.للحرم.املكي.ال�ضري���ف،.�العمل.على.تي�ضري.التعامل.مع.حج���م.االأ�ضئلة.�اال�ضتف�ضارات.

ل���دى.ال���ز�ار.ح���ني.��ضولهم.اإىل.امل�ضجد.احلرام،.عمدت.الدرا�ضة.اإىل.م�ضح.�ضامل.خلدمات.اال�ضتعالم.املختلف���ة.�املتدا�لة.عامليًا.لندرة.املعايري.املالئمة.للحرم،.مع.تبيان.اأهمية.

الطرق.اال�ضتباقية.)Proactive Measures(.لتقدمي.�تقييم.الطرق.�الو�ضائل.التي.ميكن.اأن.تخدم.ت�ضا�ؤالت.الز�ار.داخل.امل�ضجد.احلرام.حني.��ضولهم.اإليه.لتاأدية.
�ضعائرهم..لو�ضع.نظام.ا�ضتعالمات.لالإجابة.عن.اأ�ضئلة.الز�ار.

م�شروع »التطوير ال�شرتاتيجي واملوؤ�ش�شي ملعهد احلرم املكي« :

جاء.د�ر.املعهد.من.خالل.مكاتب.اخلربة.يف.اإعداد.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.للمعهد.�التي.�ضملت:

1. بن���اء.املنظوم���ة.اال�ضرتاتيجية.)الر�ؤية،.الر�ضالة،.االأبعاد.اال�ضرتاتيجية،.الغايات.اال�ضرتاتيجية،.االأهداف.اال�ضرتاتيجية،.تف�ضيل.االأهداف.اال�ضرتاتيجية.���ضع.معايري.قيا�س..
االأداء.املناظرة.لها،.تف�ضيل.املبادرات.الالزمة.لتحقيق.االأهداف.اال�ضرتاتيجية،.ر�ضم.اخلريطة.اال�ضرتاتيجية.املتكاملة.ملعهد.احلرم(.

2. بن���اء.املنظوم���ة.املوؤ�ض�ضي���ة.)الهيكل.التنظيمي،.بطاقات.الو�ضف.الوظيفي.جلميع.الوظائف.التي.ي�ضمله���ا.الهيكل.التنظيمي.اجلديد،.دليل.االإجراءات.ال�ضامل،.دليل.ال�ضالحيات..
ال�ضامل،.دليل.اجلودة.ال�ضامل(.

م�شروع اأ�شعار حج الداخل: امل�شكلة والعالج :

�فقًا.للتعميد.ال�ضادر.من.�زارة.احلج،.عملت.الدرا�ضة.للوقوف.على.حقيقة.��ضع.اأ�ضعار.حج.الداخل،.�ا�ضتجالء.الو�ضع.الراهن.للخدمات.التي.تقدمها.�ضركات.�موؤ�ض�ضات.

حج���اج.الداخ���ل،.�اإيج���اد.ال�ضب���ل.املنا�ضب���ة.للو�ضول.اإىل.اآلية.توائم.بني.رغبة.املواطنني.�املقيمني.اململكة.على.اأداء.حج.ب�ض���كل.�ضحيح.اآمن.مي�ضر.؛..ب�ضعر.منخف�س.�قلة.كلفة.،.
�بني.رغبة.�ضركات.�موؤ�ض�ضات.حجاج.الداخل.يف.تقدمي.خدمات.متميزة.،.�احل�ضول.على.ربح.معقول.نتيجة.القيام.بهذا.الن�ضاط.
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م�شروع اإن�شاء »مركز تنظيم وتنمية العمل اخلريي يف احلج والعمرة والزيارة« :

مت.ا�ضتب���اق.امل�ض���ر�ع.بتنفي���ذ.�ر�ضة.عمل.�ضمت.العديد.من.املوؤ�ض�ضات.�الهيئات.�االأف���راد.العاملني.يف.جمال.العمل.اخلريي،.لتو�ضيح.مدى.اأهمية.جمع.االأن�ضطة.اخلريية.يف.

احلج.�العمرة.�الزيارة.يف.بوتقة.�احدة.متناغمة،.تعمل.يف.اإطار.خطة.ا�ضرتاتيجية.�ضاملة.تراعي.اأ�لويات.املجتمع.امل�ضتهدف.من.العمل.اخلريي،.�تراعي.اعتبارات.الزمان.
�املكان،.�اأن.يكون.لهذه.املظلة.ر�ؤية.�ر�ضالة.�اأهداف.ا�ضرتاتيجية.معلومة.

م�شروع بحث »امل�شببات وبدائل العالج مل�شكلة احلالقة يف احلج« :

يف.�ضبي���ل.مواجه���ة.م�ضكل���ة.احلالق���ة.يف.احلج.�الع�ضوائي���ة.فيها.�االأثار.ال�ضلبية.مت.التواف���ق.بني.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ض���ة.�معهد.البحوث.اال�ضت�ضارية.ممث���اًل.يف.مكتب.مثابة.

لال�ضت�ضارات.االإدارية.�بال�ضراكة.مع.كل.من:.موؤ�ض�ضة.عبد.الرحمن.بن.�ضالح.الراجحي.�عائلته.اخلريية.�موؤ�ض�ضة.�ضامل.اأحمر.باحلمر.اخلريية،.للقيام.ببحث.يتعلق.مب�ضببات.
�بدائل.العالج.للم�ضاكل.املرتبطة.باحلالقة.يف.احلج،.���ضع.حلول.ملواجهة.تلك.امل�ضببات.

م�شروع دورات علمية متخ�ش�شة يف اأمن املعلومات :

مت.تنفيذ.امل�ضر�ع.ملوؤ�ض�ضة.هند�ضة.االإلكرت�نيات.بالتعا�ن.مع.مكتب.االجتاهات.املتقدمة.يف.اأمن.�تقنية.املعلومات.لتقدمي:

1. د�رة.علمية.يف.اجلرب.�نظرية.االأرقام.يف.اأمن.املعلومات..

2. د�رة.علمية.يف.اأمن.املعلومات.�الت�ضفري..

3. اإعطاء.د�رة.علمية.يف.تنفيذ.بر�توكوالت.اأمن.املعلومات..

م�شروع خدمات ا�شت�شارية للبنية التحتية لتقنية املعلومات ومركز البيانات :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع.للغرف���ة.التجارية.ال�ضناعية.مبكة.املكرمة.بالتعا�ن.مع.مكتب.االجتاهات.املتقدم���ة.يف.اأمن.�تقنية.املعلومات.لتقدمي.درا�ضة.ت�ضاند.الغرفة.التجارية.ال�ضناعية.

مبكة.املكرمة.يف.اختيار.املنتجات.العاملية.االأف�ضل.للبنية.التحتية.لتقنية.املعلومات.)ال�ضبكات(،.�التاأكد.من.التخطيط.العام.للبنية.التحتية،.جتهيز.كرا�ضة.ال�ضر�ط.�املوا�ضفات.

ملركز.البيانات.)Data Center(.بالغرفة.التجارية.ال�ضناعية.مبكة.املكرمة.باملقر.اجلديد،.تقييم.العر��س.املقدمة.ملركز.البيانات.بالغرفة.التجارية.ال�ضناعية.مبكة.املكرمة.
باملقر.اجلديد.
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م�شروع اخلدمات ال�شت�شارية ل�شبكة احلا�شب الآيل :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع.للغرف���ة.التجارية.ال�ضناعية.مبكة.املكرمة.بالتعا�ن.مع.مكتب.االجتاهات.املتقدم���ة.يف.اأمن.�تقنية.املعلومات.لتقدمي.درا�ضة.ت�ضاند.الغرفة.التجارية.ال�ضناعية.

مبك���ة.املكرم���ة.يف.فح����س.�ضبك���ة.احلا�ض���ب.االآيل.مببنى.الغرف���ة.�ا�ضتك�ض���اف.االأخطاء.�اقرتاح.احلل���ول.املنا�ضبة.�تنفيذه���ا.�تدريب.فريق.تقني���ة.املعلومات.بالغرف���ة.التجارية.
ال�ضناعية.مبكة.املكرمة.على.اإدارة.�ضبكة.احلا�ضب.االآيل.ثم.مراقبة.اأداء.ال�ضبكة.��ضيانتها.لكامل.فرتة.العقد.

م�شروع اخلدمات ال�شت�شارية لإعداد املوا�شفات اخلا�شة بخوادم و�شبكة املعلومات ملبنى الأمانة اجلديد بالكعكية :

مت.تنفيذ.امل�ضر�ع.الأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.بالتعا�ن.مع.مكتب.االجتاهات.املتقدمة.الإعداد.ما.يلي:.

1. كرا�ضة.املوا�ضفات.لقاعة.خوادم.املعلومات..

2. كرا�ضة.املوا�ضفات.ل�ضبكة.املعلومات..

3. كرا�ضة.املوا�ضفات.للتدقيق.االأمني.ملركز.تقنية.املعلومات.احلايل..

م�شروع البوابة الإلكرتونية للعمل اخلريي مبنطقة املدينة املنورة :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع.ملجل����س.التن�ضي���ق.ب���ني.اجلمعي���ات.اخلريية.مبنطق���ة.املدينة.املن���ورة.»تن�ضي���ق«.بالتعا�ن.مع.مكت���ب.االجتاه���ات.املتقدمة.�كان���ت.املخرجات......................................
على.النحو.التايل:

1. اإعداد.�كتابة.كرا�ضة.املوا�ضفات.اخلا�ضة.بالبوابة.االإلكرت�نية.للعمل.اخلريي.مبنطقة.املدينة.املنورة..

2. مرا�ضلة.ال�ضركات.التي.�ضري�ضحها.الطرف.االأ�ل.باالإ�ضافة.اإىل.�ضركات.اأخرى.متخ�ض�ضة.يقرتحها.الطرف.الثاين.من.خالل.خرباته،.�ذلك.لتلقي.عر��س.تنفيذ.البوابة.االإلكرت�نية..

3. تلقي.العر��س.من.ال�ضركات.التي.�ضتتم.مرا�ضلتها..

4. مقارنة.العر��س.املقدمة.�اختيار.العر�س.االأف�ضل.�فق.معايري.حمددة.م�ضبقًا..

5. متابعة.التنفيذ.�اختبار.�ا�ضتالم.امل�ضر�ع.�التاأكد.من.مطابقته.للموا�ضفات..



425 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

م�شروع �شبط جودة الأداء »�شناديق النفايات ال�شاغطة وخمازن النفايات الأر�شية« خالل مو�شم احلج :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع..الأمان���ة.العا�ضم���ة.املقد�ضة.بالتعا�ن.م���ع.مكتب.البيئيون.للدرا�ض���ات.�اال�ضت�ضارات.البيئية.�ال�ضحي���ة.�.يعترب.نظام.التخزين.املوؤق���ت.للنفايات.يف.املخازن.

االأر�ضية.�ال�ضناديق.ال�ضاغطة.اإحدى.اال�ضرتاتيجيات.الهامة.التي.��ضعتها.اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة.يف.خطة.اأعمال.نظافة.م�ضعر.منى.�ذلك.نظرًا.ل�ضعوبة.نقل.النفايات.املتولدة.

خارج.م�ضعر.منى.اأثناء.فرتة.الذر�ة.يف.مو�ضم.احلج.حيث.يوجد.مب�ضعر.منى.ما.يقارب.1634.�ضند�ق.�ضاغط.�هي.عبارة.عن.�ضناديق.�ضطحية.ب�ضعة.20.مرت.مكعب.تعمل.
بالكهرباء.�ت�ضتخدم.للتجميع.�التخزين.املوؤقت.للنفايات.�هي.موزعة.داخل.�خارج.خميمات.احلجاج.�من.ثم.يتم.نقلها.اإىل.املرمى.العام.بعد.مو�ضم.احلج.لتفريغ.حمتوياتها.

م�شروع اإعداد اأطل�س رقمي ملدينة مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�شة :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع.الأمان���ة.العا�ضمة.املقد�ضة.�كانت.املخرجات.اإعداد.خرائط.تف�ضيلي���ة.ملدينة.مكة.املكرمة.��ضي�ضاهم.امل�ضر�ع.ب�ضكل.كبري.يف.بناء.قاعدة.بيانات.ي�ضتفاد.منها.

يف.تنفي���ذ.خمتل���ف.امل�ضاري���ع،.�اأي�ض���ًا.لال�ضتفادة.منها.يف.النواحي.البحثي���ة.�التخطيطية.�الدرا�ضات.التطويري���ة،.�من.املمكن.اأن.يتم.ا�ضتخدامه.م���ن.قبل.املهتمني.�اأ�ضحاب.
العالقة........................مثل.اجلامعات.�مراكز.االأبحاث.

امل�شروع ال�شت�شاري لتقييم خارطة الأ�شا�س واأنظمة املعلومات اجلغرافية :

مت.تنفي���ذ.امل�ض���ر�ع.م���ع.�ضرك���ة.دح���الن.لال�ضت�ض���ارات.االإداري���ة.�اأمان���ة.الطائ���ف.بالتع���ا�ن.م���ع.مكت���ب.النظ���م.اجلغرافي���ة.املبتك���رة.لتقيي���م.الطبق���ات.................................................
اجلغرافية.اخلا�ضة.ب�:

1. حد�د.االأحياء..

2. حد�د.البلديات..

3. حد�د.املراكز..

4. الطرق.�ال�ضوارع..

5. املعامل.الرئي�ضية.�غريها..

6. املكت�ضف.اجلغرايف..

7. الربط.االآيل.الأنظمة.احلفريات.�رخ�س.البناء..
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م�شروع »بحث« حلول ق�شرية الأجل لزيادة الطاقة ال�شتيعابية يف امل�شاعر املقد�شة :

بعي���دًا.ع���ن.احلل���ول.الفني���ة.�االإن�ضائية.طويلة.االأجل.تاأتي.اأهمية.البحث.يف.حتديد.فئ���ة.احللول.املثلى.التي.ميكن.اأن.ت�ضهم.يف.رفع.الطاق���ة.اال�ضتيعابية.للم�ضاعر.ال.�ضيما.م�ضعر.

من���ى،.م���ن.خ���الل.الوقوف.على.الو�ض���ع.الراهن.���ضع.�ضورة.�ا�ضحة.لتو�ضيف.امل�ضكل���ة،.للو�ضول.اإىل.بدائل.ق�ضرية.االأجل.ميكن.تنفيذه���ا.�ضريعًا،.�امل�ضاعدة.على.حتقيق.
هدف.البحث،.لرفع.الطاقة.اال�ضتيعابية.للم�ضاعر.املقد�ضة.

اجلهات امل�شتفيدة من خدمات الدرا�شات ال�شت�شارية :

هيئة.تطوير.املدينة.املنورة



427 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

مكاتب اخلربة :

.مكات���ب.اخل���ربة.ه���و.تعزي���ز.مبداأ.ال�ضراك���ة.اال�ضرتاتيجية.بني.اجلامعة.�كاف���ة.�ضرائح.املجتمع،.�تطوي���ر.الكفاءات.املهني���ة.املتخ�ض�ضة.ملن�ضوبي.اجلامع���ة،.�توظيف.اإمكانيات.

اجلامعة.املختلفة.من.اأجل.حتويل.املعرفة.�اخلربة.املتوفرة.لدى.اجلامعة.�من�ضوبيها.اإىل.م�ضاريع.اقت�ضادية.ذات.عوائد.مالية؛.مما.ي�ضاهم.يف.تنمية.االإيرادات.الذاتية.للجامعة.

�من�ضوبيه���ا،.�اال�ضتف���ادة.م���ن.خ���ربات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.خارج.ح���د�د.اجلامعة؛.�لكن.حتت.مظلة.ر�ضمية،.�الدخول.بهم.اإىل.جم���ال.االأعمال.�االقت�ضاد؛.بتقدمي.

خدم���ات.علمي���ة.متخ�ض�ض���ة.تقوم.على.اأ�ض�س.ربحية.الإج���راء.درا�ضات.ا�ضت�ضارية،.اأ�.ت�ضميم.�تنفيذ.برامج.تدريبية.موجهة.لكافة.فئ���ات.املجتمع،.مع.احلفاظ.على.معايري.املهنة،.
��ضرية.البيانات.�املعلومات.

اأهداف مكاتب اخلربة :

ته���دف.مكات���ب.اخل���ربة.اإىل.اإث���راء.اخل���ربة،.�تق���دمي.خدم���ات.ا�ضت�ضاري���ة.�بحثي���ة.يف.جم���االت.اخت�ضا�ضاته���ا؛.مب���ا.يخ���دم.كاف���ة.�ضرائ���ح.املجتم���ع.�ذلك........................................
على.النحو.التايل:....

1. تقدمي.اخلدمات.العلمية.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.�البحثية.�العلمية.املتميزة.للمجتمع.يف.كافة.التخ�ض�ضات.�املجاالت،.�تعزيز.تطوير.مبداأ.ال�ضراكة.بني.اجلامعة.�املجتمع..

2. اإتاحة.الفر�ضة.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.لتقدمي.خدمات.علمية.�ا�ضت�ضارية،.�امل�ضاهمة.يف.بناء.االقت�ضاد.املعريف..

3. توثيق.ارتباط.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة؛.من.خالل.اإتاحة.الفر�ضة،.�توفري.احلوافز.املالية.للمتميزين.منهم؛.لالإفادة.�اال�ضتفادة.من.اأن�ضطة.املركز..

4. اإيجاد.فر�س.متميزة.تدعم.املمار�ضة.العملية.لدى.طالب.اجلامعة؛.مما.ي�ضاهم.يف.تنمية.قدراتهم.من.خالل.م�ضاريع.اخلدمات.العلمية.�اال�ضت�ضارية.التي.تقدمها.مكاتب.اخلربة..

5. توظيف.جتهيزات.�اإمكانيات.اجلامعة.االإدارية.�املالية.�املعملية.�املكتبية.مل�ضاندة.الربامج.التنموية.يف.القطاعني.العام.�اخلا�س،.�توفري.الدعم.الفني.املتخ�ض�س.من.املعامل..
�املختربات.�الور�س.اجلامعية.لها،.مع.تعوي�س.اجلامعة.عن.تكلفة.ا�ضتخدامها.من.عائدات.اخلدمة.العلمية.�اال�ضت�ضارية.لها.

6. تطوير.قدرات.الكفاءات.العلمية.�املهنية.املتخ�ض�ضة.يف.جماالت.املعرفة.املختلفة..

7. امل�ضاركة.يف.بناء.قطاع.اخلربة.�اخلدمات.اال�ضت�ضارية.الوطنية،.�تطوير.العمل.اال�ضت�ضاري.االأكادميي.خلدمة.االقت�ضاد.املحلي..

8. ت�ضجيع.الكفاءات.العلمية.على.م�ضايرة.التقدم.ال�ضريع.للعلم.�التقنية..

9. حتقيق.قيم.م�ضافة.للجهات.امل�ضتفيدة.ت�ضمل:..

..............-..احل�ضول.على.خدمة.ا�ضت�ضارية.متخ�ض�ضة.ذات.درجة.عالية.من.الكفاءة،.�بتكلفة.معقولة.

..............-..حماية.احلقوق.املالية.�الفكرية.ملختلف.االأطراف.
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عدد مكاتب اخلربة :

مت.اعتم���اد.ع���دد.م���ن.مكات���ب.اخل���ربة.من���ذ.ع���ام.1432ه����.اإىل.ع���ام.1435ه����؛.باخت���الف.التخ�ض�ض���ات.الت���ي.تخ���دم.املجتم���ع،.�ق���د.ب���داأت.ب����.)38(.مكتب���ًا؛.اإىل.اأن.بل���غ.اأعل���ى.........................................................................
عدد.لها.)93(.مكتبًا.يف.عام.1435ه�.

جد�ل.رقم.).5.��.166(.عدد.مكاتب.اخلربة.منذ.عام.1432ه�.اإىل.عام.1435ه�

عدد.مكاتب.اخلربة ال�ضنة م

38 1432ه� 1
74 1433ه� 2
93 1434ه� 3
93 1435ه� 4
109 1436ه� 5
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مكاتب اخلربة ح�شب املجالت :

تع���ددت.جم���االت.مكات���ب.اخل���ربة.باخت���الف.التخ�ض����س،.�ق���د.��ضل���ت.اأعاله���ا.جم���ال.الهند�ض���ة،.اإذ.بلغ���ت.)18(.مكتب���ًا،.�بل���غ.اأق���ل.ع���دد.منه���ا.يف.جم���ال.تقني���ة.املعلوم���ات....................................................................
��ضل.اإىل.)9(.مكاتب،.�اجلد�ل.التايل.يو�ضح.ذلك:

جد�ل.رقم.).5.��.167(.جماالت.مكاتب.اخلربة.باختالف.التخ�ض�ضات

العدد املجال م

18 املجاالت.الهند�ضية 1
9 جماالت.تقنية.املعلومات 2
16 املجاالت.ال�ضرعية.�االأنظمة 3
10 املجاالت.االإدارية.�املالية 4
13 املجاالت.الرتبوية 5
17 املجاالت.االجتماعية.�االإعالمية.�الرتجمة 6
10 املجاالت.ال�ضحية.�البيئية 7
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عدد عقود مكاتب اخلربة :

ابرم���ت.مكات���ب.اخل���ربة.يف.معه���د.البح���وث.�الدرا�ض���ات.اال�ضت�ضاري���ة.ع���ددًا.م���ن.العق���ود.املهم���ة.من���ذ.ع���ام.1432ه����.اإىل.ع���ام.1435ه����،.�اجل���اري.تنفيذه���ا.حت���ى.��ضل���ت........................................................................
اإىل.)2(.عقدًا.يف.عام.1435ه�.

جد�ل.رقم.).5.��.168.(.عدد.العقود.اجلاري.تنفيذها

عدد.العقود.اجلاري.تنفيذها ال�ضنة م

2 1432ه� 1

11 1433ه� 2

8 1434ه� 3

2 1435ه� 4
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عدد وقيمة العقود التي اأبرمتها مكاتب اخلربة :

بلغ.عدد.عقود.كلية.احلا�ضب.)5(.عقود،.�قد.بلغت.قيمة.عقود.معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.اأعلى.قيمة.عقد.من.بني.العقود،.�اجلد�ل.التايل.يو�ضح.ذلك:

جد�ل.رقم.).5.��.169.(..بيان.بعدد.�قيمة.العقود.التي.اأبرمتها.مكاتب.اخلربة
عدد.
الكلية.التابع.لها.املكتبا�ضم.بيت.اخلربة.الفعالةالعقود

كلية.احلا�ضب.االآيلاالجتاهات.املتقدمة.يف.اأمن.�تقنية.املعلومات5
كلية.الهند�ضةمكتب.االإبداع2
معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفنيالر�ؤية.لال�ضت�ضارات.يف.جمال.تقنية.املعلومات.�التقنيات.املتقدمة3
كلية.الهند�ضةمكتب.العامل.االأ�ل.للعمارة.�الهند�ضة1
كلية.الهند�ضةمركز.درا�ضات.االزدحام.�احلركة1
كلية.العلوم.االجتماعيةمكتب.جيوماتيكا1
كلية.العلوم.الطبيةاالإبداع.املعريف1
معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفنيالبيئيون.للدرا�ضات.�اال�ضت�ضارات.البيئية.�ال�ضحية2
كلية.ال�ضريعةمكتب.بيت.اخلربة.لال�ضت�ضارات.ال�ضرعية1
كلية.الرتبيةمكتب.بيت.اخلربة.للرتجمة1
كلية.الرتبيةتقنية.الت�ضنيع.الغذائي.�اجلودة1
كلية.الدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمةمكتب.مثابة.لال�ضت�ضارات.االإدارية.�االقت�ضادية.�النظامية.يف.احلج.�العمرة3
كلية.الرتبيةمكتب.بيت.اخلربة.لال�ضت�ضارات.املالية.�االإدارية1
معهد.خادم.احلرمني.ال�ضريفنيمكتب.العاملية.ل�ضحة.��ضالمة.الغذاء1
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اجلهات امل�شتفيدة من خدمات مكاتب اخلربة :

........................

مؤسسة هندسةمؤسسة تنسيق
االلكترونيات
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اخلدمات املالية والإدارية :

�تتمثل.اخلدمات.املالية.�االإدارية.يف.االآتي:

1. اإ�ض���دار.القوائ���م.املالي���ة.ال�ضنوي���ة.�الرب���ع.�ضنوي���ة.�التقاري���ر.ال�ضهري���ة؛.با�ضتخ���دام.اأح���دث.النظ���م.�الربام���ج.احلا�ضوبي���ة.الت���ي.تو�ض���ح.م���دى.حتقي���ق.اأه���داف.اخلط���ة......................................................
اال�ضرتاتيجية.املحددة.للمعهد..

2. االأعمال.املحا�ضبية.اخلا�ضة.بال�ضرف.�التح�ضيل.�اإ�ضدار.ال�ضيكات.�ت�ضويتها.�اإ�ضدار.ال�ضلف.�متابعة.�ضدادها.�تدقيقها...

3. اإ�ضدار.امليزانية.ال�ضنوية.للمعهد..

4. اإدارة.التربعات.�الهبات،.�حت�ضيلها،.�التعامل.مع.عمالء.املعهد.من.داخل.�خارج.اجلامعة...

5. اإدارة.املوارد.الب�ضرية.مبا.يف.ذلك.الر�اتب.اخلا�ضة.مبوظفي.املعهد.�اجلهات.�االإدارات.التي.ترتبط.مب�ضالح.م�ضرتكة.معه...

6. اخلدمات.املالية.اخلا�ضة.مب�ضاركة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.املوؤمترات.اخلارجية..

7. اخلدمات.االإدارية.�املالية.للند�ات.�املوؤمترات.�املكافاآت.التي.توجه.االإدارة.العليا.ب�ضرفها..

خدمات املعهد لدعم العتماد املهني :

يقدم.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.اخلدمات.�املنتجات.املطلوبة.للح�ضول.على.االعتمادات.املهنية؛.م�ضتثمرًا.االإمكانيات.�القدرات.املعرفية.املتوفرة.يف.اأع�ضاء.هيئة.

التدري�س.بجامعة.اأم.القرى،.�م�ضخرًا.ال�ضراكات.املربمة.مع.اجلامعات.�الهيئات.املحلية.�الد�لية؛.خلدمة.القطاع.املهني.�االأكادميي.�قطاع.االأعمال..�تعترب.املعهد.نواة.لكيان.
م�ضتقل.العتماد.مهني.احرتايف.للم�ضارات.املهنية.االأ�ضا�ضية:.الطبية.�الهند�ضية.�احلا�ضوبية..

فاله���دف.اال�ضرتاتيج���ي.ه���و.اإيجاد.جه���ة.م�ضتقلة.منبثقة.من.جامعة.اأم.القرى،.تقوم.باالعتم���اد.املهني.لالأفراد.يف.املوؤ�ض�ضات.احلكومية.�ال�ض���ركات.اخلا�ضة.لالرتقاء.مب�ضتوى.

مهني���ة.موظفيه���ا،.�ذل���ك.عل���ى.غ���رار.املوؤ�ض�ضة.العامة.للتدريب.التقني.�املهن���ي..فقام.املعهد.يف.عام.1435ه�.فق���ط.بتاأهيل.اأكرث.من.2000.ممار�س.�ضح���ي.بوزارة.ال�ضحة؛.من.
ا�ضت�ضاريني.�اأطباء.�موظفني،.من.خالل.اإبرام.عقود.تدريب.مبنطقة.املدينة.املنورة.�تبوك،.تفوق.قيمتها.1.5.مليون.ريال..

�يقوم.معهد.البحوث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.مبناق�ضة.عقود.تدريب.مبنطقة.مكة.املكرمة.�مدينة.ينبع.ال�ضناعية..كما.يقوم.حاليا.مناق�ضة.اإمكانية.التعا�ن.مع.معهد.كامربدج.
��ضي�ضكو.العاملي؛.لتقدمي.د�رات.مهنية.متخ�ض�ضة.يف.جماالت.احلا�ضب.االآيل.�تقنية.املعلومات.
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خدمات املعهد لدعم العتماد املهني :

تتلخ�س.خدمات.املعهد.لدعم.االعتماد.املهني.يف.االآتي:.

1. ت�ضميم.برامج.التاأهيل.الداعم.لالعتماد.املهني.�االأكادميي..

2. ت�ضميم.احلقائب.التدريبية.الداعمة.لالعتماد.املهني..

3. تقدمي.التدريب.االحرتايف.املعتمد.من.الهيئات.الوطنية.�العاملية..

4. ��ضع.اأ�ض�س.االأعمال.�معاجلة.ق�ضايا.االعتماد.�تطوير.القوى.الب�ضرية.مهنيًا.�فكريًا...

5. تقدمي.اخلدمات.للموؤ�ض�ضات.�فق.اأ�ض�س.تعاقدية..

6. تقدمي.الد�رات.التدريبية.ب�ضورة.فردية.ت�ضمن.نقل.املعرفة.يف.عدد.من.امل�ضارات..

م�شارات نقل املعرفة يف خدمات املعهد لدعم العتماد املهني :

1. علوم.احلا�ضب.االآيل..

2. العلوم.الهند�ضية..

3. العلوم.الطبية..

4. العلوم.االإدارية.�املالية..

5. علوم.البيئة..

6. نظم.املعلومات.اجلغرافية..
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اأ�ضا�ضيات.التعقيم.�التطهري...18

حزمة.الوقاية.من.العد�ى.�املرتبطة.باأجهزة.التنف�س...19

حزمة.الوقاية.من.العد�ى.�املرتبطة.بالق�ضطرة.البولية...20

التهيئة.االإدارية.�النف�ضية...21

�ضالمة.املر�ضى...22

مهارات.التوا�ضل.الفعال...23

برنامج.التميز.يف.اخلدمة...24

التحفيز...25

اإعداد.مثقف.�ضحي...26

27..Preparatory for pharmacotherapy board

اإعداد.�ضيديل.اجلودة...28

29..Preparatory for oncology pharmacy board

اأ�ضا�ضيات.مكافحة.عد�ى.املن�ضاآت.ال�ضحية...30

31..Preparatory for nutrition support pharmacy board

د�رة.حت�ضني.اجلودة.��ضالمة.املر�ضى.يف.الطب.املنزيل...32

اجلودة.يف.االأجهزة.الطبية.املنزلية...33

مت.ا�ضتبدالها.بد�رتني.ملدة.يومني.ح�ضر.فيهما.ع�ضر�ن.�ضخ�ضًا.باالإ�ضافة.اإىل.مدربة.من.الريا�س...34

اإح�شائية بدورات املعهد :

• د�رات.�ضحة.املدينة.املنورة.:	

1. رعاية.االأمومة..

2. ال�ضحة.االإجنابية..

3. الدرن.يف.مر�ضى.االأمرا�س.املزمنة..

4. االأمرا�س.املزمنة.2..

5. اإجراءات.اجلودة.يف.عيادة.الطفل.ال�ضليم..

6. رعاية.امل�ضنني..

7. بيئة.املراكز.��ضالمة.املر�ضى..

8. التطعيمات.��.تطعيم.الدرن.يف.رعاية.الطفولة..

9. اإعداد.مدربني.لر�ؤ�ضاء.اأق�ضام.التمري�س..

اإعداد.مدربني.يف.رعاية.اجلر�ح...10

اإعداد.مدربني.يف.نقل.الدم.للتمري�س...11

اإعداد.مدربني.يف.تخطيط.القلب...12

اإعداد.مدربني.يف.التمري�س.التنف�ضي...13

اأ�ضا�ضيات.العمل.يف.املختربات.�بنوك.الدم...14

اإدارة.اجلودة.ال�ضاملة...15

احتياطات.العزل.�ا�ضتخدام.الواقيات.ال�ضخ�ضية...16

التعامل.مع.النفايات.الطبية...17
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35..Preparatory for pharmacy psychiatric board

اإعداد.املدربني.يف.م�ضادات.التجلط...36

اإعداد.املدربني.يف.ال�ضالمة.الد�ائية...37

اإعداد.املدربني.يف.امل�ضادات.احليوية...38

اإعداد.املدربني.يف.عالج.االأمل...39

اإعداد.املدربني.للعالج.الوريدي.�ح�ضاب.االد�ية...40



437 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

• اختتام.د�رة.)60(.مهند�ضًا.من.مهند�ضي.م�ضر�ع.جلنة.احلرم.الفنية.:	

اختتم���ت.�كال���ة.معه���د.البح���وث.�الدرا�ض���ات.اال�ضت�ضاري���ة.لالعتم���اد.املهن���ي.د�رة.تاأهي���ل.)60(.مهند�ض���ًا.م���ن.العاملني.يف.اللجن���ة.الفنية.مل�ض���ر�ع.خادم.احلرم���ني.ال�ضريفني.............................................
لتو�ضعة.امل�ضجد.احلرام،.بواقع.)65(.�ضاعة.لكل.متدرب.

• اختتام.د�رة.)60(.مهند�ضًا.من.مهند�ضي.م�ضر�ع.جلنة.احلرم.الفنية.:	
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• د�رات.�ضحة.تيماء.:	
1. اإدارة.امل�ضاكل.االإكلينيكية.�حلولها..
2. اإدارة.فريق.العمل.�مهاراته..
3. ال�ضالمة.داخل.املن�ضاآت.ال�ضحية..

4. ..)cod blue(.د�رة.يف
5. العناية.باجلر�ح..
6. خدمات.العناية.ملر�ضى.ال�ضكري..

• د�رات.�ضحة.�ضباء.:	
1. التوا�ضل.الفعال.مع.االآخرين..
2. توثيق.اآليات.االأخطاء.الد�ائية.بامل�ضت�ضفى..
3. اجلودة.يف.املختربات.الطبية..

4. طب.الطوارئ.�الكوارث..
5. عالج.االأمرا�س.ال�ضائعة.يف.الرعاية.ال�ضحية.االأ�لية..
6. اجللطات.القلبية.�الدماغية..
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4. طب.الطوارئ.�الكوارث..
5. عالج.االأمرا�س.ال�ضائعة.يف.الرعاية.ال�ضحية.االأ�لية..
6. اجللطات.القلبية.�الدماغية..

• الربنامج.التدريبي.�التثقيفي.:	

اختت���م.معه���د.البح���وث.�الدرا�ض���ات.اال�ضت�ضارية.بجامعة.اأم.القرى.بالتعا�ن.مع.اإدارة.التدري���ب.�االبتعاث.�الدرا�ضات.الطبية.العليا.ب�ضحة.منطق���ة.املدينة.املنورة.41.برناجًما.
تدريًبا.�تثقيفًيا.للعام.1435ه�.م�ضتفيًدا.منه.نحو.1500.متدرب.�متدربة،.�ذلك.باخليمة.ال�ضحية.باملدينة.املنورة..
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• د�رة.اإدارة.امل�ضاريع.االحرتافية.:	

اأقيم���ت.د�رة.اإدارة.امل�ضاري���ع.االحرتافي���ة.مل���دة.�ض���ت.اأي���ام.خ���الل.الف���رتة.)15–1436/6/20ه����(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.ثالث���ني.�ضاعة.حت���ت.اإ�ض���راف.املدرب:.............................................................
م/حممد.فطني.حممود.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.هي.فئة.املهند�ضني.
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• د�رة.اإدارة.اجلودة.ال�ضاملة.للمهند�ضني.:	

اأقيم���ت.د�رة.اإدارة.اجل���ودة.ال�ضامل���ة.مل���دة.ث���الث.اأيام.خالل.الف���رتة.).18.-.20./.6./.1436ه�(.حيث.كانت.ع���دد.�ضاعات.التدريب.خم�ضة.ع�ضر.�ضاع���ة.حتت.اإ�ضراف.املدرب.:....................................
د/حممد.ال�ضيد.االأ�ضهب.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.هي.فئة.املهند�ضني.

• د�رة.اإدارة.اجلودة.ال�ضاملة.للمطوفني.:	

اأقيم���ت.د�رة.اإدارة.اجل���ودة.ال�ضامل���ة.مل���دة.يوم���ني.خ���الل.الف���رتة.).29.-.30./.6./.1436ه����.(.حي���ث.كان���ت.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.ع�ض���ر.�ضاع���ات.حت���ت.اإ�ض���راف.املدرب.:................................................................
د/حممد.ال�ضيد.االأ�ضهب.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.املطوفني.
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• برنامج.تطوير.مهارات.مهند�ضي.العقود.�مدراء.امل�ضاريع.:	

1. فن.اإدارة.العقود.الهند�ضية..

2. التحكيم.الهند�ضي.يف.�ضوء.النظام.اجلديد..

3. اإدارة.امل�ضاريع.التنفيذية..

4. العقود.الهند�ضية.�عقود.الفيديك..

5. اإن�ضاء.مكتب.اإدارة.امل�ضاريع..
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• فن.اإدارة.العقود.الهند�ضية.:	

اأقيم���ت.ال���د�رة.مل���دة.يوم���ني.خ���الل.الف���رتة.).21.-.22./.10./.1436ه����(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.املعتم���دة.10.�ضاع���ات.�ع���دد.6.نق���اط.حت���ت.اإ�ض���راف.امل���درب.:..................................................................
م/.مذكر.بن.دغ�س.القحطاين.

• التحكيم.الهند�ضي.يف.�ضوء.النظام.اجلديد.:	

اأقيم���ت.ال���د�رة.مل���دة.يوم���ني.خ���الل.الف���رتة.).23.-.24./.10./.1436ه����(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.املعتم���دة.10.�ضاع���ات.�ع���دد.6.نق���اط.حت���ت.اإ�ض���راف.امل���درب.:...............................................................
م/.مذكر.بن.دغ�س.القحطاين.
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• اإدارة.امل�ضاريع.التنفيذية.:	

اأقيم���ت.ال���د�رة.مل���دة.يوم���ني.خ���الل.الف���رتة.).25.-.26./.10./.1436ه����(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.املعتم���دة.16.�ضاع���ة.�ع���دد.10.نق���اط.حت���ت.اإ�ض���راف.امل���درب.:...................................................................
د..م/.ب�ضام.بن.اأحمد.غلمان.

• العقود.الهند�ضية.�عقود.الفيديك.:	

اأقيم���ت.ال���د�رة.مل���دة.يوم���ني.خ���الل.الف���رتة..).27.-.28./.10./.1436ه����(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.املعتم���دة.16.�ضاع���ة.�ع���دد.10.نق���اط.حت���ت.اإ�ض���راف.امل���درب.:................................................................
د..م/.ب�ضام.بن.اأحمد.غلمان.
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• اإن�ضاء.مكتب.اإدارة.امل�ضاريع.:	

...................................................................................................................: امل���درب. اإ�ض���راف. حت���ت. �ضاع���ة. . .20 املعتم���دة. التدري���ب. �ضاع���ات. ع���دد. كان. حي���ث. 1436ه����(. ./ .10 ./ .30 .- .29 .( الف���رتة. خ���الل. يوم���ني. مل���دة. ال���د�رة. اأقيم���ت.
.Jean Philippe Di Maggio

• د�رة.اإدارة.العمل.بر�ح.الفريق.:	

اأقيم���ت.د�رة.اإدارة.العم���ل.ب���ر�ح.الفري���ق.مل���دة.يومان.خالل.الف���رتة..).6.-.7./.6./.1436ه�.(.حيث.كان.عدد.�ضاعات.التدريب.املعتم���دة.ع�ضرة.�ضاعات.حتت.اإ�ضراف.املدرب.:................................
اأ.د/زكي.�ضاكر.�ضديقي.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.هي.فئة.املطوفني.
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• د�رة.اإدارة.اجلودة.ال�ضاملة.للطالبات.:	

اأقيم���ت.د�رة.اإدارة.اجل���ودة.ال�ضامل���ة.مل���دة.يوم���ان.خالل.الف���رتة.).12.-.13./.6./.1436ه�.(.حيث.كان.عدد.�ضاعات.التدريب.ع�ض���رة.�ضاعات.حتت.اإ�ضراف.املدرب.:.د/حممد.
ال�ضيد.االأ�ضهب.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.الطالبات.

• 	:.).Indesign.(..د�رة

اأقيم���ت.د�رة.).Indesign.(..مل���دة.يوم���ان.خ���الل.الف���رتة...).9.-.10./.3./.1436ه����.(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.اثنت���ى.ع�ض���رة.�ضاع���ة.حت���ت.اإ�ض���راف.املدرب���ة.:.............................................................
د/فريدة.مرحم.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.الطالبات.

• 	:.).Photoshop.(..د�رة

اأقيم���ت.د�رة.).Photoshop.(.مل���دة.يوم���ان.خ���الل.الف���رتة.).6.-.7./.4./.1436ه����.(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.اثنت���ى.ع�ض���رة.�ضاع���ة.حت���ت.اإ�ض���راف.املدربة.:...............................................................
اأ/جلني.خوجة.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.الطالبات.

• 	:.).Premiere.(..د�رة

اأقيم���ت.د�رة.)Premiere.(.مل���دة.يوم���ان.خ���الل.الف���رتة.).8.-.9./.4./.1436ه����.(.حي���ث.كان.ع���دد.�ضاع���ات.التدري���ب.اثنت���ى.ع�ض���رة.�ضاع���ة.حت���ت.اإ�ض���راف.املدرب���ة.:.......................................................................
اأ/جلني.خوجة.�كانت.الفئة.امل�ضتهدفة.الطالبات.

خدمات دعم العتماد املهني :
• املجاالت.الهند�ضية.�اإدارة.امل�ضاريع.	

• املجاالت.الطبية.�االإدارة.ال�ضحية.	

• املجاالت.الرتبوية.�تطوير.الذات.	

• جماالت.احلا�ضوب.�تقنية.املعلومات.	

• املجاالت.االإدارية.�املالية.�القانونية.	

• جماالت.نظم.املعلومات.اجلغرافية.�حتديد.املواقع.اجلغرافية.	

• جمال.علوم.البيئة.	

• املجاالت.االإعالمية.	

• برامج.م�ضرعات.امل�ضاريع.	
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عمالوؤنا :

اجلهات امل�شتفيدة :
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اجلهات امل�شتفيدة من خدمات معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية :
ا�ضتف���ادت.ع���دد.م���ن.القطاع���ات.احلكومي���ة.�اخلا�ضة.�العام���ة.من.خدمات.معه���د.البحوث.�الدرا�ض���ات.اال�ضت�ضاري���ة،.�اأبرمت.عددًا.من.العق���ود.خالل.عام.

1435ه�،.�حتى.عام.1436ه�.
1. �زارة.التعليم.العايل..
2. مكتب.معايل.�زير.التعليم.العايل..
3. �كالة.�زارة.التعليم.العايل.للتخطيط..
4. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.�ضنغافورة..
5. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.فرن�ضا..
6. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.نيوزلندا..
7. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.اأ�ضرتاليا..
8. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.اأمريكا..
9. امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.كندا..
امللحقية.الثقافية.ال�ضعودية.يف.م�ضر...10
�زارة.الداخلية...11
�زارة.احلج...12
جامعة.امللك.فهد.للبرت�ل.�املعادن...13
جامعة.تبوك...14
جامعة.الباحة...15
جمل�س.ال�ضورى...16
الرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.احلرام.�امل�ضجد.النبوي...17
رابطة.العامل.االإ�ضالمي...18
هيئة.االت�ضاالت.�تقنية.املعلومات...19
اإدارة.امل�ضاريع.بجامعة.اأم.القرى...20
اأمانة.العا�ضمة.املقد�ضة...21

اأمانة.حمافظة.جدة...22
�ضيافة.البلد.االأمني...23
مدينة.امللك.فهد.الطبية...24
م�ضت�ضفى.مركز.مكة.الطبي...25
�ضركة.امل�ضفى.العاملي.للخدمات.الطبية...26
�ضركة.املركز.الطبي.الد�يل...27
م�ضت�ضفى.الدكتور.�ضليمان.فقيه...28
موؤ�ض�ضة.املرجع.الطبي...29
مكتب.�ضمات.لال�ضت�ضارات.الهند�ضية...30
�ضركة.الدقة.الطبية.املحد�دة...31
اإدارة.اأ�قاف.عني.زبيدة.�اآبار.الطائف...32
م�ضت�ضفى.باقد�.�الدكتور.عرفان...33
مكتب.الدكتور.عا�ضم.عرب.لال�ضت�ضارات...34
م�ضت�ضفيات.الدكتور.بخ�س...35
جممع.ال�ضفوة.الطبي...36
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املكتبة يف �شطور ...

ملحة تاريخية :
حتظى.مكتبة.امللك.عبدالله.بن.عبدالعزيز.اجلامعية.بخا�ضية.فريدة.متيزها.عن.غريها.من.املكتبات.اجلامعية.االأخرى.فباالإ�ضافة.لتميزها.يف.توفري.�تطوير.
�تن���وع.خدماته���ا.الت���ي.تقدمها.للم�ضتفيدين.من.من�ضوبي.اجلامع���ة.�للمجتمع.ب�ضفة.عامة..�كونها.مبنزلة.جغرافية.مرموق���ة.جما�رة.لبيت.الله.احلرام.مبكة.
املكرم���ة.،.ه���ذه.املكان���ة.اجلغرافي���ة.عززت.من.�ضمعة.املكتب���ة.العاملية.فحفزت.اأرباب.العل���م.�املعرفة.من.امل�ضلمني.�كذلك.من.غريه���م.يف.خمتلف.بقاع.االأر�س.
ال�ضتثم���ار.تواجده���م.يف.املنا�ضب���ات.�املوا�ض���م.الدينية.لزي���ارة.مقرها.�االطالع.على.مقتنياتها.الرثي���ة.�اخلدمات.املتطورة.التي.تقدمه���ا.لكافة.امل�ضتفيدين.،.....

�هذه.ملحة.تاريخية.موجزة.ملراحل.تاأ�ضي�س.�تطور.املكتبة.اجلامعية.:
1. تاأ�ض�ضت.املكتبة.اجلامعية.يف.�ضنة.1388.ه�.�ذلك.بتوحيد.مكتبتي.كليتي.ال�ضريعة.�الرتبية.يف.مكتبة.�احدة..

2. يف.عام.1391.ه�.�ضمت.الكليتان.(.كلية.الرتبية.�ال�ضريعة.).�املكتبة.اجلامعية.امللحقة.بهما.اإىل.جامعة.امللك.عبدالعزيز..

3. يف.عام.1394.ه�.�ضيد.للمكتبة.اجلامعية.مبنى.جديد.مكون.من.ثالثة.طوابق.مبقر.اجلامعة.بالعزيزية...

4. يف.عام.1396.ه�.اأن�ضئت.عمادة.�ضوؤ�ن.املكتبات..

5. يف.عام.1400.ه�.ا�ضتقلت.جامعة.اأم.القرى.عن.جامعة.امللك.عبدالعزيز..

6. يف.عام.1424.ه�.مت.بناء.مقر.املكتبة.يف.املدينة.اجلامعية.بالعابدية...

7. يف.ع���ام.1425.ه����.مت.افتت���اح.املكتب���ة.املركزي���ة.بالعابدي���ة.بح�ض���ور.�ضاح���ب.ال�ضمو.امللك���ي.االأمري.عبد.املجي���د.بن.عبد.العزي���ز.اآل.�ضعود.اأم���ري.منطقة.مكة.املكرم���ة.رحمه.الله.،.....................................
�اطلق.عليها.ا�ضم.مكتبة.امللك.عبد.الله.بن.عبد.العزيز.اجلامعية.

ي�ضعى.القائمون.على.مكتبة.امللك.عبدالله.بن.عبدالعزيز.منذ.ن�ضاأتها.اإىل.تطبيق.اأحدث.املعايري.يف.معاجلة.املعلومات.�تقدميها.لفئات.املجتمع.املختلفة.�على.
�ضوء.ذلك.متت.�ضياغة.الر�ضالة.�الر�ؤية.�االأهداف.كما.جاء.يف.اخلطة.اال�ضرتاتيجية.للعمادة.على.النحو.التايل.:
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ر�شالتنا :  
.تق���دمي.خدم���ات.متكاملة.ت�ضتجيب.الحتياج���ات.امل�ضتفيدين.العلمية.�البحثية.عن.طريق.تهيئة.احليز.املكاين.�الرقمي.�توظيف.م�ض���ادر.�تقنيات.املعلومات.�االت�ضاالت.باإبداع.

�ابتكار.

روؤيتنا :  

الريادة.يف.تقدمي.خدمات.املعلومات.�دعم.البحث.العلمي.�خدمة.املجتمع.املحلي.�العاملي.

قيمنا:

• خدمة.العلم.�اأهله.	

• التعا�ن.	

• املبادرة.	

• االإيثار.	

• الدقة.	

• التميز	

• ال�ضدق.	

• االأمانة.	
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املكتبات الفرعية:
باالإ�ضافة.للمكتبة.اجلامعية.الرئي�ضة.مبقر.اجلامعة.يف.العابدية.مبكة.املكرمة.،.ت�ضرف.مكتبة.امللك.عبدالله.اجلامعية.على.عدة.فر�ع.على.النحو.التايل:
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اإجنـــازات عمادة 
�شـــوؤون املكتبات  

28 اإجناز :



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ454



455 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

ملحات اإح�شائية :
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اإجمايل عدد العناوين العربية والأجنبية :
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جد�ل.رقم.).5.��.170(.اإح�ضائية.عدد.العنا�ين.املطلوبة.من.الكليات.داخل.�خارج.كليات.اجلامعة.لعام.1436ه�../.2015م
عدد.العنا�ينالكلية

499كلية.العلوم.التطبيقية
5كلية.العلوم.االجتماعية

13كلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات
103كلية.طب.االأ�ضنان

50كلية.ال�ضنة.التح�ضريية.مبكتبة.ال�ض�ضة
37كلية.العلوم.الطبية.التطبيقية

215كلية.الهند�ضة.�العمارة.االإ�ضالمية
9كلية.الت�ضاميم

133الكلية.اجلامعية.بالليث
267كلية.العلوم.ال�ضحية.بالقنفذة

140كلية.الهند�ضة.بالليث
377كلية.العلوم.ال�ضحية.بالليث
111كلية.احلا�ضب.االآيل.بالليث
309كلية.احلا�ضب.االآيل.بالقنفذة

188كلية.التمري�س
32كلية.الطب
20كلية.ال�ضيدلة

151كلية.ال�ضحة.العامة.�املعلوماتية.ال�ضحية
172الكلية.اجلامعية.بالقنفذة

2831االإجمايل
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.........اإح�ضائية.الكتب.املعادة.: . . اإح�ضائية.الكتب.املعارة.:.

....50730. . . . . .35516..

اإح�شائية الكتب املعارة واملعادة لق�شم الإعارة :
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جد�ل.رقم.).5.��.171(.عدد.امل�ضافني.لالإعارة.ح�ضب.الكلية
العدداملكتبات.الفرعية

103املكتبة.اجلامعية
164كلية.الدعوة
380كلية.الرتبية

90كلية.اللغة.العربية
57كلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات

5الكلية.اجلامعية.اجلموم
3129ق�ضم.الطالبات

70كلية.الدرا�ضات.الق�ضائية.�االأنظمة
131عمادة.ال�ضنة.التح�ضريية

33كلية.العلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية
1.كلية.ال�ضحة.العامة

4معهد.اللغة
3معهد.البحوث.العلمية

3املعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر
2معهد.اأبحاث.احلج.�العمرة

1مكتبات.خا�ضة
16كلية.الهند�ضة

25كلية.العلوم.التطبيقية
1كلية.االآداب.�العلوم.االإدارية.للبنات.مبكة

1كلية.العلوم.التطبيقية.-.للبنات
68طالبات.القنفذة

181كلية.العلوم.االجتماعية
334كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

2عمادة.التعليم.االإلكرت�ين
176كلية.الطب

4980املجموع
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جد�ل.رقم.).5.��.172.(.توزيع.عمليات.االإعارة.ح�ضب.فئات.امل�ضتفيدين.امل�ضافني.خالل.العام

العددفئات.امل�ضتعريين

24اأ�ضتاذ.م�ضارك
171.املتخرجني.

8ع�ضو.هيئة.التدري�س.بجامعة.امللك.عبد.العزيز
2اإدارة.اجلامعة

4طلبة.املرحلة.اجلامعية.االأ�ىل.جامعة.امللك.عبدالعزيز
11م�ضتفيد�ن.من.خارج.اجلامعة.م�ضاعف

90ع�ضو.هيئة.التدري�س
486طلبة.الدرا�ضات.العليا

56من�ضوبي.املكتبة.اجلامعية
26جمموعة.املتخرجني.لالإح�ضائيات.فقط

68من�ضوبي.اجلامعة
9طالب.الد�رات.التدريبية

4025طلبة.املرحلة.اجلامعية.االأ�ىل
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اإح�شائيات ق�شم التعقيم والرتميم :

• مت.تعقيم.عدد.250.خمطوطًا.عن.طريق.جهاز.التعقيم.باالأ�ز�ن.	

• مت.تعقيم.عدد.500.كتاب.لق�ضم.تنمية.املجموعات.تعقيم.باالأ�ز�ن.	

• مت.تعقيم.عدد.50.جريدة.)اأم.القرى.– �ضوت.احلجاز.،.��ضحف.اأخرى(.	

• معاجلة.�ترميم.يد�ي.ما.يقارب.عدد.750.�ضفحة.من.�رق.اجلرائد.	

• تعقيم.�معاجلة.�ترميم.كتاب.)عرفت.هوؤالء(.عدد.�ضفحاته.167.ملعايل.مدير.اجلامعة.	

• ترميم.�معاجلة.عدد.7.�ثائق.خا�ضة.من.عميد.�ضوؤ�ن.املكتبات.	

• ترميم.�معاجلة.عدد.5.�ثائق.خا�ضة.لالأ�ضتاذ/.اأحمد.االأهدل.مدير.املكتبة.	
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جد�ل.رقم.).5.��.173.(.اح�ضائية.عدد.االأجهزة.يف.اأق�ضام.املكتبة
عدد.الطابعاتعدد.اأجهزة.الكمبيوترالق�ضم

229االإجراءات.الفنية
31التعقيم.�الرتميم

73االإعارة
57اخلدمات.االإلكرت�نية

33اجلودة.�التطوير.االإداري
22التدريب
1618االإدارة

32االت�ضاالت.االإدارية
11امل�ضتودع.�ال�ضيانة
143الر�ضائل.العلمية
11احلا�ضب.االآيل
11ق�ضم.الد�ريات

7851املجموع
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جد�ل.رقم.).5.��.174.(.اإح�ضائيات.ق�ضم.التدريب.�التوعية.املعلوماتية

اإجمايل.الكليات.�اجلهات.امل�ضاركةالتاريخمكان.انعقادها�ضم.الربنامج
امل�ضجلني

اإجمايل.
احل�ضور.الفعلي

17.طالبق�ضم.علم.املعلومات2015.1436/1435ممكتبة.امللك.عبد.الله.املركزيةتدريب.عملي.يف.اأق�ضام.املكتبة.لطالب.�طالبات.ق�ضم.علم.املعلومات
7078طالبة

قاعة.امللك.�ضعود.بالعابديةامل�ضاركة.يف.برنامج.ملتقى.امل�ضتجدين.بداية.خمتلفة
.طالب

.1436/11/19-10
2015/08/25م

الطالب.�الطالبات..امل�ضتجدين
مفتوح-.لعام.1437/1436

7575طالبات.ق�ضم.الفيزياء.�الفيزياء.الطبية22/.1437/11قاعة.اجلفايل.)1(الربنامج.االإر�ضادي.للطالبات.امل�ضتجدات

ا�ضتقبال.زيارة.ميدانية.من.�فد.جنوب.�ضرق.اآ�ضيا.للتعرف.
على.مكتبة.امللك.عبد.الله

مبكتبة.امللك.عبد.الله.اجلامعية..
1414�فد.جنوب.�ضرق.اأ�ضيا30./.12./.1436فرع.الطالبات

د�رات.عن.خدمات.مكتبة.امللك.عبد.الله.لطالبات.الدرا�ضات.العليا.بكلية.الدعوة
مبعمل.االإنرتنت.بالد�ر.الثالث.
مبكتبة.امللك.عبد.الله.اجلامعية..

فرع.الطالبات

.1437-1-13
..1437-1-23

.....1437-1-30

طالبات.كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.
1212للدرا�ضات.العليا

امل�ضاركة.يف.الربنامج.التعريفي.الثالث.لتهيئة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.اجلدد.لعام.
يومنيبهو.قاعة.اجلوهرة1437-36

28-29./.12./.1436ه�
ع�ضوات.هيئة.التدري�س.اجلدد.

35.تقريبا-لعام.1437-36

امل�ضاركة.بركن.�لقاء.تعريفي.مل�ضتجدات.ق�ضم.ال�ضريعة.بعنوان
182-طالبات.ق�ضم.ال�ضريعة.امل�ضتجدات1436-12-25قاعة.اجلفايل.)2(.).خطوتي.االأ�ىل(

طالبات.كلية.الدعوة.�ا�ضول.الدين.1436-12-30قاعة.اجلوهرة.بالزاهرلقاء.تعريفي.مل�ضتجدات.كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.1437-36
80-امل�ضتجدات

مبكتبة.امللك.عبد.الله.اجلامعية..جولة.تعريفية.بنظام.البحث.لطالبات.مقرر.بالغة.د..اإميان.العويف
فرع.الطالبات

االإثنني
11-2.-.1437ه�..

).1-.10.(.
35.طالبة-د..اإميان.العويف

د�رة.تدريبية.بخدمات.مكتبة.امللك.عبد.الله.�اخلدمات.االإلكرت�نية.�قواعد.املعلومات
معمل.التدريب.مبكتبة.
امللك.عبد.الله.اجلامعية.

.فرع.الطالبات

الثالثاء
1437.-.2.-.26

طالبات.الدرا�ضات.العليا.بكلية.الرتبية.
8.طالبات-.الرتبية.االإ�ضالمية.�مقارنة

د�رة.تدريبية.بخدمات.مكتبة.امللك.عبد.الله.�اخلدمات.االإلكرت�نية.�قواعد.املعلومات
معمل.التدريب.مبكتبة.
امللك.عبد.الله.اجلامعية.

.فرع.الطالبات

الثالثاء
1436.-.11.-.24

طالبات.الدرا�ضات.العليا.بكلية.العلوم.
8.طالبات-االجتماعية.-.اإعالم.-.عالقات.عامة

د�رة.تدريبية.بخدمات.مكتبة.امللك.عبد.الله.�اخلدمات.االإلكرت�نية.�قواعد.املعلومات
معمل.التدريب.مبكتبة.
امللك.عبد.الله.اجلامعية.

.فرع.الطالبات

الثالثاء
1437.-.2.-.26

طالبات.الدرا�ضات.العليا.بكلية.الرتبية.
10.طالبات-.الرتبية.االإ�ضالمية.�مقارنة

35.باحثة.تقريبًا-جميع.التخ�ض�ضات.�االجتاهات.البحثيةطوال.ال�ضنةمكتبة.امللك.عبد.اللها�ضتقبال.طالبات.املدار�س.املحلية.�معا�نتهن.يف.االأبحاث.العلمية.�ت�ضهيل.مهامهن

مفتوح-باإ�ضراف.من.ق�ضم.التدريب.باملكتبة-يف.بهو.اجلامعةاأركان.ت�ضويقية.للمكتبة.�خدماتها.بالتعا�ن.مع.املتدربات.يف.مكتبة.امللك.عبد.الله

2020-14/10/23مكتبة.امللك.عبد.الله.املركزيةزيارة.م�ضريف.املناهج.من.�زارة.التعليم
2525-14/10/29مكتبة.امللك.عبد.الله.طالباتزيارة.م�ضريف.املناهج.من.�زارة.التعليم
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جد�ل.رقم.).5.��.175.(.اإح�ضائية.د�رات.قواعد.املعلومات

اإجمايل.الكليات.�اجلهات.امل�ضاركةالتاريخمكان.انعقادها�ضم.الربنامج
امل�ضجلني

اإجمايل.
احل�ضور.الفعلي

ProQuest.قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد
259106جميع.التخ�ض�ضات14/10/29بالعزيزية

قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد.قاعدة.معرفة
19958جميع.التخ�ض�ضات14/11/03بالعزيزية

Clinical Key.قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد
4424الكليات.الطبية14/11/04بالعزيزية

1313كلية.الرتبية14/11/16مكتبة.امللك.عبد.الله.املركزيةزيارة.طالب.الدرا�ضات.العليا.بكلية.الرتبية

Safari Books Online5416جميع.التخ�ض�ضات14/11/19مكتبة.امللك.عبد.الله.املركزية

قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد.قاعدة.املنهل
6524جميع.التخ�ض�ضات14/12/01بالعزيزية

LexisNexis Academy27738الهند�ضة.�العلوم14/12/09قاعة.امللك.عبدالعزيز.امل�ضاندة

Reworks.608جميع.التخ�ض�ضات15/02/12مكتبة.امللك.عبد.العزيز.املركزيةبرنامج.اال�ضت�ضهادات.املرجعية

.Cambridge. )E-Books(.& Safari Books online
Taylor.& Francis

قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد.
3227جميع.التخ�ض�ضات15/02/15بالعزيزية

قاعة.االأمري.في�ضل.بن.فهد.قاعدة.معرفة
4210جميع.التخ�ض�ضات15/02/16بالعزيزية

2037اللغة.العربية15/02/16قاعة.كلية.اللغة.العربيةالتعريف.بخدمات.املكتبة.اخلدمات.االإلكرت�نية

Clinical Key.قاعة.املحا�ضرات.الكربى.بكلية
3415الكليات.الطبية15/03/10الرتبية

ProQuest Platform.قاعة.ال�ضيخ.الدكتور.عمر
6927جميع.التخ�ض�ضات15/03/15ال�ضبيل.بكلية.ال�ضريعة

ProQuest Central1437/01/09.قاعة.مكتبة.امللك.عبدالله.املركزية
11862جميع.التخ�ض�ضات2015/10/22

1437/01/21.قاعة.مكتبة.امللك.عبدالله.املركزيةا�ضتخدام.قواعد.معلومات.دار.املنظومة
15062جميع.التخ�ض�ضات2015/11/03

1437/01/27.قاعة.مكتبة.امللك.عبدالله.املركزيةا�ضتخدام.قواعد.معلومات.�ضركة.الر�ضد
374228جميع.التخ�ض�ضات2015/11/09

1437/01/29.قاعة.مكتبة.امللك.عبدالله.املركزيةا�ضتخدام.قواعد.معلومات.�ضركة.ن�ضيج
11423جميع.التخ�ض�ضات2015/11/11
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ر�شالة الكلية:
خدمة.املجتمع.بكفاءة.عالية.�تقدمي.امل�ضاندة.الع�لمية.�التدريبية.املتخ�ض�ضة.يف.هذا.املجال.مبا.ي�ضهم.يف.تنمية.املجتمع.�رفع.كفاءة.موؤ�ض�ضاته.

اأهداف الكلية:
ت�ضعى.كلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر.لتحقيق.اأهداف.منها:

1. تقدمي.برامج.تثقيفية.�تعليمية.�تدريبية.عالية.اجلودة.تلبي.احتياجات.املجتمع.�متطلبات.�ضوق.العمل..

2. حتقيق.�ضراكة.فاعلة.مع.موؤ�ض�ضات.املجتمع..

3. حت�ضني.م�ضتوى.اخلريجني.�املوظفني.من.خالل.برامج.التاأهيل.�التدريب..

4. رفع.م�ضتوى.ر�ضا.امل�ضتفيدين.من.اخلدمات.املقدمة.لهم..

5. االرتقاء.باالأداء.االإداري.�املهني.للعاملني..

6. توفري.بيئة.عمل.ت�ضجع.على.االإنتاجية..

7. تطبيق.التقنية.احلديثة.يف.تقدمي.الربامج.التثقيفية.�التعليمية.�التدريبية..

8. تنوع.�تنمية.م�ضادر.الدخل.املايل..

الدرجات العلمية التي متنحها الكلية:
• دبلوم.	

• بكالوريو�س.	

• ماج�ضتري.	

• دكتوراه.	
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اأق�شام الكلية:
• ق�ضم.التدريب.	

• ق�ضم.الربامج.	

• ق�ضم.الدبلومات..	

ثقافة وبيئة الربامج التعليمية :
ر�ضالة.الربامج.�اأهدافها.:

الن�ضاط.).اجتماع.��.ن�ضرات.اأ�.اأدلة.��.ا�ضتبيانات.(.يف.�ضبيل.ن�ضر.الوعي.بالر�ضالةاملو�ضوع
اجتماعاتر�ضالة.اجلامعة
اجتماعاتر�ضالة.الكلية

االأن�ضطة.التعليمية.�التدريبيةالربط.بني.الر�ضالة.�االأهداف.�الغايات

ال�ضلطات.�االإدارة..

اإجنازات.الكلية.يف.التطوير.�التح�ضني.االإداري.

جودة.التعليم.�التعلم..
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الربامج الأكادميية املقدمة من اأق�شام الكلية:

جد�ل.رقم.).6.��.1.(..الربامج.التعليمية.املقدمة.خلريجي.�خريجات.املرحلة.الثانوية

الق�ضم.املخت�سالفئة.امل�ضتفيدةالكلية.امل�ضاركةالربنامج

طالب.�طالباتكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمردبلوم.االإدارة.املكتبية.
ق�ضم.الدبلومات

طالب.�طالباتكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمردبلوم.اإدارة.املوارد.الب�ضرية.

برنامج.ال�ضنة.التاأهيلية.امل�ضائي

طالب.�طالباتكلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

ق�ضم.الربامج

طالب.�طالباتكلية.الرتبية
طالباتكلية.العلوم.التطبيقية

طالباتكلية.العلوم.التطبيقية.للبنات
طالب.�طالباتكلية.اللغة.العربية.�اآدابها
طالب.�طالباتكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين
طالب.�طالباتكلية.العلوم.االجتماعية

طالب.�طالباتكلية.العلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية.
طالبالكلية.اجلامعية.بالقنفذة.للطالب

برنامج.ال�ضنة.التح�ضريية.امل�ضائي
طالبكلية.الهند�ضة/كلية.احلا�ضب.�نظم.املعلومات

طالبكلية.اإدارة.االأعمال

برنامج.االنت�ضاب

طالب.�طالباتكليات.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

برنامج.االنت�ضاب
طالب.�طالباتكلية.اللغة.العربية.�اآدابها
طالب.�طالباتكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين
طالب.�طالباتالكلية.اجلامعية.بالقنفذة
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جد�ل.رقم.).6.��.2.(..الربامج.التعليمية.املقدمة.خلريجي.�خريجات.املرحلة.اجلامعية

الق�ضم.املخت�سالفئة.امل�ضتفيدةالكلية.امل�ضاركةالربنامج

طالباملعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكردبلوم.احل�ضبة

ق�ضم.الدبلومات

طالباملعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكردبلوم.املدرب.املعتمد

الدبلوم.العام.امل�ضائي.يف.الرتبية.
طالب.�طالباتكلية.الرتبية.

طالباتالكلية.اجلامعية.بالليث

الدبلوم.العام.يف.التوجيه.�االإر�ضاد
طالب.�طالباتكلية.الرتبية

طالبالكلية.اجلامعية.بالقنفذة
طالبات

الدبلوم.العايل.امل�ضائي.للدرا�ضات.االإ�ضالمية.بالتعا�ن.
طالبكلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالميةمع.كلية.بريدة.االأهلية

برنامج.الدرا�ضات.العليا.امل�ضائي

طالباتكلية.الرتبيةالدبلوم.العام.يف.الرتبية.بالتعا�ن.مع.كلية.بريدة.االأهلية

الدبلوم.العام.يف.الرتبية.بالتعا�ن.مع.كلية.بريدة.االأهلية
طالب.�طالباتكلية.الرتبية

طالب.�طالباتكلية.اللغة.العربية.اآدابها
طالب.�طالباتكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين

الدبلوم.العام.يف.الرتبية.بالتعا�ن.مع.كلية.بريدة.االأهلية
طالبكلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

طالبكلية.الرتبية

برنامج.املاج�ضتري.امل�ضائي.مبكة.املكرمة

طالب.�طالباتكلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية
طالبكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين

طالب.�طالباتكلية.الرتبية
طالب.�طالباتكلية.اللغة.العربية.اآدابها

برنامج.املاج�ضتري.امل�ضائي.بكليات.بريدة.االأهلية
طالب.�طالباتكلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية

طالبكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين
طالبكلية.اللغة.العربية.اآدابها

طالبكلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدينبرنامج.الدكتوراه.امل�ضائي

تو�شيف الربامج واملقررات وتقاريرها :

تق���دم.كلي���ة.خدم���ة.املجتم���ع.�التعليم.امل�ضتمر.جميع.الربامج.التعليمية.بالتن�ضي���ق.مع.كليات.اجلامعة.،.حيث.تتوىل.هذه.الكليات.تدري����س.،.�تو�ضيف.املقررات.الدرا�ضية.ماعدا.

الدبلوم.التاأهيلي.الأعمال.ال�ضكرتارية.،.�دبلوم.االإدارة.املكتبية.اللذين.يقدمهما.ق�ضم.الدبلومات.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر.��ضوف.يبداأ.تو�ضيف.هذين.الربناجمني.
�.ما.ا�ضتمال.عليه.من.مقررات.درا�ضية.حينما.يتم.م�ضادقة.جمل�س.الكلية.على.اخلطة.الدرا�ضية.املقرتحة.اخل�ضة.لهذين.الربناجمني..
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اأعداد الطلبة ملختلف الربامج على م�شتوى الكلية :

جد�ل.رقم.).6.��.3.(...متو�ضط.اأعداد.الطلبة.يف.ال�ضعبة.ملختلف.الربامج.على.م�ضتوى.الكلية

البند
الربنامج

الدكتوراهاملاج�ضتريالبكالوريو�سالدبلوم

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور
-101278131114374459536عدد.الطلبة

ال.يوجدمعظم.ال�ضعبال.يوجدال.يوجدعدد.ال�ضعب.التي.يوجد.فيها.).20.(.طالبًا.اأ�.اأقل
ال.يوجدال.يوجدمعظم.ال�ضعبمعظم.ال�ضعبعدد.ال�ضعب.التي.يوجد.فيها.).21.– 50..(.طالبًا

379274855036املجموع

جد�ل.رقم.).6.��.4.(..اأعداد.املقبولني.للعام.الدرا�ضي.1436/1435.ه�

املرحلةعدد.املقبولني.الكلية.امل�ضاركة.يف.تقدمي.الربامج.الدرا�ضي.م
طالباتطالب

الدكتوراه-30كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية1
الدكتوراه-6كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين2
املاج�ضتري.امل�ضائي2515كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية.3
املاج�ضتري.امل�ضائي7060كلية.الرتبية.4
املاج�ضتري.امل�ضائي2020كلية.اللغة.العربية.�اآدابها5
املاج�ضتري.امل�ضائي-30كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين.6
املاج�ضتري.امل�ضائي-40املعهد.العايل.لالأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر.7
املاج�ضتري.امل�ضائي-10العلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية8
املاج�ضتري.امل�ضائي25090كليات.بريدة.االأهلية9
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.185208كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.االإ�ضالمية.10
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.198211كلية.الرتبية11
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.74108كلية.اللغة.العربية.�اآدابها12
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.85186كلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدين13
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.195242كلية.العلوم.االجتماعية14
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية5270كلية.العلوم.االقت�ضادية.�املالية.االإ�ضالمية.15
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.255232الكلية.اجلامعية.بالقنفذة.16
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.182134ال�ضنة.التح�ضريية.امل�ضائي.– م�ضار.الكليات.العلمية.17
البكالوريو�س.–  ال�ضنة.التاأهيلية.8546ال�ضنة.التح�ضريية.امل�ضائي.– م�ضار.العلوم.االإدارية.18
دبلوم.االإدارة.املكتبية.3695كلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر19
دبلوم.املوارد.الب�ضرية.65183كلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر20
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جد�ل.رقم.).6.��.5.(.اأعداد.املقيدين.�اخلريجني.بق�ضم.االنت�ضاب

التخ�ض�سالدرجة.العلمية
اأعداد.اخلريجنياأعداد.املقيدين

املجموعطالباتطالباملجموعطالباتطالب
15399082447239274513ال�ضريعةبكالوريو�س
182013263146194171365الدعوةبكالوريو�س
11281108223658115173اللغة.العربيةبكالوريو�س
6868��������7575��������تربية.طالباتبكالوريو�س
315��������189315��������189اجلمومبكالوريو�س
9999��������357357��������الليثبكالوريو�س
17369272663278170448القنفذةبكالوريو�س
67��������81967��������819العلوم.االقت�ضاديةبكالوريو�س

723147011193211519072048االإجمايل

عدد اخلريجني للعام الدرا�شي 1436/1435هـ :
تق���دم.كلي���ة.خدم���ة.املجتم���ع.�التعلي���م.امل�ضتمر.الربام���ج.التعليمية.بامل�ضاركة.م���ع.الكليات.،.لذا.ي�ضاف.ع���دد.خريجي.هذه.الربام���ج.�ضمن.اأعداد.الطالب.اخلريج���ني.من.الكليات.....................................

امل�ضاركة.ما.عدا.الدبلومات.التي.تقدمها.الكلية..

الن�شاطات التي متت يف �شبيل تطوير وحتديث قدرات اأع�شاء هيئة التدري�س :
ي�ضارك.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.يف.الد�رات.التدريبية.�ضمن.الربنامج.التدريبي.لعمادة.التطوير.اجلامعي.�اجلودة.النوعية..

جد�ل.رقم.).6.��.6.(..الن�ضاطات.التي.متت.يف.�ضبيل.تطوير.�حتديث.اأ�ضاليب.التقنية.احلديثة.:

املالحظاتالن�ضاط.املو�ضوع.م

-بناء.�ت�ضميم.موقع.جديداملوقع.االإلكرت�ين.للكلية.1

-بناء.�ت�ضميم.موقع.جديداملوقع.االإلكرت�ين.لالأق�ضام2

-بناء.�ت�ضميم.موقع.جديداملوقع.االإلكرت�ين.الأع�ضاء.هيئة.التدري�س3

-تطبيق.االأ�ضاليب.احلديثة.يف.االإدارة.االإلكرت�نية.اأ�ضاليب.التقنية.احلديثة.4
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العالقات مع املجتمع  :
االأن�ضطة.التي.تعك�س.توا�ضل.الكلية.مع.خريجيها.:

تقدم.كلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر.الربامج.التعليمية.م�ضاركة.مع.كليات.اجلامعة.املختلفة.،.لذا.يتم.التوا�ضل.مع.خريجي.هذه.الربامج.�ضمن.الطالب.اخلريجني.من.الكليات.
امل�ضاركة.

ت�ضكيل.�حدة.ملتابعة.اخلريجني.:
ال.ينطبق.نظرًا.الأن.جميع.برامج.الكلية.تقدم.بامل�ضاركة.مع.كليات.اجلامعة.االأخرى..

جد�ل.رقم.).6.��.7.(..تقدمي.خدمات.ا�ضت�ضارية.�بحثية.�تدريب.ملوؤ�ض�ضات.املجتمع.املحلي

مالحظاتالن�ضاطم

ا�ضت�ضارات.باملجال.ال�ضرعي.�النف�ضي.�الرتبوي.�االجتماعي�ضعبة.اال�ضالحية.مبكة.املكرمة.1
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.الرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.احلرام.�امل�ضجد.النبوي2
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعةحر�س.احلد�د3
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.للموظفني.�املوظفات.اأمانة.منطقة.مكة.املكرمة4
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.القوات.اخلا�ضة.الأمن.احلج.�العمرة.5
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.االأمن.العام.6
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.قوات.اأمن.املن�ضئات.7
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.�ضرطة.العا�ضمة.املقد�ضة.8
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة.9
د�رات.تدريبية.يف.جماالت.متنوعة.طالب.�طالبات.اجلامعة.10

عقد.ملتقى.علمي.حتت.عنوان.)..ال�ضباب....الهوية.�امل�ضوؤ�لية.(

�الذي.يهدف.اإىل." ن�ضر.�تعزيز.ثقافة.االنتماء.للدين.�الوطن.،.باعتبارها.حاجة.اإن�ضانية.اأ�ضا�ضية.،.�مطلب.�ضرعي.�اأحد.اأهم..دعائم.املجتمع.،.�التي.حتافظ.على.ا�ضتقراره.�متوه..

�ا�ضتهدف.الربنامج.�ضرائح.املجتمع.املختلفة.�التي.من.اأبرزها.:.
1. ال�ضباب.).�هم.ال�ضريحة.االجتماعية.التي.تقع.يف.الفئة.العمرية.من.اخلام�ضة.ع�ضر.اإىل.الثالثني.عامًا.(..

2. االآباء.�االأمهات.�املربون.�هم.من.يتولون.تربية.النا�ضئة.�اإعدادهم.للحياة...

�ق���د.�ض���م.ملتق���ى.).ال�ضب���اب....الهوي���ة.�امل�ضئولي���ة.(.6.حم���ا�ر.رئي�ض���ة.�3.حما�ض���رات.علمي���ة.�6.د�رات.تدريبي���ة.�علمي���ة.،.�كان.ع���دد.احل�ض���ور.يف.امللتق���ى.م���ا.يق���ارب............................................................................
).7000.(.من.الذكور.�االإناث..
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تقدمي دورات تدريبية ملوؤ�ش�شات املجتمع املحلي :
جد�ل.رقم.).6.��.8.(.عدد.الد�رات.�اإجمايل.عدد.ال�ضاعات.التدريبية.�عدد.امل�ضتفيدين.�امل�ضتفيدات.منها

عدد.املتدربنيعدد.الد�راتم
ن�ضاءرجالن�ضاءرجال.

2147.متدربة3483.متدربًا49.د�رة69.د�رة1

5630.متدرب.�متدربة118.د�رةاالإجمايل

جد�ل.رقم.).6.��.9.(...الد�رات.التدريبية.املقدمة.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر.
)�ضطر.الطالب(.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

تاريخ.االنتهاءتاريخ.االنعقادعدد.املتدربني.الفعليعدد.ال�ضاعاتاجلهة.امل�ضتفيدةا�ضم.الد�رةم

1435/11/6ه�1435/11/5ه�217..متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.11
1435/11/6ه�1435/11/5ه�134.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.22
1435/11/6ه�1435/11/5ه�211.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.33
1435/11/6ه�1435/11/5ه�85.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.44
1435/11/6ه�1435/11/5ه�117.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.55
1435/11/6ه�1435/11/5ه�82.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.66
1435/11/8ه�1435/11/7ه�116.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.77
1435/11/8ه�1435/11/7ه�96.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.88
1435/11/8ه�1435/11/7ه�124.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.99
1435/11/8ه�1435/11/7ه�143.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.1010
1435/11/8ه�1435/11/7ه�94.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.1111
1435/11/8ه�1435/11/7ه�90.متدربًا10.�ضاعاتطالب.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج.1212
1436/8/17ه�1435/11/5ه�22.متدربًاف�ضلني.درا�ضينيحر�س.احلد�دالدعوة.االأ�ضا�ضية.العا�ضرة13
1436/11ه�1436/2/8ه�23.متدربًا4.اأيامرابطة.العامل.االإ�ضالميفن.املرا�ضم.�الرب�توكول14
1436/2/2ه�1436/2/1ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.اجلمهور.)مج.1(15
1436/2/4ه�1436/2/3ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.ال�ضغوط.)مج.1(16
1436/2/5ه�1436/2/5ه�100.متدربيوم.�احد.فقطالد�ريات.االأمنيةاالأمن.الفكري.).مج.1.(17
1436/3/7ه�1436/3/6ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.اجلمهور.).مج.2.(18
1436/3/91436/3/10ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.ال�ضغوط.).مج.2.(19
1436/3/8ه�1436/3/8ه�100.متدربيوم.�احد.فقطالد�ريات.االأمنيةاالأمن.الفكري.).مج.2.(20
1436/4/15ه�1436/4/14ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.اجلمهور.).مج.3.(21
1436/4/13ه�1436/4/12ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.ال�ضغوط.).مج.3.(22
1436/4/16ه�1436/4/16ه�100.متدربيوم.�احد.فقطالد�ريات.االأمنيةاالأمن.الفكري..).مج.3.(23
1436/6/10ه�1436/6/9ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.اجلمهور.).مج.4.(24
1436/6/12ه�1436/6/11ه�100.متدربيومنيالد�ريات.االأمنيةفن.التعامل.مع.ال�ضغوط.).مج.4.(25
1436/6/13ه�1436/6/13ه�100.متدربيوم.�احد.فقطالد�ريات.االأمنيةاالأمن.الفكري..).مج.4.(26
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تاريخ.االنتهاءتاريخ.االنعقادعدد.املتدربني.الفعليعدد.ال�ضاعاتاجلهة.امل�ضتفيدةا�ضم.الد�رةم

1436/5/4ه�1436/4/5ه�27.متدربًا120.�ضاعةالرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.احلراماملهارات.ال�ضلوكية.الفعالة.للعاملني.يف.امل�ضجد.احلرام27
1436/5/4ه�1436/4/5ه�26.متدربًا120.�ضاعةالرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.احلراممهارات.التوجيه.�االإر�ضاد.للعاملني.يف.امل�ضجد.احلرام28
1436/5/21ه�1436/4/19ه�35.متدربًا120.�ضاعة�كالة.الرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.النبوياملهارات.ال�ضلوكية.الفعالة.للعاملني.يف.امل�ضجد.النبوي29
1436/5/21ه�1436/4/19ه�35.متدربًا120.�ضاعة�كالة.الرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.امل�ضجد.النبويمهارات.التوجيه.�االإر�ضاد.للعاملني.يف.امل�ضجد.النبوي30
1436/4/9ه�1436/4/5ه�15.متدربًا20.�ضاعةاأمارة.منطقة.مكة.املكرمةاإدارة.االأزمات31
1436/4/16ه�1436/4/12ه�15.متدربًا20.�ضاعةاأمارة.منطقة.مكة.املكرمةاإدارة.الوقت32
1436/4/20ه�1436/4/19ه�10.متدربني12.�ضاعةاأمارة.منطقة.مكة.املكرمةاأخالقيات.�قيم.العمل33
1436/5/14ه�1436/5/3ه�11.متدربًا40.�ضاعةاأمارة.منطقة.مكة.املكرمةاإعداد.�كتابة.املرا�ضالت.�التقارير34
1436/7/25ه�1436/7/14ه�30.متدربًا40.�ضاعةاأمن.امل�ضجد.احلرامبرنامج.حرمًا.اآمنًا.).مج.1.(35
1436/7/25ه�1436/7/14ه�29.متدربًا40.�ضاعةاأمن.امل�ضجد.احلرامبرنامج.حرمًا.اآمنًا.).مج.2.(36
1436/8/10ه�1436/7/28ه�22.متدربًا40.�ضاعةاأمن.امل�ضجد.احلرامبرنامج.حرمًا.اآمنًا.).مج.3.(37
1436/8/10ه�1436/7/28ه�25.متدربًا40.�ضاعةاأمن.امل�ضجد.احلرامبرنامج.حرمًا.اآمنًا.).مج.4.(38

• اأ�ال:.د�رات.احلا�ضب.االآيل.:	

جد�ل.رقم.).6.��.10.(..الد�رات.التدريبية.املنفذة.بق�ضم.التدريب.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر.
)�ضطر.الطالب(.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

التوقيتتاريخ.التنفيذال�ضاعاتاملدةا�ضم.الد�رةم

9.�س.�.1.ظهرًا�ضباحًا13.�1436/8/17ه�20.�ضاعة5.اأياممبادئ.احلا�ضب.االآيل.لالأ�ضبال.)من.9-14.�ضنة(1
2Microsoft Access.1.ظهرا.�.5.م�ضاًءظهرًا13.�1436/8/17ه�20.�ضاعة5.اأيامبرنامج.مايكر��ضوفت.اأك�ض�س
3Word..5.م�ضاًء.�.9.م�ضاًءم�ضاًء13.�1436/8/17ه�20.�ضاعة5.اأياممعاجلة.الن�ضو�س.مع.برنامج
4Ms..Excel.9.�س.�.1.ظهرا�ضباحًا20.�.1436/8/24ه�20.�ضاعة5.اأياماالإك�ضيل
1.ظهرا.�.5.م�ضاًءظهرًا20.�.1436/8/24ه�20.�ضاعة5.اأياماأ�ضا�ضيات.اجلرافيك5
5.م�ضاًء.�.9.م�ضاًءم�ضاًء20.�.1436/8/24ه�20.�ضاعة5.اأياماأد�بي.– فوتو�ضوب.)امل�ضتوى.االأ�ل(6
9.�س.�.1.ظهرا�ضباحًا1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأيامنظام.الت�ضغيل.�يند�ز7
8POWER POINT.1.ظهرًا.�.5.م�ضاًءظهرًا1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأيامالعر��س.التقدميية
9Prezi.5.م�ضاًء.�.9.م�ضاًءم�ضاًء1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأيامالعر��س.التقدميية.بريزي
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• ثانيا:.د�رات.اللغات.:	

التوقيتالتاريخال�ضاعاتاملدةا�ضم.الد�رةم

64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.لالأ�ضبال..)من.9-14.�ضنة(1

13�.1436/8/29ه�

9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا
5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.لالأ�ضبال..)من.9-14.�ضنة(2
9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.لل�ضفر3
5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء64.�ضاعة.13.يومالطالقة.يف.اللغة.االإجنليزية4
9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا64.�ضاعة.13.يوماللغة.الفار�ضية5
5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء64.�ضاعة.13.يوماللغة.الفار�ضية6
9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.)امل�ضتوى.االأ�ل(.7
5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.)امل�ضتوى.االأ�ل(.8
5.م�ضاًء...10.م�ضاًء.م�ضاًء.64.�ضاعة.13.يوماللغة.الفرن�ضية.9
5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء64.�ضاعة.13.يوماللغة.االإجنليزية.)امل�ضتوى.الثاين(10
1.ظهرًا.�.5.م�ضاًءظهرًا20.– 201436/8/24.�ضاعة4.اأيامكتابة.احلر�ف.االإجنليزية11

• ثالثًا.:.الد�رات.العامة.:	

تاريخ.االنعقادالتوقيتتاريخ.التنفيذال�ضاعاتاملدةا�ضم.الد�رةم

13�.1436/8/17ه�9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا13�1436/8/16ه�20.�ضاعة4.اأياماخلط.العربي.1.)الرقعة.�الن�ضخ(1

13�.1436/8/17ه�5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء13�1436/8/16ه�20.�ضاعة4.اأياماخلط.العربي2.)الثلث(2

20.�1436/8/24ه�9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا20.�.1436/8/23ه�20.�ضاعة4.اأياماخلط.العربي3.)الفار�ضي(3

20.�1436/8/24ه�5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء20.�.1436/8/23ه�20.�ضاعة4.اأيامفنون.اخلطابة.�االإلقاء4

27.�.1436/8/29ه�9.�س.�.2.ظهرًا�ضباحًا1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأيام�ضكري.بال.م�ضاكل5

27.�.1436/8/29ه�5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأيامفن.كتابة.املقال6

27.�.1436/8/29ه�5.م�ضاًء.�.10.م�ضاًءم�ضاًء1436/8/29.27ه�15.�ضاعة3.اأياماأ�ضا�ضيات.�مبادئ.االإ�ضعافات.االأ�لية7
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جد�ل.رقم.).6.��.11.(...الد�رات.التدريبية.املقدمة.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر..
).�ضطر.الطالبات(.للعام.اجلامعي.1436/1435ه�

تاريخ.االنتهاءتاريخ.االنعقادعدد.املتدربني.الفعليعدد.ال�ضاعاتاجلهة.امل�ضتفيدةا�ضم.الد�رةم

1435/11/6ه�1435/11/5ه�180متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج11

1435/11/6ه�1435/11/5ه�92.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج22

1435/11/6ه�1435/11/5ه�110.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج33

1435/11/6ه�1435/11/5ه�107.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج44

1435/11/6ه�1435/11/5ه�104.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج55

1435/11/6ه�1435/11/5ه�88.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج66

1435/11/8ه�1435/11/7ه�282.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج77

1435/11/8ه�1435/11/7ه�96.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج88

1435/11/8ه�1435/11/7ه�102.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج99

1435/11/8ه�1435/11/7ه�101.متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج1010

1435/11/8ه�1435/11/7ه�99متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج1111

1435/11/8ه�1435/11/7ه�150متدربة10�ضاعاتطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.1436/1435ه�خطوات.�اثقة.نحو.االإبداع.�التميز.الدرا�ضي.3.مج1212

جد�ل.رقم.).6.��.12.(...الد�رات.التدريبية.املقدمة.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر..
ح�ضب.املجال.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

تاريخ.ا�ضم.املدربةم�ضمى.الد�رةماملجال
االنعقاد

تاريخ.
ر�ضوم.الزمنمدتها�ضاعاتهااالنتهاء

عدد.القاعةالد�رة
امل�ضتفيد�ناملتدربات

68الغزا�يجمانية9-42.اأيام5.�ضاعات15-82/16-2/9اأ.فاتنه.اأر�اديت�ضحيح.التال�ة.-.كيف.تقرئي.القراآن.الكرمي13�ضرعية

ن�ضاء..رجال

احلا�ضب.االآيل

د.ر�ضا.�ضناعة.االأفالم14
13معمل94001-32اأيام15.�ضاعة2/82/10احلرب�ين

12معمل.925001-31.�ضهور192.�ضاعة23./2/164اأ.رحاب.الكنوي�يند�ز.�حزمة.مايكر�.�ضوفت15

19معمل95002-122.يومًا60.�ضاعة2/122/26اأ..تهاين.الوكيلال�ضكرتارية.يف.احلا�ضب.االآيل16

9200-32.اأيام15.�ضاعة2/92/11اأ.رمي.الغامدي�ضعوبات.التعلم17عامة
يوم.اجلفايل.3
يومان.يف.
اجلفايل2

16

14التدريب92001-42.اأيام20.�ضاعة2/152/18د.عزة.جاللتخطيط.�ت�ضميم.احلمالت.االإعالمية18اإعالمية
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جد�ل.رقم.).6.��.13.(..د�رات.االإم���ارة.)مبقر.ال�ض�ضه.(

عدد.ال�ضاعاتعدد.االيامالقاعةتاريخ.االنتهاءتاريخ.االنعقادا�ضم.املدربةم�ضمى.الد�رةم
امل�ضتفيد�ناملتدربات

موظفات.10404قاعة1436/5/142ه�1436/5/3ه�د..فايزة.�ضاملاإعداد.�كتابة.املرا�ضالت.�التقارير1
االإمارة 16649قاعة1436/6/302ه�1436/6/9ه�د.ناهل.ال�ضريف.-.اأ.اإميان.هيوتيلغة.االإ�ضارة2

جد�ل.رقم.).6.��.14.(..الد�رات.التدريبية.املقدمة.من.ق�ضم.الد�رات.التدريب.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر
.).�ضطر.الطالبات(.للعام.اجلامعي.1436/1435ه�.)مبقر.ال��زاه��ر(

عدد.القاعةمدتها�ضاعاتهاتاريخ.االنتهاءتاريخا�ضم.املدربةم�ضمى.الد�رةماملجال
امل�ضتفيد�ناملتدربات

االنعقاد
د�رات.اإدارية.
�تربوية.االآيل

20-5/21د.حياة.احلربيالتقارير.االإدارية1
4.اأيام20�ضاعة5/28-27

200
من.ال�ضاعة.9.
اإىل.ال�ضاعة.2.

م�ضاًء

قاعة.التدريب.
22اأمام.اجلفايل.3

موظفات.
اجلامعة

االجتاهات.احلديثة.يف.االإر�ضاد.النف�ضي2
4.اأيام20�ضاعة3-5/12د.اأمل.البدر.)االإر�ضاد.املعريف(

200
من.ال�ضاعة.11.
اإىل.ال�ضاعة.2.

م�ضاًء

16اجلفايل2

17قاعة.32.اأيام15�ضاعة12-1436/4/14ه�راجية.حممود.حجازياالإ�ضعافات.االأ�لية3�ضحية

برنامج تنمية مهارات التوجيه والإر�شاد للمر�شدات العامالت يف احلرمني ال�شريفني ) �شطر الطالبات ( :

جد�ل.رقم.).6.��.15.(.ب�رنامج..تنمية.مهارات.التوجيه.�االإر�ضاد.للمر�ضدات.العامالت..يف.احلرمني.ال�ضريفني.»3«
املنّفذ.مبكة.املكرمة.عدد.املتدربات.)30(

برنامج
مكة.املكرمة

االأ�ضبوع.اخلام�ساالأ�ضبوع.الرابعاالأ�ضبوع.الثالثاالأ�ضبوع.الثايناالأ�ضبوع.االأ�لاالأ�ضابيع

من.االأحد.5/10.-.اخلمي�س.5/14من.االثنني.5/4.-.اخلمي�س.5/7من.الثالثاء.4/28.-.االأحد.5/3من.الثالثاء.4/21.-.االثنني.4/27من.الثالثاء.4/14.-.االثنني4/20التاريخ

التوجيه.�االإر�ضاد.طرق.�عمليات.التوجيه.�االإر�ضادالد�رات
التدريب.على.جمع.املعلومات.فقه.احل�ضبةيف.الكتاب.�ال�ضنة

االإر�ضادية
التدريب.امليداين.داخل.امل�ضجد.

احلرام.�كتابة.التقارير

30�س/.5اأيام20�س/.4اأيام22�س/4اأيام24�س/5اأيام24�س/.5.اأيامعدد.ال�ضاعات

د.اأحالم.باحمداند.�ضلمى.ال�ضبيعيد.بدرية.احلرازيد..اإميان.مغربيد..منال.مرب�كاملدربة
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جد�ل.رقم.).6.��.16.(.ب��رنامج.تنمية.مهارات.التوجيه.�االإر�ضاد.للمر�ضدات.العامالت.يف.احلرمني.ال�ضريفني.»2«
املنّفذ.باملدينة.املنورة..عدد.املتدربات.)35(

برنامج.
املدينة.
املنورة

االأ�ضبوع.اخلام�ساالأ�ضبوع.الرابعاالأ�ضبوع.الثالثاالأ�ضبوع.الثايناالأ�ضبوع.االأ�لاالأ�ضابيع

االأحد.5/17.-.االأربعاء.5/21من.االأحد.5/10.-.االأربعاء.5/13من.االأحد.5/3.-.اخلمي�س.5/7من.االأحد.4/26.-.االأربعاء.4/29من.االأحد.4/19.-.اخلمي�س.4/23التاريخ

التدريب.على.جمع.املعلومات.طرق.�عمليات.التوجيه.�االإر�ضادالد�رات
االإر�ضادية

التوجيه.�االإر�ضاد
التدريب.امليداين.داخل.امل�ضجد.فقه.احل�ضبةيف.الكتاب.�ال�ضنة

احلرام.�كتابة.التقارير
30�س/.5اأيام22�س/.4اأيام24�س/.5.اأيام20�س/.4اأيام24�س/.5.اأيامعدد.ال�ضاعات

د.اأحالم..باحمداند..بدرية..احلرازيد..اإميان.مغربيد.�ضلمى.ال�ضبيعيد..ابت�ضام.ا�ضتنبويلاملدربة

جد�ل.رقم.).6.��.17.(.اجلدا�ل.التنفيذية.لق�ضم.التدريب.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر
.).�ضطر.الطالبات(.للعام.اجلامعي.1436/1435ه�

تاريخ.تاريخ.االنعقادا�ضم.املدربةم�ضمى.الد�رةماملجال
ر�ضوم.الزمنمدتها�ضاعاتهااالنتهاء

عدد.القاعةالد�رة
امل�ضتفيد�ناملتدربات

حية
23اجلفايل92003-32.اأيام15.�ضاعة5/255/27د..�ضماء.�ضعيدتغذية.عالجية1�ض

ن�ضاء

اآيل
ضب.

حا�

الفن.الرقمي.)ت�ضميم.ال�ضعارات.2
11معمل.92001-32.اأيام15.�ضاعة5/45/6اأ.تهاين.الوكيل�الكر�ت.بالفوتو.�ضوب(

6قاعة.التطوير2400-..35.30.اأيام15.�ضاعة4/284/30د.رابعة.�ضجينيبرنامج.بريزي3
5قاعة.التطوير2400-..35.30.اأيام15.�ضاعة5/55/7د.با�ضم.فلمبانبرنامج.بريزي4
16قاعة.9200105-32.اأيام15.�ضاعة5/35/5د..اأحالم.باحمداناإدارة.الوقت5

غات
الل

االإعداد.الختبار.التوفل.)حت�ضريية.6
7قاعة.التدريب.)1(9600-42.اأيام16.�ضاعة28-214/29-4/22اأ.اأمرية.ال�ضريحيالتوفل(

7ilts.اجتياز.ايليز
4قاعة.التدريب.)1(9600-42.اأيام16.�ضاعة19-125/20-5/13اأ.اأمرية.ال�ضريحي.للغة.االإجنليزية..)خا�س.باملبتعثني(

ا.زينب.مللكد�رة.اللغة.االإجنليزية.م81
21قاعة.التدريب.)1(122500-34�ضهور192�ضاعة4/147/15ا.خلود.بن.�ضديق

وية
ترب

13با�ضراحيل9200-32.اأيام15.�ضاعة4/274/29د.اميان.جناراالإلقاء.املتميز.�مواجهة..اجلمهور9
48الغزا�ي9200-42اأيام20.�ضاعة4/274/30د.خديجة.جانمهارات.كتابة.البحث.العلمي10

التدري�س.املتمايز.با�ضتخدام.11
17اجلفايل9200-32.اأيام15.�ضاعة4/194/21ا..عبد.املح�ضن.ال�ضلميالذكاءات.املتعددة

11اجلفايل92002-32.اأيام15.�ضاعة4/284/30د.طالل.مند�رةاالمن.�ال�ضالمة12
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جد�ل.رقم.).6.��.18.(.اجلدا�ل.التنفيذية.لق�ضم.التدريب.بكلية.خدمة.املجتمع.�التعليم.امل�ضتمر
.).�ضطر.الطالبات(.للعام.اجلامعي.1436/1435ه�

املقرامل�ضتفيد�نعدد.املتدرباتالزمنمدتها�ضاعاتهااالنتهاءاالنعقاداملدربةم�ضمى.الد�رةم

915-52اأيام25.�ضاعة8/138/17اأ.هيام.�ضعيفالكر��ضية.�الرتيكو1

ن�ضاء

ميم.
ت�ض

.�ال
ون
الفن

لية.
ر.ك

مق
خل

الدا

915-51اأيام20.�ضاعة8/138/17اأ.عفراء.حبيب.اللهالت�ضوير.الفوتوغرايف2
912-61.اأيام24.�ضاعة8/158/22د.�ضهرية.عبد.الهاديكيفية.ر�ضم.االأزياء.�تلوينها3
912-31.اأيام15.�ضاعة8/228/24اأ.�جدان.مند�رةالتعبري.باالألوان4
915-2يومان10.�ضاعات8/168/17اأ.�جدان.مند�رةتغليف.الهدايا5
1013-81.اأيام24.�ضاعة8/158/24د.مها.العثيمنيالر�ضم.باالألوان.الفحمية6

اهر
بالز

معة.
جلا

قر.ا
م

912-32.اأيام15.�ضاعة8/228/24اأ.اأ�ضماء.ال�ضاعرالزجاج.املع�ضق7
1010-61.اأيام18.�ضاعة8/178/24اأ.فاطمة.�ار�سالر�ضم.باالألوان.الزيتية8
913-42.اأيام20.�ضاعة8/218/24اأ.مها.باجمالالر�ضم.باالألوان.املائية9
924-42.اأيام20.�ضاعة8/218/24اأ.بدرية.املتعاينالفوتو�ضوب10
920-42.اأيام20.�ضاعة8/148/17اأ.جيهان.احلامدبرنامج.الفال�س11
998-32.اأيام15�ضاعة8/228/24د..اإميان.جناراأخالقيات.العمل12
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وكالة الأعمال والإبداع املعريف

املقدمة:
اإن.اال�ضتثمار.يف.العقول.الب�ضرية.مل.يعد.يف.الوقت.الراهن.حكرًا.على.جمتمعات.د�ن.غريها.بل.اأ�ضبح.حقًا.تت�ضابق.اإليه.كافة.املجتمعات.الواعية.املتطلعة.للتقدم.�احل�ضارة.ملا.لديها.
م���ن.االإمكان���ات.املادي���ة.�الب�ضري���ة،.فالدخول.يف.ع�ضر.العوملة.�ما.�ضحبه.من.تط���ور.يف.��ضائل.االت�ضال.�التقنية.مل.يرتك.جمااًل.للمجتمعات.الأن.ته���داأ.�تعي�س.حياة.الرتابة.�النظم.
التقليدي���ة.ب���ل.فر����س.احلراك.امل�ضتمر.�الد�ؤ�ب.نحو.اكت�ضاب.املعرفة.�الت�ضليح.باملهارات.الالزم���ة.لتطويع.التقنية.خلدمة.الب�ضرية.�االإبداع.مبفهومه.ال�ضامل.ُيعترب.اجل�ضر.احلقيقي.

الذي.تعرب.عليه.االأفكار.النظرية.اإىل.بر.االأعمال.العملية.اخلالقة.�هو.حمك.فعال.�عملي.لقيا�س.تفوق.املجتمعات.

�جامع���ة.اأم.الق���رى.ت�ضع���ى.الأن.تك���ون.يف.م�ض���اف.املوؤ�ض�ضات.التي.حتقق.ر�ؤية.القي���ادة.الر�ضيدة.بالو�ضول.اإىل.ذلك.املجتم���ع.�االقت�ضاد.القائم.على.املعرفة.م���ن.خالل.دعم.االإبداع.

�االبت���كار.�ري���ادة.االأعم���ال.ب���ني.من�ضوبي.اجلامعة،.�من.اأجل.ذلك.فقد.اأ�ض�ضت.�كالة.لالأعمال.�االإبداع.املع���ريف.كاأحدث.الوكاالت.امل�ضتحدثة.بجامعة.اأم.القرى..�التي.اأن�ضئت.�كان.

اأ�ل.�كي���ٍل.له���ا.ه���و.مع���ايل.مدير.اجلامعة.د..بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.ثم.�ضد�ر.قرار.معايل.�زي���ر.التعليم.العايل.بتعني.الدكتور.نبيل.كو�ضك.�كياًل.لها.بعد.ذلك،.�ت�ضم.الوكالة.بني.

جنباته���ا..معه���د.االإب���داع.�ري���ادة.االأعمال.�مكتب.اإدارة.امللكية.الفكرية.�معهد.للبح���وث.�الدرا�ضات.اال�ضت�ضارية.�مراكز.االبتكار.التقني.��ضرك���ة.�ادي.مكة.للتقنية.�كر�ضي.املعلم.

حمم���د.ب���ن.الدن.لالإب���داع.�ري���ادة.االأعم���ال.�ت�ضعى.كل.تل���ك.االإدارات.اإىل.امل�ضاهمة.يف.تنمية.املجتم���ع.�االقت�ضاد.املعريف.للمملك���ة.العربية.ال�ضعودية.من.خ���الل.اأهدافها.�براجمها.
�خططها.امل�ضتقبلية.

معهد الإبداع وريادة الأعمال

�ضمن.منظومة.�كالة.اجلامعة.لالأعمال.�االإبداع.املعريف.فاإن.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمال.يلعب.د�ر.هامًا.يف.التحول.اإىل.جامعة.ريادية.مل�ضاهمته.يف.متكني.اجلامعة.من.اال�ضتثمار.

االأمثل.الإمكاناتها.العلمية.�البحثية.�اإيجاد.بيئة.حمفزة.�جاذبة.لالإبداع.�تنمية.التفكري.االإبداعي.�الريادي.للطالب.�اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�تبني.التعليم.التطبيقي.املنتج.لرباءات.

اخرتاع.�م�ضاريع.ريادية.تخدم.مكة.املكرمة.�الوافدين.اإليها.من.احلجاج.�املعتمرين...�ياأتي.هذا.الد�ر.للمعهد.مع.توجهات.اخلطط.التنموية.للد�لة.نحو.بناء.اقت�ضاد.املعرفة.كاأ�لوية.
ا�ضرتاتيجية.لالإ�ضهام.يف.تنمية.االقت�ضاد.الوطني.�اأي�ضا.مع.توجهات.جامعة.اأم.القرى.للتحول.جلامعة.ريادية.معرفية.منتجة..

�لتحقيق.هذا.التوجه.الريادي،.ي�ضعى.املعهد.من.خالل.�ضعاره.(بناء.ثر�ة.املعرفة).لتقدمي.العديد.من.الربامج.�االأن�ضطة.يف.جمال.االبتكار.�االإبداع.�ريادة.االأعمال.على.مدار.العام.

الدرا�ض���ي.�اأي�ض���ا.بال�ضي���ف.م���ن.خالل.��ضع.خطة.تنفيذية.للمعهد..تتم.على.ثالث.مراحل.�لكل.مرحلة.براجمها.الت���ي.حتقق.اأهدافها،.فكانت.اأ�ل.مرحلة.هي.مرحلة."اعرف"  حيث.

اأنها.ت�ضتهدف.�ضريحة.عظمى.من.جمتمع.املعرفة.(املجتمع.خارج.اجلامعة.-.طالب.�اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.باجلامعة)..�تهدف.للتعريف.�ن�ضر.ثقافة.االإبداع.�ريادة.االأعمال.،.تليها.

مرحل���ة."ج���رب" �الت���ي.تهدف.لتقدمي.برامج.�اأن�ضط���ة.ل�ضريحة.اأقل.ممن.اأ�ضبح.لديهم.اخلربة.�ميتلكون.اأفكار.جادة.�م�ضاريع.ريادي���ة.لتنفيذها.�دعمهم.من.خالل.املعهد.،.�اأخريًا.

مرحلة." ُكن."  �تتم.هذه.املرحلة.بامل�ضاركة.مع.�ضركة.�ادي.مكة.للتقنية.�التي.تعترب.الذراع.اال�ضتثماري.للجامعة.�فيها.يتم.الدعم.للمبتكرين.�ريادي.االأعمال.للو�ضول.اإىل.ال�ضوق.
من.خالل.منتج.اأ�.�ضركة.نا�ضئة..
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ن�شاأة وتاأ�شي�س:
مت.اإن�ض���اء.معه���د.االإب���داع.�ري���ادة.االأعمال.بقرار.جمل�س.اجلامعة.يف.جل�ضته.رقم.).2.(.املنعق���دة.بتاريخ.15/.2./.1433.ه�.�امل�ضادق.عليه.من.جمل�س.التعليم.العايل.يف.جل�ضته.رقم.
).70.(.�تاري���خ.1./.7./.1433.ه����.�املت���وج.مبوافق���ة.خ���ادم.احلرمني.ال�ضريفني.رئي�س.جمل�س.الوزراء.�رئي�س.جمل�س.التعليم.العايل.باالأمر.ال�ضامي.رقم.).36696.(.بتاريخ..5./.8.

/.1433.ه�..

حيث.اأطلقت.اجلامعة.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمال.كاأحدث.املبادرات.لدعم.خطط.التنمية.مبنطقة.مكة.املكرمة.لتحويل.اقت�ضادها.اإىل.اقت�ضاد.ن�ضط.مبني.على.املعرفة،.اإذ.يعمل.معهد.

االإبداع.�ريادة.االأعمال.على.ن�ضر.ثقافة.ريادة.االأعمال.�احت�ضان.االأعمال.بدعم.االأفكار.الطالبية.الريادية.�التي.ت�ضاهم.يف.التنمية.�حتويلها.اإىل.م�ضر�عات.ذات.منفعة.اقت�ضادية.
على.امل�ضتوى.املجتمعي.

الروؤية :
اأن.يكون.املعهد.املُ�ضتقطب.�املحفز.االأ�ل.لر�اد.االأعمال.املبدعني.يف.مكة.املكرمة.�اململكة.العربية.ال�ضعودية..

الر�شالة :
امل�ضاهمة.يف.تنمية.االقت�ضاد.املعريف.من.خالل.التعليم.�البحث.�تقدمي.اخلدمات.يف.جمايل.االإبداع.�ريادة.االأعمال..
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الأهداف :
• ن�ضر.ثقافة.االإبداع.�ريادة.االأعمال.يف.جمتمع.اجلامعة.الداخلي..	

• التعليم.�التدريب.�اإجراء.االأبحاث.يف.جمايل.االإبداع.�ريادة.االأعمال.	

• توفري.البيئة.العلمية.�العملية.املنا�ضبة.الحت�ضان.اأفكار.الطلبة.االإبداعية.�حتويلها.اإىل.اأعمال.ناجحة.	

• دعم.تاأ�ضي�س.�ضركات.نا�ضئة.مبنية.على.االبتكار.�تاأهيلها.لال�ضتثمار.من.قبل.�ضركة.�ادي.مكة.للتقنية.	

• توفري.فر�س.عمل.من.خالل.ال�ضركات.النا�ضئة.	

�قد.اأقّرت.جامعة.اأم.القرى.اإدخال.مادتي."االإبداع.101،.ريادة.االأعمال.101" �ضمن.مقرراتها.الدرا�ضية.كمادتني.اختياريتني.للطلبة.اعتبارًا.من.الف�ضل.الدرا�ضي.الثاين.لهذا.العام.
1436/1435ه�..بعد.�ضد�ر.موافقة.معايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.�متابعة.�اهتمام.اللجنة.العليا.للمناهج.باجلامعة.

اأعل���ن.ذل���ك.�كي���ل.اجلامعة.لل�ضوؤ�ن.التعليمي���ة.الدكتور.عبدالعزيز.بن.ر�ضاد.�ضر�جي،.مبينًا.اأن.اإدخال.مقرر.مادتي."االإب���داع.101.�ريادة.االأعمال.101" �ضمن.املقررات.�املناهج.
الدرا�ضية.�التعليمية.كمادتني.اختياريتني.ياأتي.لن�ضر.�لرت�ضيخ.مفهوم.االإبداع.�االبتكار.�ريادة.االأعمال.لدى.الطلبة.�ن�ضر.الثقافة.املعرفية.بينهم.

�ياأت���ي.ذل���ك.يف.اإط���ار.احلر����س.�االهتمام.بت�ضريع.�ترية.العمل.لتنفي���ذ.اال�ضرتاتيجية.التي.��ضعتها.اجلامع���ة.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.�توجهها.نح���و.االقت�ضاد.املعريف.من.خالل.

الربام���ج.الت���ي.اأعلن���ت.اجلامع���ة.عنها.يف.احتفاليته���ا.قبل.�ضهر.مبنا�ضبة.ت�ضجيلها.100.ب���راءة.اخرتاع..حيث.اأن.العمل.بتدري����س.هاتني.املادتني.�ضيبداأ.تدريجي���ًا.اعتبارًا.من.الف�ضل.

الدرا�ضي.الثاين.من.العام.الدرا�ضي.احلايل.1436/1435ه�،.مو�ضحًا.يف.ذات.ال�ضياق.اأن.هاتني.املادتني." االإبداع.101.�ريادة.االأعمال.101." ات�ضمت.باالإبداع.�بطريقة.تدري�س.
خمتلفة.�غري.تقليدية.م�ضيدًا.بالتحكيم.الد�يل.ملحتوى.املواد.�الذي.�ضاركت.فيه.جامعات.عاملية.عريقة.)امربيال.كولدج،.ام.اي.تي،.لفربا.�غريهم(.

�فيما.يلي.ملخ�س.ملا.حدث.يف.غ�ضون.االأ�ضهر.املا�ضية.من.العام.2014-.2015م..

ملتقى الإبداع وريادة الأعمال : 
نظمت.فعاليات.امللتقى.الرابع.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.2015م.يف.التا�ضع.�الع�ضر�ن.من.اإبريل.2015م.على.�ضرف.معايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.ع�ضا�س.
�ذل���ك.بح�ض���ور.�كالء.اجلامع���ة.�عمداء.الكليات.�مب�ضاركة.نخبة.من.اخلرباء.�املهتمني.باالإبداع.�ريادة.االأعمال.�عدد.من.ر�اد.االأعمال.�امل�ضوؤ�لني.بالقطاعني.

العام.�اخلا�س...�انطلقت.فعاليات.جل�ضات.ملتقى.االإبداع.�ريادة.االأعمال.2015م.بعقد.جل�ضتني.علمية.اإىل.جانب.حلقة.نقا�س.عامة.
1. عقدت.اجلل�ضة.االأ�ىل.�التي..تراأ�ضها.الرئي�س.التنفيذي.ملدينة.امللك.عبد.الله.الطبية.الدكتور.�ضهيل.�ضامل.باجمال.بعنوان.)ج�ضور.التوا�ضل.بني.اجلامعات.�ال�ضوق(...

2. مت.عقد.اجلل�ضة.الثانية.بح�ضور.معايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.حتت.عنوان.)�جهة.نظر.القطاع.اخلا�س.يف.العالقة..بينهم.�بني.اجلامعات(...
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بعده���ا.ب���داأت.حلق���ة.النقا����س.�الت���ي.كان���ت.بعن���وان.العالق���ة.التكاملي���ة.ب���ني.ر�اد.

املع���ريف.............................................. �االإب���داع. لالأعم���ال. اجلامع���ة. �كي���ل. �تراأ�ضه���ا. �اجلامع���ة. االأعم���ال.
الدكتور.نبيل.بن.عبد.القادر.كو�ضك.

�يرتك���ز.عم���ل.الوكالة.على.اإطار.عمل.مت.ت�ضجيله.ك���رباءة.اخرتاع.خا�ضة.بجامعة.

اأم.القرى.يف.مكتب.براءات.االخرتاع.االأمريكي.�الذي.يتمازج.فيه.البحث.العلمي.
مع.االبتكار.مع.حاجة.ال�ضوق.�عالقة.ذلك.باملبتكرين.�الدعم.املايل:
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اأوًل: معهد الإبداع وريادة الأعمال :
خطة.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمال.�التي.تتميز.بعدد.من.الربامج.التي.تالم�س.االأد�ار.الرئي�ضية.للمعهد.

جائزة.اأف�ضل.مل�ضق

ح�ض���ل.املبتعث.ل���وؤي.العرابي.من.كلية.احلا�ضب.االآيل.�نظم.املعلومات.بجامعة.

اأم.القرى،.�طالب.الدكتوراه.بجامعة.ميني�ضوتا.االأمريكية،.على.جائزة.اأف�ضل.

مل�ض���ق.علم���ي.يف.موؤمت���ر.U-Spatial Symposium.20،.�ال���ذي.

اأقي���م.يف.التا�ض���ع.ع�ضر.من.نوفمرب.2014م.يف.جامع���ة.ميني�ضوتا.،.�ذلك.عن.

م�ض���ر�ع.)طري���ق(.�هو.اأحد.م�ضاري���ع.مركز.االبتكار.التقن���ي.لنظم.املعلومات.
اجلغرافية.بجامعة.اأم.القرى.

IE  Summer.برنامج

يف.الث���اين.�الع�ض���ر�ن.م���ن.دي�ضم���رب.2014.م.مت.اإطالق.الربنام���ج.ال�ضيفي.

الثال���ث.م���ن.قب���ل.معهد.االإب���داع.�ريادة.االأعم���ال.بجامعة.اأم.الق���رى..�ذلك.يف.

�ادي.ال�ضيلك���ون.بالوالي���ات.املتح���دة.االأمريكي���ة.ليتع���رف.الطلب���ة.املبدع���ني.

�املخرتع���ني.عل���ى.التج���ارب.�اخل���ربات.االأخ���رى.يف.جم���ال.االإب���داع.�ريادة.
االأعمال.�كيفية.حماية.اأفكارهم.االإبداعية.�حتويلها.ملنتجات.
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التعاون بني معهد الإبداع وريادة الأعمال.:

برنامج.م�ضرع.االأعمال

مت.عم���ل.لق���اءات.تعريفي���ة.�على.مدار.عدة.اأي���ام..�التعري���ف.مبنظومة.االإبداع.

�ري���ادة.االأعم���ال.باجلامع���ة.م���ن.قب���ل.معهد.االإب���داع.�ري���ادة.االأعم���ال.ب�ضطر.

الطالب���ات.�ذل���ك.يف.ال�ضاد����س.ع�ض���ر.م���ن.دي�ضم���رب.2014م.مب�ضاركة.مكتب.

اإدارة.امللكي���ة.الفكري���ة.�ممثلة.لربنامج.م�ضرع.االأعم���ال،.لنن�ضر.ثقافة.االإبداع.
�ريادة.االأعمال.يف.جمتمع.اجلامعة.الداخلي.�اخلارجي.

تكرمي.�تعزيز.قدرات.املبتكرات
كرم���ت.�كيل���ة.معهد.االإبداع.�ري���ادة.االأعمال.الدكتورة.بدري���ة.علي.اجلحديل.
الطالبات.املبتكرات.يف.ال�ضابع.من.دي�ضمرب.2014م.فخرا.�اعتزاز.مبواهبهم.

�ت�ضجيعا.لهم.لتقدمي.املزيد.من.اجلهد.�العديد.من.االبتكارات.العلمية.
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اإعالن.اأ�ضماء.�ضفراء.الربنامج.ال�ضيفي.بوادي.ال�ضيليكون.يف.االأ�ل.من.فرباير.2015م.
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م�ضاركة.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمال..�امللكية.الفكرية.يف.الثالث.�الع�ضر�ن.من.فرباير.2015م.يف.امللتقى.ال�ضنوي.الختيار.التخ�ض�س.اجلامعي..لطالبات.ال�ضنة.التح�ضريية.

اطل���ع.مع���ايل.مدي���ر.جامعة.اأم.الق���رى.الدكتور.بك���ري.بن.معت���وق.ع�ضا�س.يف..

احل���ادي.ع�ضر.م���ن.مار�س.2015م.على.خط���ة.معهد.االإبداع.�ري���ادة.االأعمال.

�الت���ي.�ضتنف���ذ.عل���ى.م���دار.ث���الث.�ضن���وات.�تت�ضم���ن.حمورين.هم���ا.املجتمع.

املع���ريف.�يهت���م.ببن���اء.املبدع���ني.�ر�اد.االأعم���ال.م���ن.الطلب���ة.�اأع�ض���اء.هيئ���ة.

التدري����س.�املجتم���ع.ث���م.االنتق���ال.به���م.م���ن.خ���الل.�ضرك���ة.�ادي.مك���ة.للتقنية.

للم�ضاهم���ة..يف.تنمي���ة.االقت�ض���اد.املع���ريف.�ال���ذي.ي�ضه���م.يف.حتوي���ل.اأف���كار.......................................
املبدعني.�املخرتعني.اإىل..منتجات.
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ُنظم���ت.جائ���زة.مبتعث.يف.احل���ادي.�الع�ض���ر�ن.من.مار����س.2015م.بالتعا�ن.م���ع.امللحقية.

الثقافي���ة.ال�ضعودي���ة.بربيطاني���ا.لق���اًء.علميًا.بعنوان.االبت���كار.�ريادة.االأعم���ال.يف.اجلامعات.

)جترب���ة.جامع���ة.اأم.الق���رى(.قدمه���ا.�كي���ل.جامع���ة.اأم.الق���رى.لالأعم���ال.�االإب���داع.املع���ريف.

الدكت���ور.نبي���ل.ب���ن.عب���د.الق���ادر.كو�ض���ك.�عميد.معه���د.االإب���داع.�ري���ادة.االأعم���ال.الدكتور.............................................
فواز.بن.اأحمد.�ضعد.مببنى.اك�ضل.لندن.مبدينة.لندن.

اأُْعِل���َن.يف.الثال���ث.�الع�ضرين.من.مار�س.2015م..الفائزين.بجائ���زة.مبتعث.لالبتكار.�ريادة.

االأعمال.يف.اأر�قة.قاعة.اإك�ضل.بلندن،.�التي.رعتها.جامعة.اأم.القرى.�ضمن.فعاليات.معر�س.
يوم.املهنة.�حفل.اخلريجني.2015.الذي.نظمته.امللحقية.الثقافية.يف.بريطانيا..
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امللكية الفكرية وحماية احلقوق.:
تكفل���ت.جامع���ة.اأم.الق���رى.بت�ضجي���ل.�حماي���ة.حق���وق.امللكي���ة.الفكرية.الأ�ضح���اب.االبت���كارات.الع�ضرين.امل�ضارك���ة.�دعم.التحول.التج���اري.لها.عن.طري���ق.مكتب.اإدارة.امللكي���ة.الفكرية...................

��ضركة.�ادي.مكة.للتقنية.

ملتقى.االإبداع.�ريادة.االأعمال
نظمت.فعاليات.امللتقى.الرابع.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.2015م.يف.التا�ضع.�الع�ضر�ن.
م���ن.اإبري���ل.2015م.عل���ى.�ضرف.مع���ايل.مدير.اجلامع���ة.الدكتور.بك���ري.ع�ضا�س.�ذلك.
بح�ض���ور.�كالء.اجلامع���ة.�عم���داء.الكلي���ات.�مب�ضارك���ة.نخب���ة.من.اخل���رباء.�املهتمني.
باالإب���داع.�ري���ادة.االأعم���ال.�ع���دد.م���ن.ر�اد.االأعم���ال.�امل�ضوؤ�ل���ني.بالقطاع���ني.الع���ام.

�اخلا�س.

دعم.ابتكارات.املبدعني.
• تخ�ضي����س.50.ملي���ون.ري���ال.لدعم.الط���الب.املبدعني.�املخرتع���ني.لنمذجة..�دعم.	

ابتكاراتهم.�م�ضاريعهم.

• االأعم���ال.................................................	 �ضن���اع. خلدم���ة. االأعم���ال. �ري���ادة. االبت���كار. �ضرك���ة. تاأ�ضي����س. .
يف.اململكة.ب�ضكل.عام.

• انط���الق.فعالي���ات.جل�ضات.ملتقى.االإبداع.�ريادة.االأعم���ال.2015م.بعقد.جل�ضتني.	
علمية.اإىل.جانب.حلقة.نقا�س.عامة.



495 التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ

جمتمع.االإبداع.
التا�ض���ع. االأعم���ال.يف. �ري���ادة. االإب���داع. لفعالي���ات.جمتم���ع. الث���اين. اللق���اء. عق���د. .مت.
ع�ض���ر.م���ن.اإبري���ل.2015م.بعن���وان." احلاج���ة.لل�ضراك���ة.يف.ع���امل.الري���ادة" بح�ضور............................................

اأكرث.من.70.ريادّيًا.

• عق���دت.اجلل�ض���ة.االأ�ىل.�الت���ي..تراأ�ضه���ا.الرئي����س.التنفي���ذي.ملدين���ة.املل���ك.عب���د.	
الل���ه.الطبي���ة.الدكت���ور.�ضهي���ل.�ض���امل.باجم���ال.بعن���وان.)ج�ض���ور.التوا�ض���ل.ب���ني........................................

اجلامعات.�ال�ضوق(.

• الدكت���ور................................................	 اجلامع���ة. مدي���ر. مع���ايل. بح�ض���ور. الثاني���ة. اجلل�ض���ة. عق���د. مت.
بك���ري.ب���ن.معتوق.ع�ضا�س.حت���ت.عنوان.)�جهة.نظر.القط���اع.اخلا�س.يف.العالقة....................................................

بينهم.�بني.اجلامعات(.

• .ب���داأت.حلق���ة.النقا����س.�التي.كانت.بعن���وان.العالق���ة.التكاملية.ب���ني.ر�اد.االأعمال.	
الدكت���ور............................ املع���ريف. �االإب���داع. لالأعم���ال. اجلامع���ة. �كي���ل. �تراأ�ضه���ا. �اجلامع���ة.

نبيل.بن.عبد.القادر.كو�ضك.
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: IEYouth ملتقي �شباب الإبداع
اختتمت.فعاليات.ملتقى.االإبداع.�ريادة.االأعمال.2015م.بفعالية.�ضباب.االإبداع.�ريادة.االأعمال.الثالثون.من.اإبريل.2015م.��ضط.اإقبال.جماهريي.كبري.على.مدى.يومني.بح�ضور.

معايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س..

عر�س.ر�اد.االأعمال.ق�ض�ضهم.�جتاربهم.التي.مر�ا.بها.خالل.تاأ�ضي�ضهم.�ضركاتهم.الريادية.�املراحل.التي.�اجهتهم.اأثناء.تاأ�ضي�س.تلك.ال�ضركات.�امل�ضاريع.الريادية.�كيفية.التغلب.
على.اخلوف.يف.عر�س.االأفكار.�االإبداعات.لتحويلها.مل�ضاريع.ناجحة.يف.ال�ضوق.

تكرمي.امل�ضاركني.�املتحدثني.يف.الفعالية

زيارات.الوفود.�التعريف.باإجنازات.املعهد
مت.زيارة.�فد.من.كلية.االأعمال.بجامعة.جدة.يف.ال�ضاد�س.من.مايو.2015م.لال�ضتفادة.
م���ن.اخل���ربات.�التجارب.التي.حققته���ا.اجلامعة.ممثلة.مبعهد.االإب���داع.�ريادة.االأعمال.
�مكت���ب.اإدارة.امللكي���ة.الفكري���ة.حي���ث.اطل���ع.الوف���د.عل���ى.عر����س.مرئ���ي.يج�ض���د.كاف���ة....................

اخلطوات.�املراحل.

..فيما.مت.عمل.�ضراكة.بني.كلية.االأعمال.بجامعة.جدة.�معهد.االإبداع.بجامعة.اأم.القرى.
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برنامج دعم الخرتاعات :
يف.الراب���ع.�الع�ض���ر�ن.م���ن.مايو.2015م.اأطلق.معه���د.االإبداع.�ريادة.االأعمال.برناجمًا.لدعم.االخرتاعات.�الذي.ي�ضمل.دعم.اأع�ض���اء.هيئة.التدري�س.امل�ضجلني.لرباءات.اخرتاع.ذات.

اأ�ضا�س.علمي.ليتم.حتويل.املخرتعات.اإىل.منتجات.�خدمات.�مناذج.اأ�لية.الأجهزة.�برامج.ذات.قيمة.اقت�ضادية.�اجتماعية.تلبي.حاجات.ال�ضوق..

..اإذ.مت.توقي���ع.اتفاقي���ة.م���ع.معه���د.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.الأبحاث.احلج.�العمرة.لدعم.االخرتاعات.امل�ضجل���ة.�ال�ضادرة.لباحثي.املعهد.�التي.تتعلق.باحلج.�العمرة.من.اأجل.حتويل.
هذه.االخرتاعات.عن.طريق.هذا.الدعم.املايل.اإىل.خمرجات.مبتكرة.ليتم.تطويرها.يف.فرتة.زمنية.ال.تتجا�ز.عامًا.هجريًا.

تخ�ض����س.مبل���غ."ملي���ون.ري���ال" لدعم.عدد.من.امل�ضاريع.حيث.�ضيتم.تخ�ضي�س.مبلغ.75.األف.ريال.�ضعودي.لالخرتاعات.التي.ال.تتجا�ز.مدة.تطويرها.�ضتة.اأ�ضهر.�مبلغ.150.األف.
ريال.�ضعودي.لالخرتاعات.التي.ت�ضتغرق.�ضنة.�احدة.

ك���رم.مع���ايل.مدير.جامع���ة.اأم.القرى.الدكتور.بك���ري.بن.معتوق.ع�ضا����س.يف.ال�ضاد�س.

�الع�ض���ر�ن.م���ن.ماي���و.2015م.طلبة.مادة.مو�ضوع���ات.خا�ضة.)ابت���كار101(.يف.كلية.

احلا�ض���ب.االآيل.�الذي���ن.�ضاهموا.باخل���ر�ج.ب����.10.براءات.اخرتاع.بع���د.املنهجية.التي.
مت.درا�ضتها.

�ضيليكون.فايل..

م�ضارك���ة.خمرتعو.�مبدعو.جامع���ة.اأم.القرى.باإ�ضراف.معهد.االإب���داع.�ريادة.االأعمال.

باجلامع���ة.يف.فعالي���ات.الربنامج.ال�ضيف���ي.الثالث.لالإبداع.�ري���ادة.االأعمال.2015.يف.
مدينة.�ضان.فران�ضي�ضكو.بوالية.كاليفورينا.االأمريكية..
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حي���ث..ب���داأ.الربنام���ج..ي���وم.29.مايو..�ي�ضتمر.ملدة.ع�ضرة.اأيام،.يت�ضمن.عدًدا.من.الفعاليات.مت.من.خاللها.التعرف.على.جتربة.جامعتي.بريكلي.��ضتانفورد.�منظومة.االبتكار.�ريادة.

االأعمال.يف.�ادي.ال�ضيلكون،.�كذلك.م�ضرعات.االأعمال.�احلدائق.العلمية،.�زيارة.لكربى.ال�ضركات.التقنية.مثل:.قوقل،.اأنتل،.�ضام�ضوجن.�غريها،.باالإ�ضافة.حل�ضور.�ر�س.عمل.

متخ�ض�ضة.يف.جمال.ريادة.االأعمال.�االبتكار.ب�ضكل.عام...فيما.كان..املر�ضحني.للربنامج.هم.من.الطالب.�الطالبات.املبدعني.�املتميزين.احلا�ضلني.�املقدمني.على.براءات.اخرتاع.
�الفائزين.بجوائز.د�لية.اأ�.حملية.يف.جماالت.االبتكار.�االإبداع.�ريادة.االأعمال،.�اأي�ضًا.املتخرجني.�امل�ضاركني.يف.برنامج.م�ضرع.االأعمال..

��ض���ل.خمرتع���و.�مبدع���و.جامعة.اأم.الق���رى.يف.الثالثني.من.ماي���و.2015م..اإىل.مدينة.

�ضان.فران�ضي�ضكو.بوالية.كاليفورينا.االأمريكية.لبدء..فعاليات.الربنامج.ال�ضيفي.الثالث.
لالإبداع.�ريادة.االأعمال.2015م.

• انطلق���ت.اأ�ىل.الزيارات.التي.يت�ضمنها.الربنامج.ال�ضيفي.الثالث.لالإبداع.�ريادة.	
االأعمال.يف.�الية.كاليفورنيا.االأمريكية.يف..الثاين.من.يونيو.2015م.

• اخرتاعاته���م...........................................	 ت�ضجي���ل. ع���ن. امل�ض���وؤ�ل. املحام���اة. مكت���ب. . زي���ارة. �مت���ت.
ب�ضان.فران�ضي�ضكو.

• تليها.زيارة.جامعة.�ضتانفورد.�التعرف.على.ق�ضة.اإن�ضائها.�التجول.يف.كلياتها.	
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• ث���م.تعرف.الطالب.على.ال�ضيليكون.فايل.�ال�ضركات.التي.تتبع.�منظومة.االبتكار.	
�الريادة.فيهاEcosystem..�ال�ضركات.التي.خرجت.من.رحم.اجلامعة.

• زار.مبدعي.جامعة.اأم.القرى.�ضركة.كال�ديرا.�التي.تخت�س.يف.تقنية.املعلومات.	

• �.جامع���ة.كاليفورني���ا.بريكل���ي.�الت���ي.حتت���وي.عل���ى.ع���دد.كب���ري.م���ن.حا�ضن���ات................................	
�م�ضرعات.االأعمال.

• فيم���ا.ا�ضتم���ع.ال�ضف���راء.اإىل.جت���ارب.اأربع���ة.ر�اد.اأعم���ال.من.اأ�ضح���اب.ال�ضركات.	
النا�ضئة.التي.احت�ضنتها.�ضكاي.ديك.بريكلي.

• زار.الطالب.مقر.حا�ضنة.االأعمال.فا�ندر.The Foundry...�اطلعوا.على.	
برنام���ج.االحت�ض���ان.لديهم.�الذي.يركز.على.دعم.املبتكرين.يف.مرحلة.مبكرة.من.

خالل.بناء.النماذج.االأ�لية.املبكرة.للم�ضاريع.�االأفكار.

اأعم���ال......................................................... م�ضرع���ة. . االإب���داع. �ضف���راء. زار. . م. .2015 يوني���و. م���ن. الراب���ع. يف.
العامل.. اأعمال.يف. م�ضرعة. اأكرب. . . .Plug AndPlay
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�يف.زي���ارة.اأخ���ري.ليتك.�ضوب.Tec shop...امل���كان.الذي.تبنى.فيه.االأحالم.حيث.

ياأت���ي.الزائ���ر.بفك���رة.�يخرج.مبنتج.م���ن.خالل.توف���ري.م�ضاحات.خا�ض���ة.��ر�س.عمل.
�تدريب.على.كيفية.�ضنع.االأ�ضياء.

متت.زيارة.مكاتب.�معامل.امل�ضرع،.�االطالع.على.جتارب.بع�س.ال�ضركات.النا�ضئة،.
�التعرف.على.برناجمهم.التدريبي.الذي.يخرج.ر�اد.اأعمال.موؤهلني.ل�ضوق.العمل.

قام.الطالب.بور�ضة.عمل.تطبيقية.على.بناء.�تركيب.�برجمة.ر�بوت.يعمل.باالإ�ضارات..

• فيم���ا.زار.مبدع���و.جامع���ة.اأم.الق���رى.يف.اليوم.اخلام�س.من.يوني���و.2015م.اأ�ضهر.	
ال�ضركات.العاملية.قوقل.،اأنتل.��ضام�ضوجن.

• االأعم���ال................................................	 م�ض���رع. املخرتع���ني. راز. 2015م. يوني���و. م���ن. ال�ضاد����س. �يف. .
Y Combinator..�الذي.يعترب.امل�ضرع.رقم.�احد.على.م�ضتوى.العامل.
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فيم���ا.التقي.اأح���د.ال�ضركاء.القائمني.عل���ى.امل�ضرع.بالطلبة.�حدثهم.ع���ن.ق�ضته.كريادي.

اأعم���ال.�ال�ض���ركات.الت���ي.ق���ام.بتاأ�ضي�ضه���ا.اإىل.اأن.ج���اءت.فك���رة.تاأ�ضي����س.امل�ضرع.مع.
�ضركائه.احلاليني،

�.مت���ت..زي���ارة.ال�ضف���راء.مل�ض���رع.االأعم���ال.500.�ضت���ارت.اأب.�ال���ذي.ياأت���ي.يف.املرتبة.
ال�ضابعة.على.م�ضتوى.م�ضرعات.العامل.

Dave M 500.�ضتارت.اأب.دي���ف.مكلور.- .حر����س.ال�ضف���راء.على.لق���اء.موؤ�ض�س
Clure.�هو.اأحد.اأجنح.ر�اد.االأعمال.يف.العامل،.�الذي.�ضاركهم.بق�ضة.تاأ�ضي�ضه.

لل�ضركة.�املراحل.التي.مرت.بها.حتى.��ضلت.اإىل.ماهي.عليه.اليوم.

• ت���درب.�ضف���راء.االإب���داع.يف.ال�ضاب���ع.م���ن.يوني���و.2015م.على.عر����س.م�ضاريعهم..................	
�.عر�س.القيمة.امل�ضافة.الأفكارهم.

• ح�ض���ور.خمرتع���و.جامع���ة.اأم.الق���رى.يف.الثامن.م���ن.يوني���و.2015م.�ر�ضة.عمل.	
Building su -" .تدريبي���ة.ع���ن.كيفية.بناء.�ضرك���ة.نا�ضئة.ناجحة.بعن���وان
cessful startups" �قدمها.املخرتع.�الريادي.الدكتور.مايك.هولري.
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اختتم���ت.فعالي���ات.الربنامج.ال�ضيفي.لالإب���داع.�ريادة.االأعمال.الثال���ث.يف.التا�ضع.من.

يونيو.2015م.املقام.مبدينة.�ضان.فران�ضي�ضكو.باحلفل.اخلتامي.�تكرمي.�ضفراء.جامعة.
اأم.القرى.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.

.يف.الثالثون.من.اأغ�ضط�س.2015م.للطلبة.املبتعثني.من.جامعة.اأم. مت.اإقامة.لقاٍء.تعريفًيّ
القرى.بربيطانيا.مب�ضاركة.40.مبتعثًا.من.خمتلف.الكليات.�الفر�ع..
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�شوق عكاظ :

�ضاركت.منظومة.االأعمال.�االإبداع.املعريف.يف.معر�س.�ضوق.عكاظ.للتعريف.مبا.تقدمه.املنظومة.من.برامج.للطالب.�الطالبات.حيث.افتتحت.الند�ة.املعرفية.يف.�ضوق.عكاظ.�التي.

اأقرتح.فيها.اأمري.منطقة.مكة.بتطوير.الند�ة.لتمتد.اإىل.يوم.كامل.يف.العام.املقبل.،.�ابان.فيها.�ضر�رة.ا�ضتحداث.حمور.خا�س.الإبداع.ال�ضباب.�.منجزاتهم.�.ا�ضتثمار.ال�ضوق.ليكون.

اأحد.قنوات.التوا�ضل.االإيجابي.بهدف.تبادل.االأفكار.مع.ال�ضباب.�عر�س.جتاربهم.العلمية.�العملية.�تقييمها،.حيث.ان.ال�ضوق.ينظم.يف.عامه.الرابع.ند�ة.الريادة.املعرفية.بالتعا�ن.
مع.معهد.االإبداع.�ريادة.االأعمال.يف.جامعة.اأم.القرى..�مب�ضاركة.�زارة.االقت�ضاد.�.التخطيط.،.�مدينة.امللك.عبدالعزيز.للعلوم.�.التقنية.املعنية..

�يف.ي���وم.18.اأغ�ضط����س.اطل���ع.مدي���ر.جامعة.اأم.القرى.باالإنابة.�كيل.اجلامعة.للدرا�ضات.العليا.�البحث.العلمي.الدكتور.ثامر.بن.حمدان.احلربي.على.معر�س.اجلامعة.ممثلة.يف.معهد.
االإبداع.�ريادة.االإعمال.الذي.ت�ضارك.به.اجلامعة.يف.�ضوق.عكاظ.بد�رته.التا�ضعة.حتت.رعاية.خادم.احلرمني.ال�ضريفني.امللك.�ضلمان.بن.عبدالعزيز.اآل.�ضعود.

�ا�ضتم���ع.مدي���ر.اجلامع���ة.باالإناب���ة.الدكتور.ثامر.احلربي.ب�ض���رح.مف�ضل.من.قبل.عميد.املعهد.الدكتور.فواز.�ضع���د.على.املعر�س.مبينًا..اإىل.اأن.املعر�س.ي�ض���م.مناذج.اأ�لية.من.براءات.

اخ���رتاع.اجلامع���ة.،.�التعري���ف.بالد�ر.الذي.يقوم.به.املعهد.يف.منظومة.االإعمال.�االإبداع.املع���ريف.باالإ�ضافة.اإىل.منتجات.مركز.االبتكار.التقني.الأنظمة.املعلومات.اجلغرافية..�مركز.

النق���ل.�اإدارة.احل�ض���ود.�كذل���ك.التعري���ف.بد�ر.�ضركة.�ادي.مكة.للتقني���ة..�الربامج.التي.يقدمها.املعهد.للمبدعني.�املخرتعني.كربنامج.م�ض���رع.االإعمال.�الربنامج.ال�ضيفي.لالإبداع.
�ريادة.االإعمال.�الذي.يقام.�ضنويًا.خالل.فرتة.ال�ضيف.لزيارة.العديد.من.املدن.الذكية.املتقدمة.يف.جماالت.االبتكار.�ريادة.االأعمال.�العلوم.�التقنية.�براءات.االخرتاع.

الإبداع وريادة الأعمال :

اأق���ّرت.جامع���ة.اأم.الق���رى.اإدخ���ال.مادتي."االإبداع.101،.ريادة.االأعمال.101" �ضمن.مقرراته���ا.الدرا�ضية.كمادتني.اختياريتني.للطلبة.اعتبارًا.م���ن.الف�ضل.الدرا�ضي.الثاين.هذا.العام.
1436/1435ه�..بعد.�ضد�ر.موافقة.معايل.مدير.اجلامعة.الدكتور.بكري.بن.معتوق.ع�ضا�س.�متابعة.�اهتمام.اللجنة.العليا.للمناهج.باجلامعة.

اأعلن.ذلك.�كيل.اجلامعة..لل�ضوؤ�ن.التعليمية..الدكتور.عبدالعزيز.بن.ر�ضاد.�ضر�جي.،.مبينًا..اأن.اإدخال.مقرر.مادتي."االإبداع.101.�ريادة.االأعمال.101"  �ضمن.املقررات.�املناهج.
الدرا�ضية.�التعليمية.كمادتني.اختياريتني.ياأتي.لن�ضر.�لرت�ضيخ.مفهوم.االإبداع.�االبتكار.�ريادة.االأعمال.لدى.الطلبة.�ن�ضر..الثقافة.املعرفية.بينهم.

�ياأت���ي.ذل���ك.يف.اإط���ار.احلر����س.�االهتمام.بت�ضريع.�ترية.العمل.لتنفي���ذ.اال�ضرتاتيجية.التي.��ضعتها.اجلامع���ة.لالإبداع.�ريادة.االأعمال.�توجهها.نح���و.االقت�ضاد.املعريف.من.خالل.
الربامج.التي.اأعلنت.اجلامعة.عنها.يف.احتفاليتها..قبل.�ضهر.مبنا�ضبة.ت�ضجيلها.100.براءة.اخرتاع.

حيث.اأن.العمل.بتدري�س.هاتني.املادتني.�ضيبداأ.تدريجيًا.اعتبارًا.من.الف�ضل.الدرا�ضي.الثاين.من.العام.الدرا�ضي.احلايل.1436/1435ه�،.مو�ضحًا.يف.ذات.ال�ضياق.اأن.هاتني.املادتني.

" االإبداع.101.�ريادة.االأعمال.101." �ضتت�ضم.باالإبداع.�بطريقة.تدري�س.خمتلفة.�غري.تقليدية.م�ضيدًا.بالتحكيم.الد�يل.ملحتوى.املواد.�الذي.�ضاركت.فيه.جامعات.عاملية.عريقة.
)اإمربيال.كوليدج.،..اأم.اي.تي،.لفربا..�غريهم...
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برنامج ا�شتقطاب اأع�شاء هيئة التدري�س والباحثني املتميزين :

انطالقا.من.توجه.اخلطط.التنموية.للمملكة.نحو.بناء.جمتمع.املعرفة.�التحول.اإىل.االقت�ضاد.املعريف.حتر�س.جامعة.اأم.القرى.على.ا�ضتقطاب.االأ�ضاتذة.�الباحثني.املتميزين.لال�ضتفادة.
من.خرباتهم.املعرفية.االأكادميية.�البحثية.

جد�ل.رقم.).7.��.1.(.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.�الباحثني.املتميزين.املتعاقد.معهم.خالل.العام.الدرا�ضي.1436/1435ه�

خمرجات.العقدتاريخ.التوقيعمدة.العقداجلهة.امل�ضتفيدة.باجلامعةالد�لةاالأ�ضتاذم

د..خمتار.�ضودري1
ا�ضت�ضارات.لتطوير.مناهج.برنامج.املاج�ضتري2014/9/3م8.اأ�ضهركلية.العلوم.االجتماعيةاأمريكااالأ�ضتاذ.�الباحث.بجامعة.الوالية

.يف.ق�ضم.اللغة.االإجنليزية

د..ح�ضني.اجلبوري2
كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.العراقاأ�ضتاذ.اأ�ضول.الفقه.جامعة.بغداد

ا�ضت�ضارات.للدرا�ضات.العليا.بق�ضم.ال�ضريعة2014/9/26م10.اأ�ضهراالإ�ضالمية
.�مركز.الدرا�ضات.االإ�ضالمية.

د...يا�ضني.اخلطيب3
كلية.ال�ضريعة.�الدرا�ضات.العراقاأ�ضتاذ.الفقه.جامعة.جاكرتا

ا�ضت�ضارات.للدرا�ضات.العليا.بق�ضم.ال�ضريعة.�مركز.الدرا�ضات.2014/9/26م10.اأ�ضهراالإ�ضالمية
االإ�ضالمية.

د..اأكثم.املنا�ضري.اأ�ضتاذ.الهند�ضة.املدنية4
كلية.الهند�ضة.�العمارة.اأمريكاجامعة.�ضان.خو�ضية

ا�ضت�ضارات.للتاأهيل.لالعتماد.االأكادميي.لق�ضم.الهند�ضة.املدنية.2014/10/16م8.اأ�ضهراالإ�ضالمية

د/.�ضليمان.البريه5
ا�ضت�ضارات.للدرا�ضات.العليا.بق�ضم.الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية2014/10/26م10.اأ�ضهركلية.الدعوة.�اأ�ضول.الدينليبيااأ�ضتاذ.الدعوة.�الثقافة.االإ�ضالمية.جامعة.طرابل�س

د..اأحمد.كمال6
كلية.ال�ضحة.العامة.باك�ضتاناالأ�ضتاذ.مبعهد.التكنولوجيا.الكيميائية.بالهند

ا�ضت�ضارات.علمية.�مراجعة.�تطوير.اخلطط.الدرا�ضية.2014/11/23م8.اأ�ضهر�املعلوماتية.ال�ضحية

د..�ضالح.�ضابح7
2014/12/21م4.اأ�ضهرمكتب.اإدارة.امللكية.الفكريةم�ضراأ�ضتاذ.القانون.بجامعة.القاهرة

اإعداد.درا�ضة.ملقارنة.قوانني.براءات.االخرتاع.�اآلية.الت�ضجيل.يف.
املعاهدة.الد�لية.لرباءات.االخرتاع.�اأ�لوية.الت�ضجيل.

يف.الد�ل.�ت�ضعرياتها.املختلفة

د..ع�ضام.اأمني8
معهد.االإبداع.�ريادة.بريطانياالرئي�س.التنفيذي..ل�ضركة.ير�.اأنرتبرايز

اإعداد.درا�ضة.عن.التوجهات.امل�ضتقبلية.لالإبتكار.يف.تقنيات.النظم.2015/1/8م4.اأ�ضهراالأعمال
الرقمية.امل�ضاعدة.يف.اتخاذ.القرار.�تطبيقاتها.ال�ضناعية.�التجارية

د..كر�ضنا.كومار.بو�ضا�ن9
2015/1/15م4.اأ�ضهرمكتب.اإدارة.امللكية.الفكريةبريطانيااأ�ضتاذ.نظم.املعلومات.بجامعة.نورث.امربيال

اإعداد.درا�ضة.عن.نظم.ال�ضيطرة.�املعلومات.املبنية.على.احل�ضا�ضات.
الثابتة.�املتحركة.املتواجدة.يف.العامل
.للتن�ضيق.بني.االأفراد.�املجموعات.

اإعداد.درا�ضة.عن.تقنيات.�نظم.العامل.االفرتا�ضي.�التفاعلي.2015/1/25م4.اأ�ضهر�ادي.مكةبريطانياد..علي.نادجاي.اأ�ضتاذ.تقنية.البنايات.بجامعة.ال�ضتري10
امل�ضتعملة.يف.املباين.�املجمعات.

اأ..يو�ضف.�ضباديا.11
مركز.االبتكار.التقني.الأنظمة.�ضوي�ضرامدير.عام.�ضركة.�ضمارك.لال�ضت�ضارات.يف.مدينة.ابيكون

ا�ضت�ضارات.علمية.ملركز.االبتكار.التقني2015/2/1م3.ا�ضهراملعلومات.اجلغرافية
.الأنظمة.املعلومات.اجلغرافية.

د..حممد.مقبل12
مركز.االبتكار.التقني.الأنظمة.امريكااأ�ضتاذ.هند�ضة.احلا�ضب.االآيل.بجامعة.ميني�ضوتا

ا�ضت�ضارات.علمية.ملركز.االبتكار.التقني2015/2/1م3.ا�ضهراملعلومات.اجلغرايف
.الأنظمة.املعلومات.اجلغرافية.

د...اأحمد.بوريدان13
اإعداد.درا�ضة.عن.النظم.االإدارية.الأ�دية.التقنية.2015/2/1م4.اأ�ضهر�ادي.مكةبريطانيااالأ�ضتاذ.�الباحث.يف.جامعة.نورث.امربيال

يف.العامل.التابعة.للجامعات.الريادية

د..ب�ضار.زها�ي14
�كالة.اجلامعة.لالأعمال.بريطانيااالأ�ضتاذ.�الباحث.يف.جامعة.نيوكا�ضل.اآبون.تاين

2015/2/1م6.اأ�ضهر�االإبداع.املعريف
اإعداد.درا�ضة.عن.املناهج.�النظم.املتبعة.يف.مناهج.االإبداع.�ريادة.
االأعمال.املبنية.على.التحليل.�النقد.الذاتي.لالأفكار.االإبداعية.عند.
طالب.مرحلة.البكالوريو�س.يف.اجلامعات.الريادية.يف.العامل.

د..عماد.�ضمد15
اإعداد.درا�ضة.عن.املعايري.امل�ضتخدمة.عامليا.لتقييم.اأداء2015/2/1م4.اأ�ضهر�ادي.مكةبريطانيااالأ�ضتاذ.�الباحث.يف.جامعة.نورث.امربيال

.اأ�دية.التقنية.يف.اجلامعات.الريادية.يف.العامل.
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خمرجات.العقدتاريخ.التوقيعمدة.العقداجلهة.امل�ضتفيدة.باجلامعةالد�لةاالأ�ضتاذم

د..حممد.�ضعد16
اإعداد.درا�ضة.عن.النماذج.البيئية.الفاعلة.داخل.اأ�دية.التقنية.يف.2015/2/1م4.اأ�ضهر�ادي.مكةبريطانيااأ�ضتاذ.االأعمال.�االإبداع.يف.جامعة.��ضت.اأجنلند

العامل.�خا�ضة.االأ�دية.التابعة.للجامعات.الريادية.

17
د..حيدر.يو�ضف

ا�ضت�ضاري.لالبتكارات.يف.�ضركة.البنال.�ضي�ضتم�س.
للهند�ضة

�كالة.اجلامعة.لالأعمال.بريطانيا
اإعداد.درا�ضة.عن.طرق.االإبتكار.املبني.على.التفكري2015/2/1م4.اأ�ضهر�االإبداع.املعريف

.الهند�ضي.�خا�ضة.عند.ال�ضباب.

د..رفعت.م�ضطفى18
ا�ضت�ضارات.علمية.�اأكادميية.لق�ضم.الكيمياء2015/2/1م6.ا�ضهرالعلوم.التطبيقيةم�ضراأ�ضتاذ.الكيمياء.الفيزيائية.بجامعة.اأ�ضيوط

د..كينيث.ليند�ضي19
مراجعة.�تطوير.املناهج.االأكادميية.لق�ضم.الريا�ضيات2015/2/26م5.اأ�ضهرالعلوم.التطبيقيةبريطانيااأ�ضتاذ.الريا�ضيات.التطبيقية.جامعة.جال�ضجو

.بكلية.العلوم.التطبيقية

د..جوزيف.اللوبا20
عقد.�ر�ضة.عمل.تدريبية.يف.جمال.االإبداع.يف.التعليم.2015/5/3م7.اأيامكلية.اإدارة.االإعمالاأمريكااأ�ضتاذ.اإدارة.اجلودة.يف.املناهج.التعليمية

د..تامر.ال�ضريبي21
مركز.التميز.يف.النقل.كندااأ�ضتاذ.بجامعة.تورنتو

2015/5/16م3.اأ�ضهر�ادارة.احل�ضود
تقييم.�بناء.حمفظة.االبتكارات.�املعلومات.املوجودة.يف.املركز.
�ن�ضر.�ت�ضويق.�اإظهار.منتجات.�ابتكارات.املركز.داخل.اجلامعة.

�خارجها.مع.اجلهات.احلكومية.�اخلا�ضة.

د..ر�ضا.عمار22
2015/5/26م18.�ضهر�كالة.التطويرامريكارئي�س.ق�ضم.علوم.�هند�ضة.احلا�ضب.االآيل.بجامعة.كونيتكت

ا�ضتكمال.م�ضاريع.تقارير.الدرا�ضة.الذاتية.لربنامج.
علوم.احلا�ضوب.بالكلية.اجلامعية.باجلموم.�برنامج.علوم.

احلا�ضب.االآيل.يف.القنفذة.

د..ع�ضام.اأمني23
معهد.االإبداع.�ريادة.بريطانياالرئي�س.التنفيذي..ل�ضركة.ير�.اأنرتبرايز

اإعداد.درا�ضة.عن.التوجهات.امل�ضتقبلية.لالبتكار.يف.تقنيات.2015/7/26م3.اأ�ضهراالأعمال
االأجهزة.الذكية.�تطبيقاتها.ال�ضناعية.�التجارية.يف.العامل

د..ب�ضار.زها�ي24
معهد.االإبداع.�ريادة.بريطانيااالأ�ضتاذ.�الباحث.يف.جامعة.نيوكا�ضل.اآبون.تاين

2015/8/2م3.اأ�ضهراالأعمال
اإعداد.درا�ضة.عن.املناهج.�النظم.املتبعة.يف.مناهج.االإبداع.�ريادة.
االأعمال.املبنية.على.التحليل.�النقد.الذاتي.لالأفكار.االإبداعية.عند.
طالب.مرحلة.البكالوريو�س.يف.اجلامعات.الريادية.يف.العامل

د..تيمور.خطاب25
ا�ضت�ضارات.اأكادميية.�علمية.للربنامج.التعليمي.لكلية.الطب2015/8/16م10.اأ�ضهركلية.الطبم�ضراأ�ضتاذ.اأمرا�س.الن�ضاء.جامعة.قناة.ال�ضوي�س

.�ق�ضم.اأمرا�س.الن�ضاء.�الوالدة.

د/جمدي.مو�ضى26
كلية.الهند�ضة.�العمارة.م�ضراأ�ضتاذ.العمارة.�عميد.كلية.الفنون

ا�ضت�ضارات.للتاأهيل.لالعتماد.االأكادميي.لق�ضم.العمارة.االإ�ضالمية.2015/9/3م6.اأ�ضهراالإ�ضالمية

اأ..د..معراج.مرزا27
�كالة.اجلامعة.لالأعمال.اأمريكااالأ�ضتاذ.الزائر.بجامعة.هارفارد

ا�ضت�ضارات.لتطوير.�تفعيل.نظم.املعلومات.اجلغرافية.2015/10/6م12.�ضهر�االإبداع.املعريف
�مركز.االبتكار.التقني.

د...اأ�ضلم.خليل28
2015/10/15م8.اأ�ضهركلية.الطباأمريكااأ�ضتاذ.التغري.املناخي.بجامعة.بورتالند

ا�ضت�ضارات.علمية.�بحثية.�االإ�ضراف.على.اإن�ضاء
.م�ضار.بحثي.للتغري.املناخي.�اأثره
.على.ال�ضحة.العامة.مبكة.املكرمة.
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برنامج التواأمة العلمية العاملية :

جد�ل.رقم.).7.��.2.(.عقود.اخلدمات.الد�لية.�ال�ضراكات.العلمية.العاملية

خمرجات.العقدتاريخ.التوقيعمدة.العقداجلهة.امل�ضتفيدة.باجلامعةالد�لةاجلهة.املتعاقد.معهام

كلية.الطب.بكلية.لندن.1
2015/3/10م5.�ضنواتكلية.الطببريطانيااجلامعية

توطني.برنامج.الطب.�اجلراحة.بكلية.لندن.اجلامعية.يف.مكة.املكرمة..باالإ�ضافة.اإىل.تطوير.البيئة.التعليمية.

لتطبيق.املناهج.الطبية.احلديثة.�فق.املعايري.العاملية.من.خالل.مراجعة.�حت�ضني.�تطوير.االأداء.االأكادميي.
�التعليمي.�التدريبي.بربنامج.بكالوريو�س.الطب.�اجلراحة.من.خالل.املحا�ر.التالية:

• ت�ضميم.�تطوير.�تنفيذ.برنامج.بكالوريو�س.الطب.�اجلراحة.بجامعة.اأم.القرى.�فق.املعايري.العاملية.	
• تطوير.�تعزيز.معايري.التدري�س.�التقييم.يف.كلية.الطب.	
• تطوير.املهارات.االإكلينيكية.�التدريب.على.التعليم.ال�ضريري.	
• تقييم.فاعلية.�اأداء.الربنامج.االأكادميي.	
• �ضمان.اجلودة.�فق.املعايري.الوطنية.�العاملية.لالعتماد.االأكادميي.لربامج.التعليم.الطبي.االأ�ضا�ضي.	
• تنمية.�تطوير.مهارات.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.	
• طرق.تطوير.البيئة.التعليمية.	

التعاون العلمي مع املوؤ�ش�شات العلمية واجلهات احلكومية :

جد�ل.رقم.).7.��.3.(.مذكرات.التفاهم.املحلية

مدة.املذكرةتاريخ.توقيع.املذكرةنوع.املذكرةا�ضم.اجلامعة/.اجلهةم

3.�ضنوات1434ه�تعا�ن.علمي.�بحثيم�ضت�ضفى.امللك.في�ضل.التخ�ض�ضي.�مركز.االأبحاث1
3.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامة�زارة.ال�ضحة2
5.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامةرابطة.العامل.االإ�ضالمي3
5.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامةجلنة.الدعوة.يف.اإفريقيا4
3.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامةمركز.امللك.عبدالله.بن.عبدالعزيز.الد�يل.للغة.العربية5
3.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامةاملديرية.العامة.حلر�س.احلد�د6
3.�ضنوات1432ه�مذكرة.تفاهم.عامةالهيئة.العامة.لل�ضياحة.�االآثار7
5.�ضنوات1434ه�مذكرة.تفاهم.عامةالرئا�ضة.العامة.ل�ضوؤ�ن.احلرمني8
5.�ضنوات1432ه�مذكرة.تفاهم.عامةالرئا�ضة.العامة.لهيئة.االأمر.باملعر�ف.�النهي.عن.املنكر9
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جد�ل.رقم.).8.��.1.(..ُمتابعة.القوى.العاملة.للعام.املايل.1437/1436ه�
اجلهة.:.�زارة.التعليم.)جامعة.اأم.القرى(

اإجمايل.الوظائف.املُعتمدة.بامليزانيةالعدد.املُتوفر.يف.اخلطةالت�ضنيف.الوظيفيم
اإجمايل.الوظائف.امل�ضغولة

الوظائف.
ال�ضاغرة غري.�ضعودي�ضعودي

اإناثذكوراإناثذكور

1

الباب.االأ�ل.:.ح�ضب.املراتب.�الكوادر.الوظيفية
-.�ظائف.املدنيني.)الوظائف.العامة(

-.�زير.�نائب.�زير
-املراتب.من.االأ�ىل.حتى.اخلام�ضة.ع�ضر

��������������
��������������
��������������
��2684144884200394

1373751181120��الوظائف.ال�ضحية2
��������������الوظائف.الفنية3
5062177316711055382181���ظائف.اأع�ضاء.هيئة.التدري�س4
8891240216��الوظائف.التعليمية5
19511079006��املُ�ضتخدمون6
1078221004��الُعمال7

��������������اإجمايل.الباب.االأ�ل
��������������الباب.الثاين
��������������الباب.الثالث

8273345926761113414611��االإج�����م�����������ال�����ي.ال�������ع�������������ام

جد�ل.رقم.).8.��.2.(..املُعتمد.يف.اخلطة.�املُعتمد.يف.امليزانية.
�املُن�ضرف.الفعلي.للعام.املايل.1437/1436ه�

املُن�ضرف.الفعلياملُعتمد.يف.امليزانية.بعد.التعديلاملُعتمد.يف.اخلطة.الت�ضغيليةالبيان

001.623.241.7001.606.601.960الباب.االأ�ل
001.084.083.000979.051.153الباب.الثاين
00103.291.00067.940.663الباب.الثالث

002.810.615.7002.653.593.776جمموع.االإنفاق.املُتكرر
00735.400.000452.303.083الباب.الرابع

003.546.015.7003.105.896.859االإج�����م�����������ال�����ي

ُمالحظة.: مل.تردنا.اخلطة.الت�ضغيلية.من.�زارة.االقت�ضاد.�التخطيط.حتى.تاريخ.1437/06/01ه�.
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جد�ل.رقم.).8.��.3.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

اأ�ال.:.
امل�ضر�عات.

اجلاري.تنفيذها
-..درا�ضات.

�اإ�ضراف.ملرافق.
املدينة.اجلامعية.
)مرحلة.ثانية(

000ر51424ر231

000ر1434/5/20845ه�-1434/5/20ه�

000ر24

75ر15%75ر15%087/50ر087/50133ر133

-

100%45ر13%700ر377ر3002ر000369ر747ر1431/3/15.2ه�-1431/3/15ه�
39ر39%38ر11%155ر841ر6951ر000531ر675ر1433/11/17-1433/11/174
100%19ر48%000ر500495ر000238ر1433/3/7-1433/3/7495
44%35%660ر885ر8009ر865ر0407ر320ر2013/4/12-2013/4/1222
66ر16%.17ر12%.000ر000.668ر800488ر010ر1434/3/25.4ه�.-1434/3/25ه�.
48ر99%62ر71%152/90ر309ر612/904ر102ر0003ر332ر1434/7/22-1434/7/224
100%55ر54%000ر275996ر000543ر1433/9/18-1433/9/18996
100%10%%000ر000750ر00075ر1433/4/10-1433/4/10750
100%77%000ر000792ر848ر0001ر400ر1432/4/3-1432/4/32

100%100%275ر371ر2751ر371ر2751ر371ر1.---
-.تن�ضيق.مواقع.
)مرحلة.ثانيه(..

).7(
-----�ضفر----�ضفر970ر68

-.اإ�ضافات.
-100%100%058/11ر058/1133ر00033ر81634ر917ر39--عقود.ترميمات000ر00020ر224�ترميمات.)2(. ترميمات.مباين.
الكليات.)منوع(
-.تاأثيث.�جتهيز.
املباين.اجلامعية.

-100%100%700ر70047ر70047ر90747ر378ر58--عقود.جتهيزات.000ر74512ر206)2(
عقود.منوعة

-.�ضبكة.املرافق.
)مرحلة.ثانيه(.

)7(
-----�ضفر.-.--.�ضفر000ر90

-.ت�ضريف.مياه.
-100%100%641400338338ر431ر1432/8/1510ه�-1432/8/15ه�500ر0003ر106ال�ضيول..)3(

-...املعامل.
امل�ضاندة.للطب..
بالعابدية..

-----000ر1.----000ر0001ر58

حتديث.احلا�ضب.
-----000ر10.---عقود.خمتلفة.000ر94110ر155االآيل.)2(

اإن�ضاء.�جتهيز.
�تاأثيث.
امل�ضت�ضفى.
اجلامعي
).2 –1(

1427/4/5ه�000ر00010ر500
1427/4/5ه�-1428/11/17ه�

1428/12/26ه�
140ر404ر168
.�ضفر000ر980ر150

�ضف���ر
115ر999ر68�ضف���ر

40%-000ر098ر15
%10-

................................................................................. )*(.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه.....)*(..اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري.معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات..
)*(..اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات.
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جد�ل.رقم.).8.��.4.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�.

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

-املباين.امل�ضاندة.
بالعابدية.

-تو�ضعة.حمطة.
التربيد.2

�ضفر500ر86
.--.--.

100ر6
---%--

-100%32%440/10ر803ر228/9617ر702ر440/105ر803ر1431/6/1817ه�-1431/6/12ه�

-..املركز.
----�ضفر----�ضفر�ضفراالجتماعي

املنطقة.ال�ضكنية..
-96ر84%96ر84%162/02ر396ر162/023ر396ر0003ر6254ر997ر1434/2/103ه�-1434/2/10ه�500ر0002ر55)1(

-املنطقة.
االأكادميية.
امل�ضاندة.
-اجلامع.
الرئي�ضي

000ر0003ر120

-.-..-

192ر5

.-.-.-.-

-
100%90ر15%600ر524ر854/0132ر170ر6005ر524ر1429/2/232ه�-1428/11/17ه�

مبنى.كلية.العلوم.
-90%73ر10%217/95ر324ر039/9169ر255ر3008ر6918ر982ر1428/11/2176ه�-1428/11/17ه�000ر00025ر170الطبية.التطبيقية

-مبنى.كلية.
احلا�ضب.االآيل.
-ا�ضتكمال.كلية..
احلا�ضب.االآيل

�ضفر000ر90
----

000ر1
----

- --------

املجمع.الريا�ضي.
100%65ر33%960/50ر162ر134/3242ر188ر20014ر960/5014ر162ر1431/5/2042ه�-1431/5/10ه�.000ر00010ر140بالعابدية

قاعة.االأن�ضطة.
متعددة.
االأغرا�س.

-----�ضفر---.-�ضفر�ضفر

مقر.الطالبات.
-93ر89%05ر7%101/38ر293ر957/38136ر678ر00010ر081.11ر560ر1428/12/26151ه�-1428/11/17ه�000ر00015ر165)1(

مباين.م�ضاندة.
-----�ضفر----�ضفر000ر70بالعابدية.)3(

حمطة.التربيد.
-100%97ر10%000ر000ر740/8730ر290ر9003ر0004ر000ر1429/2/330ه�-1428/11/17ه��ضفر000ر50)3(

املنطقة.ال�ضكنية.
-----�ضفر----�ضفر966ر68)2(

اإ�ضكان.الطالب.
----.�ضفر-..-.-�ضفر�ضفر)1(

منطقة.اخلدمات.
-----�ضفر----�ضفر�ضفراملركزية.

كلية.ال�ضيدلة.
-91%12%500/72ر691ر00063ر400ر4008ر000.8ر991ر1428/12/2869ه�-1428/11/17ه�000ر00015ر160)بنني.(

-..ترميمات.
مباين.فر�ع.
اجلامعة..

-100%-250ر25019ر25019ر32619ر941ر22--عقود.ترميمات000ر684.3ر58
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ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

جتهيز.�تاأثيث.
املختربات.
بالفر�ع

-100%100%000ر0008ر0008ر3268ر941ر22--عقود.منوعة000ر738.1ر31

-..توريد.
�تركيب.

احلا�ضب.االآيل.
-..----000ر2----000ر116.2ر11

اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0

اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري.معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات0..............

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0

جد�ل.رقم.).8.��.5.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�.

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

-..تاأمني.��ضائل.
-100%100%500ر50013ر50013ر26513ر831ر13--عقود.منوعة000ر3722ر33ال�ضالمة.

-..كلية.الرتبية.
-----�ضفر----�ضفر000ر30مبكة.

مقر.الطالبات.
-000ر0003ر120)3(

--
100

----
-

ا�ضتكمال.مقر.
100%01%393ر537ر393884/8815ر537ر1431/5/1715ه�1431/5/170ه�0الطالبات.)3(

احلا�ضب.�تقنية.
-----000ر3-.---.000ر92943ر23املعلومات

.مقر.الطالبات.
000ر00040ر322)2(

963ر900ر1430/2/15243ه�-1430/2/15ه�
300ر41

81ر66%37ر15%387/73ر931ر153/78162ر480ر37
- ا�ضتكمال.مقر.

52ر85%38ر15%653/61ر537ر925/7024ر411ر0844ر692ر1430/2/1528ه�-1430/2/15ه�الطالبات.)2(

-..املنطقة.
ال�ضكنية.الأع�ضاء.
التدري�س.)3(

-100%33ر9%753ر354ر493/2352ر881ر9004ر7534ر354ر1430/2/1552ه�-1430/2/15ه��ضفر354ر52

-..اإ�ضكان.
-----�ضفر----�ضفر�ضفرالطالب.)2(

-..مباين.
م�ضاندة.بالعابدية.

)4(
-----�ضفر.-.--.-000ر000.2ر115
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ا�ضم.امل�ضر�ع.

الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

-..تاأمني.
املعامل.ل�ضنة.
التح�ضريية

-----000ر2-.---.000ر0002ر28

-..تاأمني.املعامل.
-----000ر2-.---..000ر0002ر21لطلب.االأ�ضنان..

-..مبنى.معهد.
خادم.احلرمني.
ال�ضريفني.

100%16ر51%553/44ر054ر257/6152ر630ر65026ر553/4426ر054ر1430/2/1452ه�-1430/2/14ه�000ر00014ر129

-..جتهيز.�كلية.
العلوم.االإدارية.
�ال�ضياحة

-----�ضفر-.---.�ضفر.000ر6

-..مركز.التحكم.
�الوقاية.من.
االإمرا�س

-----�ضفر-.---.�ضفر.000ر40

التعا�ن.الد�يل.
-----000ر7-.---.000ر0007ر55�املحلي.للتاأهيل.

تكاليف.تطوير.
-----000ر7-.---..000ر0007ر40برامج.درا�ضية

-.مقر.الطالبات.
50%90ر13%796/68ر379ر219/34122ر997ر00033ر20634ر607ر1431/4/27244ه�-1431/4/20ه�000ر00034ر275)4(.

-.مقر.الطالبات.
88ر21%60ر9%068/22ر339ر290/1452ر910ر00022ر86745ر786ر1434/1/6238ه�-1434/1/6ه�000ر00045ر295)5(.

-..املنطقة.
-----�ضفر.-.---.�ضفر.000ر50ال�ضكنية.)4(

-..اإ�ضكان.
-----�ضفر.-.---.000ر0006ر50الطالب.)3(

-.املعهد.العايل.
-----�ضفر-.---.000ر0004ر55لالأمر.باملعر�ف

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0

اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري..معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات0........

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0
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جد�ل.رقم.).8.��.6.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

ال�ضركات.مع.
املوؤ�ض�ضات.
العلمية

--.---000ر5-.---000ر0005ر60

-..اإن�ضاء.�ضبكة.
-100%100%372ر606ر37210ر606ر00010ر13---عقود.خمتلفة.000ر0005ر85التحكم.�املراقبة.

جتهيز.مركز.
احلا�ضب.االآيل.

بالعابدية
--.---000ر14�ضفر---000ر00014ر70

.مقر.الطالبات.
.)6(

.....كلية.احلا�ضب.
االآيل.�الفنون
..مقر.الطالبات.

)اأ-ب(

000ر000.65ر307

----

-000ر49
27ر34%12ر18%162/04ر754ر424/4066ر293ر67335ر839ر1434/1/6194ه�-1434/1/4ه�

53ر86%41ر25%770/76ر348ر369/3546ر610ر59613ر568ر1431/12/2953ه�-1431/12/22ه�

.-..مقر.الطالبات.
)7(

......مبنى.االدارة.
العامة.للطالبات

.....م�ضر�ع.ج-.
د./ال�ضملي

.....م�ضر�ع..
كلية.الرتبية/
العيوين

000ر000100ر310

----

000ر38

----

-

45ر67%54ر21%662/07ر188ر678/9665ر810ر66620ر646ر1432/4/1596ه�-1432/4/15ه�
43%15%212/64ر084ر088/2525ر748ر9148ر345ر1434/1/658�-1434/1/4ه�

15ر23%96ر7%926/77ر513ر883/9624ر422ر4388ر910ر1434/1/6105-1434/1/4ه�

-..ت�ضم�يم.
�اإن�ض�اء.املباين.
امل�ضاندة.)5(

000ر00030ر300

----

000ر19

----

-

100%16ر1%730ر838ر014/8020ر730240ر838ر1432/4/1020-1432/4/10ه�املعامل.البحثية
موؤجالت.
االأ�ضتاد.
الريا�ضي

60ر66%99ر989/3819ر495ر533/6638ر551ر34011ر642ر1432/11/1752-1432/11/17ه�

موؤجالت.
80ر39%80ر29%708/31ر526ر708/316ر886ر0004ر400ر1434/1/316ه�.-1434/1/3ه�.ال�ضاحة

100%100%250ر373ر2501ر373ر2501ر373ر1---عقود.منوعة
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ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

-..ت�ضميم.
�اإن�ضاء.

مباين.ال�ضنة.
التح�ضريية

000ر00022ر180

----

500ر10

----

- ....ف�ضول.
ال�ضنة.

التح�ضريية.
6-5

100%62ر13%506ر250ر995/7453ر252ر5067ر250ر1431/12/2953-1431/12/22ه�

20%20%016ر098ر0161ر098ر751/501ر489ر5---عقود.منوعة
ا�ضتكمال.البنية.

724/97ر954ر0001433/9/91433/9/916ر00012ر150التحتية
000ر21

-100%69ر71%724/97ر954ر731/1516ر154ر12

-59%59%797/30ر187ر797/305ر187ر5145ر663ر8---عقود.متنوعة
جممع.الكليات.

--.---000ر3185ر900ر1434/7/2243-0001434/7/22ر0006ر240الطبية

مباين.م�ضاندة.
-----�ضفر----000ر0005ر100)6(

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0

اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري..معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات.....

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0
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جد�ل.رقم.).8.��.7.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�.

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

..مبنى.العمادة.
----�ضفر----�ضفر000ر130�املراكز.امل�ضتقلة

..مبنى.كلية.
العلوم.االإدارية.
�ال�ضياحة

-----�ضفر----�ضفر.000ر70

اإن�ضاء.املركز.
التعليمي.لطب.
.000ر0001ر70االأ�ضنان

----
000ر1

----
- جتهيز.�حدة.

عيادات.االأ�ضنان.
املتنقله

--�ضفر�ضفر000ر622ر1434/11/20-1434/11/202

ت�ضميم.
�اإ�ضراف.�تنفيذ.
حمطات.الكهرباء.
الرئي�ضية..ملقر.
الطالبات..

-20%10%000ر000ر00028ر000ر10014ر00014ر000ر1433/3/25140-0001433/3/25ر00015ر150

ت�ضميم.
�اإ�ضراف.�تنفيذ.
مقر.الطالبات.

.)8(
-12ر28%112ر18%231/82ر970ر711/3230ر953ر00019ر20520ر165ر1434/6/1110-0001434/6/1ر00020ر150

ت�ضميم.
�اإ�ضراف.

�تنفيذ.االإ�ضكان.
للطالب.

-----�ضفر----000ر0203ر75

..ت�ضميم.
�اإ�ضراف.

�تنفيذ.االإ�ضكان.
للطالبات.

-----�ضفر----�ضفر.000ر70

..تنفيذ.املراكز.
البحثية.

املتخ�ض�ضة.
-----�ضفر----�ضفر.000ر100

تاأمني.�جتهيز.
معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
الدرا�ضات.
الق�ضائية.
�االأنظمة.

-----�ضفر----000ر0001ر6
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ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

تاأمني.�جتهيز.
معامل.لكلية.
الهند�ضة.
000ر0002ر6بالقنفذة.

----

500ر4

-----

تاأمني.االأجهزة.

اخلا�ضة.بكلية.
الهند�ضة.
بالقنفذة

-100%100%367ر646ر3673ر646ر3673ر646ر1433/11/31433/11/33

تاأمني.�جتهيز.
معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
احلا�ضب.االآيل.

بالقنفذة.

-----�ضفر----000ر0001ر6

تاأمني.�جتهيز.
معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
العلوم.ال�ضحية.

بالقنفذة.

-100%100%065ر994ر0651ر994ر0001ر0652ر994ر1.--عقود.متنوعة000ر0001ر6

.تاأمني.�جتهيز.

معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
الهند�ضة.
بالليث.

-----150.--عقود.متنوعة000.150ر6

.تاأمني.�جتهيز.

معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
احلا�ضب.االآيل.

بالليث

-100%100%380ر548ر3801ر548ر0001ر2602ر804ر1--عقود.متنوعة.500ر0001ر6

اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري..معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات.........

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0
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. جد�ل.رقم.).8.��.8.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�.

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

.تاأمني.�جتهيز.

معامل.�اأجهزة.
تعليمية.لكلية.
العلوم.ال�ضحية.

بالليث.

توريدات.000ر0002ر6
-100%100%775ر157ر7751ر157ر2001ر1---متنوعة

ت�ضميم.
�اإ�ضراف.

�اإن�ضاء.�تاأثيث.
مباين.فرع.
اجلامعة.بالليث.

توريدات.850ر00011ر150
-100%100%204ر328ر204.2ر328ر950.2ر2.---متنوعة

ت�ضميم.
�اإ�ضراف.
�اإن�ضاء.

�تاأثيث.مباين.
فرع.اجلامعة.
000ر00015ر150بالقنفذة.

000ر435ر1433/8/246ه�-1433/8/24ه�

000ر15

87ر21%48ر3%.147/75ر407ر597/751ر223

-
مبنى.الف�ضول.
49ر91%41ر567/8582ر222ر637/7513ر910ر23111ر453ر1433/1/1814ه�.-1433/1/18ه�.العاجلة.بالقنفذة

توريدات.عقود.متنوعة
100%100%591ر053ر5913ر053ر5913ر053ر3--متنوعة

املباين.امل�ضتعجلة.
باجلموم.)1(

000ر00015ر100
672/88ر237ر1432/11/1014ه�-1432/11/10ه�

000ر15

100%64ر672/889ر237ر893/3314ر371ر1
- مباين.الكيه.

اجلامعية.طالب.
باجلموم

91ر28%91ر18%877/32ر444ر939/2615ر100ر380/6510ر439ر1434/7/2253ه�-1434/7/22ه�

تنفيذ.�ت�ضميم.
�اإ�ضراف.

مقر.الطالبات.
)11-10-9(

-49ر14%49ر14%295/98ر295/98872ر400872ر0002ر900ر1434/7/225ه�-1434/7/22ه�000ر00015ر300

تو�ضعة.مباين.
-----�ضفر----�ضفر000ر100الكليات.القائمة

ت�ضميم.مباين.
�كليات.املحور.
الطالبي.
الثاين)1(

-----600ر1----000ر0003ر100

.اخلطة.
اال�ضرتاتيجية.

لتقنية.
املعلومات.

�دعم.االأبحاث.
الد�لية

-----000ر3----000ر0003ر25
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ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

الدرا�ضات.
�اال�ضت�ضارات.

الفنية.
�الهند�ضية.
لوداي.مكة.
للتقنية

-----000ر10----000ر00010ر20

البوابة.
االإلكرت�نية.
�نظام.االر�ضفة

-----000ر5----000ر0005ر20

تاأثيث.معامل.
�خمتربات.
الكليات.
ال�ضحية

-----000ر15----000ر00015ر80

تاأثيث.�جتهيز.
كلية.املجتمع.
للطالبات.مبكة

-----000ر2----000ر0002ر18

تاأثيث.�جتهيز.
-----000ر2----000ر0002ر6كلية.التمري�س

. . . . .اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0.

اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري..معتمٍد.يف.اخلطة،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات0....

اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0
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جد�ل.رقم.).8.��.9.(..متابعة.م�ضاريع.الباب.الرابع.خالل.العام.املايل.1436/1435ه�.

ا�ضم.امل�ضر�ع.
الو�ضع.املايل.للم�ضر�ع.يف.امليزانية��ضع.امل�ضر�ع.يف.اخلطة

املعوقات اإجمايل.
التكاليف.خالل.
�ضنوات.اخلطة

تاريخ.بدء.املخ�ض�س.للعام
التنفيذ

امل�ضتهدف.يف.
اخلطة

تاريخ.بدء.
التنفيذ

اإجمايل.
التكاليف.
املعتمدة

املعتمد.للعام.
بعد.املناقالت

املن�ضرف.الفعلي.
للعام

اإجمايل.
املن�ضرف.
الفعلي

املتحقق.يف.
العام

املتحقق.
الرتاكمي

�جتهيز.معامل.
�اجهزة.تعليمية.
لكلية.االقت�ضاد.
�العلوم.املالية.
االإ�ضالمية

-----000ر2----000ر0002ر6

تاأمني.�جتهيز.
معامل.�اجهزة.
تعليمية.للكلية.
اجلامعية.باأ�ضم.
مبحافظة.الليث

-----000ر1----000ر0001ر6

املنظومة.
االأكادميية.اجور.
اخلدمات.العامة

-----000ر6----000ر0006ر12

تنفيذ.�جتهيز.
التعليم.

االإلكرت�ين.
بالكليات.الطبية

-----000ر5----000ر0005ر20

تطوير.�ضبكة.
احلا�ضب.االآيل.
يف.الفر�ع

-----000ر5----000ر0005ر10

نظام.املعلومات.
-----000ر4----000ر0004ر8الطبي

تاأمني.�جتهيز.
معامل.
�خمتربات

-----�ضفر----�ضفر000ر30

. . . . اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.باأمر.�ضامي.،.يذكر.االأمر.ال�ضامي.�تاريخه0.

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.غري..معتمٍد.يف.اخلطة.،.فيتم.تعبئة.باقي.البيانات0...

.اإذا.كان.امل�ضر�ع.معتمدًا.يف.اخلطة.لغري.ال�ضنة.احلالية.،.فيذكر.�ضنة.االعتماد.يف.اخلطة.�يتم.تعبئة.باقي.البيانات0
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر514ر221 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...درا�ضات.�ت�ضاميم./.درا�ضات.�اإ�ضراف.ملرافق.املدينة.اجلامعية..

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر15 . . . . . .26/07/0094/04/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
االإ�ضراف.على.
م�ضر�ع.ا�ضكان.
اأع�ضاء.التدري�س.
)2(.بالعابديه

اإ�ضراف

مكتب.اخلدمات.
اال�ضت�ضارية.
ال�ضعودي.).

�ضعود.كون�ضلت(

1437/3/21ه�5%.العابدية36.�ضهرًا.1434/3/21ه�1434/3/21ه�1434/3/21ه�800ر010ر4�ضعودي

2
ت�ضميم.عمادة.

�ضون.اأع�ضاء.هيئة.
التدري�س.�املوظفني

ت�ضميم

مكتب.
عبدالرحمن.
النعيم.

لال�ضت�ضارات.
الهند�ضية

1435/3/20ه�-العابدية10�ضهور1434/5/20ه�1434/5/20ه�1434/5/20ه�000ر845�ضعودي

االإ�ضراف.على.حتت.3
اإ�ضرافالتنفيذ.1434

مكتب.اخلدمات.
اال�ضت�ضارية.
ال�ضعودي.).

�ضعود.كون�ضلت(

1437/6/3ه�10%.العابدية36.�ضهرًا.1434/6/3ه�1434/6/3ه�1434/6/3ه�040ر301ر20�ضعودي

4

االإ�ضراف.على.
م�ضاريع.الف�ضول.
العاجلة.للطالبات.

)1(

اإ�ضراف

مكتب.اخلدمات.
اال�ضت�ضارية.
ال�ضعودي.).

�ضعود.كون�ضلت(

1435/7/22ه�28%.العابدية12.�ضهرًا.1434/7/22ه�1434/7/22ه�1434/7/22ه�000ر332ر4�ضعودي

5

االإ�ضراف.على.تنفيذ.
امل�ضاريع.امل�ضتعجلة.
بجامعة.اأم.القرى.
1435/1434ه�

اإ�ضراف

�ضركة.ح�ضان.
�ماهر.

لال�ضت�ضارات.
الهند�ضية

1435/10/6ه�23%.العابدية12.�ضهرًا.1434/10/6ه�1434/10/6ه�1434/10/6ه�000ر794ر1�ضعودي
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر55 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...املنطقة.ال�ضكنية.الأع�ضاء.التدري�س.)1(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:...�ضفر . . . . . .26/07/0129/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعها�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
م�ضر�ع.ا�ضوار.ا�ضكان.
اأع�ضاء.هيئة.التدري�س.
املتز�جني.)1(.بالعابدية

اإن�ضاء
موؤ�ض�ضة.حامد.
هالل.املقاطي.
للمقا�الت

1436/10/10ه�.%.العابدية18.�ضهرًا.1434/2/10ه�1434/2/10ه�1434/2/10ه�625ر997ر3�ضعودي

عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر130 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...املجمع.الريا�ضي.

.املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:..000ر000ر15 . . . . . .26/07/0134/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعها�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
توريد.�تركيب.

م�ضطحات.ع�ضب.اأخ�ضر.
ملالعب.كرة.القدم.

بالعزيزية
موؤ�ض�ضة.اللياقة.توريد

.-.100%.العابدية�ضهران1434/4/6ه�1434/4/6ه�1434/4/6ه�764ر957�ضعودي�املرح



التقرير السنوي لجامعة أم القرى 1435 - 1436 هـ526

عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر684ر43 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...ترميمات.مباين.فر�ع.اجلامعة.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:..000ر000ر3 . . . . . .26/07/0144/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1

اإن�ضاء.�ضالة.متعددة.
االغرا�س.�كافترييا.
�حمالت.خدمة.
بالكلية.اجلامعية.

بالزاهر

اإن�ضاء
�ضركة.املوئل.
للمقا�الت.
املحد�دة

1435/1/22ه�80%بالعزيزية6اأ�ضهر1434/7/22ه�1434/7/22ه�1434/7/22ه�644ر531ر4�ضعودي

2

اأعمال.جتديدات.
�ترميمات.مبلحق.
الكلية.اجلامعية.
للبنات.بالقنفذة

اإن�ضاء
موؤ�ض�ضة.

املهمة.املطورة.
للمقا�الت.العامة

1435/2/25ه�.-بالقنفذة6اأ�ضهر1434/8/25ه�1434/8/25ه�1434/8/25ه�040ر140ر2�ضعودي

3

اإن�ضاء.�ضالة.متعددة.
االغرا�س.�كافترييا.
�تغري.اأ�ضقف.

خارجيه.يف.الكلية.
اجلامعية.بالليث.

طالبات

اإن�ضاء
موؤ�ض�ضة.

املهمة.املطورة.
للمقا�الت.العامة

1435/3/3ه�.-الليث6اأ�ضهر1434/9/3ه�1434/9/3ه�1434/9/3ه�360ر608ر3�ضعودي

4

اأعمال.جتديد.الواح.
ال�ضاحات.�اإن�ضاء.
�ضالة.لالأن�ضطة.
الثقافية.بالكلية.
اجلامعية.للبنات.

بالقنفذة

اإن�ضاء
موؤ�ض�ضة.
نبع.جنران.

للمقا�الت.العامة
1435/3/3ه�50%.بالقنفذة6اأ�ضهر1434/9/3ه�1434/9/3ه�1434/9/3ه�450ر998�ضعودي

5

م�ضر�ع.�اإن�ضاء.
ال�ضالة.الثقافية.
�كافترييا.بكلية.
العلوم.التطبيقية.
للبنات.بالعزيزية.

اإن�ضاء
موؤ�ض�ضة.
نبع.جنران.

للمقا�الت.العامة
1435/4/6ه�.-بالعزيزية6اأ�ضهر1434/10/6ه�1434/10/6ه�1434/10/6ه�620ر998ر2�ضعودي

6
اعادة.تاأهيل.مباين.
)ج-د-ه�-�(.بكلية.
الفنون.�الت�ضميم.

الداخلي
ترميمات

�ضركة.املوئل.
للمقا�الت.
املحد�دة

1435/5/20ه�-بالعزيزية6اأ�ضهر1434/11/20ه�1434/11/20ه�1434/11/20ه�484ر884ر6�ضعودي
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر372ر20 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...تاأمني.��ضائل.ال�ضالمة.بكليات.البنات..

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر5 . . . . . .26/07/0161/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

توريد.�تعبئة.1
توريدطفايات.احلريق

موؤ�ض�ضة.خالد.
ال�ضايغ.الأنظمة.

ال�ضالمة
1435/2/15ه�100%مكة.7.اأ�ضهر1434/7/15ه�1434/7/15ه�1434/7/15ه�690ر781�ضعودي

2

م�ضر�ع.تنفيذ.
اأعمال.جتديد.

�حتديث.نظام.انذار.
احلريق.بكليات.

البنات

اإن�ضاء

�ضركة.جمموعة.
الفوؤاد.للتجارة.
�املقا�الت.
املحد�دة

1435/1/22ه�-.العابدية6..اأ�ضهر1434/7/22ه�1434/7/22ه�1434/7/22ه�060ر074ر2�ضعودي

3
توريد.�تركيب.
لوحات.�ضالمة.

ار�ضادية
1434/12/17ه�100%مكة.1434/8/174ه�1434/8/17ه�1434/8/17ه�500ر978�ضعوديموؤ�ض�ضة.جا�ضكوتوريد

4

م�ضر�ع.تنفيذ.

االأعمال.املدنية.
لتحديث.نظام.
اإنذار.احلريق.

بكلية.الفنون.ب�ضار.
املن�ضور

موؤ�ض�ضة.مناير.اإن�ضاء
1434/11/3ه�100%.مكةاأ�ضهر1434/9/3ه�1434/9/3ه�1434/9/3ه�950ر996�ضعوديال�ضعد

5
توريد.�تركيب.نظام.
التاري�س.�نظام.
ال�ضواعق.لكليات.

البنات
توريد

�ضركة.اعالم.
املباين.لالإن�ضاء.

�التعمري
1435/5/20ه�.-مكة�ضهران1434/11/20ه�1434/11/20ه�1434/11/20ه�325ر502ر1�ضعودي

6

م�ضر�ع.تنفيذ.
االأعمال.الكهربائية.
�امليكانيكية.لتحديث.
نظام.اإنذار.احلريق.
للطالبات.بالليث

اإن�ضاء
�ضركة.املوئل.
للمقا�الت.
املحد�دة

1435/1/11ه�.-الليث�ضهران1434/11/11ه�1434/11/11ه�1434/11/11ه�955ر996�ضعودي

7

م�ضر�ع.تنفيذ.

االأعمال.املدنية.
لتحديث.نظام.اإنذار.
احلريق.للطالبات.

بالقنفذة

اإن�ضاء
�ضركة.املوئل.
للمقا�الت.
املحد�دة

1435/1/11ه�.-القنفذة�ضهران1434/11/11ه�1434/11/11ه�1434/11/11ه�025ر996�ضعودي
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر16 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

.املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...تاأمني.املعامل.�االأجهزة.�املعدات.التعليمية.لكلية.طب.االأ�ضنان.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر2 . . . . . .26/07/0174/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
جتهيز.معمل.اأبحاث.
بكلية.طب.االأ�ضنان.

بالعايدية
جتهيز

�ضركة.اجليل.
الطبية.�التجارية.

املحد�دة
1434/8/10ه�.100%العابدية6..اأ�ضهر1434/2/10ه�1434/2/10ه�1434/2/10ه�585ر108ر2�ضعودي

2

تطبيق.انظمة.
احلا�ضب.االآيل.

بكلية.طب.االأ�ضنان.
بالعابدية

توريد
�ضركة.�ضمري.

ملعدات.الت�ضوير.
املحد�دة

1434/8/10ه�.100%العابدية6..اأ�ضهر1434/2/10ه�1434/2/10ه�1434/2/10ه�616ر449ر5�ضعودي

3

توريد.�تركيب.
�ضبكة.نظام.الهاتف.
�الكمرات.�نظام.
ال�ضوت.بكلية.طب.

االأ�ضنان

توريد
موؤ�ض�ضة.البحث.
املتقدم.للتقنية.
املعلومات

1434/12/5ه�.100%العابدية6..اأ�ضهر1434/6/5ه�1434/6/5ه�1434/6/5ه�132ر589�ضعودي
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

..التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر75 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:..._____ . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...اإن�ضاء.�ضبكات.التحكم.�املراقبة.�تطوير.الف�ضول.الدرا�ضية.للكليات.العلمية.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر083ر45 . . . . . .26/07/0188/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
م�ضر�ع.�ضبكة.مراقبة.

احلد�د.اخلارجية.للجامعة.
مبقرها.بالعابدية

توريد
�ضركة.االأجهزة.
االإلكرت�نية.
اخلا�ضة

.-100%العابدية6..اأ�ضهر1434/2/10ه�.1434/2/10ه�.1434/2/10ه�.-/000ر000ر3�ضعودي

عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

.للعام.املايل.1436/1435ه�

.التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر240 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...جممع.الكليات.الطبية.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر4 . . . . . .26/07/0195/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1

ت�ضميم.�تخطيط.حمور.
الكليات.الطبية.للطالب.
�الطالبات.�تو�ضعة.

امل�ضت�ضفى.�املراكز.البحثية.
املتخ�ض�ضة

�ضركة.الدار.ت�ضميم
1436/7/22ه�10%العابدية24�ضهرًا1434/7/22ه�1434/7/22ه�1434/7/22ه�318ر900ر43�ضعوديالد�لية.للهند�ضة
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

.التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر70 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...اإن�ضاء.�ت�ضميم.�جتهيز.�تاأثيث.املركز.التعليمي.لطب.االأ�ضنان.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر15 . . . . . .26/07/0199/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
تاأمني.اأثاث.ملكاتب.
كلية.طب.االأ�ضنان.

بالعابدية
ال�ضركة.العاملية.توريد

--العابدية15.يومًا1434/7/15ه�1434/7/15ه�1434/7/15ه�350ر324�ضعوديلالأثاث

2

جتهيز.�حدة.
عيادات.االأ�ضنان.
املتنقلة.بكلية.طب.
االأ�ضنان.بالعابدية

�ضركة.اجليل.توريد
1434/2/20ه�.-العابدية6..اأ�ضهر1434/7/20ه�1434/7/20ه�1434/7/20ه�000ر622ر2�ضعوديالطبية.�التجارية

عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

.التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:.000ر000ر150 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...ت�ضميم.�اإ�ضراف.�تنفيذ.مقر.الطالبات.)8(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:....000ر000ر10 . . . . . .26/07/0201/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
تنفيذ.اإن�ضاء.مبنى.
عمادة.ال�ضنة.
التح�ضريية.

للطالبات.بالعابدية
اإن�ضاء

موؤ�ض�ضة.

ال�ضملي.
للمقا�الت

1437/1/22ه�10%العابدية30.�ضهرًا1434/7/22ه�1434/7/22ه�1434/7/22ه�205ر165ر110�ضعودي
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عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

.التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:..000ر000ر150 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...اإن�ضاء.�ت�ضميم.�تاأثيث.مباين.فرع.اجلامعة.بالليث.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:...000ر750ر1. . . . . . .26/07/0212/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1

م�ضر�ع.ت�ضميم.
مبنى.الف�ضول.
الدرا�ضية.املعامل.
مبقر.الكلية.
اجلامعية.بالليث

ت�ضميم
مكتب.منارق.
لال�ضت�ضارات.
الهند�ضية

1433/4/12ه�87%العابدية15.اأ�ضبوعًا1432/12/27ه�1432/12/27ه�1432/12/27ه�000ر620�ضعودي

عقود.امل�ضاريع.املر�ضاة

للعام.املايل.1436/1435ه�

.التكلفة.االإجمالية.للم�ضر�ع.يف.امليزانية..:..000ر000ر150 . . . . . . اجله���ة...:..�زارة.التعليم.العايل.)جامعة.اأم.القرى(.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.الد�لة.للعام.:...______ . . . . ا�ضم.امل�ضر�ع..:...اإن�ضاء.�ت�ضميم.�تاأثيث.مباين.فرع.اجلامعة.بالقنفذة.

املعتمد.للم�ضر�ع.يف.ميزانية.اجلهة.للعام.:...000ر770ر3. . . . . . .26/07/0213/00/00/4 رقم.امل�ضر�ع.يف.امليزانية.:.

مدة.العقد.تاريخ.ت�ضليم.املوقعتاريخ.توقيع.العقدتاريخ.الرت�ضيةقيمة.العقد)ريال(جن�ضيتها�ضم.املقا�لنوعه.ا�ضم.العقدم
ن�ضبة.التنفيذ.املوقع)�ضهرًا(

)%(
التاريخ.املتوقع.

لالنتهاء

1
م�ضر�ع.اإن�ضاء.

مبنى.ف�ضول.ال�ضنة.

التح�ضريية.العاجلة.
بالقنفذة

�ضركة.�ليد.اأمني.اإن�ضاء
1434/1/18ه�21%العابدية12.�ضهرًا1433/1/18ه�1433/1/18ه�1433/1/18ه�301ر193ر13�ضعودي�ضمان




