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المحتويات:
	 الباب	األول:	الطالب	والطالبات		

الفصل	األول:	طالب	وطالبات	مرحلة	البكالوريوس		

الفصل	الثاني:	طالب	وطالبات	المنح		

الفصل	الثالث:	طالب	وطالبات	مرحلة	الدراسات	العليا		

الفصل	الرابع:	طالب	وطالبات	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس			

الباب	الثاني:	األنشطة	والخدمات	الطالبية	

الفصل	األول:	األنشطة	الطالبية			

الفصل	الثاني:	الخدمات	الطالبية		

الباب	الثالث:	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	

الفصل	األول	:	إحصاءات	أعضاء	هيئة	التدريس		

الباب	الرابع:	االبتعاث	والتدريب	والتطوير	

الفصل	األول:	االبتعاث	الداخلي	والخارجي			

الفصل	الثاني:	التدريب	والتطوير			

الباب	الخامس:	المعاهد	البحثية	والمصادر	العلمية	والمكتبات		

الفصل	األول:	المعاهد	البحثية		

الفصل	الثاني:	المكتبات	والمجالت	الجامعية			

الباب	السادس:	خدمة	المجتمع	والشراكات	المحلية	والتعاون	الدولي			

الفصل	األول:	خدمة	المجتمع		

الفصل	الثاني:	الشراكات	المحلية	والتعاون	الدولي			

الباب	السابع:	اإلبداع	وريادة	األعمال			

الباب	الثامن:	القوى	العاملة	والميزانية			
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الهيكل	التنظيمي	للجامعة
مدير	الجامعة

المشـرف	العــام	على	
مكتب	مدير	الجامعــة

اإلدارة	القانونية	أمانة	مجلس	الجامعة
والمستشارين

امارة	العالقات	العامة	الـمـراقـب	الـمــــالـي
واإلعــــالم

وحدة	المراجعة	
الداخليـــــة

عمادة	شؤون	أعضاء	هيئة	
التدريس	والموظفين

وكيل	الجامعة	للدراسات	وكيل	الجامعة
العليا	والبحث	العلمي

عمادة	الدراسات	
العليا

أمانة	المجلس	العلمي

عمادة	شؤون	المكتبات

إدارة	البعثات	
والعالقات	الجامعية

عمادة	البحث	العلمي

أمانة	مجالت	الجامعة

إدارة	الكراسي	العلمية

وحدة	العلوم	والتقنية

لجنة	المعيدين	
والمحاضرين

لجنة	االبتعاث	
والتدريب

وكيل	الجامعة	للتطوير	
األكاديمي	وخدمة	المجتمع

	مركز	الجودة	
الشاملة	واالعتماد	
األكاديمي	الدولي	
للدراسات	اإلسالمية	

والعربية

إدارة	التطوير	اإلداري

وحدة	القياس	والتقويم

وحدة	التخطيط	
االستراتيجي

وحدة	المعلومات	
ودعم	القرار

وحدة	المعلومات	
ودعم	القرار

كلية	الدعوة	وأصول	
الدين

كلية	العلوم	االجتماعية

كلية	خدمة	المجتمع	
والتعليم	المستمر

كلية	الحاسب	اآللي	
ونظم	المعلومات

كلية	الهندسة	بالقنفذة

كلية	العلوم	الطبية	
التطبيقية

كلية	الصحة	العامة	
والمعلوماتية	الصحية

كلية	الهندسة	بالليث

كلية	إدارة	األعمال

كلية	التصاميم

الكليات	والمعاهد

كلية	العلوم	التطبيقية

كلية	المجتمع	بمكة	
المكرمة

كلية	الهندسة	
والعمارة	اإلسالمية

كلية	الحاسب	اآللي	
بالقنفذة

كلية	طب	األسنان

كلية	الحاسب	اآللي	
بالليث

كلية	العلوم	الصحية	
بالليث

كلية	الطيب	بالقنفذة

الكلية	الجامعية	بأضم

كلية	التربية

وكيل	الجامعة	لألعمال	
وكيل	الجامعة	للفروعواإلبداع	المعرفي

معهد	البحوث	العلمية	
واحياء	التراث	اإلسالمي

عمادة	التطوير	الجامعي	
والجودة	النوعية

المعهد	العالي	لألمر	
بالمعروف	والنهي	عن	

المنكر

كلية	الشريعة	والدراسات	
اإلسالمية

كلية	الدراسات	
القضائية	واألنظمة

الكلية	الجامعية	بالجموم

كلية	الطب

الكلية	الجامعية	بالقنفذة

كلية	الصيدلة

كلية	التمريض

الكلية	الجامعية	
بالليث

كلية	العلوم	االقتصادية	
والمالية	اإلسالمية

معهد	خادم	الحرمين	
ألبحاث	الحج	والعمرة

معهد	تعليم	اللغة	العربية	
لغير	الناطقين	بها

كلية	اللغة	العربية

معهد	االبداع	وريادة	
األعمال

مراكز	االبتكار	التقني

مراكز	التميز	البحثي

إدارة	وادي	مكة	للتقنية

إدارة	مكاتب	الخبرة

صندوق	دعم	البرامج	
التعليمية	واالبحاث	

واالبتكارات

مكتب	إدارة	الملكية	
الفكرية

وحدة	التعاون	الدولي

معهد	البحوث	
والدراسات	االستشارية

إدارة	التشغيل	والصيانة

إدارة	األمن	والسالمة	
الجامعي

إدارة	األراضي	
والممتلكات

إدارة	اإلسكان

إدارة	التخطيط	والتطوير

االدارة	العامة	للمشاريع عمادة	الدراسات	
الجامعية	للطالبات

إدارة	التخطيط	
والميزانية

إدارة	المشتريات	
والمناقصات

إدارة	المستودعات

إدارة	مطابع	الجامعة

مركز	االتصاالت
الجامعي

مركز	الوثائق

وحدة	متاحف	
الجامعة

وحدة	مراقبة	
المخزون

وحدة	المتابعة

وحدة	العقـــــود

إدارة	الشؤون	المالية

وكيل	الجامعة	للشؤون	
التعليمية

عمادة	القبول	والتسجيل

عمادة	السنة	التحضيرية

عمادة	التعليم	االلكتروني	
والتعليم	عن	بعد

مركز	اللغة	اإلنجليزية

لجنة	القاعات	الدراسية

لجنة	المناهــــج

وحدة	الخريجيـــــن

عمادة	شؤون	الطالب
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اعضاء	مجلس	الجامعة

أمين	عام	مجلس	التعليم	العاليد.	محمد	بن	عبدالعزيز	الصالح

معالي	مدير	الجامعةد.	بكري	بن	معتوق	عساس

وكيل	الجامعةد.ياسر	بن	سليمان	بن	محمود	شوشو

وكيل	الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	أمين	مجلس	الجامعةد.ثامر	بن	حمدان	جابر	الحربي

وكيل	الجامعة	للتطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمعد.	هاني	بن	عثمان	بن	ياسين	غازي

وكيل	الجامعة	للفروعد.	محمد	بن	واصل	عبدالرحمن	الحازمي

وكيل	الجامعة	لألعمال	واإلبداع	المعرفيد.	نبيل	بن	عبدالقادر	حمزة	كوشك

وكيل	الجامعة	للشؤون	التعليميةأ.د.	عبدالعزيز	بن	رشاد	بن	علي	سروجي
  

عميد	كليـة	الشريعة	أ.د.	غازي	بن	مرشد	خلف	العتيبي
عميد	كلية	الهندسة	بفرع	د.احمد	بن	محمد	بن	أحمد	نحاسوالدراسات	اإلسالمية

الجامعة	بمحافظة	الليث

د.	عبدالباسط	بن	زيد	محمد	عابدعميد	كلية	التربيةد.علي	بن	مصلح	بن	صالح	المطرفي
عميد	كلية	الحاسب	
اآللي		بفرع	الجامعة	
بمحافظة	الليث

عميد	كلية	الدعوة	د.محمد	بن	سعيد	بن	عبدهللا	السرحاني
د.	هاشم	بن	احمد	محمد	الصمدانيوأصول	الدين

عميد	الكلية	الجامعية	
بفرع	الجامعة	بمحافظة	

القنفذة

د.عبدهللا	بن		ناصر	محمد	ال	علي	
د.تركي	بن	علي	سالم	باعقبةعميد	كلية	اللغة	العربيةالقرني

عميد	كلية	العلوم	
الصحية	بفرع	الجامعة	

بمحافظة	القنفذة

عميد	كلية	العلوم	أ.	د.	سمير	بن	سليمان	احمد	نتو
عميد	كلية	الطب	بفرع	د.	عبدالمنعم	بن	احمد	يحي	القاسمالتطبيقية

الجامعة	بمحافظة	القنفذة

عميد	كلية	العلوم	د.محمد	بن	احمد	عثمان	باصقر
عميد	كلية	الهندسة	بفرع	د.	ياسين		بن	عبدهللا	حسن	الزبيدياالجتماعية

الجامعة	بمحافظة	القنفذة
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عميد	كلية	الهندسة	د.حمزة	بن	احمد	محمود	غلمان
د.	ياسين		بن	عبدهللا	حسن	الزبيديوالعمارة	اإلسالمية

عميد	كلية	الحاسب	
اآللي		بفرع	الجامعة	
بمحافظة	القنفذة

د.	عادل	بن	احمد	بن	سالم	باناعمةعميد	كلية	الطبد.	انمار	بن	محمد	انعم	ناصر
عميد	معهد	تعليم	اللغة	
العربية	لغير	الناطقين	

بها

عميد	كلية	العلوم	الطبية	د.	احمد	بن	محمد	احمد	عشي
التطبيقية

د.	أحمد	بن	عبدهللا	بن	عبدالمحسن	
الفريح

عميد	المعهد	العالي	
لألمر	بالمعروف	
والنهي	عن	المنكر

عميد	كلية	الحاسب	د.	فهد	بن	محمد	سعد	الدوسري
أ.د.	عادل	بن	محمد	بن		علي	عسيرياآللي	ونظم	المعلومات

عميد	معهد	البحوث	
العلمية	وإحياء	التراث	

اإلسالمي

د.رائد	بن		عبدالرحمن	بن	نوري	
د.	عاطف	بن	حسين	مصطفى	اصغرعميد	كلية	الصيدلةجستنيه

عميد	معهد	خادم	
الحرمين	الشريفين	
ألبحاث	الحج	والعمرة

عميد	معهد	البحوث	د.علي	بن	محمد	حسين	الشاعريعميد	كلية	طب	األسناند.محمد	بن	مصطفى	بن	محمد	بياري
والدراسات	االستشارية

عميد	معهد	االبداع	د.فواز	بن	احمد	عامر	سعدعميد	كلية	إدارة	األعمالد.	سلطان	بن	عايض	سعد	البقمي
وريادة	االعمال

أ.د.	سعود	بن	إبراهيم	بن	محمد	
الشريم

عميد	كلية	الدراسات	
عميد	شؤون	المكتباتد.	عدنان	بن	محمد	بن	فايز	الحارثيالقضائية	واألنظمة

د.	صالح	بن	علي	فراج	العقال
عميد	كلية	العلوم	
االقتصادية	والمالية	

اإلسالمية
عميد	شؤون	الطالبد.	علي	بن	عبدهللا	بردي	الزهراني

د.احمد	بن	عمر	بن	احمد	بابلغيث
عميد	كلية	الصحة	
العامة	والمعلوماتية	

الصحية

د.	عبدالمجيد	بن	سعيد	ال	حامد	
عميد	القبول	والتسجيلالغامدي
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عميد	الدراسات	العلياد.	مرعي	بن	عبدهللا	محمد	الشهريعميد	كلية	التمريضد.ايمن	بن	خالد	اسماعيل	جوهرجي

د.عبدالرحمن	بن	حسين	عبدالرحمن	ابو	عميد	كلية	المجتمعد.	خالد	بن	يوسف	احمد	برقاوي
الخيور

عميد		شؤون	أعضاء	
هيئة	التدريس	
والموظفين

أ.د.حامد	بن	صالح	خلف	الربيعي
عميد	كلية	خدمة	
المجتمع	والتعليم	

المستمر
عميد	التطوير	الجامعي	د.محمد	بن	جعفر	محمد	ثابت

والجودة	النوعية

د.	فهد	بن	احمد	يحي	االحمدي	عميد	كلية	التصاميمد.	عبدالمجيد	بن	محمود	صباغ
عميد	تقنية	المعلوماتالزهراني

د.	فيصل	بن	عبدالقادر	بن	عبدالوهاب	
بغدادي

عميد		الكلية	الجامعية	
بفرع	الجامعة	بمحافظة	

الجموم
عميد		التعلم	االلكتروني	د.	محمد	بن	مبارك	داخل	اللهيبي

والتعليم	عن	بعد

أ.د.	حامد	بن	أحمد	بن	سعد	الشنبري
عميد		الكلية	الجامعية	
بفرع	الجامعة	بمحافظة	

الليث
عميد	السنة	التحضيريةد.	غسان	بن	سالم	بن	اسعد	نعمان

د.	فارس	بن	محمد	نور	الطف
عميد	كلية	العلوم	

الصحية	بفرع	الجامعة	
بمحافظة	الليث

عميد	البحث	العلميد.	فيصل	بن	احمد	خليل	عالف
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الرؤية
أن	تصبح	جامعة	ام	القرى	بما	لها	من	إمكانات	بشرية	مؤهلة	وبنية	تحتية	متطورة	وبرامج	علمية	وألوية	بحثية	ومنظومة	إدارية	ومالية	:

	 محل	ثقة	المجتمع	ومطلبه	األول.	
	 المرجعية	العلمية	في	االعتماد	األكاديمي	للعلوم	الشرعية	واللغة	العربية.	
	 بيت	الخبرة	والمرجع	الرسمي	لتطوير	بيئة	مكة	المكرمة	والمشاعر.	
	 البيئة	المحفزة	لإلبداع	العلمي	والمعرفة	وفق	المعايير	العالمية.	

الرسالة
الريادة	في	التعليم	والبحث	العلمي	وخدمة	المجتمع	المحلي	والعالمي.

القيم
	 االلتزام	بالمنهج	اإلسالمي.	
	 االرتقاء	باإلنسان	وبيئة	العمل.	
	 إتقان	العمل	وتقدير	اإلنجاز.	
	 العمل	بروح	الفريق.	

االهداف	االستراتيجية
	 الريادة	العالمية	في	مجال	العلوم	الشرعية	واللغة	العربية.	
	 الجامعة	األولى	في	مجال	الدراسات	اإلنسانية	واالجتماعية	والبيئية	ذات	العالقة	بالحج	والعمرة.	
	 ضمن	الجامعات	العشر	األوائل	على	المستوى	العربي.	

القضايا	االستراتيجية
	 الريادة	العلمية	األكاديمية.	
	 البحث	العلمي.	
	 اعضاء	هيئة	التدريس.	
	 التنمية	اإلدارية	والمالية.	

	 تهيئة	بيئة	تعليمية	متميزة.	
	 التعاون	والتواصل	والشراكة	مع	مؤسسات	التعليم	العالي.	
	 تبني	منهج	التعليم	المستمر.	
	 تنمية	المهارات	والقدرات	ودعم	الموهوبين.	

	 البنية	التحتية.	
	 تعزيز	االنتماء.	
	 اإلبراز	اإلعالمي	والصورة	الذهنية.	





الباب	األول
الطالب	والطالبات





الفصل	األول
طالب	وطالبات	مرحلة	البكالوريوس
)المستجدين	ـ	المقيدين	ـ	الخريجين(
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جدول	رقم	)1	ــ	1	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

4497744571376337954014554التاريخ

التاريخ	مع	إعداد	
17511760002260226تربوي

484337052133762239853587622الشريعة

الشريعة	مع	إعداد	
17911800002322234تربوي

15751721747184619016712179المحاسبة

11269618118879363196717001151815اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	2(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التربية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

68068000505التربية	البدنية	)اإلدارة	الرياضية(
1037441081195019560464التربية	األسرية	مع	إعداد	تربوي

242024259059000التربية	البدنية
التربية	البدنية	)التدريب	الرياضي(	مع	

2702700032032إعداد	تربوي

التربية	البدنية	)اإلدارة	الرياضية(	مع	
808000808إعداد	تربوي

189018900035035التربية	البدنية	)التدريب	الرياضي(
39723993903991091التربية	البدنية	مع	إعداد	تربوي

13046113653202322000التربية	الخاصة
التربية	الخاصة	مسار	اإلعاقة	السمعية	

35643600001793182مع	إعداد	تربوي

التربية	الخاصة	مسار	اإلعاقة	العقلية	
69957040004285433مع	إعداد	تربوي

التربية	الخاصة	مسار	االضطرابات	
375103850001988206السلوكية	والتوحد	مع	إعداد	تربوي

التربية	الخاصة	مسار	صعوبات	التعلم	
64606460003400340مع	إعداد	تربوي

7622178316111621053108التربية	الفنية
101000000التربية	الفنية-التصميم	الداخلي

التربية	الفنية-التصميمات	المطبوعة	
516000707واإلعالن



23

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

505000707العلوم	االجتماعية	مع	إعداد	تربوي
القرآن	الكريم	والدراسات	اإلسالمية	

5676300047451مع	إعداد	تربوي

1989362025196119758512597رياض	أطفال	مع	إعداد	تربوي
8166191835797049742127392166اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	3	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	التطبيقية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

729267551011609169األحياء

118712500012214األحياء	الدقيقة

األحياء	الدقيقة	مع	
303000707إعداد	تربوي

األحياء	مع	إعداد	
11771240001678175تربوي

الرياضيات	
2512600014115التطبيقية

الرياضيات	
التطبيقية	مع	إعداد	

تربوي
3824000048452

الرياضيات	مع	
5425600053255إعداد	التربوي

5111852920233235العلوم	الرياضية

5432556800065570الفيزياء

145615100076076الفيزياء	الطبية
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

الفيزياء	مع	إعداد	
75176000992101تربوي

241424500072375الكيمياء

4444148500046248الكيمياء	البحتة

52052000303الكيمياء	الصناعية

الكيمياء	مع	إعداد	
13661420002008208تربوي

323114633773031055481103اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	4	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	اللغة	العربية	وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

23858624718942992315722179األدب
892910001102112األدب	مع	إعداد	تربوي

18754719228812090151152البالغة	والنقد
6316400097198البالغة	والنقد	مع	إعداد	تربوي

229715424518574089713715152اللغة	والنحو	والصرف
860860001031104اللغة	والنحو	والصرف	مع	إعداد	تربوي

67952907085263289272165542697اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	5	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الدعوة	وأصول	الدين

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

35402493789100536104126522287الدعوة	والثقافة	اإلسالمية
884920001345139الدعوة	والثقافة	اإلسالمية	مع	إعداد	تربوي

203414521796353567010119120العقيدة
2823000041344العقيدة	مع	إعداد	تربوي

103361392522718826القراءات
311437834928725692819255247الكتاب	والسنة

876930001196125الكتاب	والسنة	مع	إعداد	تربوي
8994820981425371292666870118988اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	6	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	االجتماعية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

157449162353816554000اإلعالم

اإلعالم	)اإلذاعة	
6577200021425والتلفاز(

اإلعالم	)العالقات	
9282995700029113304العامة(

9639900020020اإلعالم)الصحافة(

1334211355325332855257الجغرافيا

الجغرافيا	ــ	تخصص	
التقنيات	الجغرافية	

والخدمات
2412500011112

الجغرافيا	ــ	تخصص	
التقنيات	الجغرافية	
والخدمات	مع	إعداد	

تربوي

202000404

الجغرافيا	مع	إعداد	
5205200073073تربوي

246640250655755623627369الخدمة	االجتماعية

11054011459439790696اللغة	اإلنجليزية
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

اللغة	اإلنجليزية	مع	
900900001211122إعداد	تربوي

202816204453555402322234علم	المعلومات

علم	المعلومات	مع	
4915000071172إعداد	تربوي

98132071002020493220811351371388اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	7	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الهندسة	والعمارة	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

3093134042661566العمارة	اإلسالمية	)تخصص	عمارة(
18830218000415الهندسة	الكهربائية

7147500033235الهندسة	الكهربائية	)القوى	الكهربائية(
49156400019221الهندسة	الكهربائية	)إلكترونيات	واتصاالت(

000000101الهندسة	الكهربائية	والحاسبات
53410063452710915124الهندسة	المدنية

488715592131275132الهندسة	الميكانيكية
101000101هندسة	الحاسب	اآللي

164025118911151635530385اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	8	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الطب

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1622321654101202الطب	والجراحة

1622321654101202اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	9	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الحاسب	اآللي	ونظم	المعلومات

الخريجينالمستجدينالمقيدينالتخصص

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

631887191101178381علوم	الحاسب	اآللي
علوم	الحاسب	اآللي	مع	

4404400058058إعداد	تربوي

2182624410127229هندسة	الحاسب	اآللي
8931141007120121635168اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	10	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

معهد	اللغة	العربية	لغير	الناطقين	بها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

تعليم	اللغة	العربية	
083830171701515للناطقين	بغيرها

083830171701515اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	11	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	الطبية	التطبيقية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

المجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعودي
129413300058462إدارة	صحية

146515100042143الخدمات	الطبية	الطارئة
344835210146147تغذية	إكلينيكية
100510500020222تقنية	التخدير
471948000089190طب	المختبرات
273828100039241عالج	طبيعي
146339150210129411305اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	12	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الصيدلة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

103310600022123دكتور	صيدلة

451645700071273صيدلة

554956300093396اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	13	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	طب	األسنان

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

طب	وجراحة	الفم	
315832300037037واألسنان

315832300037037اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	14	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالجموم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

9209200066066	مسار	األحياء	مع	إعداد	تربوي

3703700028028	مسار	الفيزياء	مع	إعداد	تربوي

5705700031031	مسار	الكيمياء	مع	إعداد	تربوي

6606629029000اإلعالم

التعليم	االبتدائي	تخصص	دراسات	
000000101إسالمية

114011435035000الخدمة	االجتماعية

142414600076177الدراسات	اإلسالمية

49304931190119404الرياضيات

6846690109010957158المحاسبة

تعليم	االبتدائي	تخصص	دراسات	
101000101قرآنية

747167639609623225علوم	الحاسب	اآللي

2402400026026مسار	الرياضيات	مع	إعداد	تربوي

606000707مسار	اللغة	العربية	مع	إعداد	تربوي

246326248938803883204324اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	15	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	اآلداب	والعلوم	اإلدارية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

80800012012الدراسات	اإلسالمية	مع	إعداد	تربوي
1601600022022اللغة	اإلنجليزية	مع	إعداد	تربوي
1801800023124اللغة	العربية	مع	إعداد	تربوي

4204200057158اإلجمالي

0

10

20

30

40

50

60

سعودي غير سعودي

الخريجين

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

سعودي غير سعودي

المستجدين

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

سعودي غير سعودي

المقيدين



40

جدول	رقم	)1	ــ	16	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التصاميم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السكن	وإدارة	
المنزل	مع	إعداد	

تربوي
6912171217521771093112

المالبس	والنسيج	
55517572127513290191مع	إعداد	تربوي

124638128430273091994203اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	17	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

التربية	البدنية	مع	إعداد	
58715885305394195تربوي

التربية	الفنية	مع	إعداد	
6106159059000تربوي

41625416784918502480248الدراسات	اإلسالمية
الدراسات	اإلسالمية	مع	

10201020001270127إعداد	تربوي

7520752261026112012الرياضيات
الرياضيات	مع	إعداد	

5405400059059التربوي

74507452560256606الفيزياء
الفيزياء	مع	إعداد	

5805800062062تربوي

9792981325132620020الكيمياء
الكيمياء	مع	إعداد	

2202200021021تربوي

17086171425902591503153اللغة	اإلنجليزية
اللغة	اإلنجليزية	مع	

930930001110111إعداد	تربوي

236242366673167462062اللغة	العربية
6682670369237144044اللغة	العربية	)انتساب(
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

اللغة	العربية	مع	إعداد	
14301430001630163تربوي

االقتصاد	المنزلي	مع	
101000101إعداد	تربوي

التربية	األسرية	مع	
4940494146014684084إعداد	تربوي

129912013011325053255126441268اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	18	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

22802281530153000اإلعالم
108010800017017اإلعالم	)عالقات	عامة(
االقتصاد	المنزلي	مع	

000000101إعداد	تربوي

التربية	األسرية	مع	
40004008908951051إعداد	تربوي

105301053234023476076الخدمة	االجتماعية
الدراسات	اإلسالمية	مع	

120012000087087إعداد	تربوي

الدعوة	والثقافة	
59345971401141000اإلسالمية

4760476109010912012الرياضيات
الرياضيات	مع	إعداد	

3103100029029التربوي

424042493093909الفيزياء
الفيزياء	مع	إعداد	

3703700018018تربوي
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

20502053903910010الكيمياء
الكيمياء	مع	إعداد	

3103100029029تربوي

6110611112011210010اللغة	اإلنجليزية
اللغة	اإلنجليزية	مع	

4404400044044إعداد	تربوي

اللغة	العربية	مع	إعداد	
111111200058058تربوي

5501551200020024024اللغة	والنحو	والصرف
1801800019019فيزياء	مع	إعداد	تربوي

5040650461169111704940494اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	19	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الصحة	العامة	والمعلوماتية	الصحية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

إدارة	وتقنية	المعلومات	
1184122000000الصحية

1212123000000التوعية	والتعزيز	الصحي
77077101000الوبائيات
45045000000صحة	البيئة
3616367101000اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	20	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

السنة	التحضيرية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التحضيرية	ــ		
المسار	الكليات	العلمية	
)الهندسة	ــ		الحاسب	

اآللي(

27302733070307000

السنة	التحضيرية	ــ		
المسار	الكليات	العلمية	
)الهندسة	ــ		الحاسب(

11511161291130000

السنة	التحضيرية	ــ		
مسار	الكليات	اإلدارية	
)كلية	إدارة	األعمال(

7044574968722709000

السنة	التحضيرية	ــ		
مسار	الكليات	الصحية	
)العلوم	الصحية	فقط	(

8508589089000

السنة	التحضيرية	ــ		
مسار	الكليات	الطبية	
)الطب-	العلوم	الصحية(

11801181130113000

السنة	التحضيرية	ــ		
مسار	الكليات	الطبية	
)الطب-طب	األسنان-
الصيدلة-علوم	طبية-
علوم	صحية-تمريض(

15632615891528261554000
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التحضيرية	
ــ		مسار	الكليات	

العلمية)الهندسة-الحاسب	
اآللي-العلوم	التطبيقية(

254319227352600682668000

5401264566554531175570000اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	21	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	إدارة	األعمال

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

35035000808إدارة	أعمال	الحج	والعمرة
3714541620286692إدارة	األعمال
2701428400048149التسويق

36036000606السياحة	والفندقة
712597712021487155اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	22	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الدراسات	القضائية	واألنظمة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

59410604160016092294األنظمة

304133177337639342الدراسات	القضائية

8982392123332361315136اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	23	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التمريض

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

261426510124024التمريض

261426510124024اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	24(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الهندسة	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1100110101000الهندسة	الصناعية

171117200034034هندسة	التشييد

281128210134034اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	25(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الهندسة	بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

44044000000الهندسة	البيئية

هندسة	
اإللكترونيات	
واالتصاالت

751760009110

11911200009110اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	26	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الحاسب	اآللي	بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

علوم	الحاسب	
اآللي	مع	إعداد	
تربوي	ــ	بالليث

60600010010

علوم	الحاسب	
36203626406437037اآللي	ــ	بالليث

36203626406437037اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	27	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الحاسب	اآللي	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

علوم	الحاسب	
اآللي	مع	إعداد	

تربوي
4504500050050

علوم	الحاسب	
6731674148114936036اآللي	ــ	بالقنفذة

6731674148114936036اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	28	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

218519023758773290910627133االقتصاد
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جدول	رقم	)1	ــ	29	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	الصحية	بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1080108000000الصحة	العامة

1080108000000اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	30	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	الصحية	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

الخدمات	الطبية	
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جدول	رقم	)1	ــ	32	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الطب	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

66066000000الطب	والجراحة
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جدول	رقم	)1	ــ	33	(		أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	لمرحلة	البكالوريوس
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بأضم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

125012557057000األحياء

14101414404410010الرياضيات

اللغة	والنحو	
34203421610161808والصرف

علوم	الحاسب	
15301534704710010اآللي

7610761309030928028اإلجمالي

0

5

10

15

20

25

30

سعودي غير سعودي

الخريجين

0

50

100

150

200

250

300

350

سعودي غير سعودي

المستجدين

0

100

200

300

400

500

600

700

800

سعودي غير سعودي

المقيدين





الفصل	الثاني
طالب	وطالبات	المنح
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جدول	رقم	)1	ــ	34	(	أعداد	طالب	المنح	المقيدين
حسب	الجنسية	والجنس	والبرنامج	للعام	الدراسي	1437/1436هـ	

الجنسية
اإلجماليالدراسات	العليابكالوريوسما	دون	البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

202262046101292049اثيوبي
101000000101أذبيجاني
213000000213اذربيجاني
0003692025611ارتيري
0008192711292029اردني
افريقيا	
303000000303الوسطي

22224142943303393170افغاني
505000101606الكونغو
011000000011الماني
000112112224امريكي
011000101112امريكي
000000101101امريكيا
202000101303انجولي
213162036404222143اندونيسي
000000101101اوزبكستاني
000000303303اوغندي
011000112123ايراني
15640691095054674120باكستاني
000303202505بحريني
000141529000141529برماوي
314112011437بريطاني
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الجنسية
اإلجماليالدراسات	العليابكالوريوسما	دون	البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

123000101224بلجيكي
000123000123بلوشي

771423285113013433578بنجالديشي
1010001101112012بنيني
21311270710212بوركيني
325000101426بورندي
000000101101بوسني
000165470303195473تايلندي
000437000437تركستاني
011202101314تركي
000202000202تشادي
000101000101تنزاني
101000516617توجو
000415000415تونسي
4590005059514جامبي
1011051510112517جزائري
000022000022جيبوتي
011000101112روسي
101000000101روندا

4155051301322123ساحل	العاج
101000011112سنغافوري
0221011130313316سنغالي
000192039011192140سوداني
2247910918800081111192سوري
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الجنسية
اإلجماليالدراسات	العليابكالوريوسما	دون	البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

61701140410212سيرالنكي
000102737437143044صومالي
191001161771118صيني

325000303628طاجكستان
000101000101عراقي
000000101101عماني
202000101303غامبي
404000505909غاني
112000101213غيانا
000000808808غيني

1201200000012012غينيا	بيساو
7180330007411فرنسي
461001160610717فلبيني
000153449000153449فلسطيني
011000000011فيتنامي
134011314459قرغيزي
000000808808قطري
303000101404قمري

000000202202كازاخستاني
000022000022كاميروني
4370004048311كمبودي
112000000112كندي
000011101112كوسوفي
0000001151611516كويتي
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الجنسية
اإلجماليالدراسات	العليابكالوريوسما	دون	البكالوريوس

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

000101505606كيني
000022000022لبناني
000000101101ليبيري
303000202505مالديفي
12323194213013372158مالى
415000202617ماليزي
00065111017512ماينماري
000395594000395594مصري
10155100006511مغربي
011000101112مقدوني
2021231510115318منيماري
011132336101142438موريتاني

011011000022موريشيوسي
202000000202نمساوي
30310190913013نيبالي
202151732101181735نيجري
7512162945505283462نيجيري
32510132312113251641هندي
0007816324130434108167275يمني

000000202202يوغسالفي
148782265488121360249222719459121857اإلجمالي
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الفصل	الثالث
طالب	وطالبات	مرحلة	الدراسات	العليا
)المستجدين	ـ	المقيدين	ـ	الخريجين(
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جدول	رقم	)1	ــ	35	(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

1275217931205119322أصول	الفقه

أصول	الفقه	ــ	
707000505بريدة

االقتصاد	
022000011اإلسالمي

التاريخ	
266112772833121122والحضارة

التاريخ	
والحضارة	ــ	

بريدة
24024000707

الدراسات	
19267259702999481260اإلسالمية

الدراسات	
اإلسالمية	ــ	

بريدة
3703700016016

21486300472067331043الفقه

2312400020020الفقه	ــ		بريدة

431154459011المحاسبة
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

المحاسبة	ــ	
202000000بريدة
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جدول	رقم	)1	ــ	36(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التربية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

909000000	اإلرشاد	والتوجيه

109301093107601076101601016	التربية

011000000	القياس	والتقويم

21722193503566167اإلدارة	التربوية	والتخطيط

اإلدارة	التربوية	والتخطيط	
7207200039039ــ	بريدة

3503540411011اإلدارة	الرياضية

4404460613013األصول	اإلسالمية	للتربية

التربية	اإلسالمية	
17871852212338139والمقارنة

التربية	اإلسالمية	
1201200014014والمقارنة-بريدة

10010303000التربية	البدنية

5815917017505التربية	الفنية

المناهج	واإلشراف	
404000303التربوي-بريدة

المناهج	واإلشراف	
6206213013909التربوي
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

المناهج	والوسائل	
5736071812012التعليمية

المناهج	والوسائل	
1601600010010التعليمية	ــ		بريدة

2702713013000المناهج	وطرق	التدريس

المناهج	وطرق	تدريس	
27027505202االجتماعيات

المناهج	وطرق	تدريس	
606000707االجتماعيات	ــ	بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
45247303819التربية	اإلسالمية

المناهج	وطرق	تدريس	
303000101التربية	اإلسالمية	ــ	بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
303101101التربية	الفنية

المناهج	وطرق	تدريس	
101000000التربية	الفنية	ــ	بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
59160505606الرياضيات

المناهج	وطرق	تدريس	
1701700011011الرياضيات	ــ		بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
4915060611011العلوم
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

المناهج	وطرق	تدريس	
1301300011011العلوم	ــ		بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
14014000909اللغة	اإلنجليزية	ــ		بريدة

المناهج	وطرق	تدريس	
4224440411011اللغة	اإلنجليزية

المناهج	وطرق	تدريس	
59059808707اللغة	العربية

المناهج	وطرق	تدريس	
909000606اللغة	العربية	ــ		بريدة

علم	النفس	ــ		إرشاد	
3303300014115نفسى

علم	النفس	ــ		القياس	
15015000404والتقويم

علم	النفس	ــ		إحصاء	
909000101وبحوث

علم	النفس	ــ		اختبارات	
5605600011011ومقاييس

علم	النفس	ـ	الشخصية	
202101000وعلم	النفس	االجتماعي

606101000علم	النفس	ـ	النمو

8128300020020علم	النفس	ــ		تعلم
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التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

101000000علم	النفس	)سابق(

علم	النفس	ــ	إحصاء	
12012000101وبحوث

علم	النفس-إرشاد	نفسي-
70700010010بريدة
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جدول	رقم	)1	ــ	37(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	التطبيقية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

617617000الكيمياء	العضوية

رياضيات	
314112000بحتة)جبر(

رياضيات	
404000000بحته)تحليل(

303000000رياضيات	تطبيقية

علوم	حيوان	)علم	
101000000الحيوان	التجريبي(

علوم	نبات	
)فسيولوجيا	
النبات(

202000101

11011404404فيزياء	الجوامد

فيزياء	الضوء	
101000101وتطبيقاته

000000303فيزياء	طبية

718617000كيمياء	عضوية

3834117320909اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	38	(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	اللغة	العربية	وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

المجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعودي
101000000األدب	والبالغة	والنقد

14151461621836036األدب
606000000األدب	ــ	بريدة

808000000البالغة	والنقد	ــ	بريدة
584621321510010البالغة	والنقد
30434617718اللغويات

515205712000اللغويات	التطبيقية
404000202اللغويات	ــ	بريدة

19019000101النحو	والصرف	ــ	بريدة
137191562052520525النحو	والصرف
4094745660177776682اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	39(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الدعوة	وأصول	الدين

الخريجينالمستجدينالمقيدينالتخصص
المجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعودي

1649425831356623831التفسير	وعلوم	القرآن
26026000000التفسير	وعلوم	القرآن	ــ	بريدة

123301533464016521الثقافة	اإلسالمية
25025000202الثقافة	اإلسالمية	ــ	بريدة

1369222827315820626الحديث	وعلومه
1114015153811213الدعوة	اإلسالمية

707000101الدعوة	اإلسالمية	ــ	بريدة
1706623632124423427العقيدة

808000101العقيدة	ــ	بريدة
892111042145618321القراءات
859343120217110127211528143اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	40(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	االجتماعية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

المجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعوديالمجموعغير	سعوديسعودي
404404000أدب	إنجليزي

415415000التنظيم	واإلدارة	في	الخدمة	االجتماعية
19120000303الجغرافيا

415415000الخدمة	االجتماعية	ــ	اإلكلينيكي	)العيادي(
303303000الصحافة
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جدول	رقم	)1	ــ	41(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الهندسة	والعمارة	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي
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617011202اإلنتاج(
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جدول	رقم	)1	ــ	42(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الحاسب	اآللي	ونظم	المعلومات

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي
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جدول	رقم	)1	ــ	43(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

المعهد	العالي	لألمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين
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جدول	رقم	)1	ــ	44(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التصاميم

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

303000202تاريخ	المالبس	والتطريز
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جدول	رقم	)1	ــ	45(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

202000000	اإلرشاد	والتوجيه	)القنفذة(
202000101	التربية	)طالبات(	ــ	القنفذة

505505000البالغة	والنقد
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جدول	رقم	)1	ــ	46(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالليث

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

دبلوم	التوجيه	واإلرشاد	ــ	
101000303الليث	طالبات
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جدول	رقم	)1	ــ	47(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الدراسات	القضائية	واألنظمة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

20323000101الدراسات	القضائية
707303000النظام	التجاري
15015909000النظام	الجنائي

230232202222022دبلوم	التحقيق	واالدعاء	العام
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جدول	رقم	)1	ــ	48(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	إدارة	األعمال

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي
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الفصل	الرابع
طالب	وطالبات	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس

)المستجدين	ـ	المقيدين	ـ	الخريجين(
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جدول	رقم	)1	ــ	49(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	الدراسات	العليا	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
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جدول	رقم	)1	ــ	50(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	التربية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التأهيلية	المسائية	
11601161200120000ــ	التربية
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جدول	رقم	)1	ــ	51(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الدعوة	وأصول	الدين

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التأهيلية	
المسائية	ــ	الدعوة	
وأصول	الدين
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جدول	رقم	)1	ــ	52(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

السنة	التحضيرية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التحضيرية	المسائية	ــ	مسار	
4314466268000الكليات	اإلدارية	)كلية	إدارة	األعمال(

السنة	التحضيرية	المسائية	ــ	مسار	
الكليات	العلمية	)الهندسة-الحاسب	

اآللي-العلوم	التطبيقية(
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جدول	رقم	)1	ــ	53(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمقيدينالمستجدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
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جدول	رقم	)1	ــ	54(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	العلوم	االجتماعية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التأهيلية	
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جدول	رقم	)1	ــ	55(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي
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جدول	رقم	)1	ــ	56(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

الكلية	الجامعية	بالقنفذة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التأهيلية	المسائية-الكلية	الجامعية	
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السنة	التأهيلية	المسائية-لألقسام	العلمية	
5005050050000بالقنفذة	)كيمياء-فيزياء-رياضيات(

5305352052000السنة	التأهيلية	المسائية	ــ	اللغة	العربية
السنة	التأهيلية	المسائية-علوم	تطبيقية-

1401414014000الكلية	الجامعية	القنفذة
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جدول	رقم	)1	ــ	57(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	اللغة	العربية	وآدابها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

السنة	التأهيلية	
المسائية	ــ	اللغة	
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جدول	رقم	)1	ــ	58(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	المجتمع	بمكة	المكرمة

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

دبلوم	التسويق	
20412058518626026التطبيقي

دبلوم	المحاسبة	
5131152418711881101111المالية	التطبيقي

3173320134013437037دبلوم	المصارف

دبلوم	تقنية	
101000101المختبرات	الطبية

دبلوم	علوم	
3004304179118049251الحاسب	اآللي

دبلوم	فني	
101000202بصريات

000000101دبلوم	فني	صيدلة

دبلوم	فني	
118712566369808معماري

145426148065166572343237اإلجمالي
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جدول	رقم	)1	ــ	59(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي

دبلوم	اإلدارة	
355135618001801430143المكتبية

دبلوم	الموارد	
3775382227423182082البشرية
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جدول	رقم	)1	ــ	60(	أعداد	الطالب	المقيدين	والمستجدين	والخريجين	في	مرحلة	ما	دون	البكالوريوس	
حسب	الكلية	والتخصص	والجنسية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ		

معهد	اللغة	العربية	لغير	الناطقين	بها

التخصص
الخريجينالمستجدينالمقيدين

غير	سعودي
غير	سعوديالمجموعسعودي

غير	سعوديالمجموعسعودي
المجموعسعودي
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الباب	الثاني
األنشطة	والخدمات	الطالبية
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عمادة	شؤون	الطالب

الرؤية	
ان	نكون	صرحاً	رائداً		في	خدمة	ورعاية	طالب	أم	القرى	وبناء	قادة	المستقبل.		

الرسالة
تقديم	الخدمات	واألنشطة	والبرامج	لطالب	جامعة	أم	القرى	بجودة	عالية	تحقق	رضاهم.

القيم
	 الطالب	محور	اهتمامنا.		

	 حلول	ابتكاريه.	

	 شركاء	في	النجاح.	

	 العالمية	في	المواصفات.	

	 التطوير	المستمر	ألعمالنا.	

األهداف
تطوير	نظام	إداري	فاعل. 1

تطوير	قاعدة	معلومات	متكاملة	حول	الطالب	واحتياجاتهم	ومستوى	رضاهم	عن	األنشطة	والخدمات	المقدمة	من	قبل	العمادة.. 2

استقطاب	وتطوير	وتحفيز	الكوادر	البشرية	العاملة	في	العمادة.. 3

إقامة	تحالفات	استراتيجية	مع	مؤسسات	تدريبية	وخبراء	متخصصين	في	بناء	مهارات	ومقدرات	الطالب. 4

تفعيل	دور	مركز	الدعم	الطالبي.. 5

اكتشاف	وصناعة	الطالب	المتميزين.. 6

تطوير	منهجية	متكاملة	لتحسين	جودة	تقديم	األنشطة.. 7

تطوير	منهجية	متكاملة	لتحسين	جودة	تقديم	الخدمات	الطالبية.. 8

فتح	فرص	استثمارية	واعدة	وبناء	شراكات	استراتيجية	مع	جهات	داعمة	لتمويل	أعمال	العمادة.					. 9
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األنشطة	الطالبية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

86 
 

14361437 
 وتعليماتدين على التقيد بأنظمة للمستجدين معالي مدير اجلامعة حيث الطالب املستج " بداية خمتلفة" خالل تدشينه مللتقى 

 ةاجلامع

 

حث معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس الطالب املستجدين على التقيد بأنظمة وتعليمات اجلامعة 
تنظمه اجلامعة يف اخلارج خالل فرتة  الصيفي الذيواالنضباط يف حضور احملاضرات معلنًا عن رفع سقف املشاركني يف الربنامج 

 .طالبًا 29طالب بداًل من  100إىل  الصيف

جاء ذلك خالل وقوفه على فعاليات ملتقى الطالب املستجدين "بداية خمتلفة" الذي نظمته عمادة شؤون الطالب بقاعة امللك سعود 
رافقه خالهلا وكيل اجلامعة للشؤون التعليمة الدكتور عبدالعزيز بن رشاد سروجي وعميد عمادة شؤون  ،باملدينة اجلامعية بالعابدية

ووكالء عمادة شؤون  ،وعميد عمادة السنة التحضريية الدكتور غسان نعمان ،الطالب الدكتور عمرو السقاف
موكدًا معاليه أننا نسعد بهذا اليوم  ،يئة التدريسباإلضافة إىل عمداء الكليات والعمادات املساندة وعدد من أعضاء ه  ،الطالب

الطالب  ًاهـ مهنئ1436/1437باستقبال كوكبة جديدة من أبناء هذا الوطن الغالي يف رحاب جامعة أم القرى للعام اجلامعي 
 ة.ستجدين مبناسبة قبوهلم يف اجلامعامل

 29فرتة الصيف بوادي السليكون البالغ عددهم  كني خاللاملشاروأشار الدكتور بكري عساس أنه بصدد استقبال ابطال اجلامعة 
طلعوا العامل على حقيقة الطالب اجلامعي أمشريًا إىل أنهم  ،من كلية احلاسب اآللي ًاطالب 11من كلية اهلندسة و 18طالبًا منهم 

 ت.ية السعودية وما ميتلكه من مهاراباململكة العرب

على عدة معايري من أهمها املعدل الرتاكمي والتميز  مج الصيفية خالل فرتة الصيف يأتي بناًءلية اختيار املشاركني يف الرباآن إوقال 
 د.على اجلد واالجتها جل التحفيزأالدراسي باإلضافة إىل حصول الطالب على براءة اخرتاع وذلك من 

للدعم  والطالبات نتيجةمكانيات للطالب ن جامعة أم القرى تعمل على تسخري كافة اخلدمات واإلأوأكد الدكتور بكري عساس 
 .حفظه اهللــ  ك سلمان بن عبدالعزيزحصلت عليه من حكومة خادم احلرمني الشريفني املل الكبري الذي

 وهي مركزوتفقد معاليه أرجاء وأركان االجنحة املشاركة يف امللتقى واليت متثل منظومة اخلدمات املتكاملة للطالب املستجد 
باإلضافة إىل جلنة  ،شاد الطالبي وإدارة اإلسكان والنقل والتغذية وإدارة املكافآت وخدمة إصدار البطاقة اجلامعيةالتوجيه واالر

كما  ،وخدمة تبصيم الطالب املنتسبني لعمادة السنة التحضريية بشأن املقررات الرقمية والدخول للقاعات الدراسية ،حقوق الطالب
 .األعمالوريادة  اإلبداعة لألندية الطالبية ومعهد أطلع معاليه على املعارض التعريفي

أهم الفعاليات اليت تشهدها  أحدن ملتقى الطالب املستجدين هو إمن جانبه قال عميد شئون الطالب الدكتور عمرو بن طه السقاف  
ية وذلك بالرد على استفساراتهم وىل للطالب والطالبات فمن خالله ميكنهم االطالع على العملية التعليماجلامعة حيث يعد اللبنة األ
بنائها الطالب وبالتعاون مع اإلدارات أمن كاونرت خلدمة  10خصصت أكثر  العمادة أنمشريًا إىل  ،املتعلقة بدراستهم اجلامعية

 ة.دارات اجلامعإراكة املتميزة بني الفتًا أن امللتقى ترمجة حقيقة للتعاون والش ،املختلفة داخل اجلامعة

خالل	تدشينه	لملتقى	)	بداية	مختلفة	(	للمستجدين	معالي	مدير	الجامعة	يحث	الطالب	المستجدين	على	التقيد	بأنظمة	وتعليمات	الجامعة

حث	معالي	مدير	جامعة	أم	القرى	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	الطالب	المستجدين	على	التقيد	بأنظمة	وتعليمات	الجامعة	واالنضباط	في	

حضور	المحاضرات	معلناً	عن	رفع	سقف	المشاركين	في	البرنامج	الصيفي	الذي	تنظمه	الجامعة	في	الخارج	خالل	فترة	الصيف	إلى	100	طالب	

بدالً	من	29	طالباً.

جاء	ذلك	خالل	وقوفه	على	فعاليات	ملتقى	الطالب	المستجدين	»بداية	مختلفة«	الذي	نظمته	عمادة	شؤون	الطالب	بقاعة	الملك	سعود	بالمدينة	

الجامعية	بالعابدية،	رافقه	خاللها	وكيل	الجامعة	للشؤون	التعليمة	الدكتور	عبدالعزيز	بن	رشاد	سروجي	وعميد	عمادة	شؤون	الطالب	الدكتور	

عمرو	السقاف،	وعميد	عمادة	السنة	التحضيرية	الدكتور	غسان	نعمان،	ووكالء	عمادة	شؤون	الطالب،		باإلضافة	إلى	عمداء	الكليات	والعمادات	

المساندة	وعدد	من	أعضاء	هيئة	التدريس،	موكداً	معاليه	أننا	نسعد	بهذا	اليوم	باستقبال	كوكبة	جديدة	من	أبناء	هذا	الوطن	الغالي	في	رحاب	جامعة	

أم	القرى	للعام	الجامعي	1437/1436هـ	مهنئاً	الطالب	المستجدين	بمناسبة	قبولهم	في	الجامعة.

وأشار	الدكتور	بكري	عساس	أنه	بصدد	استقبال	ابطال	الجامعة	المشاركين	خالل	فترة	الصيف	بوادي	السليكون	البالغ	عددهم	29	طالباً	منهم	18 

من	كلية	الهندسة	و11	طالباً	من	كلية	الحاسب	اآللي،	مشيراً	إلى	أنهم	أطلعوا	العالم	على	حقيقة	الطالب	الجامعي	بالمملكة	العربية	السعودية	وما	

يمتلكه	من	مهارات.

وقال	إن	آلية	اختيار	المشاركين	في	البرامج	الصيفية	خالل	فترة	الصيف	يأتي	بناًء	على	عدة	معايير	من	أهمها	المعدل	التراكمي	والتميز	الدراسي	

باإلضافة	إلى	حصول	الطالب	على	براءة	اختراع	وذلك	من	أجل	التحفيز	على	الجد	واالجتهاد.

وأكد	الدكتور	بكري	عساس	أن	جامعة	أم	القرى	تعمل	على	تسخير	كافة	الخدمات	واإلمكانيات	للطالب	والطالبات	نتيجة	للدعم	الكبير	الذي	حصلت	
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عليه	من	حكومة	خادم	الحرمين	الشريفين	الملك	سلمان	بن	عبدالعزيز	ــ	حفظه	هللا.

وتفقد	معاليه	أرجاء	وأركان	االجنحة	المشاركة	في	الملتقى	والتي	تمثل	منظومة	الخدمات	المتكاملة	للطالب	المستجد	وهي	مركز	التوجيه	واالرشاد	

الطالبي	وإدارة	اإلسكان	والنقل	والتغذية	وإدارة	المكافآت	وخدمة	إصدار	البطاقة	الجامعية،	باإلضافة	إلى	لجنة	حقوق	الطالب،	وخدمة	تبصيم	

الطالب	المنتسبين	لعمادة	السنة	التحضيرية	بشأن	المقررات	الرقمية	والدخول	للقاعات	الدراسية،	كما	أطلع	معاليه	على	المعارض	التعريفية	لألندية	

الطالبية	ومعهد	اإلبداع	وريادة	األعمال.

	من	جانبه	قال	عميد	شئون	الطالب	الدكتور	عمرو	بن	طه	السقاف	إن	ملتقى	الطالب	المستجدين	هو	أحد	أهم	الفعاليات	التي	تشهدها	الجامعة	حيث	

يعد	اللبنة	األولى	للطالب	والطالبات	فمن	خالله	يمكنهم	االطالع	على	العملية	التعليمية	وذلك	بالرد	على	استفساراتهم	المتعلقة	بدراستهم	الجامعية،	

مشيراً	إلى	أن	العمادة	خصصت	أكثر	10	من	كاونتر	لخدمة	أبنائها	الطالب	وبالتعاون	مع	اإلدارات	المختلفة	داخل	الجامعة،	الفتاً	أن	الملتقى	ترجمة	

حقيقة	للتعاون	والشراكة	المتميزة	بين	إدارات	الجامعة.

وأوضح	بأن	العمادة	استقبلت	خالل	اليومين	ما	يقارب	1120	طالباً	مبيناً	أنه	سيستمر	استقبال	الطالب	المستجدين	حتى	التاسع	عشر	من	الشهر	

الجاري	والذي	سيتخلله	العديد	من	الفعاليات	التي	تعزز	عملية	التواصل	والتعارف	بين	الطالب	حيث	خصص	لكل	يوم	كلية	يتم	فيه	خدمة	أبناء	هذه	

الكلية.

الدكتور	عبدالعزيز	 التعليمية	 للشئون	 الجامعة	 ولوكيل	 بن	معتوق	عساس	 بكري	 الدكتور	 الجامعة	 مدير	 لمعالي	 وتقديره	 بالغ	شكره	 وعبر	عن	

التدريس	الذين	لم	يبخلوا	في	تقديم	النصح	واإلرشاد	 الكليات	وأعضاء	هيئة	 سروجي	على	دعمهم	الالمحدود	للعمادة،	مثنياً	على	تعاون	عمداء	

ألبنائهم	الطالب	المستجدين.

قدم	نادي	البحث	العلمي	بعمادة	شئون	الطالب	يوم	السبت	الموافق	1436/02/21هـ	بالقاعة	الرئيسية	للتدريب	بمدينة	الملك	عبدهللا	الطبية	محاضرة	

 appraisal and publication critica	.بعنوان

وابتدأت	المحاضرة	الدكتورة	سمر	محمد	تحدثت	فيها	عن	أهمية	التقييم	النقدي	للبحوث	العلمية	من	خالل	تعليم	المهارات	المطلوبة	لذلك	وتقييم	

الدكتور	سامي	 ألقى	 ذلك	 بعد	 ومتكامل،	 دقيق	 علمي	 لبحث	 الوصول	 وكيفية	 األدلة	 البحث	وجمع	 وتحديد	مصادر	 األسئلة	 االحتياجات	وطرح	

الحمادي	كلمته	مؤكداً	الحديث	عن	الطب	المبني	على	البراهين	الدقيقة	وأهميته	وقواعد	استخداماته	وكيفية	تطبيقها	واالستفادة	منها	في	الممارسة	

الطبية	والعلمية.

وفي	ختام	المحاضرة	القى	مشرف	نادي	البحث	العلمي	الدكتور	فارس	ألطف	كلمة	بمناسبة	انتهاء	سلسلة	محاضرات	نادي	البحث	العلمي	لهذا	العام،	

ثم	كرم	سعادته	األطباء	الذين	شاركوا	في	إثراء	هذه	السلسلة.
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مبينًا أنه سيستمر استقبال الطالب املستجدين حتى التاسع عشر  ًاطالب 1120لعمادة استقبلت خالل اليومني ما يقارب ا بأن وأوضح
ية من الشهر اجلاري والذي سيتخلله العديد من الفعاليات اليت تعزز عملية التواصل والتعارف بني الطالب حيث خصص لكل يوم كل

 ة.يتم فيه خدمة أبناء هذه الكلي

بكري بن معتوق عساس ولوكيل اجلامعة للشئون التعليمية الدكتور الدكتور  عن بالغ شكره وتقديره ملعالي مدير اجلامعة وعرب
مثنيًا على تعاون عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس الذين مل يبخلوا يف  ،حمدود للعمادةلالعبدالعزيز سروجي على دعمهم ا

 ن.الطالب املستجديإلرشاد ألبنائهم تقديم النصح وا

هـ بالقاعة الرئيسية للتدريب مبدينة امللك عبداهلل 21/02/1436قدم نادي البحث العلمي بعمادة شئون الطالب يوم السبت املوافق 
  appraisal and publication critica .الطبية حماضرة بعنوان

النقدي للبحوث العلمية من خالل تعليم املهارات املطلوبة لذلك وابتدأت احملاضرة الدكتورة مسر حممد حتدثت فيها عن أهمية التقييم 
بعد ذلك ألقى  ،وطرح األسئلة وحتديد مصادر البحث ومجع األدلة وكيفية الوصول لبحث علمي دقيق ومتكامل االحتياجاتوتقييم 

وقواعد استخداماته وكيفية  الدكتور سامي احلمادي كلمته مؤكدًا احلديث عن الطب املبين على الرباهني الدقيقة وأهميته
 .منها يف املمارسة الطبية والعلمية واالستفادةتطبيقها 

سلسلة حماضرات نادي البحث  انتهاءلطف كلمة مبناسبة أويف ختام احملاضرة القى مشرف نادي البحث العلمي الدكتور فارس 
 .لسلسلةراء هذه اثم كرم سعادته األطباء الذين شاركوا يف إث ،العلمي هلذا العام

 

 نادي احلاسب اآللي بعمادة شئون الطالب ينظم لقاًء اسبوعيًا

 
 

 نادي التوعية واإلعالم ينظم المسابقة التنافسية ألفضل برنامج للحضور

 
 

 3جتماعي ينظم محلة ابداها صح النادي اال
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 3جتماعي ينظم محلة ابداها صح النادي اال

نادي	الحاسب	اآللي	بعمادة	شئون	الطالب	
ً ينظم	لقاًء	اسبوعيا

نادي	التوعية	واإلعالم	ينظم	المسابقة	التنافسية	ألفضل	برنامج	للحضور

التدريب	الطالبي	يقدم	دورة	)آآلم	أسفل	الظهر(	االربعاء	1436/1/5هـ

النادي	االجتماعي	ينظم	حملة	ابداها	صح	3
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 هـ5/1/1436االربعاء  (التدريب الطالبي يقدم دورة )آآلم أسفل الظهر

 

 الدراسية يقدم برنامج اإلفطار اجلماعي نادي املنح
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دورة	 يعقد	 التحضيرية	 السنة	 نادي	
كيفية	التعامل	مع	مصادر	المعلومات

نادي	ذوي	االحتياجات	الخاصة	ينظم	لقاءه	األول

نادي	المنح	الدراسية	يقدم	برنامج	اإلفطار	الجماعي
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 نادي السنة التحضريية يعقد دورة كيفية التعامل مع مصادر املعلومات

 
 

 نادي ذوي االحتياجات اخلاصة ينظم لقاءه األول
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What is The Research	بمحاضرة	الطبي	العلمي	البحث	نادي	فعاليات	أول	انطالق
انطلقت	أول	فعاليات	نادي	البحث	العلمي	الطبي	في	سنته	الرابعة،	بالقاعة	الرئيسية	بمبنى	التدريب	من	مدينة	الملك	عبدهللا	الطبية	بمكة	وذلك	تحت	

إشراف	عمادة	شئون	الطالب	وبحضوروكيل	عمادة	شئون	الطالب	لألنشطة	والتدريب	الطالبي	الدكتور/	سلطان	بن	عبد	الصمد	الخضري،	قدم	د.	

فارس	ألطف	رئيس	قسم	التشريح	بكلية	الطب	جامعة	أم	القرى،	وعميدكليةالعلوم	الصحية	بمحافظة	الليث	وبتنظيم	مجموعة	من	طالب	وطالبات	

الكليات	الصحية	بأم	القرى	بمحاضرة	بعنوان	What is The Research،	والدكتور	وجيه	البراني	علم	التشريح	واألنسجة	المساعد	بكلية	الطب	

بجامعة	أم	القرى،	د.	عصام	نور	الدين	أستاذ	الكيمياء	الحيوية	بجامعة	أم	القرى،	استُهلت	المحاضرة	بالفيديو	االفتتاحي	للنادي،	تاله	كلمة	الدكتور	

فارس	الذي	تحدث	فيها	عن	نشأة	النادي	وبدايته	والتي	كانت	فكرة	من	طالب	]د.عبد	اإلله	نقلي	مشيراً	للتطورات	والتغيرات	التي	طرأت	على	النادي	

في	عامه	الجديد	حيث	أصبح	يشارك	في	تنظيمه	الطالب	من	مختلف	التخصصات	الطبية،	كما	استعرض	أهم	مشاريع	النادي	لهذا	العام	)سلسلة	

المحاضرات،	برنامج	أنا	باحث	journalclub،	وملتقى	البحث	العلمي	الطبي	الثالث	والذي	سيكون	على	مستوى	المملكة(	وأكد	الدكتور	بأن	رسالة	

النادي	هي	مساعدة	الطالب	في	التعرف	على	ماهية	البحث	العلمي	ونشر	ثقافته،	كما	أعرب	عن	طموحه	في	الجيل	الصاعد	بتطوير	البحث	العلمي	

وخلق	بيئة	مناسبة	له	في	المستقبل.	بعد	ذلك	تفضل	الدكتور	وجيه	البراني	بتقديم	فقرته	عن	Research design	عّرف	فيها	البحث	العلمي	وأهميته	

 proposal , 	ناقش	كما	العلمي،	البحث	بدون	تتقدم	وال	أمة	تنهض	وال	ناجح	دكتور	يوجد	ال	وأنه	مميزات،	من	الباحث	على	البحث	يضيفه	وما

paper		scientific	of	elements	research,	of	type	,	objective	&	Aim	Question,	Big.	ثم	استأنف	المحاضرة	الدكتور	عصام	

نور	الدين	متحدثاً	عن	أخالقيات	البحث	العلمي	وصورها	وأهميتها	وارتباطها	في	كل	جزء	وخطوة	من	خطوات	البحث	العلمي.	وأكد	أن	أي	بحث	

علمي	البد	أن	يلتزم	باألخالقيات	الطبية	ويحصل	على	موافقة	اللجنة	الوطنية	لألخالقيات.	كما	ناقش	العديد	من	المحاور،	لتكتمل	سلسة	المحاضرات	

بإذن	هللا	األسبوع	القادم.
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 What is The Researchانطالق أول فعاليات نادي البحث العلمي الطيب مبحاضرة 

بالقاعة الرئيسية مببنى التدريب من مدينة امللك عبداهلل الطبية  ،البحث العلمي الطيب يف سنته الرابعةانطلقت أول فعاليات نادي 
مبكة وذلك حتت إشراف عمادة شئون الطالب وحبضوروكيل عمادة شئون الطالب لألنشطة والتدريب الطالبي الدكتور/ سلطان 

وعميدكليةالعلوم الصحية  ،يح بكلية الطب جامعة أم القرىفارس ألطف رئيس قسم التشر. د دمق ،بن عبد الصمد اخلضري
 ،What is The Researchوبتنظيم جمموعة من طالب وطالبات الكليات الصحية بأم القرى مبحاضرة بعنوان  مبحافظة الليث

ستاذ الكيمياء احليوية أ واألنسجة املساعد بكلية الطب جبامعة أم القرى، د. عصام نور الدين وجيه الرباني علم التشريحكتور دالو
فارس الذي حتدث فيها عن نشأة النادي وبدايته  تاله كلمة الدكتور ،اسُتهلت احملاضرة بالفيديو االفتتاحي للنادي ،جبامعة أم القرى

بح أصفكرة من طالب ]د.عبد اإلله نقلي مشريًا للتطورات والتغريات اليت طرأت على النادي يف عامه اجلديد حيث  واليت كانت
 ،كما استعرض أهم مشاريع النادي هلذا العام )سلسلة احملاضرات ،يف تنظيمه الطالب من خمتلف التخصصات الطبية كيشار

كد الدكتور بأن أ، وملتقى البحث العلمي الطيب الثالث والذي سيكون على مستوى اململكة( وjournalclub برنامج أنا باحث
كما أعرب عن طموحه يف اجليل الصاعد  ،عرف على ماهية البحث العلمي ونشر ثقافتهرسالة النادي هي مساعدة الطالب يف الت

 Research designبتطوير البحث العلمي وخلق بيئة مناسبة له يف املستقبل. بعد ذلك تفضل الدكتور وجيه الرباني بتقديم فقرته عن 
وأنه ال يوجد دكتور ناجح وال تنهض أمة وال تتقدم  ،يزاتعّرف فيها البحث العلمي وأهميته وما يضيفه البحث على الباحث من مم

 proposal ,  Big Question, Aim  &objective , type of research, elements ofكما ناقش  ،بدون البحث العلمي
scientific  paper.  وأهميتها ثم استأنف احملاضرة الدكتور عصام نور الدين متحدثًا عن أخالقيات البحث العلمي وصورها

أن يلتزم باألخالقيات الطبية وحيصل على  البدكد أن أي حبث علمي أو العلمي.وارتباطها يف كل جزء وخطوة من خطوات البحث 
 موافقة اللجنة الوطنية لألخالقيات. كما ناقش العديد من احملاور، لتكتمل سلسة احملاضرات بإذن اهلل األسبوع القادم.

 احتفاال لألعضاء املستجديننادي املنح الدراسية يقيم 

 
بإحدى االسرتاحات بضاحية  هـ1435/1436نّظم نادي املنح حفاًل الستقبال الطلبة املستجدين يف املنح الدراسية للعام اجلامعي 

سراج بن عبد /حضور مدير إدارة عمادة شئون الطالب األستاذووبإشراف من إدارة األنشطة الطالبية  ،احلسينية مبكة املكرمة
طالب من طلبة النادي يف هذا احلفل الذي  100الرمحن املالكي واألستاذ حممد مبارك القرشي مشرف النادي احتشد أكثر من 

وقد بدأت  ،دّشن فيها الفعاليات املصاحبة حلفل االستقبالوابتدأ بكلمة ترحيبية ألقاها األستاذ حممد القرشي رحب فيها باحلضور 
فرق أجريت بينها القرعة ليخوض كل فريق مباراتني انتهت منافستها بتتويج  5سة يف دوري كرة قدم مصغر بتواجد األمسية باملناف

وتواصلت الفعاليات بإقامة املسابقة الثقافية واليت  ،وكذلك أقيمت مباريات لرياضة الكريكت والسباحة ،أحد الفرق الفائزة
واشتمل النشاط الثقايف على  ،باملستجدين متمنيًا هلم التوفيق يف مشوارهم اجلامعي انطلقت بكلمة لألستاذ سراج املالكي رحب فيها

ويف نهاية احلفل ُكرم  ،طرائفوفعاليات مفتوحة مبا فيها مسابقات حركية ولغوية وأسئلة ومسابقة ورقية وزعت على احلاضرين 
 .يف مجيع اجملاالتواملبدعون يف هذا النشاط والفائزون 

نادي	المنح	الدراسية	يقيم	احتفاال	لألعضاء	المستجدين
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نّظم	نادي	المنح	حفالً	الستقبال	الطلبة	المستجدين	في	المنح	الدراسية	للعام	الجامعي	1436/1435هـ	بإحدى	االستراحات	بضاحية	الحسينية	بمكة	

المكرمة،	وبإشراف	من	إدارة	األنشطة	الطالبية	وحضور	مدير	إدارة	عمادة	شئون	الطالب	األستاذ/سراج	بن	عبد	الرحمن	المالكي	واألستاذ	محمد	

مبارك	القرشي	مشرف	النادي	احتشد	أكثر	من	100	طالب	من	طلبة	النادي	في	هذا	الحفل	الذي	ابتدأ	بكلمة	ترحيبية	ألقاها	األستاذ	محمد	القرشي	

رحب	فيها	بالحضور	ودّشن	فيها	الفعاليات	المصاحبة	لحفل	االستقبال،	وقد	بدأت	األمسية	بالمنافسة	في	دوري	كرة	قدم	مصغر	بتواجد	5	فرق	

أجريت	بينها	القرعة	ليخوض	كل	فريق	مباراتين	انتهت	منافستها	بتتويج	أحد	الفرق	الفائزة،	وكذلك	أقيمت	مباريات	لرياضة	الكريكت	والسباحة،	

وتواصلت	الفعاليات	بإقامة	المسابقة	الثقافية	والتي	انطلقت	بكلمة	لألستاذ	سراج	المالكي	رحب	فيها	بالمستجدين	متمنياً	لهم	التوفيق	في	مشوارهم	

الجامعي،	واشتمل	النشاط	الثقافي	على	مسابقة	ورقية	وزعت	على	الحاضرين	وفعاليات	مفتوحة	بما	فيها	مسابقات	حركية	ولغوية	وأسئلة	وطرائف،	

وفي	نهاية	الحفل	ُكرم	الفائزون	والمبدعون	في	هذا	النشاط	وفي	جميع	المجاالت.

اللقاء	األول	ألعضاء	نادي	ذوي	االحتياجات	الخاصة	
النادي	 في	 المستجدين	 الطالب	 باستقبال	 اللقاء	 هذا	 اختص	 الدراسي	1437/1436هـ.	 للعام	 األول	 لقاءه	 الخاصة	 االحتياجات	 ذوي	 نادي	 عقد	

وتعريفهم	بالنادي،	وقد	استمع	وكيل	الدعم	الطالبي	د.	المالكي	لطلبات	واحتياجات	أعضاء	النادي	وقد	وعدهم	بتذليل	كافة	العقبات	التي	تواجههم.

اللقاء	األول	ألعضاء	نادي	ذوي	االحتياجات	الخاصة	
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 ول ألعضاء نادي ذوي االحتياجات اخلاصة اللقاء األ

ستقبال الطالب املستجدين يف ااختص هذا اللقاء ب .هـ1436/1437عقد نادي ذوي االحتياجات اخلاصة لقاءه األول للعام الدراسي 
هم بتذليل كافة املالكي لطلبات واحتياجات أعضاء النادي وقد وعد وقد استمع وكيل الدعم الطالبي د. ،النادي وتعريفهم بالنادي

 تواجههم.العقبات اليت 

  
 
 

 نادي املنح الدراسية ُيقيم مسابقة حفظ احلديث األوىل

 
 
 

 نادي املنح الدراسية يف زيارة املدينة املنورة

 45الرحلة حيث شارك يف هـ ملدة أربعة أيام. 26/1/1436يوم األربعاء املوافق  املدينة املنورة إىلنظم نادي املنح الدراسية رحلة طالبية 
كما قام النادي بعدة زيارات منها زيارة جممع امللك فهد رمحه اهلل لطباعة  ،طالبا من الطالب املستجدين هلذا العام الدراسي

حد كما اشتملت زيارة جبل ُاولرئاسة العامة لشؤون املسجد النبوي ازيارة متحف املدينة املنورة وزيارة معرض واملصحف الشريف 
 .ثقايفوزيارة على برنامج رياضي ال
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نادي	المنح	الدراسية	في	زيارة	المدينة	المنورة
نظم	نادي	المنح	الدراسية	رحلة	طالبية	إلى	المدينة	المنورة	يوم	األربعاء	الموافق	1436/1/26هـ	لمدة	أربعة	أيام.	حيث	شارك	في	الرحلة	45 

طالبا	من	الطالب	المستجدين	لهذا	العام	الدراسي،	كما	قام	النادي	بعدة	زيارات	منها	زيارة	مجمع	الملك	فهد	رحمه	هللا	لطباعة	المصحف	الشريف	

وزيارة	متحف	المدينة	المنورة	وزيارة	معرض	الرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	النبوي	وزيارة	جبل	اُحد	كما	اشتملت	الزيارة	على	برنامج	رياضي	

وثقافي.

نادي	المنح	الدراسية	يُقيم	مسابقة	حفظ	الحديث	األولى

النادي	االجتماعي	بشئون	الطالب	في	برنامج	سيرة	جامعية
أقام	النادي	االجتماعي	لقاء	»سيرة	جامعية«	ضمن	حملة	»ابداها	صح«	حضر	اللقاء	عدد	من	الطالب	المستجدين	بالجامعة	وذلك	إلطالعهم	على	

تجارب	زمالئهم	الخريجين	العلمية	والعملية	ولتحفيزيهم	على	بناء	حياتهم	الجامعية	بناًء	فعلياً	صحيحاً.
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نادي	التوعية	واالعالم	في	رحلة	للمدينة	المنورة
نظم	نادي	التوعية	واالعالم	رحلة	ثقافية	إلى	المدينة	المنورة.	وقد	تخلل	الرحلة	زيارة	معرض	أسماء	هللا	الحسنى	كما	شملت	الزيارة	جامعة	طيبة	

النادي	 الثقافية	واالجتماعية	والرياضية.	وتأتي	هذه	الرحلة	ضمن	خطة	 النبوي	والعديد	من	األنشطة	 بزيارة	مكتبة	الحرم	 النادي	أيضاً	 وقد	قام	

الفصلية	لهذا	العام	إيماناً	بأهمية	الرحالت	الجماعية	واألنشطة	االجتماعية	بين	الطالب	في	إثراء	معارفهم	وتوسع	آفاقهم.	وفي	نهاية	الرحلة	قدم	

طالب	النادي	جزيل	الشكر	والتقدير	لسعادة	عميد	شئون	الطالب	الدكتور	عمرو	بن	طه	السقاف،	نظير	ما	يقدمه	لهم	من	دعم	ورعاية.

النادي	االجتماعي	بشئون	الطالب	في	برنامج	سيرة	جامعية

93 
 

 النادي االجتماعي بشئون الطالب يف برنامج سرية جامعية

 
حضر اللقاء عدد من الطالب املستجدين باجلامعة وذلك  "ابداها صح"قام النادي االجتماعي لقاء "سرية جامعية" ضمن محلة أ

 .صحيحًا إلطالعهم على جتارب زمالئهم اخلرجيني العلمية والعملية ولتحفيزيهم على بناء حياتهم اجلامعية بناًء فعليًا
 

 نادي التوعية واالعالم يف رحلة للمدينة املنورة

 
زيارة جامعة الوقد ختلل الرحلة زيارة معرض أمساء اهلل احلسنى كما مشلت  .املدينة املنورةنظم نادي التوعية واالعالم رحلة ثقافية إىل 

 الرحلة ضمنوتأتي هذه . يضًا بزيارة مكتبة احلرم النبوي والعديد من األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضيةأطيبة وقد قام النادي 
 فاقهم.آرحالت اجلماعية واألنشطة االجتماعية بني الطالب يف إثراء معارفهم وتوسع خطة النادي الفصلية هلذا العام إميانًا بأهمية ال

نظري ما  ،ويف نهاية الرحلة قدم طالب النادي جزيل الشكر والتقدير لسعادة عميد شئون الطالب الدكتور عمرو بن طه السقاف
 .ه هلم من دعم ورعايةميقد

 
 

 النادي االجتماعي يقدم برنامج أنا إجيابي
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 النادي االجتماعي يقدم برنامج أنا إجيابي
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النادي	االجتماعي	يقدم	برنامج	أنا	إيجابي
أقام	النادي	االجتماعي	لقاء	»أنا	إيجابي	»	والذي	يهدف	إلى	تعزيز	الجوانب	اإليجابية	في	أعضاء	النادي	وتطوير	الذات	وقد	قدم	طالب	النادي	تلك	

الجوانب	في	صورة	عمل	مسرحي	في	ورشة	عمل	يدار	النقاش	فيها	عن	الجوانب	اإليجابية	والحث	عليها	والتخلص	من	األفكار	السلبية.
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 النادي االجتماعي يقدم برنامج أنا إجيابي

 

نادي	المنح	الدراسية	ينظم	مسابقة	الحديث	األولى
نظم	نادي	المنح	الدراسية	بعمادة	شئون	الطالب	مسابقة	حفظ	الحديث	األولى	في	الفترة	من	10-1436/02/11هـ	والتي	تكونت	من	فرعين	األول	

ويستهدف	طالب	معهد	اللغة	العربية	ويتكون	من	ثالثين	حديثاً	والفرع	الثاني	لجميع	طالب	الجامعة	مكونة	من	خمسين	حديثاً،	كما	قام	بتحكيم	

المسابقة	كٌل	من	فضيلة	الشيخ	عبدالعزيز	مختار	أمين	وفضيلة	الشيخ	إدريس	الشرقي	أعضاء	هيئة	التدريس	بكلية	الدعوة	وأصول	الدين.	ومن	

المقرر	إعالن	أسماء	الفائزين	وتوزيع	الجوائز	يوم	الثالثاء	1436/02/17هـ	بعد	صالة	المغرب	بقاعة	األمير	فيصل	بن	فهد	بالعزيزية.

94 
 

جيابية يف أعضاء النادي وتطوير الذات وقد قدم طالب جيابي " والذي يهدف إىل تعزيز اجلوانب اإلإقام النادي االجتماعي لقاء "أنا أ
النادي تلك اجلوانب يف صورة عمل مسرحي يف ورشة عمل يدار النقاش فيها عن اجلوانب اإلجيابية واحلث عليها والتخلص من 

 .األفكار السلبية
 

 نادي املنح الدراسية ينظم مسابقة احلديث األوىل

 
هـ واليت تكونت من 11/02/1436-10نظم نادي املنح الدراسية بعمادة شئون الطالب مسابقة حفظ احلديث األوىل يف الفرتة من 

 نيمن مخس ةامعة مكون حديثًا والفرع الثاني جلميع طالب اجلنيويتكون من ثالث العربيةفرعني األول ويستهدف طالب معهد اللغة 
من فضيلة الشيخ عبدالعزيز خمتار أمني وفضيلة الشيخ إدريس الشرقي أعضاء هيئة  املسابقة كٌل كما قام بتحكيم ،حديثًا

هـ بعد صالة 17/02/1436ومن املقرر إعالن أمساء الفائزين وتوزيع اجلوائز يوم الثالثاء  التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين.
 .ة األمري فيصل بن فهد بالعزيزيةاملغرب بقاع

 
 دورة فقه التعامل مع املخالف بنادي الشريعة

 
 

 وفد طالبي من جامعة أم القرى يشارك يف فعاليات سوق عكاظ

 

هـ يف ندوة بعنوان "دور الشباب يف مواجهة اإلرهاب" جبامعة 10/02/1436شارك وفد طالبي من جامعة أم القرى يوم الثالثاء املوافق 
حيث قام سعادته بتعريف عام  ،وكان يف استقبال الوفد وكيل جامعة الطائف لإلبداع والتنمية الدكتور جريدي املنصوري. الطائف
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دورة	فقه	التعامل	مع	المخالف	بنادي	الشريعة
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هـ بعد صالة 17/02/1436ومن املقرر إعالن أمساء الفائزين وتوزيع اجلوائز يوم الثالثاء  التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين.
 .ة األمري فيصل بن فهد بالعزيزيةاملغرب بقاع

 
 دورة فقه التعامل مع املخالف بنادي الشريعة

 
 

 وفد طالبي من جامعة أم القرى يشارك يف فعاليات سوق عكاظ

 

هـ يف ندوة بعنوان "دور الشباب يف مواجهة اإلرهاب" جبامعة 10/02/1436شارك وفد طالبي من جامعة أم القرى يوم الثالثاء املوافق 
حيث قام سعادته بتعريف عام  ،وكان يف استقبال الوفد وكيل جامعة الطائف لإلبداع والتنمية الدكتور جريدي املنصوري. الطائف
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جيابية يف أعضاء النادي وتطوير الذات وقد قدم طالب جيابي " والذي يهدف إىل تعزيز اجلوانب اإلإقام النادي االجتماعي لقاء "أنا أ
النادي تلك اجلوانب يف صورة عمل مسرحي يف ورشة عمل يدار النقاش فيها عن اجلوانب اإلجيابية واحلث عليها والتخلص من 

 .األفكار السلبية
 

 نادي املنح الدراسية ينظم مسابقة احلديث األوىل

 
هـ واليت تكونت من 11/02/1436-10نظم نادي املنح الدراسية بعمادة شئون الطالب مسابقة حفظ احلديث األوىل يف الفرتة من 

 نيمن مخس ةامعة مكون حديثًا والفرع الثاني جلميع طالب اجلنيويتكون من ثالث العربيةفرعني األول ويستهدف طالب معهد اللغة 
من فضيلة الشيخ عبدالعزيز خمتار أمني وفضيلة الشيخ إدريس الشرقي أعضاء هيئة  املسابقة كٌل كما قام بتحكيم ،حديثًا

هـ بعد صالة 17/02/1436ومن املقرر إعالن أمساء الفائزين وتوزيع اجلوائز يوم الثالثاء  التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين.
 .ة األمري فيصل بن فهد بالعزيزيةاملغرب بقاع

 
 دورة فقه التعامل مع املخالف بنادي الشريعة

 
 

 وفد طالبي من جامعة أم القرى يشارك يف فعاليات سوق عكاظ

 

هـ يف ندوة بعنوان "دور الشباب يف مواجهة اإلرهاب" جبامعة 10/02/1436شارك وفد طالبي من جامعة أم القرى يوم الثالثاء املوافق 
حيث قام سعادته بتعريف عام  ،وكان يف استقبال الوفد وكيل جامعة الطائف لإلبداع والتنمية الدكتور جريدي املنصوري. الطائف

وفد	طالبي	من	جامعة	أم	القرى	يشارك	في	فعاليات	سوق	عكاظ
شارك	وفد	طالبي	من	جامعة	أم	القرى	يوم	الثالثاء	الموافق	1436/02/10هـ	في	ندوة	بعنوان	»دور	الشباب	في	مواجهة	اإلرهاب«	بجامعة	

الطائف.	وكان	في	استقبال	الوفد	وكيل	جامعة	الطائف	لإلبداع	والتنمية	الدكتور	جريدي	المنصوري،	حيث	قام	سعادته	بتعريف	عام	للوفد	عن	طبيعة	

ورشة	العمل	بعدها	توجه	الوفد	إلى	كلية	المجتمع	حيث	مقر	الورشة	كما	تم	تبادل	المقترحات	واآلراء	حول	دور	الشباب	في	مواجهة	اإلرهاب،	

وتأتي	هذه	الفاعلية	ضمن	فعاليات	سوق	عكاظ	لموسم	هذا	العام.
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محاضرة	»	أسرار	النجاح«	بنادي	المنح	الدراسية
نظم	نادي	المنح	الدراسية	مساء	أمس	الثالثاء	الموافق	1436/02/17هـ	محاضرة	بعنوان	أسرار	النجاح	في	حياتنا	ألقاها	فضيلة	الدكتور	يوسف	

الباحوث	وذلك	بقاعة	األمير	فيصل	بن	فهد	بالعزيزية،	تحدث	فيها	فضيلته	عن	أبرز	األسباب	التي	تُسهم	في	تحقيق	النجاح	وكيفية	تحقيقه.	وفي	ختام	

المحاضرة	تم	توزيع	جوائز	مسابقة	الحديث	األولى.

النادي	االجتماعي	بشئون	الطالب	في	برنامج	شكر	النعم
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 حماضرة " أسرار النجاح" بنادي املنح الدراسية

 

لقاها فضيلة أهـ حماضرة بعنوان أسرار النجاح يف حياتنا 17/02/1436الثالثاء املوافق  أمسة مساء ينظم نادي املنح الدراس
حتدث فيها فضيلته عن أبرز األسباب اليت ُتسهم يف حتقيق  ،فيصل بن فهد بالعزيزية الدكتور يوسف الباحوث وذلك بقاعة األمري

 .األوىلالنجاح وكيفية حتقيقه. ويف ختام احملاضرة مت توزيع جوائز مسابقة احلديث 
 مالنادي االجتماعي بشئون الطالب يف برنامج شكر النع

 

 الطالبية األنشطةل ختام حزم وأمل يشعل أمسية عمادة شؤون الطالب تفاعال يف حف
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 حماضرة " أسرار النجاح" بنادي املنح الدراسية

 

لقاها فضيلة أهـ حماضرة بعنوان أسرار النجاح يف حياتنا 17/02/1436الثالثاء املوافق  أمسة مساء ينظم نادي املنح الدراس
حتدث فيها فضيلته عن أبرز األسباب اليت ُتسهم يف حتقيق  ،فيصل بن فهد بالعزيزية الدكتور يوسف الباحوث وذلك بقاعة األمري

 .األوىلالنجاح وكيفية حتقيقه. ويف ختام احملاضرة مت توزيع جوائز مسابقة احلديث 
 مالنادي االجتماعي بشئون الطالب يف برنامج شكر النع

 

 الطالبية األنشطةل ختام حزم وأمل يشعل أمسية عمادة شؤون الطالب تفاعال يف حف
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حزم	وأمل	يشعل	أمسية	عمادة	شؤون	الطالب	تفاعال	في	حفل	ختام	األنشطة	الطالبية
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 حماضرة " أسرار النجاح" بنادي املنح الدراسية

 

لقاها فضيلة أهـ حماضرة بعنوان أسرار النجاح يف حياتنا 17/02/1436الثالثاء املوافق  أمسة مساء ينظم نادي املنح الدراس
حتدث فيها فضيلته عن أبرز األسباب اليت ُتسهم يف حتقيق  ،فيصل بن فهد بالعزيزية الدكتور يوسف الباحوث وذلك بقاعة األمري

 .األوىلالنجاح وكيفية حتقيقه. ويف ختام احملاضرة مت توزيع جوائز مسابقة احلديث 
 مالنادي االجتماعي بشئون الطالب يف برنامج شكر النع

 

 الطالبية األنشطةل ختام حزم وأمل يشعل أمسية عمادة شؤون الطالب تفاعال يف حف

 

أوبريت	)	حزم	وأمل	(	كان	المحرك	الرئيس	لخروج	عمادة	شؤون	الطالب	بجامعة	أم	القرى	عن	الطابع	الكالسيكي	لالحتفال	باختتام	أنشطتها	

وبرامجها	الالصفية	في	هذا	العام	عن	األعوام	السابقة	بتفاعلها	مع	األحداث	الجارية	في	المنطقة،	هذا	األوبريت	الذي	صاغ	مفرداته	شعراً	الطالبان	

)طارق	البلوشي	وعبد	الرحمن	ظافر	العمري(	وأبدع	في	أدائه	لحناً	شجياً	الطالب	)بكر	عبد	هللا	الشمراني	وسهيل	العروسي	عالء	الطويرقي	شعيب	

العروسي	إنتاج	عمادة	شؤون	الطالب(،	ثم	جاء	إبداع	طالب	الجامعة	في	العرض	المسرحي	لمعالجة	بعض	الجوانب	السلبية	ومداخالت	عميد	

شؤون	الطالب	الدكتور	عمرو	السقاف	لتوضيح	اللوائح	وحقوق	الطالب	وواجباته	أثناء	تلك	المشاهد	لتبهج	الجميع،		وأضافت	الحبكة	اإلخراجية	

الرائعة	للقطات	والمؤثرات	المصاحبة	مسرحياً	رونقاً	أشعلت	تفاعل	الحضور	الذين	اكتضت	بهم	قاعة	الملك	عبدالعزيز	التاريخية	في	تللك	األمسية	

األمس	التي	نظمتها	العمادة	برعاية	وكيل	الجامعة	للشؤون	التعليمية	الدكتور	عبدالعزيز	سروجي	نيابة	عن	معالي	مدير	الجامعة	وبحضور	وكالء	

الجامعة	وعمداء	الكليات	والعمادات	المساندة.
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أوبريت " حزم وأمل " كان احملرك الرئيس خلروج عمادة شؤون الطالب جبامعة أم القرى عن الطابع الكالسيكي لالحتفال باختتام 
الذي صاغ نشطتها وبراجمها الالصفية يف هذا العام عن األعوام السابقة بتفاعلها مع األحداث اجلارية يف املنطقة، هذا األوبريت أ

الطالب )بكر عبد اهلل الشمراني  شجيًا طارق البلوشي وعبد الرمحن ظافر العمري( وأبدع يف أدائه حلنًا)الطالبان  مفرداته شعرًا
نتاج عمادة شؤون الطالب(، ثم جاء إبداع طالب اجلامعة يف العرض املسرحي إوسهيل العروسي عالء الطويرقي شعيب العروسي 

اجلوانب السلبية ومداخالت عميد شؤون الطالب الدكتور عمرو السقاف لتوضيح اللوائح وحقوق الطالب وواجباته أثناء ملعاجلة بعض 
أشعلت تفاعل احلضور  رونقًا وأضافت احلبكة اإلخراجية الرائعة للقطات واملؤثرات املصاحبة مسرحيًا تلك املشاهد لتبهج اجلميع، 

مسية األمس اليت نظمتها العمادة برعاية وكيل اجلامعة للشؤون تللك األعزيز التارخيية يف كتضت بهم قاعة امللك عبدالاالذين 
 ة.عمداء الكليات والعمادات املساندالتعليمية الدكتور عبدالعزيز سروجي نيابة عن معالي مدير اجلامعة وحبضور وكالء اجلامعة و

 ،ء احلفل اخلطابي املعد لذلك والذي استهل بآيات من القرآن الكريمهكذا كان املشهد داخل أروقة قاعة امللك عبدالعزيز حتى جا
عقب ذلك ألقى عميد شئون الطالب الدكتور عمرو بن طه السقاف كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره ملعالي مدير اجلامعة   ثم

ن واملشاركني يف كافة األنشطة الطالبية على رعايته هلذا احلفل الذي حترص العمادة من خالله على تكريم أنبائها الطالب املتميزي
اليت نظمت هلم طيلة العام الدراسي اجلامعي احلالي لتنمية قدراتهم ورعاية مواهبهم وشغل أوقات فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع 

ه إىل جانب حتقيق أن النشاط الطالبي جزء مهم يف مسرية الطالب اجلامعي إلتاحة الفرصة إلبراز قدراته ومواهب والفائدة مؤكدًا
 م.أللفة واألخوة واحملبة فيما بينهالتنافس الشريف بني الطالب وحتقيق ا

ألقاها نيابة عنه وكيل اجلامعة للشؤون التعليمية الدكتور  ثم ألقيت كلمة معالي مدير اجلامعة  بعدها زف املتفوقون للعام الدراسي
ده يف هذا احلفل اخلتامي من إنتاج هؤالء املتميزين من الطالب من عروض عبدالعزيز سروجي عرب فيها عن سعاته البالغة مبا شاه

أن هذا التميز من الطالب هو بتوفيق اهلل عز وجل ثم مبا قدمته وتقدمه حكومتنا الرشيدة  مسرحية وعرض مرئي لألنشطة مؤكدًا
وما تبذله اجلامعة ممثلة يف عمادة شئون الطالب من دعم وعناية للمسرية التعليمية اجلامعية يف بالدنا املباركة  –أيدها اهلل  –

 ب.ليت تتالءم مع ميول وقدرات الطالووكالة العمادة لألنشطة الطالبية من جهد مشكور لتنظيم األنشطة الطالبية املختلفة ا

 ،رِه احملوَر األساس للعمليِة التعليميةباعتبا ،وأكد أن اجلامعُة بإدارِتها وكلياِتها وأقساِمها وعماداِتها تسعى إىل االهتماِم بطالِب العلِم
فال يقتصُر على جانٍب دوَن  ،وهو اهتماٌم شامٌل جلميِع احتياجاِت الطالِب ،من اإلحساِس باملسؤوليِة جتاَه أبناِئنا الطالب انطالقًا

ِف املالئمِة واملناِخ املناسِب لتلقي العلِم وإمنا اهلدُف منُه هو تقديُم أفضِل اخلدماِت على أعلى املستوياِت من خالِل تهيئِة الظرو ،اآلخر
 ة.سريِة التعليميِة يف يسر  وسهولومواصلِة امل

تتُم من خاللِه رعايُة املواهِب وتنميِة القدراِت  ،وبني أن االهتماُم باألنشطِة الالصفيِة والرتفيِهية عنصٌر مهٌم ومكمٌل للعمليِة التعليميِة 
 .والذي ُيعدُّ رافدًا أساسيًا لتقديِم أفضِل الكوادِر خلدمِة الديِن واملليِك والوطن ،طبيِق واملمارسةزيادِة املعارِف من خالِل التو

كما يفخُر بقيادتِه الرشيدِة  ،ها أنتم يف هذه املناسبِة ُتعربوَن عن حِبكم ووالِئكم لوطِنكم الذي يعتزُّ ويفخُر بكم :قائاًلوأضاف 
ائِد هذه اليت نبايعها على السمِع والطاعِة يف امَلْنشِط واملْكره متمننَي لبالدنا اململكِة العربيِة السعوديِة كل تقدم  وازدهار  يف ظِل ق

 صاحِب السمو امللكي األمري حممد وولي عهدِه األمني ،البالِد املباركِة خادِم احلرمنِي الشريفنِي امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
 .وفقهم اهللــ  وولي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان بن عبدالعزيز ،بن نايف بن عبدالعزيز
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هكذا	كان	المشهد	داخل	أروقة	قاعة	الملك	عبدالعزيز	حتى	جاء	الحفل	الخطابي	المعد	لذلك	والذي	استهل	بآيات	من	القرآن	الكريم،	ثم		عقب	ذلك	

ألقى	عميد	شئون	الطالب	الدكتور	عمرو	بن	طه	السقاف	كلمة	أعرب	فيها	عن	شكره	وتقديره	لمعالي	مدير	الجامعة	على	رعايته	لهذا	الحفل	الذي	

الدراسي	 العام	 التي	نظمت	لهم	طيلة	 المتميزين	والمشاركين	في	كافة	األنشطة	الطالبية	 أنبائها	الطالب	 العمادة	من	خالله	على	تكريم	 تحرص	

الجامعي	الحالي	لتنمية	قدراتهم	ورعاية	مواهبهم	وشغل	أوقات	فراغهم	بما	يعود	عليهم	بالنفع	والفائدة	مؤكداً	أن	النشاط	الطالبي	جزء	مهم	في	مسيرة	

الطالب	الجامعي	إلتاحة	الفرصة	إلبراز	قدراته	ومواهبه	إلى	جانب	تحقيق	التنافس	الشريف	بين	الطالب	وتحقيق	األلفة	واألخوة	والمحبة	فيما	بينهم.

بعدها	زف	المتفوقون	للعام	الدراسي	ثم	ألقيت	كلمة	معالي	مدير	الجامعة		ألقاها	نيابة	عنه	وكيل	الجامعة	للشؤون	التعليمية	الدكتور	عبدالعزيز	

سروجي	عبر	فيها	عن	سعاته	البالغة	بما	شاهده	في	هذا	الحفل	الختامي	من	إنتاج	هؤالء	المتميزين	من	الطالب	من	عروض	مسرحية	وعرض	مرئي	

لألنشطة	مؤكداً	أن	هذا	التميز	من	الطالب	هو	بتوفيق	هللا	عز	وجل	ثم	بما	قدمته	وتقدمه	حكومتنا	الرشيدة	–	أيدها	هللا	–	من	دعم	وعناية	للمسيرة	

التعليمية	الجامعية	في	بالدنا	المباركة	وما	تبذله	الجامعة	ممثلة	في	عمادة	شئون	الطالب	ووكالة	العمادة	لألنشطة	الطالبية	من	جهد	مشكور	لتنظيم	

األنشطة	الطالبية	المختلفة	التي	تتالءم	مع	ميول	وقدرات	الطالب.

وأكد	أن	الجامعةُ	بإدارتِها	وكلياتِها	وأقساِمها	وعماداتِها	تسعى	إلى	االهتماِم	بطالِب	العلِم،	باعتبارِه	المحوَر	األساس	للعمليِة	التعليمية،	انطالقاً	من	

اإلحساِس	بالمسؤوليِة	تجاهَ	أبنائِنا	الطالب،	وهو	اهتماٌم	شامٌل	لجميعِ	احتياجاِت	الطالِب،	فال	يقتصُر	على	جانٍب	دوَن	اآلخر،	وإنما	الهدُف	منهُ	هو	

تقديُم	أفضِل	الخدماِت	على	أعلى	المستوياِت	من	خالِل	تهيئِة	الظروِف	المالئمِة	والمناخِ	المناسِب	لتلقي	العلِم	ومواصلِة	المسيرةِ	التعليميِة	في	يسٍر	

وسهولة.

المواهِب	وتنميِة	القدراِت	وزيادةِ	 	وبين	أن	االهتماُم	باألنشطِة	الالصفيِة	والترفيِهية	عنصٌر	مهٌم	ومكمٌل	للعمليِة	التعليميِة،	تتُم	من	خاللِه	رعايةُ	

المعارِف	من	خالِل	التطبيِق	والممارسة،	والذي	يُعدُّ	رافداً	أساسياً	لتقديِم	أفضِل	الكوادِر	لخدمِة	الديِن	والمليِك	والوطن.

	ويفخُر	بكم،	كما	يفخُر	بقيادتِه	الرشيدةِ	التي	نبايعها	على	السمعِ	 وأضاف	قائالً:	ها	أنتم	في	هذه	المناسبِة	تُعبروَن	عن	حبِكم	ووالئِكم	لوطنِكم	الذي	يعتزُّ

والطاعِة	في	الَمْنشِط	والمْكره	متمنيَن	لبالدنا	المملكِة	العربيِة	السعوديِة	كل	تقدٍم	وازدهاٍر	في	ظِل	قائِد	هذه	البالِد	المباركِة	خادِم	الحرميِن	الشريفيِن	

الملك	سلمان	بن	عبدالعزيز	آل	سعود،	وولي	عهدِه	األمين	صاحِب	السمو	الملكي	األمير	محمد	بن	نايف	بن	عبدالعزيز،	وولي	ولي	العهد	صاحب	

السمو	الملكي	األمير	محمد	بن	سلمان	بن	عبدالعزيز	ــ	وفقهم	هللا.

	كما	عبر	عن	شكره	وتقديره	لعميِد	شئوِن	الطالِب	الدكتور	عمرو	بن	طه	السقاف	ولكافِة	منسوبي	العمادةِ	من	وكالَء	وموظفين	الذين	ال	يألون	جهداً	

في	سبيِل	خدمِة	أبنائِهم	الطالب،	كما	شكُر	أبناءه	الطالب	رواد	هذه	األنشطة	على	ما	بذلوهُ	ويبذلونه	من	جهوٍد	في	سبيِل	إنجاحِ	فعاليات	األنشطة،	

ولدورهم	البارٌز	في	تمثيِل	الجامعِة	في	مختلِف	المحافِل	المحليِة	والدوليِة،	وتحقيقهم	مراكَز	متقدمِة	في	مختلِف	المسابقاِت	على	مستوى	الجامعاِت	

المراتِب	 أعلى	 تحقيِق	 في	 النهجِ	 هذا	 على	 واالستمراِر	 التوفيِق	 بدواِم	 لهم	 داعياً	 المتفوقين،	 الطالب	 بتهنئِة	 كلمته	 واختتم	 والخليجيِة،	 السعوديِة	
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والدرجات.

عقبها	كرم	الدكتور	السروجي	الطالب	المتميزين	والمتفوقين	في	األنشطة	وعدداً	من	المتعاونين	مع	العمادة،	كما	تم	السحب	على	العديد	من	الجوائز	

القيمة	ومنها	سيارة	مقدمة	للحضور	ثم	تسلم	الهدية	التذكارية	المقدمة	لمعالي	مدير	الجامعة	من	عميد	شئون	الطالب	بهذه	المناسبة.





الفصل	الثاني
الخدمات	الطالبية
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جدول	رقم	)2	ــ	1(	وكالة	العمادة	ــ	إدارة	االستثمار

البيان الطالب الطالبات

عدد	مكائن	البيع	الذاتي 120

عدد	الكافتيريات 10 44

عدد	المقاهي 1 1

عدد	محالت	النسخ	والتصوير 6 9

عدد	المكتبات 1 1

عدد	البقاالت ـ 2

عدد	محالت	الهدايا	والتغليف ـ 3

عدد	محالت	أدوات	الخياطة ـ 1

عدد	الصيدليات ـ 1

عدد	المشاريع	الطالبية 1 2

جدول	رقم	)2	ــ	2(	إدارة	المنح	الدراسية

البيان الطالب الطالبات

إجمالي	عدد	طالب	المنح 3,469

عدد	طالب	المنح	المقبولين	للعام	الحالي 382

عدد	تذاكر	السفر	المصدرة 1,244

شيرات	الخروج	والعودة 1,256

عدد	معامالت	تجديد	االقامات 3,469



130

جدول	رقم	)2	ــ	3(	إدارة	المكافآت

البيان الطالب الطالبات

عدد	الطالب	المستفيدين	من	المكافآت 32,121 38,218

عدد	الطالب	المستفيدين	من	مكافأة	اإلمتياز 7,343

عدد	الطالب	المستفيدين	من	مكافأة	بدل	قارئ	)كفيف( 23 14

عدد	الطالب	المستفيدين	من	مكافأة	بدل	إعاقة 16 4

جدول	رقم	)2	ــ	4(	وحدة	التدريب	اإلداري

البيان الطالب الطالبات

عدد	الدورات	المقدمة ـ 7

عدد	المستفيدين	من	الدورات ـ 107

جدول	رقم	)2	ــ	5(	الدورات	التدريبية	بوحدة	التدريب	الطالبي	لألعوام	1437/1436هـ

عدد	الطالب	المتدربين	تصنيف	الدوراتعدد	الدوراتالفصول	الدراسيةم

1650	متدربإعالمية	وعلمية	وتوعوية9أول1436   1

1320	متدربإعالمية	وعلمية	وتوعوية11ثاني	21436

630	متدربإعالمية	وعلمية	وتوعوية9أول	31437

733	متدربإعالمية	وعلمية	وتوعوية12ثاني	41437
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جدول	رقم	)2	ــ	6(	وكالة	األنشطة	والتدريب	ــ	إدارة	األنشطة	الثقافي

البيان الطالب الطالبات

عدد	األندية	الطالبية 18 15

عدد	طالب	األندية	الطالبية 3000

عدد	المستفيدين	من	برامج	األندية	الطالبية 20000

عدد	الرحالت 86

عدد	مشرفي	األندية 7 7

عدد	المستشارات	األندية ال	يوجد بعدد	األندية

عدد	الفعاليات	الجماهيرية 3 2

عدد	البرامج	الجماهيرية	األندية	الطالبية 275

عدد	اللقاءات	األسبوعية	لألندية	الطالبية 447

جدول	رقم	)2	ــ	7(	إدارة	التدريب

البيان الطالب الطالبات

عدد	الدورات 39

عدد	المتدربين 41

عدد	المستفيدين	من	الدورات 1391
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جدول	رقم	)2	ــ	8(	إدارة	األنشطة	الرياضية

البيان الطالب

عدد	األنشطة	الرياضية 16

عدد	المنشآت	الرياضية 5

عدد	المشاركين	في	األنشطة	الرياضية

عدد	منتخبات	الجامعة	في	األلعاب	المختلفة 14

إجمالي	عدد	المشاركين	في	منتخبات	الجامعة 198

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لكرة	القدم 34

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لكرة	السلة 13

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لكرة	الطائرة 24

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لكرة	القدم	صاالت 12

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لكرة	القدم	الشاطئية 4

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	للكاراتيه 12

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	للسباحة 6

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	أللعاب	القوى 50

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	للتيكوندو 6

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لتنس	الطاولة 6

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	للتنس	األرضي 6

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	للجودو 9

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	الختراق	الضاحية 10

عدد	المشاركين	في	منتخب	الجامعة	لذوي	االحتياجات	الخاصة 6
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البيان الطالب

عدد	الفرق	المشاركة	في	بطولة	كأس	معالي	مدير	الجامعة 30

عدد	الفرق	المشاركة	في	دوري	السداسيات 22

عدد	الفرق	المشاركة	في	دوري	المنسوبين	والطالب 23

جدول	رقم	)2	ــ	9(	وكالة	الدعم	الطالبي	ــ	إدارة	التأديب	وحماية	حقوق	الطالب

البيان الطالب الطالبات

عدد	اجتماعات	اللجنة 24

عدد	القرارات	الصادرة 240

عدد	طلبات	تخفيف	العقوبة 71
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جدول	رقم	)2	ــ	10(	مركز	التوجيه	واإلرشاد

البيان الطالب الطالبات

عدد	االستشارات	النفسية ــ 79

عدد	االستشارات	االجتماعية ــ 12

عدد	االستشارات	األكاديمية ــ 34

عدد	المستفيدات	من	إعانات	صندوق	الطالب ــ 120

عدد	الطالبات	الموهوبات	الالتي	تم	استقبالهن	بقسم	الموهوبات ــ 112

عدد	جلسات	اإلرشاد	الجماعي ــ 4

البيان عدد	البرامج عدد	المستفيدين

البرامج	المقدمة	من	وحدة	اإلرشاد	النفسي 9 160

البرامج	المقدمة	من	وحدة	اإلرشاد	االجتماعي 13 1936

البرامج	المقدمة	من	وحدة	اإلرشاد	األكاديمي 9 1338

البرامج	المقدمة	من	وحدة	اإلرشاد	المهني 9 1200

وحدة	الرعاية	الخاصة/قسم	ذوي	االحتياجات	الخاصة 7 268

وحدة	الرعاية	الخاصة/قسم	الموهوبات 14 1040

جدول	رقم	)2	ــ	11(	مركز	اإلشراف	الطالبي

البيان الطالب الطالبات

عدد	مخالفات	الزي ال	يوجد 4200
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جدول	رقم	)2	ــ	12(	وحدة	المفقودات

البيان الطالب الطالبات

البالغات	الواردة	للوحدة ـ 1328

المفقودات	الواردة	للوحدة ـ 825

المفقودات	المستلمة	من	قِبَـل	الطالبات ـ 743

بطاقات	تالفة ـ 153

جدول	رقم	)2	ــ	13(	وكالة	الخدمات	ــ	إدارة	اإلسكان

البيان الطالب الطالبات

عدد	المباني 7 1

عدد	الغرف 231 200

عدد	طالب	السكن	الجامعي 820 271

عدد	موظفين	السكن 27 52

جدول	رقم	)2	ــ	14(	إدارة	النقل

البيان الطالب الطالبات

عدد	المستفيدين	من	خدمات	النقل 1900 2435

عدد	الحافالت 140

عدد	خطوط	السير 2 33

عدد	خدمات	النقل	للرحالت	الطالبية 117
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جدول	رقم	)2	ــ	15(	إدارة	التغذية

البيان الطالب الطالبات

عدد	المطاعم 2 1

عدد	طلبات	التغذية	والضيافة 5000

عدد	وجبات	اإلفطار 60697 7404

عدد	وجبات	الغداء 71642 8916

عدد	وجبات	العشاء 27223 ال	يوجد

عدد	الوجبات	المقدمة 159562 16320

سعر	وجبة	اإلفطار 3

سعر	وجبة	الغداء 8

سعر	وجبة	العشاء 4

عدد	أصناف	وجبة	اإلفطار 6

عدد	أصناف	وجبة	الغداء 17

عدد	أصناف	وجبة	العشاء 6
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جدول	رقم	)2	ــ	16(	صندوق	الطالب	ــ	إدارة	صندوق	الطالب

البيان الطالب الطالبات

إعانات	الطالب 199478

إعانات	تغذية	الطالب 30000

التشغيل	الطالبي 240380

برامج	وحمالت	التوجيه	واألنشطة	التطوعية 389400

األنشطة	الطالبية	الثقافية 913000 397200

برامج	اإلسكان 50000 99000

األنشطة	الطالبية	الرياضية 2183289

عدد	البطاقات	الجامعية	المصدرة 5200 16142





الباب	الثالث
أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم





الفصل	األول
إحصاءات	أعضاء	هيئة	التدريس	
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جدول	رقم	)3	ــ	1(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	والرتبة	األكاديمية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الرتبة
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

135251602043223633957396أستاذ

24311235525059309493171664أستاذ	مشارك

4233537764621966588855491434أستاذ	مساعد

23042665616495259394521915محاضر

7418161557140147558161571معيد

91120461864552984مدرس	لغة

134000134أخرى

17821746352811404001540292221465068اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	2(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	والمؤهل	األكاديمي	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

المؤهل
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

6473841031862276113815096602169الدكتوراه

3755859602261183446017031304الماجستير

213606819دبلوم	عالي

7547691523333367877721559البكالوريوس

022202224دبلوم

000202202الثانوية	العامة

459931213821أخرى

17821746352811404001540292221465068اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	3(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	بالعمادات	المساندة	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

6918876626813520155العمادات	المساندة

6918876626813520155اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	4(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
بالكليات	العلمية	موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
106201307552277161223384العلوم	التطبيقية

1460146740742200220الهندسة	والعمارة	اإلسالمية
78631412943310767174الحاسب	اآللي	ونظم	المعلومات

924334826745750107السنة	التحضيرية
190191401433033الهندسة	بالقنفذة
150151201227027الهندسة	بالليث

1011219615191736الحاسب	اآللي	بالليث
23143713518361955الحاسب	اآللي	بالقنفذة

406313719254633176603761036اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	5(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
بالكليات	اإلنسانية	موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

الشريعة	
والدراسات	
اإلسالمية

110851953754214790237

110216326493281159248407التربية

اللغة	العربية	
6310917242345105112217وآدابها

الدعوة	وأصول	
13718231962062199182381الدين

97139236453075142169311العلوم	االجتماعية

معهد	اللغة	العربية	
29164524529532174لغير	الناطقين	بها

المعهد	العالي	
لألمر	بالمعروف	
والنهي	عن	المنكر

3203240436036

الكلية	الجامعية	
6530956397212839167بالجموم

466707613117283التصاميم

الكلية	الجامعية	
861031899031121176134310بالقنفذة

الكلية	الجامعية	
297610525335854109163بالليث



148

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

50166619423692089إدارة	األعمال

الدراسات	
485531221460767القضائية	واألنظمة

العلوم	االقتصادية	
3574217320521062والمالية	اإلسالمية

الكلية	الجامعية	
6303614573441بأضم

مركز	اللغة	
1836545229817065135اإلنجليزية

91911162035549196745146813122780اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	6(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
بكليات	خدمة	المجتمع	موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

خدمة	المجتمع	
07711819111526والتعليم	المستمر

المجتمع	بمكة	
10172723629332356المكرمة

102434341448443882اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	7(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
بالكليات	الصحية	موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر
1636622961299022495319الطب

52631154618649881179العلوم	الطبية	التطبيقية
3949882915446864132الصيدلة

4635813726638361144طب	األسنان
38155334539722092الصحة	العامة	والمعلوماتية	الصحية

537423262986371التمريض
1472112416261137العلوم	الصحية	بالليث
1331680821324العلوم	الصحية	بالقنفذة

80872915217الطب	بالقنفذة
3782756532371253626154001015اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	8(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	بالجامعة	
بالكليات	المختلفة	موزعين	حسب	الجنس	والجنسية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

الكلية
اإلجماليغير	سعوديسعودي

المجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكرالمجموعأنثىذكر

6918876626813520155العمادات	المساندة

406313719254633176603761036الكليات	العلمية

91911162035549196745146813122780الكليات	اإلنسانية

كلية	خدمة	
102434341448443882المجتمع

3782756532371253626154001015الكليات	الصحية

17821746352811404001540292221465068اإلجمالي
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جدول	رقم	)3	ــ	9(	نسبة	السعوديين	من	اعضاء	هيئة	التدريس	والمحاضرين	والمعيدين	ومدرسي	اللغة
في	كليات	الجامعة	للعام	الدراسي	1437/1436هـ	

تاذالجنسيةالكلية
أس

رك
شا
	م
تاذ
أس

عد
سا
	م
تاذ
أس

ضر
حا
م

عيد
م

غة
س	ل

در
م

وع
جم
م

لي
جما

اإل
نسبة	
أعضاء	
هيئة	

التدريس	
السعوديين

56.13%57202035087155سعوديالعمادات	واإلدارات	المساندة

8631230068غير	سعوديالعمادات	واإلدارات	المساندة

74.16%211274406689سعوديإدارة	األعمال

57830023غير	سعوديإدارة	األعمال

80.10%27629654870326407سعوديالتربية

13263750081غير	سعوديالتربية

84.34%182482907083سعوديالتصاميم

24700013غير	سعوديالتصاميم

59.15%00023914271سعوديالتمريض

5121110029غير	سعوديالتمريض

67.27%001122403755سعوديالحاسب	اآللي	بالقنفذة

017100018غير	سعوديالحاسب	اآللي	بالقنفذة

58.33%00012002136سعوديالحاسب	اآللي	بالليث

10770015غير	سعوديالحاسب	اآللي	بالليث

الحاسب	اآللي	ونظم	
81.03%2103613800141174سعوديالمعلومات
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تاذالجنسيةالكلية
أس

رك
شا
	م
تاذ
أس

عد
سا
	م
تاذ
أس

ضر
حا
م

عيد
م

غة
س	ل

در
م

وع
جم
م

لي
جما

اإل
نسبة	
أعضاء	
هيئة	

التدريس	
السعوديين

الحاسب	اآللي	ونظم	
3215130033غير	سعوديالمعلومات

79.10%581152405367سعوديالدراسات	القضائية	واألنظمة

25700014غير	سعوديالدراسات	القضائية	واألنظمة

83.73%23469475810319381سعوديالدعوة	وأصول	الدين

27241100062غير	سعوديالدعوة	وأصول	الدين

30.84%003300033107سعوديالسنة	التحضيرية

1734320074غير	سعوديالسنة	التحضيرية

82.28%32505126360195237سعوديالشريعة	والدراسات	اإلسالمية

1024800042غير	سعوديالشريعة	والدراسات	اإلسالمية

الصحة	العامة	والمعلوماتية	
57.61%10364035392سعوديالصحية

الصحة	العامة	والمعلوماتية	
5218130139غير	سعوديالصحية

66.67%016279088132سعوديالصيدلة

1122470044غير	سعوديالصيدلة

71.79%6298581010229319سعوديالطب

231634170090غير	سعوديالطب
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تاذالجنسيةالكلية
أس

رك
شا
	م
تاذ
أس

عد
سا
	م
تاذ
أس

ضر
حا
م

عيد
م

غة
س	ل

در
م

وع
جم
م

لي
جما

اإل

نسبة	
أعضاء	
هيئة	

التدريس	
السعوديين

47.06%001070817سعوديالطب	بالقنفذة

2241009غير	سعوديالطب	بالقنفذة

75.88%92053451081236311سعوديالعلوم	االجتماعية

16233330075غير	سعوديالعلوم	االجتماعية

العلوم	االقتصادية	والمالية	
67.74%62691904262سعودياإلسالمية

العلوم	االقتصادية	والمالية	
231410020غير	سعودياإلسالمية

79.95%232974751060307384سعوديالعلوم	التطبيقية

17154500077غير	سعوديالعلوم	التطبيقية

66.67%00231101624سعوديالعلوم	الصحية	بالقنفذة

3041008غير	سعوديالعلوم	الصحية	بالقنفذة

56.76%00231602137سعوديالعلوم	الصحية	بالليث

10870016غير	سعوديالعلوم	الصحية	بالليث

64.25%131310871115179سعوديالعلوم	الطبية	التطبيقية

101724120164غير	سعوديالعلوم	الطبية	التطبيقية

87.80%000152103641سعوديالكلية	الجامعية	بأضم

1013005غير	سعوديالكلية	الجامعية	بأضم
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تاذالجنسيةالكلية
أس

رك
شا
	م
تاذ
أس

عد
سا
	م
تاذ
أس

ضر
حا
م

عيد
م

غة
س	ل

در
م

وع
جم
م

لي
جما

اإل
نسبة	
أعضاء	
هيئة	

التدريس	
السعوديين

56.89%44162942095167سعوديالكلية	الجامعية	بالجموم

41140104372غير	سعوديالكلية	الجامعية	بالجموم

60.97%0832401090189310سعوديالكلية	الجامعية	بالقنفذة

1128611290121غير	سعوديالكلية	الجامعية	بالقنفذة

64.42%101128650105163سعوديالكلية	الجامعية	بالليث

4735100258غير	سعوديالكلية	الجامعية	بالليث

79.26%6295541410172217سعودياللغة	العربية	وآدابها

21101400045غير	سعودياللغة	العربية	وآدابها

48.21%02319302756سعوديالمجتمع	بمكة	المكرمة

1214120029غير	سعوديالمجتمع	بمكة	المكرمة

المعهد	العالي	لألمر	بالمعروف	
88.89%111012803236سعوديوالنهي	عن	المنكر

المعهد	العالي	لألمر	بالمعروف	
0130004غير	سعوديوالنهي	عن	المنكر

57.58%00141401933سعوديالهندسة	بالقنفذة

03830014غير	سعوديالهندسة	بالقنفذة

55.56%01121101527سعوديالهندسة	بالليث

04530012غير	سعوديالهندسة	بالليث
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تاذالجنسيةالكلية
أس

رك
شا
	م
تاذ
أس

عد
سا
	م
تاذ
أس

ضر
حا
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غة
س	ل

در
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م
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جما

اإل

نسبة	
أعضاء	
هيئة	

التدريس	
السعوديين

66.36%3213110810146220سعوديالهندسة	والعمارة	اإلسالمية

22152691174غير	سعوديالهندسة	والعمارة	اإلسالمية

خدمة	المجتمع	والتعليم	
26.92%000700726سعوديالمستمر

خدمة	المجتمع	والتعليم	
014130119غير	سعوديالمستمر

56.25%029367081144سعوديطب	األسنان

1383570063غير	سعوديطب	األسنان

40.00%00627101154135سعوديمركز	اللغة	اإلنجليزية

0272005281غير	سعوديمركز	اللغة	اإلنجليزية

معهد	اللغة	العربية	لغير	
60.81%2111251234574سعوديالناطقين	بها

معهد	اللغة	العربية	لغير	
291410329غير	سعوديالناطقين	بها







الباب	الرابع
االبتعاث	والتدريب	والتطوير





الفصل	األول
االبتعاث	الداخلي	والخارجي
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مقدمة
كان	إنشاء	إدارة	البعثات	بجامعة	أم	القرى	بمثابة	إرساء	حجر	األساس	لمرحلة	تعليمية	متطورة	تساهم	في	بناء	مجتمع	معرفي	منافس	عالمياً،	وتنمية	

كفاياته	التعليمية	بما	يحقق	متطلبات	الجودة	الشاملة	لالرتقاء	بنوعية	التعليم	وفق	المستويات	العالمية.

	فمنذ	بدء	انطالق	العمل	في	اإلدارة	التي	واكبت	إنشاء	كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية	كأول	صرح	للتعليم	العالي	بالمملكة	العربية	السعودية،	

وتالها	إنشاء	كلية	التربية	بمكة	المكرمة،	برزت	الحاجة	البتعاث	عدد	من	الخريجين	إلى	الخارج	لدراسة	الماجستير	والدكتوراه	باعتبارها	أداةً	

الخبرات	 واالستفادة	من	 للتعليم،	 النوعي	 بالمستوى	 االرتقاء	 في	 للمساهمة	 وذلك	 لها؛	 التنموية	 الجهود	 كل	 بتوجيه	 وقد	حظيت	 للتنمية،	 حقيقية	

المعرفية،	لتكون	رافداً	هاماً	لدعم	الجامعة	بالموارد	البشرية	المؤهلة	وإعدادها	بشكل	فاعل،	وبما	ينسجم	مع	المستويات	العالمية.

الرسالة
العمل	باستراتيجية	تسير	وفق	السياسية	الرصينة	للدولة	في	دعم	الكوادر	البشرية	لتكون	رافداً	لدعم	التعليم	في	المملكة.

األهداف
	 المساهمة	في	بناء	منظومة	تعليمية	فعَّالة.	

	 دعم	الجامعة	بكوادر	أكاديمية	قادرة	على	األخذ	بأسباب	العلم.	

	 تلبية	االحتياجات	المتجددة	التي	يفرضها	تطور	المجتمع.	

	 تحقيق	الجودة	المطلوبة	في	مستوى	الخريجين	الدارسين	بالخارج.	

القيم
	 المهنية.	

	 الجودة.	

	 الفريق	الواحد.	

	 المبادرة	واإلنتاجية.	
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جدول	رقم	)4	ــ	1(	أعداد	المبتعثين	من	المعيدين	والمحاضرين	للخارج	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

األطفالالمرافقونالمبتعثون	المؤجلونالمبتعثون	الخريجونالمبتعثون	المقيدونجهة	االبتعاث

31961315484أمريكا

338129302545بريطانيا

7114068349كندا

1061394106أستراليا

80083ايرلندا

20011الصين

24002028المانيا

10010اليابان

91077فرنسا

كوريا	
10013الجنوبية

21001442ماليزيا

30033نيوزيلندا

10011هولندا

10014المغرب

10010إيطاليا

90434138371576المجموع
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المبتعثون	داخلياً:
يقدر	عدد	المبتعثين	والمبتعثات	داخلياَ	لعام	1436هـ	بنحو	231	مبتعثاَ	ومبتعثة	في	مختلف	جامعات	المملكة	,	وعدد	الخريجين	6	ممن	تحصلوا	

على	الدرجة.

تفصيل	ما	تم	إنجازه	خالل	العام	1437/1436هـ	وهي	على	قسمين:

	 الحلقات	التطبيقية	المقدمة	من	قِبل	معهد	اإلدارة	العامة	بجميع	فروعه.	

	 الدورات	التدريبية	المقدمة	من	قِبل	معهد	اإلدارة	العامة	بجميع	فروعه.	

	 برنامج	تنمية	مهارات	منسوبي	الجامعة.	





الفصل	الثاني
التدريب
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الحلقات	التطبيقية:.	1
وهي	حلقات	تطبيقية	تعطى	ألعضاء	هيئة	التدريس	المكلفين	بأعمال	إدارية،	وكذلك	الموظفين	ذوي	المراتب	العليا	من	المرتبة	الحادية	عشرة	وحتى	

المرتبة	الثالثة	عشر	من	قِبل	معهد	اإلدارة	العامة	دون	أي	مقابل	مادي،	حيث	تقوم	وحدة	التطوير	اإلداري	بتسجيل	الترشيحات	واعتمادها	ومن	ثم	

إرسالها	لمعهد	اإلدارة	العامة	عن	طريق	موقع	المعهد،	وذلك	حسب	خطة	المعهد	المذكورة	سابقاً.	ويوضح	الجدول	التالي	ذلك.

الدورات	التدريبية:.	2
وهي	الدورات	التدريبية	المقدمة	من	معهد	اإلدارة	العامة	للموظفين	من	المرتبة	األولى	وحتى	المرتبة	العاشرة	من	قِبل	معهد	اإلدارة	العامة	دون	

أي	مقابل	مادي،	حيث	تقوم	وحدة	التطوير	اإلداري	بتسجيل	الترشيحات	واعتمادها	ومن	ثم	إرسالها	لمعهد	اإلدارة	العامة	عن	طريق	موقع	المعهد،	

وذلك	حسب	خطة	المعهد	المذكورة	سابقاً.	وفيما	يلي	جدول	يوضح	ذلك.

برنامج	تنمية	مهارات	منسوبي	الجامعة:.	3
هو	برنامج	تدريبي	تقدمه	وحدة	التطوير	اإلداري	لمنسوبي	ومنسوبات	الجامعة،	ويهدف	البرنامج	لرفع	كفاءتهم	اإلدارية	وزيادة	إنتاجية	العمل.



170

 

جدول	رقم	)4	ــ	2(	أعداد	المرشحين	والمقبولين	في	البرامج	التدريبية	بمعهد	اإلدارة	العامة
العام	التدريبي	35-1436هـ

نسبة	القبولالمقبولينالمرشحينالفصلم

10%2716284األول1

11%2991320الثاني2

3%196067الصيفي3

9%7667671المجموع

جدول	رقم	)4	ــ	3(	أعداد	المرشحين	والمقبولين	في	البرامج	التدريبية	بمعهد	اإلدارة	العامة
العام	التدريبي	36-1437هـ

نسبة	القبولالمقبولينالمرشحينالفصلم

21%1408292األول1

10%4686471الثاني2

5%130061الصيفي3

11%7394824المجموع
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جدول	رقم	)4	ــ	4(	مقارنة	بين	أعداد	المرشحين
في	العامين	التدريبيين	1436/1435هـــ	1437/1436هـ

الفرعم
المرشحين

نسبة	الترشيح
14351436

-48%27161408األول1

57%29914686الثاني2

-34%19601300الصيفي3

-4%76677394المجموع

جدول	رقم	)4	ــ	5(	مقارنة	بين	أعداد	المقبولين
في	العامين	التدريبيين	1436/1435هـــ	1437/1436هـ

الفرعم
المقبولين

نسبة	القبول
14351436

3%284292األول1

47%320471الثاني2

-9%6761الصيفي3

23%671824المجموع
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جدول	رقم	)4	ــ	6(	أعداد	المرشحين	والمقبولين	في	الحلقات	التطبيقية	)بمعهد	اإلدارة	العامة(
العام	التدريبي	1437/1436هـ

نسبة	القبولالمتدربينالمرشحينالفصلم
19%10019األول1
15%12318الثاني2
0%00الصيفي3

17%22337المجموع

جدول	رقم	)4	ــ	7(	أعداد	المرشحين	والمقبولين	في	البرامج	التدريبية	)بمعهد	اإلدارة	العامة(
العام	التدريبي	1437/1436هـ

نسبة	القبول	%المتدربينالمرشحينالفصلم
21%1408292األول1
10%4686471الثاني2
5%130061الصيفي3

11%7394824المجموع
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جدول	رقم	)4	ــ	8(	أعداد	المتدربين	في	برنامج	)تنمية	مهارات	منسوبي	الجامعة(
العام	التدريبي	1437/1436هـ

المسارم
عدد	المتدربينعدد	البرامج

المجموع
موظفاتموظفينموظفاتموظفين

337066136األول1
335861119الثاني2
33544195الثالث3

99182168350المجموع





الفصل	الثالث
التطويــــر
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مقدمة
تُعتبر	جامعة	أم	القرى	الجامعة	التي	خصها	هللا	عز	وجل	دون	سواها	بكونها	في	أشرف	بقاع	العالم	وأطهرها،	وحملها	ذلك	مسئولية	جسيمة	فوق	

مسئولياتها	لتكون	مشكاة	للعلم	بفروعه	المختلفة	والعلوم	الشرعية	على	وجه	الخصوص،	ومنارة	يستضيء	بها	طلبة	العلم	والدعاة	في	كافة	أرجاء	

العلم	والمعرفة.	 الشريفين	وزوارهما	ومختلف	مجاالت	 السعودي	والحرمين	 المجتمع	 التي	تخدم	 المتنوعة	 العلمية	 للبحوث	 المعمورة،	وينبوعاً	

والجامعة	اليوم	تجد	نفسها	مثل	سواها	من	مؤسسات	التعليم	العالي	بالمملكة	وسط	تيارات	متضادة	من	التحديات	والتغيرات	المحلية	والعالمية	والتي	

تُحتم	عليها	التغيير	والتجديد	والتطوير	في	نظمها	وهياكلها	وكياناتها	اإلدارية	واألكاديمية	لتواكب	وتساير	وتواجه	هذه	القضايا	بل	ولتتغلب	عليها	

من	خالل	غرس	منهجية	الجودة	الشاملة	في	حقولها	اإلدارية	واألكاديمية	وتطوير	وتدريب	منسوبي	الجامعة	لتحقيق	االرتقاء	والنماء؛	ولتحقيق	

إنجازات	واضحة	للعيان	تُساعد	على	المنافسة	في	عالم	بات	التغير	السريع	أبرز	سماته.

وإدراكاً	من	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	بأهمية	المنجزات	التي	تحققت	فإننا	نضع	بين	أيديكم	التقرير	السنوي	إلنجازات	العمادة	للعام	

الدراسي	1437/1436هـ	آملين	أن	يكون	دافعاً	لمزيد	من	اإلنجازات	ومنطلقاً	لتحقيق	الجودة	الشاملة	والتطوير	في	جميع	قطاعات	الجامعة.

الرؤية
الريادة	في	تطوير	ضمان	جودة	التعليم	العالي	على	المستوى	الوطني.

الرسالة
التطوير	المستمر	بما	يضمن	جودة	مخرجات	الجامعة	وفق	معايير	عالمية.

األهداف
الهدف	االستراتيجي	الرئيس	للعمادة:

ترسيخ	منهجية	الجودة	الشاملة	وعمليات	ضمانها	وتطويرها	وتحسينها	في	النُظم	األكاديمية	واإلدارية	والبحثية	وتنميتها	في	أداء	الموارد	البشرية	

ومصادر	التعلم	بالجامعة	بما	يؤدي	ذلك	إلى	تحسين	مخرجاتها	وخدماتها	في	التعليم	والبحث	العلمي	وخدمة	المجتمع	من	أجل	تحقيق	أفضل	أداء	

ممكن،	مدعوماً	بالحصول	على	االعتماد	األكاديمي	الوطني	والعالمي	مع	التأكيد	على	ريادة	الجامعة	وعراقتها	وهويتها	اإلسالمية	واالرتقاء	بها	

في	التصنيفات	العالمية.
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األهداف	العامة	للعمادة:

وضع	خطط	قصيرة	وبعيدة	المدى	للتطوير	الجامعي	ورفع	الجودة	النوعية	في	الجامعة.. 1

الوفاء	بمتطلبات	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	في	المملكة	والمؤسسات	العالمية	األخرى	المانحة	لشهادات	االعتماد	والجودة.. 2

تطوير	وسائل	القياس	والتقويم	ومستويات	األداء	األكاديمي	واإلداري	الالزمة،	واالستفادة	الفعلية	المثلى	منها	في	الجامعة.. 3

المساهمة	بفاعلية	في	التطوير	اإلداري	لجميع	وحدات	وإدارات	الجامعة.. 4

تطوير	الموارد	البشرية	المختلفة	بمستوياتها	ووظائفها	المتعددة	في	الجامعة،	وفق	خطط	واستراتيجيات	واضحة	المعالم	مبنية	على	دراسات	. 5

متعمقة.

توفير	البيئة	المالئمة	لتنمية	التعاون	الدولي	بين	الجامعة	وغيرها	من	المؤسسات	الدولية	األخرى.	وحث	جميع	وحدات	الجامعات	على	االستفادة	. 6

من	برامج	التعاون	الدولي	القائمة	واالتفاقيات	الموقعة	بين	المملكة	والدول	األخرى.

األهداف	واإلجراءات	العامة	للخطة	االستراتيجية:

استكمال	تأسيس	إدارات	ووحدات	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية.. 1

متابعة	تأسيس	وتنظيم	نظم	الجودة	واالعتماد	بكافة	الكليات	والعمادات	المساندة	بالجامعة.. 2

توفير	وتحديد	المعايير	ومؤشرات	األداء	والمراجع	واألدلة	اإلرشادية	والوثائق	والمواد	المساندة	لعمليات	ضمان	الجودة	واالعتماد	األكاديمي.. 3

نشر	ثقافة	الجودة	الشاملة	واالعتماد	األكاديمي	بين	منسوبي	الجامعة	بكل	الكليات	والعمادات	والوحدات	اإلدارية.. 4

تنمية	الموارد	البشرية	بالجامعة	في	مجاالت	التدريس	والتقويم	وعمليات	تطبيق	الجودة	الشاملة	واالعتماد	األكاديمي	والمؤسسي.. 5

العمل	على	ترسيخ	آليات	ضمان	الجودة	الشاملة	واإلشراف	على	تنفيذ	عمليات	التحسين	والتطوير	للجودة	بجميع	الكليات	والعمادات	المساندة	. 6

والوحدات	اإلدارية	بالجامعة.

تقديم	الدعم	واالستشارة	بعمليات	المراجعة	الخارجية،	والتطويرية	لكافة	البرامج	األكاديمية	بالجامعة	للحصول	على	االعتماد	الوطني	والعالمي.. 7

اإلعداد	والتهيئة	والمشاركة	في	عمليات	الحصول	على	االعتماد	المؤسسي(	الوطني	والعالمي	)للجامعة.. 8

القيم
	 االحترافية.	

	 العمل	بروح	الفريق	الواحد.	

	 اإلتقان	والتميز.	

	 المسؤولية	وااللتزام	األخالقي.	

	 الشفافية	والنزاهة.	
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وكاالت	العمادة	ووحداتها
)المهام	–	اإلنجازات	–	التحديات	والصعوبات(

	 وكالة	العمادة	للتدريب	

	 وحدة	الجودة	واالعتماد	األكاديمي	

	 وكالة	القياس	والتقويم	

	 وكالة	العمادة	بشطر	الطالبات	

وكالة	العمادة	للتدريب
تهتم	وكالة	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	للتدريب،	بتنمية	وتطوير	قدرات	ومهارات	منسوبي	الجامعة	من	قيادات	أكاديمية	وإدارية،	

وأعضاء	هيئة	التدريس،	واإلداريين	والفنيين	للوصول	بهم	إلى	التميُز	واإلبداع	في	أعمالهم،	وذلك	من	خالل	إيجاد	مناخ	مناسب	يُتيح	لهم	تطوير	

مهاراتهم	وتعزيز	قدراتهم	في	كافة	المجاالت	ليكون	لهم	دور	فعال	في	تطوير	الجامعة،	وليُسهموا	في	تحقيق	رؤية	الجامعة	ورسالتها	وتحقيق	

أهدافها.

الرؤية	
		أن	تكون	وكالة	التدريب	بعمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	إحدى	المرجعيات	المتميزة	والمعتمدة	دولياً	في	مجال	التدريب.

الرسالة:	
	التحسين	المستمر	ألداء	أعضاء	هيئة	التدريس	والعاملين	بمختلف	درجاتهم	العلمية	والوظيفية	من	خالل	تنمية	وتطوير	معارفهم	ومهاراتهم	المهنية	

والشخصية	بتطبيق	المنهجيات	والتقنيات	التدريبية	الحديثة.

المهام:
رسم	الخطط	واالستراتيجيات	لتطوير	مهارات	منسوبي	الجامعة	وفق	دراسات	االحتياج	ووفق	المعايير	المحلية	والعالمية	للتدريب	وتطوير	. 1

المهارات	بهدف	تحسين	األداء	وفق	معايير	الجودة	الشاملة.

تطوير	قدرات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	مهارات	وأساليب	التدريس	الحديثة.. 2
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تطوير	مهارات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	استخدام	التقنيات	الحديثة	في	التعليم	والبحث	العلمي.. 3

تطوير	قدرات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	مهارات	وأساليب	قياس	وتقويم	تحصيل	الطلبة.. 4

تنمية	وتطوير	مهارات	وقدرات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	تصميم	البرامج	والمقررات	الدراسية.. 5

العمل	على	تأهيل	وإعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	ومن	في	حكمهم	للتدريس.. 6

تنمية	قدرات	وإمكانيات	القيادات	اإلدارية	في	الوحدات	اإلدارية	واألكاديمية	لرفع	كفاءتهم	وفعاليتهم	اإلنتاجية.. 7

تنمية	قدرات	أعضاء	هيئة	التدريس	على	الحوار	والتواصل	الفعال	مع	الطالب	والمجتمع	داخل	الجامعة	وخارجها.. 8

إنجازات	وكالة	التدريب:
	 تعددت	الدورات	واألنشطة	التدريبية	التي	قدمتها	وكالة	التدريب	لهذا	العام	حيث	قامت	بـ:	

	 تنسيق	وإعداد	وإقامة	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	)الجدد	الدورة	الرابعة	للبرنامج(.	

	 تقديم	45	دورة	تدريبية	متنوعة	بما	فيها	دورات	تم	تقديمها	ببرنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد،	وقد	استفاد	من	تلك	الدورات	991	من		

أعضاء	هيئة	التدريس	بشطري	الرجال	والنساء	بالجامعة.

وفيما	يلي	تفاصيل	تلك	البرامج	والدورات	يوضحها	الجدول	رقم	)1(:

جدول	رقم	)4	ــ	9(	بيان	للبرامج	والدورات	التدريبية	التي	قدمتها	
عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

عدد	الفئة	المستهدفةالبرنامجم
األيام

عدد	
الحضور

التعلم	النشط1
125نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

أساليب	التقويم2
124نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

استراتيجيات	التدريس	الجامعي3
125نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(
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عدد	الفئة	المستهدفةالبرنامجم
األيام

عدد	
الحضور

استراتيجيات	التدريس	الجامعي4
124نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

التعلم	النشط5
124نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد

أساليب	التقويم6
125نساء)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

استراتيجيات	التدريس	الجامعي7
127رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

استراتيجيات	التدريس	الجامعي8
125رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

التعلم	النشط9
126رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

التعلم	النشط10
129رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

أساليب	التقويم11
127رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

أساليب	التقويم12
125رجال)ضمن	برنامج	تهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد(

314رجالالتعلم	النشط	وتحسين	جودة	العملية	التعليمية13

318نساءتوصيف	البرامج	والمقررات14

219رجالالنموذج	الرباعي	في	التدريس	)التعلم	السريع(15

221نساءضمان	الجودة	والتقويم	البرامجي16

312رجالأساليب	التقويم	الحديثة17
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عدد	الفئة	المستهدفةالبرنامجم
األيام

عدد	
الحضور

325نساءاستراتيجيات	التدريس	الجامعي18

219رجالمخرجات	التعلم	للبرامج	والمقررات:	التصميم	والقياس19

224نساءمخرجات	التعلم	للبرامج	والمقررات:	التصميم	والقياس20

21 Fundmental	and	Tools	Student	Learning
Assessment

رجال	)خاصة	بالكليات	
314الطبية	والصحية(

327نساءأساليب	التقويم	الحديثة22

224رجالاستراتيجيات	التدريس	الفعال	في	المرحلة	الجامعية23

229نساءالتقارير	الدورية	للبرامج	والمقررات24

125نساءاستراتيجيات	التدريس	الجامعي25

120رجالاستراتيجيات	التدريس	الجامعي26

120رجالالتخطيط	االستراتيجي27

120رجالتوصيف	المقرر28

رجال	ونساء	لجان	المعايير	مؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية29
رجال	)26(	1المؤسسي

+ 25	نساء

121نساءالتخطيط	االستراتيجي30

121نساءأساليب	التقويم	الحديثة31

126رجالالتوصيف	الوظيفي32

121رجالالتخطيط	االستراتيجي33

رجال	لجان	المعايير	إعداد	الدراسة	الذاتية	المؤسسية34
115المؤسسي
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عدد	الفئة	المستهدفةالبرنامجم
األيام

عدد	
الحضور

35Cooperative	Learning118رجال

118رجالأساليب	التقويم	الحديثة36

122نساءالتخطيط	االستراتيجي37

121نساءمؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية38

39Cooperative	Learning116نساء

نساء	لجان	المعايير	إعداد	الدراسة	الذاتية	المؤسسية40
121المؤسسي

223نساءمؤشرات	األداء	والمقارنة	الموضعية41

319نساءاستخدام	التكنولوجيا	في	التدريس	الجامعي42

323نساءأساليب	التقويم	الحديثة43

225نساءاعداد	الدراسة	الذاتية	للبرامج	وكتابة	تقريرها44

125نساءمصفوفة	التعلم	في	تطوير	البرنامج	الجامعي45

69991اإلجمــــــــــــــــالي

جدول	رقم	)4	ــ	10(	مقارنة	لثالثة	أعوام	ألعداد	الدورات	وأعداد	المشاركين	بالتدريب

عدد	المتدربينعدد	الدوراتالعام

1435/143436967هـ1

1436/14351052795هـ2

1437/143645991هـ3
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تحليل	للمقارنة	بين	األعوام	الثالثة
نالحظ	من	خالل	البيانات	أن	أعلى	عدد	للدورات	والمشاركين	هو	في	العام	الجامعي	1436/1435هـ	وذلك	لتوافر	ميزانية	للتدريب	والتعاون	

مع	مراكز	متخصصة	لتقديم	الدورات،	بينما	حدثت	فجوة	سلبية	في	األداء	في	العام	الجامعي	1437/1436هـ	وذلك	لعدم	توافر	ميزانية	للتدريب	

واالعتماد	على	جهود	ذاتية	لوكالة	التطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمع،	وعمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية،	ومتوقع	التوقف	التام	للبرامج	

التدريبية	للعام	الجامعي	1438/1437هـ	مما	يؤثر	سلبا	على	التنمية	المهنية	المستمرة	ألعضاء	هيئة	التدريس	والقيادات	رغم	أهميتها	في	التحسين	

المستمر	لألداء	الجامعي	وكذلك	تناولها	في	عدة	توصيات	بتقرير	المراجعة	الخارجية	لهيئة	تقويم	التعليم	)الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	

سابقاً(	مما	يؤثر	سلباً	على	االعتماد	المؤسسي	للجامعة.
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وحدة	الجودة	واالعتماد	األكاديمي
تقوم	وحدة	الجودة	واالعتماد	األكاديمي	بمتابعة	الحصول	على	االعتماد	األكاديمي	الوطني	والدولي	للبرامج	األكاديمية	بالجامعة	وتتلخص	مهام	

هذه	الوحدة	في	التالي:

وضع	نظام	لتحقيق	وتوكيد	وضمان	الجودة	بالجامعة.. 1

متابعة	التقويم	الذاتي	والتقارير	الخاصة	به	بكافة	الكليات	والعمادات	والوحدات.. 2

المراجعة	الدورية	لعمليات	تطبيق	الجودة	الشاملة	بالوحدات	اإلدارية	واألقسام	األكاديمية.. 3

اإلشراف	والمتابعة	لعمليات	التهيئة	لالعتماد	البرامجي(	األكاديمي	)بالكليات	واألقسام	العلمية.	. 4

متابعة	خطط	تحسين	وتطوير	الجودة	ودعمها	بالكليات	والعمادات	المساندة.. 5

بالوثائق	والمعايير	المحلية	والعالمية	وبمؤشرات	األداء	الخاصة	بتطوير	الجودة	والوصول	لالعتماد	. 6 الكليات	والعمادات	واإلدارات	 تزويد	

األكاديمي.

إعداد	المشاريع	والمبادرات	النوعية	لتطبيق	الجودة	الشاملة	والتهيئة	لالعتماد	األكاديمي.. 7

تقديم	الدعم	والمشورة	ألعضاء	هيئة	التدريس	في	كل	ما	يتعلق	بأعمال	تحسين	وتطوير	الجودة.	تقديم	الدعم	والمساندة	لكافة	الوحدات	األكاديمية	. 8

في	الجامعة	والعمل	كحلقة	وصل	بينها	وبين	الجهات	المانحة	لالعتماد	األكاديمي.

التنسيق	مع	كافة	الكليات	والمعاهد	واألقسام	لعمل	خطة	زمنية	للزيارات	المستقبلية	للجهات	المانحة	لالعتماد	األكاديمي.. 9

التواصل	مع	الجهات	االستشارية	والمانحة	لالعتماد	األكاديمي	لمتابعة	الزيارات	ونتائجها.. 10

تقديم	االستشارات	والدعم	لإلدارات	والكليات	في	جميع	المسائل	المتعلقة	باالعتماد	األكاديمي.. 11

تشجيع	وتحفيز	روح	المبادرة	للحصول	على	االعتماد	األكاديمي	الدولي	من	هيئات	االعتماد	والمنظمات	المرموقة.. 12

أرشفة	وحفظ	السجالت	والوثائق	والمستندات	الخاصة	باالعتماد	األكاديمي	لجميع	الكليات	والمعاهد.. 13

اإلنجازات	والصعوبات	لوحدة	الجودة	واالعتماد	األكاديمي	للعام	الجامعي:	
تتناول	اإلنجازات	والصعوبات	كالً	من:

	 االعتماد	الوطني	المؤسسي	

	 االعتماد	البرامجي	)الوطني	ــ	الدولي(	
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1-االعتماد	الوطني	المؤسسي:

 NCAAA	األكاديمي	واالعتماد	للتقويم	الوطنية	الهيئة	مع	القرى	أم	جامعة	بين	المؤسسي	األكاديمي	االعتماد	لمشروع	التطويرية	المرحلة	شهدت

التي	بدأت	منذ	حوالي	ثالثة	أعوام،	تطوراً	وطفرة	في	تحقيق	الممارسات	الجيدة	على	المستوى	المؤسسي.	وكانت	هناك	بعض	النقاط	الرئيسية	التي	

تمت	خالل	هذا	العام	تتمثل	فيما	يلي:

	 المرحلة	التطويرية	لمشروع	االعتماد	المؤسسي	لجامعة	أم	القرى	انتهت	بزيارة	فريق	مراجعي	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي		

األكاديمي.	 للتقويم	واالعتماد	 الوطنية	 الهيئة	 فريق	مراجعي	 تقرير	 النهائية	من	 النسخة	 النوعية	 والجودة	 الجامعي	 التطوير	 استلمت	عمادة	

التقرير	يتكون	من	8	إشادات	و	98	توصية	ومقترح.

	 استجابة	لمتطلبات	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي،	جامعة	أم	القرى	أصبح	مطلوباً	منها	إعداد	خطط	تنفيذية	لكل	تلك	المتطلبات		

على	أن	يقوم	معالي	المدير	باعتمادها	بإمضائه	ثم	ترسل	الخطط	المعتمدة	إلى	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي.	

	 عقدت	وكالة	التطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمع	وعمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	سلسلة	من	االجتماعات	مع	كل	اللجان	لإلحدى		

عشر	معياراً	وتم	مناقشة	كل	التوصيات	وتوضيحها	بالتفصيل.	

	 تم	استخدام	نموذج	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	إلعداد	تفاصيل	الخطط	التنفيذية.	ذلك	النموذج	يحتوي	على	الخطة	التنفيذية		

والقسم	واسم	الشخص	أو	األشخاص	المسئولين	عن	تنفيذ	الخطة	باإلضافة	إلى	تاريخ	بدء	تنفيذ	الخطة	وتاريخ	االنتهاء.

	 بعد	انتهاء	اللجان	من	إعداد	الخطط	التنفيذية	للتوصيات	الخاصة	بالمعيار	المرتبط	بكل	لجنة.	قام	معالي	مدير	الجامعة	بتوقيع	واعتماد	تلك		

الخطط	في	احتفالية	بحضور	أصحاب	السعادة	وكالء	الجامعة	وعمداء	الكليات	والعمادات	المساندة	وكل	رؤساء	لجان	المعايير	اإلحدى	عشر.	

وقام	صاحب	السعادة	وكيل	الجامعة	للتطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمع	بتقديم	عرض	للخطة	الزمنية	لعملية	االعتماد	المؤسسي	بالجامعة.

	 الخطط		 بتسليم	 النوعية	 والجودة	 الجامعي	 التطوير	 عمادة	 وعميد	 المجتمع	 وخدمة	 األكاديمي	 للتطوير	 الجامعة	 وكيل	 السعادة	 أصحاب	 قام	

التنفيذية	للثمان	وتسعون	توصية	معتمدة	وموقعة	من	معالي	مدير	الجامعة	إلى	الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي	رسمياً	بالرياض.

	 تم	العمل	على	تنفيذ	الخطط	التنفيذية	للتوصيات	وفق	نطاق	كل	لجنة	من	لجان	المعايير	اإلحدى	عشر.	

	 تم	تشكيل	لجنة	متابعة	لتنفيذ	الخطط	التنفيذية	للتوصيات	برئاسة	سعادة	عميد	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	وأعضاء	يمثلون	لجان	المعايير.	

	 تم	إعداد	تقارير	دورية	لمستوى	التقدم	في	تنفيذ	خطط	التوصيات	بكل	معيار.	
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وفيما	يلي	جدول	يوضح	نسب	اإلنجاز	على	مستوى	المعايير:

جدول	رقم	)4	ــ	11(	يوضح	نسب	اإلنجاز	لتنفيذ	الخطط	التنفيذية	للمعايير	المؤسسية	
خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

ممثل	لجنة	المتابعةالمعيار
تقرير	2تقرير	1

األدلةنسبة	اإلنجازاألدلةنسبة	اإلنجاز

ــلم	يسلمــلم	يسلمد.	محمد	بن	جعفر	ثابتاألول

ــلم	يسلمــلم	يسلمد.	أحمد	حلمي	جمعةالثاني

ال	يوجد36.3%ال	يوجد36%د.	سوزان	بنت	محمود	برديسالثالث

ــلم	يسلمال	يوجد35%د.	موسى	البيسيالرابع

ال	يوجد65%قائمة66%د.	منى	محمد	عبدهللا	حجيالخامس

قائمة63.3%قائمة64%د.مريم	بنت	مسلم	المحماديالسادس

ــلم	يسلمال	يوجد71%د.	محمد	بن	عبدالجواد	مصطفىالسابع

قائمة82.3%ال	يوجد81%د.نزار	عماره	الرايسيالثامن

ــلم	يسلمال	يوجد11%د.أحمد	سعداويالتاسع

ــلم	يسلمــلم	يسلمد.	هنادي	بنت	محمد	حسين	بحيريالعاشر

ال	يوجدتقرير	عامال	يوجد0%د.	زينب	بنت	محمد	القاضيالحادي	عشر

	ويالحظ	من	الجدول	السابق:

	 بعض	المعايير	لم	تسلم	أو	نسبة	إنجازها	منخفضة	وذلك	في	أغلب	الحاالت	لعدم	وجود	ميزانية	مخصصة	لتنفيذ	خطط	التوصيات	

	 هناك	ضعف	في	معظم	المعايير	في	توفير	األدلة	الالزمة.	
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االعتماد	األكاديمي	البرامجي:
تدعم	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	إدارة	البرامج	األكاديمية	ألقسام	كليات	ومعاهد	الجامعة	لتحقيق	الجودة	من	خالل	استيفاء	متطلبات	

االعتماد.	وتتشابك	كثير	من	األنشطة	الخاصة	باالعتماد	المؤسسي	الوطني	مع	االعتماد	البرامجي	حيث	يتطلب	أن	يتم	استيفاء	كثير	من	المتطلبات	

على	المستوى	البرامجي	أن	تتحقق	بعض	الجوانب	على	المستوى	المؤسسي.	وخالل	العام	الجامعي	1437/1436هـ	تم	استيفاء	عدة	متطلبات	على	

الرغم	من	وجود	تحديات	لالعتماد	البرامجي	سواًء	الوطني	أو	الدولي	مثل:	ضعف	الميزانية	المخصصة	لالعتماد	البرامجي	وكذلك	الصعوبات	

والمعوقات	التنظيمية	واإلدارية	والمعلوماتية،	ونتناول	فيما	يلي	بعض	اإلنجازات	والصعوبات.

اإلنجازات:
	 تم	تقديم	استشارات	نوعية	للبرامج	التي	طلبت	ذلك	من	خالل	مستشاري	عمادة	التطوير	والجودة	تحت	إشراف	سعادة	عميد	العمادة	ووكالء		

العمادة	في	الشطرين.

	 تم	إجراء	تقويم	المقررات	والبرامج	والخبرة	التعليمية	من	خالل	استبيانات	الهيئة	وتحليلها	إحصائياً	من	خالل	وحدة	القياس	والتقويم	بالعمادة.	

	 البرامج	والمقررات	وتقاريرها،	وإجراء	الدراسة		 البرامجي	منها	توصيف	 المتطلبات	الخاصة	باالعتماد	 تم	تقديم	ورش	عمل	لكيفية	إعداد	

الذاتية	للبرنامج،	وكتابة	تقرير	الدراسة	الذاتية	للبرنامج،	وذلك	متاحاً	لجميع	برامج	الجامعة	مع	إقامة	ورش	عمل	خاصة	لبعض	البرامج	وفق	

احتياج	كل	برنامج.

	 تم	تجهيز	غرف	للوثائق	واألدلة	وملفات	المعايير	بمعظم	الكليات،	وفي	بعض	الكليات	على	مستوى	كل	برنامج.	

	 تم	تجديد	تشكيل	لجان	تطوير	البرامج	والمقررات	على	مستوى	البرامج	والكليات.	

	 تم	إجراء	عدة	زيارات	تفقدية	من	سعادة	وكيل	الجامعة	للتطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمع	وسعادة	عميد	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية		

وسعادة	وكيلة	عمادة	التطوير	والجودة	لعدد	من	كليات	الجامعة	لالطالع	على	مستوى	الجودة	ومدى	تحقق	المتطلبات	وتحديد	الصعوبات	لحل	

المشكالت	التي	تواجه	الكليات	والبرامج	المختلفة	بالجامعة.

	 خالل	الفترة	التي	يغطيها	التقرير	أجرت	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	زيارات	دعم	فني	ومراجعة	داخلية	لبرامج	الكليات	خالل		

الفترة	شهر	ذو	القعدة	1436هـ	شهر	شعبان	1437	وفقاً	للجدول)4(.	)1(

عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية،	تقارير	زيارات	الدعم	الفني	للبرامج،	خالل	الفترة	شهر	ذو	القعدة	1436/	شهر	شعبان	1437هـ.	 	1
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جدول	رقم	)4	ــ	12(	يوضح	زيارات	الدعم	الفني	من	فرق	العمل	بعمادة	التطوير	الجامعي	
والجودة	النوعية	وخبير	دولي	إلى	كليات	الجامعة	خالل	العام	الدراسي 1437/1436هـ

أسماء	البرامج	التعليمية	التي	تم	اعداد	تقارير	عنهاأسم	الكلية	التاريخ

الدراســات	14	شعبان	1436هـ	 كليــــــــــة	
القضائيـة	واألنظمـــــة

بكالوريوس	الدراسات	القضائية.. 1
بكالوريوس	األنظمة.	. 2

كلية	التربية	5	محرم	1437هـ	

بكالوريوس	التربية	األسرية.. 1
بكالوريوس	التربية	الخاصة.. 2
بكالوريوس	رياض	األطفال.. 3
بكالوريوس	التربية	الفنية.. 4
بكالوريوس	التربية	البدنية. 5
بكالوريوس	التربية	الخاصة.. 6
بكالوريوس	المناهج	وطرق	التدريس.. 7
بكالوريوس	اإلدارة	التربوية.. 8

كلية	التربية		خالل	شهر	المحرم	1437هـ

التربية	 كلية	 إلى	 النوعية	 والجودة	 الجامعي	 التطوير	 عميد	 سعادة	 زيارة	
وبصحبته	خبير	االعتماد	الدولي	Schwab	L.	Richard	Prof.	من	جامعة	
Connecticut	بالواليات	المتحدة	األمريكية.	ولقد	هدفت	الزيارة	إلى	كلية	
تقرير	 وإعداد	 واالعتماد	 بالجودة	 المتعلقة	 الجوانب	 على	 التعرف	 التربية	
تستفيد	الكلية	منه	بوضع	خطط	تنفيذية	لتحسين	مستوى	جودة	الكلية	وتأهيلها	

لالعتماد.

كلية	الطب	28	جمادى	اآلخر	1437هـ	
كلية	األسنان	
كلية	الصيدلة	

الثالث	 الكليات	 إلى	 النوعية	 الجامعي	والجودة	 التطوير	 زيارات	من	عمادة	
للتقويم	 الوطنية	 الهيئة	 لمتطلبات	 وفقاً	 بها	 الجودة	 مستوى	 على	 للتعرف	
استعدادها	لالعتماد	 التأكد	من	مستوى	 إلى	 باإلضافة	 األكاديمي،	 واالعتماد	

الدولي	األلماني.	

	 وتهدف	زيارات	الدعم	الفني	التي	نفذتها	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية	إلى	الكليات	الوقوف	على	مستوى	استيفاء	معايير	االعتماد	فيها		

استعدادا	لزيارة	فريق	المراجعين	الخارجيين	للهيئة	المرتقبة	والتحقق	من	درجة	استعداداً	الكلية	لزيارة	مراجعي	الهيئة	الوطنية،	وتقديم	الدعم	الفني،	

وتذليل	الصعوبات	التي	تواجه	الكلية،	ولمتابعة	ما	تم	إنجازه	من	توصيات	تقرير	المراجعة	التطويرية	الصادر	من	)هيئة	تقويم	التعليم(.

	 وتعتزم	العمادة	مواصلة	زيارات	الدعم	الفني	لمساعدة	الكليات	لالمتثال	وتلبية	متطلبات	التقدم	لالعتماد	البرامجي	من	)هيئة	تقويم	التعليم(.	
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االعتماد	البرامجي	الدولي:
على	الرغم	من	وجود	صعوبات	وخاصة	في	المخصصات	المالية	لالعتماد	الدولي	إال	أن	هناك	عدة	برامج	حصلت	على	االعتماد	الدولي	خالل	

العام	الجامعي	1437/1436هـ	ليصل	العدد	اإلجمالي	للبرامج	المعتمدة	دوليا	إلى	27	برنامجا	كما	يوضح	ذلك	الجدول	التالي:

Table (413-(	List	of	Internationally	Accredited	Programs
)As	on	October	25,	2016	(

No College Agency Programs

1 Makkah	Community	College COE

Accounting

Architecture	Assistant

Computer	Sciences

Marketing

Banking

2 Engineering ABET

Electrical

Mechanical

Civil

3 Computer ABET
Computer	Engineering

Computer	Sciences

4 Applied	Medical	Sciences AHPGS

Clinical Nutrition

Laboratory	Medicine

Physical	Therapy

Anesthesia	Technology

Emergency	Medical	Services

5 Public	Health AHPGS Health	Services	Management
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6 Nursing AHPGS Nursing

7 Social	Sciences AALE

Geography

English	Language

Social	Work

Information	Science

Media

Center	of	English	Language

8 Medicine AHPGS Medicine

9 Dentistry AHPGS Dentistry

10 Pharmacy AHPGS Bachelor	of	Pharmaceutical

Pharm-D

Total	Accredited	Programs 27
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وكالة	القياس	والتقويم

جدول	رقم	)4	ــ	14(	يوضح	عدد	الكليات	المشاركة	في	تقويم	المقررات	الدراسية	
وخبرة	الطلبة	والبرامج	األكاديمية	خالل	الفصل	األول	من	العام	الدراسي	1437/1436هـ

الكليات	المشاركة	في	التقويم

عدد	
المقررات	
الدراسية	
التي	تم	

تقويمها	في	
الكلية

عدد	الطلبة	
المشاركين	
في	تقويم	
المقررات

عدد	الطلبة	
المشاركين	
في	تقويم	
خبرة	الطلبة

عدد	الطلبة	
المشاركين	
في	تقويم	
البرنامج	
األكاديمي

مالحظات

طالب	وطالبات36877123180الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

طالب	وطالبات1432998459412الدعوة	وأصول	الدين

طالب	فقط4211861614الدراسات	القضائية	واألنظمة

طالب	وطالباتــــ12865الطب

طالب	وطالبات7223834343العلوم	الطبية	التطبيقية

طالب	وطالباتــــ18560العلوم	الصحية	بالليث

طالبات	فقط285172412معهد	تعليم	اللغة	العربية	لغير	الناطقين	بها
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جدول	رقم	)4	ــ	15(	يوضح	بيانات	خدمة	التصحيح	اآللي	
خالل	الفصل	األول	من	العام	الدراسي	1437/1436هـ

مالحظاتعدد	النماذج	المستخدمةعدد	النماذج	المصروفة

طالب4000033000

طالبات7000064000

جدول	رقم	)4	ــ	16(	يوضح	عدد	الكليات	المشاركة	في	تقويم	المقررات	الدراسية	وخبرة	الطلبة	
والبرامج	األكاديمية	خالل	الفصل	الثاني	من	العام	الدراسي	1437/1436هـ

الكليات	المشاركة	في	التقويم

عدد	المقررات	
الدراسية	التي	
تم	تقويمها	في	

الكلية

عدد	الطلبة	
المشاركين	
في	تقويم	
المقررات

عدد	الطلبة	
المشاركين	في	
تقويم	خبرة	
الطلبة

عدد	الطلبة	
المشاركين	في	
تقويم	البرنامج	
األكاديمي

مالحظات

طالبات	فقط214753925الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

طالب	وطالبات1375776675553الدعوة	وأصول	الدين

طالبات	فقط282ــ911450التربية

طالب	وطالبات21436118109اللغة	العربية

طالب	وطالباتــــ201154الطب

طالب	وطالباتــــ661021الصحة	العامة	والمعلوماتية	الصحية

طالب	وطالباتــــ16531العلوم	الصحية	بالليث
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جدول	رقم	)4	ــ	17(	يوضح	بيانات	خدمة	التصحيح	اآللي	
خالل	الفصل	الثاني	من	العام	الدراسي	1437/1436هـ

مالحظاتعدد	النماذج	المستخدمةعدد	النماذج	المصروفة

طالب5000043000

طالبات9000073000
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وكالة	العمادة	بشطر	الطالبات
يوجز	التقرير	مساهمة	ست	وحدات	تعمل	في	حراك	متتابع	حسب	اإلمكانيات	المتاحة	للعمادة.

أوالً:	وحدة	االعتماد	األكاديمي.
الهدف	الرئيسي	من	وحدة	االعتماد	األكاديمي	هو	القيام	بدور	متكامل	مع	وحدة	االعتماد	في	العمادة	بشطر	الطالب	وذلك	سعياً	للحصول	على	

االعتماد	األكاديمي	الدولي	والمحلي	وكذلك	االعتماد	المؤسسي	لجامعة	أم	القرى.

أهم	إنجازات	وحدة	االعتماد	األكاديمي.

لجنة	المعيار	الثالث.. 1

لجنة	متابعة	التنفيذ.. 2

زيارة	قسم	رياض	األطفال	بكلية	التربية	مع	لجنة	المراجعة	الداخلية	بجاهزية	الكليات	لالعتماد	األكاديمي	بشطر	الطالبات	وإعداد	تقرير	عن	. 3

الزيارة.	

زيارة	كلية	التربية	وإعداد	تقرير	عن	الزيارة.. 4

زيارة	كلية	الطب	وإعداد	تقرير	عن	الزيارة.. 5

زيارة	كلية	طب	األسنان	وإعداد	تقرير	عن	الزيارة.. 6

زيارة	كلية	الصيدلة	وإعداد	تقرير	عن	الزيارة.. 7

فيما	يخص	 النوعية	 الجامعي	والجودة	 التطوير	 التي	أعدت	من	قبل	عمادة	 المطويات	 العمادة	يحتوي	على	جميع	 وضع	حامل	مطويات	بجناح	

االعتماد	والجودة.

ثانياً:	وحدة	التدريب
الهدف	الرئيسي	من	وحدة	التدريب	هو	القيام	بدور	متكامل	مع	وحدة	التدريب	في	العمادة	بشطر	الطالب	وذلك	سعياً	للنهوض	بكافة	جوانب	العملية	

التعليمية	من	حيث	تطوير	قدرات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	مجال	المقررات	الدراسية	وطرق	التدريس	وأساليب	التقويم،	وكذلك	االستفادة	من	

مصادر	تطبيقات	التكنولوجيا	الحديثة	في	إثراء	التعليم	الجامعي.



196

أهم	إنجازات	وحدة	التدريب:

المساهمة	في	تنسيق	البرنامج	التعريفي	الرابع	لتهيئة	أعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	لمدة	خمسة	أيام	من	يوم	األحد	الموافق	1436/12/28هـ	. 1

إلى	يوم	الخميس	الموافق	1437/1/2هـ،	واإلشراف	على	تنفيذه	بشطر	الطالبات.

المساهمة	في	تنسيق	ملتقى	عمداء	التطوير	بالجامعات	السعودية	والذي	عقد	في	الفترة	28ــ1437/1/29هـ	واإلشراف	على	تنفيذه	بشطر	. 2

الطالبات.

تنظيم	)19(	ورشة	عمل	ودورة	تدريبية	في	مجاالت	منوعة	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ.. 3

استضافة	عدد	من	المدربين	الخارجيين	والداخليين	لتقديم	البرامج	التدريبية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ.. 4

حفظ	جميع	حقائب	الدورات	في	الفصل	الدراسي	الواحد	إلكترونياً.. 5

استضافة	الكليات	إلقامة	الدورات	التدريبية	بقاعة	التدريب	بجناح	العمادة	وفقاً	للجدول	ادناه. 6

جدول	رقم	)4	ــ	18(	البرامج	التدريبية	للعام	بشطر	الطالبات	مع	بيان	عدد	المتدربات	
وعدد	أيام	التدريب	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

عدد	المتدرباتعدد	األيامالورش	التدريبيةم

23يومانمؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية1

19ثالثة	أياماستخدام	التكنولوجيا	في	التدريس	الجامعي2

23ثالثة	أيامأساليب	التقويم	الحديثة3

25يوماناعداد	الدراسة	الذاتية	للبرنامج	وكتابة	تقريرها4

25يوممصفوفة	التعلم	في	تطوير	البرنامج	األكاديمي5

25يوم	واحداستراتيجيات	التدريس	الجامعي6

25يوم	واحدمؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية7

21يوم	واحدالتخطيط	االستراتيجي8

21يوم	واحدأساليب	التقويم	الحديثة9
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عدد	المتدرباتعدد	األيامالورش	التدريبيةم

18ثالثة	أيامتوصيف	البرامج	والمقررات10

21يومانضمان	الجودة	والتقويم	البرامجي11

25ثالثة	أياماستراتيجيات	التدريس	الجامعي12

24يومانمخرجات	التعلم	للبرامج	والمقررات13

27ثالثة	أيامأساليب	التقويم	الحديثة14

29يومانالتقارير	الدورية	للبرامج	والمقررات15

22يوم	واحدالتخطيط	االستراتيجي16

17Cooperative	learningواحد	16يوم

21يوم	واحدمؤشرات	األداء	والمقارنة	المرجعية18

21يوم	واحدإعداد	الدراسة	الذاتية	المؤسسية19

جدول	رقم	)4	ــ	19(	يوضح	استضافة	الكليات	إلقامة	الدورات	التدريبية	بقاعة	التدريب	بجناح	العمادة

مدة	الحجزالفعالية	التي	تمت	في	القاعةالجهةم

1

إقامة	دورات	تدريبيةكلية	خدمة	المجتمع

ثالثة	أيام

ثالثة	أيام2

ثالثة	أيام3

ثالثة	أيام4
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ثالثاً:	وحدة	الدعم	الفني	والمالي
الهدف	الرئيسي	من	وحدة	الدعم	الفني	والمالي	هو	القيام	بمتابعة	دعم	وكالة	العمادة	باألجهزة	التي	تيسر	اعمالها	وكذلك	متابعة	الملف	المالي	للوكالة.

أهم	إنجازات	وحدة	الدعم	الفني	والمالي:

إعداد	تقرير	عن	المبالغ	المالية	التي	تم	صرفها	بشطر	الطالبات	خالل	الفصل	الدراسي	األول	1437/1436هـ	وهي	على	النحو	التالي:

جدول	رقم	)4	ــ	20(	تقرير	عن	المبالغ	المالية	التي	تم	صرفها	بشطر	الطالبات	خالل	العام	1437/1436هـ

الصرف	الفعليبند	الصرفم

1459ضيافة1

695مستلزمات	تشغيلية2

1500مكافآت	العاملين4

3695اإلجمالي

رابعاً:	وحدة	الجودة
الهدف	الرئيسي	من	وحدة	الجودة	هو	القيام	بدور	متكامل	مع	وحدة	الجودة	في	العمادة	بشطر	الطالب	وذلك	سعياً	لنشر	ثقافة	الجودة	بين	منسوبات	

الجامعة.

أهم	إنجازات	وحدة	الجودة:

كتابة	أخبار	التطوير	والجودة	بالجامعة	واإلعالن	عنها	على	لوحة	العمادة	بشكل	مستمر.. 1

كتابة	حكم	أسبوعية	وتعليقها	على	لوحة	اإلعالنات.		. 2

متابعة	ما	يكتب	في	الصحف	المحلية	عن	فعاليات	الجامعات	السعودية	ووضعها	على	لوحة	اإلعالنات	أمام	جناح	العمادة.. 3

متابعة	فعاليات	الجودة	خارج	الجامعة	وداخلها.. 4

ارسال	عبارات	عن	الجودة	لعضوات	هيئة	التدريس	عن	طريق	البريد	اإللكتروني	للعمادة.. 5
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خامساً:	وحدة	التنسيق	والعالقات	العامة
القيام	بتنسيق	التواصل	مع	عضوات	هيئة	التدريس	ومتابعة	الجانب	االعالمي	لوكالة	 الهدف	الرئيسي	من	وحدة	التنسيق	والعالقات	العامة	هو	

العمادة.

أهم	إنجازات	وحدة	التنسيق	والعالقات	العامة:

إرسال	التهاني	عن	طريق	برنامج	االتصاالت	اإلدارية	الخاص	بالعمادة.. 1

كتابة	أخبار	التطوير	والجودة	بالجامعة	واإلعالن	عنها	على	لوحة	العمادة	بشكل	مستمر.. 2

البريد	. 3 والمباشر	 الجوال	 الهاتف	 اآللي	عن	طريق	 التصحيح	 الدورات	واوراق	 فيما	يخص	 التدريس	 هيئة	 استفسارات	عضوات	 الرد	على	

اإللكتروني	الخاص	بالعمادة.

ارسال	تعميم	ألقسام	الجامعة	وكليات	الفروع	لتزويد	العمادة	بأعضاء	هيئة	التدريس	الجدد	ليتسنى	للعمادة	توزيع	الحقائب	المخصصة	لهم	في	. 4

برنامج	تهيئة	اعضاء	هيئة	التدريس.

صياغة	وتحرير	كافة	االعالنات	المتعلقة	بالفعاليات	التي	قامت	بتنظيمها	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية.. 5

سادساً:	الوحدة	اإلدارية
الهدف	الرئيسي	من	الوحدة	اإلدارية	هو	تنظيم	االتصاالت	اإلدارية	وشؤون	الموظفات	بوكالة	العمادة.

أهم	إنجازات	الوحدة	اإلدارية:

إعداد	التقويم	الدراسي	للعام	1437/1436هـ.. 1

تقسيم	مهام	موظفات	عمادة	التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية.. 2

إرسال	التعاميم	لمنسوبات	العمادة	التي	تخص	الموظفات	اإلداريات.. 3

إعداد	قاعدة	البيانات	الخاصة	بــــــ:. 4

	 عمداء	ووكالء	الوكاالت	والعمادات	)بشطر	الطالبات	والطالب(.	

	 عمداء	ووكالء	الكليات	)بشطر	الطالبات	والطالب(.	

	 رؤساء	ووكالء	ووكيالت	األقسام	)بشطر	الطالبات	والطالب(.	

عمل	نموذج	لتوقيع	المنسوبات	على	العلم	بالتعاميم	في	حال	طلب	مكتب	عميدة	الدراسات	الجامعية	ذلك.	. 5
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إعداد	دليل	اإلجراءات	اإلدارية	يشمل	إجراءات	طلب	طباعة	مطبوعات،	أو	طلب	عمل	األختام.	. 6

اإلدارية	. 7 االتصاالت	 مركز	 مدير	 طلب	 على	 بناًء	 العمادة	 لوكاالت	 التابعة	 للجهات	 اإلدارية	 المنظومة	 في	 األداء	 لتطوير	 استبانتين	 عمل	

واألرشفة	اإللكترونية	وهي:	

	 استبانة	لتحديد	إيجابيات	وسلبيات	برنامج	االتصاالت	اإلدارية	واألرشفة	اإللكترونية.	

	 استبانة	لتطوير	األداء	في	المنظومة	اإلدارية	للجهات	التابعة	لوكاالت	العمادة.	

متابعة	توفير	المستلزمات	المكتبية	بالعمادة.. 8

تنسيق	استالم	وتسليم	أوراق	التصحيح	اآللي	لعضوات	هيئة	التدريس.. 9

إعداد	قاعدة	البيانات	الخاصة	بالعضوات	الالتي	استخدمن	بطاقات	التصحيح	اآللي.. 10

إعداد	تقرير	إحصائي	لتوزيع	أوراق	التصحيح	اآللي	على	النحو	التالي:. 11

جدول	رقم	)4	ــ	21(	إحصائية	توزيع	اوراق	التصحيح	اآللي	

النسبة	المئويةعدد	أوراق	التصحيح	اآلليالكليةم

29%22427كلية	الدعوة1

18%14050كلية	الشريعة2

22%17016كلية	العلوم	االجتماعية3

8%6322كلية	التربية4

5%4216كلية	االقتصاد	والمالية	اإلسالمية5

1%450كلية	العلوم	التطبيقية6

0%286كلية	الحاسب	اآللي7

17%12945كلية	اللغة	العربية8

77712المجموع
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الباب	الخامس
البحث	العلمي	والمكتبات	والمجالت	العلمية





الفصل	األول
المعاهـــد	البحثيـــة





207

معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة

مقدمة
»إن	المعهـد	يقدم	تلك	الجهـود	بعون	المولـى	عـز	وجـل	ثم	بدعـم	متواصـل	واهتمام	شخصـي	من	والة	األمر.	حفظهم	هللا	ـ	ومن	كافة	المسؤولين	

في	األجهزة	المعنية	بقضايا	الحج	وخدماته«.

رسالة	المعهد
تقديم	دراسات	وبرامج	بحثية	واستشارية	وتدريبية	وخدمات	للمجتمع،	تسعى	لتطوير	منظومة	متكاملة	ومستدامة	للحج	والعمرة	والزيارة	تحقيقا	

للمقاصد	الشرعية.

أهداف	المعهد
يسعى	المعهد	لتحقيق	األهداف	التالية:	

	 لمختلف	أنواع	اإلحصائيات	والحقائق،	ومن	ثَم	عمل	نموذج	محاكاة		 تأسيس	بنِك	للمعلومات	عن	الحج	والعمرة	يكون	مرجعاً	علمياً	شامالً	

حسابي	لمختلف	عمليات	الحج،	مما	يساعد	كثراً	على	التخطيط.	

	 المكرمة		 للحج	ومكة	 التاريخية	 والمخطوطات	 والخرائط،	 والوثائق،	والصور	واألفالم	 بالدراسات	 متكامٍل	 تاريخي	 بناء	سجٍل	 العمل	على	

والمدينة	المنورة.

	 المحافظة	على	البيئة	كما	خلقها	هللا	تعالى	في	المناطق	المقدسة	والبيئة	اإلسالمية	بمكةَ	المكرمة	والمدينِة	المنورة.	

	 تطوير	الخدمات	والمرافق	المقدمة	في	الحج	والعمرة	والزيارة	ورفع	كفاءتها	التشغيلية.	

نشأة	المعهد
في	جمعِ	 تركزت	جهودُها	 بجدة،	 العزيز	 الملك	عبد	 بجامعة	 أُنشئْت	عام	1395هـ	 بحثيٍة	 من	وحدةٍ	 المعهدُ	 تطور	 المديدة	 خالل	سنواِت	عمره	

عن	 ومتكاملةً	 واضحةً	 لتكوين	صورةً	 بها،	 المتعلقة	 والمرافق	 والخدمات	 والحجيج،	 الحجِ	 جوانب	 مختلف	 من	 المفصلة	 والبيانات	 المعلومات	

األوضاع	السائدة،	ومن	ثَم	تطوير	إيجابياتها،	والتغلب	على	سلبياتها،	إلى	أن	أصبح	مركزاً	ألبحاث	الحج	في	عام	1401هـ،	ووجهةً	استشاريةً	وفنيةً	

للجنة	الحج	العليا،	ولجميعِ	الجهات	العاملة	في	موسم	الحج،	ثُم	صدرت	الموافقةُ	السامية	الكريمة	بنقل	المركز	إلى	جامعة	أم	القرى	بمكة	المكرمة	

عام	1403هـ،	وربطه	بلجنة	إشراٍف	عليا	يترأسها	صاحب	السمو	الملكي	وزير	الداخلية	رئيس	لجنة	الحج	العليا،	وعضوية	وزير	التعليم،	ومعالي	

وزير	الحج.	
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وفي	عام	1418هـ	صدرت	الموافقةُ	السامية	بتغير	اسم	»مركز	أبحاث	الحج«	إلى	»معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج«.	وفي	خطوةٍ	

أخرى	نحو	عهٍد	جديٍد،	وأفٍق	أرحب،	ورؤيٍة	أشمل	صدرت	الموافقة	السامية	في	عام	1433هـ	بتغير	اسم	المعهد	من	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	

ألبحاث	الحج	إلى	»معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة«.	

ولقد	كانت	مدينةُ	رسوِل	هللاِ	ــ	صلي	هللا	عليه	وسلم	ــ	من	ضمن	اهتمامات	المعهد	منذ	نشأته،	حيث	تم	إنشاُء	وتأسيس	فرعٍ	دائٍم	للمعهد	بالمدينة	

المنورة	يهتم	بأبحاث	الزيارة	والمدينة	المنورة،	وشهد	فرع	المدينة	كذلك	عدداً	من	خطوات	التطوير.

ما	يميز	المعهد
لقب	خادم	الحرمين	الشريفين:	يُعَدُّ	ارتباط	اسم	المعهد	بلقب	خادم	الحرمين	الشريفين(	)بالموافقة	السامية	عام	1418هـ(	دعماً	معنوياً	ومكانة	. 1

مرموقة،	تعينه	على	التواصل	والتعاون	مع	الجهات	الحكومية	واألهلية.

لجنة	اإلشراف	العليا:	يرأس	صاحب	السمو	الملكي	وزير	الداخلية	ورئيس	لجنة	الحج	العليا،	لجنة	إشرافيه	عليا	تضم	في	عضويتها	وزير	. 2

التعليم،	ومعالي	وزير	الحج،	تشرف	على	أعمال	المعهد،	وتوجه	سياساته،	وتدعم	تطبيق	توصياته	بالموافقة	السامية	عام	1403هـ.

الخبرة	البحثية	المتراكمة:	يُعَدُّ	المعهد	بيت	خرة	لما	يتمتع	به	من	خرة	بحثية	متراكمة	من	خال	تنفيذه	لعدد	من	الدراسات	والبرامج	المهمة	. 3

وحلقات	العمل	ذات	الصلة	بالحج	والعمرة	والزيارة.

التخصص:	المعهد	هو	الجهة	المتخصصة	في	أبحاث	الحج	والعمرة	والزيارة.. 4

شرف	مجال	الخدمة:	عمل	المعهد	في	خدمة	ضيوف	الرحمن	واألماكن	المقدسة	شرف	وعبادة.. 5

مرجع	علمي	ومصدر	معلوماتي	وإحصائي	للحج	والعمرة:	يعد	المعهد	مرجعاً	علمياً	شامالً	لمختلف	أنواع	المعلومات	واإلحصاءات	والحقائق	. 6

المتعلقة	بالحج	والعمرة.

سجل	إعالمي	وتاريخي:	يمتلك	المعهد	سجالً	إعالمياً	وتاريخياً	يحوي	الدراسات	والوثائق	والصور	واألفالم	والخرائط	والمخطوطات	التاريخية	. 7

للحج	والعمرة	ومكة	المكرمة	والمدينة	المنورة	والمشاعر	المقدسة.

جهة	استشارية	للقطاع	العام	والخاص:	يتيح	نظام	التعليم	العالي	تقديم	المعهد	للخدمات	االستشارية	للقطاعين	العام	والخاص.. 8

ملتقى	أبحاث	الحج	والعمرة	والزيارة:	موافقة	ملكية	لعقد	ملتقى	سنوي	ألبحاث	الحج	والعمرة	والزيارة	يُجره	المسؤولون	والمختصون.	حيث	. 9

تعرض	وتنر	به	أبحاث	علمية	محكمة.

الموقع	الجغرافي	والمقر	الجديد:	يقع	المقر	الرئيس	للمعهد	بمكة	المكرمة،	وله	فرع	بالمدينة	المنورة،	ومراكز	ميدانية	بالمشاعر	المقدسة،	. 10

ويتيح	مقر	المعهد	الرئيسي	الجديد	بالعابدية	التوسع	في	عدد	الباحثين	والمعامل	البحثية	واستخدام	أحدث	التقنيات.
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منهجية	عمل	المعهد
يعتبُر	المعهدُ	جهةً	بحثيةً	استشارية	تُقدم	نتائَج	أبحاثها	للجهات	المعنية؛	للوقوف	عليها	واألخذ	بها	ــ	إن	رأت	ذلك	ــ	ويعتني	المعهدُ	بكل	ما	يخدم	

الحاج	والمعتمر	والزائر،	وتستمر	أبحاثُه	ودراساتُه	ُطوال	العام،	وتصُل	هذه	الدراسات	إلى	ذُروتها	خالل	موسمي	رمضان	والحج،	حيُث	يتواصل	

العمُل	على	َمدار	الساعة،	ويسعى	المعهدُ	خالل	هذه	المواسم	إلى	استقطاب	عدٍد	كبيٍر	من	الباحثين	وطالب	الجامعات؛	للمشاركة	في	أعمال	األبحاث	

والدراسات	المطلوبة.	كما	يُعد	المعهدُ	الرافدَ	الرسمَي	للمعلومات	الخاصة	بالحج	والعمرة	والمدينتين	المقدستين،	والمشاعر	المقدسة	للجهات	ذات	

تنفيذ	األبحاث	من	خالل	 االختصاص.	ويلتزُم	المعهدُ	في	البحث	العلمي	بالمناهج	العلمية	وأدواتها	من	استقراٍء،	أو	تجريب	أو	قياٍس،	وتتم	آليةُ	

تَلقي	مقترحات	المشاريع	البحثية،	ومن	ثَم	تحكيمها	من	قبل	اللجان	العلمية	المختصة	إلقرارها	ودعمها،	وبعد	ذلك	يتُم	تقديُم	التقارير	النهائية	لهذه	

األبحاث.	ويُعتبر	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	هو	المعهد	المعتمد	على	مستوى	العالم	الذي	يهتُم	بالدراسات	والمشاريع	

المتعلقة	بتطوير	الخدمات	والمرافق	المقدمة	في	منظومِة	الحج	والعمرة،	والمدينتين	المقدستين،	والمشاعر	المقدسة،	وما	يرتبط	بهما	من	مجاالٍت	

تخطيطيٍة،	وهندسيٍة،	وتقنيٍة،	وبيئيٍة	وطبيعيٍة،	وإدارية	إنسانيٍة	وإعالميٍة	وتوعويٍة	ومعلوماتيٍة.

وتتميُز	أبحاُث	الحج	بصعوباتها؛	نظراً	ألنها	تعتمد	على	أيام	معدودة	محددة	من	العام	لجمع	المعلومات،	وإجراِء	القياسات،	ودراسة	شرائَح	متباينة	

من	األجناس	واللغات	والمستويات،	سواًء	كان	ذلك	في	موسم	الحج،	أو	موسم	العمرة	خاصةً	في	شهر	رمضان،	ومن	ثَم	تبرُز	أهميةُ	عامل	الوقت	

في	مثل	هذه	األبحاث	والدراسات،	مما	يتطلُب	عدداً	من	الكفاءات	العلمية	المؤهلة.

النشاط	البحثي	والتفاعلي	لكافة	أقسام	المعهد	خالل	العام	الجامعي	1437/1436هـ
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جدول	رقم	)5	ــ	1(	األبحاث	المنجزة	بالمعهد	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

الباحث	الرئيسيالمحورعنوان	البحثم

اإلحصاءات	الديموغرافية	للمعتمرين1

إدارية	وإنسانية

أ.د.	محمود	أحمد	الجمل

تحديد	المستوى	االقتصادي	ــ	2
د.	إبراهيم	علي	الخالدياالجتماعي	ألحياء	مدينة	مكة	المكرمة

3
األبعاد	االجتماعية	واالقتصادية	للباعة	
الجائلين	بالمنطقة	المركزية	في	المدينة	

المنورة	
أ.د.	عبدهللا	عبدالرحمن

احتياجات	المعتكفين	في	المسجد	4
أ.د.	عبدهللا	عبدالرحمنالحرام	

5
تطبيق	نظام	)الحاسب(	على	مطابخ	
اإلعاشة	بمكة	المكرمة	والمشاعر	

المقدسة

البحوث	البيئية	والصحية

أ.د.	أسامة	على	عطا	هللا

6
العوامل	المؤثرة	على	جودة	المياه	
المعبأة	بمكة	المكرمة	والمشاعر	

المقدسة
د.	عاطف	محمد	فتحي

د.	بسام	بن	حسين	مشاطتعظيم	االستفادة	من	اإلطعام	الخيري7

تقييم	نظام	النقل	الترددي	بين	المسجد	8
الحرام	وموقفي	النوارية	والشرائع

عمرانية	والهندسية

د.	خالد	بن	عبدالرحمن	أسره

منظومة	اللوحات	االلكترونية	في	مكة	9
م.	عبدهللا	فودةالمكرمة

ضبط	تفويج	الحجاج	لجسر	الجمرات	10
د.	محمد	ادريس)دراسة	عمرانية(
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جدول	رقم	)5	ــ	2(	الدراسات	والبرامج	المستمرة	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

الباحث	الرئيسيالمحورعنوان	البرنامج

تقدير	معدالت	التضخم	في	مكة	المكرمة	موسم	العمرة	)مؤشر	أسعار	1
المعتمر(

إدارية	وإنسانية

د.	مخلص	عبدهللا	ركابي

د.	مخلص	عبدهللا	ركابيتقدير	معدالت	التضخم	في	مكة	المكرمة	موسم	الحج	)مؤشر	أسعار	الحاج(2

د.	إبراهيم	علي	الخالديتحديد	المستوى	االقتصادي	ــ	االجتماعي	ألحياء	مدينة	مكة	المكرمة3

أ.د.	عبدهللا	عبدالرحمنرصد	الظواهر	السلبية	في	المسجد	الحرام	موسم	رمضان	4

أ.د.	عبدهللا	عبدالرحمنرصد	الظواهر	السلبية	في	الحرمين	الشريفين	موسم	الحج5

السجل	العلمي	والتاريخي	لماء	زمزم6

بيئية	وصحية

د.	بسام	حسين	مشاط

7

رصد	عناصر	الطقس	وجودة	الهواء:	
)رصد	عناصر	الطقس	ــ	رصد	جودة	الهواء	ــ	رصد	اإلشعاع	الشمسي	ــ	
إنشاء	المؤشر	الحراري	لمدينة	مكة	المكرمة	ــ	تحديد	نسب	مصادر	نوعية	

الهواء(

د.	تركي	محمد	حبيب	هللا

د.	صفوت	صالح	جبرتقييم	المخاطر	الطبيعية:	)متابعة	السيول	ــ	متابعة	االنهيارات	الصخرية(8

تطوير	إدارة	النفايات	الصلبة:	)تقليل	النفايات	الصلبة	الناتجة	في	مساكن	9
المعتمرين(

د.	عبد	هللا	فيصل	محمود	
السباعي

10
صحة	المعتمرين	والزوار:	)متابعة	االحصائيات	الصحية	ــ	رصد	

االمراض	التنفسية	ــ	تقييم	تأثير	الهواء	الداخلي	لبيئة	مستشفيات	مدينة	مكة	
المكرمة(

د.	عمر	بشير	أحمد

مؤشرات	أداء	مشروع	المملكة	العربية	السعودية	لإلفادة	من	لحوم	الهدي	11
واألضاحي	)رصد	مخلفات	المجازر(

أ.د.	إبراهيم	حسين	عبد	
الرحيم
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الباحث	الرئيسيالمحورعنوان	البرنامج

د.	محمد	إدريسخارطة	الخطة	التشغيلية	للمنطقة	المركزية12

د.	هتان	بن	أيوب	فلمبانحركة	المركبات	على	طريق	مكة	المكرمة	ــ	جدة	السريع13

د.	محمد	إدريسمتابعة	حركة	الحشود	في	مكة	المكرمة	والمدينة	المنورة14

أ.	د.	أحمد	البدويحركة	المركبات	والمشاة	أثناء	االفاضة	من	عرفات	إلى	مزدلفة	15

د.	محمد	باضبعانمتابعة	نقل	الحجاج	باستخدام	الحافالت	الترددية	في	المشاعر	المقدسة16

د.	محمد	إدريسمتابعة	تشغيل	جسر	الجمرات17

أ.	د.	أحمد	البدويتقييم	تشغيل	قطار	المشاعر	المقدسة18

د.	خالد	أسرهالخرائط	االرشادية	في	مكة	المكرمة	والمدينة	المنورة19

د/	محمد	باضبعاندورات	تدريب	السائقين20

د.	عثمان	بكر	قزازاإلعالمالتوثيق	االعالمي21

تطوير	منظومة	معلوماتية	متكاملة	لدعم	متخذي	القرار	في	مجال	الحج	22
والعمرة

المعلومات

د.	محمد	بن	صديق	عمر	
نجوم

أ.د.	محمود	أحمد	الجملاإلحصاءات	الديموغرافية	للمعتمرين23

أ.د.	محمود	أحمد	الجمل		دراسة	أزمنة	انتظار	الحجاج	في	مراحل	القدوم	في	المنافذ	الجوية	1437هـ24
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جدول	رقم	)5	ــ	3(	األبحاث	المنشورة	بالمجالت	والمؤتمرات	العربية	واألجنبية	خالل	العام	الدراسي	
1437/1436هـ

No. Title Author	Names Branch Journal	Name Volume-	Issue-	Pages Int. Ranking

1

The	social	behavior	and	
spreading	of	infectious	
diseases	in	developing	

countries such Brucellosis

Ibrahim	H.A.	Abd	
El-Rahim

En
vi
ro
nm

en
ta
l 25th	Conference	

of	The	
International 
Environmetrics	

Society

November	21	-	25,	2015
United	Arab	Emirates	

University
Al-Ain,	United	Arab	

Emirates

International 
Conference

2
Characterization	of	

Atmospheric	Aerosols	in	
Makkah

Atef	M.F.	
Mohammed,	Said	
Munir, Turki. M. 
Habeebullah

International 
Journal	of	

Agricultural	and	
Environmental	
Research	)ijaaer(

1)1(:	117-,	December,	
2015

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

3

Application	of	Adms-
Urban	in	The	Holy
City	of	Makkah	–	

Modelling
Particulate	Matters	)Part-1(

Said	Munir,	
Turki	M.A.	
Habeebullah,	
Safwat	S.	Gabr,
Essam	Morsey,	
Atef	M.F.	

Mohammed,	
Waleed	Abou	El-

saoud

International 
Journal	of	

Agricultural	and	
Environmental	
Research	)ijaaer(

1)1(:	3039-,	December,	
2015

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

4

Application	of	Adms-
Urban	in	The	Holy	City	
of	Makkah	–	Modelling	
Particulate	Matter	)Part-2(

Said	Munir,	
Turki	M.A.	
Habeebullah,	
Safwat	S.	Gabr,
Essam	Morsey,	
Atef	M.F.	

Mohammed,	
Waleed	Abou	El-

saoud

International 
Journal	of	

Agricultural	and	
Environmental	
Research	)ijaaer(

2)1(:	2431-, March, 
2016

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(
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No. Title Author	Names Branch Journal	Name Volume-	Issue-	Pages Int. Ranking

5
Air	Pollution	In	Saudi	

Arabia	-	Spatial	Variations	
of	PM10	in	Makkah	)Ksa(

Atef	M.F.	
Mohammed,	Turki	
M.	Habeebullah	
Essam	A.	Morsy

International 
Journal	of	

Agricultural	and	
Environmental	
Research	)ijaaer(

Int.	J.	Agric.	Environ.	
Res.	2)2(:	116128-, 

June, 2016

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

6

The	impact	of	importation	
of	live	ruminants	on	the	
epizootiology	of	foot	and	
mouth	disease	in	Saudi	

Arabia

Ibrahim	H.A.	Abd	
El-Rahim,	A.H.	
Asghar,	A.M.	

Mohamed		&	S.M.	
Fat’hi

The	Scientific	and	
Technical	Review	

of	the	OIE

accepted	for	publication	
in	Volume	35	)3(	
December,	2106

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(	
impact	
factor	

2014:2015/ 
0.91(

7

Characterization	of	Street	
Dust	Nearby	the	Holy	
Mosques	in	Ramadan	
and	Hajj	Seasons,	Saudi	

Arabia.

Awad,	A.H.,	
Ibrahim,	Y.H.,	
Munir,	S.,	

Habeebullah,	
T.M.,	Elmorsy,	

T.H.

EnvironmentAsia 2016.	9)2(:	19-. ISI/Scopus

8
Analysing	the	temporal	
trends	in	the	ratios	of	
PM2.5/PM10	in	the	UK

Said	Munir Aerosols	and	Air	
Quality	Research Accepted,	July	2016 ISI/Scopus

9

Spatiotemporal	Analysis	
of	PM2.5	in	Saudi	Arabia	
Using	Remote	Sensing	

Data

Said	Munir,		
Safwat	

Gabr,	Turki	
Habeebullah,	
Mamoun	A.	

Janajrah

The	Egyptian	
Journal	of	Remote	
Sensing	Space	

Sciences

Accepted	June	2016 ISI/Scopus

10

Analysing	PM2.5	and	its	
association	with	PM10	and	
meteorology	in	the	arid	
climate	of	Makkah,	Saudi	

Arabia

Said	Munir,	Turki	
M.	Habeebullah,	

Atef	M.F.	
Mohammed,	

Essam	A.	Morsy,	
Mohammad	

Rehan,	Kawsar	Ali

Aerosols	and	Air	
Quality	Research Accepted,	August	2016 ISI/Scopus

IF 2.5
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No. Title Author	Names Branch Journal	Name Volume-	Issue-	Pages Int. Ranking

11

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
British Journal 
of	Medicine	&	

Medical Research

2016;	11)11(:	15-

12

Prevalence	of	ESBL	
genes	of	Pseudomonas	

aeruginosa	strains	isolated	
from	Makkah	hospitals,	

Saudi	arabia

Omar	B	
Ahmed,	Atif	H	
Asghar,	Fayez	S	

Bahwerth

European Journal 
of	Biology	and	
Medical	Science	

Research

2015;3)6(:1218-.

13

Evaluation	of	ELISA	test	
as a rapid screening tool 
for	detection	of	Johne’s	
disease	among	suspected	

small	ruminants	in	
Makkah,	KSA

Ghada	A.	Abou	
El-Ella,	Ibrahim	
H.A.	Abd	EL-
rahim,	Omar	B.	

Ahmed

Assiut	Vet.	Med.	
J.

61)146(:602015 ,70-

14

Bacterial	profile	and	
antimicrobial	susceptibility	
pattern	of	urinary	tract	
infection	in	Khartoum,	

Sudan

Omar	B	Ahmed
International 

Journal	of	Current	
Research

2015;7)11(:22344-
22347

15

Efficacy	of	three	
disinfectant	agents	against	
contaminating	pathogens	
isolated	from	public	toilets

Omar	B	
Ahmed	and	

Bassam	H.	Mashat

Global	Advanced	
Research Journal 
of	Medicine	and	
Medical	Sciences

2015;	4)11(:	473476-.

16

Quality	Evaluation	of	
Three	Sudanese	Sorghum	
Cultivars	for	)Asida(	

Porridge Making

Saifeldin	
Mohamed	Khair	
Abdelrahim,	
Hassan	A.	

Mudawi	,	Omar	
Bashir	Ahmed

International 
Journal	of	Life	

Sciences	Research

2016;	4:	)1(:	133137-.
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No. Title Author	Names Branch Journal	Name Volume-	Issue-	Pages Int. Ranking

17 Profile	of	Bacterial	
conjunctivitis	in	Sudan

Omar	B	Ahmed,	
Elsadig M 
Hamdan

Sch.	J.	App.	Med.	
Sci.

2016;	4)4B(:12171221-.

18

Incidence and antibiotic 
susceptibility	pattern	of	
Pseudomonas	aeruginosa	
isolated	from	inpatients	in	
Two	Tertiary	Hospitals.

Omar	B	Ahmed
Clinical 

Microbiology	
Clin Microbiol

2016,	5:2

19

Highly	Sensitive	and	
Selective	In-Situ	SERS	
Detection	of	Pb2+,	

Hg2+,	and	Cd2+	Using	
Nanoporous		Membrane	
Functionalized	with	CNTs

Mohamed	Shaban		
and	A.	R.	Galaly Scientific	Reports 6:25307		)2016( ISI,	Socups

IF 5.58

20

Timing	stability	
enhancement	of	an	Erbium	
Doped	mode	locked	Fiber	
Laser	using	SESAM	

mirror

G.	Afifi	,	M.	Atta	
Khedr	,Y.	Badr	
,	M.	Danailov	,	
P.	Sigalotti	,	P.	
Cinquegrana , 

M.B.	Alsous		and		
A.R.	Galaly

Optical Fiber 
Technology 29	)2016(74 ISI,	Scopus

IF 1.3

21 Gap	Mesh	Wire	Control		
on	Nano-Particles	Growth

Ahmed	Rida	
Galaly

Journal	of	Modern	
Physics

6)2015(:
1162 - 1170

IPRJ
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

22
The	Edge	Effect	on	the	
EEDF	Measurements	of	
Magnetized	DC	Plasma

Ahmed	Rida	
Galaly,	M.	A.	

Khedr

British	Journal	of	
Applied	Science	
&	Technology

11)3(	)2015(
1 - 14

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

23

Similarity	of	Gas	
Percentage	and	Strength	
of	Magnetic	Field	on	the	
Electrical	Characteristics	
Control	of	dc	Plasma

Ahmed	Rida	
Galaly,

British	Journal	of	
Applied	Science	
&	Technology

13)2(	)2016(112-
IPRJ 

)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(
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24

Ground	Penetrating	
Radar	And	2D	Electric	
Resistivity	Studies	For	
Tracing		Hydrocarbon	
Leakage	Site,	Close	To	
Abha	City:	A	Case	Study

Fathy	shaaban	
, Turki M. 
Habeebulla,	

Essam	A.	Morsy		
and	Safwat	Gabr

Arabian	journal	of	
Geoscience Accepted IF 1.224

25

Automated,	manual	
lineaments	extraction	
and	geospatial	analysis	
for	Cairo-Suez	district	
)Northeastern	Cairo-
Egypt(,	using	remote	
sensing	and	GIS

Waleed	A.	El-
Saud;	El-Sawy	K.	
El-Sawy	;	Atef,	
M.	Ibrahim	;	

Mohamed	A.	El-
Bastawesy

Int.	J.	of	
Innovative	
Science,	

Engineering and 
Technology

Vol. 2, issue 5, 2016. pp 
491 - 500

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

26

Detection	of	land	use	and	
land	cover	changes	for	
New	Cairo	Area,	using	
remote	sensing	and	GIS

Waleed	A.	El-
Saud;	El-Sawy	K.	
El-Sawy	;	Atef,	
M.	Ibrahim	;	

Mohamed	A.	El-
Bastawesy	

Int.	J.	of	Science	
and Research

Vol. 5, issue 2, 2016. pp 
1186 - 1193

IPRJ 
)Int.	Peer	
Reviewed	
Journal(

27

Sentiment	Analysis	
Methodology	of	Twitter	
Data	with	an	application	

on	Hajj	season

Mahmoud	
Elgamal

In
fo
rm
at
io
n International 

Journal	of	
Engineering 
Research	&	

Science)IJOER(

volume-2,	issue-1,	
January-2016.

28
Forecasting	the	Number	
of	Muslim	Pilgrims	Using	

Fuzzy	Time	Series

Mahmoud	
Elgamal

International 
Journal	of	

Engineering 
Research	&	

Science)IJOER(

volume-2,	issue-1,	
January-2016
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جدول	رقم	)5	ــ	4(	ورش	عمل	نظمها	أو	شارك	بها	منسوبو	المعهد	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

نوع	المشاركةتاريخ	ومكان	االنعقادالجهة	المنظمةالمحورعنوان	ورشة	العملم
)تقديم	ورقة/حضور(

1
أدوات	البحث	العلمي	
باستخدام	الحاسب	

اآللي

إدارية	
وإنسانية

قسم	البحوث	االدارية	
تقديم1437/2/11هـواالنسانية

2
تطبيقات	على	أدوات	
البحث	العلمي	باستخدام	

الحاسب	اآللي

قسم	البحوث	االدارية	
تقديم1437/2/25هـواالنسانية

3
ورشة	عمل	لشركات	
ومؤسسات	حجاج	

الداخل

معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين

الخيمة	البحثية	
19	القعدة	1437هـ

عرض	مرئي	لتقييم	
برنامج	الحج	منخفض	

التكلفة

دورة	الملكية	الفكرية	4
والسرقات	االدبية		

عمادة	البحث	العلمي	في	
حضور1437/2/18هـ	جامعة	أم	القرى

5

تطوير	منظومة	إدارة	
النفايات	الصلبة	

بمخيمات	حجاج	الداخل	
بمشعر	منى

بيئية	
وصحية

معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين	ألبحاث	الحج	
والعمرة	بالتعاون	مع	
المجلس	التنسيق	لحجاج	

الداخل

1437/6/13هـ	قاعة	
بالتسو	لالحتفاالت	
والمؤتمرات	بجدة

تقديم	عرض	بعنوان	
تطوير	منظومة	إدارة	
النفايات	الصلبة	
بمخيمات	حجاج	
الداخل	بمشعر	منى

6
ورشة	مخرجات	

أبحاث	الحج	والعمرة	
بالمعهد

معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين	ألبحاث	الحج	

والعمرة
جمادي	االولى	1437

عرض	األبحاث	
المنجزة	خالل	
موسمي	الحج	
والعمرة
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نوع	المشاركةتاريخ	ومكان	االنعقادالجهة	المنظمةالمحورعنوان	ورشة	العملم
)تقديم	ورقة/حضور(

7
اهم	المشاكل	والتحديات	
التي	تواجه	المطابخ	
اثناء	الحج	والعمرة

معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين	ألبحاث	الحج	
والعمرة	بالتعاون	مع	
اإلدارة	العامة	لصحة	
البيئة	في	أمانة	العاصمة	

المقدسة	
أصحاب	المطابخ	
ومؤسسات	اإلعاشة	

تقديمجمادي	االولى	1437

ورشة	عمل	تطبيق	8
أسس	الجودة	بالمعهد

معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين	ألبحاث	الحج	
والعمرة	بالتعاون	مع	
مكتب	العالمية	للجودة

مشاركةجمادي	االولى	1437

جمادي	الثاني	1437هـ	وزارة	الحج	خدمات	9
فندق	الهوليداي	ان	ـ	جدة

تقديم	عرض	بعنوان	
تطوير	منظومة	إدارة	
النفايات	الصلبة	
بمشعر	منى

10

 Netzsch	«
 Complete

 Thermal	Analysis
»solutions

بشركة	نيزك	وشركة	
NETZSCH

بفندق	موفنبيك	ـ	جدة
21	جمادى	األول	

1437هـ
مشاركة

التنمية	الزراعية	11
مشاركة1437/5/29هـ.وزارة	الزراعةتطلعات	وتحديات	

12

شركة	عبد	المحسن	
السلطان	للتجارة	
والمقاوالت	بالدمام	
لالطالع	على	
مستجدات	اجهزة	
الرصد	البيئي.

مشاركة1437/2/5مقر	الشركة	بالدمام
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نوع	المشاركةتاريخ	ومكان	االنعقادالجهة	المنظمةالمحورعنوان	ورشة	العملم
)تقديم	ورقة/حضور(

13

زيارة	شركة	المستقبل	
بجدة	لالطالع	على	
مستجدات	اجهزة	
الرصد	البيئي.

مشاركة1437/3/5مقر	الشركة	بجدة

14

زيارة	أمانة	العاصمة	
المقدسة	»لعرض	
امكانية	التعاون	في	
مجال	الرصد	البيئي«

مشاركة1437/3/10أمانة	العاصمة	المقدسة

15

زيارة	شركة	البلد	
األمين	لبحث	»سبل	
التعاون	في	المجال	
البيئية	المختلفة«

مشاركة1437/11/25شركة	البلد	األمين

16

مخرجات	أبحاث	الحج	
والعمرة	ودورها	في	
تطوير	الخدمات	»	
دراسة	أزمنة	انتظار	
الحجاج	في	مراحل	
القدوم	في	المنافذ	

الجوية	»

معلومات
معهد	خادم	الحرمين	
الشريفين	ألبحاث	الحج	

والعمرة

1437/5/13هـ	بمقر	
تقديم	المعهد	بالعزيزية

17

تنظيم	وتسهيل	الصالة	
في	الروضة	وزيارة	
قبر	الرسول	-صلى	هللا	

عليه	وسلم

إمارة	منطقة	المدينة	
المنورة

1437/5/22هـ
بمكتب	سمو	أمير	منطقة	
المدينة	المنورة	بأمارة	
منطقة	المدينة	المنورة

حضور	

18

دورة	كتابة	مقترح	
بحثي	ناجح	للتقديم	
لبحث	مدعوم	من	
عمادة	البحث	العلمي

عمادة	البحث	العلمي	في	
حضور1437/2/20هـ	جامعة	أم	القرى
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نوع	المشاركةتاريخ	ومكان	االنعقادالجهة	المنظمةالمحورعنوان	ورشة	العملم
)تقديم	ورقة/حضور(

دورة	النشر	العلمي	19
الدولي

عمادة	البحث	العلمي	في	
حضور1437/2/24هـ	جامعة	أم	القرى

20
دورة	البحث	العلمي	
في	قواعد	البيانات	

األكاديمية

عمادة	البحث	العلمي	في	
حضور1437/2/26هـ	جامعة	أم	القرى

جدول	رقم	)5	ــ	5(	بــراءات	االختراع	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

Name	Docket NoPatent.المحوراسم	طلب	براءة	االختراعم

1
نظم	وأجهزة	وطرق	للكشف	ومكافحة	

وإبادة	اآلفات	
ية	)أ.د.	إبراهيم	حسين	أحمد	عبدالرحيم(

بيئ
حية

ص
2015010600001و

-325159-447875US(
)PROV-8-325159

 SYSTEMS,	APPARATUSES	AND
 METHODS	FOR	PEST	DETECTION

AND	EXTERMINATION

2
حاوية	تجميد	متنقلة	

)أ.د.	إبراهيم	حسين	أحمد	عبدالرحيم	
وآخرون(

2015041900002
)RIPLLC030.073US1(Portable	freezer	with	divider
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جدول	رقم	)5	ــ	6(	المشاركة	في	المؤتمرات	والندوات	والمعارض	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

التاريخ اسم	المؤتمر اسماء	الباحثين

ور
مح
ال

اسم	البحث/نوع	المشاركة م

 20-22	جماد
اآلخر	1437هـ

 المنتدى	الحضري
األول	بالرياض د.	أحمد	هاللي

نية
سا
وإن
ية	
ار
 إد

مؤشرات	ازدهار	المدن	السعودية 1

 17-18	شعبان
1437هـ ملتقى	ابحاث	الحج	16 أ.د.	عبدهللا	عبدالرحمن

 االبعاد	االجتماعية	واالقتصادية	للباعة
 الجائلين	بالمنطقة	المركزية	في	المدينة

المنورة
2

 25	جماد	األخر
1437هـ

 ملتقى	أمانة	العاصمة
 المقدسة	للجودة	والتميز
في	الخدمات	البلدية

د.	عبدهللا	بن	فيصل	السباعي
حية

ص
	و
ئية
بي  تقييم	جودة	وتميز	ادارة	النفايات

 الصلبة	بمدن	المملكة	العربية
 السعودية	باستخدام	مؤشر	إدارة

	ISWM	النفايات	المستدامة	المتكاملة
)المشاركة	بورقة(

3

 مكة	المكرمة	ـ
 17-18	شعبان
1437هـ

 لملتقى	العلمي	السادس
 عشر	ألبحاث	الحج
والعمرة	والزيارة

 د.	عصام	مرسي،	د.	عبدهللا	بن
فيصل	السباعي

 معدل	تولد	النفايات	وتصنيفها	بإسكان
 الزائرين	بالمدينة	المنورة	1436هـ

))المشاركة	بمعلقة
4

 أبها	جامعة
الملك	خالد
29-27

  1437/5هـ

 المؤتمر	السعودي
 األول	للبيئة

 »االستغالل	األمثل
»للموارد	الطبيعية

أ.	د.	فتحي	شعبان  تلوث	المياه	الجوفية	بالمواد
	)الهيدروكربونية	)المشاركة	بورقة 5
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 أبها	جامعة
الملك	خالد
29-27

  1437/5هـ

 المؤتمر	السعودي
 األول	للبيئة

 »االستغالل	األمثل
»للموارد	الطبيعية

استكشاف	المياه	الجوفية	بوادي	ثول- د.	عصام	مرسي
	)جدة	)المشاركة	بورقة 6

 أبها	جامعة
الملك	خالد
29-27

  1437/5هـ

 المؤتمر	السعودي
 األول	للبيئة

 »االستغالل	األمثل
»للموارد	الطبيعية

د.	سيد	منير  نمزجه	األتربة	العالقة	الدقيقة	بمكة
)المكرمة	)المشاركة	بورقة 7

 مكة	المكرمة	ـ
 17-18	شعبان
1437هـ

 لملتقى	العلمي	السادس
 عشر	ألبحاث	الحج
والعمرة	والزيارة

د.	محمد	صديق	ياسين

ت
وما
معل  تنظيم	الدخول	إلى	باب	السالم	بالمسجد

 النبوي	خالل	أوقات	الذروة	باستخدام
)المحاكاة	)المشاركة	بورقة

8

 الرياض	مدينة
 الملك	عبد
 العزيز	للعلوم
والتقنية

 6-9	نوفمبر 
2016

 المؤتمر	الدولي	الرابع
في

)Big	Data	
Analysis	2016(

أ.د.	عدنان	بن	عبد	العزيز	قطب
نمشان	بن	علي	الحارثي

 Utilizing Big Data 
Efficiently	to	Improve	Hajj	
Services	Decision	Making	
via	Exploratory	Data	

Visualization	)بورقة	المشاركة(

9

1437/1/1هـ  المشاركة	في	األيام
الثقافية	السعودية د.	عثمان	بن	بكر	قزاز

مية
عال
إ

األيام	الثقافية	السعودية	في	جاكرتا 10
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جدول	رقم	)5	ــ	7(	اللجــان	الفنيـــة	بالمعهد	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

نوع	المشاركةرئاسة	اللجنةالمحوراسم	اللجنة	الفنيةم

لجنة	تطوير	البحوث	بمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	1
ألبحاث	الحج	والعمرة

نية
سا
وإن
ية	
ار
إد

عضويةد.	عصام	خان

2
ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	

اللجنة	الدائمة	لدراسة	وفحص	صرف	بدل	الندرة	ألعضاء	
هيئة	التدريس	السعوديين	ومن	في	حكمهم	في	الجلسة	الثالثة

د.	فهد	الدوسري	في	عمادة	كلية	
مشاركةالحاسب	االلي

3
ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	

اللجنة	الدائمة	لتصحيح	وضع	الجالية	األفريقية	بديوان	امارة	
مكة	المكرمة.

مشاركةامارة	منطقة	مكة	المكرمة

اللجنة	المنبثقة	عن	لجنة	اإلفادة	من	الهدي	واألضاحي4
االثنين	1437/4/15هـ

حية
ص
	و
ئية
بي

المشرف	العام	على	مشروع	
المملكة	العربية	السعودية	
لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي

الحضور	عضو	
باإلنابة	عن	سعادة	
عميد	المعهد

اللجنة	المنبثقة	عن	لجنة	اإلفادة	من	الهدي	واألضاحي5
الثالثاء	1437/4/16هـ

المشرف	العام	على	مشروع	
المملكة	العربية	السعودية	
لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي

الحضور	عضو	
باإلنابة	عن	سعادة	
عميد	المعهد

اللجنة	المنبثقة	عن	لجنة	اإلفادة	من	الهدي	واألضاحي6
االربعاء	1437/4/17هـ

المشرف	العام	على	مشروع	
المملكة	العربية	السعودية	
لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي

الحضور	عضو	
باإلنابة	عن	سعادة	
عميد	المعهد



225

نوع	المشاركةرئاسة	اللجنةالمحوراسم	اللجنة	الفنيةم

	ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	7
اجتماع	لجنة	النقل	العام

سية
هند
	و
نية
را
عم

إمارة	منطقة
عضو	مشاركمكة	المكرمة

	ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	8
اجتماع	لجنة	توحيد	نقاط	الفرز	على	مداخل	مكة	المكرمة

إمارة	منطقة
عضو	مشاركمكة	المكرمة

	ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	9
عضو	مشاركوزارة	الحجاجتماع	الفريق	الفني	للتفويج

	ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	10
عضو	مشاركأمانة	العاصمة	المقدسةلجنة	تكامل	الخدمات	على	طرق	المشاة

الفريق	االستشاري	لتنسيق	وتنظيم	اللوحات	االرشادية	من	11
قبل	إمارة	منطقة	مكة	المكرمة

إمارة	منطقة
عضو	رئيسمكة	المكرمة

	ممثل	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	في	12
اجتماع	لجنة	مواقف	الحافالت	في	المشاعر	المقدسة

إمارة	منطقة
عضو	مشاركمكة	المكرمة

اللجنة	الدائمة	إلنتاج	وتوزيع	البرامج	التوعوية	في	الحج13

مية
عال
إ

حضور	ومشاركةوزارة	الشؤون	االسالمية

حضوروزارة	الحجاللجنة	الموحدة	للتوعية	بالتفويج14
ومشاركة

لجنة	تحكيم	االفالم	الوثائقية	للمؤتمر	الطالبي	السابع	15
رئاسة	اللجنةجامعة	ام	القرىبجامعة	ام	القرى

حضور	جامعة	ام	القرىاللجنة	المنظمة	للملتقى	العلمي	السادس	عشر16
ومشاركة

حضور	ومشاركةجامعة	ام	القرىاللجنة	االعالمية	للملتقى	العلمي	السادس	عشر17



226

نوع	المشاركةرئاسة	اللجنةالمحوراسم	اللجنة	الفنيةم

18
مشاركة	في	لجنة	لمتابعة	البحوث	وتطويرها	لوضع	

االوليات	البحثية	ومراجعة	وتحكيم	مقترحاتها	واالستبانات	
ت	ومتابعة	تحكيم	التقارير	النهائية	لألبحاث	

وما
وكيل	المعهد	للشؤون	معل

االكاديمية

ضمن	اللجنة	
د.	عصام	بن	علي	

خان
د.	محمد	خالد	
يوسف	شمبور

جدول	رقم	)5	ــ	8(	المشاركة	المجتمعية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

نوع	المشاركةالمشاركونالعنوانرقم

التعاون	مع	وزارة	الحج	في	دراسة	تطوير	مراكز	1
الحجاج	التائهين	في	منطقة	الحرم	والمشاعر

د.	محمد	سمسم
م.	حسن	الحربي
د.	إبراهيم	الخالدي

استشارة

برنامج	اإلرشاد	التعليمي	والمهني	بمدرسة	2
الحسين	بن	علي

د.	بسام	بن	حسين	مشاط
د.	عصام	عبد	الحليم	مرسي

أ.	ابراهيم	فالته
مشاركة

بحث	اتفاقية	تعاون	لتقييم	المقاصف	منسوبي	القسمإدارة	التربية	والتعليم	3
المدرسية	بمكة	المكرمة

د.	ترك	حبيب	هللاأسبوع	المرور4
مشاركةد.	عصام	عبد	الحليم	مرسي

د.	تركي	حبيب	هللاأسبوع	المرور	الخليجي	)قرارك..	يحدد	مصيرك(5
مشاركةد.	عصام	عبد	الحليم	مرسي

زيارة	هيئة	مدن	الصناعية	–	المنطقة	الصناعية	6
األولى	بجدة	لتفعيل	بروتوكول	التعاون

د.	تركي	حبيب	هللا
بحث	اتفاقية	تعاوند.	عصام	عبد	الحليم	مرسي
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نوع	المشاركةالمشاركونالعنوانرقم

اسبوع	المرور	الخليجي7
د.	عثمان	بكر	قزاز
أ.	منصور	كالو	خان
أ.	عمر	الحلكوك

مشاركة

دورة	أساسيات	الجودة	الشاملة	بالمعهد8

د.محمد	خالد	محمد	شمبور	
أ.رامي	بن	أحمد	المورعي	
أ.نمشان	بن	علي	الحارثي	
أ.مازن	بن	عبدهللا	منشاوي	
أ.حاكم	بن	عايض	المسعودي	
أ.منصور	بن	أحمد	باوزير

حضور

9
مشاركة	عدد	)15(	طالب	من	طالب	قسم	
الجغرافيا	بجامعة	أم	القرى	في	برنامج	بنك	

المعلومات	للقسم

د.عبدهللا	بن	فيصل	السباعي
أ.	تركي	سعد	السويهري
أ.	نايف	محمد	بشرف
أ.منصور	أحمد	باوزير

ادخال	بيانات	الصور	في	بنك	المعلومات
ادخال	بيانات	قاعدة	)هيئة	التحقيق	
واالدعاء	العام(	في	بنك	المعلومات

جدول	رقم	)5	ــ	9(	أنشطة	وفعاليات	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

نوع	المشاركةالمشاركونالعنوانرقم

استقبال	رئيس	قسم	التاريخ	بالقسم	للتعاون	1
المشترك	26	محرم	1437هـ.

د.	طارق	بن	محمد	العقال،	د.	إبراهيم	علي	
الخالدي،	أ.	ماجد	بن	أحمد	باوزير

االطالع	على	ارشيف	
المخطوطات	وفهرسته

2ً د.	إبراهيم	علي	الخالدي،	أ.	ماجد	باوزيرحفظ	الصور	التاريخية	بالقسم	رقميا
مشرف	ومناقشأ.	أحمد	كردي	

3
التعاون	مع	قسم	اإلعالم	خالل	موسم	حج	
1436هـ	بالتصوير	الفوتوغرافي	في	منطقة	

الحرم	المكي	والمشاعر
تصويرمنسوبي	القسم
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جدول	رقم	)5	ــ	10(	تقارير	مرسلة	لجهات	داخل	وخارج	المعهد	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

نوع	المشاركةالمشاركونالعنوانرقم

وضع	مؤشرات	اداء	مشروع	المملكة	العربية	1
السعودية	لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي

أ.د.	إبراهيم	حسين	أحمد	عبد	
الرحيم،		أ.د.	عاطف	بن	حسين	
أصغر،	د.	بسام	بن	حسين	
مشاط،	د.	عمر	بشير	أحمد	

محمد

إمارة	مكة	المكرمة

تقييم	المياه	الجوفية	بالمنطقة	الصناعية	األولى	–جدة«2
د.	تركي	حبيب	هللا،	د.	عصام	
مرسي،	د.	فتحي	شعبان
د.	وليد	ابو	السعود

»هيئة	المدن	الصناعية	»

3
دراسة	األداء	الحراري	واألثر	البيئي	لمراوح	

الرشاشات	الرذاذية	المستخدمة	لتلطيف	الهواء	في	
ساحات	المسجد	الحرام

د.	تركي	حبيب	هللا،	د.	عصام	
مرسي،	د.	وليد	ابو	السعود

»	اإلدارة	العامة	للتشغيل	والصيانة-
الرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	
الحرام	والمسجد	النبوي«

تقرير	العوامل	المناخية	بالنصف	األول	من	شهر	4
رمضان	1437هـ

د.	تركي	حبيب	هللا،	د.	عصام	
مرسي

الرئاسة	العامة	لألرصاد	وحماية	
البيئة

دراسة	أسباب	انهيار	تربة	البقيع5
د.	تركي	حبيب	هللا،	د.	عصام	
مرسي،	د.	فتحي	شعبان،	د.	وليد	

ابو	السعود
»أمانة	المدينة	المنورة«

6

ملخص	التقرير	التنفيذي
لدراسة	مؤشرات	أداء	مشروع	المملكة	العربية	

السعودية	لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي	بمجزر	الجمال	
واألبقار	)المعيصم	4(	خالل	موسم	حج	1435هـ

أ.د.	إبراهيم	حسين	أحمد	عبد	
الرحيم،	أ.د.	عاطف	بن	حسين	
أصغر،	د.	تركي	بن	محمد	

حبيب	هللا

لجنة	اإلفادة	من	الهدي	واألضاحي	
)بالبنك	اإلسالمي	للتنمية(

7

ملخص	التقرير	التنفيذي
لدراسة	مؤشرات	أداء	مشروع	المملكة	العربية	

السعودية	لإلفادة	من	الهدي	واألضاحي	بالوحدة	البديلة	
)و(	خالل	موسم	حج	1436هـ

أ.د.	إبراهيم	حسين	أحمد	عبد	
الرحيم،	أ.د.	عاطف	بن	حسين	
أصغر،	د.	تركي	بن	محمد	

حبيب	هللا

لجنة	اإلفادة	من	الهدي	واألضاحي	
)بالبنك	اإلسالمي	للتنمية(

الملخص	التنفيذي	لدراسة	الوضع	البيئى	الراهن	بمردم	8
جميع	باحثي	القسممخلفات	المجازر	بوادي	فج	الحرمان
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جدول	رقم	)5	ــ	11(	زيارات	رسمية	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

جهة	الزيارة
)إذا	كانت	الزيارة	
لجهة	خارجية(

هدف	الزيارة تاريخ	الزيارة الشخصية/الفريق	الزائر م

أمانة	العاصمة	
المقدسة

عرض	خالصة	دراسات	القسم	بما	يخص	
إدارة	النفايات	الصلبة	بمنى	وعرض	خالصة	
رسالة	الدكتوراه	الخاصة	بي	وتوصياتها

11	ربيع	الثاني	
1437هـ لقاء	مع	معالي	أمين	العاصمة	المقدسة 1

مركز	التميز	بأبحاث	
البيئة	بجامعة	الملك	

عبدالعزيز

عرض	مقترح	بحثي	بعنوان	االستفادة	
من	النفايات	الصلبة	بإسكان	الحجاج	بمكة	
المكرمة	والمشاعر	المقدسة	)المرحلة	الثانية(

18	جمادى	
األولي	
1437هـ

اجتماع	مع	مجموعة	من	موظفي	شركة	
سابك	وممثلي	مركز	التميز	بأبحاث	
البيئة	بجامعة	الملك	عبدالعزيز

2

أمارة	المدينة	المنورة
عرض	المخلص	التنفيذي	لدراسة	معدل	تولد	
النفايات	وتصنيفها	بإسكان	الزائرين	بالمدينة	

المنورة	1436هـ

5	رجب	
1437هـ

اجتماع	مع	صاحب	السمو	الملكي	
االمير	فيصل	بن	سلمان	بن	عبدالعزيز	
ال	سعود	أمير	منطقة	المدينة	المنورة

3

فندق	الشهداء بحث	مدى	التعاون	واالستفادة	من	قدرات	
القسم	في	تطوير	الخدمات	بالفندق

جمادي	االولى	
1437هـ منسوبي	القسم 4

فندق	كونكورد مناقشة	مدى	أمكانيات	التعاون	في	تطوير	
الخدمة	الغذائية	وبيئة	الفنادق

جمادي	االولى	
1437هـ منسوبي	القسم 5

التعرف	على	اإلمكانيات	المتاحة	بالقسم جمادي	االخرة	
1437هـ

زيارة	دكتور	طه	طاهر	أستاذ	الهندسة	
المدنية	بجامعة	الفاتح	بتركيا	 6

التعرف	على	اإلمكانيات	المتاحة	بالقسم جمادي	االخرة	
1437هـ زيارة	مدن	الصناعية 7
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أنشطة	وفعاليات	المعهد

زيارة	مدير	مركز	أبحاث	الصيدلة	بعمادة	البحث	العلمي	بالجامعة	لمقر	المعهد	الدكتور	سعود	بن	سالم	باوزير	لبحث	سبل	التعاون	البحثي

م	خالل	االجتماع	تعريف	كامل	بالمركز	وإمكانياته	ودوره	في	تفعيل	الشراكة	بين	كلية	الصيدلة	ومعهد	خادم	الحرمين	حيث	اطلع	الزائرون	على	

أبحاث	المعهد	الحالية،	وتم	إعطاؤهم	نبذة	عن	بعض	األبحاث	السابقة	التي	لها	عالقة	مباشرة	وغير	مباشرة	بعلوم	االدوية	ومدى	تأثيرها	على	

العملية	 والخطوات	 المعهد	 استراتيجية	 االتفاق	على	 تم	 ثم	 بهم،	ومن	 المحيطة	 والبيئة	 معيشتهم	 وأماكن	 أعراقهم	 بمختلف	 والمعتمرين	 الحجاج	

للمشاركة	مع	المركز	لتفعيل	التعاون	والتكامل	البحثي	ومحاولة	اإلبداع	في	دراسات	مستقبلية	مجتمعية	لها	تأثير	علمي	وعملي	ولها	توجه	رئيس	

في	دعم	االقتصاد	المعرفي	الذي	يخدم	تطلعات	الجامعة	ووالة	األمر.

زيارة	وفد	مركز	بحوث	ودراسات	النقل	وإدارة	الحشود	بجامعة	طيبة	وكلية	علوم	الحاسب	بجامعة	الطائف	لمقر	المعهد	لبحث	سبل	التعاون	

البحثي	ودعم	سبل	التعاون	المشترك.

تم	خالل	الزيارة	مناقشة	سبل	التعاون	المشترك	بين	كٍل	من	مركز	بحوث	ودراسات	النقل	وإدارة	الحشود	بجامعة	طيبة	وكلية	علوم	الحاسب	بجامعة	

بالمدينة	 الحشود	 للنقل	وإدارة	 النظام	اآلمن	والعصري	والمستدام	 تقديم	عرض	مرئي	مقترح	 تم	 الشريفين.	كما	 الحرمين	 الطائف	ومعهد	خادم	

المنورة.	وعرضاً	عن	التحكم	في	جودة	الهواء	بالمسجد	الحرام	والمسجد	النبوي	وعرضاً	ثالثاً	عن	مدى	إمكانية	اعادة	استخدام	مياه	الوضوء	في	

الري	والنظافة	في	المساجد	والمرافق	الخدمية،	كما	أبدى	وفد	جامعة	الطائف	ممثالً	بكلية	علوم	الحاسب	استعداده	التام	للمشاركة	في	كل	ما	يخدم	

تطوير	منظومة	الحج	والزيارة	بالتعاون	مع	المعهد	بمكة	المكرمة.
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مشاركة	المعهد	بحضور	ملتقي	)مراكز	وأجهزة	إدارة	األزمات	في	الدول	العربية	بين	

الواقع	والمأمول	بمقر	جامعة	نايف	العربية	للعلوم	األمنية	)بالرياض(.

المعهد	 للعلوم	األمنية	شارك	وكيال	 العربية	 نايف	 بناء	على	دعوة	معالي	رئيس	جامعة	

سعادة	د.	فاضل	محمد	عثمان	وسعادة	د.	محمد	عبد	هللا	إدريس	بحضور	الملتقى.	حيث	

يشارك	في	أعمال	الملتقى	مختصون	من	وزارات	الداخلية	العربية	ومراكز	وأجهزة	إدارة	

األزمات	في	الدول	العربية	والجامعات	العربية	وجامعة	الدول	العربية،	والمنظمة	الدولية	

للحماية	المدنية	والدفاع	المدني	واإلنتربول	وغيرها	من	المنظمات	والجهات	ذات	الصلة	
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 جامعة مبقر واملأمول الواقع بني العربية الدول يف األزمات إدارة وأجهزة مراكز) ملتقي حبضور املعهد مشاركة
 (.بالرياض) األمنية للعلوم العربية نايف

 عبد حممد. د وسعادة عثمان حممد فاضل. د سعادة املعهد وكيال شارك األمنية للعلوم العربية نايف جامعة رئيس معالي دعوة على بناء
 يف األزمات إدارة وأجهزة ومراكز العربية الداخلية وزارات من خمتصون امللتقى أعمال يف يشارك حيث. امللتقى حبضور إدريس اهلل

 من وغريها واإلنرتبول املدني والدفاع املدنية للحماية الدولية واملنظمة العربية، الدول وجامعة العربية واجلامعات العربية الدول
 إنشاء يف العربية الدول جتارب واقع استعراض خالله مت. األمريكية املتحدة والواليات واملانيا فرنسا من الصلة ذات واجلهات املنظمات
 مراكزها، تطوير يف العربية الدول منها تستفيد مضافة كقيمة والدروس العرب استخالصو الكوارثو األزمات إدارة مراكز

 على لتعرفوا فاعلية،و كفاءة بكل أهدافها لتحقيق األزمات مراكز وإدارة تشغيلو إنشاء يف الدولية التجارب أحدث على والوقوف
 وتشغيل لتصميم األمثل النموذج مالمح إىل والوصول والكوارث، األزمات إدارة مراكز يف توظيفها وسبل العلمية التقنيات أحدث
 يف األزمات إدارة مراكز يف املسؤولني بني والتواصل األحداث، مع التعامل يف تفعيلها آلية ومناقشة األزمات، إدارة مراكز وإدارة
 .األزمات مراكز بني التكامل وحتقيق والتجارب اخلربات تبادل بهدف العربية الدول

 
 

 إطار يف والعمرة احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم ملعهد األمني البلد ضيافة لشركة التنفيذي املدير زيارة
 .الرمحن لوفد الراقية والضيافة اخلدمات منظومة بناء يف واخلاص احلكومي القطاعني بني البناء التعاون

 من وفدًا أصغر حسني بن عاطف الدكتور األستاذ والعمرة احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم معهد عميد سعادة استقبل حيث
 كل وتقديم واملعتمرين احلجاج بضيافة تعنى خدمية منتجات بتوفري تهتم واليت املقدسة العاصمة ألمانة األمني البلد ضيافة شركة

 جمال يف األمني البلد ضيافة شركة مع شراكة اتفاقية توقيع إمكانية إىل العميد سعادة أشار كما. والرضا والسالمة الراحة سبل
 الدكتور سعادة عرب كما. الفندقة قطاع يف خاصة واملرافق اخلدمات عن والزوار واملعتمرين احلجاج رضا وقياس التغذية دراسات
 لقيه الذي والرتحيب االستضافة على وقياداته للمعهد وشكره سروره عن األمني البلد ضيافة لشركة التنفيذي املدير الصيين إبراهيم

 لتحقيق املعهد خربات من واالستفادة املعهد مع للتعاون والشراكات الزيارات من سلسلة ضمن تأتي الزيارة هذه أن إىل وأشار الوفد
 .الشركة أهداف

 

اجتماع	مع	وفد	من	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	لتقييم	المشاريع	االبتكارية	المقترحة	

المقدمة	من	معهد	أبحاث	الحج	والعمرة	وبحث	الية	دعمها.

بحث	خالل	اللقاء	تقييم	المشاريع	االبتكارية	المقترحة	من	قبل	باحثي	معهد	خادم	الحرمين	

الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	والبالغ	عددها	11	براءة	اختراع	جميعها	في	مجاالت	

البيئة	والصحة	والعمران	والهندسة	باإلضافة	 الحج	وذلك	في	مجاالت	 تطوير	منظومة	

للتوعية	واالرشاد	وتقنية	المعلومات.	ومدى	إمكانية	تحويلها	إلى	منتجات	وخدمات	ونماذج	

أولية	ألجهزة	وبرامج	ذات	قيمة	اقتصادية	واجتماعية	تلبي	احتياجات	السوق.

حضر	اللقاء	وكيل	معهد	اإلبداع	للملكية	الفكرية	الدكتور	ماجد	مرعشي	ومستشار	وكالة	

الجامعة	لألعمال	واإلبداع	الدكتور	محمد	إبراهيم	ومستشار	معهد	اإلبداع	الدكتور	عبد	

الحميد	العلواني	وممثل	شركة	وادي	مكة	للتقنية	المهندس	فخري	زنجير.

من	فرنسا	والمانيا	والواليات	المتحدة	األمريكية.	تم	خالله	استعراض	واقع	تجارب	الدول	العربية	في	إنشاء	مراكز	إدارة	األزمات	والكوارث	

الدولية	في	إنشاء	 التجارب	 العربية	في	تطوير	مراكزها،	والوقوف	على	أحدث	 الدول	 العبر	والدروس	كقيمة	مضافة	تستفيد	منها	 واستخالص	

وتشغيل	وإدارة	مراكز	األزمات	لتحقيق	أهدافها	بكل	كفاءة	وفاعلية،	والتعرف	على	أحدث	التقنيات	العلمية	وسبل	توظيفها	في	مراكز	إدارة	األزمات	

والكوارث،	والوصول	إلى	مالمح	النموذج	األمثل	لتصميم	وتشغيل	وإدارة	مراكز	إدارة	األزمات،	ومناقشة	آلية	تفعيلها	في	التعامل	مع	األحداث،	

والتواصل	بين	المسؤولين	في	مراكز	إدارة	األزمات	في	الدول	العربية	بهدف	تبادل	الخبرات	والتجارب	وتحقيق	التكامل	بين	مراكز	األزمات.
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 جهة الزيارة
)إذا كانت الزيارة جلهة 

 خارجية(
 م الشخصية/الفريق الزائر تاريخ الزيارة هدف الزيارة

 هـ1437

 

 :أنشطة وفعاليات املعهد
زيارة مدير مركز أحباث الصيدلة بعمادة البحث العلمي باجلامعة ملقر املعهد الدكتور سعود بن سامل باوزير 

 لبحث سبل التعاون البحثي

 اطلع حيث احلرمني خادم ومعهد الصيدلة كلية بني الشراكة تفعيل يف ودوره مكانياتهإو باملركز كامل تعريف االجتماع خالل مت
 االدوية بعلوم مباشرة وغري مباشرة عالقة هلا اليت السابقة حباثاأل بعض عن نبذة همؤعطاإ ومت ،احلالية املعهد حباثأ على نوالزائر
 اسرتاتيجية على االتفاق مت ثم ومن بهم، احمليطة والبيئة معيشتهم ماكنأو عراقهمأ مبختلف واملعتمرين احلجاج على تأثريها ومدى
 هلا جمتمعية مستقبلية دراسات يف اإلبداع وحماولة البحثي والتكامل التعاون لتفعيل املركز مع للمشاركة العملية واخلطوات املعهد
 .األمر ووالة اجلامعة تطلعات خيدم الذي املعريف االقتصاد دعم يف رئيس توجه وهلا وعملي علمي تأثري

 ملقر الطائف جبامعة احلاسب علوم وكلية طيبة جبامعة احلشود وإدارة النقل ودراسات حبوث مركز وفد زيارة
 .املشرتك التعاون سبل ودعم البحثي التعاون سبل لبحث املعهد

 علوم وكلية طيبة جبامعة احلشود وإدارة النقل ودراسات حبوث مركز من كل  بني املشرتك التعاون سبل مناقشة الزيارة خالل مت
 للنقل واملستدام والعصري اآلمن النظام مقرتح مرئي عرض تقديم مت كما. الشريفني احلرمني خادم ومعهد الطائف جبامعة احلاسب

 إمكانية مدى عن ثالثًا وعرضًا النبوي واملسجد احلرام باملسجد اهلواء جودة يف التحكم عن وعرضًا. املنورة باملدينة احلشود وإدارة
 علوم بكلية ممثاًل الطائف جامعة وفد أبدى كما اخلدمية، واملرافق املساجد يف والنظافة الري يف الوضوء مياه استخدام اعادة

 .املكرمة مبكة املعهد مع بالتعاون والزيارة احلج منظومة تطوير خيدم ما كل يف للمشاركة التام استعداده احلاسب

 احلج أحباث معهد من املقدمة املقرتحة االبتكارية املشاريع لتقييم األعمال وريادة اإلبداع معهد من وفد مع اجتماع
 .دعمها الية وحبث والعمرة

 والبالغ والعمرة احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم معهد باحثي قبل من املقرتحة االبتكارية املشاريع تقييم اللقاء خالل حبث
 للتوعية باإلضافة واهلندسة والعمران والصحة البيئة جماالت يف وذلك احلج منظومة تطوير جماالت يف مجيعها اخرتاع براءة 11 عددها

 واجتماعية اقتصادية قيمة ذات وبرامج ألجهزة أولية ومناذج وخدمات منتجات إىل حتويلها إمكانية ومدى. املعلومات وتقنية واالرشاد
 .السوق احتياجات تليب

 الدكتور اإلبداعو لألعمال اجلامعة وكالة ومستشار مرعشي ماجد تورالدك الفكرية للملكية اإلبداع معهد وكيل اللقاء حضر
 .زجنري فخري املهندس للتقنية مكة وادي شركة وممثل العلواني احلميد عبد الدكتور اإلبداع معهد ومستشار إبراهيم حممد
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الشريفين	 الحرمين	 خادم	 لمعهد	 األمين	 البلد	 ضيافة	 لشركة	 التنفيذي	 المدير	 زيارة	

ألبحاث	الحج	والعمرة	في	إطار	التعاون	البناء	بين	القطاعين	الحكومي	والخاص	في	

بناء	منظومة	الخدمات	والضيافة	الراقية	لوفد	الرحمن.

حيث	استقبل	سعادة	عميد	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	األستاذ	

البلد	األمين	ألمانة	العاصمة	 الدكتور	عاطف	بن	حسين	أصغر	وفداً	من	شركة	ضيافة	

وتقديم	 والمعتمرين	 الحجاج	 بضيافة	 تعنى	 خدمية	 منتجات	 بتوفير	 تهتم	 والتي	 المقدسة	

اتفاقية	 توقيع	 إمكانية	 إلى	 العميد	 أشار	سعادة	 كما	 والرضا.	 والسالمة	 الراحة	 كل	سبل	

شراكة	مع	شركة	ضيافة	البلد	األمين	في	مجال	دراسات	التغذية	وقياس	رضا	الحجاج	

والمعتمرين	والزوار	عن	الخدمات	والمرافق	خاصة	في	قطاع	الفندقة.	كما	عبر	سعادة	

الدكتور	إبراهيم	الصيني	المدير	التنفيذي	لشركة	ضيافة	البلد	األمين	عن	سروره	وشكره	

للمعهد	وقياداته	على	االستضافة	والترحيب	الذي	لقيه	الوفد	وأشار	إلى	أن	هذه	الزيارة	

تأتي	ضمن	سلسلة	من	الزيارات	والشراكات	للتعاون	مع	المعهد	واالستفادة	من	خبرات	

المعهد	لتحقيق	أهداف	الشركة.

اجتماع	مع	رئيس	هيئة	الحرم	بالرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	الحرام	والمسجد	النبوي	

الدكتور	ناصر	الغامدي	لبحث	الية	تفعيل	الدراسات	واألبحاث	التي	يجريها	المعهد.

بحث	عميد	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	الدكتور	عاطف	أصغر	

لشؤون	 العامة	 بالرئاسة	 الحرم	 هيئة	 رئيس	 مع	 المشترك	 التعاون	 أوجه	 اللقاء	 خالل	

إدارة	 على	 العام	 والمشرف	 الغامدي	 ناصر	 الدكتور	 النبوي	 والمسجد	 الحرام	 المسجد	

التطوير	بالرئاسة	الدكتور	عمار	عطار	لتفعيل	الدراسات	واألبحاث	التي	اجراها	المعهد	

بالمسجد	الحرام	على	ارض	الواقع	وذلك	بمكتب	عميد	المعهد	بمقر	الجامعة	بالعزيزية.

أهمية	 مبيناً	 الحرام،	 المسجد	 لشؤون	 العامة	 الرئاسة	 بضيوف	 المعهد	 عميد	 ورحب	

تفعيل	نتائج	وتوصيات	الدراسات	واألبحاث	التي	تخدم	قاصدي	المسجد	الحرام	وتذليل	

الصعوبات	من	أجل	راحة	وسالمة	ضيوف	بيت	هللا	الحرام.
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 جامعة مبقر واملأمول الواقع بني العربية الدول يف األزمات إدارة وأجهزة مراكز) ملتقي حبضور املعهد مشاركة
 (.بالرياض) األمنية للعلوم العربية نايف

 عبد حممد. د وسعادة عثمان حممد فاضل. د سعادة املعهد وكيال شارك األمنية للعلوم العربية نايف جامعة رئيس معالي دعوة على بناء
 يف األزمات إدارة وأجهزة ومراكز العربية الداخلية وزارات من خمتصون امللتقى أعمال يف يشارك حيث. امللتقى حبضور إدريس اهلل

 من وغريها واإلنرتبول املدني والدفاع املدنية للحماية الدولية واملنظمة العربية، الدول وجامعة العربية واجلامعات العربية الدول
 إنشاء يف العربية الدول جتارب واقع استعراض خالله مت. األمريكية املتحدة والواليات واملانيا فرنسا من الصلة ذات واجلهات املنظمات
 مراكزها، تطوير يف العربية الدول منها تستفيد مضافة كقيمة والدروس العرب استخالصو الكوارثو األزمات إدارة مراكز

 على لتعرفوا فاعلية،و كفاءة بكل أهدافها لتحقيق األزمات مراكز وإدارة تشغيلو إنشاء يف الدولية التجارب أحدث على والوقوف
 وتشغيل لتصميم األمثل النموذج مالمح إىل والوصول والكوارث، األزمات إدارة مراكز يف توظيفها وسبل العلمية التقنيات أحدث
 يف األزمات إدارة مراكز يف املسؤولني بني والتواصل األحداث، مع التعامل يف تفعيلها آلية ومناقشة األزمات، إدارة مراكز وإدارة
 .األزمات مراكز بني التكامل وحتقيق والتجارب اخلربات تبادل بهدف العربية الدول

 
 

 إطار يف والعمرة احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم ملعهد األمني البلد ضيافة لشركة التنفيذي املدير زيارة
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 الغامدي ناصر الدكتور النبوي واملسجد احلرام املسجد لشؤون العامة بالرئاسة احلرم هيئة رئيس مع اجتماع
 .املعهد جيريها اليت حباثواأل الدراسات تفعيل الية لبحث

 رئيس مع املشرتك التعاون أوجه اللقاء خالل أصغر عاطف الدكتور والعمرة احلج ألحباث الشريفني احلرمني خادم معهد عميد حبث
 التطوير إدارة على العام واملشرف الغامدي ناصر الدكتور النبوي واملسجد احلرام املسجد لشؤون العامة بالرئاسة احلرم هيئة

 عميد مبكتب وذلك الواقع ارض على احلرام باملسجد املعهد اجراها اليت حباثواأل الدراسات لتفعيل عطار عمار الدكتور بالرئاسة
 .بالعزيزية اجلامعة مبقر املعهد
 ختدم اليت حباثواأل الدراسات وتوصيات نتائج تفعيل أهمية مبينًا احلرام، املسجد لشؤون العامة الرئاسة بضيوف املعهد عميد ورحب

 .احلرام اهلل بيت ضيوف وسالمة راحة أجل من الصعوبات وتذليل احلرام املسجد قاصدي
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بالمنطقة	 الجائلين	 الباعة	 لتنظيم	 دراسة	 مخرجات	 حول	 علمية	 نقاش	 حلقتي	 عقد	

المحيطة	بالمسجد	النبوي	الشريف	بالمدينة	المنورة

عقد	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	ممثال	بفرع	المدينة	المنورة	

المحيطة	 بالمنطقة	 الجائلين	 الباعة	 لتنظيم	 دراسة	 مخرجات	 حول	 علمية	 نقاش	 حلقتي	

بالمسجد	النبوي	الشريف،	ودراسة	لألشكال	والرموز	المتعلقة	بالمسجد	النبوي	الشريف	

بن	 فيصل	 األمير	 الملكي	 السمو	 بدراستها	صاحب	 وجه	 والتي	 به.	 المحيطة	 والمنطقة	

سلمان	بن	عبد	العزيز	آل	سعود	أمير	منطقة	المدينة	المنورة	رئيس	لجنة	الحج	بالمدينة	

المنورة،	تم	مناقشة	الدراسات	والتوصيات	الختامية	لها.
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اجلائلني باملنطقة احمليطة باملسجد النبوي عقد حلقيت نقاش علمية حول خمرجات دراسة لتنظيم الباعة 
 الشريف باملدينة املنورة

عقد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة ممثال بفرع املدينة املنورة حلقيت نقاش علمية حول خمرجات دراسة لتنظيم 
الرموز املتعلقة باملسجد النبوي الشريف واملنطقة الباعة اجلائلني باملنطقة احمليطة باملسجد النبوي الشريف، ودراسة لألشكال و

احمليطة به. واليت وجه بدراستها صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمري منطقة املدينة املنورة 
 رئيس جلنة احلج باملدينة املنورة، مت مناقشة الدراسات والتوصيات اخلتامية هلا.

ن املسجد النبوي الشريف، أمانة ؤومارة منطقة املدينة املنورة، الرئاسة العامة لشإلنقاش عدد من اجلهات احلكومية "شارك يف حلقة ا
املدينة املنورة، الشرطة، معهد البحوث واالستشارات جبامعة طيبة، فرع وزارة احلج، فرع وزارة الشؤون االجتماعية، مكتب الضمان 

املنورة، الغرفة التجارية، وقف مناء املنورة، فرع اهليئة العامة لألعالم اخلارجي، فرع اهليئة العامة  االجتماعي، هيئة تطوير املدينة
 للسياحة والرتاث الوطين، مؤسسة األدالء، إدارة املرور، إدارة مشاريع املسجد النبوي مبجموعة بن الدن، قوة أمن املسجد النبوي.

 
 
إدارة اجلودة الشاملة" بالتعاون مع مشروع مكة العاملية للجودة قدمها املدرب قامة دورة تدريبية بعنوان "أساسيات إ

 دكتور عدنان بن سعد صغري
شارك فيها عدد من منسوبي املعهد ملدة يومني، وتناولت عدد من احملاور مشلت "قصة انطالق اجلودة الشاملة عامليا، تعريفات إدارة 

خطاء ، مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وهي الرتكيز على العميل والعمليات ومنع حدوث األاجلودة الشاملة، مراحل تطور مفهوم اجلودة
 اإلبداعوتصحيحها والتحسني املستمر والشامل ودور القيادة والعمل اجلماعي، والقياس واملعايرة والتقنية املناسبة والتدريب الفعال و

جلودة والتميز وكيفية احلصول عليها من خالل معايري األيزو والتميز كما ناقشت متطلبات حتقيق اجلودة، ومعايري ا واالبتكار.
املؤسسي واالعتماد األكادميي. واستعرض مناذج اجلودة السعودية واجلودة والتميز يف االسالم، ودور املوارد البشرية يف حتقيق 

  اجلودة.

 
 

 

 

إقامة	دورة	تدريبية	بعنوان	»أساسيات	إدارة	الجودة	الشاملة«	بالتعاون	مع	مشروع	

مكة	العالمية	للجودة	قدمها	المدرب	دكتور	عدنان	بن	سعد	صغير

شملت	 المحاور	 من	 عدد	 وتناولت	 يومين،	 لمدة	 المعهد	 منسوبي	 من	 عدد	 فيها	 شارك	

الشاملة،	مراحل	تطور	 الجودة	 إدارة	 تعريفات	 الشاملة	عالميا،	 الجودة	 انطالق	 »قصة	

والعمليات	 العميل	 على	 التركيز	 وهي	 الشاملة	 الجودة	 إدارة	 مبادئ	 الجودة،	 مفهوم	

والعمل	 القيادة	 ودور	 والشامل	 المستمر	 والتحسين	 وتصحيحها	 األخطاء	 حدوث	 ومنع	

الجماعي،	والقياس	والمعايرة	والتقنية	المناسبة	والتدريب	الفعال	واإلبداع	واالبتكار.	كما	

من	 عليها	 الحصول	 وكيفية	 والتميز	 الجودة	 ومعايير	 الجودة،	 تحقيق	 متطلبات	 ناقشت	

خالل	معايير	األيزو	والتميز	المؤسسي	واالعتماد	األكاديمي.	واستعرض	نماذج	الجودة	

السعودية	والجودة	والتميز	في	االسالم،	ودور	الموارد	البشرية	في	تحقيق	الجودة.	
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شارك	في	حلقة	النقاش	عدد	من	الجهات	الحكومية	»إمارة	منطقة	المدينة	المنورة،	الرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	النبوي	الشريف،	أمانة	المدينة	

المنورة،	الشرطة،	معهد	البحوث	واالستشارات	بجامعة	طيبة،	فرع	وزارة	الحج،	فرع	وزارة	الشؤون	االجتماعية،	مكتب	الضمان	االجتماعي،	

هيئة	تطوير	المدينة	المنورة،	الغرفة	التجارية،	وقف	نماء	المنورة،	فرع	الهيئة	العامة	لألعالم	الخارجي،	فرع	الهيئة	العامة	للسياحة	والتراث	

الوطني،	مؤسسة	األدالء،	إدارة	المرور،	إدارة	مشاريع	المسجد	النبوي	بمجموعة	بن	الدن،	قوة	أمن	المسجد	النبوي.	



234

المدينة	 منطقة	 أمير	 العزيز	 عبد	 بن	 سلمان	 بن	 فيصل	 األمير	 الملكي	 السمو	 صاحب	 افتتاح	

المنورة	ورشة	عمل	تسهيل	الصالة	في	الروضة	الشريفة	وزيارة	قبر	المصطفى	عليه	الصالة	

والسالم	التي	ينظمها	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	بجامعة	أم	القرى.

وذلك	بمشاركة	عدد	من	الباحثين	والمختصين	في	مختلف	المجاالت	والجهات	ذات	العالقة	بهدف	

مناقشة	الدراسات	والمقترحات	وتبادل	اآلراء،	وفق	منهجية	علمية	للوصول	إلى	تحقيق	األهداف	

المرجوة	لتسهيل	الخدمات	المقدمة	لضيوف	الرحمن.	والخروج	بتوصيات	ومقترحات	علمية	تسهم	

مصيرك«	 يحدد	 »قرارك	 	2016 الخليجي	 المرور	 أسبوع	 معرض	 فعاليات	 المعهد	 مشاركة	

برعاية	صاحب	السمو	األمير	سعود	بن	عبد	هللا	بن	منصور	بن	جلوي	وكيل	إمارة	منطقة	مكة	

المكرمة	للشؤون	األمنية

شارك	المعهد	خالله	بنماذج	من	أجهزة	الرصد	اآللي	البيئية	لقياس	اتجاه	الرياح	ودرجة	الحرارة	

والرطوبة	النسبية	ومعدل	تساقط	االمطار	وأشعة	الشمس	التي	يبلغ	عددها	16	جهازاً	والمنتشرة	

في	مكة	المكرمة	والمدينة	المنورة	والذي	يعمل	على	الطاقة	الشمسية	المتجددة.	كما	شارك	بجهاز	
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أمري منطقة املدينة املنورة ورشة عمل تسهيل افتتاح صاحب السمو امللكي األمري فيصل بن سلمان بن عبد العزيز 
اليت ينظمها معهد خادم احلرمني الشريفني عليه الصالة والسالم الصالة يف الروضة الشريفة وزيارة قرب املصطفى 

 ألحباث احلج جبامعة أم القرى.
مناقشة الدراسات واملقرتحات وتبادل وذلك مبشاركة عدد من الباحثني واملختصني يف خمتلف اجملاالت واجلهات ذات العالقة بهدف 

اآلراء، وفق منهجية علمية للوصول إىل حتقيق األهداف املرجوة لتسهيل اخلدمات املقدمة لضيوف الرمحن. واخلروج بتوصيات 
 أفضل الصالة والتسليم. هومقرتحات علمية تسهم يف حتسني وتسهيل الصالة يف الروضة الشريفة، وزيارة قرب املصطفى علي

 
برعاية صاحب السمو األمري  "قرارك حيدد مصريك" 2016شاركة املعهد فعاليات معرض أسبوع املرور اخلليجي م

 سعود بن عبد اهلل بن منصور بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة املكرمة للشؤون األمنية
احلرارة والرطوبة النسبية ومعدل تساقط االمطار شارك املعهد خالله بنماذج من أجهزة الرصد اآللي البيئية لقياس اجتاه الرياح ودرجة 

جهازًا واملنتشرة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والذي يعمل على الطاقة الشمسية املتجددة.  16وأشعة الشمس اليت يبلغ عددها 
توزيع املطويات التوعوية  كما شارك جبهاز أخر إلحصاء املركبات بطريقة فنية وحديثة وفقًا لطول وحجم املركبة. باإلضافة إىل

 حول خطورة السرعة.
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 حول خطورة السرعة.

 
  

في	تحسين	وتسهيل	الصالة	في	الروضة	الشريفة،	وزيارة	قبر	المصطفى	عليه	أفضل	الصالة	والتسليم.

أخر	إلحصاء	المركبات	بطريقة	فنية	وحديثة	وفقاً	لطول	وحجم	المركبة.	باإلضافة	إلى	توزيع	المطويات	التوعوية	حول	خطورة	السرعة.

مشاركة	المعهد	فعاليات	األيام	الثقافية	السعودية	المقامة	في	العاصمة	اإلندونيسية	جاكرتا	والتي	

تنظمها	وزارة	الثقافة	واإلعالم	ممثلة	بوكالة	الوزارة	للعالقات	الثقافية	الدولية

ترأس	الوفد	المشارك	سعادة	الدكتور	عثمان	بن	بكر	قزاز	»رئيس	قسم	البحوث	والشؤون	اإلعالمية	

آخر	 تبرز	 التي	 الشريفين	 للحرمين	 المجسمات	 من	 عدد	 بعرض	 المعهد	 شارك	 حيث	 بالمعهد«.	

التوسعات	التي	أضيفت	لهما	في	عهد	خادم	الحرمين	الشريفين	الملك	عبد	هللا	بن	عبد	العزيز	آل	سعود	

ــ	رحمه	هللا	ــ	كما	يبرز	جناح	المعهد	جهود	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	
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مشاركة املعهد فعاليات األيام الثقافية السعودية املقامة يف العاصمة اإلندونيسية جاكرتا واليت تنظمها وزارة 
 الثقافة واإلعالم ممثلة بوكالة الوزارة للعالقات الثقافية الدولية

بكر قزاز "رئيس قسم البحوث والشؤون اإلعالمية باملعهد". حيث شارك املعهد بعرض  ترأس الوفد املشارك سعادة الدكتور عثمان بن
عدد من اجملسمات للحرمني الشريفني اليت تربز آخر التوسعات اليت أضيفت هلما يف عهد خادم احلرمني الشريفني امللك عبد اهلل بن 

معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة يف إجراء األحباث كما يربز جناح املعهد جهود ــ  رمحه اهللــ  عبد العزيز آل سعود
والدراسات اليت اقرتحت وساعدت على توسعة املسعى وزيادة الطاقة االستيعابية للمطاف ومشروع اململكة لإلفادة من حلوم اهلدي 

البحثية األخرى. وقال إن زوار اجلناح واألضاحي والتوثيق التارخيي لبئر زمزم ومشروع جسر اجلمرات وغريها من املشروعات 
يشاهدون فيلما وثائقيا عن مكة املكرمة ورحلة احلج إىل مكة، ويشتمل اجلناح على العديد من اهلدايا التذكارية اليت يقدمها 

 للزوار.

 
ة توقيع صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطق

مكة املكرمة رئيس اهليئة العليا لتطوير منطقة مكة املكرمة واملشاعر املقدسة اتفاقية تعاون بني هيئة تطوير مكة 
 ومعهد أحباث احلج

وقع صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة رئيس 
ر مكة املكرمة واملشاعر املقدسة اتفاقية تعاون مع معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة، الذي اهليئة العليا لتطوي

مثله معالي مدير جامعة أم القرى املشرف العام على املعهد الدكتور بكري بن معتوق عساس. وذلك خالل حفل تدشني مركز 
 الشركات الناشئة مبقر اجلامعة بالعابدية.

والقانونية، ومراجعة اخلطط والربامج  اإلداريةاالستشارية والفنية و حباثاالتفاقية عددًا من احملاور، مشلت الدراسات واألوتضمنت 
التدريبية اليت تنفذها اهليئة وتطويرها، ووضع مؤشرات ومعايري للخدمات املقدمة. كما مشلت االتفاقية توفري االستشارة املتخصصة 

ى األسس العلمية، عالوة جانب تصميم وتنفيذ اجراءات اإلحصاءات العلمية املبنية عل إىلملراجعة املشروعات اليت تشرف عليها اهليئة، 
 على التعاون يف االستخدامات التقنية احلديثة للحصول على املعلومات وحتليل البيانات وحتديثها.

 
 ∆

المملكة	لإلفادة	من	 التي	اقترحت	وساعدت	على	توسعة	المسعى	وزيادة	الطاقة	االستيعابية	للمطاف	ومشروع	 في	إجراء	األبحاث	والدراسات	

لحوم	الهدي	واألضاحي	والتوثيق	التاريخي	لبئر	زمزم	ومشروع	جسر	الجمرات	وغيرها	من	المشروعات	البحثية	األخرى.	وقال	إن	زوار	الجناح	

يشاهدون	فيلما	وثائقيا	عن	مكة	المكرمة	ورحلة	الحج	إلى	مكة،	ويشتمل	الجناح	على	العديد	من	الهدايا	التذكارية	التي	يقدمها	للزوار.
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 ومعهد أحباث احلج

وقع صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة رئيس 
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 الشركات الناشئة مبقر اجلامعة بالعابدية.

والقانونية، ومراجعة اخلطط والربامج  اإلداريةاالستشارية والفنية و حباثاالتفاقية عددًا من احملاور، مشلت الدراسات واألوتضمنت 
التدريبية اليت تنفذها اهليئة وتطويرها، ووضع مؤشرات ومعايري للخدمات املقدمة. كما مشلت االتفاقية توفري االستشارة املتخصصة 

ى األسس العلمية، عالوة جانب تصميم وتنفيذ اجراءات اإلحصاءات العلمية املبنية عل إىلملراجعة املشروعات اليت تشرف عليها اهليئة، 
 على التعاون يف االستخدامات التقنية احلديثة للحصول على املعلومات وحتليل البيانات وحتديثها.

 
 ∆

الحرمين	 العزيز	مستشار	خادم	 الفيصل	بن	عبد	 الملكي	األمير	خالد	 السمو	 توقيع	صاحب	

المكرمة	 مكة	 منطقة	 لتطوير	 العليا	 الهيئة	 رئيس	 المكرمة	 مكة	 منطقة	 أمير	 الشريفين	

والمشاعر	المقدسة	اتفاقية	تعاون	بين	هيئة	تطوير	مكة	ومعهد	أبحاث	الحج

وقع	صاحب	السمو	الملكي	األمير	خالد	الفيصل	بن	عبد	العزيز	مستشار	خادم	الحرمين	الشريفين	

أمير	منطقة	مكة	المكرمة	رئيس	الهيئة	العليا	لتطوير	مكة	المكرمة	والمشاعر	المقدسة	اتفاقية	

تعاون	مع	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة،	الذي	مثله	معالي	مدير	جامعة	

أم	القرى	المشرف	العام	على	المعهد	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس.	وذلك	خالل	حفل	تدشين	مركز	الشركات	الناشئة	بمقر	الجامعة	بالعابدية.

وتضمنت	االتفاقية	عدداً	من	المحاور،	شملت	الدراسات	واألبحاث	االستشارية	والفنية	واإلدارية	والقانونية،	ومراجعة	الخطط	والبرامج	التدريبية	

التي	تنفذها	الهيئة	وتطويرها،	ووضع	مؤشرات	ومعايير	للخدمات	المقدمة.	كما	شملت	االتفاقية	توفير	االستشارة	المتخصصة	لمراجعة	المشروعات	

التي	تشرف	عليها	الهيئة،	إلى	جانب	تصميم	وتنفيذ	اجراءات	اإلحصاءات	العلمية	المبنية	على	األسس	العلمية،	عالوة	على	التعاون	في	االستخدامات	

التقنية	الحديثة	للحصول	على	المعلومات	وتحليل	البيانات	وتحديثها.

معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	يطَّلع	على	أعماِل	معهد	أبحاث	الحّجِ	

المدينة	المنورة

اطَّلع	معالي	مدير	جامعة	أم	القرى	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	على	أعمال	معهد	خادم	

الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	بالمدينة	المنورة؛	والتي	شملت	الدراسات	المنجزة	

بن	 الدكتور	عاطف	 المعهد	 الذي	عقده	مع	عميد	 االجتماع	 وذلك	خالل	 للمعهد،	 والمستقبلية	

حسين	أصغر،	ووكالء	ورؤساء	األقسام	بالمعهد	بقاعة	اجتماعات	المعهد	بالمدينة	المنورة.	كما	
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 احلجِّ املدينة املنورة معهد أحباثمعالي مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس يطَّلع على أعماِل 
بكري بن معتوق عساس على أعمال معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة اطَّلع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور 

باملدينة املنورة؛ واليت مشلت الدراسات املنجزة واملستقبلية للمعهد، وذلك خالل االجتماع الذي عقده مع عميد املعهد الدكتور عاطف 
ت املعهد باملدينة املنورة. كما قام معاليه جبولة تفقدية على مرافق بن حسني أصغر، ووكالء ورؤساء األقسام باملعهد بقاعة اجتماعا

 مبا يتعلق باملنظومة البحثية أو اإلدارية. سواًءاملعهد املتعددة 
أستعرض خالهلا سعاد عميد املعهد أبرز الدراسات اليت نفذها املعهد باملدينة املنورة خالل املواسم املاضية واليت مشلت تسهيل زيارة 

يع، ودراسات عن مشروع إنشاء طريق مشاة يربط بني مسجد قباء واملسجد النبوي، وقياس معدَّل النفايات الصلبة وتصنيفها البق
بإسكان الزائرين، وقياس أزمنة انتظار احلجاج مبطار األمري حممد بن عبد العزيز. الفتًا أن الدراسات املتعلقة باملسجد النبوي 

ضة، وزيارة احلجرة النبوية الشريفة، وتنظيم الباعة اجلائلني بساحات املسجد النبوي الشريف ركزت على تسهيل الصالة بالرو
 واملنطقة املركزية، وإعداد الدليل اإلرشادي لألشكال والرموز باملسجد النبوي.

 
 

ج زيارة ميدانية ألعضاء جلنة مقرتحات املواطنني برئاسة عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احل
 والعمرة مطار امللك عبد العزيز اجلديد

تهدف الزيارة إىل الوقوف عن قرب ملشروع املطار اجلديد والتعرُّف على كافة اخلدمات املقدمة فيه خصوصًا اجلديدة منها، وذلك 
 وخدماته.مبا يساعد اللجنة يف اختاذ التوصيات الالزمة حيال طلب املقرتحات اليت ترد إليها فيما يتعلق باملطار 

وقد التقى األعضاء مبدير صاالت احلج والعمرة باملطار األستاذ خالد بن مسلم احلربي، ومدير األمن والسالمة األستاذ هشام بن 
قاسم حريري، حيث بدأت اجلولة باالطالع على شرح  مفصل  عن مشروع املطار اجلديد، واخلدمات اليت يقدِّمها املطار للمسافرين، 

اء يف صاالت القدوم واملغادرة واطلعوا على مدى جاهزيتها وخدماتها وأقسامها، كما ناقش اجلميع أهداف وخطط ثم جتول األعض
املشروع وما تقدمه اهليئة العامة للطريان املدني من خدمات لزوَّار املطار، وكذلك احلجاج واملعتمرين من خالل صاالت احلج والعمرة، 

كومتنا الرشيدة حنو توفري مجيع الوسائل واإلمكانات، والرقي باخلدمات املقدمة لضيوف بيت وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية حل
 اهلل احلرام.

 
 

 

قام	معاليه	بجولة	تفقدية	على	مرافق	المعهد	المتعددة	سواًء	بما	يتعلق	بالمنظومة	البحثية	أو	اإلدارية.

أستعرض	خاللها	سعاد	عميد	المعهد	أبرز	الدراسات	التي	نفذها	المعهد	بالمدينة	المنورة	خالل	المواسم	الماضية	والتي	شملت	تسهيل	زيارة	البقيع،	

ودراسات	عن	مشروع	إنشاء	طريق	مشاة	يربط	بين	مسجد	قباء	والمسجد	النبوي،	وقياس	معدَّل	النفايات	الصلبة	وتصنيفها	بإسكان	الزائرين،	

الصالة	 تسهيل	 على	 ركزت	 النبوي	 بالمسجد	 المتعلقة	 الدراسات	 أن	 الفتاً	 العزيز.	 عبد	 بن	 محمد	 األمير	 بمطار	 الحجاج	 انتظار	 أزمنة	 وقياس	

بالروضة،	وزيارة	الحجرة	النبوية	الشريفة،	وتنظيم	الباعة	الجائلين	بساحات	المسجد	النبوي	الشريف	والمنطقة	المركزية،	وإعداد	الدليل	اإلرشادي	

لألشكال	والرموز	بالمسجد	النبوي.



236

الشريفين	 الحرمين	 المواطنين	برئاسة	عميد	معهد	خادم	 زيارة	ميدانية	ألعضاء	لجنة	مقترحات	

ألبحاث	الحج	والعمرة	مطار	الملك	عبد	العزيز	الجديد

ف	على	كافة	الخدمات	المقدمة	فيه	 تهدف	الزيارة	إلى	الوقوف	عن	قرب	لمشروع	المطار	الجديد	والتعرُّ

خصوصاً	الجديدة	منها،	وذلك	بما	يساعد	اللجنة	في	اتخاذ	التوصيات	الالزمة	حيال	طلب	المقترحات	

التي	ترد	إليها	فيما	يتعلق	بالمطار	وخدماته.

وقد	التقى	األعضاء	بمدير	صاالت	الحج	والعمرة	بالمطار	األستاذ	خالد	بن	مسلم	الحربي،	ومدير	

مفصٍل	 باالطالع	على	شرحٍ	 الجولة	 بدأت	 قاسم	حريري،	حيث	 األمن	والسالمة	األستاذ	هشام	بن	

في	 األعضاء	 تجول	 ثم	 للمسافرين،	 المطار	 مها	 يقدِّ التي	 والخدمات	 الجديد،	 المطار	 مشروع	 عن	

صاالت	القدوم	والمغادرة	واطلعوا	على	مدى	جاهزيتها	وخدماتها	وأقسامها،	كما	ناقش	الجميع	أهداف	

ار	المطار،	وكذلك	الحجاج	 وخطط	المشروع	وما	تقدمه	الهيئة	العامة	للطيران	المدني	من	خدمات	لزوَّ

والمعتمرين	من	خالل	صاالت	الحج	والعمرة،	وذلك	تنفيذاً	للتوجيهات	السامية	لحكومتنا	الرشيدة	نحو	

توفير	جميع	الوسائل	واإلمكانات،	والرقي	بالخدمات	المقدمة	لضيوف	بيت	هللا	الحرام.

167 
 

 احلجِّ املدينة املنورة معهد أحباثمعالي مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس يطَّلع على أعماِل 
بكري بن معتوق عساس على أعمال معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة اطَّلع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور 

باملدينة املنورة؛ واليت مشلت الدراسات املنجزة واملستقبلية للمعهد، وذلك خالل االجتماع الذي عقده مع عميد املعهد الدكتور عاطف 
ت املعهد باملدينة املنورة. كما قام معاليه جبولة تفقدية على مرافق بن حسني أصغر، ووكالء ورؤساء األقسام باملعهد بقاعة اجتماعا

 مبا يتعلق باملنظومة البحثية أو اإلدارية. سواًءاملعهد املتعددة 
أستعرض خالهلا سعاد عميد املعهد أبرز الدراسات اليت نفذها املعهد باملدينة املنورة خالل املواسم املاضية واليت مشلت تسهيل زيارة 

يع، ودراسات عن مشروع إنشاء طريق مشاة يربط بني مسجد قباء واملسجد النبوي، وقياس معدَّل النفايات الصلبة وتصنيفها البق
بإسكان الزائرين، وقياس أزمنة انتظار احلجاج مبطار األمري حممد بن عبد العزيز. الفتًا أن الدراسات املتعلقة باملسجد النبوي 

ضة، وزيارة احلجرة النبوية الشريفة، وتنظيم الباعة اجلائلني بساحات املسجد النبوي الشريف ركزت على تسهيل الصالة بالرو
 واملنطقة املركزية، وإعداد الدليل اإلرشادي لألشكال والرموز باملسجد النبوي.

 
 

ج زيارة ميدانية ألعضاء جلنة مقرتحات املواطنني برئاسة عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احل
 والعمرة مطار امللك عبد العزيز اجلديد

تهدف الزيارة إىل الوقوف عن قرب ملشروع املطار اجلديد والتعرُّف على كافة اخلدمات املقدمة فيه خصوصًا اجلديدة منها، وذلك 
 وخدماته.مبا يساعد اللجنة يف اختاذ التوصيات الالزمة حيال طلب املقرتحات اليت ترد إليها فيما يتعلق باملطار 

وقد التقى األعضاء مبدير صاالت احلج والعمرة باملطار األستاذ خالد بن مسلم احلربي، ومدير األمن والسالمة األستاذ هشام بن 
قاسم حريري، حيث بدأت اجلولة باالطالع على شرح  مفصل  عن مشروع املطار اجلديد، واخلدمات اليت يقدِّمها املطار للمسافرين، 

اء يف صاالت القدوم واملغادرة واطلعوا على مدى جاهزيتها وخدماتها وأقسامها، كما ناقش اجلميع أهداف وخطط ثم جتول األعض
املشروع وما تقدمه اهليئة العامة للطريان املدني من خدمات لزوَّار املطار، وكذلك احلجاج واملعتمرين من خالل صاالت احلج والعمرة، 

كومتنا الرشيدة حنو توفري مجيع الوسائل واإلمكانات، والرقي باخلدمات املقدمة لضيوف بيت وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية حل
 اهلل احلرام.

 
 

 

المشاركة	بورقة	عمل	في	فعاليات	ندوة	المسجد	الحرام	فضائله	وآدابه	وأحكامه	بعنوان	»الجهود	

البحثية	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	في	المسجد	الحرام«

نظمت	الفعالية	كالً	من	كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية	بجامعة	أم	القرى	بالتعاون	مع	الرئاسة	

العامة	لشؤون	المسجد	الحرام	والمسجد	النبوي	بعنوان	)المسجد	الحرام	فضائله	وآدابه	وأحكامه(.	

الرئيس	 الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس،	بحضور	معالي	 القرى	 أم	 افتتحها	معالي	مدير	جامعة	

العام	لشؤون	المسجد	الحرام	والمسجد	النبوي	الشريف،	فضيلة	الشيخ	الدكتور	عبد	الرحمن	السديس،	

بمشاركة	أصحاب	المعالي	والفضيلة	من	هيئة	كبار	العلماء،	وأئمة	وُخطاب	المسجد	الحرام.

ناقش	خاللها	الدكتور	عاطف	بن	حسين	أصغر،	عميد	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	

الحج	 ألبحاث	 الشريفين	 الحرمين	 خادم	 لمعهد	 البحثية	 »الجهود	 بعنوان	 عمل	 ورقة	 عن	 والعمرة	

والعمرة	في	المسجد	الحرام«.
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املشاركة بورقة عمل يف فعاليات ندوة املسجد احلرام فضائله وآدابه وأحكامه بعنوان "اجلهود البحثية ملعهد خادم 
 احلرمني الشريفني يف املسجد احلرام"

كاًل من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام نظمت الفعالية 
واملسجد النبوي بعنوان )املسجد احلرام فضائله وآدابه وأحكامه(. افتتحها معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق 

ن املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن عساس، حبضور معالي الرئيس العام لشؤو
 السديس، مبشاركة أصحاب املعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وأئمة وُخطاب املسجد احلرام.

ة عمل بعنوان ناقش خالهلا الدكتور عاطف بن حسني أصغر، عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة عن ورق
 .""اجلهود البحثية ملعهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة يف املسجد احلرام

 
 

املعريف للمعهد الدكتور نبيل كوشك لبحث أوجه التعاون  اإلبداعزيارة سعادة وكيل جامعة أم القرى لألعمال و
 واالبتكار اإلبداعيف جمال 

املعريف الدكتور نبيل كوشك مع عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج  اإلبداعال واجتمع وكيل جامعة أم القرى لألعم
واالبتكار،  اإلبداعوالعمرة باجلامعة الدكتور عاطف بن حسني أصغر وعدد من منسوبي املعهد وذلك لبحث أوجه التعاون يف جمال 

وحبث آليات االستفادة من الدراسات اليت جيريها أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املعهد البحثية اليت تتعلق بتطوير اخلدمات املرتبطة 
 بشؤون احلج والعمرة والزيارة، وإخراج منتجات ملموسة وتسويقها يف السوق السعودي والعاملي.
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نبيل	كوشك	 الدكتور	 للمعهد	 المعرفي	 واإلبداع	 لألعمال	 القرى	 أم	 وكيل	جامعة	 زيارة	سعادة	

لبحث	أوجه	التعاون	في	مجال	اإلبداع	واالبتكار

اجتمع	وكيل	جامعة	أم	القرى	لألعمال	واإلبداع	المعرفي	الدكتور	نبيل	كوشك	مع	عميد	معهد	

أصغر	 حسين	 بن	 عاطف	 الدكتور	 بالجامعة	 والعمرة	 الحج	 ألبحاث	 الشريفين	 الحرمين	 خادم	

وعدد	من	منسوبي	المعهد	وذلك	لبحث	أوجه	التعاون	في	مجال	اإلبداع	واالبتكار،	وبحث	آليات	
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املشاركة بورقة عمل يف فعاليات ندوة املسجد احلرام فضائله وآدابه وأحكامه بعنوان "اجلهود البحثية ملعهد خادم 
 احلرمني الشريفني يف املسجد احلرام"

كاًل من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام نظمت الفعالية 
واملسجد النبوي بعنوان )املسجد احلرام فضائله وآدابه وأحكامه(. افتتحها معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق 

ن املسجد احلرام واملسجد النبوي الشريف، فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن عساس، حبضور معالي الرئيس العام لشؤو
 السديس، مبشاركة أصحاب املعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء، وأئمة وُخطاب املسجد احلرام.

ة عمل بعنوان ناقش خالهلا الدكتور عاطف بن حسني أصغر، عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة عن ورق
 .""اجلهود البحثية ملعهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة يف املسجد احلرام

 
 

املعريف للمعهد الدكتور نبيل كوشك لبحث أوجه التعاون  اإلبداعزيارة سعادة وكيل جامعة أم القرى لألعمال و
 واالبتكار اإلبداعيف جمال 

املعريف الدكتور نبيل كوشك مع عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج  اإلبداعال واجتمع وكيل جامعة أم القرى لألعم
واالبتكار،  اإلبداعوالعمرة باجلامعة الدكتور عاطف بن حسني أصغر وعدد من منسوبي املعهد وذلك لبحث أوجه التعاون يف جمال 

وحبث آليات االستفادة من الدراسات اليت جيريها أعضاء هيئة التدريس يف أقسام املعهد البحثية اليت تتعلق بتطوير اخلدمات املرتبطة 
 بشؤون احلج والعمرة والزيارة، وإخراج منتجات ملموسة وتسويقها يف السوق السعودي والعاملي.

 
  

االستفادة	من	الدراسات	التي	يجريها	أعضاء	هيئة	التدريس	في	أقسام	المعهد	البحثية	التي	تتعلق	بتطوير	الخدمات	المرتبطة	بشؤون	الحج	والعمرة	

والزيارة،	وإخراج	منتجات	ملموسة	وتسويقها	في	السوق	السعودي	والعالمي.

زيارة	مساعد	األمين	العام	لهيئة	تطوير	مكة	المكرمة	والمشاعر	المقدسة	المهندس	خالد	فدا	

وعدد	من	المسئولين	لمناقشة	آلية	تفعيل	التعاون	المشترك	بين	الطرفين

األستاذ	 القرى	 أم	 بجامعة	 والعمرة	 الحج	 ألبحاث	 الشريفين	 الحرمين	 خادم	 معهد	 عميد	 التقى	

والمشاعر	 المكرمة	 مكة	 تطوير	 لهيئة	 العام	 األمين	 مساعد	 أصغر	 حسين	 بن	 عاطف	 الدكتور	

اتفاقية	 آلية	تفعيل	 المهندس	خالد	فدا	وعدد	من	المسئولين	في	الجانبين،	وذلك	لمناقشة	 المقدسة	
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تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة املهندس خالد فدا وعدد من املسئولني ملناقشة زيارة مساعد األمني العام هليئة 
 آلية تفعيل التعاون املشرتك بني الطرفني

التقى عميد معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة جبامعة أم القرى األستاذ الدكتور عاطف بن حسني أصغر مساعد 
مكة املكرمة واملشاعر املقدسة املهندس خالد فدا وعدد من املسئولني يف اجلانبني، وذلك ملناقشة آلية تفعيل األمني العام هليئة تطوير 

اتفاقية التعاون بني الطرفني يف اجلوانب املختلفة ومنها املتعلقة بالتدريب واالستشارات الفنية والدراسات امليدانية واإلحصاءات 
 ومؤشرات القياس.

لتعاون بني هيئة تطوير مكة املكرمة واملشاعر املقدسة ومعهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة يذكر أن اتفاقية ا
جبامعة أم القرى وقعها يف وقت سابق مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمري خالد 

 القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس املشرف العام على املعهد. الفيصل يف مقر اهليئة ومعالي مدير جامعة أم

 
 مشاركة املعهد بورشة عمل بعنوان "تنظيم احلشود يف املدينة املنورة" بإمارة منطقة املدينة املنورة

ن حسني أصغر شارك خالهلا وفد من معهد خادم احلرمني الشريفني ألحباث احلج والعمرة برئاسة سعادة األستاذ الدكتور عاطف ب
عميد املعهد، وسعادة الدكتور حممد ادريس وكيل املعهد وكاًل من د. سامي برهمني مستشار املعهد وسعادة الدكتور عثمان قزاز 

 قيمت مبقر امارة املدينة املنورة.أرئيس قسم البحوث اإلعالمية، يف ورشة عمل بعنوان "تنظيم احلشود يف املدينة املنورة" واليت 

 
 

 ∆

التعاون	بين	الطرفين	في	الجوانب	المختلفة	ومنها	المتعلقة	بالتدريب	واالستشارات	الفنية	والدراسات	الميدانية	واإلحصاءات	ومؤشرات	القياس.

يذكر	أن	اتفاقية	التعاون	بين	هيئة	تطوير	مكة	المكرمة	والمشاعر	المقدسة	ومعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	بجامعة	أم	القرى	

وقعها	في	وقت	سابق	مستشار	خادم	الحرمين	الشريفين	أمير	منطقة	مكة	المكرمة	صاحب	السمو	الملكي	األمير	خالد	الفيصل	في	مقر	الهيئة	ومعالي	

مدير	جامعة	أم	القرى	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	المشرف	العام	على	المعهد.

منطقة	 بإمارة	 المنورة«	 المدينة	 في	 الحشود	 »تنظيم	 بعنوان	 عمل	 بورشة	 المعهد	 مشاركة	

المدينة	المنورة

شارك	خاللها	وفد	من	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	برئاسة	سعادة	األستاذ	

المعهد	 وكيل	 ادريس	 محمد	 الدكتور	 وسعادة	 المعهد،	 عميد	 أصغر	 بن	حسين	 الدكتور	عاطف	

البحوث	 الدكتور	عثمان	قزاز	رئيس	قسم	 وكالً	من	د.	سامي	برهمين	مستشار	المعهد	وسعادة	

اإلعالمية،	في	ورشة	عمل	بعنوان	»تنظيم	الحشود	في	المدينة	المنورة«	والتي	أقيمت	بمقر	امارة	

المدينة	المنورة.
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آلية	 الحرام	تحت	عنوان	»تطوير	 المسجد	 في	 الحشود	 إدارة	 بورشة	عمل	 المعهد	 مشاركة	

تنسيق	إدارة	الحشود	بالمسجد	الحرام«.

بتنظيم	من	الرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	الحرام	والمسجد	النبوي	شارك	معهد	خادم	الحرمين	

الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	ورشة	عمل	مخصصة	لمعالجة	الحشود	وكيفية	إدارتها،	بعنوان	

»تطوير	آلية	تنسيق	إدارة	الحشود	بالمسجد	الحرام«	تخللتها	8	محاور	رئيسية	شاركت	فيها	قوة	

أمن	الحرم،	واإلدارة	العامة	للدفاع	المدني،	وعدد	من	الجهات	األمنية	والتعليمية.	تهدف	الورشة	

لشحذ	الجهود	أمام	قاصدي	بيت	هللا	الحرام	والخروج	برؤية	جماعية،	بهدف	إرضاء	الزوار	أثناء	

عملية	ترتيب	دخولهم	وخروجهم	من	وإلى	الحرم	المكي	الشريف.

مثل	المعهد	بالمشاركة	سعادة	الدكتور	محمد	إدريس	وكيل	المعهد	بورقة	علمية	بعنوان	»متابعة	حركة	الحشود	للمنطقة	المركزية	بمكة	المكرمة	

في	رمضان«.

برعاية	خادم	الحرمين	الشريفين	الملك	سلمان	بن	عبد	العزيز	آل	سعود	ــ	حفظه	هللا

افتتح	صاحب	السمو	الملكي	األمير	محمد	بن	نايف	بن	عبد	العزيز	ولي	العهد	نائب	رئيس	مجلس	

الوزراء	وزير	الداخلية	رئيس	لجنة	الحج	العليا	رئيس	لجنة	اإلشراف	العليا	لمعهد	خادم	الحرمين	

الشريفين	فعاليات	الملتقى	العلمي	السادس	عشر	ألبحاث	الحج	والعمرة	والزيارة

في	الفتــرة	من	17ــ18	شعبان	1437هـ	بقاعة	الملك	عبد	العزيز	التاريخية	بجامعة	أم	القرى	

ــ	مكة	المكرمة.

توقيع	مذكرة	تفاهم	بين	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	والهيئة	العامة	

لإلحصاء

وقَّع	االتفاقية	معالي	مدير	الجامعة	والمشرف	العام	على	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	

الحج	والعمرة،	ومعالي	رئيس	الهيئة	العامة	لإلحصاء	الدكتور	فهد	بن	سليمان	التخيفي.

تضمنت	االتفاقية	إنشاء	قواعد	لجمع	البيانات	اإلحصائية	عن	الحج	والعمرة	والزيارة،	وتوفير	

ودراسة	 والموثوقية،	 والشمولية	 باآلنية	 تتسم	 التي	 اإلحصائية	 والبيانات	 المعلومات	 وإتاحة	
الخطط	والمشاريع	والبرامج	المتعلقة	بإحصاءات	الحجاج	والمعتمرين	بمكة	المكرمة	والمدينة	المنورة،	ومنافذ	ومدن	الحج	والعمرة	والزيارة.	
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معالي	مدير	الجامعة	دكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	يفتتح	اللقاء	السنوي	للباحثين	بمشاركة	

الجهات	ذات	العالقة	في	خدمة	ضيوف	بيت	هللا	الحرام	والمسجد	النبوي	الشريف

تم	خالله	عرض	البرنامج	العلمي	للّقاء	باستعراض	نماذج	من	الدراسات	التي	تجرى	خالل	موسم	

رمضان	لهذا	العام	)19(	دراسة	وبرنامجاً	يشترك	فيها	جميع	أقسام	المعهد	البحثية	والمتمثلة	في	

المجاالت	اإلدارية	واإلنسانية	والبيئية	والصحية	والهندسية	والعمرانية	واإلعالمية	والمعلوماتية،	

وبعدها	أُعطيت	الفرصة	للمناقشة	والمداخالت	من	قبل	الحضور.

معالي	مدير	الجامعة	دكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	يدشن	المشروع	التجريبي	لمبادرة	إعفاف	

لتفعيل	مشاركة	األسر	المنتجة	بمكة	المكرمة	في	الصناعات	الغذائية	في	الحج	والعمرة

دشن	معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	خالل	فعاليات	افتتاح	معاليه	للقاء	

لمبادرة	إعفاف	 التجريبي	 المشروع	 المبارك	1437هـ	 للباحثين	خالل	موسم	رمضان	 السنوي	

لتفعيل	مشاركة	األسر	المنتجة	بمكة	المكرمة	في	الصناعات	الغذائية	في	الحج	والعمرة	والمنبثقة	

وأكد	معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	في	كلمته	التي	ألقاها	مكانة	مكة	المكرمة	والصفات	التي	خص	هللا	عز	وجل	بها	هذه	

البقعة	الطاهرة	على	سائر	بقاع	األرض	إلى	جانب	المكانة	اإلسالمية	العظيمة	التي	احتلتها	وتحتلها	مدينة	المصطفى	صلى	هللا	عليه	وسلم،	مؤكداً	

أن	المملكة	سخرت	كافة	اإلمكانات	المالية	والبشرية	والتقنية	للنهوض	واالزدهار	والتنمية	لكافة	مرافق	المدينتين	المقدستين	وخدمة	قاصديهما	من	

حجاج	وعمار	وزوار.

من	المعهد	بالتعاون	مع	بعض	الجهات	الحكومية	والخاصة	والقطاع	الثالث.	وتهدف	المبادرة	إلى	دمج	الجهود	واألعمال	الفردية	لألسر	المنتجة	في	

كيانات	جماعية	وتحويلها	إلى	عمل	مؤسسي	منظم	يساهم	في	تحقيق	قيمة	مضافة	القتصاد	الحج	والعمرة.

معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	يقيم	حفل	معايدة	بحضور	سعادة	العميد	

وذلك	بالخيمة	البحثية	بمقر	المعهد

أقيم	حفل	معايدة	المعهد	بمناسبة	عيد	الفطر	المبارك	بحضور	كالً	من	سعادة	العميد	أ.د.	عاطف	

بن	حسين	أصغر	ووكالء	ورؤساء	األقسام	والمنسوبين	بالخيمة	البحثية.
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معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	يوقع	اتفاقية	النظام	التقني	لمتابعة	

حافالت	تركيا	بحضور	معالي	مدير	الجامعة	دكتور	بكري	بن	معتوق	عساس

وقع	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	اتفاقية	تعاون	مع	مؤسسة	مطوفي	

حجاج	تركيا	ومسلمي	أوروبا	وأمريكا	واستراليا	لمشروع	بعنوان	»النظام	التقني	لمتابعة	

ومراقبة	حافالت	النقل	الترددي«،	والتي	سيقوم	بتنفيذها	المعهد،	واتفاقية	»اإلشراف	على	

ألمن	 المتقدمة	 االتجاهات	 خبرة	 بيت	 مع	 تركيا«،	 حجاج	 مؤسسة	 أعمال	 أتمتة	 مشروع	

المعلومات	التابع	للجامعة،	بحضور	وكيل	الجامعة	للشؤون	التعليمية	عضو	مجلس	إدارة	المؤسسة	الدكتور	عبدالعزيز	سروجي،	وعميد	معهد	خادم	

الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	الدكتور	عاطف	أصغر،	ورئيس	مجلس	إدارة	مؤسسة	مطوفي	حجاج	تركيا	ومسلمي	أوروبا	وأمريكا	

واستراليا	المطوف	طارق	عنقاوي،	ونائب	رئيس	مجلس	اإلدارة	المطوف	األستاذ	أسامة	زواوي،	وأعضاء	مجلس	إدارة	المؤسسة	الدكتور	سمير	

توكل	واألستاذ	محمد	بو،	ومساعد	رئيس	مجلس	اإلدارة	للنقل	والتصعيد	المطوف	المهندس	عادل	قاري،	وذلك	بمكتب	معاليه	بالمدينة	الجامعية	

بالعابدية.

الحـاج	 وقايـة	 مبـادرة	 يدشن	 والعمرة	 الحج	 ألبحاث	 الشريفين	 الحرمين	 خادم	 معهد	

والمعتمر	من	لعدوى	بحضور	معالي	مدير	الجامعة	دكتور	بكري	بن	معتوق	عساس

دّشن	معالي	مدير	جامعة	أم	القرى	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	مبادرة	وقاية	الحاج	

والمعتمر	من	انتقال	العدوى	بمكتبه	بالمدينة	الجامعية	بالعابدية،	والتي	سينفذها	معهد	خادم	

الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة،	بالتعاون	مع	كلية	الطب،	بحضور	عميد	المعهد	

من	 وعدد	 ناصر،	 أنمار	 الدكتور	 الطب	 كلية	 وعميد	 أصغر	 حسين	 بن	 عاطف	 الدكتور	

الباحثين	والشركة	القائمة	على	المبادرة.

وشاهد	معاليه	عرضاً	مرئياً	عن	المبادرة	التي	تتضمن	حملة	غسل	اليدين	وحملة	طهر	بيتي	لتطهير	البيئة	الداخلية	للمساجد،	والحالقة	اآلمنة	في	

الحج	والعمرة،	والتي	سيتم	تنفيذهم	خالل	موسم	حج	عام	1437هـ.
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معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	يطلق	لقاءات	تثقيفية	لمسؤولي	التغذية	

في	الحج	بعنوان	»تقنيات	الوجبات	الغذائية	مسبقة	التجهيز	لمكاتب	الطوافة«.

أطلق	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	اللقاءات	التثقيفية	التعريفية	لمسؤولي	

بشأن	 الداخل	 حجاج	 وشركات	 الميدانية	 الخدمة	 مكاتب	 ورؤساء	 الطوافة	 بمؤسسات	 التغذية	

مستشار	 بحضور	 المقدسة،	 بالمشاعر	 الحج	 موسم	 خالل	 والتموين	 اإلعاشة	 خدمات	 تطوير	

وزير	الحج	والعمرة	الدكتور	سهل	صبان،	وذلك	بالخيمة	البحثية	للمعهد	بمقر	جامعة	أم	القرى	بالعزيزية.

قدم	المعهد	خاللها	برامج	تثقيفية	وتعريفية	حول	حفظ	األطعمة	وتوصيلها	لمقار	سكن	الحجاج	بالمشاعر	المقدسة،	وآلية	التموين	الغذائي	للحشود	

الكبيرة	دون	تعرضها	ألي	حالة	تسمم	وذلك	لمدة	ستة	أيام.	قدم	خاللها	الباحث	الدكتور	بسام	مشاط	بقسم	البحوث	البيئية	والصحية	نبذة	تعريفية	عن	

الوضع	الراهن	لمطابخ	المخيمات	في	المشاعر	المقدسة،	وأنواع	أنظمة	إعداد	الوجبات	الغذائية	مع	مقارنة	األنظمة	المختلفة،	مستعرضاً	عدداً	من	

التجارب	الناجحة	في	إعاشة	الحجاج	في	المشاعر	المقدسة،	واالستفادة	من	خبرات	شركات	الطيران	والشركات	المماثلة،	واإلمدادات	العسكرية	

في	تقديم	خدمات	اإلعاشة.

مدير	جامعة	أم	القرى	باإلنابة	الدكتور	ثامر	بن	حمدان	الحربي	»وكيل	الجامعة	للدراسات	العليا	

والبحث	العلمي«	يفتتح	لقاء	الباحثين	السنوي

تم	خالل	اللقاء	استعراض	ألكثر	من	27	دراسة	وبرنامجاً	يعكف	على	إعدادها	80	باحثاً	رئيسياً	

ومشاركاً	ومسانداً،	تشمل	مشاريع	بحثية	وبرامج	متنوعة	يجريها	المعهد	خالل	موسم	شهر	ذو	

الحجة.	

كما	استعرض	عدد	من	الباحثين	نماذج	من	الدراسات	التي	سيقدمها	المعهد	خالل	موسم	حج	هذا	

العام،	والتي	تغطي	عدداً	من	المجاالت،	مثل	الظواهر	والخصائص	االجتماعية	واالقتصادية،	وتطوير	المنظومة	المتعلقة	بتغذية	الحجاج	وصحتهم	

ونظافة	بيئتهم	وسالمتها،	باإلضافة	إلى	تطوير	وتقويم	منظومة	النقل	وإدارة	الحشود،	وقد	تركزت	معظم	الدراسات	على	الرصد	والتقييم	وجمع	

المعلومات	واإلحصاءات	وتحليلها	للخروج	بتوصيات	يمكن	أن	تستفيد	منها	الجهات	التنفيذية	في	تطوير	األداء	والرقي	بالخدمات.
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زيارة	الوفد	اإلعالمي	الدولي	لمعهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة

قام	الوفد	االعالمي	الدولي	لتغطية	موسم	الحج	والذي	تستضيفه	وزارة	الثقافة	واإلعالم	هذا	

على	 لالطالع	 المكرمة،	 بمكة	 الحج	 ألبحاث	 الحرمين	 خادم	 لمعهد	 بزيارة	 مؤخرا	 العام،	

انشطة	معهد	خادم	الحرمين	من	أبحاث	ودراسات	تتعلق	بالحج	والعمرة	بالحرمين	الشريفين.

الشريفين	 الحرمين	 بمعهد	خادم	 والشئون	اإلعالمية	 البحوث	 قسم	 الوفد	مع	رئيس	 والتقى	

ألبحاث	الحج	والعمرة	في	جامعة	أم	القرى	الدكتور	عثمان	بن	بكر	قزاز،	والذي	شرح	لهم	

مدير	الجامعة	باإلنابة	الدكتور	ثامر	بن	حمدان	الحربي	يتفقد	مقرات	معهد	خادم	الحرمين	

الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة

بمعهد	 الحج	 في	 العاملة	 اللجان	 على	 العام	 المشرف	 باإلنابة	 القرى	 أم	 جامعة	 مدير	 تفقد	

خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	الدكتور	ثامر	بن	حمدان	الحربي	المقرات	

الرئيسية	للمعهد	في	المشاعر	المقدسة	والمبنى	الرئيسي	له،	ورافقه	في	جولته	عميد	المعهد	

األستاذ	الدكتور	عاطف	بن	حسين	أصغر	وعدد	من	رؤساء	األقسام	بالمعهد	ومنسوبيه،	وذلك	

الجهود	التي	تقوم	بها	حكومة	خادم	الحرمين	الشريفين	في	خدمة	الحجاج	والمقدسات،	وقال	قزاز	إن	القيادة	الرشيدة	وعلى	رأسهم	خادم	الحرمين	

الشريفين	الملك	سلمان	بن	عبد	العزيز	آل	سعود،	ال	تدخر	جهدا	في	دعم	وتطوير	الخدمات	التي	تقدم	للحرمين	الشريفين	والبقاع	المقدسة	والتي	

تصب	في	خدمة	الحجاج	والمعتمرين	والزوار.

يوم	السابع	من	ذي	الحجة	1437هـ

وقد	بدأ	جولته	بزيارة	لعدد	من	األقسام	وعلى	رأسها	قسم	البحوث	البيئية	الصحية،	واستمع	على	شرح	واف	من	رئيس	القسم	الدكتور	تركي	بن	محمد	

حبيب	هللا	حول	الدراسات	والبحوث	التي	يجريها	القسم	في	موسم	الحج	الحالي،	كما	شاهد	التقنيات	الحديثة	في	معامل	القسم	وآلية	استخدامها.	ثم	

زار	الدكتور	الحربي	مقرات	المعهد	في	المشاعر	المقدسة	في	مشعر	منى	ومشعر	عرفه،	وشاهد	أقسام	المقرات	والتجهيزات	التي	تحتويها،	مشيداً	

بدور	المعهد	في	مجاالت	الدراسات	واألبحاث	التي	تخدم	المدينتين	المقدستين	والمشاعر	المقدسة،	وتصب	في	الرقي	بالخدمات	المقدمة	لضيوف	

الرحمن،	وقال	إن	الجامعة	ال	تتردد	في	دعم	المعهد	ومقراته	بكل	ما	يخدم	العملية	البحثية	التي	تساعد	الباحثين	في	المعهد	على	أداء	أعمالهم	على	

الوجه	األكمل.	
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ثانياً:	عمادة	البحث	العلمي

الملتقى	الخامس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية	المقام	في	جامعة	أم	القرى	الخميس	7 
صفر	1437هـ

مقدمة:	عقد	االجتماع	الخامس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	بالجامعات	السعودية	يوم	الخميس	1437/2/6هـ	في	رحاب	جامعة	أم	القرى	وذلك	

بقاعة	الملك	فيصل	بمقر	الجامعة	بالعابدية	وشرف	االفتتاح	معالي	مدير	جامعة	أم	القرى	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	بحضور	سعادة	وكيل	

الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	الدكتور	ثامر	بن	حمدان	الحربي	وسعادة	عميد	عمادة	البحث	العلمي	وأصحاب	السعادة	وكالء	عمادة	

البحث	العلمي.

تلي	ذلك	عرٌض	مفصٌل	عن	مواضيع	االجتماع	األربعة	المجدولة	في	جدول	األعمال	على	النحو	التالي:

الموضوع	األول:	عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	.	.	.	إدارة	التحول	.	.	.	مسيرة	عام

تقديم:	عميد	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	د.	فيصل	بن	أحمد	العالف

الملخص:	عرضت	ورقة	العمل	أهم	النقاط	الخاصة	بعمادة	البحث	العلمي	في	جامعة	أم	القرى	من	النشاءة،	الروية،	الرسالة،	الهيكل	التنظيمي،	

نطاق	العمل	ومراحل	التطوير	في	العمادة	وأهم	التوصيات	الناتجة	عن	التحليل	الرباعي	الذاتي	والتحليل	المقارن	لتقويم	البحث	العلمي.	حيث	بدأت	

كاً	وشريكاً	 نشأت	عمادة	البحث	العلمي	في	منتصف	عام	1435هـ	لتحقق	رؤية	جامعة	أم	القرى	بأن	تكون	مرجعاً	بحثياً	موثوقاً	في	العلوم	ومحّرِ

أساسيّاً	في	إدارة	وريادة	اقتصاد	ومجتمع	المعرفة	وركيزة	اساسية	في	دعم	اتخاذ	القرار	العلمي	في	المملكة.	وتهدف	رسالة	العمادة	إلى	توفير	

بيئة	بحثية	تكاملية	تحفز	إنتاج	البحوث	الرصينة	بما	يزيد	النشر	العلمي	كماً	وكيفاً	ويعزز	التكامل	بين	التخصصات	ويقوي	الشراكة	مع	المجتمع	

المسؤولية	 العالية،	 الجودة	 الشفافية،	 التعاون،	 االحترافية،	 اإلبداع،	 األصالة،	 اإلسالمية،	 والمبادئ	 بالقيم	 المرتبطة	 القيم	 تطبق	 كما	 والصناعة.	

المشتركة،	والنزاهة.

خالصة	التوصية	األولى	للملتقى:	أوصى	المجتمعون	بأهمية	وضع	وتنفيذ	خطط	استراتيجية	لالرتقاء	بمهام	ومدخالت	ومخرجات	وآليات	البحث	

المرجعية	 المقارنة	 أهمية	 مع	 العامة	 المصالح	 وتحقق	 األهداف	 تخدم	 وآليات	 منظمة	 وقواعد	 ولوائح	 وهياكل	 بحثية	 برامج	 واستحداث	 العلمي	

والتحليل	الرباعي	الذاتي	ومتابعة	ذلك	بمؤشرات	قياس	تضمن	الجودة	وقد	أثنى	المجتمعون	على	ما	تم	عرضه	على	أن	تتبني	عمادات	البحث	

العلمي	تنفيذ	التوصيات	التي	عرضتها	الورقة	بحسب	ما	تحدده	احتياجات	وخطط	كل	جامعة	مع	أهمية	تبادل	الخبرات	توفيراً	للوقت	والجهد	وتحقيقا	

للتكامل	وعلى	أن	يتم	تقديم	عرض	عن	ما	تم	تنفيذه	في	ذلك	خالل	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية.	
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الموضوع	الثاني:	نظام	إدارة	المنح	البحثية	

تقديم:	وكيل	عمادة	البحث	العلمي	للمعلومات	والنشر	بجامعة	أم	القرى	د.	عبدهللا	عمر	باز

الملخص:	ناقشت	ورقة	العمل	أهم	المواضيع	ذات	العالقة	بالحاجة	إلى	نظام	إلكتروني	لميكنة	أعمال	المنح،	نظام	التقديم،	نظام	الفحص	المبدئي،	

نظام	التحكيم،	اإلحصائيات	والمؤشرات،	التدريب	والدعم	الفني.	ومن	أهم	أسباب	الحاجة	إلى	نظام	إلكتروني	متاح	على	الشبكة	العالمية:	تحقيق	

أهداف	الخطة	الوطنية	لتقنية	المعلومات	من	رفع	إنتاجية	وكفاءة	جميع	القطاعات،	وتعميم	الخدمات	الحكومية	إلكترونياً	وتشجيع	العمل	عن	بُعد	من	

خالل	التوظيف	األمثل	لالتصاالت	وتقنية	المعلومات،	توفير	المعلومة	الالزمة	بشكل	آني	وآلي	لدعم	القرار،	الحفاظ	على	موارد	الجامعة	المالية	

والزمنية	والبشرية.

التحكيم،	 ونظام	 البحثية،	 المنح	 وإدارة	 العلمي	 البحث	 عمادات	 أعمال	 لميكنة	 اإللكترونية	 األنظمة	 تطبيق	 للملتقى:	 الثانية	 التوصية	 خالصة	

واإلحصائيات	والمؤشرات،	على	أن	تتولى	عمادات	البحث	العلمي	تنفيذ	التوصيات	التي	عرضتها	الورقة	بحسب	ما	تحدده	إحتياجات	وخطط	كل	

جامعة	مع	أهمية	تبادل	الخبرات	توفيراً	للوقت	والجهد	وتحقيقا	للتكامل	وعلى	أن	يتم	تقديم	عرض	عن	ما	تم	تنفيذه	في	ذلك	خالل	الملتقى	السادس	

عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية.

الموضوع	الثالث:	البحث	العلمي	في	جامعة	األميرة	نورة	بنت	عبد	الرحمن	ــ	خطط	وتطلعات

تقديم:	عميدة	البحث	العلمي	في	جامعة	األميرة	نورة	بنت	عبد	الرحمن	د.	أريج	بنت	عبدالكريم	الخلف	

العلمي	المكون	من	3	وكاالت:	وكالة	التطوير	والجودة،	وكالة	شؤون	البحث	 التنظيمي	لعمادة	البحث	 الملخص:	عرضت	ورقة	العمل	الهيكل	

العلمي،	وكالة	الشؤون	المالية	واإلدارية.	ثم	ناقشت	الورقة	تطوير	البحث	والنشر	العلمي	في	وكالة	الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي		حيث	

وضعت	السياسات	كالتالي:	نشر	ثقافة	البحث	العلمي،	تعديل	التعليمات	واللوائح	المتعلقة	بالبحث	العلمي،	ربط	النشر	العلمي	المتميز	بالترقيات،	

ربط	النشر	العلمي	المتميز	بحضور	المؤتمرات،		ربط	النشر	العلمي	المتميز	بالجوائز	البحثية،		عقد	شراكات	مع	باحثين	ومراكز	بحثية	عربية	

وأجنبية	إلجراء	بحوث	علمية	مشتركة	مع	أعضاء	الهيئة	التدريسية	في	جامعة	األميرة	نورة	بنت	عبدالرحمن	ونشرها	في	مجالت	مصنفة	في	قواعد	

	))impact	Factor	ذات	العالمية	المجالت	في	علمية	أبحاث	بنشر	يقومون	لمن	مالية	مكافآت	تخصيص	،SCOPUS-ISI	العالمية	البيانات

متميز،	تنظيم	المؤتمرات	والدورات	والندوات	وورش	العمل	والمشاركة	فيها،		إعادة	النظر	في	نظام	تقييم	أعضاء	الهيئة	التدريسية	السنوي	ليشمل	

النشر	في	مجالت	عالمية،	ومحاولة	ربط	العالوات	السنوية	حسب	نتائج	أعضاء	الهيئة	التدريسية	في	هذا	النظام.

وعرضت	الورقة	البرامج	البحثية	التي	أطلقتها	العمادة	قبل	ثالث	سنوات:	تمويل	المشاريع	البحثية،	دعم	تأليف	الكتب،	دعم	الترجمة،	دعم	الباحثات	

الناشئات،	دعم	رائدات	المستقبل.	ولتحديد	األولويات	البحثية	تم	االستئناس	بمرئيات	كافة	مجالس	األقسام	في	كليات	الجامعة	في	وضع	األولويات	
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البينية	 البحثية	 البحثية	تم	اعتماد	دعم	المشاريع	 البحثية	في	التخصصات	المختلفة	بأسس	علمية،	ويتم	تحديثها	سنويا.	وبخصوص	المجموعات	

والتخصصية	في	ذلك.

خالصة	التوصية	الثالثة	للملتقى:	أثنى	المجتمعون	على	ما	تم	عرضه	على	أن	تتبني	عمادات	البحث	العلمي	تنفيذ	التوصيات	التي	عرضتها	الورقة	

بحسب	ما	تحدده	إحتياجات	وخطط	كل	جامعة	مع	أهمية	تبادل	الخبرات	توفيراً	للوقت	والجهد	وتحقيقا	للتكامل	وعلى	أن	يتم	تقديم	عرض	عما	تم	

تنفيذه	في	ذلك	خالل	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية.

الموضوع	الرابع:	مراكز	البحوث	الجامعية	الواقع	والمأمول

تقديم:	عميد	البحث	العلمي	في	جامعة	الملك	عبد	العزيز	د.	يوسف	بن	عبد	العزيز	التركي

الملخص:	ناقشت	ورقة	العمل	النقاط	التالية:	عرض	الجهات	ذات	العالقة	بمراكز	البحوث،	تصنيف	المراكز	وفق	مجال	عملها،	مراكز	البحوث	

االجتماعية	واإلنسانية،	مراكز	بحوث	العلوم	والتقنية	واالبتكار،	تجربة	مراكز	بحوث	التميز	لوزارة	التعليم،	الوضع	الراهن	لمراكز	البحوث،	

بعض	التجارب	المحلية	والدولية	الرائدة،	ومؤشرات	الوضع	الحالي	للبحث	العلمي	بالمملكة.	كما	تناولت	الورقة	ما	يخص	مراكز	البحث	الجامعية	

من	ناحية:	فئات	المراكز،	واقعها	والعقبات	التي	تواجهها،	أمثلة	لتجارب	ناجحة	من	المراكز	الجامعية	بالمملكة،	المراكز	الجامعية	الدولية	والدروس	

المستفادة	منها،	المؤشرات	والتوصيات	المستقبلية.

خالصة	التوصية	الرابعة	للملتقى:	أثنى	المجتمعون	على	ما	تم	عرضه	على	أن	تتبني	عمادات	البحث	العلمي	تنفيذ	التوصيات	التي	عرضتها	الورقة	

بحسب	ما	تحدده	احتياجات	وخطط	كل	جامعة	مع	أهمية	تبادل	الخبرات	توفيراً	للوقت	والجهد	وتحقيقا	للتكامل	وعلى	أن	يتم	تقديم	عرض	عما	تم	

تنفيذه	في	ذلك	خالل	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية.

الموضوع	الخامس:	تم	النقاش	على	جدوى	االجتماعات	وتبادل	الخبرات	بين	عمداء	البحث	العلمي	وعن	الطلب	الذي	تقدمت	به	سعادة	عميدة	

البحث	العلمي	بجامعة	األميرة	نورة	بنت	عبد	الرحمن	الستضافة	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية.

خالصة	التوصية	الخامسة	للملتقى:	أهمية	استمرار	االجتماعات	وتبادل	الخبرات	مع	االلتزام	بأن	تكون	نصف	سنوية	ومتابعة	أعمالها.	كما	شكر	

المجتمعون	الطلب	المقدم	من	سعادة	عميدة	البحث	العلمي	بجامعة	األميرة	نورة	بنت	عبد	الرحمن	الستضافة	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	

العلمي	في	الجامعات	السعودية	وتمت	التوصية	بأن	تستضيف	جامعة	األميرة	نورة	بنت	عبد	الرحمن	الملتقى	السادس	عشر	لعمداء	البحث	العلمي	

في	الجامعات	السعودية	مع	أهمية	دعوة	عمداء	البحث	العلمي	في	الجامعات	السعودية	غير	الحكومية.
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تنظيم	عمادة	البحث	العلمي	لندوة	المسيرة	البحثية	في	جامعة	أم	القرى..	مسيرة	عطاء:
برعاية	معالي	مدير	جامعة	أم	القرى	األستاذ	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	وبحضور	وكيل	الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	وعمداء	

الموافق	 االثنين	 يوم	 عطاء(	 مسيرة	 القرى..	 أم	 جامعة	 في	 البحثية	 )المسيرة	 ندوة:	 معاليه	 افتتح	 البحثية	 والمعاهد	 المساندة	 العمادات	 الكليات	

والبحث	 العليا	 للدراسات	 الجامعة	 وكالة	 نظمتها	 التي	 المملكة	 لتوحيد	 والثمانين	 السادسة	 بالذكري	 الوطني	 االحتفال	 بمناسبة	 1437/12/25هـ	

لدعم	 الشريفين	 الحرمين	 لحكومة	خادم	 السخي	 الدعم	 فيها	 للوطن،	شكر	 وفاء	 كلمة	 معاليه	 ألقى	 العلمي	حيث	 البحث	 في	عمادة	 متمثلة	 العلمي	

مسيرة	البحث	العلمي	في	الجامعات	وتشجيع	الباحثين	نحو	تحقيق	رؤية	2030	التي	تطمح	إلى	االقتصاد	المعرفي.	قدم	الندوة	سعادة	وكيل	عمادة	

البحث	العلمي	للكراسي	البحثية	فضيلة	الدكتور	عبد	الوهاب	الرسيني	وشارك	في	الندوة	العمادات	والمعاهد	البحثية	في	جامعة	أم	القرى	استعرض	

المشاركون	الجهود	واإلنجازات	في	جهاتهم	التي	تمثل	ركيزة	تحول	في	العطاء	البحثي	في	الجامعة	لمختلف	القطاعات	مما	يحقق	رسالة	الجامعة	

في	البحث	العلمي.	كما	صحب	الندوة	)جدارية(	الوطن	في	قلوب	الباحثين،	سجل	فيها	الباحثون	شكرهم	وامتنانهم	للحكومة	الرشيدة	على	دعمها	

المتواصل	مما	يوطد	االنتماء	الوطني	ويعزز	االستمرار	في	العطاء.

جدول	رقم	)5	ــ	12(	مشاركات	عمادة	البحث	العلمي	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

ممثل	الجهة	المشاركةالجهة	المشاركةعنوان	المشاركةم

د.	عبد	الرحمن	األهدلعمادة	البحث	العلميالمراكز	البحثية	في	جامعة	أم	القرى:	تطلّعات	مستقبلية1

معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	شرف	خدمات	الحج	والعمرة	في	الرؤية	الوطنية	22030
د.	أحمد	قاضيألبحاث	الحج	والعمرة

د.	ميسون	البنيانعمادة	الدراسات	العليااستثمار	واعد..	وطموح	وطن3

بناء	الهوية	المبتكرة:	البيئة	المحفزة	لالبتكار	وريادة	4
د.	وديع	برقاويمعهد	اإلبداع	وريادة	األعمالاألعمال

د.	عدنان	الشريفعمادة	شؤون	المكتباتدور	عمادة	شؤون	المكتبات	في	دعم	البحث	العلمي5

دور	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	في	بناء	اقتصاد	6
المعرفة	وفقاً	لرؤية	2030

معهد	البحوث	والدراسات	
د.	علي	الشاعرياالستشارية
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ملتقى	البحث	العلمي	األول	20-1438/3/21هـ

نبذة	عن	ملتقى	البحث	العلمي	األول
الرؤية:	التميز	في	اإلنتاج	العلمي	ألعضاء	هيئة	التدريس	وطالب	الدراسات	العليا،	لمواكبة	الرؤية	الوطنية	في	الصناعة	البحثية.

الرسالة:	نشر	ثقافة	جودة	البحث	العلمي	لتحقيق	التميز	على	مستوى	البرامج	األكاديمية،	وتعزيز	روح	التنافس	بين	الباحثين.

يشمل	الملتقى	المحاور	اآلتية:

تجارب	ناجحة	في	البحث	العلمي.

معايير	جودة	األبحاث	العلمية.

مراكز	البحث	العلمي	ودورها	في	صناعة	القرار.

المجموعات	البحثية	وعالقتها	باالقتصاد	الوطني.

	أخالقيات	البحث	العلمي	الواقع	والمأمول	)النزاهة	العلمية(.

الكراسي	البحثية	)اإلنتاجية	والتمويل(.

نسعى	من	خالل	ملتقى	البحث	العلمي	األول	إلى:

	 نشر	ثقافة	جودة	البحث	العلمي.	

	 تحفيز	الباحثين	على	تفعيل	رؤية	2030	الوطنية	في	منظومة	البحث	العلمي.	

	 تعزيز	روح	التنافس	بين	الباحثين	من	مختلف	الكليات.	

	 تبادل	التجارب	الناجحة	في	النشر	العلمي.	

	 الوقوف	على	الصعوبات	التي	تواجه	الباحثين	في	إعداد	أو	نشر	األبحاث.	

	 إتاحة	الفرصة	للباحثين	للتعرف	على	خدمات	العمادة	واالنتفاع	منها.	

	 التعرف	على	مؤشرات	أداء	جودة	البحث	العلمي	على	المستوى	المؤسسي	والبرامجي.	
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جدول	رقم	)5	ــ	13(	ملخص	برنامج	الملتقى	األول	للبحث	العلمي	المقام	في	جامعة	أم	القرى
بتاريخ	20-1438/3/21هـ

الوقترئيس	الجلسةالجلسات

االثنين	1438/3/20هـكلمة	معالي	مدير	الجامعةالجلسة	االفتتاحية
من	الساعة	9	وحتى	55:9	صباًحا	

الجلسة	األولى:	تجارب	ناجحة	في	
البحث	العلمي

وكيل	الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي
سعادة	الدكتور/ثامر	بن	حمدان	الحربي

االثنين	1438/3/20هـ
من	الساعة	10	وحتى	11:20	صباًحا

الجلسة	الثانية:	معايير	جودة	
األبحاث	العلمية

وكيل	الجامعة	للتطوير	األكاديمي	وخدمة	
المجتمع

سعادة	الدكتور	/هاني	بن	عثمان	غازي

االثنين	1438/3/20هـ
من	الساعة	12	وحتى	1:35	مساءا

الجلسة	الثالثة:	مراكز	البحث	العلمي	
االثنين	1438/3/20هـسعادة	الدكتور	/سهيل	بن	سالم	باجمالودورها	في	صناعة	القرار

	من	الساعة	2.05	وحتى	2:55	مساءا

ورشة	عمل	مصاحبة	بعنوان	إعداد	
المقترحات	البحثية	وعوامل	النجاح:	
مميزات	وعوائق	البحوث	الممولة	

خارجًي

تقديم	/عميدة	الدراسات	الجامعية	للطالبات
د.	هالة	بنت	سعيد	العمودي

االثنين	1438/3/20هـ
من	الساعة	12	وحتى	2:00	مساءا

الجلسة	الرابعة:	المجموعات	البحثية	
وعالقتها	باالقتصاد	الوطني

رئيس	الجلسة:	وكيل	جامعة	أم	القرى	للفروع	
سعادة	الدكتور	/عبد	المجيد	بن	سعيد	الغامدي

الثالثاء	1438/3/21هـ
من	الساعة	00:9	صباًحا	إلى	05:10	صباًحا	

الجلسة	الخامسة:	أخالقيات	البحث	
العلمي	الواقع	والمأمول	)النزاهة	

العلمية(

 رئيس	الجلسة:	وكيل	الجامعة
	سعادة	الدكتور	/ياسر	بن	سلمان	شوشو

الثالثاء	1438/3/21هـ
من	الساعة	30:10	صباًحا	إلى	05:12	مساًء

الجلسة	السادسة:	الكراسي	البحثية(	
اإلنتاجية	والتمويل(

رئيس	الجلسة:	وكيل	الجامعة	للشؤون	
التعليمية	سعادة	الدكتور	/عبد	العزيز	بن	رشاد	

سروجي

الثالثاء	1438/3/21هـ
من	الساعة	35:12	مساًء	إلى	10:2	مساًء	

جامعة	أم	القرى	)فرع	العابدية(	قاعة	الملك	المعرض	المصاحب	للملتقى
سعود

للرجال	)من	الساعة	9صباًحا	إلى	الساعة	2	مساًء	
للنساء	من	الساعة	5	مساًء	إلى	9	مساًء	
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جدول	رقم	)5	ــ	14(	توصيات	الملتقى	األول	للبحث	العلمي	المقام	في	جامعة	أم	القرى
بتاريخ	20-1438/3/21هـ

منظور	الهدف	
في	عمادة	
البحث	العلمي

توصيات	ملتقى	البحث	العلمي	األولالهدف	االستراتيجي	للعمادة

إعداد	قاعدة	بيانات	للقوى	البحثية	في	جامعة	أم	القرى	لتحديد	األولويات	توفير	بيئة	بحثية	للكفاءات	المتميزةالبنية	التحتية
البحثية.

زيادة	النشر

تحقيق	الحضور	عبر	نشر	المعلومات	
البحثية.

توسيع	دائرة	الملتقى	لتشمل	جامعات	المملكة	إلثراء	التعارف	والتواصل	
والتعاون	مع	مناسبة	ترشيح	التجارب	والباحثين	المتميزين	إلثراء	جلسات	

الملتقى	وضمان	فاعليتها.

الشراكة	مع	مجالت	أو	دور	نشر	لنشر	األبحاث	المشارك	بها	في	الملتقىتحفيز	إنتاج	البحوث	الرصينة

زيادة	النشر	العلمي	كما	وكيفا	وتحسين	
جودته

وضع	جميع	اإلنتاج	المعرفي	للجامعة	في	محركات	البحث	العالمية	بما	يرفع	
معامل	التأثير	والمرجعية	العلمية	للجامعة.

تطوير	الموارد	
البشرية

تطوير	الموارد	البشرية	بالجامعة	
)أعضاء	وطالب(	وتعزيزها	للرقي	

بمخرجات	البحث	العلمي.

إقتراح	الئحة	وقواعد	تنظيمية	فاعلة	الحتساب	البرامج	والمشاريع	البحثية	
ضمن	العبء	التدريسي	ألعضاء	هيئة	التدريس	بما	يرفع	عدد	المشاركات	
ويرتقي	بالنشر	الرصين	ويعزز	من	دور	الجامعات	والمملكة	فبي	اإلنتاج	
المعرفي	ويتوج	أعمال	الباحثين	المتميزين	لضمان	استمرار	إنتاجهم	الفكري.

اقتراح	الئحة	وقواعد	تنظيمية	فاعلة	لتسكين	الباحثين	المتميزين	من	أعضاء	
هيئة	التدريس	في	مراكز	ومعاهد	البحوث	بموجب	السجل	اإلنجازي	للباحث	

وبما	يساعد	في	تقويم	مراكز	ومعاهد	البحوث.

تنوع			وجودة	
االنتاج	المعرفي

تطوير	وتمويل	برامج	البحث	في	
الجامعة.

نشر	ثقافة	المجموعات	البحثية	مزاياها	وفوائدها	لتعزيز	اإلنتاج	المعرفي	
المتنوع.

زيادة	التواصل	مع	القطاع	الصناعي	والقطاع	التجاري	وتحقيق	مفهوم	
االقتصاد	المعرفي.

رفع	مستوى	جودة	أبحاث	الكليات،	
وتعزيز	األداء	البحثي	في	الجامعة.

تركيز	الجامعة	على	دعم	األبحاث	التي	تنتهي	)منتج	قابل	للتسويق،	خدمة	
بحثية-تغيير	سلوك-تدريب	وتأهيل(.
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منظور	الهدف	
في	عمادة	
البحث	العلمي

توصيات	ملتقى	البحث	العلمي	األولالهدف	االستراتيجي	للعمادة

المساهمة	
الوطنية

تشجيع	األبحاث	في	المجاالت	الملبية	
لالحتياجات	الوطنية.

تعزيز	مكانة	المراكز	البحثية	عند	صناع	القرار	بإعداد	استراتيجيات	لدعم	
األبحاث	المحلية	الوطنية.

السياسات	
والنظم

تطوير	تنظيم	إداري	وقواعد	تنفيذية	
داعمة	للبحث	العلمي	بما	يحقق	الكفاءة	

والفاعلية.

تفعيل	نقاط	االلتقاء	والتعاون	المستمر	بين	عمادات	البحث	العلمي	في	
الجامعات	السعودية،	مع	عمادات	ومعاهد	اإلبداع	المعرفي،	وإيجاد	آلية	

مشتركة	لتعزيز	ذلك	التعاون،	كإنشاء	مجالس	مشتركة	تضمن	تحقيق	أقصى	
استفادة	من	مما	تنتجه	األبحاث	العلمية	للمجتمع.

إنشاء	قاعدة	بيانات	وطنية	للباحثين	في	التخصصات	المختلفة.

تفعيل	مفهوم	النزاهة	البحثية

توفير	برنامج	كشف	االنتحال	لجميع	أعضاء	هيئة	التدريس	مع	عمل	دورات	
تثقيفية	متواترة	تساعد	في	تطبيق	الممارسات	النزيهة	على	األوراق	العلمية	

والرسائل	الجامعية	ومقترحات	المشاريع	البحثية

إنشاء	لجنة	محلية	ألخالقيات	البحث	العلمي	مع	نظام	إلكتروني	يضبط	
المسائالت	لجميع	منسوبي	الجامعة.

تحقيق	قدر	مناسب	من	االستقرار	في	التمويل	المالي
الموارد	المالية	للبحث	العلمي

إعادة	تخطيط	موارد	األعمال	وحوسبة	آليات	العمل	وتشمل	القوى	البشرية،	
والتجهيزات	المكانية	واإلدارة	المالية	للبحوث	وذلك	برفع	معدل	اإلنفاق	على	
البحث	العلمي	ليتواكب	مع	المتوسط	العالمي،	وذلك	بتحفيز	القطاع	الخاص	

للمشاركة	في	دعم	البحث	العلمي.

التعاقد	مع	شركة	تنفيذية	لضمان	سير	العمل	وتخفيف	عبء	التجهيزات	
للملتقى	على	العمادة

زيادة	التواصل	عبر	الشبكات	الرقمية	واالجتماعية	كوسائل	سهلة	غير	مكلفة	
لنشر	الوعي	والممارسات	البحثية	الصحيحة.

تأسيس	وحدات	الدعم	المساندة	للباحثين	وطلبة	الدراسات	العليا	وتحديداً	
التحرير	والتدقيق	اللغوي	واإلحصاء	وتحليل	البيانات	والترجمة	والتعريب	

وغيرها.

اقامة	ملتقى	للبحث	العلمي	كل	عامين	مع	تجديد	عنوان	ومحاور	الملتقى	
وتجديد	هوية	المعرض	ليتناسب	مع	أهداف	الملتقى
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منظور	الهدف	
في	عمادة	
البحث	العلمي

توصيات	ملتقى	البحث	العلمي	األولالهدف	االستراتيجي	للعمادة

تعزيز	الشراكة	بين	الجامعة	والمجتمع	خدمة	المجتمع
وقطاعات	الصناعة

الحرص	على	أن	تتوافق	أهداف	المجموعات	البحثية	المدعومة	مع	أهداف	
برنامج	التحول	الوطني	2020	في	الجانب	المختص	بتطوير	التعليم	وتوليد	

الوظائف	وتحقيق	الشراكات	المجتمعية	والبحثية	مع	القطاع	الخاص.

نشر	ثقافة	أهمية	الكراسي	البحثية	الستقطاب	دعم	رجال	األعمال	والقطاعات	
الخاصة.

توجيه	الباحثين	لمعالجة	قضايا	المجتمع	المرتبطة	وتقديم	الحلول	وتقويم	
الممارسات.

التنسيق	مع	رعاة	للملتقى	لضمان	الدعم	المالي	الكافي	للرفع	من	جودة	
تجهيزات	الملتقى.

تعزيز	الشراكة	العالمية	والتعاون	التعاون	الدولي
الدولي	في	البحث	العلمي

التعاون	مع	الجامعات	العربية	لوضع	تصور	واضح	وآلية	فاعلة	تضمن	
تصنيف	المجالت	العربية	مماثلة	لـ	ISI	العربي.

جودة	األداء
وضع	مؤشرات	لقياس	وتقويم	النشاط	
البحثي	القائم	والمساهمة	بالتخطيط	

المستقبلي.

إنشاء	وحدة	متابعة	الفرق	والبحثية	لضمان	جودة	األعمال	واستمراريتها.

الرفع	من	مستوى	جودة	المجالت	الصادرة	من	جامعة	أم	القرى	وفقاً	لمعايير	
الهيئة	الوطنية	للتقويم	واالعتماد	األكاديمي.

ضرورة	تقويم	البحث	العلمي	في	الجامعة	وعمل	تحليل	رباعي	ذاتي	
ومرجعي	مع	ربط	المدخالت	والموارد	مع	المخرجات	مع	نمذجة	اآلليات	
واإلجراءات	وتجويد	التقارير	السنوية	المقدمة	من	جميع	الجهات	البحثية.
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وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للتطوير	والجودة	واالعتماد	األكاديمي
مهام	الوكالة

االرتقاء	بالتصنيف	الدولي	لجامعة	أم	القرى.. 1

متابعة	مؤشرات	األداء	وإصدار	التقارير	الخاصة	بالجودة.. 2

متابعة	ملفات	اإلنجاز.. 3

تحديد	أولويات	التحسين	ومتابعة	التنفيذ.. 4

تقييم	خدمات	العمادة.. 5

جمع	أدلة	وبراهين	متطلبات	معيار	البحث	العلمي.. 6

التدريب	لكافة	الفئات	األكاديمية	في	مجاالت	البحث	العلمي.. 7

نشر	ثقافة	جودة	البحث	العلمي.. 8

جدول	رقم	)5	ــ	15(	تنظيم	عمادة	البحث	العلمي	للبرامج	البحثية	المختلفة

مالحظاتالمكانعدد	المستفيدينالبرامج/األعمالم

برنامج	تقنيات	كتابة	األبحاث

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملطريقة	إعداد	ملصق	علمي1
1438/1/23الجفالي	)2(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملتقنيات	بناء	الهوية	للباحث	على	شبكة	المعلومات2
1438/2/3الجفالي	)2(

3Latex	بصيغة	العلمية	األبحاث	عملإعداد	ورشة	لكل	العلمي)40(	البحث	عمادة
1438/2/17الجفالي	)2(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملتقنية	Rلتحليل	البيانات4
1438/2/21)الغزاوي	(
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عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملأمن	المعلومات	البحثية5
1438/2/23)خوقير	)

برنامج	تطوير	مهارات	الباحثات	الجدد

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملطريقة	إعداد	ملصق	علمي6
1438/1/9الجفالي	)2(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملمهارة	اإلشراف	على	الرسائل	العلمية7
1438/1/11)خوقير	)

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملمهارة	تحكيم	األبحاث	العلمية8
1438/1/16)باشراحيل(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملمهارة	إعداد	مقترح	بحثي	ناجح9
1438/1/18الجفالي	)2(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملبناء	الفريق	البحثي10
1438/1/25الجفالي	)2(

عمادة	البحث	العلمي)40(	لكل	ورشة	عملالملكية	الفكرية	وقضايا	االنتحال11
1438/1/26الجفالي	)2(
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جدول	رقم	)5	ــ	16(	تنظيم	عمادة	البحث	العلمي	للملتقيات	والندوات	والمؤتمرات

مالحظاتعدد	المستفيدينالفعاليةم

على	مدار	ثالثة	أشهر318دورات	في	كيفية	التسجيل	بمحركات	البحث	العالمية1

56مهارات	على	اإلشراف	على	الوسائل	التعليمية2

40مهارة	تحكيم	األبحاث	العلمية3

كلية	التصاميم	والشريعة	اإلسالمية	والدعوة	86إعداد	مقترح	بحثي	ناجح4
وأصول	الدين

34بناء	الفريق	البحثي5

20الملكية	الفكرية	وقضايا	اإلنتحال6

74طريقة	إعداد	ملصق	علمي7

109تقنيات	بناء	هوية	للباحث	على	الشبكة	المعلوماتية8

9latex		بصيغة	العلمية	األبحاث	19إعداد

21تقنية	تحليل	البيانات10

20أمن	المعلومات	البحثية11

لوكيالت	المراكز	البحثية5ورشة	عمل	الواقع	المعزز12

56ورش	متتابعة	للتعريف	بالمنح	البحثية	الداخلية13
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برنامج	تنمية	مهارات	عضوات	هيئة	التدريس	في	البحث	العلمي
الهدف	من	البرنامج:

يهدف	البرنامج	إلى	تشجيع	عضوات	هيئة	التدريس	على	النشر	العلمي	المتميز	ومساعدتهن	على	اختيار	أوعية	النشر	المرموقة	في	تخصصاتهن	

مين	الدوليين	وغيرها	من	المتطلبات	الحديثة	لنشر	األبحاث	في	المجالت	العالمية.		يتكون	البرنامج	 ومراسلتهن	إلكترونياً	والرد	على	انتقادات	الُمحّكِ

من	21	ساعة	تدريبية	تتخللها	ورشتي	عمل	لنشر	ثقافة	الحرص	على	جودة	المخرج	البحثي	إعداداً	ونشراً	لكافة	عضوات	هيئة	التدريس.

جدول	رقم	)5	ــ	17(	برنامج	تنمية	مهارات	عضوات	هيئة	التدريس

تاريخ	الدورةمقدم	الدورةعنوان	الدورة

ورشة	عمل	)معايير	التصنيف	الدولي	للجامعات	العالمية	ومتطلبات	رفع	تصنيف	
2/3/ 1437د.	هنادي	محمد	بحيريجامعة	أم	القرى(

2/6 /1437د.	هشام	فاروق	عرابيالملكية	الفكرية	وقضايا	االنتحال

2/11 /1437د.	سهى	علي	المرسيتقديم	مقترح	بحثي	ناجح

19/ 2 /1437د.	محمد	فوزي	حسانينالنشر	العلمي	الدولي

27 /2 /1437د.	هشام	فاروق	عرابيالبحث	العلمي	في	قواعد	البيانات	األكاديمية

 ورشة	عمل	
3/2 /1437د.	هنادي	محمد	بحيري)مؤشرات	أداء	معيار	البحث	العلمي	على	المستوى	المؤسسي(

د.	مريم	عبدالهادي	القحطانيأخالقيات	البحث	العلمي
3/6 /1437د.	عائشة	محمد	الحربي

3/9 /1437د.	فيصل	أحمد	عالفبناء	وإدارة	الفريق	البحثي

google scholarباز	عمر	عبدهللا		3/17 /1437د.
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جدول	رقم	)5	ــ	18(	جدول	مؤشرات	األداء	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

الوكالة	المسؤولةمصدر	المؤشرالمؤشرم

عالقة	المجاالت	التي	يتم	فيها	البحث	العلمي	باألولويات	المشار	1
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	AARU	NCAAA-إليها	في	رسالة	البرنامج،	أو	في	خطة	البحث	العلمي.

البحثية

عالقة	البحث	العلمي	التطبيقي	الذي	قام	به	أعضاء	هيئة	التدريس	2
وكالة	العمادة	للمجموعات	AARU	NCAAA-بالقضايا	موضوع	الساعة.

والمراكز	البحثية

وكالة	العمادة	للشؤون	المالية	AARU	NCAAA-التقييم	المستقل	لكفاية	منشآت	وأجهزة	البحث	العلمي.3
واإلدارية

وكالة	العمادة	للشؤون	المالية	AARU	NCAAA-تقييم	أعضاء	هيئة	التدريس	لكفاية	أجهزة	ومنشآت	البحث	العلمي.4
واإلدارية

نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	الذين	قاموا	بإنتاج	أبحاث	علمية	ذات	5
وكالة	العمادة	للمعلومات	AARU	NCAAA-مواصفات	محددة.

والنشر

عدد	األبحاث	العلمية	المنشورة	في	مجالت	علمية	محكمة	مقارنة	6
وكالة	العمادة	للمعلومات	ARWU	NCAAA-بعدد	أعضاء	هيئة	التدريس	ذوي	الدوام	الكامل.

والنشر

وكالة	العمادة	للشؤون	المالية	AARU	NCAAA-نسبة	اإلنفاق	على	األبحاث	لإلنفاق	الكلي7
واإلدارية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAA-AARUمعدل	النجاح	في	الحصول	على	منح	بحثية.8
البحثية

متوسط	عدد	المرات	التي	يستشهد	فيها	باألبحاث	العلمية	التي	9
وكالة	العمادة	للمعلومات	NCAAA-AARUأنتجها	أعضاء	هيئة	التدريس	مقارنة	بأعضاء	هيئة	التدريس.

والنشر

نسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	الذين	نجحوا	في	الحصول	على	منح	10
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAA-AARUبحثية	مفتوحة	للمنافسة.

البحثية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAA-AARUاألموال	التي	تم	الحصول	عليها	عن	طريق	منح	البحث	العلمي11
البحثية
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الوكالة	المسؤولةمصدر	المؤشرالمؤشرم

وكالة	العمادة	للمجموعات	NCAAA-AARUعدد	مشروعات	البحث	العلمي	المشترك	مع	القطاع	الصناعي12
والمراكز	البحثية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAA-AARUنسبة	الطلبة	المسجلين	في	برامج	الدراسات	العليا	البحثية.13
البحثية

عدد	الطلبة	المسجلين	في	برامج	الدراسات	العليا	البحثية	14
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAAالمتخرجين	في	السنة	الماضية.

البحثية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAAمعدالت	انتهاء	الطلبة	بنجاح	في	برامج	الدراسات	العليا	البحثية.15
البحثية

معدل	الدخل	الذي	تم	الحصول	عليه	من	األبحاث	لكل	عضو	هيئة	16
وكالة	العمادة	للشؤون	المالية	NCAAAتدريس	بدوام	كامل

واإلدارية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAAنسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	الموظفين	في	البحث	)مؤسسي(17
البحثية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAAنسبة	أعضاء	هيئة	التدريس	المشرفين	الطالب	الباحثين18
البحثية

عدد	أوراق	العمل	التي	قدمت	في	مؤتمرات	)أ(على	مستوى	محلي	19
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	NCAAA)ب(	على	مستوى	عالمي

البحثية

نتائج	االستطالع	آلراء	هيئة	التدريس	ومن	هم	خارج	المؤسسة	عن	20
وكالة	العمادة	للمعلومات	NCAAA-AARUنسبة	التسهيالت	البحثية	بالجامعة

والنشر

وكالة	العمادة	للمعلومات	NCAAA-AARU-معدل	النجاح	في	الحصول	على	منح	بحثية	خارجية21
والنشر

معدل	االستشهادات	)citations(	البحثية	الواردة	لكل	هيئة	22
وكالة	العمادة	للمعلومات	ARWU	NCAAA-التدريس	من	العاملين	بدوام	كامل	)على	مستوى	التخصصات(

والنشر

عدد	البرامج	التدريبية	الفصلية	التي	تنمى	مهارات	أعضاء	هيئة	23
التدريس	في	مجال	البحث	العلمي

AARU-	DSR-
UQU

وكالة	العمادة	للجودة	
والتطوير	واالعتماد	أألكاديمي
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الوكالة	المسؤولةمصدر	المؤشرالمؤشرم

-DSR	AARU-نسبة	عدد	األبحاث	ذات	التخصصات	المتعددة24
UQU

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	
البحثية	–	وكالة	العمادة	

للمجموعات	والمراكز	البحثية

نسبة	عدد	الجوائز	العلمية	التي	حصل	عليها	أعضاء	هيئة	التدريس	25
محليا	أو	إقليميا	أو	عالميا

AARU-ARWU-
-DSR-UQU

وكالة	العمادة	للشؤون	المالية	
واإلدارية

-DSR	AARU-نسبة	الكتب	الممولة	ألعضاء	هيئة	التدريس	)تأليفا(26
UQU

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	
البحثية

-DSR-UQUنسبة	الكتب	الممولة	ألعضاء	هيئة	التدريس	)ترجمة(27
AARU

وكالة	العمادة	لمنح	والمشاريع	
البحثية

وكالة	العمادة	للمجموعات	DSR-UQUعدد	المجموعات	البحثية	المسجلة28
والمراكز	البحثية

نسبة	المنح	البحثية	الناجحة	في	برنامج	واعدة	مقارنة	بعدد	29
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	DSR-UQUالمتقدمات

البحثية

نسبة	المنح	البحثية	الناجحة	في	برنامج	باحث	مقارنة	بعدد	30
وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	DSR-UQUالمتقدمين

البحثية

وكالة	العمادة	للمنح	والمشاريع	DSR-UQUنسبة	المنح	البحثية	الناجحة	في	برنامج	رائد	مقارنة	بعدد	المتقدمين31
البحثية

وكالة	العمادة	للمعلومات	DSR-UQUنسبة	نمو	الصفحات	اإللكترونية	في	موقع	عمادة	البحث	العلمي32
والنشر

وكالة	العمادة	للمعلومات	DSR-UQUعدد	الزائرين	لموقع	عمادة	البحث	العلمي	)فصلياً(33
والنشر

نسبة	كفاءة	وتشغيل	البنى	التحتية	والتجهيزات	المركزية	وتوطين	34
وكالة	العمادة	للشؤون	اإلدارية	DSR-UQUالتقنيات

والمالية

وكالة	العمادة	للكراسي	البحثيةDSR-UQUعدد	الكراسي	المدعومة	المحققة	لمعايير	جودة	الكراسي	البحثية35
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الوكالة	المسؤولةمصدر	المؤشرالمؤشرم

وكالة	العمادة	للمعلومات	DSR-UQUعدد	براءات	االختراع	المقبولة	للتقديم36
والنشر

وكالة	العمادة	للمعلومات	DSR-UQUعدد	براءات	االختراع	المسجلة37
والنشر

عدد	مشروعات	البحث	العلمي	المشترك	مع	أعضاء	هيئة	التدريس	38
وكالة	العمادة	للمجموعات	NCAAA-AARUفي	المؤسسات	المحلية

والمراكز	البحثية

عدد	مشروعات	البحث	العلمي	المشترك	مع	أعضاء	هيئة	التدريس	39
وكالة	العمادة	للمجموعات	NCAAA-AARUفي	المؤسسات	الدولية

والمراكز	البحثية

عدد	البرامج	التدريبية	الفصلية	التي	تنمي	مهارات	طالب	40
وكالة	العمادة	للجودة	DSR-UQUالدراسات	العليا	في	مجال	البحث	العلمي

والتطوير	واالعتماد	األكاديمي
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وكالة	عمادة	البحث	العلمي	لشؤون	المراكز	والمجموعات	البحثية
نبذة	عن	نشأة	وكالة	العمادة	للمراكز	والمجموعات	البحثية:	

أنشئت	وكالة	العمادة	للمراكز	البحثية	بعد	قرار	معالي	مدير	الجامعة	بتاريخ	1436/3/12هـ	المتضمن	نقل	المراكز	البحثية	من	معهد	البحوث	

وإحياء	التراث	اإلسالمي	إلى	عمادة	البحث	العلمي.	تهتم	الوكالة	بإدارة	شؤون	المراكز	البحثية	)تسعة	مراكز	بحثية(	عن	طريق	المجلس	التنسيقي	

بين	المراكز	وذلك	لمراجعة	خططها	االستراتيجية	وتحديد	األولويات	البحثية	التي	تتلخص	في	ثالثة	اتجاهات:

األبحاث	التي	تلبي	االستراتيجية	الوطنية	واستراتيجية	الجامعة.
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المراكز	البحثية	

مركز	بحوث	الدراسات	اإلسالمية

الرؤية:

	أن	يكون	المركز	مرجعاً	بحثياً	معتمداً	في	الدراسات	اإلسالمية	وركيزة	أساسية	في	صناعة	القرار	الشرعي	داخل	الجامعة	وخارجها.

الرسالة:	

وتستجيب	 المركز،	 يمثلها	 التي	 والكليات	 الجامعة	 أهداف	 تخدم	 التي	 الرصينة،	 اإلسالمية	 البحوث	 إنتاج	 وتدعم	 تحفز	 جامعية	 بحثية	 مؤسسة	

لالحتياجات	الوطنية	واالجتماعية.

األهداف:

تبني	ودعم	البحوث	اإلسالمية	المحكمة	الرصينة.. 1

تنمية	وتفعيل	المهارات	البحثية	ألعضاء	هيئة	التدريس	والطالب.. 2

التواصل	الفعال	مع	الباحثين	واألقسام	األكاديمية	والهيئات	العلمية.. 3

األولويات	البحثية:

الدراسات	المتعلقة	بتدبر	القرآن	الكريم. 1

الدراسات	المتعلقة	بالغلو	والتكفير	واألمن	الفكري	واألسري.. 2

القضايا	الفقهية	االقتصادية	المعاصرة.. 3

	نوازل	الحج	والعمرة.. 4

القضايا	الفقهية	الطبية	المعاصرة.. 5
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جدول	رقم	)5	ــ	16(	األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي

عدد	المكانالزماننوع	النشاط
المستفيدين

ورشة:	تحديد	األولويات	البحثية	لمركز	بحوث	
الدراسات	اإلسالمية	بالتعاون	مع	وكالة	كلية	

الشريعة	للتطوير
20شطر	الطالبات1437/4/28هـ

ورشة:	تحديد	األولويات	البحثية	لمركز	بحوث	
20شطر	الطالبات	قاعة	الجفالي	الزاهر1437/5/2هـالدراسات	اإلسالمية	بالتعاون	مع	كلية	الدعوة

محاضرة:	مقومات	البحث	العلمي	في	الدراسات	
قاعة	عمر	السبيل	بكلية	الشريعة	العابدية	الجفالي	1438/6/14هـالشرعية

8ــ	الزاهر

1438/7/13هـدورة:	أوعية	المعلومات	في	البحث	العلمي
قاعة	االجتماعات	بوحدة	العلوم	والتقنية	بمبنى	
عمادة	البحث	العلمي	العابدية	ــ	قاعة	التدريب	

عمادة	البحث	العلمي	شطر	الطالبات
3

1438/7/20هـندوة:	مناهج	البحث	في	االقتصاد	اإلسالمي
قاعة	الشيخ	عمر	السبيل	بكلية	الشريعة	

والدراسات	اإلسالمية	ــ	بالعابدية	ــ	الجفالي)3(	
شطر	الطالبات

50

1438/7/27هـدورة:	آفاق	بحثية	جديدة	في	الحديث	وعلومه
قاعة	االجتماعات	بوحدة	العلوم	والتقنية	بمبنى	
عمادة	البحث	العلمي	العابدية	ــ	قاعة	التدريب	

عمادة	البحث	العلمي	شطر	الطالبات
16

دورة:	المصادر	اإللكترونية	في	الدراسات	
1438/8/5هـالشرعية

قاعة	االجتماعات	بوحدة	العلوم	والتقنية	بمبنى	
عمادة	البحث	العلمي	العابدية	ــ	قاعة	التدريب	

عمادة	البحث	العلمي	شطر	الطالبات
3

1438/8/12هـورشة:	آفاق	البحث	في	القواعد	الفقهية
قاعة	االجتماعات	بوحدة	العلوم	والتقنية	بمبنى	
عمادة	البحث	العلمي	العابدية	ــ	قاعة	التدريب	

عمادة	البحث	العلمي	شطر	الطالبات

الورشة	األولى:	وضع	الخطة	االستراتيجية	
20مركز	بحوث	الدراسات	اإلسالمية	العابدية1438/8/5هـللمركز
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مركز	بحوث	العلوم	الصيدالنية

الرؤية:

الريادة	والتميز	في	مجال	البحوث	الصيدلية	والدوائية	وتطبيقاتها	في	خدمة	وتحسين	المجال	الصحي	في	المملكة	حسب	رؤية	2030

الرسالة:

إنشاء	مسارات	بحثية	في	العلوم	الصيدالنية	والدوائية	وفقاً	لالحتياجات	الصحية	في	المملكة؛	وحسب	اهتمام	الصناعات	الدوائية	والتعليم	الصيدالني	

السعودي؛	وتوفير	حل	علمي	موثوق	لمواجهة	التحديات	الصحية	في	الحج	والعمرة؛	مما	يساعد	على	تنمية	الصناعة	الدوائية	بالمملكة	العربية	

السعودية	بما	يتوافق	مع	الخطة	البحثية	واالستراتيجية	للجامعة.

األهداف:	

	 مكافحة	األمراض	المعدية	»	كورونا،	حمى	الضنك،	األمراض	البكتيرية	والفطريات«.	

	 مكافحة	األمراض	المزمنة	»السكري،	أمراض	القلب	واألوعية	الدموية	والسرطان«.	

	 التميز	في	التعليم	الصيدالني.	

	 االستخدام	اآلمن	والفعال	لألدوية.	

	 البحوث	الصيدالنية	والدوائية	ذات	العالقة	بالحج	والعمرة.	
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جدول	رقم	)5	ــ	17(	النشر	العلمي	للمشاريع	البحثية	في	المركز	2017/2015	م

رقم	
المشروع	
البحثي

مكان	النشرالباحثونعنوان	الورقة	العلمية

43310005
 Pharmacological		validation	of	the	anxiolytic,
 muscle	relaxant	and	sedative	like	activities	of

capsicum	annuum	in	animal	model

  Jawad,	M.	,Khan,	H.		,	Pervaiz,
 S.,Bawazeer,	S.S.,Abu-Izneid,	T.,Saeed,

.M.,Kamal,	M.A

 Bangladesh
 Journal	of

Pharmacology

43510005 Rutin:	Exploitation	of	the	flavonol	for	health
and	homeostasis

 Rauf,	A.a	Imran,	M.bc	Patel,S.d
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مركز	بحوث	اللغة	العربية	وآدابها
الرؤية:	أن	يكون	المركز	مرجعًا	بحثيًّا	متميّزاً	في	علوم	العربيّة	وآدابها،	منتًجا	لألبحاث	العلميّة	الّرصينة	الدّاعمة	لالقتصاد	المعرفّي.

الرسالة:	دعم	برامجِ	البحِث	العلمّي	ومشروعاته	في	علوم	اللّغة	العربيّة	وآدابها،	ومقاصد	اللّغة	وأغراضها.

جدول	رقم	)5	ــ	18(	المشاريع	البحثية	الممولة	من	المركز	

مدة	الباحثوناسم	المشروعرقم	البحث
البحث

تاريخ	الدعم	
مقدار	الدعم1438/1437

0001-3-15-LNG

موسوعة	
الشعر	العربي	
في	عصور	
االحتجاج.

الرئيس:	مريم	عبد	الهادي	القحطاني.
المشاركون:	9
المستشار:	1

وفريق	من	الباحثين	المساعدين.

 24
17-2-1438هـشهًرا

 77290000
لاير

الدفعة	األولى
في	تاريخ

17-2-1438هـ
قيمتها:	193225

جدول	رقم	)5	ــ	19(	األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

المكانالزماننوع	النشاط

 اللّقاء	التّعريفّي	بالمنح	الدراسيّة	الجديدة	
)سفراء	ومترجم(.

 7
/1438/8هـ

قاعة	التّدريب	بعمادة	البحث	
العلمّي

6 الملتقى	األول	للتّميّز	البحثّي	لبحوث	طالبات	الدّراسات	العليا	العربيّة
قاعة	الجفالي	)2(/1438/8هـ

23 محاضرة	علميّة	)هديل	الحمائم	–	غنائيّة	البكاء	وُعلقة	الحنين(.
قاعة	الجوهرة/1438/3هـ

اللقاء	التعريفي)منارة	البحث	العلمي(	عبر	المدّونة	الخاّصة	بها	وقناة	تيليجرام	
وحساب	تويتر		.

 24
قاعة	الجفالي	)2(/1438/2هـ
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المكانالزماننوع	النشاط

المشاركة	في	الملتقى	األول	للبحث	العلمي	بورقة	علمية	عنوانها:	القواعد	المنظمة	
ألخالقيات	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	»رؤية	وطموح«	قدمتها	الدكتورة	هيفاء	

بنت	عثمان	فدا.

 21
/1438/3هـ

قاعة	الملك	عبد	العزيز	المساندة	
بمقر	الجامعة	بالعابدية	وقاعة	
الجوهرة	بشطر	الطالبات

المشاركة	في	المعرض	المصاحب	للملتقى	األول	بركن	تعريفي	)منارة	البحث	
العلمي(.

 21
قاعة	الملك	سعود	بالعابدية/1438/3هـ
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مركز	بحوث	التعليم	اإلسالمي

النشأة:

	أنشئ	المركز	عام	)1397هـ/	1977م(	بموجب	توصية	المؤتمر	العالمي	للتعليم	اإلسالمي.	وفي	1402/2/9هـ	صدر	األمر	السامي	الكريم	بضم	

مركز	بحوث	التعليم	اإلسالمي	إلى	جامعة	أم	القرى.	ثم	تم	ضمه	إلى	عمادة	البحث	العلمي	عام	1436هـ	بعد	تأسيسها	عام	1435هـ	تحت	وكالة	

المجموعات	والمراكز	البحثية.

الرؤية:

الريادة	في	أبحاث	وتطبيقات	التربية	اإلسالمية	المستقاة	من	الكتاب	والسنة	والتراث	االسالمي.

الرسالة:

جمع	وتصنيف	التراث	اإلسالمي	التربوي	وبحث	كيفية	تطبيقه	على	ارض	الواقع.

األهداف:

العناية	بالبحوث	والدراسات	المتعلقة	بالتربية	اإلسالمية	وأصولها،	جمعاً	وتأليفاً.. 1

استخراج	الكنوز	التربوية	من	التراث	اإلسالمي.. 2

النهوض	بالبحث	العلمي	في	مجال	التربية	اإلسالمية. 3

فحص	وتحكيم	الكتب	والرسائل	العلمية	المتميزة	في	تخصص	التربية	اإلسالمية.. 4

التطلعات	المستقبلية:	جمع	واستنباط	الدروس	التربوية	في	التراث	اإلسالمي	واالستفادة	منها	في	الحياة	اليومية.
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مركز	بحوث	العلوم	االجتماعية

الرؤية:

التميز	والريادة	في	مجال	البحوث	االجتماعية	واالقتصادية	لمواجهة	التحديات	الوطنية	للنهوض	بالوطن	الغالي	وفق	أسس	علمية	لحماية	األسرة	

والفرد	وتنميتهما	اقتصاديا،	ولتحقيق	سالمة	المجتمع	وتقدمه

الرسالة:

خدمة	المجتمع	من	خالل	توظيف	البحث	العلمي	في	معالجة	التحديات	االجتماعية	واالقتصادية	في	المملكة	العربية	السعودية

األهداف:	

متابعة	الدراسات	المدعومة	من	عمادة	البحث	العلمي	والتابعة	للمركز. 1

إيجاد	شراكات	بحثية	مع	جهات	خارج	الجامعة	لدعم	الدراسات	البحثية	وتكون	مرتبطة	باألولويات	الوطنية	في	برنامج	الرؤية	2030 . 2

تفعيل	الشراكات	القائمة	وتحفيز	الباحثين	لتلبية	بنود	هذه	الشراكات	وإجراء	دراسات	بحثية. 3

تحفيز	الباحثين	للمساهمة	في	إيجاد	حلول	بحثية	لما	يرد	من	قضايا	حسب	التوجيهات	. 4

عقد	لقاءات	وورش	عمل	لتعريف	الباحثين	بالشراكات	القائمة	وتشجيعهم	لعمل	دراسات	بحثية	تلبي	هذه	الشراكات. 5
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جدول	رقم	)5	ــ	20(	المشاريع	البحثية	الممولة	من	المركز	في	عام	1438/1437هـ

مدة	الباحثيناسم	المشروعرقم	البحث
مقدار	الدعمتاريخ	الدعم	البحث

-0002-1-3-HUM
15

عالقة	بعض	المتغيرات	في	ضوء	استخدام	
وسائل	االتصال	والتكنولوجيا	بالقيم	اإلنسانية	

المكتسبة:	وسطية	اإلسالم	انموذجا

د.	عادل	
بالصادق

سنة	
160400	لاير1437/9/27واحدة

-1-3-HUM-15
0003

توظيف	شبكات	التواصل	االجتماعي	في	
تعزيز	الوسطية	لدى	طالب	الجامعات	في	
المملكة	العربية	السعودية	الواقع	والمأمول	–	

ً جامعة	أم	القرى	إنموذجا

أ.	د.	لؤلؤة	
بنت	عبد	
الكريم	
القويفلي

سنة	
175	ألف	لاير1437/9/27واحدة

جدول	رقم	)5	ــ	21(	الزيارات	واالتفاقيات	التي	نفذها	المركز	)داخليا	أو	خارجيا(

سببوقت	الزيارةحكومي/خاصاسم	الجهة
الزيارة	المستفيدين

المركز	الوطني	للبحوث	
1438/11/8هـحكوميوالدراسات	االجتماعية

بناء	الشراكة	االستراتيجية	البحثية	بين	عمادة	البحث	العلمي	
بجامعة	أم	القرى	والمركز	الوطني	للدراسات	والبحوث	

االجتماعية	لمواجهة	التحديات	الوطنية

1439/2/9هـخاصالغرفة	التجارية	بجدة
االجتماع	األول	لبناء	الشراكة	االستراتيجية	العلمية	والبحثية	بين	
عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	والغرفة	التجارية	بجدة	

لمواجهة	التحديات	الوطنية

وزارة	الحج-	وكيل	الوزارة	
لبحث	سبل	التعاون	في	المجاالت	البحثية	المختلفة	والتي	تخدم	30-3-1439هـحكوميلشؤون	النقل

اإلدارات	ذات	العالقة	بوزارة	الحج.
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مركز	بحوث	العلوم	التربوية	والنفسية

الرؤية:

تحقيق	التميز	والريادة	في	مجال	البحوث	التربوية	والنفسية	األصيلة	التي	تلبي	حاجات	المجتمع.

الرسالة:

تلبية	رائدة	ومتميزة	الحتياجات	المجتمع	البحثية	وتنمية	متواصلة	لإلنتاج	المعرفي	من	خالل	توفير	البيئة	المحفزة	للكوادر	البشرية؛	وعبر	الشراكة	

الفاعلة	مع	المراكز	والجهات	ذات	العالقة.

األهداف:

مرتبطة	بأهداف	وكالة	المراكز.
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جدول	رقم	)5	ــ	22(	األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي

المالحظاتعدد	المستفيدينالمكانالزماننوع	النشاط

دورة	مهارات	بحثية	في	إعداد	
الرسائل	العلمية	)البحوث	الكمية(

 /6/28	–	6/22
1437هـ

قاعة	التدريب	بعمادة	
طالبات	دراسات	علياالبحث	العلمي

واحة	البحث	العلمي	
)2(

ص:	18

ورشة	عمل)1(	لتحديد	الخطة	
قاعة	التدريب	لعمادة	25/ 7/ 1437هـاالستراتيجية	للمركز.

البحث	العلمي
عضوات	هيئة	

التدريس	بكلية	التربية

واحة	البحث	العلمي	
)3(
ص:	7

ورشة	عمل	)2(	لتحديد	الخطة	
قاعة	التدريب	لعمادة	2/ 8/ 1437هـاالستراتيجية	للمركز

البحث	العلمي
عضوات	هيئة	

التدريس	بكلية	التربية

واحة	البحث	العلمي	
)3(
ص:	7

دورة	محركات	البحث	العلمي	
43مسرح	كلية	التربية15/ 1/ 1438هـألعضاء	هيئة	التدريس	بكلية	التربية
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جدول	رقم	)5	ــ	23(	مساهمات	أخرى	للمركز	ممثال	في	مديره	ووكيلته	

الزماننوع	النشاط

عضوية	لجنة	صياغة	القواعد	التنظيمية	للمجموعات	والمراكز	البحثية	اإلصدار	األول

14/ 5/ 1437هـعضوية	لجنة	المراكز	لفرز	المقترحات	البحثية	لألمن	الفكري

تنظيم	ورشة	مناقشة	األفكار	البحثية	لألمن	الفكري	شطر	الطالبات	بالتعاون	مع	مركز	بحوث	الدراسات	اإلسالمية	
13/ 6/ 1437هـومركز	بحوث	اللغة	العربية

6/ 7/ 1437هـالمشاركة	في	صياغة	نماذج	تحكيم	وعقود	ونموذج	التقديم	للمشروعات	البحثية

6/ 7/ 1437هـالمشاركة	في	صياغة	نماذج	تحكيم	وعقود	ونموذج	التقديم	للمشروعات	البحثية

27/ 7/ 1437هـالمشاركة	في	لجنة	كرسي	الصحة	للحشود	بتشكيل	فريق	وتقديم	مقترح	بحثي	للجنة

مين 15/ 8/ 1437هـعضوية	لجنة	صياغة	الئحة	عمل	محكمي	المنح	لعمادة	البحث	العلمي	وتتضمن	صياغة	ميثاق	عمل	الُمحّكِ

20/ 1437/11هـعضوية	فريق	منارة	البحث	العلمي

8/ 12/ 1437هـرئاسة	لجنة	»جائزة	الكليات	المبادرة	في	النشر	العلمي«	في	دورتها	األولى

4/ 3/ 1438هـاختبار	واجهة	التطبيق	للمنح	الداخلية	للعمادة

9/ 3/ 1438هـعقد	لقاء	تعزيز	القيم	األخالقية	لدى	المرأة	السعودية	الواقع	والمستقبل

المشاركة	في	تنظيم	الملتقي	العلمي	األول	بعمادة	البحث	العلمي	)3لجان(	لجنة	تنظيم	المعرض-	اللجنة	العلمية	ــ		
لجنة	التنسيق	مع	الكليات.

 /3 /21-20
1438هـ

20/ 3/ 1438هـالمشاركة	بورقة	عمل	في	الملتقى	األول	لعمادة	البحث	العلمي

وكيلة	المركز	عضو	لجنة	المنح	الداخلية	في	دورتها	الثانية	والمشرفة	على	برنامج	رائد	لشطر	الطالبات	)انطلقت	
26/ 3/ 1438هـالدورة	الثانية	في	1438/5/15هـ(,

12/ 5/ 1438هـإنشاء	حساب	للمركز	في	تويتر

27/ 8/ 1438هـمدير	المركز	وكيل	عمادة	البحث	العلمي

تلبية	دعوة	إدارة	سجون	النساء	بالعاصمة	المقدسة	لحضور	حفل	ختام	أنشطة	وبرامج	التأهيل	واإلصالح	وبرامج	
21/ 1438/11هـالتوجيه	الفكري	والمعنوي
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مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية

النشأة:

أنشئ	مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	عام	1404هـ	بمعهد	البحوث	العلمية	وإحياء	التراث	اإلسالمي.	ثم	تم	ضمه	إلى	عمادة	البحث	العلمي	عام	

1436هـ	بعد	تأسيسها	تحت	وكالة	المجموعات	والمراكز	البحثية.

الرؤية:

أن	يكون	المركز	مرجعاً	بحثياً	موثوقاً	ومحركاً	وشريكاً	أساسياً	في	مجال	األبحاث	العلمية	التطبيقية	وريادة	االقتصاد	المعرفي.	

الرسالة:

دعم	وتشجيع	الكوادر	البشرية	إلنجاز	المشاريع	البحثية	التي	تختص	بالعلوم	التطبيقية	ومتابعة	تنفيذها	وربطها	مع	المراكز	والجهات	المستفيدة	

األخرى.

األهداف:

له	. 1 المستمر	 والتحسين	 التطوير	 في	 العلمي	ويساهم	 البحث	 بمتطلبات	 يفي	 بما	 التطبيقية	 للعلوم	 العلمي	 للبحث	 التحتية	 البنية	 إنشاء	وتطوير	

وتوطين	التقنية	الحديثة.	

البحوث	. 2 بها،	وتحفيزهم	على	إجراء	 األكاديمية	 الكوادر	 لدى	 اإلبداع	واالبتكار	 التطبيقية	وتنمية	ملكة	 للعلوم	 العلمي	 البحث	 تشجيع	مسيرة	

المتميزة	وفقاً	الحتياجات	المجتمع.

األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي	عام	1437هـ

حضور	لقاء	بيت	الخبرة	في	معهد	البحوث	االستشارية	1437/1/1هـ.. 1

عمل	شعار	لمركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	بعمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	1437/1/5هـ	واعتماد	رؤية	ورسالة	أهداف	المركز.. 2

حضور	ورشة	عمل	مؤشرات	أداء	معيار	البحث	العلمي	1437/1/8هـ.. 3

حضور	لقاء	العمداء	1437/2/7هـ	واإلشتراك	في	التنظيم	ولجنة	الضيافة	في	شطر	النساء	وإعداد	المطويات.. 4
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إعداد	العروض	التقديمية	وتقديم	الورش	للتعريف	بعمادة	البحث	العلمي	ووكاالتها	وبرامج	المنح	وآلية	التقديم	عليها	1437هـ.. 5

المشاركة	في	أعمال	اللجنة	العلمية	لعمادة	البحث	العلمي	1437هـ.. 6

المساهمة	في	ملفات	اختيار	شعار	عمادة	البحث	العلمي	1437/2/16هـ.. 7

حضور	عدد	من	دورات	مبادرة	تطوير	مهارات	أعضاء	هيئة	التدريس	في	البحث	العلمي	بعد	انطالقها	في	1437/2/21هـ.. 8

المشاركة	مع	عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	في	معرض	جدة	للكتاب	1-1437/3/13هـ.	.. 9

العمل	على	تسيير	مشاريع	معهد	البحوث	وإحياء	التراث	اإلسالمي	حيث	تم	رفع	49	موضوع	يخص	الدفعة	الثانية	وإنهاء	مشاريع	بحثية	. 10

لمركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	وعقد	عدد	من	االجتماعات	الخاصة	بذلك.

حضور	دورة	إعداد	فريق	بحثي	1437/3/8هـ.. 11

مبادرة	مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	بعمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	في	نشر	المعرفة	وتصحيح	المفاهيم	الخاطئة	بعرض	تصميم	. 12

مبدئي	ومحتوى	لقاموس	تصحيح	المفاهيم	الخاطئة	الشائعة	في	مجتمعنا	في	العلوم	ونشر	المعرفة	الصحيحة	18 /3 /1437هـ	ليتم	إرسالها	

على	شكل	رسائل	أسبوعية	توعوية	في	وسائل	التواصل	التابعة	للمركز.	

بحث	إمكانية	الشراكة	بمجموعة	بحثية	من	مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	بعمادة	البحث	العلمي	وكلية	العلوم	التطبيقية	وكلية	الهندسة	بجامعة	. 13

أم	القرى	مع	مصنع	األوراق	المضيئة	1437هـ.

حضور	ورشة	عمل	المنح	الخارجية	بعمادة	البحث	العلمي	1437/4/16هـ.. 14

حضور	لقاء	الدراسات	العليا	1437/4/17هـ.. 15

حضور	لقاء	الطالب	السنوي	للسنة	التحضيرية	1437/4/21هـ.. 16

حضور	المؤتمر	الطالبي	السابع	بجامعة	أم	القرى	12ــ1437/4/22هـ.. 17

عمل	تحليل	سوات	)swat(	23ــ1437/4/25هـ	الستيفاء	متطلبات	الهيئة	الوطنية	لالعتماد	األكاديمي	والوقوف	على	احتياجات	عضوات	. 18

هيئة	التدريس	من	مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	في	عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	وكان	ذلك	في	كلية	العلوم	التطبيقية	في	شطر	

الرجال	في	العابدية	وفي	شطر	النساء	في	الزاهر	وفي	العزيزية.

قام	مركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	بعمادة	البحث	العلمي	بالتعاون	مع	كلية	العلوم	التطبيقية	بدعوة	أعضاء	وعضوات	هيئة	التدريس	بكلية	. 19

العلوم	التطبيقية	لحضور	ورشة	عمل	بعنوان:	)اللقاء	التعريفي	بمركز	بحوث	العلوم	التطبيقية	ومهامه	وبرامجه(	في	1437/4/28هـ.
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األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي	عام	1438هـ

	تنظيم	وإعداد	عروض	التقديمية	لحفل	توقيع	عقود	المنح	الداخلية	1438/2/6هـ.. 1

المشاركة	في	وضع	اللوائح	المنظمة	للمجموعات	البحثية	والمراكز	البحثية	حيث	تم	إقرارها	بتاريخ	1438/2/29هـ.. 2

المشاركة	في	وضع	ضوابط	جائزة	جامعة	أم	القرى	التقديرية	للكليات	المبادرة	في	نشر	اإلنتاج	العلمي	1438/2/15هـ	وتحفيز	كلية	العلوم	. 3

التطبيقية	على	التسجيل	في	محركات	البحث.

مين	والنماذج	والشروط	األخرى	فيما	يخص	برامج	المنح	الداخلية	المفتوحة	هي	باحث	وواعدة	ورائد	والجديدة	. 4 المشاركة	في	نماذج	تقييم	الُمحّكِ

وهي	سفراء	ومترجم	ودارس	والمستقبلية	وهي	مؤلف	1438هـ.

المشاركة	في	أعمال	اللجنة	العلمية	لعمادة	البحث	العلمي	1438هـ.. 5

شارك	المركز	في	برنامج	مبادرات	التحول	الوطني	لعام	2017	حيث	تم	تقديم	مبادرتين	في	مجال	إنشاء	بنك	الجينات	وانشاء	مختبر	أبحاث	. 6

الحشرات	ونواقل	األمراض.

حضور	ورشة	عمل	آفاق	1438/3/4هـ.. 7

حضور	لقاء	أمننا	مسؤوليتنا	1438/3/6هـ.. 8

المشاركة	في	ملتقى	البحث	العلمي	األول	20-3/21/ 1438هـ	في	وضع	معايير	المشاركة	في	ملتقى	البحث	العلمي	األول	مع	تصور	شامل	. 9

لشروط	التقديم	ومهام	اللجنة	التنظيمية	وعناصر	الملخص	من	بيانات	ومحتوى	وخطوات	الكتابة	ونماذج	ومعايير	التقييم	وأيضاً	في	عمل	بانر	

وكالة	شؤون	المجموعات	المراكز	البحثية	وفي	عمل	بانر	وكالة	المنح	والمشاريع	البحثية	وفي	لجنة	الضيافة	)شطر	الرجال(	ولجنة	تنظيم	

الجلسات	وأيضاً	في	عرض	ملصقين	علميين.

المساهمة	في	المراقبة	على	االختبارات	التحريرية	لوظيفة	مساعد	باحث	بعمادة	البحث	العلمي	1438/5/26هـ. 10

إعداد	العروض	التقديمية	وتقديم	الورش	للتعريف	بعمادة	البحث	العلمي	ووكاالتها	وبرامج	المنح	وآلية	التقديم	عليها	1438/6/25هـ.. 11

تسليم	التقرير	السنوي	لمعالي	مدير	الجامعة	5/8/ 1438هـ.	. 12

إعداد	وتنسيق	واالشتراك	في	اإلشراف	على	التقرير	السنوي	العام	لعمادة	البحث	العلمي	1436هـ	والتقرير	السنوي	لوكالة	عمادة	البحث	. 13

العلمي	لشؤون	المجموعات	والمراكز	البحثية	1436هـ	والتقرير	السنوي	لوكالة	عمادة	البحث	العلمي	للكراسي	البحثية	1436هـ	

حضور	حفل	ختام	أنشطة	عمادة	شؤون	الطالب	1438/8/6هـ.. 14

حضور	ورشة	عمل	بمناسبة	تدشين	برنامج	سفراء	ومترجم	1438/8/6هـ.. 15
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مركز	بحوث	الطب	والعلوم	الطبية

الرؤية:

تنطلق	تطلعات	المركز	المستقبلية	من	ايمانه	بأن	التطور	سمة	من	سمات	النجاح,	وكلما	كان	التطور	والنمو	قائم	على	أسس	علميه	ووفق	خطط	

استراتيجية	محكمه	كان	ذلك	أدعى	للتميز	ومن	أهم	مقومات	تحقيق	الرؤية,	وحيث	إن	اإلنسان	هو	أغلى	ما	يملك	وطننا	الغالي	والصحة	هي	أغلى	

ما	يملك	اإلنسان	,	فإن	وقايته	من	األمراض	وعالجه	بقدر	من	الفاعلية	هو	هدف	استراتيجي	تسعى	كل	المجتمعات	لتحقيقه,	لذا	فإن	مركز	بحوث	

الطب	والعلوم	الطبية	بما	يملكه	من	إمكانيات	فإن	المسؤولية	االجتماعية	تفرض	عليه	حمل	دعم	وتطوير	البحوث	الطبية	ونشر	نتائج	هذه	البحوث	

بما	يناسب	إيجاباً	على	تطوير	الخدمات	الطبية	المقدمة	للمجتمع	السعودي.

الرسالة:

المركز	بما	يمتلكه	من	كوادر	بشرية	على	درجة	عالية	من	التأهيل	يلعب	دوراً	محورياً	في	رفع	مستوى	الرعاية	الصحية	التي	تقدم	للمواطن	والمقيم	

في	مملكة	اإلنسانية	المملكة	العربية	السعودية.

األهداف:

النهوض	بالدراسات	والبحوث	الطبية	والعلمية	التطبيقية	ذات	العالقة	بالبيئة	المحلية	خصوصاً	والبيئةً	اإلقليمية	والعالمية	عموماً.. 1

وضع	سياسية	البحث	العلمي	والخطط	والبرامج	الالزمة	لتنفيذها.. 2

نشر	نتائج	البحوث	العلمية	وتنظيم	الندوات	والمؤتمرات	وورش	العمل.. 3

اإلسهام	في	النهوض	بالخدمات	الطبية	من	خالل	دراسة	فعالية	مستحضرات	طبيه	يمكن	انتاجها.. 4

تبادل	التعاون	والخبرة	والمعرفة	مع	الهيئات	والمؤسسات	العلمية	داخل	وخارج	المملكة	العربية	السعودية.. 5

إجراء	دورات	علميه	وبرامج	تدريبيه	متخصصة.. 6

تقديم	الخدمات	االستشارية	والتحليلية	والتشخصية	في	العلوم	الصحية	والمشاكل	الصحية	على	الصعيدين	المحلي	والعالمي.. 7
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جدول	رقم	)5	ــ	24(	األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي

عدد	المستفيدينالمكانالزماننوع	النشاط

محاضرة	توعوية	دراسة	بحثية	
مدارس	البشرى14	ديسمبر	2017	م)ضرر	إطالة	األظافر(

200الثانوية

لقاء	مركز	بحوث	الطب	والعلوم	الطبية	بالتعاون	مع	
وكالة	الشؤون	التعليمية	بكلية	الطب	)معاً	نحو	بيئة	

بحثيه	جاذبة(
مدرج	كلية	الطب20- 3	ــ		1439هـ

80بمبنى	الكليات	الصحية.

30بمبنى	العلوم	الطبية1439/2/5هـلقا	ء	تعريفي	بمنح	المراكز	البحثية

مبنى	الكليات28ــ1439/1/29هـدراسة	بحثيه	بمناسبة	شهر	التوعية	بسرطان	الثدي
400الصحية	الزاهر

30كلية	العلوم	الطبية9	ــ		11	ــ	2017ورشة	عمل	كيفية	تصميم	استبيانات	بحثيه	طبيه
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جدول	رقم	)5	ــ	25(	الزيارات	واالتفاقيات	التي	نفذها	المركز	)داخليا	أو	خارجيا(

سببوقت	الزيارةحكومي/خاصاسم	الجهة
الزيارة	المستفيدين

المالحظات
)حالة	االتفاقيات(

عمادة	البحث	العلمي	تبحث	
سبل	التعاون	مع	وزارة	

الحج	والعمرة
حكومي

االثنين
30	ــ		3	ــ		
1439هـ

بحث	سبل	التعاون	مع	وزارة	
الحج

استكمال	النقاش	حول	نقاط	
التعاون	المشتركة	بما	يخدم	
أهداف	الوزارة	ويحقق	

االستفادة	من	الخدمات	البحثية

جلسة	تعاون	مشتركة	بين	
جامعة	أم	القرى	ومدينة	
الملك	عبدهللا	الطبية

حكومي
االثنين

12	ــ		2	ــ		
1439هـ

تعاون	مشتركة	بين	جامعة	أم	
القرى	ومدينة	الملك	عبدهللا	

الطبية
-

عمادة	البحث	العلمي	
تجتمع	مع	رئيسة	وحدة	
األبحاث	والدراسات	بمكتب	

التعليم	األهلي

خاص
الثالثاء

25	ــ		2	ــ		
1439هـ

مناقشة	أوجه	التعاون	
البحثي	المشترك	بين	الوحدة	
والمراكز	والخدمات	البحثية

-
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 مركز	بحوث	العلوم	الهندسية	والمعمارية

الرؤية:

الريادة	في	مجال	أبحاث	العلوم	الهندسية	والمعمارية	والحاسب	اآللي	والتميز	في	اقتراح	الحلول	والبرامج	البحثية	النوعية	التي	تلبي	االحتياجات	

المختلفة.

الرسالة:

تشجيع	وتطوير	العمل	البحثي	واألكاديمي	المتميز	من	خالل	توفير	وتهيئة	البيئة	الجاذبة	والمحفزة	لدعم	التميز	واإلبداع	العلمي	للباحثين	في	مجاالت	

المعرفة	في	العلوم	الهندسية	والمعمارية	والحاسب	اآللي	وذلك	لتحقيق	الريادة	المحلية	واالقليمية	والعالمية	والمساهمة	الفعالة	في	حل	المشاكل	

الوطنية	المرتبطة.

األهداف:	

إجراء	البحوث	والمشاريع	الهندسية	والمعمارية	والحاسوبية	التي	تصب	في	خدمة	الجامعة	والمجتمع	محليا	ودوليا	ووضع	المقترحات	التي	. 1

تسهم	في	ارتقاء	مستوى	بحوث	علوم	الهندسة	والحاسب.

تشجيع	الباحثين	والمبدعين	والمتميزين	في	مجاالت	البحث	العلمي	الهندسي	وعلوم	الحاسب.. 2

دعم	وتبني	المشاريع	البحثية	الهندسية	والتقنية	المتميزة	علميا	المنتجة	لبراءات	اختراعات	وتطوير	ابتكارات.. 3

تشجيع	المشاريع	البحثية	في	علوم	الهندسة	والحاسب	التي	تندمج	مع	التخصصات	األخرى	وتساند	تطبيقاتها	مثل	التخصصات	الطبية	والتعليمية	. 4

والدينية	فتكون	بذلك	أداة	تطويرية	لخدمة	اإلنسان	والبيئة	والمجتمع.

االستثمار	في	الخبرات	الوطنية	من	خالل	التعاون	الداخلي	والدولي	مع	الجامعات	والمراكز	البحثية	لحل	المشاكل	المختصة	في	علوم	الهندسة	. 5

والحاسب.
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االستراتيجيات	البحثية:

وضع	المركز	االستراتيجيات	ضمن	محاور	رئيسية	تخدم	أو	تتناول	مشاكل	بارزة	في	مدينة	مكة	المكرمة	أو	على	مستوى	المنطقة	أو	على	المستوى	

الوطني.	

1.	البحوث	الهندسية	والتقنية	المساهمة	في	مجال	التحول	الذكي	للمدن.

2.	البحوث	الهندسية	والتقنية	المساهمة	في	الحد	من	الكوارث	والمشاكل	المجتمعية	والرقي	بمستوى	الفرد	والمجتمع.

3.	البحوث	الهندسية	والتقنية	المساهمة	في	تطوير	وحل	مشاكل	الحج	والعمرة.

4.	البحوث	الهندسية	والتقنية	في	مجال	الطاقة	المتجددة	والبديلة	والمياه	والبيئة.

5.	البحوث	الهندسية	والتقنية	المساهمة	في	تطوير	المناطق	العشوائية.

جدول	رقم	)5	ــ	26(	االستراتيجيات	البحثية	في	مركز	بحوث	العلوم	الهندسية	والمعمارية	
ضمن	برنامج	التحول	الوطني	2020	ورؤية	2030

االستراتيجيات	
رؤية	2030برنامج	التحول	2020البحثية

1-البحوث	الهندسية	
والتقنية	المساهمة	في	
مجال	التحول	الذكي	

للمدن.

		من	أهداف	برنامج	التحول	تأســـيس	البنيـــة	التحتيـــة.
		من	أهداف	برنامج	التحول	المساهمة	في	التحول	الرقمي.

		من	أهداف	وزارة	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	تطوير	وتفعيل	
التعامالت	الحكومية	الذكية	وفق	بنية	تحتية	مشتركة	لها.

		من	أهداف	وزارة	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	دعم	التجارة	
اإللكترونية.

لمجتمع	حيوي	بيئته	عامرة:	تطوير	المدن.
من	أهداف	الرؤية:	تصنيف	3	مدن	سعودية	

بين	أفضل	100مدينة	في	العالم.
من	التزامات	الرؤية:	تطوير	الحكومة	

اإللكترونية.

2-البحوث	الهندسية	
والتقنية	المساهمة	في	
الحد	من	الكوارث	
والمشاكل	المجتمعية	
والرقي	بمستوى	
الفرد	والمجتمع.

		من	أهداف	برنامج	التحول	المساهمة	في	التحول	الرقمي.
		من	أهداف	وزارة	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	ردم	الفجوة	
الرقمية	في	مهارات	مستخدمي	االتصاالت	وتقنية	المعلومات

		لمجتمع	حيوي	بنايته	متينة:	تمكين	
المجتمع.

		من	التزامات	الرؤية:	تطوير	الحكومة	
اإللكترونية.
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3-البحوث	الهندسية	
والتقنية	المساهمة	في	
تطوير	وحل	مشاكل	
الحج	والعمرة.

من	أهداف	وزارة	الحج	والعمرة	إتاحة	الفرصة	لعدد	كبير	من	
المسلمين	ألداء	مناسك	الحج	والعمرة.

	من	القيم	الراسخة	للمجتمع	الحيوي	:	
تسخير	الطاقات	واالمكانيات	لخدمة	ضيوف	

الرحمن.
	من	أهداف	الرؤية:	زيادة	الطاقة	
االستيعابية	الستقبال	ضيوف	الرحمن.

4-البحوث	الهندسية	
والتقنية	في	مجال	
الطاقة	المتجددة	
والبديلة	والمياه	

والبيئة.

		من	أهداف	مدينة	الملك	عبدهللا	للطاقة	الذرية	والمتجددة	تمكين	
الطاقة	المتجددة	من	المساهمة	الفاعلة	في	مزيج	الطاقة	الوطني

	لمجتمع	حيوي	بيئته	عامرة:	تطوير	المدن	
–	تحقيق	استدامة	بيئية.

	من	التزامات	الرؤية	القتصاد	زاهر:	دعم	
القطاعات	الواعدة	ــ	سوق	للطاقة	المتجددة.

5-البحوث	الهندسية	
والتقنية	المساهمة	
في	تطوير	المناطق	

العشوائية.

		من	أهداف	برنامج	التحول	تأســـيس	البنيـــة	التحتيـــة
		من	أهداف	برنامج	التحول	المساهمة	في	التحول	الرقمي.

		من	أهداف	وزارة	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	تطوير	وتفعيل	
التعامالت	الحكومية	الذكية	وفق	بنية	تحتية	مشتركة	لها.

		من	أهداف	وزارة	االتصاالت	وتقنية	المعلومات	توفير	خدمات	
النطاق	العريض	لكافة	مناطق	المملكة	من	خالل	تحفيز	االستثمار	
في	البنية	التحتية	وتطوير	األدوات	واألطر	التنظيمية	والفنية.
		من	أهداف	وزارة	النقل	رفع	كفاءة	البنية	التحتية	للنقل

		لمجتمع	حيوي	بيئته	عامرة:	تطوير	المدن.
		من	أهداف	الرؤية:	تصنيف	3	مدن	
سعودية	بين	أفضل	100مدينة	في	العالم.
		من	التزامات	الرؤية:	تنمية	البنية	التحتية	

الرقمية
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جدول	رقم	)5	ــ	27(	المشاريع	البحثية	الممولة	من	المركز	في	عام	1438/1437هـ

تاريخ	الدعم	مدة	البحثالباحثيناسم	المشروعرقم	البحث
مقدار	الدعم1438-1437

15-0001-1-4-COM	المنح	إدارة	نظام	تطوير
24	شهراًد.	عبد	هللا	عمر	بازالبحثية		

الدفعة	األولى	
1437

الدفعة	الثانية	
 1438

475000	لاير

15-0002-1-4-COM	موسوعة	نظام	تطوير
24	شهراًد.	عبد	هللا	عمر	بازالشعر	العربي		

الدفعة	األولى	
1437

الدفعة	الثانية	
 1438

425000	لاير

15-0011-1-3-COM	بيانات	قاعدة	نظام	تطوير
الباحثين	ونتاجهم	البحثي

د.	تهاني	محمد	سبيت	
السبيت

66000	لاير121439/1	شهراً
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جدول	رقم	)5	ــ	28(	األنشطة	الثقافية	والعلمية	للمركز	البحثي

عدد	المستفيدينالمكانالزماننوع	النشاط

لقاء	علمي	بعنوان	)التوجهات	الحديثة	في	الشبكات	
الالسلكية(.

تقديم:	البروفسور	سونيا	عيسى	من	المعهد	الوطني	
للبحث	العلمي	في	جامعة	كيبيك	بكندا.

الثالثاء
1437/4/9هـ

قاعة	التدريب	في	
30عمادة	البحث	العلمي

لقاء	علمي	بالتعاون	مع	قسم	الهندسة	الكهربائية	بعنوان:	
)الماضي	والمستقبل	للخاليا	الشمسية(.

تقديم:	البروفسور	محمد	علم	من	جامعة	بوردو،	الواليات	
المتحدة	األمريكية

األربعاء
قاعة	كلية	الهندسة1437/5/29هـ

لقاء	علمي	مع	مركز	االبتكار	التقني	لنظم	المعلومات	
الجغرافية

تقديم:	محمد	مقبل		األستاذ		المشارك	من	جامعة	
مينيسوتا،	قسم	علوم	الحاسب	والهندسة,	الواليات	المتحدة	

األمريكية

الخميس
1437/5/2هـ

قاعة	التدريب	في	
25عمادة	البحث	العلمي

لقاء	علمي	بالتعاون	مع	قسم	الهندسة	الكهربائية	للمهندس	
الناصر

األحد
قاعة	كلية	الهندسة1438/2/20هـ

لقاء	علمي	بالتعاون	مع	قسم	الهندسة	الكهربائية	للدكتور	
عبدهللا	الجهني

األحد
قاعة	كلية	الهندسة1438/5/25هـ

لقاء	علمي	للدكتور	سعد	قيصر	األستاذ	المشارك	في	
جامعة	العلوم	والتقنية	بالباكستان

الثالثاء
1438/6/20هـ

مسرح	كلية	الحاسب	
45األلى	ونظم	المعلومات

المشاركة	في	تقديم	عدد	من	الدورات	ضمن	البرامج	
25عمادة	البحث	العلميمتكررالتدريبة	في	عمادة	البحث	العلمي
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جدول	رقم	)5	ــ	29(	النشر	العلمي	للمشاريع	البحثية	في	المركز	2017/2015	م

رقم	المشروع	
مكان	النشرالباحثونعنوان	الورقة	العلميةالبحثي

43308015
 Improving	ESL	writing	using	an
online	formulaic	sequence	word-

.combination	checker

 Grami	Mohammad
,A.	Grami

Basem	Y.	Alkazemi

 104-J.	Comp.	Assisted	Learning	32)2(:	95
)2016(

43308016 High	speed	on-chip	multiple	cosine
transform	generator

Yasser	Ismail
Ahmed	Abdelgawad
Sherif	El-etriby

15,2015-J	Real-Time	Image	Proc.	1

43408003
 Re-use	Of	Historical	Buildings	In
 The	Holy	City	Of	Makkah:	Case

Study	Selection	Guidelines

.Elbelkasy,	M.	I
.AlSalafi,	J.	M

.Mahmoud,	M.	F

 Structural	Studies,	Repairs	and
 Maintenance	of	Heritage	Architecture

.XIV	Vol	153,	2015

43408020
 Optimal	Feature	Subset	Selection

 Using	Similarity-Dissimilarity
Index	and	Genetic	Algorithms

Muhammad	Arif International	Journal	of	Bioinformatics
 and	Biomedical	Engineering	Vol.	1,	No.

36-1, 2015, pp. 19

43408011
 A	numerical	simulation	tool	for

 nanoscale	ion-sensitive	field-effect
transistor

Tarek	M.	Abdolkader
 International	Journal	of	Numerical

 Modelling:	Electronic	Networks,	Devices
1128-and	Fields.	2016;29:1118

43408011
 ISFET	pH-Sensor	Sensitivity

 Extraction	Using	Conventional
MOSFET	Simulation	Tools

 Tarek M.
 Abdolkader,

 Abdurrahman	G.
,Alahdal

,Ahmed	Shaker
Wael	Fikry

 International	Journal	of	Chemical
 Engineering	and	Applications,	Vol.	6,	No.

5, October 2015

43508015
 Design	and	Characterization	of

 Circularly	Polarized	Discrete	Lens
.Antennas	in	60-GHz	Band

.Hamza	Kaouach
 IEEE	Antennas	and	Wireless	Propagation

 Letters,	Institute	of	Electrical	and
,Electronics Engineers, 2016

43508015

 Simple	Tri-Layer	Linearly
 Polarized	Discrete	Lens	Antenna

 With	High-Efficiency	for	mm
Wave	Applications

.Hamza	Kaouach
 IEEE	Antennas	and	Wireless	Propagation

 Letters,	Institute	of	Electrical	and
,Electronics Engineers, 2015

43508015
 High-efficiency	wideband

 transmit-array	antenna	with	linear
polarization in Q-band

Hamza	Kaouach
Amar	Kabashi
Faicel Ouasli

 International	Journal	of		ــ	AEU
Electronics	and	Communications)A

EU(70)2016(1275-	1281
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رقم	المشروع	
مكان	النشرالباحثونعنوان	الورقة	العلميةالبحثي

43508015
 Bandpass	Antenna-Filter-Antenna

 Arrays	for	Millimeter-Wave
Filtering	Applications

 Hamza	Kaouach,
 Amar	Kabashi,
 Mohammed	T.

Simsim

 ,2012-J	Electromagn	Eng	Sci.		15)4(:206
2015

43308003

 Global	Stabilization	of	Nonlinear
 Networked	Control	System

 with	System	Delays	and	Packet
 Dropouts	via	Dynamic	Output

Feedback Controller

 Kheir	Eddine
Bouazza

 Mathematical	Problems	in	Volume	2015
)2015(	Engineering

43508004
 3D	Object	Model	Reconstruction

 Based	on	Polywogs	Wavelet
Network	Parametrization

Mohamed	Othmani
Yassine	Khlifi

 World	Academy	of	Science,	Engineering
 and	Technology	International	Journal	of
 Computer	and	Information	Engineering

Vol:10,	No:7,	2016

43408022
 Software-defined	systems	support
 for	secure	cloud	computing	based

on	data	classification

Yaser	Jararweh
Mahmoud	Al-

Ayyoub
Lo’ai	Tawalbeh
Ala’	Darabseh
Houbing	Song

 Annals	of	Telecommunications.	Volume
,72,	Issue	5–6,	pp	335–345.	June	2017

43408022 A	Secure	Cloud	Computing	Model
based	on	Data	Classification

Lo’aiTawalbeh
Nour	S.Darwazeh
Raad	S.Al-Qassas
FahdAlDosari

   Procedia	Computer	Science,	Volume		52,
,2015 .1158-Pages 1153

43308019
 Modified	Cluster	Boundary	Search

 Technique	for	Improved	Layout
Designs

Mohammed	A.	Al-
Saleh

Mustahsan	Mir
Ahmed	Hassanin

 Proceedings	of	the	2016	International
 Conference	on	Industrial	Engineering	and
 Operations	Management	Kuala	Lumpur,
2016 , 3188  3181- ,10-Malaysia,	March	8

43308019

 Comparison	of	enhanced
 constructive	layout	optimization
 technique	with	Tabu-search	and

 Particle	Swarm	Optimization
methodologies

Mohammed	A.	Al-
; Saleh

; Mustahsan	Mir
Ahmed	Hassanin

 Industrial	Engineering	and	Operations
 Management	)IEOM(,	2015	International

.Conference	.	Dubai.UAE
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وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمنح	والمشاريع	البحثية
أُنشأت	وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمنح	والمشاريع	البحثية	والتكليف	عليها	بقرار	معالي	مدير	الجامعة،بتاريخ	1436/01/27هـ.	وهي	إحدى	

الوكاالت	التابعة	لعمادة	البحث	العلمي	والمدرجة	ضمن	هيكلتها	اإلدارية.	

هدف	وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمنح	والمشاريع	البحثية:

استحداث	فرص	بحثية،	وإتاحتها،	بما	يضمن	تحقيق	متطلبات	الحراك	البحثي	الوطني،	والتوجهات	االستراتيجية	في	جامعة	أم	القرى.

مهام	وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمنح	والمشاريع	البحثية:

استشراف	المجاالت	البحثية،	بما	يتوافق	مع	الحراك	االقتصادي	في	الدولة.. 1

توفير	قنوات	الدعم	للمشاريع	البحثية	داخلياً	وخارجياً.. 2

استقطاب	الوافدين	الجدد	لالندماج	في	بيئة	المشاريع	البحثية.. 3

إتاحة	فرص	التقديم	بمقترحات	بحثية	ألعضاء	هيئة	التدريس.. 4

اتاحة	فرص	التقديم	بمقترحات	بحثية	لعضوات	هيئة	التدريس.. 5

استحداث	فرص	بحثية	لطالب	الدراسات	العليا.. 6

استحداث	فرص	لتأليف	الكتب	والمراجع	العلمية.. 7

استقبال	مقترحات	المشاريع	البحثية،	وتحكيمها.. 8

اإلشراف	على	سير	المشاريع	البحثية،	ومتابعتها	فنياً	ومالياً،	وتقييم	مخرجاتها.. 9

نشر	ثقافة	البحث	العلمي	في	الوسط	الجامعي،	والتعريف	بأسس	جودة	األنشطة	البحثية،	ومعاييرها.. 10

التعريف	بآليات	التقديم	على	برامج	المنح	البحثية	الداخلية	والخارجية.. 11

توفير	الدعم	والمساندة	المباشرة	لمنسوبي	الجامعة	خالل	مدة	تقديم	المقترحات	البحثية.. 12
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برامج	المنح	الداخلية	بعمادة	البحث	العلمي

في	عصر	يوصف	بأنه	زمن	تتسارع	فيه	اإلنجازات	العلمية،	وتتسابق	فيه	األمم	لبناء	اقتصاديات	المعرفة،	وتطوير	قدراتها	البشرية	القائمة	عليها،	

البيئة	الجامعية	تعد	بمثابة	نواة	المعرفة	الرئيسة	في	أي	مجتمع،	والتي	من	خاللها	تبنى	ركائز	االقتصاد	المعرفي،	والتطور،	والرقي	بين	 فإن	

األمم،	ومن	هذا	المنطلق؛	فإن	عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	قد	وضعت	خطتها	االستراتيجية،	والتنفيذية	لبناء	بيئة	بحثية	متكاملة	تدعم	

في	محصلتها	النهائية	االقتصاد	المعرفي	الوطني،	والتوجه	القومي،	وقد	نتج	عن	هذه	الخطة	الطموحة	عدة	مخرجات	كانت	باكورتها	برامج	المنح	

الداخلية	التي	تهدف	إلى	توفير	الدعم	الالزم	ألعضاء	هيئة	التدريس	بالجامعة؛	لتشجيعهم	على	ممارسة	النشاط	البحثي	باحترافية	عالية	وفق	نظم	

قياسية	مقننة،	وسيتم	التعريف	بهذه	البرامج	تباًعا	فيما	يلي:

جدول	رقم	)5	ــ	30(	إحصائية	ورش	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها	ألعضاء	وعضوات	هيئة	
التدريس	والكليات	المقدمة	لها	وأعداد	الحضور	في	الدورة	الثانية	بعمادة	البحث	العلمي	في	جامعة	أم	القرى.

إشرافالكليةالورشةم

د.	باسم	الكاظميالعلوم	التطبيقيةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها1

د.	هنادي	كتوعةالتربيةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها2

د.	ديانا	حّمادالشريعة	والدراسات	اإلسالميةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها3

د.	عبد	الرحمن	األهدلفرع	الجامعة	بالقنفذةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها4

د.	باسم	الكاظميالمجتمعورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها5

د.	هنادي	كتوعةالدعوة	للدراسات	العلياورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها6

د.	محمد	مختارالطبورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها7

د.	باسم	الكاظميالتمريضورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها8

د.	هنادي	كتوعةالصحة			العامة	والمعلوماتية	الصحيةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها8

د.	عبد	الوهاب	الريسينيمعهد	اللغة	العربية	لغير	الناطقين	بهاورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها10

د.	هنادي	كتوعةاللّغة	العربيّةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها11
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د.	باسم	الكاظميفرع	الجامعة	بالليث	وأضمورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها12

د.	باسم	الكاظميإدارة	األعمالورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها13

د.	باسم	الكاظميمركز	اللغة	اإلنجليزيةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها14

د.	عبد	الرحمن	األهدلالهندسةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها15

د.	باسم	الكاظمياللّغة	العربيّةورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها16

د.	على	أمينكلية	التصاميمورشة	التعريف	بالمنح	الداخلية	وآلية	التقديم	عليها17
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إحصائيات	برامج	المنح	البحثية	في	دورتها	األولى	لعام	1437/1436هـ
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برنامج	)باحث	ــ	واعدة	ــ	رائد(	
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مين	في	الدورة	األولى	1437/1436هـ جامعات	الُمحّكِ
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 إحصائيات	برامج	المنح	البحثية	في	دورتها	الثانية	لعام	1437/ 1438هـ
برنامج	)باحث	–واعدة-	رائد(
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وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للكراسي	البحثية
كرسي	يحي	ومشعل	أبناء	الشيخ	سرور	الزايدي	ألبحاث	أمراض	المفاصل	والروماتيزم

أستاذ	الكرسي:	د.	هاني	محمد	عثمان	المعلم.

التعريف	بالكرسي:	كرسي	علمي	بإشراف	جامعة	أم	القرى	يعنى	بعقد	أبحاث	علمية	تسهم	في	تشخيص	وعالج	أمراض	المفاصل	والروماتيزم.

رؤية	الكرسي:	جعل	جامعة	أم	القرى	صرح	الريادة	في	القيام	واإلشراف	والمشاركة	في	إجراء	األبحاث	في	مجال	األمراض	الروماتيزمية	في	

المملكة	العربية	السعودية

للباحثين	 والتقني	 الفني	 الدعم	 وتقديم	 الروماتيزمية	 األمراض	 مجال	 في	 العلمية	 باألبحاث	 للقيام	 المناسب	 العلمي	 الجو	 توفير	 الكرسي:	 رسالة	

والعلماء	والمشاركة	في	أبحاث	علمية	عالمية	في	األمراض	الروماتيزمية

أهداف	الكرسي:

القيام	بأبحاث	تعنى	باألمراض	الروماتيزمية،	واإلشراف	عليها،	والمشاركة	فيها.. 1

تحسين	مستوى	الرعاية	بمرضى	األمراض	الروماتيزمية	في	وطننا	الغالي.. 2

البدء	في	إنشاء	قاعدة	بيانات	لمرضى	األمراض	الروماتيزمية،	والمساعدة	فيها.. 3

تصميم	برامج	تعليمية	تدريبية	لألطباء	المشرفين	على	مرضى	األمراض	الروماتيزمية،	وتطبيقها،	والمشاركة	فيها.. 4
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منجزات	الكرسي	بالتفصيل:

جدول	رقم	)5	ــ	31(	الدورات	المقدمة	لطالبات	كلية	الطب

مكان	مقدم	الدورةعنوان	الدورة
عقدها

الجهة	
تاريخ	عقدها	الفئة	المستهدفةنوع	المشاركةالمنظمة

من/إلى

المراجعة	العامة	لطب	
كلية	د.	حنان	العصيميالروماتيزم	لطالبات	كلية	الطب

الطب
كرسي	
تنظيم	ــ	تقديمالزايدي

طالبات	السنوات	
النهائية	في	كلية	

الطب

02		ــ		04	ــ		
1438هـ

المراجعة	العامة	لطب	
كلية	د.	هاني	المعلمالروماتيزم	لطالب	كلية	الطب

الطب
كرسي	
تنظيم	ــ	تقديمالزايدي

طالب	السنوات	
النهائية	في	كلية	

الطب

05		ــ	05- 
1438هـ

جدول	رقم	)5	ــ	32(	الــــــنـــــــدوات

مقدم	عنوان	الندوة
الجهة	مكان	عقدهاالندوة

المنظمة

نوع	المشاركة	
حضور/	تنظيم/	

تقديم
تاريخ	عقدهاالفئة	المستهدفة

من/إلى

مستجدات	في	طب	
الروماتيزم

نخبة	من	
كرسي	جدهاألطباء

تنظيم	وتقديمالزايدي

استشاري	
واخصائي	طب	
الروماتيزم

وطلبة	الجامعات

08-09-	ربيع	
األخرة	1438هـ

التشخيص	المبكر	
اللتهابات	المفاصل

نخبة	من	
كرسي	جدهاألطباء

تنظيم	وتقديمالزايدي

استشاري	
واخصائي	طب	
الروماتيزم

وطلبة	الجامعات

04-05/	جمادى	
اآلخرة	1438هـ
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جدول	رقم	)5	ــ	33(	المؤتمرات

مكان	مقدم	المؤتمرعنوان	المؤتمر
عقدها

الجهة	
المنظمة

نوع	المشاركة	
حضور/	تنظيم/	

تقديم
تاريخ	عقدها	الفئة	المستهدفة

من/إلى

ملتقى	طب	األمراض	
الروماتيزمية	الرابع

نخبة	من
استشاريين	طب	أمراض	

الروماتيزم
تنظيم	وتقديمالقاهرةالقاهرة

استشاري	
واخصائي	طب	
الروماتيزم

وطلبة	الجامعات

 /14-13
جمادى	اآلخرة	
1438هـ

ملتقى	طب	األمراض	
الروماتيزمية	الخامس

نخبة	من
استشاريين	طب	أمراض	

الروماتيزم
تنظيم	وتقديمجدةجدة

استشاري	
واخصائي	طب	
الروماتيزم

وطلبة	الجامعات

2-3/	شعبان	
1438هـ

جدول	رقم	)5	ــ	34(	حلقات	العمل

مكان	مقدم	الورشةعنوان	الورشة
الجهة	المنظمةعقدها

نوع	المشاركة	
حضور/	تنظيم/	

تقديم
تاريخ	عقدهاالفئة	المستهدفة

من/إلى

نخبة	من	ورشة	عمل	فحص	المفاصل
تنظيم	وتقديمكرسي	الزايديجدةاألطباء

استشاري	واخصائي	
طب	الروماتيزم
وطلبة	الجامعات

06-07/	جمادى	
األولى	1438هـ

ورش	عمل		ملتقى	طب	
األمراض	الروماتيزمية		

الرابع

نخبة	من	
تنظيم	وتقديمكرسي	الزايديالقاهرةاألطباء

استشاري	واخصائي	
طب	الروماتيزم
وطلبة	الجامعات

13-14/	جمادى	
اآلخرة	1438هـ

ورش	عمل	ملتقى	طب	
األمراض	الروماتيزمية	

الخامس

نخبة	من	
تنظيم	وتقديمجدةاألطباء

استشاري	واخصائي	
طب	الروماتيزم
وطلبة	الجامعات

2-3/	شعبان	
1438هـ
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جدول	رقم	)5	ــ	35(	الحمالت	واألنشطة	الميدانية

مكان	مدة	الحملةعنوان	الحملة
عقدها

الجهة	
المنظمة

نوع	المشاركة	
حضور/	تنظيم/	تقديم

الفئة	
المستهدفة

تاريخ	عقدها	من/
إلى

اليوم	العالمي	التهاب	
مكة	ــ		شهرالمفاصل	الروماتيزمية

جدة
كرسي	
فئات	تنظيم	وتقديمالزايدي

المجتمع
08-12/	محرم	

1438هـ

دورة	المدخل	للسنوات	
كرسي	مكةشهرالسريرية

طلبة	كلية	تنظيم	وتقديمالزايدي
الطب

01-30/	رجب	
1438هـ

جدول	رقم	)5	ــ	36(	الجوائز

اسم	الحاصل	عليهااسم	الجائزة	أو	الجهة	المانحةالعمل	الحاصل	على	الجائزة

الدكتور/	هاني	المعلمالجمعية	السعودية	لألمراض	الروماتيزمية.جائزة	التميُّز	لخدمة	طب	الروماتيزوم
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كرسي	المعلم	محمد	بن	عوض	بن	الدن	لإلبداع	وريادة	األعمال

أستاذ	الكرسي:			د/	محمود	بن	إبراهيم	فالتــة

نبذه	عامة	عن	الكراسي

اسم	الكرسي:	كرسي	المعلم	محمد	بن	عوض	بن	الدن	لإلبداع	وريادة	األعمال.

	 اسم	الممول	ثالثياً	أو	رباعياً	:	مجموعة	بن	الدن	السعودية.	

تاريخ	اإلنشاء	:1435/2/9هـ.

أستاذ	الكرسي:	د/	محمود	بن	إبراهيم	فالتــة

 https://uqu.edu.sa/dsr:اإللكتروني	الموقع

مدة	التمويل	:خمس	سنوات	هجرية.	

قيمة	التمويل: 5	مليون	لاير	

التعريف	بالكرسي:

	كرسي	علمي	إلجراء	البحوث	والدراسات	المتعلقة	بتطوير	المنتجات	ألفكار	الطلبة	اإلبداعية	في	سبيل	تحويلها	لشركات	ناشئة.

رؤية	الكرسي:

بناء	جيل	من	المبدعين	الرياديين	من	أجل	دعم	اقتصاديات	المعرفة.

رسالة	الكرسي:

مساندة	رواد	األعمال	من	طلبة	جامعة	أم	القرى	في	تأسيس	شركاتهم	الناشئة	لبناء	مجتمع	المعرفة.
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أهداف	الكرسي:

	 مساعدة	الطلبة	في	تأسيس	شركاتهم	الناشئة	Startups	المبنية	على	براءات	اختراعاتهم	وأفكارهم	اإلبداعية	عبر:	

	 توفير	الخدمات	اللوجستية	)مكاتب،	تجهيزات(.	

	 تقديم	االستشارات	والحلول	للمشاكل	التي	يواجهونها	:	إبداعية،	تقنية،	مهارية،	إدارية،	قانونية.	

	 	Prototyping	.اإلبداعية	وأفكارهم	اختراعاتهم	على	المبنية	لمنتجاتهم	األولية	النماذج	تصميم

	 التسويق	لمنتجاتهم	المبنية	على	اختراعاتهم	وأفكارهم	اإلبداعية.	

	 البحث	عن	الفرص	اإلستثمارية	لمنتجاتهم	المبنية	على	اختراعاتهم	وأفكارهم	اإلبداعية.	

	 	Mentoring	&	Coaching	.شركاتهم	تأسيس	وبعد	وأثناء	قبل	واإلرشاد	التوجيه

منجزات	الكرسي	بالتفصيل:

جدول	رقم	)5	ــ	37(	الشركات	الطالبية	التي	تم	إنشاؤها	في	كرسي	المعلم	محمد	بن	عوض	بن	الدن
لإلبداع	وريادة	األعمال.

اسم	م
عنوان	ملف	الصور*نوع	الدعممجال	الشركةاسم	الكيان	التجاريالشركة

شعار	تنصيصماليتقنية	المعلوماتشركة	الخطوة	اإللكترونية	المحدودةتنصيص1

شعار	هاستيكماليمنتجات	كهربائية	مبتكرةشركة	ابداعات	المحدودةهاستيك2

شعار	حروفماليتقنية	المعلوماتشركة	حروف	النموذجية	لإلعالم	الرقميحروف3

شعار	نواياماليالتسويق	اإللكترونيوكالة	نوايا	الفنون	للدعاية	واإلعالننوايا4

شعار	ترم	باقمالياإلهتمام	بالبيئةشركة	ترم	باق	المحدودةترم	باق5

شعار	بالي	قرينمالياإلهتمام	بالبيئةشركة	النمط	األخضر	المحدودةبالي	قرين6

شعار	كوكشنريماليالتطبيقات	الذكيةشركة	معيار	التحكم	المحدودةكوكشنري7

شعار	برايل	اليفماليالتدريب	والتعليمشركة	برايل	اليف	للتجارةبرايل	اليف8
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جدول	رقم	)5	ــ	38(	المؤتمرات

الفئة	نوع	المشاركة	الجهة	المنظمةمكان	عقدهامقدم	المؤتمرعنوان	المؤتمر
تاريخ	عقدها	من/إلىالمستهدفة

أهم	التحديات	التي	
تواجه	رياديي	
األعمال	في	
السعودية

اللجنة	
االستشارية	
للكرسي

رياديي	تقديمEMCفندق	بارك	حياة
8-1436/4/9هـاألعمال

جدول	رقم	)5	ــ	39(	حلقات	العمل

هدفهاالفئة	المستهدفةنوع	المشاركة	مكان	عقدهامقدم	الورشةعنوان	الورشة

ريادة	األعمال	في	
السعودية

اللجنة	االستشارية	
تحديد	التحديات	ريادي	األعمالتقديمجدةللكرسي

والعوائق

المجاالت	البحثية	
في	االبتكار	

وريادة	األعمال	
في	السعودية

كلية	إدارة	األعمال	–	أستاذ	الكرسي
تقديمجامعة	أم	القرى

الباحثون	
المهتمون	

بمجالي	اإلبداع	
وريادة	األعمال

تحديد	المجاالت	البحثية	
المقترحة	للكرسي
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جدول	رقم	)5	ــ	40(	براءات	االختراع

تاريخ	الحصول	عليهااسم	الحاصل	عليهاالجهة	المسجلة	للبراءةبراءة	االختراع

Low	Cost	Roofing	Techniques
32440.24

مكتب	الملكية	الفكرية	
1435/5/4هـراكان	بن	جابر	الحارثيبجامعة	أم	القرى

 Color	Education	System	for	the	Visually
Impaired
32331.44

مكتب	الملكية	الفكرية	
1434/2/24هـمرفت	الشربينيبجامعة	أم	القرى
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كرسي	الملك	سلمان	بن	عبد	العزيز	آل	سعود	لدراسات	تاريخ	مكة	المكرمة

أستاذ	الكرسي	:	د.	عبدهللا	بن	حسين	الشريف.

اسم	الكرسي:	كرسي	الملك	سلمان	بن	عبدالعزيز	آل	سعود	لدراسات	تاريخ	مكة	المكرمة.

اسم	الممول	ثالثياً	أو	رباعياً	:	وزارة	التعليم	العالي.

تاريخ	اإلنشاء: 1432/3/24هـ.

أستاذ	الكرسي:	د.	عبدهللا	بن	حسين	الشريف.

  edu.sa/pschms :اإللكتروني	الموقع

	 مدة	التمويل:	خمس	سنوات	هجرية.	

التعريف	بالكرسي:	ودعماً	للدراسات	التاريخية	وبخاصة	تاريخ	مدينة	مكة	المكرمة،	الكعبة	والحرم	والمشاعر	والشعائر	واآليات،	المحج	والمعتمر،	

دار	البعثة	ومهبط	الوحي،	مهوى	األفئدة	وقبلة	المسلمين،	وتأتي	هذه	المبادرة	الكريمة	منه	استمراراً	لجهوده	في	خدمة	التاريخ	الوطني	واإلسالمي،	

لما	عرف	عن	سموه	من	حب	للتاريخ	وعناية	بالمؤرخين،	واهتماماً	بهذا	العلم	قراءةً	ونقداً	ومتابعةً	وروايةً	وتصنيفاً	ودعماً.

رؤية	الكرسي:	الريادة	في	خدمة	تاريخ	مكة	المكرمة	دراسةً	وتحقيقاً	ونشراً،	واإلسهام	في	تعميق	المعرفة	بتاريخها	عبر	العصور.

رسالة	الكرسي:	دراسة	تاريخ	مكة	المكرمة	وفق	منهج	تاريخي	صحيح،	وآليات	بحثية	أصيلة	وحديثة.
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أهداف	الكرسي:	

الهدف	العام:	خدمة	تاريخ	مكة	المكرمة.	

منجزات	الكرسي	بالتفصيل:

جدول	رقم	)5	ــ	41(	الدورات

مقدم	عنوان	الدورة
الجهة	مكان	عقدهاالدورة

المنظمة
نوع	

المشاركة

عدد	
ساعات	
الدورة

الفئة	المستهدفة

تخريج	
المرويات	
التاريخية	
والحكم	عليها

أ.د.	سعدي	
بن	محمد	
الهاشمي

قاعة	الشيخ	عمر	السبيل	
للطالب	»	قاعة	الجفالي	»	)1(	
مقر	عمادة	الدراسات	الجامعية	
وعبر	الشبكة	التلفزيونية	المغلقة

2تنظيمالكرسي

طالب	وطالبات	الدراسات	
العليا	بشكل	عام	والتاريخ	
بشكل	خاص،	وأعضاء	
وعضوات	هيئة	التدريس

تخريج	
المرويات	
التاريخية	
والحكم	عليها

د.	عبد	
الرزاق	بن	
موسى	أبو	
البصل

قاعة	الشيخ	عمر	السبيل	
للطالب	»	قاعة	الجفالي	»	)1(	
مقر	عمادة	الدراسات	الجامعية	
وعبر	الشبكة	التلفزيونية	المغلقة

2تنظيمالكرسي

طالب	وطالبات	الدراسات	
العليا	بشكل	عام	والتاريخ	
بشكل	خاص،	وأعضاء	
وعضوات	هيئة	التدريس

تخريج	
المرويات	
التاريخية	
والحكم	عليها

د.	محمد	
بن	صامل	
السلمي

قاعة	الشيخ	عمر	السبيل	
للطالب	»	قاعة	الجفالي	»	مقر	
عمادة	الدراسات	الجامعية	وعبر	

الشبكة	التلفزيونية	المغلقة

2تنظيمالكرسي

طالب	وطالبات	الدراسات	
العليا	بشكل	عام	والتاريخ	
بشكل	خاص،	وأعضاء	
وعضوات	هيئة	التدريس

الدورة	
التدريبية	
لإلرشاد	
السياحي	
وآخرون

أستاذ	
الكرسي	
د/	عبدهللا	
الشريف

فندق	مكارم	مكة	ورقة	عمل	
حول	تأهيل	المرشد	السياحي

الهيئة	
العامة	
للسياحة	
والتراث	
الوطني	
فرع	مكة

شارك	في	
الدورة	
بورقة	
عمل

المرشدين	السياحيين3
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جدول	رقم	)5	ــ	42(	الــــــنـــــــدوات

الجهة	مكان	عقدهامقدم	الندوةعنوان	الندوة
المنظمة

نوع	
المشاركة

عدد	ساعات	
الفئة	المستهدفةالندوة

16تنظيمالكرسيجامعة	أم	القرىالطوافة	والمطوفين

المتخصصين	
وأرباب	
الطوائف	
والمهتمين

22-2/23/ 1435هـ

ندوة:	اإلرهاب	
..الفكر	والجريمة

نادي	مكة	
الثقافي	األدبي

نادي	مكة	الثقافي	
األدبي

أدارها	
المشرف	على	

الكرسي
1،30

المثقفين	
وعامة	
المواطنين

1436/8/14هـ

ندوة:	رجل	المرحلة	
وملك	الحزم	بمناسبة	

اليوم	الوطني	86.

مركز	تاريخ	
الطائف

مركز	تاريخ	مكة	
–	دارة	الملك	
عبدالعزيز

ورقة	عمل	
للمشرف	

على	الكرسي	
د.	عبدهللا	
الشريف

1437/12/22هـعامة1،30

ندوة:	المصادر	
التاريخية	لمكة	
المكرمة.

فندق	فورمنت	
مكة

عن	الملك	
والوطن	
والوطنية

أدار	المشرف	
على	الكرسي		

الجلسة	
العلمية	األولى

1،30

المتخصصين	
والمهتمين	
بالتاريخ	
المكي

19-1437/4/20هـ



305

جدول	رقم	)5	ــ	43(	المؤتمرات

تاريخ	عقدها	من/إلىنوع	المشاركة	حضور/	تنظيم/	تقديممكان	عقدهاعنوان	المؤتمر

الملتقى	الثالث	للكراسي	العلمية	
جامعة	الملك	سعودبالمملكة

ورقة	عمل	للمشرف	على	الكرسي	د.	عبدهللا	
الشريف	بعنوان:	)الكراسي	العلمية	كرسي	الملك	

سلمان	بن	عبدالعزيز	نموذجاً(.
12-1435/7/13هـ

الملتقى	الثاني	للكراسي	
والمراكز	العلمية	الممولة	سعودياً	

من	الخارج.
5-1439/2/7هـ	.حضورجامعة	الملك	سعود

لقاء	المرشدين	السياحيين	في	
14383/5/3هـكلمة	عن	المعالم	السياحية	وصفات	المرشد	القدوةمكة.

عمادة	البحث	الملتقى	األول	للبحث	العلمي
العلمي	بالجامعة

ورقة	عمل	للمشرف	على	الكرسي	وملصقات	
20-21 /3/ 1438هـإلصدارات	الكرسي	البحثية.

الملتقى	السابع	عشر	للجمعية	
التاريخية	السعودية:	تاريخ	حائل	
وحضارتها	عبر	العصور	تنظيم	
الجمعية	التاريخية	السعودية

أدار	المشرف	على	الكرسي		الجلسة	العلمية	جامعة	حائل
1438/6/16هـالثانية

ورشة	تطوير	مسارات	التاريخ	
اإلسالمي	بالعاصمة	المقدسة	.

الهيئة	العامة	
للسياحة	والتراث	
الوطني	فرع	مكة	

بمكة

ورقة	عمل	بعنوان:	)معالم	مكة	التاريخية	األهمية	
8/5/ 1437هـ	.الثقافية	والتنموية(.
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جدول	رقم	)5	ــ	44(	المحاضرات

عنوان	
مكان	مقدم	المحاضرةالمحاضرة

عقدها
الجهة	
المنظمة

نوع	
المشاركة

عدد	
ساعات	
المحاضرة

تاريخ	عقدها	من/الفئة	المستهدفة
إلى

مجموعة	
أوراق	سنوك	
هور	خورنيه	
عن	مكة	
المكرمة	
المحفوظة	
بجامعة	اليدن	

بهولندا

الدكتور	أرنود	
فروليك	الباحث	
والمؤرخ	في	
الدراسات	

الشرقية	رئيس	
قسم	المجموعات	
الخاصة	بمكتبة	
جامعة	اليدن	

بهولندا

قاعة	الملك	
عبدالعزيز	
التاريخية
)رجال	
ونساء(

3تنظيمالكرسي

دعوة	عامة،	
والمتخصصين	
وأعضاء	

وعضوات	هيئة	
التدريس	وطالب	

وطالبات	
الدراسات	العليا	
بقسم	التاريخ	

خاصة

1433/11/16هـ

محاضرة	
بعنوان:	معالم	
مكة	وآثارها	
ورؤية	2030

المشرف	على	
الكرسي	د.	
عبدهللا	الشريف

نادي	مكة	
الثقافي	
األدبي

النادي	
األدبي	
وقسم	
التاريخ

إلقاء	
محاضرة

ساعة	
ونصف

المتخصصين	
والمعنيين	

باآلثار	والسياحة	
والمثقفين	عامة

1438/9/10هـ
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جدول	رقم	)5	ــ	45(	الحمالت	واألنشطة	الميدانية

نوع	المشاركةمكان	عقدهاعنوان	الحملة
حضور/	تنظيم/	تقديم

تاريخ	عقدها	
من/إلى

المعرض	الدائم	
لصور	مكة	
التاريخية

مقر	الكرسي	
–	جامعة	أم	
القرى

مجموعة	من	الصور	التاريخية	القديمة	والحديثة	تبين	العمق	التاريخي	
ومكتسبات	التطور	التاريخي	في	العهد	السعودي	الزاهر

مفتوح	للزوار	وللمشاركة	به	في	الفعاليات	الثقافية	ومنها:	ندوة	الطوافة	
والمطوفين	1435هـ	وندوة:	خادم	الحرمين	الشريفين	الملك	سلمان	بن	

عبدالعزيز	اإلنسان	والتاريخ	1436/6/4هـ

منذ	إنشاء	
الكرسي

الرحلة	العلمية	
إلى	معالم	
مكة	وآثارها	
اإلسالمية

نظمها	الكرسي	للهيئة	التدريسية	وطالب	الدراسات	العليا	حسب	مسار	سياحي	مكة	المكرمة
ً 1437/6/17هـ	تعريفي	مروراً	بنحو	)20(	معلماً	وأثراً	إسالميا
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كرسي	الملك	عبد	هللا	بن	عبدالعزيز	للقرآن	الكريم	بجامعة	أم	القرى
أستاذ	الكرسي:	أ.د/	يحيى	بن	محمد	حسن	زمزمي.

اسم	الممول	ثالثياً	أو	رباعياً:	جامعة	أم	القرى.

تاريخ	اإلنشاء: 1434/01/01هـ.

أستاذ	الكرسي:	أ.د/		يحيى	بن	محمد	حسن	زمزمي		)عضو	هيئة	التدريس	بقسم	القراءات	كلية	الدعوة	وأصول	الدين(.	

عداد	القوى	البشرية	العاملة: 7

/http://kachqu.org :اإللكتروني	الموقع

	 مدة	التمويل:	خمس	سنوات	هجرية	

قيمة	التمويل:	)5.000.000(	لاير	سعودي.

التعريف	بالكرسي:	جعل	هللا	تعالى	القرآن	الكريم	محور	هداية	للناس	أجمعين	فقال	هللا	تعالى:﴿	إن	هذا	القرآن	يهدي	للتي	هي	أقوم﴾	وقال	جل	وعال:	

﴿هذا	بصائر	للناس	وهدى	ورحمة	لقوم	يوقنون﴾.	فإن	األثر	العظيم	للقرآن	الكريم	يكمن	في	تحقيق	مصالح	العباد	العليا	في	شتى	النواحي	الحياتية	

ومما	ال	شك	فيه	أن	الخلل	الواقع	في	أمور	البشر	ما	هو	إال	نتيجة	لضعف	الرجوع	لمصدر	السعادة	الحقيقي	وهو	القرآن	الكريم	وهنا	تظهر	الحاجة	

الماسة	لهذا	الكرسي	بعرض	الهدي	القرآني	في	قالب	حضاري	يتواكب	مع	متطلبات	العصر	ومستجداته	ويؤكد	صالحية	القرآن	الكريم	لكل	زمان	

ومكان	وتحقيق	ذلك	يكون	بوجود	بيئة	مناسبة	لتطبيق	مخرجات	الكرسي	وممارستها	عمليا	على	أرض	الواقع.

رؤية	الكرسي:	إسعاد	اإلنسان	بهدي	القرآن	.
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رسالة	الكرسي:	تبيين	المنهج	القرآني	للناس	حتى	يكون	هدياً	يمتثلونه		وواقعاً	يعيشونه	.

أهداف	الكرسي

إعداد	دراسة	علمية	شاملة	تعنى	بالهدى	القرآني	.. 1

إبراز	النماذج	الحضارية	للهدى	القرآني	في	تاريخ	األمة.	. 2

تعزيز	العناية	واالهتمام	لدى	أفراد	المجتمع	ومؤسساته	بأهمية	المنهج	القرآني.	. 3

منجزات	الكرسي	بالتفصيل:

جدول	رقم	)5	ــ	46(	الدورات

مقدم	عنوان	الدورة
الجهة	مكان	عقدهاالدورة

المنظمة
نوع	

المشاركة

عدد	
ساعات	
الدورة

الفئة	المستهدفة

الهديات	القرآنية	المفاهيم	
والتأصيل

أ.د/	طه	
عابدين

كلية	الدعوة	
حضور	الكرسيوأصول	الدين

أعضاء	هيئة	التدريس	3تنظيم
وطالب	الدراسات	العليا

المشاريع	العلمية	في	الهدايات	
القرآنية

أ.د/	يحيى	
زمزمي

كلية	الدعوة	
حضور	الكرسيوأصول	الدين

أعضاء	هيئة	التدريس	3تنظيم
وطالب	الدراسات	العليا

المعايير	العلمية	في	تحكيم	
المشاريع	البحثية

د/	ياسين	
قاري

كلية	الدعوة	
حضور	الكرسيوأصول	الدين

أعضاء	هيئة	التدريس	3تنظيم
وطالب	الدراسات	العليا

التطبيقات	العلمية	في	تقويم	
أبحاث	الموسوعة

د/	فخر	
الدين	
الزبير

كلية	الدعوة	
حضور	الكرسيوأصول	الدين

أعضاء	هيئة	التدريس	3تنظيم
وطالب	الدراسات	العليا
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جدول	رقم	)5	ــ	47(	الــــــنـــــــدوات

الجهة	مكان	عقدهامقدم	الندوةعنوان	الندوة
المنظمة

نوع	
التاريخالفئة	المستهدفةالمشاركة

أ.د/	طه	عابدينتأصيل	الهديات	القرآنية
جامعة	أفريقيا	
العالمية	
بالسوادن

جامعة	
أفريقيا	
العالمية

حضور	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	وطالب	
الدراسات	العليا

1438/8/29هـ

الموسوعة	العالمية	في	
الهدايات	القرآنية

أ.د/	يحيى	
زمزمي

جامعة	أفريقيا	
العالمية	
بالسوادن

جامعة	
أفريقيا	
العالمية

حضور	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	وطالب	
الدراسات	العليا

1438/8/29هـ

الموسوعة	العالمية	في	
الهدايات	القرآنية

أ.د/	يحيى	
زمزمي

جامعة	القرآن	
الكريم	بالسودان

جامعة	
القرآن	
الكريم	
بالسودان

حضور	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	وطالب	
الدراسات	العليا

1438/8/29هـ

جدول	رقم	)5	ــ	48(	المؤتمرات

تاريخ	عقدها	من/إلىنوع	المشاركة	حضور/	تنظيم/	تقديممكان	عقدهاعنوان	المؤتمر
المؤتمر	العالمي	الثالث	
للقراءات	القرآنية

وزارة	األوقاف	والشؤون	اإلسالمية	
20-22/اكتوبرتقديم	ورقة	عملمملة	المغرب

المؤتمر	القرآني	الدولي	
12-13/ديسمبرتقديم	ورقة	عملجامعة	ماليا	ماليزياالسنوي	مقدس	7
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جدول	رقم	)5	ــ	49(	الحمالت	واألنشطة	الميدانية

عنوان	
الحملة

مدة	
الجهة	مكان	عقدهاالحملة

المنظمة

نوع	
المشاركة
حضور/	
تنظيم/	
تقديم

الفئة	
المستهدفة

تاريخ	عقدها	
هدفهامن/إلى

التعريف	
بالموسوعة	
العالمية	في	
الهدايات	
القرآنية

3	أيام
جامعة	أفريقيا	
العالمية	
بالسودان

كرسي	
الملك	
عبدهللا	
للقرآن	
الكريم

حضور	
وتنظيم	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	

المتخصصين	
وطالب	
الدراسات	
العليا

-27
1438/8/29هـ

نشر	رسالة	الهدايات	القرآنية	
في	العالم.

	إثراء	البحث	العلمي	
في	مجال	الهدايات	

القرآنية	وأثرها	في	إسعاد	
اإلنسانية3-	توظيف	الطاقات	

المتميزة	في	جامعات	
العالم	لخدمة	القرآن	الكريم	
وهداياته	.	4-	فتح	آفاق	
جديدة	في	استنباط	هدايات	
القرآن	الكريم	وربطها	بواقع	
األمة	ومعالجة	مشكالتها	.

التعريف	
بالموسوعة	
العالمية	في	
الهدايات	
القرآنية

جامعة	يلوا	3
بتركيا

كرسي	
الملك	
عبدهللا	
للقرآن	
الكريم

حضور	
وتنظيم	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	

المتخصصين	
وطالب	
الدراسات	
العليا

/27-25
أغسطس

1-	نشر	رسالة	الهدايات	
القرآنية	في	العالم	.

2-	إثراء	البحث	العلمي	
في	مجال	الهدايات	القرآنية	
وأثرها	في	إسعاد	اإلنسانية	.
3-	توظيف	الطاقات	المتميزة	
في	جامعات	العالم	لخدمة	
القرآن	الكريم	وهداياته	.
4-	فتح	آفاق	جديدة	في	
استنباط	هدايات	القرآن	

الكريم	وربطها	بواقع	األمة	
ومعالجة	مشكالتها
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عنوان	
الحملة

مدة	
الجهة	مكان	عقدهاالحملة

المنظمة

نوع	
المشاركة
حضور/	
تنظيم/	
تقديم

الفئة	
المستهدفة

تاريخ	عقدها	
هدفهامن/إلى

التعريف	
بالموسوعة	
العالمية	في	
الهدايات	
القرآنية

3

الجامعة	
اإلسالمية	
العالمية	
بماليزيا

كرسي	
الملك	
عبدهللا	
للقرآن	
الكريم

حضور	
وتنظيم	
وتقديم

أعضاء	هيئة	
التدريس	
المتخصصين

13-15/يونيو

-	نشر	رسالة	الهدايات	
القرآنية	في	العالم	.

2-	إثراء	البحث	العلمي	
في	مجال	الهدايات	القرآنية	
وأثرها	في	إسعاد	اإلنسانية	.
3-	توظيف	الطاقات	المتميزة	
في	جامعات	العالم	لخدمة	
القرآن	الكريم	وهداياته.
4-	فتح	آفاق	جديدة	في	
استنباط	هدايات	القرآن	

الكريم	وربطها	بواقع	األمة	
ومعالجة	مشكالتها

الكراسي	
البحثية	
االنتاجية	
والتمويل

جامعة	أم	1
القرى

عمادة	
البحث	
العلمي

ورقة	
عمل

أعضاء	هيئة	
التدريس	
والمختصين
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برامج	المنح	الخارجية	بعمادة	البحث	العلمي

وحدة	التنسيق	والمتابعة	لألبحاث	المدعومة	من	مدينة	الملك	عبد	العزيز	للعلوم	والتقنية
نبذة	عن	الوحدة:

الملك	 مدينة	 بين	 الوصل	 حلقة	 هي	 القرى	 أم	 بجامعة	 والتقنية	 للعلوم	 عبدالعزيز	 الملك	 مدينة	 من	 المدعومة	 لألبحاث	 والمتابعة	 التنسيق	 وحدة	

عبدالعزيز	للعلوم	والتقنية	)باعتبارها	جهة	داعمة	لألبحاث	العلمية(،	والباحثين	من	أعضاء	هيئة	التدريس،	وطالب	الدراسات	العليا	بالجامعة	في	

التقديم	للمنح،	ومتابعة	األبحاث	التي	تدعمها	المدينة	بالجامعة،	وتذليل	كافة	الصعاب	التي	تواجه	الباحثين	حتى	نهاية	البحث	تحت	مظلة	وكالة	

الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	ممثلة	في	سعادة	وكيل	الجامعة	للبحث	العلمي،	وسعادة	عميد	عمادة	البحث	العلمي.

جدول	رقم	)5	ــ	50(	أنواع	المنح	البحثية

أنواع	البحوثالبرنامج

كبيرة،	مشتركة،	صغيرة،	طلبة	دراسات	علياالمنح	األساسية

وطنية،	كبيرة،	مشتركة،	صغيرة،	طلبة	دراسات	علياالمنح	التطبيقية

كبيرة،	مشتركة،	صغيرة،	طلبة	دراسات	عليا،	أعمال	إبداعية	وابتكارية.المنح	التطويرية

ضمن	مشروعات	وطنية،	كبيرة،	مشتركةالمنح	االجتماعية	واإلنسانية
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جدول	رقم	)5	ــ	51(	ضوابط	المنح	البحثية

المدة	الزمنية	الضوابطالبرنامج
الدعم	المالي)السنة(

2	مليون2التقديم	على	األولويات	المعلنةالمنح	الكبيرة

500	ألف2التقديم	على	األولويات	المعلنةالمنح	االجتماعية	واإلنسانية

200	ألف1-المنح	الصغيرة

5	ماليين5يقتصر	على	الباحثين	المكلفين	من	المدينةالمنح	الوطنية

 المنح	لبحوث	طالب	
الدراسات	العليا

أن	يكون	الطالب	أنهى	50	%	من	المقررات	
الدراسية

أن	يكون	المقترح	مجاز	من	المؤسسة	التعليمية

150	ألف	)دكتوراه(-
100	ألف	)الماجستير(

المنح	لألعمال	اإلبداعية	
واالبتكارية

200	ألف1إرفاق	ما	يثبت	أن	الفكرة	مبتكرة
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خدمة	المساندة	في	تقديم	مقترح	بحثي	

الوكالة	المقدمة	للخدمة:

وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمنح	والمشاريع	البحثية.

تفاصيل	الخدمة:

حرصاً	من	عمادة	البحث	العلمي	على	تشجيع	الباحثين	والباحثات	على	االندماج	في	النشاط	البحثي	بصورة	فعالة،	وتذليل	أي	عقبات	للتقديم	على	

برامج	المنح	الداخلية	فإن	العمادة	تقدم	خدمة	المساندة	في	تقديم	مقترح	بحثي	ألعضاء	وعضوات	هيئة	التدريس	وذلك	بتوفير	معمل	حاسوبي	مجهز	

لخدمة	أعضاء	هيئة	التدريس	الراغبين	في	تسليم	مقترحاتهم	البحثية،	ويتم	اإلجابة	على	استفساراتهم	بصورة	مباشرة.

حيث	إن	هذه	الخدمة	المباشرة	بموعد	مسبق	تشمل	كل	من	لديه	استفسارات	عن	آليات	التقديم،	والشروط	واللوائح	الخاصة	بالبرامج	المقدمة،	إضافة	

إلى	الباحثين	والباحثات	الذين	ال	تتوفر	لديهم	حاسبات	شخصية،	أو	لديهم	صعوبة	في	التعامل	مع	األنظمة	اإللكترونية.

إعداد	 كيفية	 على	 والباحثات	 الباحثين	 لتدريب	 المتكاملة	 العمل	 وورش	 العلمية	 اللقاءات	 من	 سلسلة	 بعقد	 تقوم	 العلمي	 البحث	 عمادة	 بأن	 علماً	

المقترحات	البحثية	وصياغتها.

خدمة	الدعم	الفني	والتقني	للتقديم	على	نظام	إدارة	المنح	البحثية

الوكالة	المقدمة	للخدمة:

وكالة	عمادة	البحث	العلمي	للمعلومات	والنشر.

تفاصيل	الخدمة:

تسخر	العمادة	جميع	اإلمكانيات	لدعم	الباحثين	والباحثات	في	التقديم	على	نظام	إدارة	المنح	البحثية	اإللكتروني.	حيث	توفر	دليالً	مكتوباً	وآخر	

مصوراً	يحتوي	كالً	منهما	على	طريقة	التقديم	خطوة	بخطوة،	عن	طريق	موقع	العمادة	اإللكتروني.

توفر	العمادة	ثالث	قنوات	للدعم	الفني	والتقني	لنظام	إدارة	المنح	البحثية	اإللكتروني:
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القناة	األولى	في	االتصال	الهاتفي	المباشر	على	مسؤول	الدعم.	

القناة	الثانية	في	زيارة	الباحث	الشخصية	لمسؤول	الدعم	للمساعدة	في	التقديم	خطوة	بخطوة	على	النظام	اإللكتروني.	

القناة	الثالثة	في	إرسال	طلب	المساعدة	عن	طريق	البريد	اإللكتروني	حيث	يتم	الرد	على	جميع	االستفسارات	خالل	ثمان	وأربعين	ساعة.

تقديم	الخدمة:

خدمة	الكشف	عن	االستالل
تفاصيل	الخدمة:

حرصاً	من	عمادة	البحث	العلمي	على	توعية	الباحثين	والباحثات	بخصوص	مفهوم	الملكية	الفكرية	واالستالل	وتوضيح	الطرق	المتاحة	لتجنبه	

تقدم	خدمة	الكشف	عن	االستالل.	توفر	العمادة	هذه	الخدمة	للباحثين	والباحثات	من	أعضاء	وعضوات	هيئة	التدريس	الراغبين	بفحص	أبحاثهم	

عن	طريق	التواصل	مع	المشرف	والمشرفة	على	المنح	الداخلية	عبر	البريد	اإللكتروني	أو	هاتفياً	للتنسيق	بخصوص	توفير	الخدمة.		هذه	الخدمة	

تهيئ	التعامل	مع	برنامج	كشف	االستالل	iThenticate	وفحص	البحث	وتزويد	الباحث	والباحثة	بنسب	االستالل	بدقة	عالية	مع	مقارنة	المصادر	

المقتبس	منها	وتقديم	التوجيه	والدعم	في	كيفية	تجنبه.

يعتبر	iThenticate	برنامج	متخصص	في	منع	االنتحال	االدبي	وكشف	االستالل	ونظام	التقييم	ووضع	العالمات	عبر	اإلنترنت	في	جميع	أنحاء	

العالم	من	قبل	الناشرين	والعلماء	والمؤسسات	البحثية	لضمان	أصالة	العمل	المكتوب	قبل	النشر	من	خالل	مقارنة	األعمال	البحثية	في	أكثر	من	50 

مليار	صفحة	على	اإلنترنت	و130	مليون	عنصر	من	عناصر	المحتوى.
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نظام	إدارة	المنح	البحثية
نظام	إدارة	المنح	البحثية	هو	نظام	إلكتروني	تم	تطويره	داخل	عمادة	البحث	العلمي	بجامعة	أم	القرى	بهدف	ميكنة	جميع	أعمال	المنح	البحثية	الداخلية	

والخارجية.

مميزات	النظام:

يوفر	النظام	إمكانية	الربط	اإللكتروني	مع	قاعدة	بيانات	عمادة	شؤون	أعضاء	هيئة	التدريس	والموظفين.. 1

يوفر	النظام	إمكانية	الربط	اإللكتروني	مع	قاعدة	بيانات	عمادة	الدراسات	العليا.. 2

يوفر	النظام	إمكانية	إنشاء	منح	بحثية	جديدة	أو	تعديل	سياسات	وإجراءات	التقديم	على	المنح	البحثية	الموجودة	كتخصيص	المنح	ألعضاء	. 3

هيئة	تدريس	على	مراتب	علمية	معينة	)أستاذ،	أستاذ	مشارك،	أستاذ	مساعد(	أو	من	تجاوزت	خدمتهم	مدة	معينة.	ولكل	نوع	معين	من	أنواع	

المنح	يوفر	النظام	إمكانية	تقييد	عدد	األبحاث	المقدمة	من	الباحث	الرئيس	أو	المشارك	وسقف	كل	منحة	وسقف	البنود	الداخلية	)كمكافآت	

الباحثين	ومساعديهم	ومصروفات	الرحالت	والنشر	العلمي	وأي	مصاريف	أخرى	تحتاجها	المنحة(.	كما	يمكن	النظام	من	تعريف	عدد	سنوات	

المشروع	لكل	منحة	واألولويات	البحثية	التي	يمكن	التقديم	عليها.

يوفر	النظام	إمكانية	الربط	اإللكتروني	مع	البرامج	العالمية	كـ	)IThenticate(	لتحديد	نسبة	االستالل	في	المقترح	المقدم.. 4

يوفر	النظام	إمكانية	فحص	المقترح	البحثي	بشكل	آلي	وتحديد	التجاوزات	في	سياسات	وإجراءات	التقديم.. 5

يوفر	النظام	إمكانية	إضافة	باحثين	ومستشارين	من	خارج	الجامعة.. 6

يوفر	النظام	للمتقدم	إمكانية	توزيع	المشروع	البحثي	على	مراحل	وتوزيع	كل	مرحلة	على	مهام	وإسناد	كل	مهمة	إلى	عضو	أو	أكثر	من	. 7

أعضاء	الفريق	البحثي.

يوفر	النظام	للمتقدم	إمكانية	إنشاء	الجدول	الزمني	للمشروع	)chart	Gantt(	عن	طريق	إدخال	المدة	الزمنية	التي	تستغرقها	كل	مهمة	بحثية.. 8

يوفر	النظام	إمكانية	التواصل	اآللي	مع	الباحث	الرئيس	عن	طريق	البريد	اإللكتروني	والرسائل	القصيرة	لطلب	التعديل	على	المقترح	البحثي	. 9

في	حالة	وجود	إمكانية	للتعديل.

يوفر	النظام	إمكانية	تحكيم	المقترح	البحثي	عن	طريق	إرسال	المقترح	لمحكم	أو	أكثر	بناءاً	على	تخصص	المحكم	ومالئمته	للتخصص	العام	. 10

والدقيق	للمقترح	البحثي.

يوفر	النظام	للمحكم	إمكانية	تقييم	المقترح	بشكل	آلي	والتوصية	بقبول	أو	رفض	أو	تعديل	المقترح	البحثي.. 11

يوفر	النظام	مجموعة	كبيرة	من	اإلحصائيات	ومؤشرات	األداء	التي	تساعد	عميد	ووكالء	عمادة	البحث	العلمي	واإلدارة	العليا	في	الجامعة	. 12
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من	االطالع	على	نشاط	البحث	والمنح	العلمية	في	الجامعة	واستخراج	البيانات	الالزمة	لدعم	القرار.

يوفر	النظام	إمكانية	االستضافة	عن	طريق	تقنية	الحوسبة	السحابية.. 13

خطوات	التقديم	على	النظام:

تسجيل	الدخول	من	بوابة	الخدمات	اإللكترونية	على	موقع	الجامعة	. 1

اختيار	نظام	إدارة	المنح	البحثية	. 2

التقديم	على	مقترح	بحثي	جديد	. 3

الموافقة	على	الشروط	العامة. 4

تعبئة	بيانات	المشروع	»معلومات	عامة«		. 5

تحميل	الملفات		. 6

تعبئة	بيانات	الفريق	البحثي		. 7

تعريف	مراحل	المشروع		. 8

	ربط	األهداف	بالمراحل	والمهام. 9

ربط	المهام	بفريق	العمل		. 10

ربط	المخرجات	باألهداف	. 11

	ميزانية	المشروع		. 12

تابع	ميزانية	المشروع	)متطلبات(. 13

تسليم	المقترح	البحثي	بالضغط	على	أيقونة	التسليم	في	لوحة	التحكم	الرئيسية.. 14

الموافقة	على	شروط	التسليم.. 15

إنشاء	ملف	التقرير.. 16

تصفح	التقرير.. 17

حفظ	المشروع.. 18

العودة	للوحة	التحكم	الرئيسية	وانتقال	المقترح	لجدول	المقترحات	المقدمة.. 19
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ثالثاً:	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية

التعريف	والنشأة	والتأسيس:

تم	إنشاء	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	بقرار	مجلس	التعليم	العالي	في	جلسته	رقم	54	وتاريخ	1430/5/14هـ	الموافق	2009/5/9م،	

والقاضي	بتحويله	من	مركز	للبحوث	والدراسات	االستشارية	بجامعة	أم	القرى	إلى	)معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية(	بموجب	القرار	رقم	

1430/4/26هـ،	والمتوج	بموافقة	خادم	الحرمين	الشريفين	رئيس	مجلس	الوزراء	ورئيس	مجلس	التعليم	العالي	بالقرار	رقم	4882/م	بتاريخ	

1430/5/29هـ	الموافق	2009/5/24م.

ويسعى	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	إلى	تقديم	خدمات	استشارية،	سواًء	كانت	استشارات	متفرغة	أو	استشارات	غير	متفرغة،	من	قبل	

أساتذة	وخبراء	متخصصين	في	مجال	علمهم	وعملهم،	من	أعضاء	هيئة	التدريس	المميزين	والمشهود	لهم	بالكفاءة	بجامعة	أم	القرى،	كما	يقدم	

المعهد	خدمة	دعم	المؤتمرات؛	وذلك	بتسهيل	اإلجراءات	الروتينية،	والدعم	المادي؛	لمشاركة	وحضور	أعضاء	هيئة	التدريس	للمؤتمرات	في	

مختلف	الكليات	بالجامعة،	باإلضافة	إلى	ذلك	يقدم	المعهد	دعماً	مادياً	للبحوث	العلمية	من	قبل		شركة		سابك	تحت	مظلة		معهد	البحوث	والدراسات	

االستشارية،	كما	يقدم	المعهد	خدمة	دعم	إنشاء	وتأسيس	مركز	االبتكار	التقني	ألنظمة	المعلومات	الجغرافية	بالجامعة.	باإلضافة	إلى	ما	سبق	يقدم	

المعهد	خدمة	إضافية	للخدمات	االستشارية	السابقة	في	وكالة	المعهد	للتطوير	وتنفيذ	األعمال،	وهي	آلية	تفعيل	دور	عضو	هيئة	التدريس	بالجامعة	

حدود	 خارج	 وعلمة	 ومشورته	 خبراته	 من	 فيه	 يعيش	 الذي	 المجتمع	 بإعطاء	 وذلك	 والتجارية؛	 االستثمارية	 بالنواحي	 وربطة	 العملية،	 بالحياة	

الجامعة،	بطريقة	الئقة،	وال	تخل	بدورة	األساسي	كمعلم	وموجه؛	وذلك	بإعطائه	الفرصة	إلنشاء	مكتب	خبرة	في	مجاله	العلمي،	يخدم	الطالب	

والجامعة	والجهات	االستثمارية	الخارجية؛	بطريقة	ممنهجة،	وبعقود	ونظم	استثمارية	مقننة،	ونسب	مالية	متفق	عليها،	وكل	ذلك	تحت	مظلة	معهد	

البحوث	والدراسات	االستشارية	بجامعة	أم	القرى.

كما	يقدم	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	عدداً	من	الخدمات	التي	تدعم	االعتماد	المهني؛	بإعطاء	عدد	من	الدورات	وورش	العمل	المتخصصة	

الحياة	 التدريس	األكفاء؛	بغرض	تحسين	نوعية	 العمل،	من	قبل	أعضاء		هيئة	 لتهيئتهم	لمتطلبات	سوق	 والمنتقاة	بعناية،	والتي	تخدم		األفراد؛	

بمجاالتها،	واإلفادة	من	المعلومة،	وتطبيق	التكنولوجيا،	واستخدام	العقل	البشرى	كرأٍس	للمال،	وتوظيف	هذه	الدورات	بما	يخدم	المجتمع	وأفراده،	

ويغطي	احتياجات	سوق	العمل،	ويساهم	في	الدخول	إلى	االقتصاد	العالمي؛	باعتباره	أحد	عناصر	المنظومة	االجتماعية	المهمة،	كما	يزود	المعهد	

المتدربين	بشهادات	معتمدة	وموثقة	من	جهات	محلية	وعالمية	لالعتماد	المهني.
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الرؤية

والخدمات	 الدراسات	 وتقديم	 المعرفة	 نقل	 مجال	 في	 عالمية	 سمعة	 ذو	 وطنية	 خبرات	 مركز	 االستشارية	 والدراسات	 البحوث	 معهد	 يكون	 أن	

االستشارية	والتدريب	المهني	للقطاع	العام	والخاص	والمجتمع.

الرسالة

تقديم	الدراسات	والخدمات	االستشارية	والتدريب	المهني	المعتمد؛	بهدف	نقل	المعرفة	للمستفيدين	بمفهوم	القطاع	الخاص	وبجودة	عالية	من	خالل	

توظيف	إمكانات	جامعة	أم	القرى	البشرية	والمادية	والمعرفية	وبناء	الشراكات	االستراتيجية	محلياً	ودولياً.

األهداف

رفع	مستوى	إسهام	الجامعة	في	إنجاز	خطط	التنمية	وبناء	مجتمع	المعرفة.. 1

توثيق	صالت	الجامعة	بمؤسسات	القطاع	الخاص	والعام	والمجتمع.. 2

توفير	وتوسيع	شراكات	الجامعة	وأنشطتها	وخدماتها	البحثية	واالستشارية	والمعرفية،	والتدريب	المهني	للمستفيدين	محلياً	ودولياً؛	بما	يحقق	. 3

رؤية	المعهد.	

تنمية	وتنويع	موارد	الجامعة	من	األعمال	التعاقدية	في	نقل	المعرفة	وما	يتصل	بها.. 4

أن	يصبح	المعهد	جهة	اعتماد	مهني	للعديد	من	الدورات	التخصصية.. 5

توفير	بيئة	عمل	احترافية	مع	المستفيدين،	تتمركز	حول	مقدرتنا	كفريق	واحد	على	بلورة	المبادرات،	وتجاوز	التحديات،	وتحويلها	إلى	إنجازات.. 6

القيم

العمل	الجماعي	بروح	الفريق	الواحد.. 1

الشفافية	والعدالة	اإلدارية	واألمانة	المالية	والعلمية.. 2

االلتزام	بمساعدة	عمالئنا	في	تحقيق	أهدافهم.. 3

تحمل	مسئولية	أعمالنا	وتعزيز	التفوق.. 4

قبول	الحلول	والمنهجيات	المتعددة	ورعاية	األفكار	اإلبداعية	للحصول	على	أفضل	النتائج.. 5

إنجاز	العقود	طبقا	لمعايير	الدقة	العلمية	واالحترافية	والجدارة	لضمان	الجودة.. 6

تسخير	طاقاتنا	لخدمة	مجتمعنا	وعمالئنا.. 7
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منهجية	العمل:

نعمل	بشكل	وثيق	مع	شركائنا	في	القطاع	العام	والخاص	والمجتمع	ونشاركهم	البناء	والتطوير	والعمل	سويا؛	إليجاد	الحلول	المناسبة	من	خالل	

منهجية	واضحة	مبنية	على	التالي:

التحليل	المبني	على	الحقائق	والبراهين.. 1

األساليب	التنفيذية	المناسبة.. 2

تسهيل	عقد	الشراكات	الداخلية	والخارجية	للمستفيدين	بما	يحقق	تطلعاتهم.. 3

إيجاد	حلول	قابلة	للتنفيذ.. 4

توفير	التدريب	واالحتياجات	الالزمة	لدعم	االعتماد	المهني.. 5

الخدمات	التي	يقدمها	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية:

الخدمات	االستشارية.. 1

خدمات	دعم	االعتماد	المهني.. 2

فريق	العمل	بمعهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	)الوكاالت(:

ينبثق	نجاح	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	من	الموارد	البشرية	التي	تضم	أعضاء	من	هيئة	التدريس	وموظفين	محترفين	أكفاء	على	أعلى	

درجات	التدريب	من	ذوي	المهارات	المتنوعة	في	مجاالت	تقنية	المعلومات	وإدارة	األعمال	وإدارة	المشاريع	واالستشارات	والمحاسبة	والمالية	

والعالقات	العامة	واإلعالم.

إن	التنسيق	الجيد	والسرعة	في	أداء	األعمال	هما	سمة	فريق	العمل	بمعهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	في	جامعة	أم	القرى؛	وذلك	للمساعدة	في	

تحقيق	النمو	والنجاح	على	المدى	البعيد.

ويشرف	على	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	معالي	مدير	الجامعة	وسعادة	وكيل	الجامعة	لألعمال	واإلبداع	المعرفي،	ويدير	المعهد	بوكاالته	

الرئيسة	عميد	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية.
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وكاالت	المعهد:	

وكالة	المعهد	للدراسات	االستشارية.. 1

وكالة	المعهد	للتطوير	وتنفيذ	األعمال.. 2

وكالة	المعهد	لدعم	االعتماد	المهني.. 3

وكالة	المعهد	للشؤون	اإلدارية	والمالية.. 4

وكالة	المعهد	)لشطر	الطالبات(.. 5

الخدمات	والدراسات	االستشارية:

يتيح	معهد	البحوث	والدراسات	االستشارية	بجامعة	أم	القرى	لجميع	القطاعات	االستفادة	من	إمكانيات	الجامعة،	وخاصةً	الموارد	والخبرات	البشرية	

المتمثلة	في	أعضاء	هيئة	التدريس،	الذين	يفوق	عددهم	خمسة	آالف	أستاذاً	جامعياً	في	تخصصات	علمية	ومهنية	متنوعة.	وتقدم	الخدمات	وفق	

أسس	تعاقدية	تضمن	نقل	المعرفة.	وتعد	وكالة	المعهد	للدراسات	االستشارية	الجهة	التنفيذية	التي	تتولى	إبرام	العقود،	وإدارة	المشاريع	والدراسات	

االستشارية،	وإدارة	مكاتب	الخبرة،	وإدارة	خدمات	المستشارين	المتفرغين	وغير	المتفرغين.	وتسعى	إلى	تفعيل	المهام	المناطة	ببرامجها،	وتذليل	

جميع	العقبات	التي	تواجه	مسيرة	نقل	المعرفة،	والخدمات	المقدمة	على	النحو	التالي:	

االستشارة	المتفرغة.. 1

االستشارة	غير	المتفرغة.. 2

الدراسات	االستشارية.. 3

مكاتب	الخبرة.. 4

البحوث	االستشارية	المدعومة	)برنامج	سابك(.. 5

المالية	واإلدارية.	. 6

 

االستشارة	المتفرغة:

هي	استشارة	يقدمها	منسوبو	الجامعة	للجهات	المستفيدة،	والتي	تطلب	االستفادة	من	خبراتهم	في	أحد	المجاالت	التي	تتميز	بها	جامعة	أم	القرى،	

وتحقق	أهداف	االستشارة	عن	طريق	مستشار	متفرغ	لدى	الجهة	المستفيدة.

وحيث	إن	الكثير	من	الجهات	الخارجية	تحتاج	إلى	االستشارات	لتطوير	العمل	فيها؛	نظراً	لما	تتطلبه	مراحل	التطوير	من	خطط	وبرامج،	تحتاج	
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إلى	خبرات	خارجية	في	تخصصات	قد	ال	تتوفر	في	الجهة	نفسها،	أو	الرغبة	في	القيام	بالعمل	من	قبل	أطراف	خارجية	يتقيد	بتطبيق	المعايير؛	

دون	التأثر	بظروف	البيئة	الداخلية.

الجهات	المستفيدة	من	خدمات	المستشارين	المتفرغين:

	 وزارة	التعليم	العالي.	

	 الملحقية	الثقافية	في	مصر.	

	 الملحقية	الثقافية	في	سنغافورة.	

	 الملحقية	الثقافية	في	كندا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	أستراليا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	ماليزيا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	فرنسا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	أمريكا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	بريطانيا.	

	 الملحقية	الثقافية	في	نيوزلندا.	

	 وزارة	الحج.	

	 أمانة	العاصمة	المقدسة.	

	 أمانة	جدة.	

	 كلية	البترجي	الطبية.	
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عدد	المستشارين	المتفرغين	والجهات	المستفيدة	من	خدماتهم:	

المـستـشـارين	 خـدمــات	 لهـا	 وقــدم	 االسـتشـارية،	 والـدراسـات	 البحوث	 معهد	 معها	 تعاون	 التي	 والخاصة	 الحكومية	 الجهات	 من	 عدد	 هناك	

المـتفـرغين	والذي	يقـدر			بـ	)25(	مستشاراً	خالل	العام	1428هـ	وحتى	عام	1435هـ

والجدول	التالي	يوضح	ذلك:

جدول	رقم	)5	ــ	52(	عدد	المستشارين	المتفرغين	والجهات	المستفيدة

عدد	المستشارينالجهةم

20وزارة	التعليم	العالي1

3كلية	البترجي	الطبية2

1أمانة	العاصمة	المقدسة3

1أمانة	محافظة	جدة4

25المجموع

خدمات	االستشارة	غير	المتفرغة:

استشارة	يقدمها	منسوبو	الجامعة	للجهات	الحكومية	والخاصة،	والتي	تطلب	االستفادة	من	خبراتهم	في	أحد	المجاالت	التي	تتميز	بها	جامعة	أم	القرى،	

وتحقق	أهداف	االستشارة؛	عن	طريق	مستشار	غير	متفرغ	لدى	الجهة	المستفيدة،	وذلك	بما	ال	يخل	بالتزامات	عضو	هيئة	التدريس	األكاديمية.

جدول	رقم	)5	ــ	53(	خدمات	االستشارة	غير	المتفرغة

عدد	العقودالسنةم

1436110هـ4
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الجهات	المستفيدة	من	خدمات	المستشارين	المتفرغين:
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الجهات	المستفيدة	من	خدمات	الدراسات	االستشارية	
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مكاتب	الخبرة:

مكاتب	الخبرة	هو	تعزيز	مبدأ	الشراكة	االستراتيجية	بين	الجامعة	وكافة	شرائح	المجتمع،	وتطوير	الكفاءات	المهنية	المتخصصة	لمنسوبي	الجامعة،	

وتوظيف	إمكانيات	الجامعة	المختلفة	من	أجل	تحويل	المعرفة	والخبرة	المتوفرة	لدى	الجامعة	ومنسوبيها	إلى	مشاريع	اقتصادية	ذات	عوائد	مالية؛	

مما	يساهم	في	تنمية	اإليرادات	الذاتية	للجامعة	ومنسوبيها،	واالستفادة	من	خبرات	أعضاء	هيئة	التدريس	بالجامعة	خارج	حدود	الجامعة؛	ولكن	

دراسات	 ربحية	إلجراء	 أسس	 على	 تقوم	 متخصصة	 علمية	 خدمات	 بتقديم	 واالقتصاد؛	 األعمال	 مجال	 إلى	 بهم	 والدخول	 رسمية،	 مظلة	 تحت	

استشارية،	أو	تصميم	وتنفيذ	برامج	تدريبية	موجهة	لكافة	فئات	المجتمع,	مع	الحفاظ	على	معايير	المهنة,	وسرية	البيانات	والمعلومات	.

أهداف	مكاتب	الخبرة:

تهدف	مكاتب	الخبرة	إلى	إثراء	الخبرة،	وتقديم	خدمات	استشارية	وبحثية	في	مجاالت	اختصاصاتها؛	بما	يخدم	كافة	شرائح	المجتمع	وذلك	على	

النحو	التالي:				

تقديم	الخدمات	العلمية	والدراسات	االستشارية	والبحثية	والعلمية	المتميزة	للمجتمع	في	كافة	التخصصات	والمجاالت،	وتعزيز	تطوير	مبدأ	. 1

الشراكة	بين	الجامعة	والمجتمع.

إتاحة	الفرصة	ألعضاء	هيئة	التدريس	بالجامعة	لتقديم	خدمات	علمية	واستشارية،	والمساهمة	في	بناء	االقتصاد	المعرفي.. 2

توثيق	ارتباط	أعضاء	هيئة	التدريس	بالجامعة؛	من	خالل	إتاحة	الفرصة،	وتوفير	الحوافز	المالية	للمتميزين	منهم؛	لإلفادة	واالستفادة	من	أنشطة	. 3

المركز.

إيجاد	فرص	متميزة	تدعم	الممارسة	العملية	لدى	طالب	الجامعة؛	مما	يساهم	في	تنمية	قدراتهم	من	خالل	مشاريع	الخدمات	العلمية	واالستشارية	. 4

التي	تقدمها	مكاتب	الخبرة.

توظيف	تجهيزات	وإمكانيات	الجامعة	اإلدارية	والمالية	والمعملية	والمكتبية	لمساندة	البرامج	التنموية	في	القطاعين	العام	والخاص،	وتوفير	. 5

الدعم	الفني	المتخصص	من	المعامل	والمختبرات	والورش	الجامعية	لها،	مع	تعويض	الجامعة	عن	تكلفة	استخدامها	من	عائدات	الخدمة	العلمية	

واالستشارية	لها.

تطوير	قدرات	الكفاءات	العلمية	والمهنية	المتخصصة	في	مجاالت	المعرفة	المختلفة	.. 6

المشاركة	في	بناء	قطاع	الخبرة	والخدمات	االستشارية	الوطنية،	وتطوير	العمل	االستشاري	األكاديمي	لخدمة	االقتصاد	المحلي.. 7

تشجيع	الكفاءات	العلمية	على	مسايرة	التقدم	السريع	للعلم	والتقنية	.. 8

تحقيق	قيم	مضافة	للجهات	المستفيدة	تشمل	:	. 9
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	 الحصول	على	خدمة	استشارية	متخصصة	ذات	درجة	عالية	من	الكفاءة،	وبتكلفة	معقولة.	

	 وحماية	الحقوق	المالية	والفكرية	لمختلف	األطراف	

جدول	رقم	)5	ــ	54(	عدد	مكاتب	الخبرة

عدد	مكاتب	الخبرةالسنةم

1436109هـ1

1437143هـ2

جدول	رقم	)5	ــ	55(	عدد	عقود	مكاتب	الخبرة

عدد	العقود	الجاري	تنفيذهاالسنةم

143618هـ1

14374هـ2

الجهات	المستفيدة	من	خدمات	مكاتب	الخبرة:
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الخدمات	المالية	واإلدارية:

	وتتمثل	الخدمات	المالية	واإلدارية	في	اآلتي:

1-	إصدار	القوائم	المالية	السنوية	والربع	سنوية	والتقارير	الشهرية؛	باستخدام	أحدث	النظم	والبرامج	الحاسوبية	التي	توضح	مدى	تحقيق	أهداف	

الخطة	االستراتيجية	المحددة	للمعهد.	

2-	األعمال	المحاسبية	الخاصة	بالصرف	والتحصيل	وإصدار	الشيكات	وتسويتها	وإصدار	السلف	ومتابعة	سدادها	وتدقيقها.	

3-	إصدار	الميزانية	السنوية	للمعهد.

4-	إدارة	التبرعات	والهبات،	وتحصيلها،	والتعامل	مع	عمالء	المعهد	من	داخل	وخارج	الجامعة.	

5-	إدارة	الموارد	البشرية	بما	في	ذلك	الرواتب	الخاصة	بموظفي	المعهد	والجهات	واإلدارات	التي	ترتبط	بمصالح	مشتركة	معه.	

6-	الخدمات	المالية	الخاصة	بمشاركة	أعضاء	هيئة	التدريس	في	المؤتمرات	الخارجية.

7-	الخدمات	اإلدارية	والمالية	للندوات	والمؤتمرات	والمكافئات	التي	توجه	اإلدارة	العليا	بصرفها.

خدمات	المعهد	لدعم	االعتماد	المهني:

تتلخص	خدمات	المعهد	لدعم	االعتماد	المهني	في	اآلتي:	

1-	تصميم	برامج	التأهيل	الداعم	لالعتماد	المهني	واألكاديمي.  

2-	تصميم	الحقائب	التدريبية	الداعمة	لالعتماد	المهني.  

3-	تقديم	التدريب	االحترافي	المعتمد	من	الهيئات	الوطنية	والعالمية.  

4-	وضع	أسس	األعمال	ومعالجة	قضايا	االعتماد	وتطوير	القوى	البشرية	مهنياً	وفكرياً.	  

5-	تقديم	الخدمات	للمؤسسات	وفق	أسس	تعاقدية.  

6-	تقديم	الدورات	التدريبية	بصورة	فردية	تضمن	نقل	المعرفة	في	عدد	من	المسارات		  
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جدول	رقم	)5	ــ	56(	يوضح	إحصائية	بدورات	المعهد	بصحة	المدينة	المنورة	1437/1436هـ

اسم	البرنامجماسم	البرنامجم

التهيئة	اإلدارية	والنفسية21رعاية	األمومة1

سالمة	المرضى22الصحة	اإلنجابية2

مهارات	التواصل	الفعال23الدرن	في	مرضى	األمراض	المزمنة3

برنامج	التميز	في	الخدمة24األمراض	المزمنة	)2(4

التحفيز25إجراءات	الجودة	في	عيادة	الطفل	السليم5

إعداد	مثقف	صحي26رعاية	المسنين6

board	pharmacotherapy	for	27Preparatoryبيئة	المراكز	وسالمة	المرضى7

إعداد	صيدلي	الجودة28التطعيمات	ــ	تطعيم	الدرن	في	رعاية	الطفولة8

board	pharmacy	oncology	for	29Preparatoryإعداد	مدربين	لرؤساء	أقسام	التمريض9

أساسيات	مكافحة	عدوى	المنشئات	الصحية30إعداد	مدربين	في	رعاية	الجروح10

pharmacy	support	nutrition	for	Preparatory 31إعداد	مدربين	في	نقل	الدم	للتمريض11
board

دورة	تحسين	الجودة	وسالمة	المرضى	في	الطب	المنزلي32إعداد	مدربين	في	تخطيط	القلب12

الجودة	في	األجهزة	الطبية	المنزلية33إعداد	مدربين	في	التمريض	النفسي13

تم	ابدالها	بدورتين	لمدة	يومين	والحضور	20	شخص	34أساسيات	العمل	في	المختبرات	وبنوك	الدم14
والمدربة	موجودة	لكن	من	الرياض

board	psychiatric	pharmacy	for	35Preparatoryإدارة	الجودة	الشاملة15

إعداد	مدربين	في	مضادات	التجلط36احتياطات	العزل	واستخدام	الواقيات	الشخصية16

إعداد	مدربين	في	السالمة	الدوائية37التعامل	مع	النقابات	الطبية17
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إعداد	مدربين	في	المضادات	الحيوية38أساسيات	التعقيم	والتطهير18

إعداد	مدربين	في	عالج	األلم39حزمة	الوقاية	من	العدوى	والمرتبطة	بأجهزة	التنفس19

إعداد	مدربين	للعالج	الوريدي	وحساب	األدوية40حزمة	الوقاية	من	العدوى	والمرتبطة	بالقسطرة	البولية20

	جدول	رقم	)5	ــ	57(	يوضح	إحصائية	بدورات	المعهد	بصحة	تبوك	1437/1436هـ

دورات	صحة	تيماءدورات	صحة	ضباء

اسم	البرنامجماسم	البرنامجم

إدارة	وحلول	المشاكل	االكلينيكية7التواصل	الفعال	مع	األخرين1

إدارة	فريق	العمل	ومهارات	العمل8توثيق	آليات	األخطاء	الدوائية	بالمستشفى2

السالمة	داخل	المنشآت	الصحية9الجودة	في	المختبرات	الطبية3

دورة	في	)cod blue(10طب	الطوارئ	والكوارث4

عالج	األمراض	الشائعة	في	الرعاية	5
خدمات	العناية	لمرضى	السكري11الصحية	األولية

الجلطات	القلبية	والدماغية6





الفصل	الثاني
المكتبات	والمجالت	الجامعية
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عمادة	شؤون	المكتبات
الرؤية	المستقبلية	لعمادة	شؤون	المكتبات:

انسجاماً	مع	رؤية	المملكة	العربية	السعودية	2030،	نتطلع	في	عمادة	شؤون	المكتبات	ألن	نسهم	بفاعلية	في	التنمية	البشرية	لمجتمعنا	وخاصة	فيما	

يالمس	بشكل	مباشر	مفهوم	التعليم	الذي	يسهم	في	دفع	عجلة	االقتصاد	كما	ورد	في	رؤية	2030،	وذلك	من	خالل	مركزية	موقع	المكتبة	في	العملية	

التعليمية	والبحثية،	ودورها	الرئيس	في	إتاحة	المعلومات	وإدارة	مصادرها	وتوظيف	تقنيات	المعلومات	واالتصاالت،	ورفع	الوعي	المعلوماتي،	

وإكساب	المستفيدين	المهارات	الالزمة	للتعامل	بكفاءة	مع	المعلومات	وقنواتها	المتعددة.	ولتحقيق	ذلك،	تبنت	عمادة	شؤون	المكتبات	مجموعة	من	

المحاور	االستراتيجية،	نجملها	كما	يلي:

المحور	االستراتيجي	األول:	التدريب	والتأهيل.

المحور	االستراتيجي	الثاني:	تنمية	وإدارة	المجموعات.

المحور	االستراتيجي	الثالث:	تسهيل	النفاذ	إلى	مصادر	المعلومات.

المحور	االستراتيجي	الرابع:	تحفيز	التعلم	الذاتي.

المحور	االستراتيجي	الخامس:	بناء	وتطوير	المحتويات	الرقمية.

المحور	االستراتيجي	السادس:	تحقيق	الجودة	واالعتماد	المؤسسي.

األهداف	والمحاور	االستراتيجية	للعمادة	:

المحور	االستراتيجي	األول:

التدريب	والتأهيل:	

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

1.	تنمية	مهارات	وأداء	الموظفين	لتبني	األساليب	والممارسات	المهنية	الحديثة.

2.	استقطاب	وتوظيف	الكفاءات	المهنية	المؤهلة.

3.	تقويم	أداء	الموظفين	وتوثيق	نتائج	أدائهم.
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المحور	االستراتيجي	الثاني:

تنمية	وإدارة	المجموعات	:	

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

1.	تقييم	مجموعات	المكتبة	من	حيث	نوعية	المواد،	التغطية	الموضوعية،	الحداثة.

2.	تنمية	وإدارة	المجموعات	بناًء	على	تطلعات	واحتياجات	المستفيدين	والتوجهات	المهنية	الحديثة.

3.	التوسع	في	مصادر	المعلومات	بالمواءمة	مع	اإلمكانيات	المادية	المتاح.

المحور	االستراتيجي	الثالث:

تسهيل	النفاذ	إلى	مصادر	المعلومات:

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

تسهيل	ورفع	كفاءة	الدخول	واالستخدام	لمجموعات	وخدمات	المكتبة.. 1

تطوير	وتقديم	خدمات	معلومات	داخل	المكتبة	وفروعها	وعبر	موقع	المكتبة	على	الشبكة.. 2

تدريب	المستفيدين	على	استخدام	خدمات	المعلومات.. 3

تهيئة	ومطابقة	قاعدة	البيانات	الببليوغرافية	بالمكتبة	الجامعية	بالمعايير	المهنية	الوطنية	والعالمية.. 4

المحور	االستراتيجي	الرابع:

تحفيز	التعلم	الذاتي:

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

1	.	تطوير	مصادر	التعلم	بما	يتوافق	مع	مفردات	ومتطلبات	المواد	الدراسية	في	مختلف	التخصصات	العلمية.

2	.	تدريب	المستفيدين	على	االستخدام	واالستفادة	من	مصادر	وخدمات	المكتبة.

3	.	توعية	وإرشاد	المستفيدين.

4	.	تطوير	وتشغيل	المكتبات	الفرعية.

5	.	التوسع	في	خدمة	وإشراك	أفراد	المجتمع	في	خدمات	ونشاطات	المكتبة.
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المحور	االستراتيجي	الخامس:

بناء	وتطوير	المحتويات	الرقمية:	

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

1	.	رقمنة	وإتاحة	مجموعات	المكتبة	الجامعية

المحور	االستراتيجي	السادس:

تحقيق	الجودة	واالعتماد	المؤسسي:	

في	هذا	المحور	تسعى	المكتبة	لتحقيق	األهداف	التالية:

1	.	دراسة	الوضع	الراهن	لعمادة	شؤون	المكتبات.

2	.	إعداد	خطة	استراتيجية	لرفع	كفاءة	وجودة	خدمات	المكتبة.

3	.	تطوير	نظام	لتقييم	شامل	ومستمر	لجودة	الخدمات.

4	.	تنمية	موارد	المكتبة	لضمان	االستمرار	في	تقديم	معلومات	ذات	جودة	عالية.
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اللجان	الفنية
مهام	اللجنة	:

الربط	والتنسيق	بين	الكليات	من	خالل	أحد	أعضاء	اللجنة	بمثابة	مندوب	لكل	كلية.

اختيار	قواعد	المعلومات	التي	يتم	االشتراك	فيها	مع	احتياج	الكلية	في	كل	عام.

تحديد	اختيار	الكتب	التي	شرائها	للمكتبة	الجامعية	والفروع	وباألخص	الكتب	األجنبية	في	كل	عام.

اختيار	الدوريات	التي	يتم	االشتراك	بها.

اإلشراف	على	مركز	الكتاب	الجامعي.

اإلشراف	على	مكتبة	الكلية.

لجنة	فحص	وتقييم	المخطوطات:
مهام	اللجنة:

فحص	ما	يعرض	على	الجامعة	من	مخطوطات	على	سبيل	الشراء	أو	اإلهداء

إعداد	قائمة	منتقاة	من	المخطوطات	التي	يتم	تصويرها	من	المراكز	والمكتبات	األخرى.

وضع	سياسة	تعليمية	وتدريبية	إلى	بناء	كوادر	متدربة	ومتمكنة	في	مجال	اقتناء	المخطوطات	وتحقيق	تراث	المخطوط.

لجنة	االعتماد	األكاديمي:
مهام	اللجنة:

وضع	ومتابعة	الخطط	التنفيذية	لتطبيق	المعيار	السادس	من	معايير	االعتماد	األكاديمي	في	مؤسسات	التعليم	العالي.

وضع	مقترح	الخطة	االستراتيجية	للمكتبات	الفرعية	التابعة	لعمادة	شؤون	المكتبات	بجامعة	أم	القرى.

وضع	الرسالة	والقيم	واألهداف	للخطة	االستراتيجية	لعمادة	شؤون	المكتبات	بجامعة	أم	القرى.

وضع	الهيكل	والتوصيف	لمهام	األقسام	في	المكتبة.
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قسم	اإلجراءات	الفنية:
يعنى	بتنمية	مجموعات	ومصادر	المعلومات	الورقية	للمكتبة	الجامعية.

قسم	خدمات	المعلومات:
يعنى	بالرد	على	استفسارات	الزوار	واالعالن	عن	كل	جديد	من	مقتنيات	المكتبة.

قسم	تقنية	المعلومات	والدعم	الفني:
يعنى	بتقديم	الخدمات	اإللكترونية	عبر	الموقع	اإللكتروني	وتقديم	الدعم	الفني.

قسم	المكتبة	الرقمية:
يعنى	بعرض	مصادر	المعلومات	اإللكترونية	عبر	المتصفح	اإللكتروني.

قسم	التعقيم	والترميم:
يعنى	بتعقيم	وترميم	الوثائق	والمخطوطات	الورقية	والحفاظ	عليها.

قسم	الجودة	والتطوير	اإلداري:
يعنى	بتوثيق	وإعداد	خطط	معيارية	لتقديم	نتائج	أفضل	وتدريب	الموظفين	في	المكتبة	الجامعية.

قسم	التدريب	والتوعية	المعلوماتية:
يعنى	برفع	مستوى	ومهارة	أعضاء	هيئة	التدريس	والطالب	بخدمات	المكتبة	الجامعية.

قسم	العالقات	العامة:
يعنى	بتعريف	المجتمع	المعرفي	عن	المكتبة	والخدمات	التي	تقدمها.
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إحصائيات	وأرقام	عمادة	شؤون	المكتبات

إجمالي	عدد	العناوين	واألوعية	العربية	واألجنبية	مع	المكتبات	الفرعية.

إجمالي	عدد	العناوين:	430085

إجمالي	عدد	األوعية:	1017579

إحصائية	قواعد	المعلومات	لالشتراك	الجماعي	SDL	إجمالي	الكتب.

إجمالي	الكتب	اإللكترونية	550	ألف	كتاب	إلكتروني.

إجمالي	البحوث	والمؤتمرات	9	ماليين.

إجمالي	الرسائل	العلمية	7	ماليين	رسالة.

إجمالي	الرسائل	العلمية	7	ماليين	رسالة.

إجمالي	المجالت	العلمية	160	ألف	مجلة.

إحصائية	التعقيم	والترميم.

تعقيم	عدد	20	صحيفة	)أم	القرى	وصحف	أخرى(.

معالجة	وترميم	يدوي	لعدد	320	صفحة	تقريباً	من	ورق	الجرائد.

استالم	عدد	10	كتب	من	قسم	اإلعارة	ومعالجتها	وتنظيفها	من	العتة.

تعقيم	عدد	300	كتاب	لتنمية	المجموعات	باألوزون.

تعقيم	230	مخطوطة	بجهاز	األوزون	ومعالجتها	معالجة	جافة.

إحصائية	قسم	الرسائل	العلمية.

إجمالي	الرسائل	العلمية:	31875.

عدد	رسائل	الجامعات	السعودية:	6641.

عدد	رسائل	جامعة	أم	القرى:	23295.
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إحصائية	أقسام	المكتبة	الرقمية.

عدد	المقاالت:	6275

عدد	المخطوطات:	13716

عدد	الدوريات	المحكمة:	267

إحصائية	محتوى	قاعدة	معلومات	اقرأ	التي	تم	تدشينها	بتاريخ	8/ 2/ 1438هـ

عدد	الكتب:	19

عدد	المخطوطات:	11

عدد	الرسائل	العلمية	الماجستير:	6

عدد	الرسائل	العلمية	الدكتوراه:	3

عدد	المؤتمرات:	1

عدد	األبحاث:	19

ملخص	االستخدام

عمليات	البحث

المجموع10346

مجموع	البحث	للزوار10346

معدل	البحث	في	اليوم14

معدل	البحث	للزائر6267

عمليات	البحث	التي	لم	تنجح2174

عرض	الصفحات

المجموع4382

معدل	عرض	الصفحات	في	اليوم6

معدل	عرض	الصفحات	للزائر6428
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جدول	رقم	)5	ــ	58(	إحصائيات	الدورات	التدريبية	لعمادة	شؤون	المكتبات	

الكليات	والجهات	التاريخمكان	انعقادهاسم	البرنامجم
المشاركة

إجمالي	
المسجلين

إجمالي	
الحضور	
الفعلي

دورة	برنامج	1
EndNote

قاعة	مكتبة	الملك	عبد	هللا
1437/4/28بن	عبدالعزيز	الجامعية

أعضاء	هيئة	تدريس	
وطالب

دراسات	عليا
251176

2
 Science	Direct

and
Scopus

قاعة	مكتبة	الملك	عبد	هللا
15083جميع	التخصصات1437/7/5بن	عبدالعزيز	الجامعية

جدول	رقم	)5	ــ	59(	الدورات	التدريبية	بداية	الفصل	األول	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

الكليات	والجهات	التاريخمكان	انعقادهاسم	البرنامجم
المشاركة

إجمالي	
المسجلين

إجمالي	الحضور	
الفعلي

دورة	تدريبية	في	قاعدة3
11662الكليات	الطبية1438/1/16كلية	الطب	مبنى	BMJ3	الطبية

4
دورة	تدريبية	في	قاعدة
Acland-	bate
من	شركة	أوفيد

1414الكليات	الطبية1438/2/7كلية	الطب	مبنى	3

5

دورة	تدريبية	في	قاعدة
Acland-	Lippincott
William	&Wilkins

من	شركة	أوفيد

كلية	العلوم	الطبية
3434الكليات	الطبية1438/2/7التطبيقية
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6

دورة	تدريبية	في	قاعدة
Lippincott	Nursing

Solution
من	شركة	أوفيد

كلية	التمريض	
كلية

الطب	مدرج	رقم	
2

4646الكليات	الطبية9/2/1438

استخدام	قاعدة	وايلي7
كلية	العلوم	التطبيقية

مسرح	مكتبة	الملك	
عبد	هللا

بن	عبدالعزيز	
الجامعية

جميع	16/3/1438
814التخصصات

استخدام	قاعدة	وايلي8
كلية	الطب

كلية	الطب	ــ	مبنى	
جميع	316/3/1438

8612التخصصات

قاعدة	دار	المنظومة9
ECOLINK

مكتبة	الملك	عبدهللا
بن	عبدالعزيز	
الجامعية

28/3/1438

إدارة	األعمال	
والعلوم	المالية
واالقتصادية	
اإلسالمية

5916

قاعدة	دار	المنظومة10
islamin	info

مكتبة	الملك	عبدهللا
بن	عبدالعزيز	
الجامعية

28/3/1438
الدعوة	والشريعة	
والمعهد	العالي
لألمر	بالمعروف

9723

قاعدة	دار	المنظومة11
edusearch

مكتبة	الملك	عبدهللا
بن	عبدالعزيز	
الجامعية

6314كلية	التربية29/3/1438

قاعدة	دار	المنظومة12
humanindex

مكتبة	الملك	عبدهللا
بن	عبدالعزيز	
الجامعية

29/3/1438
اللغة	العربية	
والعلوم	
االجتماعية

5916
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جدول	رقم	)5	ــ	60(	جدول	إحصائيات	الدورات	التدريبية	والفعاليات	والزيارات	الميدانية	
لعمادة	شؤون	المكتبات/شطر	الطالبات

الكليات	والجهات	التاريخمكان	انعقادهاسم	البرنامجم
المشاركة

إجمالي	الحضور	
الفعلي

المشاركة	في	اللقاء	السنوي	لطالبات	1
عمادة	الدراسات	العليا	17/4/27قاعة	الجوهرةالدراسات	العليا

للطالبات
غير	محدد	ـ	
مفتوح



345

المجالت	العلمية	بالجامعة
أوالً:	مجلة	جامعة	أم	القرى	لعلوم	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

جدول	رقم	)5	ــ	61(	عدد	األبحاث	المنشورة	والجاري	إنجازها	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

البحوث	الجاريةاألبحاث	المنشورةاسم	المجلة

ــ30مجلة	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

ثالثون	بحثاً	منشوراًاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	62(	عدد	الباحثين	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

عدد	الباحثيناسم	المجلة

43مجلة	جامعة	أم	القرى	لعلوم	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية

ثالث	وأربعين	باحثاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	63(	عدد	اإلصدارات	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

اللغةالعدداإلصدار

عربي3	أعداد	+	عدد	واحد	)الجزء	األول	والجزء	الثاني(العدد

4	أعداداإلجمالي
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ثانياً:	مجلة	جامعة	أم	القرى	لعلوم	اللغات	وآدابها

جدول	رقم	)5	ــ	64(	عدد	األبحاث	المنشورة	والجاري	إنجازها	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

البحوث	الجاريةالبحوث	المنشورةاسم	المجلة

ــ25مجلة	اللغات	وآدابها	

خمس	وعشرين	بحثاً	منشوراًاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	65(	عدد	الباحثين	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ			

عدد	الباحثيناسم	المجلة

49مجلة	جامعة	أم	القرى	لعلوم	اللغات	وآدابها	

ًاإلجمالي تسعة	وأربعين	باحثا

جدول	رقم	)5	ــ	66(	عدد	اإلصدارات	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	

اللغةالعدداإلصدار

عربي	ــ	إنجليزي4العدد

أربعة	أعداداإلجمالي



347

ثالثاً:	مجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	االجتماعية

جدول	رقم	)5	ــ	67(	عدد	األبحاث	المنشورة	والجاري	إنجازها	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

البحوث	الجاري	نشرهاالبحوث	المنشورةأسم	المجلة

10	أبحاث	جاري	نشرها19	بحث	مقبول	للنشرمجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	االجتماعية

تسعة	وعشرون	بحًثاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	68(	عدد	اإلصدارات	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

اللغةالعدداإلصدار

عربيأربعة	أبحاثالمجلد	السابع	العدد	األول

عربيخمسة	أبحاثالمجلد	السابع	العدد	الثاني

عربي	ــ	إنجليزيخمسة	أبحاثالمجلد	الثامن	العدد	األول

عربيخمسة	أبحاثالمجلد	الثامن	العدد	الثاني

تسعة	عشر	بحًثاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	69(	عدد	الباحثين	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

عدد	الباحثينأسم	المجلة

38مجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	االجتماعية

ًاإلجمالي ثمانية	وثالثون	باحثا
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رابعاً:	مجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	التربوية	والنفسية

جدول	رقم	)5	ــ	70(	عدد	األبحاث	المنشورة	والجاري	إنجازها	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

البحوث	الجاريةالبحوث	المنشورةاسم	المجلة

ــ19مجلة	العلوم	التربوية	والنفسية	

تسعة	عشر	بحثاً	منشوراًاإلجمالي

جدول	رقم	)5	ــ	71(	عدد	الباحثين	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

عدد	الباحثيناسم	المجلة

9	باحثين	مجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	التربوية	والنفسة	المجلد	الخامس	العدد	األول	1435هـ

9	باحثينمجلة	جامعة	أم	القرى	للعلوم	التربوية	والنفسة	المجلد	السابع	العدد	األول	1437هـ

جدول	رقم	)5	ــ	72(	عدد	اإلصدارات	المختلفة	والمترجمة	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

اللغة	العدد	اإلصدار	

العربية	األول	ــ	1435هـ	المجلد	)5(	العدد	)1(	

العربية	األول	ــ	1437هـ	المجلد	)7(	العدد	)1(	
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خامساً:	مجلة	جامعة	أم	القرى	للهندسة	والعمارة

جدول	رقم	)5	ــ	73(	عدد	األبحاث	المنشورة	والجاري	إنجازها	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

البحوث	الجاريةالبحوث	المنشورةاسم	المجلة

عشرة	أبحاثثالثة	أبحاث	مقبولة	للنشرمجلة	جامعة	أم	القرى	للهندسة	والعمارة

ًاإلجمالي ثالثة	عشر	بحثا

جدول	رقم	)74(	عدد	اإلصدارات	المختلفة	والمترجمة	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ

اللغةالعدداالصدار

عربي	ــ	انجليزيأربعة	أبحاثالمجلد	)6(	العدد	)1(

عربي	ــ	انجليزيأربعة	أبحاثالمجلد	)6(	العدد	)2(

ثمانية	أبحاثاإلجمالي





الباب	السادس
خدمة	المجتمع	والشراكات	المحلية	

والتعاون	الدولي





الفصل	األول
خدمة	المجتمع
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كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر

أوالً:	البرامج	التعليمية	المقدمة	لخريجي	المرحلة	الثانوية	)دبلومات(.

برنامج	السنة	التأهيلية	المسائي	لتأهيل	خريجي	المرحلة	الثانوية	لاللتحاق	بالدراسة	في	المرحلة	الجامعية.. 1

برنامج	السنة	التحضيرية	المسائي.. 2

برامج	الدبلوم	مدة	سنة	وسنتين	لتهيئة	خريجي	المرحلة	الثانوية	للحصول	على	شهادة	مهنية.. 3

برنامج	االنتساب. 4

ثانياً:	البرامج	التعليمية	المقدمة	لخريجي	المرحلة	الجامعية.

برامج	الدبلوم	العالي	في	الحسبة	المقدم	من	معهد	األمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر	بتعاون	مع	عمادة	الدراسات	العليا	وكلية	خدمة	المجتمع	. 1

والتعليم	المستمر.

برنامج	الدبلوم	العالي	في	الخدمة	االجتماعية	في	المجال	الطبي.. 2

برنامج	الدراسات	العليا	المسائي	)ماجستير	ــ	دكتوراه(.	. 3

وقد	حققت	الكلية	إنجازاً	مهما	في	إعادة	فتح	برنامج	الدراسات	العليا	مسائي	والذي	يتيح	الفرصة	لألخوة	المواطنين	والمقيمين	الراغبين	في	الحصول	

على	درجة	الماجستير	في	بعض	التخصصات	حيث	التحق	بالبرنامج	عدد	من	الطالب	والطالبات	للعام	1437/1436هـ.

ثالثاً:	برامج	الدورات	التدريبية:

برامج	الدورات	التدريبية	المقدمة	من	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر.. 1

برامج	الدورات	التدريبية	المقدمة	بالتعاون	بين	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	والكليات	االخرى.. 2

وقد	تحققت	من	خالل	هذه	البرامج	مشاركة	بناءة	وهادفة	في	خدمة	المجتمع	من	خالل	تحقيق	رغبات	المواطنين	في	تطوير	قدراتهم	ومن	خالل	

تعزيز	أهداف	الجامعة	ومساهمتها	في	نشر	الوعي	الديني	والثقافي	واالجتماعي	والتربوي	حيث	أقيمت	دورات	تدريبية	لمنسوبي	بعض	المؤسسات	

الخاصة	الحكومية	بشقيها	المدني	والعسكري	وأخرى	عامة	لعموم	المواطنين	كما	أقيمت	دورات	للنساء	تخدم	احتياجهن	بحسب	طبيعة	نشاطاتهن	

واهتماماتهن	للعام	الدراسي	1437/1436هـ.
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رابعاً:	برامج	األنشطة	والمشاركات:

تعددت	األنشطة	والمشاركات	االجتماعية	التوعوية	التي	تقوم	بها	الكلية	سواًء	ما	كان	منها	موسماً	مثل	أسابيع	المرور	أو	غير	موسمي	كإقامة	

المحاضرات	والندوات	وورش	العمل	ونحوها.

خامساً:	عقود	وخدمات	اكاديمية:

توقيع	اتفاقية	تعاون	مع	وزارة	العمل	والتنمية	االجتماعية.. 1

توقيع	اتفاقية	مع	الجمعية	السعودية	للخدمة	االجتماعية	الصحية.. 2

توقيع	اتفاقية	مع	معهد	األمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر.. 3

كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	في	صدد	توقيع	اتفاقية	لتنظيم	التعليم	عن	بعد.. 4

ومن	خالل	االطالع	على	ما	تضمنه	هذا	الجزء	من	التقرير	يتبين	مدى	ما	قدمته	الكلية	من	نشاطات	ومشاركة	في	المناسبات	التي	حصلت	في	العام	

الدراسي	الجامعي	1437/1436هـ	مما	يؤكد	اهتمام	الكلية	وبذل	المزيد	من	الجهود	والتعاون	للنهوض	بدور	الجامعة	في	خدمة	المجتمع	بمشاركة	

عدد	كبير	من	األجهزة	والقطاعات	المختلفة	في	هذا	الصدد.
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أهداف	الكلية:
توطيد	العالقة	بين	الجامعة	وقطاعات	المجتمع	المختلفة	وتهيئة	الظروف	العلمية	المناسبة	للقيام	بدور	ايجابي	من	خالل	ما	تملكه	من	إمكانات	. 1

علمية	وفنية.

مساعدة	المواطنين	في	تطوير	قدراتهم	وذلك	عن	طريق	سد	حاجاتهم	التعليمية	والتدريبية	من	خالل	البرامج	التي	تقدمها	الكلية	دون	أن	يكون	. 2

هناك	عوامل	عائقة	مثل	السن	أو	قدم	العمل	بالمهنة.

التعرف	على	احتياجات	المجتمع	وتقديم	سياسة	علمية	يمكن	أن	تسهم	في	تلبية	االحتياجات	المختلفة	له.. 3

اإلسهام	مع	الجهات	ذات	العالقة	بالجامعة	في	نشر	الوعي	الديني	والثقافي	واالجتماعي	والتربوي	من	خالل	البرامج	التي	تنظمها	الجامعة	. 4

مشاركة	مع	القطاعات	الحكومية	والمختلفة.

األقسام	األكاديمية:

قسم	التدريب	:	

يختص	القسم	بإعداد	اللبرامج	التدريبية	للمجتمع	بالتنسيق	مع	الجهات	ذات	العالقة	في	الجامعة	وخارجها.

قسم	البرامج	:

	 التأهيلية	

	 التحضيرية	

قسم	الدبلومات	:

انطالقاً	من	رسالة	الجامعة	في	خدمة	المجتمع	وتلبية	حاجاته،	تبنت	جامعة	أم	القرى	ممثلة	في	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	قسم	الدبلومات	

القسم	 وقد	القى	 مباشرة.	 بالجامعة	 القبول	 لهم	فرصة	 تتح	 لم	 الذين	 العامة	 الثانوية	 والطالبات	من	خريجي	 الطالب	 كبيرة	من	 أعداد	 الستيعاب	

االستحسان	والقبول	من	جميع	الطالب	والطالبات	الذين	التحقوا	به،	وأولياء	أمورهم.
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األقسام	اإلدارية	الرئيسية:
1	 وحدة	العمل	التطوعي	وتنمية	المجتمع.

الهدف	العام	للوحدة:

توظيف	الجهود	العلمية	والمهنية	المتخصصة	لتطوير	آليات	المشاركات	والخدمات	التطوعية	لتحقيق	رسالة	الجامعة	في	خدمة	وتنمية	المجتمع	

ودعم	جهود	التنسيق	والتشبيك	بين	التخصصات	العلمية	المختلفة	بالجامعة	لمواجهة	التحديات	ودعم	سياسات	التنمية	بالمملكة	بصفة	عامة	والمجتمع	

المكي	بصفة	خاصة.

األهداف	الفرعية	للوحدة:

	 تشجيع	أعضاء	هيئة	التدريس	والطالب	للقيام	بإجراء	البحوث	والدراسات	العلمية	المتخصصة	في	مجاالت	العمل	التطوعي.	

	 إقامة	حلقات	نقاشية	لعرض	التجارب	وتبادل	الخبرات	والمهارات	في	ميادين	ومجاالت	العمل	التطوعي	المختلفة.	

	 االسهام	في	األخذ	باألساليب	العلمية	المعاصرة	في	تقديم	المشاركات	والخدمات	التطوعية	لخدمة	وتنمية	المجتمع	المحيط	بالجامعة	وربطها		

بقضايا	ومشكالت	المجتمع	المعاصرة.

	 االهتمام	بتطوير	البرامج	واألنشطة	التطوعية	ألعضاء	هيئة	التدريس	والطالب	لتنمية	المجتمع	المحيط	بالجامعة	في	إطار	استراتيجية	قائمة		

على	دراسات	بحثية	وعلمية	تتالقى	مع	السياسة	التنموية	بالمملكة.

	 دعم	قدرة	وحدة	العمل	التطوعي	وتنمية	المجتمع	بفلسفة	االقتراب	من	الجهات	الممولة	ووضع	خطة	للتواصل	قائمة	على	رؤية	بعيدة	المدى		

لتوفير	مواردها	المالية.

	 االهتمام	بالوسائل	المعنية	بنشر	ثقافة	العمل	التطوعي	وكذا	الدراسات	والبحوث	المؤصلة	لذلك	واستقطاب	رواد	العمل	التطوعي	والهيئات		

واللجان	المتخصصة	إلثراء	هذا	الجانب.

	 الدعم		 وإيجاد	 بالمجتمع	 التطوعي	 العمل	 مجاالت	 في	 والتشبيك	 التنسيق	 لتحقيق	 المعاصرة	 االتصال	 تقنية	 واستخدام	 توظيف	 في	 اإلسهام	

والتعاون	لتحقيق	اإلصالحات	المجتمعية	في	كافة	المجاالت.
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2	 وحدة	التطوير	والجودة:.

أهداف	الوحدة:

	 نشر	ثقافة	الجودة	بالكلية.	

	 تحقيق	التعاون	بين	الكلية	وجهات	التطوير	بالجامعة	لضمان	الجودة	في	برامج	الكلية	المختلفة.	

	 ضمان	المشاركة	الفاعلة	في	انشطة	االعتماد	األكاديمي	)المؤسسي	والبرامجي(	التي	تنفذها	الجامعة.	

	 تمكين	الكلية	من	تحقيق	رسالتها	وأهدافها.	

	 متابعة	تطبيق	الخطة	االستراتيجية.	

	 التقييم	والتقويم	المستمر	لعمليات	ومخرجات	الكلية	من	برامج	وأنشطة.	

	 توثيق	مساهمة	الكلية	في	تحقيق	الجودة	على	مستوى	األقسام	األكاديمية	واإلدارية	بالكلية	وعلى	مستوى	الجامعة.	

	 التنسيق	بين	لجان	الجودة	الفرعية	بالكلية	وتقديم	الدعم	الالزم	والمراجعة	الفنية	ألعمالها.		

3	 وحدة	التسجيل	والشهادات:	يختص	بالعديد	من	األعمال	منها:.

	 استقبال	طلبات	االلتحاق	ببرامج	التدريب	والتأهيل	للدراسة	والدبلومات.	

	 تنظيم	كشوف	اسماء	الملتحقين	وتوزيعهم	إلى	مجموعات.	

	 تنظيم	كشوف	نتائج	الملتحقين	في	المقررات	الدراسية.	

	 استخراج	شهادات	التخرج	أو	الحضور	للدورات	التدريبية.	

	 توفير	البيانات	اإلحصائية	للمتعلمين	والمتدربين.	

4	 وحدة	الشؤون	المالية:	تختص	بالعديد	من	األعمال	منها:.

	 	التعامل	مع	الحسابات	التي	يتم	فتحها	مع	البنك	لصالح	برامج	الكلية	بما	يرد	فيها	وما	يصرف	منها.	

	 إتمام	إجراءات	الصرف	بأنواعه	من	الحساب	الخاص	بكل	برنامج.	

	 استخراج	قائمة	المركز	المالي	لكل	برنامج.	

	 عمل	الميزانية	الختامية	للكلية.	
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البرامج	التعليمية	المقدمة	لخريجي	المرحلة	الثانوية	

أوالً:	برامج	الدبلوم	العام	مدة	سنة	وسنتين	لتأهيل	خريج	المرحلة	الثانوية	للحصول	على	شهادات	مهنية.

األهداف	الرئيسية	في	إحداث	هذا	البرنامج:

اإلسهام	في	توسيع	قاعدة	قبول	الطالب	في	الجامعة.. 1

توفير	فرص	العمل	للشباب	من	خالل	تهيئة	الملتحق	بالبرنامج	للحصول	على	شهادة	مهنية	في	عدد	من	التخصصات	التي	تلبي	حاجة	القطاعين	. 2

الحكومي	واألهلي.

إتاحة	فرص	إلحاق	المتميزين	في	خريجي	هذه	البرامج	بكليات	الجامعة.. 3

البرامج	المقدمة:

	 برامج	السنتين.	

	 دبلوم	الموارد	البشرية.	

	 دبلوم	اإلدارة	المكتبية.	

جدول	رقم	)6	ــ	1(	يوضح	أعداد	الطالب	والطالبات	الملتحقين	بالبرامج	في	العام	الدراسي	1437/1436هـ

العدد	القسم
الكلي

الطالبات	
المستجدات

المستوى	
الثاني

المستوى	
الثالث

المستوى	
المؤجالتالمنسحباتالرابع

18950454747دبلوم	اإلدارة	المكتبية
595

ــ130ــ280150دبلوم	الموارد	البشرية

	 مميزات		 فيه	 وضح	 1437/1436هـ	 الجامعي	 للعام	 للمستجدات	 تعريفي	 )لقاء	 بهن	 اللقاء	 وتم	 بقسم	الدبلومات،	 طالبة	 عدد	)350(	 قبول	

وأهداف	وتوصيف	كل	دبلوم	على	حدة.

	 بعض		 إضافة	 ثم	 ومن	 جداولهن،	 من	 نسخة	 واستالم	 مجموعات	 على	 توزيعهن	 تم	 عمل	إرشاد	أكاديمي	للطالبات	المتعثرات	بالدبلوم	حيث	

المقررات	لمن	تحتاج	لذلك	وعددهن	)70	طالبة(.

	 فتح	شعب	جديدة	للطالبات	المتوقع	تخرجهن	من	المستوى	الرابع	في	دبلوم	اإلدارة	المكتبية.	
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	 المتابعة	اليومية	لسير	العملية	التعليمية	وحصر	غياب	واعتذار	أعضاء	هيئة	التدريس	إن	وجد.	كما	هو	موضح	بالرسم	البياني.	

	 تم	توزيع	طالبات	دبلوم	اإلدارة	المكتبية	بالمستوى	الرابع	المتوقع	تخرجهن	على	عدة	مقرات	لتدريبهن،	وكان	عددهن	)86(	طالبة،	حيث		

ومن	 بهن	 الخاصة	 وآليات	 نماذج	 من	 المكونة	 التدريبية	 الحقائب	 وتسليمهن	 الميداني،	 التدريب	 وآليات	 أهداف	 لتوضيح	 بهن	 االجتماع	 تم	

ثم	توزيعهن	على	المقرات	المتعاونة	كالتالي:

العددالمقر

28جامعة	أم	القرى	)الزاهر(

20كلية	العلوم	التطبيقية	)العزيزية(

كلية	الفنون	والتصميم	الداخلي	)المنصور(
18

كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	)الششة(

20جمعية	أم	القرى	النسائية	الخيرية

ثانياً:	برنامج	السنة	التأهيلية	المسائي	)سنة	دراسية	واحدة(	لتأهيل	خريج	المرحلة	الثانوية	لاللتحاق	بالدراسة	في	المرحلة	الجامعية:	

األهداف	الرئيسية	من	احداث	البرنامج:

اإلسهام	في	إيجاد	حلول	عملية	لمواجهة	الزيادة	المطردة	في	إعداد	خريجي	الثانوية	العامة	من	الطالب	والطالبات	الذين	تفوق	اعداهم	الطاقة	. 1

االستيعابية	للجماعات.

اتاحة	المجال	للدراسة	في	الجامعة	للطالب	والطالبات	الذين	لم	تنطبق	عليهم	بعض	الشروط	االلتحاق	بها	نظراً	لتدني	معدالتهم	في	مرحلة	. 2

الثانوية	العامة	عن	النسبة	المطلوبة	للقبول	وكذلك	الطالب	الذين	لم	يتجاوزا	امتحان	القبول.

تمكين	الملتحقين	بالبرنامج	من	التكيف	مع	نظام	الدراسة	بالمرحلة	الجامعية	والعمل	على	تهيئتهم	لمناخ	الجامعة.. 3

اتاحة	الفرصة	للطالب	والطالبات	الحاصلين	على	معدل	)2.5من	4(	بعد	اجتياز	جميع	المقررات	الدراسية	ال	كمال	دراستهم	الجامعية	بإحدى	. 4

الكليات	مع	احتساب	كامل	متطلبات	الجامعة	والكلية	التي	تم	دراستها	في	البرنامج.

تمكين	من	ال	يحقق	المعدل	المطلوب	)2.5من	4(	من	االلتحاق	بإحدى	الدبلومات	التي	توفرها	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر.. 5

تمكين	الملتحقين	من	اكتساب	المهارات	االساسية	األولية	للحاسوب	مثل:	ادخال	البيانات	ومعالجة	النصوص	واستخدام	البرامج	االساسية	مع	. 6

االلمام	بكيفية	التطبيقات	العملية	لذلك.



362

الكليات	المشاركة	في	تنفيذ	البرامج:

كلية	الشريعة	والدراسات	اإلسالمية	طالب	وطالبات.. 1

كلية	الدعوة	وأصول	الدين	طالب	وطالبات.. 2

كلية	اللغة	العربية	طالب	وطالبات.. 3

كلية	العلوم	االجتماعية	طالب	وطالبات.. 4

كلية	العلوم	التطبيقية	طالب	وطالبات.. 5

كلية	العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية	طالب	وطالبات.. 6

الكلية	الجامعية	بالقنفذة	طالب	وطالبات.. 7

الكلية	الجامعية	بالليث	طالب	وطالبات.. 8

جدول	رقم	)6	ــ	2(	أعداد	الطالب	والطالبات	الملتحقين	بالبرنامج	في	العام	الدراسي	1437/1436هـ

القسمالكلية
عدد	المقبولينرمز	المقررمز	التوصية

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

البرامج	المسائية
التأهيلية	مكة	المكرمة

303024898153كلية	الشريعة	ــ	تأهيلي

3030248102190اللغة	العربية	ــ	تأهيلي

ــ32ــ2ــ37كلية	العلوم	التطبيقية	ــ	تأهيلي

303024869121العلوم	االجتماعية	ــ	تأهيلي

3030248166250الدعوة	واصول	الدين	ــ	تأهيلي

353524848155العلوم	االقتصادية	ــ	تأهيلي

البرامج	المسائية	التأهيلية	
بالكلية	الجامعية	بالقنفذة

ــ89ــ28ــ35تأهيلي	طالب

ــ17ــ28ــ34تأهيلي	لألقسام	العلمية	ــ	طالب

74ــ29ــ35ــتأهيلي	اللغة	العربية	ــ	طالبات

33ــ29ــ33ــتأهيلي	العلوم	التطبيقية	ــ	طالبات
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ثالثاً:	برنامج	السنة	التحضيرية	

أقسام	برنامج	السنة	التحضيري	)سنة	دراسية	واحدة(:

التحضيرية	المسائية	ــ	إدارة	األعمال.. 1

التحضيرية	المسائية	ــ	المسار	العلمي.. 2

األهداف	الرئيسية	من	إحداث	البرنامج:

يتيح	البرنامج	للطالب	من	خريجي	المرحلة	الثانوية	العامة	»	القسم	العلمي«	فرصة	الدراسة	بأقسام	الكليات	)الهندسة	والعمارة	اإلسالمية،	العلوم	

التطبيقية،	الحاسب	اآللي	وتقنية	المعلومات	وإدارة	األعمال(.

جدول	رقم	)6	ــ	3(	أعداد	الطالب	الملتحقين	والمجتازين	بالبرنامج	في	العام	الدراسي	1437/1436هـ

القسم
عدد	المقبولينرمز	المقررمز	التوصية

طالباتطالبطالباتطالبطالباتطالب

37372557538التحضيرية	المسائية	ــ	المسار	العلمي

31312553689التحضيرية	المسائية	ــ	إدارة	األعمال

عدد	الطالبات	المسجالت	لعام	
1436/1437هـ

عدد	الطالبات	المنسحبات	
لعام	1436/1437هـ	

الشريعة
التربية

العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية
اللغة	العربية

الدعوة	وأصول	الدين
العلوم	االجتماعية

السنة	التحضيرية	المسار	العلمي	واإلداري

الشريعة
التربية

العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية
اللغة	العربية

الدعوة	وأصول	الدين
العلوم	االجتماعية

السنة	التحضيرية	المسار	العلمي	واإلداري

الشريعة
التربية

العلوم	االقتصادية	والمالية	اإلسالمية
اللغة	العربية

الدعوة	وأصول	الدين
العلوم	االجتماعية

السنة	التحضيرية	المسار	العلمي	واإلداري

83
68

79

111
118

111
9

1
1

2
2 3

1

4

1 1
1

2

1

2

79

عدد	الطالبات	المتغيبات	في	االختبار	النهائي
	لعام	1436/1437هـ	
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رابعاً:	االنتساب

تقديم:

البكالوريوس	من	خالل	اإلفادة	من	وسائل	االتصال	الحديثة	بهدف	 البرنامج	على	تطوير	مفهوم	االنتساب	في	الدراسة	الجامعية	بمرحلة	 يعتمد	

تمكين	أكبر	عدد	من	إفراد	المجتمع	من	الجنسين	بمختلف	فئاتهم	العمرية	من	تطوير	قدراتهم	العلمية	والمعرفية	مع	مراعاة	تذليل	أي	عوائق	يمكن	

ان	تواجههم	في	سبيل	تحقيق	ذلك.

رؤية	برنامج	االنتساب:

	 اإلفادة	من	االنتساب	الذي	يحتوي	على	خدمات	إلكترونية	تساعد	على	إنجاح	العملية	التعليمية.	

	 اإلفادة	من	كافة	الخدمات	الجامعية	التي	يستفيد	منها	الطالب	الجامعي	المنتظم.	

	 إتمام	جميع	التعامالت	المتعلقة	بالدراسة	إلكترونياً	دون	الحاجة	للحضور	إلى	مقر	الجامعة	ان	يكون	ذلك	تدريجياً	وفق	االمكانيات	المتاحة.	

	 حضور	اللقاءات	التحضيرية	التي	تقدمها	الكليات	المقدمة	للبرنامج	بحسب	المواعيد	واآلليات	التي	يتم	االعالن	عنها.	

	 تسهيل	آليات	التواصل	مع	مشرفي	المواد	من	خالل	النظام	اإللكتروني	عبر	الشبكة	المعلوماتية	)اإلنترنت(	ويتم	ذلك	عن	طريق	)منتدى	طلبة		

االنتساب(.

	 توفير	قنوات	االتصال	وخدمات	دعم	ومساندة	للطلبة	الملتحقين	بالبرنامج.	

	 إمكانية	التحويل	من	برنامج	االنتساب	إلى	برنامج	االنتظام	بعد	فصليين	دراسيين	على	األقل	والحصول	على	معدل	تراكمي	ال	يقل	عن	)3.25 	

المقاعد	 توفر	 إليها	وبحسب	 التحويل	 المطلوب	 والكلية	 الجامعة	 في	 للقبول	 الالزمة	 الشروط	 باقي	 استيفاء	 للسعوديين	مع	ضرورة	 من	4(	

الشاغرة	بها.

أهداف	برنامج	االنتساب:		

	 تحقيق	رسالة	الجامعة	وأهدافها	من	خالل	المجتمع،	وتوفير	التعليم	الجامعي	ألكبر	شريحة	من	إفراد	المجتمع	سعياً	إلى	تقديم	الحلول	العلمية		

لمشكالت	المجتمع	في	نطاق	اختصاصها.

	 اتاحة	الفرصة	ألكبر	عدد	من	فئات	المجتمع	ممن	لم	تمكنهم	ظروفهم	االلتحاق	بالتعليم	الجامعي	المنتظم	لمواصلة	تعليمهم	وتطوير	قدراتهم.	

	 رفع	المستوى	التعليمي	والمعرفي	لدى	أفراد	المجتمع	بالمتخصصين	وزيادة	الكفاءة	والقدرة	لديهم	لمواكبة	متطلبات	سوق	العمل.	

	 االستغالل	األمثل	للموارد	البشرية	لتزويد	المجتمع	بالمتخصصين	في	العلوم	والمعارف	المختلفة.	
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جدول	رقم	)6	ــ	4(	إحصائية	أعداد	طالب	وطالبات	االنتساب	للعام	الجامعي	1437/1436هـ.

العام	الجامعي	1437/1436هـ

التخصصالدرجة	العلمية
أعداد	الخريجينأعداد	المقبولين

المجموعطالباتطالبالمجموعطالباتطالب

328316644ـــــــــــــــــــــــــــالشريعةبكالوريوس

574372946131226357الدعوةبكالوريوس

591454104571146217اللغة	العربيةبكالوريوس

5050ــــــــــــــــــــــــــــــــــتربية	طالباتبكالوريوس

70ــــــــ77ــــــــــــــــــــــــــالجمومبكالوريوس

6969ــــــــ7474ــــــــالليثبكالوريوس

503252755239227466القنفذةبكالوريوس

91ــــــــ26291ــــــــ262العلوم	االقتصاديةبكالوريوس

19301152308293710341975اإلجمالي
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البرامج	التعليمية	المقدمة	لخريجي	المرحلة	الجامعية

مقدمة:
تتعاون	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	مع	كليات	الجامعة	واألقسام	التعليمية	فيها	التي	تقدم	برامج	للدراسات	العليا	بعد	المرحلة	الجامعية	من	

الناحية	المادية	والتنسيقية	للبرامج.

إن	أهم	إنجاز	حققته	الكلية	في	هذا	العام	1437/1436هـ	أن	استقبلت	عدداً	من	طالب	وطالبات	بمرحلة	الماجستير	بمقابل	مالي	وبذلك	تكون	الكلية	

قد	ساهمت	في	تحقيق	رغبة	عدد	كبير	من	اإلخوة	المواطنين	والمقيمين	سواًء	العاملين	في	القطاع	الخاص	أو	العام	من	فرص	مواصلة	دراستهم	

العليا	واكتساب	أحدث	المعارف	من	خالل	االنخراط	في	برامج	الدراسات	العليا	المقدمة	من	الكليات	واألقسام	التعليمية	المختلفة	بالجامعة.

والعدد	الذي	قبل	هذا	العام	هو	البداية	التي	نسأل	هللا	لها	النجاح	والتوفيق	وفيما	يلي	التفاصيل	لما	أنجز.

برامج	الدراسات	العليا

أوالً:	برنامج	الدبلوم	العام	في	الخدمة	االجتماعية	في	المجال	الطبي	بالتعاون	بين	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	وكلية	العلوم	االجتماعية	

ــ	قسم	الخدمة	االجتماعية.

إيضاحات	مهمة	عن	البرنامج:

المهنة	 هذه	 حول	 العلمية	 معارفهم	 تنمية	 إلى	 الطبية	 المؤسسات	 في	 االجتماعيين	 لألخصائيين	 الفعلية	 للحاجة	 تلبية	 البرنامج	 هذا	 فكرة	 جاءت	

والمهارات	الضرورية	الالزمة	لممارستها	خاصة	بعد	احساسهم	بشي	من	عدم	القدرة	على	موجهة	بعض	المواقف	المهنية	وذلك	اما	لقصور	نظري	

يحد	من	هذه	الممارسة	أو	نقص	في	المهارات	الضرورية	لذلك	أو	لسبب	ظهور	الكثير	من	األمراض	المعاصرة	التي	تحتاج	إلى	أساليب	خاصة	

في	مواجهتها.

األهداف	العامة	للبرنامج:

في	ضوء	األهداف	العامة	التي	حددتها	الالئحة	الموحدة	للدراسات	العليا	في	الجامعات	السعودية	فإن	برنامج	الدبلوم	العام	في	الخدمة	االجتماعية	

في	المجال	الطبي	يهدف	إلى	تحقيق	االغراض	التالية:

	 إتاحة	الفرصة	لخريجي	أقسام	الخدمة	االجتماعية	واألقسام	األخرى	ذات	الصلة	من	الذين	تحصلوا	على	درجة	البكالوريوس	وتنطبق	عليهم		

شروط	القبول	لبرنامج	الدبلوم	لمواصلة	تأهيلهم	وتنمية	مهاراتهم	المهنية	تلبية	الحتياجات	المجتمع	العلمية	والعملية	خاصة	تلك	المتعلقة	بالمجال	

الطبي.
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	 إعداد	الكفاءات	العلمية	المتخصصة	القادرة	على	دراسة	ومعالجة	القضايا	والمشكالت	االجتماعية	في	المجتمع	السعودي	من	خالل	التنمية		

العلمية	وغرس	روح	االبتكار	في	تناول	تلك	القضايا	والمشكالت	ذات	الصلة	بالمجال	الطبي.

	 تأهيل	المتخرجين	لإلسهام	في	إعداد	الدراسات	الميدانية	الجادة	حول	أساليب	التعامل	مع	المشكالت	االجتماعية	الملحة	في	المجتمع	السعودي		

بما	يساعد	المخططين	على	وضع	الخطط	المناسبة	للتعامل	معها.

	 تزويد	الطالب	بالنماذج	واألساليب	العلمية	المستحدثة	في	الممارسة	المهنية	للخدمة	االجتماعية	في	المجال	الطبي	والعمل	على	تطوير	هذه		

النماذج	واألساليب	بما	يتواءم	مع	ثقافة	المجتمع	السعودي.

	 دعم	المؤسسات	الطبية	المختلفة	بالكفاءات	العلمية	التي	تساعد	على	تحسين	ممارسة	مهنة	الخدمة	االجتماعية	في	هذا	المجال.	

ثانياً:	برنامج	الدبلوم	العالي	في	الحسبة	والمقدم	من	قبل	معهد	األمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر	بالتعاون	مع	كلية	خدمة	المجتمع.

ثالثا	ً:	برنامج	الدراسات	العليا	المسائي:

إيضاحات	مهمة	عن	البرنامج:

يفتح	هذا	البرنامج	الطريق	بإذن	هللا	أمام	الحاصلين	على	درجة	البكالوريوس	من	أبناء	وبنات	هذه	األمة	الراغبين	في	مواصلة	دراساتهم	العليا	

للحصول	على	درجة	الماجستير	والدكتوراه	ومنحهم	فرصة	التعمق	في	البحث	واستمرار	تنمية	قدراتهم	ومواهبهم	في	نطاق	اختصاص	معين	أو	

ميدان	معين.

أهداف	البرنامج:

مبتكرة	. 1 وتطبيقية	 علمية	 إضافات	 إلى	 للوصول	 فيها	 الجاد	 والبحث	 األخرى	 والتطبيقية	 النظرية	 والدراسات	 اإلسالمية	 بالدراسات	 العناية	

والكشف	عن	حقائق	جديدة.

توسيع	قاعدة	القبول	في	الجامعة	للدراسات	العليا	لمرحلتي	الماجستير	والدكتوراه	لوجود	أعداد	كبيرة	من	الخريجين	وتمكينهم	من	دراستهم	. 2

العليا	محلياً.

اإلسهام	في	توطين	فرصة	التعليم	العالي	في	بالدنا	وتخفيف	أعباء	الغربة	للطالب	الدارسين.. 3

اتاحة	الفرصة	لغير	السعوديين	الراغبين	في	الدراسات	العليا	لاللتحاق	بالبرنامج	المسائي	بجامعة	أم	القرى.. 4

اإلفادة	من	الطاقات	األكاديمية	والعلمية	بالجامعة	وتوظيفها	فيما	يخدم	المجتمع.. 5

مواكبة	التطور	العلمي	وجعل	التعليم	عملية	مستمرة	ومتطورة	وفقاً	للمتغيرات	السريعة	التي	تحدث	في	المجتمع.. 6

إعداد	الكفاءات	العلمية	والمهنية	المتخصصة	وتشجيعها	وتأهيليها	تأهيالً	عالياً	في	مجاالت	المعرفة	المختلفة.. 7
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الكليات	المشاركة	في	البرنامج:

تعتبر	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	بالتعاون	مع	عمادة	الدراسات	العليا	هما	الجهتان	المسئولتان	بالجامعة	والمناط	بهما	اإلشراف	والمتابعة	

المباشرة	على	تنفيذ	البرنامج	وفق	الخطة	المعدة	لذلك.

يتم	تقديم	البرنامج	بمشاركة	الكليات	التالية:

كلية	الهندسة	والعمارة	اإلسالمية.. 1

كلية	الحاسب	اآللي	وتقنية	المعلومات.. 2

المقابل	المالي:

نظراً	الن	الهدف	من	إقامة	البرنامج	ينصب	في	خدمة	المجتمع	وليس	الربح	المالي،	فقد	تم	األخذ	في	االعتبار		عند	تحديد	المقابل	المالي	اإلفادة	

من	المعطيات	المادية	واإلدارية	المتوفرة	بالجامعة	مثل	:	المباني	والمعامل	والتشغيل	والصيانة		واإلدارة	وكذلك	اإلفادة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	

المشاركين	في	تقديم	البرنامج	ومعاملتهم	مادياً	وفق	المادة	الثامنة	واألربعين	من	الالئحة	المنظمة	لشؤون	منسوبي	الجامعة	السعوديين	من	أعضاء	

هيئة	التدريس	ومن	في	حكمهم	الصادر	بقرار	مجلس	التعليم	العالي	رقم	1417/6/4هـ	وعلى	أساس	تلك	المعطيات	يكون	المقابل	المالي	على	النحو	

التالي	:

	 السنة	المنهجية	بواقع	)22000	اثنين	وعشرون	ألف	لاير(	للدارس	في	السنة	الدراسية	)فصالن	دراسيان(.	

	 سنة	إعداد	البحث	بواقع	)15000	خمسة	عشر	ألف	لاير(	للدارس	في	السنة	الدراسية	)فصالن	دراسيان(.	
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جدول	رقم	)6	ــ	5(	جدول	إحصائي	بعدد	المقبولين	في	برنامج	الدراسات	العليا	المسائي

بيان	طالب	برامج	الدراسات	العليا	الموازي	بكلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر

برنامج	الدكتوراهبرنامج	الماجستيربرنامج	الدبلوم	العاليالحالة

143414351436143714381439143414351436143714381439143414351436143714381439

0010099212131000342700000منتظم

000000000000000000معتذر

17853300044540000100000منقطع

4000000000000000000مفصول

1938840003970000000000مطوي	قيده

1856103910080006310000200000خريج

1168730000860000000000منسحب

00000010830000200000مؤجل

22221299107600047420200003200000اإلجمالي

469671032إجمالي
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الدورات	التدريبية

مقدمة:
من	األهداف	الرئيسية	للكلية	منذ	نشأتها	باسم	مركز	خدمة	المجتمع	العمل	على	مساعدة	أفراد	المجتمع	في	تطوير	قدراتهم	وذلك	عن	طريق	سد	

حاجاتهم	التعليمية	والتدريبية	من	خالل	البرامج	التي	تقدمها	دون	أن	يكون	هناك	عوامل	عائقة	مثل	السن	أو	قدم	العمل	بالمهنة.

اإلنجازات	التي	حققتها	الكلية	في	العام	1437/1436هـ	تتلخص	فيما	يلي:

البرامج	والدورات	التدريبية	المقدمة	من	كلية	خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	بالتنسيق	مع	كليات	الجامعة	وأقسامها	التعليمية:

برامج	عامة:	
وذلك	بتقديم	برامج	مفتوحة	لجميع	فئات	المجتمع	دون	التقيد	بمؤهالتهم	الدراسية	أو	السن	في	شكل	دورات	قصيرة	المدى	تتعلق	بشتى	األمور	العامة	

مثل	التوعية	الدينية	والتربوية	والصحية	واالقتصادية	واالجتماعية	األسرية	والمرورية	والوقائية	وغيرها.

برامج	متخصصة:	
بشكل	يتالءم	والحاجات	الخاصة	بهذه	 للعاملين	بمؤسسات	المجتمع	يتم	إعدادها	خصيصاً	 تتناول	تنظيم	برامج	ودورات	قصيرة	المدى	موجهة	

بأئمة	 بدورات	خاصة	 القيام	 تربوية	وعلمية	حديثة	مثل	 أساليب	 باستخدام	 المجاالت	 المؤسسات	نحو	تجديد	وتطوير	خبرات	سابقة	في	مختلف	

ومجال	 والمساحة	 والتخطيط	 واإلعالم	 العامة	 والعالقات	 المختلفة	 واللغات	 اآللي	 الحاسب	 واستخدام	 والمدرسين	 واإلداريين	 والدعاة	 المساجد	

التمريض	وغيرها	من	الدورات.

برامج	نسائية:
	وهي	عبارة	عن	إعداد	برامج	خاصة	بالنساء	تركز	على	مجال	االقتصاد	المنزلي	والعالقات	األسرية	واالجتماعية	وتربية	األطفال	وشؤون	التغذية	

واللغات	األجنبية	وغيرها	من	البرامج	تقدم	بمقر	الطالبات.
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جدول	رقم	)6	ــ	6(	الدورات	المنفذة	والمقترح	تنفيذها	بقسم	التدريب	بكلية	
خدمة	المجتمع	والتعليم	المستمر	لعام	1437/1436هـ

عدد	الجهة	المستفيدةاسم	الدورةم
الساعات

عدد	
الدخلالمتدربين	

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	1
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج1

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	2
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج2

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	3
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج3

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	4
مجانية10192 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج4

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	5
مجانية10162 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج5

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	6
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج6

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	7
مجانية10200 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج7

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	8
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج8

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	9
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج9

خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	10
مجانية10250 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج10
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خطوات	واثقة	نحو	اإلبداع	والتميز	11
مجانية10213 طالب	السنة	التحضيرية	المستجدينالدراسي	4	مج11

فصلين	منسوبي	حرس	الحدودالدعوة	األساسية	الحادية	عشرة13
129600 22 دراسيين

لاير

82500	لاير30 330 وقف	الخيراتبرنامج	اللغة	اإلنجليزية14

85.000 30 340 وقف	الخيراتبرنامج	الحاسب	اآللي15
لاير

72.000 35  120 أكاديمية	المسجد	النبوي	الشريفبرنامج	المهارات	السلوكية	الفعالة16
لاير	

72.000 35  120 أكاديمية	المسجد	النبوي	الشريفبرنامج	التوجيه	واإلرشاد17
لاير	

45.000 30  120 أكاديمية	المسجد	الحرامبرنامج	المهارات	السلوكية	الفعالة18
لاير	

45.000 30  120 أكاديمية	المسجد	الحرامبرنامج	التوجيه	واإلرشاد19
لاير

22.500 41 56 األمن	العامبرنامج	طرق	وأساليب	التدريس20
لاير

30 50 القوات	الخاصة	ألمن	الحج	والعمرةبرنامج	حرماً	آمناً	)المجموعة	األولى(21

أجمالي	4 
مجموعات

 150.000
لاير

القوات	الخاصة	ألمن	المسجد	برنامج	حرماً	آمناً	)المجموعة	األولى(22
30 50 الحرام

30 50 القوات	الخاصة	ألمن	الحج	والعمرةبرنامج	حرماً	آمناً	)المجموعة	الثانية(23
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القوات	الخاصة	ألمن	المسجد	برنامج	حرماً	آمناً	)المجموعة	الثانية(24
30 50 الحرام

برنامج	تنمية	مهارات	موظفي	جامعة	أم	25
مجاناً	75 25منسوبي	الجامعةالقرى	)ثالث	دورات	تدريبية(

82500	لاير	30 330  وقف	الخيرات	برنامج	اللغة	اإلنجليزية	)ثالث	مستويات(	26

85000	لاير	30 340  وقف	الخيرات	برنامج	الحاسب	اآللي	)7(	دورات	تدريبية	27

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الجمهور	مج	)1(	28

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الضغوط	مج	)1(	29

مجانا100ً 5  الدوريات	األمنية	األمن	الفكري	مج	)1(	30

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الجمهور	مج	)2(	31

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الضغوط	مج	)2(	32

مجانا100ً 5  الدوريات	األمنية	األمن	الفكري	مج	)2(	33

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الجمهور	مج	)3(	34

مجاناً	100 10  الدوريات	األمنية	مهارات	التعامل	مع	الضغوط	مج	)3(	35

مجانا100ً 5  الدوريات	األمنية	األمن	الفكري	مج	)3(	36

برنامج	تنمية	مهارات	موظفي	الجامعة	37
)المسار	األول(	3	دورات

مجاناً	4575 موظفي	الجامعة	

برنامج	تنمية	مهارات	موظفي	الجامعة	38
)المسار	الثاني(	3	دورات

مجاناً	75 45  موظفي	الجامعة	

برنامج	تنمية	مهارات	موظفي	الجامعة	39
)المسار	الثالث(	3	دورات	

مجاناً	75 45  موظفي	الجامعة	

برنامج	العربية	للمقيمين	ــ	المستوى	40
المبتدئ	

مجاناً	25 72 منسوبي	مستشفى	النور
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برنامج	العربية	للمقيمين	ــ	المستوى	41
المتوسط	

مجاناً	25 72 منسوبي	مستشفى	النور	

مجاناً	67 72 منسوبي	مستشفى	النور	برنامج	العربية	للمقيمين	ــ	المستوى	المتقدم	42

45.000 18 180 شرطة	العاصمة	المقدسة	برنامج	الحاسب	اآللي	)5(	دورات	43
لاير	

دورة	قواعد	الكتابة	الصحيحة	وأصول	44
تحرير	الخطابات	الرسمية	

الرئاسة	العامة	لشؤون	المسجد	
الحرام	

 40 25 30.000
لاير

مجاني	25 40  إدارة	الحشود	باألمن	العام	برنامج	إدارة	الحشود	)6(	دورات	45

جدول	رقم	)6	ــ	7(	الجـدول	اإلحصائي	لدورات	قـسم	التدريب	للعام	الجامعي	1436/ 1437هـ	
)شــطــر	الـطـالـبـات(

قيمة	السدادعدد	المتدرباتعدد	الدوراتالفصل

138800	لاير771	متدربة25 األول

71000	لاير491	متدربة32 الـثانـي

209800	لاير1262	متدربة57 اإلجمالي
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جدول	رقم	)6	ــ	8(	عدد	الدورات	والبرامج	التدريبية	والتأهيلية	التي	نفذتها	
الجامعة	وعدد	المتدربين	فيها	للعام	الجامعي	1437/1436هـ

عدد	الدورات	والبرامج	التدريبيةعدد	المتدربين

 1262 57
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األنشطة	وورش	العمل

مقدمة:
انطالقاً	من	رسالة	الجامعة	في	أن	تكون	على	أوثق	الصالت	بمجتمعها	فإن	الكلية	تقوم	بشكل	منتظم	بالعديد	من	األنشطة	والمشاركات	وذلك	بالتنسيق	

مع	الكليات	والمعاهد	واألقسام	التعليمية	واألساتذة	أعضاء	هيئة	التدريس	بالجامعة	والجهات	األخرى	من	خارج	الجامعة	سواًء	العاملة	في	القطاع	

الحكومي	أو	األهلي.

تنوعت	برامج	األنشطة	والمشاركات	حسب	التالي:

	 برامج	المناسبات	الدورية	)مثل(:	أسابيع	المرور،	الشجرة،	المساجد،	النظافة،	اليوم	العالمي	للصحة،	الدفاع	المدني،	الحملة	الوطنية	الشاملة		

للتوعية	األمنية	والمرورية،	المهرجان	السنوي	للثقافة	والتراث	)الجنادرية(	وما	شابه	ذلك.

	 البرامج	التوعوية	الدينية	والثقافية	واالجتماعية	التي	تقدم	في	شكل	محاضرات	أو	ندوات	ولقاءات	وورش	عمل	ومعارض	ومؤتمرات	ونحوه.	

كيفية	قيام	الكلية	بتحقيق	تلك	األنشطة	أو	المشاركات:

الحصول	على	الموافقة	النظامية	قبل	االنخراط	في	أي	نشاط	أو	مشاركة.. 1

التنسيق	مع	الجهات	أو	األشخاص	المعنيين	حسب	طبيعة	األنشطة	أو	المشاركة	وما	تحتاجه	من	ترتيبات.. 2

توفير	كافة	المستلزمات	التي	تحتاجها	األنشطة	مثل	قاعات	المحاضرات	ــ	الوسائل	التعليمية،	قاعات	العرض	ونحو	ذلك.. 3

القيام	بالحمالت	اإلعالنية.. 4

مباشرة	أعمال	التنفيذ	لألنشطة	والمشاركات	وفق	الخطوات	المخطط	لها	مسبقاً	والمنسجمة	مع	طبيعة	النشاط	أو	المشاركة	مثل	تحديد	المواعيد	. 5

وتوزيع	الدعوات	واستقبال	الزائرين	وكل	ما	من	شأنه	تفعيل	دور	الجامعة	والكلية	في	كل	مناسبة	وإعطائها	حقها	من	األهمية	والمكانة	العلمية	

واالجتماعية.
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ثانياً:	كلية	المجتمع	بمكة	المكرمة

1	 التسجيل:.

بلغ	عدد	الطالب	والطالبات	المقبولين	في	العام	الدراسي	1436 /1437هـ	)1480(	طالباً	وطالبة	منهم	)764(	طالباً،	و)716(	طالبة،	وتم	قبولهم	

جميعاً	في	الفصل	الدراسي	األول	من	العام	حيث	يتم	قبول	المستجدين	بالكلية	في	الفصل	الدراسي	األول	فقط.	وبذلك	فقد	بلغ	عدد	طالب	وطالبات	

الكلية	المنتظمين	في	الفصل	األول	1437/1436هـ	)855(	طالباً	وطالبة	منهم	)256(	طالباً،	و)599(	طالبة.

جدول	رقم	)6	ــ	9(	يوضح	أعداد	المقبولين	والمنتظمين	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

المجموع	طالبات	طالب	الفصل	الدراسي	

7647161480األول	المقبولين	1437/1436هـ

256599855األول	المنتظمين	1437/1436هـ

جدول	رقم	)6	ــ	10(	يوضح	أعداد	الطالب	المقبولين	ببرامج	الدبلومات	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

المجموع	طالبات	طالب	الفصل	الدراسي	األول

69069رسم	معماري	

11070180حاسب	آلي	

9098188محاسبة	مالية	

394786تسويق	

3698134مصارف	
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2	 الخريجين:.

بلغ	العدد	الكلي	للخريجين	بالكلية	للعام	الدراسي	1437/1436هـ	)235(	خريجاً	وخريجة،	منهم	)66(	خريجاً	و)169(	خريجة،	ويالحظ	ارتفاع	

عدد	الخريجين	من	الجنسين	مقارنة	باألعوام	السابقة.

جدول	رقم	)6	ــ	11(	يوضح	أعداد	الطالب	المتخرجين	في	الفصل	الدراسي	األول	للعام	الدراسي	
1437/1436هـ

المجموع	طالبات	طالب	الفصل	الدراسي	األول

66169235المتخرجين

جدول	رقم	)6	ــ	12(	يوضح	أعداد	الطالب	المقبولين	ببرامج	الدبلومات	للعام	الدراسي	1437/1436هـ

المجموع	طالبات	طالب	الفصل	الدراسي	الثاني

808رسم	معماري	

232851حاسب	آلي	

2089109محاسبة	مالية	

62026تسويق	

53237مصارف	
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3	 أعضاء	هيئة	التدريس:.

المتعاقدين	 إلى	 إضافة	 	, األول	 الفصل	 في	 الجنسين	 من	 عضواً	 	)53( 1437/1436هـ	 العام	 خالل	 بالكلية	 التدريس	 هيئة	 أعضاء	 عدد	 بلغ	

والمحاضرين	

جدول	رقم	)6	ــ	12(	أعداد	أعضاء	هيئة	التدريس	المتعاقدين	والمحاضرين	في	األقسام	للعام	الدراسي	
1437/1436هـ		
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-326----1174413761اإلنسانية

العلوم	
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مجموع	
533023258172822611381416302الكلية
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4	 أنشطة	الجودة	واالعتماد	األكاديمي	بالكلية:.

هي	عدة	أنشطة	تتعلق	بالجودة	واالعتماد	األكاديمي	ومن	ضمن	هذه	األنشطة:	

	 تجهيز	ومراجعة	النماذج	الخاصة	باالعتماد	الدولي	للكليات	المهنية	)COE(	والتي	تم	اعتمادها	مسبقاً.	

	 تشكيل	اللجان	على	مستوى	الكية	واألقسام	وتعيين	مشرفين	على	معايير	االعتماد	األكاديمي	من	أعضاء	تلك	اللجان.		

	 	.)COE(على	للحصول	تحتاج	التي	الضرورية	المتطلبات	جميع	تنفيذ

	 تجهيز	متطلبات	الحصول	على	)COE(	بالتنسيق	مع	عمادة	التطوير	والجودة	النوعية،	ومن	ضمن	اإلنجازات	التي	تحققت	على	مستوى		

الجودة	واالعتماد	األكاديمي	هو	حصول	الكلية	على)COE(	لفترة	جديدة.

	 تحديد	وتجهيز	متطلبات	NCAAA((	الهيئة	الوطنية	للتقويم	والقياس	بالتنسيق	مع	وكالة	الجامعة	للتطوير	األكاديمي	وخدمة	المجتمع	وعمادة		

التطوير	الجامعي	والجودة	النوعية.

5	 اإلرشاد	األكاديمي:.

تلخصت	أهم	مهام	لجنة	اإلرشاد	األكاديمي	خالل	العام	الدراسي	1437/1436هـ	في	اآلتي:	

	 إجراء	عمليات	اإلرشاد	األكاديمي	وتعديل	الجداول	لطالب	وطالبات	الكلية	للفصلين	الدراسيين	من	العام	الدراسي	1437/1436هـ.	

	 توزيع	الطالب	والطالبات	على	المرشدين	والمرشدات	حسب	سنوات	االلتحاق	بالدراسة	بالجامعية	إلرشادهم	أكاديمياً	وتوجيههم	واستقبال		

استفساراتهم	حول	مختلف	أمور	سير	دراستهم،	ويتم	استقبال	استفسارات	الطالب	عن	طريق	سعادة	أعضاء	هيئة	التدريس	من	المرشدين	

األكاديميين	أو	مباشرة	لسعادة	رئيس	اللجنة.		

	 وضع	جدول	مراقبة	االختبارات	النصفية	للفصل	الدراسي	األول	لدى	الطالب	والطالبات.	

	 وضع	جدول	مراقبة	االختبارات	النهائية	للفصلين	الدراسيين	األول	والثاني	حيث	روعي	في	ذلك	التوازن	مع	المواد	الدراسية	ألعضاء	هيئة		

التدريس	والتوزيع	العادل	في	عدد	أوقات	المراقبات.

	 وضعت	لجنة	اإلرشاد	األكاديمي	الجدول	الدراسي	للفصل	الصيفي	للطالب	والطالبات	الذين	ال	يزيد	ما	تبقى	لهم	من	ساعات	للتخرج	عن	عشر		

ساعات،	وتم	حصر	عدد	أعضاء	هيئة	التدريس	الراغبين	في	التدريس	في	الفصل	الصيفي.
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6	 نشاطات	الكلية	في	مجال	خدمة	المجتمع:.

	 التعاون	مع	معهد	أبحاث	الحج	في	الدراسات	البحثية	داخل	وخارج	الموسم.	

	 زيارة	ميدانية	للكلية	التقنية	)تحت	اإلنشاء(	بالجعرانة	والتعريف	بطلبة	وخريجين	الكلية.	

	 عمل	مطويات	ومطبوعات	دعائية	لألقسام	العلمية.	

	 عمل	ورشة	عمل	للتوعية	باألمن	والسالمة	بشطر	الطالبات.	

	 المشاركة	مع	مركز	البحوث	واالستشارات	في	عمل	دورات	هندسية	متخصصة.	

	 المشاركة	في	ورشة	عمل	قطار	الحرمين	بالغرفة	التجارية.	

	 عمل	ورشة	عمل	)التعليم	عن	بعد(	للطلبة	وأعضاء	هيئة	التدريس.	

	 من	منطلق	تعزيز	الثقافة	المصرفية	لدى	أفراد	المجتمع،	ورفع	مستوى	الوعي	بالقضايا	والمستجدات	المتعلقة	بالنشاط	المصرفي،	أقام	قسم		

العلوم	اإلدارية	والمالية،	دبلوم	المصارف،	حمالت	توعوية	مصرفية	تهدف	إلى	التعرف	بعمليات	االحتيال	المالي	والمصرفي	وطرق	تجنب	

االستغالل	وذلك	من	خالل	التعرف	على	وسائل	النصب	واالحتيال	المتعددة.

	 لخلق	روح	المنافسة	فيما	بينهم	وبين	طالب	األقسام	والكليات	األخرى،	عمل	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	على	تفعيل	األنشطة	الالمنهجية	التي		

يتفاعل	معها	طالب	القسم،	وذلك	بتشكيل	لجان	طالبية	تعني	باألنشطة	الطالبية	بأنواعها	المختلفة	)فني	وثقافي	ــ	رياضي	ــ	توعية	إسالمية	ــ	

اجتماعي(.

	 انطالقاً	من	إيمان	القسم	بأهمية	صقل	المهارات	التطبيقية	للطالب	حرص	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	على	بناء	شراكات	مجتمعية	مع	جهات		

متعددة	من	شركات	وبنوك	وغرف	تجارية	وجمعيات	خيرية،	وذلك	من	أجل	خلق	حلقة	وصل	بين	القسم	وبيئة	األعمال	الخارجية	ليسير	الجانب	

التطبيقي	جنباً	إلى	جنب	مع	الجانب	النظري.

	 إيماناً	بضرورة	البحث	العلمي	في	إنتاج	المعرفة	لخدمة	المجتمع	وتحسين	نوعية	وجودة	الحياة،	حرص	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	على		

مشاركة	طالبه	وأعضاء	هيئة	التدريس	بالقسم	في	عدة	محافل	ومؤتمرات	علمية	داخل	الجامعة	وخارجها.

	 حرصاً	على	توفير	بيئة	جامعية	جاذبة	وصحية	وأمنه	لهيئة	التدريس	والطالب	معاً،	شارك	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	في	حمالت	مختلفة		

على	مستوى	الكلية	فيما	يختص	باألنشطة	البيئية	وذلك	من	خالل	تفعيل	برنامج	إعادة	تدوير	النفايات	والتشجيع	على	استخدام	مصادر	الطاقة	

المتجددة.

	 أقام	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	مع	عمادة	الدراسات	الجامعية	ملتقى	»مهنتي	مستقبلي«	والذي	تم	عقدة	لمدة	ثالثة	أيام،	وذلك	لعرض	فرص		

العمل	والتدريب	المتاحة	وتوعية	الطالب	مهنياً	وإتاحة	الفرصة	لهم	لالطالع	على	سوق	العمل	في	المملكة	العربية	السعودية	والفرص	الوظيفية.
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	 حرص	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية	على	دعم	اإلبداع	واالبتكار	لدى	طالبه	وذلك	من	خالل	خلق	فرص	للمشاريع	الصغيرة،	حيث	أقامت		

عدة	معرض	لدعم	المبدعين	من	أصحاب	المشاريع	الصغيرة	كما	تم	تقديم	االستشارات	اإلدارية	والمالية	والدعم	من	قبل	المتخصصين	بالقسم.

	 االلتقاء	بمنسوبي	بعض	البنوك	من	أجل	خلق	فرص	عمل	للطالب.	

	 حرصاً	على	ربط	الطالب	والطالبات	بسوق	العمل	فقد	تم	تنظيم	عدة	زيارات	ميدانية	لجهات	العمل	والمتوقع	العمل	فيها	بعد	التخرج	على	سبيل		

المثال	مؤسسة	النقد	العربي	السعودي	وعدد	من	المصارف	في	مكة	المكرمة	ورغبة	في	اطالع	الطالب	والطالبات	على	طبيعة	العمل	عملياً.

	 كون	مفهوم	العلوم	اإلدارية	والمالية	مفهوم	جديد	على	طالبات	التعليم	العام	بالمملكة	العربية	السعودية،	حرص	قسم	العلوم	اإلدارية	والمالية		

على	توفير	بعض	المنشورات	العلمية	وإقامة	المعارض	التعريفية	التي	تبسط	مفهوم	العلوم	اإلدارية	والمالية	كمصدر	تعليمي	لطالب	الثانويات	

والمهتمين	من	العموم.

	 عمل	ورش	للتعليم	اإللكتروني	على	مستوى	الكلية	واألقسام.	

	 أعضاء	هيئة	التدريس.	

عملية	إنشاء	مقرر	وتركيب	البيانات	وتنزيل	المحاضرات.. 1

عملية	حل	التمارين	ورفعة	للتسليم.. 2

عملية	الدخول	على	االختبارات	الدورية	وحلها	وتسليمها.. 3

	 الطالب.	

تعليم	الطالب	المهارات	وكيفية	التعامل	مع	أنظمة	التعليم	اإللكتروني.. 1

تعليم	الطالب	كيفية	تسليم	الواجبات	إلكترونياً.. 2

تعليم	الطالب	استخدام	المنتديات	التعليمية	ضمن	منظومة	التعليم	اإللكتروني.. 3



383

7	 الصعوبات	التي	واجهتها	الكلية	في	العام	الدراسي	1437/1436هـ..

	 العلمي		 الكافي	لإلنتاج	 الوقت	 توفر	 على	 أثر	سلباً	 التدريس	مما	 التدريس	ألعضاء	هيئة	 الكلية	تراكم	جداول	 التي	واجهتها	 الصعوبات	 من	

والمشاركات	األخرى.

	 العجز	الكبير	في	القاعات	الدراسية	المتخصصة	للكلية	وخاصة	المرتبطة	بالدائرة	التلفزيونية	لتدريس	الطالبات.	

	 نقص	الموارد	العامة	للكلية.	





الفصل	الثاني
الشراكات	المحلية	والتعاون	الدولي
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التعاون	الدولي:
تهدف	شراكات	جامعة	أم	القرى	مع	الجامعات	والمؤسسات	األكاديمية	والبحثية	العالمية	الرائدة	إلى	تطوير	البرامج	التعليمية	والبحوث	العلمية	

واالبتكارات	انسجاماً	مع	توجه	الخطط	التنموية	في	المملكة	نحو	بناء	اقتصاد	المعرفة	كأولوية	استراتيجية	لتعزيز	البحث	العلمي	واإلسهام	في	تنمية	

اقتصاد	الوطن	وتنويع	موارده،	وذلك	من	خالل	التبادل	المعرفي	واستقطاب	المتميزين	ونقل	الخبرات	العلمية	والبحثية	وتوطين	التقنية	من	خالل	

البحوث	العلمية	المشتركة.

أوالً:	برنامج	الشراكات	والتوأمة	العلمية	العالمية:

م
الجهة	
المتعاقد	
معها

الجهة	المستفيدة	الدولة
مخرجات	العقدتاريخ	التوقيعمدة	العقدبالجامعة

1
كلية	الطب	
بكلية	لندن	
الجامعية

2015/3/10م5	سنواتكلية	الطببريطانيا

الطب	 برنامج	 توطين	 إلى	 التعاون	 هذا	 يهدف	
المكرمة.	 مكة	 في	 الجامعية	 لندن	 بكلية	 والجراحة	
لتطبيق	 التعليمية	 البيئة	 تطوير	 إلى	 باإلضافة	
من	 العالمية	 المعايير	 وفق	 الحديثة	 الطبية	 المناهج	
األكاديمي	 األداء	 وتطوير	 وتحسين	 مراجعة	 خالل	
الطب	 بكالوريوس	 ببرنامج	 والتدريبي	 والتعليمي	

والجراحة	وفق	المحاور	التالية:
	 بكالوريوس		 برنامج	 وتنفيذ	 وتطوير	 تصميم	

الطب	والجراحة	بجامعة	أم	القرى	وفق	المعايير	
العالمية.

	 في		 والتقييم	 التدريس	 معايير	 وتعزيز	 تطوير	
كلية	الطب.

	 على		 والتدريب	 اإلكلينيكية	 المهارات	 تطوير	 	
التعليم	السريري.

	 تقييم	فاعلية	وأداء	البرنامج	األكاديمي.	
	 ضمان	الجودة	وفق	المعايير	الوطنية	والعالمية		

الطبي	 التعليم	 لبرامج	 األكاديمي	 لالعتماد	
األساسي.

	 تنمية	وتطوير	مهارات	أعضاء	هيئة	التدريس.	
	 طرق	تطوير	البيئة	التعليمية.	
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م
الجهة	
المتعاقد	
معها

الجهة	المستفيدة	الدولة
مخرجات	العقدتاريخ	التوقيعمدة	العقدبالجامعة

2

الهيئة	
األلمانية	
لالعتماد	
األكاديمي
AHPGS

ألمانيا
وكالة	التطوير	
األكاديمي	وخدمة	

المجتمع
2016/1/18مسنة

	 تنفيذ	إجراءات	التقييم	واالعتماد	لبرامج	مرحلة		
البكالوريوس:

	 		)MBBS(والجراحة	الطب	بكالوريوس
	 برنامج	بكالوريوس	العلوم	الصيدلية	
	 	)Pharm-D(	الفارما-د	برنامج
	 	)BDS(	األسنان	وجراحة	طب	بكالوريوس
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ثانياً:	برنامج	استقطاب	أعضاء	هيئة	التدريس	والباحثين	المتميزين
انطالقاً	من	توجه	الخطط	التنموية	للمملكة	نحو	بناء	مجتمع	المعرفة	والتحول	إلى	االقتصاد	المعرفي	تحرص	جامعة	أم	القرى	على	استقطاب	

األساتذة	والباحثين	المتميزين	لالستفادة	من	خبراتهم	المعرفية	األكاديمية	والبحثية.

الدولةاألستاذ	المتميزم
الجهة	

المستفيدة	
بالجامعة

مخرجات	العقدتاريخ	التوقيعمدة	العقد

أ.د.	عطية	بن	صقر1
معهد	أبحاث	مصرجامعة	األزهر

الحج
أربعة	
استشارات	علمية	حول	اآلثار	2015/3/9مأشهر

التاريخية	بمكة	المكرمة

د.	محمد	الحبيب	الهيلة2
معهد	أبحاث	تونسالجامعة	التونسية

الحج
أربعة	
استشارات	علمية	حول	اآلثار	2015/3/9مأشهر

التاريخية	بمكة	المكرمة

3

د.	بيارن	سيفرسن
نائب	مدير	األبحاث	

المعهد	النرويجي	ألبحاث	
الهواء

خمسة	كلية	الطبالنرويج
2015/9/15مأشهر

خدمات	استشارية	علمية	
والمشاركة	في	وإعداد	بحوث	
ودراسات	في	مجال	البحوث	

الصحية	البيئية

أمريكاد.	محمد	فطين	محمود4

وكالة	الجامعة	
للتطوير	
األكاديمي	

وخدمة	المجتمع

عشرة	
استشارات	في	مجال	التطوير	2015/10/1مأشهر

واالعتماد	األكاديمي

عشرة	كلية	الطبالصومالد	.	مرسل	عمر	شيخ5
استشارات	أكاديمية	وعلمية	2015/10/1مأشهر

لقسم	الكيمياء	الحيوية

6
أ.د.	ياسين	الخطيب

أستاذ	الفقه
جامعة	جاكرتا

العراق
كلية	الشريعة	
والدراسات	
اإلسالمية

عشرة	
2015/10/1مأشهر

استشارات	للدراسات	العليا	
بقسم	الشريعة	ومركز	
الدراسات	اإلسالمية
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أ.	د	.فرج	زهران	7
مصرالدمرداش

كلية	الدراسات	
القضائية	
واألنظمة

عشرة	
2015/10/1مأشهر

خدمات	استشارية	وخدمات	
أكاديمية	لتدريس	المواد	

القضائية	بالكلية

8
أ.د.	حسين	الجبوري

أستاذ	أصول	الفقه	جامعة	
بغداد

العراق
كلية	الشريعة	
والدراسات	
اإلسالمية

عشرة	
2015/10/1مأشهر

استشارات	للدراسات	العليا	
بقسم	الشريعة	ومركز	
الدراسات	اإلسالمية

أ.	د.	أكثم	المناصير9
أمريكاجامعة	سان	خوسيه

كلية	الهندسة	
والعمارة	
اإلسالمية

2015/11/1متسعة	أشهر
تقديم	استشارات	للتأهيل	
لالعتماد	األكاديمي	لقسم	

الهندسة	المدنية	بكلية	الهندسة	.

د.	إقبال	أحمد10
كلية	العلوم	الهندجامعة	عليكرة	اإلسالمية

التطبيقية
ثمانية	
2015/12/1مأشهر

تقديم	استشارات	لكلية	العلوم	
التطبيقية	ومراجعة	الخطط	
الدراسية	لطالب	البكالوريوس	

والدراسات	العليا
المشاركة	في	تطوير	المناهج	
الدراسية	الجامعية	لألحياء	

المجهرية

أ.د.	محمد	فتح	هللا	مقبل11
أمريكاجامعة	منيسوتا

مركز	االبتكار	
التقني	ألنظمة	
المعلومات	
الجغرافية

2016/4/24مثالثة	أشهر
تقديم	خدمات	استشارية	

لمركز	االبتكار	التقني	ألنظمة	
المعلومات	الجغرافية

12
أ.	د.	خلود	سلمان
أستاذ	التمريض
جامعة	دوكين

2016/7/18مثالثة	أشهركلية	التمريضأمريكا

تقديم	استشارات	أكاديمية	
وورش	عمل	وحلقات	نقاش	
في	كلية	التمريض	بجامعة	أم	

القرى
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التعاون	العلمي	مع	المؤسسات	العلمية	والجهات	الحكومية:

مذكرات	التفاهم	المحلية
مدة	المذكرةتاريخ	توقيع	المذكرةنوع	المذكرةاسم	الجامعة/	الجهةم

3	سنوات1434هـتعاون	علمي	وبحثيمستشفى	الملك	فيصل	التخصصي	ومركز	األبحاث1

3	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةوزارة	الصحة2

5	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةرابطة	العالم	اإلسالمي3

5	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةلجنة	الدعوة	في	إفريقيا4

3	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةمركز	الملك	عبدهللا	بن	عبدالعزيز	الدولي	للغة	العربية5

3	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةالمديرية	العامة	لحرس	الحدود6

3	سنوات1432هـمذكرة	تفاهم	عامةالهيئة	العامة	للسياحة	واآلثار7

5	سنوات1434هـمذكرة	تفاهم	عامةالرئاسة	العامة	لشئون	الحرمين8

5	سنوات1432هـمذكرة	تفاهم	عامةالرئاسة	العامة	لهيئة	األمر	بالمعروف	والنهي	عن	المنكر9





الباب	السابع
اإلبداع	وريادة	األعمال
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معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال:
يعد	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	أحد	أهم	فروع	وكالة	الجامعة	لألعمال	واإلبداع	المعرفي	والذي	يلعب	دورا	هاماً	في	تحول	الجامعة	إلى	جامعة	

ريادية	حيث	يساهم	في	تمكين	الجامعة	من	االستثمار	األمثل	إلمكاناتها	العلمية	والبحثية	وإيجاد	بيئة	محفزة	وجاذبة	لإلبداع	وتنمية	التفكير	اإلبداعي	

والريادي	للطالب	وأعضاء	هيئة	التدريس	وتبني	التعليم	التطبيقي	المنتج	لبراءات	اختراع	ومشاريع	ريادية	تخدم	مكة	المكرمة	والوافدين	إليها	من	

الحجاج	والمعتمرين،	يأتي	هذا	الدور	للمعهد	متناغماً	مع	توجهات	الخطط	التنموية	للدولة	نحو	بناء	اقتصاد	المعرفة	كأولوية	استراتيجية	لإلسهام	

في	تنمية	االقتصاد	الوطني	وأيضاً	مع	توجهات	جامعة	أم	القرى	للتحول	لجامعة	ريادية	معرفية	منتجة	.

البرامج	واألنشطة	في	مجال	االبتكار	 العديد	من	 التوجه	الريادي،	يسعى	المعهد	من	خالل	شعاره	)بناء	ثروة	المعرفة(	إلى	تقديم	 ولتحقيق	هذا	

واإلبداع	وريادة	األعمال	خالل	العام	الدراسي	واإلجازة	الصيفية	وذلك	من	خالل	وضع	خطة	تنفيذية	تتم	على	ثالث	مراحل	ولكل	مرحلة	برامجها	

التي	تحقق	أهدافها	وهي	كالتالي	؛	مرحلة	»اعرف	»	وتستهدف	شريحة	عظمى	من	مجتمع	المعرفة(	المجتمع	خارج	الجامعة	ــ		طالب	وأعضاء	

هيئة	التدريس	بالجامعة)	وهدفها	نشر	ثقافة	اإلبداع	وريادة	األعمال،	تليها	مرحلة	»جْرب«	والتي	تهدف	لتقديم	برامج	وأنشطة	لشريحة	أقل	ممن	

أصبح	لديهم	الخبرة	ويمتلكون	أفكار	جادة	ومشاريع	ريادية	لتنفيذها	ودعمهم	من	خالل	المعهد،	وأخيراً	مرحلة	»	ُكن«	وتتم	هذه	المرحلة	بالمشاركة	

مع	شركة	وادي	مكة	للتقنية	والتي	تعتبر	الذراع	االستثماري	للجامعة	وفيها	يتم	الدعم	للمبتكرين	ورياديي	األعمال	للوصول	إلى	السوق	من	خالل	

منتج	أو	شركة	ناشئة.	

نشأة	وتأسيس	المعهد:
أطلقت	الجامعة	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	كأحدث	المبادرات	لدعم	خطط	التنمية	بمنطقة	مكة	المكرمة	لتحويل	اقتصادها	إلى	اقتصاد	نشط	مبني	

على	المعرفة،	إذ	يعمل	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	على	نشر	ثقافة	ريادة	األعمال	واحتضان	األعمال	بدعم	األفكار	الطالبية	الريادية	والتي	تساهم	

في	التنمية	وتحويلها	إلى	مشروعات	ذات	منفعة	اقتصادية	على	المستوى	المجتمعي.

تم	إنشاء	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	بقرار	مجلس	الجامعة	في	جلسته	رقم	)2(	المنعقدة	بتاريخ	15/ 1433/2هـ	والمصادق	عليه	من	مجلس	

التعليم	العالي	في	جلسته	رقم	)70(	وتاريخ	1433/7/1هـ	والمتوج	بموافقة	خادم	الحرمين	الشريفين	رئيس	مجلس	الوزراء	ورئيس	مجلس	التعليم	

العالي	باألمر	السامي	رقم	)36696(	بتاريخ	1433/8/5هـ.

الرؤية:
أن	يكون	المعهد	الُمستقطب	والمحفز	األول	لرواد	األعمال	المبدعين	في	مكة	المكرمة	والمملكة	العربية	السعودية.
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الرسالة:
المساهمة	في	تنمية	االقتصاد	المعرفي	من	خالل	التعليم	والبحث	وتقديم	الخدمات	في	مجالي	اإلبداع	وريادة	األعمال.

األهداف:

ـــداع	 اإلب ثقافة	 نشر	
ــــــادة	األعـــمـــال	 وري
الجامعة	 مجتمع	 في	

الداخلي.

العلمية	 البيئة	 توفير	
المناســــبة	 والعمليــة	
ــار	 ــك الحــتــضــان	أف
اإلبداعيـــــــة	 الطلبة	
أعمال	 إلى	 وتحويلها	

ناجحة.

عمل	 فــرص	 توفير	
الشركات	 خــالل	 من	

الناشئة.

شركات	 تأسيس	 دعم	
على	 مبنية	 نــاشــئــة	
وتأهيـــلهــا	 االبتكار	
قبل	 مــن	 لالستثمار	
مكة	 وادي	 ــة	 ــرك ش

للتقنية.

والتدريـــب	 التعليــــم	
في	 األبحاث	 وإجــراء	
مجالي	اإلبداع	وريادة	

األعمال.
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التطورات	واإلنجازات	اإلدارية:

إقرار	الالئحة	التنفيذية	للمعهد	من	قبل	مجلس	الجامعة	في	جلسته	الثانية	المنعقدة	بتاريخ	1436/3/17هـ.. 1

تفعيل	الهيكل	اإلداري	للمعهد،	فبناًء	على	الخطط	المستقبلية	للمعهد	واالحتياجات	اإلدارية	والتنظيمية	فقد	تم	وضع	هيكل	إداري	يحتوي	على	. 2

الوكاالت	واألقسام	والوحدات	المساندة	واللجان	اإلشراقية	والتنفيذية	وبدأ	العمل	به.

للشؤون	اإلدارية	. 3 للمعهد	 تثبيت	وكاالت	 تم	 فقد	 أقسام	وعليه	 بتعيين	وكالء	لمعهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	ورؤساء	 إدارية	 صدور	قرارات	

والمالية،	للشؤون	التعليمية،	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	ولمراكز	االبتكار	التقني	وكذلك	رؤساء	لقسمي	اإلبداع	وريادة	األعمال	كأقسام	

أكاديمية	في	المعهد.

تطبيق	نظام	االتصاالت	اإلدارية	واألرشفة	اإللكترونية	بين	قطاعات	المعهد	وبشطريه	الطالب	والطالبات	ضمن	النظام	العام	لجامعة	أم	القرى.. 4

إطالق	نشرة	إلكترونية	للتعريف	بأهم	وأبرز	الفعاليات	لوكالة	الجامعة	لألعمال	واإلبداع	المعرفي	ومعهد	اإلبداع	وريادة	األعمال.. 5

تخصيص	عدد	من	الوظائف	األكاديمية	للمعهد	والموافقة	عليها	من	قبل	إدارة	الجامعة	وفق	خطة	المعهد.. 6

استقطاب	نخبة	من	أعضاء	هيئة	التدريس	المتميزين	أكاديمياً	وبحثياً	في	مجال	اإلبداع	وريادة	األعمال	والرياديين	ذوي	الخبرة.. 7

االشتراك	في	عضوية	المؤسسات	والهيئات	المهتمة	باإلبداع	وريادة	األعمال	مثل:	شبكة	حاضنات	األعمال	السعودية.. 8



398

شكل	)3(:	مخطط	توضيحي	لمراحل	خطة	المعهد	التنفيذية

خطة	المعهد	التنفيذية
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برامج	الخطة	التنفيذية	للمعهد

IE	courses	مقررات
أقّرت	جامعة	أم	القرى	إدخال	مادتي	»اإلبداع	101،	ريادة	األعمال	101«	ضمن	مقرراتها	الدراسية	كمادتين	اختياريتين	للطلبة	اعتباراً	من	الفصل	

الدراسي	الثاني	لهذا	العام	1435/1436هـ	بعد	صدور	موافقة	معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	ومتابعة	واهتمام	اللجنة	

العليا	للمناهج	بالجامعة.	وكان	قد	تم	تحكيم	محتوى	هاتين	المادتين	دولياً	من	جامعات	عالمية	عريقة	)امبريال	كولدج،	ام	اي	تي،	لفبرا	وغيرهم(.	

لعام	 الثاني	 الدراسي	 الفصل	 خالل	 المعلومات	 ونظم	 اآللي	 الحاسب	 بكلية	 خاصة	 موضوعات	 مقرر	 101(	ضمن	 )ابتكار	 مقرر	 تدريس	 تم	

1435/1436هـ	وبانتهاء	الفصل	تمكن	الطالب	من	الحصول	على	عشرة	براءات	اختراع	وفقاً	للمنهجية	التي	تم	التدريس	بها.

الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	في	1436/8/7هـ	طلبة	مادة	موضوعات	خاصة	)ابتكار101(	في	كلية	 القرى	 أم	 كرم	معالي	مدير	جامعة	

الحاسب	اآللي	والذين	ساهموا	بالخروج	بــــ	10	براءات	اختراع	بعد	المنهجية	التي	تم	دراستها.

ملتقى	اإلبداع	وريادة	االعمال
	 الدكتور		 الجامعة	 يوم	األربعاء	1436/7/10هـ	على	شرف	معالي	مدير	 الرابع	لإلبداع	وريادة	األعمال	2015م	 الملتقى	 فعاليات	 انطلقت	

بكري	عساس	وذلك	بحضور	وكالء	الجامعة	وعمداء	الكليات	وبمشاركة	نخبة	من	الخبراء	والمهتمين	باإلبداع	وريادة	األعمال	وعدد	من	رواد	

األعمال	والمسؤولين	بالقطاعين	العام	والخاص.		وانطلقت	فعاليات	جلسات	ملتقى	اإلبداع	وريادة	االعمال	2015م	بعقد	جلستين	علميتين	إلى	

جانب	حلقة	نقاش	عامة.

	 عقدت	الجلسة	األولى	والتي	ترأسها	الرئيس	التنفيذي	لمدينة	الملك	عبد	هللا	الطبية	الدكتور	سهيل	سالم	باجمال	بعنوان	)جسور	التواصل	بين		

الجامعات	والسوق(.

	 عقدت	الجلسة	الثانية	بحضور	معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس	تحت	عنوان	)وجهة	نظر	القطاع	الخاص	في	العالقة		

بينهم	وبين	الجامعات(.	

بعدها	بدأت	حلقة	النقاش	والتي	كانت	بعنوان	)العالقة	التكاملية	بين	رواد	األعمال	والجامعة(	وترأسها	وكيل	الجامعة	لألعمال	واإلبداع	المعرفي	

الدكتور	نبيل	بن	عبد	القادر	كوشك.
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مقتطفات	من	الملتقى	الرابع	لإلبداع	وريادة	األعمال

ملتقى	شباب	اإلبداع
اختتمت	فعاليات	ملتقى	اإلبداع	وريادة	األعمال	2015م	بفعالية	شباب	اإلبداع	وريادة	األعمال	يوم	الخميس	1436/7/11هـ	وسط	إقبال	جماهيري	

كبير	على	مدى	يومين	بحضور	معالي	مدير	الجامعة	الدكتور	بكري	بن	معتوق	عساس.

عرض	رواد	األعمال	قصصهم	وتجاربهم	التي	مروا	بها	خالل	تأسيسهم	لشركاتهم	الريادية	والمراحل	التي	واجهتهم	أثناء	تأسيس	تلك	الشركات																																		

الريادية	وكيفية	التغلب	على	الخوف	في	عرض	األفكار	واإلبداعات	لتحويلها	لمشاريع	ناجحة	في	السوق.

مجتمع	اإلبداع
تم	عقد	اللقاء	الثاني	لفعاليات	مجتمع	اإلبداع	وريادة	األعمال	في	التاسع	والعشر	ين	من	جمادى	اآلخرة	بعنوان	»	الحاجة	للشراكة	في	عالم	الريادة«	

بحضور	أكثر	من	70	ريادي.

برنامج	مسرع	األعمال
تم	عمل	لقاءات	تعريفية	وعلى	مدار	عدة	أيام	والتعريف	بمنظومة	اإلبداع	وريادة	األعمال	بالجامعة	من	قبل	معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	بشطر	

الطالبات	بتاريخ	1436/2/23هـ	بمشاركة	مكتب	إدارة	الملكية	الفكرية	وممثلة	لبرنامج	مسرع	األعمال	لننشر	ثقافة	اإلبداع	وريادة	االعمال	في	

مجتمع	الجامعة	الداخلي	والخارجي.
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الملكية	الفكرية	وحماية	الحقوق
تكفلت	جامعة	أم	القرى	بتسجيل	وحماية	حقوق	الملكية	الفكرية	ألصحاب	االبتكارات	العشرين	المشاركة	ودعم	التحول	التجاري	لها	عن	طريق	

مكتب	إدارة	الملكية	الفكرية	وشركة	وادي	مكة	للتقنية.

برنامج	دعم	االبتكارات
	 تم	تخصيص	50	مليون	لاير	لدعم	الطالب	المبدعين	والمخترعين	لنمذجة	ودعم	ابتكاراتهم	ومشاريعهم	كما	تم	تأسيس	شركة	االبتكار	وريادة		

األعمال	لخدمة	صناع	األعمال	في	المملكة	بشكل	عام.

	 أطلق	معهد	اإلبداع	وريادة	االعمال	برنامجاً	لدعم	االختراعات	في	1436/8/5هـ	والذي	يشمل	دعم	أعضاء	هيئة	التدريس	المسجلين	لبراءات		

اختراع	ذات	أساس	علمي	ليتم	تحويل	المخترعات	إلى	منتجات	وخدمات	ونماذج	أولية	ألجهزة	وبرامج	ذات	قيمة	اقتصادية	واجتماعية	تلبي	

حاجات	السوق.	إذ	تم	توقيع	اتفاقية	مع	معهد	خادم	الحرمين	الشريفين	ألبحاث	الحج	والعمرة	لدعم	االختراعات	المسجلة	والصادرة	لباحثي	

المعهد	والتي	تتعلق	بالحج	والعمرة	من	أجل	تحويل	هذه	االختراعات	عن	طريق	هذا	الدعم	المالي	إلى	مخرجات	مبتكرة	ليتم	تطويرها	في	فترة	

زمنية	ال	تتجاوز	عاماً	هجرياً.	تم	أيضاً	تخصيص	مبلغ	»مليون	لاير«	لدعم	عدد	من	المشاريع	حيث	سيتم	تخصيص	مبلغ	75	ألف	لاير	سعودي	

لالختراعات	التي	ال	تتجاوز	مدة	تطويرها	ستة	أشهر	ومبلغ	150	ألف	لاير	سعودي	لالختراعات	التي	تستغرق	سنة	واحدة.

البرنامج	الصيفي
تم	إطالق	البرنامج	الصيفي	الثالث	في	1436/8/10هـ	ليكون	في	وادي	السيلكون	بالواليات	المتحدة	االمريكية.	حيث	تعرف	الطالب	خالل	هذه	

الرحلة	على	التجارب	والخبرات	األخرى	في	مجال	اإلبداع	وريادة	االعمال	وكيفية	حماية	أفكارهم	اإلبداعية	وتحويلها	لمنتجات	وأستمر	لمدة	عشرة	

أيام	تضمنت	عددًا	من	الفعاليات:

	 التعرف	على	تجربة	جامعتي	بيركلي	وستانفورد	ومنظومة	االبتكار	وريادة	األعمال.	

	 التعرف	على	مسرعات	األعمال	والحدائق	العلمية.	

	 زيارة	لكبرى	الشركات	التقنية	مثل:	قوقل،	انتل،	سامسونج..	وغيرها.	

	 حضور	ورش	عمل	متخصصة	في	مجال	ريادة	األعمال	واالبتكار	بشكل	عام.	

	 زيارة	مكتب	المحاماة	المسؤول	عن	تسجيل	اختراعاتهم	بسان	فرانسيسكو.	

	 زيارة	جامعة	ستانفورد	والتعرف	على	قصة	إنشائها	والتجول	في	كلياتها.		
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	 -	تعرف	الطالب	على	السيليكون	فالي	والشركات	التي	تتبع	ومنظومة	االبتكار	والريادة	فيها	Ecosystem		والشركات	التي	خرجت	من	رحم		

الجامعة.

	 زار	مبدعو	جامعة	أم	القرى	شركة	كالوديرا	والتي	تختص	في	تقنية	المعلومات	وجامعة	كاليفورنيا	بيركلي.	

	 زار	الطالب	مقر	حاضنة	األعمال	فاوندر	Foundry	The		واطلعوا	على	برنامج	االحتضان	لديهم	

	 مسرعة	أعمال		AndPlay	Plug		أكبر	مسرعة	أعمال	في	العالم.		

	 	  Techshop	شوب	تيك	زيارة

	 زيارة	مكاتب	ومعامل	المسرع	واالطالع	على	تجارب	بعض	الشركات	الناشئة.	

	 فيما	زار	مبدعو	جامعة	أم	القرى	في	اليوم	الخامس	من	يونيو	2015م	أشهر	الشركات	العالمية	قوقل،	انتل،	وسامسونج.	

	 مسرع	األعمالCombinator	Y	والذي	يعتبر	المسرع	رقم	واحد	على	مستوى	العالم.		

	 مسرع	األعمال	500	ستارت	أب	والذي	يأتي	في	المرتبة	السابعة	على	مستوى	مسرعات	العالم.	

	 وقد	تدرب	الطلبة	على	عرض	مشاريعهم	وعرض	القيمة	المضافة	ألفكارهم،	بينما	حضروا	ورشة	عمل	تدريبية	عن	كيفية	بناء	شركة	ناشئة		

ناجحة	بعنوان	»startups	successful	Building«	وقدمها	المخترع	والريادي	الدكتور	مايك	هولي.

واختتمت	فعاليات	البرنامج	الصيفي	لإلبداع	وريادة	األعمال	الثالث	في	1436/8/21هـ	المقام	بمدينة	سان	فرانسيسكو	بالحفل	الختامي	وتكريم	

سفراء	جامعة	أم	القرى	لإلبداع	وريادة	األعمال.
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مقتطفات	من	البرنامج	الصيفي	إلى	السيليكون	فالي

زيارات	الوفود	والتعريف	بإنجازات	المعهد:

تم	زيارة	وفد	من	كلية	األعمال	بجامعة	جدة	في	1436/7/17هـ	لالستفادة	من	الخبرات	والتجارب	التي	حققتها	الجامعة	ممثلة	بمعهد	اإلبداع	وريادة	

األعمال	ومكتب	إدارة	الملكية	الفكرية	حيث	اطلع	الوفد	على	عرض	مرئي	يجسد	كافة	الخطوات	والمراحل	فيما	تم	عمل	شراكة	بين	كلية	األعمال	

بجامعة	جدة	ومعهد	اإلبداع	بجامعة	أم	القرى.

فعالية	سوق	عكاظ:

مثل		معهد	اإلبداع	وريادة	األعمال	جامعة	أم	القرى	بمعرض	في	سوق	عكاظ	في	دورته	التاسعة		في	1436/11/3هـ	وقد	اطلع	مدير	جامعة	أم	

القرى	باإلنابة	وكيل	الجامعة	للدراسات	العليا	والبحث	العلمي	الدكتور	ثامر	بن	حمدان	الحربي	على	معرض	الجامعة	واستمع	إلى	شرح	مفصل	

من	قبل	عميد	المعهد	الدكتور	فواز	سعد	عن	المعرض	والذي	يضم	نماذج	أولية	من	براءات	اختراع	الجامعة،	ويعرف	بالدور	الذي	يقوم	به	المعهد	

في	منظومة	األعمال	واإلبداع	المعرفي	باإلضافة	إلى	منتجات	مركز	االبتكار	التقني	ألنظمة	المعلومات	الجغرافية		ومركز	النقل	وإدارة	الحشود	

وكذلك	التعريف	بدور	شركة	وادي	مكة	للتقنية	والبرامج	التي	يقدمها	المعهد	للمبدعين	والمخترعين	كبرنامج	مسرع	األعمال	والبرنامج	الصيفي	

لإلبداع	وريادة	األعمال	والذي	يقام	سنوياً	خالل	فترة	الصيف	لزيارة	العديد	من	المدن	الذكية	المتقدمة	في	مجاالت	االبتكار	وريادة	األعمال	والعلوم	

والتقنية	وبراءات	االختراع.

كما	نظم	المعهد	ندوة	الريادة	المعرفية	بحضور	مستشار	خادم	الحرين	الشريفين	أمير	منطقة	مكة	المكرمة	سمو	األمير	خالد	الفيصل،	حيث	اقترح	

سموه	تطوير	الندوة	لتمتد	إلى	يوم	كامل	في	العام	المقبل،	وتخصيص	جائزة	للريادة	المعرفية.	





الباب	الثامن
القوى	العاملة	والميزانية
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جدول	رقم	)8	ــ	1(	أعداد	القوى	العاملة	في	الجامعة	للعام	المالي	1437/1436هـ

التصنيف	الفعلي

المتحقق

غير	سعوديسعودي
المجموع

مجموعأنثىذكرمجموعأنثىذكر

1.4068262.2320002.232المراتب	من	األولى	حتى	الخامسة	عشر

1.7791.7223.5011.1193781.4974.998أعضاء	هيئة	التدريس

425496161026122الوظائف	الصحية

10102042236585الوظائف	التعليمية

11579194000194المستخدمون

8820108000108العمال

3.4402.7116.1511.1774111.5887.739اإلجمالي
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جدول	رقم	)8	ــ	2(	المعتمد	في	الخطة	والمعتمد	في	الميزانية	والمنصرف	الفعلي	للعام	المالي	
1437/1436هـ

المنصرف	الفعليالمعتمد	في	الميزانية	بعد	التعديلالمعتمد	في	الخطة	التشغيليةالبيان

1.665.671.0001.636.211.199.99ــتعويضات	العاملين

241.324.000193.975.192.93ــالسلع	والخدمات

5.400.0002.921.145.95ــالمنافع	االجتماعية

807.300.000799.557.507.15ــمصروفات	أخرى

120.574.00073.739.345.72ــالنفقات	على	البرامج

2.840.269.0002.706.404.391.74ــمجموع	اإلنفاق	المتكرر

441.381.000280.533.837.84ــالباب	الرابع

3.281.650.0003.087.938.229.58ــاإلجمالي






