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.لية والخارجيةالداخية نظام إدارة املنح البحثية هو نظام إلكتروني تم تطويره داخل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى بهدف ميكنة جميع أعمال املنح البحث

.يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين-1
.يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة الدراسات العليا-2
مراتب علمية معينة دريس علىة تيوفر النظام إمكانية إنشاء منح بحثية جديدة أو تعديل سياسات وإجراءات التقديم على املنح البحثية املوجودة كتخصيص املنح ألعضاء هيئ-3
الرئيس أو ولكل نوع معين من أنواع املنح يوفر النظام إمكانية تقييد عدد األبحاث املقدمة من الباحث. أو من تجاوزت خدمتهم مدة معينة( أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)

مكن النظام من كما ي(. كمكافآت الباحثين ومساعديهم ومصروفات الرحالت والنشر العلمي وأي مصاريف أخرى تحتاجها املنحة)املشارك وسقف كل منحة وسقف البنود الداخلية 
.تعريف عدد سنوات املشروع لكل منحة واألولويات البحثية التي يمكن التقديم عليها

.لتحديد نسبة االستالل في املقترح املقدم( IThenticate)يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع البرامج العاملية كـ -3
.يوفر النظام إمكانية فحص املقترح البحثي بشكل آلي وتحديد التجاوزات في سياسات وإجراءات التقديم-4
.يوفر النظام إمكانية إضافة باحثين ومستشارين من خارج الجامعة-5
.يق البحثيلفر يوفر النظام للمتقدم إمكانية توزيع املشروع البحثي على مراحل وتوزيع كل مرحلة على مهام وإسناد كل مهمة إلى عضو أو أكثر من أعضاء ا-6
.عن طريق إدخال املدة الزمنية التي تستغرقها كل مهمة بحثية( Gantt chart)يوفر النظام للمتقدم إمكانية إنشاء الجدول الزمني للمشروع -7
.ود إمكانية للتعديلحالة وجفييوفر النظام إمكانية التواصل اآللي مع الباحث الرئيس عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة لطلب التعديل على املقترح البحثي-8
 يوفر النظام إمكانية تحكيم املقترح البحثي عن طريق إرسال املقترح ملحكم أو أكثر -9

 
.قترح البحثيعلى تخصص املحكم ومالئمته للتخصص العام والدقيق للمبناءا

.يوفر النظام للمحكم إمكانية تقييم املقترح بشكل آلي والتوصية بقبول أو رفض أو تعديل املقترح البحثي-10
ث واملنح العلمية في طالع على نشاط البحاال يوفر النظام مجموعة كبيرة من اإلحصائيات ومؤشرات األداء التي تساعد عميد ووكالء عمادة البحث العلمي واإلدارة العليا في الجامعة من

.الجامعة واستخراج البيانات الالزمة لدعم القرار
.يوفر النظام إمكانية االستضافة عن طريق تقنية الحوسبة السحابية
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أمامعةجمنسوبيتمكنإلكترونيةمنصةهوالتدريببوابةنظام
ارةإدمنالعلياالدراساتوطالبالتدريسهيئةأعضاءمنالقرى 

تدريبيةالبالبرامجالخاصةالشهاداتواستالمواملتابعةالتقديم
بحثالفيالبشريةوالقدراتاملواردتطويرمبادرةضمناملقامة
.العلمي

دمة من إدارة ومتابعة سير البرامج والدورات التدريبية املقأتمته 
عمادة البحث العلمي ضمن مبادرة تطوير القدرات واملهارات 

بذول إلتمام البشرية في البحث العلمي للتقليل من الوقت والجهد امل
.هذه املهمة

اسات املدربين واملتدربين من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدر 
العليا في جامعة ام القرى 

(أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا)املتدربين 
(أعضاء هيئة التدريس)املدربين 

(ةاملشرفين على إدارة البرامج والدورات التدريب)املشرفين 
منسقي البرامج والدورات التدريبية من موظفي العمادة 
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ثين ورتبهم نظام الكتروني معرفي يتضمن بيانات تفصيلية عن الباح
األكاديمية واهتماماتهم البحثية وإنتاجهم البحثي

شورة من أهداف تخص الباحثين من خالل توفير محرك بحثي ألهم األبحاث املن
ة، مع قبل منسوبي الجامعة على اختالف تخصصاتهم واهتماماتهم البحثي

لبحث أو تسهيل البحث في القاعدة بعدة طرق كالبحث باسم الباحث أو عنوان ا
.وعاء النشر وغيره

اهم أهداف تخص متخذي القرار في الجامعة من خالل توفير قاعدة معرفية تس
واقع بناء  في تطوير السياسات واللوائح وتحديد األولويات من خالل استقراء ال

.على مؤشرات علمية

م في أهداف تخص القطاع التعليمي في اململكة من خالل توفير أدوات تساه
ية األخرى؛ تقويم النشاط البحثي لجامعة أم القرى ومقارنته باملؤسسات البحث
معة على مما يساهم في التخطيط املستقبلي وتحقق الحضور املشّرف للجا

بحثية املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي من خالل التعريف باإلنجازات ال
.للجامعة

ي جامعة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا ف
أم القرى  
(من خارج جامعة أم القرى )الزائرين 

(أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا)الباحثين 
(املشرفين على إدارة النظام)املشرفين 
(من خارج جامعة أم القرى )الزائرين 
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.يتوفير التقنية لخدمة البيئة البحثية املشجعة على التطوع البحث•
ي ويعزز انتاج البحوث الرصينة في مجال التطوع بما يزيد جودة اإلنتاج املعرف•

.الشراكات مع املجتمع

.إنشاء بوابة إلكترونية لدعم و إدارة بحوث التطوع و التطوع البحثي•
.احصائياتهمإنشاء قواعد بيانات املتطوعين و •
.إنشاء قواعد بيانات بحوث ونشاطات التطوع في الجامعة•
.إنشاء قواعد بيانات للجهات املهتمة ببحوث التطوع واحتياجها•
.إدارة األنشطة والفعاليات والشراكات التطوعية•

.أعضاء وعضوات هيئة التدريس•
.الطالب والطالبات•

.جهات الشراكات الداخلية و الخارجية•

.اإلشرافيةاللجنة •
.املتطوعون طالب و أعضاء هيئة التدريس•
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 من عمادة البحث العلمي على توعية الباحثين والباحثات بخصوص مفهوم امللكية الفكرية واالستالل وتوضيح الطرق املتاح
 
خدمة ة لتجنبه تقدم حرصا

ريق التواصل توفر العمادة هذه الخدمة للباحثين والباحثات من أعضاء وعضوات هيئة التدريس الراغبين بفحص أبحاثهم عن ط. الكشف عن االستالل
 للتنسيق بخصوص توفير الخدمة

 
تعامل مع برنامج كشف هذه الخدمة تيهئ ال.  مع املشرف واملشرفة على املنح الداخلية عبر البريد االلكتروني او هاتفيا

وجيه والدعم في وفحص البحث وتزويد الباحث والباحثة بنسب االستالل بدقة عالية مع مقارنة املصادر املقتبس منها وتقديم التiThenticateاالستالل 
.كيفية تجنبه

اء العالم من قبل برنامج متخصص في منع االنتحال االدبي وكشف االستالل ونظام التقييم ووضع العالمات عبر االنترنت في جميع أنحiThenticateيعتبر 
مليار صفحة على 50الناشرين والعلماء واملؤسسات البحثية لضمان أصالة العمل املكتوب قبل النشر من خالل مقارنة األعمال البحثية في أكثر من 

. مليون عنصر من عناصر املحتوى 130االنترنت و

ورشة تحديد موعد للمساعدة للتسجيل في املحركات البحثية وطلب
عمل لطريقة التسجيل

28

اإلنجليزيةالتدقيق اللغوي مللخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة

العربية التدقيق اللغوي مللخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة

بيانات االستشارة في التحليل اإلحصائي وطلب ورشة عمل لتحليل ال
احصائيا 

ند تقديم خدمة الدعم الفني التقني ع
التقديم على املشاريع البحثية
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.أن يكون املركز مرجعا بحثيا معتمدا في الدراسات اإلسالمية وركيزة أساسية في صناعة القرار الشرعي داخل الجامعة وخارجها

.طنية واالجتماعيةياجات الو حتمؤسسة بحثية جامعية تحفز وتدعم إنتاج البحوث اإلسالمية الرصينة، التي تخدم أهداف الجامعة والكليات التي يمثلها املركز، وتستجيب لال 

.تبني ودعم البحوث اإلسالمية املحكمة الرصينة-1
.تنمية وتفعيل املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب-2
.التواصل الفعال مع الباحثين واألقسام األكاديمية والهيئات العلمية-3

الدراسات املتعلقة بتدبر القرآن الكريم-1
.الدراسات املتعلقة بالغلو والتكفير واألمن الفكري واألسري -2
.القضايا الفقهية االقتصادية املعاصرة-3
.نوازل الحج والعمرة-4
.القضايا الفقهية الطبية املعاصرة-5
.تقديم الخدمات االستشارية والتحليلية والتشخصية في العلوم الصحية واملشاكل الصحية على الصعيدين املحلي والعاملي .7
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حكمه كلما كان ذلك وكلما كان التطور والنمو قائم على أسس علميه ووفق خطط استراتيجية م، تنطلق تطلعات املركز املستقبلية من إيمانه بأن التطور سمة من سمات النجاح
بقدر من فإن وقايته من األمراض وعالجه، وحيث إن اإلنسان هو أغلى ما يملك وطننا الغالي والصحة هي أغلى ما يملك اإلنسان ، ادعى للتميز ومن أهم مقومات تحقيق الرؤية

ة تفرض عليه حمل دعم لذا فإن مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بما يملكه من إمكانيات فإن املسئولية االجتماعي، الفاعلية هو هدف استراتيجي تسعى كل املجتمعات لتحقيقه
.وتطوير البحوث الطبية ونشر نتائج هذه البحوث بما يناسب ايجابا على تطوير الخدمات الطبية املقدمة للمجتمع السعودي

سانية اململكة العربية في مملكة اإلنقيماملركز بما يمتلكه من كوادر بشريه على درجة عالية من األهيل يلعب دورا محوريا في رفع مستوى الرعاية الصحية التي تقدم للمواطن وامل
.السعودية

.النهوض بالدراسات والبحوث الطبية والعلمية التطبيقية ذات العالقة بالبيئة املحلية خصوصا والبيئة اإلقليمية والعاملية عموما. 1
.وضع سياسية البحث العلمي والخطط والبرامج الالزمة لتنفيذها. 2
.نشر نتائج البحوث العلمية وتنظيم الندوات واملؤتمرات وورش العمل. 3
.اإلسهام في النهوض بالخدمات الطبية من خالل دراسة فعالية مستحضرات طبيه يمكن انتاجها. 4
.تبادل التعاون والخبرة واملعرفة مع الهيئات واملؤسسات العلمية داخل وخارج اململكة العربية السعودية. 5
.إجراء دورات علميه وبرامج تدريبيه متخصصة. 6

31



2030الريادة والتميز في مجال البحوث الصيدلية والدوائية وتطبيقاتها في خدمة وتحسين املجال الصحي في اململكة حسب رؤية 

 لالحتياجات الصحية في اململكة؛ وحسب اهتمام الصناعات الدوائية والتعليم 
 
عودي؛ وتوفير حل علمي يدالني السالصإنشاء مسارات بحثية في العلوم الصيدالنية والدوائية وفقا

.ستراتيجية للجامعةة البحثية واال لخطموثوق ملواجهة التحديات الصحية في الحج والعمرة؛ مما يساعد على تنمية الصناعة الدوائية باململكة العربية السعودية بما يتوافق مع ا

"كورونا، حمى الضنك، االمراض البكتيرية والفطريات" مكافحة األمراض املعدية -11
"السكري، أمراض القلب واألوعية الدموية والسرطان"مكافحة األمراض املزمنة -2
التميز في التعليم الصيدالني -3
االستخدام اآلمن والفعال لألدوية -4
البحوث الصيدالنية والدوائية ذات العالقة بالحج والعمرة-5
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ا لألبحاث العلمّية الّرصينة الّداعمة لالقتصاد املعرفيّ   في علوم العربّية وآدابها، منتج 
 
ا متمّيزا ا بحثيًّ .أن يكون املركز مرجع 

غة وأغراضها
ّ
غة العربّية وآدابها، ومقاصد الل

ّ
.دعم برامِج البحِث العلمّي ومشروعاته في علوم الل

إنشاء البنية الّتحتّية للبحث العلمّي باملركز وتطويرها؛ لتفي بمتطلبات البحث العلمّي؛ لتنميٍة مسَتدامٍة -1
 لحاجات الجامع-2

 
 ة و تنمية مهارات البحث وملكة اإلبداع واالبتكار لدى أعضاء هيئة الّتدريس، وتحفيزهم على إجراء البحوث الّنوعّية تحقيقا

 
املجتمع معا

 إلى ظرفه الّزمانّي واملكانّي واللسانّي اإلنسانّي -3
 
ترتيب أولوّيات البحث العلمّي منسوبا
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.من الكتاب والسنة والتراث االسالمياملستقاةالريادة في أبحاث وتطبيقات التربية اإلسالمية 

.جمع وتصنيف التراث اإلسالمي التربوي وبحث كيفية تطبيقه على ارض الواقع

1- 
 
 وتأليفا

 
.العناية بالبحوث والدراسات املتعلقة بالتربية اإلسالمية وأصولها، جمعا

.استخراج الكنوز التربوية من التراث اإلسالمي-2
النهوض بالبحث العلمي في مجال التربية اإلسالمية-3
.فحص وتحكيم الكتب والرسائل العلمية املتميزة في تخصص التربية اإلسالمية-4
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تهما اقتصاديا، ولتحقيق والفرد وتنميرة التميز والريادة في مجال البحوث االجتماعية واالقتصادية ملواجهة التحديات الوطنية للنهوض بالوطن الغالي وفق أسس علمية لحماية األس
.سالمة املجتمع وتقدمه

.خدمة املجتمع من خالل توظيف البحث العلمي في معالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية

.متابعة الدراسات املدعومة من عمادة البحث العلمي والتابعة للمركز-1
.  2030إيجاد شراكات بحثية مع جهات خارج الجامعة لدعم الدراسات البحثية وتكون مرتبطة باألولويات الوطنية في برنامج الرؤية -2
.تفعيل الشراكات القائمة وتحفيز الباحثين لتلبية بنود هذه الشراكات وإجراء دراسات بحثية-3
.تحفيز الباحثين للمساهمة في إيجاد حلول بحثية ملا 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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 في مجال األبحاث العلمية التطبيقية وريادة االقتصاد املعرفي
 
 أساسيا

 
 وشريكا

 
 ومحركا

 
 موثوقا

 
 بحثيا

 
. أن يكون املركز مرجعا

.ى دة األخر تفيدعم وتشجيع الكوادر البشرية إلنجاز املشاريع البحثية التي تختص بالعلوم التطبيقية ومتابعة تنفيذها وربطها مع املراكز والجهات املس

.  ين التقنية الحديثةوطوتإنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي للعلوم التطبيقية بما يفي بمتطلبات البحث العلمي ويساهم في التطوير والتحسين املستمر له
 املتشجيع مسيرة البحث العلمي للعلوم التطبيقية وتنمية ملكة اإلبداع واالبتكار لدى الكوادر االكاديمية بها، وتحفيزهم على إجراء البحوث

 
. الحتياجات املجتمعتميزة وفقا
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.تحقيق التميز والريادة في مجال البحوث التربوية والنفسية األصيلة التي تلبي حاجات املجتمع

اعلة مع املراكز والجهات ذات الشراكة الفبر تلبية رائدة ومتميزة الحتياجات املجتمع البحثية وتنمية متواصلة لإلنتاج املعرفي من خالل توفير البيئة املحفزة للكوادر البشرية؛ وع
.العالقة

(.االجتماعي ، النفس ي ، األسري ، الفكري ) األمن الشامل -1
.االلكترونيمنظومة التعليم -2
.اإلنتاجيةالبحوث -3
.والتعليميةتقويم وتطوير البرامج التربوية -4
. واملعتمرأبحاث خدمة الحاج -5
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.ياجات املختلفةحتالريادة في مجال أبحاث العلوم الهندسية واملعمارية والحاسب اآللي والتميز في اقتراح الحلول والبرامج البحثية النوعية التي تلبي اال 

عرفة في العلوم الهندسية في مجاالت املن تشجيع وتطوير العمل البحثي واألكاديمي املتميز من خالل توفير وتهيئة البيئة الجاذبة واملحفزة لدعم التميز واالبداع العلمي للباحثي
.واملعمارية والحاسب اآللي وذلك لتحقيق الريادة املحلية واالقليمية والعاملية واملساهمة الفعالة في حل املشاكل الوطنية املرتبطة

.والحاسبارتقاء مستوى بحوث علوم الهندسةفيإجراء البحوث واملشاريع الهندسية واملعمارية والحاسوبية التي تصب في خدمة الجامعة واملجتمع محليا ودوليا ووضع املقترحات التي تسهم. 1
.تشجيع الباحثين واملبدعين واملتميزين في مجاالت البحث العلمي الهندس ي وعلوم الحاسب. 2
.دعم وتبني املشاريع البحثية الهندسية والتقنية املتميزة علميا املنتجة لبراءات اختراعات وتطوير ابتكارات. 3
طويرية لخدمة اإلنسان والبيئة دينية فتكون بذلك أداة توالتشجيع املشاريع البحثية في علوم الهندسة والحاسب التي تندمج مع التخصصات األخرى وتساند تطبيقاتها مثل التخصصات الطبية والتعليمية . 4

.واملجتمع
.لحاسبوااالستثمار في الخبرات الوطنية من خالل التعاون الداخلي والدولي مع الجامعات واملراكز البحثية لحل املشاكل املختصة في علوم الهندسة. 5
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عدة لذلك، ومشروعين في تخصص الكرس ي البحثي بمقترح إلى عمادة البحث العلمي عبر البوابة االلكترونية ويرفق النماذج املاإلنجازي األستاذ الجامعي صاحب السجل يتقدم -1
.بحثيين مقترحين

، وللعمادة إرسال املقترح -ع البنو، واستيفائه جمياالنتحاالتفحص املقترح املقدم من ِقَبل عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة الكراس ي البحثية للتأكد من سالمة املقترح من يتم -2
.إلى محكمين في حال االحتياج إلى ذلك

 ملقترح الكرس ي أمام اللجنة، ياإلشرافيةمقترح الكرس ي البحثي على اللجنة يعرض -3
 
 تفصيليا

 
، فإن وافقت عليه يطلب من مقدمه عرضا

 
 أوليا

 
:تضمن التاليعرضا

رؤية ورسالة وأهداف الكرس ي وأهميته للجامعة واملجتمع وللجهة الراغبة في تمويله، وكذلك أهميته لتخصصه الدقيق وفق النماذج املعدة لذ .كل-أ
وصف شامل لطبيعة الكرس ي، ومدته، ونوعه، ومسماه، والبرنامج البحثي املقرر له .-ب

املصدر أو املصادر املتوقعة لتمويل الكرس ي .-ج
اإلمكانات اإلدارية والفنية والعلمية واملعملية الستيعاب نشاطات الكرس ي البحثي .-د

مشروعين بحثيين مقترحين على األقل .-ه
 بها اإليرادات املجدولة واملصروفات التشغيلية والتجهيزات الالزمة املتوقعة

 
مشروع امليزانية التقديرية للكرس ي بشكل مفصل، موضحا .-و

 خطاب على العرض التفصيلي ووجود ممول للكرس ي ومصادقة معالي مدير الجامعة على محضرها، يرفع املوضوع إلى مجلس الجامعةاإلشرافيةحال موافقة اللجنة في -4
 
، مضمنا

.املمول بالرغبة بالتمويل
.وعدم وجود ممول يتم حفظ الطلب لحين توفر ممول ملقترح الكرس ياإلشرافيةحالة موافقة اللجنة في -5
، يتقدم عضو هيئة التدريس بخطاب طلب املوافقة على تقديم عرضه للجهة الخارجية عبر البوابة االلكترونية لعمفي -6

 
يحق له وال -7بحث العلمي، الادةحالة كون الكرس ي تنافسيا

.على الكراس ي البحثيةاإلشرافيةالتقدم بعرضه للجهات الخارجية إال بعد املوافقة الخطية من عمادة البحث العلمي أو رئيس اللجنة 
ي تضعها عاة الضوابط التمراتأسيس أو اإلشراف أو إدارة كراس ي بحثية خارج الجامعة سواء  كان داخل اململكة أو خارجها مع مراعاة تحقيق أهداف الجامعة واململكة، و يجوز -8

.اإلشرافيةاللجنة 



 للمادة 
 
على موافقة مجلس جامعة التعليم العالي والجامعات، بناء  من نظام مجلس( 20/ 18)أنش ئ كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة استنادا

.وقواعده املقترحة( برنامج كراس ي البحث)هـ، على 1431/ 06/ 26بتاريخأم القرى في جلسته الخامسة، املنعقدة
ن خادم الحرمين الشريفين

َّ
س ي امللك سلمان بن امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض آنذاك، ورئيس مجلس دارة امللك عبدالعزيز اتفاقية إنشاء كر وقد دش

ثلها معالي األمين ودارة امللك عبدالعزيز ويمبكري بن معتوق عساس،عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة بين جامعة أم القرى؛ ويمثلها معالي مدير الجامعة الدكتور 
.وبدأ العمل في الكرس ي منذ حينهبأمارة الرياض،هـ، بمكتبه1432/ 03/ 24وذلك يوم األحد املوافق ،السماري فهد بن عبدهللا العام الدكتور 

، واإلسهام في تعميق املعرفة بتاريخها عبر العصور 
 
 ونشرا

 
 وتحقيقا

 
.الريادة في خدمة تاريخ مكة املكرمة دراسة

.دراسة تاريخ مكة املكرمة وفق منهج تاريخي صحيح، وآليات بحثية أصيلة وحديثة

.  خدمة تاريخ مكة املكرمة

41



.إسعاد اإلنسان بهدي القرآن

 يعيشونه
 
 يمتثلون به وواقعا

 
.تبيين املنهج القرآني للناس حتى يكون هديا

.القرآنييبالهدإعداد دراسة علمية شاملة تعنى -1
.  في تاريخ األمةالقرآني ي للهدإبراز النماذج الحضارية -2
. تعزيز العناية واالهتمام لدى أفراد املجتمع ومؤسساته بأهمية املنهج القرآني-3
.  تقديم نموذج عملي متكامل لتطبيقات الهدي القرآني في صورته الحضارية-4
.تفعيل األكاديميين والباحثين في دعم مسيرة الدولة في العناية بالقرآن الكريم، وذلك من خالل البحوث والدراسات املتخصصة-5
.تعزيز دور الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته للعاملين من خالل إعداد ونشر األبحاث والدراسات-6
.عقد شراكات بحثية واستشارية واجتماعية مع القطاعات الحكومية واألهلية والتطوعية ذات العالقة بموضوع الكرس ي-7
.اإلشراف العلمي على تطبيق مخرجات الكرس ي وعلى تنفيذ نماذجه التطبيقية في املجتمع وتقويمها خالل املدة الزمنية للكرس ي-8
.  إيجاد مرجعية علمية متخصصة في األبحاث والدراسات املتعلقة بهدايات القرآن الكريم-9

.الكرس يإعداد وتأهيل متخصصين في نشر ثقافة العمل باملنهج القرآني وفق األسس العلمية التي يرسمها -10
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.كرس ي علمي إلجراء البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير املنتجات ألفكار الطلبة اإلبداعية في سبيل تحويلها لشركات ناشئة

.بناء جيل من املبدعين الرياديين من أجل دعم اقتصاديات املعرفة

.مساندة رواد األعمال من طلبة جامعة أم القرى في تأسيس شركاتهم الناشئة لبناء مجتمع املعرفة

مساعدة الطلبة في تأسيس شركاتهم الناشئة . 1Startupsاملبنية على براءات اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية عبر:

توفير الخدمات اللوجستية . (.مكاتب، تجهيزات)2

تقديم االستشارات والحلول للمشاكل التي . .، إدارية، قانونيةمهاريةابداعية، تقنية، : يواجهونها3

تصميم النماذج األولية ملنتجاتهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية. 4 .Prototyping

التسويق ملنتجاتهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية. 5.

البحث عن الفرص االستثمارية ملنتجاتهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية. 6.

التوجيه واإلرشاد قبل وأثناء وبعد تأسيس شركاتهم. 7 .Mentoring & Coaching

توفير قاعدة بيانات لخبراء وشركات متخصصة في املجاالت التي تحتاجها شركات الطلبة وخاصة لنقل اختراعاتهم إلى منتجات تجارية. 8.

تأسيس مجتمع واقعي وافتراض ي لريادة األعمال املبنية على براءات االختراعات واألفكار اإلبداعية يتم من خالله. 9:
توفير بيئة محفزة لإلبداع الفكري . 01.
إقامة دورات وورش عمل عن كيفية تأسيس أعمال ناجحة مبنية على األبداع املعرفي وبراءات اختراع. 11.
. 

 
 ودوليا

 
استضافة رواد األعمال الناجحين واملعروفين في تأسيس شركات مبنية على األبداع املعرفي وبراءات اختراع محليا 21.

املساهمة في نشر ثقافة االبداع وريادة األعمال في اململكة العربية . .السعودية31

إنتاج بحوث علمية رصينة في مجالي االبداع وريادة . .األعمال41

بناء مجتمع من الباحثين املتخصصين في مجالي االبداع وريادة . .االعمال51
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.كرس ي علمي بإشراف جامعة أم القرى يعنى بعقد أبحاث علمية تسهم في تشخيص وعالج أمراض املفاصل والروماتيزم

.السعوديةجعل جامعة أم القرى صرح الريادة في القيام واألشراف واملشاركة في إجراء األبحاث في مجال األمراض الروماتيزمية في اململكة العربية 

اث علمية عاملية في األمراض شاركة في أبحاملتوفير الجو العلمي املناسب للقيام باألبحاث العلمية في مجال األمراض الروماتيزمية وتقديم الدعم الفني والتقني للباحثين والعلماء و 
.الروماتيزمية

.القيام بأبحاث تعنى باألمراض الروماتيزمية، واإلشراف عليها، واملشاركة فيها.1
.تحسين مستوى الرعاية بمرض ى األمراض الروماتيزمية في وطننا الغالي.2
.البدء في إنشاء قاعدة بيانات ملرض ى األمراض الروماتيزمية، واملساعدة فيها.3
.تصميم برامج تعليمية تدريبية لألطباء املشرفين على مرض ى األمراض الروماتيزمية، وتطبيقها، واملشاركة فيها.4
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.هـ1439رمضان 20برعاية معالي مدير جامعة أم القرى أطلقت عمادة البحث العلمي كرس ي الهدايات القرآنية في يوم 

  

.إسعاد اإلنسان بهدى القرآن 

.جمع منثور الهدايات مما كتبه العلماء السابقون -1
م -2

ّ
.استنباط هدايات جديدة وفق منهج علمي محك

.ربط هدايات القرآن بالواقع وعالج مشكالته -3

.ثقافة الهدايات القرآنية نشر -1
.القرآنيةتأهيل املختصين في مجال الهدايات -2
.القرآنتفعيل األكاديميين والباحثين للعناية بهدايات -3
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1437-1438

طريقة إعداد ملصق علمي

ة على الرسائل العلميمهارة اإلشراف

تحكيم األبحاث العلمية مهارة

ناجحمهارة إعداد مقترح بحتي

البحثيبناء الفريق

الالفكرية وقضايا االنتحامللكية

1436-1437

ولي معايير التصنيف الد)ورشة عمل 
ع للجامعات العاملية ومتطلبات رف

(تصنيف جامعة أم القرى 

حالامللكية الفكرية وقضايا االنت

النشر العلمي الدوري

ت البحث العلمي في قواعد البيانا
األكاديمية

مؤشرات أداء معيار )ورشة عمل 
البحث العلمي على املستوى 

(املؤسس ي

أخالقيات البحث العلمي

بناء وإدارة الفريق البحثي

1438-1439

الفصل الدراس ي الثانياألول الفصل الدراس ي

(األوعية املتخصصة ) النشر العلمي الدولي -1
(املتطلبات واإلجراءات ) العلمي في االعتماد االكاديمي معيار البحث-2

مهارات تصميم ملصق علمي احترافي-3
بناء و إدارة الفريق البحثي-4

هوية مميزة للباحث على مواقع التواصل العلمي-5
(خصصةاستعراض برامج كشف االنتحال املت) االنتحال في البحث العلمي وكيفية تجنبه -6

إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي-1
النزاهة العلمية وأخالقيات البحث العلمي-2

الشراكات واالتفاقيات في مجال البحث العلمي-3
مهارات القيادة في البحث العلمي-4

خطة البحث العلمي في البرامج األكاديمية-5
املحركات البحثية ومنهجية التغيير في النشر العلمي-6

تقديم عرض الكتروني متمكن -1
كتابة مقترح بحثي ناجح -2
مهارات عمل ملصق علمي-3

هوية الباحث في مواقع التواصل العلمي-4

في البحث العلمياالبتكار -1
البحث العلمي وريادة األعمال-2

والنمذجةالبحث العلمي -3
التسويق الفعال ملخرجات األبحاث العلمية -4

في البحث العلميأهمية البيانات املصورة-1
تقنيات الحفاظ األمني على املعلومات البحثية -2

تقنيات بناء هوية الباحث العلمي على مواقع التواصل العلمي-3
تقنيات التخطيط و إدارة املهام -4

ية السعوديةأولويات تطوير البحث العلمي في مجال التمريض في اململكة العرب-1
في الدراسات الشرعية األلكترونيةاملصادر -2

أنواع طرق البحث العلمي الطبي-3
الحوسبة السحابية -4

األمن والسالمة في املعامل البحثية -5

(التحديات –الواقع ) السعودية التطوع البحثي وبحوث التطوع في الجامعات-1
مؤشرات جودة العمل التطوعي باملؤسسات غير الربحية -2

الصحية املنشأتالتطوع البحثي في -3
األولويات البحثية لبحوث التطوع في اململكة العربية السعودية-4

تمكين الجهود التطوعية في البحث العلمي -1
إدارة الفرق التطوعية البحثية -2

في التطوع األفكار البحثية-3
تصميم قواعد بيانات املتطوعين في البحث العلمي-4

التطوع البحثي في املؤسسات غير الربحية -5

1439-1440

أخالقيات البحث العلمي

رحاتاملشاكل واملقت-ورشة عمل منح التعاون الدولي 

البيانات املصورة في البحث العلمي

إعداد مبادرات وطنية في البحث العلمي

2030ية األولويات البحثية في ظل برامج الرؤية الوطن

االتفاقيات والشراكات في البحث العلمي
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1436-1437

وقضايا االنتحالامللكية الفكرية

مقترح بحثي ناجح تقديم

العلمي الدوريالنشر

البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية

Google scholar

أخالقيات البحث العلمي

1438-1439

كيفية كتابة املقترحات البحثية

مناهج البحث الكمي

البحث النوعيمناهج

مهارات إعداد ملصق علمي

مهارات إعداد خطة بحثية 

الشائعة في كتابة الرسائل العلمية األخطاء

1439-1440

ة تحقيق الرؤيةتوجيه الرسائل العلمية واملشاريع البحثية في الدراسات العليا في إمكاني

أخالقيات البحث العلمي

مهارات اختيار موضوع البحث والدراسات السابقة

املؤتمرات والنشر العلمي

كتابة مقترح بحثي ناجح

معايير اختيار مجلة علمية محكمة للنشر باللغة العربية واإلنجليزية
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الجهود التطوعية في األبحاث الطبية

التطوع البحثي في العمارة اإلسالمية 

لخدمات البحث العلميتشكيل الفريق التطوعي

البرامج التدريبية لتأهيل املتطوعين صناعة

تجربة بحثية في التطوع لطالب الدراسات العليا

التأهيل التقني لخدمات البحث العلمي

أسس البحث العملي

فن عرض البحوث العلمية 

التطوعية صناعة املبادرات

1438-1439

الفصل الدراس ي الثانياألول الفصل الدراس ي

(التحديات –الواقع ) السعودية التطوع البحثي وبحوث التطوع في الجامعات-1
مؤشرات جودة العمل التطوعي باملؤسسات غير الربحية -2

الصحية املنشأتالتطوع البحثي في -3
األولويات البحثية لبحوث التطوع في اململكة العربية السعودية-4

تمكين الجهود التطوعية في البحث العلمي -1
إدارة الفرق التطوعية البحثية -2

في التطوع األفكار البحثية-3
يتصميم قواعد بيانات املتطوعين في البحث العلم-4

التطوع البحثي في املؤسسات غير الربحية -5
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املسؤولةالوكالةاملؤشرمصدر املؤشرم

البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA-AARU.ميالعلالبحثخطةفيأوالبرنامج،رسالةفيإليهااملشارباألولوياتالعلميالبحثفيهايتمالتياملجاالتعالقة1

البحثيةواملراكزللمجموعاتالعمادةوكالةNCAAA-AARU.الساعةموضوعبالقضاياالتدريسهيئةأعضاءبهقامالذيالتطبيقيالعلميالبحثعالقة2

واإلداريةاملاليةللشؤونالعمادةوكالةNCAAA-AARU.العلميالبحثومنشآتأجهزةلكفايةالتدريسهيئةأعضاءتقييم4

والنشرللمعلوماتالعمادةوكالةNCAAA-AARU.محددةمواصفاتذاتعلميةأبحاثبإنتاجقامواالذينالتدريسهيئةأعضاءنسبة5

والنشرللمعلوماتالعمادةوكالةNCAAA-ARWU.الكاملالدوامذوي التدريسهيئةأعضاءبعددمقارنةمحكمةعلميةمجالتفياملنشورةالعلميةاألبحاثعدد6

واإلداريةاملاليةللشؤونالعمادةوكالةNCAAA-AARUالكليلإلنفاقاألبحاثعلىاإلنفاقنسبة7

البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA-AARU.بحثيةمنحعلىالحصول فيالنجاحمعدل8

والنشرللمعلوماتالعمادةوكالةNCAAA-AARU.التدريسهيئةبأعضاءمقارنةالتدريسهيئةأعضاءأنتجهاالتيالعلميةباألبحاثفيهايستشهدالتياملراتعددمتوسط9

وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثيةNCAAA-AARU.للمنافسةمفتوحةبحثيةمنحعلىالحصول فينجحواالذينالتدريسهيئةأعضاءنسبة10

وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثيةNCAAA-AARUالعلميالبحثمنحطريقعنعليهاالحصول تمالتياألموال11

البحثيةواملراكزللمجموعاتالعمادةوكالةNCAAA-AARUالصناعيالقطاعمعاملشتركالعلميالبحثمشروعاتعدد12

البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA-AARU.البحثيةالعلياالدراساتبرامجفياملسجلينالطلبةنسبة13

البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA.املاضيةالسنةفياملتخرجينالبحثيةالعلياالدراساتبرامجفياملسجلينالطلبةعدد14

البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA.البحثيةالعلياالدراساتبرامجفيبنجاحالطلبةانتهاءمعدالت15

المصادر المرجعية قائمة 

لمؤشرات األداء المستخدمة 
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد•

NCAAAاألكاديمي 
ة معايير جودة اتحاد الجامعات العربي•

AARU 2009م

ي لجودة األداء البحثشنحهايمعايير •

ARWU2015 م

مؤشرات خاصة بعمادة البحث العلمي•

DSR-UQUفي جامعة أم القرى   
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املسؤولةالوكالةاملؤشرمصدر املؤشرم
واإلداريةاملاليةللشؤونالعمادةوكالةNCAAAكاملبدوامتدريسهيئةعضولكلاألبحاثمنعليهالحصول تمالذيالدخلمعدل16
البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAA(مؤسس ي)البحثفياملوظفينالتدريسهيئةأعضاءنسبة17
البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAAالباحثينالطالباملشرفينالتدريسهيئةأعضاءنسبة18
البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةNCAAAعامليمستوى على(ب)محليمستوى على(أ)مؤتمراتفيقدمتالتيالعملأوراقعدد19
والنشرللمعلوماتالعمادةوكالةNCAAA-AARUجامعةبالالبحثيةالتسهيالتنسبةعناملؤسسةخارجهمومنالتدريسهيئةآلراءاالستطالعنتائج20
والنشرللمعلوماتالعمادةوكالة-NCAAA-AARUخارجيةبحثيةمنحعلىالحصول فيالنجاحمعدل21
ى مستو على)كاملبدوامالعاملينمنالتدريسهيئةلكلالواردةالبحثية(citations)االستشهاداتمعدل22

(التخصصات
NCAAA-ARWUوالنشرللمعلوماتالعمادةوكالة

أألكاديميواالعتمادوالتطويرللجودةالعمادةوكالةAARU-DSR-UQUيالعلمالبحثمجالفيالتدريسهيئةأعضاءمهاراتتنمىالتيالفصليةالتدريبيةالبرامجعدد23
عمادةالوكالة–البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةAARU-DSR-UQUاملتعددةالتخصصاتذاتاألبحاثعددنسبة24

البحثيةواملراكزللمجموعات
-واإلداريةاملاليةللشؤونالعمادةوكالة-AARU-ARWU-DSR-UQUعاملياأوإقليمياأومحلياالتدريسهيئةأعضاءعليهاحصلالتيالعلميةالجوائزعددنسبة25
البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةAARU-DSR-UQU(تأليفا)التدريسهيئةألعضاءاملمولةالكتبنسبة26
البحثثيةواملشاريعملنحالعمادةوكالةDSR-UQU-AARU(ترجمة)التدريسهيئةألعضاءاملمولةالكتبنسبة27
البحثيةواملراكزللمجموعاتالعمادةوكالةDSR-UQUاملسجلةالبحثيةاملجموعاتعدد28
البحثيةواملشاريعللمنحالعمادةوكالةDSR-UQUاملتقدماتبعددمقارنةواعدةبرنامجفيالناجحةالبحثيةاملنحنسبة29

المصادر المرجعية قائمة 

لمؤشرات األداء المستخدمة 
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد•

NCAAAاألكاديمي 
ة معايير جودة اتحاد الجامعات العربي•

AARU 2009م

ي لجودة األداء البحثشنحهايمعايير •

ARWU2015 م

مؤشرات خاصة بعمادة البحث العلمي•

DSR-UQUفي جامعة أم القرى   
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املسؤولةالوكالةاملؤشرمصدر املؤشرم
وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثيةDSR-UQUاملتقدمينبعددمقارنةباحثبرنامجفيالناجحةالبحثيةاملنحنسبة30
وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثيةDSR-UQUاملتقدمينبعددمقارنةرائدبرنامجفيالناجحةالبحثيةاملنحنسبة31
وكالة العمادة للمعلومات والنشرDSR-UQUالعلميالبحثعمادةموقعفيااللكترونيةالصفحاتنمونسبة32
وكالة العمادة للمعلومات والنشر DSR-UQU(فصليا)العلميالبحثعمادةملوقعالزائرينعدد33
وكالة العمادة للشؤون اإلدارية واملالية DSR-UQUالتقنياتوتوطيناملركزيةوالتجهيزاتالتحتيةالبنىوتشغيلكفاءةنسبة34
وكالة العمادة للكراس ي البحثية DSR-UQUالبحثيةالكراس يجودةملعاييراملحققةاملدعومةالكراس يعدد35
وكالة العمادة للمعلومات والنشرDSR-UQUللتقديماملقبولةاالختراعبراءاتعدد36
وكالة العمادة للمعلومات والنشر DSR-UQUاملسجلةاالختراعبراءاتعدد37
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثيةNCAAA-AARUاملحليةاملؤسساتفيالتدريسهيئةأعضاءمعاملشتركالعلميالبحثمشروعاتعدد38
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثيةNCAAA-AARUالدوليةاملؤسساتفيالتدريسهيئةأعضاءمعاملشتركالعلميالبحثمشروعاتعدد39
وكالة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد األكاديميDSR-UQUلميالعالبحثمجالفيالعلياالدراساتطالبمهاراتتنميالتيالفصليةالتدريبيةالبرامجعدد40
وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوعUQU-DSRالعلميالبحثفياملتطوعينكفاءةلرفعالتدريبيةالبرامجعدد41
وكالة التطوع البحثي و بحوث التطوع UQU-DSRالعلميالبحثفيالتطوعيةالساعاتعدد42
وكالة التطوع البحثي و بحوث التطوعUQU-DSRالبحثيةاألنشطةفيومشاركتهمالعلميالبحثفياملتطوعيننسبة43
وكالة التطوع البحثي و بحوث التطوعDSR-UQUالتطوعبحوثمنحفيدعمعلىالحاصليننسبة44
وكالة التطوع البحثي و بحوث التطوعDSR=UQUالبحثيالتطوعخدماتمناملستفيدةالجهاترضامستوى قياس45

المصادر المرجعية قائمة 

لمؤشرات األداء المستخدمة 
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد•

NCAAAاألكاديمي 
ة معايير جودة اتحاد الجامعات العربي•

AARU 2009م

ي لجودة األداء البحثشنحهايمعايير •

ARWU2015 م

مؤشرات خاصة بعمادة البحث العلمي•

DSR-UQUفي جامعة أم القرى   
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ااملنارةتكون أن ،مرجع 
 

 شامال
 
ا؛ورافدا .املعرفةومجتمعالعلميّ البحثلخدمةمتجّدد 

.العلمّيةالّتخّصصاتبمختلفالباحثينيهّم ماكّل بتقديمُيعنىالعلمّي،البحثعمادةتطلقهحساب  

.البحثّيةالقدراتوتنميةالعلمّي،البحثثقافةنشر_1

.ومستجّداتهوأساليبهومناهجهالعلميّ البحثبآلّياتالباحثينتعريف_2

.الباحثينلخدمةالعلميّ البحثعمادةمناملقّدمةوالخدماتواألنشطةالبرامجعناإلعالن_3

شربثقافةالّتعريف_4
ّ
تفيوضوابطهالن

ّ
ّيةالعلمّيةاملجال

ّ
.والعاملّيةواإلقليمّيةاملحل

ّيةاملاليّ الّدعموفرصاملنحلوائحنشر_5
ّ
.والعاملّيةواإلقليمّيةاملحل

.املختلفةالّتخّصصاتفيمتعّددةبلغاتالعلمّيةواملراجعاملصادربروابطالباحثينتزويد_6

االعلمّية،األبحاثجودةبمعاييرالّتعريف_7 .العاملّيةالّتصنيفاتفياملّتبعةاإللكترونّيةالبحثملحّركاتوفق 

االعلميّ بالبحثاملرتبطةواإلحصائّياتالّسنوّيةالّتقاريرعرض_8 يًّ
ّ
امحل اوإقليميًّ .وعامليًّ

ّيةالبحثّيةواملراكزللجامعاتالبحثّيةاإلنجازاتنشر_9
ّ
.والعاملّيةواإلقليمّيةاملحل

ةوالخارجّية،الّداخلّيةواملؤتمراتوالورشالّدوراتفياملشاركةفرصعناإلعالن_10
ّ
.الّتخّصصاتلكاف

راتمواكبة_11
ّ
.العلميّ البحثفيالعاملّيةالجودةمؤش
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