
 

   



                                                                         

 

 إلشراف العاما

  د. عبد الرحمن بن غالب األهدل

 د.  هنادي بنت محمد بحيري 

 د.  دنيا بنت يوسف باداود

 

رئيس هيئة التحرير|   

دنيا بنت يوسف باداودد.    

 

هيئة التحرير|   

غالب األهدل بن عبد الرحمند.    

أحمد العالفبن د. فيصل    

     باز عمربن  عبد هللاد.  

محمد بحيري بنت د. هنادي    

عّزت شرفبنت د. سمية    

ثابت الحارثيبنت د. نداء    

علي الصاعديبنت د. أميرة    

 د. معتوقة بنت محمد أبو النجا

 

 ذإعداد وتنفي |

 د. دنيا بنت يوسف باداود

 الصبانإيناس بنت فؤاد   أ.

 املحمادي عبد هللاإسراء بنت  أ.

 

 التدقيق اللغوي  |

 الناصر بن بدري أمين دد. عب

 مصادر واحة البحث العلمي |

 د. عبد الرحمن بن غالب األهدل

 أ.د أحمد بن محمد عش ي

 الكاظميد. باسم بن يوسف 

 د. شرف بن عزت آل شرف

 د. عبد هللا بن محمد آل تميم

 

 

 

 

 د. عبد هللا بن عمر الباز

  د. عبد الوهاب بن عبد هللا الرسيني

 عبد هللا بن مصطفى الشنقيطيد. 

 صيقل علي بن عبدهد. 

 عبد اإلله بن أحمد الغامديد. 

 عبد الهادي بن محضار عيدروس

 د. فيصل بن عوض بارويس

 بن عبد هللا الصواط د. محمد

 د. هنادي بنت محمد بحيري 

 د. سمية بنت عزت شرف

 د. آالء بنت محمد القحطاني

 أ.د. أفنان بنت محمد تلمساني

 د. دنيا بنت يوسف باداود

 د. زكية بنت صالح املالكي

 د. سمية بنت هاشم حريري 

 د. هيفاء بنت عثمان فدا

 د. معتوقة بنت محمد أبو النجا

 

 تصوير |

 هللاحبيب بن عثمان أ. 

 

ضيوف واحة البحث العلمي |  

 غازي مرحبابن أ.د إسماعيل 

 سالم أحمد باحويرث بنت تهانيد. 

 د. رائد بن فؤاد باجوري

 د. غسان بن فاروق بن جودة باتي

 عبد الصابور فهمي سليم بن د. محمد

 عثمان فدا بنت د. هيفاء

 أحمد هنيدي الحربي بنت مل. أأ

 سعدي الهذليسلطانه بنت أ. 

  



 

 فهرسال|
 

 

 شهر محرم

 22 -10 صفحة

 اإلصدار )السابع( العلمي | صدور نشرة واحة البحث 

بدء التسجيل في ورشة البرنامج التعريفي التدريبي بمنحة | 

 )دارس( 

عمادة البحث العلمي تحدد القواعد املنظمة ألخالقيات | 

 البحث العلمي 

 (88العمادة بمناسبة اليوم الوطني )| تهنئة 

كرس ي الزايدي ينظم اللقاء السابع ألمراض املفاصل | 

 والروماتيزم

يد البحث العلمي يبحث مجاالت التعاون مع املشرف على مع| 

 مشروع تعظيم البلد الحرام

بدء التسجيل في برنامج )تطوير مهارات الباحثين ألعضاء | 

 هيئة التدريس(

" أبعاد الرؤية  عمادة البحث العلمي تنظم ندوة علمية بعنوان| 

في املنافذ البحثية بجامعة أم القرى" بمناسبة  2030الوطنية 

 ( 88االحتفال الوطني )

 بدء التسجيل في البرنامج األول لتأهيل فريق غرس التطوعي | 

 افتتاح برنامج )كفاءات واعدة في البحوث الشرعية(| 

مركز بحوث اللغة العربية ينظم ندوة علمية لطلبة الدراسات | 

 البحثيةالعليا بالجوانب 

عن )السموم  يقيم محاضرةمركز بحوث العلوم التطبيقية | 

         الكيمائية في املنزل( 

 شهر صفر

 29- 22صفحة 

م حملة توعوية |
ّ
كرس ي الزايدي ألمراض الروماتيزوم ينظ 

 بمناسبة اليوم العاملي اللتهاب املفاصل

املعلم محمد بن الدن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة  كرس ي |

 وادي مكة للتقنية

افتتاح برنامج تدريب طالب الدراسات العليا في مجال البحث | 

 العلمي

معالي مدير الجامعة يلتقي رئيس اللجنة العلمية بمجلس |

 منطقة مكة

 "عوة للمشاركة في مسابقة "تحدي رواد األعمالد|

 

 

 

 

 

 

عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في ضيافة األستاذ  فدو | 

 الدكتور زهير السباعي

معرض الشارقة الدولي  فيمشاركة عمادة البحث العلمي |  

 م2018للكتاب 

في املعرض الدولي للكتاب مشاركة عمادة البحث العلمي |  

 بالجزائر

بدء التسجيل في البرنامج التدريبي )تنمية مهارات البحث |

 العلمي(

 )آفاق تطوعية في البحوث العلمية(التسجيل في برنامج  | بدء

 ل األو شهر ربيع 

 37- 29صفحة 

مادة البحث العلمي تشارك في لقاء تطوير الدراسات ع| 

 والبحوث في مجال مكافحة الفساد

 في ملتقى رواد املستقبل  العلمي البحث عمادة مشاركة |

 50)ـ القرآني الدولي بجامعة أم القرى تشارك باملؤتمر  |
ً
( بحثا

 في الهدايات القرآنية
ً
 علميا

إحصائية التقديم على منح التعاون الدولي بجامعة أم القرى |

2018 

 ملناقشة التوصيات  |
ً
لجنة املعيار العاشر تعقد اجتماعا

 واألولويات لالعتماد املؤسس ي

كرس ي املعلم محمد بن الدن يدشن املخيم األول لـــ )تحدي  |

 رواد األعمال(

عمادة البحث العلمي تنظم محاضرة )نظرات في مناهج | 

 البحث العلمي وطرائقه(

كرس ي املعلم بن الدن لإلبداع وريادة األعمال يشارك في امللتقى |

 السعودي للشركات الناشئة

 "عمادة البحث العلمي تنظم ندوة "قضايا املرأة في القرآن |

لقاء علمي بعنوان "التطوع  تنظمعمادة البحث العلمي  |

 "والبحوث التربوية

معالي مدير الجامعة يدشن اإلصدار األول من مخرجات  |

 كرس ي الهدايات القرآنية

عمادة البحث العلمي تقيم برامج تدريبية بالتعاون مع كلية  |

 التصاميم

| مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث العلمي 

  Medical Literature Reviewيقيم محاضرة 

 األخبار



 ثانيالربيع شهر 

 41 - 37صفحة 

| عمادة البحث العلمي تجدد البيعة والوالء بمناسبة ذكرى 

 البيعة

 1439 – 1437إنجازات عمادة البحث العلمي  كتيبإصدار | 

 .هـ

 إلدارة التعليم | 
ً
 تطوعيا

ً
عمادة البحث العلمي تقدم برنامجا

 .بمكة املكرمة

 هـ 1440دليل عمادة البحث العلمي  | إصدار

امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة يشارك في  كرس ي|

 "33"الجنادرية 

عن البرامج التدريبية التي أقامتها عمادة البحث العلمي  تقرير| 

 واملراكز التابعة لها

البحث العلمي تنهئ صاحب السمو امللكي األمير بدر بن  عمادة |

 سلطان بن عبد العزيز

ة البحث العلمي تنهئ معالي الدكتور حمد بن محمد آل عماد |

 الشيخ

كراٍس بحثية ضمن جناح  عمادة البحث العلمي تشارك بثالث| 

 مارة منطقة مكة بالجنادريةأ

 جمادى األول شهر 

 50 - 41صفحة 

حلقة نقاش عن إسهامات علماء  نظمالبحث العلمي تعمادة | 

 املسلمين في علم املنطق

عمادة البحث العلمي تنظم حلقة نقاش حول إسهامات علماء | 

 املسلمين في علم املنطق

ألخالقيات البحث العلمي تعقد  يةاإلشرافاللجنة الدائمة  |

 جلستها )األولى(

 إعالن عن جائزة املحركات البحثية| 

عمادة البحث العلمي تنظم االجتماع التحضيري لورشة | 

 العقوبات البديلة

 ق غرس التطوعييبدء التسجيل في البرنامج الثاني لتأهيل فر | 

جامعة أم القرى و)مشروع تعظيم البلد الحرام( يبرمان | 

 اتفاقية تعاون في املجاالت البحثية

 الرقمية| مشاركة عمادة البحث العلمي في ملتقى املواطنة 

( ملعرض 50في الدورة الـ) العلمي البحث عمادة مشاركة| 

 القاهرة الدولي للكتاب

الدورات التدريبية ببرنامج تطوير مهارات البحث العلمي | 

 الصحي

مادة البحث العلمي وكلية الدعوة يستكمالن سلسلة دورات ع| 

 برنامج )كفاءات واعدة(

البحثية في الدراسات العليا( بدء التسجيل في برنامج )املهارات | 

 بعمادة البحث العلمي

( تطبيقات إلكترونية تحصد جوائز )مسابقة تحدى رواد 3)| 

 األعمال( لكرس ي بن الدن

 جمادى اآلخرشهر 

  - 50 صفحة 

افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الباحثين في الكلية | 

 الجامعية بالجموم

لورشة العقوبات البديلة تستعرض أعمالها لجنة اإلشرافية ال| 

 ومحاورها

 البحث بعمادة واملعمارية الهندسية العلوم بحوث ركزم |

 "الرقمية الصور  معالجة" ندوة يقدم العلمي

 للطالبات | ع
ً
 علميا

ً
مادة البحث العلمي تنظم برنامجا

 ( بمكة املكرمة61املوهوبات باملتوسطة )

البحثية في عمادة البحث العلمي إعالن تقديم االستشارات | 

 )شطر الطالبات(

كرس ي الزايدي يبدأ في إنشاء قاعدة بيانات ملرض ى الروماتيزم | 

 باململكة

 إعالن عن مسابقة التصميم الداخلي لبدروم قاعة الجوهرة| 

بدء التسجيل في برنامج تنمية املهارات البحثية في مجال | 

 التعليم اإلسالمي

 وسط القرى  أم بجامعة( البديلة العقوبات) ورشة افتتاح| 

 واملتخصصين الخبراء من واسعة مشاركة

 البديلة العقوبات ورشة في سطام بن العزيز عبد األمير كلمة| 

 )العقوبات البديلة( تختتم أعمالها بجامعة أم القرى | 

 إعالن تمديد فترة التسجيل في املحركات البحثية| 

 والعلوم الطب بحوث ومركز الصيدالنية العلوم بحوث مركز| 

 الثاني الطبي العلمي البحث يوم ينظمان الطبية

 

 

 

 

  



 

 

 

 التأثير العربي عاملم

   61   الصفحة

 

ائعة في كتابة الّرسائل 
ّ
ة البحثّية الش من األخطاء العلميَّ

 (٤العلمّية )

  62 – 61   الصفحة

 

اقع البحوث العلمية الدعوية ومعالجتها  للو

    63 – 62الصفحة 

 

 التميز في البحث العلمي.. تميٌز في األمانة العلمية

 63   الصفحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 هاتفك الجوال يعرفك!

     64 – 63   الصفحة

 

 الفجوة البحثية واإلضافة العلمية في البحوث التربوية

  66 – 65الصفحة   

 

 التدريسلبحث العلمي وعضو هيئة ا

 66   الصفحة

 
 

 تطبيق املنهج التاريخي في الدراسات النقدية

 67   الصفحة
 

 

  

 املقاالت



 

  

بن غالب األهدل  نعبد الرحمالدكتور   

الهندسة الكهربائية املساعد أستاذ   

 عميد عمادة البحث العلمي

dsrdean@uqu.edu.sa 

 

 
وصحبه  وعلى آلهوالصالة والسالم على نبي الهدى  ،”واملؤمنون وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله ” الحمد هلل القائل

 أما بعد أجمعين،

 

أن تصدر واحة البحث العلمي في عددها الثامن بعد انتهاء فترة رئاسة تحريرها  الرابعفيسر عمادة البحث العلمي للعام 

إصدارات الواحة السابقة وندعو هللا  من قبل الدكتورة نورة الفاروقي فلها وافر الشكر والتقدير على كل ما بذلته في

وواصلت املسيرة في إخراج الواحة في موعدها خدمة  ىورة دنيا باداود التي اتبعت الخطبالتوفيق والسداد لسعادة الدكت

 .للبحث العلمي والباحثين وذلك بتوثيق إنجازات العمادة في خالل ستة أشهر مضت

 

مال العمادة تشمل جميع وكاالتها ومراكزها وكراسيها البحثية والبرامج يسرنا أن نضع بين أيديكم سردا مختصرا ألع

التدريبية التي قدمتها وورش العمل التي استقطبت الباحثين من مختلف املجاالت وكان أبرز إنجازات عمادة البحث العلمي 

جتماعية في إمارة منطقة مكة املكرمة في الفترة املاضية "ورشة العقوبات البديلة: التي أقيمت بالتعاون مع لجنة التنمية اال 

برعاية كريمة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة سمو األمير خالد الفيصل وشارك فيها أصحاب 

 -.بإذن هللا-القرار و الباحثين  وأثمرت بتوصيات ميدانية لتطبيق العقوبات البديلة في مجلس القضاء األعلى ووزارة العدل 

 

املستفيدين  وأن يوفق، للقائمين عليهاسأله ان يعظم االجر واملثوبة أأسأل هللا ان يكتب التوفيق والنفع بهذه االعمال كما 

 .واملتلقين الستثمار ما حصلوه من معارف ومهارات في خدمة جامعتهم الغراء ووطنهم املعطاء

 

 والحمد هلل رب العاملين

 



 

 
 

  

  ودة دنيا بنت يوسف باداالدكتور 

املساعد علوم الحاسب اآللي أستاذ   

 ُمدير مركز بحوث العلوم الهندسية
ً
البحث العلميبعمادة واملعمارية  وكيلة  

dsrdes@uqu.edu.sa 

  

 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينبسم هللا الرحمن الرحيم 

 ... أما بعد

 أتقدم بالشكر لسعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور/ عبد الرحمن األهدل على ثقته بتكليفي رئيس تحرير 
ً
أوال

عدد زاخر باألخبار والفعاليات التي نظمتها الوكاالت نشرة واحة البحث العلمي ويسرني أن أقدم هذا العدد من الواحة وهو 

واملراكز البحثية التابعة لعمادة البحث العلمي بقيادة الزمالء والزميالت بالعمادة وبمشاركة كافة منسوبيها ومنسوباتها 

 .خالل الستة أشهر املاضية، وهو أول عدد أقوم باإلشراف عليه

 

شهر املاضية فتغطية ما تم إنجازه يعطي للقارئ والباحث بالجامعة وخارجها فيما يخص أخبار العمادة خالل الستة أ

فرصة لالطالع على نوعية النشاطات واملواضيع التي تم التطرق إليها، ويحفز إبداعه للمشاركة بالدورات التالية لهذه 

آثرنا أن نبقي على سياسة الواحة في الفعاليات، ويلهمه بأفكار جديدة تساهم في إثراء البيئة البحثية بجامعتنا الحبيبة. 

 تكون مواضيع املقاالت املنشورة مواضيع متخصصة ومتعمقة بمجال معين حتى نضمن وصولها 
ً
األعداد السابقة بأال

لجميع من له اهتمام بالبحث العلمي في أي تخصص كان، وحتى نتيح للباحثين في كافة الحقول االطالع عليها واالستفادة 

 ألن تصل الواحة بكل منها كل في مج
ً
اله، وتركنا ما هو متخصص منها للمجالت واملؤتمرات العلمية. ما هذا إال سعيا

 .محتوياتها من أخبار ومقاالت لجميع الباحثين بالجامعة وخارجها

 

لعلمي يتزامن إصدار هذا العدد من الواحة مع االحتفال بيوم املرأة العاملي، وبهذه املناسبة لم يُفت عمادة البحث ا

 مع رؤية 
ً
 2030االلتفات لهذا الشأن، ففعاليتنا القادمة بالعمادة بعنوان "ملتقى تمكين املرأة في البحث العلمي"، تماشيا

 من العمادة وقياداتها باملرأة الباحثة 
ً
والتي تسعى إلى تمكين املرأة في شتى املجاالت. وعليه سيتم إطالق هذا امللتقى اهتماما

ناقشة واقعها والتحديات التي تواجهها، وإلقاء الضوء على إنجازاتها وإسهاماتها في البحث العلمي. وإلتاحة الفرصة مل

 .وباسمي وباسم أعضاء هيئة تحرير الواحة نتطلع لتمثيل أكبر للمرأة الباحثة في أخبارنا في األعداد القادمة

 

 باسمي وباسم أعضاء هيئة التحرير فإنه يسعدنا أن نستقبل 
ً
أي مقترحات أو تحسينات حتى تكون نشرة واحة وأخيرا

البحث العلمي بحق واحة للباحثين بجامعة أم القرى لالطالع على نتاج حراك بحثي ساهموا به. ونعدكم بالجديد في األعداد 

 .القادمة إن شاء هللا

 

 د. ُدنيا يوسف باداود

 رئيس التحرير                                                                                                                                                                                



 العلمي البحث بعمادة اإلدارية والتكليفات التعيينات |

  

 هـ 05/03/1٤٤0

 د. علي بن عبده بن حسين صيقل

 ُمدير مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة

 .البحث العلمي 

 هـ 29/01/1٤٤0

 أ.د. أحمد بن محمد بن أحمد عش ي

  وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات

 واملراكز البحثية

 ه 09/02/1٤٤0

 د. دنيا بنت يوسف بن محمد باداود

 ُمدير مركز بحوث العلوم الهندسية
ً
  وكيلة

 واملعمارية بعمادة البحث العلمي

 هـ 10/01/1٤٤0

 د. شرف بن عزت شرف 

   مدير مركز بحوث العلوم الصيدلية بعمادة

 البحث العلمي

 هـ 26/03/1٤٤0

 بنت صالح املالكي د. زكية

 ُمدير مركز بحوث التعليم اإلسالمي بعمادة       
ً
 وكيلة

 البحث العلمي 

 هـ 1٤٤0/03/0٤

 د. عبد اإلله بن أحمد بن علي الغامدي

 وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي العلمية

هـ ٤01٤ /0٤/  10  

بن محمد بن عايض آل تميم عبد هللا د.  

  العلميعمادة البحث وكيل 

هـ ٤01٤ /0٤/  10  

عبد هللا بن مصطفى بن محمد الشنقيطي د.  

   مدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها بعمادة 

 البحث العلمي

 

 هـ 05/1٤٤0/0٤

 معتوقة بنت محمد بن عالء الدين أبو النجا د. 

 ُمدير مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث 
ً
وكيلة

 العلمي  

 هـ 22/05/1٤٤0

 هنادي بنت محمد بن حسين بحيري د. 

 
ً
عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد وكيلة

 األكاديمي
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 هـ1440 /01/01

العلمي )اإلصدار صدور نشرة واحة البحث 

 السابع(

يسر عمادة البحث العلمي أن نضع بين أيديكم اإلصدار السابع 

لواحة البحث العلمي ليتوافق إصدارها مع مستهل العام الدراس ي 

 الجديد، فكل عام وأنتم بخير.

على الرغم من قصر مدتها -احتوت هذه النشرة نصف السنوية 

أحداث ذات بصمة مميزه في على  –إذ تخللتها اإلجازة الصيفية 

 الحراك البحثي في جامعة أم القرى، تتلخص في التالي:

  اإلعالن وإجراءات القبول في برنامج منح ما بعد

الدكتوراه الذي أطلقه مكتب البحث والتطوير بوزارة 

التعليم، وقد تطلب العديد من اللقاءات واالجتماعات 

ي التنظيمية، حيث حصلت الجامعة على ست منح ف

تخصصين: علوم البيانات التطبيقية واألمراض 

عدية.
ُ
 امل

  مواصلة العمادة في تنفيذ مبادرة تطوير املوارد

والقدرات البشرية في البحث العلمي للفصل الثاني 

 واملدعومة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التعليم.

  ،إقامة معرض "النوازل الفقهية" على مدار ثالثة أيام

كز بحوث الدراسات اإلسالمية، والذي نظمه مر 

بالتعاون مع قسم الشريعة اإلسالمية في شطر 

 الطالبات.

  إقامة يوم البحث العلمي للكليات الطبية، والذي

أشرف عليه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية في 

 شطر الطالبات.

  تدشين منحة "دارس" والتي تم إطالقها في بداية

لطالب الدراسات  الفصل الحالي لدعم الحراك البحثي

 العليا في مرحلتي املاجستير والدكتوراه.

  دعم أربعة مشاريع بحثية لكرس ي املعلم بن الدن لريادة

األعمال، وتعيين مستشارة للكرس ي من جامعة 

 أمريكية.

  نشر القواعد املنظمة ألخالقيات البحث العلمي في

 جامعة أم القرى.

اض ي على تقييم هذا وقد حرصت العمادة في أواخر الفصل امل

أعمالها ومعرفة رأي املستفيدين لتجويد الخدمات، وتقديم ما 

يساعد على رقي البحث العلمي والباحثين في جامعتنا الحبيبة، 

ويسرها أن تضع بين أيديكم في هذا العدد نتائج مدى رضا 

 املستفيدين عن أعمال العمادة.

العام  وتواصل العمادة تقديم خدماتها، ويسرها أن يكون هذا

 بالجديد والنافع للباحثين والباحثات لالرتقاء بالبحث 
ً
مليئا

 العلمي وجودته في جامعتنا القديرة.

 للتصفح

 اضغط على هذا الرابط

 هـ1440/  01/  03

بدء التسجيل في ورشة البرنامج التعريفي 

 التدريبي بمنحة )دارس(  

 هـ1440/  01/  07

عمادة البحث العلمي تحدد القواعد املنظمة  

 ألخالقيات البحث العلمي
حددت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى القواعد املنظمة 

ألخالقيات البحث العلمي واملعتمدة بناًء على عدد من لوائح 

الجامعات الكبرى، وقد خضعت القواعد للتحكيم الداخلي 

والخارجي واإلقرار من املجلس العلمي بعد إجراء العديد من 

رف عليها في النزاهة التعديالت عليها للتوافق مع األطر املتعا

جنة  توقام .البحثيةالبحثية باملؤسسات األكاديمية والكيانات 
ّ
الل

وائح 
ّ
 على العديد من الل

ً
فة بوضع هذه القواعد اعتمادا

ّ
املكل

ّية واإلقليمّية والعاملّية، وأفادت 
ّ
 الجامعّية لكبرى الجامعات املحل

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/new/الواحة%20-%20الإصدار%20السابع.pdf
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اعتمدت بشكل منها إفادات عاضدتها في وضع هذا الّتصّور. وقد 

ئحة األخالقّية للبحث العلمّي في جامعة امللك سعود 
ّ

كبير على الال

جنة بأّن الجامعتين  -طّيب هللا ثراه  -
ّ
 –وذلك إيماًنا من أعضاء الل

ة أخالقّية بحثية  -امللك سعود وأّم القرى 
ّ
تعمالن تحت مظل

مة ألخالقّيات البحث   
ّ
واحدة. وقد انتظمت هذه القواعد املنظ

لمّي في خمس عشرة ماّدة تجمعها عناوين شّتى ذكرت مفّصلة الع

هنا، وجاء تحت كّل ماّدة من هذه املواّد مجموعة من القواعد أو 

جنة االطالع 
ّ
تي تناسب كّل ماّدة أو قاعدة وفق ما أتيح لل

ّ
البنود ال

ئحة بنماذج 
ّ

عليه من لوائح الجامعات، ثّم ذّيلت هذه الال

يق أو الّتعديل، وأخيًرا قائمة بأهّم املراجع استرشادّية قابلة للّتطب

جنة إليها. ويمكننا اإلشارة هنا على 
ّ
تي عادت الل

ّ
العربّية واألجنبّية ال

 :عجالة ألهّم هذه القواعد؛ منها

  مة ألخالقّيات  
ّ
اإلطار العاّم لتطبيق القواعد املنظ

 .البحث العلميّ 

  ّمة ألخالقّيات البحث العلمي  
ّ
 .ماهّية القيم املنظ

 توضيح التزامات الجامعة نحو منسوبيها. 

  وكذلك وضع مواثيق أخالقّية للّسادة األساتذة

ب 
ّ

مي البحوث ومشرفي الّرسائل العلمّية، وطال
ّ
ومحك

   .الّدراسات العليا والباحثين

  ولم تغفل القواعد الحديث عن بنود أخالقّيات امللكّية

يوان الفكرّية، وأخالقّيات البحوث على اإلنسان والح

شر األكاديمّي، 
ّ
والّنبات، ومجال البيئة، وأخالقّيات الن

واملمارسات األخالقّية إلجراءات البحث العلمّي، 

وختمتها بالحديث عن املسائالت والجزاءات الّتي تقع 

على من يخالف أو لم يلتزم باملواثيق األخالقّية 

 .البحثّية
 

تي تشهدها 
ّ
ويأتي ذلك انسجاًما مع اإلطار العاّم والّتوّجهات ال

، 2030مملكتنا الحبيبة وال سّيما بعد طرح مبادرتّي رؤية اململكة 

تي تهدف إلى إحداث نقلة نوعّية 2020وبرنامج الّتحّول الوطنّي 
ّ
، ال

على جميع املستويات والقطاعات، ويأتي على رأسها قطاع الّتعليم 

مه؛ لالرتقاء بمثل وارتباطه 
ّ
تي تنظ

ّ
بمجموعة املبادئ األخالقّية ال

بالذكر أن وكالة الجامعة  رالفاعلة. الجديهذا املنظومة الحيوّية 

للدراسات العليا والبحث العلمي تعمل على تفعيل العمل 

بالقواعد عن طريق إنشاء اللجان املتخصصة في مختلف املجاالت 

 اهة البحثية.والتي ترتبط باللجنة العليا للنز 

 

 

 

 

 
 

 

 

 هـ1440/  01/  14

 (88تهنئة العمادة بمناسبة اليوم الوطني )

لتأسيس اململكة العربية السعودية تتقدم  88بمناسبة الذكري 

عمادة البحث العلمي وكافة منسوبيها بالتهنئة للقيادة الحكيمة 

 والشعب السعودي بهذه املناسبة.

 هـ1440/  01/  14

ينظم اللقاء السابع ألمراض كرس ي الزايدي 

 املفاصل والروماتيزم
 

 

كرس ي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث  نظم

أمراض املفاصل والروماتيزم بجامعة أم القرى امللتقى العلمي 

السابع ألمراض املفاصل والروماتيزم، ضمن فعاليات مؤتمر 

ألمراض الروماتيزم، جمعية الروماتيزم اإلماراتية بالكلية األمريكية 

مشارك ما بين طلبة  100وحضر اللقاء نحو .وذلك بمدينة دبي

طب وأطباء مقيمين وأخصائيين واستشاريين، وشملت املادة 

العلمية التي احتواها امللتقى على محاضرات تفاعلية وحلقات 

عمل تدريبية على مهارات الكشف السريري اللتهابات املفاصل، 

ريرية عملية وكيفية التعامل معها وكذلك دراسة حاالت س

وقد شاركت كلية الطب بالجامعة في هذا امللتقى بعدد .وعالجها

 من طلبتها، ويأتي هذا اللقاء من األهداف التي  8من أساتذتها و
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يسعى كرس ي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث 

 العلميأمراض املفاصل والروماتيزم لتحقيقها في جوانب البحث 

واملشاركات العلمية من خالل اللقاءات والندوات التي يعقدها 

 .على املستوى املحلي والدولي

 هـ1440/  01 /15

عميد البحث العلمي يبحث مجاالت التعاون مع 

 رف على مشروع تعظيم البلد الحراماملش
 

في إطار سعي عمادة البحث العلمي لبناء الشراكات البحثية مع 

الجهات الوطنية؛ من أجل تكامل الجهود للوصول إلى أفضل 

، فقد استقبلت العمادة 2030النتائج التي تحقق رؤية اململكة 

هـ سعادة املشرف العام على 1440محرم  10يوم الخميس 

تور طالل بن مشروع تعظيم البلد الحرام فضيلة الشيخ الدك

محمد أبو النور، وكان في استقباله سعادة عميد البحث العلمي 

الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل، وذلك بحضور وكيل 

العمادة للكراس ي العلمية فضيلة األستاذ الدكتور عبدالوهاب بن 

عبدهللا الرسيني، ووكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكز 

الدكتور أحمد بن محمد عش ي، ووكيلة البحثية سعادة األستاذ 

العمادة للتطوير والجودة سعادة الدكتورة هنادي بنت محمد 

 بحيري، ومستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات ووكيلة مركز 

بحوث اللغة العربية وآدابها سعادة الدكتورة هيفاء بنت عثمان 

ذة فدا، ووكيلة مركز بحوث الدراسات اإلسالمية سعادة األستا

الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني، وسعادة األستاذ عبدالعزيز 

بن محمد ميمني مدير إدارة التنسيق واملتابعة بمشروع تعظيم 

البلد الحرام، وسعادة األستاذة منال بنت عبدهللا الجابري مديرة 

وفي بداية اللقاء .برنامج هاجر التابع ملشروع تعظيم البلد الحرام

لبحث العلمي بفضيلة الشيخ الدكتور طالل رحب سعادة عميد ا

أبو النور، ثم نوقشت أوجه التعاون البحثي والعلمي بين عمادة 

البحث العلمي واملراكز البحثية التي تتبع لها، ومشروع تعظيم 

البلد الحرام، والتي تصب في خدمة مكة املكرمة وأهلها وزوار بيت 

حثي والعلمي مع وأبدى استعداد العمادة بالتعاون الب.الحرام

مشروع تعظيم البلد الحرام بما يحقق أهداف عمادة البحث 

ومشروع التعظيم في إبراز الدور القيادي والريادي للبلد الحرام، 

كما أبدى فضيلة املشرف العام على تعظيم البلد الحرام سروره 

بإتاحة هذه الفرصة للمشروع في االجتماع بقيادات عمادة البحث 

وجه التعاون العلمي والبحثي بما يخدم هذه األرض العلمي لبحث أ

محمد صلى هللا  -املباركة التي اختصها هللا برسالة خاتم األنبياء 

عليه وسلم، وتفعيل ذلك من خالل الكوادر العلمية الكبيرة التي 

كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لسعادة الدكتور .تنتمي للجامعة

ذه الفرصة للمشروع ليعرض عبد الرحمن األهدل على إتاحته ه

تطلعاته البحثية والتي يأمل أن تتبناها جامعة أم القرى من خالل 

عمادة البحث العلمي واملراكز البحثية التابعة لها، كما اختص 

بالشكر مركز بحوث الدراسات اإلسالمية الذي نسق لهذا اللقاء 

ادة كما قدم وكيل العم.لتبادل األفكار والرؤى ملثل هذا التعاون 

للكراس ي البحثية فضيلة األستاذ الدكتور عبد الوهاب الرسيني 

نبذة مختصرة عن فكرة الكراس ي البحثية ومميزات تقديم 

بعد ذلك بحث .األبحاث والدراسات واملشاريع البحثية من خاللها

الجانبان سبل وآليات تفعيل التعاون بين العمادة واملشروع في 

لبيئة املكية وما يتعلق بها من تقديم دراسات بحثية تركز على ا

 .جوانب
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 هـ1440 /01 /16

بدء التسجيل في برنامج )تطوير مهارات الباحثين 

  ألعضاء هيئة التدريس(
بدء التسجيل في برنامج )تطوير مهارات الباحثين ألعضاء هيئة  

 التدريس(

 هـ1440/  01 /22

عمادة البحث العلمي تنظم ندوة علمية بعنوان " 

في املنافذ البحثية  2030الرؤية الوطنية أبعاد 

بجامعة أم القرى" بمناسبة االحتفال الوطني 

(88) 
أقامت عمادة البحث العلمي ندوة بعنوان " أبعاد الرؤية الوطنية 

في املنافذ البحثية بجامعة أم القرى" بمناسبة االحتفال  2030

ال الوطني للذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد اململكة على شر 
ُ
ف ك

من وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي د. ثامر 

الحربي و سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة 

الخولي و بمشاركة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات سعادة 

الدكتورة هالة العامودي و بحضور عدد من وكيالت العمادات و 

دريس و املوظفات و الطالبات كان املعاهد و عضوات هيئة الت

ذلك في تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم األثنين املوافق 

قدمت الندوة األستاذة غيداء ديري باحث علمي   . هـ21-01-1440

مساعد بعمادة البحث العلمي معبرة عن مكانة اليوم الوطني 

ما  السعودي بقلب كل مواطن ومشيرة إلى أن منافذ البحث العلمي

ستثمر فيها الرؤية لُتثمر فيها األبعاد لتحقيق الرقي 
ُ
هي إال حقول ت

والتقدم. ومن ثم ألقت سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات 

الدكتورة سارة الخولي كلمه معبرة فيها عن أن هذه الندوة تأتي 

 من عمادة البحث العلمي ومنسوبيها باالحتفال 
ً
وفاًء وتقديرا

لثامن والثمانين كما ثمنت دور معالي مدير باليوم الوطني ا

الجامعة أ.د عبد هللا بافيل لدعم البحث العلمي بجامعة أم القرى. 

تال ذلك كلمة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

سعادة الدكتور ثامر الحربي ألقتها بالنيابة عنه سعادة الدكتورة 

 هنادي بحيري وكيلة عمادة البحث العلمي 
ً
للتطوير والجودة مهنئا

 إلى 
ً
فيها اململكة بحكومتها ومواطنيها بذكرى اليوم الوطني ومشيرا

أهمية البحث العلمي في التقدم والرقي لبناء مجتمع املعرفة 

 بأن الجامعة تنهج النهج املحقق لرؤية 
ً
  2030ومؤكدا

ً
وشاكرا

ثم انطلقت فعاليات الندوة  .الحكومة الرشيدة لدعمها املتواصل

العلمية، حيث قدمت األستاذة خلود الصاعدي من شركة وادي 

 متحدثة فيه عن "احتضان وتسريع األعمال في 
ً
مكة التقنية عرضا

الرؤية الوطنية" وأهمية االستثمار في الشباب الواعد وتهيئته 

كجيل تقني بتطلعات عاملية مؤكدة على أهمية التوجه الى تنوع 

ت الحاضنات واملسرعات إليجاد شركات ناشئة في مختلف مجاال 

الخدمات. كما شاركت بعد ذلك سعادة وكيلة عمادة الدراسات 

العليا الدكتورة ميسون البنيان متحدثة عن مساهمة الدراسات 

من استحداث وتطوير  2030العليا في تحقيق الرؤية الوطنية 

ت سوق العمل برامج الدراسات العليا بما يتوافق مع احتياجا
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ورفع جودة الدراسات العليا مؤكده ان جامعة ام القرى تسعى 

 
ً
قدمت بعد ذلك   .لتكون ضمن أفضل مئتي جامعة مصنفة عامليا

سعادة وكيلة عميد معهد االبداع وريادة األعمال الدكتورة نجوى 

 بعنوان "براءات االختراع واملشاريع الريادية 
ً
 سمرقندي عرضا

"، تضمن حديثها عدة محاور أهمها دور  2030لتحقيق رؤية 

براءات االختراع وقيمتها في تعزيز االقتصاد وكيفية تحفيز 

 املخترعين ورواد األعمال على تحويل األفكار إلى مشاريع ريادية 

واختتمت باإلشارة الى ما حققت اململكة من قفزات هائلة في هذا 

 بعنوان "دور معهد
ً
 متميزا

ً
البحوث  املجال. تال ذلك عرضا

والدراسات االستشارية في بناء اقتصاد املعرفة لتحققي رؤية 

قدمته سعادة الدكتورة نورة الفاروقي وكيلة عميد معهد  2030"

البحوث والدراسات االستشارية حيث اشارت إلى أهم إنجازات 

االستشارية  والدراسات والخدماتاملعهد في مجال الدعم املنهي 

. كما قدمتا 2020 ستهدفات بحلول وامل 2018-2017خالل عام 

مليباري من عمادة  واألستاذة افراحكال من األستاذة سارة محمد 

 بعنوان قواعد املعلومات الرقمية في ظل 
ً
شؤون املكتبات عرضا

. تم عرض موائمة األهداف االستراتيجية لعمادة 2030رؤية 

الرقمية التي تواكب مؤشرات  ومصادر املعلوماتشؤون املكتبات 

البحثية في ظل رؤية اململكة  توتوجه األولوياالتصنيفات العاملية 

اختتمت .()وطن طموح/ اقتصاد مزدهر/ مجتمع حيوي  2030

الندوة سعادة الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عمادة البحث 

العلمي للجودة والتطوير بحديث عن املستهدفات للمراكز 

مية دعم األبحاث البحثية في الرؤية الوطنية حيث أشارت إلى أه

الوطنية وتطوير منتجاتها مع التركيز على أهمية إقامة الشراكات 

الى تقديم  والخاصة للوصول واالتفاقيات مع الجهات الحكومية 

تتقدم   .واالرتقاء بهخدمات تساهم في حيوية املجتمع وازدهاره 

عمادة البحث العلمي بوافر الشكر والتقدير لجميع املنظمات 

البحث العلمي في  في الندوة التي هدفت إلبراز منظومة واملشاركات

 الوطنية.الجامعة وتوجهاتها لتحقيق الرؤية 
 

 هـ1440/  01 /23

بدء التسجيل في البرنامج األول لتأهيل فريق  

 غرس التطوعي
 

 

 بدء التسجيل في البرنامج األول لتأهيل فريق غرس 

  التطوعي 

 هـ 23/01/1440

)كفاءات واعدة في البحوث افتتاح برنامج 

 الشرعية(
افتتحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت 

عمر الخولي البرنامج التدريب البحثي لطالبات الدراسات العليا 

الشرعية؛ والذي نظمته عمادة البحث العلمي، بالتعاون مع مركز 

بقاعة  هـ،1440/1/23بحوث الدراسات اإلسالمية، اليوم األربعاء 

أبو العال، في مقر الطالبات، بحضور سعادة عميدة الدراسات 

الجامعية للطالبات الدكتورة هاله بنت سعيد العمودي، وعدد 

من عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا، وكان في 

استقبالهن وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة 

رة أفنان بنت محمد تلمساني، البحث العلمي األستاذ الدكتو 

ووكيلة كلية الدعوة للتدريب وخدمة املجتمع الدكتورة سلمى 

وقد بدأ البرنامج بافتتاحية ترحيبية  .بنت داوود باداوود

 بالحضور، ثم بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة وكيلة شؤون 

الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي؛ والتي أشارت فيها إلى 

 ألهداف الجامعة واستراتيجياتها 
ً
عد تحقيقا

ُ
أن مثل هذه البرامج ت

التي انتهجتها في مسيرتها التطويرية للتعليم الجامعي والبحث 
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م. تلتها كلمة سعادة الدكتورة هنادي بنت 2030العلمي وفق رؤية 

عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة  محمد بحيري وكيلة

واالعتماد األكاديمي ألقتها بالنيابة الدكتورة هيفاء بنت عثمان 

تم  دوق .وآدابهافدا وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية 

استعراض البرنامج وأهدافه ومفهومه للحضور، وما سيتم على 

كريم وكيلة واختتم البرنامج بت .أثره من دورات تدريبية مستقبلية

الدراسات الجامعية لشؤون الطالبات الدكتورة سارة بنت عمر 

الخولي، والتي شكرت بدورها معالي مدير الجامعة األستاذ 

الدكتور عبد هللا بن عمر بافيل على دعمة للبحث العلمي 

بالجامعة، والشكر موصول لكافة القائمين على هذا البرنامج، 

نامج نفعه ويحقق أهدافه، كما سائلة املولى أن يؤتي هذا البر 

رمت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت 
ُ
ك

سعيد العمودي، وفي الختام تم تقطيع قالب الكيك الذي رسم 

 عليه ألوان شعار البرنامج.

 

 هـ1440/  01 /24

مركز بحوث اللغة العربية ينظم ندوة علمية 

 البحثيةلطلبة الدراسات العليا بالجوانب 
نظم مركز بحوث اللغة العربية بعمادة البحث العلمي، ندوة 

إعداد الخطة علمية لطالب وطالبات الدراسات العليا بعنوان: "

التي قدمها عضو هيئة البحثية لرسائل املاجستير والدكتوراه"، 

التدريس بكلية اللغة العربية وآدابها الدكتور طارق بن محمد 

احتفاالت كلية اللغة العربية باملدينة النجار، وذلك بقاعة 

وأكد الدكتور طارق النجار أن الخطة .الجامعية بالعابدية

البحثية تقدم الخطوات التفصيلية التي سيتبعها الباحث في 

بحثه، والتي تعد بمثابة الخارطة التفصيلية للرسالة العلمية التي 

 بها حتى تتسميسير عليها البحث، والتي يجب على الباحث االلتزام 

واستعرض املراحل التي تسبق إعداد .دراسته باملوضوعية العلمية

خطة البحث واملتمثلة في تحديد املوضوع املراد بحثه، وقراءة 

الدراسات السابقة، واستشارة األساتذة املتخصصين بحكم 

خبرتهم املتراكمة، واطالعهم الدائم على الجديد من بحوث، 

والندوات العلمية في التخصص الدقيق،  ومشاركاتهم في املؤتمرات

وتحديد األهداف العامة والجزئية للبحث، واختيار منهج البحث 

املناسب لطبيعة موضوعة، وكذلك تحديد مصادر البحث 

كما أستعرض الدكتور طارق النجار عناصر الخطة .ومراجعه

البحثية واملتمثلة على عنوان البحث، واملقدمة والذي يعرض 
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احث أهمية مشكلة بحثه، ومدى حاجة البحث العلمي خاللها الب

إليها، والدراسات السابقة التي تناولت املوضوع بالبحث وخلت من 

معالجة مشكلة بحثه، وتحديد أهداف الدراسة؛ والتي تعد 

 الترجمة اإلجرائية لحل مشكلة البحث.
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1440/  01 /29

حاضرة قيم ميمركز بحوث العلوم التطبيقية 

  )السموم الكيمائية في املنزل( عن

محاضرة عن: تقيم عوة مركز بحوث العلوم التطبيقية د

 املنزل( )السموم الكيمائية في

 هـ1440/  02 /12

م حملة 
ّ
كرس ي الزايدي ألمراض الروماتيزوم ينظ 

 توعوية بمناسبة اليوم العاملي اللتهاب املفاصل
 

م كرس ي الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل 
َّ
والروماتيزم التابع نظ

لكلية الطب بجامعة أم القرى حملة توعوية بمناسبة اليوم 

العاملي اللتهاب املفاصل، بمجمع مكة مول، بمشاركة طالب 

وطالبات الدفعة الثالثة بكلية الطب، وعدد من املهتمين بالجانب 

وهدفت الحملة إلى توعية وتثقيف أفراد املجتمع، .الصحي

املسؤولية املجتمعية تجاه املجتمع، وكذلك رفع واملساهمة في 

  .الوعي الصحي بين أفراد املجتمع، للتعريف باألمراض الروماتيزمية

د املنسق العلمي بكرس ي الزايدي الدكتور وليد بن عبد الرب 
َّ
وأك

حافظ على ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات لرفع الوعي الصحي 

عرفة املرض ى بأعراض هذه بين أفراد املجتمع، مما يساعد في م

 ،
ً
األمراض، وأخذ االستشارة الطبية لتشخيصها وعالجها مبكرا

 بأن أعراض أمراض املفاصل أصبحت لدى جميع فئات 
ً
مضيفا

 من الزوار .املجتمع
ً
 كثيفا

ً
ُيذكر أن الفعالية شهدت حضورا

واملهتمين؛ والذين أبدوا إعجابهم باألركان املصاحبة للحملة 

شاريع بكرس ي الزايدي الدكتور أوس الحازمي، بإشراف مدير امل

بمشاركة مجموعة من طالب وطالبات السنة الثالثة بكلية الطب؛ 

الذين قاموا بتثقيف وتوعية الزوار بهذا املرض، كما صاحب 

الحملة وجود عيادات للفحص املبكر تحت إشراف أطباء 

ة استشاريين في أمراض املفاصل والروماتيزم، وركن خاص باألشع

الصوتية لتشخيص ومتابعة بعض أمراض املفاصل والروماتيد، 

 كشف لألطفال املصابين باألمراض الروماتيزمية. .وكذلك
 

 هـ1440/  02 /13

كرس ي املعلم محمد بن الدن يوقع مذكرة تفاهم 

 مع شركة وادي مكة للتقنية
 لتحقيق أهدافه في دعم بيئة االبتكار وريادة األعمال في 

ً
سعيا

اململكة العربية السعودية؛ قام كرس ي املعلم محمد بن الدن 

لإلبداع وريادة األعمال بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة وادي مكة 

للتقنية، حيث قام سعادة أستاذ الكرس ي الدكتور محمود إبراهيم 

فالتة بتوقيع املذكرة مع الرئيس التنفيذي لشركة وادي مكة 

مد عالف، وذلك بحضور للتقنية سعادة الدكتور فيصل أح

املشرف العام على امللتقى السعودي للشركات الناشئة سعادة 

وتأتي هذه االتفاقية لتتيح للطرفين  .الدكتور طالل املغربي

إمكانية التعاون للقيام بأبحاث تطبيقية ولقاءات علمية وعدة 

أنشطة مختلفة تهدف إلى تعزيز منظومة ريادة األعمال في 

ي  هذا وكانت .اململكة العربية السعودية بشكل عامالجامعة، وف 

باكورة التعاون بين الطرفين من خالل اإلعالن عن جلسة بحثية 

 خاصة بريادة األعمال برعاية الكرس ي، وذلك ضمن فعاليات 
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امللتقى السعودي الثاني للشركات الناشئة الذي تنظمه شركة 

ضمن عدة .الجدير بالذكر أن هذه االتفاقية تأتي وادي مكة 

أنشطة يقوم بها كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة 

األعمال للمشاركة في تنمية قطاع ريادة األعمال في اململكة العربية 

 مع رؤية اململكة 
ً
، وذلك عبر نشر أبحاث 2030السعودية تماشيا

وتنظيم لقاءات علمية تناقش أبرز القضايا املحلية والعاملية ذات 

 العالقة.

 

 هـ1440 /02 /14

افتتاح برنامج تدريب طالب الدراسات العليا في 

 مجال البحث العلمي
 

نظمت عمادة البحث العلمي، بالتعاون مع عمادة الدراسات 

 يهدف إلى تأهيل وإعداد الكفايات العلمية 
ً
 تدريبيا

ً
العليا، برنامجا

املتخصصة في مجاالت البحث العلمي املختلفة من طالب 

ليا، وتشجيعهم على مسايرة التقدم السريع للعلم الدراسات الع

والتقنية، وتحفيزهم على النشر العلمي املتميز، ومساعدتهم على 

اختيار أوعية النشر املرموقة في تخصصاتهم، والرد على انتقادات 

املحكمين الدوليين، وغيرها من املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث 

 14وقد افتتح البرنامج يوم الثالثاء املوافق   .في املجالت العاملية

 سعادة عميد الدراسات 1440صفر 
ً
 هـ، الساعة التاسعة صباحا

 بالطالب والطالبات، 
ً
العليا الدكتور سعيد الحارثي، مرحبا

 أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية والذي تقيمه 
ً
موضحا

ب في املهارات العمادة للعام الثاني على التوالي ملساعدة الطال 

البحثية، السيما أن مرحلة اختيار املوضوع وكتابة البحث تتطلب 

املعرفة بأخالقيات البحث العلمي واملواضيع التي تتوافق مع رؤية 

وقد استهل .، واختيار أوعية النشر العلمية املحكمة2030اململكة 

البرنامج بدورة قدمها سعادة وكيل عمادة الدراسات العليا 

غسان عبد العزيز املحمود، بعنوان )توجيه الرسائل  الدكتور 

العلمية واملشاريع البحثية في الدراسات العليا في إمكانية تحقيق 

(، عرض فيها ألهم مكونات الرؤية، وكيفية 2030رؤية اململكة 

املواءمة بين األغراض البحثية واختيار املواضيع وبين تلبية 

األداء املستهدفة في  االحتياجات الوطنية، وتحقيق مؤشرات

الرؤية الوطنية، واستمع سعادته إلى مداخالت الطالب والطالبات 

وتجاربهم، وأجاب على استفساراتهم حول اختيار املواضيع 

 ..واملنهجيات في مختلف التخصصات
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 هـ1440/  02 /16

معالي مدير الجامعة يلتقي رئيس اللجنة العلمية 

 بمجلس منطقة مكة

بن  عبد هللاالتقى معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور 

م، بمكتبه باملدينة 2018أكتوبر  25عمر بافيل، يوم الخميس 

الجامعية بالعابدية، عضو مجلس منطقة مكة املكرمة ورئيس 

اللجنة العلمية األستاذ الدكتور هاشم بن بكر حريري، بحضور 

عبد أحمد عش ي، والدكتور وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور 

عيدروس مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية بعمادة  يالهاد

البحث العلمي.   جرى خالل اللقاء بحث تفعيل اتفاقية الشراكة 

بين الجامعة واللجنة العلمية باملجلس، إضافة إلى التعاون في 

املجاالت البحثية واألكاديمية، ومناقشة ترتيبات وإجراءات 

رشة عمل "العقوبات البديلة"، التي ستنفذ بالجامعة ومحاور و 

ورحب معالي مدير الثاني من العام الجاري.  خالل شهر جمادى

بن عمر بافيل، بالتعاون مع  عبد هللاالجامعة األستاذ الدكتور 

كافة الجهات والقطاعات، واالستفادة من خبرات الجامعة 

م، ويحقق 2030العلمية واألكاديمية بما يتواكب مع رؤية اململكة 

جهته قدم عضو  نهللا. محفظها  -تطلعات القيادة الرشيدة 

مجلس منطقة مكة املكرمة رئيس اللجنة العلمية باملجلس 

حريري شكره وتقديره ملعالي مدير  ر هاشمالدكتو األستاذ 

 
ً
الجامعة على هذا التعاون البناء بين الجامعة واملجلس، مضيفا

أن اللجنة العلمية بمجلس منطقة مكة املكرمة لديها العديد من 

البرامج والفعاليات التي تعمل على تنفيذها بما يتواكب مع رؤية 

 .2030اململكة 

 

 

 

 

 هـ1440/  02 /19

مشاركة في مسابقة "تحدي رواد دعوة لل

 األعمال"
 

يسر كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال، 

وبالتعاون مع شركة وادي مكة للتقنية، دعوة جميع طالب 

وطالبات كلية ادارة االعمال بجامعة أم القرى للمشاركة في 

للتسجيل، يرجى زيارة صفحة  "مسابقة "تحدي رواد األعمال

كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال وتعبئة 

 التالي:نموذجي التسجيل عبر الرابط 

https//uqu.edu.sa/binladinie/59411 … 

تهدف املسابقة الى نشر ثقافة ريادة األعمال بين الطالب 

املستقبل عبر والطالبات، وتهيئتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين في 

 تقديم ورش عمل مكثفة لتزويدهم باملعرفة واملهارات الالزمة.
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 هـ1440/  02 /21

وفد عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في 

 ضيافة األستاذ الدكتور زهير السباعي
 

 

قام األستاذ الدكتور زهير السباعي، باستضافة عميد عمادة 

الرحمن األهدل، ووكيل عمادة البحث العلمي الدكتور عبد 

البحث العلمي للمراكز واملجموعات البحثية الدكتور أحمد 

عش ي، ووكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية الدكتور 

عبد اإلله الغامدي، والدكتور أحمد بابلغيث، وقد جرى خالل 

اللقاء بحث وتشجيع نشر التوعية الصحية، وتثقيف املجتمع 

والتقنية املتاحة، وانتهى االجتماع في تمام  ،طويريةوالت ،بأهميتها

 .االثانية عشرة والنصف صباًح 

 

 هـ1440/  02 /23

في معرض  مشاركة عمادة البحث العلمي

 م2018الشارقة الدولي للكتاب 
تشارك جامعة أم القرى، في معرض الشارقة الدولي للكتاب 

 /10م، إلى 2018 /10 /31م، الذي يقام خالل الفترة من 2018

م، وتأتي مشاركة الجامعة لعرض اإلنتاج العلمي 2018 /11

املنشور، ومجموعة من إصدارات الكراس ي البحثية واملجالت 

العلمية، وللتعريف بدور الجامعة البارز في مجال البحث العلمي 

افتتح جناح الجامعة معالي القنصل .وإحياء التراث اإلسالمي

بية املتحدة األستاذ عبد الهادي بن السعودي باإلمارات العر 

محمد الشافي، بحضور امللحق الثقافي السعودي الدكتور راشد 

الغياض، وتم التعريف بمشاركات الجامعة في معارض الكتاب 

الدولية من قبل أعضاء الوفد الذي ترأسته وكيلة عمادة البحث 

 العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي

بنت محمد بحيري، واألستاذة لينا بنت عبد العزيز املنيع، 

م حاكم إمارة الشارقة .واألستاذة منى بنت سعيد الغامدي
َّ
وتسل

صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي إهداء 

جامعة أم القرى؛ وهو عبارة عن كتاب أطلس مكة، ضمن 

ن أعضاء لجنة.إصدارات الجامعة املعرفية املعارض حرص  وثمَّ

معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد هللا بن عمر بافيل، على 

املشاركة في املحافل العلمية الدولية، التي تسهم في إبراز اإلنتاج 

املعرفي للجامعة، مشيدين بمتابعة واهتمام وكيل الجامعة 

 للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي.
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 هـ1440 /02 /24

في املعرض الدولي  مشاركة عمادة البحث العلمي

 للكتاب بالجزائر
شاركت جامعة أم القرى في معرض الكتاب الدولي بالجزائر في 

(، والذي يستمر حتى الثالث من نوفمبر الجاري، 23دورته الـ)

وذلك ضمن جناح اململكة العربية السعودية، من خالل الوفد 

 الذي ترأسه وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز البحثية الدكتور 

املخطوطات وإحياء التراث  أحمد محمد عش ي، ومدير إدارة معهد

وزار معرض الجامعة .اإلسالمي األستاذ حسن محمد شاويش

املشارك امللحق الثقافي السعودي بالجزائر الدكتور فهد 

الغامدي، وممثل وزارة التعليم األستاذ سعود الضبيعان، حيث 

ضم املعرض العديد من اإلنتاج الفكري واملعرفي للجامعة من 

تى املجاالت التي تتعلق بالعلوم الشرعية، الكتب العلمية في ش

واللغة العربية وعلومها، وغيرها من إصدارات املجالت العلمية، 

ن الوفد املشارك حرص .واملراكز البحثية، والكراس ي العلمية وثمَّ

واهتمام معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد هللا بن عمر 

ة، التي تساهم في إبراز بافيل، باملشاركة في هذه املحافل الدولي

 
ً
اإلنتاج العلمي للجامعة، ونشره على املستوى العاملي، مشيدا

بمتابعة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور 

ثامر بن حمدان الحربي على متابعته الدائمة ألعمال اللجنة 

 .الدائمة للمعارض

 هـ1440 /02 /27

التدريبي )تنمية مهارات بدء التسجيل في البرنامج 

 البحث العلمي(
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 هـ1440 /02 /29

بدء التسجيل في برنامج )آفاق تطوعية في 

 البحوث العلمية(
 

 

 

 هـ1440 /03 /05

عمادة البحث العلمي تشارك في لقاء تطوير 

 الدراسات والبحوث في مجال مكافحة الفساد
البحث شارك وفد من عمادة البحث العلمي، برئاسة عميد عمادة 

العلمي الدكتور عبد الرحمن غالب األهدل، في اللقاء األول 

لتطوير الدراسات والبحوث في مجال حماية النزاهة ومكافحة 

الفساد، الذي تنظمه الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد في مدينة 

 .م2018 /11 /13هـ، املوافق، 1440 /3 /5الرياض، يوم الثالثاء 

ولى إلى املبادرات البحثية في مجال وتطرق اللقاء في جلسته األ 

حماية النزاهة ومكافحة الفساد، أما الجلسة الثانية فقد تطرق 

املتحدثون إلى الرؤى واالتجاهات البحثية لتعزيز النزاهة 

وأوضح سعادة عميد البحث العلمي، بأن مثل .ومكافحة الفساد

امعات هذه امللتقيات واملشاركة فيها له أهمية وأثر كبير على الج

السعودية في تفعيل دورها في تطوير الدراسات والبحوث في مجال 

حماية الفساد، والحرص على تحقيق شروط النزاهة البحثية، 

وأضاف بأن جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي كانت 

وما زالت تحرص على املشاركة الفاعلة في مثل هذه اللقاءات 

واختتم  .تقديم كل ما يخدم الوطنوإثرائها بالحوار والنقاش و 

الدكتور األهدل حديثه بشكر معالي مدير جامعة أم القرى 

األستاذ الدكتور عبد هللا بافيل، وسعادة وكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي على الدعم 

 .الال محدود للعمادة في شتى املجاالت

 

 هـ1440 /03 /06

 رواد ملتقى في العلمي البحث عمادةمشاركة 

 املستقبل
مشاركة عمادة البحث العلمي في "ملتقى رواد املستقبل " في إطار 

 م . 2018األعمال لعام احتفالية املعهد باألسبوع العاملي لريادة 
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 هـ1440 /03 /8

جامعة أم القرى تشارك باملؤتمر القرآني الدولي 

 في 50بـ)
ً
 علميا

ً
 الهدايات القرآنية( بحثا

شاركت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة البحث العملي، وكرس ي 

امللك عبد هللا للقرآن الكريم، في املؤتمر القرآني الدولي السنوي 

(؛ والذي نظمته جامعة ماليا، بدولة ماليزيا، تحت 8)مقدس 

ربيع  7-6عنوان: "إسعاد اإلنسان بهدي القرآن"، خالل الفترة 

هـ، بحضور املحلق الثقافي في ماليزيا الدكتور خالد آل 1440األول 

وتولى كرس ي امللك عبد هللا للقرآن الكريم تحكيم املشاركات .مطلق

العلمية باملؤتمر، باإلضافة إلى مشاركته الفعالة تحت إشراف 

، من أصل 50عمادة البحث العلمي بـ)
ً
 في  88( بحثا

ً
 محكما

ً
بحثا

قدمها أساتذة وطالب املوسوعة العاملية  مجال الهدايات القرآنية،

وتسعى عمادة .للهدايات القرآنية، والفريق العلمي بالكرس ي

البحث العلمي من خالل هذه املشاركات في املؤتمرات واملحافل 

الدولية إلبراز الحراك العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعة على 

املؤتمر  وقد تضمن.املستوى املحلي والدولي في شتى املجاالت

( دولة، 29القرآني الدولي السنوي مشاركات علمية متنوعة من )

من شتى دول العالم اإلسالمي، وعدد من الفعاليات املصاحبة 

للمؤتمر كالدورات التدريبية، وحلقات النقاش العلمي، وتنظيم 

وشمل الوفد املشارك من عمادة البحث .ورش العمل للباحثين

 للقرآن الكريم، وكيل العمادة العلمي وكرس ي امللك عبد هللا

الدكتور عبد هللا آل تميم، ووكيل العمادة للكراس ي العلمية 

الدكتور عبد اإلله الغامدي، وأستاذ كرس ي امللك عبد هللا للقرآن 

الكريم الدكتور يحيى زمزمي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور 

راني، ياسين قاري، وأعضاء اللجنة العلمية: الدكتور سالم الزه

والدكتور طه عابدين، والدكتور أحمد الفريح، والدكتور يوسف 

من جهة أخرى، قام وفد .الباحوث، والدكتور فخر الدين الزبير

الجامعة املشارك من عمادة البحث العلمي وكرس ي امللك عبد هللا 

ي للقرآن الكريم، بزيارة مقر امللحقية الثقافية السعودية ف

 ملبور.العاصمة املاليزية كواال

 
 

 هـ1440 /03 /11

إحصائية التقديم على منح التعاون الدولي  

 2018بجامعة أم القرى 
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 هـ1440 /03 /12

 ملناقشة 
ً
لجنة املعيار العاشر تعقد اجتماعا

 التوصيات واألولويات لالعتماد املؤسس ي 

 12عقدت لجنة املعيار العاشر اجتماعها يوم الثالثاء املوافق 

، بحضور رئيس املعيار 1440ربيع األول 
ً
هـ، الساعة الواحدة ظهرا

سعادة الدكتور ثامر الحربي، وأعضاء اللجنة املوقرين؛ ملناقشة 

التوصيات وأولويات التحسين املرسلة من عمادة التطوير؛ 

 لزيارة املراجعين الخارجيين لالعتماد املؤسس ي
ً
وقد .تمهيدا

 عرضت منسقة املعيار سعادة الدكتورة هنادي 
ً
بحيري، موجزا

لتقرير الدراسة الذاتية الذي تم رفعه للمعيار العاشر، وأهم 

نقاط القوة وأولويات التحسين التي وضعتها اللجنة، ثم تمت 

مناقشة توصيات عمادة التطوير لوضع الخطة التنفيذية 

ط 
َّ
اإلجرائية لضمان سير العمل، وتحقيق املطلوب في املدة املخط

 ملؤسس ي.لها في خطة االعتماد ا

 

 هـ1440 /03 /12

كرس ي املعلم محمد بن الدن يدشن املخيم األول 

 )تحدي رواد األعمال(لـــ 
 مع األسبوع العاملي لريادة األعمال، دشن كرس ي املعلم ت

ً
زامنا

محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال األسبوع املنصرم أولى 

مخيماته التدريبية، ضمن مسابقة "تحدي رواد األعمال"، التي 

 54ينظمها الكرس ي بالتعاون مع وادي مكة. وشارك في املخيم 

 وطالبة، تعرفوا خالله عل
ً
ى كيفية تطوير األفكار الريادية طالبا

بالذكر أن مسابقة "تحدي  رالجدي .التجاري وتطوير نماذج العمل 

رواد األعمال" هي إحدى املبادرات التي يهدف من خاللها الكرس ي 

 نشر ثقافة اإلبداع وريادة األعمال بين الطالب، وإلى تأهيلهم    إلى

 عبر مخيمات تدريبية مكثفة؛ تمكنهم من 
ً
تطوير أفكارهم علميا

 أن املسابقة ستمتد إلى 
ً
الريادية وتحويلها إلى شركات ناشئة، علما

األسابيع األولى من الفصل الدراس ي الثاني من العام الدراس ي 

تدريبية  تثالثة مخيماالحالي، حيث سينخرط املشاركون في 

 إلى 
ً
إضافية، يتخللها مراحل لتصفية الفرق املشاركة وصوال

أستاذ الكرس ي سعادة الدكتور محمود  ىوأبد .الختاميالحفل 

 
ً
إبراهيم فالتة، سعادته بنجاح املخيم التدريبي األول، مبديا

إعجابه باألفكار اإلبداعية التي قدمها الطالب والطالبات، 

وأكد سعادته أن الكرس ي  .وتفاعلهم التام مع الورش التدريبية

البحثية سيستمر في تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج 

 لتحقيق أهدافه التي تصبُّ في مصلحة مجتمع 
ً
والتدريبية؛ سعيا

 مع 
ً
اإلبداع وريادة االعمال في اململكة العربية السعودية، تماشيا

 .2030رؤية اململكة 

 

 هـ1440 /03 /13

عمادة البحث العلمي تنظم محاضرة )نظرات في 

 مناهج البحث العلمي وطرائقه(

 مركز في ممثلة القرى، أم بجامعة العلمي البحث عمادة نظمت

  الفقهية الجمعية مع بالتعاون  اإلسالمية، والدراسات البحوث

 البحث مناهج في نظرات: "بعنوان علمية محاضرة السعودية،

 في املستشار العلماء كبار هيئة عضو ملعالي ،"وطرائقه العلمي

 بن عبدهللا بن صالح الدكتور  األستاذ الشيخ امللكي الديوان

 بن عبدهللا الدكتور  األستاذ الجامعة مدير معالي بحضور  حميد،

 الدراسات وطلبة الكليات، وعمداء الجامعة، ووكالء بافيل، عمر

 شطر من وحضر التاريخية، عبدالعزيز امللك بقاعة العليا،

 سارة الدكتورة الطالبات لشؤون الجامعة وكيلة الطالبات

 العمودي، هالة الدكتورة الجامعية الدراسات وعميدة الخولي،

 بالقاعة وذلك العلمي، البحث عمادة ووكيلة العمادة، ووكيالت

 من آيات بتالوة اللقاء بدئ .بالعابدية الجامعية باملدينة  املساندة

 للدراسات القرى  أم جامعة وكيل ألقى عقبها الحكيم، الذكر

 نّوه كلمة، الحربي حمدان بن ثامر الدكتور  العلمي والبحث العليا

 جهود من حميد بن صالح الدكتور  الشيخ معالي قدمه بما فيها

 البحث ومناهج العلمي البحث نظام في العملية وخبراته بحثية،

  وطرقه،
ً
 معاليه قدمها التي والخطب العلمية الدروس مستذكرا
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  املجتمع، بها خدم وما
ً
 الجامعة مدير معالي وتوجيه بدعم مشيدا

  الجامعة وكالة وبرامج ألنشطة بافيل عبد هللا الدكتور  األستاذ

لقيت ثم. العلمي والبحث العليا للدراسات
ُ
 من شعرية قصيدة أ

 بدأت بعدها.الحضور  استحسان نالت العلمي، البحث عمادة

 مركز مدير الصواط محمد الدكتور  أدارها التي املحاضرة

 خاللها عرج العلمي، البحث بعمادة اإلسالمية والدراسات البحوث

 العلماء كبار هيئة عضو حميد بن صالح الدكتور  الشيخ معالي

 البحث مناهج عن موجزة ملحة في امللكي، الديوان في املستشار

 العلمي البحث مناهج توظيف وكيفية وطرقها، املعاصرة العلمي

 النظرات من لعدد تطرقه إلى إضافة اإلسالمية، البحوث خدمة في

 التي املهارات هي وما املعاصرة، العلمي البحث مناهج على النقدية

 العلمي البحث وأركان بها، يتصف أن الباحث على يتوجب

 واإلبداع املعارف، إكساب في العلمي البحث ودور  وتعريفه،

 ثقافة نشر يتوجب وأنه العلمي، البحث مجاالت في واالبتكار

 وتشجيع الباحثين، من به املهتمين ملعرفة واالبتكار البحث

 املجتمع بين بحثية روابط وتأسيس الباحثين، مع التواصل

 املجتمع، في العلمي البحث مكانة وتعزيز والخارجي، الداخلي

 على محاضرته في حميد بن الدكتور  وشدد.قيمة البحث وإعطاء

 آلية لهم تضع وأن املتميزين، الباحثين الجامعات تبرز أن ضرورة

 ومكانة، قيمة البحث وإعطاء منها، واالستفادة بحوثهم، لنشر

 
ً
 بحوثها إلى انظر الجامعات قوة ترى  أن أردت إذا بأنه مضيفا

 البحث حقيقة حميد بن الدكتور  واستعرض .البحثية وقوتها

 على معينة مشكلة لدراسة منظمة فكرية عملية بأنه العلمي،

 العلمي املنهج كذلك جديدة، حقيقة واستنباط ودراية، أسس

 وأن وعرضها، وتحليلها أفكاره تنظيم على الباحث يساعد بأنه

. اإلبداعية أدواته ومعرفة اإلبداع تأصيل العلمي املنهج في األصل

 املحاضرة، ختام يوف .املحاضرة حول  والنقاشات األسئلة بدأت ثم

 ملعالي السعودية الفقهية الجمعية من تذكاري  درع تقديم تم

 الدكتور  الجمعية ممثل قدمه حميد، بن صالح الدكتور  الشيخ

 املناسبة بهذه تذكارية قصيدة تحوي  ولوحة الصواط، محمد

مهداة من عمادة البحث العلمي، قدمها عميد عمادة البحث 

 العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل.
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 هـ 8/03/1440

كرس ي املعلم بن الدن لإلبداع وريادة األعمال 

 الناشئةيشارك في امللتقى السعودي للشركات 
من فعاليات امللتقى السعودي للشركات الناشئة الذي تنظمه 

منشآت يسرنا دعوتكم لحضور الجلسة البحثية التي يقدمها 

كما تشرف الكرس ي باستضافة ،الكرس ي و ذلك بعد ظهر اليوم 

باحثين من عدة دول لعرض أبحاثهم العلمية املتعلقة باإلبداع و 

 فعاليات امللتقى.ريادة األعمال، و ذلك ضمن 

 هـ1440 /03 /19

عمادة البحث العلمي تنظم ندوة "قضايا املرأة في 

 القرآن"
برعاية كريمة من وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات سعادة  

الدكتورة سارة بنت عمر الخولي، تنظم عمادة البحث العلمي، من 

خالل مركز بحوث الدراسات اإلسالمية، ومركز بحوث الدراسات 

التربوية والنفسية ندوة: "قضايا املرأة في القرآن .. دراسة تربوية"، 

والتي تشرف عليها سعادة الدكتورة أميرة بنت علي الصاعدي، 

ومساهمة من طالبات مرحلة الدكتوراه في قسم التربية اإلسالمية 

هـ، من 1440/3/21واملقارنة، وذلك يوم الخميس، املوافق 

، ح
ً
، في قاعة الجفاليالساعة التاسعة صباحا

ً
 .2تى الواحدة ظهرا

 بأن الندوة تتضمن ثالث جلسات، باإلضافة إلى معرض ع
ً
لما

 مصاحب.
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 هـ1440 /03 /24

عنوان لقاء علمي ب تنظمعمادة البحث العلمي 

 ""التطوع والبحوث التربوية 
ديسمبر من كل عام، تقيم  5بمناسبة يوم التطوع العاملي، املوافق 

 التطوع البحثي وبحوث التطوع، بالتعاون مع كلية التربية،وكالة 

، للطالبات وعضوات هيئة التدريس، بعنوان "التطوع 
ً
لقاًء علميا

. آفاق وتطلعات"، وذلك تمام الحادية عشرة التربوية.والبحوث 

، مبنى 206هـ، بقاعة 1440ربيع األول  27من صباح يوم األربعاء 

 )ي(.

 هـ1440 /03 /25

مدير الجامعة يدشن اإلصدار األول من معالي 

 مخرجات كرس ي الهدايات القرآنية
دشن معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور عبد هللا بن 

عمر بافيل، اليوم، بمكتبه اإلصدار األول من مخرجات كرس ي 

، املعني بإنجاز املوسوعة العاملية للهدايات «الهدايات القرآنية»

( رسالة دكتوراه، بمشاركة عدد من 60كون من )القرآنية، التي تت

الجامعات العاملية، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات 

العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وعميد 

عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل، ووكالء 

ستاذ عمادة البحث العلمي، وأستاذ كرس ي الهدايات القرآنية األ 

وقد تسلم معاليه نسخة من كتاب  .الدكتور يحيى الزمزمي

م من 
ّ
)هدايات سورة الفاتحة(، وهو عبارة عن بحث علمي ُمحك

 50أول رسالة باملوسوعة، تمت املشاركة به ضمن )
ً
 علميا

ً
( بحثا

قدمتها كراس ي الدراسات القرآنية بجامعة أم القرى في املؤتمر 

(، الذي نظمته جامعة ماليا 8القرآني الدولي السنوي )مقدس

بماليزيا، بإشراف علمي من كرس ي القرآن الكريم بجامعة أم 

القرى، كما اطلع معاليه على التقرير املرئي لفعاليات املؤتمر 

وعقب التدشين بارك معالي مدير الجامعة هذا  .وتوصياته

اإلصدار األول ملخرجات كرس ي الهدايات القرآنية، مضيفا أن 

 في االهتمام  -وهلل الحمد-لقرى جامعة أم ا
ً
لن تدخر ُوسعا

بالكراس ي العلمية التي تخدم القرآن الكريم وعلومه، والسنة 

وبدوره بّين .النبوية املطهرة وعلومها، وتسخيرها لخدمة املجتمع

املشرف على الكرس ي الدكتور يحيى زمزمي أن املشروع يتضمن: 

ايات القرآنية، "إعداد موسوعة عاملية متخصصة في مجال الهد

يتم إنجازها من خالل رسائل أكاديمية لطالب مرحلة الدكتوراه في 

شتى جامعات العالم، لنشر رسالة الهدايات القرآنية في العالم، 

واإلسهام في إثراء البحث العلمي في هذا املجال"، مشيدا بدعم 

واهتمام معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبد هللا بافيل 

والبحث العلمي الدكتور ثامر بن  الجامعة للدراسات العلياووكيل 

حمدان الحربي، وعميد عمادة البحث العلمي ودعمهم الدائم 

 ألنشطة وبرامج الكرس ي.

 هـ1440 /26/03

عمادة البحث العلمي تقيم برامج تدريبية 

 بالتعاون مع كلية التصاميم 
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 هـ 28/03/1440

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة 

 Medicalالبحث العلمي يقيم محاضرة 

Literature Review  
الطب والعلوم الطبية، بعمادة البحث العلمي، بحوث أقام مركز 

، قدمها سعادة "Medical Literature Review" :محاضرة بعنوان

الصحية ، مدير املركز، بمقر الكليات تأبو الشاماالدكتور خالد 

هـ، وذلك عند الساعة 1440-3-27بالعابدية، يوم األربعاء املوافق 

12  
ً
افتتح املحاضرة سعادة مدير مركز بحوث الطب والعلوم .ظهرا

الطبية بكلمة، رحب من خاللها بالحضور من املهتمين بالبحث 

 لهم اهتمامهم بالحضور من أجل االستفادة من 
ً
العلمي، شاكرا

ي مثل هذه املحاضرات، التي تسهم في تطور الخبرات التي تقدم ف

العملية البحثية بين أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات  وتقدم

  دبع .الطبية
ً
ذلك قدم سعادة الدكتور خالد أبو الشامات عرضا

 تحدث فيه عن أهمية البحث العلمي ومقوماته، كما 
ً
مرئيا

 من قنوات البحث اإللكترونية املساعدة 
ً
في إجراء استعرض عددا

تاحة لذلك
ُ
حضر املحاضرة عدد من  .البحوث الطبية، والبرامج امل

أعضاء هيئة التدريس والطالب، وتخلل املحاضرة طرح األسئلة 

هذه املحاضرة من اهتمام  يتأت .عليهاواالستفسارات واإلجابة 

املراكز البحثية بنشر ثقافة البحث العلمي املرموق، الذي تدعمه 

مي، بتوجيه وكالة الجامعة للدراسات العليا عمادة البحث العل

 مدير الجامعة. والبحث العلمي، ومعالي

 
 

 هـ 03/04/1440

عمادة البحث العلمي تجدد البيعة والوالء 

 بمناسبة ذكرى البيعة

 هـ1440 /04 /03

إنجازات عمادة البحث العلمي كتيب إصدار 

 هـ 1439 – 1437

 اضغط هنا لالطالع على كتيب اإلنجازات : 

 

 هـ1440 /04 /04

 
ً
 تطوعيا

ً
عمادة البحث العلمي تقدم برنامجا

 إلدارة التعليم بمكة املكرمة
 في وكالة التطوع البحثي 

ً
قدمت عمادة البحث العلمي ممثلة

 في مهارات البحث وبحوث التطوع، 
ً
 تطوعيا

ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

معلمة  140العلمي، بواقع خمسة عشر ساعة تدريبية، ملا يقارب 

من املراحل الدراسية املختلفة واملنتميات إلى اإلدارة العامة 

حيث هدف البرنامج إلى التعرف  .للتعليم بمنطقة مكة املكرمة

ومراحله، باإلضافة على أهداف وأهمية البحث العلمي ومكوناته 

 لسلسلة محاور 
ً
إلى آلية كتابته ونقده ونشره، جاء ذلك وفقا

مختلفة تم عرضها بشكل منطقي خالل أيام البرنامج ابتداًء من 

-3-27هـ، إلى يوم األربعاء املوافق 1440-3-25يوم االثنين املوافق 

وتضيف وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي  .هـ1440

طوع واملدربة املنفذة للبرنامج الدكتورة سمية شرف، وبحوث الت

أن مثل هذه البرامج التطوعية تعزز دور العمادة في نشر ثقافة 

البحث العلمي املتميز؛ والذي يقوم على املنهجية العلمية 

الواضحة والصحيحة من خالل الشراكات االستراتيجية مع 

رها دعوة الجهات العامة والخاصة وغير الربحية. وتشكر بدو 

مساعدة املدير العام للشؤون التعليمية األستاذة آمنة الغامدي، 

ومديرة اإلشراف التربوي األستاذة ملياء البشاوري على املبادرة 

ويثمن عميد البحث العلمي الدكتور  .وحسن التنظيم واالستقبال

األهدل دعم معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور  نعبد الرحم

مر بافيل لفعاليات العمادة ومشاريعها املستمرة، بن ع عبد هللا

كما يشكر سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

الدكتور ثامر الحربي على جهوده وتشجيعه املستمر ملثل هذه 

 الفعاليات البحثية التي تخدم الوطن واملجتمع.

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%A8.pdf
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 هـ1440 /04 /17

 هـ 1440صدار دليل عمادة البحث العلمي إ 
 

 

 

  اضغط هنالالطالع على الدليل :  

 هـ1440 /04 /17

املكرمة امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة كرس ي  

 "33يشارك في "الجنادرية 
لدراسات تاريخ مكة  زعبد العزيامللك سلمان بن شارك كرس ي 

املكرمة بجامعة أم القرى، للمرة األولى في املهرجان الوطني للتراث 

، وذلك ضمن جناح إمارة منطقة مكة "33 "الجنادرية والثقافة

 زالعزيعبد وأوضح أستاذ كرس ي امللك سلمان بن  املكرمة.

الشريف، أن  عبد هللالدراسات تاريخ مكة املكرمة الدكتور 

املشاركة في املهرجان جاءت بتوجيه ودعم من معالي مدير 

وأكد الدكتور  بن عمر بافيل. عبد هللاالجامعة األستاذ الدكتور 

الشريف، أن الكرس ي أخذ في اعتباره أن تكون مشاركته في 

ات خادم الحرمين الشريفين عن اهتمام املهرجان مثمرة ومعبرة

اسمه بالتاريخ والتراث الوطني، وما هذا الكرس ي الذي يحمل 

 على رعايته للتاريخ 
ً
الكريم إال ثمرة من ثمار اهتمامه وشاهدا

بالشمول والتنوع  33 وقال الشريف: "يمتاز الجنادرية والتراث.

نوز واإلقبال الجماهيري، وهي صورة وضاءة للمكوالتكامل والثراء 

الثقافي، وجاذبية وطننا السياحية، وقدرة هذا القطاع على 

اإلسهام في االقتصاد الوطني والتنمية املستدامة وتحقيق أهداف 

".وتأتي مشاركة الكرس ي، بخارطة متنوعة من 2030 رؤية

( كتاًبا، وعرض صور تاريخية ملكة 21اإلصدارات، واملتمثلة بـ)

اض ي والحاضر، وصور مللوك املكرمة واملشاعر املقدسة بين امل

اململكة العربية السعودية في مكة واملشاعر؛ تدل على خدمتهم 

للحرمين الشريفين ورعايتهم ألهلها وتوفير الخدمات العصرية 

وشاهدة على ما وصل لقاصديها من الحجاج والزوار واملعتمرين، 

في العهد السعودي إليه التطور العمراني للمقدسات اإلسالمية 

 اهر، وسيكون لذلك األثر البالغ في نفوس زوار الكرس ي الز 
ً
تقديرا

تم عرض وثائقي  االوطنية. كموتعميقا ًللروح  لجهود اململكة

يبرز مكانة مكة املكرمة، ورعاية ملوك اململكة العربية  مرئي

السعودية لها، واهتمام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن 

بتاريخ الحرمين الشريفين  -هللا  حفظه –آل سعود  زعبد العزي

على وجه الخصوص، والتاريخ الوطني واإلسالمي عموًما. وتهدف 

مشاركة الكرس ي في املهرجان الوطني للتراث والثقافة 

 "، إلى التعريف بأهدافه وبرامجه وإنجازاته.33 "الجنادرية

( من 20/ 18)استند إلى املادة  والجدير بالذكر، أن إنشاء الكرس ي

على موافقة مجلس  التعليم العالي والجامعات، بناءً  نظام مجلس

 /6 /26بتاريخ  جامعة أم القرى في جلسته الخامسة املنعقدة

على برنامج كراس ي البحث وقواعده املقترحة، وقد  هـ،1431

نه خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن   آل  زعبد العزيدشَّ

عندما كان أميًرا ملنطقة الرياض، في الرابع والعشرين من  سعود،

 هـ.1432 ربيع األول 

 
 

 

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%2016-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B92.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%2016-%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B92.pdf
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 هـ1440 /04 /20

تقرير عن البرامج التدريبية التي أقامتها عمادة 

 البحث العلمي واملراكز التابعة لها
برعاية كريمة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وبإشراف من عميد  العلمي

بن غالب  نعبد الرحمعمادة البحث العلمي سعادة الدكتور 

األهدل، قدمت عمادة البحث العلمي واملراكز البحثية التابعة 

مجال البحث العلمي، لها، مجموعة من الدورات التدريبية في 

ألعضاء وعضوات هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات 

الدورات التي قدمتها العمادة واملراكز التابعة لها،  فالعليا. وتهد

إلى تحفيز منسوبي الجامعة لتقديم املشاريع البحثية التي تلبي 

 ، كما تهدف إلى صقل املهارات 2030تطلعات الرؤية الوطنية 

كانت بعض  دالعليا. وقدى طالب وطالبات الدراسات البحثية ل

البرامج التي قدمت من خاللها الدورات بالتعاون مع بعض الجهات 

العلمية واألكاديمية في الجامعة، لتعزيز التعاون بين العمادة 

 ثقافة البحث العلمي. لنشر الجهاتومختلف 

 رابط تقارير الدورات التدريبية
 

 هـ1440 /04 /25

عمادة البحث العلمي تنهئ صاحب السمو امللكي 

 األمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز
عمادة البحث العلمي تنهئ صاحب السمو امللكي األمير بدر بن 

 ألمير 
ً
سلطان بن عبد العزيز على الثقة امللكية بتعيينه نائبا

 .املكرمةمنطقة مكة 

 

 هـ1440 /25/04

عمادة البحث العلمي تنهئ معالي الدكتور حمد 

  بن محمد آل الشيخ

عمـــــــادة البحـــــــث العلمـــــــي تنهـــــــئ معـــــــالي الـــــــدكتور حمـــــــد بـــــــن محمـــــــد 

 للتعليم
ً
 .آل الشيخ على الثقة امللكية بتعيينه وزيرا

 

 

 هـ1440 /04 /30

عمادة البحث العلمي تشارك بثالث كراٍس بحثية 

 مارة منطقة مكة بالجنادريةأضمن جناح 
شاركت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في املهرجان 

إمارة  حضمن جنا "،33 "الجنادرية الوطني للتراث والثقافة

منطقة مكة املكرمة، ممثلة في ثالثة كراٍس بحثية، وهي: )كرس ي 

لدراسات تاريخ مكة  زعبد العزيامللك سلمان بن 

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل  وكرس ي املكرمة،

لتطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة املكرمة، وكرس ي امللك 

للقرآن الكريم(.وأوضح عميد عمادة البحث  عبد هللا

األهدل، أن مشاركة العمادة في  نعبد الرحمالدكتور  العلمي

جيه ودعم معالي مدير الجامعة مهرجان الجنادرية، جاءت بتو 

بن عمر بافيل، ووكيل الجامعة  عبد هللااألستاذ الدكتور 

 دالحربي. وأك ثامر الدكتور بحث العلمي للدراسات العليا وال

الدكتور األهدل، على أن مشاركة الكراس ي البحثية في املهرجان 

"، يعبر عن أهم مجاالت 33 "الجنادرية الوطني للتراث والثقافة

جامعة أم القرى  دة البحث العلمي البحثية، وقال: "تفتخرعما

بأن تكون أولويتها البحثية األولى مرتبطة بالقرآن الكريم وهداياته 

 في كرس ي امللك 
ً
 رحمه - عبد هللاوعلومه وما يستنبط منه، ممثال

عميد عمادة البحث العلمي، أن من  نوبي الكريم".للقرآن  -هللا 

اهتمامات جامعة أم القرى البحثية، دراسة تاريخ مكة املكرمة 

القديم والحديث، وخاصة خالل حقبة العهد السعودي، وبما 

 -أيده هللا  –يتوافق مع اهتمامات خادم الحرمين الشريفين 

اسمه بالتاريخ والتراث الوطني، ومن هنا جاء الكرس ي الذي يحمل 

 على رعايته كثمرة من ثمار  -يحفظه هللا  -الكريم 
ً
اهتمامه وشاهدا

https://uqu.edu.sa/dsr/App/FILES/42310


 

30 

صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل  كرس ي ركز افيم ذلك.

على دراسة  لتطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة املكرمة،

املناطق العشوائية في املنطقة علمًيا وهندسًيا، وألجل ذلك عقد 

قيات العلمية وورش العمل والندوات الكرس ي العديد من امللت

الدكتور  روأشا األول.وصول بها إلى مصاف العالم لتطويرها وال

"، 33 "الجنادرية األهدل، أن املهرجان الوطني للتراث والثقافة

واإلقبال الجماهيري، وأنه والتكامل امتاز بالشمول والتنوع والثراء 

صورة وضاءة للمكنوز الثقافي، والجاذبية السياحية للمملكة 

العربية السعودية، وقدرة هذا القطاع على اإلسهام في االقتصاد 

 الوطني والتنمية املستدامة.

 هـ1440 /05 /0 8

نقاش حول عمادة البحث العلمي تنظم حلقة 

 إسهامات علماء املسلمين في علم املنطق
م مركز بحوث الدراسات اإلسالمية التابع لعمادة البحث 

َّ
نظ

م، 2019 /1/  13هـ،  1440 /5 /7العلمي، يوم األحد املوافق 

حلقة نقاش بعنوان "إسهامات علماء املسلمين في علم املنطق"، 

دمت فيها أوراق بحثية من كل من فضيلة األ 
ُ
ستاذ الدكتور وق

سعود بن عبدالعزيز العريفي األستاذ بقسم العقيدة بكلية 

الدعوة وأصول الدين، تحدث فيها عن تعريف علم املنطق، 

ومسمياته، ونشأة املنطق اليوناني، واملؤاخذات عليه، وعالقة 

املنطق باللغة العربية، وموقف علماء املسلمين من املنطق، ثم 

طق األرسطي، واملوقف الشرعي تطرق للنقد التفصيلي للمن

كما قدم فضيلة األستاذ الدكتور .الصحيح من تعلم علم املنطق

خالد بن محمد العروس ي، األستاذ بقسم الشريعة بكلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية، ورقة علمية تطرق فيها لنشأة علم املنطق، 

 ومبدأ دخوله في أصول الفقه، وموقف األصوليين والفقهاء منه،

ومدى تأثر املباحث األصولية بعلم املنطق، واملوقف الصحيح من 

وقد حظيت الورشة بمداخالت علمية من كل من .تعلم املنطق

القرني األستاذ بكلية  نعبد الرحمفضيلة األستاذ الدكتور 

ن جواز تعلم القدر  الشريعة والدراسات اإلسالمية، حيث بيَّ

 طالحات الفلسفية، الضروري من علم املنطق املصفى من االص

 بحيث ال يكون على حساب العلوم الشرعية األخرى. وسعادة 

األستاذ الدكتور أحمد الخماش عميد كلية العلوم التطبيقية 

، حيث بين العالقة الوثيقة بين املنطق الحديث 
ً
سابقا

والرياضيات. وسعادة األستاذ الدكتور عدنان قطب عضو هيئة 

التدريس بكلية الحاسب اآللي وأمين املجلس العلمي بالجامعة، 

لي والبرمجة. حيث بين تطبيقات علم املنطق في الحاسب اآل

وسعادة الدكتورة سعاد بابقي، وكيلة كلية الدعوة وأصول 

نت تحذير علماء السلف من املنطق الفلسفي  .الدين، حيث بيَّ

وقد أدار الندوة فضيلة األستاذ الدكتور محمد الصواط، عضو 

هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، ووكيلة 

ية بعمادة البحث العلمي سعادة مركز بحوث الدراسات اإلسالم

وقد أبدى الحضور سعادتهم .األستاذ الدكتور أفنان تلمساني

بعقد مثل هذه الحلقات العلمية، وشكروا عمادة البحث العلمي 

على إقامتها، وضرورة تبنيها ملثل هذه اللقاءات العلمية من خالل 

 ف
ً
ي مراكزها البحثية؛ والتي تثري الباحثين، وتفتح لهم آفاقا

ي نهاية حلقة النقاش تم تقديم دروع .تخصصاتهم العلمية وف 

تذكارية وشهادات الشكر من عمادة البحث العلمي للضيفين 

  الكريمين.
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 هـ1440 /05 /0 8

اللجنة الدائمة اإلشرافية ألخالقيات البحث 

 العلمي تعقد جلستها )األولى(
ألخالقيات  الجلسة )األولى( للجنة الدائمة اإلشرافية ُعقدت

 07هـ، يوم األحد 1440 /1439البحث العلمي، للعام الجامعي 

برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث  هـ،1440 /05/

العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وجميع أعضاء 

والصالة والسالم على رسول  اسُتهل االجتماع بحمد هللا.اللجنة

ثامر الحربي أن اللجنة منبثقة من  هللا، ثم أوضح سعادة الدكتور 

معايير االعتماد األكاديمي للمعيار العاشر "معيار البحث 

العلمي"، وذلك لضمان املحافظة على املعايير األخالقية في عمل 

ثم قدمت سعادة وكيلة  البحوث والنشر املتعلق بتلك البحوث،

، عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة الدكتورة هنادي بحيري 

 عن القواعد املنظمة ألخالقيات البحث العلمي 
ً
 تقديميا

ً
عرضا

وبعد ذلك تمت مناقشة طرق وآلية عمل اللجنة  والتزاماته،

  .اإلشرافية واللجان الفرعية

 هـ1440 /05 /14

 ةعن جائزة املحركات البحثيإعالن 

 

 



 

32 

 هـ1440 /05 /15

عمادة البحث العلمي تنظم االجتماع التحضيري 

 العقوبات البديلةلورشة 
نظمت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، ووكالة 

مراكز البحث العلمي بالتعاون مع لجنة الشؤون االجتماعية 

بإمارة منطقة مكة املكرمة اليوم جلستي االجتماع التحضيري 

لورشة العقوبات البديلة في قاعة امللك عبد العزيز املساندة 

عميد كلية خدمة املجتمع والتعليم املستمر  بالعابدية. وأشار

رئيس اللجنة العلمية لورشة العقوبات البديلة  األستاذ الدكتور 

خالد برقاوي، أن املشروع يهدف إلى إصالح السلوك وتوجيه 

املخطئ للخير بدال من تركه للمجهول بما يمثل فرصة ثانية له، 

ق ما يهدف وقال: " إن الهدف األسمى من  املشروع ليس تحقي

املجتمع إلى تحقيقه عبر منظومة العقوبات البديلة، ولكنها تمثل 

بعد تطبيقها بمشيئة هللا تعالى نموذجا إنسانيا يحتذى به في 

األنظمة العدلية باملجتمعات األخرى، وإسهاما جديدا ملجتمع مكة 

املكرمة في إحداث التطور املجتمعي بالدول األخرى، وفًقا لرؤية 

التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير  2030اململكة 

ونوه ".–حفظه هللا  –محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل بأهمية 

البحث العلمي ودوره في الجامعات ومكانته، وضرورة تفعيل دور 

ضمنها ما يطرأ في ورشة املراكز البحثية لخدمة املجتمع، ومن 

العقوبات البديلة، فيما شدد وكيل الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي على أهمية الورشة ودورها 

في خدمة املجتمع، وأضاف أنها تأتي ضمن البرامج والشراكات التي 

تسعى لها العمادة بالتعاون مع الجهات والقطاعات املختلفة. 

واقع وعقبات"، عضو  -س الجلسة األولى "العقوبات البديلةوترأ

هيئة التدريس بكلية الشريعة الدكتور محمد الصواط، شارك 

فيها الدكتور فيصل الحازمي محافظ خليص بورقة عمل عن: 

"صعوبة تطبيق العقوبات التعزيرية البديلة للسجن"، فيما 

نطقة مكة استعرض أيمن فواد مداح مدير عام الحقوق بإمارة م

املكرمة دور األنظمة التي تتضمن العقوبات التبعية واملوقوف 

تنفيذها ألسباب محددة. كما قدم مدير إدارة التخطيط والتطوير 

بشرطة العاصمة املقدسة العميد الدكتور خالد الفعر ورقة 

عمل عن: "مدى إيجابيات تطبيق العقوبات البديلة في األحداث 

املختصة". وتحدث املشرف على برامج  وآلية التنفيذ من الجهات

"ثقة" و"إشراقة" بسجون منطقة مكة املكرمة املقدم الدكتور 

محمد القرني عن التكامل بين العقوبات سالبة الحرية واألحكام 

البديلة في السجون، فيما تطرق القاض ي باملحكمة الجزائية بمكة 

وبات املكرمة الشيخ عبد هللا الطخيس عن معوقات تطبيق العق

البديلة. وأما رئيس محكمة استئناف الخبر والقاض ي السابق 

الشيخ عبالن الدوسري فقدم ورقة عمل بعنوان "تواص ي بين 

الواقع واملأمول". كما قدم خالد النمري رئيس دائرة الرقابة على 

السجون وتنفيذ األحكام بالنيابة العامة، في الجلسة األولى، أنواع 

ا بدور الراجحي مديرة دار الفتيات العقوبات البديلة. وأم

فاستعرضت ورقة عمل عن تعديل السلوك العدواني لدى 

األحداث الجانحين. وترأس الجلسة الثانية الدكتور مشعل بن 

عواض السلمي عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات القضائية 

واألنظمة بعنوان العقوبات البديلة )رؤى وتطلعات(. وقدم فيها 

س ى رواس وكيل وزارة الحج والعمرة سابقا عضو الدكتور عي

الجمعية الخيرية بمكة، ورقة عمل عن: "أنواع العقوبات البديلة 

واآلليات املمكنة لتنفيذها"، كما تحدثت الدكتورة هيفاء فدا 

مدير جمعية يسر بجامعة أم القرى عن تفعيل دور املؤسسات 

دكتور يحي زمزمي االجتماعية في تنفيذ العقوبات البديلة. وأما ال

أمين عام جمعية مراكز األحياء بمكة املكرمة فتحدثت ورقته عن 

"دور مراكز األحياء في تفعيل العقوبات البديلة )الفرص(، واختتم 

مدير شرطة العاصمة املقدسة اللواء فهد العصيمي الحديث 

 بشكل موسع عن "نظام العفو واالفراج".
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 هـ1440 /05 /16

ق يبدء التسجيل في البرنامج الثاني لتأهيل فر  

 غرس التطوعي

 هـ1440 /05 /17

جامعة أم القرى و)مشروع تعظيم البلد الحرام( 

 يبرمان اتفاقية تعاون في املجاالت البحثية

أبرم معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور عبد هللا بن 

هـ، 1440األولى جمادى  16عمر بافيل، بمكتبه، يوم الثالثاء 

واملشرف العام على مشروع تعظيم البلد الحرام الدكتور طالل 

أبو النور، اتفاقية تعاون في املجاالت البحثية املتعلقة بالسيرة 

النبوية املكية، والنوازل الفقهية في البيئة املكية، ومناسك الحج 

والعمرة، وجائزة مشروع البلد الحرام للبحث العلمي، بحضور 

رئيس املجلس الفرعي لجمعية مراكز األحياء الدكتور هاشم نائب 

وأكد .حريري، وعميد البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل

معاليه، أن االتفاقية تأتي ضمن نطاق املسؤولية االجتماعية 

 أن مشروع تعظيم البلد الحرام له 
ً
للجامعة تجاه مجتمعها، مبينا

عية للحجاج واملعتمرين، وقال: دور بارز في تقديم خدماته التطو 

"سيتم التعاون مع املشروع من خالل كوادر الجامعة 

وأوضح الدكتور طالل أبو النور، أن املشروع يعمل على ."البحثية

تقديم خدماته املجتمعية لضيوف الرحمن تحت مظلة جمعية 

مراكز األحياء، تحت إشراف وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

مارة منطقة مكة املكرمة، ويهدف إلى رفع الوعي وبالتعاون مع إ

ونشر ثقافة تعظيم البلد الحرام، وإحداث حراك مجتمعي فاعل، 

َيمي واملنهج العلمي، ويسعى إلى  ويعتمد في أعماله على البعد الق 

عقد الشراكات االستراتيجية مع الجهات الرائدة في العملية 

العلمي الدكتور وأشار عميد البحث .البحثية لتحقيق أهدافه

عبد الرحمن األهدل، أن نطاق عمل االتفاقية يتعلق بإجراء 

البحوث العلمية، وإقامة املعارض التي تعرض نتائج البحث في 

مجاالت التعاون املحددة، عالوة على رسم خطة واضحة لجائزة 

مشروع تعظيم البلد الحرام للبحث العلمي؛ والتي ستمنح ألفضل 

 مكة املكرمة.الدراسات املرتبطة ب

 هـ1440 /05 /18

مشاركة عمادة البحث العلمي في ملتقى املواطنة 

 الرقمية
شاركت وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير في ملتقى 

املواطنة الرقمية الذي نظمته عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم 

عن بعد في رحاب جامعة أم القرى في جلسة النقاش )الثورة 

 الرقمية وآفاق املواطنة الرقمية بين الحرية واالعتدال(.
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 هـ1440 /05 /21

( 50في الدورة الـ) مشاركة عمادة البحث العلمي

 ملعرض القاهرة الدولي للكتاب
تشارك جامعة أم القرى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، واملقام 

 22(، خالل الفترة من 50بجمهورية مصر العربية في دورته الـ)

فبراير املقبل، وتأتي هذه املشاركة ضمن إحدى  5يناير وحتى 

 في امللحقية 
ً

مشاركات جناح اململكة العربية السعودية ممثال

ومثل جناح .الثقافية بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمصر

جامعة أم القرى كٌل من املهندس عثمان حبيب هللا من عمادة 

ت الجامعة العلمية عادل البحث العلمي، ونائب مدير إدارة مجال 

خياط، وطالل الشريف من منسوبي مكتبة الجامعة، وقد حظي 

الجناح باهتمام كبير من الزوار والحاضرين، وحاز على رضاهم 

 وتطلعاتهم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1440 /05 /22

تطوير مهارات البحث الدورات التدريبية ببرنامج 

 العلمي الصحي
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 هـ1440 /05 /23

العلمي وكلية الدعوة يستكمالن عمادة البحث 

 سلسلة دورات برنامج )كفاءات واعدة(

، والذي "كفاءات واعدة في البحوث الشرعية" يستكمل برنامج

دمت مجموعة من دوراته في الفصل الدراس ي األول من عام 
ُ
ق

هـ من الهجرة النبوية، سلسلة دوراته في هذا الفصل، وذلك 1440

 -احدة خالل هذا الفصل بتقديم تسع دورات وورشة عمل و 

ويعتبر هذا البرنامج األول من نوعه؛ والذي ُيقدم .بمشيئة هللا

لتنمية مهارات البحث العلمي لدى طالبات الدراسات العليا في 

( دورة، 20التخصصات الشرعية في جامعة أم القرى، بما يقارب )

يأتي البرنامج .( ساعة تدريبية60تقدم خالل الفصلين، بواقع )

عاون بين عمادة البحث العلمي ممثلة بمركز بحوث الدراسات بالت

اإلسالمية، وكلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بوكالة التدريب 

خالل هذا الفصل  وُيتاح التسجيل في الدورات. وخدمة املجتمع

 .لعضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا

 
 

 هـ1440 /05 /29

)املهارات البحثية في بدء التسجيل في برنامج 

 الدراسات العليا( بعمادة البحث العلمي
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 هـ1440 /05 /29

( تطبيقات إلكترونية تحصد جوائز )مسابقة 3)

 تحدى رواد األعمال( لكرس ي بن الدن
اد األعمال" اختتمت فعاليات  28يوم األحد  ،"مسابقة تحدى روَّ

هـ، والتي نظمها كرس ي املعلم محمد بن الدن 1440جمادى األولى 

لإلبداع وريادة األعمال بجامعة أم القرى، بحضور عميد عمادة 

األهدل، ووكيل العمادة  نعبد الرحمالبحث العلمي الدكتور 

للكراس ي العلمية الدكتور عبداإلله الغامدي، وأستاذ الكرس ي 

واختير .ة، بمقر شركة وادي مكة للتقنيةالدكتور محمود فالت

 دخلوا املسابقة، تمت 54الفائزون الثالثة من بين )
ً
( فريقا

( فريًقا، ثم صفي األمر على ستة فرق، ثم إلى ثالثة 13تصفيتهم لـ)

، ويسعى مشروعه white hat فرق، وحصل على املركز األول فريق

ن خالل توفير إلى محاربة املضايقات التي تتعرض لها املرأة، م

محتوى تثقيفي تدريبي تفاعلي وتوعوي، فيما حصل على املركز 

 ؛ وهو عبارة عن منصة إلكترونية تربط MAsquare الثاني مشروع

الطالب الباحثين عن العمل الجزئي بالشركات الصغيرة 

ا حل فريق الرواد؛ ويسعى مشروعه إلى توفير 
ً
واملتوسطة، وثالث

 .عبر منصة إلكترونية متخصصةمحتوى علمي ترفيهي للنشء 

وأوضح الدكتور محمود فالتة، أن املسابقة تأتي ضمن برامج 

وأهداف الكرس ي، للمساهمة في نشر ثقافة اإلبداع وريادة 

األعمال، وإنتاج البحوث العلمية الرصينة في مجال اإلبداع، 

باإلضافة إلى بناء الباحثين املتخصصين املهتمين بهذا القطاع، 

الدكتور فالتة أن تقديم ورش عمل مكثفة أطلعت وبين 

املشاركين على كيفية توليد األفكار وتطوير نموذج العمل 

التجاري، باإلضافة إلى كيفية عمل األبحاث السوقية، والدخول 

إلى السوق، ومهارة العرض أمام املستثمرين، بالتعاون مع حاضنة 

 .نمو بشركة وادي مكة

 هـ01/06/1440

البرنامج التدريبي لتنمية مهارات الباحثين افتتاح 

 في الكلية الجامعية بالجموم
بحضور سعادة عميد الكلية الجامعية في الجموم ومنسوبي 

الكلية، تم افتتاح البرنامج التدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة 

التدريس في البحث العلمي. ويستهدف البرنامج تحقيق املعيار 

ملؤسس ي من خالل ثالثة محاور )التعاون العاشر في االعتماد ا

البحثي، املبادرات، والنشر العلمي(، وتم تقديم أول حلقة من 

البرنامج بعنوان: "االتفاقيات والشراكات في البحث العلمي"، 

ألقاها سعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن 

وتم خالل الدورة طرح مواضيع متنوعة عن أنواع .األهدل

االتفاقيات والشراكات البحثية التي يستطيع عضو هيئة 

 من الحضور، مما 
ً
 كبيرا

ً
التدريس املشاركة فيها، ووجد ذلك تفاعال

أسهم في إثراء الحلقة واإلجابة عن تساؤالت متنوعة تختص بلوائح 

وأوضح سعادة وكيل .الجامعة ومهام عمادة البحث العلمي

تور أحمد سبحي أن الكلية التطوير وخدمة املجتمع بالكلية الدك

يسعدها عمل مثل هذه البرامج التي تعود بالنفع على أعضاء هيئة 

التدريس، كما كشف أنه ستقام في األسبوع القادم دورتان في 

مبادرات البحث العلمي واملؤتمرات والنشر )يوما األربعاء 

 سلسلة .(هـ1440 /6 /9 - 8والخميس )
ً
وسيتضمن البرنامج أيضا

 هـ، 1440 /6 /2املوجهة لشطر الطالبات، يوم الخميس الدورات 

 والذي سيدور الحديث فيه حول إعداد الخطة البحثية، وسيكون 

عن هـ، وسيخصص 1440 /6 /8، 5الل يومي األحد واألربعاء خ

 املقترح البحثي ومعايير اختيار مجلة علمية للنشر. كتابة
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 هـ1440 /06 /02

لورشة العقوبات البديلة اللجنة اإلشرافية 

 تستعرض أعمالها ومحاورها
 

استعرضت اللجنة اإلشرافية لورشة العقوبات البديلة، اليوم 

بمكتب معالي مدير الجامعة، مسار الورشة ومحاورها، 

والشخصيات العلمية الذين سيتم استضافتهم، وإحصاءات 

، وما املشاركين، واملخطط العملي للحملة اإلعالمية املصاحبة لها

جامعة أم  ماملاض ي. وستنظتم مناقشته في االجتماع التحضيري 

القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، بالتعاون مع لجنة الشؤون 

االجتماعية بمجلس املنطقة "ورشة العقوبات البديلة"، وذلك 

هـ، برعاية مستشار خادم 1440 /6 /16 -15خالل الفترة من 

الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو امللكي األمير 

تماع اليوم برئاسة معالي مدير جامعة االج دالفيصل. وعقخالد 

أم القرى األستاذ الدكتور عبد هللا بن عمر بافيل، وحضور وكيل 

إمارة منطقة مكة املكرمة املساعد للحقوق صاحب السمو األمير 

فيصل بن محمد بن سعد، وعضو مجلس املنطقة األستاذ 

الدكتور هاشم حريري، وأعضاء اللجنة اإلشرافية. وثمن معالي 

ير الجامعة رعاية واهتمام مستشار خادم الحرمين الشريفين مد

أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد 

 والتي ستساهم في تحقيق مقاصدها، ومن الفيصل بالورشة؛

البديلة" في قاعة امللك عبد  تالعقوباورشة املقرر أن تعقد "

 بالعابدية. العزيز التاريخية املساندة بجامعة أم القرى 

 

 
 



 

38 

 هـ1440 /06 /05

 بعمادةاملعمارية و  الهندسية العلوم بحوثمركز 

 الصور  معالجة" ندوة يقدم العلمي البحث

  "الرقمية
 البحث بعمادة اآللي والحاسب الهندسية العلوم بحوث مركز نظم

 حنان. د بمشاركة" الرقمية الصور  معالجة" ندوة اليوم العلمي

 نظم قسم من الجرف عهد. د و الحاسب علوم قسم من الشنبري،

 لتحليل الصور  معالجة تقنيات استخدام مناقشة وتم. املعلومات

 .الجنائية والصور  الطبية الصور 

 

 

 

 هـ1440 /06 /06

 
ً
 علميا

ً
عمادة البحث العلمي تنظم برنامجا

( بمكة 61للطالبات املوهوبات باملتوسطة )

 املكرمة
  نظمت عمادة البحث العلمي بجامعة

ً
 علميا

ً
 أم القرى برنامجا

( في مدينة مكة املكرمة، 61للطالبات املوهوبات في املتوسطة )

هـ، بحضور وكيالت العمادة، 1440 -6-5وذلك يوم األحد املوافق 

ومشرفات الطالبات املوهوبات، ومنسقات البرنامج من فريق 

بدأت فقرات البرنامج بكلمة سعادة وكيلة  ثالتطوعي. حي"غرس" 

العمادة للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي 

بحيري، حيث تحدثت عن أهم إنجازات العمادة وبرامجها التي 

 تخدم البحث العلمي، ثم تلتها كلمة وكيلة العمادة للتطوع البحثي 

وضحة رسالة وبحوث التطوع سعادة الدكتورة سمية آل شرف، م

الوكالة في توظيف التطوع البحثي التخصص ي ودعم بحوث 

 التطوع التي تنص على خدمة املجتمع املحلي واالرتقاء به عاملًيا، 

 ورفع سقف العمل التطوعي في مجال البحوث العلمية لتحقيق 

أهداف التنمية املستدامة، تلتها كلمة وكيلة مركز البحوث 

الهندسية عن أمن املعلومات سعادة الدكتورة دنيا باداود، 

موضحة كيفية التعامل مع املعلومات اإللكترونية بأمان في فضاء 

املعرفة. ثم قدم فريق غرس التطوعي قصة البحث العلمي من 

علمي، ابتداًء من ذكر خالل فقرات متسلسلة ألساسيات البحث ال

قصة تعرف الطالبات املوهوبات بخطوات البحث العلمي بأسلوب 

قصص ي يتخلله الحوار واملناقشة واستخدام أسلوب العصف 

الذهني للوصول إلى حل املشكلة املطروحة أمامهن، وتوسط 

البرنامج الورشة العلمية )البحث العلمي متعة وتعلم( الحافلة 

تم البرنامج بزيارة ميدانية مع وكيلة مركز بالتجارب العلمية. وخ

 بحوث العلوم التطبيقية الدكتورة معتوقة أبو النجا للمعامل 

البحثية في الجامعة؛ وذلك لربط املعرفة النظرية بجوانبها 

التطبيقية، واملساهمة في تطوير مهارات الطالبات املوهوبات في 

التذكارية وتناول  حل املشكالت. واختتم البرنامج بتوزيع الهدايا

 طعام اإلفطار.
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 هـ1440 /06 /12

 عمادة في البحثية االستشارات تقديم إعالن 

 (الطالبات شطر) العلمي البحث

 هـ1440 /06 /13

كرس ي الزايدي يبدأ في إنشاء قاعدة بيانات 

 ملرض ى الروماتيزم باململكة
كشف املشرف العام على كرس ي الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل 

والروماتيزم في كلية الطب بجامعة أم القرى، الدكتور هاني املعلم 

عن بدء الكرس ي إنشاء قاعدة بيانات ملرض ى األمراض الروماتيزمية 

في اململكة. ويسعى الكرس ي من خالل هذه القاعدة إلى تصميم 

طباء املشرفين على مرض ى األمراض برامج تعليمية تدريبية لأل 

الروماتيزمية، وتطبيقها، واملشاركة في تنفيذها. جاء ذلك خالل 

كلمته التي ألقاها في افتتاح امللتقى الثامن ملهارات املمارسة 

العملية في طب أمراض الروماتيزم الذي نظمه الكرس ي مؤخًرا في 

لدكتور ا لمميزة. وقابجازان، وسط مشاركة طبية وأكاديمية 

املعلم: "هناك سعي حثيث لتجسيد رؤية الكرس ي لتكون جامعة 

أم القرى صرًحا ريادًيا في اإلشراف واملشاركة بإجراء األبحاث في 

املنسق العلمي  حباململكة". وصر مجال األمراض الروماتيزمية 

لكرس ي الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل والروماتيزم، الدكتور 

استهدف أطباء الرعاية الصحية األولية،  وليد حافظ، أن امللتقى

واملتخصصين في طب األسرة واملجتمع، والباطنة، باإلضافة إلى 

مدير  دجازان. وأشااألطباء حديثي التخرج من كلية طب جامعة 
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املشاريع في الكرس ي، الدكتور أوس الحازمي باالنعكاسات 

على اإليجابية للمحاضرات التفاعلية، وورش العمل التطبيقية، 

صعيد التوعية ضد األمراض الروماتيزمية، وتبادل الخبرات مع 

سمت إلى خمس  راملتخصصين. يذككبار األطباء 
ُ
أن ورش العمل ق

مجموعات، أشرف عليها استشاريون واختصاصيون وأطباء 

االمتياز وحديثو التخرج، حيث ساهم امللتقى في تعريف املشاركين 

املثلى للكشف السريري  بأهمية الكشف املبكر وشرح الطريقة

ملرض ى الروماتيزم من قبل األطباء غير املتخصصين، على اعتبار 

  أكثر من تمر عليهم تلك الحاالت.
 

 

 
 

 هـ1440 /06 /14

إعالن عن مسابقة التصميم الداخلي لبدروم 

 قاعة الجوهرة
 .إعالن عن مسابقة التصميم الداخلي لبدروم قاعة الجوهرة

 هـ1440 /06 /14

بدء التسجيل في برنامج تنمية املهارات البحثية  

 في مجال التعليم اإلسالمي
تنمية املهارات البحثية في مجال " برنامجبدء التسجيل في 

 "التعليم اإلسالمي
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 هـ1440 /06 /15 

 أم بجامعة( البديلة العقوبات) ورشة افتتاح 

 الخبراء من واسعة مشاركة وسط القرى 

 واملتخصصين
 والتي ،"البديلة العقوبات ورشة" ورشة األربعاء اليوم انطلقت 

 بالتعاون  العلمي، البحث عمادة في ممثلة القرى  أم جامعة تنظمها

 التابعة املكرمة مكة منطقة بمجلس االجتماعية التنمية لجنة مع

 أمير الشريفين الحرمين خادم مستشار برعاية املنطقة، إلمارة

 الفيصل، خالد األمير امللكي السمو صاحب املكرمة، مكة منطقة

 بقاعة ،1440 اآلخرة جمادى 16 إلى 15 من الفترة خالل وذلك

 ربالعابدية. وأشا الجامعية املدينة في التاريخية زعبد العزي امللك

 للجامعة أن بافيل، عبد هللا الدكتور  األستاذ الجامعة مدير معالي

 البحث والثانية التعليم، رسالة األولى بها، منوطة رسائل ثالث

 في واملتمثلة اليوم، بصددها نحن والتي الثالثة، أما العلمي،

 البحثية مراكزها عبر ومشاركتها املجتمع خدمة تجاه رسالتها

 تحقق التي العامة األطر صياغة في املتخصصة العلمية وخبراتها

 واألسرة الفرد على والخير بالنفع وتعود الوطنية، املصلحة

 .تمعواملج
 

 :للجامعة االستراتيجية الرؤية
 

 إلى خططها إطار في دأبت القرى  أم جامعة أن معاليه، وأضاف

 التحول  برنامج أهداف مع املتماشية االستراتيجية رؤيتها تحقيق

 وجعل العلمي، البحث توظيف في ،2030 ورؤية 2020 الوطني

 بحوث من العلمية الجامعة مخرجات تحويل في تصب مرتكزاته

 التنموية واألهداف الغايات إلى بنا تصل مشروعات إلى ودراسات

ة. وقال رُجوَّ
َ
 العقوبات) عمل ورشة عقد فكرة انبثقت: "امل

 منطقة بإمارة االجتماعية التنمية لجنة رغبة على بناء ،(البديلة

 القضايا معالجة في للمساهمة منها وسعًيا املكرمة، مكة

ة، االجتماعية حَّ ل 
ُ
 واملؤسسات الجهات مشاركة تتطلب والتي امل

 الدراسات خالل من علمية أسس وفق وطرحها األمر بهذا املعنية

 واالجتماعي الشرعي التأصيل أطر وفق املجتمع قضايا تعالج التي

 في الدولية والتجارب تنفيذها، وعوائق وإيجابيات والنفس ي

  املكتسبة امليدانية الخبرات إشراك جانب إلى تطبيقها،
ً
 إلى وصوال

 الرفاهية، وتحقيق للفرد، املجتمعي لألمن املنشودة الغاية

  وجعله الكريم، املواطن وإسعاد
ً
ا وطنه، تنمية في مساهما

ً
 وشريك

 
ً
  حقيقيا

ً
 الحرمين خادم مستشار دعم معاليه فيها". وثمن وفاعال

 األمير امللكي السمو صاحب املكرمة مكة منطقة وأمير الشريفين

  الفيصل، خالد
ً
 التعليم وزير معالي من املتواصل بالدعم منوها

 محاور  العلمي. وتتضمن البحث ملسيرة الشيخ آل حمد الدكتور 

 الشرعي، وتأصيلها البديلة العقوبات مفهوم" محاور؛ 4 الورشة

 البديلة، العقوبات تفعيل في ودوره واالجتماعي النفس ي والتدخل

 البديلة، باتللعقو  مقترحة ونماذج القضائية، والتطبيقات

 برؤية وعالقتها البديلة، العقوبات تطبيق في الدولية والتجارب

 والتعليم والعدل، الداخلية،: "وزارات فيها وتشارك ،"2030

 والنيابة ،"االجتماعية والتنمية والعمل ،(القرى  أم جامعة)

 للعلوم العربية نايف وجامعة للسجون، العامة واإلدارة العامة،

 وتسعى السعودية، الجامعات من تدريس وأعضاء األمنية،

 اآلراء وتبادل للنقاش العالقة، أصحاب جمع إلى الورشة

 البديلة العقوبات لتطبيق عملية بمقترحات للخروج والخبرات،

 وطنية مبادرات واقتراح آثارها، ودراسة لدراستها بحثية ومشاريع

 .ذلك تعزز 
 

 :املؤتمر جلسات
 

 الدكتور  األستاذ معالي األسبق اإلسالمية الجامعة مدير ورأس

 كل فيها تحدث التي االفتتاحية، الجلسة العقال، علي بن محمد

 األمير امللكي السمو صاحب الشريفين الحرمين خادم مستشار من

 التدخل" حول  سعود، آل عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز

 والتجارب البديلة، العقوبات تفعيل في ودوره واالجتماعي النفس ي

 اململكة برؤية وعالقتها البديلة العقوبات تطبيق في الدولية

 بالديوان واملستشار العلماء كبار هيئة عضو قدم فيما ،"2030

 صالح الدكتور  املكرمة بمكة الحرام املسجد وخطيب وإمام امللكي

 ونماذج القضائية التطبيقات" في كلمة حميد بن عبدهللا بن

 امللكي بالديوان املستشار معالي وأما ،"البديلة للعقوبات مقترحة

 بإجمال فتحدث الشثري  سعد الدكتور  العلماء كبار هيئة وعضو

 األمير الشرعي". وأكد وتأصيلها البديلة العقوبات مفهوم" حول 

 واالتجاه املفاهيم، على االتفاق أهمية على سطام بن عبدالعزيز

 في تساهم كونها العالجية، السياسة إلى العقابية السياسة من

 بن الدكتور  معالي أوضح وبدوره املجتمع، وخدمة الجاني إصالح

 يكون  أن فيمكن ضبط، إلى تحتاج البديلة العقوبات" بأن حميد،

 أن وبين ،"له بديلة عقوبات وجود رغم أصيلة، عقوبة السجن

 اإلسالمية، الشريعة ضوء في تحرير إلى يحتاج" البديلة" مصطلح

 الشريعة، في األبواب أوسع من وهو التعزير، جانب في تدخل كونها

 األربعاء اليوم جلستي فيه. واستعرضت تقديرية سلطة وللقاض ي

 من كل قدمها ،"العمل أوراق من مختارة عروض" والثانية األولى

 زعبد العزي امللك جامعة في االجتماع علم تدريس هيئة عضو

 أمريكا. للحرية. السالبة للعقوبات بدائل" الخزرج يحيى الدكتور 

 الشهراني سعد الدكتور  اللواء استعرض فيما ،"نموذًجا الشمالية

 أهمية على وأكد ،"وتصنيفها البديلة العقوبات تطبيق موانع"

 األخذ مع البديلة، للعقوبات الئحة إصدار في اإلسراع بطلب الرفع

 الجهات وتمكين نصوصها لصياغة واملعوقات، املوانع االعتبار في

 لجان وتشكيل املحتملة، اإلشكاالت حل من والتنفيذية العدلية،
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 تطبيق على لإلشراف العالقة ذات الجهات بين للتنسيق دائمة

 كل في األمنية اللجان إشراف تحت ذلك ويكون  البديلة، العقوبات

 العدل، بوزارة السابق القاض ي ورقة سلطت محافظة. فيما

 التدابير في باململكة القضاء تجربة" على البلوي، ياسر الدكتور 

 على البديلة العقوبات تجربة تطوير وأهمية ،"للسجون  البديلة

 تجربة لدراسة املاسة الحاجة ظل في العام، القضائي املستوى 

 من كل الناجح. وقدم األداء ملتطلبات وتعريضها وإخفاقاتها،

( العامة النيابة) الشهري  شاكر والدكتور  الفيفي، موس ى الدكتور 

 ،"الجزائية الدعوى  لتحريك البديلة الوسائل" مشتركة عمل ورقة

 املعرفي للتبادل سعود بن محمد اإلمام جامعة وكيل واستعرض

 التجارب" ورقته في اليوسف عبد هللا الدكتور  الدولي والتواصل

 أهمية على وأكد ،"السجون  بدائل من االستفادة مجال في الدولية

 العمل ورش من املزيد عقد ضرورة على مشدًدا متعمقة، دراسات

 والضباط، القضاة، بمشاركة البديلة العقوبات حول 

 الثانية الجلسة في السجون. وتحدث بدائل حول  واملتخصصين

 اللويحق جميل الدكتور  الصواط، محمد الدكتور  ترأسها التي

 حول  القرى  أم بجامعة واألنظمة الشريعة بكلية املشارك األستاذ

 الدكتور  استعرض فيما البديلة، للعقوبات الشرعية الضوابط

 القضايا فقه في البحثي التميز مركز جهود الغليقة، صالح

 الدكتور  تحدث فيما سعود، بن محمد اإلمام بجامعة املعاصرة

 بدائل في األمنية للعلوم العربية نايف جامعة جهود عن الجنائية

 القاض ي الجبير هاني الدكتور  للحرية. وتطرق  السالبة العقوبات

 العقوبات مفهوم عن املكرمة مكة بمنطقة االستئناف بمحكمة

رتين قبل من قدمت التي الورقة وأتت البديلة،  بكلية املحاض 

 برناوي  خديجة القرى، أم بجامعة واألنظمة القضائية الدراسات

 تحدث كماالبديلة.  العقوبات تطبيق عوائق عن بارضوان ودعاء

 مجال في االجتماعي املنهي الدور  عن العامة للنيابة العام النائب

 الرحمن عبد الدكتور  بورقة الجلسة واختتمت االجتماعي، العمل

  والتأصيل،
ً
 ذات والجهات الحكومية الدوائر بإشراك موصيا

 على واإلشراف العقوبة، هذه ألنواع تصور  وضع في العالقة

 .ذلك بعد التنفيذ

 اضغط هنا :على جدول جلسات الورشة لالطالع 

 اضغط هنا: األوراق العلميةلالطالع على دليل 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/15-6-1.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/15-6-1.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/190218%20Alternative%20Punishments%20A4%20H%20Brochure(1).pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/190218%20Alternative%20Punishments%20A4%20H%20Brochure(1).pdf
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 هـ1440 /06 /16

 ورشة في سطام بن العزيز عبد األمير كلمة

 البديلة العقوبات

آل  زعبد العزيبن سطام بن  زعبد العزيقدم األستاذ الدكتور 

سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين، كلمة في ورشة 

من منظور  "ةالعالجي التعزيرات" :العقوبات البديلة، بعنوان

 .الشرعية   السياسة

 اضغط هنا: لالطالع على كلمة سموه
 

 هـ1440 /06 /18

أعمالها بجامعة أم )العقوبات البديلة( تختتم 

 القرى 
اختتمت "ورشة العقوبات البديلة"، أمس الخميس، أعمالها في 

قاعة امللك سعود، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير 

منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل، 

نظمت الورشة جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة البحث العلمي، 

ون مع لجنة التنمية االجتماعية بمجلس منطقة مكة بالتعا

املكرمة التابع إلمارة املنطقة، بحضور معالي مدير الجامعة 

األستاذ الدكتور عبد هللا بافيل، وعضو مجلس منطقة مكة 

املكرمة األستاذ الدكتور هاشم حريري، وعدد من الخبراء 

لي مدير واملتخصصين من الجهات املشاركة في الورشة.  وشدد معا

الجامعة على أهمية مخرجات الورشة، وذكر أن جامعة أم القرى 

دأبت، في إطار خططها، إلى تحقيق رؤيتها االستراتيجية املتماشية 

، في 2030ورؤية اململكة  2020مع أهداف برنامج التحول الوطني 

توظيف البحث العلمي، وجعل مرتكزاته تصب في تحويل 

بحوث ودراسات، إلى مشروعات  مخرجات الجامعة العلمية، من

وأهداف تنموية، مثمًنا دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين 

أمير منطقة مكة املكرمة صاحب السمو امللكي األمير خالد 

الفيصل، ومعالي وزير التعليم األستاذ الدكتور حمد آل الشيخ 

ملسيرة البحث العلمي. وأوضح عضو مجلس منطقة مكة املكرمة 

شم حريري، أن فكرة الورشة انبثقت بناء على رغبة الدكتور ها

لجنة التنمية االجتماعية، وسعًيا منها للمساهمة في معالجة 

ة، التي تتطلب مشاركة الجهات  حَّ ل 
ُ
القضايا االجتماعية امل

واملؤسسات املعنية بهذا األمر، وطرحها وفق أسس علمية من 

أطر التأصيل خالل الدراسات التي تعالج قضايا املجتمع، وفق 

الشرعي واالجتماعي والنفس ي، وإيجابيات وعوائق تنفيذها، 

والتجارب الدولية في تطبيقها، وإشراك الخبرات امليدانية 

 إلى الغاية املنشودة لألمن املجتمعي للفرد.
ً
 املكتسبة وصوال

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1.pdf
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-1.pdf
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 هـ1440 /06 /20

 إعالن تمديد فترة التسجيل في املحركات البحثية

 

 هـ1440 /06 /29

مركز بحوث العلوم الصيدالنية ومركز بحوث 

الطب والعلوم الطبية ينظمان يوم البحث 

 العلمي الطبي الثاني

نظمت عمادة البحث العلمي، ممثلة بمركزي بحوث العلوم 

 6 /28الصيدالنية وبحوث الطب والعلوم الطبية يوم الثالثاء 

ي مدرج هـ، لقاء "البحث العلمي الثاني للكليات الطبية"، ف1440/

الطب األمامي، بمقر الكليات الصحية بالعابدية، برعاية وكيلة 

وانطلقت أولى .الجامعة للطالبات الدكتورة سارة بنت عمر الخولي

أبحاث في طب األسنان، تلتها جلسة حوارية  3الجلسات بتقديم 

أجاب فيها الباحثين عن استفسارات الحضور ونقاشاتهم حول 

رت عنه من نتائج، وأوضحت وكيلة األبحاث املقدمة وما أسف

عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير الدكتورة هنادي بحيري، 

أن الفعالية تهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي، وتبادل التجارب 

ونّوهت .الناجحة، للتعارف والتواصل العلمي بين الكليات الطبية

حثية بحيري أن البرنامج يسعى إلى إيجاد سبل التقاطعات الب

والتعاون اإليجابي، وتشجيع الطالبات لعرض أهم إنجازاتهم 

الحاصلة على التميز والجوائز من أوراق علمية أو برامج مرئية 

وأكدت وكيلة الجامعة لشؤون .كالفيديوهات الوثائقية وغيرها

الطالبات الدكتورة سارة الخولي، أن التقدم مرهون بالتطور 

نّوهة إلى دعم معالي مدير الجامعة البحثي والتنافس في مجاالته، م

األستاذ الدكتور عبدهللا بافيل، ولجهود عمادة البحث العلمي وما 

وبعد .تقدمه من حراك له أثره في صقل الخبرات واملعارف البحثية

انتهاء الجلسة األولى تم تكريم كلية طب األسنان لحصولها على 

ختبار هيئة املركز األول على مستوى الجامعات السعودية في ا

، وبدورها شكرت وكيلة كلية %100التخصصات الصحية بنسبة 

طب األسنان الدكتورة سارة طاهر هذا التقدير واالحتفاء، ثم 

استؤنفت الجلسة الثانية باستكمال عرض األبحاث الطبية في 

مجاالت الصيدلة والتغذية، والتمريض، والطب، كما صاحب 

 من املنشور 
ً
ات والبوسترات التي عرضت اللقاء معرض حوى عددا

وحظي اللقاء بحضور فاعل من .األبحاث وأهم محاورها ونتائجها

القيادات، وعضوات الهيئة التدريسية والطالبات؛ وفي مقدمتهم 

عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة العمودي، 

 ووكيالت الكليات الطبية.
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 معامل التأثير العربي 

 الصابور فهمي سليمد. محمد عبد 

 الكلية الجامعية بالجموم -أستاذ مشارك 
م بواسطة معهد 1960عندما بدأت فكرة معامل التأثير في عام 

( لتقييم الدوريات ISI"يوجين جارفيلد" للمعلومات العلمية )

العلمية والذي أصبح معيار مؤثر في التصنيفات العاملية 

للجامعات ، ولكن هذا التقييم ال يعتد إال باألبحاث املكتوبة 

باللغة اإلنجليزية مما تسبب في هدر جهود األكاديميين العرب 

الذين يكتبون وينشرون ابحاثهم باللغة العربية ، فعلى سبيل 

تنا العريقة جامعة ام القرى ذات سمعة علمية املثال تعد جامع

عالية فيما يتعلق بعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية واللغة 

العربية وآدابها والعلوم اإلنسانية إال ان األبحاث العلمية 

بالجامعة في هذه املجاالت ال يتم تقييمها نظرا ألن األبحاث التي 

عات هي األبحاث املكتوبة يتم تقييمها بالتصنيفات العاملية للجام

جاءت فكرة معامل التأثير  2007باللغة اإلنجليزية ، وفي عام 

العربي من أستاذي الدكتور محمود عبد العاطي والذي يشغل 

العديد من املناصب األكاديمية الدولية في مجال الرياضيات 

والذي شرفت بكوني أحد طالبه خالل مرحلة البكالوريوس 

باحثين العرب الذين يكتبون ابحاثهم باللغة لتحقيق طموح كل ال

العربية وينشرونها في املجالت املحكمة الصادرة باللغة العربية 

والتي تصدر من الجامعات العربية في مختلف التخصصات 

العلمية واإلنسانية وتحولت الفكرة إلى مشروع يهدف الى تحقيق 

ي الوطن الرؤية والرسالة واألهداف للبحث العلمي للجامعات ف

دخل بالفعل معامل التأثير العربي حيز  2015العربي، وفي عام 

التنفيذ لترتيب وتقييم وتصنيف املجالت التي تصدر باللغة 

العربية. ويستخدم هذا املعامل لتقييم جودة صدور هذه املجالت. 

ويتم إجراء التقييم من خالل النظر في عوامل مثل استعراض 

املنشورة في هذه املجالت من قبل عدد االستشهادات بالبحوث 

املجالت األخرى، واألصالة والجودة العلمية، والجودة التقنية 

لهيئة التحرير، ونوعية التحرير وانتظام صدور املجالت، ونظام 

 االلتزام بأخالقيات النشر العلمي. 
ً
تحكيم البحوث بها، وأيضا

املتعمق ويتبع موقع حساب معامل التأثير العربي أسلوب التحليل 

ومعدالت القبول والرفض إلدراج املجالت في هذا التصنيف. وَيعد 

القائمون على املوقع بأن يتم كل ذلك من خالل نخبة من العلماء 

املتخصصين في املجاالت العلمية املختلفة. أما عن قواعد 

التصنيف املعتمدة على موقع حساب معامل التأثير العربي فهي 

نيف دولي للنسخة الورقية وآخر أن يكون للمجلة رقم تص

للنسخة اإللكترونية، وأن يكون للمجلة موقع إليكتروني يحتوي 

على جميع املعلومات الخاصة بها، ويحتوي املوقع على قواعد 

النشر وأخالقيات النشر وقواعد امللكية الفكرية، وأن تصدر 

 املجلة بشكل دوري، وتكون هيئة التحرير بها من األساتذة املشهود

، مع االلتزام 
ً
، وأن تكون البحوث موزعة جغرافيا

ً
لهم علميا

بمواعيد النشر املعلنة لكل عدد، وااللتزام بقواعد تعين أعضاء 

هيئة التحرير. ويقوم معامل التأثير العربي بإصدار تقرير سنوي 

عن معدل استشهادات البحوث العربية وتصنيفها وتقديم 

مما يسهم في تطور  Scopusيعمل بنفس طريقة  الذيالبرنامج 

املجتمع العلمي العربي ووضعه على خريطة النشاط العلمي 

بدأ معامل التأثير العربي أولى خطواته  2019يناير  18العاملي. وفي 

نحو العاملية حيث تم توقيع اتفاقية رسمية مع اتحاد الجامعات 

العربية لتتحول إدارة مشروع معامل التأثير العربي واصدار 

رير واالشراف على األنشطة املختلفة للمشروع الى اتحاد التقا

الجامعات العربية باعتباره املشروع الوحيد املعتمد من اتحاد 

الجامعات العربية لتصنيف املجالت العلمية التي تصدر باللغة 

وبدأت بالفعل في اختيار املجالت املصنفة في مشروع  –العربية 

مجلة كمرحلة أولى  100من ال معامل التأثير العربي لكى تكون ض

( برعاية Elsevierوالتي سوف تصدر عن طريق شركة السفير )

وذلك من خالل االتفاق الذى تم توقيعه بين  (Scopusسكوبس  )

 االتحاد والشركة.

ائعة في كتابة 
ّ
ة البحثّية الش من األخطاء العلميَّ

 (4الّرسائل العلمّية )

 د. هيفاء عثمان فدا

ّية اللغة العربّية -أستاذ مشارك 
ّ
قسم  - كل

مستشارة وكيلة الجامعة  -البالغة والّنقد 

البات
ّ
 لشؤون الط

صد منه استكمال بعض 
ُ
ا ق

ً
تناولنا في الحلقة املاضية حديث

طات البحثّية؛ من ضرورة اإلملام 
ّ
كلّية في كتابة املخط

ّ
الجوانب الش

لعلمّية، باملناهج العلمّية املّتبعة في كتابة البحوث والّرسائل ا

ركيز على جّدّية الكتابة والجديد في املفاهيم 
ّ
وكذلك عدم الت

واألفكار التي تحملها األطروحة، وكذلك غياب العديد من املفاهيم 

واملصطلحات التي تشتمل عليها الّدراسة من تلخيص وعدم تركيز، 

ز في هذه .وأخيًرا عدم الحرفّية في صناعة الفهارس
ّ
وسوف نرك

 الجوانب التي يجب أن يلّم بها الباحث في كتابة الحلقة على أهّم 

بحثه، وذلك بعد أن تّمت املوافقة على قبول تسجيل بحثه، أو 

بات العلمّية؛ لصناعة رسالة 
ّ
بشكل آخر ما اإلجراءات واملتطل

ا على  علمّية على نحٍو جّيد، وسوف يكون الحديث هنا منصبًّ

الب م.الجانب العلمّي في هذا
ّ
وضوع بحثه أو كيف يختار الط

رسالته؟ ولكي نجيب على هذا نقول: إّن أغلب الباحثين الذين 

بدأوا هذا املسار العلمّي أغلبهم غير مهيء من الناحّية العلمّية 

ه يجب على الباحث أن يكثر من  إلجراء البحث، وبناء على
ّ
ذلك فإن
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الع على الكتب واملراجع والبحوث في مجال تخّصصه ، وأن 
ّ
االط

من خالل محّددات القسم العلمّية أو قناعة الباحث  يحّدد له

نفسه موضوًعا تنّصب عليه القراءة ، وذلك بعد اإلملام العاّم 

بأهّم املصادر التي ال يمكن لباحث االستغناء عنها في تخّصصه ، 

وكيفّية القراءة حول موضوع معّين ؛ وذلك بأن يقوم الباحث بعد 

يستطيع من الكتب والّرسائل  مشورة أساتذته في املجال بجمع ما

واألبحاث حول هذا املوضوع ، وتكون القراءة قراءة فاحصة نقدّية 

بحيث يكتشف الباحث بنفسه أو من خالل مرشده الجزء الذي 

ا ،  لع عليها بدراسته والوقوف عليها بحثيًّ
ّ
لم تقم األبحاث التي اط

 وليس من الضروري أن تكون رسالة املاجستير مبتكرة وجديدة

على نحٍو كامل بخالف رسائل الّدكتوراة التي يشترط فيها هذا 

جاه 
ّ
رط ، ويمكن لدراسة املاجستير أن تكون نقًدا لنظرّية أو ات

ّ
الش

 لنقص في أعمال 
ً

خرى ، أو إعادة تقييم ملا تّم دراسته أ، أو إكماال

في فترة زمنّية محّددة ، أو القيام بدراسة شخصّية معّينة أو كتاب 

بها  في مجال
ّ

تخّصص الباحث ، وبعض الجامعات تجيز لطال

تسجيل رسائل علمّية في مجال تحقيق املخطوطات ، وإن كنت 

ه 
ّ
أفّضل عدم تسجيل رسائل علمّية في تحقيق املخطوطات ؛ ألن

غوّية أكثر منه إلى البحث العلمّي 
ّ
أقرب إلى املهارات الفّنّية والل

الب على بمفهومه الواسع . وإذا استقّر بعد ذلك ا
ّ
ختيار الط

موضوع معّين بعد استشارة مرشده وأساتذته في القسم العلمّي 

فيجب عليه اختيار عنوان البحث ، واختيار العنوان ليس باألمر 

ب من 
ّ
ما هو أمٌر بالغ الّدقة والّصعوبة ؛ إذ يتطل

ّ
الّسهل ، وإن

الباحث اإلملام الجّيد بجميع جوانب موضوعه الذي يريد بحثه ، 

ّية والجزئّية التي سيشملها  وكذلك
ّ
معرفة الباحث بالقضايا الكل

بحثه ، والعنوان البّد أن يكون موجًزا إيجاًزا غير مخّل وبعيًدا عن 

اإلطالة التي تفقده محتواه ، ولعّل املعيار في ذلك هو مطابقة 

محتوى الّرسالة بعنوانها ؛ فاملحّدد البحثّي هو الذي يحّدد عدد 

لها عنوان الّرسالة ، وقد شاهدت عناوين الكلمات التي يشم

رسائل لم تتجاوز الكلمتين في مقابل عناوين أخرى تجاوزت 

فقنا على عدد الكلمات الواجب على 
ّ
العشرين كلمة ،  وسواء ات

ه يجب أن يراعى االبتعاد عن 
ّ
العنوان اشتمالها أم لم نّتفق فإن

بتعاد عن األحكام العاّمة أو املطلقة في العنوان ، وكذلك اال 

األلفاظ الّسوقّية والعاّمّية والّدعائّية في البحث العلمّي ، وأخيًرا 

يجب االبتعاد بالعنوان عن املفاهيم املزدوجة فال يصّح أن يكون 

 
ً
 للقراءات والّتأويالت املتناقلة في آٍن واحد ، إضافة

ً
العنوان قابال

في  إلى شمول كلمات العنوان لجميع عناوين الفصول الّرئيسة

 وللحديث بقّية. الّرسالة

 

 

 

 

 البحوث العلمية الدعوية ومعالجتها للواقع 

 رائد بن فؤاد باجوريد.  

 قسم الدعوة  -عضو هيئة تدريس 
 الحمد هلل وصلى هللا وسلم على نبيه ومصطفاه وبعد:

فإن مجال البحث في علم الدعوة إلى هللا تعالى مجاال رحبا ،وميدانا 

املتخصصين في الدعوة إلى هللا تعالى ،وال أدل فسيحا ،للباحثين 

على ذلك من كثرة الرسائل والبحوث العلمية في هذا املجال ،بيد 

أن هناك ثمة أمر مهم في مجال البحث العلمي ينبغي للباحثين 

واملتخصصين أن يتنبهوا إليه وأن يهتموا به أال وهو مدى معالجتها 

اقع املعاصر ،إذ مثل هذه لكثير من قضايا الواقع الدعوي ، والو 

البحوث العميقة ،واملحكمة ،والتي تأخذ وقتا وجهدا من الباحثين 

،إن لم تكن معالجة لذلكم الواقع ،وتكون فيها حلوال يستفاد منها 

،وتفعل للعمل بها في الواقع الشك أن أهميتها ستضعف بل وقد 

 تكون حبيسة األرفف ،وتصبح حبر اعلى ورق كما يقولون.

باحث عموما والباحث خصوصا في قضايا تهم األمة بل إن ال

الواقع الدعوي، وتنشر بينها العمل بالعلم، وترسخ القيم في 

نفوس العاملين، هي تلكم البحوث التي يحتاجها القارئ 

املتخصص منهم وغير املتخصص فاملتخصص يتعلم املنهجية، 

وخبرة  والقواعد التي يسير عليها من خالل ما قرأ وتعلم من جهد

من سبقه، وغير املتخصص يتعلم منها الدروس والفوائد والعبر 

 التي توقظ وتنبه، وتعلم، وتغرس.

لذا سأذكر هنا بعض النقاط التي تحتاج إليها الساحة الدعوية 

لشحذ همم الباحثين للبحث فيها وإثراء واحة البحث العلمي 

 :بالكتابة فيها ومنها

املعوقات وسبل  الدعوة في بالد العالم اإلسالمي .1

 التغلب عليها في الواقع الحاضر.

الدراسات الدعوية التأصيلية التي تقعد وتؤصل  .2

 للدعاة إلى هللا تعالى في دعوتهم الناس.

التصدي لبعض األفكار الدخيلة، وكيفية التعامل  .3

 معها، وتحصين املجتمعات منها.

املسلمون الجدد، وما يتعلق بهم من أحكام ووسائل  .4

 ودورهم في مجتمعاتهم.وأساليب، 

تحقيق التراث الدعوي، واملخطوطات ذات القيمة  .5

العلمية في الوعظ واإلرشاد، والنصح والرقائق وإبرازها 

 للمكتبة اإلسالمية 
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واقع املرأة املسلمة، وضرورة تكثيف األبحاث العلمية  .6

في وسائل وأساليب دعوة املرأة واملأمول من ذلك كله 

والتحصين واإلرشاد في الجانب  فيما يعود باملعرفة

 النسائي.

هللا تعالى أن يوفقنا ملافيه رض ى ربنا جل وعال،  وأخيرا، أرجو

مجتمعنا وأن يجعلنا دعاة خير وهدى إنه ولي ذلك  خير يهوملاف

والقادر عليه وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم 

 والحمد هلل أوال وآخرا.

 . تميٌز في األمانة العلميةالعلمي.في البحث  لتميزا

 أ.د إسماعيل غازي مرحبا 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية -أستاذ 

 أم القرى، رؤيتها الرائعة: 
َ
من جميل ما نراه في جامعتنا جامعة

)التميز في التعليم والبحث العلمي(، فإنه وإن كان البحث العلمي 

العالم ال بل هو األولى، فإن همة من أولى ما تنهض به الجامعات في 

جامعة أم القرى َسَمت إلى ما هو أعلى من مجرد املساهمة في 

البحث العلمي، هذا السمو يتمثل في التميز فيه، وإن هذا لعمري 

مطلب عظيم ال يرنو إليه إال من سمت همته وعلت نظرته، وأتعب 

مكانة نفسه وأجهد فكره، لكنه في النهاية يصل إلى قمة سامقة و 

وإن هذا التميز البحثي يعني التميز في أمور عدة هي التي .سامية

  :تحكم البحث العلمي، ومن ذلك
 

التميز في حل املشكالت البحثية؛ باختيار أهمها وألّحها،  .1

  .وتقديم أفضل الحلول وأنجعها

والتميز في املنهج العلمي؛ بالتزام ضوابطه وآلياته، واختيار  .2

  .أنسبها وأفضلها

والتميز في طريقة كتابته؛ بكتابة األبحاث بأسلوب علمي  .3

  .رصين ودقة ال تمين
 

إلى غير ذلك من أشكال التميز البحثي والتي تحتاج كل واحدة منها 

الوقوف هنا عند أمر مهم  بوأح .وتوجيهإلى وقفة تأمل وتقييم 

 مع ازدياد الهمة العلمية والقيمة البحثية، أال وهو 
ً
يزداد طردا

 في البحث العلمي؛ فهذا يعني 
ً
)األمانة العلمية(، وكلما أردنا تميزا

  !!التميز في األمانة العلمية وال بد

والتميز في األمانة العلمية يعني تميٌز في كل ما من شأنه القيام بأود 

 :مانة ولبها، وذلك يحتم علينا التميز في أمور عدة منهااأل 

: التميز في التنبيه على األمانة العلمية وأهمية الحفاظ عليها، 
ً
أوال

بمحاضرات ودورات وندوات تتحدث عن األمانة العلمية وأهميتها 

: التميز في الكتابة حول األمانة  .واجتناب كل ما يخالفها
ً
ثانيا

ملصقات أو أبحاث أو حتى مقاطع  العلمية بمنشورات أو

 .مصورة، تدفع القارئ والناظر إليها نحو التميز في األمانة العلمية

: التميز في أنظمة وقوانين تضمن تحقيق األمانة العلمية في 
ً
ثالثا

 واضحة رادعة زاجرة 
ً
األبحاث األكاديمية، بحيث تكون أنظمة

 .فتهاتمنع من مخالفة األمانة، وتعاقب من يقع في مخال

: التميز في حزم أصحاب القرار في شأن األمانة العلمية، 
ً
رابعا

وأخذهم على يد من يخالف أو يمس باألمانة العلمية أو يقلل من 

  .املرموق شأنها ومحلها 

 ويحذرنا من  يف
ً
شريعتنا الغراء ما يدفعنا نحو األمانة دفعا

، في نصوص متعددة من الكتاب والسنة، ومنها
ً
قول  مخالفتها جدا

))من حمل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا  : الرسول األمين

بين   فليس منا(( ]رواه مسلم[ فانظر إلى قرن الرسول األمين

)اإلرهاب بالسالح( و)اإلرهاب بالغش(، وإن من أضر الغش هو 

الغش في األبحاث العلمية. من هنا أقول: كما أن علينا أن نتميز في 

أن نتميز في أمانتنا. وكما ال نرض ى بكل من  أمننا، فكذلك علينا

يزعزع أمننا أو يتهاون معهم، فكذلك ال نرض ى بكل من يزعزع 

الحمد هلل جامعة أم القرى تسير .األمانة العلمية، أو يتهاون معهم

بخطى واثقة ومدروسة نحو التميز البحثي وكل روافد هذا التميز، 

من يطالع إصدار عمادة  ومن ذلك التميز في األمانة العلمية، وكل

البحث العلمي )القواعد املنظمة ألخالقيات البحث العلمي( يعرف 

أنها خطوة من تلك الخطوات الرائدة في هذا املجال، ومن ذلك 

 ما قامت به عمادة البحث العلمي من إتاحة برنامج كشف 
ً
أيضا

االستالل على موقع العمادة، إلى غير ذلك من خطوات مماثلة 

ننتظر من الجامعة املزيد لنرتقي كلنا باألمانة والتميز في ومهمة، و 

 البحث العلمي في جامعتنا املباركة.

 هاتفك الجوال يعرفك!

 د. غسان بن فاروق بن جودة باتي

 الحاسب اآللي ونظم املعلوماتكلية  - معيد
إذا كان لديك هاتف جوال، فإن أبحاثي مهمة لك! حصلت بفضل 

من جمادى األولى  15الدكتوراه رسمًيا يوم االثنين هللا على درجة 

من جامعة والية نيوجيرزي  2019من يناير  21هـ املوافق 1440

 Phoneotypic Modelingاألمريكية رتقرز. عنوان رسالتي هو: "

of Human Behaviors and Propensities 

 النمذجة الهاتفية للسلوكيات والرغبات اإلنسانية ".

في عصر انتشرت فيه الشبكات االجتماعية، واألجهزة نعيش اليوم 

الذكية، واألجهزة القابلة لالرتداء ... هذا الواقع يحتم علينا فهم 

ونمذجة مستخدمي هذه التقنيات وكيفية تواصلهم مع 

 املستخدمين اآلخرين واألجهزة حولهم.

تركزت أبحاثي في مرحلة الدكتوراه حول فهم ونمذجة ثالث رغبات 

ات إنسانية: اإليثار، الثقة، الثقة بين الشخصين، وسلوكي

 باستخدام بيانات الهاتف الجوال للمستخدم.
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األساليب التقليدية لحساب الرغبات والسلوكيات اإلنسانية هي: 

التجارب املخبرية )األلعاب  -2االستبيانات الورقية،  -1

اإلحصائية( وهما محاطتان بالعديد من الصعوبات: الوقت، 

املال، عدم إمكانية انتداب العدد الكافي من األشخاص  الجهد،

 للمشاركة في االستبيانات أو األلعاب اإلحصائية.

تقدم رسالتي طريقة جديدة، سريعة، منخفضة التكلفة، آلية، 

قابلة للتوسع والتطوير، لنمذجة الرغبات والسلوكيات اإلنسانية 

استبدال الطرق باستخدام بيانات الهاتف الجوال هادفة إلى 

 التقليدية يوًما ما.

 10جمعت بيانات الرسالة من دراستين ميدانيتين: األولى مدتها 

ا، طلب منهم تحميل تطبيق في  55أسابيع، وشملت 
ً
مشارك

جواالتهم قادر على جمع سجل املحادثات، وسجل الرسائل، 

ا على 
ً
واملواقع الجغرافية، وليس محتوى املكاملات والرسائل حفاظ

وصية املشاركين في الدراسة، كما طلب منهم ملء ثالثة خص

استبيانات ورقية لقياس مستوى إيثارهم، وثقتهم، ولجمع 

بياناتهم الديموغرافية )العمر، الجنس، ...(. أما الثانية مدتها سنة 

ا من  130كاملة، وشملت 
ً
عائلة يعيشون في سكن  64مشارك

تطبيق في جواالتهم تحميل  -أيًضا-جامعة أمريكية، وطلب منهم 

قادر على جمع سجل املحادثات، وسجل الرسائل، وقراءات 

البلوتوث بين جواالتهم عند اقترابهم من بعضهم البعض، كما 

طلب منهم اإلجابة عن ثقتهم في جميع املشاركين في الدراسة 

لحضانة أطفالهم لقياس مستوى الثقة بين شخصين 

(interpersonal trust). 

 الرسالة:أهم نتائج 
 

إنشاء نموذج تعلم آلي قادر على معرفة ميل الشخص للثقة  .1

.
ً
 في اآلخرين، واإليثار، والثقة بين شخصين أتوماتيكيا

يمكن حســـــــــــــاب مســــــــــــتوى امليــل للثقــة، واإليثــار، والثقــة بين  .2

شــــــــــــخصــــــــــــين، باســــــــــــتخدام بيانات الهاتف الجوال )ســــــــــــجل 

 املكاملات، وسجل الرسائل، واملواقع الجغرافية(.

الـــبـــيــــــانــــــات بــــــدمـــج بـــيــــــانــــــات الـــهــــــاتـــف الـــجـــوال مـــع  يـــمـــكـــن .3

)العمر، الجنس، الحــــــالــــــة االجتمــــــاعيــــــة،  الــــــديموغرافيــــــة

 وغيرها( إنشاء نماذج قادرة على توقع

مستوى الثقة، واإليثار، والثقة بين شخصين، أفضل من النماذج 

القائمة على البيانات الديموغرافية فحسب مثل أكثر 

 االستبيانات الورقية املنتشرة.

توفر هذه الدراسة فرصة مثيرة للنهوض باألبحاث املتعلقة 

بتحديد الرغبات والسلوكيات اإلنسانية في العديد من التطبيقات 

 
ً
الحياتية اجتماعًيا وتجاًريا. حلق بفكرك أيها الباحث املكي متأمال

 -التطبيقات العديدة لفكرة الرسالة 
ً
 في الحج والعمرة خاصة  -مثال

 

 

 بيبة أم القرى الرائدة في أبحاث الحج والعمرة!وأن جامعتنا الح

ملزيد من املعلومات عن الرسالة واألبحاث املتعلقة بها والتعاون 

البحثي، أدعوكم جميًعا لزيارة موقعي الجامعي: 

http://www.uqu.edu.sa/gfbati . 
 

الفجوة البحثية واإلضافة العلمية في البحوث 

 التربوية

 الهذليسلطانه بنت سعدي . أ

قسم علم   -التربية كلية  - علياطالبة دراسات 

 إحصاء وبحوث(النفس )
يعتبر اختيار موضوع البحث العلمي بدقة من أهم األمور التي 

يسعى إليها الباحث؛ وذلك ألنه يضمن لبحثه بداية صحيحة 

 البحث عن ش يء غير مكرر 
ً
وفّعالة، ولكن يجب على الباحث أوال

 .لم ُيسبق الوصول إليها والخروج بنتائج جديدة

وللوصول لنتائج غير مسبوقة، البد من تحديد الفجوة في مجال 

البحث والتي سيقوم الباحث باستهدافها ومحاولة تقليل هذه 

الفجوة أو سّدها بالكامل وذلك من خالل إيجاد حل للمشكلة أو 

 في إثراء 
ً
اقتراح ش يء جديد، بحيث يساهم عمل الباحث هذا أخيرا

 .لبحث العلمي بشكل غير مسبوق مجال ا

ويقصد بالفجوة البحثية هو ذلك الفراغ والنقص املعرفي    

ملوضوع ما أو مشكلة بحثية ما والتي لم يتم التطرق لها في 

الدراسات السابقة، وتظهر عادة في األدب البحثي على صيغة 

 .تساؤالت أو جدل أو نقاش حولها

لبحثية في أن املشكلة وتختلف الفجوة البحثية عن املشكلة ا 

مح بوجود مشكلة، أما الفجوة تنبثق من املشكلة 
ّ
تكون عامة تل

 وبالتالي
ً
  ذاتها وتكون أكثر تحديدا

 .تتشكل اإلضافة العلمية التي تميز البحث عن األبحاث السابقة

ويمكن تحديد الفجوة البحثية من خالل االطالع على آخر 

عه الباحث من تحديد الدراسات في مجال البحث بما يتمكن م

  .الفجوة البحثية والنظر من زاوية بحثية جديدة

وهناك عّدة أسباب تؤدي إلى فجوة بحثية منها اختالف ثقافة كل  

من الباحثين، وإنتاج أنواع من البحوث ال تخدم البحث العلمي، 

باإلضافة الى ضعف اآللية البحثية في االتصال باملصادر البحثية 

 .ال البحثذات العالقة بمج

  وتتعدد أنواع الفجوات البحثية والتي تؤدي إلى إضافات

 :علمية فمنها

  فجوة تحليلية: باستخدام أداة تحليلية مختلفة عن األدوات

 .املستخدمة في البحث نفسه
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  فجوة معرفية: من خالل إضافة معرفة جديدة غير مسبوقة

 .على موضوع جديد أو سبقت دراسته

   :بدراسة موضوع ذي أهمية سبقت دراسته من فجوة زمانية

 .مدة طويلة من الزمن تجعل إعادة بحثه ضرورية

  فجوة مكانية: بدراسة موضوع له أهمية سبق بحثه ولكن في

 .مكان آخر أو بيئة مختلفة

  فجوة تطبيقية: من خالل تطبيق نموذج على بحث سابق

 .وتوظيفه تطبيقيا

 ختلفة لم يوظفها فجوة مفهومية: تتعلق بتوظيف مفاهيم م

 .أحد من قبل

  فجوة منهجية: باستخدام أداة منهجية مختلفة أو تطبيقه

 .على عينة لم يسبق تطبيقها على البحث نفسه

  فجوة نظرية: بإضافة إطار نظري لم يسبق ربطه بالبحث

 .نفسه ويؤدي إلى نتائج جديدة

ويمكن للباحث أن يطرح على نفسه عدة تساؤالت تساعده على 

 :األفق البحثي لبحثه وهيتحديد 

 ماهي املشكلة البحثية والفجوة البحثية؟ .1

ماهي األسئلة النقدية التي في ضوئها تتم عملية  .2

 القراءة؟

 من هو املستهدفون من البحث لنقرأ عنهم؟ .3

ماذا أعرف عن مجال وموضوع بحثي؟ وما أريد ن  .4

 أعرف؟

ماذا يمكن أن ينتج البحث الحالي؟ وماهي اإلضافة  .5

 الجديدة؟العلمية 

 ال بد على الباحث أن يكون على اطالع واسع بآخر الدراسات 
ً
وأخيرا

 من أن 
ً
واألبحاث؛ وذلك لتحقيق غايات املجتمع وطموحاته، بدال

 لنقاط بحثية سابقة، للمساهمة في إثراء 
ً
تكون األبحاث تكرارا

  املعرفة وتقدم املجتمع.
 

 البحث العلمي وعضو هيئة التدريس

 أحمد باحويرث تهاني سالم. د

قسم الدعوة والثقافة  -أستاذ مساعد  

 اإلسالمية
يراد بالبحث العلمي األنشطة املختلفة التي تهدف إلى زيادة ذخيرة 

 الجامعات،املعرفة العلمية لدى عضو هيئة التدريس في 

ويمثل  .وتطبيقاتها العملية القائمة على أساس علمي ومنهجي

كما أنه  الجامعات،ية التي تميز البحث العلمي أحد املهام األساس

لذا  وازدهارها،أحد الوسائل واملعايير التي يقاس بها مدى تقدمها 

عضو هيئة  نوأل  .العلمينجد اهتماما متزايدا في جامعاتنا بالبحث 

فهو الذي  -التدريس هو العنصر األهم في معايير ضمان الجودة 

 ينقل وينفذ الخطط واألهداف إلى الواقع العملي الذي ينعكس 

بشكل إيجابي على املحتوى التدريس ي واملناهج الجامعية داخل 

كان البد من التركيز واالهتمام بتطويره بشكل مستمر  -الجامعات 

يتسم بالجودة واإلتقان، ويصل في مجاالت البحث العلمي حتى 

بالجامعات إلى الهدف املنشود، ورغم االهتمام املتزايد في 

جامعاتنا السعودية بالبحث العلمي إال أن الناتج العلمي لعضو 

هيئة التدريس لم يصل للمستوى املطلوب لتحقيق طموحات 

الخطط التنموية واملعرفية، فكم من الكفاءات العلمية وصلت 

قاعد وليس في رصيدها العدد الكافي من األبحاث التي إلى سن الت

تتناسب مع خبرتها العلمية، ولعل املعوقات تتلخص في األسباب 

 :التالية

  إرهاق عضو هيئة التدريس باألعمال اإلدارية إضافة إلى

 .ساعات التدريس املقررة عليه

 • كون البحث العلمي في الجامعات يعاني من ضآلة البحوث

 . يزال محصورا في الجهد الفردياملشتركة فال

 • القصور في االهتمام بإنشاء بنوك املعلومات واستخدام

 .التقنيات الحديثة، خصوصا في األقسام الشرعية واألدبية

 • البيروقراطية اإلدارية، وصعوبة الحصول على التفرغ

 .العلمي أحيانا

 • افتقار بعض أعضاء هيئة التدريس إلى مهارات كتابة

 .العلميالبحث 

 •ضعف الحوافز املادية. 

وقد يتحقق املأمول من الجامعات وأعضاء هيئة التدريس        

  :باألمور التالية

أوال: إدراك الجامعات ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس في        

 العلمي،جميع التخصصات بارتباط قوة اقتصاد الدول بالبحث 

وضرورة التقاء أفكار األبحاث العلمية وخططها مع خطط الدولة 

 .ورؤيتها

ثانيا: االهتمام بإقامة الندوات واملؤتمرات التي تناقش        

وتعرض التجارب األكاديمية  ومعوقاته،توجهات البحث العلمي 

 ذلك،املختلفة كالتفرغ العلمي والترقية واإلشراف واملناقشة ونحو 

 .أعضاء هيئة التدريس لهاوتسهيل حضور 

ثالثا: رفع همة الباحثين إلى زيادة إنتاجهم البحثي املنجز        

وزيادة وعيهم إلى كون البحث العلمي ونشره هو الرصيد  واملنشور،

األكاديمي الحقيقي لعضو هيئة التدريس الذي يسهم في بنائهم 

  .املعرفي واملنهي

أن األبحاث تسهم بشكل مباشر في رابعا: رفع وعي الباحثين إلى        

خاصة إذا كانت األبحاث  والتنموي،ُرقي املجتمعات الفكري 

 .العلمية نابعة من مشكالت واقعية
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سواء كان ذلك  العلمي،رابعا: تعزيز عمل الفريق في البحث        

أو من عدة جامعات محلية أو  واحدة،الفريق مكونا من جامعة 

 .دولية

خامسا: تعزيز العمل في البحوث املشتركة بين أكثر من        

والتي أثبتت بالتجربة  البينية،أو ما يعرف باألبحاث  تخصص،

 .كفاءتها في رفع مستوى أعضاء هيئة التدريس وإنتاجهم

سادسا: ضرورة تدريب الباحثين ورفع كفاءتهم ومحاولة زيادة        

ل البحث العلمي من خالل في مجا -األكاديمية والعملية  –خبراتهم 

وتجدر  الشأن،دورات تدريبية وندوات وبرامج مختصة بهذا 

اإلشارة هنا إلى الدور الكبير الذي تقوم به عمادة البحث العلمي 

بجامعة أم القرى لتزويد الباحثين من أعضاء هيئة التدريس 

 .والدارسين باملهارات الالزمة في هذا املجال

يل دور الشراكة املجتمعية في دعم البحث سابعا: ضرورة تفع       

 .العلمي لضمان استمرارية تمويلها

 ثامنا: ترتيب الحوافز املادية على األبحاث املميزة.       

 الدراسات النقدية  التاريخي فيتطبيق املنهج 

 أمل أحمد هنيدي الحربي. أ

باحثة  - اإلسالميةقسم تاريخ  -الشريعة كلية  

 حديثتاريخ –دكتوراه 
تعددت مناهج البحث وتنوعت بحسب موضوع البحث وطريقته، 

والتي تكمن أهمية كتابة البحث العلمي من خالل املنهج املتبع، 

وذلك ضمن خطوات يتبعها الباحث عند كتابته لبحثه، فمن 

 .خالل الدراسات التي تحتاج إلى النقد، يأتي املنهج التاريخي

، " بالرغم من ظهور 
ً
 وانتشارا

ً
وهو من املناهج التي تعد أكثر شيوعا

مناهج أخرى، فهو املنهج املتبع في الدراسات التاريخية والنقدية 

ملا فيه من تحليل ونقد للمعلومة، حيث يعد أحد أدوات البحث 

 العلمي، 

فاعتماد الباحث على النقد للمصادر سواء كانت مصادر أولية او 

 .نوية، من خصائص املنهج التاريخيمراجع ثا

 :منهافأهمية املنهج التاريخي تكمن في عدة أمور 

وأحداث يمكن استخدام املنهج التاريخي في حل مشكالت  .1

 .سابقة   على خبرات معاصرة بناء

االتجاهات  على معرفةالتاريخي  كذلك يساعد املنهج .2

 .يناقشهااملوضوعات التي  واملستقبلية فيالحاضرة 

والتي يمكن استخدامه في  التاريخي،ومن خالل أهمية املنهج  .3

التاريخي نبين كيفية خطوات اتباع املنهج  والحاضر،املاض ي 

التي يجب على الباحث إضافتها عند  العلمي،كتابة البحث  في

 .املنهجاستخدامه لهذا 

 

 

 :أولى تلك الخطوات

التاريخية ذكر مصطلحات البحث وتحديد الظواهر والحوادث -1

 :التي ُيراد دراستها، بتحديد عاملين مهمين وهما

البعد املكاني: أي تحديد املكان سوأ كان دولة ما أو مكان معركة 

 .أو مدينة على سبيل املثال مدينة الرياض

البعد الزماني: أي تحديد الزمان الذي حدثت به الواقعة 

 مثال ذلك استرداد مد
ً
ينة الرياض في التاريخية أو املعركة، وايضا

 .م1902هـ املوافق / 1319سنة 

 .جمع البيانات من خالل أوعية املعلومات املختلفة-2

وذلك من خالل مراجعة املصادر واملراجع التي ترتبط بالفترة 

ذاتها، وهنا نبين أن املصادر   نوعان: أولية، مثل السجالت واآلثار 

التاريخية  والوثائق والروايات الشفوية، ملن عاصروا الفترة

وثانوية وهي املراجع، التي كتبت بعد الفترة التاريخية مثل 

الصحف واملجالت، واملذكرات والسير الذاتية والدراسات 

 .السابقة وغيرها

وذلك من خالل فحص الباحث للبيانات التي  :نقد املصادر-3

 بطريقتين،عن طريق فحص ونقد املعلومات  املصادر،جمعها من 

 .داخلينقد خارجي ونقد 

كتبت  الزمنية الذيوذلك من خالل فحص الفترة  الخارجي:النقد 

أم أن هناك  حدثت،فيها الوثيقة، هل كانت في نفس الفترة التي 

فترة زمنية فاصلة، وفحص موضوعية الوثيقة وكاتبها والظروف 

 .التي كتبت بها

غة مع ل فحص الوثيقة وتوافقهامن خالل  الداخلي:النقد 

 .عصرها

من خالل  التغيير،ومفاهيمه واملواد التي كتبت عليها وسالمتها من 

نوع الورق والحبر واإلشارات التي وضعت على الوثيقة كالختم 

 الذي ختمت به   واتفاقها مع الوثائق األخرى 

بعرض نتائج  كوتفسيرها، وذلكذلك تسجيل نتائج البحث  

جلها، ومناقشة البحث، ومدى تحقيق األهداف التي بحث أل 

 .النتائج وتفسيرها

ومن خالل تلك الخطوات نستنتج أن املنهج التاريخي في الدراسات  

النقدية هو أولى مفاتيح البحث العلمي وعليه ترتكز الدراسة، 

وبذلك يعد منهج النقد التاريخي واحدا من املناهج النقدية 

.العلميالبحث  فعاليتها فياملتعددة التي اثبتت 
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