1

| اإلشراف العام
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .هنادي محمد بحيري
د .نورة صالح فاروقي
| رئيس هيئة التحرير
د .نورة صالح فاروقي
| هيئة التحرير
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .فيصل أحمد العالف
د .عبد هللا عمر باز
د .هنادي محمد بحيري
د .أميرة علي الصاعدي
د .نداء ثابت الحارثي
| إعداد وتنفيذ
أ .طيبه يوسف سقطي
أ .سندس صالح باحمدين
أ .أماني وليد عقيلي
| التدقيق اللغوي
د .عبد الناصر بدري أمين
| تصوير
أ .عثمان حبيب هللا
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| مصادر واحة البحث العلمي
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .عبد الوهاب عبد هللا الرسيني
د .عبد هللا عمر باز
د .باسم يوسف الكاظمي
د .سهيل سالم باجمال
د .محمد عبد هللا الصواط
د .فيصل عوض بارويس
د .معتز هاشم مراد
د .عماد عبد الرزاق فلمبان
د .علي حسن أمين
د .هنادي محمد بحيري
د .هنادي أحمد كتوعة
د .ديانا فهمي ّ
حماد
د .هيفاء عثمان فدا
د .سميه هاشم حريري
د .تهاني محمد السبيت
د .نورة صالح فاروقي
| ضيوف واحة البحث العلمي
د .هنادي محمد بحيري
د .هيفاء عثمان فدا
د .محمد فوزي حسانين
د .عفاف عطية هللا املعبدي
أ .أمل أحمد الحربي
أ .عزة صويلح السلمي

|الفهرس
األخبار
شهر محرم
صفحة 9-8

| معالي مدير الجامعة يناقش الخطط املستقبلية للكراس ي البحثية
بالجامعة.
ُ
| معالي مدير الجامعة يدشن منارة البحث العلمي.
| عقد االجتماع األول للجنة اإلشرافية على الكراس ي البحثية للعام الجامعي
8378/73هـ.
| عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته األولى للعام الجامعي

| جائزة أم القرى التقديرية للكليات املبادرة في الن ر العلمي.
ّ
ّ
العربية.
العالمي للغة
| االحتفاء باليوم
| م اركة عمادة البحث العلمي في ملتقى  5373الذي نظمته عمادة شؤون
الطالب.
| إن اء وحدات خدمية في عمادة البحث العلمي.

شهر ربي الثاني
صفحة 57-58

8378/73هـ.

| لقاء عمداء البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

| عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته الثانية للعام الجامعي

| ورشة التعليم اإللكتروني.

8378/73هـ.

| عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته الرابعة للعام الجامعي

| عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته الثالثة للعام الجامعي
8378/73هـ.

شهر صفر
صفحة 87-9

| تدشين مبادرة إشادة.
| تدشين البرامج التدريبية املقدمة لعضوات هيئة التدريس للفصل
الدراس ي الحالي.
| تدشين سلسلة (الباحثون املؤثرون).
| مـدير الجـامعـة يفتتق لقـاء أولويـات امل ـ ـ ـ ــاري البحثيـة في مجـال "س ـ ـ ـ ــالمة
املرض ى".
| معالي مدير الجامعة يوق  25م روعا بحثيا م الباحثين والباحثات.
| معالي مدير الجامعة يترأس اجتماع اللجنة العليا مللتقى البحث العلمي.
ّ
العلمي.
| اللقاء التعريفي بمنارة البحث

8378/73هـ
| عمادة البحث العلمي تفوز بمبادرة في برنامج التحول الوطني 5353م.
| إصدار التقرير السنوي 8371ه لعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى.

شهر جمادى األول
صفحة 53-57

| عمادة البحث العلمي تعلن عن انطالق الدورة الثانية لبرامج املنق
الداخلية.
| لقاء علمي بقسم الهندسة الكهربائية بالتعاون م مركز العلوم الهندسية.
| عمادة البحث العلمي تعلن عن مواعيد االختبارات لوظائف مساعد
باحث.
| دعوة للم اركة بمقال في (واحة البحث العلمي) اإلصدار الراب .

شهر جمادى اآلخر
صفحة 51-53

شهر ربي األول
صفحة 58-83

ّ
إليكترونية
| خبر زيارة كلية اللغة العربية واالتفاق على إطالق نافذة
| لقاء تعزيز القيم األخالقية لدى املرأة السعودية ،الواق واملستقبل.
| وكيل الجامعة للدراسات العليا يدشن مبادرة (عطاء).
|  73ورقة عمل على طاولة امللتقى األول للبحث العلمي.
| معالي مدير جامعة أم القرى يفتتق امللتقى األول للبحث العلمي.
| املعرض املصاحب للملتقى األول للبحث العلمي.
| امللتقى األول للبحث العلمي يناقش  83ورقة علمية (في اليوم األول).
| امل اركون في ملتقى البحث العلمي يختتمون أعمالهم بمناق ة  81ورقة
علمية (في اليوم الثاني).

| عقد االجتماع الثاني للجنة اإلشرافية على الكراس ي البحثية للعام
الجامعي 8378/73هـ.
| مركز بحوث الدراسات اإلسالمية يعلن برنامج (مهارات البحث في
الدراسات اإلسالمية).
| خدمة الدعم للتقديم على بوابة املنق البحثية.
| مواعيد املقابالت الشخصية لوظائف مساعد باحث.
| محاضرة مقومات البحث العلمي ضمن برنامج مهارات البحث العلمي في
الدراسات اإلسالمية.
ُ
| مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية يقيم لقاء علميا.
| بدء التقديم على برامج دعم بحوث الجامعات واملراكز البحثية من مدينة
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
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امللتقى األول للبحث العلمي

توصيات امللتقى األول للبحث العلمي
الصفحة 73-58

املنق الداخلية

تقريراملنح الداخلية في الدورة الثانية
(5341/1/51-5341/1/51هـ)
الصفحة 38-75

املقاالت
تقرير التقويم الذاتي ملعيار البحث العلمي في :NCAAAاألدلة واإلجراءات
الصفحة 23

ّ ّ
ّ
َّ
الشائعة في كتابة ّ
العلمية ()٢
الرسائل
العلمية البحثية
من األخطاء
الصفحة 28

مبادرة عمادة البحث العلمي لتشجيع النشر الدولي
الصفحة 25

قواعد في التعامل مع املصادر
الصفحة 27

امللخصات العلمية بين القبول والرفض
الصفحة 27

البحث التجريبي
الصفحة 23
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| التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي
 5341 / 5 / ٢1هـ

الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
عميد عمادة البحث العلمي

 5341 / 1 / 51هـ

الدكتور سعيد بن عبدالرحمن الحارثي
أستاذ التقنيات الجزيئية للطفيليات امل ارك
مدير مركز بحوث الطب والعلوم الطبية
 5341 / 1 / 51هـ

الدكتور عماد بن عبد الرزاق فلمبان
أستاذ هندسة حاسب آلي املساعد
مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية
 5341 / 5 / 43هـ

د .هيفاء عثمان عباس فدا
أستاذ البالغة والنقد امل ارك
وكيلة ملدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها العلمي

 5341 /4 / 51هـ

د .سمية هاشم بكرحريري
أستاذ قسم علم الكائنات الدقيقة املساعد
وكيلة مدير مركز بحوث للطب والعلوم الطبية
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الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
عميد عمادة البحث العلمي
dsrdean@uqu.edu.sa

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله.
بفضل من هللا ومنة يطل العدد الراب من واحة البحث العلمي ليجدد التواصل بكم ،ويعرض أبرز أخبار عمادة البحث
العلمي خالل ستة أشهر مضت ،تضافرت فيها جهود فريق العمل وتنوعت لتقدم مرآة عاكسة إلنجازات العمادة املتواترة.
يتفرد هذا العدد باحتوائه على أخبار امللتقى األول للبحث العلمي بعنوان "تعارف تواصل تعاون"  ،الذي ضم العديد من
الجلسات  ،وصاحبه معرض لإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة خالل الخمس سنوات املاضية  ،والذي
خرج بتوصيات هي اشبه ما تكون بخارطة طريق للسنوات املقبلة ان شاء هللا  ،كما يعرض هذا العدد أول جائزة للكليات
املبادرة في حث أعضائها على التسجيل في محركات البحث االلكترونية ،كما يغطي إصدار التقرير األول لعمادة البحث
العلمي مفصال في ثالثة أجزاء (الكراس ي البحثية ،املراكز البحثية ،التقرير العام للعمادة) ،و هو ي مل كذلك انطالق دورة
املنق الداخلية للعام الدراس ي 8378 /8373هـ وهي الدورة الثانية للعمادة م عرض مفصل إلحصائيات الدورة و مستويات
تقييمها.
هذا وسيتضمن العدد القادم -بإذن هللا -مزيدا من جديد العمادة في مجال برامج املنق البحثية واملراكز والكراس ي التي تم
اعتماد لوائحها في ال هور القليلة املاضية وتعمل العمادة على إجراءات التنفيذ لدف عجلة البحث العلمي الى األمام خدمة
للبحث العلمي في جامعة ام القرى.
تسعد عمادة البحث العلمي بم اركتكم واستقبال مقترحاتكم لتخرج واحة البحث العلمي بالصورة املرضية لكم ،كما
تسعى إلى مزيد من التفاعل م مقاالت الواحة التي ت مل مجاالت البحث العلمي عامة ،لتكون وسيلة من وسال ن ر ثقافة
البحث العلمي في جامعة أم القرى.
وال يفوتني ان ارف خالص شكري وامتناني ملعالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس على دعمه
املتواصل للعلم وأهله ،وال كر مستحق لسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان
الحربي الذي هو سند العمادة ومصدر ن اطها ،وال كر موصول ألسرة تحرير الواحة وعلى رأسهم رئيسة تحريرها
الدكتورة نورة فاروقي فلوال توفيق هللا ثم جهودهم ما رأت هذه الواحة النور .والحمد هلل في بدء وفي ختم.
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الدكتور فيصل أحمد العالف
أستاذ الوراثة والطب الجزيئي امل ارك
عميد عمادة البحث العلمي سابقا
faallaf@uqu.edu.sa

شكر وامتنان
صدر العدد األول من واحة البحث العلمي بتاريخ  8محرم 8373هـ لتكون ن رة نصف سنوية مختصرة عن أبرز األحداث والفعاليات
التي تتم في عمادة البحث العلمي ،وكان الهدف تحقيق مبدأ ال فافية وتجسير سبل التواصل بين العمادة وأعضاء هيئة التدريس
في مرحلة اتسمت بالنمو املتزايد واملتسارع ،فما كنا نقف إال لنلتقط أنفاسنا قبل الدخول في مضمار آخر.
وقد تولت سعادة الدكتورة نورة فاروقي رئاسة تحرير الواحة منذ بداية ن أة العمادة ،فغدت تبحث وتؤرخ وتجم البيانات
وتفهرس املحتوى باستخدام برامج متطورة في االعداد الرقمي لتضاف مهام رئاسة تحرير واحة البحث العلمي إلى مهام أعمالها
األساسية وهي وكالة مركز العلوم الهندسية واإلشراف على برامج املنق الخارجية واملسؤولة عن الدعم الفني في املنق البحثية .وعند
صدور العدد األول وهو األكبر حجما (قرابة  823صفحة) تعاظمت املهمة وأصبحت أكثر نفعا وجدوى لتسجل كافة انجازات
العمادة خبر وصورة تسهيال إلن اء تقارير العمادة السنوية .وتوالى إصدار العدد الثاني على نفس املنوال وإن كان أقل حجما
الختصارنا كثيرا من التفاصيل لتخرج الواحة على صورة ن رة يسهل تداولها وتقليب صفحاتها الرقمية.
وعند اقتراب إصدار العدد الثالث ،استحدثت العمادة فصال ي ارك فيه أعضاء هيئة التدريس بمقاالتهم املتنوعة في مجال البحث
العلمي لتكون الواحة منبرا فكريا يعرض ألهم القضايا البحثية ويضعها فيما ال يزيد عن صفحة واحدة في متناول القراء ،وتكونت
حينها هيئة لتحرير الواحة وتقييم مقاالتها والتي حرصت العمادة على الحيادية في اختيار أعضائها وترشيحهم لي اركوا في تقييم
املقاالت واختيار األفضل .وقد استقبلت العمادة عددا من األقالم البارزة في العدد الثالث مما دعى العمادة الستكمال ما بدأت به
ليكون العدد الراب – الذي بين أيديكم  -عددا يضم مقاالت أخرى متميزة بعد استحداث نماذج للتقديم والتقييم وبريد الكتروني
رسمي الستقبال املقاالت والتعامل معها بسرية تامة في التحكيم لحين اصدار العدد.
بعد هذه الرحلة التي استمرت قرابة العامين ال يسعني في هذا املقام إال أن اتقدم بال كر والعرفان لسعادة الدكتورة نورة فاروقي
رئيسة تحرير واحة البحث العلمي على ما بذلت ومازالت إلنجاز مهام الواحة ومتابعتها املستمرة حرصا منها على رفعة عمادة البحث
العلمي وتقدم ها كما أتقدم بال كر والعرفان إلخوتي أعضاء لجنة التحرير وهم د .عبدالرحمن األهدل  ،د .عبدهللا الباز  ،د .أميرة
الصاعدي  ،د .نداء الحارثي  ،د .هنادي بحيري  ،ولكافة منسوبي ومنسوبات الجامعة اللذين شاركوا في اإلصدارات السابقة ليأتي
هذا العدد بإشراف سعادة الدكتور عبدالرحمن األهدل ويكون عنوانا للوفاء واالمتنان لجهود وعطاء العاملين داعيا هللا عز وجل
أن يسدد خطى العمادة ومنسوبيها لكل ما فيه خير وصواب.
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8378 /8/ 5هـ

معالي مدير الجامعة يناقش الخطط املستقبلية
للكراس ي البحثية بالجامعة
اجتم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس
بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن
حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بن
أحمد عالف ،وعميد معهد البحوث والدراسات االست ارية
الدكتور علي بن محمد ال اعري ،ووكيل عمادة البحث العلمي
للكراس ي البحثية الدكتور عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني ،وذلك
يوم االثنين الثاني من شهر محرم لعام 8378هـ ،وتم خالل
عدد من املوضوعات التي تهم الكراس ي البحثية
االجتماع مناق ة ٍ
بالجامعة ،واالطالع على الخطة القادمة للكراس ي البحثية في ضوء
الالئحة الجديدة لها والتي تضمن -بإذن هللا -جودة مخرجات
الكراس ي م مرونة العمل.

العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث
العلمي الدكتور فيصل بن أحمد عالف ،ووكيل عمادة البحث
العلمي للكراس ي البحثية الدكتور عبد الوهاب بن عبد هللا
الرسيني ،بمكتب معاليه.
تهدف منارة البحث العلمي إلى أن تكون مرجعا شامال ورافدا
متجددا لخدمة البحث العلمي ومجتم املعرفة ،وتهتم القناة
بتقديم كل ما يهم البحث العلمي والباحثين في مختلف املجاالت
والتخصصات العلمية .لقد تم إطالق الحساب التجريبي للقناة
بتاريخ 8373/ 88/ 88هـ ،وهي تضم اليوم أكثر من  233م ترك
من داخل الجامعة وخارجها.
رابط القناةtelegram.me/UQU_DSR :

ّ
ونوه معالي مدير الجامعة بالخطط املستقبلية لعمادة البحث
العلمي فيما يتعلق بالكراس ي البحثية ،كما أشاد بالدور الفاعل
واملهم الذي قامت به الكراس ي البحثية خالل الفترة املاضية.
كما شكر وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي معالي
مدير الجامعة على اهتمامه ومتابعته لخطط وأن طة الكراس ي
البحثية.

8378 / 8 / 83هـ

عقد االجتماع األول للجنة اإلشرافية على
الكراس ي البحثية للعام الجامعي 8378/73هـ

8378 / 8 / 3هـ

معالي مدير الجامعة ُيدشن منارة البحث العلمي

َّ
دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس قناة التليجرام لعمادة البحث العلمي (منارة البحث
العلمي) ،وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث

عقدت اللجنة اإلشرافية على الكراس ي البحثية اجتماعها األول
للعام الجامعي 8378/73هـ بتاريخ 8378/8/83هـ ،وقد افتتق
الجلسة سعادة رئيس اللجنة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور /ثامر بن حمدان الحربي ،ورحب
بالسادة أعضاء اللجنة متمنيا لهم التوفيق والسداد ،ثم
استعرض سعادة أمين اللجنة وكيل عمادة البحث العلمي سعادة
الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني املوضوعات املدرجة في
جدول األعمال ،وكان من أبرز توصيات اللجنة :التوصية باملوافقة
على قبول التبرع املقدم من شركة فايزر لصالح كرس ي يحيى
وم عل أبناء ال يخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل
والروماتيزيم.
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8378 / 8 / 88هـ

8378 /8 /55هـ

عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته األولى

عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته

للعام الجامعي 8378/73هـ

الثالثة للعام الجامعي 8378/73هـ

عقد مجلس عماد البحث العلمي جلسته األولى للعام الجامعي

عقد مجلس عماد البحث العلمي جلسته الثالثة للعام الجامعي
8378/73هـ بتاريخ 8378/8/55هـ ،وقد افتتق الجلسة سعادة
رئيس املجلس عميد البحث العلمي سعادة الدكتور /فيصل بن
أحمد عالف باألعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم ،ثم
استعرض سعادة أمين املجلس وكيل عمادة البحث العلمي سعادة
الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني املوضوعات املدرجة في
جدول األعمال ،وكان من أبرز توصيات املجلس:

8378/73هـ بتاريخ 8378/8/88هـ ،وقد افتتق الجلسة سعادة
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور /ثامر بن
حمدان الحربي ،ورحب بالسادة أعضاء املجلس وتمنى لهم عاما
دراسيا موفقا ،ثم رحب سعادة عميد البحث العلمي سعادة
الدكتور /فيصل بن أحمد عالف باألعضاء وشكرهم على
حضورهم وتفاعلهم ،ثم استعرض سعادة أمين املجلس وكيل
عمادة البحث العلمي سعادة الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا
الرسيني املوضوعات املدرجة في جدول األعمال ،وكان من أبرز
توصيات املجلس:
 .8التوصية باملوافقة على الئحة أخالقيات البحث
العلمي ،والرف بها للمجلس العلمي.
 .5التوصية باملوافقة على مبادرة عطاء.

8378 /8 /88هـ

عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته
الثانية للعام الجامعي 8378/73هـ
عقد مجلس عماد البحث العلمي جلسته الثانية للعام الجامعي
8378/73هـ بتاريخ 8378/8/88هـ ،وقد افتتق الجلسة سعادة
رئيس املجلس عميد البحث العلمي سعادة الدكتور /فيصل بن
أحمد عالف باألعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم ،ثم
استعرض سعادة أمين املجلس وكيل عمادة البحث العلمي سعادة
الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني املوضوعات املدرجة في
جدول األعمال ،وكان من أبرز توصيات املجلس:
.8التوصية باملوافقة على تطوير نظام قاعدة بيانات الباحثين
ونتاجهم البحثي.
.5التوصية باملوافقة على تطوير نظام السجالت الطبية ملرض
الهموفيليا.
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.8التوصية باملوافقة على صرف باقي الدفعة األولى لبعض
امل اري البحثية.
.5التوصية باملوافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة
أم القرى في مجال سالمة املرض ى.

8378 /5 /5هـ

تدشين مبادرة إشادة
دشن معالي مدير جامعة أم القرى ،الدكتور بكري بن معتوق
عساس يوم االثنين 8378 / 5 / 5هـ ،مبادرة إشادة بحضور وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن
حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بن
أحمد العالف ،ووكيل العمادة للكراس ي البحثية الدكتور عبد
الوهاب بن عبد هللا الرسيني.
وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس للتسجيل في
محركات البحث اإللكترونية الثالثةScopus, Research Gate, :
 Google Scholarعن طريق اختيار أسبوعي ع وائي -ملدة ثالثة
أشهر -ألحد أعضاء هيئة التدريس املسجلين في مجموعات
الواتس أب ومواق التواصل االجتماعي املرتبطة بجامعة أم
القرى ،لإلشادة به عن طريق بطاقة شكر إلكترونية تعرف به
وبمساهمته البحثية في املحركات سابقة الذكر.

 8378 /5 /5هـ

تدشين سلسلة (الباحثون املؤثرون)
دش ـ ـ ــن مع ـ ـ ــالي م ـ ـ ــدير جامع ـ ـ ــة أم الق ـ ـ ــرى ،ال ـ ـ ــدكتور بك ـ ـ ــري ب ـ ـ ــن
معت ـ ـ ـ ـ ــوق عس ـ ـ ـ ـ ــاس ي ـ ـ ـ ـ ــوم االثن ـ ـ ـ ـ ــين  8378 / 5 / 5هـ ـ ـ ـ ـ ـ سلس ـ ـ ـ ـ ــلة
(البـ ـ ـ ــاحثون امل ـ ـ ـ ــؤثرون) بحضـ ـ ـ ــور وكي ـ ـ ـ ــل الجامعـ ـ ـ ــة للدراس ـ ـ ـ ــات

8378 /5 /5هـ

تدشين البرامج التدريبية املقدمة لعضوات هيئة
التدريس للفصل الدراس ي الحالي
دشن معالي مدير جامعة أم القرى ،الدكتور بكري بن معتوق
عساس يوم االثنين 8378 / 5 / 5هـ الدورات املقدمة لعضوات
هيئة التدريس للفصل الدراس ي األول من عام 8378 / 8373هـ،

العليـ ـ ــا والبحـ ـ ــث العلمـ ـ ــي والبحـ ـ ــث العلمـ ـ ــي الـ ـ ــدكتور ثـ ـ ــامر بـ ـ ــن
حم ـ ـ ــدان الحرب ـ ـ ــي ،وعمي ـ ـ ــد عم ـ ـ ــادة البحـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــدكتور
فيصـ ـ ـ ـ ــل بـ ـ ـ ـ ــن أحمـ ـ ـ ـ ــد العـ ـ ـ ـ ــالف ،ووكيـ ـ ـ ـ ــل العمـ ـ ـ ـ ــادة للكراس ـ ـ ـ ـ ـ ي
البحثي ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــدكتور عب ـ ـ ـ ــد الوه ـ ـ ـ ــاب ب ـ ـ ـ ــن عب ـ ـ ـ ــد هللا الرس ـ ـ ـ ــيني.
وتهـ ـ ــدف السلسـ ـ ــلة إلـ ـ ــى إلقـ ـ ــاء الضـ ـ ــوء علـ ـ ــى أكثـ ـ ــر البـ ـ ــاحثين فـ ـ ــي
الجامعـ ـ ـ ــة تـ ـ ـ ــأثيرا م ـ ـ ــن حيـ ـ ـ ــث ع ـ ـ ــدد االست ـ ـ ـ ــهادات ومعـ ـ ـ ــامالت
التـ ـ ــأثير املختلفـ ـ ــة .هـ ـ ــذا ،وسـ ـ ــيتم ن ـ ـ ــر أول سلسـ ـ ــة (البـ ـ ــاحثون
املؤثرون في جامعة أم القرى) في شهر مارس 5383م.

بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والبحث
العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث
العلمي الدكتور فيصل بن أحمد العالف ،ووكيل العمادة
للكراس ي البحثية الدكتور عبد الوهاب بن عبد هللا الرسيني.
يستهدف البرنامج األول بناء القدرات البحثية للباحثات الجدد
(الحاصالت على درجة الدكتوراه بحد أقص ى عامين) ،ويستهدف
البرنامج الثاني (مهارة) توظيف التقنية في األبحاث.
كال البرنامجين يتكون من  81ساعة تدريبية ،موزعة على مدار
شهر محرم وصفر -بإذن هللا ،-وت رف على الدورات وكالة عمادة
البحث العلمي للجودة والتطوير.
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 8378 /5 / 1هـ

مدير الجامعة يفتتق لقاء أولويات امل اري
البحثية في مجال "سالمة املرض ى"
افتتق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس ،يوم األحد 8378 / 35 /31هـ ،اللقاء الذي نظمته عمادة
البحث العلمي بالجامعة ،ملناق ة أولويات امل اري البحثية في
مجال "سالمة املرض ى" ،بقاعة امللك عبد العزيز املساندة
بالعابدية ،بالنسبة للرجال ،وقاعة الجوهرة بمقر الطالبات
بالنسبة للسيدات ،وذلك بحضور عميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبد الرحمن األهدل ،وعميد كلية الطب الدكتور أنمار
ناصر ،ووكالء عمادة البحث العلمي والباحثين واملختصين في هذا
املجال.
وقد ُأ ُ
ستهل اللقاء بآيات من القرآن الكريم ،ثم ألقى عميد عمادة
البحث العلمي بالجامعة الدكتور عبد الرحمن األهدل ،كلمة
رحب فيها بمعالي مدير الجامعة وامل اركين ،مؤكدا أن هذا اللقاء
الذي تنظمه عمادة البحث العلمي يهدف إلى "سالمة املرض ى" من
منظور رؤية اململكة  ،5373وموضحا أن العمادة تسعى لتفعيل
دورها كعمادة معنية بالبحث العلمي في هذ الجامعة املباركة،
معربا عن شكره وتقديره ملعالي مدير الجامعة لدعمه ومؤازرته
للعمادة ،للنهوض بدورها وتحقيق أهدافها في هذا االتجاه.
عقب ذلك تحدث معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق
عساس من خالل كلمة ألقاها بهذه املناسبة ،شدد فيها على أهمية
دور البحث العلمي للنهوض باملجتمعات ،وإسهامها في رقيها -وفقهم
هللا– وبمؤازرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد
العيس ى ،تولي هذا الجانب أهمية بالغة مما ينعكس على دورها
املجتمعي والوطني.
وقال معاليه" :إن جامعة أم القرى بدأت تلمس نتائج دور البحث
العلمي وتحويله إلى براءات اختراع وتحويلها إلى منتجات وخدمات
تسهم في االقتصاد املعرفي الذي توليه حكومتنا الرشيدة – أيدها
هللا  -كل عناية واهتمام" ،متمنيا معاليه لعمادة البحث العلمي
وامل اركين في هذا اللقاء التوفيق والسداد.
بعد ذلك قدمت الدكتورة سمية حريري نبذة عن اللقاء ،ثم تناول
الدكتور سهيل باجمال موضوع "سالمة املرض ى ..األهمية واملحاور
من منظور علمي" ،كما قدم الدكتور ماجد املغربي م اركته في
اللقاء والتي جاءت بعنوان "سالمة املرض ى في اململكة العربية
السعودية ..التحديات واألولوية " بدوره تحدث عميد عمادة
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البحث العلمي بالجامعة الدكتور عبد الرحمن األهدل ،عن "طرق
دعم عمادة البحث العلمي للقطاع الصحي في مجال سالمة
املرض ى".
ُ
واختتم اللقاء بنقاش مفتوح بين امل اركين ،ثم بتبادل األفكار
لفرق العمل ،تلتها املداخالت لفرق العمل.

 8378 / 5 / 3هـ

معالي مدير الجامعة يوق  25م روعا بحثيا م
الباحثين والباحثات
َّ
وق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس  25م روعا بحثيا م الباحثين والباحثات امل اركين في
تقديم هذه امل روعات البحثية بالجامعة ،خالل حفل نظمته
عمادة البحث العلمي بالجامعة يوم اإلثنين  3صفر 8378هـ،
بقاعة امللك عبدالعزيز املساندة بالعابدية ،بالنسبة للرجال،
بالتزامن م قاعة الجوهرة ب طر الطالبات بالزاهر ،وذلك
بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور
ثامر بن حمدان الحربي ،ووكيل الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي
الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك ،وعميد عمادة البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل ،وعمداء الكليات ،ووكالء
عمادة البحث العلمي ،والباحثين امل اركين.
ُ
ُبدئ الحفل الذي أعد بهذه املناسبة بآيات من القرآن الكريم ،ثم
ّ
قدم عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل
عرضا إحصائيا عن برامج املنق البحثية في دورتها األولى،
وال روط والضوابط الختيار البحوث العلمية ،واملراحل التي تمر
بها من قبل العمادة ،م يرا إلى أن العمادة تلقت  583مقترحا
بحثيا اختير منها  33م روعا بحثيا في جمي التخصصات،
باإلضافة إلى  2م روعات أخرى لبرامج املراكز البحثية ،مبينا أنه
تم تصنيف امل اري البحثية املقدمة إلى ثالث فئات تتضمن

برنامج "باحث" وي مل جمي أعضاء هيئة التدريس ،فيما يتاح
برنامج "واعدة" لجمي عضوات هيئة التدريس ،وله األولوية على
برنامج "باحث" ،واألولوية القصوى لبرنامج "رائد" املخصص
ألعضاء وعضوات هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه
حديثا.
ثم ألقت وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد
األكاديمي الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري كلمة أكدت خاللها
تركيز عمادة البحث العلمي على الجودة في فحص امل اري
البحثية وتحكيمها واملفاضلة فيما بينها ،م يرة إلى أن العمادة
حرصت في اختيار لجنة املحكمين للم اركات البحثية املقدمة لها
من  13جامعة خارجية ،يمثلون  53دولة من مختلف دول العالم.
عقب ذلك ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،كلمة أوضح فيها أن عمادة
البحث العلمي بالجامعة -منذ إن ائها -عكفت على وض اللوائق
واإلجراءات الكفيلة بتشجي الباحثين من منسوبي الجامعة على
اإلسهام بدورهم البحثي في كافة التخصصات ،ووضعت العمادة
جمي امل اركين بأبحاثهم على مسافة واحدة ،مؤكدا أن الحراك
البحثي للعمادة والتجهيزات املعدة لذلك تنبئ  -بم يئة هللا تعالى
 بمستقبل م رق للجامعة عموما وعمادة البحث العلمي علىوجه الخصوص.
وهنأ الدكتور الحربي جمي الباحثين الذين تم اختيار أبحاثهم،
آمال من الجمي الوفاء بإكمال أبحاثهم وفق الخطة املعدة لذلك،
معربا عن شكره وتقديره ملعالي مدير الجامعة الدكتور بكري
عساس على دعمه وتشجيعه الدائمين للنهوض بالبحث العلمي في
هذا الصرح العلمي ،لتحقيق اآلمال املن ودة لخدمة الوطن
واملواطن.
ثم تحدث معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس
في كلمة له بهذه املناسبة ،هنأ فيها الباحثين الذين تم اختيار
م اريعهم البحثية ضمن برنامج املنق البحثية بعمادة البحث
العلمي ،متمنيا أن تسهم تلك امل روعات وأن تنعكس بالخير
والنف على هذا الوطن املعطاء ومواطنيه.
وأكد معاليه على أهمية البحوث العلمية ودورها في النهوض
باملجتمعات ،وإسهامها في رقي ال عوب وتطور الدول ،الفتا إلى
مقياس الدول وتطورها اليوم بما تمتلكه من تقدم ونهضة علمية،
مؤكدا في ذات السياق أن جامعة أم القرى وبدعم من والة األمر
– وفقهم هللا – وبمؤازرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد
بن محمد العيس ى ،تولي هذا الجانب أهمية بالغة مما ينعكس على

دورها املجتمعي والوطني ،م يرا معاليه إلى أن رؤية اململكة
5373م ترتكز في املقام األول على النهوض باملستوى العلمي
والبحثي لإلسهام في االقتصاد املعرفي.
وقال معاليه" :إن جامعة أم القرى بدأت تلمس نتائج دور البحث
العلمي وتحويله إلى براءات اختراع وتحويلها إلى منتجات وخدمات
تسهم في االقتصاد املعرفي الذي توليه حكومتنا الرشيدة  -أيدها
هللا  -كل عناية واهتمام" ،متمنيا معاليه لعمادة البحث العلمي
وامل اركين بم اريعهم البحثية دوام التوفيق.
ّ
وفي ختام الحفل وق معالي مدير الجامعة عقود املنق البحثية م
الباحثين امل اركين بم اريعهم البحثيةّ ،
وكرم معاليه عميد
عمادة البحث العلمي السابق الدكتور فيصل عالف ،لجهوده في
خدمة الجامعة ب كل عام وعمادة البحث العلمي بصفة خاصة.

 8378 /5 / 55هـ

معالي مدير الجامعة يترأس اجتماع اللجنة العليا
مللتقى البحث العلمي
ترأس معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس ،بقاعة امللك فيصل باملدينة الجامعية بالعابدية ،اجتماع
اللجنة اإلشرافية للملتقى األول للبحث العلمي ،املزم تنظيمه
خالل الفترة  58-53ربي األول 8378هـ ،بقاعة امللك عبد
العزيز التاريخية ،باملدينة الجامعية بالعابدية ،بحضور أعضاء
اللجنة.
في بداية اللقاء َّثمن عميد البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن
األهدل ،الجهود التي قامت بها اللجان العاملة لهذا امللتقى ،مبينا
أن الجلسات العلمية ستكون ذات محاور تخدم تطوير عمادة
البحث العلمي على مستوى املنق ،املراكز ،الكراس ي ،الن ر،
واملعلومات .الفتا أن امللتقى يصاحبه معرض يهتم بعرض اإلنتاج
العلمي املن ور من ( )5381 - 5383م ،وأفضل ممارسات البحث
العلمي في الكليات والعمادات واملعاهد ،م يرا أن محاور امللتقى
ت تمل على تجارب ناجحة في البحث العلمي ،ومعايير جودة
األبحاث العلمية ،واملراكز البحث العلمي ودورها في صناعة
القرار ،واملجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد الوطني،
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وأخالقيات البحث العلمي الواق واملأمول "النزاهة العلمية"،
والكراس ي البحثية "اإلنتاجية والتمويل".
واستعرض معايير اختيار امل اركات في امللتقى ،واملتمثلة على
باحث من داخل الجامعة ،واملفاضلة في الدرجة العلمية ،وارتباط
الورقة العلمية بمحاور امللتقى ،وكتابة امللخص بما يحقق
األهداف مؤكدا أن امللتقى سيقام من خالل  1جلسات علمية في
كل جلسة  2متحدثين ،م يرا أن أوراق العمل التي قدمت بلغت
نحو  883ورقة علمية من داخل اململكة وخارجها ،وتم ترشيق 73
ورقة عمل منها بعد أن تم تحكيمها من قبل اللجنة العلمية.
بعد ذلك أوضح معالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس أن
الجامعة تولي اهتماما بالغا بالبحث العلمي الذي ُيعد أحد أهم
الركائز األساسية لرسالة الجامعة ،مؤكدا أن تنظيم جامعة أم
القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي للملتقى األول للبحث العلمي
يدل على حرصها ال ديد بهذا الجانب ،حاثا معاليه أعضاء
اللجان اإلشرافية والتنظيمية بتهيئة السبل التي تحقق الغاية
واألهداف املن ودة للملتقى ،متمنيا معاليه التوفيق والسداد
للجمي .

سعادة ّ
الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري وكيلة عميد عمادة
العلمي للجودة ّ
ّ
ّ
األكاديمي كلمة بهذه
والتطوير واالعتماد
البحث
ّ
ّ
ّ
املناسبة  ،ثم تفضلت سعادة الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا
ّ
ّ
تعريفية باملنارة
العلمي بإلقاء كلمة
امل رفة على منارة البحث
ّ
َّ
ّ
ورؤيتها ورسالتها وأهدافها  ،ثم تفضلت سعادة الدكتورة نورة
الفاروقي ّ
بالتعريف ّ
ّ
العلمي  ،وكذلك سعادة
بمدونة منارة البحث
ّ
الدكتورة ُس َم َّية بنت هاشم حريري التي ّ
عرفت بحساب املنارة
بتويتر وتيليجرام  ،وأخيرا َّ
تفضلت سعادة عضوات فريق املنارة
وهن سعادة ّ
ّ
بالتعريف بمجاالتها ؛ ّ
الدكتورة األستاذة نزهة
الجابري  ،وسعادة الدكتورات  :حنان الحلواني وسلمى بن َد ُاو َد
ّ
وديانا ّ
وسمية حريري وطلحة فدعق وتهاني
حماد ونورة الفاروقي
ّ
ّ
ّ
نقيطي  .هذا وقد حاز اللقاء
السبيت وهبة العمودي وأميمة ال
ّ
العلمي على تقدير جمي الحاضرات ملا
التعريفي بمنارة البحث
تضمنه من بيانات توضيحية عن املنارة وطرق التواصل بها.

 8378 /5 / 59هـ

موافقة املجلس العلمي على القواعد التنظيمية
للمجموعات البحثية
وافق املجلس العلمي في جلسته (الخامسة) للعام الجامعي
8378/8373هـ على القواعد التنظيمية للمجموعات البحثية،
واملقترحة من عمادة البحث العلمي تفعيال للمادة ( )39 ،1من
الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات.

 8378 /5 / 59هـ

موافقة املجلس العلمي على الالئحة املنظمة
للكراس ي البحثية
 8378 /5 / 53هـ

ّ
العلمي
اللقاء التعريفي بمنارة البحث

ّ ّ
العلمي نظمت عمادة
في إطار الحرص على ن ر ثقافة البحث
ّ ّ
اللقاء ّ
عريفي ّ
ّ
ّ
األول ب(منارة البحث العلمي) عبر
الت
البحث العلمي
ّ
مدونتها وحسابها في تويتر وقناة تيليجرام  ،على شرف سعادة
ّ
الجامعية للطالبات ّ
عميدة ّ
ّ
الدكتورة هالة بنت سعيد
الدراسات
العمودي  ،وذلك يوم الخميس املوافق 8378/5/53هـ بقاعة
ّ
ّ
العلمي
تفضل سعادة عميد عمادة البحث
الجفالي  ،5وقد
ّ
ّ
الدكتور
عبدالرحمن بن غالب األهدل بإلقاء كلمة بهذه املناسبة
 ،وكذلك سعادة عميدة ّ
ّ
الجامعية والتي ألقتها نيابة عنها
الدراسات
سعادة األستاذة ّ
الدكتورة شيخة بنت سعود عاشور ّ ،
ثم ألقت
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وافق املجلس العلمي في جلسته (الخامسة) للعام الجامعي
8378/8373هـ على الالئحة املنظمة للكراس ي البحثية بجامعة أم
القرى ،واملقترحة من عمادة البحث العلمي تفعيال للمادة ()39 ، 1
من الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات .

 8378 /5 / 59هـ

موافقة املجلس العلمي على الالئحة التنفيذية
للمراكز البحثية
وافق املجلس العلمي في جلسته (الخامسة) للعام الجامعي
8378/8373هـ على الالئحة التنفيذية للمراكز البحثية بجامعة

أم القرى ،واملقترحة من عمادة البحث العلمي تفعيال للمادة (1

 )39،82،من الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات/7 /1.
8هـ

والجدير بالذكر أن الفريق البحثي تحت رئاسة صاحبة السمو
األستاذة الدكتورة  /سارة بنت عبد املحسن آل سعود.

 8378 /7 /1هـ

خبر زيارة كلية اللغة العربية واالتفاق على إطالق
ّ
إليكترونية
نافذة
في إطار ّ
ّ
العربية وآدابها قامت سعادة
التعريف بمركز بحوث اللغة
ّ
وكيلة املركز ّ
الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا بزيارة تعريف ّية لكل ّية
ّ
العربية ،وذلك يوم االثنين املوافق 8378/7/1ه ،واجتمعت
اللغة
ّّ
م وكيالت عميد الكلية و وكيالت رؤساء األقسام بهدف إيجاد
ّ
ّ
العلمي وبناء جسور بين املركز والكل ّية،
قنوات م تركة للتواصل
ّ ّ
ّ
تم االتفاق على إطالق نافذة إليكترونية بعنوان (املرشد
وقد
ّ
ّ
جار على إطالقها بحول هللا تعالى.
اللغوي) والعمل ٍ

 8378 /7 /9هـ

لقاء تعزيز القيم األخالقية لدى املرأة
السعودية ،الواق واملستقبل
برعاية كريمة من معالي الدكتور بكري بن معتوق عساس مدير
جامعة ام القرى ،وضمن إجراءات امل روع البحثي الوطني "تعزيز
القيم األخالقية لدى املرأة السعودية ،الواق واملستقبل" الذي
يدعمه كرس ي األمير نايف بن عبد العزيز للقيم األخالقية بجامعة
امللك عبد العزيز.
تم عقد لقاء مدينة مكة املكرمة ،بإدارة وكيلة مركز البحوث
التربوية والنفسية د /ديانا فهمي حماد عضو الفريق البحثي،
وذلك يوم الخميس املوافق 8378 /7 /9هـ في رحاب كلية التربية
بجامعة أم القرى شطر الطالبات.
هدف اللقاء إلى حصر القيم األخالقية لدى املرأة السعودية،
وحصر العوامل التي تؤثر على وجود هذه القيم ،باإلضافة إلى
وض مبادرات تساعد على تعزيز هذه القيم األخالقية.
حضر اللقاء عدد كبير من القيادات اإلدارية بالجامعة شطر
الطالبات ،على رأسهم سعادة عميدة الدراسات الجامعية
الدكتورة /هالة بنت سعيد العمودي ،باإلضافة الى عضوات هيئة
التدريس من مختلف األقسام األكاديمية بالجامعة ،وقد ضم
اللقاء أيضا عددا من موظفات وطالبات جامعة أم القرى،

 8378 /7 /85هـ

وكيل الجامعة للدراسات العليا يدشن مبادرة
(عطاء)
نيابة عن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس ،دشن وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور ثامر بن حمدان الحربي صباح يوم األحد  85ربي األول
8378هـ ،مبادرة "عطاء" (التطوع البحثي وبحوث عطاء) ،بحضور
وكيل الجامعة لل ؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن رشاد
سروجي ،وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن
األهدل ،ومنسوبي العمادة ،بالقاعة املساندة بمقر الجامعة
بالعابدية ،وبالنسبة للسيدات بقاعة خوقير بمقر عمادة
الدراسات الجامعية للطالبات بالزاهر ،الذي نظمته عمادة
البحث العلمي بالجامعة.
بدأ الحفل بتالوة آية من الذكر الحكيم ،ثم ألقى وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان
الحربي كلمة رحب في بدايتها بالحضور ،ثم أوضح أن االهتمام
بالتطوع واملتطوعين لهو مؤشر اجتماعي فاعل ذو داللة قوية على
َّ
تقدم املجتمعات ،وأكد أن الجامعة تطمق من خالل هذه املبادرة
إلى تحقيق أهداف التطوع التي جاءت بها الرؤية االقتصادية
التنموية للمملكة العربية السعودية  5373من خالل م اركة
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الجامعة في تحقيق أبحاث أصيلة تخدم التطوع في مختلف
مجاالته.
ثم ألقى عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل
كلمة أكد فيها أن مقترح املبادرة منبعها كل من الدكتور سهيل
باجمال ،والدكتورة سمية بنت عزت شرف ،كما تطوع معهما
( )73من أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات املختلفة
والرتب العلمية املتفاوتة ،ومنهم مجموعة من املهتمين املنتمين إلى
مؤسسات متعددة ذات صلة ،إثر ذلك تحدث العميد السابق
للعمادة الدكتور فيصل بن أحمد عالف ،منوها في كلمته
بالقائمين باملبادرة مفصال مراحلها منذ أن كانت فكرة وحتى
املرحلة الحالية.
بعد ذلك تحدثت عميدة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات
بالزاهر الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي عن أهمية التطوع
وأثره في العمل الخيري وتعزيز ن ر ثقافة التطوع ،م يدة بجهود
أعضاء املبادرة وتحويل الفكرة إلى واق ملموس ،مهنئة لهم بهذا
النجاح.
ثم تحدثت وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير
الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري عن أهمية املبادرة "عطاء"،
وخاصة للطلبة والطالبات؛ لبناء جيل متمرس في هذا املجال
الرحب ،وأثره املستقبلي اإليجابي على الجمي  ،بعد ذلك تناولت
الحديث وكيلة كلية التربية الدكتورة سمية بنت عزت
شرف بالتفصيل عن مراحل املبادرة ومحاورها والرؤية والرسالة
وأهدافها وأهميتها ،وامل اري املستقبلية واألولويات البحثية.
بعد ذلك تحدث عميد كلية التمريض الدكتور أيمن جوهرجي عن
مؤشرات األداء وتصنيفاتها وأهدافها ،وفترة قياس املؤشر ،ثم
تحدثت الدكتورة تهاني السبيت عن امل اري التي تم تنفيذها من
خالل املبادرة ،كما تحدثت عن بناء الهوية اإللكترونية لباحثي
جامعة أم القرى ،ثم تحدثت إحدى الطالبات املتطوعات :أسرار
العميري؛ والتي شكرت في كلمتها كل من ساهم في هذه املبادرة.

 8378 /7 /53هـ

 73ورقة عمل على طاولة امللتقى األول للبحث
العلمي
يفتتق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس ،يوم االثنين  53ربي األول 8378هـ ،امللتقى األول للبحث
العلمي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي بالجامعة ،على مدى
يومين بعنوان (تعارف – تواصل – تعاون) ،بم اركة نخبة من
العلماء والباحثين بالجامعة.
وأكد معالي مدير الجامعة أن تنظيم عمادة البحث العلمي
للملتقى األول للبحث العلمي ينطلق من حرص جامعة أم القرى
وتركيزها التام على مخرجات الكليات واألقسام العلمية من بحوث
علمية تسهم بدورها في خدمة الوطن واملجتم من خالل ما
ّ
سيطرح في هذا امللتقى من موضوعات ،وما سيتخلله من نقاشات
وورش عمل لالستفادة منها في هذا ال أن ،متمنيا معاليه أن تكلل
جهود القائمين وامل اركين في هذا امللتقى بالتوفيق والسداد ،وأن
يخرج امللتقى بتوصيات تحقق كل التطلعات املأمولة منه.
من جانبه أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن
األهدل ،أن امللتقى األول للبحث العلمي سيناقش وعلى مدى
يومين  73بحثا وورقة علمية ،عبر ست جلسات علمية ،باإلضافة
إلى الجلسة الختامية للملتقى ،موضحا أن الجلسة األولى التي
ستعقد بعنوان (تجارب ناجحة في البحث العلمي)؛ سيناقش
خاللها خمسة أبحاث وأوراق عمل ،فيما تعقد الجلسة الثانية
تحت عنوان (معايير جودة األبحاث العلمية)؛ ويتناول فيها
امل اركون ستة أبحاث وأوراق علمية ،وفي الجلسة الثالثة التي
تعقد بعنوان (مراكز البحث العلمي ودورها في صناعة القرار)؛
يبحث امل اركون ثالث أوراق عمل ،أما الجلسة الرابعة والتي
تعقد تحت عنوان (املجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد
الوطني)؛ فتناقش أرب أوراق عمل ،فيما ستخصص الجلسة
العلمية الخامسة والتي بعنوان (أخالقيات البحث العلمي الواق
واملأمول " النزاهة العلمية ")؛ لبحث ست أوراق عمل ،ويختتم
الباحثون م اركاتهم في امللتقى بمناق ة ست أوراق عمل في
جلستهم العلمية السادسة التي تعقد بعنوان (الكراس ي العلمية
"اإلنتاجية والتمويل").
وأضاف الدكتور األهدل ،أن فعاليات امللتقى ستتخللها ورشة
عمل بعنوان (إعداد املقترحات البحثية وعوامل النجاح ..مميزات
وعوائق البحوث املمولة خارجيا) ،باإلضافة إلى معرض مصاحب
ُ ّ
يتضمن البحوث العلمية املحك َمة واملن ورة في مجالت علمية،
متمنيا أن يحقق امللتقى األهداف التي ستقام من أجلها.
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معالي مدير جامعة أم القرى يفتتق امللتقى األول
للبحث العلمي
افتتق معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
عساس يوم االثنين  53ربي األول 8378هـ ،فعاليات امللتقى األول
للبحث العلمي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي بالجامعة خالل
الفترة من 8378 /37 /58 – 53هـ ،تحت عنوان (تعارف – تواصل
– تعاون) بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
الدكتور ثامر بن حمدان الحربي ،ووكيل الجامعة للفروع
الدكتور عبداملجيد الغامدي ،وعمداء الكليات واملعاهد واملراكز
البحثية ،وم اركة نخبة من العلماء والباحثين بالجامعة ،وذلك
بقاعة امللك عبدالعزيز التاريخية املساندة بالعابدية ،وقاعة
الجوهر ب طر الطالبات بالزاهر.
ّ
وقد ُبدئ الحفل الخطابي الذي أعد بهذه املناسبة بآيات من
القرآن الكريم ،ثم ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن
معتوق عساس كلمة ركز فيها على أهمية البحث العلمي لرقي األمم
وتقدم ال عوب ،مست هدا بالعديد من تجارب الدول التي أسهم
البحث العلمي في تنميتها وعزز من مكانتها عامليا.
َّ
وأكد معاليه أن مضامين رؤية اململكة  5373ترتكز في مجملها على
االقتصاد املعرفي من خالل البحث العلمي ودوره في التنمية
الوطنية ال املة واملستدامة ،مبينا أن الجامعات السعودية وفي
مقدمتها جامعة أم القرى تزخر بكوادر علمية متميزة يمكنها
اإلسهام بدورها في هذا الجانب.
َّ
وتطرق معاليه في كلمته إلى الخطوات التي خطتها جامعة أم القرى
بمتابعة ومؤازرة من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد
العيس ى للم اركة في تحقيق أهداف هذه الرؤية الوطنية ،م يرا
إلى أن تنظيم العمادة للملتقى األول للبحث العلمي ينطلق من
حرص جامعة أم القرى وتركيزها التام على مخرجات الكليات
واألقسام العلمية من بحوث علمية ،مطالبا أعضاء هيئة
التدريس بالجامعة باالهتمام بالبحث العلمي والتركيز على ما ينف
الوطن واملجتم .
َّ
ونوه معالي الدكتور بكري عساس بالدعم الذي وفرته وتوفره
القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين ال ريفين امللك سلمان بن
عبد العزيز آل سعود ،وسمو ولي عهده األمين ،وسمو ولي ولي
العهد  -حفظهم هللا  -لجامعة أم القرى لالضطالع بدورها العلمي
ّ
والتعليمي والبحثي واملجتمعي ،متمنيا معاليه أن تكلل جهود
القائمين وامل اركين في هذا امللتقى بالعون والتوفيق والسداد،
وأن يخرج امللتقى بتوصيات تحقق تطلعات الجمي .
بدوره أوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن
األهدل في كلمة له أن ملتقى البحث العلمي يقلص املسافات بين

التخصصات ليكون املرفأ النطالقة أهداف نوعية تواكب الرؤية
الوطنية واملحلية م املحافظة على خصوصية مكة املكرمة،
ليكون صناعة مكية برؤية تنافسية ،مبينا أن محاور امللتقى
ارتكزت على أسس بناء القوى البحثية باملؤسسات األكاديمية
املتمثلة في املراكز البحثية – املجموعات البحثية – الكراس ي
البحثية ،وما يضبط هذه القوى من أخالقيات تجعل هذه القوى
على درجة من النزاهة والجودة العلمية بمعايير ومؤشرات تحقق
هدف الريادة واملرجعية البحثية ،كما سيركز امللتقى على ضرورة
وض أرضية م تركة تجعل من البحث العلمي في الكليات
األكاديمية سبيال ملموسا لقياس مدى تطور الجهود البحثية في
جامعة أم القرى.
وأضاف أن امللتقى األول للبحث العلمي هو البداية امل رقة
مللتقيات علمية ست هدها جامعة أم القرى ،واالنطالقة لتوحيد
الجهود ليكون امللتقى الثاني  -بإذن هللا  -مستقطبا للم اركات
الخارجية ،ومؤشرا مرتفعا على جودة األبحاث املن ورة في أوعية
ن ر عاملية.
ثم استعرض عضو أمانة امللتقى الدكتور فيصل بن أحمد عالف
مسيرة عمادة البحث العلمي بالجامعة ،واالستراتيجية التي
وضعتها ملواكبة الرؤية الوطنية 5373م ،وبما يتماش ى م األهداف
الوطنية.
هذا ،وكان معالي مدير الجامعة الدكتور بكري عساس قد تجول
في املعرض املصاحب للملتقى ،يرافقه وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي ،وعميد عمادة البحث
العلمي الدكتور عبد الرحمن األهدل ،وعمداء الكليات وامل اركين
ّ
في امللتقى األول للبحث العلمي؛ حيث اطل الجمي على أكثر من
 333ملصق علمي لواق البحث العلمي امتألت بها أروقة املعرض
املقام بقاعة امللك سعود بمقر الجامعة بالعابدية .وعقب ذلك
انطلقت فعاليات جلسات امللتقى األول للبحث العلمي.
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املعرض املصاحب للملتقي األول للبحث العلمي
ّ
مثل امللتقى األول للبحث العلمي ،والذي ُعقد بقاعة امللك عبد
العزيز التاريخية ،فرصة لن ر ثقافة البحث العلمي وإبراز دور
عمادة البحث العلمي كحلقة وصل بين أعضاء هيئة التدريس
بمختلف تخصصاتهم بعضهم بعض ،حيث انطلقت فعاليات
امللتقى يومي  58 - 53ربي األول 8378هـ ،تحت شعار «تعارف-
تواصل -تعاون».
وتضمن امللتقى املعرض املصاحب بقاعة امللك سعود بالعابدية
والذي افتتحه معالي مدير الجامعة سعادة الدكتور :بكري بن
معتوق عساس حيث أطل معاليه على ابرز األبحاث امل اركة
والتي بلغت  323ملصق (بوستر) تتضمن البحوث العلمية
ُ ّ
املحك َمة واملن ورة في مجالت علمية مسبقا من مختلف
التخصصات في الجامعة وفروعها ,باإلضافة الى اركان العمادات
والكليات والوحدات واملعاهد والتي احتوت على أبرز املنجزات
واملؤشرات على الصعيد العلمي والبحثي ،والتي هدفت الى تحفيز
الكادر األكاديمي وطالب الجامعة وتعريفهم بمعايير الجودة
األكاديمية املعتمدة في البحوث العلمية.
وقد عملت لجنة املعرض وفق شروط ومعايير لفرز وقبول
امللصقات العلمية وأخذت في عين االعتبار تنوع امل اركة من قبل
أعضاء هيئة التدريس بتخصصاتهم املختلفة ،ووض قالب محدد
لتسهيل عمل امللصق العلمي وعمل دورات تدريبية لذلك.
وزار املعرض الذي استمر على مدار يومين الفترة الصباحية
للرجال واملسائية للنساء عدد كبيرة من أعضاء هيئة التدريس
وطالب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس ،الذين أشادوا
بحسن التنظيم واالقبال املتميز والتنوع في التخصصات البحثية
املختلفة.
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امللتقى األول للبحث العلمي يناقش  83ورقة
علمية (في اليوم األول)
انطلقت يوم اإلثنين ربي األول 8378هـ ،فعاليات امللتقى األول
للبحث العلمي تحت عنوان (تعارف – تواصل – تعاون) الذي
تنظمه عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى خالل الفترة من
8378 /37/ 58 - 53هـ ،بقاعة امللك عبد العزيز التاريخية
باملدينة الجامعية بالعابدية ،بعقد ثالث جلسات علمية.
استلهت الجلسة األولى برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي بعنوان "تجارب
ناجحة في البحث العلمي" ،عرض خاللها الدكتور فيصل بن أحمد
عالف البرنامج الوطني للتعرف على االعتالالت الوراثية املسببة
ملرض ارتفاع كوليسترول الدم العائلي في املجتم السعودي
وتطوير اختبارات التشخيص الجزيئي ،وجاءت ورقة العمل
الثانية بعنوان "حساسات املرجان تفعيل إنترنت األشياء في
البيئات املائية" ،قدمها الدكتور عماد فلمبان ،فيما قدمت
الدكتورة خلود أبو النجا عرضا عن دراسات تحليلية وعددية
للتوافق الزمني الكامل املركب لألنظمة فوق الفوضوية غير
الخطية املركبة ذات البارامترات غير املعينة وتطبيقاتها في تأمين
نقل املعلومات ،وتحدث عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
الدكتور أحمد بن محمد عش ي عن حصاد كلية العلوم الطبية
التطبيقية من التمويالت البحثية بين عامي  8377و8373هـ ،في
رحاب رؤية اململكة 5373م.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "معايير جودة األبحاث العلمية"،
برئاسة وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتم الدكتور
هاني بن عثمان غازي ،نوقش خاللها عدد من أوراق العمل ،حيث
عرض الدكتور أيمن جوهرجي ورقة عمل بعنوان "األستاذ
الجامعي بين مطرقة بحوث الترقية وسندان جودة البحوث" ،فيما
كانت ورقة العمل الثانية بعنوان "جودة الن ر لألبحاث العربية

11

في معايير الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي قراءة في
أرض الواق " ،قدمتها الدكتورة هنادي بنت محمد
بحيري ،وتطرقت الدكتورة ديانا بنت فهمي َّ
حماد خالل ورقة
العمل الثالثة ملعايير جودة األبحاث العلمية وفق برنامج التحول
الوطني  ،5373فيما كانت ورقة العمل الرابعة التي قدمها الدكتور
خالد معتوق والدكتور عبدالهادي العيدروس تحت عنوان
"املجالت العلمية الصادرة من جامعة أم القرى في ضوء املعايير
الدولية لجودة الدوريات العلمية  ..دراسة تحليلية"،
تلتها ورقة عمل للدكتور إسماعيل بن غازي مرحبا عن (الدقة في
البحث العلمي "البحث في التخصصات ال رعية
نموذجا") ،واختتمت الجلسة بورقة عمل للدكتور محمد بن عبد
الصبور سليم عن "مواجهة الن ر الوهمي لألبحاث العلمية".
ثم انطلقت الجلسة الثالثة تحت عنوان مراكز البحث العلمي
ودورها في صناعة القرار برئاسة الدكتور سهيل بن سالم
باجمال ،حيث عرض الدكتور عبد الرحمن األهدل بحثا عن
مراكز األبحاث :أنواعها ودورها واست راف املستقبل ،فيما
قدمت الدكتورة رجاء بنت محمد الردادي ورقة عمل حول "دور
مراكز البحث العلمي في صناعة القرار" ،واختتمت الجلسة ببحث
قدمه الدكتور خليل عبداملقصود إبراهيم عن "التحديات التي
تواجه مراكز البحث العلمي في اململكة العربية السعودية وآليات
مواجهتها".
بعدها عقدت ورشة العمل املصاحبة للملتقى بعنوان (إعداد
املقترحات البحثية وعوامل النجاح ومميزات وعوائق البحوث
املمولة خارجيا "للباحثات الجدد") ،قدمتها عميدة الدراسات
الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي.

عقدت برئاسة وكيل الجامعة للفروع الدكتور عبد املجيد
الغامدي ،بعنوان "املجموعة البحثية وعالقتها باالقتصاد
الوطني" ،قدم خاللها الدكتور أسامة بن راشد العمري الرئيس
التنفيذي ل ركة وادي مكة للتقنية ورقة عمل بعنوان (وادي
مكة :من البحث العلمي واالبتكار إلى سوق العمل) ،فيما جاءت
ورقة العمل الثانية بعنوان (املجموعات البحثية بين املحلية
واإلقليمية والعاملية) للدكتورة طلحة بنت حسين فدعق،
وتطرقت الدكتورة سمية بنت عزت آل شرف في ورقة العمل
الثالثة التي تقدمت بها عن (دور االقتصاد املعرفي واملجموعات
البحثية "قراءة وصفية") ،واختتمت الجلسة بورقة عمل
الدكتورة أغادير بنت سالم العيدروس عرضت خاللها
استراتيجية تحقيق املسؤولية لتن يط امل اري البحثية في
الجامعات السعودية كمحرك لتنمية االقتصاد في ظل متطلبات
الرؤية الوطنية.
وواصل امل اركون جلستهم العلمية الخامسة بعنوان (أخالقيات
البحث العلمي الواق واملأمول "النزاهة العلمية") ،والتي عقدت
برئاسة وكيل الجامعة الدكتور ياسر بن سليمان شوشو ،نوقش
خاللها عدد من أوراق العمل ،حيث قدم الدكتور غازي بن مرشد
العتيبي ورقة عمل بعنوان (اإلخالل بالنزاهة في البحث العلمي
"صوره وأسبابه") ،بدوره قدم الدكتور سهيل باجمال ورقة
العمل الثانية بعنوان (أخالقيات البحث على املخلوقات الحية)،
وجاءت الورقة العملية الثالثة بعنوان (القواعد املنظمة
ألخالقيات البحث العلمي بجامعة أم القرى "رؤية وطموح")
قدمتها الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا ،فيما كانت ورقة العمل
الرابعة بعنوان (البعد التعبدي في أخالقيات البحث العلمي)،
قدمها الدكتور صالح بن عبد هللا الفريق ،كما تحدث الدكتور

امل اركون بملتقى البحث العلمي يختتمون
أعمالهم بمناق ة  81ورقة علمية (في اليوم

رمزي الزهراني في ورقة عمله الرابعة عن (أخالقيات البحث
العلمي وب اعة االستغالل املادي من املجالت املفتوحة
واملختطفة إلى املؤتمرات الوهمية) ،واختتمت الجلسة بورقة
عمل الدكتورة فائزة بنت محمد املغربي بعنوان (تصميم مقرر
مقترح في أخالقيات البحث العلمي لطالبات الجامعات باململكة
العربية السعودية).

اختتمت فعاليات امللتقى األول للبحث العلمي الذي نظمته عمادة
البحث العلمي بجامعة أم القرى على مدى يومين بعقد ثالث
جلسات علمية نوقش خاللها  81ورقة علمية ،وذلك يوم الثالثاء
8378/ 7/ 58هـ ،بقاعة امللك عبدالعزيز املساندة بمقر الجامعة
بالعابدية وقاعة الجوهرة ب طر الطالبات ،حيث استهل
امل اركين فعالياتهم بالجلسة العلمية الرابعة للملتقى والتي

واختتم امل اركون جلساتهم العلمية بعقد الجلسة السادسة
برئاسة وكيل الجامعة لل ؤون التعليمية الدكتور عبد العزيز بن
رشاد سروجي ،بعنوان (الكراس ي البحثية "اإلنتاجية والتمويل")؛
حيث طرح خاللها ست أوراق عمل ،استهلها الدكتور عبد الوهاب
الرسيني بورقة عمل بعنوان (الكراس ي البحثية وإجراءات
التأسيس) ،فيما قدم الدكتور هاني املعلم ورقة عمل بعنوان
(كيف ينجح م روع الكرس ي العلمي في الجامعة؟) ،من جانبه
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الثاني)
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تحدث الدكتور عبد هللا ال ريف عن (الكراس ي العلمية التمويل
واإلنتاج) ،كما قدم الدكتور يحيى زمزمي ورقة عمل حول
(الكراس ي البحثية – اإلنتاجية – والتمويل) ،وتناولت الدكتورة
ألطاف بنت محمد عبد الخالق في ورقة عملها عن (الكراس ي
البحثية :مقومات ومؤشرات النجاح) وفي الورقة العلمية
السادسة واألخيرة في هذه الجلسة عرضت الدكتورة إيناس بنت
خلف الخالدي في ورقة العمل التي تقدمت بها عن (دور رؤية
اململكة  5373في زيادة إنتاجية الكراس ي البحثية وتمويلها).
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جائزة أم القرى التقديرية للكليات املبادرة في
الن ر العلمي
أعلنت عمادة البحث العلمي عن نتائج جائزة الكليات املبادرة في
التسجيل في املحركات البحثية في جلسة توصيات ملتقى البحث
العلمي األول والتي سبقها عدة مراحل:
 ت كيل لجنة إعداد الجائزة
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تدشين الجائزة
تقديم الدعم والتشجي



سحب النتائج النهائية



 اإلعالن عن النتائج
وقد جاءت ضوابط الجائزة التي تم االعالن عنها قبل  7أشهر
تقريبا من تاريخ االعالن عن نتائجها بالتالي:
 تسجيل الكلية في  7محركات بحثية على األقل اثنان منها هي  Google Scholarو Researchgate  Scopusكمحرك ثالث للكليات العلمية. الحد األدنى هو تسجيل  %33من أعضاء الكلية في املحركاتالبحثية الثالثة.
 ي ترط كتابة اسم الجامعة بال كل الصحيق”“Umm Al-Qura University
هذا وقد تم سحب البيانات وحساب النتائج من قبل عمادة
البحث العلمي بتاريخ  58صفر  8378هـ .كما تمت مطابقة
البيانات املسحوبة م بيانات أعضاء هيئة التدريس في الجامعة
حسب ما هو مسجل في قواعد بيانات شؤون أعضاء هيئة
التدريس .ومن ثم تحليل البيانات إحصائيا للوقوف على النتائج.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
أعلى نسبة تسجيل في محرك :Scopus
الكليات التي حققت أكثر من %:33
 -8كلية العلوم الطبية التطبيقية.
 -5كلية الطب.
 -7كلية الهندسة بالليث.
 -3كلية الهندسة بالقنفذة.
 -2كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية.
 -1كلية الطب بالقنفذة.
 -3كلية العلوم التطبيقية.
 -8كلية الصيدلة.
الكليات التي حققت أقل من %:33
 -9كلية العلوم الصحية بالقنفذة.
 -83كلية الحاسب اآللي بالقنفذة.
 -88كلية الحاسب اآللي بالليث
 -85كلية الحاسب اآللي و نظم املعلومات
أعلى نسبة تسجيل في محرك Google Scholar :
الكليات التي حققت أكثر من %:33
 -8كلية الصيدلة
الكليات التي حققت أقل من %:33
 -5كلية العلوم الطبية التطبيقية
-7الكلية الجامعية بالجموم
 -3كلية اللغة العربية وآدابها

 -2كلية الطب.
 -1املعهد العالي لألمر باملعروف والنهي عن املنكر.
 -3كلية العلوم الصحية بالليث
 -8كلية ال ريعة والدراسات اإلسالمية
 -9كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات
 -83كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحي
-88كلية التمريض
أعلى نسبة تسجيل في محرك Research gate :
الكليات التي حققت أكثر من %:33
-8كلية إدارة األعمال.
-5كلية طب األسنان
 -7كلية العلوم الطبية التطبيقية
-3كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية
-2الكلية الجامعية بالجموم
 -1كلية الصيدلة
 -3كلية العلوم الصحية بالليث
 -8كلية التمريض
الكليات التي حققت أقل من %:33
 -9كلية ال ريعة والدراسات اإلسالمية
 -83كلية الطب
 -88كلية الحاسب ونظم املعلومات
-85كلية العلوم التطبيقية
النتيجة النهائية:
الكليات التي حققت أكثر من  %33في الثالث محركات املطلوبة :
كانت كلية الصيدلة
وقد كرمت العمادة بجوائز تقديرية للكليات التي حققت نسبة
تسجيل أكثر من  %23في محركين على األقل:
كلية العلوم الطبية التطبيقية ،كلية الطب ،كلية العلوم
التطبيقية ،كلية إدارة األعمال ،كلية الحاسب اآللي ونظم
املعلومات ،كلية التمريض ،كلية ال ريعة والدراسات اإلسالمية
كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية ،كلية الطب بالقنفذة،
كلية العلوم الصحية بالقنفذة ،الكلية الجامعية بالجموم ،كلية
الهندسة بالقنفذة ،كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية ،كلية طب
األسنان ،كلية الهندسة بالليث ،كلية اللغة العربية وآدابها ،كلية
العلوم االجتماعية.
وكان من أهم توصيات الجائزة:
 ضرورة بذل الكليات ملزيد من الجهود للتأكد من التزام
جمي األعضاء بضوابط التسجيل في املحركات
البحثية التي تضمن تجيير اإلنتاج العلمي لرصيد
جامعة أم القرى البحثي (كااللتزام بالتسجيل باسم








الجامعة املتفق عليه واستخدام البريد الرسمي
للجامعة).
ضرورة استمرار متابعة تسجيل األعضاء في املحركات
البحثية والرف الدوري بذلك ملعالي مدير الجامعة
مباشرة.
ضرورة سن آليات تحت مظلة املجلس العلمي تضمن
تسجيل األعضاء في املحركات البحثية للحصول على
الترقية العلمية.
التوصية بطباعة الدليل اإلرشادي للتسجيل في
املحركات البحثية وتعميمه على كافة الكليات.
ضرورة تخصيص ميزانيات لضمان استمرار البرامج
التدريبية لتسهيل التسجيل في املحركات البحثية.
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ّ
ّ
العربية
العالمي للغة
االحتفاء باليوم

ّ
ّ
العربية شارك مركز بحوث
العالمي للغة
في إطار االحتفاء باليوم
العلمي بمحاضرة علميةّ
ّ
ّ
العربية وآدابها بعمادة البحث
اللغة
ّ
للدكتورة نداء بنت ثابت العرابي الحارثي األستاذ املساعد بقسم
ّ
ّ
البالغة ّ
ّ
العربية ،وعنوانها (هديل الحمائم
والنقد بكل ّية اللغة
غنائية البكاء ُ
_ ّ
وعلقة الحنين) ،وذلك يوم الخميس
املوافق8378/7/57هـ ،بقاعة الجوهرة .وقد حظيت املحاضرة
تضمنته من معلومات ّ
بتقدير الحاضرات ملا ّ
قيمة.
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م اركة عمادة البحث العلمي في ملتقى 5373
الذي نظمته عمادة شؤون الطالب
شاركت عمادة البحث العلمي في شطر الطالبات في ملتقى 5373
بتنظيم نادي االبداع وريادة األعمال طلقت عمادة شؤون الطالب
متمثلة في وكالة عمادة شؤون الطالب لألن طة والتدريب
الطالبي ،والذي احتضنته قاعة الجوهرة بجامعة أم القرى ،الذي
يهدف إلى التعريف برؤية  ،5373ودور قطاعات الجامعة املختلفة
في تأهيل الطالب بما يحقق أهداف رؤية اململكة العربية
السعودية ومبادراتها.
بدأ امللتقى بآيات من الذكر الحكيم ،تلتها كلمة عميد شؤون
الطالب الدكتور عمرو بن طه سقاف ،جاء فيها التفاؤل برؤية
 5373لبنائها مستقبل جديد للمملكة العربية السعودية ،وأكد
فيها أن امل اركة في تنفيذ هذه الرؤية هو واجب وطني لجمي فئات
املجتم ومكوناته ،وخص فيه جيل ال باب الذي تنهض على
أكتافه األمم.
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وقد تخلل امللتقى ندوات لقطاعات الجامعة املختلفة ،تحدثت
فيها وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير الدكتورة
هنادي بنت محمد بحيري عن محور بعنوان “الطالب ،الباحث،
املستثمر” في رؤية عمادة البحث العلمي في  5373والتي جاء فيها
أن تحقيق الرؤية يأتي من خالل مجتم املعرفة ،وأن العمادة
تقدم عدة برامج تخدم البحوث للخروج بمنتج يخدم املجتم .
فيما تحدثت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة خلود بنت
سعد اليوسف في محور بعنوان “الطالبة املستقلة املتمكنة من
ادارة الحركات األكاديمية إلكترونيا بفعالية” من منطلق عمادة
القبول والتسجيل نحو رؤية  5373جاء فيها تمكين الطالبة
واكسابها الوعي الكامل بآلية القبول والتسجيل من خالل عدة
أدلة تخدم من شأنها اطالع الطالبة على كافة أمورها الدراسية
بالجامعة من خالل بوابة الخدمات اإللكترونية.
وتحدثت وكيلة عمادة الدراسات العليا الدكتورة ميسون بنت
زايد البنيان عن محور بعنوان “الدراسات العليا وتحقيق رؤية
اململكة  ”5373ذكرت فيها أهم نقطة وهي أن تصبق  2جامعات
سعودية على األقل من بين  533جامعة دولية ،الفتة على أن
معيار النجاح يقاس باملستوى التعليمي والبحثي بما يتوافق م
سوق العمل ،ومنطلق العمادة يأتي من خالل عدة مبادرات
اختلفت ما بين النزاهة العلمية واستحداث البرامج ،مؤكدة على
ضرورة الحد من االقتباسات في البحوث العلمية وذلك بوض
ت ريعات ومساءلة فيما يخص األمانة العلمية ،وأضافت على أن
العمادة تسعى بجعل الرسائل العلمية تحمل حل مل كالت
اجتماعية.
واختتمت الفعالية بتكريم كل من ساهم في انجاح امللتقى في يومه
األول ،وسحوبات الهدايا للحضور ،باإلضافة لتكريم الفائزات
بمسابقة الرسم الت كيلي والخط العربي ،برعاية من شركة
عبدالصمد القرش ي.
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إن اء وحدات خدمية في عمادة البحث العلمي
أن أت عمادة البحث العلمي في يوم الخميس املوافق
8378/7/73هـ ست وحدات إدارية لخدمة الباحثين وتسهيل
إجراء البحوث العلمية والن ر ،وقد تم تكليف بعض أعضاء
عمادة البحث العلمي لرئاسة هذه الوحدات وهي:
ُ
/ 8وحدة املحركات البحثية والتي كلف بها سعادة الدكتور  /سيد
رضوان.
ُ
/ 5وحدة التصاميم والتي كلفت بها األستاذة  /أماني عقيلي.
ُ
/ 7وحدة التحليل اإلحصائي والتي كلف بها أيضا سعادة
الدكتور  /سيد رضوان.
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/ 3وحدة تحرير األوراق العلمية فهي من قسمين:
أ /قسم تحرير األوراق العلمية باللغة اإلنجليزية وقد كلف سعادة
الدكتور  /محمد فوزي رمضان
ُ
ب /قسم تحرير األوراق العلمية باللغة العربية كلف بها سعادة
الدكتور  /عبد الناصر بدري أمين
/ 2وحدة املقترحات البحثية كانت من قسمين أيضا وهي:
أ /قسم املقترحات البحثية الداخلية التي أضيفت إلى سعادة
الدكتور  /محمد فوزي رمضان.
ُ
ب /قسم املقترحات البحثية الخارجية والتي كلف بها سعادة
الدكتور  /ه ام عرابي
ُ
واما الوحدة السادسة فهي وحدة ك ف االستالل التي كلف بها
سعادة الدكتور ه ام عرابي في شطر الطالب
ولن تتوقف خدمات عمادة البحث العلمي عند هذه الوحدات
فهي تسعى جاهدة لتنهض بالبحوث العلمية إلى أعلى املستويات
العلمية.
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لقاء عمداء البحث العلمي في جامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن
حضر عميد البحث العلمي سعادة الدكتور عبد الرحمن األهدل
لقاء عمداء البحث العلمي في الجامعات السعودية والذي
استضافته جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بحضور وكيلة
الجامعة الدكتورة هدى الوهيبي وأمين لجنة التعليم العالي
الدكتور محمد الصالح ،وعمداء البحث العلمي في الجامعات
السعودية ،وترأست االجتماع عميدة البحث العلمي بالجامعة
الدكتورة أريج الخلف .وقد استهل االجتماع بكلمة الدكتورة أريج
الخلف تطرقت فيها إلى أهمية عقد مثل هذا اللقاء في الوقت الذي
تقف فيه اململكة على أعتاب مرحلة جديدة م إعالن رؤية 5373
 ،تلتها كلمة وكيلة الجامعة الدكتورة هدى الوهيبي أكدت من
خاللها بأهمية االجتماعات الدورية الت اورية ودورها الكبير في
إثراء التجربة البحثية في الجامعات ثم ألقى د .الصالح كلمة أوضح
فيها أن االجتماعات التنسيقية لعمداء البحث العلمي تهدف إلى
التعاون والتكامل البحثي بين الجامعات وتبادل التجارب والخبرات
البحثية م يرا إلى أن الوزارة بصدد دراسة نظام جديد للجامعات
السعودية سوف يصدر قريبا وأهاب بالجامعات بأن تبذل كل ما
في وسعها لالستعداد للنظام الجديد وتبني رؤية اململكة ()5373
والسعي لتحقيقها .وتوالت أوراق العمل املقدمة للقاء تصدرتها
ورقة العمل املقدمة عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة
بنت عبد الرحمن بعنوان مبادرة الهيئة الوطنية للبحث العلمي
قدمتها الدكتورة أريج الخلف استعرضت فيها الوض الراهن

للبحث العلمي في اململكة موصية بضرورة إن اء هيئة وطنية
للبحث العلمي تكون مرجعية رسمية ومنارة بحثية تقوم بحوكمة
مسارات البحث العلمي ودعم الباحثين النابغين داخل اململكة
وخارجها.
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ورشة التعليم اإللكتروني
أقامت عمادة البحث العلمي ورشة عمل في مقر الطالبات
لوكيالت املراكز البحثية قدمتها وكيلة عمادة التعليم االلكتروني
سعادة الدكتورة هناء يماني ومساعدتها األستاذة صيته العتيبي
بعنوان (الواق املعزز)  Augmented Realityيوم االثنين
8378/3/88هـ ،املوافق5383/8/9م وقد ساعدت مقدمة
الورشة وكيالت املراكز في تحميل برنامج Aurasma
وإعداد رسم تخطيطي لبرامج املنق البحثية تمهيدا للعمل عليها
بالتعاون م عمادة التعليم االلكتروني.

8378 / 3 /87هـ

عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته
الرابعة للعام الجامعي 8378/73هـ
عقد مجلس عماد البحث العلمي جلسته الرابعة للعام الجامعي
8378/73هـ بتاريخ 8378/3/87هـ ،وقد افتتق الجلسة سعادة
رئيس املجلس عميد البحث العلمي سعادة الدكتور /عبدالرحمن
بن غالب األهدل باألعضاء وشكرهم على حضورهم وتفاعلهم ،ثم
استعرض سعادة أمين املجلس وكيل عمادة البحث العلمي سعادة
الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني املوضوعات املدرجة في
جدول األعمال ،وكان من أبرز توصيات املجلس :
.8التوصية باملوافقة على توصيات امللتقى األول للبحث العلمي
بجامعة أم القرى.
.5التوصية باملوافقة على إضافة بعض ال روط فيما يتعلق
بالبحث العلمي في عقود املتعاقدين غير السعوديين.

8378 / 3 / 53هـ

عمادة البحث العلمي تفوز بمبادرة في برنامج
التحول الوطني 5353م
ف ـ ـ ــازت عم ـ ـ ــادة البح ـ ـ ــث العلم ـ ـ ــي بمب ـ ـ ــادرة ف ـ ـ ــي برن ـ ـ ــامج التح ـ ـ ــول
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوطني 5353م ،بعنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان" :تطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوير املـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرات
الب رية في البحث العلمي".
وت ـ ــتلخص املب ـ ــادرة ف ـ ــي تط ـ ــوير مه ـ ــارات أعض ـ ــاء هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس
وطـ ـ ـ ــالب الدراسـ ـ ـ ــات العليـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ــال البحـ ـ ـ ــث العلمـ ـ ـ ــي بمـ ـ ـ ــا
يسـ ــاعد علـ ــى زيـ ــادة اإلنتـ ــاج العلمـ ــي الرصـ ــين ،م ـ ـ انتقـ ــاء أوعيـ ــة
الن ـ ــر املرموقـ ــة التـ ــي تضـ ــمن ارتفـ ــاع معامـ ــل التـ ــأثير Impact
 ،factorم ـ ـ ـ ـ ح ـ ـ ـ ــرص املب ـ ـ ـ ــادرة عل ـ ـ ـ ــى تس ـ ـ ـ ــجيل أعض ـ ـ ـ ــاء هيئ ـ ـ ـ ــة
التـ ـ ـ ــدريس فـ ـ ـ ــي محركـ ـ ـ ــات البحـ ـ ـ ــث اإللكترونيـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ــهيرة الت ـ ـ ـ ـي
يرتكز عليها تصنيف الجامعات العاملية مثل تصنيف .QS
ت ـ ــمل املب ـ ــادرة إن ـ ــاء قاع ـ ــدة بيان ـ ــات للب ـ ــاحثين ف ـ ــي جامع ـ ــة أم
القـ ـ ـ ـ ــرى ،كمـ ـ ـ ـ ــا تتضـ ـ ـ ـ ــمن املبـ ـ ـ ـ ــادرة م ـ ـ ـ ـ ــروع بحـ ـ ـ ـ ــوث التطـ ـ ـ ـ ــوع
والتط ـ ــوع البحث ـ ــي ال ـ ــذي دش ـ ــنته العم ـ ــادة ف ـ ــي منتص ـ ــف الفص ـ ــل
الدراس ي األول.

22

وق ـ ــد عق ـ ــد فري ـ ــق عم ـ ــل إدارة املب ـ ــادرة ع ـ ــدة اجتماع ـ ــات إلع ـ ــداد
الخط ـ ـ ـ ـ ــة التفص ـ ـ ـ ـ ــيلية ،وح ـ ـ ـ ـ ــدد مراح ـ ـ ـ ـ ــل املب ـ ـ ـ ـ ــادرة وأه ـ ـ ـ ـ ــدافها
ومؤش ـ ـ ـ ـ ــرات األداء املس ـ ـ ـ ـ ــتهدف قياس ـ ـ ـ ـ ــها س ـ ـ ـ ـ ــنويا وص ـ ـ ـ ـ ــوال إل ـ ـ ـ ـ ــى
التحول الوطني املن ود في 5353م.

 8378 /2 / 88هـ

عمادة البحث العلمي تعلن عن انطالق الدورة
الثانية لبرامج املنق الداخلية
ُ
تعلن عمادة البحث العلمي عن انطالق الدورة الثانية من برامج
املنق الداخلية (رائد – باحث – واعدة) ،وتهيب العمادة املتقدمين
بضرورة التقديم عبر بوابة الخدمات اإللكترونية – نظام إدارة
املنق البحثية ،ابتداء من يوم األحد املوافق 8378-2-82هـ ،علما
بأن بوابة التقديم سوف تغلق يوم الثالثاء املوافق -1-82
8378هـ ،في تمام الساعة الحادية ع رة مساء.
وملعرفة املزيد يمكن االطالع على صفحات املنق الداخلية بموق
عمادة البحث العلمي عبر الرابط:
https://uqu.edu.sa/dsr

8378 /3/52هـ

إصدار التقرير السنوي 8371ه لعمادة البحث
العلمي بجامعة أم القرى

 8378 /2 / 83هـ

لقاء علمي بقسم الهندسة الكهربائية بالتعاون
م مركز العلوم الهندسية

بحمد هللا سلم عميد البحث العلمي بجامعة أم القرى سعادة
الدكتور عبد الرحمن غالب األهدل معالي مدير الجامعة سعادة
الدكتور بكري معتوق عساس العدد األول للتقرير السنوي
لعمادة البحث العلمي 8371ه بجامعة أم القرى بأجزائه الثالثة
وهي التقرير العام لعمادة البحث العلمي وتقرير وكالة املجموعات
واملراكز البحثية وتقرير الكراس ي البحثية في يوم اإلثنين بتاريخ
8378/3/52ه في مكتب سعادة معالي مدير جامعة أم القرى.
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي لعام 8371ه من اعداد
وتنسيق سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد عبد الفتاح كتوعة
وكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية وامل رفة على برنامج واعدة
وحيث تم إخراجه وطباعته في مطاب جامعة أم القرى.
لالطالع الرجاء زيارة الرابط التالي:
https://uqu.edu.sa/dsr/App/FILES/83925
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يقيم قسم الهندسة الكهربائية بالتعاون م مركز بحوث العلوم
الهندسية لقاء علميا يوم األربعاء 8378-2-52هـ ،املوافق -5-55
5383م ،في تمام الساعة 88:73ص ،بالقاعة الرئيسية في كلية
الهندسة.

 8378 /2 / 55هـ

.3

ترسل املقالة إلى

عمادة البحث العلمي تعلن عن مواعيد
االختبارات لوظائف مساعد باحث
ُتعلن عمادة البحث العلمي عن موعد االختبار التحريري
للمتقدمين واملتقدمات على وظيفة (مساعد باحث علمي)؛ والذي
سيقام يوم الخميس املوافق 8378/2/51هـ ،وسيعقد االختبار في
تمام الساعة  5إلى الساعة  3مساء.
املكان:
شطر الطالب :العابدية  -عمادة البحث العلمي  -الدور األرض ي.
شطر الطالبات :مقر الطالبات بالزاهر  -القاعات (حسب
املجال).
ط / 312ط / 319ط / 311ط / 313ط / 211ح311

تنبيه:
-8على جمي املتقدمين واملتقدمات الحضور قبل بدء االختبار
بوقت كاف (رب ساعة على األقل).
-5يستوجب على املتقدمين واملتقدمات إحضار أصل الهوية
الوطنية الشخصية أو أصل جواز السفر.
-7ستكون لغة االختبار اللغة اإلنجليزية.
للذين اجتازوا االختبار التحريري ستكون موعد املقابلة الخميس
 7جمادى اآلخرة 8378هـ .علما بأن أسماء املجتازين ستعلن على
موق الجامعة.

علما بأن آخر موعد الستقبال املقاالت هو تاريخ 8378 /1/ 3هـ،
املوافق 5383 /7 /1م.

 8378 /1 / 8هـ

عقد االجتماع الثاني للجنة اإلشرافية على
الكراس ي البحثية للعام الجامعي 8378/73هـ
عقدت اللجنة اإلشرافية على الكراس ي البحثية اجتماعها الثاني
للعام الجامعي 8378/73هـ بتاريخ 8378/1/8هـ ،وقد افتتق
الجلسة سعادة رئيس اللجنة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور /ثامر بن حمدان الحربي ،ورحب
بالسادة أعضاء اللجنة متمنيا لهم التوفيق والسداد ،ثم
استعرض سعادة أمين اللجنة وكيل عمادة البحث العلمي سعادة
الدكتور /عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني املوضوعات املدرجة في
جدول األعمال ،وكان من أبرز توصيات اللجنة :
.8التوصية بترشيق أستاذ لكرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع
وريادة األعمال.
.5التوصية باملوافقة على الهيئة االست ارية لكرس ي امللك
عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن الكريم.

 8378 /1 / 1هـ

مركز بحوث الدراسات اإلسالمية يعلن برنامج

 8378 /2 / 55هـ

دعوة للم اركة بمقال في (واحة البحث العلمي)

(مهارات البحث في الدراسات اإلسالمية)

اإلصدار الراب
يسر عمادة البحث العلمي أن تدعوكم إلثراء "واحة البحث
العلمي" بمقاالتكم؛ وهي ن رة نصف سنوية ،تصدرها عمادة
البحث العلمي ،تهتم بالحراك البحثي في جامعة أم القرى.
للم اركة ،نرجو زيارة صفحة العمادة لتحميل النموذج ومراعاة
اآلتي:
.8
.5
.7

أن يكون موضوع املقالة يهتم بالبحث العلمي.
أال يتجاوز العمل  233كلمة ،وال يقل عن  733كلمة.
أال تكون املقالة مقتبسة.
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 8378 /1 / 9هـ

خدمة الدعم للتقديم على بوابة املنق البحثية

علما بأن هذا الوقت تقريبي وقد يتأخر ،فنرجو االحتياط لذلك
املكان :شطر الطالب :مقر العابدية -مبنى عمادة البحث العلمي.
شطر الطالبات :مقر الزاهر  -مبنى ب  -الدور  - 7جناح عمادة
البحث العلمي.
ملحوظة :ي ترط لحضور املقابلة الشخصية إرسال ملف واحد
بصيغة  PDFقبل يوم املقابلة على البريد اإللكتروني للعمادة

dsr@uqu.edu.sa
يحتوي على ما يلي بنفس الترتيب:
-8بطاقة األحوال املدنية أو جواز السفر
-5املؤهالت
-7السجالت األكاديمية.
-3الدورات التدريبية.
-2شهادات الخبرة.
-1االختبارات املهنية سواء كانت تخصصية أو غير تخصصية،
كاختبار التوفل مثال.
نسأل هللا التوفيق للجمي ،،

 8378 /1 /82هـ

محاضرة مقومات البحث العلمي ضمن برنامج

 8378 /1 / 9هـ

مواعيد املقابالت الشخصية لوظائف مساعد
باحث
تنهئ عمادة البحث العلمي املتقدمين واملتقدمات الذين اجتازوا
االختبار التحريري لوظائف باحث علمي مساعد ،وتود التنويه
َّ
بأن اجتياز االختبار يؤهلهم لدخول املقابلة الشخصية.
ويحتوي امللف التالي على األسماء املؤهلة ومواعيد املقابالت
الشخصية:
-8املرشحون لوظيفة مساعد باحث (في الحاسب) ،يوم األحد
املوافق 8378 /1 /87هـ ،من  8صباحا.
-5املرشحون لوظيفة مساعد باحث (في الهندسة) ،يوم اإلثنين
املوافق 8378 /1 /83هـ ،من  83صباحا.
-7املرشحون لوظيفة مساعد باحث (في الحيوي) ،يوم الثالثاء
املوافق 8378 /1 /82هـ ،من  9صباحا.
ملعرفة األسماء الرجاء الضغط على الرابط التالي:
goo.gl/KsEiTo
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مهارات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية
ضمن برنامج (مهارات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية)،
والذي يقيمه مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث
العلمي ،أقيمت يوم اإلثنين 8378 / 1 / 83هـ ،محاضرة بعنوان:
(مقومات البحث العلمي في الدراسات اإلسالمية) ،لفضيلة ال يخ
الدكتور :أحمد بن عبدهللا بن حميد ،عضو هيئة التدريس بكلية
ال ريعة والدراسات اإلسالمية ،وذلك بقاعة ال يخ عمر السبيل
بكلية ال ريعة ،ونقلت تلفزيونيا لقاعة الجفالي ل طر الطالبات.
وقد قدم لهذه املحاضرة فضيلة مدير املركز الدكتور محمد
الصواطِ ،وفي نهاية املحاضرة قدم مدير املركز شهادة شكر من
عمادة البحث العلمي لفضيلة الدكتور أحمد بن حميد .وقد
حضر املحاضرة جم من أعضاء هيئة التدريس والطلبة يتقدمهم
عميد البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن غالب األهدل ،ووكالء
كلية ال ريعة ،ومنسوبوها.

 8378 /1 /53هـ

بدء التقديم على برامج دعم بحوث الجامعات
واملراكز البحثية من مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

-

 8378 /1 /53هـ

مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية ُيقيم
لقاء علميا

يقيم مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية لقاء علميا ،يقدمه
الدكتور سعد قيصر األستاذ امل ارك في جامعة العلوم والتقنية
بالباكستان ،وذلك يوم الثالثاء  58مارس 5383م ،في مسرح كلية
الحاسب اآللي ونظم املعلومات من الساعة  85إلى الساعة 8
ظهرا.
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توصيات امللتقى األول للبحث العلمي لتحسين جودة تحقيق أهداف
عمادة البحث العلمي
منظور
الهدف في
عمادة البحث
العلمي
البنية
التحتية
زيادة النشر

تطويراملوارد
البشرية

الهدف االستراتيجي
للعمادة

توصيات ملتقى البحث العلمي األول

توفير بيئة بحثية للكفاءات
املتميزة

إعداد قاعدة بيانات للقوى البحثية في جامعة أم القرى لتحديد
األولويات البحثية.

تحقيق الحضور عبر ن ر
املعلومات البحثية.

توسي دائرة امللتقى لت مل جامعات اململكة إلثراء التعارف
والتواصل والتعاون م مناسبة ترشيق التجارب والباحثين املتميزين
إلثراء جلسات امللتقى وضمان فاعليتها.

تحفيز إنتاج البحوث
الرصينة

ال راكة م مجالت ودور ن ر لن ر األبحاث
امل ارك بها في امللتقى

زيادة الن ر العلمي كما
وكيفا وتحسين جودته

وض جمي اإلنتاج املعرفي للجامعة في محركات البحث العاملية بما
يرف معامل التأثير واملرجعية العلمية للجامعة.

تطوير املوارد الب رية
بالجامعة (أعضاء وطالب)
وتعزيزها للرقي بمخرجات
البحث العلمي.

اقتراح الئحة وقواعد تنظيمية فاعلة الحتساب البرامج وامل اري
البحثية ضمن العبء التدريس ي ألعضاء هيئة التدريس بما يرف عدد
امل اركات ويرتقي بالن ر الرصين ويعزز من دور الجامعات واململكة
فبي اإلنتاج املعرفي ويتوج أعمال الباحثين املتميزين لضمان استمرار
إنتاجهم الفكري.
اقتراح الئحة وقواعد تنظيمية فاعلة لتسكين الباحثين املتميزين من
أعضاء هيئة التدريس في مراكز ومعاهد البحوث بموجب السجل
اإلنجازي للباحث بما يساعد في تقويم مراكز ومعاهد البحوث.

تطوير وتمويل برامج البحث
في الجامعة.

ن ر ثقافة املجموعات البحثية مزاياها وفوائدها لتعزيز اإلنتاج
املعرفي املتنوع.
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زيادة التواصل م القطاع الصناعي والقطاع التجاري وتحقيق
مفهوم االقتصاد املعرفي.

تنوع وجودة
اإلنتاج
املعرفي

املساهمة
الوطنية
السياسات
والنظم

رف مستوى جودة أبحاث
الكليات ،وتعزيز األداء
البحثي في الجامعة.
تشجي األبحاث في املجاالت
امللبية لالحتياجات الوطنية.
تطوير تنظيم إداري وقواعد
تنفيذية داعمة للبحث
العلمي بما يحقق الكفاءة
والفاعلية.

تركيز الجامعة على دعم األبحاث التي تنتهي ب (منتج قابل للتسويق-
خدمة بحثية-تغيير سلوك-تدريب وتأهيل).
تعزيز مكانة املراكز البحثية عند صناع القرار بإعداد استراتيجيات
لدعم األبحاث املحلية الوطنية.
تفعيل نقاط االلتقاء والتعاون املستمر بين عمادات البحث العلمي
في الجامعات السعودية م عمادات ومعاهد اإلبداع املعرفي ،وإيجاد
آلية م تركة لتعزيز ذلك التعاون ،كإن اء مجالس م تركة تضمن
تحقيق أقص ى استفادة مما تنتجه األبحاث العلمية للمجتم .
إن اء قاعدة بيانات وطنية للباحثين في التخصصات املختلفة.

التمويل املالي

تفعيل مفهوم النزاهة
البحثية

توفير برنامج ك ف االنتحال لجمي أعضاء هيئة التدريس م عمل
دورات تثقيفية متواترة تساعد في تطبيق املمارسات النزيهة على
األوراق العلمية والرسائل الجامعية ومقترحات امل اري البحثية
إن اء لجنة محلية ألخالقيات البحث العلمي م نظام إلكتروني
يضبط املسائالت لجمي منسوبي الجامعة.

تحقيق قدر مناسب من
االستقرار في املوارد املالية
للبحث العلمي

إعادة تخطيط موارد األعمال وحوسبة آليات العمل وت مل القوى
الب رية ،والتجهيزات املكانية واإلدارة املالية للبحوث ،وذلك برف
معدل اإلنفاق على البحث العلمي ليتواكب م املتوسط العالمي،
وذلك بتحفيز القطاع الخاص للم اركة في دعم البحث العلمي.
التعاقد م شركة تنفيذية لضمان سير العمل وتخفيف عبء
التجهيزات للملتقى عن العمادة.
زيادة التواصل عبر ال بكات الرقمية واالجتماعية كوسائل سهلة غير
مكلفة لن ر الوعي واملمارسات البحثية الصحيحة.
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تأسيس وحدات الدعم املساندة للباحثين وطلبة الدراسات العليا
وتحديدا التحرير والتدقيق اللغوي واإلحصاء وتحليل البيانات
والترجمة والتعريب وغيرها.
إقامة ملتقى للبحث العلمي كل عامين م تجديد عنوان ومحاور
امللتقى وتجديد هوية املعرض ليتناسب م أهداف امللتقى
خدمة تعزيز ال راكة بين الجامعة
واملجتم وقطاعات
املجتمع
الصناعة

الحرص على أن تتوافق أهداف املجموعات البحثية املدعومة م
أهداف برنامج التحول الوطني  5373في الجانب املختص بتطوير
التعليم وتوليد الوظائف وتحقيق ال راكات املجتمعية والبحثية م
القطاع الخاص.
ن ر ثقافة أهمية الكراس ي البحثية الستقطاب دعم رجال األعمال
والقطاعات الخاصة.
توجيه الباحثين ملعالجة قضايا املجتم املرتبطة وتقديم الحلول
وتقويم املمارسات.

التنسيق م رعاة امللتقى لضمان الدعم املالي الكافي للرف من جودة
تجهيزات امللتقى.
التعاون
الدولي

تعزيز ال راكة العاملية
والتعاون الدولي في البحث
العلمي

جودة األداء

وض مؤشرات لقياس
وتقويم الن اط البحثي
القائم واملساهمة
بالتخطيط املستقبلي.

التعاون م الجامعات العربية لوض تصور واضح وآلية فاعلة
تضمن تصنيف املجالت العربية مماثلة ل ISIالعربي،
إن اء وحدة متابعة الفرق والبحثية لضمان جودة األعمال
واستمراريتها.
رف مستوى جودة املجالت الصادرة من جامعة أم القرى وفقا ملعايير
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي.
ضرورة تقويم البحث العلمي في الجامعة وعمل تحليل رباعي ذاتي
ومرجعي م ربط املدخالت واملوارد م املخرجات م نمذجة اآلليات
واإلجراءات ،وتجويد التقارير السنوية املقدمة من جمي الجهات
البحثية.
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إطالق الدورة الثانية للمنق الداخلية (رائد ،باحث ،واعدة)
بجامعة أم القرى (8378 -8373هـ) واحصائيات التقديم
تم بم يئة هللا هللا فتق التقديم على برامج املنق الداخلية (رائد ،باحث ،واعدة) بعمادة البحث
العلمي في دورتها الثانية في يوم األحد 8378/2/82هـ واستمر حتى يوم الثالثاء 8378/ 1/82هـ الساعة
 88:33مساء.
ولحرص عمادة البحث العلمي على تشجي الباحثين والباحثات على التقديم في برامج املنق عقدت عددا
من الورش للتعريف ببرامج املنق الداخلية وآلية التقديم عليها ،وتم كذلك الدعم الفني والتقني خالل مدة
التقديم ،وأقامت ورشا للدعم مكثفة فورية في آخر أيام التقديم ،وذلك حسب البيانات اإلحصائية التالية:

جدول :إحصائية ورش التعريف باملنق الداخلية وآلية التقديم عليها ألعضاء وعضوات هيئة التدريس والكليات املقدمة لها وأعداد الحضور في الدورة الثانية بعمادة
البحث العلمي في جامعة أم القرى.

م

الورشة

الكلية

التاريخ

الوقت

تقديم

إشراف

عدد
الحضور

8

ورشة التعريف
باملنق الداخلية وآلية
التقديم عليها

العلوم

األحد
8378/2/55هـ

88:73ص

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

53

د .هنادي كتوعة
د .ديانا ّ
حماد
د .عبد الرحمن األهدل

19

التطبيقية

5

ورشة التعريف
باملنق الداخلية وآلية
التقديم عليها

التربية

الثالثاء
8378/2/53هـ

83:33ص

د .على أمين

7

ورشة التعريف
باملنق الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف
باملنق الداخلية وآلية
التقديم عليها

الشريعة
والدراسات
االسالمية
فرع

األربعاء
8378/2/52هـ

9:73ص

د .على أمين

الخميس
8378/2/51هـ

9:33ص

د .على أمين

2

ورشة التعريف
باملنق الداخلية وآلية
التقديم عليها

3

الجامعة

د .باسم الكاظمي
د .هنادي كتوعة
د .ديانا ّ
حماد
د .باسم الكاظمي
د .هنادي كتوعة
د .ديانا ّ
حماد
د .باسم الكاظمي

81

13

بالقنفذة
املجتمع

األحد
8378/2/59هـ

83:33ص

أ.د .محمد
رمضان

د .باسم الكاظمي

3
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م

الورشة

الكلية

التاريخ

الوقت

تقديم

إشراف

عدد
الحضور

1

ورشة التعريف
باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها
ورشة التعريف
باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها
ورشة التعريف
باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها
ورشة التعريف
باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها

الدعوة
للدراسات
العليا
الطب

األحد
8378/2/59هـ

9:73ص

د .هنادي كتوعة

د .هنادي كتوعة

51

األحد
8378/2/59هـ

88:33ص

د .على أمين
د .سمية حريري

د .محمد مختار

38

التمريض

اإلثنين
8378/2/73هـ

83:33ص
د .هنادي كتوعة

د .هنادي كتوعة

83

ورشة التعريف
باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها

الصحة
العامة
واملعلوماتية
الصحية
معهد اللغة

اإلثنين
8378/2/73هـ

9:33ص

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

53

الثالثاء
8378/1/8هـ

83:33ص

د .على أمين

د .عبد الوهاب
الرسيني

53

88

ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها
ورشة التعريف باملنق
الداخلية وآلية
التقديم عليها

3
8
9

85
87

83

82

81

83
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العربية لغير

73

الناطقين بها
ّ
ّ
العربية
اللغة

فرع الجامعة
بالليث و أضم

األربعاء
8378/1/5هـ

88:33ص

األربعاء
8378/1/5هـ

9:33ص

1
د .هنادي كتوعة

د .هنادي كتوعة

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

71

إدارة األعمال

االحد
8378/1/1هـ

88:33ص

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

8

مركزاللغة
اإلنجليزية

اإلثنين
8378/1/3هـ

39:33ص

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

73

الهندسة

الثالثاء
8378/1/8هـ

39:33ص

د .على أمين

د .عبد الرحمن األهدل

7

األربعاء
8378/1/9هـ

39:33ص

د .على أمين

د .باسم الكاظمي

85

الخميس
8378/1/83هـ

ص88:33

د .على أمين

د .على أمين

_

ّ
ّ
العربية
اللغة

كلية التصاميم

مجموع عدد الحضور من كال الشطرين في ورشة التعريف بالمنح
الداخلية وآلية التقديم عليها في عمادة البحث العلمي
70

69

عدد الحضور في الورشة من كال الشطرين

60

60

48

50
40

37

36
30

30

27

27

27

26
18

20

16
8

10

7

3

0

مجموع عدد الحضور من كال الشطرين في ورشة التعريف بالمنح الداخلية في عمادة البحث العلمي

جدول :إحصائية عدد الحضور في ورش الدعم الفني والتقني للمنق الداخلية وآلية التقديم عليها من كال ال طرين من تاريخ 8378/1/82- 1/87هـ في الدورة الثانية
بعمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى.

م

الورشة

الكلية

التاريخ

الوقت

51

ورشة عمل للتّعريف

لجمي

األحد
8378/1/87ه
إلى
الثالثاء
8378/1/82ه ـ

ص8:33

بربامج املنح

ال ّداخليّة وآليّات
م ْنحها والعم الفين
يف التقدمي بـمقر
عمادة البحث

العلمي ابلعابدية
والزاهر

الكليات

تقديم

إشراف

عدد
الحضور
82

د .علي أمين
د .ه ام عرابي
د .هنادي
كتوعة
د .نورة الفاروقي
م .سعيد
الطالحي
م .عبدالغفار
الهادي

د .عبد الرحمن
األهدل
د .باسم يوسف
الكاظمي
د .عبد هللا عمر باز

34

عدد الحضور في ورشة الدعم الفني والتقني في للمنح
الداخلية وآلية التقديم عليها من كال الشطرين من تاريخ
1438/6/15- 6/13هـ في الدورة الثانية بعمادة البحث
العلمي في جامعة أم القرى
عدد الحضور من كال الشطرين

100
69
50
16
0

رجال

نساء

سلسلة1

وكانت إحصائية عدد املشاريع املقدمة من الكليات لبرامج املنح الداخلية (رائد ،باحث ،واعدة) بعمادة البحث العلمي في الدورة الثانية
ً
ً
مشروعا وبرنامج باحث
مشروعا توزعت على النحو التالي :في برنامج رائد  53مشاريع ،برنامج واعدة 34
في جامعة أم القرى إجمالي ٢٢1
ً
ً
مشروعا .ومجموع امليزانية املطلوبة  3٢61336171رياال ،وتظهرالكليات املقدمة على املشاريع ،وعدد املشاريع في كل برنامج ،وامليزانية
571
املطلوبة لجميع املشاريع في البيانات اإلحصائية التالية:

35

36

الدعم الفني والتقني للتقديم على نظام إدارة املنح البحثية
لقد سخرت العمادة جمي اإلمكانيات لدعم الباحثين خالل فترة التقديم على نظام إدارة املنق البحثية في الدورة الثانية،
وقد أشرف على الدعم الفني والتقني ب كل مباشر وكيل العمادة للمعلومات والن ر الدكتور عبد هللا بن عمر باز،
واملسؤول عن الدعم ألعضاء هيئة التدريس األستاذ سعيد الطلحي ،وامل رفة عن الدعم لعضوات هيئة التدريس
الدكتورة نورة فاروقي .
شملت خدمة الدعم الفني والتقني توفير دليل مكتوب وآخر مصور يحتوي على طريقة التقديم خطوة بخطوة ،وقد أتيق
كال الدليلين لجمي أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة عن طريق نظام إدارة املنق البحثية وموق العمادة
اإللكتروني ،وإضافة إلى ذلك ،فقد قامت العمادة بتوفير ثالث قنوات للدعم الفني تتمثل القناة األولى في االتصال املباشر
على جوال مسؤول الدعم ،حيث تم استقبال ما يقارب أربعة وثالثين اتصاال هاتفيا ،وتتمثل القناة الثانية في الزيارة
الشخصية ملسؤول الدعم للمساعدة في التقديم خطوة بخطوة ،حيث تم استقبال ما يقارب خمسة ع ر زيارة ،وتتمثل
القناة الثالثة في إرسال طلب املساعدة عن طريق البريد اإللكتروني حيث استقبل وأجيب على ما يقارب ثمانية أبردة
إلكترونية ،وال كل ( )8يوضح إحصائية الدعم الفني خالل مدة التقديم كلها.

إحصائية الدعم الفني لعام 1438هـ
40

37

35

25

22

20
15
15

11
6

6

5

3

1

0

10

2

0

0

2

0

4

5
0

المجموع

زيارة شخصية
بريد إلكتروني
نوع خدمة الدعم المقدمة
األسبوع الرابع
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األسبوع الثالث

األسبوع الثاني

اتصال هاتفي

األسبوع األول

عدد الحاصلين على الدعم
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مستوى رضا الحضور -من شطر الطالبات -عن ورشة التعريف باملنق الداخلية
وآلية التقديم عليها في عمادة البحث العلمي في الدورة الثانية لعام 8378هـ
النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بفرع الجامعة في أضم والليث
100%

96%

93%

90%

86%

83%

80%
60%
40%
20%

17%

10%

7%

0%

0%

البرنامج التدريبي

0%

0% 4%

0%

ُمقدم الدورة
التدريبية
غير موافق

14%

التنظيم للدورة
التدريبية
موافق ءالى حد ما

وسائل العرض

0%
مكان الدروة

موافق

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بفرع الجامعة بالقنفذة
90%
80%

83%

79%

72%

70%

67%

67%

60%
50%
40%
30%
20%

33%

28%

21%

33%
17%

10%
0%

0%
البرنامج التدريبي

0%

0%

ُمقدم الدورة التدريبية
غير موافق

التنظيم للدورة
التدريبية

موافق ءالى حد ما

0%
وسائل العرض

0%
مكان الدروة

موافق
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النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بكلية الشريعة
80%

75%

70%

67%

66%

63%

60%

69%

50%
40%
30%

38%

32%

29%

25%

31%

20%
10%

4%

0%

0%

التنظيم للدورة
التدريبية

0%

ُمقدم الدورة التدريبية
غير موافق

2%

مكان الدورة

موافق ءالى حد ما

البرنامج التدريبي

0%
وسائل العرض

موافق

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بكلية التربية
80%
70%

80%

75%

75%

68%
63%

60%
50%
40%
30%

38%
32%
19%

20%
10%
0%

18%
6%

0%
البرنامج التدريبي

مقدم الدورة التدريبية
غير موافق

39

17%
8%
2%

0%

التنظيم للدورة
التدريبية
موافق ءالى حد ما

وسائل العرض
موافق

مكان الدورة

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بكلية العلوم التطبيقية
90%
80%

83%

80%

80%

76%

72%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

20%

17%

24%

20%

16%
12%

10%
0%

0%

ُمقدم الدورة التدريبية

0%

0%

وسائل العرض
غير موافق

مكان الدروة
موافق ءالى حد ما

0%
البرنامج التدريبي

التنظيم للدورة
التدريبية

موافق

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /علي أمين بكلية الطب
90%
80%

81%
69%

70%

68%

60%

54%

49%
43%

50%
38%

40%
30%
20%
10%
0%

29%

24%
18%
2%
مكان الدروة

6%

4%

ُمقدم الدورة التدريبية
غير موافق

8%

التنظيم للدورة
التدريبية

موافق ءالى حد ما

وسائل العرض

8%

البرنامج التدريبي

موافق

41

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
الدكتور /محمد فوزي حسانين بكلية المجتمع
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%
88%

82%

81%
71%

29%
18%

13%
0% 0%
مكان الدورة

19%
0%

0%
وسائل العرض
غير موافق

0%
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النسبة العامة لرضاالحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمتها
الدكتورة  /هنادي كتوعة بكلية اللغة العربية
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النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمتها
الدكتورة  /هنادي كتوعة بكلية الدعوة
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النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمتها
الدكتورة  /هنادي كتوعة بكلية التمريض
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مستوى رضا الحضور -من شطر الطالب -عن ورشة التعريف باملنق الداخلية في
عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها في الدورة الثانية لعام 8378هـ
النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بكلية
الشريعة والدراسات االسالمية قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها
بكليةالصحة العامة والمعلوماتية الصحية قدمها الدكتور/
علي أمين
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55%
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وسائل العرض

النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بكلية
الطب قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بكلية
اللغة العربية قدمها الدكتور /علي أمين بشطر الطالب
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بمركز
اللغة االنجليزية قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بكلية إدارة
األعمال قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها فرع
الجامعة بالقنفذة قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها فرع
الجامعة بالليث قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بمعهد
اللغة لغير الناطقين بها قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالمنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها بكلية
التربية قدمها الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف
بالمنح الداخلية في عمادة البحث العلمي بكلية العلوم
التطبيقية قدمها الدكتور /علي أمين
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عدد الحضور في ورشة التعريف باملنق الداخلية وآلية التقديم عليها في عمادة البحث العلمي من كل كلية
لكال ال طرين في الدورة الثانية لعام 8378هـ
مجموع عدد الحضور من كال الشطرين في ورشة التعريف بالمنح
الداخلية وآلية التقديم عليها في عمادة البحث العلمي
عدد الحضور في الورشة من كال الشطرين
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مجموع عدد الحضور من كال الشطرين في ورشة التعريف بالمنح الداخلية في عمادة البحث العلمي
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تقرير التقويم الذاتي ملعيار البحث العلمي
في :NCAAAاألدلة واإلجراءات
د .هنادي محمد بحيري
وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير

يعتبر التقويم الذاتي ملعيار البحث العلمي نقطة
االنطالق األولى في عملية التخطيط االستراتيجي لضمان
الجودة وتحسينها في املؤسسة /البرنامج التعليمي للرقي
بإنتاجها الفكري وتحقيق التميز والريادة املن ودة في
مجال تخصصها ،وتعد وثيقة التقويم بمثابة تقرير بحثي
عن جودة الجهة ي مل معلومات كافية عن طبيعة
إجراءات البحوث من حيث اختيار املواضي  ،وأوعية
الن ر ،ومقدار الن ر العلمي مقارنة بعدد أعضاء هيئة
التدريس في الجهة ذاتها.
فمن العناصر الجوهرية في كتابة التقرير تقديم
معلومات دقيقة لدعم النتائج وإظهار االتجاهات
السائدة في البحث العلمي في الجهة م عمل املقارنات م
مؤسسات أخرى تصلح لتكون مقاييس مرجعية في تقييم
األداء ،وهذه البيانات يمكن أن تتضمن:
معلومات إحصائية ،وأرقاما مأخوذة من نتائج
■
ٍ
االستبيانات م الطالب ،ونتائج الطالب (م
ّ
التحقق من املعايير) ،وعدد البحوث املحكمة
ومعدالت استخدام الخدمات ،وأي ش يء
املن ورة،
ِ
يمكن أن يقدم دليال واضحا حول املسألة التي
يجري تقييمها؛ إذ ال يكفي مجرد تأكيد بسيط بأن
شيئا ما جيد ،أو يحتاج إلى تطوير.
إذ ليس من الضروري تقديم تقرير تفصيلي حول كل بند
في كل جزء فرعي لكل معيار .فاستمارات مقاييس
التقويم الذاتي بعد استكمالها من شأنها أن تقدم هذه
التغطية ال املة .لكن يجب أن ي تمل التقرير على
األقل على:
■ (أ) البنود التي سجلت ضعفا في األداء أو تباينا
ملحوظا في أقسام مختلفة.

■ (ب) البنود التي كان بها األداء جيدا جدا ،ويمكن
تقديم الدليل على ذلك.
■ (ج) البنود التي اختيرت لتحظى باهتمام خاص
كنتيجة للتخطيط االستراتيجي ،أو لتقييمات
سابقة.
وينبغي على الجهة التي تتقدم لالعتماد في معيار البحث
العلمي تقديم األدلة التالية:
 .8خطة شاملة لتطوير البحوث بناء على
رسالتها ،تتضمن أهداف األداء،
واستراتيجيات الدعم والتطوير ،واإلجراءات
واألنظمة اإلدارية التي تشج على امل اركة
الواسعة من املعنيين في جمي أنحاء املؤسسة
م وجود آليات لضمان املحافظة على املعايير
األخالقية في عمل البحوث والن ر املتعلق
بتلك البحوث.
 .5إسهام هيئة التدريس في البحث واألن طة
العلمية م توفير التشجي والدعم لتشجي
األن طة البحثية التي يقوم بها هيئة
التدريس ذوي الرتب العلمية األقل ،وطلبة
الدراسات العليا.
 .7أثر االستثمار التجاري في البحث العلمي ،وما
يثبت فرص التطوير التجاري لحقوق امللكية،
م إثبات إقامة عالقات تجارية مناسبة محدد
فيها سياسات امتالك امللكية الفكرية
بوضوح ،ويتم التقيد بها بصورة مضطردة.
 .3املرافق والتجهيزات الكافية واملناسبة
ملتطلبات البحث العلمي في مجال تخصص
البرنامج؛ لتستخدمها هيئة التدريس وطلبة
الدراسات العليا ،كما يجب تقديم سياسات
واضحة تحدد ملكية املرافق والتجهيزات
املتخصصة وصيانتها التي يتم الحصول عليها
من خالل املنق البحثية ،أو اتفاقيات التعاون
م الجهات الصناعية.
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أخيرا ،فإن فقدان بوصلة التوجه في
(األولويات البحثية واختيار أوعية الن ر
القوية) يعد من أهم العوائق والتحديات التي
تواجه تطوير معيار البحث العلمي في أية جهة
أرادات التميز البحثي ،واالرتقاء الفكري
للحصول على االعتماد األكاديمي.

ّ ّ
َّ
البحثية ال ائعة في
العلمية
من األخطاء
ّ
كتابة ّ
العلمية ()5
الرسائل
د .هيفاء عثمان فدا
ّ
ّ
وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها

عرضنا قبل بعض األخطاء ّالتي تكون على غالف ّ
الرسالة
وكلمة ال ّ كر ،وسوف نتناول في ّ
السطور القليلة
ّ
القادمة بعض األخطاء التي يق فيها بعض الباحثين في
كتابة ّ
املقدمة.
ّ
املسلمات في كتابة البحوث ّ
أن ّ
مقدمة ّ
الرسائل
من
ّ
ُ
ّ
العلمية هي أول ما يطال عند قراءة العمل ،من حيث
ّ
الترتيب ،وهي آخر ما يكتبه الباحث في عمله ،وهي بذلك
يجب أن تكون صورة وافية وأمينة عن ّ
ماهية العمل أل ّي
قارئ يقرأ العمل .ومن األخطاء التي يق فيها بعض
الباحثينّ :
التقصير في كتابة ّ
املقدمة بمعنى ّأنها ال ّ
تؤدي
الغرض املطلوب من كتابتها فال يكاد القارئ يستجلي
مالمق العمل منها .ومن ضمن األخطاء كذلك :عدم وفاء
ّ
املقدمة ّ
ّ
بالنقاط ّ
الرئيسة التي يجب أن ت ملها،
كالحديث عن:
تساؤالت البحث.ّ
وفرضيات البحث.
وأهداف البحث.وأسباب اختيار البحث. ّوالدراسات ّ
السابقة.
واملناهج ّاملتبعة في البحث.
ّ
 ّوالصعوبات التي يمكن أن يواجهها الباحث أثناء كتابة
البحث إن وجدت؛ ففي كثير من األحيان نطال بعض
ّ
تكلف أصحابها كتابة هذه ّ
ّ
النقاط ،أو لم
الرسائل وقد
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تكتب على ّ
النحو األمثل الذي تطلبه ّ
الدراسة؛ فال تكون
تساؤالت ّ
الدراسة في محلها ،أو تكون مبتورة ّ
الصلة عن
العمل ،بحيث ال يمكن اإلجابة عنها ،أو لم ُيجب الباحث
ّ
ّ
عنها في ثنايا فصول ّ
الرسالة ،أو تكون
الفرضيات التي
ّ
يتحدث عنها الباحث ّ
مما هو معلوم ومستقر سلفا في
ّ
هذا ّ
الت ّ
خصص؛ فمثال :عندما نجد فرضية أو تساؤال في
رسالة ما تحمل استفهاما ال يمكن قبوله
ّ
العلمي ،ومن ذلك:
فنكون حينها بعيدين عن الجانب
االستفسار مثال _ عن وجود أفكار ّ
بالغية عند اإلمام
ّ
املنهجية إذا
عبد القاهر ،ويزيد األمر لبسا أو بعدا عن
ّ
كان ّ
الن ّ
مؤلف ّ
بالغي ،أو يكون االستفسار
ص على ذلك في
نظرية ّ
عن وجود ّ
ّ
كتابي دالئل اإلعجاز وأسرار
النظم في
البالغةّ ،
فإن هذا ّ
مما يعكس عدم إملام الباحث
ّ
ّ
العلمية ،وكذا أن تخلو ّ
الرسالة من أهداف
باملنهجية
أصال ،أو تكون أهدافها غير واضحة ،أو قد ّ
حققت في
رسائل ّ
علمية سابقة ،ومن هذا مثال _أن ت تمل بعض
ّ
ّ
العلمية على أهداف ال يمكن قبولها كأن يكون
الرسائل
من هدف الرسالة هو إثبات ّ
ّ
الجرجاني
أن عبد القاهر
كان بالغيا وبليغا ،أو أن يكون الهدف هو إثبات ّ
أن عبد
ّ
ّ
البالغي متوافقا م رواد
الجرجاني قد أتى فكره
القاهر
ّ
ّ
ّ
ّ
املدارس الحديثة في التفكير السياقي مثال .وأما عن
ّ
أسباب اختيار ّ
الدراسة فهناك العديد من األخطاء التي
ّ
يق فيها أبناؤنا من الباحثين ،ال يتعلق ذكرها بالسبب
ّ
ّ
الحقيقي وراء العمل كأن يذكر الباحث أنه قام بهذا
ّ
ّ
البالغيين،
العمل لجم االختيارات البالغية لبالغي من
ّ
أو إثبات ّ
ّ
القرطاجن ّي ،أو عدم
البالغي عند
جد ّية الفكر
ّ
وجود مؤلفات في مجال عمله ،ويكون ذلك غير صحيق،
وكان يكفي من وجهة نظري إن لم يجد الباحث أسبابا
علمية مقنعة أن يذكر ّ
ّ
ّ
العلمية
أن الحصول على الدرجة
هو السبب املباشر وراء هذا العمل ،وعن ّ
الدراسات
ّ
ّ
السابقة ،فبعض من الباحثين يغفل عن ذكرها كل ّية،
ومنهم من يذكرها مقتصرة على عمل أو عملين ،أو
يذكرها جميعا على نحو مرصوص كأن يكتب فقط
ّ
عناوين ّ
الرسائل واألبحاث التي تتقاط م بحثه ،وهو في
الحقيقة خطأ كبير؛ فيجب على الباحث أن يكون ملما

ّ
بجمي األعمال التي سبقته ،وعند ذكرها يجب أن
ّ
يذكرها تفصيال ،وأن يذكر أوجه االتفاق واالختالف بين
حتى يبتعد عن شبهة ّ
عمله وبين تلك األعمال؛ ّ
التكرار ،
ّ
وأن ّ
يبين للقارئ اإلضافات التي سيضيفها بحثه.
وللمقال صلة.

مبادرة عمادة البحث العلمي لتشجي
الن ر الدولي
د .محمد فوزي حسانين
أستاذ الكيمياء الحيوية بعمادة البحث العلمي

تعتمد سمعة البحث العلمي في أي جامعه إلى حد كبير
على عدد البحوث املن ورة في املجالت العلمية الرصينة
املعروفة لدي هيئات التصنيف ،ومدى تأثير هذه
البحوث من خالل عدد مرات اإلشارة إليها ،واالست هاد
بها في دراسات اآلخرين .ويعد الن ر العلمي الدولي أحد
أهم املقاييس املستخدمة لتقدير مستوي النتاج
العملي؛ إذ ال قيمة للعلم إذا لم يتم ن رة وإتاحته
لخدمة الب ر ،وذلك من منطلق أن العلم عالمي النزعة،
وأن املعرفة ال وطن لها؛ حيث أصبحت ذات صيغة
عاملية بفضل استخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت
التي سهلت التواصل بين العلماء والباحثين بغض النظر
عن الحواجز الجغرافية ،ولقد شهدت الساحة العلمية
تنافسا بين الباحثين الن طين للن ر في املجالت العاملية
املحكمة ،واملدرجة في قواعد بيانات شبكة املعرفة
 Wed of Knowledgeالتابعة ملؤسسة Thomson Reuters
أو قاعدة بيانات  Scopusومن املالحظ أن الجامعات
تتصدر القائمة من بين املؤسسات األخرى املعنية
باإلنتاجية العلمية ،إذ برغم أن جمي قطاعات الدولة
مسئولة عن النهوض بالبحث العلمي ،ون ر نتائجه،
وإتاحته لآلخرين من خالل شبكة اإلنترنت فإن املسئولية
الكبرى تق على عاتق الجامعات ،وال مغاالة في ذلك إذا
أخذ في الحسبان التميز العملي لهذه املؤسسات العريقة.
ال شك أن جودة البحث من الناحية العلمية واللغوية
باإلضافة إلى تكاليف الن ر ،وطول فترة تحكيم األبحاث

دوليا كانت من أهم العوامل التي تؤدى إلى عدم إقبال
الباحثين على الن ر الدولي ،ولكن يجب االعتراف بأن
تلك العوامل املتمثلة في تكاليف الن ر ،وطول فترة
تحكيم األبحاث أصبحت غير موجودة فعليا ،ألن معظم
دور الن ر العاملية التابعة لها معظم الدوريات العلمية
املحكمة أصبحت تن ر األبحاث بدون تكاليف ،وبظهور
نظام إرسال األبحاث إلكترونيا على املواق اإللكترونية
للمجالت أصبق عامل طول مدة التحكيم عامال غير ذي
أهمية؛ حيث تقوم معظم الدوريات بتحكيم األبحاث في
مدد تتراوح من شهر إلى شهرين على أقص ى تقدير ،ولذا؛
فإنه من األهمية بمكان تغيير ثقافة املجتم العلمي
بالجامعات إلبراز أهمية الن ر الدولي؛ حيث ال تزال
غالبية العلماء والباحثين يعتقدون أن عملية الن ر
الدولي هي عملية باهظة التكاليف ،وتحتاج إلى وقت
طويل ،ويأتي ذلك عن طريق تنظيم ورش عمل ،وندوات،
ودورات تدريبية للتوعية بتلك املفاهيم للسادة أعضاء
هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا.
ونظرا ألن جامعة أم القرى جامعة متميزة ،ورائدة في
تشجي الن ر العلمي الدولي ،والتميز البحثي فإن عمادة
البحث العلمي بجامعة أم القرى استحدثت وحدة
لتحرير األوراق العلمية سواء باللغة اإلنجليزية ،أو
باللغة العربية تعمل على مساعدة الباحثين بالجامعة
على تحسين جودة األبحاث ،وتوعيتهم بكيفية اختيار
الدوريات ،وكيفية إرسال األبحاث ،والرد على املحكمين،
وغيرها من الخطوات الهامة في طريق ن ر البحوث دوليا.
وأيضا تحفيز الباحثين والعلماء بجامعة أم القرى على
ن ر البحوث املرجعية  Review Articlesوهي التي ال
تحتاج إلى تكاليف مادية أو معملية ،وذلك للعمل على
زيادة معدل الن ر الدولي بجامعة أم القرى ،وتدعيم
أهداف الجامعة؛ لتصبق جامعة رائدة في الن ر العلمي
الدولي ،واالبتكارات واالكت افات العلمية.
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قواعد في التعامل م املصادر
د .عفاف عطية هللا املعبدي
أستاذ مساعد بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية.

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد...
فإن الرجوع إلى املصادر ركيزة من ركائز البحث العلمي أيا
كان نوعه ،ولذا؛ فمن املهم جدا للباحث معرفة كيفية
التعامل م املصادر املختلفة ،واالستفادة منها ،وذلك
من خالل معرفته لقواعد مهمة في التعامل م املصادر
منها:
 -8الرجوع إلى أكبر عدد ممكن من املصادر ،وال يصح في
البحوث العلمية االقتصار في بحث املسألة على مصدر
واحد ،أو مصادر محدودة م كثرتها.
- 5العناية باملصادر املتقدمة واألصيلة املعتد بها في
العلم ،والبدء بها ،ويستفاد من املتأخرين فيما لم يذكره
املتقدمون ،وفي تنظيم املسائل ،ومعرفة مصادر
املوضوع ،أو في شرح وتفسير ما فيه غموض عند
املتقدمين.
- 7على الباحث أن يراعي املدة الزمنية لبحثه؛ فيختار
من املصادر أهمها ملوضوعه ،وال ين غل بما هو دونها
مما يفوت عليه الوقت ،وإذا تيسر له وقت؛ فله أن يرج
إلى هذه املراج لعله يجد شيئا مفيدا.
 -3العناية بالرجوع إلى الكتب املحققة تحقيقا علميا
وافيا.
- 2االقتصار في جمي البحث على طبعة واحدة للمصدر
إال إذا كان في الطبعة األخرى ما تدعو الحاجة إلى الرجوع
إليها.
- 1عدم االعتماد على البرامج الحاسوبية التي تحوي
الكتب املخزنة فيها بطريقة نصية ،حيث يكثر فيها الخطأ
والسقط ،ويمكن أن يستفيد الباحث من هذه البرامج في
معرفة موق املعلومة من خالل خاصية البحث
املوجودة في هذه البرامج ،ثم يرج إليها في الكتاب
املطبوع سواء كان على رفوف خزائن الكتب ،أو كان
َّ
مصورا ومخزنا في الوسائط الحاسوبية.
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-3تعد ال بكة العاملية أكبر ناقل للمعلومات عرفته
الب رية في تاريخها ،ولذا؛ فإن الباحث مطالب بالتعامل
م (محركات البحث) التي تسهل له عملية الوصول إلى
كثير من املعلومات بيسر وسهولة.
- 8تنوع املصادر قدر اإلمكان ما بين كتب مطبوعة،
وأخرى مخطوطة ،وموسوعات علمية ،ورسائل ومجالت
علمية ،ووسائط سمعية وبصرية ،وأخرى تقنية.
- 9أن يعرف الباحث كيف يقرأ املصادر املتنوعة؛
فليست كل املصادر على درجة واحدة من األهمية،
وليس كل مصدر يجب أن يقرأه الباحث كامال من أوله
إلى آخره ،وهذا يعرفه الباحث من خالل قراءة فهرس
املصدر قراءة سريعة فاحصة.

امللخصات العلمية بين القبول والرفض
أ .أمل أحمد الحربي
طالبة ماجستير تاريخ حديث ومعاصر.

تعددت الكتابات في البحث العلمي وتنوعت فمنها
الكتابة األكاديمية املتخصصة والكتابة العلمية العامة
بمختلف مجاالتها وفروعها ال رعية والتاريخية واالدبية
واالقتصادية واالجتماعية وغيرها ،بحسب الغرض من
الكتابة ونوعها ،وبين نقدها وقبولها ،لن رها في
املؤتمرات والندوات واملجالت العلمية ،وتحتل
امللخصات أولى مراحل اإلعداد للكتابة العلمية.
وقد كثر التساؤل حول امللخصات التي تواجه بالرفض
أو القبول قبل الن ر العلمي ،نجد البعض يتساءل ملاذا
لم يقبل امللخص؟ أو ملاذا رفض موضوع البحث م أن
املوضوع لم يسبق للن ر؟ أو ملاذا رفضت امل اركة م
اتباع كافة ال روط؟ مثل هذه األسئلة وغيرها يتعرض
لها الكثير من الباحثين في البحث العلمي ،وأيضا من
األكاديميين في كافة التخصصات التي تواجه امللخصات
بالرفض أحيانا!

ولكن املتأمل في األبحاث التي يتم ن رها من قبل
الجهات املهتمة بالبحث العلمي يجد أنها مرت بمراحل
قبل أن يتم قبولها ،وتأتي أولى مراحل البحث الذي تكمن
أهميته في إضافة قيمة علمية إلى الجهة املقدم لها
البحث سواء كان مؤتمرا أو ندوة أو مجلة علمية ,وتأتي
هذه من خالل إعداد امللخص ب كل فعال ومختصر في
صورة علمية جيدة م اتباع الباحث في ذلك األسس
والتطبيقات لتجنب الرفض ,ومن خالل البحث عن أهم
تلك األسس تأتي في مقدمتها ثالثة أسس يجب على كل
باحث أن يتبعها في إعداد امللخص؛ لتجنب الرفض
وكسب القبول وهي كتالي:
 تجنب الغموض في اختيار املوضوع :يجب على
الباحث أن يختار موضوعا ليس فقط أن
يكون مناسبا للجهة املقدم لها ،حتى وإن كان
يحمل هدفا وأهمية بالغة من خالل طرحه،
وإنما أيضا يجب وضوحه للقارئ دون غموض
في املوضوع واملحتوى الذي يفقد امللخص
أهميته.
 االبتعاد عن التوس في املوضوع :يجب على
الباحث أن يراعي أن يكون امللخص مختصرا
وشامال دون التوس في العديد من املوضوعات
والجزيئات التي تفقد التركيز في الهدف من
املوض املقدم في حين يجب التركيز على
موضوع محدد بالدقة دون توس .
 تجنب التكرار في طريقة العرض للملخص؛
ألن استخدام أسلوب واحد في كل امللخصات
يفقد األهمية والهدف من امللخص املقدم؛
فليس كل موضوع يتناسب م طريقة عرض
واحدة ،فهناك موضوعات تحتاج إلى دراسة أو
استنتاج أو مقارنة ،فمن هنا يجد الباحث
نفسه في قالب التكرار اململ.
وخالصة القول :إن انخفاض نسبة القبول في العديد
من امللخصات التي تقدم إلى الجهات العلمية ،يستدعي
كتابة مثل هذا املقال الذي يساهم في انخفاض نسبة
الرفض مقابل القبول وأيضا التعديل في حال افتقاد

أحد ال روط الواجب مراعاتها في البحث العلمي ،وذلك
باتباع الباحث أهم األسس والتطبيقات في البحث
العلمي.

البحث التجريبي
أ .عزة صويلح السلمي
طالبة دراسات عليا في علم النفس.

يتبادر في ذهن الباحث بعد اختيار موضوع البحث أي
مناهج البحث العلمي مناسبة لهدف البحث ،فاذا أراد أن
يدرس فاعلية برنامج ما أو تأثير استراتيجية معينة ،فان
املنهج املناسب هو املنهج التجريبي .لكن نحتاج إلى بعض
املفاهيم املهمة في توضيق البحث التجريبي ,فعند إجراء
البحث التجريبي يسعى الباحث إلى التحكم في املتغيرات
املؤثرة املسماة (املتغيرات الدخيلة) في البحث ما عدا
املتغير الذي تقوم بتطبيقه على أفراد العينة املعروفة
باملتغير املستقل ,وكما تعلم أن سلوك اإلنسان في العلوم
النفسية والتربوية ال تستطي التنبؤ به دون اتباع
إجراءات خاصة لضبط املتغيرات املؤثرة على املتغير
البحث؛ حيث تبدأ عملية الضبط أوال من عملية تصميم
البحث ،وهي تعد النقطة األولى واألساسية من اختيارك
موضوع البحث؛ حيث تقوم بالرجوع إلى الدراسات
السابقة ،والبحث عن املتغيرات التي من املمكن أن تؤثر
في متغير بحثك ,بذلك أصبق لديك معرفة باملتغيرات التي
تؤثر في متغيرات البحث .ثانيا :يأتي دور اختيار أفراد
العينة البحث فاحرص أن تختار بطريقة تسمى ع وائية
االختيار ،وتعنى أن كل فرد له نفس الفرصة أن يكون
ضمن عينة البحث؛ وذلك لضمان تمثيل العينة البحث
ملجتم الدراسة ،وبعد ذلك يتم تعين أفراد العينة
بطريقة تسمى ع وائية اإلحالل ،وتعنى أن كل فرد في
عينتك له نفس الفرصة ،وأن يكون ضمن أي مجموعة
تجريبية ،أو مجموعة ضابطة؛ لضمان تكافؤ
املجموعات .وأن هذه املتغيرات املؤثرة إذا لم تضبط فإنها
تؤثر في الصدق التجريبي للبحث الذي يعد العمود
الفقري ،وهو يمثل بعد العوامل أو املهددات ،وهي توجد
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في الصدق الداخلي الذي يؤكد صحة العالقة بين املتغير
املستقل واملتغير التاب  ،وإذا لم يتم ضبط مهددات
الصدق الداخلي؛ فهو يؤثر على املهددات في الصدق
الخارجي الذي يعرف بمدى قدرة الباحث على تعميم
نتائج البحث على مجتم الدراسة ،فاحرص على
معرفتها؛ لتصل إلى نتيجة النهائية للبحث .ويعتمد البحث
التجريبي على نوع التصميم املستخدم ،نجد مثال
تصميما يضم مجموعة واحدة ويقيس أثرا من خالل
اختبار بعدي ،وحيث تظهر أهميته في البحوث
والدراسات التربوية والنفسية والدراسات االستطالعية.
وأيضا هناك تصميم املجموعة الضابطة غير متكافئة
ذات القياس القبلي والبعدي ،ويعتبر هذا التصميم من
أكثر التصاميم شبة التجريبية استخداما في البحوث
النفسية والتربوية؛ فيجب عليك أيها الباحث الغوص
في هذه املفاهيم ،وهي :عملية ضبط املتغيرات الدخيلة،
والصدق التجريبي ،وتصميم البحث التجريبي؛ والغرض
منه الوصول إلى نتائج تعمم على املجتم  ،وتسهم في
إضافة علمية جديدة.
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