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| اإلشراف العام
د .عبد الرحمن غالب األهدل
د .هنادي محمد بحيري
د .نورة صالح فاروقي
| إعداد وتنفيذ
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د .عبدالناصر بدري أمين
| تصوير
أ .عثمان حبيب هللا

| مصادرواحة البحث العلمي
د .عبدالرحمن غالب األهدل
د .عبدهللا عمر باز
د .باسم يوسف الكاظمي
د .فيصل عوض بارويس
د .محمد عبدهللا الصواط
د .محمد حسن مختار
د .معتز هاشم مراد
د .عماد عبدالرزاق فلمبان
د .محمد عزت البيه
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 .نورة صالح فاروقي
د .سمية عزت شرف
د .تهاني محمد السبيت
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| مدير وحدة العلوم والتقنية ونائبه يحضران برنامج دعم بحوث
الجامعات.
| مركز بحوث الطب والعلوم الطبية تقييم ورشتي عمل بعنوان
مهاراتي البحثية وسط الضغوط النفسية ،وكيفية تصميم
االستبيانات الطبية البحثية.
| تعلن عمادة البحث العلمي عن بدء التقديم على برنامج سفراء.
| تعلن عمادة البحث العلمي عن بدء التقديم في برنامج مترجم.
| مشاركة فريق من جامعة أم القرى في فعاليات املؤتمر الثاني
والثالثون للجمعية الجمعية السعودية لعلوم الحياة.
| مبادرة عطاء تزور مركز ُيسر النسائي.
| املشاركة في ملتقى علمي بجامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية
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العربية وآدابها (امللتقى ّ
ّ
للت ّميز البحثيّ
| نظم مركز بحوث اللغة
لبحوث طالبات ّ
ّ
العربية) .
الدراسات العليا
| مبادرة عطاء تزور مركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية.
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سجن النساء بالعاصمة املقدسة لبحث أوجه التعاون والشراكة
البحثية.

|الفهرس
مستوى الرضا عن ورش التعريف باملنح الداخلية للدورة الثانية
الصفحة 24

مستوى الرضا عن فعاليات املراكز البحثية
الفصل الدراس ي الثاني لعام 1438-1437ه
الصفحة 32

ندوة البحث العلمي في جامعة أم القرى – طموح وطن
الصفحة 38

مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث العلمي
الصفحة 41

4

| االفتتاحية
أهـ ـ ـ ـ َواك ي ـ ـ ـ ـا َّ
أم الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرى
ِ
الدكتور :عبد الناصربدري أمين
أستاذ األدب والنقد املساعد
مركز اللغة العربية وآدابها ي ي ي ي عمادة البحث العلمي

َ ٌ
َ َ َ ْ
ؤادي ل ـ ْو َعـ ـة َوش ـ ـ ـ ـج ـ ـون
م ـ ـل ـ ـ ـكـ ـ ـ ـت ف ـ ِ
َّ ْ َ
َي ـ ـ ـ ـ ـ ـا َم ـ ـ ـكـ ـ ـة ال ـف ـ ـ ـ ْيـ ـ ـ َح ـاء ِإن ـ ـي َهـ ـا ِئ ـ ـ ـ ٌم
ْ
ْ
َ َ َ َّ
َوال ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ُّب َيـ ـق ـ ـت ـ ـل أ ْهـ ـلـ ـ ـه ل ـ ـ ـ ِكـ ـن ـ ـ ـ ِنـ ـ ـ ـي
ْ
ْ
َ َ َ
ِفي ـ ـ ـ ـ ِك ال َجـ ـالل َمـ َع ال َج َم ِال ت َعانـ ـ ـق ـ ـا
َ
ْ
اح ـ ـ َي ـ ـ ـ ـ ٍة ت ـ ِطـ ـ ـ ـ ـ ُّل ِج ـ ـ َب ـال ـ ـ َه ـا
ِمـ ـن ك ـ ـ ـ ـ ِل ن ِ
َ َ
َ
َ
َ ْ
اش ـ ٌع مت ـ َبـ ـ ِت ـ ـ ـ ـ ٌل
س" خـ ـ ِ
فـ "أب ـ ـ ـ ـ ـ ـو قـبـ ـي ـ ٍ
ْ ٌَ َ
َ َْ ْ
اج ـ ـ ـ ـ ِك ن ـ ـ ـ ـور َه ـ ـا
والب ـ ـيـ ـت ل ـؤلـ ـؤة ِب ـت ـ ـ ِ
َ
َ ْ َ َ
شاع ـ ـ ـ ـ ِر ِه ـ ـ ـ ـ ـ َّزة
والـ ـ ُّركـن ح َّرك ِفـ ـي الـ ِ
َ
َ
َو َم ـ ـقـ ـ ـ ـام ِإ ْب ـ ـ ـ ـ َر ِاه ـ ـي ـ ـ ـ َم َعـ ـ ـ ـ َّز َم ـ ـ ـكـ ـان ـ ـ ـه
َ
َو َذ َك ْرت َه َ
اج ـ ـ َر ِحي ـ َن َجاع َو ِلـي ـ ـ ـد َه ـ ـ ـا
ْ َ َ
َ
َ
َول ـ ـ ِدي ي ـ ـ َر ِاوده ال ـ ـ َه ـ ـ ـالك فـك ـ ـ ْن لنـ ـ ـ ـا
ٌ
َم ـ ـ ـا بـَ ـ ْيـ ـ َن َهـ ـ ـ ْر َو َلـ ـ ـة َ
وس ْع ـ ـ ـ ـ ٍي َد ْم ـ ـ َع ـ ـ ـة
ٍ
َ
َ
َ
َف َأ َج ـ ـ ـ َ
اب َد ْع َوت ـ ـ ـ ـ َه ـ ـ ـا ِب ـز ْمـ ـ ـ ـ ـ ـز َم َر ْح َمـ ـة
َ َّ
َّ ْ
َ َّ
وع ـ ـ َها
والنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاس ل ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ـوا َرب ـ ـهم ِب ـرب ـ ِ
َ َ َ ْ ْ َ
َب َك ِت َّ
الس َح َابة ِحين طافت ِبالهدى
ْ
َ ْ َ
فاخض ـ ـ َّر ِت ال ِو ْد َيان َح ـ ـ ْو َل ِج ـ َبـ ـ ِال ـ َها
ْ
َف ـ َع ـقيـ ـ ـ َدت ـ ـي َأ ْه ـ ـ َ
اك َيـ ـا أ َّم الـ ـ ـق َرى
و
ِ
ِ ِ
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َو َر َنـ ـ ـ ـ ْت إ َلـ ـ ـ ْيـ ـ َه ـ ـا ْ
أع ـ ـي ـ ٌن وج ـ ـف ـ ـ ـون
ِ
ْ َ َ َْ ْ
َ َ ُّ ْ َ
ويـ ـه ـ ـزأح ـ ـشا ِئ ـي الـ ـه ـوى ال ـك ـن ـ ـ ـون
َ
ِف ـ ـ ـي ح ـ ِب َم ـ ـ َّكـ ـة ِآم ـ ـ ـ ـ ـ ٌن َمـ ـأم ـ ـ ـون
َ ْ ْ َ َ َ
ص ِن ق ْد َمال ْت إل ْي ِه غ ـص ـ ـ ـون
كالغ
َ
َ
فـ ـ ِجـ ـ َبـ ـالـ ـ َهـ ـا ِد ْر ٌع لـ ـ ـ َهـ ـا َوحـ ـ ـص ـ ـ ـون
ٌ
َو "ال ـ ُّن ـور" ِف ـيـ ـ ـ ِه َس ِكـ ـي ـ َنة َوسك ـون
ْ
ْ َ
ِف ِيه الهدى َي ْه ِدي ال َو َرى َو َيـ ـ ِزي ـ ـ ـن
ْ
ْ
َو َّ
الد ْمع َي ـذ ِرف َوال ـقـ ـلوب عـ ـ ـ ـيـ ـ ـون
َ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ
ص ـخـر ك ـ ْي ـف ت ِلي ـ ـن؟!
هو آيـ ـة  ..يا
َ
َ ْ
ْ
َ
ْ
َرِب ـي أ ِغث!! فالـ َوعد ِمن ـك َي ـ ِقي ـ ـ ـن!
َ َ
ْ
َوالـ ـ ـ ـ ِطـ ـ ـفل َيـ ـ ـ ْب ـ ـ ِكـ ـ ـي َل َيكاد ي ِب ـين
َْ
ْ
َواْل ْمـ ـ ـ ـر ِمـ ـ ْن َر ِب الـ ـ ـ ِع َبـ ـ ـ ِاد َيـ ـ ـه ـ ـون
َْ
َ
ٌ
َو َأتـ ـ ـ ْت ِإل ـ ْي ـ ـ ِه ْم أف ـ ـخ ـ ـ ـ ـذ َوب ـط ـ ـ ـون
َ
َ
َ َ ٌ
اج ـة َوشــؤون
َول ـ ـ ـه ـ ـ ـ ْم ِإلـ ـ ـ ْي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه ح ـ ـ
ِفـ ـ ـي َر ْه َب ٍة! َوال ـ َّد ْم ـع ِف ـي ـ ِه َح ـ ِنـي ـن
َ
َ
ٌ
َو َب ـ ـ ـ َد ْت َعـ ـ ـل ـ ْيـ ـ َهـ ـا ف ـ ْر َحـ ـ ـة َولـح ـ ـون
ٌ َ
ََ َ
اهـ ٌر َو َد ِفي ـ ـن
وهـ ـ ـ ـ ـ ـو ِ
اك ِدي ـ ـ ـ ـن ظـ ـ ـ ِ

| التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي
 1438 / 8 / 28هـ

الدكتور عبدهللا بن عمرباز
أستاذ تصميم األنظمة الحاسوبية املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املعلومات

 1438 / 8 / 28هـ

الدكتور باسم بن يوسف الكاظمي
أستاذ علوم الحاسب املشارك
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية

 1438 / 8 / 28هـ

الدكتور محمد بن حسن مختار
أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية

 1438 / 8 / 28هـ

الدكتور فيصل بن عوض بارويس
أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي
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الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
عميد عمادة البحث العلمي
dsrdean@uqu.edu.sa
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده وعلى وآلي وصحبه أجمعين  ،تواصل الواحة إصدارها الخامس -وهلل الحمد-
في بداية الفصل الدراس ي األول؛ لتمد جسور التواصل بين أخبار وإنجازات عمادة البحث العلمي والباحثين والباحثات ،وتكون
نافذة االطال واملتابعة ألنشطة وفعاليات العمادة داخليا وخارجيا.
احتوت هذه النشرة على أبرز املنجزات التي تتلخص في:
▪ انطالقة برنامجين للدعم البحثي :برنامج مترجم وبرنامج سفراء .
▪ خدمة الوسط البحثي من خالل إقامة برامج تدريبية ،ودورات ،وحلقات نقاش نظمها مجموعة من املراكز البحثية :مركز
بحوث الدراسات اإلسالمية ،ومركز بحوث اللغة العربية ،ومركز بحوث الطب والعلوم الطبية .
▪ تدشين املرحلة الثالثة ملبادرة التطو البحثي وأبحاث التطو .
أما على الصعيد الخارجي ،فقد رصد العدد التعاون البحثي بين عمادة البحث العلمي والشركة السعودية للكهرباء ،وتفعيل لهذا
التعاون عن طريق فتح باب التقديم ملجموعة من األبحاث املتخصصة في مجال الطاقة والكهرباء .
واختتم العدد بندوة البحث العلمي في جامعة أم القرى( ..طموح وطن) احتفاء باليوم الوطني السابع والثمانين والتي شارك فيها
نخبة متميزة من رواد املعرفة والباحثات املتميزات .
تخللت فترة رصد إنجازات العمادة اإلجازة الصيفية (ثالثة أشهر) مما أسهم في توقف األنشطة التفاعلية مع تكريس الجهود في
االنتهاء من املهام التنظيمية واإلدارية الداخلية استعداد لبدء العام الدراس ي الجديد؛ مما جعل الواحة في هذا اإلصدار موجزة
مقارنة بالعدد السابق مع خلوها من املقاالت في البحث العلمي ،وذلك؛ لضيق الوقت مع بداية العام الدراس ي ،ورغبة في االلتزام
بموعد اإلصدار املحدد للواحة النصف سنوي .
يسرنا في بداية هذا العام أن نصافح أيديكم ونحن على أعتاب تنفيذ مبادرة عمادة البحث العلمي في برنامج التحول الوطني التي
تحمل عنوان :تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا في البحث العلمي.
نتطلع لتشاركونا اآلراء واالقتراحات كتابيا أو هاتفيا لالرتقاء بجودة البحث العلمي ال سيما أن العدد الخامس يأتي قريبا جدا من
إعالن نتائج منح الدورة الثانية ،وخطة العمادة لفتح البوابة للدورة الثالثة مع استحداث برامج جديدة ،وخدمات بحثية إلكترونية.
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الدكتور فيصل بن عوض بارويس
أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي

dsrvfm@uqu.edu.sa
الحمد هلل جعل العلماء ورثة األنبياء ،فقلدهم أمانة الخير ،ونشر الضياء ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين محمد بن عبد هللا ،وعلى آله،
وصحبه أجمعين ،وبعد:
فيعد البحث العلمي الركيزة الثانية بعد التعليم في مهام الكثير من الجامعات ،ومن هذا املنظور فإن جامعة أم القرى بدأت منذ تأسيس عمادة
البحث العلمي عام 1435هي في إعطاء هذا الجانب األولوية في اهتماماتها ،وذلك؛ إلدراكها التام أن البحث العلمي عنصر أساس في إحداث التغيير
اإليجابي في املجتمع ،وتحويله إلى مجتمع علمي ،ومعرفي ،واقتصادي ،واملساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في اململكة العربية السعودية.

عمادة البحث العلمي عملت منذ نشأتها على صياغة منظومة بحثية تستجيب لالحتياجات الحالية واملستقبلية ،وذات استراتيجيات متكاملة من
خالل وضع اللوائح الحديثة ،واستحداث برامج املنح البحثية املتعددة (برنامج باحث ،واعدة ،رائد ،مترجم ،دارس ،سفراء) ،وخطط التعاون،
والشراكات البحثية املحلية والدولية ،واستحداث جوائز الجامعة للبحث العلمي سواء ألعضاء هيئة التدريس من الباحثين املتميزين ،أو الكليات
املتميزة بحثيا ،واملساهمة بمبادرة من مبادرات برنامج التحول الوطني للمملكة 2020م ،بعنوان تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث
العلمي من خالل ثالثة مشاريع نوعية ،وذلك بإنشاء مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في البحث واالبتكار ،وإعداد قاعدة بيانات
للباحثين في جامعة أم القرى و للمتطوعين في البحث العلمي ،ومشرو بحوث التطو والتطو البحثي ،وتطوير نظام إلكتروني للعمل التطوعي
البحثي.وأيضا القيام بتنفيذ وتخطيط العديد من البرامج التدريبية ،واللقاءات العلمية وملتقي البحث العلمي األول ،ووضع اللجان املختلفة من
أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات للمشاركة في تحقيق رؤية ورسالة العمادة عبر منهج بحثي علمي تشاركي متكامل ،وذلك؛
للوصول إلى توفير بيئة بحثية متكاملة تحفز إنتاج البحوث الرصينة بما يزيد النشر العلمي واإلنتاج املعرفي كما وكيفا ،وأن تكون جامعة أم
القرى مرجعا بحثيا موثوقا ومحركا وشريكا أساسيا في إدارة وريادة اقتصاد مجتمع املعرفة ،وركيزة أساسية في دعم اتخاذ القرار العلمي في
اململكة.
وتس ى العمادة برؤية واضحة في سبيل تحقيق الريادة البحثية ،وأن تكون مسيرة البحث العلمي بجامعة أم القرى متميزة وفريدة ،وذلك بجهود
أعضاء هيئة التدريس ،وبدعم و توجيه من معالي مدير الجامعة ،وتضافر جهود الجميع ،وباإلخالص في العمل للوصول إلى الرقي
والتميز في البحثي على املستوى املحلي والعالمي.
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1438 /7/ 1هي

صدور نشرة واحة البحث العلمي (اإلصدار
الرابع)
ُ
تعلن عمادة البحث العلمي عن صدور العدد الرابع من نشرة
"واحة البحث العلمي" ،بتاريخ 1438-7-1هي.

وقد حضر مدير وحدة العلوم والتقنية الدكتور عبدالرحمن
األهدل ،ونائبه الدكتور عماد فلمبان ،ورشة عمل البرنامج الذي
أقيم بهذه املناسبة ،حيث تم عرض آليات ،وطرق التقديم
والعرض ،وبرامج الدعم املختلفة ،وعددها سبعة برامج ،وهي
كاآلتي:
▪ برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا.
▪ برنامج أبحاث العلوم األساسية.
▪ برنامج األبحاث التطبيقية.
▪ برنامج األبحاث االبتكارية.
▪ برنامج البحوث املوجهة.
▪ برنامج االبتكار الصناعي.
▪ مراكز االبتكار الصناعي.
وقد تم إطالق برنامجين؛ برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا،
وبرنامج أبحاث العلوم األساسية ،وسيتم إطالق بقية البرامج
تباعا  -إن شاء هللا.
علما بأن التقديم سيكون عن طريق الرابط:
https://gpurc.kacst.edu.sa
وفي حال وجود أي استفسار ،فضال التواصل على اإليميل التالي:
stuadmin@uqu.edu.sa

1438 / 7 / 13هي

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية يقيم ورشتي
عمل بعنوان مهاراتي البحثية وسط الضغوط
النفسية ،وكيفية تصميم االستبيانات الطبية
البحثية.
للتصفح الرجاء زيارة الرابط التالي:
https://uqu.edu.sa/dsr/App/FILES/4730

1438 / 7 / 1هي

مدير وحدة العلوم والتقنية ونائبه يحضران
برنامج دعم بحوث الجامعات
أطلقت مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يوم األربعاء -23
1438-6هي ،املوافق 2017-3-22م ،برنامج دعم بحوث
الجامعات واملراكز البحثية ،الذي يأتي ضمن خطة التحول
الوطني  ،2020سعيا لتحقيق الرؤية الوطنية .2030

أقام مركز بحوث الطب والعلوم الطبية ورشتي عمل قدمهما كل
من د سمية شرف أستاذ الصحة النفسية واإلرشاد النفس ي
املساعد بكلية التربية (ب) في تاريخ 1438\7\13هي بعنوان
مهاراتي البحثية وسط الضغوط النفسية ،و د نهالء حريري
أستاذ طب األسرة واملجتمع املساعد بكلية الطب بتاريخ
1438\7\20هي بعنوان كيفية تصميم االستبيانات الطبية
البحثية من الساعة  12إلى الساعة  1ظهرا بمقر الطالبات
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1438 /7 /15هي

تعلن عمادة البحث العلمي عن بدء التقديم على
برنامج سفراء

للمزيد من التفاصيل ُيرجى زيارة الرابط التالي :
https://uqu.edu.sa/dsr/3677

 1438 /7 / 21هي

مشاركة فريق من جامعة أم القرى في فعاليات
املؤتمر الثاني والثالثيين للجمعية الجمعية
السعودية لعلوم الحياة
شارك فريق من عمادة البحث العلمي يضم كال من د .محمد
حلمي املرس ي ود .على حسن أمين ،ود .محمد عزت البيه في
فاعليات املؤتمر الثاني والثالثيين للجمعية الجمعية السعودية
لعلوم الحياة ،والذى أقيم تحت عنوان:
"اإلنسان والتنمية البيئية في رؤية  "2030الذى أقيم برعاية
كريمة من جامعة أم القرى بمكة املكرمة في فندق هوليداي أن
في الفترة من 18إلى  20أبريل 2017م بورقة علمية بعنوان :
Phytoremediation of heavy metal contaminated soil:
للراغبين في املشاركة تعبئة النموذج التالي :
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/280
لالطال على شروط التقديم نرجو زيارة الرابط التالي:
https://uqu.edu.sa/dsr/3685

1438 /7 /20هي

تعلن عمادة البحث العلمي عن بدء التقديم في
برنامج مترجم

case study in Egypt.
Osman, H. E. and El-Morsy, M. H،.

 1438 /7 /22هي

مبادرة عطاء تزور مركز ُيسر النسائي

على شرف عميدة الدراسات الجامعية زارت "مبادرة عطاء"
إحدى مبادرات عمادة البحث العلمي "مركز يسر النسائي" ،بناء
على دعوته مساء يوم الثالثاء املوافق 1438 /7 /21هي ،وذلك
بهدف التعرف على أهداف املبادرة ومسيرتها ،باإلضافة إلى
الوقوف على دور املبادرة من خالل الشراكات املجتمعية في إثراء
الوحدات البحثية الخاصة باملؤسسات غير الربحية .
بدأت الزيارة في تمام الساعة الثامنة مساء ،وذلك بالتعريف
باملركز ،وعضواته ،وأهدافه من قبل سعادة املشرفة عليه وكيلة
مركز بحوث اللغة العربية الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا ،ثم
قدمت العضوات تعريفا مبسطا بأنفسهن ،والوحدات الالتي
يعملن بها ويقمن بتطويرها داخل املركز .
تال ذلك تقديم عرض تعريفي بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى من سعادة الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد البحث
العلمي للتطوير ،ثم قدمت سعادة الدكتورة سمية عزت شرف

11

وكيلة كلية التربية وقائدة مبادرة عطاء عرضا مفصال عن
موضو املبادرة يشمل رؤيتها وأهدافها ورسالتها ،واألدوار التي
يمكن أن تقوم بها في الشراكات واالتفاقيات الخارجية .
ثم قدمت سعادة مشرفة البحوث في مركز يسر الدكتورة هنادي
قمرة عرضا تعريفيا عن الوحدة وأهدافها ومشاريعها ،وأشارت
إلى تطلعاتها إلثراء الوحدة من خالل عقد شراكة داعمة
ومستقبلية مع مبادرة عطاء؛ وذلك لالستفادة من الخدمات
املقدمة في املبادرة في منهجية تطوير ودعم الوحدة ،ومهامها .
وقد حضر اللقاء رائدات مبادرة عطاء الدكتورة سمية حريري
وكيلة مركز بحوث الطب ،والدكتورة أميرة الصاعدي عضو
هيئة التدريس بكلية الدعوة ،وانتهت الزيارة في تمام الساعة
العاشرة والنصف مساء ،بعد أن شكرت عمادة البحث العلمي
ممثلة في مبادرة عطاء مركز يسر النسائي لدعوته ،مثمنة له
الجهود التي يقدمها للمجتمع األسري واملكي.

 1438 /7 /23هي

املشاركة في ملتقى علمي بجامعة امللك عبد هللا
للعلوم والتقنية ()KAUST
شارك وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املعلومات د .عبد هللا
بن عمر باز ،و د .محمد حلمي املرس ى في فعاليات
NATDP Symposium
الذى أقيم بجامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية )(KAUST
يوم  20أبريل 2017م.

 1438 /7 /23هي

بدء أعمال لجنة تنسيق جائزة التميز البحثي
بجامعة أم القرى
انطالقا من حرص عمادة البحث العلمي على بذل كل ما من
شأنه دعم املسيرة البحثية بجامعة أم القرى ،واستمرارا لجهود
إدارة الجامعة برعاية كريمة من معالي مدير الجامعة د .بكري بن
معتوق عساس ،ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر الحربي لدعم كافة جهات الجامعة
ومنسوبيها ،وتشجيعهم على تحقيق أعلى معايير الجودة فيما
يقدمون من نتاج علمي يساهم في رفع تصنيف جامعة أم القرى
املحلي ،والدولي -فقد تم تشكيل لجنة تنسيق جائزة التميز
البحثي بجامعة أم القرى في بداية شهر رجب من عام 1438هي ،
وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها يوم األربعاء املوافق  23رجب
في تمام الساعة الحادية عشر والنصف في رحاب عمادة البحث
العلمي ،والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تختص بشؤون الدورة
الثانية من الجائزة حيث إن هذه الجائزة قد انطلقت ألول مرة في
الجامعة في العام األكاديمي 1437/1438هي ،والقت ترحيبا
واسعا من كافة جهات الجامعة تمثل في تسابق منسوبي كل جهة
في تسجيل نتاجهم البحثي في عدد من محركات البحث
اإللكترونية منها على سبيل املثال:
 ،Academia .و Scopus ،Google scholar ،Research gate
وقد فازت كلية الصيدلة بالجائزة في دورتها األولى ،وتم إعالن
النتائج خالل الحفل الختامي ألعمال امللتقى األول للبحث
العلمي ،والجدير بالذكر أن من أبرز ما توصلت له لجنة الجائزة
في دورتها الثانية هو التوصية بطرح عدد من املسارات للجائزة
امتدادا للمسار الوحيد الذي طرح في الدورة األولى ،واملختص
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بالكليات األكاديمية في الجامعة؛ حيث تم تخصيص مسارات
للباحثين والباحثات املتميزين في النشر العلمي املرموق ،وقد
حرصت العمادة على تشكيل اللجنة من عدد من أعضاء هيئة
التدريس ذوي التخصصات املختلفة من داخل وخارج العمادة
لتحقيق الشفافية ،واالستفادة من كافة اآلراء ،وقد تشكلت
اللجنة برئاسة سعادة عميد البحث العلمي :د .عبدالرحمن
األهدل ،وعضوية كل من :سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي د.
هنادي بحيري ،د .عماد فلمبان ،د .السيد رضوان ،د .تهاني
السبيت ،د .بدرية الجحدلي ،د .موفق عريجة ،د .مازن مليباري،
د .حنان جستنية ،د .شرف آل شرف .وستستأنف اللجنة
أعمالها مع بدء العام األكاديمي 1438/1439هي.

 1438 /8 / 4هي

زيارة مركز بحوث العلوم الهندسية والعمرانية
إلى مركز عمليات االتصال املوحد 911
نظم مركز بحوث العلوم الهندسية والعمرانية زيارة إلى مركز
عمليات االتصال املوحد  911بمقره في مجمع الدوائر الحكومية
بالعوالي ،وقام الفريق باالطال على اإلمكانات الهائلة لدي املركز،
واطلع على سير العمليات والنظم الفنية والتقنية املتطورة
املوجودة به ،كما قام الفريق باالستما إلى شرح مفصل من
سعادة مدير املركز العميد/علي الغامدي عن البيانات املتوفرة
وإمكانية ،وطرق التعاقد بين املركز والجامعة .كما عرض مدير
املركز سعادة الدكتور عماد فلمبان إمكانات املركز ومجاالت
التعاون التي تخص كال الطرفين ،وقد شارك في الزيارة كل من
سعادة الدكتور عبد الهادي العيدروس ،والدكتور أحمد
الهندي ،و الدكتور خالد القحطاني.
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 1438 /8 / 6هي

ّ
ّ
العربية وآدابها (امللتقى
نظم مركز بحوث اللغة
األول ّ
البحثي لبحوث طالبات ّ
ّ
ّ
الدراسات
للت ّميز
ّ
العربية)
العليا

ّ
على شرف سعادة عميدة ّ
ّ
الجامعية للطالبات
الدراسات
ّ
ّ
العلمي
الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي  ،وفي إطار حراكه
ّ
ّ
ّ
العربية
البحثي  ،وانطالقا من أهدافه نظم مركز بحوث اللغة
البحثي لبحوث طالبات ّ
األول ّ
وآدابها (امللتقى ّ
ّ
الدراسات
للت ّميز
ّ
ّ
العربية) ،وذلك يوم الثالثاء املوافق 1438/8/6ه ،بقاعة
العليا
ّ
ّ
ّ
فعالياته بتالوة آيات من الذكر
الجفالي ،2و افتتح امللتقى
ّ
ثم قامت سعادة عميدة ّ
ّ
الحكيمّ ،
الجامعية للطالبات
الدراسات
ّ
ّ
الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي بإلقاء كلمة ضافية سلطت
ّ
ّ
الضوء فيها على ّ
ّ
واملتميز منه تحديدا،
العلمي
أهم ّية البحث
ّ
ّ
العلمية التي تعنى
وشجعت على إقامة مثل هذه امللتقيات
تفضلت سعادة ّ
بطالبات ّ
ثم ّ
الدراسات العلياّ ،
الدكتورة ميسون
تؤصل ّ
البنيان وكيلة عمادة ّ
الدراسات العليا بإلقاء كلمة ّ
ّ
للت ّميز
البحثي لطالبات ّ
ّ
ّ
ودورهن في خدمة مجتمع
الدراسات العليا،
ّ َّ
ّ
ّ
ثم تولت سعادة
البحثي املثمر،
وحضتهن على اإلنتاج
املعرفة،
ّ
ّ
العلمي
الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد عمادة البحث
ّ
ّ
األكاديمي إلقاء الضوء على دور
للتطوير والجودة واالعتماد
ّ
العلمي في بناء املعرفة وتحريكها من خالل الوكاالت
عمادة البحث
ّ
التي تتبع لهذه العمادة وحزمة البرامج واملنح البحثية التي
تفضلت ّ
ّ
َّ
تقدمهاّ ،
الدكتورة هيفاء فدا وكيلة مدير مركز
ثم

ّ
ّ
العربية
العربية بالحديث عن مركز بحوث اللغة
بحوث اللغة
ّ ّ
ّ
وآدابها ،وأهدافه ،وأولوياته ،ثم تولت سعادة الدكتورة نورة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
العلمي،
العربية إدارة اللقاء
السفياني وكيلة عميد كل ّية اللغة
فعالياته سبع من طالبات ّ
ّ
الدراسات العليا
الذي اشتركت في
العربية ّ
ّ
ّ
هن :أ .هند الحازمي ،أ .فاطمة عمرين  ،أ .مريم الحابري ،
أ .سليمة الرحماني ،أ .أبرار العامودي ،أ .منى الشاهد ،أ .إيمان
العوفي ،وقد قمن ّ
ّ
ّ
ّ
والصعوبات الالتي
بأبحاثهن
بالتعريف
املت َبع ،وأبرز ّ
واجهتهن ،ومنهج البحث َّ
ّ
النتائج ملن انتهت من بحثها،
برقي البحوث ّ
ّ
املقدمةّ ،
وتميز امللتقى ّ
وتنو مجاالتها في علوم
ّ
ّ
ّ
املتحدثات في وجازة مؤثرة ،وعلى ذات الصعيد
العربية ،وإبانة
ّ
ّ
الثاني ّ
ّ
البحثي العام
للت ّميز
يرتب املركز منذ اآلن لتقديم امللتقى
القادم إن شاء هللا تعالى.

 1438 /8 / 7هي

مبادرة عطاء تزور مركز إسعاد لالستشارات
التربوية والتعليمية
زارت مبادرة عطاء ،إحدى مبادرات عمادة البحث العلمي مركز
إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية بناء على دعوته مساء
يوم األربعاء املوافق 1438 /8 /7هي ،بهدف التعريف على أهداف
املبادرة ومسيرتها ،باإلضافة إلى الوقوف على دور املبادرة من
خالل الشراكات املجتمعية في إثراء الوحدات البحثية الخاصة
باملؤسسات غير الربحية ،باإلضافة إلى الخدمات التي يمكن أن
تقدمها املبادرة للمركز .
وقد بدأت الزيارة في تمام الساعة السابعة مساء بالتعريف عن
املركز وبرامجه ،ثم قدمت سعادة الدكتورة هنادي بنت محمد
بحيري وكيلة عميد البحث العلمي للتطوير والجودة عرضا
تعريفيا عن عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ،ثم قدمت
سعادة الدكتورة سمية عزت شرف وكيلة كلية التربية وقائدة
مبادرة عطاء عرضا مفصال عن موضو املبادرة شمل رؤيتها
وأهدافها ،ورسالتها ،واألدوار التي يمكن أن تقدمها في الشراكات
واالتفاقيات الخارجية ،واملسار الذي تسلكه املبادرة وخطه
عملها ،ومراحلها .
ثم عرضت سعادة املشرفة على مركز إسعاد الدكتورة أميرة
الصاعدي االحتياجات البحثية والتدريبية والبرامجية للمركز
التي يمكن لعطاء أن تقدم من خاللها خدماتها االستشارية
والبحثية .
وقد حضر اللقاء رائدات مبادرة عطاء د .سمية حريري وكيلة
مركز بحوث الطب ،ود .هيفاء فدا وكيلة مركز بحوث اللغة
العربية وآدابها ،ود .بدرية الجحدلي وكيلة كلية العلوم التطبيقية
للشؤون التعليمية ،ود .فايزة اللحياني وكيلة معهد اإلبدا
وريادة األعمال .وانتهت الزيارة في تمام الساعة التاسعة مساء
بعد أن شكرت عمادة البحث العلمي ممثلة في مبادرة عطاء مركز
إسعاد لدعوته ،مثمنة له الجهود التي يقدمها للمجتمع األسري
واملكي.

 1438 / 8 / 7هي

عمادة البحث العلمي تقيم لقاء تعريفيا باملنح
الدراسية الجديدة (سفراء ومترجم)
ّ ّ
اللقاء ّ
ّ
ّ
البحثية
عريفي باملنح
الت
أقامت عمادة البحث العلمي
الجديدة (سفراء ومترجم) ،يوم األربعاء املوافق 1438/8/7هي،
بقاعة ّ
ّ
العلمي ،بحضور سعادة وكيلة
التدريب بعمادة البحث
ّ
والتطوير األستاذة ّ
التعليمية ّ
ّ
الدكتورة شيخة
العميدة للشؤون
عاشور.
ّ
ّ
اللقاء ّ
ّ
الذكر الحكيمّ ،
ّ
تفضلت
ثم
عريفي بآيات من
الت
افتتح
ّ
أهميةّ
ّ
الجامعية بإلقاء كلمة ضافية أبانت فيها ّ
عميدة الدراسات
ّ
ّ
علمي داخل الجامعة ،وتحفيز
البحثية في إحداث حراك
املنح
ّ
ّ
الباحثين والباحثات ،وإيجاد بيئة بحثية داعمة ،ثم ألقت سعادة
ّ ّ
اإللكتروني ّ
ّ
ّ
والتعليم
التعلم
الدكتورة هناء اليماني وكيلة عمادة
أهم ّية عالقات ّ
عن بعد كلمة تناولت فيها ّ
التكامل بين العمادات
العملية ّ
الت ّ
ّ
عليمية ،وترتقي
التي تصهر الخبرات ،وتعلي من شأن
ّ
العلمية مع األساليب
باملخرجات؛ حيث تدمج املحتويات
ّ ّ
ّ
الت ّ
ّ
التعلم اإلليكتروني بتقديمها األمر
قنية التي تبرعت عمادة
الذي ّ
تقنيةّ ،
يحقق طفرة ّ
ثم ألقت سعادة وكيلة عمادة
َ
الد اسات العليا ّ
ّ
الدكتورة ميسون البنيان كلمة َب َاركت فيها
ر
ّ
ّ
البحثية الجديدة ذات
العلمي إطالق هذه املنح
لعمادة البحث
ّ
ّ
القيمّ ،
العلمي ّ
ّ
ثم تحدثت الدكتورة هيفاء فدا املشرفة على
األثر
ّ
ّ
ّ
برنامج (سفراء) بشطر الطالبات عن هذه املنحة وأهميتها،
وأهدافها ،والفئة املستهدفة ،وشروط االلتحاق بها ،وآلية
ّ
التقديم والنماذج املرفقة ،مع عرض فيلم فيديو يوضح طريقة
ّ
اإلليكترونيةّ ،
ّ
ثم تحدثت املشرفة عن
التقديم من خالل البوابة
برنامج (مترجم) ّ
الدكتورة ُس َم َّية حريري ،عرفت باملنحة
والسقف املالي لها ،وآلية ّ
أهم ّيتها وبأهدافهاّ ،
وب ّ
التقديم بإفاضة
ّ
دقيقة مع عرض فيديو تعريفي لطريقة التقديم.
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ثم تفضلت ّ
ّ
الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد عمادة البحث
العلمي ّ
ّ
ّ
العلمي على
للتطوير والجودة بتدشين قناة البحث
ّ
اليوتيوب ،وتقديم بطاقات الشكر لفريق العمل من عمادة
ّ ّ
ّ
لجهودهن في إخراج املنحتين البحثيتين
التعلم اإللكتروني
بصورة جاذبة وفق تقنية عالية؛ لجذب اهتمام مجتمع املعرفة،
وتحقيق األهداف املشتركة.

ُعقد املؤتمر تحت رعاية اتحاد الجامعات العربية ،وشارك فيه
العديد من الباحثين من مختلف البلدان العربية املهتمين
بتصنيف الدوريات العلمية العربية ،وقد شاركت عمادة البحث
العلمي بجامعة أم القرى بورقتين علميتين؛ األولى لسعادة
الدكتور عبدالرحمن األهدل عميد عمادة البحث العلمي،
وسعادة الدكتور عبدالوهاب الرسيني وكيل عمادة البحث
العلمي للكراس ي البحثية ،وسعادة الدكتور محمد فوزى رمضان
حسانين مستشار وكالة الكراس ي البحثية بعنوان "معامل التأثير
املؤسس ي ) Institutional Impact Factor (IIFكوسيلة لتقييم
جودة البحث العلمي بالجامعات واملؤسسات العلمية العربية،".
والثانية لسعادة الدكتورة هنادي محمد حسن بحيري وكيلة
عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي
بعنوان "جودة النشر لألبحاث العربية في معايير الهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي ،قراءة في أرض الواقع".
ودارت محاور املؤتمر حول نشر ثقافة تقييم النشاط العلمي في
املجتمع العربي ،ومحاولة التوصل إلى مؤشرات لألداء لجميع
عناصر االتصال العلمي بما يتفق واملعايير العاملية عن طريق
الشراكة مع املؤسسات العلمية والبحثية واملعلوماتية .وقد بدأ
مشرو معامل التأثير العربي منذ فترة وجيزة؛ حيث يوفر معامل
ّ
كميا ونوعيا لترتيب املجالت التي تصدر
التأثير العربي تقييما ِّ
باللغة العربية وتصنيفهاُ ،ويستخدم للتقييم األكاديمي ولتحديد
جودة هذه املجالت الصادرة باللغة العربية ،وتميزها

األكاديمي.ط
 1438 /8 /19هي

تدشين املرحلة الثالثة ملبادرة عطاء للتطو
البحثي وبحوث التطو
 1438 /8 /12هي

عمادة البحث العلمي تشارك في املؤتمر الدولي
الثاني ملعامل التأثير العربي
شاركت جامعة أم القرى ممثلة في وكالة الكراس ي البحثية بعمادة
البحث العلمي في فعاليات املؤتمر الدولي الثاني ملعامل التأثير
العربي ،والذى عقد في املدة من 1438/8/ 12 - 10هي ،بمدينة
زويل بجمهورية مصر العربية .
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على شرف معالي مدير جامعة أم القرى معالي الدكتور بكري بن
معتوق عساس وبحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي تم تدشين املرحلة الثالثة من مبادرة عطاء
إحدى مبادرات عمادة البحث العلمي واملعنية ببحوث التطو
والتطو البحثي ،وذلك يوم اإلثنين املوافق 1438-8-19ه
بقاعة الجوهرة بمقر الزاهر لشطر الطالبات وقاعة امللك عبد
العزيز لشطر الطالب.
وسميت املرحلة الثالثة بمرحلة تفعيل املخرجات كما جاءت في
ترتيب املراحل املخصص للمبادرة  ،ومن خالل هذه املرحلة تم
رصد قواعد املعلومات التي تم اطالقها ،واملشاريع ،واألنشطة
التي تم تنفيذها ،والشراكات الداخلية والخارجية للمبادرة،

باإلضافة إلى التعريف بالئحة التطو البحثي وبحوث التطو ،
ورصد إحصائيات إعداد املتطوعين من منسوبي الجامعة منذ
انطالق املبادرة إلى توقيت تدشين هذه املرحلة .
وقد تجسدت إحصائيات مخرجات املبادرة حتى اآلن فيما يلي :
•

إجمالي عدد الرواد = 47

•

إجمالي عدد املتطوعين من غير الرواد = 159

•

إجمالي عدد اللقاءات التعريفية والتطو البحثي= 5
إجمالي عدد الزيارات والتعاون الخارجي = 3

•

إجمالي عدد الزيارات والتعاون الداخلي = 8

•

إجمالي عدد قواعد البيانات = 3

•

إجمالي عدد املتطوعين في الكليات = 39

•

إجمالي عدد مرات االجتما لصياغة الالئحة = 8

•

إجمالي عدد قواعد املعلومات االجنبية للتطو في
•
الجامعة = 1403
إجمالي عدد قواعد املعلومات العربية للتطو في
•
الجامعة = 3005380
إجمالي عدد األبحاث غير املدعومة التي تحاكي
•
األولويات البحثية = 1
وقد حضر التدشين لفيف من العمداء ،والوكالء ،وأعضاء هيئة
التدريس بالشطرين ،وقد تم تكريم الجهات املشاركة ورواد
املرحلة الثالثة من قبل عمادة البحث العلمي.

 1438 /8 /16هي

مشاركة عمادة البحث العلمي بورقة عمل في
امللتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج
والعمرة
شاركت عمادة البحث العلمي بورقة عمل في امللتقى العلمي
السابع عشر ألبحاث الحج والعمرة الذي ينظمه معهد خادم
الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ،وتم عقده في جامعة
طيبة في املدينة املنورة في تاريخ 1438 -8 -16ه شاركت العمادة
بورقة بعنوان :
التقييم الذاتي ملؤسسات الطوافة وفقا ملعايير التميز األوربي
EFQM
قدمت الورقة سعادة الدكتورة هنادي محمد بحيري وكيلة
عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي
استعرضت فيها واقع مؤسسات الطوافة التي تعتبر الواجهة
التنظيمية األولى في التعامل مع الحجيج لتقدم الخدمات
املتكاملة ليؤدوا مناسكهم على اختالف لغاتهم وثقافاتهم و
أعمارهم .مما يجعل تقييم الخدمات املوجهة للحجيج واالرتقاء
بها مسؤولية دينية ووطنية ال يمكن فصلها العتبار أن هذه
املؤسسات تعكس سمعة اململكة العربية السعودية وقدرتها على
خدمة املقدسات الدينية .
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كما استعرضت الورقة أنه في ظل ما طرأ من تطورات عدة على
جميع املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للخدمات
في الدول االسالمية -بات لزاما على هذه املؤسسات أن تواكب
هذه التطورات ،لترتقي بخدماتها ،وتتوسع شاملة أبعادا متعددة
ترتقي بالحاج لتحافظ على املنظومة األمنية والثقافية بأعلى
مستويات التميز في مختلف أنوا الخدمات .إن وجود خطط
استراتيجية وتشغيلية ولجان متابعة وتنفيذ ورقابة ،واحتياطات
أمنية ،وعقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية املطورة
ألداء الخدمة وغير ذلك من الجهود ال يكفي للحكم على مستوى
رضا الحجيج عن الخدمات املقدمة لهم ،أو رضا املؤسسة
والعاملين فيها على مستوى الخدمات التي يقدموها كل عام من
أجل صحة الحكم على املؤسسة بالتقدم والتطور ،أو االنحسار،
والتأخر .
ركزت ورقة العمل على معايير التميز األوربي  EFQMعام 2010م
التي تهتم بضرورة إعداد دراسة تقييمية ذاتية للمؤسسة
باستخدام تسعة معايير التي تنقسم إلى مجموعتين :مجموعة
(معايير الوسائل) املكونة من خمس معايير هي :القيادة،
االستراتيجيات ،العاملون ،الشراكات ،واملوارد ،والعمليات،
واملجموعة الثانية مجموعة (معايير النتائج) املكونة من أربعة
معايير هي :نتائج املتعاملين ،نتائج العاملين ،نتائج املجتمع،
ونتائج األعمال الرئيسية.
ناقشت ورقة العمل املقدمة املعايير التسعة وإمكانية تطبيقها،
ومميزاتها في الرفع من كفاءة مؤسسات الطوافة بما يتوافق مع
معايير الجودة العاملية باستخدام منهجية  RADARلتصبح
مؤسساتنا متميزة في أطهر بقا األرض بأعلى معايير الجودة
املتميزة.

-1التوصية باملوافقة على اتفاقية التعاون بين الجامعة والشركة
السعودية للكهرباء.
- 2التوصية باملوافقة على صرف مكافآت أعضاء امللتقى األول للبحث
العلمي بجامعة أم القرى.
- 3التوصية باملوافقة على تطوير نظام إلدارة املنح البحثية الخاصة
ببرنامج تراث على أن يقوم معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي
بإعداد كراسة مواصفات للنظام يتم طرحها في منح املراكز البحثية
للمسابقة بين أعضاء هيئة التدريس ،ويتولى املعهد ترشيح املقترح
الفائز ،ثم تتولى عمادة البحث العلمي إجراءات دعم املنحة.
- 4التوصية باملوافقة على تطوير نظام إلدارة النشر في مجلة جامعة
أم القرى للعلوم التطبيقية.
 -5التوصية باملوافقة على صرف املستحقات املالية لبعض املشاريع
البحثية املنتهية واملنشورة املدعومة من معهد البحوث العلمية وإحياء
التراث اإلسالمي.

1438 /10 /20هي

يعلن كرس ي املعلم بن الدن عن بدء استقبال
املقترحات البحثية
يعلن كرس ي املعلم بن الدن لإلبدا وريادة األعمال عن بدء
استقبال املقترحات البحثية املتعلقة بمجالي اإلبدا وريادة
األعمال ،ابتداء من يوم األحد  15شوال 1438هي ،وذلك ضمن
برنامج دعم األبحاث الذي يتبناه الكرس ي ،والذي يهدف إلى
املساهمة في بناء بيئة علمية محلية تساهم في دعم االقتصاد
املعرفي في اململكة العربية السعودية.

1438 / 8 / 20هي

الجلسة الخامسة ملجلس عمادة البحث العلمي
للعام الجام ي  1438/37هي
عقد مجلس عمادة البحث العلمي جلسته الخامسة للعام الجام ي
 1438/37هي بتاريخ  1438/8/20هي وقد افتتح الجلسة سعادة عميد
البحث العلمي الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل ،ورحب السادة
أعضاء املجلس ،ثم استعرض سعادة أمين املجلس الدكتور عبد
الوهاب بن عبد هللا الرسيني املوضوعات املدرجة على جدول أعمال
مجلس العمادة ،وخرج االجتما بالعديد من التوصيات كان من
أبرزها:
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1438 /10 /22هي

استضافة عمادة البحث العلمي برنامج موهبة
اإلثرائي الصيفي 2017م (املسار البحثي).
استضافت عمادة البحث العلمي برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي
2017م (املسار البحثي) وهو ُيعنى بتعريف الشباب بالبحث
العلمي واالبتكار ،وتتمحور أهداف املسار البحثي حول تعريف
الطالب بالبحث العلمي وأهدافه باإلضافة إلى أخالقيات البحث
العلمي وذلك من خالل املمارسة العملية ،وبمشاركة  8مسارات
بحثية ضمن املسار البحثي.
وكانت املسارات البحثية املختارة وأسماء املشرفين على النحو
التالي :
-1ا.د صالح عبد املجيد أحمد صالح :
الكيمياء الضوئية بين الحقيقة والخيال
-2د .علي عبده صيقل :
خطر تلوث املياه على البيئة وصحة اإلنسان
-3د .معتز هاشم مراد:
الحفازات النانوية الغير متجانسة وتطبيقاتها الصناعية
-4ا.د جمال إبراهيم هريدي عثمان:
استخدام البصمة الوراثية عن طريق ال د ن ا للتعرف على
الكائنات الحية
-5د .عبد هللا باز :
استخدام األنظمة املضمنة لنقل البيانات عن طريق خطوط
الكهرباء
-6د .عبد هللا الجنهي :
نحو شبكات الجيل الخامس باستخدام نظم االتصاالت
الضوئية املشاهدة .دراسة تطبيقية باستخدام برتوكول . Li Fi

1438 /11 /21هي

بحث أوجه التعاون والشراكة البحثية بين مركز
البحوث التربوية والنفسية وإدارة سجن النساء
بالعاصمة املقدسة
تم بحث أوجه التعاون والشراكة البحثية بين مركز البحوث

-7د .أيمن الحربي :

التربوية والنفسية ،وإدارة سجن النساء بالعاصمة املقدسة،

خوارزميات ذات كفاءة عالية لحماية الشبكات الالسلكية تحت

وذلك على هامش فعاليات ختام أنشطة وبرامج التأهيل

املاء
-8د .أحمد باصالح :
تطوير طرق للطباعة الثالثية األبعاد ملواد مستحدثة.

واإلصالح ،وبرامج التوجيه الفكري واملعنوي إلدارة سجن النساء
الذي أقيم في قاعة مكة الكبرى.
وقد تم تحديد موعد الجتما مبدئي في عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى ،بين وكيلة املركز ومديرة سجن النساء يوم
الخميس 1439 / 1 /15هي ،ملناقشة االحتياجات البحثية إلدارة
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السجن ،على أن يتم التنسيق لعقد االجتما بحضور وكيلة
العمادة للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي ووكيلة مركز
البحوث التربوية والنفسية ومجموعة من األكاديميات
املتخصصات في علم النفس والخدمة االجتماعية.

 1438 /11 /22هي

كرس ي املعلم محمد بن الدن يشارك في املؤتمر
السابع والسبعين ألكاديمية اإلدارة بأتالنتا
شارك كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبدا وريادة األعمال في
املؤتمر السابع والسبعين ألكاديمية اإلدارة (Academy of
) Managementالذي ّ
تم عقده بمدينة أتالنتا بالواليات املتحدة
األمريكية خالل الفترة من  8 - 4أغسطس 2017م ،حيث ّ
قدم
أستاذ الكرس ي سعادة الدكتور محمود بن إبراهيم فالتة ورقة
عمل بعنوان:
"Innovation in the desert: a network perspective on
"knowledge creation in developing countries
وقد حاز العرض الذي قدمه سعادة الدكتور محمود على
إعجاب الحضور ،وأعقبه نقاش ّ
علمي حول ورقة العمل.
العلمي ّ
ّ
ّ
األول على
أكاديمية اإلدارة هي املرجع
الجدير بالذكر ّأن
مستوى العالم ،حيث تعقد مؤتمرا سنويا يحضره أكثر من
املختصين في ّ
ّ
شتى علوم اإلدارة ،ومن بينها
عشرة آالف من
اإلبدا وريادة األعمال.

 1438 /11 / 23هي

الس ّ
العلمي وشركة كهرباء ّ
ّ
عودية
عمادة البحث
توقعان اتفاقية تعاون بحثي

َّ
وقعت جامعة ّأم القرى يوم الثالثاء املوافق 1438 /11 /23هي،
ّ
ممثلة في وكالة الجامعة ّ
ّ
العلمي،
للدراسات العليا والبحث
ّ
ّ
ّ
اتفاقية تعاون
العلمي وشركة كهرباء
بحثي بين عمادة البحث
عودية وقعها سعادة وكيل الجامعة ّ
الس ّ
ّ
للدراسات العليا والبحث
ّ
العلمي الدكتور ثامر الحربي ،ووقعها من شركة كهرباء
الرئيس ّ
الس ّ
نفيذي لشركة كهرباء ّ
الس ّ
ّ
ّ
عودية سعادة ّ
عودية
الت
ّلتطوير املشاريع املهندس خالد ّ
الراشد .
الس ّ
االتفاقية من شركة كهرباء ّ
ّ
عودية سعادة
وقد حضر توقيع
ّ
رئيس قطا االبتكار واألبحاث والتطوير املهندس أحمد املبارك،
الرئيس ّ
ّ
كما حضرها من جامعة ّأم القرى سعادة ّ
نفيذي
الت
ّ
للتقنية ّ
لشركة وادي مكة ّ
الدكتور فيصل عالف ،وسعادة وكيل
العلمي للمعلومات ّ
ّ
الدكتور عبدهللا بن عمر باز،
عمادة البحث
ّ
ّ
ّ
وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية الدكتور
ّ
الر ّ
عبدالوهاب ّ
الهندسية في
سيني ،وسعادة مدير مركز األبحاث
ّ
ّ
العلمي ونائب مدير وحدة العلوم والتقنية
عمادة البحث
ّ
الدكتور عماد فلمبان ،وسعادة رئيس قسم الهندسة الكهربائيةّ
ّ
الدكتور محمد آل الشيخ .
ّ
االتفاقية إلى التعاون البحثي والتطبيقي ملا فيه تسخير
وتهدف
الخبرات البحثية والعلمية في الجامعة شراكة مع الخبرات
العملية والتطبيقية ملهندس ي الشركة خدمة للوطن ،وتطويعا
للتقنية لتحقيق األهداف الوطنية.

 1438 / 12 / 26هي

ّ
العلمي تشارك في لقاء املستجدين
عمادة البحث
1438هي (قصة نجاح)

ّ
ّ
ّ
العلمي في لقاء املستجدين الذي تنظمه
تشارك عمادة البحث
ّّ
عمادة شؤون الطالب في الفترة من اإلثنين إلى األربعاء ،املوافق
ّ
بالعابدية على مدار
1438 /12 /29 - 27هي ،بقاعة امللك سعود
ّ
ّ
املخصصة للملتقى ،وذلك عبر حزمة من
األيام الثالثة
الركن ّ
ّ
ّ
الفعاليات ،منهاّ :
ّ
الخاص بالعمادة ،وإطالق
عريفي
الت
ّّ
ّ
خاصة بعنوان (باحث ناجح ) للطالب من الجنسين،
مسابقة
ّ
التي ّ
تم توفير جوائزها دعما من شركة وادي مكة ،والعرض
ّ ّ
ّ
التقديمي الذي سيعرض على مسرح القاعة وفق الجدول
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ّّ
ّ
ّ
الصادر من عمادة شؤون الطالب ،مع التركيز على مجموعة
ّ ّ
العلمي طالب البكالوريوس
البرامج التي تخدم بها عمادة البحث
ّ
عموما ،وهي برنامج سفراء ،ومبادرة بحوث ّ
والتطوّ
التطوّ
ّ
ّ
العلمي ،واملرشد االلغو ّي ،وواحة البحث
البحثي ،ومنارة البحث
ّ
العلمي.
َّ
العلمي ّ
ّ
الدكتور
هذا ،وقد شكل سعادة عميد عمادة البحث
ّ
عبدالرحمن األهدل الفريق العامل إلنجاح املشاركة في امللتقى،
كل من سعادة ّ
برئاسة سعادته ،وعضوية ّ
الدكتور فيصل
العلمي ،وسعادة ّ
ّ
الدكتورة
بارويس وكيل عميد عمادة البحث
ّ
هنادي بحيري وكيلة عميد عمادة البحث العلمي للجودة
والتطوير ،وسعادة ّ
ّ
الدكتور علي أمين املستشار بالعمادة
ّ
الط ّالب ،وسعادة ّ
واملشرف على املنح ّ
الد ّ
الدكتورة
اخلية بمقر
ّ
ّ
العربية وآدابها
هيفاء فدا وكيلة مدير مركز بحوث اللغة
واملشرفة على برنامج سفراء ،و سعادة ّ
الدكتورة ّ
سمية حريري
ّ
ّ
وكيلة مدير مركز بحوث الط ّب والعلوم الط ّب ّية ،واملشرفة على
برنامج مترجم ،واملوظف األستاذ عثمان حبيب هللا ،واملوظفات
األستاذات ّ
عزة ّ
الس ّ
لمي ،وطيبة سقطي ،وأسرار العميري،
ّ
واملتطوعة رغدة نايف.
ّ
ّ
العلمي أن تكون مشاركتها في ملتقى
هذا ،وتتطلع عمادة البحث
ّ
ّ
املستجدين َّ
املتعددة التي تهدف إلى
مبينة عن خدماتها وبرامجها
ّ
تقديم ّ
كل ما يخدم طالب البكالوريوس عموما ،والطالب
ّ
ّ
املستجد الباحث ّ
املتميز املتوثب للمعرفة خصوصا.

 1439 /1 / 3هي

ّ
العلمي بجامعة أم القرى تنظم
عمادة البحث
ّ
العلمي (طموح وطن)
ندوة بعنوان :البحث

ّ
العلمي بجامعة أم القرى احتفاليتها العلمية
تنظم عمادة البحث
بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين ،وذلك من خالل ندوة
ّ
ّ
العلمي بجامعة أم القرى
علمية بعنوان :البحث
#طموح_وطن87
حيث تضم الندوة ثالثة محاور هي :
▪
▪
▪

ّ
البحثية بجامعة ّأم القرى في خدمة املجتمع -
املنافذ
مجتمع مكة نموذجا.
ّ
مباد ات برنامج ّ
ّ
ّ
التحول
الوطني املقدمة من جامعة
ر
أم القرى.
أبحاث برامج ّ
التمويل بعمادة البحث العلميّ.

وذلك يوم الثالثاء املوافق  6محرم 1439هي ،من الساعة 10
صباحا حتى  1ظهرا ،بقاعة الجوهرة  -الزاهر
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بالحضور مستعرضا دور الجامعة وإنجازاتها البحثية ،واألنشطة
البحثية التي تقوم بها ،بعدها تطرق ألهمية التعاون العلمي
والبحثي بين الجامعة والصناعة ،مشيرا إلى ضرورة أن َّ
يسخر
البحث العلمي لحل املعوقات الصناعية ،وأن يكون له تطبيقات
محلية ،مقدما شكره ملعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن
معتوق عساس على دعمه الدائم لكافة برامج الجامعة وأنشطتها
البحثية.
بعدها بدأ املجتمعون في مناقشة جدول األعمال ،وأوجه التعاون
البحثي املمكنة بين الطرفين ،وخرج املجتمعون بالعديد من
النتائج أهمها :اكتشاف فرص البحث العلمي املشتركة التي تحقق
وتخدم جميع األطراف ،وتعمل على توطين التقنية وزيادة
املحتوى املحلي تحقيقا لرؤية اململكة 2030م ،وتعزيز التعاون
البحثي بين الطرفين ،واالستفادة من خبرة الباحثين العلمية
والعملية التي تمكنهم من إيجاد الحلول الناجعة ،وكذلك
التواصل بين الجامعة والشركة على كافة املستويات.
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جامعة أم القرى والشركة السعودية للكهرباء
تبحثان تفعيل التعاون البحثي بينهما
ُعقد االجتما التنسيقي األول بين جامعة أم القرى والشركة
السعودية للكهرباء ،يوم الخميس األول من محرم 1439هي،
لتفعيل اتفاقية التعاون البحثي بين الجامعة والشركة ،بحضور
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن
حمدان الحربي ،وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور
عبدالرحمن األهدل ،ووكالء العمادة ،ومديري املراكز البحثية
بالعمادة ،ومن جانب شركة الكهرباء املهندس عبدهللا الكثيري
مدير إدارة األبحاث والتطوير ،وممثلي املراكز البحثية األربعة
بالشركة ،بقاعة االجتماعات بمقر عمادة البحث العلمي
بالعابدية.
وفي بداية االجتما ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي كلمة رحب فيها
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حضر االجتما من مركز أبحاث النقل بالظهران املهندس محمد
خان ،ومن مركز أبحاث التوزيع والشبكة الذكية بجامعة امللك
عبدهللا للعلوم والتقنية املهندس مشعل الشمري ،ومثل
املهندس أحمد البلوي مركز أبحاث الطاقة املتجددة بجامعة
امللك سعود ،في حين مثل املهندس كمال األحمدي واملهندس
عيد بدر مركز أبحاث التوليد واحتراق الوقود بجامعة امللك
عبدهللا للعلوم والتقنية ،وشارك في االجتما عدد من الباحثين
بالجامعة ،منهم :الدكتور اسكندر هوساوي عميد كلية الهندسة
بالليث ،والدكتور عبدهللا باز وكيل عمادة البحث العلمي
للمعلومات والنشر ومنسق التعاون مع الشركة ،كما شارك
النقاش الدكتور أحمد األحمدي وكيل كلية الهندسة والعمارة
اإلسالمية للدراسات العليا والبحث العلمي ،والدكتور عماد
فلمبان مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية املكلف،
والدكتور محمد آل الشيخ رئيس قسم الهندسية الكهربائية،
والدكتور عمر حافظ وكيل عمادة الدراسات العليا ،باإلضافة
إلى عدد من الباحثين.

هنادي بحيري عرضا تقديميا يراجع توصيات الهيئة الوطنية
املقدمة في املعيار العاشر ،ورصد نسب اإلنجاز املحدثة ،مع
مناقشة أولويات التحسين ،والتوصيات التي من شأنها الرفع من
مستوى البحث العلمي في الجهات البحثية ،ثم تمت مناقشة
املحاور املختلفة واملتعلقة بما تم عرضه من بيانات .
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لجنة املعيار العاشر يناقش نتائج معايير
التقييم الذاتي لالعتماد املؤسس ي
عقدت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،يوم
الثالثاء  13محرم 1439هي ،في عمادة البحث العلمي ،االجتما
الثاني الخاص باملعيار العاشر "البحث العلمي" ،برئاسة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة الدكتور ثامر
بن حمدان الحربي ،وذلك ملناقشة نتائج معايير التقييم الذاتي
لالعتماد املؤسس ي ،وبمشاركة الجهات البحثية السبعة في
الجامعة وهي:

حضر االجتما سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتور ثامر الحربي ،وسعادة عميد البحث العلمي
الدكتور عبدالرحمن األهدل ،وسعادة رئيس شركة وادي مكة
الدكتور فيصل عالف ،و سعادة وكيل معهد املخطوطات وإحياء
التراث اإلسالمي الدكتور ناصر الشهراني ،ووكيل عمادة البحث
العلمي للمراكز البحثية الدكتور محمد مختار ،ووكيل عمادة
البحث العلمي الدكتور فيصل بارويس ،كما حضر في شطر
الطالبات وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير
واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي بحيري ،ووكيلة عمادة
الدراسات العليا الدكتورة ميسون البنيان ،ووكيلة معهد اإلبدا
وريادة األعمال الدكتورة فايزة اللحياني ،ووكيلة معهد البحوث
والدراسات االستشارية الدكتورة أميرة الخصيفان ،وسعادة
وكيالت املراكز البحثية.

·عمادة البحث العلمي .
·عمادة الدراسات العليا .
·معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة .
·معهد املخطوطات وإحياء التراث اإلسالمي .
·معهد اإلبدا وريادة األعمال .
·معهد البحوث والدراسات االستشارية .
·شركة وادي مكة للتقنية.
حضره ممثلو الجهات من شطري الطالب والطالبات .
استهل االجتما بحمد هللا والصالة والسالم على رسول هللا ،ثم
حث سعادة الدكتور ثامر الحربي الجميع على الحرص على تحري
الدقة وإكمال تقييم املؤشرات ودالئلها في أسر وقت ،ثم قدمت
سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة الدكتور
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السجن تطرقت فيه إلى أهمية وأهداف وأوجه التعاون والشراكة
املقترحة بين السجن ومركز البحوث ونتائجها.
بعدها بدأ املجتمعون في تحديد النقاط الهامة إلتمام التعاون
البحثي ،وتضمن النقاش التسهيالت املرتبطة باإلجراءات
البحثية والضرورية للفرق البحثية ،كما تمت مناقشة األطر
األساسية للموضوعات البحثية التي تلبي االحتياجات البحثية
إلدارة سجن النساء بالعاصمة املقدسة ،وخرج املجتمعون
بتحديد التسهيالت املطلوبة من إدارة السجن لإلجراءات
البحثية ،وعرض مجاالت التعاون البحثي املمكنة بين الجهتين.
حضر االجتما من تخصص علم النفس – باإلضافة الى وكيلة
املركز -كل من :وكيلة كلية التربية للدراسات العليا والبحث
العلمي الدكتورة /عبير بنت محمد الصبان ،ووكيلة قسم علم
النفس الدكتورة /سلمى بنت صالح السبي ي ،ومن تخصص
الخدمة االجتماعية :وكيلة كلية العلوم االجتماعية سابقا
الدكتورة /ابتسام بنت عبدالقادر استنبولي ،ووكيلة قسم
الخدمة االجتماعية الدكتورة /مها بنت محمد اللهيبي.

 1439 /1 / 15هي

عقد االجتما املبدئي بين مركز البحوث
التربوية والنفسية وإدارة سجن النساء
بالعاصمة املقدسة لبحث أوجه التعاون
والشراكة البحثية
ُعقد االجتما املبدئي بين مركز البحوث التربوية والنفسية
وإدارة سجن النساء يوم الخميس 1439 /1 /15هي ،لبحث أوجه
التعاون والشراكة البحثية بين مركز البحوث التربوية والنفسية
وإدارة سجن النساء بالعاصمة املقدسة بحضور وكيلة عمادة
البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي الدكتورة/
هنادي بنت محمد بحيري ،ووكيلة مركز البحوث التربوية
والنفسية الدكتورة /ديانا بنت فهمي حماد ،ومن جانب سجن
النساء مديرة سجن النساء بالعاصمة املقدسة األستاذة/ندى
بنت عبداملعين الحازمي ،ومديرة مكتب األمن والحماية بالسجن
األستاذة /دانة بنت ردة العيس ى ،وعدد من األكاديميات
املتخصصات في علم النفس والخدمة االجتماعية.
في بداية االجتما رحبت وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية
بالحضور ،ثم استعرضت وكيلة العمادة اللوائح األساسية
للمراكز البحثية بعمادة البحث العلمي ،تبعه عرض من مديرة
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مستوى الرضا عن ورش التعريف بالنح الداخلية للدورة الثانية لعام 1438هـ
إعداد وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف باملنح
الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها قدمها
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النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف باملنح الداخلية في عمادة البحث
العلمي وآلية التقديم عليها قدمتها الدكتورة  /هنادي كتوعة بكلية التمريض
91%

20%
0%

13%
0%
مكان الدورة

0% 0%

0% 5%

0% 0%

غير موافق

80%

100%

95%

100%

0% 0%

0% 0%

موافق

88%

100%

البرنامج التدريبي

النسبة العامة لرضا الحاضرات عن ورشة التعريف باملنح الداخلية في عمادة البحث
العلمي وآلية التقديم عليها قدمتها الدكتورة  /هنادي كتوعة بكلية الدعوة
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مستوى رضا الحضور ـ ـ ـ ـ من شطرالطالب ـ ـ ـ ـ عن ورشة التعريف بالنح الداخلية في عمادة البحث العلمي وآلية التقديم عليها
في الدورة الثانية لعام 1438ه
النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف باملنح الداخلية في عمادة البحث
العلمي وآلية التقديم عليها بكليةالصحة العامة واملعلوماتية الصحية قدمها الدكتور/
علي أمين

79%

70%

78%

78%

61%

21%

2%

التنظيم للدورة مقدم الدورة
التدريبية
التدريبية

مكان الدورة

0%

غير موافق

39%

19%
3%

موافق الى حد ما

69%

68%

65%

56%

55%

36%
20%

النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف باملنح الداخلية في عمادة البحث
العلمي وآلية التقديم عليها بكلية الطب قدمها الدكتور /علي أمين

2%
البرنامج
التدريبي

موافق

6%
وسائل العرض

27%

23%
7%
البرنامج التدريبي

4%
مكان الدورة

غير موافق

22%
9%
مقدم الدورة
التدريبية

موافق الى حد ما

27%
8%
التنظيم للدورة
التدريبية

34%
10%
وسائل العرض

موافق

26

النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف باملنح 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 باملنح الداخلية في
عمادة البحث العلمي ،وآلية التقديم عليها فر الجامعة بالليث قدمها
الدكتور /علي أمين
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النسبة العامة لرضا الحاضرين عن ورشة التعريف بالنح الداخلية في
عمادة البحث العلمي بكلية العلوم التطبيقية قدمها الدكتور
علي أمين
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إحصائية عدد الحضور في ورشة التعريف بالنح الداخلية وآلية التقديم عليها في عمادة البحث العلمي من كل كلية لكال
الشطرين في الدورة الثانية لعام 1437ه
عدد الحضور في كلية الشريعة في ورشة التعريف بالنح ا
لداخلية ،وآلية التقديم عليها ،تقديم الدكتور/علي أمين
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عمادة البحث العلمي تقيم ندوة البحث العلمي في جامعة أم القرى – طموح وطن
بمناسبة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية السابع والثمانون ،وعلى شرف سعادة عميدة الدراسات
الجامعية د /هالة بنت سعيد العمودي ،أقامت عمادة البحث العلمي ندوة عنوانها "البحث العلمي في جامعة أم
القرى – طموح وطن" وذلك يوم الثالثاء املوافق 1439 /1 / 6هي .
جاءت الندوة في ثالثة محاور ،املحور األول عنوانه "املنافذ البحثية بجامعة أم القرى في خدمة املجتمع
– مجتمع مكة نموذجا" ،وقد تم في هذا املحور استعراض الخدمات املقدمة للمجتمع املكي من خالل املنافذ
البحثية اآلتية :معهد املخطوطات وإحياء التراث ،عمادة الدراسات العليا ،عمادة شئون املكتبات؛ وكان املحور
الثاني بعنوان "مبادرات برنامج التحول الوطني املقدمة من جامعة أم القرى" وخصص املبادرات التي قبلت من
الجهات اآلتية :عمادة شئون الطالب ،معهد البحوث والدراسات االستشارية ،معهد اإلبدا وريادة األعمال،
ُ
عمادة البحث العلمي ،أما املحور الثالث :فخصص لعرض إسهامات أبحاث برامج التمويل بعمادة البحث العلمي
في تلبية حاجات املجتمع السعودي.
قدمت الندوة سعادة الدكتورة نداء الحارثي عضو هيئة التدريس بقسم البالغة ،وشاركت في الندوة
نخبة من منسوبات الجامعة ضمت قيادات إدارية وعضوات هيئة التدريس وموظفات وطالبات ،أثرين النقاش
بمداخالت علمية رصينة.
قام فريق عمل متكامل باإلعداد والتنظيم لهذه الندوة ،وكان توزيع املهام على فريق العمل كما يلي:

الهام

اَلسم

فكرة الندوة واإلشراف العام

د /هنادي بحيري  -وكيلة العمادة للجودة والتطوير
واالعتماد األكاديمي
وكيلة العمادة ووكيالت املراكز البحثية
د /سمية حريري -وكيلة مركز بحوث الطب والعلوم الطبية

تحديد محاور الندوة وبرنامجها
جمع العروض اإللكترونية من الجهات املشاركة
والتغطية اإلعالمية
التواصل مع الباحثات املدعومات
الدعم الخطابي للندوة ،وتقديم كلمة العمادة
إخراج العرض التقني
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د /هنادي كتوعة -وكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية
د /هيفاء فدا  -وكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآدابها
د /نورة الفاروقي  -وكيلة مركز العلوم الهندسية واملعمارية
الفريق الساند من منسوبات العمادة:
 )1أسرار العميري
 )2أفنان الحربي
 )3طيبة سقطي

تنظيم اللقاء

د /ديانا حيماد  -وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية
الفريق الساند
منسوبات العمادة:
 )1أحالم الخزاعي
 )2إسراء الحمادي
 )3طيبة سقطي
 )4عزة رزق هللا السلمي
 )5غيداء ديري
 )6نهال السلمي
 )7هوازن املجنوني
طالبات الدراسات العليا:
 )8تغريد يلي
 )9حامدة السلمي
 )10زهراء الزهراني
 )11سلطانة الهذلي
 )12عزة صويلح السلمي
طالبات البكالوريوس:
 )13أمل إمداد الحق
 )14جنى هنيدي
 )15سمر اليامي
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تطوير الموارد والقدرات البشرية في البحث العلمي
لاذا نحن بحاجة إلى تطويرالهارات البحثية؟
يعد البحث العلمي املدخل الصحيح للتغيير الشامل واإلصالح املنشود للمستوى األكاديمي للمؤسسات التعليمية،
واملتأمل لواقع البحث العلمي في جامعة أم القرى يكاد يرى بوضوح الفجوة املتسعة بين الواقع واملنشود ،ومما ال شك
فيه أن نشر ثقافة البحث العلمي في جامعة أم القرى خالل األعوام املاضية كان يفتقر إلى الوسائل واألهداف املحددة
بوضوح؛ مما جعل هذا الواقع متدنيا على املستوى املحلي والعربي والدولي ،يدلل على ذلك لألسف تدني ترتيب جامعة أم
القرى في التصنيفات العاملية -في العام املاض ي والعام الحالي-القائم على املحركات البحثية بنسب وزنية مختلفة من
تصنيف آلخر ،ومهما كان الواقع غير مرض إلدارة جامعة أم القرى فإن البقاء خارج دائرة التطور العلمي أمر غير مقبول
في ظل التقدم لجامعات ال تمتلك من مقومات تشابه جامعة أم القرى في السمعة األكاديمية التي اكتسبتها من شرف
املكان ،وقد أقامت عمادة البحث العلمي في خالل العامين املاضيين العديد من البرامج والدورات واملبادرات للرقي
باملستوى البحثي ألعضاء هيئة التدريس إال أن ذلك ال يحول بين مواجهة املشكلة واالعتراف بها؛ لنضع أولى الخطوات
نحو التغيير اإليجابي؛ مما يستوجب وجود مركز لتطوير مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي؛ لتكون
املنظومة البحثية في جامعة أم القرى في اتجاه يحقق االقتصاد املعرفي املنشود في رؤية 2030م.
توصيف البادرة:
إعداد برامج تدريبية لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي بما يساعد على زيادة االنتاج العلمي
الرصين ،مع انتقاء أوعية النشر املرموقة التي تضمن ارتفا معامل التأثير  ،Impact factorمع حرص الجامعة على
تسجيل أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث اإللكترونية الشهيرة التي يرتكز عليها تصنيف الجامعات العاملية مثل:
تصنيف  .QSوتشمل املبادرة إطالق مشرو لبحوث التطو والتطو البحثي.
مشاريع البادرة:
 .1مشرو إنشاء مركز تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في البحث واالبتكار :إعداد ،وإقامة دورات
تدريبية لتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال املنهجية البحثية ،والتحليل ،والتحرير ،والنشر،
والبرمجيات البحثية.
 .2مشرو إعداد قاعدة بيانات للباحثين في جامعة أم القرى ،وللمتطوعين في البحث العلمي.
 .3مشرو بحوث التطو والتطو البحثي ،وتطوير نظام إلكتروني للعمل التطوعي ،ويعنى بشقين:
 -1بحوث التطوع  :Volunteering Researchنشاط بحثي يعنى بدراسة ،وتحليل ،وتطوير جميع مراحل العمل
التطوعي (تخطيطه ،ودعمه ،وتنفيذه ،وإدارته ،وتحسينه) وتقاطعها مع الداعمين ،واملنظمين ،واملشاركين واملستفيدين
أيا كان املجال التطوعي.
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 -2التطوع البحثي  : Research Volunteeringنشاط تطوعي لخدمة البحث العلمي (مختلف عن التطو االجتماعي)
ويشمل :التطو لتهيئة البيئة البحثية املتكاملة مثل :نشر ثقافة البحث ،ودعم الباحثين ،وتطويرهم ،والتطو للمشاركة
في إجراء بحوث.

أهداف البادرة:
 -1إنشاء قواعد بيانات :قواعد بيانات بحوث ونشاطات التطو في الجامعة ،قواعد بيانات املتطوعين وإحصاءاتهم،
قواعد بيانات الجهات املهتمة ببحوث التطو  ،واحتياجاتها.
 -2تهيئة البيئة البحثية لبحوث التطوع :تقديم الدعم املعنوي ،واملادي ،واللوجستي واملشورة الفنية ،بوابة إلكترونية،
وبرامج ،وتطبيقات تقنية لدعم بحوث التطو  ،توفير مصادر معلومات وأوعية نشر تخدم بحوث التطو .
 -3استقطاب وتطوير القدرات البحثية :إعداد فريق تطوعي من املرشدين في املجال البحثي ،إقامة ورش عمل ودورات
ومؤتمرات في بحوث التطو  ،نشر ثقافة البحوث في مجال التطو  ،وأهميته ،ورفع جودته
 -4تفعيل دور الشراكات الؤسسية :تحقيق التكامل بين الجهات املعنية بالبحث في الجامعة ،تقديم خدمات بحثية
تطوعية للجهات غير الربحية ،شراكات محلية ،وعاملية لرفع جودة البحوث
 -5إجراء البحوث في مجال التطوع :تحديد األولويات البحثية وفق االحتياجات ورؤية  ،2030النشر العلمي في دوريات
مرموقة وتنفيذ منتجات معرفية ،تكوين فرق ومجموعات بحثية في تخصصات بينية متقاطعة.
 -6تحقيق جودة بحوث التطوع :جمع ،ومتابعة مؤشرات األداء والتأثير لبحوث التطو  ،املقارنات املرجعية البحثية
للتجارب املحلية والعاملية ،رفع جودة البحوث الرصينة ،وتأصيل النزاهة البحثية.
مؤشرات البادرة:
• عدد الدورات لنشر ثقافة البحث العلمي ألعضاء
هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا.
• عدد أعضاء هيئة التدريس املسجلين في محركات
البحث العاملية.
• عدد املشاريع التطوعية املدعومة.
• عدد املتطوعين في البحث العلمي.
• عدد الباحثين املسجلين في قاعدة البيانات واملحدثة
بياناتهم.
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