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اإلش�����������������������راف ال�������ع�������ام
الــــعــــاف اأحــــــمــــــد  بــــــن  ـــل  فـــيـــ�ـــش د. 
بـــحـــري حمــــمــــد  بــــنــــت  هـــــنـــــادي  د. 
كـــتـــوعـــة اأحــــــمــــــد  بــــنــــت  هــــــنــــــادي  د. 

اإلع��������������داد وال���ت���ن���س���ي���ق
كـــتـــوعـــة اأحــــــمــــــد  بــــنــــت  هــــــنــــــادي  د. 

ال�����ت�����دق�����ي�����ق ال����ل����غ����وي 
د. مرمي بنت عبد الهادي القحطاين

أع����ض����اء ل���ج���ن���ة ال��ت��ح��ري��ر
الــــعــــاف اأحــــــمــــــد  بــــــن  ـــل  فـــيـــ�ـــش د. 
ــــار خمــــت حـــــ�ـــــشـــــن  بــــــــن  حمــــــمــــــد  د. 
الـــكـــاظـــمـــي يــــو�ــــشــــف  بـــــن  بــــا�ــــشــــم  د. 
د. عــبــدالــرحــمــن بـــن غــالــب الأهــــدل
احلـــــربـــــي �ــــــشــــــامل  بـــــــن  �ــــشــــهــــيــــل  د. 
ـــــــاز ب عـــــــمـــــــر  بـــــــــــن  عـــــــــــبـــــــــــداهلل  د. 
يـــاركـــنـــدي حــــامــــد  ـــنـــت  ب نـــعـــيـــمـــة  د. 
بـــحـــري حمــــمــــد  بــــنــــت  هـــــنـــــادي  د. 
املــــر�ــــشــــي حــــلــــمــــي  بـــــــن  حمـــــمـــــد  د. 
عـــــرابـــــي فــــــــــــــاروق  بـــــــن  هـــــ�ـــــشـــــام  د. 
اأمـــــــــــن ــــــن  حــــــ�ــــــش بـــــــــــن  ـــــــي  عـــــــل د. 
كـــتـــوعـــة اأحــــــمــــــد  بــــنــــت  هــــــنــــــادي  د. 
فـــــاروقـــــي ــــح  ــــال �ــــش ــــت  ــــن ب نــــــــــورة  د. 
الـــيـــمـــاين حـــ�ـــشـــن  بـــنـــت  اأمـــــــــره  اأ. 

ال�������������ت�������������ص�������������وي�������������ر
الرحمن حبيب اهلل اأ.عثمان بن عبد 
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1.   االفتتاحية

1 . 1   كلمة عميد البحث العلمي  
احلمد هلل الذي علم بالقلم, علم الإن�شان مامل يعلم, وال�شاة وال�شام على �شيدنا ر�شول اهلل, وعلى اآله و�شحبه و�شلم, اأما 

بعد
لقد رغبت القيادة الر�شيدة خلادم احلرمن ال�شريفن يف النتقال باململكة من اقت�شاد قائم على املوارد النفطية والطبيعية 
اإىل اقت�شاد متنوع الدخل ولعل القت�شاد القائم على املعرفة اأقرب اإىل حتقيق هذا التوجه الوطني حيث يرتبط بناء الإن�شان 
بتنمية املكان اأي�شاً فالقدرات واملواهب الب�شرية ال�شعودية من خمرجات التعليم العام والتعليم العايل �شتعزز باأمر اهلل من 
مكانة اململكة العربية ال�شعودية يف العلوم والتقنية, وحتقق لها نه�شة اقت�شادية ت�شاعدها للو�شول باإذن اهلل اإىل العامل الأول.
وملواكبة هذا التوجه ال�شرتاتيجي للدولة, واإي�شال اململكة اإىل امل�شتوى العلمي والتقني الرفيع تاأ�ش�شت عمادة البحث العلمي 
بوكالة  وترتبط هيكلياً  املمثلة يف جمل�ص اجلامعة  العمادات  لتكون جزء من منظومة  1435هـ  عام  القرى يف  اأم  بجامعة 
القرى  اأم  جامعة  تكون  اأن  اهلل  مب�شيئة  القادمة  اخلم�ص  ال�شنوات  يف  نتطلع  العلمي.  والبحث  العليا  للدرا�شات  اجلامعة 

مرجعاً بحثياً موثوقاً وحمركاً و�شريكاً اأ�شا�شياً يف اإدارة جمتمع املعرفة واقت�شاده, والريادة فيهما.
ومن اأجل حتقيق هذه الروؤية كان لزاماً علينا ابتداًء درا�شة الواقع احلايل للجهات البحثية يف اجلامعة واإجراء حتليل رباعي 
ذاتي وحتليل مقارن لقيا�ص كفاءة اجلهات البحثية القائمة وتقومي عملها بناء على مواردها وموؤ�شرات الإجناز اخلا�شة بها. 
وبناء على نتائج الدرا�شة الأولية اأعيد تخطيط الهياكل واملوارد فا�شتحدثت �شتة وكالت للعمادة و و�شفت اأعمالها وموؤ�شرات 

اأدائها وا�شتقطب لها كفاءات متميزة من اجلن�شن قادرة على تنفيذ املهام كما هيئت امل�شاحات والتجهيزات املكانية لها.
ا�شتحدثت عمادة البحث العلمي اأي�شاً عدداً من الربامج النوعية لتمويل امل�شاريع البحثية التي تراعي الفئات العمرية ومتايز 
اأع�شاء هيئة التدري�ص كتابة القواعد املنظمة وبعد اعتمادها, مت  بن الكفاءات العلمية وتوىل من�شوبو العمادة ونخبة من 

تطوير الآليات وبناء الأنظمة الإلكرتونية ومنذجتها �شعياً لأن تكون جميع العمليات الإجرائية اآلية.
و قد �شعت عمادة البحث العلمي اأي�شاً اإىل حتويل املراكز البحثية القائمة من مراكز متار�ص اإدارة املنح البحثية ومتابعتها 
اإىل مراكز بحثية تت�شق اأعمالها مع التوجهات الوطنية وا�شرتاتيجيات املنطقة واأهداف اجلامعة ولها �شراكات مع موؤ�ش�شات 
املجتمع واجلهات املانحة ولها اأهداف واأولويات ا�شرتاتيجية تتخ�ش�ص يف العمل فيها مبا يجعلها مرجعا علمياً لها. ولتقوية 
البحثية  املراكز  لتدعم  بينها  تتقاطع فيما  لتاأ�شي�ص جمموعات بحثية متخ�ش�شة  برنامج  العمادة  اأ�شدرت  البحثية  املراكز 
مع تبني اأطر ومنهجيات وا�شحة لعقد �شراكات بحثية مثمرة مع جامعات عاملية. تبنت عمادة البحث العلمي اأي�شاً برناجماً 
لتاأ�شي�ص البنى التحتية والتجهيزات املركزية وتطويرهما تهيئًة للبيئة املنا�شبة لتوطن التقنيات املتقدمة. كما تبنت اإقامة 
برنامج تدريبي لتمنية مهارات اأع�شاء هيئة التدري�ص وطلبة الدرا�شات العليا من اأجل ن�شر الوعي والرفع من كفاءة البحث 

والباحثن يف جامعة اأم القرى.
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  الباحثن  من  الفاعلن  ملكافاأة  العلمية  للجوائز  برنامج  و�شع  اإىل  م�شتقبًا  العمادة  ت�شعى  و 
النزاهة  مبادئ  تطبيق  اإىل  اأي�شاً  العمادة  وت�شعى  الدولية.  املعار�ص  يف  وت�شويقه  العلمي  الن�شر  لزيادة  وبرامج  وت�شجيعهم 

العلمية وو�شع القواعد املنظمة لعملها.
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ومن البديهي اأن متر املراكز مبراحل متعددة خال اإعادة هيكلتها تبداأ مبرحلة البناء ثم النمو ثم الإتاحة ثم الن�شج حتى 
تكون قادرة على اإدارة الأعمال ولذلك اأن�شاأت العمادة قنوات متعددة للتوا�شل وحتقيق مبداأ ال�شفافية وامل�شاركة مع املجتمع 
اإ�شافة  املعريف فاأ�ش�شت ال�شبكات الجتماعية وجملة واحة البحث العلمي, و اهتمت بال�شفحة الإلكرتونية وحتديثها دورياً 

اإىل التقارير ال�شنوية.
واإنه ملن دواعي �شرورنا وامتناننا اأن نقدم يف هذه ال�شفحات تقريراً عن روؤية عمادة البحث العلمي بجامعة اأم القرى واأن�شطتها 
العلمي  البحث  ال�شفحات وثيقة تعك�ص جهود من�شوبي عمادة  اأن تكون هذه  بنا. متمنن  املناطة  باملهام  التزاماً  واإجنازاتها 
عميداً ووكاًء واأع�شاء جمال�ص ومديرين ووكيات وموظفن وعاملن والذين بذلوا الوقت واجلهد يف �شبيل رقي العلم 

والبحث العلمي يف جامعتنا احلبيبة فجزاهم اهلل خر اجلزاء وبارك عملهم وجعله يف ميزان ح�شناتهم.
هذه الإجنازات املميزة ما كان لها اأن تتم اإل بتوفيق من اهلل عز و جل ثم بدعم جميع امل�شئولن وتعاونهم وتوجيههم وعلى 
راأ�شهم معايل وزير التعليم رئي�ص جمل�ص اجلامعة الدكتور اأحمد بن حممد العي�شى ومعايل مدير اجلامعة الدكتور بكري 
ع�شا�ص, و�شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان احلربي. وال�شكر مو�شول للقيادات 
الأكادميية والإدارية و عمادات الكليات يف اجلامعة لتحقيق اإرادة قيادتنا الر�شيدة اأدامها ووفقها اهلل يف بناء جمتمع واقت�شاد 

املعرفة.
ناأمل من جميع الباحثن باجلامعة العمل معنا يداً بيد كما ندعو اجلميع لتزويدنا باملقرتحات واملاحظات التي ت�شاعد يف 

حت�شن اخلدمات التي نقدمها.
عميد البحث العلمي بجامعة اأم القرى

الدكتور في�شل بن اأحمد العاف
اأ�شتاذ الوراثة والطب اجلزيئي امل�شارك
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عمادة البحث العلمي  .2

العلمي البحث  عمادة  ن�شاأة   1  .  2
تاأ�ش�شت عمادة البحث العلمي بجامعة اأم القرى يف 1435/3/18هـ لتكون جزءا من منظومة العمادات املمثلة يف جمل�ص 

اجلامعة وترتبط هيكليا بوكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي.

العلمي البحث  عمادة  ر�ؤية   2  .  2
كاً, و�شريكاً اأ�شا�شّياً يف اإدارة وريادة اقت�شاد وجمتمع املعرفة   اأن تكون جامعة اأم القرى مرجعاً بحثياً موثوقا يف العلوم, وحمرِّ

وركيزة اأ�شا�شية يف دعم اتخاذ القرار العلمي يف اململكة.

العلمي البحث  عمادة  ر�شالة    3  .  2 
بن  التكامل  ويعزز  وكيفا  كما  املعريف  والإنتاج  العلمي  الن�شر  يزيد  مبا  الر�شينة  البحوث  اإنتاج  حتفز  تكاملية  بيئة  توفر 

التخ�ش�شات ويقوي ال�شراكة مع املجتمع وال�شناعة.

العلمي البحث  عمادة  قيم    4  .  2
املبادئ الإ�شامية, والأ�شالة, والحرتام, والبتكار, والنزاهة, وال�شفافية, واجلودة التميز, وامل�شوؤولية امل�شرتكة.

 2 - 1 رؤية عمادة البحث العلمي للسنوات الخمس القادمة.

عام
1440

 ترتيب عاملي
مرموق

 يف املجال
البحثي

ركيزة
ا�شا�شية لدعم
اتخاذ القرار

يف اململكة

الريادة
 والتميز يف

 دعم القت�شاد
املعريف

مرجع
بحثي

موثوق داخليا
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العلمي  البحث  عمادة  اأهداف   5  .  2

الهدف الأ�ل: اإن�شاء البنية التحتية للبحث العلمي باجلامعة, وتطويرها, مبا يفي مبتطلبات البحث العلمي, وي�شاهم يف 
التطوير والتح�شن امل�شتمر جلهود البحث العلمي. ويتحقق هذا الهدف من خال حتقيق الأهداف الفرعية التالية:

العلمية. واملختربات  املعامل  اإن�شاء     .1
للجامعة. العلمي  لاإنتاج  بيانات  قواعد  اإن�شاء     .2

ودعمهما. العلمي  البحث  جمال  يف  والإبداع  البتكار  لتطوير  احلديثة  التقنيات  توفر     .3
عليها. واملحافظة  و�شيانتها,  التحتية,  البنية  لإدارة  الازمة  الب�شرية  املوارد  توفر     .4

اأع�شاء هيئة التدري�ص, وحتفيزهم على  الهدف الثاين: تنمية مهارات البحث وملكة الإبداع والبتكار وتطويرها لدى 
اإجراء البحوث املتميزة يف �شوء املو�شوعات املحددة وفقاً لحتياجات املجتمع. ويتحقق هذا الهدف من خال حتقيق الأهداف 

الفرعية التالية:
. التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  لدى  ومهاراته  العلمي  البحث  قدرات  رفع     .1

. والتطبيقية  التطويرية  والدرا�شات  العلمية  البحوث  دعم     .2
. وعاملياً  واإقليمياً  حملياً  العلمية  البحوث  ن�شر     .3

. العاملية  الكتب  ترجمة  العلمي  التاأليف  تدعيم  خال  من  باجلامعة,  والعلوم  املعارف  تطوير     .4
باجلامعة. املتميزة  لاأبحاث  مادية  جوائز  ر�شد  خال  من  وت�شجيعه,  العلمي,  البحث  حتفيز     .5

الهدف الثالث: حتديد مو�شوعات وجمالت البحث العلمي, يف �شوء الحتياجات احلالية وامل�شتقبلية للمجتمع, ومبا 
ي�شاهم يف حل م�شاكله وتطويره. ويتحقق هذا الهدف من خال حتقيق الأهداف الفرعية التالية:

مع  الفعالة  ال�شراكة  وتنمية  احلالية  امل�شاكل  وح�شر  وطموحاتها,  وامل�شتقبلية,  احلالية  اجلامعة  توجهات  حتديد     .1
خمتلف قطاعات املجتمع, ودعمها.

. ال�شعودية  اجلامعات  برامج  مع  البحثي  التكامل  حتقيق  على  العمل     .2

العلمي البحث  بعمادة  ال�شرتاتيجية  الأهداف   6  .  2
حتفيز اإنتاج البحوث الر�شينة. 1
حتقيق التكامل بن جميع اجلهات املعنية بالبحث العلمي يف اجلامعة. 2
تعزيز ال�شراكة بن اجلامعة واملجتمع وقطاعات ال�شناعة. 3
تعزيز  ال�شراكة العاملية والتعاون الدويل يف البحث العلمي. 4
توفر بيئة بحثية للكفاءات املتميزة. 5
تفعيل مفهوم النزاهة البحثية. 6
و�شع موؤ�شرات لقيا�ص وتقومي الن�شاط البحثي وامل�شاهمة بالتخطيط امل�شتقبلي. 7
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رفع م�شتوى جودة اأبحاث الكليات. وتعزيز الأداء البحثي يف اجلامعة. 8
حتقيق قدر منا�شب من املوارد املالية للبحث العلمي. 9

حتقيق احل�شور عرب ن�شر املعلومات البحثية. 10
تطوير تنظيم اإداري وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي مبا يحقق الكفاءة والفاعلية. 11
ت�شجيع الأبحاث يف املجالت امللبية لاحتياجات الوطنية. 12
زيادة الن�شر العلمي والإنتاج املعريف كماً وكيفاً وحت�شن جودته. 13
تطوير ومتويل برامج البحث يف اجلامعة. 14
تطوير املوارد الب�شرية باجلامعة وتعزيزها للرقي مبخرجات البحث العلمي. 15

 2 - 2     الأهداف ال�شرتاتيجية بعمادة البحث العلمي

w w w. u q u . e d u . s a / d s r

D S R . U Q U

تحفيز إنتاج
 البحوث الرصينة

تعزيز الشراكة
 بين الجامعة 

واملجتمع  وقطاعات 
الصناعة

تحقيق
 التكامل بين جميع

 الجهات املعنية
 بالبحث العلمي

 يف الجامعة

تشجيع
 األبحاث يف

 املجاالت امللبية
 لالحتياجات 

الوطنية

زيادة النشر
 العلمي واإلنتاج 

املعريف كمًا وكيفًا 
وتحسين جودته

رفع مستوى
 جودة أبحاث

 الكليات ، وتعزيز
 األداء البحثي يف

 الجامعة

تعزيز الشراكة
 العاملية والتعاون

 الدولي يف
 البحث العلمي

تطوير وتمويل
 برامج البحث 

يف الجامعة

تفعيل مفهوم
 النزاهة البحثية

توفير بيئة 
بحثية للكفاءات

 املتميزة

تحقيق قدر
مناسب من املوارد

 املالية للبحث 
العلمي

تحقيق الحضور
 عبر نشر املعلومات

 البحثية

وضع مؤشرات
 لقياس وتقويم النشاط
 البحثي واملساهمة 
بالتخطيط املستقبلي

تطوير تنظيم
 إداري وقواعد تنفيذية
 داعمة للبحث العلمي 

بما يحقق
 الكفاءة والفاعلية

تطوير املوارد
 البشرية بالجامعة
 وتعزيزها للرقي 

بمخرجات
 البحث العلمي

أهداف
 عمادة البحث 

العلمي
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العلمي البحث  عمادة  �كالت   7  .  2

العلمي البحث  عمادة  وكالت    1  -  2

ا�شم الوكالةم

وكالة ال�شوؤون املالية والإدارية1

وكالة املنح وامل�شاريع البحثية2

وكالة �شوؤون املجموعات واملراكز البحثية3

وكالة الكرا�شي البحثية4

وكالة املعلومات والن�شر5

وكالة فرع الطالبات6

وكالة اجلودة والتطوير والعتماد الأكادميي7
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العلمي البحث  عمادة  يف  التطور   مراحل   8  -  2

 2 - 3     مراحل التطور يف عمادة البحث العلمي

البحثية امل�شاريع  لتمويل  الهرمي  الت�شل�شل   9  -  2

 2 - 4     الت�شل�شل الهرمي لتمويل امل�شاريع البحثية

w w w. u q u . e d u . s a / d s r

D S R . U Q U

مرحلة النضج مرحلة اإلتاحةمرحلة النمو مرحلة البناء

مراحل التطور يف عمادة البحث العلمي

1234

مؤشرات األداء

املخرجات البحثية قبول 
املقترحات البحثية

الهيكل التنظيمي

املوارد البشرية

التجهيزات املكانية

املوارد املالية

النظام االلكتروني

التجهيزات املركزية

املوارد املالية
قبول مقترحات 
املجاميع البحثية

قبول مقترحات 
املراكز البحثية

قبول مقترحات 
الكراسي البحثية

املرجعية العلمية

الجوائز البحثية

القواعد املنظمة
للمراكز البحثية

القواعد املنظمة
للمجاميع البحثية

القواعد املنظمة
للبرامج البحثية

القواعد املنظمة
للكراسي البحثية

رضى املستفيدين

التقديم الحوكمة 
وتعريف السياسات تخطيط املوارد

 •

 •

 •
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 2 - 5     الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام 1435 - 1436 هـ
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 2 - 6     الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام 1436 - 1437 هـ
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13 الهيكل التف�شيلي لعمادة البحث العلمي لعام 1436 - 1437 هـ.  12 - 2 

 2 - 7     الهيكل التف�شيلي لعمادة البحث العلمي لعام 1435 - 1436 هـ
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هـ  1436 لعام  العلمي  البحث  عمادة  من�شوبو   13  .  2

القرى اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عميد       1  .  13  .  2

القرى  اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  وكاء       2  .  13  .  2

عميد البحث العلمي بجامعة اأم القرى

�شعادة الدكتور في�شل بن اأحمد العالف
اأ�شتاذ الوراثة و الطب اجلزيئي امل�شارك

dsrdean@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع 
البحثية

�شعادة الدكتور با�شم بن يو�شف الكاظمي
اأ�شتاذ علوم احلا�شب امل�شارك 

1436/1/27هـ
dsrvpg@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات 
واملراكز البحثية

�شعادة الدكتور عبد الرحمن بن غالب الأهدل
اأ�شتاذ الهند�شة الكهربائية امل�شاعد

1436/2/24هـ
dsrvrg@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�شي البحثية
�شعادة الدكتور �شهيل بن �شامل احلربي

اأ�شتاذ املناهج وطرق التدري�ص امل�شارك
1436/11/25هـ

dsrvsc@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر

�شعادة الدكتور عبد اهلل بن عمر باز
اأ�شتاذ ت�شميم الأنظمة احلا�شوبية امل�شاعد 

1436/1/27هـ
dsrvit@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي  لل�شوؤون املالية والإدارية
�شعادة الدكتور حممد بن ح�شن خمتار

اأ�شتاذ الكيمياء احليوية امل�شاعد
1436/5/7هـ

dsrvfa@uqu.edu.sa
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القرى اأم  بجامعة  العلمي  البحث  مراكزعمادة  مديرو        3  .  13  .  2

مدير مركز بحوث اللغة العربية واآدابها

�شعادة الدكتور �شعيد بن حممد القرين
اأ�شتاذ اللغة العربية والنحو وال�شرف امل�شاعد

1436/7/15هـ
rcal@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم الإجتماعية

�شعادة الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن 

املح�شار
اأ�شتاذ املكتبات واملعلومات امل�شاعد

1437/2/18هـ
rcss@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث الدرا�شات الإ�شامية 

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور فهد بن 
عبداهلل العريني

اأ�شتاذ ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية
1435/2/1هـ

rcis@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث التعليم الإ�شامي

�شعادة الدكتور جمعان بن عبد القادر الزهراين
اأ�شتاذ علم املعلومات امل�شاعد

1434/4/21هـ
rcii@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم ال�شيدلية

�شعادة الدكتور �شعود بن �شامل با�زير
اأ�شتاذ الكيمياء ال�شيدلية امل�شاعد

1436/11/25ه
 rcps@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم التطبيقية

�شعادة الدكتور معتز بن ها�شم مراد
اأ�شتاذ الكيمياء الفيزيائية امل�شاعد

1436/7/21هـ

rcas@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث الطب والعلوم الطبية

�شعادة الدكتور حممد بن ح�شن خمتار
اأ�شتاذ الكيمياء احليوية امل�شاعد

1437/2/28هـ
rcms@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية

�شعادة الدكتور حممد بن معي�ض الوذيناين
اأ�شتاذ الإدارة الرتبوية والتخطيط امل�شارك

1435/2/27هـ
rcep@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية

�شعادة الدكتور اأكرم بن عمر نور
اأ�شتاذ هند�شة النقل واملرور وتخطيط النقل العام 

امل�شاعد
1437/1/30ه

rces@uqu.edu.sa



16

القرى اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  وكيات       4  .13  .  2

وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
�شعادة الدكتورة نعيمة بنت حامد ياركندي

اأ�شتاذ الكيمياء غر الع�شوية امل�شارك
1436/5/7هـ

dsrvfm@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية واآدابها 
وامل�شرفة على منحة موؤلف

�شعادة الدكتورة مرمي بنت عبد الهادي 
القحطاين

اأ�شتاذ الأدب العربي القدمي امل�شارك
1436/10/14هـ

dsrdal@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الرتبوية 
والنف�شية

�شعادة الدكتورة ديانا بنت فهمي حماد
اأ�شتاذ القيا�ص والتقومي النف�شي والرتبوي 

امل�شاعد
1437/1/30ه

dsrdep@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم التطبيقية وامل�شرفة 
على برنامج واعدة

�شعادة الدكتورة هنادي بنت اأحمد كتوعة
اأ�شتاذ الكيمياء احليوية امل�شاعد

1436/5/7هـ
dsrdas@uqu.edu.sa

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير واجلودة 
والعتماد الأكادميي

�شعادة الدكتورة هنادي بنت حممد بحريي
اأ�شتاذ الباغة والنقد امل�شارك

1436/11/17هـ
dsrvqa@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث الدرا�شات الإ�شامية 
وامل�شرفة على برنامج منح طالبات الدرا�شات العليا

�شعادة الدكتورة عائ�شة بنت حممد احلربي
اأ�شتاذ احلديث وعلومه امل�شاعد

1436/11/18هـ
dsrisrc@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية 
وامل�شرفة على مكتب التن�شيق واملتابعة ملدينة امللك 

عبد العزيز للعلوم والتقنية 
�شعادة الدكتورة نورة بنت �شالح فار�قي

اأ�شتاذ علوم احلا�شب الآيل امل�شاعد
 1436/5/7هـ

dsrdes@uqu.edu.sa
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القرى اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  م�شت�شارو   5  .13  .  2

م�شت�شار بوكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املراكز 
واملجموعات البحثية 

�شعادة الدكتور حممد بن حلمي املتويل املر�شي
اأ�شتاذ التنوع البيولوجي واحلفاظ على النباتات 

الربية امل�شارك
mhmorsy@uqu.edu.sa

م�شت�شار مبركز بحوث العلوم ال�شيدلية بعمادة 
البحث العلمي 

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد بن فوزي 
رم�شان ح�شانني

اأ�شتاذ الكيمياء احليوية
mhassanien@uqu.edu.sa

م�شت�شار لوحدة التن�شيق واملتابعة للم�شروعات 
املدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

بعمادة البحث العلمي
�شعادة الدكتور ه�شام بن فار�ق التهامي عرابي

اأ�شتاذ التكنولوجيا احليوية والبيولوجيا اجلزيئية 
امل�شاعد

dsrdeg@uqu.edu.sa

م�شت�شار بوكالة املنح وامل�شاريع البحثية بعمادة 
البحث العلمي

�شعادة الدكتور علي بن ح�شن حممد اأمني
اأ�شتاذ بيولوجيا اخللية والأن�شجة والوراثة امل�شاعد

dsrdig@uqu.edu.sa

م�شت�شار مبركز بحوث اللغة العربية واآدابها 
بعمادة البحث العلمي 

�شعادة الدكتور عبد النا�شر بن بدري 
اأمني علي

الأدب والنقد احلديث 
abaly@uqu.edu.sa

م�شت�شار مبركز بحوث الطب والعلوم الطبية 
بعمادة البحث العلمي 

�شعادة الأ�شتاذ الدكتور حممد ه�شام 
بن حممد حمفوظ بدران

اأ�شتاذ الكيمياء احليوية الطبية  
mmbadran@uqu.edu.sa
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البحثية املراكز  مع  متعاونون  اأع�شاء        6  .  13.  2

القرى  اأم  بجامعة  العلمي  البحث  لعمادة  الإدارية  املنظومة       7  .13  .  2

امل�شرف على مطوري الأنظمة املعلوماتية بوكالة 
عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر

�شعادة الدكتور ال�شيد بن فوؤاد ح�شن 
ر�شوان

اأ�شتاذ الذكاء ال�شطناعي امل�شاعد
efradwan@uqu.edu.sa

مدير اإدارة عمادة البحث العلمي
�شعادة املهند�ض رعد بن �شالح يون�ض فلمبان

مهند�ص معماري
rsflimban@uqu.edu.sa

مدير الإدارة املالية لعمادة البحث العلمي
الأ�شتاذ م�شلط بن زايد اآل جمحود

mzmughad@uqu.edu.sa

مطور الأنظمة املعلوماتية بوكالة عمادة البحث 
العلمي للمعلومات والن�شر 

الأ�شتاذ اأحمد بن اإبراهيم �شرف
حما�شر الذكاء ال�شطناعي 

aisharaf@uqu.edu.sa

مطور الأنظمة املعلوماتية بوكالة عمادة البحث 
العلمي للمعلومات والن�شر 

الأ�شتاذ عبد الغفار بن حممد الهادي
حما�شر نظم املعلومات وهند�شة الربجميات

amemohammed@uqu.edu.sa

مدير مكتب عميد البحث العلمي 
املهند�ض عالء بن حممد جمال

amjamal@uqu.edu.sa

م�شوؤول الدعم الفني و الإداري 
املهند�ض عثمان بن عبدالرحمن حبيب اهلل

oahabiballah@uqu.edu.sa



19 الت�شالت الإدارية و الأر�شفة
الأ�شتاذ ه�شام بن حممد علي فتيني

hmfateny@uqu.edu.sa

�شكرتر وكيل عمادة البحث العلمي اإدارة 
للكرا�شي العلمية

الأ�شتاذ عبد اهلل بن يحيى مني
aymanni@uqu.edu.sa

م�شوؤول الدعم الفني وامل�شاعدة لأنظمة العمادة 
املعلوماتية 

الأ�شتاذ �شعيد بن م�شاعد �شعيد الطلحي
حما�شر علوم احلا�شبات وتقنية املعلومات بعمادة 

البحث العلمي
smtalhi@uqu.edu.sa

�شكرتر وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز و 
املجموعات البحثية

الأ�شتاذ حميد بن حماد الدعدي
hhdadi@uqu.edu.sa

�شكرتر وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات 
والن�شر

الأ�شتاذ اإبراهيم بن حممد عابد احل�شني
imhasani@uqu.edu.sa

العاقات العامة و الإعام بعمادة البحث العلمي
الأ�شتاذ عالء بن عبدالإله املجلد

aamoglad@uqu.edu.sa

�شكرتر وكيل عمادة البحث العلمي للمنح 
وامل�شاريع البحثية

الأ�شتاذ علي بن عبداهلل الزهراين
aaalzhrani@uqu.edu.sa

القرى اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  مع  متعاونون  اإداريون      8  .13  .  2

امل�شرف على الإت�شات الإدارية بوحدة العلوم 
والتقنية

الأ�شتاذ ريان بن ر�شا ح�شني عطا�ض
rrhattas@uqu.edu.sa

�شكرتر مدير وحدة العلوم والتقنية
الأ�شتاذ عمر بن اأحمد ال�شهلي

oasehli@uqu.edu.sa
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�املوؤمترات �الند�ات  امللتقيات  يف  العلمي  البحث  عمادة  ح�شور   14  .  2

 2 - 2 اجلدول الزمني مل�شاركات عمادة البحث العلمي لعام 1435-1436هـ.

التاريخاليوماملكانالفعاليةم

املوؤمتر ال�شعودي الأول لدعم البحث 1
العلمي )التمويل والتحديات واحللول(

الريا�ص- املقر الرئي�شي ملدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية

-قاعة املوؤمترات, مبنى36

الأحد
الإثنن
الثاثاء

9-1/11/ 1436هـ املوافق
2-2014/11/4م

ور�شة عمل اخلطوات الأوىل للن�شر 2
العلمي يف اململكة

الريا�ص- املقر الرئي�شي ملدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية

-قاعة املوؤمترات, مبنى36
الثاثاء

1436/6/18هـ
املوافق

2015/4/7م

منتدى ال�شراكة املجتمعية يف جمال 3
البحث العلمي النزاهة العلمية

الريا�ص- جامعة الإمام حممد بن �شعود 
للموؤمترات �شلمان  امللك  –قاعة 

الثاثاء
الأربعاء
اخلمي�ص

16-1436/7/18هـ
املوافق

5-2015/5/7م

ملتقى البحث العلمي الأول لكلية 4
التمري�ص

مكة املكرمة - جامعة ام القرى قاعة )1(
الأربعاءمبنى الكليات ال�شحية مقر الطالبات

1436/8/9هـ
املوافق

2015/5/27م

5
برنامج يوم التخطيط ال�شرتاتيجي يف 
املوؤ�ش�شات اجلامعية وعاقتها باخلطة 

امل�شتقبلية للتعليم اجلامعي )اآفاق(

الرجال - قاعة امللك عبدالعزيز التاريخية
الأحدالن�شاء قاعة اجلوهرة بالزاهر

1436/8/13هـ
املوافق

2014/6/1م

ور�شة عمل اخلطة الوطنية الثانية 6
للعلوم والتقنية والبتكار )معرفة 2(

الريا�ص- املقر الرئي�شي ملدينة امللك عبد 
العزيز للعلوم والتقنية

-قاعة املوؤمترات, مبنى36
اخلمي�ص

1436/11/22هـ اخلمي�ص 
املوافق

2015/9/3م

املوؤمتر ال�شعودي الدويل الثاين للن�شر 7
الأحد- الريا�ص- جامعة امللك �شعودالعلمي

الثاثاء

28-12/30/ 1436هـ
املوافق

11-10/13/ 2015م

الربنامج التعريفي الثالث لتهيئة اأع�شاء 8
هيئة التدري�ص اجلدد

مكة املكرمة - جامعة اأم القرى- قاعة 
اجلوهرة

الأحد-
اخلمي�ص

28-12/30/ 1436هـ
و

1-1437/1/2هـ
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للكليات العلمي  البحث  عمادة  زيارات   15  .  2

 2 - 3     زيارات عمادة البحث العلمي للمعاهد و الكليات.

املكانالوقتتاريخ الإجتماعالزيارةم

معهد خادم احلرمن ال�شريفن لأبحاث 1
معهد خادم احلرمن ال�شريفن لأبحاث احلج والعمرة10�ص1436/4/12هاحلج والعمرة

كلية الرتبية- جامعة ام القرى- مكة املكرمة10 �ص1436/8/7هكلية الرتيية2

الثاثاءكلية العلوم التطبيقية3
كلية العلوم التطبيقية- جامعة اأم القرى- مكة الكرمة10 �ص1436/12/2هـ

 
العلمي البحث  �احة  ا�شدار     16  .2

ن�شرة ن�شف �شنوية ت�شدرها عمادة البحث العلمي اأ�شدرت يف 1 حمرم 1437هـ  /  14 اأكتوبر 2015 م؛ ال�شنة )1( العدد 
.)1(

اإدارة التحول كان لزاماً على العمادة تهيئة بيئة تكاملية  من اأجل حتقيق الروؤية اخلم�شية لعمادة البحث العلمي ومل�شاندة 
وتفاعلية ت�شمن و�شول اأخبار احلراك البحثي واملعريف جلميع اأع�شاء هيئة التدري�ص, وبهذا الق�شد بادرت العمادة بتاأ�شي�ص 
هذه الن�شرة الدورية ن�شف ال�شنوية )واحة البحث العلمي( ليتظلل فيها ذوي الهمم العالية من الباحثن من داخل اجلامعة 
وخارجها.  تاأتي هذه املبادرة لتواكب اإعادة تخطيط الهياكل واملوارد وتطوير الآليات والقواعد املنظمة لتنفيذ الأعمال مبا 

يزيد ال�شفافية مع الباحثن واملمولن وجميع اجلهات ذات العاقة.
لت�شفح ن�شرة واحة البحث العلمي الرجاء الطاع على الرابط التايل:

https://uqu.edu.sa/page/ar/93233022

العلمي البحث  بعمادة  الإت�شال  ��شائل     17  .2
dsrdean@uqu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين لعمادة البحث العلمي
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العلمي  للبحث  التن�شيقي  املجل�ص  • عقد 
بجامعة اأم القرى اجتماعه الأول يوم 

الإثنن املوافق )1436/3/1هـ(.

العليا  للدرا�شات  اجلامعة  وكيل  • كرم 
والبحث العلمي الطاب امل�شاركن يف 

امل�شاريع البحثية لكر�شيى الأمر خالد 

الفي�شل للع�شوائيات يوم الأربعاء املوافق 

)1436/3/9هـ(.

بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  • قدمت 
اأم القرى عر�شاً عن خططها التنفيذية 

للمرحلة القادمة يوم الإثنن املوافق 

)1436/3/14هـ( .

ربيع األول

للكرا�شي  الإ�شرافية  اللجنة  • عقدت 
العلمية اجتماعها الأول لهذا العام يوم  

اخلمي�ص املوافق )1436/1/6هـ (.
العلمي  البحث  عمادة  عميد  • ح�شور 

والوفد املرافق له املوؤمتر ال�شعودي 
الأول لدعم البحث العلمي للتمويل 

والتحديات واحللول من يوم الأحد اإىل 
يوم الثاثاء املوافق 

)9-1436/1/11هـ(.
عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  كر�شي  • م�شاركة 

العزيز للقراآن الكرمي بجامعة اأم القرى 
يف امللتقى التن�شيقي لكرا�شي امللك عبد 
اهلل للقراآن بجامعة الإمام يوم ال�شبت 

املوافق )1436/1/22هـ(.

محرم

3. األحداث  والفعاليات 
3 . 1      الجدول الزمني لفعاليات عمادة البحث العلمي لعام 1436 ه�
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الجدول الزمني لفعاليات عمادة البحث العلمي لعام 1436 ه�

معر�ص  يف  القرى  اأم  جامعة  • م�شاركة  
الكتاب بتون�ص يوم الإثنن املوافق 

)1436/6/11هـ(. 
اخلمي�ص  يوم  التخ�ش�شات  �شجرة  • اإن�شاء 

املوافق  )1436/6/13هـ(.
�شابك  مع  املدعوم  العلمي  البحث  • تفعيل 

و مدير جامعة اأم القرى بالإنابة يوم 
الإثنن املوافق )1436/6/17هـ(.

البحث  عمادة  من  عمل  فريق  • ح�شور 
العلمي لور�شة عمل )اخلطوات امل�شتقبلية 

للن�شر العلمي يف اململكة( املنعقدة
مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم 

والتقنية بالريا�ص يوم الثاثاء املوافق 
)1436/6/18هـ(.

القرى  اأم  جامعة  مدير  معايل  • تد�شن 
نظام اإدارة املنح البحثية لربامج ) رائد - 

واعدة - باحث ( بعمادة البحث العلمي يوم 
الإثنن املوافق )6/24/ 1436هـ(. 

عمل  ور�شة  العلمي  البحث  عمادة  • تعقد 
لعدد ) 250( باحث وباحثة من اجلامعة 

حول اإعداد املقرتحات   البحثية و�شياغتها 
     يوم الأربعاء املوافق )1436/6/26هـ 

.)

جماد الثاني

ال�شت�شارية  الهيئة  • قررت 
ا�شتمرارية دعم  كر�شي امللك �شلمان 
بن عبدالعزيز لدار�شات تاريخ مكة 

املكرمة بجامعة اأم القرى يوم الثاثاء 
املوافق)1436/5/5هـ(.

والإعام  الثقافة  وزير  نائب  • ي�شيد 
مب�شاركة جامعة اأم القرى يف معر�ص 
الريا�ص الدويل يوم الثاثاء املوافق 

)1436/5/19هـ(.
ور�شة  العلمي  البحث  عمادة  • تعقد 

التهيئة والتجريب املبدئي لنظام اإدارة 
املنح البحثية يوم الأربعاء املوافق 

)1436/5/20هـ(.
الجتماعية  التوا�شل  �شبكات  • تد�شن 

لعمادة البحث العلمي يوم ال�شبت املوافق 
)1436/5/23هـ(.

موؤمتر  يف  الزايدي  كر�شي  • م�شاركة 
الختافات يف طب الأمرا�ص 

الروماتيزمية واملناعة الذاتية املنعقد يف 
مدينة �شورينتو الإيطالية يوم الثاثاء 

املوافق )1436/5/28هـ(. 

جماد األول

معر�ص  يف  القرى  اأم  جامعة  • م�شاركة 
القاهرة الدويل للكتاب يف دورته 

ال�شاد�شة والأربعن يف يوم اخلمي�ص 
املوافق)1436/4/9هـ(.

اخلطة  العلمي  البحث  عمادة  • مناق�شة 
التنفيذية وال�شراكة املاأمولة مع معهد خادم 
احلرمن ال�شريفن لأبحاث احلج والعمرة 

يوم الأحد املوافق)1436/4/12هـ(.
ال�شت�شارية  اللجنة  الأول  اجتماعها  • تعقد 

لكر�شي املعلم حممد بن لدن لاإبداع 
وريادة الأعمال يوم الأحد املوافق 

)1436/4/12هـ(.
الأثنن  يوم  العلمي  البحث  بعمادة   • التعريف 

املوافق  )1436/4/20هـ(.
الدار  معر�ص  يف  القرى  اأم  جامعة  • م�شاركة 

البي�شاء للكتاب يوم الأحد املوافق)26 
/1436/4هـ(.

لتطوير  الفي�شل  خالد  الأمر  • كر�شي 
املناطق الع�شوائية بجامعة اأم القرى ينظم 

املوؤمتر الدويل الأول لتطوير املناطق 
الع�شوائية مبكة املكرمة للعام القادم يف يوم 

الأحد املوافق)1436/4/26هـ(.
الجتماعات  من  عدد  النماذج  جلنة  • عقدت 

لإعداد النماذج اخلا�شة باملنح البحثية 
الداخلية من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�ص   

       )26-30 /1436/4هـ(.

ربيع الثاني
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عمل  ور�شة  العلمي  البحث  عمادة  • عقدت 
للتعريف بربنامج املنح الداخلية واآليات 

التقدمي عليها  يف فرع اجلامعة بالقنفذة يوم 
الأربعاء املوافق )1436/8/2هـ(.

على  اجلامعة  مدير  معايل  • اطلع 
اإجنازات كر�شي الزايدي لأمرا�ص 

املفا�شل و الروماتيزم يوم اجلمعة املوافق 
)1436/8/4هـ( • ا�شتلم الأمر خالد 

الفي�شل املجموعة الأوىل من اإ�شدارات كر�شي 
امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ مكة املكرمة يوم 

الأحد املوافق )1436/8/6هـ(.
تعريفياً  لقاء  العلمي  البحث  عمادة  • عقدت 

بربامج يف كلية الرتبية يوم الإثنن املوافق 
)7 /1436/8هـ(.

والوفد  العلمي  البحث  عمادة  عميد  • زار 
املرافق له الهيئة ال�شعودية للموا�شفات 
واملقايي�ص واجلودة ومركز امللك في�شل 

للبحوث والدرا�شات الإ�شامية يوم الإثنن 
املوافق )1436/8/14هـ(.

من  �شل�شلة  العلمي  البحث  عمادة  • عقدت 
اللقاءات وور�ص العمل املتكاملة لدعم التقدمي 

على املنح البحثية بجامعة اأم القرى من يوم 
الأربعاء املوافق )1436/5/20هـ( حتى يوم 

الثاثاء املوافق )1436/8/8هـ(.
الفني    الدعم  العلمي  البحث  عمادة  • وفرت 

    والتقني للتقدمي على نظام اإدارة املنح البحثية  
        يوم الإثنن املوافق )1436/7/8هـ( حتى يوم 

              الثاثاء املوافق )1436/8/8هـ(.

شعبان

معر�ص  يف  العلمي  البحث  عمادة  • �شاركت 
ماليزيا الدويل للكتاب يوم الإثنن املوافق 

)1436/7/8هـ(.
اأثرت  عمل  بورقتي  القرى  اأم  جامعة  • �شاركت 

منتدى ال�شراكة املجتمعية الرابع يف جمال 
البحث العلمي ) النزاهة العلمية ( يف يومي 

الثاثاء و الأربعاء )16-1436/7/17هـ(.
معر�ص  يف  بفاعلية  القرى  اأم  جامعة  • �شاركت 

جنيف الدويل للكتاب يف يوم اخلمي�ص املوافق 
)1436/7/18هـ(.

القرى  اأم  جامعة  مدير  معايل  • د�شن 
املجموعة الأوىل من اإ�شدارات كر�شي امللك 
�شلمان لدرا�شات تاريخ مكة املكرمة يف يوم 

الإثنن املوافق )1436/7/22هـ(.
القراآين  امللتقى  القرى  اأم  جامعة  • نظمت 

الثالث ) هذا هدى ( بال�شراكة بن كلية 
الدعوة واأ�شول الدين وكر�شي امللك عبد 

اهلل بن عبد العزيز للقراآن الكرمي يف يومي 
الأربعاء و اخلمي�ص )24-1436/7/25هـ(.
اخلدمات  عقد  العلمي  البحث  عمادة  • اأمتت 
العلمية مع جمموعة نيت�شر ماكميان يف يوم 

الأحد املوافق )1436/7/28هـ(.

رجب
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لكلية  العلمي  البحث  عمادة  • زارت 

العلوم التطبيقية يف يوم الثاثاء 

املوافق )1436/12/2هـ(.

بورقة  القرى  اأم  جامعة  • �شاركت 

عمل يف املوؤمتر ال�شعودي الدويل 

الثاين للن�شر العلمي من يوم 

الأحد حتى يوم الثاثاء )28-

1436/12/30هـ(.

البحث  عمادة  من  فريق  • ح�شر 

العلمي �شرح تقنيات امليكرو�شكوب 

الإلكرتوين بكلية الطب يف يوم الأحد 

املوافق )1436/12/28هـ(.

ذو الحجة

للمجل�ص  الأ�شبوعية  اجلل�شات  • بداأت 

التن�شيقي للمراكز البحثية بعمادة 

البحث العلمي يف يوم الإثنن املوافق 

)1436/11/9هـ(.

اجلامعة  مدير  معايل  • د�شن 

الإ�شدار الثاين لكر�شي 

الرب يف يوم الإثنن املوافق 

)1436/11/16هـ(.

العلمي  البحث  عمادة  عميد  • �شارك 

والوفد املرافق له يف ور�شة عمل 

اخلطة الوطنية الثانية للعلوم 

والتقنية والبتكار )معرفة 2( يف يوم 

الأحد املوافق )1436/11/22هـ(.

ذو القعدة
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ملخص احصائيات برامج   .4
المنح الداخلية بعمادة 

البحث العلمي لعام 1436ه�
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ملخص إحصائيات برامج المنح الداخلية بعمادة البحث العلمي لعام 1436ه�  .4

 4 - 1   ن�شب اأعداد املقرتحات املقدمة ح�شب الربامج من اإجمايل عدد التقدميات )284 مقرتح(.

 4 - 2    اأعداد املقرتحات املقدمة ح�شب الربامج من اإجمايل عدد التقدميات )284 مقرتح(.
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 4 - 3      الن�شب التي �شجلتها املقرتحات املقدمة ح�شب املجال التخ�ش�شي من الإجمايل الكلي )284 مقرتح(.
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 4 - 4      ن�شب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات )284 مقرتح(.
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 4 - 5      اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ص املتقدمن ببحث واحد اأو اأكرث )كباحث رئي�ص( ح�شب الكليات واملعاهد التخ�ش�شية.



35

 4 - 6    اإح�شائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي 1434 و1435هـ. اعتمد متويـل 
اأن  البيانـات   �شـعودي, وتو�شـح  ريـال  الإجمالــي )12.141.407(  التمويـل  بلـغ  البحوث؛حيـث  )ثاثن( م�شـروع فـي خمتلف 
البحوث الكبرة والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها )9وت�شمل 8 للباحثن و 1 للباحثات( هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة )9.986.647( 
ريـال �شـعودي وبن�شبة مئوية من الإجمايل )82٪( على الرغم من اأنها اأقل عددا مقارنة بالبحوث املحدودة والتي بلـغ عـدد 
امل�شـاريع املمولـة بها )13وت�شمل 10 للباحثن و3 للباحثات( دعمـا بتكلفـة )1.786.260( ريـال �شـعودي وبن�شبة مئوية )٪15( 

يليـها بحوث طاب الدرا�شات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها )8 وت�شمل 1 للباحثن و 7 للباحثات ( وبن�شبة مئوية )٪3(.
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 4 -  7    اإح�شائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شـب الكليـات  الأكادمييـة امل�شـاركة 
الإجمايل  التمويـل  بلـغ  حيـث  البحوث,  خمتلف  فـي  بحثياً  م�شـروعاً  )ثاثن(  متويـل  1435.اعتمد  و   1434 لعامي 
)12.141.407(  ريـال �شـعودي, وتو�شـح البيانـات ت�شـدر كليـة الطب حيث بلـغ عدد امل�شـاريع املمولة ) ثاثة(  م�شـاريع  
بتكلفـة ) 3.356.670 )ريـال �شـعودي , متثـل ٪27 مـن اإجمايل قيمـة التمويـل يليهـا كليـة العلوم التطبيقية والـذي بلـغ 

عـدد م�شـاريعها (ثاثة ع�شر) م�شـروعاً بتكلفـة ( 2.649.847 ) ريـال �شـعودي متثـل 22٪ مـن اإجمايل قيمـة التمويـل.



37

 4 - 8      اإح�شائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شب عدد الباحثن يف عامي 1434 و1435 ه.

 4 - 9    اإح�شائية الدعم الفني.
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وكالة عمادة البحث   .5
العلمي للشؤون المالية 

واإلدارية
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وكالة عمادة البحث العلمي للشؤون المالية واإلدارية  .5

�الإدارية املالية  لل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كيل  كلمة   1  .  5
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم, وال�شاة وال�شام على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلن:

فاإين اأدعو اهلل القدير اجلليل اأن يوفقنا, واأن يعيننا للتغلب على التحديات واملعوقات كافة, كي نحقق روؤية اجلامعة والعمادة, 
واأن يكون لوكالة ال�شوؤون املالية والإدارية دور نوعي وبناء من �شمن منظومة فاعلة, فالو�شول للقمة ع�شر واملحافظة على 

القمة اأع�شر.
وعمادة البحث العلمي اأحد اأهم اجلهات باجلامعة املعنية مبجالت البحث العلمي والن�شر الدويل والتاأليف, وهذه الوكالة 
البحثية  وامل�شاريع  الربامج  لتفعيل  فعال  دور  للوكالة  يكون  اأن  ونتمنى  رائدة  بحثية  لبيئة  اأ�شا�ص  التنفيذية  فروعها  اأحد 

الأ�شيلة عالية اجلودة.
اأعملها  العمادة لتاأمن تنفيذ  املتعينن بالعمادة على وكالت  املكلفن واملن�شوبن  الوكالة قد بداأت بتوزيع املوظفن  وكانت 
�شوؤون  اأما  والأر�شيف  وال�شادر  بالوارد  تهتم  التي  الإدارية  الت�شالت  اإجراءات  بها  مناط  والإدارية  املالية  ال�شوؤون  فوكالة 
املن�شوبن في�شري العمل فيها لإن�شاء ملف اإلكرتوين وورقي جلميع املن�شوبن من موظفن ومتعينن ومكلفن ومتعاونن, 
اأما  اجلامعة  وقواعد  اأنظمة  ح�شب  للعمل  جاهزة  امل�شرتيات  فاإن  وكذلك  للتعين  املطلوبة  املوا�شفات  و�شع  يف  وامل�شاهمة 
اآلية  لو�شع  باجلامعة  خارجها  الأخرى  واجلهات  العمادة  بداخل  املعنية  الوكالت  مع  اجتماعات  فهناك  واملالية  املحا�شبة 

لاإجراءات ومن ثم اإمتام الأعمال.
بالإ�شافة اإىل ما�شبق فاإن الوكالة ت�شعى اإىل اإقامة لقاءات متعددة مع باحثن متميزين ون�شطن يف جمالت خمتلفة, لأخذ 
البحثية  املعامل  لإكمال جتهيزات  امل�شتقبلية  النظرة  العلمي من خال  البحث  اجلامعة يف  احتياجات  تغطية  اآرائهم حول 

املركزية ال�شاملة التي توفر بيئة عمل متطورة حتفز اإنتاج القت�شاد املعريف .
اإىل  للو�شول  وذلك  باجلامعة,  امل�شتفيدين  جلميع  بالإجراءات  للتعريف  تهدف  خمتلفة  عمل  ور�ص  اإقامة  الوكالة  وتعتزم 

الرقي واجلودة يف التعامات املالية والإدارية.

�كيل عمادة البحث العلمي لل�شوؤ�ن املالية �الإدارية

الدكتور حممد بن ح�شن خمتار

اأ�شتاذ الكيمياء احليوية امل�شاعد
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�الإدارية املالية  لل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  ن�شاأة   2  .  5

اأُن�شاأت وكالة عمادة البحث العلمي لل�شوؤون املالية والإدارية والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم 4360061560 
وتاريخ 1436/05/05هـ. وهي اإحدى الوكالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �شمن هيكلتها الإدارية. 

�الإدارية املالية  لل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام   3  .  5
املوظفن: واحتياجات  امليزانية  ور�شد  املالية,  بال�شوؤون  املتعلقة  الأعمال  تنفيذ  على  الإ�شراف   .1

اإعداد م�شتندات ال�شرف, قيد امل�شتندات املالية يف ال�شجات والدفاتر املحا�شبية, طلب �شرف العهد, ومتابعة ت�شديدها ح�شب الأنظمة واللوائح 
املالية, اإعداد ميزانية العمادة  بالتن�شيق مع الوحدات الإدارية يف اجلامعة و متابعة تنفيذها, اإعداد املناق�شات مل�شاريع العمادة و ومتابعتها. 

الإدارية: والإت�شالت  واملناق�شات,  والعقود,  الإدارية,  بال�شوؤون  املتعلقة  الأعمال  على  الإ�شراف   .2
القيام بالإجراءات الإدارية ملوظفي العمادة واملتعاونن معها, اإعداد برامج تدريبية للموظفن, ح�شر احتياجات العمادة  من 
وال�شادرة  الواردة  املعامات  ا�شتقبال  بالباحثن,  الإجراءات اخلا�شة  تنفيذ  والعمل على توفرها نظاميا,  الب�شرية  القوى 

والربيد وا�شتكمال اإجراءات القيد والت�شليم.

 5 - 1    مهام وكالة عمادة البحث العلمي لل�شوؤون املالية والإدارية.

�الإدارية املالية  لل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الت�شال  ��شائل    4  .  5
dsrvfa@uqu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي لل�شوؤون املالية والإدارية
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وكالة عمادة البحث   .6
العلمي للمنح والمشاريع 

البحثية



44



45
6.       وكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  �كيل  كلمة    1  .  6
احلمد هلل رب العاملن, وال�شاة وال�شام على املبعوث رحمة للعاملن �شيدنا حممد, وعلى اآله, و�شحبه, والتابعن باإح�شان 

اإىل يوم الدين وبعد:
ففي ع�شر يو�شف باأنه زمن تت�شارع فيه الإجنازات العلمية, وتت�شابق فيه الأمم لبناء اقت�شاديات املعرفة, وتطوير قدراتها 
الب�شرية القائمة عليها, فاإن البيئة اجلامعية تعد مبثابة نواة املعرفة الرئي�شية يف اأي جمتمع, والتي من خالها تبنى ركائز 
قد  البحثية  وامل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  وكالة  فاإن  املنطلق  هذا  ومن  الأمم.  بن  والرقي  والتطور,  املعريف,  القت�شاد 
عدد  ا�شتحداث  عنها  نتج  تنفيذية  م�شاريع  اإىل  ال�شرتاتيجية  العلمي  البحث  عمادة  خطط  برتجمة  تاأ�شي�شها  منذ  قامت 
الوطني,  املعريف  القت�شاد  النهائية  تدعم يف حم�شلتها  متكاملة  بحثية  بيئة  بناء  للم�شاهمة يف  الداخلية,  املنح  برامج  من 
والتوجه القومي, مبا ي�شمن توفر الدعم الازم لأع�شاء هيئة التدري�ص باجلامعة, وبالأخ�ص حديثي التخرج, وع�شوات 
هيئة التدري�ص لت�شجيعهم على ممار�شة الن�شاط البحثي باحرتافية عالية, وفق نظم قيا�شية مقننة, كي يت�شنى لهم اإكمال 
الدرا�شات  طاب  ملنح  اإ�شافية  دعم  قنوات  ُخ�ش�شت  كما  ال�شرتاتيجية  العلمي  البحث  عمادة  خطط  وفق  البحثيه  امل�شرة 

العليا, وتاأليف الكتب يف �شتى املجالت ال�شرعية والأدبية والعلمية لأع�شاء هيئة التدري�ص يف جامعة اأم القرى.
وقد قامت الوكالة بف�شل اهلل تعاىل بعد وقت وجيز من تفعيلها بو�شع اللبنات الأ�شا�شية لربامج املنح الداخلية, والتي �شملت 
�شجرة متكاملة للتخ�ش�شات العلمية, مما يتيح للمتقدمن اختيار املجال الأن�شب لتقدمي مقرتحاتهم البحثية, بالإ�شافة اإىل 
لئحة القواعد احلاكمة املنظمة لعملية التقدمي واإدارة امل�شاريع البحثية, يف �شوء الائحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات 
ال�شعودية, كما عملت على ا�شتحداث جميع النماذج اخلا�شة بالتقدمي, وعقد عدد من ور�ص العمل للتعريف بالربامج, و�شرح 
األيات التقدمي على برامج املنح الداخلية, و�شروطه, اإ�شافة اإىل توفر ملفات م�شاعدة للمتقدمن, منها ما هو م�شور, ومنها 
البحثية ل يقت�شر فقط على ما ذكر, واإمنا  املنح وامل�شاريع  التقدمي ودور وكالة  ما هو ت�شجيل مرئي يو�شح كامل خطوات 
ي�شمل اإجراءات الفح�ص املبدئي للتاأكد من �شامة املقرتحات البحثية املقدمة من اأي نق�ص اأو ا�شتال قبل اإر�شالها للتحكيم 
اخلارجي, حيث اأُ�ش�شت قاعدة بيانات �شخمة ملحكمن دولين, ُتر�شل اإليهم جميع املقرتحات البحثية املجتازة للفح�ص املبدئي 
لتحكيمها كما تقوم الوكالة بالإ�شراف على جميع امل�شاريع التي ُقِبلت, ومتابعتها فنيا وماليا اإىل نهاية امل�شروع البحثي ول 
يقت�شر اإ�شراف الوكالة على م�شاريع برامج املنح الداخلية فقط, ولكن ميتد اأي�شا لي�شمل املنح اخلارجية واملتمثلة يف وحدة دعم 

البحوث املمولة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, بالإ�شافة اإىل وحدة دعم اأبحاث �شابك.
الداخلية  املنح  برامج  وامل�شرفات على  امل�شرفن  العلمي, خا�شة  البحث  نتاج جهود م�شرتكة من من�شوبي عمادة  كان  ذلك  كل 
واخلارجية لدى وكالة املنح وامل�شاريع البحثية, وبالتعاون مع نخبة متميزة من اأع�شاء هيئة التدري�ص يف خمتلف كليات اجلامعة.
�شائلن املوىل العزيز القدير اأن يعيننا وجميع القائمن على هذه الوكالة بتقدمي الأف�شل دوما,مبا ي�شمن حتقيق متطلبات 

احلراك البحثي الوطني, والتوجهات ال�شرتاتيجية يف جامعة اأم القرى.
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

د. با�شم بن يو�شف الكاظمي
اأ�شتاذ علوم احلا�شب امل�شارك



البحثية46 �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  ن�شاأة    2  .  6
اأُن�شاأت وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم 4360014026 

وتاريخ 1436/01/27هـ. وهي اإحدى الوكالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �شمن هيكلتها الإدارية. 

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  هدف    3  .  6
يف  ال�شرتاتيجية  والتوجهات  الوطني,  البحثي  احلراك  متطلبات  حتقيق  ي�شمن  مبا  واإتاحتها,  بحثية,  فر�ص  ا�شتحداث 

جامعة اأم القرى.

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  لوكالة  التنظيمي  الهيكل    4  .6

 6 - 1      الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.

وكيل العمادة للمنح وامل�شاريع 
البحثية

الإ�شراف على برامج املنح 
الداخلية فرع الطاب

الإ�شراف على برامج املنح 
الداخلية فرع الطالبات

الإ�شراف على برامج املنح 
اخلارجية فرع الطاب

الإ�شراف على برامج املنح 
اخلارجية فرع الطالبات

د . با�شم الكاظمي
dsrvpg@uqu.edu.sa

د . نورة فاروقي
dsrdes@uqu.edu.sa

د . ه�شام عرابي
hforaby@uqu.edu.sa

د . هنادي كتوعة
dsrdas@uqu.edu.sa

د. علي اأمن
ahamin@uqu.edu.sa
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البحثي الن�شاط  منو  منظومة   5  .6

 6 - 2     منظومة منو الن�شاط البحثي .

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام     6  .  6
الدولة. يف  القت�شادي  احلراك  مع  يتوافق  مبا  البحثية,  املجالت  ا�شت�شراف   .1

ومعايرها. البحثية,  الأن�شطة  جودة  باأ�ش�ص  والتعريف  اجلامعي,  الو�شط  يف  العلمي  البحث  ثقافة  ن�شر   .2
البحثية  امل�شاريع  بيئة  ال�شعودين لاندماج يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء وع�شوات  الوافدين اجلدد من  ا�شتقطاب   .3

باإتاحة فر�ص للتقدمي على مقرتحات بحثية.
التدري�ص. هيئة  وع�شوات  لأع�شاء  بحثية  مبقرتحات  التقدمي  فر�ص  اإتاحة   .4

الر�شينة. العلمية  الكتب  لرتجمة  التدري�ص  هيئة  وع�شوات  لأع�شاء  فر�ص  ا�شتحداث   .5
العليا. الدرا�شات  لطاب  بحثية  فر�ص  ا�شتحداث   .6

العلمية. املوؤمترات  يف  عمل  بورقة  العليا  الدرا�شات  وطاب  البكالوريو�ص  طاب  مل�شاركة  فر�ص  اإتاحة   .7
العلمي. للن�شر  التدري�ص  هيئة  وع�شوات  اأع�شاء  من  للباحثن  فر�ص  اإتاحة   .8

العلمية. واملراجع  الكتب  لتاأليف  فر�ص  ا�شتحداث   .9

w w w. u q u . e d u . s a / d s r

D S R . U Q U

منظومة نمو النشاط البحثي

طالب بكالوريسطالب دراسات عليااستاذ مساعداستاذ مشاركاستاذ

مرحلة تحديد 
املواضيع البحثية

مرحلة الحصول 
ىلع تمويل بحثي

اإلنجاز والنشر 
وتسجيل امللكيات الفكرية

مرحلة النمو واالعتراف 
داخليا باملجموعة البحثية

 مرحلة النضج البحثي واالعتراف 
الخارجي وإنتاج النماذج األولية

منح داخلية منح خارجية

منح
 سابك

برنامج 
باحث

برنامج
 رائد

برنامج
 مترجم

برنامج 
مؤلف

برنامج 
واعدة

برنامج 
ناشر

الخطة 
كاكستالوطنية

باحث ناجح 

مجموعة بحثية متخصصة

مركز ابتكار تقني 

برنامج مترجم
سفراء

برنامج
دارس
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تنجز. اأن  اإىل  ومالياً  فنيا  �شرها  ومتابعة  خارجياً  اأو  داخلياً  البحثية  امل�شاريع  تقدمي  على  الإ�شراف   .10
الن�شاط  لدعم  املتوفرة  الأدوات  من  لا�شتفادة  البحثية  امل�شاريع  كتابة  اآلية  على  تدريبية  عمل  ور�ص  اإقامة   .11

البحثي املوؤ�ش�شي.
امل�شاريع  ومطابقة  املبدئي  الفح�ص  على  وتطبيقها  البحثية  امل�شاريع  جودة  ت�شمن  قيا�شية  معاير  تعريف   .12

البحثية لل�شروط واملوا�شفات وقواعد ال�شتال والنتحال.
داخلياً لتمويلها  العلمية  اللجنة  من  واعتمادها  دولياً  البحثية  امل�شاريع  حتكيم   .13

البحثي احلراك  ودعم  الر�شينة  البحوث  لإجراء  اجلامعة  وخارج  داخل  من  الازمة  املايل  الدعم  قنوات  توفر   .14
اإىل تكوين  الباحثن على تكوين فرق عمل متميزة قادرة على اجراء بحوث يف جمالت متخ�ش�شة متهيدا  حث   .15

جمموعات ومراكز بحثية على املدى البعيد .

 6 - 3     مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية .

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الت�شال  ��شائل     7  .  6
dsrvpg@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

dsrdig@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين للم�شرف على برامج املنح الداخلية فرع الطاب
dsrdas@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين للم�شرفة على برامج املنح الداخلية فرع الطالبات
dsrdeg@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين للم�شرف على برامج املنح اخلارجية فرع الطاب

dsrdes@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين للم�شرفة على برامج املنح اخلارجية فرع الطالبات
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7.  المنح الداخلية بوكالة 
عمادة البحث العلمي للمنح 

والمشاريع البحثية
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7.  المنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الداخلية  املنح  عن  مقدمة    1  .  7
املعرفة, وتطوير قدراتها  اقت�شاديات  لبناء  الأمم  وتت�شابق فيه  العلمية,  الإجنازات  تت�شارع فيه  باأنه زمن  يف ع�شر يو�شف 
الب�شرية القائمة عليها, فاإن البيئة اجلامعية تعد مبثابة نواة املعرفة الرئي�شية يف اأي جمتمع, والتي من خالها تبنى ركائز 
اأم القرى قد و�شعت  القت�شاد املعريف, والتطور, والرقي بن الأمم, ومن هذا املنطلق؛ فاإن عمادة البحث العلمي بجامعة 
خطتها ال�شرتاتيجية, والتنفيذية لبناء بيئة بحثية متكاملة تدعم يف حم�شلتها النهائية القت�شاد املعريف الوطني, والتوجه 
القومي, وقد نتج عن هذه اخلطة الطموحة عدة خمرجات, كانت باكورتها : برامج املنح الداخلية , التي تهدف اإىل توفر 
نظم  وفق  عالية,  باحرتافية  البحثي  الن�شاط  ممار�شة  على  لت�شجيعهم  باجلامعة؛  التدري�ص  هيئة  لأع�شاء  الازم  الدعم 

قيا�شية مقننة.

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الداخلية  املنح  م�شارات    2  .  7
يبداأ دور وكالة املنح وامل�شاريع البحثية مع بداية التقدمي على املقرتحات البحثية, حيث تتابع عمليات اإدخال امللفات املطلوبة 
واإمتام الت�شليم, حتى و�شول املقرتح البحثي اإىل وحدة الإ�شراف على املنح الداخلية اإذ يقوم املخت�شون يف هذه الوحدة بعمل 
الفح�ص املبدئي للتاأكد من اكتمال حمتويات املقرتح البحثي امل�شتلم وخلوه من ن�شب ا�شتال عاليه تتجاوز %30 من كامل 
حمتوى املقرتح البحثي بعد ذلك ُتر�شل املقرتحات التي اجتازت الفح�ص املبدئي بنجاح اإىل التحكيم اخلارجي, الذي ُيقيم 
جودة املادة املقدمة يف املقرتح. ويف حال ح�شول املقرتح البحثي على درجة عالية يف نتيجة التحكيم اخلارجي ُيبلغ الباحث 
بقبول مقرتحه البحثي, ويتم توقيع العقد اإيذانا ببداأ امل�شروع. واملخططات اأدناه تو�شح �شل�شلة الإجراءات قبل احل�شول على 

الدعم املايل, و بعده.
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البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  بوكالة عمادة  التمويل  ما قبل احل�شول على  اإجراءات  1       خمطط   .2  .7

 7 -  1      خمطط اإجراءات ما قبل احل�شول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.

D S R . U Q U

استقبال
 املقترحات

 البحثية

تسجيل الدخول 
ىلع نظام إدارة 

املنح

البداية

النهاية

تعبئة بيانات 
املشروع واختيار 

التخصص

رفع امللفات

إضافة أعضاء 
الفريق البحثي

  تعريف
 مراحل ومهام

 املشروع

ربط األهداف
 باملراحل
 واملهام

ربط املهام
بفريق العمل

ربط املخرجات
باألهداف

تعريف ميزانية
املشروع

قاعدة بيانات
املحكمين

مراسلة
مين  املحكِّ

إرسال كامل 
املستندات للتحكيم 
وعقد اتفاقية حقوق 

امللكية

استقبال 
طلب التحكيم

املوافقة 
ىلع التحكيم

مراجعة
املقترح البحثي

إرسال
نتيجة التحكيم

استعراض 
نتائج التحكيم

لجنة مصغرة 

صرف
 مستحقات
املحكمين

إخطار 
الباحث الرئيس 
بالنتيجة النهائية

مصادقة 
وكيل الجامعة 
للدراسات العليا 
والبحث العلمي

يشترط الرد خالل 
أسبوع من تاريخ اإلرسال

يشترط الرد خالل 
٣ أسابيع من تاريخ 

اإلرسال

املحكموكيل عمادة البحث العلمي للمشاريع

يف حال التأخر
 يف التحكيم

متأخر 
يف الرد

رسالة 
تذكيرية

ــاحــث ــب ال
الــرئــيــس

 Grants Pre-Award
Processes

استقبال

قاعدة بيانات
املحكمين

يشترط الرد خالل 
أسبوع من تاريخ اإلرسال

طلب التحكيم

Grants Pre-Award
Processes
Grants Pre-AwardGrants Pre-Award
Processes يشترط الرد خالل 

أسبوع من تاريخ اإلرسال
Processes

مراسلة
مين  املحكِّ
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�امل�شاريع البحثية

 7 - 2       خمطط اإجراءات ما بعد احل�شول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.

D S R . U Q U

وكيل عمادة البحث الباحث الرئيس
العلمي للمشاريع

صرف امليزانيةاستالم ميزانية مصروفات املشروع

صرف املستحقات املالية ٧٥ ٪ من كامل امليزانيةبعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

رفع التقارير عن طريق البوابة اإللكترونية

متابعة سير املشروعرفع التقرير املالي والفني والفواتير

تم القبول

مقبول

تزامن وقت اإلنتهاء

إصدار شيك باملبلغ

بداية املشروع

نهاية املشروع

توقيع العقد بين
 الطرفين

إجراء
 التعديالت

 وإعادة
 اإلرسال

تدقيق 
الفواتير

صرف
 مستحقات 

الباحثين 

إستالم بقية 
املستحقات 
املالية ٢٥٪

املتبقية

إرسال التقرير 
الفني واملالي

للتحكيم

اخطار الباحث 
بالتعديل 
املطلوب

استالم ميزانية مصروفات املشروع

بعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

الباحث الرئيس

استالم ميزانية مصروفات املشروع

بعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

توقيع العقد بين
 الطرفين

وكيل عمادة البحث 
العلمي للمشاريع

استالم ميزانية مصروفات املشروع

بعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

بداية املشروع

 الطرفين الطرفين الطرفين
توقيع العقد بين

 الطرفين
توقيع العقد بين

 الطرفين الطرفين

بعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروعبعد مرور  سنة - سنتين  من بداية املشروع

Grants Post-Award Processes
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البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الداخلية  املنح  برامج       3  .  7

ا�شتحدثت عمادة البحث العلمي يف  املدة املدة احلالية ثاثة برامج رئي�شية للمنح الداخلية,  ا�شتهدف كل منها فئة معينة 
من اأع�شاء هيئة التدري�ص. �ُشميت  هذه الربامج: واعدة – وباحث – ورائد. وقد ُعِرَفت  ال�شوابط احلاكمة لهذه الربامج 

يف القواعد احلاكمة للمنح والبحوث الداخلية كما هو مو�شح يف مرفق اأ. وفيما يلي �شرح مف�شل للتعريف بهذه الربامج.

 7 - 3     برامج املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.

باحث برنامج   1  .  3  .  7
باحث برنامج  عن  نبذة   1  .  1  .  3  .  7

يهدف هذا الربنامج اإىل تقدمي الدعم املادي, وتوفر البيئة املنا�شبة, وامل�شجعة لبث روح املناف�شة, والتميز بن اأع�شاء هيئة 
التدري�ص, وامل�شاهمة يف رفع كفاءة البحث العلمي يف جامعة اأم القرى, والذي ي�شب يف حم�شلته النهائية يف دعم القت�شاد 
املعريف, وتلبية املتطلبات الجتماعية, وال�شناعية باململكة العربية ال�شعودية, وتهدف العمادة من وراء هذا الربنامج بالدرجة 
الأوىل اإىل فتح املجال للباحثن الأْكَفاء, وم�شاندتهم يف م�شرتهم البحثية مبا يعود على احلراك الثقايف, وال�شناعي بالنفع, 

والتمكن. اجلدول اأدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج.

 6 - 1    منح برنامج باحث.

برامج املنح الداخلية

ع�شوات هيئة
التدري�ص

اأع�شاء هيئة التدري�ص 
ال�شعودين اجلدد

طاب وطالبات 
الدرا�شات العليا

تاأليف الكتب واملراجع 
العلمية اأع�شاء هيئة التدري�ص

عمادة البحث العلمي

جاري ا�شتحداثهجاري ا�شتحداثهرائدةواعدة رائدة



55 باحث برنامج  اأهداف    2  .  1  .  3  .  7
الوطنية. امل�شالح  تخدم  التي  البحثية  املجالت  يف  الندماج  على  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  ت�شجيع   .1

اجلامعة.  يف  العلمي  البحث  وتوطن  التدري�ص,  هيئة  لأع�شاء  جاذبة  بحثية  بيئة  توفر   .2
الباحثن.  بن  املناف�شة  روح  بث  خال  من  واجلودة  التميز,  نحو  البحوث  توجيه   .3

البحثية. احتياجاتهم  بتوفر  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  لفئة  الفر�شة  اإتاحة   .4
املتاحة. واحلوافز  املرموقة,  البحث  باأوعية  الباحثن  تعريف   .5

باحث برنامج  �شر�ط     3  .  12  .  3  .  7
كلًيا. م�شبًقا  اإجنازه  مت  قد  البحث  يكون  األ  يجب   .1

ُيقدم املقرتح البحثي مف�شًا وفق النماذج املخ�ش�شة لذلك, والتي ميكن احل�شول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.   .2
�شهًرا. وع�شرين  اأربعة   )24 امل�شروع(  مدة  تتجاوز  ل   .3

يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام اإدارة املنح البحثية.   .4
امل�شروع. اإجنازات  �شمن  امل�شروع  بداية  تاريخ  قبل  املن�شورة  الأبحاث  حتت�شب  ل   .5

. والدكتوراه  املاج�شتر  ر�شائل  من  امل�شروع  ا�شتال  عدم   .6
. بها  امل�شموح  ال�شتال  ن�شبة  جتاوز  وعدم  لاآخرين  الفكرية  امللكية  على  واحلفاظ  العلمية  الأخاقيات  البحث  يف  يراعى  اأن   .7
باأع�شاء  )اخلا�ص  رائد  لربنامج  النهائي  الإجناز  تقرير  يف  عالية  درجة  على  ح�شل  قد  املتقدم  يكون  اأن  يجب   .8

هيئة التدري�ص اجلدد(. 
�شابقة. م�شاريع  يف  ماحظات  املتقدم  على  يكون  األ  يجب   .9

يجب اأن يكون املتقدم مثبًتا على رتبة اأ�شتاذ م�شاعد, اأ�شتاذ م�شارك, اأو اأ�شتاذ؛ كي يحق له التقدمي على برنامج باحث.  .10

باحث لربنامج  �متابعتها  البحوث  تنفيذ    4  .  1  .  3  .  7
العلمي. للتحكيم  البحث  مقرتح  يخ�شع  �شوف   .1

الإلكرتوين.  التعهد  على  والتوقيع  املوافقة,  تتم   .2
امل�شروع  اتفاق  " عقد  اإعداد  يتم  العلمي  البحث  بعمادة  املخت�شة  اجلهة  وموافقة  التحكيم,  نتائج  على  بناء   .3

البحثي" وتوقيعه بن وحدة منح اأبحاث اأع�شاء هيئة التدري�ص يف برنامج باحث, ممثلة لعمادة البحث العلمي 
باجلامعة, والباحث الرئي�ص لتنفيذ امل�شروع البحثي.

وجد(  )اإن  �شي�شارك  من  وا�شم  الإجمالية,  والتكاليف  الإجناز,  ومدة  وعنوانه,  البحث,  رقم  على  العقد  يحتوي   .4
وكذلك جمموعة اللتزامات, وال�شروط. 
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يرفق  اأن  على  لذلك  املخ�ش�شة  النماذج  وفق  امل�شروع  حالة  عن  النهائية  واملالية(  )الفنية,  التقارير  تقدم   .5
الباحث امل�شتندات الأ�شلية املوؤيدة لذلك.

خارجية.  اأو  داخلية,  علمية  موؤمترات  يف  البحث  تقدمي  يف�شل    .6
املدرجة  املجات  �شمن  تكون  حمكمة  جملة  يف  الأقل  على  واحد  بحث  ون�شر  امل�شروع,  باإنهاء  الباحث  يلتزم   .7

بقاعدة بيانات وزارة التعليم العايل جلميع التخ�ش�شات العلمية, وال�شحية, والإن�شانية. 
يف  امل�شروع   رقم  ذكر  مع  القرى  اأم  بجامعة  العلمي  البحث  لعمادة  ال�شكر  الرئي�ص  الباحث  يقدم  اأن  يجب   .8

البحث املن�شور طبقا لل�شيغة التالية: يتقدم الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة اأم القرى ممثلة يف عمادة البحث 
العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم ..... وتاريخ ... 

امل�شتحقات  بقية  له  ُت�شَرف  التحكيم  نتيجة  على  وبناًء  وحتكيمه,  النهائي,  التقرير  ت�شليم  بعد  امل�شروع  ينتهي   .9
اخلا�شة مبكافاأته, ومكافاآت امل�شاركن معه من م�شت�شار, وباحث م�شارك.

باحث لربنامج  ال�شرف  �اآليات  امليزانية     5  .  1  .  3  .  7
امليزانية املعتمدة للم�شروع ل تزيد على 500.000 ريال مع اللتزام بالبنود املقرتحة يف الائحة املوحدة للبحث العلمي 

يف اجلامعات, وما تقره عمادة البحث العلمي من اآليات ال�شرف.
ت�شرف املبالغ املخ�ش�شة للم�شروع على النحو الآتي:

ال�شتحقاق.  م�شتندات  توفر  بح�شب  البحثي(  الفريق  عدا  )ما  امليزانية  بنود  جميع  على  ال�شرف  يجوز   .1
وجد(,  )اإن  امل�شرف  امل�شت�شار,  وجد(,  )اإن  امل�شارك  الباحث  الرئي�ص,  الباحث  مكافاآت  ت�شمل  التي  امل�شتحقات  باقي   .2

مدير امل�شروع -ت�شرف بعد قبول كٍل من التحكيم الفني, والتقرير املايل النهائي, والذي يجب اأن يتزامن مع 
انتهاء مدة امل�شروع
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�اعدة برنامج   2  .  3  .  7

�اعدة برنامج  عن  نبذة    1  .2  .  3  .  7
برنامج واعدة هو برنامج مماثل لربنامج باحث يف اآلياته اإل اأنه ي�شتهدف ع�شوات هيئة التدري�ص يف اجلامعة مبا ي�شمن 
حتفيزهن لاندماج الفعال يف املجال البحثي, حيث اأن هذا الربنامج يوفر لهن الفر�ص امل�شتقلة والبيئة املنا�شبة, وامل�شجعة 
لبث روح املناف�شة, والتميز وامل�شاهمة بتن�شيط اأدوارهن البحثية واإبرازها ب�شورة اأكرث فعالية مما يعزز دور املراة يف دفع حراك 

القت�شاد املعريف والتوجه الوطني. اجلدول اأدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج.

 7 - 2   برنامج واعدة.

�اعدة برنامج  اأهداف   2  .2  .  3  .  7 
الوطنية. امل�شالح  تخدم  التي  البحثية  املجالت  يف  الندماج  على  التدري�ص  هيئة  ع�شوات  ت�شجيع   .1

اجلامعة.  يف  العلمي  البحث  وتوطن  التدري�ص,  هيئة  لع�شوات  جاذبة  بحثية  بيئة  توفر   .2
الباحثات.  بن  املناف�شة  روح  بث  خال  من  واجلودة  التميز,  نحو  البحوث  توجيه   .3

البحثية. احتياجاتهنَّ  بتوفر  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  لفئة  الفر�شة  اإتاحة   .4
املتاحة. واحلوافز  املرموقة,  البحث  باأوعية  الباحثات  تعريف   .5

�اعدة برنامج  �شر�ط   3  .2  .  3  .7
كلًيا. م�شبًقا  اإجنازه  مت  قد  البحث  يكون  األ  يجب   .1
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�شهًرا. وع�شرين  اأربعة   )24 امل�شروع(  مدة  تتجاوز  األَّ  يجب   .2
اأن ُيقدم املقرتح البحثي مف�شًا وفق النماذج املخ�ش�شة لذلك, والتي ميكن احل�شول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.  .3

يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام اإدارة املنح البحثية.   .4
امل�شروع.  اإجنازات  �شمن  امل�شروع  بداية  تاريخ  قبل  املن�شورة  الأبحاث  حتت�شب  ل   .5

. والدكتوراه  املاج�شتر  ر�شائل  من  امل�شروع  ا�شتال  عدم   .6
. بها  امل�شموح  ال�شتال  ن�شبة  الفكرية لاآخرين وعدم جتاوز  امللكية  العلمية واحلفاظ على  الأخاقيات  البحث  يراعى يف  اأن   .7
النهائي لربنامج )رائد اخلا�ص بع�شوات  الإجناز  املتقدمة قد ح�شلت على درجة عالية يف تقرير  اأن تكون  يجب   .8

هيئة التدري�ص اجلدد(.
�شابقة. م�شاريع  يف  ماحظات  املتقدمة  على  تكون  األَّ   .9

اأن تكون املتقدمة مثبتة على رتبة اأ�شتاذ م�شاعد, اأ�شتاذ م�شارك, اأو اأ�شتاذ؛ كي يحق لها التقدمي على برنامج واعدة.  .10

�اعدة لربنامج  �متابعتها  البحوث  تنفيذ   4  .2  .  3  .  7
العلمي. للتحكيم  البحث  مقرتح  يخ�شع  �شوف   .1

الإلكرتوين. التعهد  على  والتوقيع  املوافقة,  تتم   .2
امل�شروع  اتفاق  " عقد  اإعداد  يتم  العلمي  البحث  بعمادة  املخت�شة  اجلهة  وموافقة  التحكيم,  نتائج  على  بناء   .3

البحثي" وتوقيعه بن وحدة منح اأبحاث اأع�شاء هيئة التدري�ص يف برنامج واعدة, ممثلة لعمادة البحث العلمي 
باجلامعة, والباحثة الرئي�شة لتنفيذ امل�شروع البحثي.

وجد(  )اإن  �شي�شارك  من  وا�شم  الإجمالية,  والتكاليف  الإجناز,  ومدة  وعنوانه,  البحث,  رقم  على  العقد  يحتوي   .4
وكذلك جمموعة اللتزامات, وال�شروط.

الباحث  يرفق  اأن  لذلك على  املخ�ش�شة  النماذج  وفق  امل�شروع  النهائية عن حالة  واملالية(  )الفنية,  التقارير  تقدم   .5
امل�شتندات الأ�شلية املوؤيدة لذلك.

خارجية.  اأو  داخلية,  علمية  موؤمترات  يف  البحث  تقدمي  يف�شل   .6
تلتزم الباحثة باإنهاء امل�شروع, ون�شر بحث واحد على الأقل يف جملة حمكَّمة تكون �شمن املجات املدرجة بقاعدة   .7

بيانات وزارة التعليم العايل جلميع التخ�ش�شات العلمية, وال�شحية, والإن�شانية.
البحث  امل�شروع  يف  القرى, مع ذكر رقم  اأم  العلمي بجامعة  ال�شكر لعمادة البحث  الرئي�ص  الباحثة  اأن تقدم  يجب   .8
املن�شور طبقا لل�شيغة التالية: يتقدم الباحثات/الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة اأم القرى ممثلة يف عمادة البحث 

العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم ..... وتاريخ ...
امل�شتحقات  بقية  لها  ت�شرف  التحكيم؛  نتيجة  على  وبناًء  وحتكيمه,  النهائي,  التقرير  ت�شليم  بعد  امل�شروع  ينتهي   .9

اخلا�شة مبكافاأتها, ومكافاآت امل�شاركن معها من م�شت�شار, وباحث م�شارك.
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�اعدة لربنامج  ال�شرف  �اآليات  امليزانية   5  .2  .  3  .  7

امليزانية املعتمدة للم�شروع ل تزيد على 500.000 ريال مع اللتزام بالبنود املقرتحة يف الائحة املوحدة للبحث العلمي يف 
اجلامعات, وما تقره عمادة البحث العلمي من اآليات ال�شرف.

ت�شرف املبالغ املخ�ش�شة للم�شروع على النحو الآتي: 
يجوز ال�شرف على جميع بنود امليزانية )ما عدا الفريق البحثي( بح�شب م�شتندات ال�شتحقاق بعد توقيع العقد.  .1

)اإن وجد(, مدير  امل�شرف  امل�شت�شار,  )اإن وجد(,  امل�شارك  الباحث  الرئي�شة,  الباحثة  التي ت�شمل مكافاآت  امل�شتحقات  باقي   .2
امل�شروع ت�شرف بعد قبول كٍل من التحكيم الفني, والتقرير املايل النهائي الذي يجب اأن يتزامن مع انتهاء مدة امل�شروع.

رائد برنامج    3  .3  .  7
رائد برنامج  عن  نبذة    1  .  3  .  3.  7

يهدف هذا الربنامج اإىل جذب اأع�شاء هيئة التدري�ص اجلدد يف اجلامعة لبيئة البحث العلمي املتميز, وذلك من خال تقدمي 
وجودته,  البحثي,  املقرتح  نوعية  وتعد  الباحثن,  بن  املناف�شة  روح  لبث  وامل�شجعة؛  املنا�شبة,  البيئة  وتوفر  املادي,  الدعم 
ف�شًا عن اأهمية خمرجاته التطبيقية, الركيزة الأ�شا�شية يف احلكم على متيز البحث, وقدرته على املناف�شة, وتهدف العمادة 
من وراء هذا امل�شروع بالدرجة الأوىل اإىل دعم الباحثن اجلدد, وم�شاندتهم يف بداية م�شوارهم البحثي, واكت�شاف الباحثن 
املتميزين يف وقت مبكر؛ حتى يكونوا ركيزة اأ�شا�شية يف العمل البحثي يف اجلامعة, ويق�شد بع�شو هيئة التدري�ص اجلديد الذي 

مل مي�ص على تاريخ ترقيته من رتبة معيد اإىل رتبة اأ�شتاذ م�شاعد من ال�شعودين اأكرُث من عامن.
اجلدول اأدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج. 

 7 - 3    برنامج رائد.
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رائد برنامج  اأهداف     2  .  3  .  3  .7

البحثية. العملية  يف  مبكًرا  للبدء  اجلدد  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  ت�شجيع   .1
اجلامعة.  يف  العلمي  البحث  وتوطن  اجلدد,  التدري�ص  هيئة  لأع�شاء  جاذبة  بحثية  بيئة  توفر   .2

الباحثن.      بن  املناف�شة  روح  بث  خال  من  واجلودة  التميز,  نحو  البحوث  توجيه   .3
البحثية.     احتياجاتهم  بتوفر  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  لفئة  الفر�شة  اإتاحة   .4

املتاحة. واحلوافز  املرموقة,  البحث  باأوعية  الباحثن  تعريف   .5

رائد لربنامج  بحثي  مقرتح  تقدمي  �شر�ط    3  .3  .3  .7
عامن. من  اأكرث  باجلامعة  م�شاعد  اأ�شتاذ  رتبة  على  التدري�ص  هيئة  ع�شو  تعين  على  م�شى  قد  يكون  األ   .1

كلًيا.  م�شبًقا  اإجنازه  مت  قد  البحث  يكون  األ  يجب   .2
�شنتن. امل�شروع  مدة  تتجاوز  اأّل  يجب   .3

اأن ُيقدم املقرتح البحثي مف�شًا وفق النماذج املخ�ش�شة لذلك, والتي ميكن احل�شول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.   .4
يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام اإدارة املنح البحثية.   .5

امل�شروع. اإجنازات  �شمن  امل�شروع  بداية  تاريخ  قبل  املن�شورة  الأبحاث  حتت�شب  لن   .6
. والدكتوراه  املاج�شتر  ر�شائل  من  امل�شروع  ا�شتال  عدم   .7

. بها  امل�شموح  ال�شتال  ن�شبة  جتاوز  وعدم  لاآخرين  الفكرية  امللكية  على  واحلفاظ  العلمية  الأخاقيات  البحث  يف  يراعى  اأن   .8
اأخرى. مرًة  التقدم  الربنامج  من  دعم  على  ح�شوله  �شبق  ملن  يحق  ل   .9

رائد لربنامج  �متابعتها  البحوث  تنفيذ    4  .3  .3  .7
العلمي. للتحكيم  البحث  مقرتح  يخ�شع  �شوف   .1

الإلكرتوين. التعهد  على  والتوقيع  املوافقة,  تتم   .2
البحثي"  امل�شروع  اتفاق  " عقد  اإعداد  يتم  العلمي  البحث  بعمادة  املخت�شة  اجلهة  وموافقة  التحكيم,  نتائج  على  بناء   .3
وتوقيعه بن وحدة منح اأبحاث اأع�شاء هيئة التدري�ص يف برنامج رائد, ممثلة لعمادة البحث العلمي باجلامعة, والباحث 

الرئي�ص لتنفيذ امل�شروع البحثي.
وكذلك  )اإن وجد(  �شي�شارك  وا�شم من  الإجمالية,  والتكاليف  الإجناز,  وعنوانه, ومدة  البحث,  رقم  العقد على  4. يحتوي 

جمموعة اللتزامات, وال�شروط.
الباحث  يرفق  اأن  على  لذلك  املخ�ش�شة  النماذج  وفق  امل�شروع  حالة  عن  النهائية  واملالية(  )الفنية,  التقارير  تقدم   .5

امل�شتندات الأ�شلية املوؤيدة لذلك..
خارجية.  اأو  داخلية,  علمية  موؤمترات  يف  البحث  تقدمي  يف�شل    .6

املجات  �شمن  تكون  اأن  على  حمكمة  جملة  يف  الأقل  على  واحد  بحث  ن�شر  ويف�شل  امل�شروع,  باإنهاء  الباحث  يلتزم   .7
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للباحث  يتيح  وذلك  والإن�شانية,  وال�شحية,  العلمية,  التخ�ش�شات  جلميع  العايل  التعليم  وزارة  بيانات  بقاعدة  املدرجة 
املجال للتقدمي على برنامج باحث بعد النتهاء من هذا امل�شروع.

8. يجب اأن يقدم الباحث الرئي�ص ال�شكر لعمادة البحث العلمي بجامعة اأم القرى مع ذكر رقم امل�شروع  يف البحث املن�شور طبقا لل�شيغة التالية: 
يتقدم الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة اأم القرى ممثلة يف عمادة البحث العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم ..... وتاريخ ...

امل�شتحقات اخلا�شة  بقية  له  ُت�شَرف  التحكيم  نتيجة  وبناًء على  النهائي, وحتكيمه,  التقرير  ت�شليم  بعد  امل�شروع  ينتهي   .9
مبكافاأته, ومكافاآت امل�شاركن معه من م�شت�شار( م�شرف(, وباحث م�شارك.

رائد لربنامج  ال�شرف  �اآليات  امليزانية    5  .3  .3  .7
امليزانية املعتمدة للم�شروع ل تزيد على 100.000 ريال مع اللتزام بالبنود املقرتحة يف الائحة املوحدة للبحث العلمي يف 

اجلامعات, وما تقره عمادة البحث العلمي من اآليات لل�شرف.
يتم ال�شرف على امل�شروع على النحو الآتي: 

العقد.  توقيع  بعد  ال�شتحقاق  م�شتندات  بح�شب  البحثي(  الفريق  عدا  )ما  امليزانية  بنود  جميع  على  ال�شرف  يجوز   .1
مدير  وجد(,  )اإن  امل�شرف  امل�شت�شار  وجد(,  )اإن  امل�شارك  الباحث  الرئي�ص,  الباحث  مكافاآت  ت�شمل  التي  امل�شتحقات  باقي   .2

امل�شروع -ت�شرف بعد قبول كٍل من التحكيم الفني, والتقرير املايل النهائي الذي يجب اأن يتزامن مع انتهاء مدة امل�شروع.

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  البحثية  التخ�ش�شات  �شجرة    4  .7
يق�شد ب�شجرة التخ�ش�شات البحثية: املجالت التي يتعن اأن تتوجه اإليها البحوث والدرا�شات متمثلة يف املقرتحات البحثية 
املقدمة لعمادة البحث العلمي, وقد حر�شت عمادة البحث العلمي على اأن تغطي هذه ال�شجرة املجال العام, وما يت�شل به من 
تخ�ش�شات فرعية, تعرب عن املجالت الواقعة حمل اهتمام خال مدة زمنية معينة, بحيث تنال هذه املجالت الن�شيب الأوفر 
مقارنة بغرها من جمالت التخ�ش�ص, اإما لتناولها  احلاجات املجتمعية امل�شتجدة, اأو ملعاجلتها لاأزمات اأو الأحداث الطارئة 
التي مير بها املجتمع, اأو لكونها مل تنل الن�شيب نف�شه من الهتمام الذي نالته املجالت الأخرى يف التخ�ش�ص من قبل الباحثن 

للح�شول على تفا�شيل �شجرة التخ�ش�شات وفرق العمل التي �شاهمت يف اإن�شائها نرجو الإطاع على مرفق ب. 

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الأ�ىل  للد�رة  الداخلية  املنح  اإح�شائيات        5  .7
التخ�ش�شات  خمتلف  يف  املقدمة  املقرتحات  اإح�شائية      1  .5  .7

ي�شتعر�ص التقرير النتائج الأولية لفرتة التقدمي الأوىل للمنح البحثية ملقرتحات امل�شاريع البحثية املتقدم بها يف اأول دورة 
تطلقها عمادة البحث العلمي يف املدة ما بن 1436/7/8هـ - 1436/8/8هـ والتي مت فيها اإتاحة ثاثة برامج )رائد- 
باحث- واعدة( جلميع الباحثن والباحثات من من�شوبي اجلامعة, اإذ بلغ اإجمايل الدعم املطلوب لهذه امل�شاريع ت�شعة و�شبعن 
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مليوًنا وخم�شمائة وثاثة ع�شر األًفا واأربعمائة واثني ع�شر رياًل ر�شدت لعدد مائتن واأربعة وثمانن بحًثا يف اأحد ع�شر جماًل 
تخ�ش�شيًّا �شملت التخ�ش�شات ال�شرعية, والق�شائية والأنظمة, والتخ�ش�شات اللغوية, والتخ�ش�شات الإن�شانية والجتماعية, 
والتخ�ش�شات  الطبية,  والتخ�ش�شات  التطبيقية,  العلوم  وتخ�ش�شات  الإدارية,  والتخ�ش�شات  الرتبوية,  والتخ�ش�شات 
الهند�شية, وتخ�ش�شات احلا�شب, وتخ�ش�ص النقل واإدارة احل�شود. وقد ر�شدت ن�شب متفاوتة يف اأعداد املقرتحات املقدمة يف 
هذه املجالت كما هو مو�شح يف الر�شم البياين اأدناه. ولاإطاع على بيان بتفا�شيل املقرتحات البحثية املقدمة يف هذه الدورة 

نرجو الإطاع على مرفق ج.

 7 - 4    الن�شب التي �شجلتها املقرتحات املقدمة ح�شب املجال التخ�ش�شي من الإجمايل الكلي )284 مقرتح(.

الكليات ح�شب  متويلها  �مبالغ  املقدمة  املقرتحات  اإح�شائية      2  .5  .7
املقرتحات  بلغ عدد  البحثية؛ حيث  املقرتحات  تقدمي  ن�شبة يف  اأعلى  بت�شجيل  التطبيقية  العلوم  كلية  املقدمة  برزت يف  قد 
املقدمة ثمانية و�شتن مقرتًحا بحثًيا اأي ما يعادل )%23.9( من املقرتحات املقدمة, بتكلفة اإجمالية مقدارها ثمانية ع�شر 
اإجمايل التمويل املطلوب  األًفا وثمامنائة و�شبعة وت�شعون رياًل مبا يعادل )%23.6( من  مليوًنا و�شبعمائة و�شتة و�شتون 
ا اأي ما يعادل )11.6%(  لكافة املقرتحات البحثية. فيما حلَّت كلية الطب يف املركز الثاين بثاثة وثاثن مقرتًحا بحثيًّ
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بتكلفة اإجمالية مقدارها اثنا ع�شر مليوًنا وت�شعمائة واأربعة ع�شر األًفا وثمامنائة واثنان وت�شعون رياًل, مبا يعادل )16.2%( 
َدْت ِن�َشٌب متفاوتة للمقرتحات املقدمة من بقية الكليات املتخ�ش�شة كما هو مو�شح  من الإجمايل الكلي للتمويل, بينما ُر�شِ

يف الر�شمن البيانين اأدناه.

 7 - 5     ن�شب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات )284 مقرتح(.
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 7 - 6      مبلغ التمويل املطلوب ح�شب الكليات.
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الربامج ح�شب  املقدمة  املقرتحات  اإح�شائية      3  .5  .7

حققت مقرتحات الأبحاث املقدمة ن�شًبا متفاوتة بن الربامج الثاثة )رائد – باحث – واعدة( من الإجمايل الكلي لعدد 
َمْت على برنامج باحث,  املقرتحات املقدمة )284 مقرتح(؛ حيث ر�شد 213 مقرتح ما يعادل %82 من املقرتحات التي قدِّ
َمْت على برنامج واعدة, و18 مقرتح ما يعادل%2  من املقرتحات  بينما 53 مقرتح ما يعادل %16 من املقرتحات التي قدِّ

َمْت على برنامج رائد ملن�شوبي اجلامعة ومن�شوباتها كافة. كما هو مو�شح يف الر�شمن البيانين اأدناه.  التي قدِّ

 7 - 7     ن�شب اأعداد املقرتحات املقدمة ح�شب الربامج من اإجمايل عدد التقدميات )284 مقرتح(.
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 7 - 8      اأعداد املقرتحات املقدمة ح�شب الربامج من اإجمايل عدد التقدميات )284 مقرتح(.
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كلية كل  من  الأق�شام  ح�شب  متويلها  �مبالغ  املقدمة  املقرتحات  اإح�شائية      4  .5  .7

فيما يلي �شرد ملبالغ التمويل املطلوبة للمقرتحات البحثية التي  قدمت يف الدورة الأوىل, م�شنفة بالأق�شام التابعة للكليات 
املختلفة طبقا لنوع الربنامج الذي مت التقدمي عليه: )رائد – باحث – واعدة( علًما باأن الإح�شاءات ُتظِهر فقط الأق�شام 

التي تقدم من�شوبوها مبقرتحات بحثية.

 7 - 9     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم التطبيقية.
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 7 - 10      تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الطب.
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 7 - 11     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية احلا�شب الآيل ونظم معلومات.

 7 - 12    تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الهند�شة والعمارة الإ�شامية.
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 7 - 13     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية باجلموم.

 7 - 14     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالقنفذة.
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 7 - 15    تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم التطبيقية للبنات.

 7 - 16     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الطبية التطبيقية.
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 7 - 17     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإجتماعية.

 7 - 18     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالليث.
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 7 - 19      تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية.

 7 - 20      اإجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الدرا�شات الق�شائية والأنظمة.
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 7 - 21       اإجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الرتبية.

 7 - 22       اإجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية اللغة العربية واآدابها.
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 7 - 23      تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية التمري�ص.

 7 - 24     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�شحة العامة واملعلوماتية ال�شحية.
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 7 - 25     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد خادم احلرمن ال�شريفن لأبحاث احلج والعمرة.

 7 - 26      تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإقت�شادية واملالية الإ�شامية.
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 7 - 27     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من وحدة العلوم والتقنية.

 7 - 28     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية طب الأ�شنان.
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 7 - 29     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الدعوة واأ�شول الدين.

 7 - 30     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية احلا�شب الآيل بالقنفذة.

 7 - 31      تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�شامي.
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 7 - 32     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�شنة التح�شرية.

 7 - 33     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الهند�شة بالليث.

 7 - 34     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم ال�شحية بالقنفذة.
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 7 - 35    تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية اإدارة الأعمال.

 7 - 36     تفا�شيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من من�شوبن عمادة البحث العلمي الغر تابعن للكليات.
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البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  قدمتها  التي  العمل  �ر�ض  اإح�شائية    6  .7

اأطلقت عمادة البحث العلمي عدداً من ور�ص العمل التي قامت بالتعريف باأن�شطة وبرامج عمادة البحث العلمي اإ�شافة اإىل 
ور�ص عمل منها ما كان خم�ش�شا لتدريب عدد من املن�شوبن واملن�شوبات على النظام الإلكرتوين للتقدمي على املنح البحثية ,  
ومنها ما كان للتعريف بلوائح واأنظمة الربامج املقدمة واآليات التقدمي وخطواته عرب البوابة اللكرتونية للمن�شوبن كافة 
ويف اجلدول اأدناه بيان حول برامج ور�ص العمل املقدمة من عمادة البحث العلمي للتهيئة والتجهيز قبل اإطاق التقدمي على 
الربامج البحثية, بالإ�شافة اإىل الدعم خال الدورة الأوىل التي اأطلقت يف املدة ما بن 1436/7/8هـ 8-/1436/8هـ. 

ولاطاع على اإح�شائيات تقييم ور�ص العمل املقدمة يف هذه الدورة نرجو الإطاع على مرفق د. 

 7 - 4     ور�ص العمل التي قدمتها العمادة للتعريف باأن�شطتها وبرامج املنح والتدريب على النظام الإلكرتوين.  

م

التعريف بعمادة البحث 1
الإثننالعابدية + الزاهرالعلمي

هـ  20/4/1436

د. في�شل العاف
د. عبد اهلل باز

د. با�شم الكاظمي
د. عبد الرحمن الأهدل

متزامن
اأع�شاء وع�شوات هيئة 

التدري�ص

2
ور�شة التهيئة 

والتجريب املبدئي 
لنظام املنح البحثية

الأربعاءالزاهر
هـ املدرباتد. عبد اهلل باز20/5/1436 

3

اللقاء التعريفي 
للم�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها

الأحدالزاهر
هـ  30/6/1436

د. في�شل العاف
د. عبد اهلل باز

د. با�شم الكاظمي 
د.نعيمة ياركندي
د.هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

عميدة الدرا�شات 
اجلامعية,

وكيات الدرا�شات العليا + 
وكيات الكليات + وكيات 

الأق�شام+ مفتوحة 
للجميع من ع�شوات 

هيئة التدري�ص + طالبات 
الدرا�شات العليا

4
التعريف باملنح الداخلية 

والتدريب علي اآليات 
التقدمي عليها

يوم الأربعاءعمادة البحث العلمي
هـ  1436/7/3

د. با�شم الكاظمي
د. علي اأمن

د. هنادي كتوعة
د. نوره فاروقي

مدرب ومدربة من كل 
كلية من كليات اجلامعة

5

امل�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها+كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

الأربعاءمقر العزيزية
هـ  10/7/1436

د.هنادي كتوعة
ع�شوات هيئة التدري�صد. نورة فاروقي
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6

امل�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها+كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

اخلمي�صالزاهر
هـ  11/7/1436

د.نوره فاروقي
د.هنادي كتوعة

د.با�شم الكاظمي
د.علي اأمن

مفتوح جلميع ع�شوات 
هيئة التدري�ص

التعريف باملنح الداخلية 7
واآليات التقدمي عليها

ق�شم الكيمياء بكلية 
العلوم التطبيقية

يوم الأحد
هـ  من�شوبو الكلية د. علي اأمن1436/7/14 

ومن�شوباتها

التعريف باملنح الداخلية 8
واآليات التقدمي عليها

م�شرح معهد البحوث 
والدرا�شات ال�شت�شارية

يوم الإثنن
هـ  1436/7/15

د. با�شم الكاظمي
د. علي اأمن

اأع�شاء هيئة التدري�ص 
باجلامعة

التعريف باملنح الداخلية 9
واآليات التقدمي عليها

قاعة جمل�ص الكلية 
بكلية العلوم التطبيقية

يوم الأربعاء
هـ من�شوبو الكلية د. علي اأمن1436/7/24 

ومن�شوباتها

10
التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها

الأويل11 �شباحاً: 
حما�شرة عاّمة على 

م�شرح الكّلّية اجلامعّية
الثانية 2 ظهراً: ور�شة 
عمٍل دعم فّنّي مبعمل 

احلا�شب بكّلّية احلا�شب 
الآيّل

يوم الأربعاء
هـ  1436/8/ من�شوبو الكلية د. علي اأمن2 

ومن�شوباتها

التعريف باملنح الداخلية 11
يوم اخلمي�صكلية الطبواآليات التقدمي عليها

هـ  1436/8/3
د.حممد خمتار

د.علي امن
من�شوبو الكلية 

ومن�شوباتها

امل�شاندة املبا�شرة يف 12
تقدمي مقرتح بحثي

لأع�شاء هيئة 
التدري�ص:

مبنى معهد البحوث 
والدرا�شات ال�شت�شارية 

الأر�شي-  – الدور 
معمل احلا�شب اليل

من يوم الأحد
 8/6/ 1436 هـ 

اإىل يوم الثاثاء
 8/8/ 1436 هـ

من ال�شاعه 
 4 – 9�شباحا 

م�شاء.

د. با�شم الكاظمي
د. علي اأمن

د. ه�شام عرابي
د. ال�شيد ر�شوان

م.احمد �شرف
م.عبدالغفار حممد

م.�شعيد الطلحي

من�شوبو اجلامعة

ع�شوات هيئة 
التدري�ص:

- يوم الأحد والإثنن 
يف مبنى هاء معمل 2.

-  يوم الثاثاء يف قاعة 
الجتماعات لعمادة 

القبول والت�شجيل يف 
مبنى د الدور الثالث.

د. هنادي كتوعة
من�شوبات اجلامعةد. نوره فاروقي
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البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الربامج  على  التقدمي  اإح�شائية    7  .7

و�شحت الإح�شائيات اأن مائتن واأربعة وثمانن مقرتحاً قد  قدمت 131 )%46( منها يف اليوم الأخر, و 54 )19%( 
منها يف اليوم قبل الأخر, وباقي امل�شاريع وعددها 99 )3 قدمت على مدى اأربعة اأ�شابيع مبتو�شط من 3 اإىل 4 م�شاريع 

يومياً. كما هو مو�شح يف الر�شم البياين اأدناه.

 7 - 37       اإح�شائية التقدمي ح�شب التاريخ.
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الكليات ح�شب  الباحثني  عدد  اإجمايل  عن  اإح�شائية    8  .7

 7 - 38    اأعداد اأع�شاء هيئة التدري�ص املتقدمن ببحث واحد اأو اأكرث )كباحث رئي�ص( ح�شب الكليات واملعاهد التخ�ش�شية.
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البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الأ�ىل  التقدمي  مرحلة  يف  العمل  فريق  اأ�شماء    9  .7

 7 - 5      اأ�شماء فريق العمل يف مرحلة التقدمي الأوىل.

الإ�شراف العام

د. في�شل بن اأحمد العاف

ن�شر ثقافة البحث العلمي

د. با�شم بن يو�شف الكاظمي

يف فرع الطالباتيف فرع الطاب

د. عبد اهلل بن عمر باز
د. عبد الرحمن بن غالب الأهدل

د.حممد بن ح�شن خمتار
د. علي بن ح�شن اأمن

د. ه�شام بن فاروق عرابي

د. نعيمة بنت حامد ياركندي
د. هنادي بنت اأحمد كتوعة
د. نورة بنت �شالح فاروقي

الدعم الفني

د. عبد اهلل بن عمر باز

يف فرع الطالباتيف فرع الطاب

د. با�شم بن يو�شف الكاظمي
د. علي بن ح�شن اأمن

د. ه�شام بن فاروق عرابي
د. ال�شيد فوؤاد ر�شوان

م. احمد اإبراهيم �شرف
م. عبدالغفار حممد الهادي حممد

م. �شعيد م�شاعد الطلحي

د. نعيمة بنت حامد ياركندي
د. هنادي بنت اأحمد كتوعة
د. نورة بنت �شالح فاروقي

اإعداد التقرير

د. با�شم بن يو�شف الكاظمي
د. عبد اهلل بن عمر باز

د. حممد بن �شالح اآل ال�شيخ

د. هنادي بنت اأحمد كتوعة
د. نورة بنت �شالح فاروقي
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المنح الخارجية بوكالة   .8
عمادة البحث العلمي للمنح 

والمشاريع البحثية
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المنح الخارجية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية  .8

البحثية �امل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  اخلارجية  املنح  برامج    1  .8
القرى. اأم  بجامعة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املدعمة  لاأبحاث  واملتابعة  التن�شيق  وحدة   .1

�شابك. لأبحاث  املتابعه  وحدة   .2
الربيطاين. الثقايف  املجل�ص   .3

اخلارجية املنح  برنامج        1  -  8

8 .1. 1          �حدة التن�شيق �املتابعة لالأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم �التقنية بجامعة اأم القرى
�التقنية للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املدعمة  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة    1  .1  .1  .8

املهام  املختلفة, ومن  املنح  العلمية �شمن برامج  البحوث  والتوجيه والإ�شراف على  الدعم  الأ�شا�ص يف  الركيزة  الإدارة  متثل 
ودعمها,  البحوث,  مقرتحات  لختيار  املخت�شة  واجلهات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون  البحوث  اأولويات  حتديد  بالإدارة  املناطة 
العمل  ال�شت�شارية, وجماميع  الوطنية  اللجان  على  والإ�شراف  املدعمة,  للبحوث  النهائية  النتائج  ون�شر  تنفيذها,  ومتابعة 
التخ�ش�شية ذات العاقة بعمل الإدارة, واقرتاح اآليات العمل اخلا�ص بدعم البحوث, وتطويرها, ويتم حتقيق هذه املهام من 

خال الإدارات الفرعية التالية:

برامج منح الإدارة العامة ملنح البحوث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم �التقنية  .2  .1  .1  .8
املنح برامج   1  .2  .1  .1  .8

تندرج البحوث التي تدعمها املدينة حتت اأربعة برامج منح بحثية على النحو التايل:

برامج املنح اخلارجية

الأبحاث املدعومة من 
مدينة امللك عبدالعزيز 

اأبحاث �شابكللعلوم والتقنية
منح املجل�ص الثقايف 

الربيطاين

منح بحثية �شيفيةالأبحاث ال�شغرةوحدة دعم البحوث

عمادة البحث العلمي
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الأ�شا�شية املنح  برنامج   1  .1  .2  .1  .1  .8

يندرج حتت الربنامج الأبحاث التي تدر�ص وتبحث يف ظواهر العلوم الطبيعية البحتة التي تعنى بزيادة قاعدة املعرفة العلمية 
الإن�شانية وغالباً ما يكون هذا النوع من الأبحاث نظرياً بحتاً.

التطبيقية املنح  برنامج   2  .1  .2  .1  .1  .8
يندرج حتت الربنامج البحوث التي ُتعنى بالدرا�شة العلمية التي يق�شد فيها حل م�شكلة علمية, وي�شتخدم البحث التطبيقي 
لإيجاد حلول للم�شاكل احلياتية, معاجلة اأمرا�ص اأو تطوير تقنيات ابتكارية, كما تبحث يف نتائج البحوث الأ�شا�شية لتحديد 

اإمكانية ا�شتخدام هذه النتائج حلل م�شكلة معينة اأو الإجابة على �شوؤال حمدد.

التطويرية املنح  برنامج   3  .1  .2  .1  .1  .8
والأعمال  التجريبية  واملعرفة  التطبيقية  الأبحاث  لنتائج  املنظم  بال�شتخدام  ُتعنى  التي  البحوث  الربنامج  حتت  يندرج 
البتكارية املوجهة نحو الإنتاج, وا�شتخدام مواد جديدة, اأنظمة وطرق يف جمالت الزراعة, الهند�شة, الطب,...الخ مبا فيها 

تطوير مناذج اأولية.

�الإن�شانية الإجتماعية  املنح  برنامج   4  .1  .2  .1  .1  .8
يندرج حتت الربنامج البحوث التي تبحث وتدر�ص موا�شيع يف جمالت الإجتماع, الإقت�شاد, التعليم, الإدارة , القوى الب�شرية, 

التاأهيل والتدريب, الآثار, الأنرثوبولوجيا, اللغات وغرها ذات الطابع التطبيقي.

البحوث     2  .2  .1  .1  .8
التايل:  النحو  على  الأوىل  الثاثة  الربامج  داخل  البحوث  ُت�شنف   •

كبرة. اأبحاث   .1
حمدودة.  اأبحاث   .2

العليا.  الدرا�شات  طلبة  اأبحاث   .3
وطنية.  اأبحاث   .4

امل�شرتكة. الأبحاث   .5
اأو  كبرة  بحوث  اأنها  على  فت�شنف  والإن�شانية  الإجتماعية  املنح  برنامج  حتت  تندرج  التي  لاأبحاث  بالن�شبة  اأما   •

بحوث وطنية.
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وفيما يلي تعريف لأنواع البحوث:
الكبرية الأبحاث   1  .2  .2  .1  .1  .8

هي الأبحاث التي يتطلب تنفيذها م�شاركة عدد من الباحثن يف تخ�ش�شات خمتلفة لدرا�شة مو�شوع يحتاج اإىل مدة ل تقل 
عن �شنتن, وقد تكون اأ�شا�شية, تطبيقية, تطويرية, اإجتماعية واإن�شانية. 

املحد�دة الأبحاث   2  .2  .2  .1  .1  .8
هي تلك البحوث الهادفة اإىل حتقيق هدف حمدد وخال فرتة ق�شرة يف جمالت العلوم البحتة وقد تكون اأ�شا�شية, تطبيقية, 
اأو تطويرية اأو اأن تهدف اإىل تنفيذ ابتكارات اأ�شلية غر م�شبوقة ميكن اأن ترقى اإىل م�شتوى الخرتاعات اأو اأفكار اإبداعية ذات 

وجهات تطبيقية جديدة.

العليا الدرا�شات  طلبة  اأبحاث   3  .2  .2  .1  .1  .8
هي تلك البحوث التي يتم اإجراوؤها يف املوؤ�ش�شات التعليمية باململكة بهدف ا�شتكمال متطلبات احل�شول على �شهادة املاج�شتر 

اأو الدكتوراه يف جمالت العلوم البحتة ) هند�شة, طب, زراعة, علوم ( وقد تكون اأ�شا�شية, تطبيقية اأو تطويرية.

الوطنية الأبحاث   4  .2  .2  .1  .1  .8
هي الأبحاث التي تعالج م�شكلة وطنية ملحة على م�شتوى اململكة ويكون اعتمادها بناًء على تكليف من املدينة لفريق بحثي, 

اأو الأبحاث التي تندرج حتت اللجان الوطنية.

عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املدعمة  لالأبحاث  �املتابعة  التن�شيق  بوحدة  التعريف   3  .1  .1  .8
للعلوم �التقنية بجامعة اأم القرى

وحدة التن�شيق واملتابعة لاأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التابعة لعمادة البحث العلمي بجامعة اأم 
القرى هي حلقة الو�شل بن مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية )جهة داعمة لاأبحاث العلمية(, والباحثن من اأع�شاء 
هيئة التدري�ص, وطاب الدرا�شات العليا باجلامعة يف متابعة الأبحاث التي تدعمها املدينة باجلامعة, وتذليل كافة ال�شعاب 
التي تواجه الباحثن حتى نهاية البحث. كما ت�شــهم الوحــدة فــي تدريــب اأع�شاء هيئة التدريــ�ص علــى كيفيــة التقديــم للمنــح 
البحثيــة؛ عــن طريــق دورات تدريبيــة عن كيفية اأعداد و�شياغة املقرتحات البحثية وكيفية اإدارة الفريق البحثي, والتعرف 
العزيــز  عبــد  امللــك  مبدينــة  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مـع  الوحـدة  وترتبـط  جتنبه.  وكيفية  العلمي  النتحال  اأنواع  على 
للعلــوم والتقنيــة, وتعمل حتت مظلة وكالة اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي ممثلة يف �شعادة وكيل اجلامعة للبحث 

العلمي, و�شعادة عميد ووكيل البحث العلمي. 
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ر�ؤية �حدة التن�شيق �املتابعة لالأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم   1  .3  .1  .1  .8

�التقنية بجامعة اأم القرى
امل�شاهمة يف الرتقاء بالبحث العلمي, والبتكارات املتقدمة اإىل اأعلى امل�شتويات لتحقيق ريادة علمية متميزة تتوافق مع اخلطة 

البحثية ال�شرتاتيجية طويلة املدى جلامعة اأم القرى.

عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املدعمة  لالأبحاث  �املتابعة  التن�شيق  �حدة  ر�شالة   2  .3  .1  .1  .8
للعلوم �التقنية بجامعة اأم القرى

البيئة البحثية, والتطويرية املائمة يف جمال الأبحاث املتقدمة,  اأعلى م�شتويات اجلودة يف خدمة الباحثن خللق  �شمان 
واملبتكرة للو�شول بالبحث العلمي باجلامعة اإىل اأعلى امل�شتويات العاملية.

عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املدعمة  لالأبحاث  �املتابعة  التن�شيق  �حدة  اأهداف   3  .3  .1  .1  .8
للعلوم �التقنية بجامعة اأم القرى

متميزة. بحثية  م�شروعات  يف  للم�شاهمة  الباحثن  ت�شجيع   .1
البحثي. النتاج  دائرة  وتو�شيع  واملبادرة,  املميزة,  البحوث  ثقافة  اإر�شاء   .2

متطورة. اأبحاث  خال  من  العاملي  الت�شنيف  يف  اجلامعة  ترتيب  تعزيز   .3
والتقنية. للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  من  املدعمة  امل�شروعات  على  الإداري  الإ�شراف   .4

حمايتها. باأ�شاليب  والتوعية  الفكرية,  امللكية  احرتام   .5
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مهام �حدة التن�شيق �املتابعة لالأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم   4  .3  .1  .1  .8

�التقنية بجامعة اأم القرى
وتتلخ�ص مهام واآليات الوحدة فيما يلي:

الباحثن. تواجه  التي  للمعوقات  حلول  اإيجاد  على  والعمل  العزيز,  عبد  امللك  مدينة  مع  مبا�شرة  ات�شال  حلقة  عمل   .1
خارجها. و  اجلامعة  داخل  العزيز  عبد  امللك  مدينة  من  املدعمة  بامل�شروعات  التعريف   .2

اأهدافها. حتقيقها  وكيفية   , واأن�شطتها  الوحدة  بر�شالة,  للتعريف  عمل  ور�ص  تنظيم   .3
للمدينة. لتقدميها  متهيًدا  العلمية  املقرتحات  �شياغة  كيفية  عن  عمل  ور�ص  تنظيم   .4
اجلامعة. كليات  بجميع  ون�شرها  واأن�شطتها,  الوحدة,  عن  ومطبوعات  ن�شرات,  تنفيذ   .5

املدينة. قبل  من  البحثية  املقرتحات  لتقدمي  املحددة  الزمنية  واجلداول  املواعيد,  عن  الإعان   .6
املدينة. قبل  املُْدعمة من  للم�شروعات  البحثية  باملقرتحات  التقدم  على  املجالت حلثهم  بالباحثن يف خمتلف  املبا�شر  الت�شال   .7
قبل  من  املُْدعمة  العليا  الدرا�شات  ملنح  التقدمي  على  حلثهم  باجلامعة  العليا  الدرا�شات  طاب  مع  امل�شتمر  التوا�شل   .8

املدينة.
البحثية. باملقرتحات  التقدم  قبل  للباحثن  ال�شرورية  الفنية  وامل�شورة  الدعم,  تقدمي   .9

املحدد. الزمني  للجدول  وفًقا  اأهدافها  حتقيق  تواجه  عقبات  اأي  وتذليل  املقبولة,  امل�شروعات  تنفيذ  متابعة   .10
ندوة  اإقامة  تقدمها عن طريق  التعريف بخطوات  وامل�شاهمة يف  املمولة,  للم�شروعات  امليدانية  الزيارات  بع�ص  اإجراء   .11

�شنوية متعددة التخ�ش�شات لعر�ص اأهم نتائج امل�شروعات البحثية.
امل�شروعات. ببدء  للتعجيل  واأ�شهلها  الطرق  باأ�شرع  كافة   املالية  امل�شتحقات  �شرف  على  العمل   .12

�شمن  ن�شرت  علمية  لأوراق  ملخ�شات  ت�شم  دورية  علمية  ن�شرة  واإ�شدار  للبحوث,  النهائية  النتائج  ن�شر  متابعة   .13
الأبحاث املدعومة من املدينة, وذلك بالتن�شيق مع وحدتي الن�شر الدويل, واأخاقيات البحث العلمي.

و�شع  عند  بها  لاأخذ  العلمية,  وامل�شروعات  والربامج,  وال�شرتاتيجيات,  اخلطط,  عن  املقرتحات  بع�ص  تقدمي   .14
الأولويات البحثية من قبل املدينة.

املجالت, والإعان عن مواعيدها م�شبًقا  العاملية يف جميع  العلمية, والندوات,  واملوؤمترات  امل�شتجدات  اأحدث  15. متابعة 
على ال�شفحة الر�شمية للوحدة.

الدولية. واملنظمات  الهيئات  تقدمه  مما  والتدريبية  البحثية,  املنح  جمال  يف  امل�شتجدات  اأحدث  متابعة   .16
عن  امل�شئولة  اجلهات  مع  بالتن�شيق  باجلامعة  للباحثن  الفكرية  امللكية  حقوق  على  احلفاظ  من  التاأكد  على  العمل   .17

ذلك.
الوحدة. قبل  من  املحققة  والإجنازات  العمل,  �شر  تقدم  عن  ال�شنوية  التقارير  اإعداد   .18

العلمي. البحث  جمال  يف  باجلامعة  ال�شرتاتيجي  للتخطيط  الازمة  والبيانات  املعلومات,  توفر   .19
املدينة. جانب  من  واملمولة  املقدمة,  امل�شروعات  كل  عن  �شاملة  بيانات  قاعدة  عمل   .20

عنها. الناجتة  العلمية  والأوراق  وكذلك  وتوثيقها,  املُْدعمة,  للم�شروعات  النهائية  التقارير  حفظ,   .21
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�التقنية بجامعة اأم القرى

الإداريــة. والعدالــة  وال�شــفافية  والعلميــة  املاليــة  بالأمانــة  اللتــزام   .1
اأهدافهم. حتقيــق  فــي  العليــا  الدرا�شــات  وطلبــة  الباحثيــن  مب�شــاعدة  اللتــزام   .2

التفــوق. وتعزيــز  الأعمال  م�شئولية  حتمــل   .3
اجلــودة. ل�شمــان  واجلــدارة؛  والحرتافيــة  العلميــة  الدقــة  ملعاييــر  طبقــا  العقــود  اإجناز   .4

البحثية  القدرات  ببناء  �طننــا  �م�شــرية  جمتمعنــا  خلدمــة  طاقاتنــا  ت�شــخري    4  .1  .1  .8
لأع�شاء هيئة التدري�ض �طالب الدرا�شات العليا

اإن مــن اهــم اجلوانــب التــي اهتمــت بهــا عمادة البحث العلمي هــي بنــاء القـدرات الب�شـرية, الأنظمة واأدوات الت�شـغيل امل�شـاندة 
ملن�شــوبي  الداخلـي  بالتدريـب  واملتابعة  التن�شيق  وحـدة  طريق  عن  العلمي  البحث  عمادة  قامت  اجلانـب  هـذا  وفـي  للوحدة 
ومن�شوبات اجلامعة والباحثيــن وطلب الدرا�شات العليا, كمــا اهتمــت باكتمال النظــم الإلكرتونية الازمة لذلك. وفيمــا يلــي 

عــر�ص لأهــم برامــج بنــاء القــدرات التــي تـم تنفيذهـا.

القرى اأم  بجامعة  �املتابعة  التن�شيق  �حدة  يف  الداخلية  التدريب  برامج    1  .4  .1  .1  .8
حر�شـت اإدارة الوحـدة علـى تنظيـم عـدد مـن الربامـج التدريبيـة, مبـا يحقـق تطلعـات العمادة فعقـدت بعـ�ص الربامـج التدريبيـة وهـي:

ملدينة  تقدميها  �كيفية  البحثية  املقرتحات  ��شياغة  اأعداد  كيفية  على  التدريب    2  .4  .1  .1  .8
امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية

تعقــد هــذه الــدورة بهــدف تقديــم خطــوات  واأمثلة عمليــة حــول كيفيــة اإعداد املقرتحات البحثية , و�شياغتها  وتعليمــات تف�شيليــة 
ب�شاأن اإمتــام منــاذج مقرتحــات الأبحــاث التابعــة لإدارة العامة ملنح البحوث, بالإ�شافــة اإىل ممار�شـة عمليـة وتدريبـاً واقعيـاً لتحميـل 

املقرتحـات البحثيـة علـى موقـع املدينة على ال�شـبكة الإلكرتونيـة وقــد اأقيمت عدة دورات, و ذلــك علــى النحــو التالــي:



95  8 - 1     الدورات التدريبية عن اإعداد و�شياغة املقرتحات البحثية عام 1435هـ.

من�شوباتمن�شوبناحل�شورالتاريخالكليةم

-1435/4/92020هعمادة البحث العلمي1

11-4/1111/ه1435عمادة البحث العلمي )طالبات(2

عمادة التعليم اللكرتوين والتعليم عن 3
-1435/4/1766هبعد

1435/6/9201010هكلية طب ال�شنان4

-1435/6/282020هكلية الهند�شة5

1435/7/17834835هكلية الطب6

1435/7/2118135هكلية العلوم التطبيقية7

17811761املجموع

العلمي البحث  ثقافة  ن�شر    3  .4  .1  .1  .8
 ت�شعي عمادة البحث العلمي اإىل ن�شر ثقافة البحث العلمي وبناء جمتمع بحثي �شحيح يت�شارك فيه اجلميع ولذا فقد بداأت 

الوحدة تعريف اأع�شاء هيئة التدري�ص مباهية النتحال العلمي, واأنواعه, وتدريبهم على كيفية جتنبه با�شتخدام اأحدث 
برامج ك�شف النتحال العاملية, وقــد اأقيمت دوره تدريبية, و ذلــك علــى النحــو التالــي:

 8 - 2     الدورات التدريبية عن النتحال العلمي وكيفية جتنبه.

من�شوباتمن�شوبناحل�شورالتاريخالكليةم

1436/2/251368650هـكلية الطب1
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البحثي   الفريق  اإدارة  كيفية  على  التدريب       4  .4  .1  .1  .8

البحثي, وذلك بعد قبول مقرتحــات  الفريق  اإدارة  واأمثلة عمليــة حــول كيفيــة  بهــدف تقديــم خطــوات  الــدورة  تعقــد هــذه 
الأبحــاث, والبدء يف اإجراء البحث. وقــد اأقيمت دورة, و ذلــك علــى النحــو التالــي:

 8 - 3     الدورات التدريبية عن اإدارة الفريق البحثي عام 1435هـ.

من�شوباتمن�شوبناحل�شورالتاريخالكليةم

1435/7/2218135هكلية العلوم التطبيقية 1

وقد ح�شـر هـذه الـدورات مـا يقارب ثاثمائة وثاثون ع�شـو هيئة  تدريـ�ص مـن اأق�شام وكليـات اأكادميية خمتلفـة, واأثمرت 
هـذه الـدورات عـن ازديـاد عـدد املقرتحـات البحثيـة املقدمـة اإىل املدينة كمـا �شياأتي لحقـاً.

�املتابعة التن�شيق  لوحــدة  الإلكرت�نيــة  البوابــة  تاأ�شي�ض     5  .1  .1  .8
نظراً للحاجة املا�شة لوجود موقع اإلكرتوين متميز لوحدة التن�شيق واملتابعة فقد تـم اإن�شاء املوقـع الإلكرتونـي للوحدة عـام 
2015م )www.http://isr.uqu.edu.sa/kacst(  جـزءاً من �شفحــة م�شــتقلة حتــت الرابــط الإلكرتونــي ملوقــع 
عمادة البحث العلمي وجامعــة اأم القــرى, ويحتــوي املوقــع علـى املعلومـات الأ�شا�شـية عـن برامـج الوحدة وبرامج الإدارة العامة 
ملنح البحوث باملدينة, وتوجيهـات عـن كتابـة املقتـرح البحثـي, وقد بـدى وا�شحـا وجـوب تطويـر املوقـع, اأو اإن�شاء موقـع اإ�شايف 
اأكرث تطـوراً واأكرث احرتافية, وهو ما تعمل عليه الوحدة الآن ليحتوي املوقـع اجلديـد علـى معلومـات اإ�شافية ب�شاأن امل�شـاريع 
القائمة والتنظيمـات والقوانيـن  ذات ال�شلـة, ويتيـح املوقـع حتميـل ال�شـر الذاتيـة للباحثيـن, والإطاع علـى اأهم الأحـداث 
واملراجعــات  للم�شــاريع,  الرئي�شية  واملعالــم  القائمة,  البحثيــة  املقرتحــات  ملخ�شـات  علـى  الإطـاع  يتيـح  كمـا  وامل�شتجدات, 
اإىل احتوائه علــى العديد من امل�شــتندات  العلميــة للمقــالت البحثيــة, ويوفــر خدمــة حتديــث الأخبــار اليوميــة, بالإ�شافــة 

الهامة التي ميكــن حتميلــها خلدمــة الباحثيــن. 

�املتابعة التن�شيق  �حدة  اإح�شائيات    6  .1  .1  .8
النجـاح �معـدلت  الأعـوام  ح�شـب  �املرفو�شـة  �املمولـة  املقدمه  امل�شاريع  اإح�شائيات    1  .6  .1  .1  .8

اأم القرى . وقـد بداأت  1434 و1435 هـ تـم تقديـم  )79( م�شـروعاً لاإدارة العامة ملنح البحوث من جامعة  فـي عامي  
الوحدة عام 1435 هـ مبراجعة ما يرد اإليها من مقرتحات بحثية فنياً ومالياً للتاأكد من مطابقتهـا لائحة دعم البحوث وقد 
قامت الإدارة العامة ملنح البحوث باإر�شال امل�شروعات لتحكيمهــا علمياً. وقــد اأو�شت املدينة برفـ�ص )49( م�شـروعا منهـا, ومتـت 
املوافقـة علـى متويل بقيـة امل�شـاريع البالـغ عددهـا )30( م�شـروعا, وبالتالـي بلغـت ن�شـبة جنـاح التمويـل احلالـي  32.26 ٪  
فـي عام  1434هـ و زادت اإىل 41.66 ٪ فـي عام  1435هـ. ولاإطاع على بيان بتفا�شيل املقرتحات البحثية املقبولة يف 
م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية للباحثن والباحثات وطاب الدرا�شات العليا 

عامي 1434هـ و1435هـ نرجو الإطاع على مرفق هـ. وفيمــا يلــي العــر�ص البيانــي جلــدول اإجمايل بيانـات امل�شـاريع:



97

 8 - 4     اإح�شائيات التقدمي والقبول والرف�ص مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث من عام 1431هـ اإىل عام 1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات  التقدمي والقبول والرف�ص مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث التقرير

1434 و 1435هـ املدة الزمنية

عدد امل�شاريعو�شع امل�شروع

1435 هـ1434هـ

3148اإجمايل عدد امل�شاريع التي مت تقدميها 

2128عدد امل�شاريع رف�شت 

1020عدد امل�شاريع مولت 

41.66 ٪32.26٪ن�شبة امل�شاريع املقبولة

 8 - 2    امل�شـاريع املقدمـة واملقبولـة واملمولـة مـن الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية. حيـث 
يت�شـح مـن الر�شـم البيانـي الإح�شائي اإجمايل التقديـم والقبـول والرفـ�ص مل�شـاريع الإدارة عامي 1434هـ و 1435هـ؛ حيـث 

متـت املوافقـة علـى متويـل )30( م�شـروعاً, فيمـا تـم رفـ�ص )49( م�شـروعاً.
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  8 - 5    اإجمايل امليزانيات مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث املمولة واملرفو�شة عامي 1434ه و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شاءات التمويلالتقرير

الت�شور الإجمايل للمبلغ وامليزانيةالرتتيب

1434 و1435 هـاملدة الزمنية

و�شع امل�شروع
اإجمايل  امليزانية ) ريال �شعودي (

عدد امل�شاريع
املعتمداملطلوب

15.988.57012.141.40730ما مت متويله

49.709.197049ما مت رف�شه 

65.697.76712.238.10779الإجمايل  

حيـث  هـ  و1435  1434هـ  عامي  واملرفو�شة  املمولة  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  امليزانيات  اإجمايل        3  -  8
يت�شـح مـن الر�شـم البيانــي اإجمايل امليزانيــات للم�شــاريع التــي لــم تــو�شي  الإدارة بدعمهــا مقابـل ما  اأقر دعمهـا, ولقـد متـت 
املوافقـة علـى متويـل م�شـاريع بلغ املبلغ الإجمايل املطلوب لدعمها( 15.988.570  )ريـال �شـعودي ؛ بن�شـبة جنـاح )25 ٪( 

وكان اإجمايل مـا تـم رف�شـه )49.709.197( ريـال �شـعودي بن�شـبة )75 ٪(.
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 8 - 6      اإح�شائيات التمويل ال�شنوي املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي 1434ه و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل ال�شنويالتقرير

ترتيب �شنويالرتتيب

1434 و1435 هـاملدة الزمنية

الن�شبةالتمويل ال�شنوي املعتمد ) ريال �شعودي (عدد امل�شاريع املمولةالسنة 

53٪1434106.448.447ه

47٪1435205.692.960 ه

3012.141.407الإجمايل  

 8 - 4      اإح�شائيات التمويــل ال�شــنوي املعتمد مل�شــاريع الإدارة العامة ملنح البحوث حيــث يت�شـح مـن الر�شـم البيانـي اعتمـاد 
متويـل )30( م�شـروع  حيث بلغ حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل لهـا يف عـامي 1434هـ و1435هـ مبلغ )12.141.407( ريـال 
�شـعودي. حيث كان التمويل املعتمد مبلغ )6.448.447( ريـال �شـعودي يف عـام 1434هـ, مبتو�شـط ن�شـبة جنـاح )53 ٪( بينما 

كان التمويل املعتمد مبلغ )5.692.960( ريـال �شـعودي يف عـام 1435هـ, مبتو�شـط ن�شـبة جنـاح )47 ٪(.
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1434هـ   عامي  البحث  نوع  ح�شب  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  التمويل  2  اإح�شائيات   .6  .1  .1  .8

�1435هـ 
متكنت وحدات التن�شيق واملتابعة بجامعــة اأم القــرى مــن احل�شــول علــى اعتمــادات ماليــة فــي ثاث اأنواع من البحوث والتي 

يو�شحها اجلدول التايل:
 8 - 7       اإح�شائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شب نوع البحث عامي 1434هـ و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل الجمايل املعتمدالتقرير

حجم التمويل ح�شب نوع البحثالرتتيب

1434 و1435 هـاملدة الزمنية

الن�شبةالتمويل املعتم ) ريال �شعودي ( عدد امل�شاريع املمولةنوع البحث

82٪99.986.647بحوث كبرة 

15٪131.786.260بحوث حمدودة

3٪8368.500بحوث طاب درا�شات عليا

100٪3012.141.407الإجمايل  

 8 - 8    اإح�شائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثن ح�شب نوع البحث عامي 1434هـ و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل الجمايل املعتمد للباحثنالتقرير

حجم التمويل ح�شب نوع البحثالرتتيب

1434 و1435 هـاملدة الزمنية

الن�شبة من الجمايل  التمويل ال�شنوي املعتمد ) ريال �شعودي (عدد امل�شاريع املمولةنوع البحث

72٪88.783.347بحوث كبرة 

12.5٪101.493.560بحوث حمدودة

0.5٪147.000بحوث طاب درا�شات عليا

85٪1910.323.907الإجمايل  
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 8 - 9    اإح�شائيات التمويل الجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثات ح�شب نوع البحث يف عامي 1434ه و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل الجمايل املعتمد للباحثنالتقرير

حجم التمويل ح�شب نوع البحثالرتتيب

1434 و1435 هـاملدة الزمنية

الن�شبة من الجمايل  التمويل ال�شنوي املعتمد ) ريال �شعودي (عدد امل�شاريع املمولةنوع البحث

10٪11.203.300بحوث كبرة 

2.5٪3292.700بحوث حمدودة

2.5٪7321.500بحوث طاب درا�شات عليا

15٪111.817.500الإجمايل  

 8 - 5    اإح�شائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي 1434هـ و1435هـ. تـم اعتماد 
وتو�شـح  �شـعودي,  ريـال   )12.141.407( الإجمالــي  التمويـل  بلـغ  البحوث؛حيـث  خمتلف  فـي  م�شـروع   )30( متويـل 
1 للباحثات( هي الأكبـر دعمـا  8 للباحثن و  امل�شـاريع املمولـة بها )9وت�شمل  اأن البحوث الكبرة والتي بلـغ عـدد  البيانـات 
بتكلفـة )9.986.647( ريـال �شـعودي وبن�شبة مئوية من الإجمايل )82 ٪( على الرغم من اأنها اأقل عددا مقارنة بالبحوث 
املحدودة والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها )13وت�شمل 10 للباحثن و3 للباحثات( دعمـا بتكلفـة )1.786.260( ريـال 
�شـعودي وبن�شبة مئوية )15 ٪( يليـها بحوث طاب الدرا�شات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها )8 وت�شمل 1 للباحثن و 7 

للباحثات ( وبن�شبة مئوية )3 ٪(.
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تـم  و1435هـ.  1434هـ  عامي  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  املعتمــد  ال�شــنوي  التمويــل  اإح�شائيات       6  -  8
اعتماد متويـل )30( م�شـروع بحثي فـي خمتلف البحوث؛ حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي )12.141.407( ريـال �شـعودي, 
وتو�شـح البيانـات اأن البحوث الكبرة هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة )9.986.647( ريـال �شـعودي, يليـها البحوث املحدودة بتكلفـة 

) 1.786.260( ريـال �شـعودي ثم بحوث طاب الدرا�شات العليا بتكلفـة )368.500( ريـال �شـعودي. 
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عامي  البحثي  املجال  ح�شب  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  التمويل  اإح�شائيات     3  .6  .1  .1  .8

هـ   1435� 1434هـ  
بحثية  جمالت  عدة  يف  ماليــة  اعتمــادات  علــى  احل�شــول  مــن  القــرى  اأم  بجامعــة  والباحثات  الباحثن  من  العديد  متكن 

واجلــدول التالــي يو�شــح تلــك املجالت:

 8 - 10       اإح�شائيات التمويل الجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شب املجال البحثي عامي 1434هـ و1435هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل الإجمايل املعتمد ح�شب املجالت البحثيةالتقرير

حجم التمويل ح�شب املجالت البحثيةالرتتيب

1434 و1435هـ املدة الزمنية

الن�شبة التمويل املعتمد ) ريال �شعودي (عدد امل�شاريعاملجال

64٪87.730.717جمال الطب وال�شحة

جمال الإلكرتونيات 
5٪2599.000والت�شالت

4٪5513.700جمال الفيزياء والريا�شيات

17٪32.039.300جمال الطاقة 

1٪287.000جمال الفن والآداب 

3٪4405.100جمال الكيمياء   

1٪1170.000جمال البيئة 

1٪1151.000جمال الزراعة

1٪2110.000جمال تقنيات النانو  

3٪2335.590جمال البناء والت�شييد 

100٪3012.141.407الإجمايل 
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 8 - 7     اإح�شائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد  مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شـب املجالت البحثية لعامي 
1434هـ و1435هـ. تـم اعتماد متويـل )30( م�شـروع بحثي فـي خمتلف املجالت البحثية حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل 
)12.141.407(  ريـال �شـعودي, وتو�شـح البيانـات وتو�شـح البيانـات اأن جمال الطب وال�شحة يعـد  الأكبـر دعماً والأكثـر 
جناحاً حيـث بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة )8( م�شاريع, بتكلفـة )7.730.717( ريـال �شـعودي وبن�شبة جناح قدرها )64 ٪( 
, يليـه جمال الطاقة والـذي بلـغ عـدد م�شـاريعه )3( م�شاريع , بتكلفـة )2.039.300( ريـال �شـعودي وبن�شبة جناح قدرها 

.)٪ 17(

الأكادميية  الكليات  ح�شب  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  التمويل  اإح�شائيات     4  .6  .1  .1  .8
يف عامي 1434هـ  �1435 هـ  

�شاركت جمموعة كبرة من كليات اجلامعة يف التقدمي للح�شول على متويل من الإدارة العامة ملنح البحوث باإجمايل 
متويل قدره 12.141.407 ريـال �شـعودي.
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 8 - 11    اإح�شائيات التمويل الإجمايل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شب الكليات الأكادميية يف عامي 1434هـ و1435 هـ.

الإدارة العامة ملنح البحوثالربامج

اإح�شائيات التمويل الإجمايل املعتمد ح�شب املجالت البحثيةالتقرير

حجم التمويل ح�شب املجالت البحثيةالرتتيب

1434 و1435هـ املدة الزمنية

الن�شبة التمويل املعتمد ) ريال �شعودي (عدد امل�شاريعالكليات

27٪33.356.670الطب

1٪1110.000طب الأ�شنان

22٪22.643.000العلوم الطبية التطبيقية

22٪132.649.847العلوم التطبيقية

12٪41.415.590الهند�شة

معهد خادم احلرمن 
2٪2321.000لأبحاث احلج والعمرة

1٪147.000الرتبية

1٪140.000الفنون والت�شاميم

12٪31.558.300احلا�شب الآيل

100٪3012.141.407الإجمايل

 8 - 8     اإح�شائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شـب الكليـات  الأكادمييـة
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التمويـل  بلـغ  حيـث  البحوث,  خمتلف  فـي  بحثياً  م�شـروعاً  )ثاثن(  متويـل  اعتمد  و1435هـ.  1434هـ  لعامي  امل�شـاركة 
الإجمايل )12.141.407(  ريـال �شـعودي, وتو�شـح البيانـات ت�شـدر كليـة الطب حيث بلـغ عدد امل�شـاريع املمولة)ثاثة( 
27 ٪ مـن اإجمايل قيمـة التمويـل, يليهـا كليـة العلوم التطبيقية  م�شـاريع بتكلفـة )3.356.670 ( ريـال �شـعودي , متثـل 
والـذي بلـغ عـدد م�شـاريعها )ثاثة ع�شر( م�شـروعاً بتكلفـة) 2.649.847( ريـال �شـعودي متثـل 22 ٪ مـن اإجمايل قيمـة 

التمويـل. 

 8 - 12 الرتتيـب التنازلـي للكليات الأكادمييـة احلا�شلة على متويل م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي 1434هـ و1435هـ.

الن�شبةالتمويل املعتمد ) ريال �شعودي ( عدد امل�شاريعالكليات

27 ٪33.356.670الطب

22 ٪132.649.847العلوم التطبيقية

22 ٪22.643.000العلوم الطبية التطبيقية

الباحثني  عدد  ح�شب  البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  التمويل  اإح�شائيات     5  .6  .1  .1  .8
عامي 1434هـ  �1435 هـ

�شاركت جمموعة كبرة من الباحثن يف التقدم للح�شول على متويل من الإدارة العامة ملنح البحوث باإجمايل متويل قدره 
�شـعودي. ريـال   12.141.407

 8 - 9    اإح�شائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�شب عدد الباحثن عامي 1434هـ و1435 هـ.
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البحوث  ملنح  العامة  الإدارة  مل�شاريع  الرئي�شية  الأداء  موؤ�شـرات    7  .1  .1  .8

ال�شكل  اأداء رئي�شيـة مو�شحة فـي  اأ�شا�ص موؤ�شـرات  البحثيـة علـى  امل�شـاريع  اأداء جميـع  التن�شيق واملتابعة بقيـا�ص  تقـوم وحـدة 
التايل:

 8 - 10    موؤ�شـرات الأداء الرئي�شية مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث.

اجلوائز الكربى
حملية واإقليمية ودولية

التكرميات - الكرا�شي
الأكادميية

تطبيقات الربامج

قواعد البيانات

اخلوارزمات

اأدوات القيا�ص

اأمثلة املخرجاتامل�شاهمات احلكوميةاجلوائز واملكافاآت

املجل�ص الإ�شت�شاري

هيئات حترير املجات

جلان تنظيم املوؤمترات

الندوات

املحا�شرات واملحادثات

تقدمي براءات الإخرتاع

ت�شجيل براءات الإخرتاع

ترخي�ص الإبتكارات

القيم التجارية الأخرى

امل�شاركات العاملية
براءات الإخرتاعالن�شر يف الدورياتحملية واإقليمية ودولية

الأبحاث املحكمة

الدوريات املحكمة

املقالت والتقييمات 
النقدية

اأوراق املوؤمترات

الكتب
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البحوث ملنح  العامة  الإدارة  برامج  يف  العلمي  الن�شر    8  .1  .1  .8

ميكـن  خالهـا  فمـن  اجلامعــة,  فــي  البحثــي  الن�شــاط  خمرجــات  اأهــم  مــن  املوؤمتــرات  فــي  وامل�شــاركة  الأبحــاث  ن�شــر  يعتبــر 
للموؤ�ش�شـات البحثيـة اأن تن�شـر وتتبـادل املكت�شـفات العلميـة مـع نظرائهـم فـي جميــع اأنحاء العالــم, واجلــدول التالــي يو�شــح 

البحث املن�شور من امل�شروع املنتهي عام 1434هـ.

 8 - 13      البحث املن�شور يف برامج الإدارة العامة ملنح البحوث يف عام 1434هـ.

د. حمدي يو�شفالباحث

Fractional order generalized thermoelasticity withالبحث املن�شور
variable thermal conductivity

Journal of Vibroengineeringجمات/مطبوعات املوؤمتر/عر�ص تقدميي

دي�شمرب 2014التاريخهند�شة ميكانيكيةالتخ�ش�ص

امل�شتقبلية  النظرة     9  .1  .1  .8
الزيـادة املطـردة فـي عـدد امل�شـاريع املقدمـة واملمولـة خـال ال�شـنوات امل�شـمولة فـي هذا التقرير توؤكد اأن املجالت املذكورة  اأعاه 
متثل نقاط قوة يف جامعة اأم القرى, واأن م�شـتقبل هـذه املجالت �شـوف يكـون واعـد فـي ال�شـنوات القادمـة, وي�شـتوجب اأولوية 
دعمهـا فـي الكليـات املختلفة؛ ا�شت�شراق بدورهـا فـي تعزيـز مفهـوم ودور اجلامعـة فـي القت�شاد املعرفـي, و�شمان لعـدم تراجـع 
امل�شـتوى املرمـوق الـذي و�شلـت اإليـه. ففر�شـة تكويـن جمموعـات اأو مراكـز بحثيـة متخ�ش�شـة اأو حا�شنـات اأعمال فـي املجالت 

التقنيـة املذكـورة اأعاه �شـتكون اأعلى مـن غرهـا مـن املجالت.
 

�شابك منح     2  .1  .8
�شابك منح  برنامج  عن  نبذة     1  .2  .1  .8

ت�شجع عمادة البحث العلمي العلم والتكنولوجيا من خال متويل البحوث العلمية والتطورات التكنولوجية بطريقة تدعم 
البتكار. حيث يهدف هذا الربنامج اإىل تقدمي الدعم املادي, وتوفر البيئة املنا�شبة, وامل�شجعة لبث روح املناف�شة, والتميز 
بن اأع�شاء هيئة التدري�ص, وامل�شاهمة يف حت�شن بيئة البحث والتطوير يف جامعة اأم القرى وتنفذ العمادة اأهدافها يف اإطار 

ا�شرتاتيجية التنمية التي ل غنى عنها للتنمية امل�شتقبلية للمملكة العربية ال�شعودية .
ريـال  األف  مائتي  تتجاوز  ل  اإجمالية  مبيزانية  بحثية  مقرتحات  لتمويل  املنح  من  عدد  بتقدمي  �شابك  منح  برنامج  ويقوم 
�شعودي بحد اأق�شى  لدعم امل�شروع البحثي الواحد ملدة �شنة )12 �شهراً( للباحثن الذين تقبل مقرتحاتهم البحثية املقدمة 
فعليا مبا  امل�شكات  التطبيقات وحل  البحثية يف  القدرات  وال�شتفادة من  املنافع  تعظيم  الربنامج احلايل على  ويركز  هذا 
املتطلبات  املعريف, وتلبية  النهائية يف دعم القت�شاد  اأي�شا يف حم�شلته  اأف�شل, والذي ي�شب  يلبي احتياجات املجتمع ب�شكل 

الجتماعية, والقت�شادية, وال�شناعية باململكة العربية ال�شعودية. 



109 �شابك منح  برنامج  يف  املدعومة  امل�شر�عات  اأنواع     2  .2  .1  .8
احلاجة عن  نابعة  م�شر�عات     1  .2  .2  .1  .8

وتهدف اإىل معاجلة احتياجات القطاعن العام واخلا�ص يف جمالت خمتلفة مع مراعاة الهدف النهائي املتمثل يف تعزيز دعم 
القت�شاد املعريف ومعاجلة الق�شايا الجتماعية والقت�شادية وال�شناعية الوطنية.

يتوجب على الباحث تقدمي �شرح م�شتفي�ص عن نوعية امل�شكلة املراد درا�شتها, وكيفية حتديدها, والفئة املتاأثرة بها يف املقرتح 
البحثي, واأن يو�شح بخطوات علمية مدرو�شة مقنعة كيف ميكن ال�شتفادة من نتائج امل�شروع للم�شاهمة يف تقدمي احللول 
اجلدوى  مدى  خاله  من  يقرر  دقيق  دويل  حتكيم  اإىل  الباحثن  من  املقدم  املقرتح  �شيخ�شع  حيث  امل�شكلة  لهذه  الفعالة 

امل�شتفادة من الدرا�شة املقدمة, و مدى ا�شتحقاقها للدعم املايل من عدمه.

البحثية  الأ�لويات    1  .1  .2  .2  .1  .8
لبد اأن تعالج املقرتحات البحثية م�شكلة اإجتماعية اأو اقت�شادية اأو �شناعية ملحة كما لبد اأن يكون املقرتح البحثي املقدم 
�شمن املجالت البحثية التي اقرتحت  من قبل عمادة البحث العلمي والتى اخترت من قبل الباحثن عند التقدمي على 

املوقع الإلكرتوين ملنح �شابك.

الإبتكارية الأبحاث     2  .2  .2  .1  .8
يق�شد بالبتكار هنا البتكار التكنولوجي ملنتج يخدم فئة من امل�شتفيدين مبا يدعم التطور ال�شناعي باململكة. 

وتهدف املنح البتكارية اإىل متويل امل�شاريع التي يكون نتاجها عبارة عن ابتكار علمي ملمو�ص )مثا: منوذج جلهاز اإلكرتوين
اخلا�ص  القطاع  مع  �شراكات  تاأ�شي�ص  يف  ي�شاهم  مبا  الواقع  اأر�ص  على  �شناعي  منتج  اإىل  للتحويل  قابل   )Prototype

وينعك�ص اإيجابا على ال�شناعات املحلية يف اململكة. 
الفئات  حتديد  مع  البتكار  فكرة  اأ�شالة   فيه  يو�شح  البحثي  املقرتح  خال  من  �شامل  م�شح  تقدمي  الباحث  على  يتوجب 
امل�شتفيدة منها وحتديد اجلدوى القت�شادية املتوقعة من ت�شنيع النموذج املقرتح اإ�شافة اإىل ذلك, يتحتم على الباحث تقدمي 
ت�شور مبدئي عن ال�شراكات املمكن عقدها مع القطاع اخلا�ص مبا يخدم ت�شنيع وت�شويق املنتج املنبثق من امل�شروع البحثي. 
حيث �شيخ�شع املقرتح املقدم من الباحثن اإىل حتكيم دويل دقيق يقرر من خاله اأ�شالة البتكار ومدى اأهمية املنتج املقرتح 
ا�شتحقاقها  الت�شميم ومدى  امل�شتخدمة يف  العلمية  الأ�ش�ص  اقت�شاديا وتقييم  امل�شتفادة منه  امل�شروع واجلدوى  ت�شميمه يف 

للدعم من عدمه.



البحثية 110 الأ�لويات    1  .2  .2  .2  .1  .8
لبد اأن يكون املقرتح البحثي املقدم �شمن املجالت البحثية التي اقرتحت من قبل عمادة البحث العلمي والتى يتم اختيارها 
من قبل الباحثن عند التقدمي على املوقع الإلكرتوين ملنح �شابك على اأن يكون فى التخ�ش�شات الطبية والهند�شية والعلوم 

فقط.

�التطوير التقنيات  توطني  اأبحاث      3  .2  .2  .1  .8
املعرفية  املجالت  �شتى  يف  عامليا  امل�شتخدمة  احلديثة  التقنيات  توطن  يف  ت�شهم  التي  البحثية  املقرتحات  املنح  هذه  متول 
وبخا�شة الطبية والهند�شية والزراعية والإجتماعية والتعليمية بالإ�شافة اإىل تطوير النماذج املحاكية, للتقنيات امل�شتخدمة 
املراد  التقنيات  الباحث تقدمي م�شح �شامل وكامل عن  ال�شعودي. يتوجب على  البيئة وثقافة املجتمع  عامليا مبا يتوائم مع 
توطينها اأو دعم تطويرها, والأ�ش�ص العلمية التي من خالها �شيتم تبني هذه التقنيات داخل اململكة العربية ال�شعودية مع 
عر�ص اأنواع املحاور التي �شيتم درا�شتها للتاأكد من موائمة هذه التقنيات للتطبيق يف ظل املعطيات املحلية. اإ�شافة اإىل ذلك 
يتوجب على الباحث اإي�شاح اجلدوى القت�شادية من توطن اأو تطوير التقنيات املراد ا�شترادها يف امل�شروع البحثي وحتديد 

الفئة امل�شتفيدة منها.

البحثية  الأ�لويات    1  .3  .2  .2  .1  .8
يتم  والتى  العلمي  البحث  عمادة  قبل  اقرتاحها من  التي مت  البحثية  املجالت  املقدم �شمن  البحثي  املقرتح  يكون  اأن  لبد 

اختيارها من قبل الباحثن عند التقدمي على املوقع الإلكرتوين ملنح �شابك.

�شابك منح  لربنامج  بحثي  مقرتح  تقدمي  �شر�ط     3  .2  .1  .8
اأخرى. متويل  جلهة  تقدميه  مت  اأو  كلًيا  م�شبًقا  اإجنازه  مت  قد  البحث  يكون  األ  يجب   .1

2. ُيقدم املقرتح البحثي مف�شًا على نظام التقدمي اللكرتوين اخلا�ص بعمادة البحث العلمي واملوجود على موقع عمادة 
.www.dsr.uqu.edu.sa البحث العلمي

�شعودي. ريـال  األف  مائتي  املطلوبة  امليزانية  �شقف  يتجاوز  األ  يجب   .3
�شهًرا. ع�شرة   اثنتي  امل�شروع   مدة  تتجاوز  األ  يجب   .4

باحث  رئي�ص,  )باحث  البحثي  الفريق  �شمن  فيها  امل�شاركة  للباحث  ميكن  التي  للبحوث  الأق�شى  احلد  يكون  اأن  يجب   .5
م�شارك, باحث م�شاعد اأو م�شت�شار( �شمن منح �شابك بحث واحد فقط مع مراعاة ال�شوابط املالية املعمول بها.

من�شوبي  اأحد  امل�شارك  الباحث  يكون  اأن  ميكن  بينما  القري  اأم  جامعة  من�شوبي  من  الرئي�ص  الباحث  يكون  اأن  يجب   .6
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اجلامعات ال�شعودية كما ي�شرتط وجودهم داخل اململكة, ويجب اأن ا�شتخدام اإميياتهم الر�شمية اجلامعية فقط.
اأن يكونوا  7. بالإمكان الإ�شتعانة )اإن لزم الأمر( بفنين وم�شاعدي باحثن وبقية القوى العاملة من خارج اجلامعة على 

داخل اململكة.
اأ�شتاذ  م�شاعد,  اأ�شتاذ  رتبة  على  مثبتن  يكونوا  واأن  الدكتوراه,  حملة  من  وامل�شاركن  الرئي�ص  الباحث  يكون  اأن  يجب   .8

م�شارك, اأو اأ�شتاذ.
ال�شعودين واملتعاقدين مع  اأن يكونوا من الأع�شاء  الفريق البحثي )باحث رئي�ص, م�شارك, م�شت�شار( بالإمكان  اأع�شاء   .9

مراعاة القواعد املالية املعمول بها.
اململكة. خارج  اأو  داخل  من  يكون  ان  وميكن  فقط,  اأ�شتاذ   رتبة  على  يكون  اأن  يجب   مب�شت�شار  الإ�شتعانة  حال  يف    .10

العمادة. قبل  من  املحددة  التعهد  مناذج  على  التوقيع  من  فابد  املوافقة,  متت  اإذا     .11
امل�شروع. اإجنازات  �شمن  امل�شروع  بداية  تاريخ  قبل  املن�شورة  الأبحاث  حتت�شب  ل   .12

اأو تتعلق بالأمانة العلمية �شواء يف امل�شاريع املمولة  األ يكون على املتقدم ماحظات يف م�شاريع �شابقة متعرثة   13. يجب 
من عمادة البحث العلمي اأو مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .

العمل  ويتم  البحث  على  لل�شرف  املخ�ش�شة  املبالغ  حتدد  التي  امليزانية  هي  العمادة  قبل  من  املعتمدة  امليزانية  تعد   .14
مبوجبها, ولي�ص بال�شرورة اأن تكون هي نف�ص امليزانية التي طلبت حال تقدمي املقرتح البحثي.

�شابك منح  لربنامج  البحثية  املقرتحات  حتكيم    4  .2  .1  .8
�شيتم اتخاذ اخلطوات التالية على املقرتح البحثي قبل ار�شاله للتحكيم اخلارجي: 

عنا�شره. جميع  اكتمال  من  للتاأكد  فنيا  البحثي  املقرتح  فح�ص   .1
املحددة. الأولويات  داخل  �شموله  من  للتاأكد  البحثي  املقرتح  فح�ص   .2

العلمي.  البحث  عمادة  قبل  من  املو�شوعة  امليزانية  �شروط  مع  توافقها  من  للتاأكد  امليزانية  فح�ص   .3
ن�شبة  اأي  وجود  عدم  العتبار  فى  الو�شع  مع   iThenticate برنامج  با�شتخدام  الدبي  ال�شتال  فح�ص   .4

ا�شتال اأعلى من %25 ويف حال جتاأوز هذه الن�شبة فلعمادة البحث العلمي تطبيق العقوبة التي تراها منا�شبه بحق 
الفريق البحثي والتي قد ت�شل اإىل احلرمان من التقدمي على اأي مقرتحات بحثيه ملدة عامن.

�شابك منح  لربنامج  ال�شرف  �اآليات  امليزانية    5  .2  .1  .8
يجب اأن ل تزيد امليزانية املعتمدة للم�شروع عن مائتي األف ريـال �شعودي مع الإلتزام بالبنود املقرتحة يف القواعد احلاكمة, 

وما تقره عمادة البحث العلمي.
ت�شرف املبالغ املخ�ش�شة للم�شروع على النحو الآتي:
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املعتمدة  والفواتر  ال�شتحقاق  م�شتندات  توفر  بح�شب  البحثي(  الفريق  عدا  )ما  امليزانية  بنود  جميع  على  ال�شرف  يجوز 
واملطبوعة والتى لبد اأن حتتوى على ا�شم وعنوان وال�شجل التجاري لل�شركة مع توقيعها من املوظف امل�شئول وختمها بختم 
وخطاب  الت�شعرة  حم�شر  مبوجب  ال�شراء  ميكن  كذلك  امل�شروع.  بداية  لتاريخ  �شابقة  بتواريخ  فواتر  تقبل  لن  ال�شركة. 
التعميد بتوقيع عميد البحث العلمي اأو من ينيبه, وذلك �شواء بال�شراء من داخل اململكة اأو خارجها, وعلى الباحث الرئي�ص اأن 

يقدم فواتر اأ�شلية معتمدة من جهة البيع.
باقي امل�شتحقات التي ت�شمل مكافاآت الباحث الرئي�ص, الباحث امل�شارك )اإن وجد(, امل�شت�شار)اإن وجد( ت�شرف بعد قبول كٍل من 

التقريرين الفني, واملايل النهائين, والذين يجب اأن يتزامنا مع انتهاء مدة امل�شروع.
 

الربيطاين الثقايف  املجل�ض  منح      3  .1  .8
الربيطاين    الثقايف  املجل�ض  منح  برنامج  عن  نبذة     1  .3  .1  .8

يخول برنامج املجل�ص الثقايف الربيطاين ال�شيفي لأبحاث مابعد الدكتوراه للمخت�شن يف اجلامعات ال�شعودية واملوؤ�ش�شات 
البحثية الأخرى العمل جنباً اإىل جنب مع نظرائهم يف اململكة املتحدة. ويتيح هذا الربنامج لهم فر�شة التعرف على طرق 

وو�شائل البحث يف اململكة املتحدة, بالإ�شافة اإىل جودة التعليم العايل الربيطاين.
ويتلقى هذا الربنامج الفريد من نوعه بالن�شبة للمملكة العربية ال�شعودية الدعم املايل �شنوياً من �شركة "بي اإيه اإي �شي�شتمز" 

اململكة العربية ال�شعودية, ويديره املجل�ص الثقايف الربيطاين باإ�شراف وزارة التعليم العايل ال�شعودية.

الربيطاين الثقايف  املجل�ض  طرف  من  الربنامج  يجري  كيف   2  .3.  1  .8
يتم تر�شيح باحث للربنامج ال�شيفي لأبحاث ما بعد الدكتوراه, ثم يقوم الباحث بالتوا�شل مع مركز بحثي منا�شب لتخ�ش�شه 
اأن يوفر الدعم والن�شح فيما يتعلق باختيار املوؤ�ش�شة فيما يتنا�شب  يف اململكة املتحدة. وميكن للمجل�ص الثقايف الربيطاين 
والهتمامات البحثية لل�شخ�ص املر�شح. ويتبع ذلك ترتيبات الزيارة والعمل مع املوؤ�ش�شة البحثية يف اململكة املتحدة والتي يقوم 

بها الباحث بنف�شه, حيث ت�شتغرق الزيارة من 8-12 اأ�شبوعاً خال املدة من يونيو اإىل �شبتمرب.
ا�شرتلينياً قبل ال�شفر اإىل اململكة  4250 جنيهاً  ا�شرتلينياً )ُيدفع له مبلغ  5250 جنيهاً  ويح�شل كل باحث على منحة قدرها 
املتحدة والألف املتبقية عتد تقدمي التقرير النهائي(, وذلك لتغطية تكاليف ال�شفر واأية نفقات اأخرى متعلقة بالإلتحاق بالربنامج.

الدكتوراه بعد  ما  لأبحاث  ال�شيفي  الربنامج  نتائج     3  .3  .1  .8
العمل  العديد من جمموعات  الربنامج  املتخ�ش�شة. وينتج عن  املجات  البحثي يف  التعاون  النتائج يف معظم حالت  تن�شر 

امل�شرتكة واحللقات الدرا�شية, وكذلك تبادل املوظفن بن اجلامعات يف اململكة املتحدة واململكة العربية ال�شعودية.
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وكالة عمادة البحث   .9
العلمي لشؤون المجموعات 

والمراكز البحثية



114



115
وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون المجموعات والمراكز البحثية  .9

البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كيل  كلمة    1  .9
احلمد هلل رب العاملن, وال�شاة ال�شام على �شيد الأولن والآخرين, حممد بن عبد اهلل وعلى اآله و�شحبه اأجمعن, و بعد.

تقوم اجلامعات على ركائز ثاث: التعليم العايل, وخدمة املجتمع, والبحث العلمي, فالبحث العلمي اإذن �شرورة للتنمية ل 
تتم اإل به, وقد اأولته حكومة اململكة العربية ال�شعودية اهتماماً كبراً, ورفعته عالياً بن اأولوياتها, من اأجل اأن يكون رائدها 

يف النتقال اإىل اقت�شاد املعرفة. 
اإن�شائها  الإ�شامي منذ  الرتاث  واإحياء  العلمية  البحوث  القرى حتت مظلة معهد  اأم  بجامعة  البحثية  املراكز  و قد عملت 
مكاتب للمنح البحثية, وانح�شر عملها يف حتكيم امل�شاريع البحثية لأع�شاء هيئة التدري�ص ومتابعة �شرها, ولكن مل يكن 
ا�شرتاتيجية. وي�شطر هذا  اأهداف ول خطط  اأولويات ول  البحوث بنف�شها, و مل تكن لها  اإجراء  املراكز دور يذكر يف  لهذه 
1435هـ, وهي بذلك  1430هـ اإىل عام  التقرير اإجنازات املراكز البحثية خال ال�شنوات اخلم�ص الأخرة للمدة من عام 
موؤ�شر �شادق ملا كان عليه حراك البحث العلمي يف اجلامعة خال تلك ال�شنوات فقد عملت املراكز خالها كمكاتب منح بحثية 
تخدم جميع اأع�شاء هيئة التدري�ص يف اجلامعة, ويعود الف�شل يف تلك الإجنازات هلل ثم لزمائنا يف املعهد وعلى راأ�شهم �شعادة 
العميد الأ�شتاذ الدكتور عادل ع�شري, وتوجيه �شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر احلربي 

ومعايل مدير اجلامعة الأ�شتاذ الدكتور بكري ع�شا�ص ودعمه. 
وقد انتقلت املراكز البحثية اإىل عمادة البحث العلمي الوليدة خال عام 1436هـ, ف�شعت بقيادة �شعادة الدكتور في�شل عاف 
اإىل اإعادة الهيكلة, وحتديد روؤية العمادة واأهدافها وخططها ال�شرتاتيجية, ويف خ�شم ذلك اأعدت العمادة مادة هذا التقرير 
التحليل  �شاعد يف عمل  وال�شعف, مما  القوة  التعرف على نقاط  اأجل  العلمي يف اجلامعة من  درا�شتها للحراك  يف معر�ص 
َع معيار موحد لاأعمال البحثية و موؤ�شرات اأداء, وِقي�ص ما توفر لدى العمادة  الرباعي للعمادة واملراكز البحثية, و قد ُو�شِ
من معلومات عن اأعمال املراكز خال تلك املدة على هذه املوؤ�شرات. و بعد ال�شتفادة منها ارتاأت العمادة اأن توفر هذه البيانات 

للمهتمن باحلراك العلمي يف اجلامعة.
و�شعت عمادة البحث العلمي اإىل اأن ي�شبح التوجه هو اأن تقوم املراكز البحيثة بدورها يف البحث العلمي, وتتفرغ للقيام بعملها 
لتتوىل  البحثية  واملنح  امل�شاريع  وكالة  فا�شتحدثت  حمددة,  وطنية  لأهداف  املوجه  الر�شن  العلمي  البحث  ريادة  يف  الأ�شا�ص 
جميع اأعمال املنح البحثية التي كانت تقوم بها املراكز خال املدة ال�شابقة, وبذلك تتفرغ املراكز البحثية لاأبحاث التي تلبي 
ا�شرتاتيجياتها املنبثقة من دور اجلامعة يف ت�شخر البحث العلمي خلدمة الوطن واملجتمع وخا�شة البيئة املكية, والأبحاث التي 
تخدم اأهداف اجلامعة وكلياتها وعماداتها, وكذلك الأبحاث التي ت�شتجيب لاحتياجات الوطنية والإجتماعية امللحة والطارئة. 
وبات لزاماً اإعادة هيكلة املراكز البحثية و�شياغة روؤية ور�شالة كل منها مبا يتاءم وا�شرتاتيجيات اجلامعة وحاجات الوطن, 
ومن ثم حتديد اأولوياتها البحثية وحتديد اأهدافها ق�شرة, وطويلة املدى, وبذلك يت�شح نطاق عمل كل مركز فيكون بوؤرة 
املركز مبا  اقرتاح جمل�ص  الطالبات  �شطر  املركز ووكيلته يف  الت�شتت. ويقع على عاتق مدير  عن  بعيداً  عمله حمط جهده 
يحقق روؤيته وي�شاهم يف تنفيذ اأعماله, فيتعاون اجلميع مع الباحثن يف كتابة املقرتحات البحثية للمناف�شة على احل�شول 
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على التمويل البحثي من اجلامعة عن طريق برامج التمويل اخلا�شة باملراكز, اأو من م�شادر التمويل من خارج اجلامعة مثل 
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية, كي يتمكنوا من بناء قدرات املركز البحثية بجوانبها املختلفة )الب�شرية واملكانية 
والقدرات  اخلربات  بناء  اأجل  من  البحثية  الفرق  فيه  تتكامل  اجلماعي  للعمل  بو�شلة  حتديد  يلزمهم  كما  والتجهيزات(, 

العلمية املتخ�ش�شة واملتميزة مكونة منارات اإ�شعاع علمي, ومراجع بحثية يف تخ�ش�شاتها على امل�شتوى الوطني والعاملي.
اللجنة  وهذا حمور عمل  البحثية,  الأعمال  تت�شارك يف  و  بينها  فيما  تتكامل  و  املراكز  اأعمال  تتنا�شق  اأن  اأهمية  يخفى  ول 
التن�شيقية للمراكز البحثية, التي تناق�ص كل ما يهم املراكز البحثية ب�شفافية, وتوفر مناخ من التعاون وتبادل املعلومات الذي 

هو اأ�شا�ص العمل امل�شرتك. 
و ختاماً اأ�شاأل اهلل تعاىل التوفيق والعون وال�شداد لكل من يعمل باإخا�ص خلدمة وطننا الغايل وجامعتنا العريقة وي�شعى 

للرقي بالبحث العلمي فيهما.
وكيل عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية

الدكتور عبد الرحمن بن غالب الأهدل
اأ�شتاذ الهند�شة الكهربائية امل�شاعد
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البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  ن�شاأة  عن  نبذة    2  .9

اأن�شئت وكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية بعد قرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ 
العلمي.  البحث  عمادة  اإىل  الإ�شامي  الرتاث  واإحياء  البحوث  معهد  من  البحثية  املراكز  نقل  املت�شمن  1436/3/12ه 

البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام    3  .9
ملراجعة  املراكز وذلك  التن�شيقي بن  املجل�ص  )ت�شعة مراكز بحثية( عن طريق  البحثية   املراكز  �شوؤون  باإدارة  الوكالة  تهتم 

خططها ال�شرتاتيجية  وحتديد الأولويات البحثية التي تتلخ�ص يف ثاث اإجتاهات:
اجلامعة. وا�شرتاتيجية  الوطنية  ال�شرتاتيجية  تلبي  التي  الأبحاث   .1

املراكز.  متثلها  التي  الكليات  اأهداف  تخدم  التي  الأبحاث   .2
والطارئة. امللحة  والإجتماعية  الوطنية  لاإحتياجات  ت�شتجيب  التي  الأبحاث   .3

كما تهتم الوكالة بتعزيز بناء اخلربات والقدرات العلمية املتخ�ش�شة واملتكاملة لتكون هذه املراكز بوؤر اإ�شعاع علمي ومراجع بحثية يف 
تخ�ش�شاتها على امل�شتوى الوطني والعاملي للح�شول على التمويل البحثي من اجلامعة اأو خارجها عن طريق برامج التمويل املتاحة.

البحثية وهو برنامج بحثي  الوكالة على منح ت�شجيل برنامج املجموعات  البحثية ت�شرف  باملراكز  الوكالة  اإهتمام  وبجانب 
لبناء  والن�شر  البحوث  يف  اإجنازي   �شجل  لهم  ممن  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  املتميزين  لت�شجيع  العمادة  متوله  متميز 
جمموعات بحثية تتاألف من الباحثن املتخ�ش�شن ذوي اخلربة تركز يف اأعمالها على جمال معن من املعرفة, مما ميكنهم 
من جذب طاب الدرا�شات العليا وباحثي ما بعد الدكتوراه للم�شاركة يف الأبحاث وبناء �شراكات بينية مع املجموعات الوطنية 
الأخرى واملجموعات البحثية العاملية. هذا و تتكون املجموعة البحثية من فريق بحثي ي�شم اأربعة على الأقل من اأع�شاء هيئة 
التدري�ص باجلامعة ذوي اخلربة يف تخ�ش�ص حمدد اأو عدة تخ�ش�شات تتكامل لتخدم توجه ونطاق عمل املجموعة البحثية, 
كما ميكن اأن ت�شم م�شاعدي باحثن اإن لزم الأمر, وذلك وفق ال�شروط الداخلية لعمادة البحث العلمي يف جامعة اأم القرى. 

 9 - 1    مهام وكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية
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البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  البحثية  املراكز     4  .9

 9 - 1    املراكز البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية

ا�شم املركزم

مركز بحوث العلوم التطبيقية.1

مركز بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية.2

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية.3

مركز بحوث العلوم ال�شيدلية.4

مركز بحوث اللغة العربية واآدابها.5

مركز بحوث الدرا�شات الإ�شامية.6

مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية.7

مركز بحوث العلوم الجتماعية.8

مركز بحوث التعليم الإ�شامي.9

البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  التنظيمي  الهيكل    5  .9

 9 - 1       الهيكل النتظيمي بوكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية.

وكيل عمادة البحث العلمي 
ل�شوؤون املجموعات و املراكز 

البحثية

مركز بحوث العلوم 
الرتبوية والنف�شية

املدير.د. حممد 
الوذيناين

الوكيلة د.ديانا حماد

مركز بحوث التعليم 
الإ�شامي

املدير د.جمعان
الزهراين

مركز بحوث العلوم 
التطبيقية

املدير د.معتز مراد
الوكيلة د. هنادي كتوعة

مركز بحوث اللغة 
العربية واأدابها

املدير د. �شعيد القرين
الوكيلة د. مرمي القحطاين

مركز بحوث 
الدرا�شات الإ�شامية

املدير اأ.د. فهد العريني 
الوكيلة د. عائ�شة احلربي

مركز بحوث العلوم 
الهند�شية واملعمارية

املدير د. اأكرم نور
 الوكيلة د. نورة فاروقي

مركز بحوث العلوم 
ال�شيدلية

املدير د. �شعود باوزير

مركز بحوث الطب 
والعلوم الطبية

املدير د. حممد خمتار

مركز بحوث العلوم 
الإجتماعية

املدير د.عبداهلل 
املح�شار

د. عبدالرحمن 
الأهدل
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البحثية �املراكز  املجموعات  ل�شوؤ�ن  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الت�شال  ��شائل     6  .9

dsrvrg@uqu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي ل�شوؤون املجموعات واملراكز البحثية

rcep@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية
dsrdep@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكيلة مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية

rcii@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث التعليم الإ�شامي
rcas@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم التطبيقية

dsrdas@uqu.edu.sa : الربيد اللكرتوين لوكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية
rcss@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم الجتماعية

rcal@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث اللغة العربية واآدابها
dsrdal@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكيلة مركز بحوث اللغة العربية واآدابها

rcis@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث الدرا�شات الإ�شامية
dsrdis@uqu.edu.sa : الربيد اللكرتوين لوكيلة مركز بحوث الدرا�شات الإ�شامية

rces@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية
dsrdes@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكيلة بحوث العلوم الهند�شية واملعمارية

rcps@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم ال�شيدلية
rcms@uqu.edu.sa  الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث الطب والعلوم الطبية
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10.  وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

البحثية  للكرا�شي  العلمي  البحث  عمادة  �كيل  كلمة     1  .10
ب�شم اهلل واحلمد هلل وال�شاة وال�شام على اأ�شرف خلق اهلل �شيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�شحبه ومن واله.

فقد �شعدت بان�شمامي موؤخراً اإىل كوكبة القيادة يف عمادة البحث العلمي, كوكيل لعمادة البحث العلمي للكرا�شي البحثية, 
وتويل الإدارة والإ�شراف على �شرح من �شروح العلم واملعرفة, متيز بتوا�شله وات�شاله مع املجتمع وهدف اإىل خدمة املجتمع 

خدمًة علميًة.
ن�شاأت الكرا�شي العلمية كرافد علمي وبحثي يخدم املجتمع, وميد ج�شور التوا�شل بن اجلامعة واملجتمع, ويخرج اجلامعة من 

حدود اأ�شوارها اإىل اآفاق علمية اأرحب, ت�شهم يف حل م�شكات جمتمعية وطبية واإن�شانية.
كانت البداية مع ثمانية من الكرا�شي البحثية, وهي كالتايل :

كر�شّي امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ مّكة املكّرمة.
كر�شّي امللك عبداهلل للقراآن الكرمي. 

كر�شّي الأمر خالد الفي�شل لتطوير املناطق الع�شوائّية مبنطقة مّكة املكّرمة.
كر�شّي معايل د. حمّمد عبده ميايّن لإ�شاح ذات البْن.

كر�شّي حمّمد عو�ص بن لدن لاإبداع وريادة الأعمال.
كر�شّي ال�ّشيخ جميل خوقر لأمرا�ص و�شرطان القولون وامل�شتقيم.

كر�شّي يحيى وم�شعل اأبناء ال�ّشيخ �شرور الّزايدّي لأمرا�ص املفا�شل والّروماتيزم.
كر�شّي الرّب للخدمات الإن�شانّية.

و�شت�شتمر اإن �شاء اهلل امل�شرة لإن�شاء املزيد منها وفقاً لأ�ش�ص علمية, ن�شمن من خالها حتقيق الفائدة للجامعة واملجتمع.
كما ت�شعى وكالة الكرا�شي البحثية يف ظل منظومة عمادة البحث العلمي اإىل تي�شر وت�شهيل كافة الإجراءات الإدارية واملالية 
لل�شادة امل�شرفن على الكرا�شي البحثية, وامل�شاهمة يف حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية لعمادة البحث العلمي, والتي من بينها 
والإ�شراف على  البحثية,  الكرا�شي  اإجنازات  لتقييم  وموؤ�شرات  و و�شع معاير  البحثية,  للكرا�شي  ال�شنوية  حتكيم اخلطط 

اإعداد تقارير دورية ن�شف �شنوية لكافة الكرا�شي البحثية ُتظهر مقدار ما مت اإجنازه بكل �شفافية و و�شوح.
اأ�شاأل العلي القدير اأن يوفقني واإخواين الزماء من�شوبي العمادة يف خدمة طلبة العلم والعلماء اإنه �شميع جميب.

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�شي البحثية
�شعادة الدكتور �شهيل بن �شامل احلربي
اأ�شتاذ املناهج وطرق التدري�ص امل�شارك
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البحثية الكرا�شي  �كالة  مهام     2  .10

الكرا�شي  اأعمال  وتنفيذ  متابعة  على  الإ�شراف  القرى  اأم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  يف  البحثية  الكرا�شي  وكالة  تتوىل 
البحثية ومتابعة طلبات  الكرا�شي  املقدمة من قبل م�شريف  ال�شرف  املالية وم�شتندات  الدورية  التقارير  البحثية ومراجعة 
الدعم املرفوعة للممولن. بالإ�شافة اإىل متابعة اإعداد التقرير ال�شنوي عن الإجنازات املتحققة وتقدم �شر العمل وحتديث 
املوؤ�شرات العلمية والتقنية ذات العاقة بهدف تعزيز وتنمية وتطوير نظم واآليات العمل البحثي ورفع كفاءات الأداء وروح 

الإنتاجية مبا يحقق تطلعات اجلامعة ور�شى املمولن. وتتوىل القيام بالعديد من املهام من بينها :
البحثية. الكرا�شي  اإن�شاء  عقود  اإعداد   .1

البحثية. الكرا�شي  اأعمال  ل�شر  املنظمة  النظامية  والإجراءات  القواعد  تنفيذ   .2
الربنامج. باأداء  اخلا�شة  ال�شنوية  التقارير  اإ�شدار  متابعة   .3

املختلفة. اجلامعة  باإدارات  يتعلق  ما  كل  يف  البحثية  الكرا�شي  على  امل�شرفن  من  يرد  ما  واإجناز  متابعة   .4
العليا. للجنة  ورفعها  املالية  تقاريرها  وكذلك  الكرا�شي,  ميزانيات  مراجعة   .5

املمولة. اجلهات  مع  والتوا�شل  البحثية  الكرا�شي  برامج  لبع�ص  الت�شويق   .6
بها. اخلا�ص  الإلكرتوين  املوقع  على  البحثية  الكرا�شي  برامج  بيانات  حتديث  متابعة   .7

البحثية. الكرا�شي  اأداء  تقومي  معاير  وتطبيق  اإعداد   .8
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وكالـة عـمادة
البحث العلمـي 
للكراسي البحثية تنفيذ القواعد واإلجراءات 

النظامية املنظمة لسير 
أعمال الكراسي البحثية

إعداد وتطبيق معايير تقويم 
أداء الكراسي البحثية وتحديث 

القواعد املنظمة

إعداد عقود
 إنشاء الكراسي البحثية

مـتابعـة الشـؤون املالية 
وإجراءات الصرف والتدقيق 

وامليزانيات

ــرفين  الداعمين واملش ــع  ــل م التواص
ملتابعة خطة عمل الكراسي البحثية

متابعة إصدار التقارير 
السنوية الخاصة بأداء 
الكراسي البحثية

متابعة تنفيذ قرارات 
وتوصيات اللجنة اإلشرافية 

للكراسي البحثية
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القرى اأم  جامعة  يف  البحثية  الكرا�شي     3  .10

 10 - 1 الكرا�شي البحثية يف جامعة اأم القرى.

ا�شم الكر�شي البحثيم

كر�شّي امللك �شلمان لدرا�شات تاريخ مّكة املكّرمة.1

كر�شّي امللك عبداهلل للقراآن الكرمي.2

كر�شّي الأمر خالد الفي�شل لتطوير املناطق الع�شوائّية مبنطقة مّكة املكّرمة.3

كر�شّي معايل د. حمّمد عبده ميايّن لإ�شاح ذات البْن.4

كر�شّي حمّمد عو�ص بن لدن لاإبداع وريادة الأعمال.5

كر�شّي ال�ّشيخ جميل خوقر لأمرا�ص و�شرطان القولون وامل�شتقيم.6

كر�شّي يحيى وم�شعل اأبناء ال�ّشيخ �شرور الّزايدّي لأمرا�ص املفا�شل والّروماتيزم.7

كر�شّي الرّب للخدمات الإن�شانّية.8

 10 - 2 الربنامج الزمني للكرا�شي البحثية.

القرى اأم  بجامعة  العلمية  الكرا�شي  بوكالة  الت�شال  ��شائل     4  .10
dsrvsc@uqu.edu.sa :الربيدالإلكرتوين لوكالة الكرا�شي العلمية بجامعة اأم القرى

1431

1432

1433

1434

1435

البرنامج الزمني للكراسي البحثية

كرسي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي
ألمـراض املـفـاصـل والـرومـاتـيـزم
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وكالة عمادة البحث   .11
العلمي للمعلومات والنشر 
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11.  وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر 

الن�شر   � للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  �كيل  كلمة     1  .11
احلمد هلل ُمَعلِّم الب�شر اأجمعن وال�شاة وال�شام على النبي الأمن وعلى اآله و�شحبه وامل�شلمن: وبعد. 

فقد اأولت حكومة اململكة العربية ال�شعودية تقنية املعلومات اأهمية كبرة حيث ركزت عليها يف العديد من اخلطط وال�شيا�شات 
الوطنية كاخلطة اخلم�شية ال�شابعة للتنمية, وال�شيا�شة الوطنية للعلوم والتقنية, والت�شور الوطني لتوطن تقنية املعلومات 
وا�شتثمارها, واخلطة الوطنية لتقنية املعلومات. حيث ا�شتهدفت اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات عدة اأهداف من �شمنها 
رفع اإنتاجية وكفاءة جميع القطاعات, وتعميم اخلدمات احلكومية اإلكرتونياً وت�شجيع العمل عن ُبعد من خال التوظيف 
الأمثل لات�شالت وتقنية املعلومات. وقد مت اإقرار هذه اخلطة بقرار �شادر من جمل�ص الوزراء. ولاأهمية الق�شوى للتعاون 
للتعامات  برناجماً  املعلومات  وتقنية  الت�شالت  وزارة  اأن�شاأت  فقد  معلوماتي  جمتمع  اإىل  للتحول  متعددة  جمالت  يف 

ته )ي�ّشـر(. الإلكرتونية احلكومية و�شمَّ
ومن هذا املنطلق ولتحقيق تلك الأهداف يف عمادة البحث العلمي بجامعة اأم القرى فقد مت اإن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي 
للمعلومات كاإحدى الوكالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �شمن الهيكل التنظيمي لها والتكليف عليها بقرار �شادر 

من معايل مدير اجلامعة.
اإن�شاء تلك الوكالة فقد عكف القائمن والقائمات باأعمال الوكالة على و�شع الأهداف املتوافقة مع اخلطة الوطنية  ومنذ 
لتقنية املعلومات وبرنامج التعامات الإلكرتونية احلكومية )ي�ّشـر( والتي من اأهمها توفر موارد اجلامعة الب�شرية واملالية 
عن طريق توظيف تقنية املعلومات يف تنفيذ املهام التي يحتاج اجنازاها يدوياً وقتاً وموارداً اأكرث من تنفيذها اآلياً, وتوفر 
وامل�شتفيدين من خدماتها.  العلمي  البحث  بعمادة  العاملن  اإنتاجية وكفاءة  القرار, ورفع  اتخاذ  ال�شحيحة لدعم  املعلومة 
كما قام من�شوبي الوكالة بو�شع اخلطط ال�شرتاتيجية والتنفيذية لتحقيق تلك الأهداف. فكانت من اأهم اجنازات الوكالة 
يف ال�شتة اأ�شهر الأوىل تطوير نظام اإدارة املنح البحثية الذي ميكن اأكرث من خم�شة الأف ع�شو هيئة تدري�ص يعملون يف 40 
كليًة ومعهداً وعمادًة موزَّعًة على 32 مقراً من التقدمي على منح مالية لدعم اأبحاثهم العلمية. كما ميكن النظام م�شوؤويل 
العمادة من فح�ص وحتكيم املقرتحات البحثية اآلياً ومتابعتها مالياً وعلمياً طبقاً لائحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات 

ال�شعودية ال�شادرة بقرار من جمل�ص التعليم العايل.
اأعمالها و�شاهم يف اإجنازها وعلى راأ�شهم معايل مدير  وختاماً تتقدم الوكالة بال�شكر اجلزيل والدعاء بالتوفيق لكل من دعم 
اجلامعة, ووكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي, وعميد عمادة البحث العلمي, وعميد عمادة تقنية املعلومات, وعميد 
عمادة �شوؤون اأع�شاء هيئة التدري�ص واملوظفن, وعميد معهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�شامي, وجميع وكاء ووكيات 

عمادة البحث العلمي ومدراء املراكز بالعمادة وجميع من�شوبي العمادة. واآخر دعوانا اأن احلمد هلل الذي وحده عا.
وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر

الدكتور عبداهلل بن عمر باز
اأ�شتاذ ت�شميم الأنظمة احلا�شوبية امل�شاعد
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�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  عن  نبذة     2  .11

رقم  اجلامعة  مدير  معايل  من  ال�شادر  بالقرار  عليها  والتكليف  والن�شر  للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  اإن�شاء  مت 
4360014026 وتاريخ 1436/01/27هـ. وهي اإحدى الوكالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �شمن الهيكل 

التنظيمي لها. يعر�ص هذا التقرير اإجنازات الوكالة خال املدة من 1436/01/27هـ اإىل 1436/12/30هـ.

�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام      3  .11
تقوم هذه الوكالة بتنظيم واإدارة جميع الأعمال اخلا�شة بتقنية املعلومات والن�شر العلمي داخل العمادة والتوا�شل يف ذات 

ال�شاأن مع اجلهات الأخرى داخل وخارج اجلامعة.

. والن�شر  للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  مهام   1  -  11

�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  اأهداف      4  .11
التي يحتاج اجنازاها يدوياً  املهام  تنفيذ  املعلومات يف  واملالية عن طريق توظيف تقنية  الب�شرية  1. توفر موارد اجلامعة 

وقتاً وموارداً اأكرث من تنفيذها اآلياً.
القرار. اتخاذ  لدعم  ال�شحيحة  املعلومة  توفر   .2
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جمع
 املعلومات واإلحصاء

نمذجة
النظم والدعم الفني

إصدار
الـتـقاريـر الـدوريـة

النشر واإلنتاج 
املعريف

تطوير ودعم أنظمة معلومات 

واألبحاث  البحثية  املشاريع 

واألنظمة املساندة لها (أنظمة 

إدارة املوارد البشرية واملالية 

وإدارة املشاريع والشئون الفنية)

توفـير الدعـم التـقـني الالزم 
للباحثين

نـشـر أدلـة ولـوائـح البرامج 
توفرها  التي  البحثية  والفرص 
العمادة وآليات االستفادة منها

اإلشراف ىلع مشاركة الجامعة 
يف معارض الكتاب داخليًا وخارجيًا

الجامعي  املعريف  اإلنتاج  رفع 
ىلع محركات البحث اإللكترونية

إصـدار الـتــقـاريـر السنـويـة 
عن املنح واملقترحات البحثية

تزويد اإلدارة العليا والباحثين 
بالوضـع البـحـثـي للمشاريع 

البحثية

لدعم  الالزمة  البيانات  توفير 
العليا  اإلدارة  القرار يف  اتخاذ 
العـلمي البـحث  وعـمـادة 

التنسيق مع الجهات الداخلية 
والخارجية لتحديث البيانات

وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر
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�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  باأعمال  �القائمات  القائمني      5.  11

1. وكيل العمادة للمعلومات والن�شر الدكتور عبداهلل بن عمر باز اأ�شتاذ ت�شميم الأنظمة احلا�شوبية امل�شاعد بق�شم هند�شة 
احلا�شب الآيل.

والنحو  اللغة  بق�شم  امل�شاعد  العربية  اللغة  اأ�شتاذ  القرين  حممد  بن  �شعيد  الدكتور  العلمي  البحث  عمادة  موقع  على  امل�شرف   .2
وال�شرف.

الفني  الدعم  عن  وامل�شوؤولة  بالعمادة  اخلا�شة  الجتماعي  التوا�شل  ومواقع  العلمي  البحث  عمادة  موقع  على  امل�شرفة   .3
علم  بق�شم  امل�شاعد  الآيل  احلا�شب  علوم  اأ�شتاذ  الفاروقي  �شالح  بنت  نوره  الدكتورة  املعلوماتية  العمادة  لأنظمة  وامل�شاعدة 

معلومات.
امل�شاعد  ال�شطناعي  الذكاء  اأ�شتاذ  ر�شوان  ح�شن  بن  فوؤاد  ال�شيد  الدكتور  املعلوماتية  الأنظمة  مطوري  على  امل�شرف   .4

بعمادة البحث العلمي.
علوم  حما�شر  الطلحي  م�شاعد  بن  �شعيد  الأ�شتاذ  املعلوماتية  العمادة  لأنظمة  وامل�شاعدة  الفني  الدعم  عن  امل�شوؤول   .5

احلا�شبات وتقنية املعلومات بعمادة البحث العلمي.
الربجميات  وهند�شة  املعلومات  نظم  حما�شر  ال�شيد  الهادي  حممد  بن  عبدالغفار  الأ�شتاذ  املعلوماتية  الأنظمة  مطور   .6

بعمادة البحث العلمي.
العلمي. البحث  بعمادة  ال�شطناعي  الذكاء  حما�شر  �شرف  ابراهيم  بن  احمد  الأ�شتاذ  املعلوماتية  الأنظمة  مطور   .7

احل�شني. اإبراهيم  الأ�شتاذ  الوكالة  �شكرتر   .8

�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  اإجنازات      6  .11
العلمي البحث  عمادة  خطط  �شمن  للوكالة  �ال�شرتاتيجية  التنفيذية  اخلطة  ��شع    1  .6  .11

يخ�ص  فيما  وذلك  العلمي  البحث  لعمادة  والتنفيذية  ال�شرتاتيجية  اخلطة  و�شع  يف  بامل�شاركة  اأعمالها  الوكالة  ا�شتفتحت 
تقنية املعلومات والن�شر العلمي. وقد �شملت اخلطة حتليل نقاط ال�شعف والقوة والفر�ص والتحديدات املوجودة يف الوكالة. 
كما قامت الوكالة بتحديد الأهداف ال�شرتاتيجية لها واجلدول الزمني لتحقيق كل هدف واملتطلبات الفنية والإدارية له. 
بالإ�شافة اإىل ذلك فقد اأن�شئت الوكالة ال�شراكات ال�شرتاتيجية بينها وبن جهات اجلامعة الأخرى ل�شمان �شا�شة و�شرعة 

تنفيذ الأهداف التي ر�شمتها.

التنظيمي الهيكل  اإن�شاء    2  .6  .11
بعد امل�شاركة يف و�شع اخلطة التنفيذية وال�شرتاتيجية لعمادة البحث العلمي فيما يخ�ص تقنية املعلومات, عكفت الوكالة 
على و�شع الهيكل التنظيمي لها الذي ي�شمن �شا�شة وجودة تنفيذ الأعمال. وقد مت بحمد اهلل اإعتماد هذا الهيكل من �شعادة 

عميد عمادة البحث العلمي والذي يتكون من الوحدات التالية:
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الفني �الدعم  املعلومات  اأنظمة  �حدة    1  .2  .6  .11
تقوم هذه الوحدة بجميع الأعمال اخلا�شة بتطوير الأنظمة املعلوماتية لعمادة البحث العلمي والتن�شيق يف هذا ال�شاأن مع 
والتدريب  الفني  الدعم  بتوفر  التطوير  الإنتهاء من  بعد  الوحدة  تقوم هذه  كما  اجلامعة.  وخارج  داخل  الأخرى  اجلهات 

الازمن لت�شغيل و�شيانة هذه الأنظمة.

التقارير �حدة    2  .2  .6  .11
الدورية  الإجناز  تقارير  اإ�شدار  يف  للعمادة  التابعة  املعلوماتية  الأنظمة  يف  املتوفرة  املعلومات  بتوظيف  الوحدة  هذه  تقوم 

اخلا�شة بالعمادة وموؤ�شرات اأداء البحث العلمي والن�شر يف اجلامعة.

الإح�شاء �حدة    3  .2  .6  .11
تعنى وحدة الإح�شاء بت�شميم وتطوير الإح�شائيات وموؤ�شرات الأداء ولوحات متابعة الأعمال اخلا�شة بالعمادة والتي تعكف 

العمادة على توفرها لاإدارة العليا لاإ�شراف العام على اأعمال العمادة ودعم القرار يف املجال�ص واللجان الدائمة.

�الن�شر الرقمي  الإعالم  �حدة    4  .2  .6  .11
تقوم هذه الوحدة بت�شغيل موقع العمادة على ال�شبكة العاملية واإن�شاء وت�شغيل موقع العمادة على مواقع التوا�شل.

الكتاب  �معار�ض  العلمي  الن�شر  �حدة    5  .2  .6  .11
تقوم هذه الوحدة بن�شر منتجات اجلامعة املعرفية على حمركات البحث العاملية مبا ي�شمن حقوق امللكية الفكرية للجامعة 
واملوؤلفن ومبا يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها. كما تقوم هذه الوحدة بتنظيم اأعمال معار�ص الكتاب التي 

ت�شارك فيها جامعة اأم القرى وذلك بهدف عر�ص اأو بيع تلك املنتجات املعرفية.

البحثية املنح  اإدارة  نظام  تطوير    3  .6  .11
رقم  العايل  التعليم  جمل�ص  بقرار  ال�شادرة  ال�شعودية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  لئحة  من  ال�شاد�شة  املادة  اإىل  اإ�شتناداً 
1419/10/02هـ فاإن على عمادة البحث العلمي املوافقة على م�شروعات البحوث والدرا�شات ومتابعة تنفيذها وحتكيمها 
وال�شرف عليها وفق القواعد املنظمة لذلك. كما اأنه يجب على العمادة اإن�شاء قاعدة معلومات لاأبحاث اجلارية واملنتهية يف 
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اجلامعة, وتبادل املعلومات البحثية مع اجلامعات ومراكز البحوث الأخرى.
وحيث اأن اجلامعة ت�شم اأكرث من خم�شة الأف ع�شو هيئة تدري�ص يف اأكرث من 40 كلية ومعهداً وعمادة يعملون يف 32 مقراً 
فاإن اإ�شتام وحتكيم ومتابعة تنفيذ املقرتحات وامل�شاريع البحثية لهذا العدد ال�شخم يحتاج اإىل نظام اإلكرتوين ليوفر موارد 
اجلامعة الب�شرية واملالية وي�شهل على اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن التقدمي ومتابعة تنفيذ امل�شاريع. كما تظهر احلاجة 
لهذا النظام يف الإ�شتفادة من معلومات امل�شاريع البحثية لإ�شدار تقارير وموؤ�شرات الأداء اخلا�شة بالبحث العلمي والإنتاج 

املعريف يف اجلامعة لتبادل تلك املعلومات مع اجلامعة واملراكز البحثية الأخرى.
وبعد طرح تلك احليثيات على جمل�ص عمادة البحث العلمي متت املوافقة بالإجماع على البدء يف اإن�شاء وتطوير نظام اإلكرتوين 
يحمل م�شمى "نظام اإدارة املنح البحثية" يوفر لأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة اإمكانية التقدمي على منح مالية 
كن عمادة البحث العلمي من حتكيم ومتابعة تنفيذ  لدعم مقرتحاتهم البحثية من اأي مكان بالدخول على ال�شبكة العاملية ومُيَّ
املقرتحات وامل�شاريع البحثية بعد قبولها. بعد ذلك تولت وكالة العمادة و�شع خطة لتطوير النظام وقد ا�شتملت اخلطة على 

املراحل التالية:

التحليل مرحلة    1  .3  .6  .11
تولت الوكالة حتليل متطلبات وموا�شفات النظام وذلك بدرا�شة جميع مواد الائحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات 
ال�شعودية. كما قامت الوكالة بالتوا�شل مع اجلهات الأخرى الداعمة للم�شاريع البحثية يف اململكة ومنها اخلطة الوطنية 
املعلم  ومركز  )�شابك(  الأ�شا�شية  لل�شناعات  ال�شعودية  وال�شركة  والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ومدينة  والتقنية  للعلوم 
اإدارة املنح البحثية ونتج عن ذلك و�شع  اأنظمة  حممد بن لدن للعلم والتعليم لاإطاع على التجارب القائمة يف جمالت 

حتليل كامل ومتكامل لنظام اإدارة املنح البحثية.

املعلوماتية الأنظمة  تطوير  �شركات  مع  التوا�شل  مرحلة    2  .3  .6  .11
بعد جتهيز متطلبات وموا�شفات نظام اإدارة املنح البحثية قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بطلب عرو�ص اأ�شعار من 
�شركات  من  عرو�ص  عدة  على  الوكالة  ح�شلت  وقد  املعلوماتية  الأنظمة  تطوير  يف  املتخ�ش�شة  والدولية  املحلية  ال�شركات 
اأ�شهر  التنفيذ بن �شتة  900 الف ريال وتراأوحت مدة  األف ريال واأعلى عر�ص   250 اأقل عر�ص  حملية ودولية بلغ قيمة 
و�شنتن. وبعد عر�ص هذه العرو�ص على جمل�ص العمادة تبن عدم مائمتها من حيث ال�شعر ومدة التنفيذ واملتطلبات مع 
الإمكانيات احلالية للعمادة ومع الأهداف واخلطة ال�شرتاتيجية لها. وبناءاً على ذلك فقد قررت العمادة الإعتماد على املوارد 

الذاتية املتوفرة بها يف تطوير النظام.
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التطوير مرحلة    3  .3  .6  .11

مت البدء يف عملية التطوير اإعتماداً على املوارد الب�شرية املتوفرة يف الوكالة وكان من اأكرب التحديات املدة الزمنية لانتهاء 
من التطوير حيث كان من ال�شروري الإنتهاء من تطوير النظام يف �شتة اأ�شابيع فقط وذلك لعدم تفويت فر�شة التقدمي على 
املنح البحثية على اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة يف العام احلايل. وبذلك تكون عمادة البحث العلمي قد وفرت 

على اجلامعة ماليقل عن 250 األف ريال وهي القيمة ال�شوقية لنظام اإدارة املنح البحثية.
وقد بداأت مرحلة التطوير بتن�شيق عدة اجتماعات مع �شعادة وكيل اجلامعة للتطوير الأكادميي وخدمة املجتمع و�شعادة عميد 
عمادة تقنية املعلومات حل�شر التجهيزات ورخ�ص الربامج التي ميكن اأن توفرها عمادة تقنية املعلومات لعمادة البحث العلمي. 
حيث قامت عمادة تقنية املعلومات م�شكورة بتوفر بيئة التطوير )PHP( املرتبطة بقاعدة البيانات )MYSQL( على 
املعلومات  تقنية  عمادة  تتوىل  اأن  على   ,)14GB( قدرها  تخزين  وم�شاحة   )dsr.uqu.edu.sa( التطوير  جمال 

�شيانة وت�شغيل بيئة التطوير وتتوىل عمادة البحث العلمي تطوير الأنظمة املعلوماتية ب�شكل ذاتي.
تلى ذلك تن�شيق عدة اجتماعات مع �شعادة عميد �شئون اأع�شاء هيئة التدري�ص واملوظفن لأخذ املوافقة على الربط الإلكرتوين 
ببيانات اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة حيث مت خال الإجتماع تو�شيح الفائدة من الربط واأنها �شتوفر على 

املتقدمن ت�شجيل بياناتهم يف النظام و�شتوفر على عمادة البحث العلمي تدقيق و�شيانة تلك البيانات.
ثم قام فريق التطوير املوجود يف وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر بتطوير النظام ح�شب املوا�شفات الفنية التي 

مت و�شعها م�شبقا ومت الإنتهاء من التطوير يف �شتة اأ�شابيع.

الإختبار مرحلة    4  .3  .6  .11
بعد الإنتهاء من تطوير النظام قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بعر�ص النظام على اأع�شاء هيئة التدري�ص بالعمادة 
خا�شة وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية )مدير النظام(. ثم قامت الوكالة بن�شر الن�شخة التجريبية من النظام على 
موقع اجلامعة لطرح النظام لاإختبار وجمع املقرتحات التح�شينية من امل�شتخدمن. واأنتهت مرحلة الإختبار بتعديل النظام 

ح�شب املقرتحات التي وردتها من امل�شتخدمن.

املدربني تدريب  مرحلة    5  .3  .6  .11
من  جمموعة  بتدريب  والن�شر  للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  قامت  لاإ�شتخدام  النظام  جاهزية  من  التاأكد  بعد 
املدربن واملدربات على اإ�شتخدام النظام كي يتمكنوا من تقدمي ور�ص عمل لأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة يف 

خمتلف الكليات والعمادات واملعاهد يف مقرات اجلامعة املختلفة.
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�امل�شاعدة الفني  الدعم  �توفري  النظام  تطبيق  مرحلة    6  .3  .6  .11

بعد الإنتهاء من تدريب املدربن على النظام والتاأكد من خلوه من الأخطاء مت طرح النظام بن�شخته النهائية على موقع اجلامعة 
ومت الإعان عن بدء ا�شتقبال املقرتحات البحثية من اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة للدورة الأوىل. قامت وكالة 

العمادة للمعلومات خال فرتة التقدمي بتوفر عدة قنوات للدعم الفني وامل�شاعدة يف ا�شتخدام النظام وكانت تلك القنوات:

الإلكرت�ين الربيد  طريق  عن  الفني  الدعم     1  .6  .3  .6  .11
حيث مت اإن�شاء بريد اإلكرتوين لإ�شتقبال طلبات الدعم الفني وامل�شاعدة ومت اإ�شتام ما يقرب من 75 طلب دعم ومت الرد 

عليها يف مدة ل تتجاأوز 48 �شاعة عمل. 

املبا�شر الت�شال  طريق  عن  الفني  الدعم       2  .6  .3  .11.6
ال�شتف�شارات  على  للرد  للطالبات  اجلامعة  مقر  يف  اإت�شال  وم�شوؤولة  للطاب  اجلامعة  مقر  يف  اإت�شال  م�شوؤول  توفر  مت 
اخلا�شة بالنظام حيث مت توفر هاتف اإت�شال مبا�شر وجوال للم�شوؤول وامل�شوؤولة عن الدعم الفني, ومت خال الدورة الأوىل 

الرد على حوايل 57 ات�شال هاتفي.

التقدمي يف  امل�شاعدة        3  .6  .3  .6  .11
خدمة امل�شاعدة يف التقدمي هي خدمة مقدمة ملن مل يتوفر لديه جهاز حا�شوبي خال فرتة التقدمي اأو مل يتوفر له خدمة 
الت�شال بالإنرتنت ب�شرعة منا�شبة للتقدمي اأو لي�ص لديه اخلربة الكافية والدراية للتعامل مع الأنظمة املعلوماتية. تقدم 
هذه اخلدمة م�شوؤول دعم فني يقوم مب�شاعدة الباحث يف التقدمي خطوة بخطوة حيث مت تقدمي اخلدمة لت�شعة من اأع�شاء 

وع�شوات هيئة التدري�ص باجلامعة.

الفني الدعم  اإح�شائية        4  .6  .3  .6  .11
واآخر  اإبتداًءا توفر دليًا مكتوباً  التقدمي. حيث مت  الباحثن خال فرتة  الإمكانيات لدعم  العمادة قد �شخرت جميع  اإن 
م�شوراً يحتوي كًا منهما على طريقة التقدمي خطوة بخطوة وقد متت اإتاحة كا الدليلن جلميع اأع�شاء هيئة التدري�ص 

والباحثن يف اجلامعة عن طريق موقع العمادة الإلكرتوين.
على جوال  املبا�شر  الت�شال  الأوىل يف  القناة  تتمثل  الفني.  للدعم  قنوات  بتوفر ثاث  العمادة  قامت  فقد  ذلك,  اإىل  اإ�شافة 
م�شوؤول الدعم حيث مت اإ�شتقبال ما يقارب من 57 ات�شال هاتفي. وتتمثل القناة الثانية يف الزيارة ال�شخ�شية مل�شوؤول الدعم 
للم�شاعدة يف التقدمي خطوة بخطوة حيث مت اإ�شتقبال ما يقارب من 9 زيارات. وتتمثل القناة الثالثة يف اإر�شال طلب امل�شاعدة 
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عن طريق الربيد الإلكرتوين حيث مت اإ�شتقبال والرد على ما يقارب من 75 بريد اإلكرتوين. كما هو مو�شح يف الر�شم البياين 
اأدناه.

 11 - 1      اإح�شائية الدعم الفني.

1437هـ/1438هـ املايل  للعام  �املناق�شات  الوكالة  ميزانية  م�شر�ع  اإعداد    4  .6  .11
اأهم املهام التي تقوم بها فهي حتتوي متطلبات  اإعداد م�شروع ميزانية وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر من  يعترب 
الوكالة املالية للعام القادم حتى ت�شتطيع اإجناز ماهو موكل اإليها من اأعمال طبقاً خلطة عمادة البحث العلمي. بالأ�شافة اإىل امليزانية 

تقوم الوكالة باإعداد كرا�شة ال�شروط واملوا�شفات الفنية لعدد من املناق�شات التي �شيتم طرحها للعام املايل 1437هـ/1438هـ.
العلمي البحث  ثقافة  لن�شر  تدريبية  حقائب  اإن�شاء    5  .6  .11

اإن من اأهم املهام املوكلة لوكالة العمادة للمعلومات والن�شر هي ن�شر ثقافة البحث العلمي بن اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن 
يف اجلامعة ومن هذا املنطلق فقد قامت الوكالة بتطوير جمموعة من احلقائب التدريبية ت�شمل تطوير و�شيانة ال�شفحات 
واإحرتافية   )researchgate, google scholar( كـ  العلمية  لاأبحاث  العاملية  ال�شبكات  على  بالباحثن  اخلا�شة 

البحث يف قواعد املعلومات العاملية وكيفية كتابة مقرتح بحثي اأو ورقة عمل.

الد�لية الكتاب  معار�ض  على  الإ�شراف    6  .6  .11
 22 اأم القرى بامل�شاركة يف  تنفيذا لاأوامر امللكية ال�شامية التي ن�شت على امل�شاركة يف املعار�ص الدولية للكتاب تقوم جامعة 
معر�شاً دولياً بالإ�شافة اإىل عدة معار�ص داخلية كل عام. يتطلب امل�شاركة يف اأي من املعار�ص الداخلية اأو اخلارجية التن�شيق 
مع جهات اجلامعة املختلفة ومن اأهمها عمادة �شوؤون املكتبات ومعهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�شامي لتجهيز الإنتاج 
العلمي للجامعة واإر�شاله ملقر املعر�ص. بعد ذلك تقوم عمادة البحث العلمي بالتن�شيق مع اأع�شاء اللجنة الدائمة ملعار�ص الكتاب 
لرت�شيح جمموعة من اأع�شاء هيئة التدري�ص ومن�شوبي اجلامعة لاإ�شراف على جناح اجلامعة يف املعر�ص. وقد قامت وكالة 
الدويل  البي�شاء  الدار  للكتاب, معر�ص  الدويل  القاهرة  التالية: معر�ص  املعار�ص  بالإ�شراف على  والن�شر  للمعلومات  العمادة 
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للكتاب, معر�ص نيودلهي الدويل للكتاب, معر�ص م�شقط الدويل للكتاب, معر�ص تون�ص الدويل للكتاب, معر�ص جنيف الدويل 
للكتاب, معر�ص ماليزيا الدويل للكتاب, معر�ص اأبو ظبي الدويل للكتاب, معر�ص الريا�ص الدويل للكتاب.

العربي ال�شعر  مو�شوعة  موقع  تطوير    7  .6  .11
يقوم مركز بحوث اللغة العربية واآدابها بعمادة البحث العلمي باإن�شاء مو�شوعة لل�شعر العربي وتتوىل وكالة العمادة 

للمعلومات والن�شر تطوير املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملو�شوعة وذلك حتى تتيح للباحثن داخل اجلامعة وخارجها من 
ت�شفح املو�شوعة والبحث بداخلها. هذا وقد طرحت الوكالة الن�شخة الأوىل التجريبية من املو�شوعة على موقع العمادة على 

/http://dsr.uqu.edu.sa/poetry :ال�شبكة العاملية على العنوان التايل

التوا�شل  ��شبكات  �مواقع  العاملية  ال�شبكة  على  العلمي  البحث  عمادة  موقع  اإن�شاء    8  .6  .11
الإجتماعي اخلا�ض بالعمادة

تقوم عمادة البحث العلمي بن�شر اأهم الأخبار والفعاليات التي تهم من�شوبي اجلامعة واملهتمن باأخبارها على موقع العمادة 
على ال�شبكة العاملية على العنوان التايل:

https://uqu.edu.sa/dsr
Dsr Uqu                     :وموقع العمادة على الفي�ص بوك على العنوان التايل

DSR_UQU@                           :وموقع العمادة على توتر على العنوان التايل
وموقع العمادة على اليوتيوب على العنوان التايل: 

https://www.youtube.com/channel/UCy_p_jusL5n1z7qNpSg1X1g
وموقع العمادة على �شايد �شر على العنوان التايل:

http://www.slideshare.net/DSR_UQU
وموقع العمادة على جوجل بل�ص على العنوان التايل:

https://plus.google.com/100067256907255311193/posts
وموقع العمادة اأكادميياً على العنوان التايل:

DSR_UQU

العلمي البحث  عمادة  جملة  اإعداد  يف  امل�شاركة    9  .6  .11
قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بالتعاون مع وكات العمادة الأخرى لإنتاج جملة دورية ن�شف �شنوية لعمادة البحث 

حتوي اأهم اأخبار واإجنازات العمادة.

�الن�شر للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الت�شال  ��شائل     7  .11
dsrvit@uqu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
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وكالة عمادة البحث   .12 
العلمي فرع الطالبات
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12.   وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات

الطالبات فرع  العلمي  البحث  عمادة  �كيلة  كلمة      1  .12
احلمدهلل وال�شاة وال�شام على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلن �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم: 

يف  التعليمية  العملية  عليه  ت�شتند  حيث  اأهدافها؛  لتحقيق  اجلامعات  عمل  يف  الأ�شا�شية  الركائز  اأحد  العلمي  البحث  ُيعد 
رقي  الدالة على  الأ�شا�شية  املوؤ�شرات  اأحد  ُيعد  كما  الباحثن,  العلمي بن  والتوا�شل  الإبداعي  والتفكر  التدري�ص  جمالت 
وتطور اجلامعات عند التناف�ص فيما بينها مبا يقوم به اأع�شاء هيئة التدري�ص ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ ولأجل ذلك 
اعتمدت اجلامعات خمتلف ال�شرتاتيجيات يف ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�ص بها على التاأليف والن�شر العلمي بكل اأ�شكاله ويف 

خمتلف تخ�ش�شاته.
و حتقيقاً للرقي العلمي يف جامعة اأم القرى ن�شاأت عمادة البحث العلمي عام 1435هـ خلدمة اأع�شاء هيئة التدري�ص وذلك 
بتوفر كل الدعائم امل�شاندة للرقي بالبحث العلمي يف �شطريه. وتعترب وكالة العمادة يف �شطر الطالبات  الوكالة امل�شاندة 
التي تهتم بدعم ع�شوات هيئة التدري�ص, بن�شر الوعي عن اأهمية الربامج البحثية املدعومة للطرفن عامة ول�شطر الطالبات 
خا�شة الذي متثل يف برنامج واعدة لتحفيز ع�شوات هيئة التدري�ص من جميع التخ�ش�شات للتقدمي والإ�شتفادة من اخلربات 

املوجودة يف اجلامعة وتكوين جمموعات بحثية ن�شطة ت�شتقطب الكفاءات اإقليمياً ودولياً. 
للبحث  الريادي  الدور  حتقيق  على  للم�شاعدة  البحثية  املراكز  مدراء  وكيات  الطالبات  �شطر  يف  العمادة  وكالة  ت�شم  كما 
العلمي على امل�شتوى املحلي والدويل يف قطاعيه العام واخلا�ص وتلبية احتياجات املجتمع باإجراء الدرا�شات الفاعلة يف خمتلف 

امليادين الدينية واللغوية والجتماعية والطبية والعلمية والهند�شية. 
ن�شاأل اهلل التوفيق والعون وال�شداد خلدمة هذا ال�شرح العلمي يف اأقد�ص بقاع الأر�ص. 

وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
الدكتورة نعيمة بنت حامد ياركندي

اأ�شتاذ الكيمياء غر الع�شوية امل�شارك
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الطالبات فرع  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  عن  نبذة      2  .12

مت اإن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم رقم 4360061560 
وتاريخ 1436/05/05هـ. وهي اإحدى الوكالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �شمن هيكلتها الإدارية. 

الطالبات فرع  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام      3  .12
تهتم وكالة فرع الطالبات بدعم وحتفيز ع�شوات هيئة التدري�ص للتقدمي على الربامج البحثية املانحة التي تقدمها عمادة 

البحث العلمي  يف اجلامعة  اأو برامج الدعم اخلارجي لرفع م�شتوى الأداء البحثي كماً ونوعاً. 
اجلامعة  احتياجات  تلبية  يف  الريادي  دورها  وتفعيل  الطالبات  �شطر  يف  البحثية  املراكز  باإدارة  اأن�شطتها  الوكالة  تركز  كما 
واملجتمع يف خمتلف امليادين الدينية واللغوية والإجتماعية والرتبوية والطبية والعلمية.  وذلك با�شتقطاب ع�شوات هيئة 

التدري�ص خلدمة توجهات احلراك العلمي والإقت�شاد املعريف يف جامعة اأم القرى. 
حتر�ص وكالة فرع الطالبات على خدمة ع�شوات هيئة التدري�ص وطالبات الدرا�شات العليا وذلك بن�شر ثقافة اأهمية  الن�شر 

العلمي واإختيار اأوعية الن�شر املرموقة من اأجل ذلك.
وطالبات  التدري�ص  هيئة  ع�شوات  مهارات  تنمية  اإىل  تهدف  التي  والور�ص  التدريبية  الربامج  تنفيذ  على  الوكالة  حتر�ص 

الدرا�شات العليا يف البحث العلمي. 
تقدم الوكالة خدمات لع�شوات هيئة التدري�ص كخدمة الدعم الفني والتقني يف تقدمي املقرتحات البحثية- اخلدمة ال�شخ�شية  

يف تنفيذ خطوات التقدمي للمنح الداخلية اأو اخلارجية- خدمة ك�شف الإنتحال يف الأبحاث العلمية. 
ت�شاهم الوكالة يف اإعداد وتنفيذ الإعانات الإخبارية و الن�شرات الدورية ) واحة البحث العلمي ( و اإعداد التقارير ال�شنوية 

للعمادة بكافة وكالتها ومراكزها وحتر�ص على حتقيق متطلبات جودة الأداء على امل�شتوى املحلي والعاملي. 
 

الطالبات فرع  العلمي  البحث  عمادة  �كيالت      4  .12
 12 - 1    وكيات عمادة البحث العلمي فرع الطالبات.

وفقاً للتقومي الزمني للقرارات الإدارية تتكون 
قرارالتكليفاملن�شبعمادة البحث العلمي من �شعادة الأ�شتاذات: الإ�شم

1436/5/7هـوكيلة عمادة البحث العلميد. نعيمة بنت حامد ياركندي

1436/5/7هـوكيلة مدير مركز العلوم التطبيقية وامل�شرفة على برنامج واعدةد. هنادي بنت اأحمد كتوعة

وكيلة مدير  مركز بحوث العلوم الهند�شية وامل�شرفة على مكتب د. نورة بنت �شالح الفاروقي
1436/5/7هـالتن�شيق واملتابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية واآدابها د. مرمي بنت عبدالهادي القحطاين
1436/10/14هـوامل�شرفة على منحة موؤلف

وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير د. هنادي بنت حممد بحري
1436/11/17هـوالعتماد الأكادميي

وكيلة مدير مركز  بحوث الدرا�شاتد. عائ�شة بنت حممد احلربي
1436/11/18هـالإ�شامية وامل�شرفة على منح طالبات الدرا�شات العليا

1437/1/30هـوكيلة مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�شية د. ديانا بنت فهمي حماد 
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الطالبات فرع  يف  التدري�ض  هيئة  لع�شوات  العلمي  البحث  عمادة  قدمتها  التي  العمل  �ر�ض      5  .12

 12 - 2      وكيات عمادة البحث العلمي فرع الطالبات.

عدد الفئة امل�شتهدفةاملكاناملوعدالتاريخاإ�شرافتقدميالعنوانم
احل�شور

التعريف بعمادة 1
البحث العلمي

د. في�شل عاف
د. عبد اهلل باز

د.با�شم الكاظمي
د. عبد الرحمن 

الأهدل

د.نعيمة 
ياركندي

الأ�شبوع 3
الإثنن

1436/4/20هـ

ال�شاعة 9
�شباحاً

قاعة 
اجلفايل 

2

ع�شوات هيئة 
27التدري�ص

كيفية اإعداد و�شياغة 2
د.نعيمة د. ه�شام عرابياملقرتحات البحثية

ياركندي

الأ�شبوع 3 
الأربعاء

1436/4/22هـ

ال�شاعة 10 
�شباحاً

قاعة 
اجلفايل 

1

ع�شوات هيئة 
29التدري�ص

3
ور�شة التجريب 

املبدئي لنظام املنح 
البحثية

د. عبد اهلل باز
د.با�شم الكاظمي

د.نعيمة 
ياركندي

د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

الأ�شبوع 7 
الأربعاء

1436/5/20هـ

ال�شاعة 
8:30

�شباحاً

معمل 5 
10املدرباتمبنى ه

4

كيفية اإعداد 
و�شياغة املقرتحات 

البحثية متهيدا 
لتقدميها ملدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية

د. نورة فاروقيد. ه�شام عرابي

الأ�شبوع 12  
الأربعاء

1436/6/26هـ
ال�شاعة 10  

�شباحاً

قاعة ابو 
العا

)ات�شال 
�شبكة(

الع�شوات + طالبات 
60الدرا�شات العليا

5

اللقاء التعريفي 
للم�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها

د. في�شل عاف
د.نعيمة ياركندي
د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

د.نعيمة 
ياركندي

د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

الأ�شبوع 13 
الأحد

1436/6/30هـ

ال�شاعة 10
�شباحاً

قاعة 
اجلفايل 

2
)ات�شال 

�شبكة(

عميدة الدرا�شات 
اجلامعية

)د. منى ال�شبيعي (
+ وكيات 

الدرا�شات العليا + 
وكيات الكليات 

+وكيات الق�شام+ 
مفتوحة للجميع 
من ع�شوات هيئة 
تدري�ص وطالبات 
الدرا�شات العليا

50

كيفية التقدمي للمنح 6
د. هنادي كتوعةد. هنادي كتوعةالداخلية

الأ�شبوع 13
الأربعاء

1436/7/3هـ

ال�شاعة 10
�شباحاً

معمل 
)3( مبنى 

هـ

املدربات 
23)25ع�شوة(



كيفية كتابة مقرتح 1447
د. نورة فاروقيد. نورة فاروقيبحثي

الأ�شبوع 14
الأحد

1436/7/7هـ

ال�شاعة 10  
�شباحاً

قاعة  
اجلفايل 

3

املدربات 
23) 25 ع�شوه(

8

امل�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها + كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

د. هنادي كتوعة
د. هنادي كتوعةد. نورة فاروقي

الأ�شبوع 14
الأربعاء

1436/7/10هـ

ال�شاعة 10  
�شباحاً

مقر 
العزيزية

مفتوح جلميع 
21الع�شوات

9

امل�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها + كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

د. نورة فاروقي
د. هنادي كتوعة
د.با�شم الكاظمي

 د. علي اأمن
د. هنادي كتوعة

الأ�شبوع 14 
اخلمي�ص

1436/7/11هـ

ال�شاعة 10  
�شباحاً

اجلفايل 
2

مفتوح جلميع 
23الع�شوات

10
الدعم الفني والتقني 

للتقدمي على املنح 
الداخلية

د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي
مدربات الكليات

الأ�شبوع 16 
الأحد ,الإثنن 

,الثاثاء
6-1436/8/8هـ

ال�شاعة 9  
�شباحاً

معمل 2 
مبنى هـ

ع�شوات هيئة 
20التدري�ص

      

الطالبات فرع  يف  التدري�ض  هيئة  لع�شوات  العلمي  البحث  عمادة  قدمتها  التي  العمل  �ر�ض  اإح�شائيات       6  .12

  12 - 3      ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنن 1436/4/20هـ.
اأعداد احل�شورالكلية

8الرتبية

1الت�شاميم

1الدعوة واأ�شول الدين

4ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية

3العلوم الجتماعية

7العلوم التطبيقية

1العلوم الطبية التطبيقية

2اللغة العربية

27جمموع احلا�شرات
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 12 - 1    ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنن 1436/4/20هـ.

 12 - 4     ور�شة كيفية اإعداد و�شياغة املقرتحات البحثية الأربعاء 1436/4/22هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

1التمري�ص

1العلوم الطبية التطبيقية

5العلوم الجتماعية

5العلوم التطبيقية

5الدعوة واأ�شول الدين

1علوم احلا�شب الآيل ونظم املعلومات

8الرتبية

1املجتمع مبكة املكرمة

1الكلية اجلامعية باجلموم

1العلوم الرتبوية-جامعة الطائف

29جمموع احلا�شرات
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 12 - 2   ور�شة كيفية اإعداد و�شياغة املقرتحات البحثية الأربعاء 1436/4/22هـ.

 12 - 5    ور�شة التجريب املبدئي لنظام املنح البحثية الأربعاء 1436/5/20هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

2الرتبية

1ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية

2العلوم الجتماعية

2العلوم التطبيقية

1الت�شاميم

2اللغة العربية

10جمموع احلا�شرات
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 12 - 3     ور�شة التجريب املبدئي لنظام املنح البحثية الأربعاء 1436/5/20هـ.

 12 -  6     ور�شة كيفية اإعداد و�شياغة املقرتحات البحثية ومتهيدا لتقدميها للمدينة الأربعاء 1436/6/26هـ..

اأعداد احل�شورالكلية

18اللغة العربية

10العلوم التطبيقية

6العلوم الجتماعية

10ال�شريعة ال�شامية

2الدعوة وا�شول الدين

1العلوم والآداب

5التمري�ص 

4الرتبية

4عمادة التعلم اللكرتوين والتعلم عن بعد

60جمموع احلا�شرات
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 12 - 4     ور�شة كيفية اإعداد و�شياغة املقرتحات البحثية ومتهيدا لتقدميها للمدينة الأربعاء 1436/6/26هـ.

 

 12 - 7    اللقاء التعريفي بامل�شار الإ�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها الأحد 1436/6/30هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

1الطب

6التمري�ص

1علوم طبية تطبيقية

1ال�شيدلة

7العلوم الجتماعية

8العلوم التطبيقية

1اإدارة الأعمال

7الدعوة واأ�شول الدين

3ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية

1الت�شاميم

2اللغة العربية

1معهد تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها

3علوم احلا�شب الآيل ونظم املعلومات

6الرتبية وعلم النف�ص

1الكلية اجلامعية بالليث

1الكلية اجلامعية باجلموم

50جمموع احلا�شرات 
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 12 - 5    اللقاء التعريفي بامل�شار الإ�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها الأحد 1436/6/30هـ

 12 - 8    ور�شة كيفية التقدمي للمنح الداخلية الأربعاء 1436/7/3هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

1الطب

1ال�شيدلة

2العلوم الجتماعية

3العلوم التطبيقية

1اإدارة الأعمال

3كلية الدعوة واأ�شول الدين

2كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية

2كلية الت�شاميم

2كلية اللغة العربية

1معهد تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها

2كلية الرتبية وعلم النف�ص

1الكلية اجلامعية بالليث

1الكلية اجلامعية بالقنفذة

1الكلية اجلامعية باجلموم

23جمموع احلا�شرات
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 12 - 6    ور�شة كيفية التقدمي للمنح الداخلية الأربعاء 1436/7/3هـ.

 12 - 9    ور�شة كيفية كتابة املقرتحات البحثية الأحد 1436/7/7هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

1الطب

1ال�شيدلة

2العلوم الجتماعية

4العلوم التطبيقية

2ال�شريعة والدرا�شات ال�شامية

3الدعوة واأ�شول الدين

2الرتبية

1الكلية اجلامعية باجلموم

1الكلية اجلامعية بالليث

1الكلية اجلامعية بالقنفذة

1معهد تعليم اللغة العربية لغر الناطقن بها

2اللغة العربية

2الت�شاميم

23جمموع احلا�شرات
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 12 - 7     ور�شة كيفية كتابة املقرتحات البحثية الأحد 1436/7/7هـ.

 12 - 10     امل�شار ال�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء  1436/7/10هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

2الدعوة واأ�شول الدين

14العلوم التطبيقية

1الأنظمة والق�شاء

4اإدارة الأعمال

21جمموع احلا�شرات
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 12 - 8    امل�شار ال�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء  1436/7/10هـ.

 12 - 11    امل�شار ال�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�ص 1436/7/11هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

3العلوم التطبيقية

2اللغة العربية

3الدعوة وا�شول الدين 

2ال�شريعة

2العلوم الجتماعية

3الرتبية

1ال�شيدلة

1معهد اللغة

2الت�شاميم 

1الطب

1اجلامعية بالليث 

1الكلية اجلامعية باجلموم

1الكلية اجلامعية بالقنفذة

23جمموع احلا�شرات
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 12 - 9    امل�شار ال�شرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�ص 1436/7/11هـ.

 12 - 12   ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الأحد 1436/8/6هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

1الرتبية

4الدعوة واأ�شول الدين

3العلوم التطبيقية

3اللغة العربية

11جمموع احلا�شرات
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 12 - 10   ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الأحد 1436/8/6هـ.

 12 - 13   ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الإثنن 1436/8/7هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

2الدعوة واأ�شول الدين

1العلوم التطبيقية

2اللغة العربية

5جمموع احلا�شرات
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 12 - 11   ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الإثنن 1436/8/7هـ.

 12 - 14   ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الثاثاء 1436/8/8هـ.

اأعداد احل�شورالكلية

2العلوم التطبيقية

2اللغة العربية

4جمموع احلا�شرات
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 12 - 12    ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الثاثاء 1436/8/8هـ.

 12 - 13    ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية خال املدة من 6-1436/8/8هـ.
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الطالبات فرع  يف  العلمي  البحث  عمادة  جلان     7  .12

 12 - 15 جلان عمادة البحث العلمي يف فرع الطالبات.

رقم العدداللجنةم
املكانالوقتتاريخ الإجتماعالإجتماع

جلنة مناذج و�شروط املنح 1
1-82الداخلية

الأربعاء
 1436/4/22هـ

الأحد
1436/4/26هـ

قاعة الجتماعات بعمادة 12 م
القبول والت�شجيل

قاعة الجتماعات بعمادة 11�صاخلمي�ص  1436/4/30هـ91جلنة منوذج التحكيم2
القبول والت�شجيل

الأربعاء101جلنة جتريب النظام3
مبنى هـ معمل )5(8.30�ص  1436/5/20هـ

الأربعاء  291جلنة املدربات4
مبنى هـ معمل )5(11.30�ص1436/5/20هـ

الأربعاء91جلنة النزاهة العلمية5
11.30�ص1436/8/2هـ

قاعة الجتماعات بعمادة 
البحث العلمي مبقر 

الطالبات

جلنة مناذج و�شروط املجاميع 6
1-65البحثية

اخلمي�ص
25 / 12 / 1436هـ

الأحد
28 / 12 / 1436هـ

الإثنن
29 / 12 /1436هـ

الثاثاء
7/ 1 /1437هـ

الأربعاء
15 / 1/ 1437هـ

12م
قاعة الجتماعات بعمادة 

البحث العلمي مبقر 
الطالبات

الطالبات لفرع  العلمي  البحث  عمادة  بوكالة  الت�شال  ��شائل     8  .12
dsrvfm@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي لفرع الطالبات
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13.  وكالة عمادة البحث 
العلمي للجودة والتطوير 

واالعتماد األكاديمي
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13.     وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي

الأكادميي �العتماد  �التطوير  للجودة  العلمي  البحث  عمادة  �كيلة  كلمة      1  .13
احلمدهلل وال�شاة وال�شام على اأ�شرف الأنبياء واملر�شلن �شيدنا حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم: 

تعترب جودة البحث العلمي اأ�شا�شاً يف تقييم اجلامعات بل وت�شنيفها وذلك بقيا�ص جودة املخرجات البحثية واأثرها يف املجتمع 
من خمتلف زواياه الدينية واللغوية والإقت�شادية والإجتماعية. يبداأ ذلك بتحفيز اأع�شاء هيئة التدري�ص للرفع من م�شتوى 
املخرج البحثي الذي ل يقا�ص بامليزانية املنفقة ولكن يقا�ص مب�شتوى التاأثر املحلي اأو الإقليمي اأو العاملي. تبعاً لذلك اتخذت 
املوؤ�ش�شية ل�شمان ومتابعة الإجراءات  املعاير  اأهم  العلمي من  الهيئة الوطنية للتقومي والعتماد الأكادميي معيار البحث 

التي تتخذها اجلامعات لتحقيق متطلبات هذا املعيار داخلياً وخارجياً على حد �شواء. 
اإن�شاء عمادة  اأع�شاء هيئة التدري�ص للرقي من م�شتوى البحث العلمي مت  اأم القرى لتهيئة وحتفيز  وا�شتعداداً من جامعة 
البحث العلمي يف مطلع عام 1435هـ  الذي كان بناء هيكلتها وحتديد مهامها يتطلب درا�شة الو�شع الراهن للبحث العلمي 
اأن ت�شع هيكلتها وحتدد مهامها  العمادة  ا�شتطاعت  البحثية. ويف غ�شون عام من�شرم  املعاهد والوحدات واملراكز  يف جميع 
حتديدياً دقيقاً لذلك حر�شت على اإن�شاء وكالة للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي يف تاريخ 1436/11/17هـ لتتوىل 
قيا�ص جودة اآداء مهام كافة وكالت عمادة البحث العلمي يف جامعة اأم القرى متطلعة لرفع ت�شنيف اجلامعة يف الت�شنيفات 

العاملية امل�شهورة القائمة على جودة املخرجات وقيمتها الفعلية.
تتطلع وكالة العمادة للجودة لتحقيق الروؤية والر�شالة والأهداف اخلا�شة بها والتي ل تتحقق اإل بت�شافر اجلهود يف بيئة 

حمفزة على الإجناز والتميز البحثي بقيادة موؤ�ش�شية كقيادة اأع�شاء ومن�شوبي جامعة اأم القرى. 

وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي
د. هنادي حممد بحري

اأ�شتاذ الباغة والنقد امل�شارك
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الأكادميي �العتماد  �التطوير  للجودة  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  عن  نبذة     2  .13

مت اإن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي بقرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ 
الإدارية. هيكلتها  �شمن  واملدرجة  العلمي  البحث  لعمادة  التابعة  الوكالت  اإحدى  وهي  1436/11/17هـ. 

الأكادميي �العتماد  �التطوير  للجودة  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  مهام       3  .13
العمادة.  يف  اجلودة  ثقافة  ن�شر   .1

وتنفيذها.  عر�شها  جودة  ومراجعة  العمادة  تقارير  متابعة   .2
العمادة. لأعمال  الأداء  م�شتوى  تقومي   .3

الأكادميي. والعتماد  اجلودة  جمال  يف  العمادة  من�شوبي  كفاءة  رفع   .4
القرى.  اأم  جامعة  يف  العلمي  البحث  بعماة  اخلا�شة  واملوؤ�شرات  املعاير  بناء   .5

التنفيذية. العمادة  خطة  يف  التح�شن  واأولويات  الق�شور  مواطن  حتديد   .6
الور�ص   اإقامة  اأو  اقرتاح  طريق  عن  الوكالة  ر�شالة  لتحقيق  العمادة  يف  العمل  لفرق  الازمة  الت�شهيات  تقدمي   .7

والربامج التدريبية للكوادر الب�شرية يف العمادة ل�شمان اجلودة.
وكالتها. بكافة  العمادة  اأداء  م�شتوى  عن  �شنوي  ن�شف  رباعي  حتليل  عر�ص   .8

العمادة. اأعمال  كافة  عن  الر�شا  م�شتوى  لقيا�ص  امل�شتفيدين  على  وتوزيعها  الإ�شتبانات  اإجراء   .9
دولية. تقييمات  اأو  داخلية  ا�شرتاتيجية  خطط  من  العلمي  البحث  جمال  يف  ال�شابقة  الأعمال  كافة  مراجعة   .10

11. التعاون مع عمادة اجلودة يف كل ما يحقق رفع م�شتوى الأداء وحتديد الأدلة والرباهن الازمة لاعتماد املوؤ�ش�شي.
. العمادة  اأعمال  كافة  عن  الر�شا  م�شتوى  لقيا�ص  امل�شتفيدين  على  وتوزيعها  الإ�شتبانات  اإجراء   .12

الأكادميي. والعتماد  والتطوير  للجودة  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  مهام    1  -  13
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تاريخ  من  الأكادميي  �العتماد  �التطوير  للجودة  العلمي  البحث  عمادة  �كالة  اأعمال    4  .13

1436/12/2هـ 1436/11/18اإىل 
يلزم. ما  وتعديل  للطالبات  اجلامعية  الدر�شات  لعمادة  املقدم  الطالبات  ل�شطر  ال�شنوي  التقرير  مراجعة   .1

املدرجة. واملعلومات  الهيكلي  البناء  حيث   من  الإلكرتونية  العمادة  جملة  مراجعة   .2
جودة  حيث  من  التطبيقية-  العلوم  بحوث  مركز  الهند�شية-  العلوم  بحوث  مركز  البحثية:  املراكز  تقاير  مراجعة   .3

�شياغة الروؤية والر�شالة والأهداف وجودة العر�ص والإخراج واإجراء امللحوظات ومن ثم مراجعتها بعد اإجراء التعديات 
املطلوبة.

عليها.  امللحوظات  وو�شع  البحثية  املراكز  لئحة  مراجعة   .4
العلوم  يف  اجلامعية  البحث  مراكز  بقدرات  »الرتقاء  بعنوان  نقا�ص  حلقة  يف  العلمي  البحث  عمادة  مل�شاركة  عمل  م�شودة  اإعداد   .5

والتقنية باململكة العربية ال�شعودية« يف وزارة التعليم يف الريا�ص بتاريخ 1436/11/30 هـ مب�شاعدة وكيلة مركز البحوث 
الهند�شية �شعادة الدكتورة نورة الفاروقي.

العا�شر. للمعيار  ال�شرتاتيجية  اخلطة  يف  العلمي  البحث  جلان  تو�شيات  مراجعة   .6
جلنة  تقرير  على  احل�شول  كذلك  والتطوير  للجودة  اجلامعة  وكالة  من   QS تقرير  على  احل�شول  بطلب  التقدم   .7

زيارة فريق الهيئة الوطنية فيما يخ�ص املعيار العا�شر.
العميد. ل�شعادة  واإرا�شالها  العلمي  البحث  عمادة  وكالت  اآداء  ملوؤ�شرات  م�شودة  اإعداد   .8

هـ.  1436/12/1 بتاريخ  الزاهر  يف  التطبيقية  العلوم  كلية  وكالة  مقر  يف  العلمي  البحث  لعمادة  التعريفي  اللقاء  ح�شور   .9

الأكادميي �العتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة  ملعايري  �فقا  العلمي  البحث  يف  اجليدة  املمار�شات  ملخ�ض     5  .13
تختلف التوقعات املتعلقة بالبحث العلمي, وذلك ح�شب طبيعة املوؤ�ش�شة التعليمية, ونوع الربنامج املقدم واملتوقع من اجلامعات 
اأن ت�شارك م�شاركة اأ�شا�شية يف البحث العلمي واملعرفة اجلادة, حيث اإن قيمة اجلامعة على امل�شتوى الدويل تعتمد على هذا 
تلك  وبالذات  العلمي,  البحث  يف  خا�شة  ب�شفة  العليا  الدرا�شات  برامج  ت�شاهم  اأن  كذلك  املتوقع  ومن  كبر  حد  اإىل  الأمر 
الربامج التي ميثل البحث جزًءا اأ�شا�شًيا من مكوناتها, حيث تتاأثر جودة التعليم والتعلم مبدى اإ�شهام اأع�شاء هيئة التدري�ص 
اأو  اأع�شاء هيئة التدري�ص القائمن على تدري�ص طلبة الدرا�شات العليا,  اأن يكون  القائم يف البحث العلمي ومن ال�شروري, 

امل�شرفن على اأبحاثهم, هم اأنف�شهم من الباحثن الن�شطن يف جمالت تخ�ش�شهم.
يف حالة املوؤ�ش�شات التعليمية التي ل تتوفر بها برامج درا�شات عليا, تكون التوقعات اأقل فيما يتعلق بالبحث العلمي ولكن من ال�شروري, على 
الرغم من ذلك, اأن يكون اأع�شاء هيئة التدري�ص على علم باأحدث التطورات يف جمال تخ�ش�شهم, واأن ي�شاركوا يف الن�شاطات العلمية املنا�شبة. 

كذلك تعمل املوؤ�ش�شات ذات اجلودة على توفر البيئة التي ت�شجع مثل هذه الن�شاطات, كما حتر�ص على متابعة مدى امل�شاركة فيها.
 وعندما تت�شمن التوقعات عمل الأبحاث من هيئة التدري�ص اأو الطاب بالربنامج اإما ب�شبب طبيعة املوؤ�ش�شة اأو الربنامج 
املعني, فيجب اأن تكون هناك بنية حتتية  منا�شبة للبحث العلمي ي�شمل ذلك اأ�شياء مثل املكتبات, واأماكن وجتهيزات ال�شبكة 
العاملية, واملعامل, والأجهزة, ومرافق البحوث الأخرى ذات ال�شلة اإىل الربنامج.  ويجب اأن تكون هذه املوارد متاحة لطاب 

الدرا�شات العليا ذوي الأبحاث, ف�شًا عن احتياجات اأع�شاء هيئة التدري�ص كجزء اأ�شا�شي من اإنفاقها العادي.
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وهيئات  ال�شناعة  ومع  ودولياً,  حملياً  الأخرى  املوؤ�ش�شات  مع  روابط  اإقامة  على  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  ت�شجيع  ينبغي  كما 
املجتمع املحلي املنا�شبة, تبعاً لطبيعة الربنامج ,  لإجراء البحوث التعاونية, والتطوير. 

ولبد كذلك من ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�ص يف كل التخ�ش�شات على القيام بالبحث العلمي يلزم كذلك تقدير اجلهد الذي 
يقومون به يف جمال البحث العلمي, حتى يف تلك احلالت التي ل ت�شتطيع املوؤ�ش�شة التعليمية تقدمي العون املايل لهم كما 
يجب على املوؤ�ش�شة التعليمية اإعداد تقارير دورية عن ن�شاطها البحثي, وتقدمي هذه التقارير اإىل املجل�ص الأعلى, ف�شًا عن 

العمل على ن�شرها يف املجتمع الذي تعمل فيه املوؤ�ش�شة التعليمية.

الأداء موؤ�شرات     6  .13
قائمة امل�شادر املرجعية ملوؤ�شرات الأداء امل�شتخدمة :

NCAAA الأكادميي  والعتماد  للتقومي  الوطنية  الهيئة   .1
م  2009AARU العربي  اجلامعات  احتاد  جودة  معاير   .2

م   2015ARWU البحثي  الأداء  جلودة  �شنجهاي  معاير   .3
DSR-UQU القرى  اأم  جامعة  يف  العلمي  البحث  بعمادة  خا�شة  موؤ�شرات   .4

 13 - 1     موؤ�شرات الأداء يف عمادة البحث العلمي.

الوكالة امل�شوؤولةم�شدر املوؤ�شراملوؤ�شرم

عاقة املجالت التي يتم فيها البحث العلمي بالأولويات امل�شار 1
اإليها يف ر�شالة الربنامج, اأو يف خطة البحث العلمي.

NCAAA- AARUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

عاقة البحث العلمي التطبيقي الذي قام به اأع�شاء هيئة 2
التدري�ص بالق�شايا مو�شوع ال�شاعة.

NCAAA- AARU
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز 

البحثية

وكالة العمادة لل�شوؤون املالية والإداريةNCAAA- AARUالتقييم امل�شتقل لكفاية من�شاآت واأجهزة البحث العلمي.3

تقييم اأع�شاء هيئة التدري�ص لكفاية اأجهزة ومن�شاآت البحث 4
العلمي.

NCAAA- AARUوكالة العمادة لل�شوؤون املالية والإدارية

ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ص الذين قاموا باإنتاج اأبحاث علمية 5
ذات موا�شفات حمددة.

NCAAA- AARUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

عدد الأبحاث العلمية املن�شورة يف جمات علمية حمكمة 6
مقارنة بعدد اأع�شاء هيئة التدري�ص ذوي الدوام الكامل.

 NCAAA-
ARWUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

وكالة العمادة لل�شوؤون املالية والإداريةNCAAA- AARUن�شبة الإنفاق على الأبحاث لاإنفاق الكلي7



165 وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثيةNCAAA-AARUمعدل النجاح يف احل�شول على منح بحثية.8

متو�شط عدد املرات التي ي�شت�شهد فيها بالأبحاث العلمية التي 9
اأنتجها اأع�شاء هيئة التدري�ص مقارنة باأع�شاء هيئة التدري�ص.

NCAAA-AARUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ص الذين جنحوا يف احل�شول على 10
منح بحثية مفتوحة للمناف�شة.

NCAAA-AARUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثيةNCAAA-AARUالأموال التي مت احل�شول عليها عن طريق منح البحث العلمي11

NCAAA-AARUعدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع القطاع ال�شناعي12
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز 

البحثية

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثيةNCAAA-AARUن�شبة الطلبة امل�شجلن يف برامج الدرا�شات العليا البحثية.13

عدد الطلبة امل�شجلن يف برامج الدرا�شات العليا البحثية 14
املتخرجن يف ال�شنة املا�شية.

NCAAAوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

معدلت انتهاء الطلبة بنجاح يف برامج الدرا�شات العليا 15
البحثية.

NCAAAوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

معدل الدخل الذي مت احل�شول عليه من الأبحاث لكل ع�شو 16
هيئة تدري�ص بدوام كامل

NCAAAوكالة العمادة لل�شوؤون املالية والإدارية

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثيةNCAAAن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ص املوظفن يف البحث )موؤ�ش�شي(17

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثيةNCAAAن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ص امل�شرفن الطاب الباحثن18

عدد اأوراق العمل التي قدمت يف موؤمترات )اأ(على م�شتوى 19
حملي )ب( على م�شتوى عاملي

NCAAAوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

نتائج ال�شتطاع لآراء هيئة التدري�ص ومن هم خارج املوؤ�ش�شة 20
عن ن�شبة الت�شهيات البحثية باجلامعة

NCAAA-AARUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

وكالة العمادة للمعلومات والن�شرNCAAA-AARU-معدل النجاح يف احل�شول على منح بحثية خارجية21

معدل ال�شت�شهادات )citations( البحثية الواردة لكل هيئة 22
التدري�ص من العاملن بدوام كامل )على م�شتوى التخ�ش�شات(

 NCAAA-
ARWUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

عدد الربامج التدريبية الف�شلية التي تنمى مهارات اأع�شاء 23
هيئة التدري�ص يف جمال البحث العلمي

AARU- DSR-
UQU

وكالة العمادة للجودة والتطوير والعتماد 
األأكادميي

-AARU- DSRن�شبة عدد الأبحاث ذات التخ�ش�شات املتعددة24
UQU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية 
واملراكز  للمجموعات  العمادة  – وكالة 

البحثية



ن�شبة عدد اجلوائز العلمية التي ح�شل عليها اأع�شاء هيئة 16625
التدري�ص حمليا اأو اإقليميا اأو عامليا

AARU-ARWU-
-DSR-UQUوكالة العمادة لل�شوؤون املالية والإدارية

-AARU- DSRن�شبة الكتب املمولة لأع�شاء هيئة التدري�ص )تاأليفا(26
UQUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

-DSR-UQUن�شبة الكتب املمولة لأع�شاء هيئة التدري�ص )ترجمة(27
AARUوكالة العمادة ملنح وامل�شاريع البحثية

DSR-UQUعدد املجموعات البحثية امل�شجلة28
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز 

البحثية

ن�شبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج واعدة مقارنة بعدد 29
املتقدمات

DSR-UQUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

ن�شبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج باحث مقارنة بعدد 30
املتقدمن

DSR-UQUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

ن�شبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج رائد مقارنة بعدد 31
املتقدمن

DSR-UQUوكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

ن�شبة منو ال�شفحات اللكرتونية يف موقع عمادة البحث 32
العلمي

DSR-UQUوكالة العمادة للمعلومات والن�شر

وكالة العمادة للمعلومات والن�شرDSR-UQUعدد الزائرين ملوقع عمادة البحث العلمي )ف�شليا(33

ن�شبة كفاءة وت�شغيل البنى التحتية والتجهيزات املركزية 34
وتوطن التقنيات

DSR-UQUوكالة العمادة لل�شوؤون الإدارية واملالية

وكالة العمادة للكرا�شي البحثيةDSR-UQUعدد الكرا�شي املدعومة املحققة ملعاير جودة الكرا�شي البحثية35

وكالة العمادة للمعلومات والن�شرDSR-UQUعدد براءات الخرتاع املقبولة للتقدمي36

وكالة العمادة للمعلومات والن�شرDSR-UQUعدد براءات الخرتاع امل�شجلة37

عدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع اأع�شاء هيئة 38
التدري�ص يف املوؤ�ش�شات املحلية

NCAAA-AARU
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز 

البحثية

عدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع اأع�شاء هيئة 39
التدري�ص يف املوؤ�ش�شات الدولية

NCAAA-AARU
وكالة العمادة للمجموعات واملراكز 

البحثية

عدد الربامج التدريبية الف�شلية التي تنمي مهارات طاب 40
الدرا�شات العليا يف جمال البحث العلمي

DSR-UQU
وكالة العمادة للجودة والتطوير والعتماد 

الأكادميي

��شائل  الت�شال بوكالة عمادة البحث العلمي للجودة �التطوير �العتماد الأكادميي    7 .13 
dsrvqa@uqu.edu.sa :الربيد اللكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد الأكادميي
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14.  المرفقات 
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أ .  القواعد الحاكمة للمنح 
والبحوث الداخلية

)اإلصدار األول(
1436/7/7 ه�
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 المادة األولى: تعريفات

) أ( الجامعة
يق�شد بها: جامعة اأم القرى.

) ب( المشروع البحثي:
يق�شد به: ال�شيغة النهائية التي يخرج بها امل�شروع البحثي الذي تتوىل اجلامعة متويله, ودعمه وفق ن�شو�ص هذه القواعد 

التنظيمية.

) ج( الباحث الرئيس:
يق�شد به: ع�شو هيئة التدري�ص, اأو من يف حكمه من حملة الدكتوراه الذي ميثل املجموعة امل�شاركة يف امل�شروع البحثي, 

ويتوىل الإ�شراف, واإدارة املجموعة, ومتثيلها لدى اجلامعة.

) د( الباحث المشارك:
يق�شد به: ع�شو هيئة التدري�ص, اأو من يف حكمه من حملة الدكتوراه, والذي ي�شرتك مع جمموعة من الباحثن لإجناز 

م�شروع بحثي يتم التعاقد عليه مع اجلامعة.

العق�د: ) ه( 
 يق�شد به: عقد التفاق املربم مع اجلامعة, وميثلها �شعادة عميد البحث العلمي, وي�شار اإليه بالطرف الأول, وجمموعة من 

الباحثن ميثلهم الباحث الرئي�ص, وي�شار اإليه بالطرف الثاين.

) و(  جهة االختصاص:
يق�شد بها: عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.
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المادة الثانية: أعضاء الفريق البحثي

) اأ( يجب اأن يحتوي امل�شروع البحثي على باحث رئي�ص واحد فقط, وبالإمكان اإ�شراك عدد من الباحثن امل�شاركن, وم�شاعدي 
الباحثن, والفنين, واملهنين, وطاب الدرا�شات العليا, وطاب البكالوريو�ص, بالإ�شافة اإىل م�شت�شار واحد, على األ يزيد 
اإجمايل بند املكافاآت املخ�ش�شة للفريق كله عن ن�شبة %40 من اإجمايل ميزانية امل�شروع, وي�شتثنى من ذلك امل�شاريع النظرية 

التي ل تتطلب اأجهزة وخامات.

) ب( الباحث الرئي�ص: يجب اأن يكون من حملة الدكتوراه, اأو ما يعادلها مثل: )الزمالة الطبية(, واأن يكون من اأع�شاء هيئة 
التدري�ص باجلامعة.

الباحث امل�شارك: يجب اأن يكون من حملة الدكتوراه, اأو ما يعادلها مثل: )الزمالة الطبية(, وبالإمكان اأن يكون من  ) ج( 
داخل اجلامعة, اأو من خارجها, اأو من خارج اململكة وفق ال�شوابط التالية:     

واحد. عن  اململكة  خارج  من  امل�شاركن  الباحِثن  عدد  يزيد  -1األ 
البحثي.  امل�شروع  يف  للعمل  توؤهله  البحث  تخ�ش�ص  جمال  يف  متميزة  وعملية  علمية,  خربة  ذا  يكون  -2اأن 

الباحثن  مع  واملالية  الفنية,  واملتابعة  التن�شيق,  اأمور  اإدارة  عن  كاملة  م�شوؤولية  م�شوؤوًل  الرئي�ص  الباحث  يكون  -3اأن 
امل�شاركن.

بها  املعمول  ال�شوابط  وفق  امل�شروع  يف  العمل  قبوله  يفيد  وخطاٌب  الذاتية  �شرُتُه  البحث  تقدمي  منوذج  مع  ُترفق  -4اأن 
من قبل عمادة البحث العلمي. 

) د( امل�شت�شارون: ميكن ال�شتعانة مب�شت�شار من داخل, اأو خارج اجلامعة, اأو اململكة للعمل بامل�شروع وفق ال�شوابط التالية:     
البحثي.  امل�شروع  يف  للعمل  توؤهله  البحث  تخ�ش�ص  جمال  يف  متميزة  وعملية  علمية,  خربة  ذا  يكون  -اأن   1

واحد.   عن  امل�شت�شارين  عدد  يزيد  – األ   2
البحوث.   دعم  لئحة  يف  عليه  املن�شو�ص  الأق�شى  احلد  عن  مكافاأته  تزيد  األ  -يجب   3

البحث.  مو�شوع  حول  عامة  حما�شرة  اإلقاء  عليه  – يجب   4
ال�شوابط  وفق  امل�شروع  يف  العمل  امل�شت�شار  قبول  يفيد  وخطاٌب  الذاتية,  �شرُته  البحث  تقدمي  منوذج  مع  ُترفق  -5اأن 

املعمول بها من قبل عمادة البحث العلمي.   

) ه( م�شاعد باحث: ميكن ال�شتعانة مب�شاعد باحث من حملة املاج�شتر, اأو البكالريو�ص من داخل اجلامعة, اأو خارجها فقط, 
ذاتية-اأوراق  )�شرة  من  الباحث  م�شاعد  ببيانات  العمادة  تزويد  ويتم  اململكة,  خارج  من  مب�شاعدين  بال�شتعانة  ي�شمح  ول 
ثبوتية- �شهادات( بعد بدء امل�شروع البحثي, وقبل �شرف امل�شتحقات املالية اخلا�شة به؛ ملطابقتها باملوؤهات التي مت ذكرها يف 

جدول ميزانية امل�شروع البحثي.  
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) و( طاب الدرا�شا العليا: ميكن ال�شتعانة بطاب الدرا�شات العليا من داخل, اأو خارج اجلامعة فقط, ول ي�شمح بال�شتعانة 
بطاب من خارج اململكة على اأن يكونوا م�شجلن ر�شميًّا يف اجلامعة, اأو يف اإحدى اجلامعات ال�شعودية, واأن يرفقوا ما يثبت 

ذلك بعد بداية امل�شروع, وقبل �شرف امل�شتحقات اخلا�شة بهم؛ لتدقيقها.

) ز( طاب البكالريو�ص: ميكن ال�شتعانة بطاب البكالريو�ص من داخل اأو خارج اجلامعة فقط, ول ي�شمح بال�شتعانة بطاب 
من خارج اململكة على اأن يكونوا م�شجلن ر�شميًّا يف اجلامعة, اأو اإحدى اجلامعات ال�شعودية, واأن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد 

بداية امل�شروع, وقبل �شرف امل�شتحقات اخلا�شة بهم؛ لتدقيقها.

) ح( اآخرون: ميكن ال�شتعانة مبهنين, وفنين من حملة ال�شهادة اجلامعية, اأو َمن هم يف حكم طاب املرحلة اجلامعية من 
داخل, اأو خارج اجلامعة فقط, ول ي�شمح بال�شتعانة بفنين من خارج اململكة. 

) ط( يتم �شرف امل�شتحقات املالية لفريق العمل وفق الائحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�شعودية.

المادة الثالثة: شروط تقديم مشاريع البحوث
) اأ( اأن يكون البحث املقدم �شمن املجالت البحثية التي مت اقرتاحها من قبل عمادة البحث العلمي. 

) ب( اأن يلتزم باملواعيد املخ�ش�شة لتقدمي م�شاريع البحوث املعلنة مبوجب الربامج ال�شنوية لعمادة البحث العلمي.
) ج( يجب األ يكون البحث قد مت اإجنازه م�شبًقا كلًيا.

) د( ُيقدم املقرتح البحثي مكتمًا اإلكرتونيًّا عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية.
– م�شت�شار( على الأ�شماء املحددة يف منوذج تقدمي امل�شروع  – م�شارك  اأن يقت�شر الفريق البحثي )باحث رئي�ص  ) ه( يجب 

املقرتح, ويكتفى بتحديد املنا�شب فقط للم�شاعدين,والطاب, والفنين, واملهنين وقت تقدمي املقرتح البحثي. 
) و( جتب مائمة تخ�ش�شات الباحثن ملجال امل�شروع البحثي.

) ز( يجب عدم اجلمع بن وظيفتن يف امل�شروع الواحد. 
باحث  اأو  رئي�ص  كباحث  العلمي,  البحث  عمادة  من  مدعومة  بحوث  ثاثة  يف  بال�شرتاك  التدري�ص  هيئة  لع�شو  يحق  ) ح( 
م�شارك )�شواء كانت يف فرتة التقدمي اأو قيد التنفيذ( علي اأن يكون باحًثا رئي�ًشا يف احدها على القل, ويف حال و�شول الباحث 
لل�شقف امل�شموح به من عدد امل�شاريع فاإنه ل يحق له التقدمي على م�شروع جديد اإل بعد اإنهاء اأحد امل�شاريع املمولة لديه, اأو 

مت الرد على اأحد املقرتحات املقدمة بالرف�ص. 

المادة الرابعة: التحكيم 
التالية: الإجراءات  وفق  البحثية  املقرتحات  حتكيم  • يتم 

واإبداء  للتقييم,  خارجًيا  املحكمن  من  اثنن  اإىل  ا  �شريًّ البحث  م�شروع  اإر�شال  باجلامعة  العلمي  البحث  عمادة  تتوىل  ) اأ( 
املاحظات عليه.
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) ب( �شيخ�شع املقرتح البحثي لتدقيق اآيل باأحد اأدوات اكت�شاف ال�شتال.
) ج( يتوىل املحكمون تقييم م�شاريع البحوث وفقاً للنموذج املعد لهذا الغر�ص من عمادة البحث العلمي.

) د( تتوىل عمادة البحث العلمي اإفادة الباحثن مبرئيات املحكمن عند ورودها لأخذها يف العتبار.
و�شروط  اأركان,  كامل  ي�شتوف  اإذا مل  للمحكمن  ت�شليمة  قبل  بحثي  اأي مقرتح  رف�ص  العلمي احلق يف  البحث  لعمادة  ) ه( 
اللوائح  اأدبية, و�شيتم تطبيق  �شرقات  اأية  اكت�شاف  اأو  ا�شتال عالية عليه,  ن�شبة  اإذا مت ت�شجيل  اأو  املتوقعة,  البحثي  املقرتح 

اخلا�شة بالنزاهة العلمية على مقدم املقرتح البحثي.
) و( جميع اأعمال التحكيم تتم بال�شرية املطلقة.

) ز( يتم الإعان عن نتائج حتكيم املقرتحات البحثية بعد �شتة اأ�شهر من تاريخ اإقفال التقدمي الإلكرتوين لكافة الربامج املطروحة.
التالية: الإجراءات  وفق  النهائي  التقرير  حتكيم  • يتم 

) اأ( تتوىل عمادة البحث العلمي اإر�شال التقرير النهائي اإىل اثنن من املحكمن املخت�شن يتوىل كل منهما تقييم اجلوانب 
الفنية, واملالية, ويتم تزويد الباحث الرئي�ص مبا يرد من ماحظات لأخذها يف العتبار يف حال احلاجة اإىل اأية تعديات.

) ب( تتخذ عمادة البحث العلمي الإجراءات املنا�شبة, واآلية القرار النهائي يف حالة اختاف وجهات النظر بن الباحثن, واملحكمن.
) ج( يف حالة الإخال ببنود العقد املربم, اأو نتيجة لتقارير املحكمن يجوز لعمادة البحث العلمي التو�شية بعدم �شرف الدفعة 

الأخرة من ميزانية البحث, اأو اتخاذ اأي قرار اآخر يواَفق عليه من جهة الخت�شا�ص.
الإجراءات  لتطبيق  املالية؛  لاإدارة  بالرفع  احلق  للعمادة  فاإن  املحدد  املوعد  يف  النهائي  التقرير  ت�شليم  عدم  حالة  يف  ) د( 

النظامية ح�شب بنود العقد املربم بن الطرفن بخ�شو�ص ا�شرتجاع الدفعة امل�شروفة للباحث الرئي�ص.

المادة الخامسة: التمويل
يتم متويل البحوث املعتمدة وفق الإجراءات التالية:

) اأ( ل تزيد مدة امل�شروع البحثي املمول من اجلامعة عن عامن مالين قابلة للتمديد ملدة اأق�شاها عام واحد بدون اإ�شافة اأية 
مبالغ اأخرى اإىل ميزانية البحث.

) ب( ل يعترب البحث مقبول للدعم, والتمويل اإل بعد موافقة, واعتماد ميزانيته من عمادة البحث العلمي, والرتباط بها 
على البند املخ�ش�ص. 

) ج( ل يجوز املناقلة بن بنود امليزانية املقرتحة للم�شروع البحثي, لكن بالإمكان اأن تتم املناقلة داخل البند الواحد فقط فيما 
ل يتعار�ص مع الائحة املوحدة للبحث العلمي لدعم البحوث يف اجلامعات ال�شعودية على اأن يتم تقدمي طلب خطي من 

الباحث الرئي�ص يفيد بذلك, وبعد احل�شول على موافقة عمادة البحث العلمي باإجراء هذا التغير.
الذي ميثله  البحث  املربم بن اجلامعة, وفريق  العقد  الواردة يف  ال�شروط, واللتزامات  اإل وفق  البحث  ) د( ل يتم متويل 

الباحث الرئي�ص, وعلى �شوء ما ورد يف هذا الدليل الذي يعترب جزًءا ل يتجزاأ من عقد البحث.
) ه( الباحث الرئي�ص ميثل الفريق البحثي, وتكون امل�شئولية الأدبية ت�شامنية, وميثل الفريَق كٌل فيما خ�ش�ص له يف امل�شروع.

) و( عند اإيقاف امل�شروع البحثي لي ا�شباب بناء على طلب الباحث الرئي�ص وموافقة عمادة البحث العلمي يتم ت�شفية امل�شروع 
ماليًّا, وتعاد املبالغ املر�شودة يف امليزانية املعتمدة للبحث اإىل جهة الخت�شا�ص.
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المادة السادسة: المتابعة

) اأ( لعمادة البحث العلمي احلق يف خماطبة الباحث الرئي�ص لا�شتف�شار عن حالة �شر امل�شروع البحثي والتذكر يف حال 
تاأخر ورود التقرير النهائي ح�شب املوعد املحدد له.

) ب( لعمادة البحث العلمي احلق يف مراجعة الفواتر, وتدقيقها, ورف�ص ما هو غر مطابق لل�شيغة املعتمدة لدى العمادة, 
وطلب فواتر بديلة موثوقة.

ا من الأمور املذكورة اأدناه اإل بعد الرفع لعمادة البحث العلمي, واحل�شول على موافقة  ) ج( ل يحق للطرف الثاين اأن يغر اأيًّ
م�شبقة مكتوبة من الطرف الأول تفيد بال�شماح باإجراء التغير على اأن يكون فقط �شمن النقاط التالية )ول ي�شمح بطلب 

اأي تغير فيما �شواه(:
اأكرث. اأو  م�شارك,  باحث  تغير   -  1

امل�شت�شار. تغير   -  2
جماله. اأو  امل�شروع,  اأهداف  تغير   -  3

) د( للعمادة احلق يف رف�ص اأية عرو�ص مقدمة ملناق�شات على اأجهزة, اأو مواد, اأو خافه اإذا مل ُتتَّبْع اللوائح, وال�شروط املعمول 
بها يف نظام امل�شرتيات باجلامعة.

) ه( عند رغبة الطرف الثاين يف احلالت ال�شطرارية الق�شوى متديد مدة البحث فعليه اأن يتقدم بطلبه يف هذا ال�شاأن اإىل 
عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فرتة البحث بثاثن )30( يوماً على الأقل م�شتما على ما يلي:

التمديد. طلب  وقت  حتى  البحث  يف  اإجنازه  مت  ما  به  مو�شًحا  التمديد  لطلب  تربيراً   -  1
التمديد. فرتة  خال  البحث  من  املتبقي  اجلزء  لإمتام  العمل  خطة   -  2

 ول ميكن اأن يتم التمديد اإل بعد احل�شول على موافقة خطية من عمادة البحث العلمي بعد درا�شة الطلب املقدم من الباحث 
الرئي�ص.

المادة السابعة: التعهدات
يتعهد الطرف الثاين باأل يف�شى يف اأي وقت من الأوقات -�شواء اأكان ذلك خال فرتة اإجناز امل�شروع, اأو بعدها لأي �شخ�ص, اأو 
�شركة, اأو موؤ�ش�شة-اأية معلومات �شرية, اأو م�شمون اأية �شيغة, اأو قاعدة تكون مملوكة للطرف الأول, اأو اأية طريقة, اأو عملية, 

اأو اأ�شلوب ت�شنيع, اأو تركيب, اأو جتهيز اأية منتجات قد ُتكت�َشف, اأو ُتخرَتع خال اإجناز امل�شروع.

المادة الثامنة: تغيير الباحث الرئيس
يف حالة عدم اإمكانية ا�شتمرار الباحث الرئي�ص يف ا�شتكمال البحث لأي �شبب من الأ�شباب يتبع اأحد اخليارين التالين:

) اأ( اإيقاف م�شروع البحث, وت�شفيته, واإعادة املبالغ املتبقية من اعتماداته اإىل جهة الخت�شا�ص.
) ب( ا�شتكمال م�شروع البحث باختيار اأحد الباحثن امل�شاركن كباحث رئي�ص؛ بحيث تتم اإعادة التعاقد معه؛ ل�شتكمال م�شروع 

البحث, وذلك بتو�شية من عمادة البحث العلمي.
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المادة التاسعة: تقديم التقارير

) اأ( يلتزم الباحث الرئي�ص بتقدمي تقرير نهائي فني, ومايل؛ لإقفال امل�شروع بعد مرور فرتة �شنتن من تاريخ بداية امل�شروع, 
التمديد  قبول طلب  ا, ويف حال مت  اأي�شً �شنتن  يتجاوز  امل�شروع مبا ل  واملذكورة يف خمطط  له,  املحددة  املدة  نهاية  اإىل  اأو 

للم�شروع فعلى الباحث ت�شليم التقرير بنهاية املدة التي متت املوافقة عليها. 
) ب( يتوىل الباحث الرئي�ص تقدمي التقرير النهائي اإىل عمادة البحث العلمي وفق النماذج املعمول بها على موقع العمادة.

) ج( ويجب اأن يتقيد �شكل, وطريقة اإخراج التقرير بالنموذج الذي تطرحه عمادة البحث العلمي, واأن يحتوي التقرير على:
ول  كلمة,   500 عن  يقل  ل  فيما  البحث  يف  معاجلتها  متت  التي  وامل�شكلة  واأهميته,  وجماله,  امل�شروع,  عن  مقدمة   )1

يتجاوز �شفحتن.
�شفحات. ثاث  عن  يزيد  ل  فيما  امل�شروع  بداية  يف  عمله  مت  الذي  الأدبي  امل�شح  عن  الناجت  التحليل   )2

3( منهجية البحث التي مت اتباعها, والإ�شكالت التي طراأت خال تطبيق هذه املنهجية, واأية منهجيات بديلة مت اللجوء 
اإليها فيما ل يزيد عن �شفحتن.

مبا  البحثي  املقرتح  تقدمي  عند  �شردها  مت  التي  الأهداف  ظل  يف  حتقيقها  مت  التي  والأهداف  البحث,  �شر  مراحل    )4
ل يزيد عن �شفحتن.

مبا  البحثي  املقرتح  تقدمي  عند  اختيارها  مت  التي  ال�شرتاتيجية  الأهداف  يخدم  مبا  اإليها  التو�شل  مت  التي  النتائج   )5
ل يزيد عن �شحفة واحدة.

واحدة. �شفحة  عن  يزيد  ل  مبا  الن�شر  واأوعية  ن�شرها,  مت  التي  العلمية  الأوراق  �شرد   )6
ا  ) د( يتوىل الباحث الرئي�ص تقدمي التقرير النهائي, والتقرير املايل اخلتامي للم�شروع مرفًقا ن�شخة من الفواتر اإلكرتونيًّ
عرب املوقع الإلكرتوين لعمادة البحث العلمي, بالتزامن مع ذلك يتم ت�شليم اأ�شول الفواتر مرفقة بخطاب يكتب فيه ا�شم 

امل�شروع, ورقمه, ويوقع من الباحث الرئي�ص لعمادة البحث العلمي.

المادة العاشرة: النشر
) اأ( يف حالة املعلومات التي لها طابع �شري ل يجوز ن�شر البحث, اأو اأية نتائج له اإل بعد موافقة اجلامعة, كما اأن للجامعة احلق 

يف ال�شتفادة من البحث ح�شبما تراه منا�شًبا.
) ب( يجوز للباحثن ن�شر نتائج البحوث يف املجات, والدوريات العلمية املحكمة, ومبا ل يخل بحقوق جهة التمويل يف ن�شر 

التقرير النهائي, اأو ملكيتها لأية حقوق تنتج عن البحث كرباءة الخرتاع, وغرها.
) ج( يلتزم الباحث بن�شر ورقة علمية على الأقل من م�شروع البحث, وذلك يف موؤمتر علمي حمكم, اأو جملة علمية حمكمة 

على اأن تكون تكاليف الن�شر مغطاة �شمن بنود امليزانية املعتمدة للم�شروع.



177
المادة الحادية عشرة: حقوق براءة االختراع

فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية, وما يرتتب عليها من التزامات, اأو ا�شتحقاقات مالية, فاإنه يتم التفاق بن الطرفن حول 
توزيع ن�شبة العائد منها لكل طرف, وتوؤخذ لوائح جامعة اأم القرى يف هذا املجال كمرجع ي�شتعان به.

المادة الثانية عشرة: إنهاء البحث
) اأ( ينتهي م�شروع البحث بتقدمي التقرير النهائي املقبول للبحث يف �شورته النهائية معتمدة من عمادة البحث العلمي, اأو 

لأية اأ�شباب اأخرى ترد يف مواد هذه الائحة.
) ب( يجوز للجامعة لعتبارات امل�شلحة العامة اإلغاء هذا العقد, وانهاء امل�شروع بناء على اإخطار كتابي للطرف الثاين.

) ج( يقوم الطرف الثاين باإ�شعار عمادة البحث العلمي خطيًّا عن اأية ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة جتعل من املتعذر على 
الطرف الثاين الوفاء بكافة التزاماته طبقا لقواعد البحث العلمي املعمول بها يف اجلامعة على اأن يلتزم باإرجاع كامل املكافاآت 
التي مت �شرفها, واإيداع اأية اأجهزة, ومواد يف خمازن وم�شتودعات اجلامعة, اأو يف املكان الذي يتم التفاق عليه مع عمادة البحث 

العلمي.
) د( تعاد املبالغ املتبقية بعد الت�شفية اإىل بند البحث باجلامعة, وعندها يخلى طرف الفريق البحثي.

المادة الثالثة عشرة: قواعد الصرف المالي
)اأ( ي�شقط حق الباحثن املدعمة اأبحاثهم من داخل اجلامعة يف املطالبة ب�شرف الدفعات امل�شتحقة لهم من ميزانيات عقودهم 

اإذا تخلف اأي منهم عن تقدمي التقرير النهائي عنها يف املواعيد املحددة لها يف العقد املربم معهم.
)ب( تعاد املبالغ املتوفرة نتيجة لهذا القرار اإىل ميزانية جهة الخت�شا�ص, وي�شتفاد بال�شرف منها يف اأغرا�ص البحث العلمي, 

وبراجمه باجلامعة.
)ج( يتم �شرف نفقات م�شروع البحث للباحث الرئي�ص على النحو التايل:

مكافاآت  عدا  ما  امل�شروع  تكاليف  لتغطية  العقد  توقيع  بعد  البحث  تكاليف  من   %  75 الأوىل:   الدفعة   )1
الباحثن )رئي�ص, م�شارك, م�شت�شار(.

وقبوله. النهائي,  التقرير  تقدمي  بعد  املتبقي  من   %  25 الثانية:   الدفعة   )2

المادة الرابعة عشرة: إجراءات شراء األجهزة والمواد وخالفها
دون اإخال باللوائح, والأنظمة املالية لل�شراء يف اجلامعة, يتم �شراء الأجهزة, واملواد, وخافها طبقاً ل�شيا�شات, وقواعد تنظيم 

النواحي املالية املنظمة بوكالة اجلامعة للدرا�شات العليا, والبحث العلمي. 
املبا�شر فيما ل يزيد عن مبلغ  ال�شراء  اأجهزة, ومواد عن طريق  البحث من  تاأمن متطلبات  الرئي�ص احلق يف  ) اأ( للباحث 

)30000ريال �شعودي( ثاثن األف ريال.
) ب( عند ال�شراء مببلغ يزيد عن )30000ريال �شعودي( ثاثن األف ريال فيتم ال�شراء مبوجب حم�شر الت�شعرة, وخطاب 
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التعميد بتوقيع عميد البحث العلمي, اأو من ينيبه, وذلك �شواء بال�شراء من داخل اململكة, اأو خارجها, وعليه اأن يقدم فواتر 
اأ�شلية معتمدة من جهة البيع, ويتم اإدخال املواد, والأجهزة مل�شتودعات اجلامعة, و�شرفها عهدة وفق القواعد النظامية يف 

هذا ال�شاأن.
) ج( ت�شري القواعد, والأنظمة املعمول بها يف اجلامعة على تاأمن املواد, واملعدات, والأجهزة, وخافه.

المادة الخامسة عشرة: الرحالت، والسفر
يف  بها  املعمول  واملوظفن  التدري�ص,  هيئة  اأع�شاء  لئحة  وفق  لانتدابات  بالن�شبة  وم�شاعديهم  الباحثن,  جميع  يعامل 
اجلامعة, وي�شتثنى من ذلك تذاكر ال�شفر؛ بحيث تكون على الدرجة ال�شياحية فقط, ولن يتم قبول اأية فواتر خا�شة بتذاكر 
�شفر على درجة غر الدرجة ال�شياحية ب�شرط األ يتجاوز كل ذلك ال�شقف املحدد لبند الرحات, والذي ميثل %15 من 

امليزانية الإجمالية للم�شروع.

المادة السادسة عشرة: مكافآت الباحثين وغيرهم من العاملين في 
البحث

) اأ(  ت�شرف مكافاآت الباحثن, وغرهم من العاملن يف البحث مبختلف درجاتهم العلمية ح�شب ما جاء يف الائحة املوحدة 
للبحث العلمي, وال�شادرة مبوجب قرار جمل�ص التعليم العايل املعتمد بالتوجيه الربقي الكرمي رقم 7/ب/4403 وتاريخ 

1419/4/2هـ. 
) ب( يجب األَّ تزيد املكافاأة عن احلد الأق�شى, واملو�شح يف اجلدول التايل:

احلد الأق�شىالدور يف امل�شروع

الباحثن
األف ومائتا ريال )1200( �شهريًّارئي�شي
األف ريال )1000( �شهرياًم�شارك

امل�شت�شار 
)7000( �شبعة اآلف ريال يف العام الواحد.من داخل املدينة
)14000( اأربعة ع�شر األف ريال يف العام الواحد.من خارج املدينة
)20000( ع�شرين األف ريال يف العام الواحد.من خارج اململكة

 م�شاعدون
)800( ثمامنائة ريال �شهرًياحملة املاج�شتر وما بعدها

)600( �شتمائة ريال �شهريًّاحملة ال�شهادة اجلامعية
)400( اأربعمائة ريال �شهريًّاطاب املرحلة اجلامعية

يعامل الفني العامل بامل�شروع طبًقا لنظام العمل خارج وقت الدوام يف اجلامعة. ) ج( 
مكافاأة التحكيم بالن�شبة مل�شروع البحث املبدئي, وتقرير البحث النهائي هي خم�شمائة ريال. ) د( 
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المادة السابعة عشرة: نطاق التطبيق 

تعترب مواد هذه القواعد احلاكمة للبحوث املدعمة من اجلامعة جزًءا ل يتجزاأ من عقود الأبحاث املوقعة بن اجلامعة, 
والباحثن.

المادة الثامنة عشرة:  بداية التطبيق
ت�شري هذه القواعد من تاريخ اعتمادها.
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ب . شجرة التخصصات البحثية 
في جامعة أم القرى
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وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى
د. نعيمة حامد ياركندي

مقدمة
احلمد هلل, وال�شاة وال�شام على �شيدنا ر�شول اهلل وبعد 

ا  �شعياً من عمادة البحث العلمي لو�شع اللبنات الأ�شا�شية  للبحث العلمي يف اجلامعة, ورفع معدلت الن�شر العلمي فيها كمًّ
وكيًفا مبا يعزز منو القت�شاد املعريف الوطني, ويتواكب مع خطط جامعة اأم القرى فقد اأطلقت عمادة البحث العلمي م�شروعاً 
احلراك  لدعم  جديدة  اآفاق  فتح  بغر�ص  املعرفية  املجالت  كافة  على  ال�شوء  لت�شليط  وذلك  التخ�ش�شات  �شجرة  لتعريف 
البحثي مبا يتيح للباحثن ممار�شة اأن�شطتهم البحثية ملعاجلة الق�شايا الوطنية, والقت�شادية الهامة التي تنعك�ص اإيجاًبا 
يف حم�شلتها على حتقيق التنمية امل�شتدامة يف اململكة العربية ال�شعودية, ومن هذا املنطلق, فقد �شكلت عمادة البحث العلمي 
فريق عمل برئا�شة عميد البحث العلمي وباإ�شراف �شعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية, و�شعادة وكيلة 
العمادة يف �شطر الطالبات, وباإدارة �شعادة امل�شرف على املنح الداخلية, و�شعادة امل�شرفة على املنح الداخلية يف �شطر الطالبات, 
حيث عقد الفريق عدة ور�ص عمل بح�شور وم�شاركة نخبة من عمداء, و وكاء و وكيات الدرا�شات العليا والبحث العلمي 
وعدد من الأ�شاتذة املتميزين يف خمتلف الكليات الكادميية واملعاهد يف اجلامعة للم�شاهمة يف اإن�شاء �شجرة التخ�ش�شات, كما 

مت ت�شكيل ور�ص عمل داخل الكليات لإجناز املهام املطلوبة باحرتافية و فاعلية عالية. 
حيث مت تعريف اأهداف امل�شروع, وو�شع الأ�ش�ص املنهجية يف اختيار املجالت البحثية, وطرق ت�شكيل �شجرة التخ�ش�شات على 
ثاثة م�شتويات هي املجال العام, والتخ�ش�ص العام والتخ�ش�ص الدقيق, وقد متت بلورة نطاق عمل امل�شروع باإعداد قائمة 
مف�شلة من املجالت التخ�ش�شية وتعريف الهيكل الت�شنيفي لها كي تكون مبثابة �شجرة التخ�ش�شات التي �شيتم العمل عليها  
و املحدد الأ�شا�ص لنطاق عمل امل�شروعات البحثية التي �شيتم متويلها من قبل عمادة البحث العلمي اإىل جانب العتماد على 

هذه ال�شجرة يف حتديد ما ميكن قبوله من خمرجات امل�شروعات البحثية, ورفع جودة البحث النوعي والكمي يف اجلامعة.
اإىل  املتخ�ش�شة  الكليات الأكادميية   ويف نهاية المر خ�شعت �شجرة التخ�ش�شات بعد جمع مادتها ومراجعة حمتواها من 
التطوير والتعديل والتنقيح حيث مت ذلك بتكوين فرق عمل داخل عمادة البحث العلمي با�شراف �شعادة امل�شرف على املنح 
الداخلية مبا ي�شمن اخراجها ب�شورة متكاملة تدعم ا�شتخدامها اإلكرتونيا يف نظام ادارة املنح الكرتوين لدى عمادة البحث 

العلمي.
وقد اأقرت عمادة البحث العلمي يف جل�شتها الثانية املنعقدة بتاريخ 1436/6/16هـ هذه ال�شجرة التخ�ش�شية لكي يتم العمل 
بها خال العامن القادمن يف دورات التقدمي على املنح البحثية, واإن العمادة لتتطلع من خال هذا امل�شروع اإىل تعزيز مكانة 
اجلامعة, ودعم خطواتها التطويرية املتعددة مبا ميكنها من الإ�شهام الفاعل يف النه�شة البحثية التي ت�شهدها بادنا املباركة 

عامة, ومكة املكرمة ب�شورة خا�شة.
   

وختاما فال�شكر والتقدير مو�شول ملعايل مدير اجلامعة اأ. د. بكري معتوق ع�شا�ص ول�شعادة وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا 
والبحث العلمي د. ثامر احلربي, ول�شعادة عميد البحث العلمي د. في�شل عاف ول�شعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح 

وامل�شاريع البحثية املكلف على الإ�شراف على الربنامج ولأ�شحاب ال�شعادة وكاء العمادة واأع�شاء الفريق املكلف. 
قيا�شي  زمن  يف  كبر  بجهد  قاموا  الذين  الخرى  واملعاهد  والكليات  العمادات  من  العمل  فرق  اأع�شاء  ال�شعادة  ولأ�شحاب 

واقتطعوا من وقتهم لإجناز هذا العمل املتميز.
ا�شاأل اهلل العظيم اأن يكون ذلك اجلهد مباركا ومثمرا وبناء واهلل ويل التوفيق.
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مفهوم شجرة التخصصات العلمية:

يق�شد ب�شجرة التخ�ش�شات املجالت التي يتعن اأن تتوجه اإليها البحوث والدرا�شات متمثلة يف املقرتحات البحثية املقدمة 
لعمادة البحث العلمي, وقد حر�شت عمادة البحث العلمي على ان تغطي هذه ال�شجرة املجال العام, وما يت�شل به من تخ�ش�شات 
فرعية, تعرب عن املجالت الواقعة حمل اهتمام خال مدة زمنية معينة, بحيث تنال هذه املجالت الن�شيب الأوفر مقارنة 
بغرها من جمالت التخ�ش�ص, اإما لتناولها للحاجات املجتمعية امل�شتجدة, اأو ملعاجلتها لاأزمات اأو الأحداث الطارئة التي 
مير بها املجتمع, اأو لكونها مل تنل الن�شيب نف�شه من الهتمام الذي نالته املجالت الأخرى يف التخ�ش�ص من قبل الباحثن.

رؤية المشروع:
الريادة يف تقدمي خمرجات بحثية ذات جودة عالية ترتجم اإىل حلول تطبيقية تنعك�ص على دعم القت�شاد املعريف الوطني.

أهداف تحديد شجرة التخصصات:
يهدف م�شروع ان�شاء �شجرة التخ�ش�شات اإىل:

1. ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�ص والباحثن يف اجلامعة على التميز والبتكار والريادة.
يعاين منها  التي  امل�شكات  امل�شاهمة يف عاج  امل�شتجدة, من خال  املجتمعية  لتلبية احلاجات  البحثية  ت�شخر اجلهود   .2

املجتمع.
3. توطيد �شلة اجلامعة باملجتمع وباملوؤ�ش�شات املختلفة من خال تاأ�شي�ص ال�شراكات الفاعلة بن اجلانبن.

4. ال�شتثمار الفعال للموارد والكفاءات الب�شرية باجلامعة.
ا من البحث  العناية باملجالت البحثية التي مل تنل حظًّ 5. ت�شليط ال�شوء على التخ�ش�شات املهمة يف اجلامعة من خال 

والدرا�شة يف هذه التخ�ش�شات.
6. توطيد العاقات و�شبل التعاون يف املجالت البحثية بن الق�شام مبختلف تخ�ش�شاتها العلمية يف �شبيل دعم احتياجات 

املجتمع والقت�شاد املعريف 

ضوابط تحديد شجرة التخصصات:
ي�شرتط يف �شجرة التخ�ش�شات اأن تلتزم بال�شوابط الآتية:

دللتها. يف  دقيقة  �شياغتها,  يف  وا�شحة  تكون  •   اأن 
قاطبة. العامل  يف  التخ�ش�ص  يف  العلمي  التقدم  مل�شتوى  احلقيقية  الق�شم  معاي�شة  عن  بجاء  تعرب  •   اأن 

التخ�ش�ص. منها  يعاين  التي  واملهنية  التطبيقية  بامل�شكات  بالق�شم  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  اإح�شا�ص  تعك�ص  •   اأن 
فيه. امل�شتدامة  التنمية  ق�شايا  وتخدم  للمجتمع  امل�شتجدة  احلاجات  تراعي  •   اأن 

من  غره  مع  الق�شم  فيها  يتكامل  التي  وتلك  الق�شم,  بها  يعنى  التي  والفرعية  الرئي�شة  البحثية  املجالت  تغطي  •   اأن 
الأق�شام العلمية.



185 بداية ومدة العمل بشجرة التخصصات:
�شيبداأ العمل مبخرجات م�شروع �شجرة التخ�ش�شات البحثية يف العمادة اعتباراً من منت�شف العام اجلامعي

1436 هـ و�شي�شتمر العمل بها ملدة عامن جامعين, ثم تخ�شع بعد ذلك للمراجعة والتقومي.

أعضاء اللجان الخاصة بتحديد اهداف مشروع تعريف شجرة التخصصات ومتابعة 
تنفيذه:

1. د.في�شل اأحمد عاف )عميد البحث العلمي( – الرئي�ص العام للجان اخلا�شة بامل�شروع
2. د.با�شم يو�شف الكاظمي )وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية( – امل�شرف املكلف باإجناز امل�شروع 

3. د.نعيمة حامد ياركندي )وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى( – امل�شرفة على اللجنة الن�شائية ب�شطر الطالبات
4. د.علي ح�شن حممد اأمن )امل�شرف على املنح الداخلية( – ع�شو ونائب امل�شرف على اللجنة ب�شطر الطاب ومدقق 

خمرجات امل�شروع
5. د.هنادي احمد كتوعه )امل�شرفة على املنح الداخلية-طالبات( – ع�شوة ونائبة امل�شرفة على اللجنة الن�شائية ب�شطر الطالبات

6. د.ه�شام فاروق عرابي )امل�شرف على املنح اخلارجية( -ع�شو
7. د.نورة �شالح فاروقي )امل�شرفة على املنح اخلارجية-طالبات( -ع�شوة

اأ�شماء امل�شاركني يف اللجان اخلا�شة بتعريف �شجرة التخ�ش�شات العلمية من من�شوبي العمادة:
1. د.با�شم يو�شف الكاظمي )وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية(

2. د.نعيمة حامد ياركندي )وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى(
3. د. عبد اهلل عمر باز )وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر(

4. د.عبدالرحمن غالب الهدل )وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات البحثية(
5. د.حممد ح�شن خمتار )وكيل عمادة البحث العلمي لل�شوؤون املالية والدارية( 

6. د.علي ح�شن حممد اأمن )امل�شرف على املنح الداخلية(
7. د.ه�شام فاروق عرابي )امل�شرف على املنح اخلارجية(

8. د.هنادي اأحمد كتوعه )امل�شرفة على املنح الداخليه-طالبات(
9. د.نورة �شالح فاروقي )امل�شرفة على املنح اخلارجية-طالبات(

10. د. حممد حلمي املر�شي
11. د. حممد ه�شام حمفوظ
12. د. عبد النا�شر بدر اأمن

13. د. اأحمد �شوقي عبدال�شايف
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بتعريف  اخلا�شة  اللجان  يف  امل�شاركني  اأ�شماء 
الكليات  خمتلف  من  العلمية  التخ�ش�شات  �شجرة 

�املعاهد  بجامعة ام القرى:
كلية ال�شريعة والدرا�شات الإ�شامية:

1( ا.د.امرة علي و�شفي مداح
 2( د.ازدهار حممود املدين
3( د.خرية عمر هو�شاوي

4( د.رائد بن خلف الع�شيمي 
5( د. في�شل بن داود املعلم

6( د. في�شل بن عاي�ص الروقي 
7( د. نورة بنت م�شلم املحمادي 

8( اأ. �شمرة بنت �شامل ال�شعيدي
9( د. فاطمة بنت رازن اللقماين
10( د. حممد بن فواز العمري 

كلية الرتبية:
11( اأ.د.عائ�شة بكر فاتة

12( اأ. د.خديجة حممد �شعيد جان
13( د. �شمية بنت عزت �شرف

14( د. في�شل بن عو�ص باروي�ص
15( د. فتحية اأحمد حممد خوجلي
16( د.نوال اأحمد البدوى اأبو العا

17( د. اأحام عادل خوندنه
18( اأ.د. ان�شراح اإبراهيم امل�شريف

19( د. ديانا فهمي حماد
20( د.كوثر جميل بلجون

21( اأ.د.حنان �شرحان النمري

كلية العلوم التطبيقية:

22( د. خلود حممد اأبوالنجا
23( د.تهاين حممد باوزير
24( د. ليلى �شعيد املزروعي
25( اأ. د.هوازن احمد ملفون

26( اأ.د.ن�شوه حممود املتوىل
27( د.يا�شن عبد اهلل الزبيدي

28( د. حممد ربيع جنيدي
29( د.قدري نبيه عبد اخلالق

30( د. ح�شن ح�شن اأبو الري�ص
31( د. �شعود حميد اللحياين

كلية اللغة العربية �اآدابها:
32( د. هنادي حممد بحري

ة بنت زيد الر�شود 33( د. ح�شّ
34( د. نورة عبداهلل ال�شفياين

35( د. مرمي عبدالهادي القحطاين 

كلية الدعوة � اأ�شول الدين:  
36( د. كوثر بنت حامد زبرماوي 
37( د. �شو�شن بنت ح�شن الدوبي 
38( د. �شناء عبدالرحيم حلواين

39( د. �شعاد بنت �شالح بابقي
40( اأ.د.لوؤلوؤة عبدالكرمي القويفلي.

41(  د. عائ�شة حممد احلربي.
42( د. عائ�شة علي اخلوتاين 

43( د. فريده حممد الغامدي

كلية العلوم الجتماعية:
44( د.حميده عبيد ال�شبحي

45( د.ابت�شام عبدالقادر ا�شتنبويل 
46( د.طلحة ح�شن  فدعق
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47( د.عزه م�شطفى الكحكي
48( د. ر�شا عبدالرحيم مزروع

49( د. هويدا حممد احمد
50( د. منى حممد الك�شر

51( د. امال �شعد الدين ح�شن حلبي
52( د.مرمي م�شلم املحمادي
53( د. خلود عبداهلل الثبيتي

54( اأ.د. حما�شن ح�شن ابومن�شور
55( د.عبداحلفيظ قا�شم ترك�شتاين

56( د. عبدالفتاح جميل ب�شتنجي
57( د. راوية �شعيد حممود كربه

كلية احلا�شب الآيل �نظم املعلومات
58( د. فهد حممد الدو�شري

59( د.عماد عبدالرزاق فلمبان 
60( د.عائ�شة عبد الكرمي ال�شيامي

 
كلية الت�شاميم:

61( د. عبد املجيد حممود �شباغ.
62( د.�شمرة احمد العبديل 

63( د.العنود عمر حم�شر 
64( د. لينا حممد باحيدرة

65( د.رانيه علي  عبد الرحمن
كلية العلوم املالية �القت�شادية ال�شالمي:

66( د حممد ابراهيم بن �شمان 
67( اأ.د. ح�شن بلقا�شم عبا�ص غ�شان

68( د. نعيم الرحمن حممد يحى

كلية اإدارة العمال:
69( د. �شلطان عائ�ص البقمي
70( اأ. د. اأحمد اأحمد امل�شري

71( د. ابت�شام حممد ابو �شليمان
كلية الق�شاء �النظمة:

72( د. علي يو�شف خمي�ص الزهراين
73( د.ابراهيم بن يو�شف البيطار

74( د.احمد عبد القادر  حممد البهى

معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها:
75( د. اأمرة علي ال�شاعدي

معهد الإبداع �ريادة الأعمال:
76( د. فواز احمد �شعد

 الكليات الطبية:
77( د. ليلي عزت برهام

78( د. عبر عبدالرحمن برهمن
79( د. اأمل يو�شف عبداهلل

80( د. الطاف احمد عبداخلالق

كلية ال�شحة العامة �املعلوماتية ال�شحية:
81( د. اأحمد عمر بابلغيث

الكلية اجلامعية باجلموم:
82( د. في�شل عبدالقادر بغدادي

83( د. رميا �شعد ابوحيمد

الكلية اجلامعية بالقنفذة:
84( د. مرمي اأحمد الزهراين

85( د. اأماين حمد ال�شعيبي

الكلية اجلامعية بالليث:
86( د. ليلى احلر
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1( التخصصات الشرعية

1.1   الفقه: 
العبادات. فقه     .1
النوازل. فقه     .2
الأ�شرة. فقه     .3

املالية. املعامات  فقه     .4
الأقليات. وفقه  والهجرة  اجلهاد  فقه     .5

وتطبيقاتها. لاأنظمة  املقارنة  الفقهية  الدرا�شات     .6
وتطبيقاتها. الق�شائية  الدرا�شات     .7

والتعزيرات. واحلدود  اجلنايات  فقه     .8
الفقه. يف  الرتاث  حتقيق     .9

واملذاهب. الفقهية  املدار�ص     .10

1.2   السياسة الشرعية:
الأموال. جتميد     .1

امل�شريف. املال  راأ�ص     .2
ال�شياحي. الر�شاد     .3

التجارية. العامات     .4
الفكرية. امللكية  حقوق     .5

1.3    الدعوة واالحتساب:
والثقافات. الأديان      .1

باملراأة. املت�شلة  املعا�شرة  الإ�شامية  الدرا�شات     .2
احل�شبة.    .3
الدعوة.    .4
الإرهاب    .5

العوملة ق�شايا     .6
الهوية ق�شايا     .7

العن�شرية ق�شايا     .8
الإلكرتونية احل�شبة     .9

1.4   أصول الفقه:
والفقهية الأ�شولية  القواعد     .1
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املعا�شر الأ�شويل  الفكر     .2
ال�شريعة مقا�شد     .3

الفقه. اأ�شول  علم  تاريخ     .4
املذاهب. اأ�شول     .5

الألفاظ. ودللت  الأحكام  واأدلة  ال�شرعي  احلكم     .6
والرتجيح. والتعار�ص  والتقليد  الجتهاد     .7

1.5   الثقافة اإلسالمية:
احلوار. ق�شايا     .1

والعنف. الإرهاب  ق�شايا     .2
واملواطنة. والنتماء  والهوية  العوملة  ق�شايا     .3

وال�شباب. والطفولة  املراأة  ق�شايا     .4
العن�شرية. ق�شايا     .5

العلمانية(. التن�شر,  ال�شت�شراق,  اللربالية,  املعا�شرة(  الثقافية  املذهبيات     .6
املعا�شرة. ال�شعوب  ثقافات     .7

املتعددة. املهن  اأخاقيات     .8

1.6   القرآن الكريم وعلومه:
الكرمي. القراآن  يف  الإعجاز     .1

العربية. اللغة  بغر  للناطقن  القراآن  علوم     .2
الكرمي القران  حول  املعا�شرة  والق�شايا  املو�شوعية  الدرا�شات     .3

القراآنية. املو�شوعات     .4
التف�شر.  واأ�شول  وقواعد  القراآن  علوم  يف  التاأ�شيلية  الدرا�شات     .5

القراءات. علم     .6
الر�شم. علم     .7

والبتداء. الوقف     .8
التوجيه. علم     .9

والقراءات. القراآن  علوم  التف�شر  يف  املخطوطات  حتقيق     .10

1.7   السنة النبوية وعلومها:
الثابتة. بالأحاديث  الحتجاج  وتاأ�شيل  النبوي  احلديث  ثبوت  طرق     .1

النبوية. ال�شنة  يف  والإعجاز  النبوي  الهدي     .2
ال�شبهات. رد     .3

احلديث  علوم     .4
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العلمية. املو�شوعات     .5
وعلومها. ال�شنة  يف  املخطوطات  حتقيق     .6

1.8   العقيدة والمذاهب المعاصرة:
ال�شنة. اأهل  ومنهج  ال�شلفية  العقيدة     .1

املعا�شرة. الفكرية  واملذاهب  الفرق     .2
والبدع. الفرتاق  املجتمع:  على  واأثرها  الفنت     .3

واحل�شارات. الأديان  حوار     .4
وحرمتهما. ال�شريفن  احلرمن  عظمة     .5

وامل�شتحدثة(. )القدمية  الفل�شفية  العقدية  الجتاهات     .6
العقدية. النوازل     .7

1.9   الضوابط الشرعية واللغوية المتعلقة باستخدام الحاسب:
الكرمي. القراآن  خدمة     .1
النبوية. ال�شنة  خدمة      .2

العقيدة.  خدمة      .3
وجل. عز  اهلل  اإىل  الدعوة  خدمة      .4

2(   تخصصات األنظمة
2.1   النظام الدستوري:
ال�شرعية. الد�شتورية  القواعد     .1

الإن�شان. حقوق     .2
�شرعًيا وتاأ�شيله  للحكم  الأ�شا�شي  النظام     .3

الكربى. الد�شتورية  النظم     .4

2.2   النظام اإلداري:
وال�شرعية. الإدارية  واملبادئ  القواعد     .1

2.3   النظام الدولي العام:
ال�شرعية. القواعد     .1

الإ�شام. يف  اجلهاد     .2
احلرب. وجرائم  الإرهاب     .3

احلكومية. وغر  احلكومية  الإ�شامية  الدولية  املنظمات     .4
معا�شرة. اإ�شامية  نظريات     .5



191 2.4   النظام الجنائي:
والعقاب. الإجرام  علم     .1
الإ�شام. يف  العقوبات     .2

اجلنائية. النظم  تطوير     .3

2.5   النظام المالي والضريبي:
الإ�شام. يف  املايل  النظام  حتكم  التي  ال�شرعية  القواعد     .1

الإ�شام. يف  ونفقاتها  الدولة  موارد     .2
املعا�شرة. وال�شريبية  املالية  النظم     .3

النظريات. تطوير     .4

2.6   النظام المدني:
واأحكام. م�شادر     .1
املدنية. احلقوق     .2

العقود.    .3
الجتماعية. الت�شريعات     .4

الع�شور. مر  على  الإ�شامية  الدولة  يف  القانون     .5
املرافعات. اأ�شول     .6
الإثبات. و�شائل     .7

2.7   النظام التجاري:
التجارية. والنظم  القواعد     .1

الإ�شامي. الفقه  يف  ال�شركات     .2
قانونية. ونظريات  نظم     .3

املعا�شرة. التجارية  النظم  اأحكام     .4
ال�شعودي. التجاري  التقنن      .5

2.8   التخصصات القضائية:
ال�شرعية ال�شيا�شة     .1

اجلنائي الق�شاء     .2
التجاري الق�شاء     .3
الإداري الق�شاء     .4

ال�شخ�شية الأحوال  نظام  يف  الق�شاء     .5
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3(   التخصصات اللغوية

3.1   النحو والصرف وفقه اللغة:
الكام. درا�شة  يف  ومناهجه  ح�شارتنا,  يف  اللغوي  الرتاث  اإحياء     .1

ال�شريف.  واحلديث  الكرمي  للقراآن  التطبيقية  واللغوية  النحوية  الدرا�شات     .2
ومعايره.  ذلك  اأ�ش�ص  وبيان  لاأدب,  التطبيقية  واللغوية  النحوية  الدرا�شات     .3

وال�شرف. النحو  علوم     .4
الدللة. علم     .5

الأدبي. والنقد  الباغي  الدر�ص  يف  واأثرها  الكرمي  القران  علوم     .6
القراآنية. والقراءات  الدرا�شات     .7
امل�شحف. ور�شم  ال�شبط  علم     .8

املعاجم. علم     .9
و�شوابطه. ومعايره,  مناهجه,  النحوي,  التحليل     .10

والقافية   العرو�ص  علما     .11
منها. الإ�شام  وموقف  الفكرية,  اأ�ش�شها  ونقد  احلديثة.  اللغوية  النظريات   -    .12

العربية. اللغة  تعليم     .13

3.2   البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي: 
فيه.   الباغي  الإعجاز  اأوجه  وبيان  الكرمي,  للقراآن  املتعمقة  الباغية  الدرا�شات     .1

فيه.  العايل  الباغي  التعبر  اأوجه  وبيان  ال�شريف  للحديث  املتعمقة  الباغية  الدرا�شات     .2
الكرمي. القراآن  اإعجاز  اأوجه  بيان  يف  وتوظيفها  الحتجاج,  ع�شور  يف  العربي  لل�شعر  املتعمقة  الباغية  الدرا�شات     .3

الباغية.  والدرا�شات  الكرمي  القراآن  يف  الق�شة     .4
احلديثة. الباغية  الدرا�شة  يف  وتوظيفها  تراثنا,  يف  الباغي  البحث  مناهج     .5

الباغية. النظريات     .6
احلديثة. الأدبية  الفنون  باغة     .7

املعا�شر. اخلطاب  باغة     .8
الأ�شيل. الباغي  الرتاث     .9

احلديث. النقد     .10
الإ�شامي. الأدب  منهج     .11

النبوي. الهدي  يف  الكلم  جوامع  يف  الن�شية  البنية     .12
النبوي. احلديث  يف  ال�شتدراك  جماليات     .13

النبوية. املدائح     .14
والباغة. النقد  تعليم     .15
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3.3   األدب:

فيه. البياين  الإعجاز  من  جوانب  تربز  متعمقة,  اأدبية  درا�شة  الكرمي  القراآن  درا�شة     .1
رفيع.   اأدبي  بيان  من  فيه  ما  تربز  متعمقة,  اأدبية  درا�شة  ال�شريف  احلديث  درا�شة     .2

القراآن  يف  الإعجاز  عن  للك�شف  وتوظيف  وجمالياته,  ومعايره  الحتجاج,  ع�شور  يف  القدمي  العربي  ال�شعر  درا�شة     .3
كله.  ذلك  ودللت  وتطوره,  وجمالياته,  معيارية,  فنية  اأ�ش�ص  من  فيه  وما  القرون,  كل  يف  العربي  ال�شعر  درا�شة     .4

والنقدية. الفكرية  ودللته  ذلك  وعوامل  وتطورها,  الفنية,  ال�شور     .5
واأ�ش�ص فنية, وجماليات, مع ر�شد تاريخ  6.   الأجنا�ص النرثية, من ق�شة ورواية ومقالة وخطابة, وما فيها من معاير, 

تطوراتها الفنية وتداخاتها.
النقدية  الدرا�شة  يف  الإجرائية  وتطبيقاته  الفكرية,  واأ�ش�شه  ونرثا,  �شعرا  الكام  درا�شة  يف  الإ�شامي  العربي  املنهج      .7

ذلك. ودللت  ونرثا,  �شعرا  الأدب  يف  الإ�شام  اأثر      .8
منها. الإ�شام  وموقف  املنهجية,  وتطبيقاتها  الفكرية  اأ�ش�شها  ونقد  احلديثة,  النقدية  املناهج     .9

وتاأثراته. ودوره,  الفنية,  واأ�ش�شه  الإ�شامية,  الدعوة  اأدب     .10
الن�شو�ص. حتقيق     .11

والتاأثر.  التاأثر  ودرا�شات  املقارن,  الأدب     .12
وحديثا.  قدميا  والنرث,  ال�شعر  يف  املكرمة  مكة     .13

 
3.4   األدب اإلنجليزي:

مقارنة. درا�شات     .1
امل�شت�شرقن. نظر  ووجهة  ال�شرق     .2

التاريخ. كتابة     .3
الدراما. نظريات     .4

نقدية. درا�شات     .5
الدبية. النظريات  تطور     .6
الإجنليزي. الدب  انواع     .7

ال�شعودي. املجتمع     .8
الوروبية. احل�شارات     .9

الأدبية. العمال  كتابة  يف  البداع     .10

3.5   الترجمة:
الأدبية. الرتجمة  نظريات     .1

الرتجمة. تدري�ص  طرق     .2
الفورية. الرتجمة     .3

وتطبيقاتها.  اللغات  بن  الرتجمة  ا�ش�ص     .4
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3.6   اللغويات:
اللغوية. التعددية     .1

التقابلي. اللغوي  التحليل     .2
الل�شانيات. علم     .3

املحلية. واللهجات  الف�شحى  العربية     .4
.)switching-code( اللغوي  التبادل      .5

.)diglossia( اللغة  ازدواجية      .6
اللغوية. اخلطابات  حتليل     .7

املعا�شرة. العربية  اللغة     .8
املعجمية. ال�شناعة     .9

حا�شوبية. لغويات     .10
اللغويات. تعليم  ا�ش�ص     .11

4(   التخصصات اإلنسانية واالجتماعية
4.1   التاريخ والحضارة:

الرا�شدة. النبوية  ال�شرة     .1
واحلرمن. ال�شعودية  العربية  اململكة  تاريخ      .2

التاريخية. امل�شادر      .3
التاريخ. يف  والتعليم  البحث  مناهج  وتطوير  التاريخي  الفكر     .4

وال�شعوب. الدول  تاريخ     .5
ال�شت�شراق.    .6

التاريخي. البحث  منهج     .7
الرا�شدون. اخللفاء     .8
4.2   الجغرافيا:

الطبيعية. اجلغرافيا     .1
البيئية. الدرا�شات     .2

اجلغرافية. يف  املعلومات  نظم  وتطبيقات  احلديثة  التقنيات     .3
القت�شادية. اجلغرافية     .4

العمرانية. الدرا�شات     .5
والرقمية. التقليدية  اخلرائط     .6

ال�شلوكية. اجلغرافية     .7
العربي. والوطن  الإ�شامي  العامل  جغرافية     .8
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4.3   االجتماع والخدمة االجتماعية:

املجتمع. على  وتاأثره  التطوع     .1
الفكري. والأمن  الجتماعية  العدالة     .2

الجتماعية. واخلدمة  الرعاية  برامج     .3
وال�شري. الرمزي  العنف     .4

الب�شرية. التنمية     .5
ال�شعودية.  املراأة     .6
الأ�شرية. التهيئة     .7
الطفال. ريا�ص     .8
الوافدة. العمالة     .9

4.4   علم النفس:
النف�شية. امل�شكات     .1

الجتماعية. امل�شوؤولية     .2
الزوجية. احلياة     .3

الجتماعي. التوا�شل     .4
الأ�شري. الوعي     .5

الفكري. النحراف     .6
واملناهج. التعليم     .7

4.5   اإلعالم:
الإعامية. النظريات     .1

احلديثة. املنهجيات     .2
الإعامي. للعمل  والأيديولوجية  الفكري  الأ�ش�ص     .3

احلديثة. الإعامية  املمار�شات     .4
الجتماعية. ال�شبكات     .5

وتطبيقاتها. الت�شويقية  الت�شالت     .6
الإعامي. التمويل     .7

الإلكرتوين. الت�شال  جرائم     .8

4.6   العالقات العامة:
املوؤ�ش�شات. يف  العامة  العاقات  اجهزة     .1

والتخطيط. الت�شال  ا�شرتاتيجيات     .2
الإعامية النظريات     .3
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ال�شحفي. العمل     .1

التحريرية. ال�شيا�شة     .2
اللكرتونية. ال�شحف     .3

واجلرافيكية. التيبوغرافية  العنا�شر      .4
ال�شحفي. الخراج     .5

4.8   االذاعة والتليفزيون:
والتليفزيوين. الإذاعي  العمل  اأخاقيات     .1

العوملة.     .2
التليفزيونية. القنوات     .3

العامية. الو�شائل     .4

4.9   علم المعلومات
املعرفة. اإدارة     .1

الإلكرتونية. الأر�شفة     .2
الرقمي. املحتوى     .3

الإلكرتوين. الن�شر     .4
املعلومات. خدمات     .5

املعلوماتية املوؤ�ش�شات     .6
املعلومات  م�شادر     .7

الرقمية. الفكرية  احلقوق     .8
املحتوى. اإدارة     .9

املعلومات. اقت�شاديات     .10
واملجتمع. املعلوماتية     .11

4.10   السكن وإدارة المنزل:
واحل�شارية. الرتاثية  الت�شاميم     .1

ال�شحي.  امل�شكن     .2
واملجتمع.  ال�شرة  اقت�شاد     .3

العاملية. التجارة  قواعد     .4
العوملة.    .5

الجتماعية. امل�شاندة     .6
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ال�شري. والتوا�شل  احلوار     .7
وجتميله. امل�شكن  تاأثيث     .8

والبتكار. التدريب     .9

4.11   تصميم األزياء:
لاأزياء )الباترونات(  النماذج     .1

اجلاهزة الأزياء  واإنتاج  ت�شنيع     .2
ومكماتها الأزياء  ت�شميم     .3

والن�شيج الأزياء  جمال  يف  والبيئة  املجتمع  خدمة     .4
والتقليدية والرتاثية  التاريخية  املاب�ص  توثيق     .5

والن�شيج الأزياء  جمال  يف  العاملية  التجارة  قواعد     .6
والن�شيج الأزياء  جمال  يف  واجلودة  التكلفة  درا�شات     .7

والن�شيج الأزياء  جمال  يف  ال�شغرة  امل�شروعات  اإدارة     .8
والتطريز التقليدية  الزخارف     .9

الكعبة ك�شوة  وتطريز  وزخارف  ن�شيج     .10
الن�شيج يف  درا�شات     .11

والن�شيج الأزياء  جمال  يف  النانو  تقنية     .12
اخلا�شة الفئات  ماب�ص     .13

والن�شيج الأزياء  جمال  يف  الآيل  احلا�شب  تطبيقات     .14

4.12   التصميم الداخلي
الهند�شي املنظور  ونظم  اأ�ش�ص     .1

الداخلي والت�شميم  العمارة  نظريات     .2
الداخلية الفنية  والتجهيزات  الإن�شاءات     .3

الأثاث ت�شميم     .4
الداخلي الت�شميم  خامات  تكنولوجيا     .5

باحلا�شوب الهند�شي  الت�شميم     .6
الداخلي الت�شميم  يف  الألوان  وتقنيات  نظم  ت�شميم     .7

الب�شرية الهوية  ت�شميم     .8
والرموز العامات  ت�شميم     .9

املطبوعات واإنتاج  الطباعي  الت�شميم     .10
وامليديا التفاعلي  الت�شميم     .11
اللكرتونية املواقع  ت�شميم     .12

الفوتوغرايف الت�شوير     .13



198

)التيبوجرافيا( احلروف  ت�شميم     .14
الألوان وتقنيات  نظم  ت�شميم     .15

5(   التخصصات التربوية
5.1   المناهج العامة:

والتدريب. التطوير     .1
واعتباراتها. املواءمة     .2

الدرا�شية. واخلطط  الأكادميية  الربامج     .3
التعليمية. املهارات     .4

املحلى. املجتمع     .5
اخلا�شة. الحتياجات  ذوي     .6

العايل. التعليم  ملوؤ�ش�شات  الأكادميي  العتماد     .7
وتطبيقاتها. اجلودة     .8

البحثية. الكرا�شي     .9
التاريخي. الفكر     .10
احلديثة. املناهج     .11

5.2   طرق التدريس
اخلا�شة. البيئية  الحتياجات     .1

وتقويتها. التعليمية  املناهج  تطوير     .2
التعليم. وبرامج  منظمات     .3

التعلم. اأدوات  وتطوير     .4
املتعددة. املهن  اأخاقيات     .5

الطفل. اأدب     .6
املتعددة. الذكاءات  نظرية     .7

التعلم. ا�شرتاتيجيات     .8

5.3   الوسائل والتقنيات التعليمية
اللكرتوين. التعليم     .1

والإنرتنت. الف�شائيات  مع  التعامل  منهجية     .2
الجتماعي. التوا�شل  تقنيات     .3
التعلم. يف  امل�شاعدة  التقنيات     .4
الإلكرتوين. الت�شال  جرائم     .5

الجتماعية. ال�شبكات     .6



199 5.4   اإلشراف التربوي:
الإن�شانية. العاقات     .1

والو�شائـل. الغايات     .2
الرتبوي الإ�شراف  يف  احلديثة  الجتاهات     .3

البدنية:  الرتبية     5.5
البدين. الن�شاط  م�شتويات     .1

البدنية. الرتبية  مناهج     .2
وال�شرتاتيجيات. برامج     .3

وال�شحة. الغذائي  النظام     .4
البيئي.  التاأثر     .5

النف�شية. وال�شحة  املزمنة  الأمرا�ص     .6
الريا�شية. والنوادي  الأجهزة     .7

5.6   اإلدارة:
التنظيمية. الثقافة     .1

وتقوميه. الداء  قيا�ص     .2
املعرفة. وجمتمع  املعرفة  اقت�شاد     .3

ال�شرتاتيجي. التخطيط     .4
الرتبوية. الإدارة     .5

الإدارية. النظم     .6

5.7   التربية الخاصة:
والجتماعية. ال�شخ�شية  احلقوق     .1

واملراكز. التعليمية  املوؤ�ش�شات     .2
ال�شلوكية. وال�شطرابات  التوحد     .3

العقلية. الإعاقة     .4

التعلم. �شعوبات     .5
ال�شمعية. الإعاقة     .6

والكام. النطق  ا�شطرابات     .7
الب�شرية. الإعاقة     .8

والتفوق. املوهبة     .9

5.8    رياض االطفال:
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النهارية. الرعاية  مراكز      .1
الأطفال. ريا�ص  برامج  تطوير     .2

تطويره. و�شبل  الطفل  اإعام     .3
الذكية. التطبيقات     .4

الفرتا�شية. الرو�شات     .5
لاأطفال وال�شلوكية  النف�شية  امل�شكات     .6

الجتماعي التوا�شل     .7
احلركية  الرتبية     .8

الدماغية الريا�شة     .9
القيادية املهارات     .10

املعلمة    .11
الأطفال فنون     .12

التقومي    .13
وتطبيقاتها اجلودة     .14

الأولية والإ�شعافات  الطفل  �شحة     .15

5.9   التربية األسرية: 
منزيل. اقت�شاد     .1
املهني. التاأهيل     .2

الإعا�شة. وبرامج  التغذية     .3
امل�شنن. رعاية     .4

والن�شيج. املاب�ص  �شناعة     .5
العامة. اخلدمات     .6
احلدائق. تن�شيق     .7
الفنية. امل�شاريع     .8

6(   التخصصات اإلدارية
6.1   االقتصاد:

املالية.  الأوراق  �شوق     .1
القت�شادية. التنمية     .2
الأجنبي. ال�شتثمار     .3

الأجنبية. العمالة     .4
العمل. �شوق  احتياجات     .5

البرتول.    .6
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الف�شاد. مكافحة     .7
اخلفي.  القت�شاد     .8

التعاوين. القت�شاد     .9
العام.  الدين     .10

املعرفة. اقت�شاد     .11
العقارات.    .12

امل�شتدامة. التنمية     .13
واملالية. الإدارية  اخلدمات     .14

6.2   المحاسبة:
املحا�شبي  الإف�شاح     .1

وامل�شروفات والإيرادات  املاك  حقوق     .2
املحا�شبية. والنظم  املعاير     .3

الدولية. ال�شتثمارات     .4
الإدارية. املحا�شبة     .5

املايل. التحليل     .6
الإ�شامية. املالية  املوؤ�ش�شات     .7

وال�شريبة. الزكاة     .8
ال�شركات. حوكمة     .9

املحا�شبي. التعليم     .10

6.3   التمويل واالستثمار:
الإ�شامي. التمويل     .1

ال�شركات. حوكمة     .2
املخاطر. واإدارة  التاأمن     .3

البطالة.    .4
الإ�شامية. ال�شكوك     .5

الأ�شهم. �شوق     .6
املال. راأ�ص     .7

الإ�شامية. ال�شتثمار  �شناديق      .8
املالية. الأ�شول     .9

املالية.  الو�شاطة     .10

6.4   إدارة األعمال:
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الفكري. املال  راأ�ص     .1
الب�شرية. اجلدارات     .2

الت�شويق.    .3
الب�شرية. املوارد     .4

الإنتاج.    .5
ال�شاملة. اجلودة  اإدارة     .6
ال�شرتاتيجية. الإدارة     .7
املنظمات.  يف  احلوكمة     .8

التنظيمي. واللتزام  القيادة  اأمناط     .9
الوظيفي. الر�شا     .10

6.5   األعمال المصرفية:
الإ�شامية. وال�شرفة  التقليدية  البنوك     .1

مال. راأ�ص     .2
التجارية. البنوك  اأمان  درجة     .3

القت�شادية. التنمية     .4
التجارية. امل�شارف     .5

الإ�شامية. امل�شارف  يف  التمويل     .6
وامل�شرفية. املالية  املوؤ�ش�شات  حوكمة     .7

امل�شريف. الأداء     .8
املخاطر. اإدارة     .9

الأخاقي. التمويل     .10
املالية. الأزمة     .11
الأ�شهم. اأ�شعار     .12

البطالة.    .13
العوملة.    .14

6.6   التسويق:
الت�شويق.  ا�شرتاتيجيات     .1

العاطفي. الذكاء     .2
التكنولوجيا. ونقل  ال�شرتاتيجية  ال�شراكات     .3

ال�شامي. الت�شويق     .4
ال�شراء. �شلوك     .5

التجارية. العامات     .6
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الجتماعي. التوا�شل  و�شائل     .7
حال«.  « ل�شهادة  امل�شتوردة  املنتجات     .8

الت�شويق.  جمال  يف  ال�شعودية  املراأة  عمل     .9
وال�شياحية:  الفندقية  الإدارة     6.7

البيئية. الإدارة     .1
الب�شرية. التنمية     .2

الجتماعية. امل�شوؤولية     .3
العماء. ر�شاء     .4

التكنولوجيا. تطبيقات     .5
والفندقة. ال�شياحة  بقطاع  ال�شاملة  اجلودة  ادارة     .6

الفندقي. والت�شويق  الإدارة     .7
الفندقي. بالقطاع  التدريب     .8

امل�شتدامة.  ال�شياحية  التنمية     .9
الثقايف. الرتاث     .10

6.8   إدارة أعمال الحج والعمرة:
احل�شود  اإدارة     .1

اجلغرافية املعلومات  نظم     .2
الدينية   الفاعليات  اإدارة  يف  التميز      .3

املروري التكد�ص     .4
والعمرة احلج  ل�شناعة  البيئة  الإدارة      .5

العام  مدار  على  العمرة  من  الإيرادات      .6
منه اململكة  ا�شتفادة  وكيفية  والعمرة  احلج  من  القت�شادي  العائد      .7

امل�شتدامة  التنمية     .8
باحلج  املو�شمية  والعمالة  الدائمة  العمالة     .9

احلج  ت�شريح      .10
الر�شمية  البعثات  حلجاج  املقدمة  اخلدمات  جودة      .11

واخلارج. الداخل  حجاج     .12
احلوكمة      .13

الطوافة  موؤ�ش�شات     .14
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CHEMISTRY 7.17.1  الكيمياء:

البيئية الكيمياء    .11.  Environmental Chemistry 
امللوثة العنا�شر  وف�شل  تقدير    .22.  Estimate and Separation of Pollutants

التحليلية الطرق    .33.  Analytical Methods
ال�شناعية الكيمياء    .44.  Industrial Chemistry 
العاجية املركبات    .55.  Therapeutic Compounds

الأ�شمدة ت�شنيع    .66.  Fertilizer Manufacture 

للتاأكل م�شادة  مركبات  حت�شر    .77.  Preparation of Anti-corrosion 
Compounds

الن�شاط  ذات  اجلديدة  املركبات  حت�شر    .8
البيولوجي املتميز

8.  Preparation of New Outstanding 
Biologically Active Compounds

الأدوية   .99.  Pharmaceutical chemistry  
حفزيه مركبات  حت�شر    .1010.  Prepare Catalytic Compounds

الوقود خايا    .1111.  Fuel Cells
التاآكل مثبطات    .1212.  Corrosion Inhibitor
الن�شط الكربون    .1313.  Active Carbon 

MATH 7.27.2  الرياضيات
ريا�شيه مناذج    .11.  Mathematical Models  

املحاكاة   .22.  Simulation 
العددي التحليل    .33.  Numerical Analysis
الدايل التحليل    .44.  Functional Analysis 

اجلرب   .55.  Algebra
التفا�شلية املعادلت    .66.  Differential Equation 

الطوبولوجي   .77.  Topology 
احلا�شب وعلوم  ريا�شي  اإح�شاء    .88.  Statistical and Computer Science 

مركب تفا�شلية-حتليل  هند�شة    .99.  Engineering Differential-Complex 
Analysis

الديناميكية الأنظمة    .1010.  Dynamic Systems 
موائع ميكانيكا    .1111.  Fluid Mechanics 

املرونة ونظرية  ال�شلبة  الج�شام  ميكانيكا    .1212.  Mechanics of Solids and Flexibility 
Theory

احلرارية املرونة  نظرية    .1313.  Theory of Thermal Flexibility
العامة الن�شبية  نظرية    .1414.  Theory of General Relativity 

مالية ريا�شيات    .1515.  Financial Mathematics



205 تطبيقية وريا�شيات  تفا�شلية  معادلت    .1616.  Differential Equation and Applied 
Mathematics 

النانو تقنية    .1717.  Nanotechnology 

PHYSICS 7.37.3  الفيزياء
املغناطي�شي املجال    .11.  Magnetic Field

املتجددة الطاقة    .21.  Renewable Energy 
النانو تقنية    .32.  Nanotechnology

للمواد الفيزيائية  اخلوا�ص    .43.  Physical Properties of Materials
والنووية العالية  الطاقة    .54.  High Energy and Nuclear

والطبية البيئية  الفيزياء    .65.  Medical and Environmental Physics 
النظرية الفيزياء    .76.  Theoretical Physics  

الرقيقة الأغ�شية  فيزياء    .87.  Thin Membrane Physics   
البازما فيزياء    .98.  Plasma Physics 
ال�شوء فيزياء    .109.  Optic Physics 

لاألياف الفيزيائية  اخلوا�ص    .1110.  Physical Properties of Fibers 

BIOLOGY 7.47.4  األحياء
الأغذية ت�شنيع    .11.  Food Industry 

الكيميائي الأمان    .22.  Chemical Safety  
وامليكروبي احليوي  الأمان    .33.  Biosafety and Microbial Safety

والطبيعية احليوية  املنتجات    .44.  Vital and Natural Products
الرتكيبية البيولوجيا    .55.  Synthetic Biology

اجلينوم هند�شة    .66.  Genome Engineering
النيرتوجن ا�شتخدام  كفاءة    .77.  Nitrogen Use Efficiency

املياه ا�شتخدام  كفاءة    .88.  Efficiency of Water Use
الأك�شدة م�شادات    .99.  Antioxidants

احليوي الإجهاد  مقاومة    .1010.  Bio-stress Resistance
احليوي الوقود    .1111.  Biofuels

اجلزيئي والتو�شيف  الوراثية  الأ�شول    .1212.  Genetic Origins and Molecular 
Characterization

احليوية املعلوماتية    .1313.  Bioinformatics
اجلذعية اخلايا    .1414.  Stem Cells

احليوية وامل�شادات  واللقاحات  الأدوية    .1515.  Medicines, Vaccines and Antibiotics
الدقيقة الحياء  علم    .1616.  Microbiology

ال�شغر متناهية  للمواد  احليوي  الأمان    .1717.  Bio-safety of Nanomaterials
اململكة يف  احليوي  التنوع    .1818.  Biodiversity of Saudi Arabia

واحليوان ن�شان  الإ بن  امل�شرتكة  مرا�ص  الأ   .1919.  Zoonotic diseases
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MEDICAL RESEARCH 8.18.1  البحوث الطبية

املزمنة الأمرا�ص    .11.  Chronic Diseases

املبكرة وال�شيخوخة  النمو  اأمرا�ص    .22.  Growth diseases and Progeria 
diseases

املعدية الأمرا�ص    .33.  Infectious Diseases
وملوثات وبائيات    .44.  Epidemiology and pollutants

ال�شرطان اأمرا�ص    .55.  Cancers
الإن�شان اأع�شاء  وظائف  اأمرا�ص    .66.  Human physiology diseases

وطرق  اأ�شبابه  م�شاعفاته,  ال�شكري-  مر�ص    .7
عاجه

7.  Diabetes and its complications, causes 
and treatment.

والربو احل�شا�شية  اأمرا�ص    .88.  Allergies and asthma

والع�شبية النف�شية  الأمرا�ص    .99.  Psychological and neurological 
diseases

الوراثية الأمرا�ص    .1010.  Genetic diseases

واللثة. الفم  اأمرا�ص    .1111.  Mouth and Periodontal(gum) 
diseases.

ومواليد واأجنة  ن�شاء  اأمرا�ص    .1212.  Obstetric and Gynecological 
diseases, embryology and neonatology

وبيئة وجمتمع  عامة  �شحة    .1313.  Public health, society and 
environment

والتوعوي الوقائي  الطب    .1414.  Preventive medicine and awareness
الطبي التعليم    .1515.  Medical Education

وعقاقر �شريرية  جتارب    .1616.  Drugs and clinical trials
و�شموم اأدوية    .1717.  Drugs and toxins

والبيئية اجلينية  اخلطر  عوامل    .1818.  Genetic and environmental risk 
factors

الدموية والأوعية  القلب  اأمرا�ص    .1919.  Cardiovascular diseases
اجليني العاج    .2020.  Gene therapy

بالأمرا�ص  لاإ�شابة  الوراثي  ال�شتعداد    .21
الوراثية امل�شرتكة

21.  Genetic predisposition to common 
genentic disease

املخدرات واإدمان  الكتئاب    .2222.  Depression and drug addiction
والعقم اخل�شوبة    .2323.  Fertility and Sterility
وجراحة ت�شريح    .2424.  Surgery and Anatomy
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 PUBLIC HEALTH 8.28.2   الصحة العامة

املعدية الأمرا�ص    .11.  Infectious diseases
النواقل مكافحة    .22.  Vector control

الطبي التاأمن    .33.  Medical insurance 
واحليوان.  الن�شان  بن  امل�شرتكة  الأمرا�ص    .44.  Zoonotic diseases

املعدية. غر  الأمرا�ص    .55.  Non-infectious diseases
واجلودة. الغذاء  و�شامة  �شحة    .66.  Food safety and hygiene and quality

والكيميائي احليوي  البيئى  التلوث    .77.  biological and chemical Environmental 
pollution 

احليوية  التقنية    .88.   biotechnology
واخلارجي الداخلي  الهواء  جودة    .99.  Indoor and outdoor air quality 

ال�شحي الإعداد    .1010.  Health setting

الطبية اخلدمات  يف  املعلومات  تقنية    .1111.   information technology in medical 
services

واملمار�شات  ال�شحية  الرعاية  خدمات  جودة    .12
الطبية 

12.  quality of Healthcare services and 
medical  practice      

ال�شحية  الرعاية  ومالية  اقت�شاديات    .1313.  Healthcare finance and ecanomics
ال�شحية الب�شرية  املوارد    .1414.  Human Resources in Healthcare

ال�شحية الرعاية  اإدارة    .1515.  Healthcare administration 
واملنزلية الأولية  ال�شحية  الرعاية    .1616.  Primary and Home healthcare 

التخ�ش�شية ال�شحية  الرعاية  تقدمي    .1717.  Specialized healthcare delivery
املجتمع  طب    .1818.  Community medicine

وال�شناعية املهنية  ال�شحة    .1919.  Occupational and industrial health 
الطبية النفايات  اإدارة    .2020.  medical waste management

بعد  وعن  الإلكرتونية  ال�شحية  الرعاية    .21
والطب الهاتفي

21.  Tele- and E-healthcare & 
telemedicine

 ORAL HEALTH 8.38.3  طب الفم واالسنان 
وتعزيز  والأ�شنان  الفم  الأمرا�ص  من  الوقاية    .1

ال�شحة.
1.  Oral Disease Prevention and Health 
Promotion.

الأ�شنان معلوماتية    .22.  Dental Informatics
والأ�شنان للفم  اجلهازية  ال�شحة    .33.  Oral Systemic Health

احليوية  وامليكانيكا  املواد    .44.  Biomaterials and Biomechanics 
الأن�شجة هند�شة     .55.  Tissue Engineering

واخللوية اجلزيئية  العلوم    .66.  Cellular and Molecular Sciences
والأ�شنان للفم  الع�شبية  العلوم    .77.  Oral-Neuro Science
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PHARMACY RESEARCH    8.48.4  بحوث الصيدلة 

ال�شرطان لعاج  عقاقر    .11.  Drugs to treat cancer
وال�شمنة ال�شكري  مر�ص  لعاج  عقاقر    .22.  Drugs to treat diabetes and obesity

جديدة ميكروبات  م�شادات    .33.  New antimicrobials 
العقاقر تناول  عند  ال�شريع  الإفراج  نظام    .44.  Fast release drug delivery system 

الأدوية ا�شتخدام  جودة    .55.  Quality use of medicines 
الطبيعية  املنتجات  ا�شتخدام    .66.  Natural products use

املزمنة الكلى  اأمرا�ص    .77.  Renal impairment 

العاج وطرق  احلمل  م�شاعفات  انت�شار    .8
8.  Prevalence of pregnancy 
complications and modalities of 
treatments.

Engineering(99(  التخصصات الهندسية
MECHANICAL ENGINEERING 9.19.1  الهندسة الميكانيكية

املتقدمة املواد    .11.  Advanced Materials 
للمواد احلرارية  املعاجلة    .22.  Heat treatment

احلديثة الت�شنيع  اأ�شاليب    .33.  Advanced Manufacturing Processes
النانو تقنية    .44.  Nano Technology

الدقيقة القيا�شات    .55.  Metrology and Advanced 
Measurements 

واخل�شراء النظيفة  الطاقة    .66.  Green/Clean Energy

الطاقة وحتويل  احلرارية  الهند�شة    .77.  Thermal Engineering and Energy 
Transformation

الطاقة ا�شتهاك  تر�شيد    .88.  Energy Management and 
Conservation

املياه  حتلية  تقنيات    .99.  Desalination Technologies 

املتقدمة الهواء  وتكييف  التربيد  اأنظمة    .1010.  Advanced Cooling and Air 
Conditioning Systems

الآيل التحكم  وتطبيقات  اأنظمة    .1111.  Automatic Control Systems and 
Applications

والهتزازات الآلت  ديناميكا    .1212.  Machine Dynamics and Vibration
احليوية الهند�شة    .1313.  Bioengineering

ELECTRICAL ENGINEERING 9.29.2  الهندسة الكهربائية
 – الب�شرية  )الألياف  العري�ص  النطاق  ات�شالت    .1

الأجيال احلديثة من الت�شالت املتنقلة(
1.  Broadband communication (Fiber 
Optics, Mobile Communication



209 واملختلطة التماثلية  ال�شارات  دوائر  ت�شميم    .22.  Circuit design of hybrid and analog 
signals

وتطبيقها الرقمية  وال�شور  الإ�شارات  معاجلة    .33.  Applications of signal and image 
processing

الآيل واحلا�شب  الت�شالت  �شبكة  تطبيقات    .44.  Applications of communication 
networks and computer systems

ال�شوئية الإلكرتونيات  يف  النانو  ا�شتخدام    .55.  Utilization of Nano technologies in 
Optoelectronics

عالية  واللكرتونية  املتكاملة  الدوائر  ت�شميم    .6
ال�شرعة

6.  Design of high speed integrated and 
electronic circuits

والروبوت التحكم  اأنظمة  تطبيقات    .77.  Applications of control and robotic 
systems

احلديثة وال�شت�شعار  القيا�ص  اأنظمة  تطبيقات    .88.  Applications of modern sensing and 
measurement systems

القوي  نظم  يف  الذكية  ال�شبكات  تطبيقات    .9
الكهربية

9.  Applications of smart grids in power 
systems

الأنظمة  يف  والتحكم  للحماية  الرقمية  الطرق    .10
Digital control and protection systems  .10الكهربية

الكهربية القوي  الكرتونيات  تطبيقات    .1111.  Applications of power electronics in 
power systems

ال�شبكات  يف  واملتجددة  اجلديدة  الطاقة  م�شادر    .12
الكهربية

12.  Renewable energy resources in 
electrical networks

 ARCHITECTURAL 9.39.3  الهندسة المعمارية
ENGINEERING

والعمراين. املعماري  الرتاث  على  احلفاظ    .11.  Urban & architectural heritage 
conservation.

والعمران. بالعمارة  وتطبيقاتها  ال�شتدامة    .22.  Sustainability applications in 
architecture and urban design. 

اخل�شراء. العمارة    .33.  Green architecture.
على  وتاأثرها  احلديثة  املعمارية  الإجتاهات    .4

العمارة املحلية.
4.  Architectural contemporary trends and 
their effect on traditional architecture.

التطوير  واأ�شاليب  الع�شوائية  املناطق    .5
والت�شريعات املنظمة.

5.  Slums areas (development methods & 
legislations).

مبكة  العمرانية  التنمية  عمليات  ا�شتدامة    .6
املكرمة.

6.  Sustainability of makkah urban 
development.

الذكية. املباين  تطبيقات    .77.  Smart building applications.



وتكنولوجيا 210 البناء  يف  احلديثة  والتقنيات  املواد    .8
النانو.

8.  Nano technology applications in 
architectural materials and new building 
techniques.

العمارة. يف  القيمية  الهند�شة  تطبيقات    .99.  Value engineering applications in 
architecture. 

ال�شعودية العربية  اململكة  يف  الإ�شكان  ق�شايا    .1010.  Housing issues in Saudi Arabia.
العمرانية. والتنمية  اجلديدة  املدن    .1111.  New cities and urban development.

للمدن. الب�شرية  ال�شورة    .1212.  Cities visual perception.

CIVIL ENGINEERING 9.49.4  الهندسة المدنية
الذكية. املباين    .11.  Smart Buildings

للبيئة. �شديقة  اخلر�شانة    .22.  environment-friendly concrete 

يف  التكلفة  لتقليل  اإن�شائية  واأنظمة  مواد  تطوير    .3
امل�شاريع ال�شكنية.

3.  Development of construction materials 
and systems to reduce the cost of 
construction projects.

اخلرا�شانية  املن�شاءات  �شلوك  ومراقبة  تقييم    .4
واملعدنية يف اململكة

4.  Evaluation and monitoring of 
construction projects behavior in KSA.

الإنهيارات   - امليول  اتزان   - الرتبة  معاجلة    .5
ال�شخرية.

5.  Soil treatment – Slopes stability – 
Rock collapse.

ال�شواطئ حماية  ومن�شاآت  ال�شواطئ  اإتزان    .66.  Beach equilibrium and shore 
protection structures 

العام  النقل  واأنظمة  الطرق  وت�شميم  تخطيط    .7
يف اململكة العربية ال�شعودية.

7.  Planning and design of roads and 
public transportation systems in KSA.

املائية. للم�شادر  املتكاملة  الإدارة    .88.  Integrated management of water 
sources.

ا�شتخدامها واإعادة  العادمة  املياه  معاجلة    .99.  Wastewater treatment and reuse

امل�شاريع. تنفيذ  اإنتاجية  معوقات    .1010.  Productivity obstacles in construction 
projects implementation.

الف�شائية املاحة  ونظم  الرقمية  اخلرائط    .1111.  Digital mapping and satellite 
navigation and imagery systems

ال�شعودية. العربية  اململكة  يف  ال�شيول  خماطر    .1212.  Risk of flash floods in KSA.

واخلطرة ال�شلبة  النفايات  اإدارة    .1313.  Management of Solid and hazardous 
wastes
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Computing (1010(  تخصصات الحاسبات

COMPUTER SCIENCE 10.110.1  علوم الحاسبات
املعلومات اأمن    .11.  Information security

احلا�شب �شبكات    .22.  Computer Networks
الربجميات هند�شية    .33.  Software Engineering
ال�شطناعي الذكاء    .44.  Artificial Inelegance
املتحركة احلو�شبة    .55.  Mobile Computing

الآداء عالية  احلو�شبة    .66.  HPC (High performance computing

INFORMATION SYSTEMS 10.210.2  نظم المعلومات
اللكرتونية التجارة    .11.  E-Commerce

والنمطية التفاعلية  النظم    .22.  ERP systems
الذكية الأنظمة    .33.  Expert Systems

امل�شاريع موارد  تخطيط    .44.  Project planning

املخاطر واإدارة  املعلومات  تقنية  اأمن    .55.  Information security and crises 
management

املعلومات نظم  اإدارة    .66.  Information systems management
البيانات وتعدين  البيانات  قاعدة    .77.  Database and data mining

ال�شخمة البيانات    .88.  Big Data
القرارات. اتخاذ  دعم  نظم    .99.  Decision Support Systems

املتطلبات. هند�شة    .1010.  Requirements Engineering

COMPUTER ENGINEERING 10.310.3  هندسة الحاسبات
امل�شمنة الأنظمة    .11.  Embedded Systems        

الدوائر وت�شميم  الإليكرتونيات    .22.  Electronic circuits design
الرقمية الإ�شارات  معاجلة    .33.  Digital signal processing

احلا�شب بناء    .44.  Computer Architecture
والروبوتات التحكم    .55.  Robotics and Control systems

والت�شفر احلا�شبات  اأمن    .66.  Cryptography and security 
احلا�شب �شبكات    .77.  Computer Networks



 Transportation and Crowd (1111(  النقل وإدارة الحشود212
Management

TRANSPORTATION RESEARCH 11.111.1  أبحاث النقل
اجلماعي النقل    .11.  Mass Transportation 

الذكية  اجلماعي  النقل  اأنظمة    .22.  Intelligent Mass Transportation 
Systems 

والهند�شة املرورية  الدرا�شات    .33.  Traffic Studies and Engineering
الأمناط متعدد  النقل  حمطات    .44.  Multi Modal Transportation Stations

الطرق  �شبكة  حماكاة    .55.  Road Network Simulation 
القيادة حماكاة    .66.  Driver Simulation 

CROWD MANAGEMENT 11.211.2  إدارة الحشود
احل�شود بيانات  جمع    .11.  Crowd Data Collection

احل�شود حماكاة    .22.  Crowd Simulation 
احل�شود �شلوك  حتليل    .33.  Crowd Behavior Analytics 

واحلا�شوب  وال�شيطرة  القيادة  ا�شتخدام    .4
والت�شالت الذكية)C4I( يف اإدارة احل�شود

4.  Command, Control, Computer and 
Communication Intelligence ( C4I ) for 
Crowd 

احل�شود اإدارة  يف  ال�شور  حتليات  تطبيق    .55.  Image Analytics Application for Crowd 
Management

احل�شود لديناميكيات  املج�شم  الت�شور    .66.  Immersive Visualization for Crowd 
Dynamics

 INTELLIGENT 11.311.3  أنظمة النقل الذكية:
TRANSPORTATION SYSTEMS:

الذكية املاحة  نظم    .11.  Telematics
املت�شلة املركبات    .22.  Connected Vehicles 

املرور حركة  قيا�ص  اأنظمة    .33.  Traffic measurement systems 
املرور حركة  بيانات  جمع    .44.  Traffic Data Collections

املركبات  وبن  املركبات  بن  البينية  الت�شالت     .5
V2I and V2V Communication  .5والبينية التحتية
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ج .  اسماء الباحثين في الدورة
األولى للمنح الداخلية



214



215 امليزانيةالباحث الرئي�شياإ�شم البحث

62,800احمد على احمد خما�صمبداأ الرتابط على احللقيات الوزنية1

ا�شتخدام ال�شعاف الطبي اجلوي بهيئة الهال الأحمر 2 قيا�ص مدى فائدة وجدوى 
ال�شعودي يف منطقة مكة املكرمة يف عامي 2015/2014م

�شمح  حممد  علي  احمد 
104,400الغامدي

قيا�ص خمرجات تدريب وتدري�ص طاب تقنية التخدير جتاه تنبيب الق�شبة الهوائية 3
احلنجرية بطرق خمتلفة بق�شم التقنية ال�شريرية 2015م

�شمح  حممد  علي  احمد 
289,400الغامدي

ال�شعافات 4 ا�شتخدام  حيال  ال�شريف  املكي  باحلرم  العاملن  وخربات  معارف  تقييم 
الأولية املبدئية كاأول م�شاهد ومبا�شر للم�شاب  2015م

�شمح  حممد  علي  احمد 
347,600الغامدي

251,200احمد عمر احمد بابلغيثدرجة حرارة البالغن : موؤ�شر للمملكة العربية ال�شعودية5

كمثبطات 6 اجلديدة  ال�شطحي  الن�شاط  ذات  املركبات   من  �شل�شلة  ا�شتخدام  و  تخليق 
239,193احمد فوزي �شعد �شيدلتاآكل �شبائك ال�شلب امل�شتخدمة فى ال�شناعات املختلفة باململكة العربية ال�شعودية

489,910احمد فوزي �شعد �شيداإبتكار جم�شات بيولوجية للر�شد املبكر ملر�ص �شرطان الثدى7

ال درا�شات يف جرب جوردان القليدي الرائع8 احمد  حممد  احمد 
105,400م�شفر الغامدي

ال التاأثرات ذات الت�شوية املتقطع على الف�شاءات املتجان�شة9 احمد  حممد  احمد 
116,600م�شفر الغامدي

ال درا�شة   مبداأ عدم اليقن لزمر يل القابلة للحل10 احمد  حممد  احمد 
136,400م�شفر الغامدي

491,200احمد حممود جوده �شعيدالتحقيق الي�ص يف احللتيت الكيموفار11

ت�شميم و ت�شييد و تقييم الفاعلية البيولوجية لبع�ص م�شتقات البرولزينات اجلديدة 12
450,800احمد حممود جوده �شعيدكم�شادات �شرطان حمتمله

500,000احمد نافع �شليمان املورعي. حتديات الأمن الفكري ومعوقاته13
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معدل انت�شار التهابات اجليوب النفيه املزمنه و فطريات اجليوب النفيه التح�ش�شيه 14
بن افراد ا�شره املر�شى امل�شابن بالتهابات فطريات اجليوب النفيه التح�ش�شيه

امن  عبدالرحمن  ا�شامه 
499,900مرغاين

بحث النتائج  الكلينيكيه للتهابات  اجليوب الأنفية الفطرية احادي وتنائي اجلانب 15
: التاأثر على التعامل مع املر�شى والإر�شاد.

امن  عبدالرحمن  ا�شامه 
350,000مرغاين

امن العنوان: هل املاب�ص التقليدية الوطنيه متثل خطرا لنتقال العدوى يف امل�شت�شفيات؟16 عبدالرحمن  ا�شامه 
328,400مرغاين

عبدال�شام املوجات العماقة يف البازما ذات الكثافة العالية17 حممد  ا�شامه 
89,000احمد

غر 18 �شرودجنر  معادلة  من  املَُعَممة  للفئة  التامة  املنعزلة  املوجية  املو�شعية  احللول 
اخلطية

عبدال�شام  حممد  ا�شامه 
89,000احمد

حممد درا�شات ت�شريحية ومورفومرتية  على اأ�شماك املياه العذبة يف اململكة العربية ال�شعودية19 حممد  ا�شامه 
498,800�شرحان

20
الك�شف املبكر عن اإحتمالية ال�شابه ببع�ص ال�شرطانات الناجته عن ا�شتن�شاق ميثيل 
ثاثي بيوتايل الإثر )اإم تي بي اإي(: درا�شات ُجزيئية, ه�شتوبثولوجية وبيوكيميائية 

على اأن�شجة اجلرذان املختلفة.

حممد  حممد  ا�شامه 
421,200�شرحان

النانو 21 حجم  فى  اجلديدة  الهجينة  الع�شوية  الع�شوية-غر  النظم  بع�ص  ت�شنيع 
وا�شتخدامها كمج�ص ذو ح�شا�شية عالية  لتقدير الأفاتوك�شن

ا�شماعيل ابراهيم املحمدي 
499,800الثقفي

بني معنى املفهوم من املنطوق, لأبي املعايل الهمذاين, درا�شة وحتقيق22 عقلة  حممود  ا�شرف 
47,900كنانة

الفقهية 23 الأحكام  واأهم  )الكبر(,  واإقرائه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  قراءة  �شفة 
املتعلقة بها "درا�شة ا�شتقرائية تاأ�شيلية فقهية

بني  عقلة  حممود  ا�شرف 
61,600كنانة

بني منتخب املح�شول يف الأ�شول, لاإمام فخر الدين الرازي  "درا�شة وحتقيق"42 عقلة  حممود  ا�شرف 
50,900كنانة

الليوكيميا يف 25 ال�شايكلن كهدف عاجي هام لعاج  املعتمده علي  الكاينيزات  تثبيط 
املجتمع ال�شعودي

عبداهلل  نبيل  ا�شرف 
489,800عبدربه

499,600اقبال احمد خان الفعالة القابلة لإعادة الت�شكيل با�شتخدام ناقات التيارCMOSعنا�شر26
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حت�شن �شابة   تقنيات تغذية راجعة بالعتماد على الف�شل بن الوثائق ذات ال�شلة 27
مبو�شوع ال�شتعام و غر ذات ال�شلة به

حممد  ال�شا�شي  احلوات 
82,900احلطاب

العزب اإطار ريا�شي لتوليد �شيغة املبني للمجهول يف اللغة العربية28 ر�شوان  ال�شعيد 
73,400ل�شن

با�شتخدام 29 خماطرها  وتقييم  املكرمة  مكة  جنوب  الرملية  الكثبان  حركة  تقدير 
امل�شاهاة الدقيقة ل�شور الأقمار ال�شناعية

هرما�ص  علي  ال�شيد 
359,400ابراهيم

اأطل�ص ونظام الكرتوين ذكي  للخدمات ال�شحية والأمرا�ص يف مكة باململكة العربية 30
ال�شعودية

هرما�ص  علي  ال�شيد 
471,000ابراهيم

182,600ال�شيد فوؤاد ح�شن ر�شوانتطوير اطار عمل تفاعلي مرئي لتدري�ص ماده الحياء للطاب ال�شم31

ال�شم اعتمادا على 23 التعليم اللكرتوين لتدري�ص مادة الحياء للطاب  اطارعمل يف 
)Gamification( 383,800ال�شيد فوؤاد ح�شن ر�شوانتطبيق فكر ت�شميم اللعاب

حت�شر و درا�شة خ�شائ�ص ال�شبائك املعدنية املعدة لتخزين الهيدروجن و اإ�شتعمالها 33
كاأقطاب �شالبة يف بطريات النيكل-املعادن الهيدروجنية

عمر  ال�شا�شي  املنجي 
498,800بنمو�ص

خماطر ال�شيولة يف امل�شارف الإ�شامية: �شياغة منوذج نظري مع تطبيق على اململكة 34
العربية ال�شعودية

ح�شن  عمار  املولدي 
121,400اجلا�شي

اإ�شتخدام  تقنيه الروبوت   فى حت�شن وظائف  اليد  فى املر�شى ال�شعودين امل�شابن 35
بال�شكتة الدماغية.  

ف�شل  عبدالروؤف  امر 
460,600الفقي

اإ�شتعمال نظام تقنية  التغذيه الراجعه املعززه ذو التوقيت الفعلى  لتح�شن وظائف 36
الذراع فى املر�شى  ال�شعودين امل�شابن بال�شكتة الدماغية.  

ف�شل  عبدالروؤف  امر 
390,600الفقي

445,400امر م�شطفى البقلوطي التحليل الفعال لانظمة الثاثية التجميعية37

العباد اورام وجراحات الغدة الدرقية - جتربة منطقة مكة38 حممد  زيد  امن 
426,850احلرابي

تطبيقات تقنية تكنولوجيا النانو جديدة با�شتخدام اأنابيب الكربون متناهية ال�شغر 39
لتقدير بع�ص املعادن الثقيلة فى املياه والغذاء والعينات البيولوجية

جودة  الفتوح  ابو  امين 
360,800غنيم

بال�شلل 40 امل�شابن  الأطفال  عند  القوام  تعديل  يف  الناعمة  الداخلية  اجلبرة  فعالية 
الدماغي

ال�شعود  ابو  حممد  ايهاب 
448,600عبدالكايف



امليزانيةالباحث الرئي�شياإ�شم البحث218

لتجميع اجلزيئي الفائق بن الأوليفنات �شديدة التن�شيط مع النيوكليوفيات : من 41
الأ�شا�شيات اىل التطبيقات يف التحفيز ال�شوئي

م�شطفى  ح�شن  با�شم 
342,210ا�شغر

42
التفاعات بن  مركبات النيرتوبنزوفيوروك�شان ذات اخل�شائ�ص ال�شوبرالكرتوفيلية 
مع املركبات الفعالة بيولوجيا )الأدوية( العاقة بن الرتكيب البنائي. التفاعلية و 

الن�شاط البيولوجي

م�شطفى  ح�شن  با�شم 
234,400ا�شغر

43
اأ�شطرابات الغدة الدرقية امل�شاحبة للحمل فى الن�شاء ال�شعوديات: الأحتياج لتطوير 
مرجعيات لت�شخي�ص وظائف الغدة الدرقية فى مراحل احلمل املختلفة وحتديد دور 

العوامل الغذائية املرتبطة باأمرا�ص الغدة فى اململكة
495,000با�شم عمرو احمد رفعت

تطوير بيئة اختبارية لنمذجه وحماكاة احلركة املروريه يف احليز العمراين ملنطقة 44
مكة املكرمة

علي  حممد  يو�شف  با�شم 
500,000الكاظمي

تطوير ح�شا�ص بيولوجي لتحديد بكرتيا القولون يف الأطعمة و املياة ب�شرعة و بدقة 45
483,800ب�شام ح�شن ح�شن م�شاطعالية

منهج جديد با�شتخدام اجلبرة الداخلية الناعمة   فى عاج اجلنف املجهول ال�شبب 46
408,200تامر حممد عبداهلل �شو�شةلدى املراهقين باململكة  العربية ال�شعودية

حتقيقات يف �شلوك  ارهنيو�ص اخلا�شة باللزوجة واخل�شائ�ص احلرارية امل�شتمدة منه 47
لبع�ص اخلائط الثنائية لل�شوائل

الهادي  النا�شر  جال 
271,400الورفلي

�شالت 48 من  اجليني  والتعبر  وا�شتن�شاخها  البكرتيو�شن  جينات  وتو�شيف  عزل 
حمليه معزولة من اململكة العربية ال�شعودية

هريدي  ابراهيم  جمال 
499,700عثمان

هريدي تطوير برنامج مكافحة با�شتخدام البيوتكنولوجى ملقاومه �شو�شة النخيل احلمراء49 ابراهيم  جمال 
500,000عثمان

هريدي ان�شاء بنك للجينات وتوثيق الب�شمات الوراثية للنباتات الربية مبكة املكرمة50 ابراهيم  جمال 
500,000عثمان

خدمات املعلومات يف مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعية بجامعة ام القرى 51
: درا�شة تقييمية

حمدان  عبدالقادر  جمعان 
101,100الزهراين

حمدان ترجمة كتاب الثقافة الإ�شامية – امل�شتوى الثالث52 عبدالقادر  جمعان 
162,200الزهراين

53
متداوىل  وممار�شات  ومواقف  معارف  على  ال�شحى  التثقيف  برنامج  اثر  عن  درا�شة 
الطعام مبدينة مكه املكرمه باماكن تداول الطعام التى حتيط احلرم باململكه العربيه 

ال�شعوديه
275,800حامد ادميول اديتوجني 
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حميدان معامل منهج تاأ�شيل العتدال يف النظام الأ�شا�شي للحكم باململكة العربية ال�شعودية54 مده  حامد 
71,100اجلدعاين

حميدان اأثر القواعد الفقهية يف مواجهة التحديات الأمنية املعا�شرة وتعزيز الوحدة الوطنية55 مده  حامد 
74,800اجلدعاين

56-1970 ال�شعودية  العربية  للمملكة  اخلارجية  للتجارة  الزمنية  ال�شا�شل  حتليل 
45,000حبيب احمد ال�شاير مو�شى2015

ح�شام �شاح الدين حممد درا�شة تاأثرات املجالت املغناطي�شية ذات الرتددات املنخف�شة على منو البكتريا.75
499,800ابراهيم

58
لتحديد  اله�شتوكيميائية  املناعية  التكهن  �شبغات  اإ�شتخدام  من  التحقق  و  التعرف 
اأهداف عاجية فى  اأورام ال�شرطان الرخوى الع�شلى و ال�شرطان الرخوى العظمى و 

ال�شرطان الرخوى اإيوجنز
466,815ح�شان فوؤاد ح�شن حويت

واجلودة 59 واملناخ  املغرتبن  دور  اخلليجي:  التعاون  جمل�ص  لدول  العاملية  ال�شياحة 
املوؤ�ش�شية

عبا�ص  بلقا�شم  ح�شن 
375,400غ�شان

امل�شتدامة 60 القت�شادية  وال�شتفادة  الف�شيولوجي  والتكيف  البيولوجي  التنوع  درا�شة 
من النباتات امللحية يف حمافظة القنفذة

احمد  اهلل  �شيف  ح�شن 
259,117املالكي

جميع 61 من  املر�شلة  الكهرومغناطي�شية  املوجات  يف  املوجودة  الطاقة  )جتميع(  ح�شاد 
113,225حمزه حممد كوا�ص الجهزة الا�شلكية

ح�شن قيا�ص فاعلية قواعد املعلومات : درا�شــة تطبيقيـة على جامعة اأم القرى62 �شليمان  خالد 
104,600معتوق

مكتبات 63 على  تطبقية  درا�شة  اللكرتونية:   البيئة  ظل  يف  املعلومات  خدمات  جودة 
جامعة اأم القرى

ح�شن  �شليمان  خالد 
85,300معتوق

الرتقيم 64 التو�شيف,  ال�شياغة,  ال�شرطان:  مب�شادات  املحملة  النانو  ج�شيمات 
بالتكني�شيوم- 99م امل�شع والدرا�شات البيولوجية

اهلل  عطا  حممود  خالد 
497,800ح�شن

اإ�شتخدام التقنيات احلديثة يف الك�شف عن ملوثات املياه املمر�شة مثل التك�شوبازما 65
والكريبتو�شبورديوم واجليارديا فى املياه ال�شطحية مبنطقة مكة املكرمة

خليل  حممد  خليل 
474,600ا�شماعيل

499,800رافت طه حممد خملوفت�شميم وت�شيد نظائر جديدة للبارازيكوانتل ذات ن�شاط م�شاد للبلهار�شيا66

حممد حت�شر خايا فوتوفولتية بوليمرية وحت�شن كفاءتها با�شتخدام تكنولوجيا النانو67 �شعودي  ر�شدي 
500,000عو�ص
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259,000ر�شيد التهامي احلارتي املوؤثرات اليزوميرتية اجلزئية واملعكو�شات العامه على الهلربت موديول68

ابراهيم حت�شر ودرا�شة تطبيقات فريدة ملركبات ذات ن�شاط �شطحى غر متجان�شة احللقة69 ال�شيد  رفعت 
499,600عبدالفتاح

التحقيق يف الف�شاد يف بلد م�شلم, حالة اململكة العربية ال�شعودية: ولكن, من ف�شلك, 70
99,400زكريا بولنوار  اأي تعريف يفرت�ص اأن ا�شتخدم؟

جهد )الو�شع( املرتبط به- λ تو�شيف الابا�شي اجلرو�شي الكمي وتطبيقاته على 71
ال

م�شطفى  حجازي  �شامي 
136,600التوم

تقدير اجلرعة الإ�شعاعية  ودرا�شة اجلودة النوعية  يف ا�شتخدام الأ�شعة الت�شخي�شية 72
يف الطب

احمد  حميد  �شعود 
481,600اللحياين

:الفينولت 73 ال�شرع  عاج  يف  جديدة  فارماكولوجية-ع�شبية  ا�شرتاتيجية  تطوير 
الطبيعية

اآل  خما�ص  �شعيد  �شعيد 
435,800عبيد الغامدي

اآل الأثار ما قبل ال�شريرية وال�شريرية للم�شواك يف القرحه القاعيه )قرحه الفم(47 خما�ص  �شعيد  �شعيد 
470,400عبيد الغامدي

�شعد درا�شة حما�شبية اإدارية   :اأثر اإنخفا�ص اأ�شعار النفط على اأداء البنوك75 عاي�ص  �شلطان 
273,400البقمي

�شعد اثراحلوكمة والثقافة التنظيمية علي نظام الف�شاح اللكرتوين وقيم ال�شركات76 عاي�ص  �شلطان 
337,400البقمي

من 77 دليل    : املوؤ�ش�شات  باداء  وعاقتهما  الوظيفي  الر�شاء  و  الجتماعية  امل�شئولية 
�شناعة الفنادق

�شعد  عاي�ص  �شلطان 
283,400البقمي

206,100�شيد عطية احمد �شيدحل م�شاكل متباينة التغاير العامة با�شتخدام طرق اأمثلية �شاملة مع بع�ص التطبيقات78

206,480�شيد عطية احمد �شيدمفكوكات للمت�شل�شات يف بع�ص الف�شاءات الزائدية املثقلة مع بع�ص التطبيقات79

حول بع�ص نظريات النقطة الثابتة يف الف�شاءات املرتية ذات القيم املركبة الثنائية 80
174,600�شيد عطية احمد �شيدمع  التطبيقات

من 81 كبرة  جمموعة  من  مكونة  هجينة  ع�شوية  �شم�شية  خايا  ومنذجة  ت�شميم 
الأ�شاك متناهية ال�شغر

حممد�شليم  �شيدعبداملعز 
467,800عبدالوحيد �شيد
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ت�شميم وت�شنيع �شبه مو�شل ع�شوي يعمل بالتيار بناء على ا�شت�شعار الرطوبة ودرجة 82
احلرارة

حممد�شليم  �شيدعبداملعز 
483,000عبدالوحيد �شيد

اليد اجلراحيه الطبية ذات الح�شا�ص باإ�شتخدام قفاز ذكي يحتوي على هيكل داخلي 83
401,058�شادي حممد احمد من�شيمانع احلركة من الهواء امل�شغوط

الأطفال 84 يف  والتوازن  امل�شي  اأمنوذج  حت�شن  يف  بامليل  ال�شت�شعار  تقنية  ا�شتخدام 
امل�شابن بالفالج ال�شقى  الطوىل

مر�شي  حممد  �شامخ 
460,600ال�شامي

امل�شابن 85 الأطفال  يف  والتوازن  امل�شي  اأمنوذج  حت�شن  يف  اجلذع   ثبات  زيادة  فاعلية 
بال�شلل الدماغي الكنعى 

مر�شي  حممد  �شامخ 
390,600ال�شامي

مقارنة بن اخلايا اجلذعية للب الأ�شنان يف الأ�شنان ال�شحيحة و الأ�شنان امل�شابة 86
495,150�شاهد �شعيد �شديقي بالتهاب اللثة املزمن يف املجتمع ال�شعودي مبكة املكرمة

لدى 87 الوجهي  الفموي  الأمل  يف  الو�شيط  ال�شغر  النووي  الريبي  احلم�ص  حتديد 
489,200�شاهد �شعيد �شديقي املر�شى الذين يعانون من اأمرا�ص الأ�شنان ولديهم اأمرا�شا عاما التهابية

88
الاذع  الطعم  مل�شتقبات  اخللوي  والتو�شيف  اجلزيئي  اجليني  التو�شيف 
TSA2R38 للذكور والإناث )مدخن وغر مدخنن( ل�شكان مكة املكرمة باململكة 

العربية ال�شعودية.
477,700�شاهد �شعيد �شديقي 

حممد طرق عددية   �شريعة  حلل  مكثفات لبو�ص اآين�شتاين89 احمد  �شكري 
154,600�شنيتي

اجلوانب الريا�شية اجلديدة من املوجات العالية الرتدد على اأ�شا�ص تقنيات التحليل  90
مع تطبيقات يف جمال ال�شوتيات

حممد  احمد  �شكري 
192,200�شنيتي

�شاحية ا�شتخدام املعادن النادرة بال�شعر والأظافر كموؤ�شرات حيوية طويلة املدى يف 91
مر�شى �شرطان املثانة البولية

الدين  كمال  احمد  �شالح 
439,000�شالح عبدربه

جزئيات الفرايت النانونية املثبتة على اجلرافن/بوليمر وتطبيقاتها كمكثفات فائقة 92
اجلودة و احلفز ال�شوئى

احمد  عبداملجيد  �شالح 
499,200�شالح

حت�شرمواد �شوؤلونية متعددة اخلوا�ص الفيزيائية والتطبيقات ومنتمية اىل عائلة 93
ثنائى ورباعي هيدرواندوليزين ال�شوؤلونية

احمد  عبداملجيد  �شالح 
500,000�شالح

الفوجليميد 94 عائلىة  اىل  واملنتمية  حراريا  املنعك�شة  غر  ال�شوؤلونية  املواد  حت�شر 
ودرا�شة تطبيقاتها على ال�شطح املتحركة

احمد  عبداملجيد  �شالح 
498,800�شالح

تقدير كميات املياه امل�شتهلكة يف ري الزراعات املختلفة مبنطقة وادي عرنة با�شتخدام 95
تقنيات ال�شت�شعار من البعد, خطوة نحو اإدارة اأف�شل مل�شادر املياه

�شفوت �شاح الدين احمد 
484,000عبده جرب
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ت�شميم وا�شطناع و التقيم احليوي ملركبات �شبيهة مبركب حم�ص اجللوكوز كمركبات 96
499,720طارق حممد ابو زنيد جديدة وفعالة ملعاجلة  فرو�ص حمى ال�شنك

ت�شميم و ا�شطناع و الفح�ص احليوي ملركبات متعددت ال�شكريات و معتمدة على �شكر 97
499,860طارق حممد ابو زنيد املانوز  لتكون مثبطة بقوة خلايا ال دي �شي �شاين ملعاجلة حمى ال�شنك

تران�ص 98 ال�شايل  لنزميات  مثبطة  ملركبات  احليوي  الفح�ص  و  واإ�شطناع  ت�شميم 
497,560طارق حممد ابو زنيد فريز كمركبات فريدة و فعالة لعاج ال�شرطان

عبدالقادر حماكاة وا�شتمثال اخلايا ال�شم�شية ذات الو�شات املتعددة واملرتادفة99 حممد  طارق 
236,700ح�شن

256,800عادل عمر �شعيد باحاذقمو�شر درجات احلراره عند الطفال يف ال�شعوديه100

اليومية 101 احلياة  اأن�شطة  حت�شن  يف  بعد  عن  ال�شحية  الرعاية  و  التطبيب  تاأثر 
298,600عادل عمر �شعيد باحاذقلاأطفال ذوي الإعاقة بال�شلل الدماغي باملنطقة الغربية باململكة العربية ال�شعودية

حت�شر و درا�شة اخل�شائ�ص الفيزيائية  لقطاب خايا  الوقود  العاملة بالاأكا�شيد 102
ال�شلبة  و املطعمة باجلارفن

الها�شمي  حممد  عادل 
499,800املدين

عبدالقادر درا�شة رقمية للتبخر والتكثيف لتح�شن كفاءة حمطات حتلية املياه103 حممد  عادل 
117,000عابدين

تقييم التاأثر الوقائى للكبد لبع�ص الزيوت ال�شعودية املع�شورة على البارد �شد �شمية 104
300,400عادل حممد علي ع�شريالكربون رباعى الكلويد فى الفئران

التو�شيف اجلزئي ومدى انت�شار اجلينات املقاومة لامينوجايكو�شيدات يف البكرتيا 105
اال�شالبة اجلرام واملعزولة �شريريا مب�شت�شفيات مكة املكرمة

م�شطفى  ح�شن  عاطف 
423,600ا�شغر

اخل�شائ�ص الفارماكولوجية لاكا�شيا تورتيلي�ص املوجودة يف ال�شعودية وتاأثرها على 106
اجلهاز الدوري يف اجلرذان.

حمزة  �شامل  عبداحلليم 
448,510�شالح �شريف

حمزة ارتفاع �شغط الدم وعاقته بانزمي الديبوكن يف الطلبة اجلامعين107 �شامل  عبداحلليم 
481,221�شالح �شريف

بهدف 108 وتف�شياتهم  ال�شعودية   اجلامعات  طاب  ت�شورات  لدرا�شة  جديد  منوذج 
حتديد عوامل  جناح التعلم اللكرتوين

الدين  جال  عبداخلالق 
120,620دولة عبد ال�شام

حممد نظام مر�شد  اكادميي خبر مبني على احلو�شبة ال�شحابية109 احمد  عبدالرحمن 
124,000عثمان
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حممد الطريقة ال�شا�شية متعددة الت�شنيف  لت�شنيف لل�شور الطبية املاجمورامية110 احمد  عبدالرحمن 
68,000عثمان

ت�شور مقرتح لتدري�ص الرتبية الإ�شامية يف مراحل التعليم العام باململكة العربية 111
ال�شعودية يف �شوء مهارات الت�شال الفعال امل�شتنبطة من القراآن وال�شنة.

عبداهلل  عبدالرحمن 
94,402حممد املالكي

عبدامللك ترجمة كتاب الثقافة الإ�شامية )امل�شتوى الثاين(211 عبدالرحمن 
157,400عبداملغني امن

غالب اآلية لنقل بيانات احلالة ال�شحية  للمر�شى با�شتخدام انرتنت ال�شياء113 عبدالرحمن 
347,600ابراهيم الهدل

دور اجلامعة يف اإك�شاب ال�شباب مهارات الأمن الفكري درا�شة تطبيقية على جامعة اأم 114
القرى

حممد  عبداهلل  عبدالغني 
80,400احلمري احلربي

�شعيد التقريب الف�شل يف ف�شاءات دوال اورلكز بوخرن115 عو�ص  عبداهلل 
122,200الحمري

�شعيد حول النقاط البعيدة يف ف�شاءات اورخلز ميوزيايك116 عو�ص  عبداهلل 
129,000الحمري

مقارنة بن تاثر  كر�شيتن وعقار الفوموتدين  على قرحة املعدة املت�شببة من جراء 117
451,600عبداهلل قليل ردة اخل�شيعقار الندومثاثن يف ذكور اجلرذان البي�شاء امل�شابة بداء ال�شكرى

118
تاأثر النتقال اجلزئي لعقار الكور�شتن عرب اجللد بوا�شطة املوجات فوق ال�شوتية 
والكور�شتن املو�شعي  علي التئام اجلروح العميقة يف اجلرزان امل�شابة بداء ال�شكري 

: درا�شة جتريبية
482,380عبداهلل قليل ردة اخل�شي

427,400عبداهلل قليل ردة اخل�شيالتحليل الظاهري واملدد الدموي للع�شب الق�شبي اخللفي واأهميتهما اجلراحية119

توظيف تقنية خايا الوقود امليكروبية يف الهدم احليوية للملوث الكرو�شن وتوليد 120
الطاقة املتجددة يف وقت واحد

زهر  نا�شر  عبداهلل 
430,000ال�شهري

اللغة 121 درا�شة حالة لطاب  الكتابة:  م�شتوى  على  الذهنية  اخلرائط  اإ�شتخدام  تاأثر 
الإجنليزية لاأغرا�ص اخلا�شة

عمر  الطيب  عبداملجيد 
100,400الطيب

الب�شريات 122 جمال  لتطوير  وا�شتخدامها  مطعمة  نانوية  �شرائح  وتو�شيف  �شنع 
واللكرتونيات

علي  عمر  عبداملجيد 
498,800طيمومي

تاأثر هرمون املياتونن و فيتامن د وفيتامن هـ على م�شتويات احلم�ص النووي 123
الريبوزي الدقيق يف البازما و الأن�شجة للفئران امل�شابة بال�شكري

يحي  احمد  عبداملنعم 
398,600القا�شم
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امن دللة احلركة يف �شعر اخلليفة العبا�شي املرت�شي باهلل124 بدري  عبدالنا�شر 
122,600علي

درا�شة جتريبية على جامعة 125 العربية:  املوؤ�ش�شاتية يف اجلامعات  الرقمية  امل�شتودعات 
ام القرى

حم�شار  عبدالهادي 
124,775عبدالقادر عيدرو�ص

تاريخية 126 درا�شة  العزيز  عبد  امللك  ع�شر  نهاية  حتى  الن�شاأة  منذ  املكى  احلرم  منابر 
ح�شارية

فايز  حممد  عدنان 
106,400احلارثي ال�شريف

فئران 127 على  ومناعية  ن�شيجية  درا�شات  العظام:  ا�شاح  يف  احليوى  الزجاج  ا�شتخدام 
الألبينو

حممد  حامد  ع�شام 
327,000الهدل

فاعلية مثبطات التاآكل املبتكرة والقابلة للذوبان فى املاء فى حملول مماثل للخر�شانة 128
امللوثة بالكلوريد

ال�شافعي  الدين علي  عاء 
356,000حممد

اأك�شدة الكحول الإيثلى على اقطاب الباتن املوجهة كهربيا واملعدلة بالق�شدير فى 129
و�شط حام�شى

ال�شافعي  الدين علي  عاء 
378,600حممد

حت�شر وتقييم تاثر بوليمر نانو الف�شة كم�شاد للميكروبات وا�شع املدى يف النظافة 130
العامة

عاء فتحي حممود حممد 
110,000اجلاب

اإختيار وا�شتخا�ص ال�شمات  اأتوماتيكياً با�شتخدام التعلم العميق لعد الأ�شخا�ص فى 131
ال�شور الثابتة

عبداحلكيم  عاءالدين 
268,700حممد علي

الع�شبية 132 ال�شبكات  با�شتخدام  القيا�شية  بال�شور  املوجودة  املحتويات  ت�شنيف 
ال�شطناعية املنزلقة

عبداحلكيم  عاءالدين 
278,500حممد علي

ت�شلب 133 يف  مر�شية  كم�شببات   3- اجلاكتن  و  اجلاكتن-1  من  كل  دور  درا�شة 
303,400علي ح�شن حممد امنال�شراين

397,400علي ح�شن حممد امندرا�شة تاأثر جزياأت ثانى اك�شيد التيتانيوم املتناهية ال�شغر على ا�شابة القلب134

�شافعي �شمارت كون: تعريف ون�شر ال�شياء الذكيه فى ال�شبكه الطوليه135 عبدالرزاق  عماد 
500,000فلمبان

�شافعي نظام حتليل حركة املرور با�شتخدام تقنيات معاجلة الفيديو136 عبدالرزاق  عماد 
500,000فلمبان

�شافعي موبايل �شايرب الأنظمة الفيزيائية لاجليل القادم خلدمات ال�شيارات137 عبدالرزاق  عماد 
500,000فلمبان
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138
التح�شيل  تنمية  الت�شاركي يف  التعلم اللكرتوين  ا�شرتاتيجيات  ا�شتخدام بع�ص  اأثر 
املعريف ومهارات ت�شميم وانتاج املقررات اللكرتونية لدى عينة من طاب جامعة اأم 

القرى وتفكرهم البتكاري

عبدالعزيز  حممد  عماد 
96,600�شمره

163,200عمرو لطفي �شابر حفنيت�شنيع حوامل ايونات جديدة و اأ�شتخدامها يف التطبيقات التحليلية139

102,800عمرو لطفي �شابر حفنيتقنيات حتليلية خمتلفة و جديدة لتقدير بع�ص الناقات الع�شبية140

106,400عمرو لطفي �شابر حفنيتقدير اأيونات الربومات يف عينات مياه ال�شرب باأ�شتخدام طرق حتليلية خمتلفة141

142
فعالية توعية املر�شى ب�شاأن ال�شتخدام ال�شليم لتقنية ال�شتن�شاق بن املر�شى البالغن 
الذين يعانون من اأمرا�ص ال�شعب الهوائية الن�شدادي اأثناء مو�شم احلج والعمرة لعام 

2015 يف مكة املكرمة باململكة العربية ال�شعودية

عو�ص  احمد  غازي 
48,300باماقو�ص

فاعلية ا�شتخدام الويب كوي�شت يف تنمية التفكر الناقد والتح�شيل لدى طاب كلية 143
495,000غازي �شاح هليل املطريفالرتبية بجامعة اأم القرى

علي جامع القواعد الفقهية والأ�شولية واملقا�شدية للحج والعمرة144 الزبر  الدين  فخر 
172,800الزبر

علي مو�شوعة امل�شائل الفقهية املبنية على القيا�ص145 الزبر  الدين  فخر 
172,200الزبر

علي الآيات القراآنية امل�شتدل ىها على القوعد الأ�شولية - درا�شة تاأ�شيلية نقدية146 الزبر  الدين  فخر 
142,400الزبر

و 147 والب�شرية  الن�شية  امليزات  اىل  ا�شتنادا  املزعجة  اللكرتونية  الر�شائل  عن  الك�شف 
492,200فهد حممد �شعد الدو�شريبا�شتخدام مناذج متييزية / توليدية يف ال�شبكات عالية ال�شرعة

264,800فهد حممد �شعد الدو�شريدمج كابيا لهند�شة الأنظمة مع موديليكا للمحاكات148

لاأنظمة 149 املوثوقية  حتليل  فى  تظهر  التى  ماركوف  لنماذج  الك�شرية  الرتب  درا�شة 
القابلة لاأ�شاح

عبا�ص  عبداحلميد  فهيم 
60,400فراج

با�شتخدام 150 �شبابية  وا�شاح  ف�شل  لها معدلت  والتاحية لنظمة  ال�شاحية  حتليل 
ارقام �شبابية خمتلفة

عبا�ص  عبداحلميد  فهيم 
66,400فراج
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حت�شر وتو�شيف �شل�شله من مرتاكبات الفاناديل مع درا�شة مكثفه كم�شادات لاأورام 151
261,045فواز احمد عامر �شعدال�شرطانيه باحلقن جتاه فئران التجارب

حت�شر وحتديد تركيب بع�ص املرتاكبات الفلزية احادية و ثنائية الأنوية املتجان�شة 152
345,200فواز احمد عامر �شعدالن�شطة بيولوجيا مع بع�ص مركبات ال�شلفا لا�شتخدامات العاجيه

مر�شي ك�شف التزوير الرقمي املكاين-الزماين با�شتخدام مناذج متقدمة للتعلم الآيل153 را�شي  في�شل 
500,000الع�شيمي

تطوير نظام ذكي لإكمال الفيديوهات الرقمية بالعتماد على تقنية الفهر�شة املبنية 154
على املحتوى للمعلومات املرئية

مر�شي  را�شي  في�شل 
498,400الع�شيمي

مر�شي نظام اأمتتة ت�شليل و اإنتاج املوا�شي155 را�شي  في�شل 
500,000الع�شيمي

با�شتعمال 156 التدفئة  و  للتربيد  كهروحراري  نظام  كفائة  حت�شن  و  ت�شنيع  و  ت�شميم 
365,980كمال حممد العاي�ص قدرياخلايا ال�شم�شية

عبدالرحمن حو�شبة �شحابية متنقلة للرعاية ال�شحية للمملكة العربية ال�شعودية157 علي  لوؤي 
171,400طوالبة

فايت طائرة حتكم ذاتيه وتعمل بالطاقه ال�شم�شيه158 حممد  ماجد 
466,000القثامي العتيبي

تقدمي 951 جودة  ل�شمان  البيانات  دمج  مع  اخلدمات  املتعدد  لاإر�شال  جديد  خمطط 
اخلدمة وال�شتخدام الأمثل للموارد عرب ال�شبكات الب�شرية ذات تبديل ت�شمية.

فايت  حممد  ماجد 
113,602القثامي العتيبي

متويل عبداهلل حممد عبد اأنواع خمتلفة من القطاب املعاجلة لتوليد طاقة نظيفة من خايا الوقود160
233,160ال�شيد

تدعيم مهارات القرن احلادي والع�شرين لدي طاب الأق�شام العلمية املعلمن بجامعة 161
100,000حمرم يحي حممد حممداأم القري باململكة العربية ال�شعودية

اململكة 162 فى  العاىل  التعليم  لقطاع  امل�شتدامة  التناف�شية  القدرات  لتدعيم   مقرتح  
العربية ال�شعودية

ب�شر  ابراهيم  حممد 
101,000حممد بن �شمان

العتماد على و�شائل انرتنت الأ�شياء لغرا�ص العاج الطبيعي واللياقة و با�شتخدام 163
499,700حممد احمد  احل�شا�شات وخدمات التعلم الأيل

الجتماعية 164 ال�شبكات  يف  املكونات  متعددة  العربية  للمن�شورات  ال�شعوري  التحليل 
499,900حممد احمد  بادوات البيانات ال�شخم
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التعين الكهروكيميائي املتزامن لرتاكيز اجللوكوز و حم�ص ال�شكوربيك علي اقطاب 165
معدلة باج�شام متناهية ال�شغر

حممد  ا�شماعيل  حممد 
411,600عواد

مركباته 166 و  بالكربيت  للت�شمم  مقاوم  و  النانو  بج�شيمات  معدل  الكرتود  ت�شميم 
لختزال الك�شجن

حممد  ا�شماعيل  حممد 
464,800عواد

من 167 الغربية  املنطقة  يف  ليدن  خام�شة  وعامل  املُن�ٌشط   �شى  بروتن  مقاومة  اإنت�شار 
500,000حممد اطهر حممد بيداراململكة العربية ال�شعودية

168

اإ�شتهداف التغيرات اجلينية يف مر�ص �شرطان القولون وامل�شتقيم من خال درا�شة 
الت�شل�شل  بتحديد  متبوعا  )وينت(  امل�شمى  اخللوي  املوؤ�شر  م�شار  يف  اجليني  التغر 
وذلك  املجال(  هذا  اجلديديف  اجليل  التقنية  )وباإ�شتخدام  اجلينات  لهذة  اجليني 

لتحديد الأمناط املتغرة اجلديدة وال�شائعة يف املر�شى ال�شعودين

500,000حممد اطهر حممد بيدار

اإنت�شار طفرة جن الربوثرومبن )العامل 2(  يف املر�شى الذين يعانون قابلية جتلط 169
500,000حممد اطهر حممد بيدارموٌرثة يف املنطقة الغربية من اململكة العربية ال�شعودية

36,100حممد بقاء علي العاي�صاملخططات با ثنائيات و براأ�ص غر حرج وحيد170

تقييم ال�شحة ال�شخ�شية التى لها عاقة بال�شابة  البكترية بال�شهال و�شط تاميذ 171
310,300حممد بكري حممد عثمانمدار�ص املرحلة البتدائية مبدينة مكة املكرمة, اململكة العربية ال�شعودية

اإعادة توزيع الدخل : درا�شة قيا�شية على عدد من 172 )اأثر التطبيق املوؤ�ش�شي للزكاة يف 
الدول الإ�شامية خال الفرتة )1990-2013م

رم�شان  مهني  بن  حممد 
75,000بن ميمون

درا�شة التاأثر التثبيطي حلم�ص الكافيك فينيثيل ا�شرت على خايا الثدى ال�شرطانية 173
457,600حممد ح�شن علي خمتارحتت تاأثر نق�ص الأك�شجن خارج اجل�شم

املزمن C الإجهاد التاأك�شدي املتوقع لالبومن يف املراحل املختلفة للتليف الكبدى 174
340,000حممد ح�شن علي خمتارفى مر�شى اللتهاب الكبدى

500,000حممد خ�شر حممد نورمن�شة حا�شوبية مفتوحة امل�شدر لدعم ابحاث القران175

تقليدية: 176 غر  ظروف  حتت  احللقة  املتجان�شة  غر  الدوية  لو�شائط  اخ�شر  ت�شييد 
193,000حممد ربيع �شعبان جنيديمقرتح ت�شييدى للجزيئات ذات قيمة بيولوجية

اهلل لغة قبائل تهامة احلجاز177 عطية  ردة  حممد 
297,000العمري
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حممد درا�شة احلركة املرورية على �شارع امل�شجد احلرام مبكة املكرمة178 �شامل  حممد 
81,400با�شبعان

ابراهيم التحقيق يف �شفات وخوا�ص املركبات النانويه الهجينة واملعززة بالألياف179 �شكري  حممد 
409,592ال�شويف

عبدالعزيز تقييم اخل�شائ�ص امل�شاده لالتهاب املحتمله لدواء180 حممد 
500,000ا�شماعيل عفيفي

�شيد ال�شتفادة من تقنية النانو لتح�شن الداء لعقار الدابوك�شتن181 عبدالوهاب  حممد 
489,600ابورحاب

القيا�ص 182 و طريقة  الع�شوائية  قاو�ص  املعممة م�شفوفات  كثرات حدود هرمت  جذور 
74,400حممد عي�شى �شامل بوعلياملتوازنة

ت�شخي�ص الدور الوقائى املتوقع لزيت اكليل اجلبل )الروزمارى( �شد اإعاقات النمو 183
لأجنة وولئد اأمهات الفئران البي�شاء امل�شابة بداء ال�شكري

رم�شان  فوزي  حممد 
274,654ح�شانن

درا�شة 184 بها:  العاملن  اآراء  �شوء  فى  ال�شعودية  اجلامعية  املكتبات  يف  الإداري  الإبداع 
ميدانية

ال�شيد  حممد  حممد 
92,700النجار

�شوقي درا�شة حتليلية للمحتوي العمراين لع�شوائيات مكة املكرمة185 حممد  حممد 
165,400عبدالعليم ابو ليله

�شوقي درا�شة تطبيقات علم النانوتكنولوجى فى جمال العمارة186 حممد  حممد 
141,800عبدالعليم ابو ليله

�شوقي م�شكلة الإ�شكان يف اململكة العربية ال�شعودية بن الإحتياج والإ�شتدامة والهوية187 حممد  حممد 
172,700عبدالعليم ابو ليله

باملنطقة 188 الريا�شية  لاأن�شطة  املمار�شن  حركيا  للمعاقن  ال�شحية  احلالة  بروفيل 
الغربية باململكة العربية ال�شعودية

حممد ن�شيم احمد عبداهلل 
293,000جان

احلمل احلراري غر امل�شتقر ذو النت�شار املزدوج ل�شريان مائع نانوين خال الطبقة 189
اجلدارية للوح مطاطي م�شامي يتمدد اأو ينكم�ص

احمد  �شعد  حممود 
147,900اجلندي

ب�شندي حت�شر بع�ص م�شتقات ال�شلفوناميدات اجلديدة كم�شادات لاأورام ال�شرطانية190 �شيد  حممود 
253,800خليفة

التدخن عند مر�شى ال�شكري يف اململكة العربية ال�شعودية: درا�شة م�شحية عن ن�شبة 191
التدخن ودرا�شة �شريرية عن الدوية امل�شتخدمة للم�شاعدة على القاع عن التدخن

الدين  ع�شام  حممود 
495,600يحيى الرجال
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خواروميات  اأ�شا�شات جروبرن التبادلية وكفاءتها مع   تنفيذها  باأنظمة احلا�شوبيات 192
اجلربية   و بع�ص التطبيقات

احلميد  عبد  م�شطفى 
188,800حممد مهنا

احلميد بع�ص الإ�شكاليات احلا�شوبية  يف املثاليات الإحادية مع بع�ص التطبيقات193 عبد  م�شطفى 
185,200حممد مهنا

احمد املعاجلة الآلية لأ�شـانيد احلديث النبوي ال�شريف بالإعتماد على اخلوارزميات اجلينية194 م�شطفى  معاذ 
65,400جنيب

العملية 195 الرتبية  ملتدربي  التدري�شي  الداء  الف�شول الفرتا�شية يف  ا�شتخدام  فاعلية 
وحت�شيل طابهم

نا�شر  عبداهلل  نا�شر 
483,000ال�شهراين

الأطفال 196 يف  اخلطورة  ذات  التوحد  مر�ص  حلدوث  املرتبطة  اجلينات  م�شاهمة 
ال�شعودين

حامد  عطية  نا�شر 
455,800الهواري

�شالح دور اجلمعيات الأهلية يف متكن املراأة ال�شعودية197 عو�ص  نا�شر 
90,000الزهراين

ا�شتخدام تطبيق الت�شل�شل اجليني لتحديد املتغرات الوراثية امل�شاحبة لزيادة خطر 198
ال�شابة بارتفاع �شغط الدم يف مر�شى مدينة مكة املكرمة

حمزة  م�شطفى  نداء 
475,517بوقري

الطفال 199 لدى  الن�شاط  وفرط  النتباه  نق�ص  لأ�شطراب  وحيويه  جينيه  درا�شه 
ال�شعودين

حمزة  م�شطفى  نداء 
454,573بوقري

408,200نر �شهزاد متيز األليات ال�شمنية لتاأثرات امل�شكنه و امل�شاده لالتهاب  حلبة الربكه200

تطبيق وتقييم فعالية برامج ال�شراف على امل�شادات احليوية يف منطقة مكة املكرمة 201
باململكة العربية ال�شعودية

الدين  وعظ  �شالح  هاين 
201,400فيده

املقطعيه 202 ال�شور  لبناء  املو�شع  كاملان  مر�شح  علي  معتمده  دينامكيه  خوارزميه  بناء 
ملراقبه التدفق متعدد املراحل

عبدالرحمن  وائل 
318,400عبدالرحمن دعب�ص

171,400وجدي فتحي علي القالا�شتقرار اأنظمة التبديل يف ف�شاء هيلرب203

112,000وجدي فتحي علي القالمقاربة جديدة ل�شتقرارالأنظمة املتجان�شة اخلطية يف التحكم204

ت�شميم وحتليل جتاويف نانوية يف البلورات الفوتونية و تطبيقاتها يف معاجلة ال�شوء 205
و الأجهزة احل�شا�شة

العكرمي  بلقا�شم  وليد 
103,600بلحاج
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تقنية متقدمة لقيا�ص الفراج عن املركبات الن�شطة بيولوجيا امل�شتخرجة من نبات 206
498,520وليد ح�شن عبداهلل املالكيمن ف�شيلة التن التابعة لعائلة مرتي�شي يف اجلزيئات البلورية ال�شائلة من مونواولن

494,600وليد ح�شن عبداهلل املالكي�شياغة متناهية ال�شغر لتح�شن التاحة احليوية لعقار الرالوك�شيفن207

208
التاثر الوقائى و العاجى للمادة الفعالة امل�شتخل�شة من الزجنبيل )�شوجول-6( 
�شد اعتال الكلية/القلب الناجت من مر�ص ال�شكري  يف فئران التجارب  التى تعانى 

من ال�شمنة املفرطة
382,220وليد ح�شن عبداهلل املالكي

ح�شن تو�شيف موؤثرات نواة جاو�ص الكمية و تطبيقاتها209 عبداهلل  يا�شن 
159,100الزبيدي

املناعة 210 املتعاي�شن مع فرو�ص نق�ص  اأو�شاط مقدمي الرعاية الطبية جتاه  الو�شمة 
180,900يحيى احمد حممد رجاءالب�شري /الأيدز يف م�شت�شفيات مكة املكرمة

عيد حت�شر وتو�شيف اأنواع جديدة من الزجاج ال�شراميكي للتطبيقات الطبية211 حممد  ي�شري 
401,800م�شطفى

حلمي النمذجة احل�شابية املعرفية  لت�شنيف املفهوم عند الن�شان212 عبداحلميد  يو�شف 
105,550جاها

حلمي بناء  ت�شميم بيزي امثل  للتجارب اخلليطية213 عبداحلميد  يو�شف 
75,400جاها

عثمان حتليل منوذج احلماأة املن�شطة214 ح�شن  احمد 
69,400م�شملي

مو�شات 512 معدن-عازل-اأ�شباه  نوع  من  ال�شم�شية  اخلايا  كفاءة  وحت�شن  ت�شميم 
)MIS( بالعتماد على رقائق ال�شيليكون وال�شيليكون جرمانيوم.

حممد  نائف  احمد 
100,000الحمدي

ال�شتقاقات من النوع 216    Filiform Leibniz )n+1(  يف البعد ذو ال�شتقاق  
الثالث من ال�شنف الول  جلربات

ابراهيم  احمد  احل�شن 
94,000النا�شري

100,000حامت حممد حممد الط�صحت�شر مركبات طبية بطريقة �شديقة للبيئة با�شتخدام حفازات حم�شية �شلبة217

ا�شماعيل املنهج اللغوي يف بيان اعجاز القران الكرمي218 احمد  خالد 
60,800الكوع

تعن 219 و  الربمييدين  م�شتقات  بع�ص  حت�شر  فى  للبيئة  �شديقة  طرق  ا�شتخدام 
100,000رباب �شرف عبداهلل ج�شا�صالن�شاط البيولوجى لها
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الدرا�شات البيووافر لبع�ص العقاقر )امليتفورمن( املوجودة ال�شوق يف اململكة العربية 220
ال�شعودية

عبدالرحيم  �شامل  �شعود 
100,000باوزير

�شباب 221 لدى  اخلاطئة  ال�شتهاكية  ال�شلوكيات  ملواجهة  منهجية  ا�شرتاتيجية  نحو 
96,500عامر �شعيد عامر ال�شهريجامعة اأم القرى

تقنية و اداة برجمية جديدة لكت�شاف حالت ال�شباق واجلمود الناجتة عن الت�شرب 222
100,000عبداهلل عمر حممد بازيف دوائر ال�شرعات امل�شتقلة

ح�شن تقييم �شهولة اخلدمة املقدمة يف انظمة النقل بالقطارات لذوي العاقة الب�شرية223 حممد  علي 
99,800ال�شاعري

درا�شة كفاية تقريب دالة الكثافة املركزية الغر متناظرة و املعتمدة على دوال الكثافة 224
املركزية الن�شف نهائية

�شليم  حممد  فائزة 
100,000اللحياين

احلالة 225 خلايا  الكهرو�شوئية  اخلوا�ص  على  الكهربائية  التو�شيلية  تاأثر  حتقيق 
100,000فهد عبداهلل �شكر الها�شميال�شلبة الكهرولونية

تعريب و تقنين مقايي�ص اخلربات اليجابية لدي طاب جامعة اأم القري با�شتخدام 226
نظرية ال�شتجابة للمفردة

اهلل  رزق  اهلل  رزق  حممد 
100,000املف�شلي الزهراين

الغر 227 الظروف  حتت  الدوية  و�شائط  لت�شنيع  خ�شراء  كطريقة  البليديوم  حفازات 
99,950معتز ها�شم �شليمان مرادتقليديه: تقنيات امكانية الزدواج

درا�شه  ملحتويات  الكيميائيه و الدوائيه لحد النباتات الربيه فى اململكه ه وا�شتغالها 228
73,600منال يحيى حممد �شميحمبا يفيد املجتمع

97,200هاله احمد ح�شن حجازياحللول العدديه ملعادلة النت�شار الك�شريه ف�شائيا يف الو�شط املركب229

ازدواجية اخلوارزميات املركبة جلاو�ص يف الطائرات من غر طيار واملركبات التحت 230
100,000و�شام ح�شن �شالح ال�شبانمائية

231
فاعلية ا�شرتاتيجية مقرتحة قائمة على ا�شتخدام النماذج الإلكرتونية التفاعلية يف 
اأم  املعلمن يف جامعة  العلوم والريا�شيات  العلمي لدي طاب  تنمية مهارات اجلدل 

القرى باململكة العربية ال�شعودية

عطية  مزهر  يحيى 
100,000الزهراين

عبدالرحمن طرق تقريبية حلل معادلة تكاملية خمتلطة غر خطية232 ر�شاد  ازهار 
98,400جان مياة

با�شتخدام 233 وازالتها  والرادون  الثقيله  بالعنا�شر  اجلوفيه   املياه  تلوث  من  التحقق  
398,000امل ال�شيد حممد عليبع�ص انواع البوليمرات  فى حمافظه الليث باململكه
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تقييم املعرفة والوعي و الإجتاه نحو �شرطان عنق الرحم واكت�شافه املبكر  بن الن�شاء 234
يف مكة املكرمة – اململكة العربية ال�شعودية

حممد  حمدي  اينا�ص 
115,400الفلوجي

الف�شاد الداري:درا�شة حالة نظام حوكمة 235 القطاع احلكومي يف مكافحة  دور حوكمة 
القطاع احلكومي يف اململكة العربية ال�شعودية

حممد  خلف  اينا�ص 
5اخلالدي

هيئة 236 اأع�شاء  منظور  من  الأكادميية  باملناهج  الرتقاء  يف  ال�شاملة  اجلودة  اإدارة  دور 
التدري�ص يف جامعة ام القرى

حممد  خلف  اينا�ص 
10اخلالدي

مراجعة ت�شنيفية  لأ�شناف نخيل التمر باململكه العربية ال�شعودية با�شتخدم ال�شفات 237
456,220اإميان احمد كامل قراقي�صاملورفولوجية والبيانات اجلزيئية للثمار والبذور

�شعيد حت�شر وتو�شيف مبلمرات اللياف النانوية كمثبطات جديدة للحماية من التاآكل238 حممد  علي  بدريه 
453,859العلياين اجلحديل

اإ�شتدلل لتوزيع بوا�شون-الأ�شي با�شتخدام بيانات الأخطار املتِممة اخلا�شعة للمراقبة 239
التتابعية من النوع الثاين حتت منوذج الإجهاد التتابعي

�شالح  عبدالرحمن  تهاين 
116,600ابو �شال

ال�شتدلل لنموذج احلياة الأ�شي با�شتخدام املراقبة التتابعية من النوع الأول يف حالة 240
جتارب احلياة ذات التعجيل اجلزئي متدرج اخلطوات

�شالح  عبدالرحمن  تهاين 
116,600ابو �شال

امل�شتحلبات املركبة متناهية ال�شغر للنيكوتينميد: حتقيق اجلودة بالت�شميم لفاعلية 142
اف�شل �شد امليكروبات                                                                                                       

جيهان فتحي عطية ال�شيد 
478,160باطه

تقيم كفاءة كا من املعاجلة ومركبات النانو املخلقة واملعاجلة الكيمائية والحيائية 242
311,600حنان ال�شيد حممد عثمانفى ازاله العنا�شر الثقيلة والكائنات املمر�شه من مياة ال�شرف

243

 CD4( ال�شاذجة  التنظيمية  ;اخلايا  التنظيمية  للخايا  نوعي  حتليل 
الذاكرة  التنظيمية  اخلايا  و   )+ CD25++ CD45RA +Treg
CD4+CD25+++CD45RA-Treg(( يف مر�شى �شرطان الدم احلاد �شغار 

ال�شن

عبداملنعم  حممد  حنان 
471,188حممد ح�شن نور

املعلومات 244 نقل  تاأمن  فى  وتطبيقاته  الزمنى  املركب  التوافق  و  الأ�شا�شية  اخلوا�ص 
لنظام فو�شوي غر خطى مركب جديد

الدين  عاء  حممد  خلود 
192,800ابو النجا

املركبة 245 الفو�شوية  فوق  لاأنظمة  املركب  املوؤجل  الزمنى  للتوافق  واملحاكاة  التحليل 
غر اخلطية  ذات البارمرتات غر املعينة

الدين  عاء  حممد  خلود 
140,600ابو النجا

132,800رباب ف�شل عيدرو�ص البارمعاجلة و حماكاة عددية لنموذج   والأنفلونزا  يف ال�شورة الك�شرية246
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حت�شر مركبات ع�شوية كمنظفات �شناعية لها تطبيقات مميزة كم�شادات للبكرتيا 247
346,000رمي كمال جعفر �شاهوالفطريات والتخل�ص من العنا�شر امللوثة للمياه والرتبة

من�شط 248 كربون  حت�شر  فى  امليكروويف  واأ�شعة  �شوتية  الفوق  ال�شعة  ا�شتخدام 
133,280رمي كمال جعفر �شاهم�شتخرج من ق�شور بع�ص اخل�شروات و الفواكه

نظرية 249 و  ال�شلوليتوين  الرتكيب   : الن�شطة  املجرات  اأنوية  يف  الديناميكي  ال�شلوك 
92,900�شميحة علي ح�شن رعدالفو�شى

زاهر الفكر اللغوي عند ابن فار�ص يف كتابه ال�شاحبي يف فقه اللغة و�شنن العرب يف كامها250 اهلل  عطية  عزيزة 
169,800ال�شنربي

عبداملجيد درا�شة اخل�شائ�ص ال�شوئية والرتكيبية لاألياف البوملرية احليوية251 معو�ص  عفاف 
187,000علي

بروفيل الثاث ابعاد ل اخل�شائ�ص ال�شوئية والرتكيبية والهند�شية لالياف البويل 252
برولن(( ذات ت�شوة الرقبة

عبداملجيد  معو�ص  عفاف 
151,300علي

يف 352 متو�شط  الأول  ال�شف  طالبات  لدى  التعلم  �شعوبات  عن  للك�شف  م�شحية  درا�شة 
) LDES-R2(  مدينة مكة املكرمة با�شتخدام مقيا�ص تقييم �شعوبات التعلم

حمدان  حممود  عواطف 
101,800ال�شديفات

ت�شميم وحت�شر والن�شاط البيولوجى مل�شتقات البينزو�شيربون اجلديدة كم�شادات 254
500,000غاده �شالح �شالح م�شارطلل�شرطان

حت�شر وتو�شيف �شبغات غر متجان�شة احللقة وا�شتخدامها فى املجالت الطبية 255
166,400فاطمة علي حممد عليوال�شناعية

التحلل احليوى لل�شبغات الن�شجية املتبقية فى حمام ال�شباغة با�شتخدام الفطريات 256
177,900فاطمة علي حممد عليوالبكرتيا لاعادة ا�شتخدام املياة الناجتة من ال�شباغة  مرة اخرى

257
ال�شوتى  ال�شوئى  احلفز  و  ال�شوئى  باحلفز  الهيدروجن  لنتاج  مقارنه  درا�شه 
ال�شوء  التيتانيوم( حتت  اأك�شيد  ثانى  ال�شيانن-  �شبغات  با�شتخدام )مرتاكبات من 

املرئى

عبدالرحمن  �شعيد  ليلى 
244,200املزروعي

اللهيبي �شهادة اآباء الكني�شة الن�شرانية على حتريف الكتاب املقد�ص258 باين  بنيان  مرمي 
167,800احلربي

�شعود عائلة معممة لتوزيعات الدالة الهند�شية الزائدة259 م�شعود  م�شاعل 
270,000ال�شبحي احلربي

�شعود توزيع وايبل املتعدد اجلديد مع التطبيقات260 م�شعود  م�شاعل 
230,000ال�شبحي احلربي
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�شعود خطة املعاينة جمزوؤة الزمن لتوزيع معكو�ص كومارا�شوامي-وايبل261 م�شعود  م�شاعل 
320,000ال�شبحي احلربي

262
من  البيوديزل  لنتاج  جديدة  نانوية  �شطحي  ن�شاط  ذات  ومواد  حمفزات   حت�شير 
حيوي  كرابط   �شي�شتن  ال�شتيل  ا�شتخدام  مع  املزنخ  و  قبل  من  امل�شتخدم  الزيت 

للتقليل من لزوجة املنتج وزيادة  قوة ف�شلة

خ�شري  حممد  منال 
447,200عبداجلليل

ل�شتخدامها 263 النانونية  ال�شطحي  الن�شاط  ذات  املركبات  بع�ص  وت�شييد  ت�شميم 
كعقاقر م�شادة ملر�ص ال�شكري

خ�شري  حممد  منال 
449,600عبداجلليل

وا�شتخدامها 264 ال�شطحي  الن�شاط  النانويةذات  املركبات  بع�ص  وحت�شر  ت�شميم  
كم�شادات لاأورام ال�شرطانية

خ�شري  حممد  منال 
448,000عبداجلليل

93مها عبدالرحمن احمد نتوالديانة اجلينية وموقف الإ�شام منها265

من 266 م�شتخل�شه  حفزى  ن�شاط  ذات  جديده  مرتاكبات  ل�شل�شله  وتو�شيف  حت�شر 
م�شتقات الثيوكربوهيدرازيد

املتويل  حممود  ن�شوه 
170,190حممد

الأنتقاليه مع 267 العنا�شر  درا�شات تركيبية وحفزيه وبيولوجية  علي بع�ص مرتاكبات 
بع�ص م�شتقات 2-امينوميثيل البنزميدازول

حممد  حامد  نعيمة 
421,050ياركندي

يف 268 وتاأثرها  داكتيليفرا  الفونك�ص  ثمر  من  النانوكيميائيه  امل�شتخل�شات  درا�شة 
معاجلة تليف الكبد

امن  عبداحلميد  نهله 
384,800حممد ايوب

امن مرهم جديد واعد لأمرا�ص التهاب اجللد من بذور اجلزر269 عبداحلميد  نهله 
445,400حممد ايوب

املر�شى 270 يف  منذره  كعوامل  النووى   الريوبو�شى  احلم�ص  ميكرو  ا�شتخدام  منطية 
ال�شعودين امل�شابن بالتهاب املفا�شل الروماتويد

نيفن �شاح الدين حممد 
443,038�شعودي حممد �شعودي

ابراهيم �شياغه منوذج عاقه ارتباط لتقدير الن�شاط ال�شعاعى فى الهواء271 عبداملطلب  هالة 
236,000عمر

تعزيز جودة احلياة العملية للممر�شن واملمر�شات يف مراكز الرعاية ال�شحية الولية 272
95,000هاله يحيى ال�شيد عليمبكة املكرمة

التمري�ص 273 كليات  طالبات  وممار�شات  والتزام  معلومات  على  ار�شادية  تعليمات  تاأثر 
101,200هاله يحيى ال�شيد عليوالطب جتاه الإ�شابة  بالوخز بالإبر بجامعة ام القري

حممد ت�شييد م�شتقات للثيوهيدنتوين ودرا�شة الن�شاط البيولوجي لها274 عبدالهادي  هبة 
448,600عبدالهادي
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ح�شن ترجمات معاين اآيات الطاق واخللع يف القراآن الكرمي درا�شة بغية تف�شرية موازنه275 حممد  هنادي 
167,600بحري

ح�شن �شردية مكة يف رواية طوق احلمام لرجاء عامل درا�شة نقدية لتعددية الأ�شوات276 حممد  هنادي 
146,000بحري

277
ملائع  وانتقال احلرارة  ال�شرعة واحلرارة على تدفق  ال�شروط احلدية لنزلق  تاأثر 
مائي يحتوي على ج�شيمات مبقيا�ص النانو من مادتي النحا�ص والتيتانيوم يف وجود 

جمال مغناطي�شي
107,000هند خلف مفنت اجلعيد

الكربونية 278 النانو  باأنابيب  حول تدفق وانتقال احلرارة لطبقة جداريه للدم املحقون 
108,500هند خلف مفنت اجلعيدوتطبيقاتها: التاأثر امل�شبوط ل�شرط انزلق ال�شرعة من الرتبة الثانية

احلرجة 279 احلالت  ذوي  املر�شي  يف  المل  ومعاجلة  لتقييم  �شلوكي  مقيا�ص  اإ�شتخدام 
الغر قادرين علي التعبر لفظيا

عبداحلميد  ابراهيم  هيام 
153,700ع�شفور

عبداحلميد تنمية مهارات التفكر ال�شريرية لدى طلبة التمري�ص ال�شعودي280 ابراهيم  هيام 
124,100ع�شفور

التمري�ص 281 ممار�شات  لتطبيق  واإ�شتعدادهم  ال�شعودي  التمري�ص  طاب  معتقدات 
القائم على الدليل

عبداحلميد  ابراهيم  هيام 
150,200ع�شفور

194,400هيفاء ح�شن علي حجازيدرا�شة التاأثر البيولوجي لق�شور بع�ص املوالح علي ذكور الفئران امل�شابة بال�شكر282

197,700هيفاء عثمان عبا�ص فدامن اإ�شكالّيات الّتاأويل يف اخلطاب الّدينّي382

193,200هيفاء عثمان عبا�ص فدامواقع الباغة على ال�ّشبكة الإلكرتونّية - تاأ�شيل وتقييم284

79,513,412جمموع امليزانيات
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د .  تقرير شامل حول الدعم 
والمساندة في تقديم 

المقترح بحثي
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239 بيان حول برنامج ور�ص العمل املقدمة من خال وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية يف اأول دورة 
تطلقها عمادة البحث العلمي يف الفرتة ما بن 1436/7/8هـ 8-/1436/8هـ 

الفئة امل�شتهدفة: تقدمي:تاريخ انعقادها:مكان انعقادها:عنوان الور�شة:

 التعريف عن عمادة 
 الثننالعابدية + الزاهرالبحث العلمي

20/4/14336

د. في�شل عاف
د. عبد اهلل باز

د. با�شم الكاظمي
د. عبد الرحمن 

الأهدل

متزامن
اأع�شاء وع�شوات هيئة 

التدري�ص

ور�شة التجريب 
املبدئي لنظام املنح 

البحثية
الأربعاءالزاهر

20/5/1436
د. عبد اهلل باز

املدرباتد. با�شم الكاظمي

 اللقاء التعريفي 
للم�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها

الزاهر
الأحد

30/6/1436

د. في�شل العاف
 د. عبد اهلل باز

د. با�شم الكاظمي 
د.نعيمة ياركندي
  د.هنادي كتوعة
  د. نورة فاروقي

 عميدة الدرا�شات 
اجلامعية,

وكيات الدرا�شات 
العليا + وكيات 

الكليات + وكيات 
الأق�شام+ مفتوحة 

للجميع من ع�شوات 
هيئة التدري�ص + 
طالبات الدرا�شات 

العليا

التعريف باملنح 
الداخلية والتدريب 
علي اآليات التقدمي 

عليها

يوم الأربعاء  عمادة البحث العلمي
 3-7-1436هـ

د. با�شم الكاظمي 
 د. علي اأمن 

د. هنادي كتوعه 
د. نوره فاروقي

مدرب ومدربة من 
كل كلية من كليات 

اجلامعة

امل�شار ال�شرتاتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها+كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

 مقر العزيزية
 الأ�شبوع 14

الأربعاء
10/7/1436

 د.هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي 

ع�شوات هيئة 
التدري�ص



امل�شار ال�شرتاتيجي 240
لعمادة البحث العلمي 

وبراجمها+كيفية 
التقدمي للمنح 

الداخلية

 الزاهر
 الأ�شبوع 14

اخلمي�ص
11/7/1436

 د.نوره فاروقي 
د.هنادي كتوعة

د.با�شم الكاظمي
د.علي اأمن

 مفتوح جلميع 
ع�شوات هيئة 

التدري�ص

التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها

ق�شم الكيمياء بكلية 
العلوم التطبيقية

يوم الأحد
من�شوبي ومن�شوبات د. علي اأمن 14-7-1436هـ

الكلية

التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها

م�شرح معهد 
البحوث والدرا�شات 

ال�شت�شارية

يوم الإثنن
 15-7-1436هـ

د. با�شم الكاظمي 
 د. علي اأمن 

اأع�شاء هيئة التدري�ص 
باجلامعة

التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها

قاعة جمل�ص 
الكلية بكلية العلوم 

التطبيقية

يوم الأربعاء
من�شوبي ومن�شوبات  د. علي اأمن 24-7-1436هـ

الكلية

التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها

الأويل11 �شباحاً: 
حما�شرة عاّمة 

على م�شرح الكّلّية 
اجلامعّية 

الثانية 2 ظهراً: 
ور�شة عمٍل دعم فّنّي 

مبعمل احلا�شب بكّلّية 
احلا�شب الآيّل

يوم الأربعاء
من�شوبي ومن�شوبات  د. علي اأمن 2 8--1436هـ

الكلية

التعريف باملنح 
الداخلية واآليات 

التقدمي عليها
يوم اخلمي�صكلية الطب

 3-8-1436هـ
 د. حممد خمتار د. 

علي اأمن
من�شوبي ومن�شوبات 

الكلية
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امل�شاندة يف تقدمي 
مقرتح بحثي

لأع�شاء هيئة 
التدري�ص: 

مبنى معهد 
البحوث والدرا�شات 
ال�شت�شارية – الدور 

الأر�شي
ع�شوات هيئة 

التدري�ص: 
- يوم الأحد والثنن 
يف مبنى هاء معمل 2.

-  يوم الثاثاء يف 
قاعة الجتماعات 

لعمادة القبول 
والت�شجيل يف مبنى د 

الدور الثالث.

من يوم الأحد 8/6/ 
يوم  اىل  1436هـ 

الثاثاء 8/8/ 
1436هـ

د. با�شم الكاظمي 
 د. علي اأمن 
د. ه�شام عرابي

د. هنادي كتوعه 
د. نوره فاروقي

ما يفوق اخلم�شن من 
من�شوبي اجلامعة

امل�شرف علي الربنامج 
 �كيل عمادة البحث العلمي للمنح �امل�شاريع البحثية

د. با�شم الكاظمي
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تقرير دورة تدريبية للمدربين، بكليات الجامعة المختلفة
» التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها »

�شمن اأن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية, واآلياتها يف اجلامعة, ومن مبداأ عقد ال�شراكات مع الكليات 
العلمي  البحث  قامت عمادة  فقد  الكليات؛  العلمي يف  البحث  ثقافة  ن�شر  باأدوار  تقوم  لت�شكيل فرق عمل متميزة  املختلفة؛ 
بعقد ور�شة عمل حتت عنوان« التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليها« يوم الأربعاء املوافق 3-7-1436هـ للمدربن, 
وكيل  �شعادة  الطاب  �شطر  الور�شة يف  قدم  وقد  ب�شكل متزامن,  املتميزين  التدري�ص  اأع�شاء, وع�شوات هيئة  واملدربات من 
كما  اأمن,  علي  د.  الداخلية   املنح  على  امل�شرف  و�شعادة  الكاظمي,  با�شم  د.  البحثية  وامل�شاريع  للمنح  العلمي  البحث  عمادة 
قدمت الور�شة ل�شطر الطالبات �شعادة امل�شرفة على املنح الداخلية د. هنادي كتوعه, وت�شمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن 
برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ص 

التقدميي لور�شة العمل يرجى الطاع على الرابط التايل:                
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256

ويف نهاية الور�شة اأجاب �شعادة املحا�شرين على اأ�شئلة وا�شتف�شارات احلا�شرين واحلا�شرات, واختتمت الور�شة بحمد اهلل 
وال�شاة على ر�شوله الكرمي.

بيانات �ر�شة العمل

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثيةتنظيم:

التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليهاعنوان الور�شة:

عمادة البحث العلميمكان انعقادها:

يوم الأربعاء املوافق 3-7-1436هـتاريخ انعقادها:

مقدم الور�شة:

�شعادة/ د. با�شم الكاظمي, 
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية. 

و�شعادة / د. علي اأمن,
 امل�شرف على املنح الداخلية

كما قدمت الور�شة ل�شطر الطالبات �شعادة/  د. هنادي 
كتوعه امل�شرفة على املنح الداخلية

اجلامعة عدد احل�شور: ومن�شوبات  من�شوبي  من   29

التقييم
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تقرير دورة تدريبية بعمادة البحث العلمي 

" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "
�شمن اأن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية, واآلياتها يف اجلامعة, ومن مبداأ عقد ال�شراكات مع الكليات 
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم باأدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد 
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليها" يوم الأربعاء 24-7-1436هـ وذلك بالتعاون مع ق�شم 
الريا�شيات بكلية العلوم التطبيقية وقد ح�شر الور�شة جمموعة متميزة من اأع�شاء, وع�شوات هيئة التدري�ص بالكلية, حيث 
نقلت الور�شة ايل فرعي اجلامعة بالعزيزية والزاهر, وقد قدم الور�شة �شعادة امل�شرف على املنح الداخلية د. علي ح�شن حممد 
اأمن, وت�شمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب 

البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ص التقدميي لور�شة العمل يرجى الطاع على الرابط التايل:                     
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256 

  
اأ�شئلة وا�شتف�شارات احلا�شرين واحلا�شرات, فيما �شكر �شعادة الدكتور يو�شف  ويف نهاية الور�شة اأجاب �شعادة املحا�شر على 
للور�شة,  والتقدمي  الإعداد  يف  املبذولة  جهوده  على  اأمن  حممد  ح�شن  علي  الدكتور  �شعادة  الريا�شيات  ق�شم  رئي�ص  جاها 

واختتم �شعادته الور�شة بحمد اهلل وال�شاة على ر�شوله الكرمي.

بيانات �ر�شة العمل

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثيةتنظيم:

التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليهاعنوان الور�شة:

م�شرح معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شاريةمكان انعقادها:

يوم الإثنن 15-7-1436هـتاريخ انعقادها:

�شعادة الدكتور/ علي ح�شن حممد اأمنمقدم الور�شة:
   امل�شرف على املنح الداخلية

اجلامعة عدد احل�شور: من�شوبي  من   50

التقييم



244
تقرير دورة تدريبية بكلية العلوم التطبيقية

" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "
�شمن اأن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية, واآلياتها يف اجلامعة, ومن مبداأ عقد ال�شراكات مع �شمن 
الكليات  مع  ال�شراكات  عقد  مبداأ  ومن  اجلامعة,  يف  واآلياتها  العلمية,  الأبحاث  ثقافة  لن�شر  العلمي  البحث  عمادة  اأن�شطة 
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم باأدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد 
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليها" يوم الأربعاء 24-7-1436هـ وذلك بالتعاون مع ق�شم 
الريا�شيات بكلية العلوم التطبيقية وقد ح�شر الور�شة جمموعة متميزة من اأع�شاء, وع�شوات هيئة التدري�ص بالكلية, حيث 
نقلت الور�شة ايل فرعي اجلامعة بالعزيزية والزاهر, وقد قدم الور�شة �شعادة امل�شرف على املنح الداخلية د. علي ح�شن حممد 
اأمن, وت�شمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب 

البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ص التقدميي لور�شة العمل يرجى الطاع على الرابط التايل:               
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256       

  
اأ�شئلة وا�شتف�شارات احلا�شرين واحلا�شرات, فيما �شكر �شعادة الدكتور يو�شف  ويف نهاية الور�شة اأجاب �شعادة املحا�شر على 
للور�شة,  والتقدمي  الإعداد  يف  املبذولة  جهوده  على  اأمن  حممد  ح�شن  علي  الدكتور  �شعادة  الريا�شيات  ق�شم  رئي�ص  جاها 

واختتم �شعادته الور�شة بحمد اهلل وال�شاة على ر�شوله الكرمي.

بيانات �ر�شة العمل

عمادة البحث العلمي وق�شم الريا�شيات بكلية العلوم التطبيقيةتنظيم:

التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليهاعنوان الور�شة:

قاعة جمل�ص الكلية بكلية العلوم التطبيقيةمكان انعقادها:

يوم الأربعاء 24-7-1436هـتاريخ انعقادها:

�شعادة الدكتور/ علي ح�شن حممد اأمنمقدم الور�شة:
امل�شرف على املنح الداخلية

الكلية عدد احل�شور: ومن�شوبات  من�شوبي  من   34

التقييم



245 تقرير ورشة عمٍل للتّعريف ببرنامج المنح الّداخليّة وآليّات مْنحها 
في فرع الجامعة بالقنفذة« 

» التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها »
عقدت عمادة البحث العلمّي ور�شة عمٍل اليوم الأربعاء 2 �شعبان 1436 هـ بفرع اجلامعة بالقنفذة يف �شياق ن�شر ثقافة البحث 
العلمّي املوؤ�ّش�شّي ؛ لتعريف اأع�شاء هيئة الّتدري�ص بُفَر�ص البحث املتاحة للجامعة يف حقول البحث العلمّي املختلفة ؛ لتنفيذ 
خّطة العمادة ال�شرتاتيجية لإجراء البحوث الّنوعّية اّلتي ت�شُل اجلامعة باملجتمع على الوجه اّلذي يحّقق مقا�شد اجلامعة 
من البحوث العلمّية كّماً ونوعاً . تاأتي هذه الور�شة ا�شتجابًة لطلب عميد كّلّيتي الهند�شة واحلا�شب الآيّل بالقنفذة د. يا�شن 
بيدّي و�شمن اأن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية, واآلياتها يف اجلامعة, ومن مبداأ عقد ال�شراكات  الزُّ
مع الكليات املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم باأدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث 
العلمي بعقد ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليها" وقد ح�شر الور�شة جمموعة متميزة 

من اأع�شاء, هيئة التدري�ص بالفرع, حيث متت علي فرتتن: 
الأويل11 �شباحاً: حما�شرة عاّمة على م�شرح الكّلّية اجلامعّية 

 
الثانية 2 ظهراً: ور�شة عمٍل دعم فّنّي مبعمل احلا�شب بكّلّية احلا�شب الآيّل

عن  وافياً  �شرحا  العمل  ور�شة  وت�شمنت  اأمن,  علي ح�شن حممد  د.  الداخلية  املنح  على  امل�شرف  �شعادة  الور�شة  قدم  وقد   ,
برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ص 

التقدميي لور�شة العمل يرجى الطاع على الرابط التايل:                
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256    

كّلّيتي  عميد  �شعادة  �شكر  فيما  واحلا�شرات,  احلا�شرين  وا�شتف�شارات  اأ�شئلة  على  املحا�شر  �شعادة  اأجاب  الور�شة  نهاية  ويف 
بيدّي, �شعادة الدكتور علي ح�شن حممد اأمن على جهوده املبذولة يف الإعداد  الهند�شة واحلا�شب الآيّل بالقنفذة د. يا�شن الزُّ

والتقدمي للور�شة, واختتم �شعادته الور�شة بحمد اهلل وال�شاة على ر�شوله الكرمي.



بيانات �ر�شة العمل246

عمادة البحث العلمي وكّلّيتي الهند�شة واحلا�شب الآيّل بالقنفذةتنظيم:

التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليهاعنوان الور�شة:

مكان انعقادها:
الأوىل11 �شباحاً: حما�شرة عاّمة على م�شرح الكّلّية اجلامعّية
الثانية 2 ظهراً: ور�شة عمٍل دعم فّنّي مبعمل احلا�شب بكّلّية 

احلا�شب الآيّل
يوم الأربعاء 2 8--1436هـتاريخ انعقادها:

مقدم الور�شة:
�شعادة الدكتور/ علي ح�شن حممد اأمن

امل�شرف على املنح الداخلية

الفرع عدد احل�شور: من�شوبي  من   65

التقييم

حما�شرة عاّمة على م�شرح الكّلّية اجلامعّية                                    ور�شة عمٍل دعم فّنّي مبعمل احلا�شب بكّلّية احلا�شب الآيّل



247
تقرير دورة تدريبية بكلية الطب
" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "

�شمن اأن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية, واآلياتها يف اجلامعة, ومن مبداأ عقد ال�شراكات مع الكليات 
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم باأدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد 
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليها" يوم اخلمي�ص 3-8-1436هـ وذلك بالتعاون مع كلية 
الطب وقد ح�شر الور�شة جمموعة متميزة من اأع�شاء, وع�شوات هيئة التدري�ص بالكلية, وقد قدم الور�شة �شعادة الدكتور/ 
حممد بن ح�شن خمتار وكيل العمادة لل�شوؤون الإدارية ومدير مركز العلوم الطبية و�شعادة امل�شرف على املنح الداخلية د. علي 
ح�شن حممد اأمن, وت�شمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية 

وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ص التقدميي لور�شة العمل يرجى الطاع على الرابط التايل:      

http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256                

الدكتور �شمر  اأ�شئلة وا�شتف�شارات احلا�شرين واحلا�شرات, فيما �شكر �شعادة  اأجاب �شعادة املحا�شر على  الور�شة  ويف نهاية 
والتقدمي  الإعداد  يف  املبذولة  جهوده  على  اأمن  حممد  ح�شن  علي  الدكتور  �شعادة  الكلية,  وكيل  فطاين  نور  حممد  ح�شن 

للور�شة, واختتم �شعادته الور�شة بحمد اهلل وال�شاة على ر�شوله الكرمي.

بيانات �ر�شة العمل

عمادة البحث العلمي وكلية الطبتنظيم:

التعريف باملنح الداخلية واآليات التقدمي عليهاعنوان الور�شة:

كلية الطبمكان انعقادها:

يوم اخلمي�ص 3-8-1436هـتاريخ انعقادها:

مقدم الور�شة:

�شعادة الدكتور/ حممد بن ح�شن خمتار
وكيل العمادة لل�شوؤون الإدارية ومدير مركز العلوم الطبية

�شعادة الدكتور/ علي ح�شن حممد اأمن
                                  امل�شرف على املنح الداخلية

الكلية عدد احل�شور: ومن�شوبات  من�شوبي  من   31

التقييم



248
تقرير دورة تدريبية بعمادة البحث العلمي 

" المساندة في تقديم مقترح بحثي "
حر�شا من عمادة البحث العلمي على ت�شجيع الباحثن والباحثات لاندماج يف الن�شاط البحثي ب�شوره فعاله وتذليل اي 
عقبات للتقدمي على برامج املنح الداخلية للدورة احلالية فقد قامت العمادة بتقدمي خدمة » امل�شاندة يف تقدمي مقرتح بحثي 
التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  ل�شتقبال  جمهز  حا�شوبي  معمل  بتوفر  وذلك  متزامن  ب�شكل  التدري�ص  هيئة  وع�شوات  لأع�شاء   »
اأن هذه اخلدمة �شملت كل من  الراغبن يف ت�شليم مقرتحاتهم البحثية والجابة على ا�شتف�شاراتهم ب�شورة مبا�شرة.حيث 
اآليات التقدمي وال�شروط واللوائح اخلا�شة بالربامج املقدمة ا�شافة اىل الباحثن والباحثات الذين  ا�شتف�شارات عن  لديه 
ل تتوفر لديهم حا�شبات �شخ�شيه او لديهم �شعوبة يف التعامل مع النظمة الإلكرتونية. مت تقدمي اخلدمة لأع�شاء هيئة 

التدري�ص: حتت اإ�شراف كل من الدكتور/ با�شم الكاظمي 
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية و

الدكتور/ علي اأمن 
امل�شرف على املنح الداخلية و

الدكتور/ ه�شام عرابي

 المشرف على المنح الخارجية.
ومت تقدمي اخلدمة لع�شوات هيئة التدري�ص: حتت اإ�شراف كل من 

الدكتورة/ هنادي كتوعه 
امل�شرفة على املنح الداخلية و

الدكتورة/ نوره فاروقي
 امل�شرفة على الدعم الفني والتقني للمنح الداخلية وبالتعاون مع مدربات الكليات.

وقد بداأت العمادة بتوفر هذه اخلدمة ابتداء من يوم الأحد 8/6/ 1436هـ اىل يوم الثاثاء 8/ 8/ 1436هـ من ال�شاعة 
التدري�ص. هيئة  لع�شوات  ظهراً   1:30 اىل  �شباحا   9 ومن  التدري�ص,  هيئة  لأع�شاء  ع�شراً   4 اىل  �شباحاً   9

املوقع: لأع�شاء هيئة التدري�ص: مبنى معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية – الدور الأر�شي
ع�شوات هيئة التدري�ص: -يوم الأحد والإثنن يف مبنى هاء معمل 2.

-  يوم الثاثاء يف قاعة الجتماعات لعمادة القبول والت�شجيل يف مبنى د الدور الثالث.



249
بيانات �ر�شة العمل

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثيةتنظيم:

امل�شاندة يف تقدمي مقرتح بحثيعنوان الور�شة:

مكان انعقادها:

لأع�شاء هيئة التدري�ص: 
مبنى معهد البحوث والدرا�شات ال�شت�شارية – الدور 

الأر�شي
ع�شوات هيئة التدري�ص: 

- يوم الأحد والإثنن يف مبنى هاء معمل 2.
-  يوم الثاثاء يف قاعة الجتماعات لعمادة القبول 

والت�شجيل يف مبنى د الدور الثالث.

من يوم الأحد 8/6/ 1436هـ اىل يوم الثاثاء 8/ 8/ تاريخ انعقادها:
1436هـ

مقدم الور�شة:

الدكتور/ با�شم الكاظمي 
الدكتور/ علي اأمن 

الدكتور/ ه�شام عرابي
 الدكتورة/ هنادي كتوعه 

الدكتورة/ نوره فاروقي

ما يفوق اخلم�شن من من�شوبي اجلامعة عدد احل�شور:

التقييم
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ه� .  مشاريع اإلدارة العامة لمنح البحوث 
بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

للباحثين والباحثات عام 1434



252



253
 

م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية للباحثني �الباحثات عام ١٤٣٤

رقم 
الباحثون ا�شم الباحثامل�شروع 

التخ�ش�ص العنوان العربيامل�شاركون
الدقيق

حالة 
البحث

امليزانية 
املطلوبة 

امليزانية 
نوع الكليةاملعتمدة

امل�شروع

اأ ت
 21-34-

عبدالرحمن 
�شعد عبداهلل 
ال�شعيدي  

ع�شام جميل 
يحي اليماين

تو�شيف درا�شة 
امل�شت�شدات وامل�شتحثات 

املناعية مل�شببات 
العدوى املعوية بتقنية 

الربوتيومك 

اأحياء اأحياء 
مت 

التنازل 
عنه 

 العلوم 11580001594047
كبرالتطبيقية

اأ ت
 44-34-

نا�شر عطية 
حامد 

الهوارى  

حممد طاهر 
حممد علي 

طيب
نداء م�شطفى 
حمزة بوقري

م�شاهمة اجلينات 
املرتبطة حلدوث مر�ص 

التوحد الع�شبي ذات 
اخلطورة يف الأطفال 

ال�شعودين 

كبر الطب 19640001964000جاروراثة طب  

اأ ت
 86-34-

اأ�شامة 
عدنان 
حممد 

كن�شارة  

با�شم عمرو 
اأحمد رفعت

�شلطان �شعيد 
حممد بغدادي
عادل جال 

اأحمد ال�شيمي
فرا�ص �شلطان 
ابراهيم العزة

درا�شة تطويرية متعلقة 
باأ�شباب ن�شوء ومعاجلة 
مر�ص تكي�ص املبي�شن 
يف الفتيات وال�شيدات 

ال�شعوديات: تاأثر 
م�شتويات فيتامن 
د والآديبوكين�ص 

والفول�شتاتن والقيمة 
العاجية لفيتامن د يف 

هذا املر�ص 

20000001408000جارن�شاء وولدة طب  
 العلوم 
الطبية 

التطبيقية 
كبر

اأ ت
-34-
 335

عماد 
عبدالرزاق 

�شافعى 
فلمبان  

عادل اأجمد 
ا�شرف �شيخ

بروتوكات ذات كفاءه 
طاقة عالية لل�شبكات 

احل�شا�شة الرائية

احلا�شب 
الآيل

علوم و 
هند�شة 
احلا�شب 

الآىل 

احلا�شب 2000000959300جار
كبرالآيل

م �ص
 57-34-

حمدي 
حممود 
حممد 
يو�شف  

ابراهيم 
عطيت اهلل 

عبا�ص

املرونة احلرارية ذات 
الرتب الك�شرية ملواد 

مرنة ذات معامل تو�شيل 
حراري متغر 

هند�شة هند�شة  
5600056000منجزميكانيكية 

الهند�شة 
و العمارة 

الإ�شامية 
�شغر

م �ص
 95-34-

خالد 
�شليمان 

خليل خرو  

رو�شة حممد 
عكا�شة
�شالح 

عبداملجيد 
اأحمد

ت�شميم بوليمرات جديدة 
للنوربورنن مت�شلة 

مبجموعات كروموفرية 
و درا�شة خوا�شها 

ال�شوئية  

علوم 
 العلوم  200000154600جاركيمياء اأ�شا�ص  

�شغرالتطبيقية   
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م �ص
 67-34-

�شفوت 
�شاح الدين 
اأحمد جرب  

تركي 
عبدالكرمي 
حبيب اهلل

ع�شام 
عبداحلليم 

ابراهيم
حممد 

عبدالغفار 
الب�شطوي�شي

ا�شتخدام التحليات 
اجليومورفولوجية 

والرتكيبية 
واجليوفيزيائية يف 
حتديد اأماكن ذات 
الحتمالية العالية 

لوجود املياه اجلوفية 
مبنطقة وادي ال�شويلة, 

�شمال مدينة جّده. 

191500151000جارجيولوجيا  جيولوجيا  

معهد 
خادم 

احلرمن 
ال�شريفن 
لأبحاث 

احلج 
والعمرة  

�شغر

 م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية لطالب الدرا�شات العليا عام ١٤٣٤ 

رقم 
الباحثون ا�شم الباحثامل�شروع 

 التخ�ش�ص العنوان العربيامل�شاركون
العام 

التخ�ش�ص 
الدقيق

حالة 
البحث

امليزانية 
املطلوبة 

امليزانية 
نوع الكليةاملعتمدة

امل�شروع

اأ ط
 19-43

وائل زين 
العابدين 

اأحمد النجار  

�شحتة ح�شنى 
ح�شن 

)م�شرف(

روؤى ت�شكيلية م�شتحدثة 
من البيئة املحلية 

ال�شعودية با�شتخدام 
التقنيات الفوتوغرافية 
املعا�شرة كمدخل لإثراء 
جمال التعبر باللون يف 

الرتبية الفنية 

علوم 
9200047000منجزاآداب اإن�شانية  

كلية 
الرتبية 
الفنية 

درا�شات

اأ ط
 80-43

اأ�شماء اأحمد 
حممد 

العريفي  

عبد اللطيف 
حممد 

�شاح الدين 
)م�شرف(

ت�شنيع مركبات حلقية 
غر متجان�شة حمتوية 
على الإندول م�شابهة 

ملركب املريدينن و درا�شة 
ن�شاطها البيولوجى �شد 

الأورام ال�شرطانية 

علوم 
 العلوم  10000055000جاركيمياء اأ�شا�ص  

درا�شاتالتطبيقية   

اأ ط
 261-43

اأ�شواق علي 
عبدالقادر 
باحارث  

حممد 
ربيع �شعبان 

)م�شرف(

ت�شييد حلقيات غر 
متجان�شة احادية و 

متكاثفة  

علوم 
 العلوم  10000059500جاركيمياء اأ�شا�ص  

درا�شاتالتطبيقية   
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م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية للباحثني �الباحثات عام ١٤٣٥

رقم 
الباحثون ا�شم الباحثامل�شروع 

 التخ�ش�ص العنوان العربيامل�شاركون
العام 

التخ�ش�ص 
الدقيق

حالة 
البحث

امليزانية 
املطلوبة 

امليزانية 
نوع الكليةاملعتمدة

امل�شروع

اأ ت-35-
 57

وردة عبداهلل 
حممد 

الأ�شمري  

فواز اأديب 
حممد اإدري�ص

تاأثر معاجلة احليوانات 
املنوية بدواء يزيد من 
حركتها, على فر�شة 

جناح احلمل بالتلقيح 
ال�شناعي, لدى املر�شى 
الذين يعانون من نق�ص 
حركة احليوانات املنوية 

كبرالطب18343001203300جارن�شاء وولدة طب  

اأ ت-35-
 92

�شريف 
�شعيد علي 
العرتبي  

املعز فرح 
ال�شغر 
مراوي

عبدالبا�شط 
زيد اأحمد 

عابد

نظام ذكي لتق�شي و 
حتليل �شلوكيات احل�شود 

احلا�شب 
الآيل

علوم و 
هند�شة 
احلا�شب 

الآىل 

314000281000جار
احلا�شب 

الآيل 
بالليث

كبر

اأ ت-35-
 95

املعز فرح 
ال�شغر 

مراوي  

�شريف �شعيد 
علي العرتبي 
عبدالبا�شط 
زيد اأحمد 

عابد

اإطار لبناء امل�شاحات 
الذكية املدركة لل�شياق 

احلا�شب 
الآيل

علوم و 
هند�شة 
احلا�شب 

الآىل 

364000318000جار
احلا�شب 

الآيل 
بالليث

كبر

اأ ت-35-
 104

اأحمد حممد 
اأحمد ع�شي  

عادل جال 
اأحمد ال�شيمي

اأ�شرتاتيجية عاجية 
قبل �شريرية متطورة 

ملعاجلة �شرطان املبي�شن 
مبذج خا�شية العاج 

اجليني املزدوج مع مانع 
د الأَوِعَية الدموية  َتَولُّ

يف الن�شجة ال�شرطانية: 
الأمل بعد الياأ�ص 

20000001235000جارطب اأ�شا�شي طب  
العلوم 
الطبية 

التطبيقية
كبر
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اأ ت-35-
 130

عبدالرحمن 
غالب 

اإبراهيم 
الهدل  

اأني�ص عبد 
املجيد اإبراهيم 

العمو�ص

حمزه اأحمد 
حممود غلمان

دائرة الكرتونية مبتكرة 
يف �شريحة �شيليكونية 
لتتبع نقطة الطاقة 

 )MPPT( الق�شوى
يف تطبيقات التحويل 

الكهرو�شوئي للطاقة . 

هند�شة هند�شة  
13840001024000جاركهربائية 

الهند�شة 
و العمارة 

الإ�شامية 
كبر

م 
�ص-35-

 38

اإ�شماعيل 
ابراهيم 
الثقفي  

------

حت�شر مركبات 
الفينانرثيدين 

وم�شتقاتها ودرا�شة 
خوا�شها احليوية �شد 

مر�ص نق�ص املناعة 
 HIV

العلوم 181000136000جاركيمياء علوم اأ�شا�ص  
�شغرالتطبيقية  

م 
�ص-35-

 83

خلود حممد 
عاء الدين 
اأبو النجا  

عماد الدين 
عليان حممود

درا�شات حتليلية وعددية 
للتوافق الزمنى الكامل 
املركب لاأنظمة فوق 

الفو�شوية غر اخلطية 
املركبة ذات البارمرتات 

الغر معينة وتطبيقاتها 
فى تامن نقل املعلومات 

العلوم 14520097700جارريا�شيات علوم اأ�شا�ص  
�شغرالتطبيقية  

م 
�ص-35-

 86

عبداملجيد 
عمر علي 
طيمومي  

جال النا�شر 
الهادي 
الورفلي

حممد خليل 
الرتك�شتاين

ت�شنيع وتو�شيف اأك�شيد 
اجلرافن واملركب 

كربايد الأنديوم/اك�شيد 
اجلرافن للتطبيق يف 

اخلايا ال�شم�شية 

العلوم 192000175000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
�شغرالتطبيقية  

م 
�ص-35-

 87

عادل حممد 
الها�شمي 
املدين  

املنجي 
ال�شا�شي عمر 

بنمو�شى

فهد عبد اهلل 
�شكر الها�شمي

التح�شر و التو�شيف 
الكهربائي للمواد النود 
يف خايا وقود الأك�شيد 

ال�شلبة 

العلوم 196000126000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
�شغرالتطبيقية  
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�ص-35-

 104

ماجد 
عمر اأحمد 

ال�شيدلين  

مدحت 
م�شطفى 
م�شطفى 

هال

تاأثر ظاهرة 
التكهف على ال�شلوك 
الهيدروليكي للت�شرب 

من اأنابيب املياه 

هند�شة هند�شة  
200000137290جارمدنية 

الهند�شة 
و العمارة 

الإ�شامية 
�شغر

م 
�ص-35-

 121

اأمل اأحمد 
عمر 

العيدرو�ص  

املهدي 
عبداحلفيظ 
ح�شن فتيتي

درا�شة حت�شن املو�شلية 
احلرارية لنظام تخزين 

للطاقة احلرارية الكامنة 
العلوم 12000085000جارريا�شيات علوم اأ�شا�ص  

�شغرالتطبيقية  

م 
�ص-35-

 148

عبلة عبد 
احلي عرفة 
اأبو املعاطي  

�شلوي عبد 
املجيد ا�شحاق 

الدهلوي

عادل فتحي 
اأحمد ح�شن

تقييم �شحة الفم 
والأ�شنان فى جمموعة 

من الأطفال الذين 
يعانون من مر�ص الربو 

ال�شعبي 

طب 130000110000جاراأ�شنان طب  
�شغرالأ�شنان 

م 
�ص-35-

 224

�شمر ح�شن 
حممد نور 
فطاين  

عبر احمد 
حممد 
الرفاعي

هالة فوزي 
حممد كامل

هبه �شعيد 
احمد باقادر 

العمودي

تقييم حتليل امناط 
املتغرات اجلينيه 

وحتديد اختاف اطوال 
ال�شكال لعامل نخر 

الورم األفا كعامل خطر 
حلدوث و�شدة اإ�شابة 

الكلى احلادة يف املر�شى 
ذوي احلالت احلرجة 

�شغرالطب189730189370جارطب اأ�شا�شي طب  

م 
�ص-35-

 287

مدحت 
م�شطفى 
م�شطفى 

هال  

ماجد 
عمر اأحمد 
ال�شيدلين

حممد اأحمد 
حممد نور 

�شيف

اخل�شائ�ص 
الهيدروديناميكية لثاث 

�شفوف من حواجز 
الأمواج العمودية النافذة 

هند�شة هند�شة  
198300198300جارمدنية 

الهند�شة 
و العمارة 

الإ�شامية 
�شغر



م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم �التقنية للباحثني �الباحثات عام 258١٤٣٥

رقم 
الباحثون ا�شم الباحثامل�شروع 

 التخ�ش�ص العنوان العربيامل�شاركون
العام 

التخ�ش�ص 
الدقيق

حالة 
البحث

امليزانية 
املطلوبة 

امليزانية 
نوع الكليةاملعتمدة

امل�شروع

اأ ط-35-
 55

رنا علي 
كتبي  

طه حممد 
طه الفوال 
)م�شرف(

تقدير جرعة اجللد 
للمر�شى قبل اإجراء 
الفحو�شات بالأ�شعة 
ال�شينية الت�شخي�شية 

العلوم  10000027000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
درا�شاتالتطبيقية 

اأ ط-35-
 225

فاطمة 
يقظان 
�شالح 

اجلابري  

اأحمد حممد 
الهادي  
)م�شرف(

مركبات با�شتيكية 
مو�شلة قابلة للتحلل 

احليوي : حت�شر 
وتو�شيف وتطبيق 

العلوم  10000030000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
درا�شاتالتطبيقية 

اأ ط-35-
 248

ر�شا �شمر 
حممد 
جملد  

يا�شر حممد 
عيد ح�شن 
)م�شرف(

معاير قيا�شية لإنتاج 
اأقم�شة مقاومة لقرح 

الفرا�ص 

علوم 
11134040000جاراآداب اإن�شانية  

الفنون 
والت�شميم 
الداخلي  

درا�شات

اأ ط-35-
 252

فاطمة 
اأحمد حممد 

املرحبي  

ر�شدي �شعود 
حممد عو�ص  

)م�شرف(

حت�شر ودرا�شة اخلوا�ص 
الطيفية والتطبيقات 

التحفيزية لبع�ص املعادن 
النانوية 

العلوم  10000030000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
درا�شاتالتطبيقية 

اأ ط-35-
 424

عبر احمد 
عبداهلل 

احلربي  

رم�شان على 
ح�شن علي 
)م�شرف(

درا�شة حت�شر وتو�شيف 
وتطبيقات طبية لبع�ص 

املواد املغناطي�شية 
النانوية 

العلوم  8000080000جارفيزياء علوم اأ�شا�ص  
درا�شاتالتطبيقية 
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Article (2) Members of the Research Group
(A) A research group must feature one principle investigator, and can include 
a number of co-investigators, research assistants, technicians, laborers, 
postgraduate students, undergraduate students, and a single consultant. The 
total expenditure for staffing the entire group should not exceed 40% of the total 
budget of the research project. Humanistic studies that do not require equipment 
and materials can be excluded from this aforementioned condition.

(B) The principal investigator must be a PhD holder or equivalent (such as a 
medical fellowship) and a member of staff in the university.

(C) The co-investigator must be a PhD holder or equivalent (such as medical 
fellowship). He/she may be a member of staff in the university or another institution 
inside the Kingdom of Saudi Arabia, or abroad with the following conditions:
1. Only one co-investigator from outside the Kingdom can be included.
2. The co-investigator must have practical and scientific experience of the highest 
caliber in the field of study. 
3. The principal investigator is fully responsible for coordinating all financial and 
technical matters with co-investigators.
4. The following documents should be attached to the research project: an 
updated curriculum vitae, a letter from the nominated co-investigator stating his 
or her acceptance to participate in the project, according to the guidelines set by 
the Deanship of Scientific Research.

(D) Consultants: Advice can be sought from an advisor from the university or 
another institute (inside the Kingdom or abroad). The following conditions apply:
1. The consultant must have unique scientific qualifications and extended 
experience in the field of study.
2. The number of consultants cannot exceed one per project.
3. The consultant’s fees should not exceed the maximum limit, as mentioned in 
the research support handbook.
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Article (1) Definitions

(A) The University:
Means: Umm Al Qura University.

(B) Research Project:
Means: the final version of the research project funded and supported by the 
university, according to these guidelines.

(C) Principal Investigator:
Means: the teaching staff member (or equivalent) who holds a PhD degree, 
and whose responsibilities include representing, supervising and managing the 
research group.

(D) Co-Investigator:
Means: the teaching staff member (or equivalent) who holds a PhD degree, and 
who participates with a group of researchers to accomplish a research project 
funded by the university.

(E) Contract:
Means: the contract signed with the university, represented by the Deanship of 
Scientific Research, who is known henceforth as the First Party, and a group of 
researchers represented by the Principal Investigator, known henceforth as the 
Second Party.

(F) The Responsible Authority:
Means: the Deanship of Scientific Research.
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Article (3) Requirements of Research Project Applications 
(A) The proposed study must be within the research fields identified by the 
Deanship of Scientific Research.

(B) The deadlines for submitting the proposals to one of the announced 
annual programs must be strictly observed.

(C) The project must not have been completed prior to the application.

(D) The completed proposal must be submitted electronically via Electronic 
Services. 

(E) The following members of the research team must be named in the 
completed proposal: the principal investigator, the co-investigator(s), and the 
consultant. The positions of the remaining members should also be identified in 
the proposal.

(F) The qualifications of members of the research team must be compatible 
with their positions and responsibilities.
 
(G) A member of the research team cannot have two positions in the same project.

(H) The maximum allowable number of involvement in projects funded by the 
deanship of scientific research (either submitted or already running) should not 
exceed three concurrent projects. Considering that the faculty member can be 
involved in the three projects as a PI, or at least one of the three projects as a 
PI while playing the Co-I role in the remaining two. When this limit (i.e. three 
concurrent projects involvement) is reached, the researcher must not apply 
for any new project until he or she accomplishes the projects at hand (for the 
running projects), or get rejection notification of any of the submitted proposals 
those are counted within the allowable limit of participations.
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4. The consultant must deliver a general presentation about the topic of the study.
5. The following documents should be included in the application: the consultant’s 
curriculum vitae, a letter of acceptance to participate in the project, according to 
the guidelines set by the Deanship of Scientific Research.

(E) Research Assistants: A research assistant holding a master’s or bachelor 
degree can be recruited from the university, or other institutions in Saudi Arabia. 
An assistant cannot be hired from abroad. The following details should be 
submitted to the Deanship after the commencement of the project and before 
the release of funding: his or her curriculum vitae, ID and qualifications. The 
purpose is to endorse the qualifications with the information provided in the 
research proposal.

(F) Postgraduate students: Postgraduate students can be recruited from the 
university or other Saudi institutions, but cannot be recruited from abroad. They 
must provide evidence that they are currently registered in the university, or 
another Saudi university, after the commencement of the project and prior to 
receiving their payments.

(G) Undergraduate Students: Undergraduate students can be recruited from 
the university or other Saudi institutions, but cannot be recruited from abroad. 
They must provide evidence that they are currently registered in the university, 
or another Saudi university, after the commencement of the project and prior to 
receiving their payments.

(H) Others: Technicians and laborers who hold university degrees, or who are 
considered to be college educated, can be recruited from within the university or 
other Saudi institutions, but they cannot be recruited from abroad.

(I) The financial payments of members of the research project should be spent in 
accordance with the unified guidelines of scientific research in Saudi universities. 



265 (B) The Deanship takes the required action and makes final decisions, should 
differences arise between the reviewers and the researchers.

(C) In the event of violating terms of the signed contract, or because of reviewers’ 
reports, the Deanship reserves the right not to release the final installment of the 
research project, or take other actions agreed to by the responsible authority.

(D) In the event of failing to submit the final report on the due date, the 
Deanship reserves the right to contact the financial department to institute legal 
action to recover the installment paid to the principal investigator, according to 
the terms and conditions of the contract signed between the different parties.  

Article (5) Funding
Funding of accepted projects is regulated as follows:

(A) The duration of the research project funded by the university should not 
exceed two financial years. The duration can be extended for a maximum of one 
year given that no extra costs are added to the budget.

(B) A project is only accepted for funding when the Deanship of Scientific 
Research approves its budget and nominates an appropriate expenditure 
category. 

(C) Redirections of finances between different sections of the budget are 
not allowed. However, redirections within the same section can be allowed, in 
accordance with the unified guidelines of scientific research in Saudi Universities. 
The principal investigator should submit a formal letter to the Deanship of 
Scientific Research and permission should be granted first. 
(D) Funding of research is only possible when conditions and requirements of 
the agreed contract between the different parties (the university and the principal 
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Article (4) Reviewing
• Research projects are reviewed according to the following procedures:

(A) The Deanship of Scientific Research forwards proposals to two nominated 
external reviewers for assessment and comments.

(B) All proposals will be subject to plagiarism checks.

(C) Reviewers will give their assessment according to the forms designed by 
the Deanship.

(D) The Deanship will notify researchers with reviewers’ comments for 
consideration.

(E) The Deanship reserves the right not to send proposals to reviewers, if the 
proposal does not meet the conditions and requirements set by the Deanship, 
and/or if plagiarism is detected. The standards of research ethics will be applied 
to all research proposals. 

(F) Reviewing processes are strictly confidential.

(G) The results of research proposal reviews will be announced six months 
after the closing date of submissions for all research projects. 

• Final reports are reviewed according to the following procedures:

(A) The Deanship forwards the final reports to two nominated external 
reviewers, each of whom is responsible for assessing technical and financial 
matters. The principal investigator will be notified with any relevant comments to 
consider, should he or she need to make modifications.
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the actual date of completion. The letter must contain the following:
1. A justification of the extension, including a detailed explanation of what has 
already been achieved.
2.  A plan for the remaining tasks within the extension period.
The extension can only be granted after receiving written approval from the 
Deanship, following their examination of the principal investigator’s request.

Article (7) Confidentiality
The second party must guarantee that no confidential information will be 
disclosed to any individuals or companies, during or after the project, in any 
form, combination, manufacturing, processing or designation owned by the first 
party, that is discovered, or might be discovered, for the duration of the project.

Article (8) Replacing the Principal Investigator
In the event that the principal investigator is not able to resume their duties in 
the project, for whatever reason, he or she must follow one of the two options:

(A) Terminate the research project, default the budget, and return the funds to 
the responsible authority.

(B) Resume the project by nominating one of the co-investigators as the 
principal investigator, after successfully gaining approval from the Deanship of 
Scientific Research. The contract must be resigned prior to the recommencement 
of the project.
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investigator) are followed, including the guidelines named in this handbook, 
which are an integral part of the contract.

(E) The principal investigator is responsible for the research team. The ethical 
responsibility; however, is collective whereby each member represents his or 
her responsibilities, according to the position he or she occupies.

(F) In the event of terminating the research project for any reason, as requested 
by the principal investigator and approved by the Deanship of Scientific Research, 
the project will be financially defaulted, and the finances must be refunded to the 
responsible authority, as per agreed budget.

Article (6) Following up
(A) The Deanship of Scientific Research reserves the right to contact the 
principal investigator to query the progress of the project and to remind him or 
her about required final reports.

(B) The Deanship reserves the right to verify and endorse the receipts, 
rejecting the ones that do not comply with its accepted format, and requesting 
replacement of verified receipts. 

(C) The second party cannot substitute any of the following items, unless he 
or she receives a formal approval from the Deanship following a formal request:
1. Replacing one or more of the co-investigators.
2. Replacing the consultant.
3. Changing the field or objectives of the agreed research.
(D) The Deanship reserves the right to decline offers of equipment or materials, 
if the guidelines and requirements that regulate the university’s procurements 
are not strictly followed.
(E) In exceptional cases, when the second party wants to extend the duration 
of the project, he or she needs to write to the Deanship at least 30 days before 
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Article (10) Publications 
(A) Confidential information or results based on the research must not be 
published unless written approval is received from the university. The university 
reserves the right to benefit from the publications and findings as it sees fit.

(B) The researchers are permitted to publish their findings in scientific journals 
and periodicals provided they acknowledge the stated rights of the sponsor of 
the project. Ownership of any patents or similar achievements must also be 
acknowledged.
(C) The researchers are requested to publish at least one article in a recognized 
periodical/journal. The publication fees should be included in the funded project.

Article (11) Patents
Any liabilities and/or costs associated with patents must be reviewed in the 
light of guidelines provided by Umm Al Qura University. Profits are shared by 
agreement and the university’s guidelines must be followed.

Article (12) Completion of the Research Project
(A) The project is completed when the final report is submitted and accepted 
by the Deanship of Scientific Research. The project is also deemed complete by 
the following:

(B) The university reserves the right to terminate the contract and the project 
by writing to the second party, when the university deems that doing so is 
appropriate and in line with public interest.
(C) The second party must notify the Deanship of Scientific Research of 
any overpowering circumstances that prevent him or her from delivering his 
or her responsibilities, as required by the contract and in accordance with the 
university’s scientific research principles. The second party must return all the 
payments that have been spent. All items and equipment must be returned to 
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Article (9) Submitting Reports
(A) The principal investigator is committed to submitting a final technical and 
financial report two years after the commencement of the project (or as agreed in 
the proposal). In the event of an extension, the final report should be submitted 
by the end of the extended period accordingly.

(B) The principal investigator must submit the final report to the Deanship 
according to the accepted forms, which can be obtained from the Deanship’s 
official website.

(C) The final report must comply with the designated template, as instructed 
by the Deanship. It must also contain the following information:
1. An Introduction no longer than 500 words (two pages), in which the goals 
and objectives, the significance, and the research gap are mentioned.
2. Literature review and data analysis in no more than three pages.
3. Research methodology, and any comments related to the methodology 
adopted, in no more than two pages.
4. The progress phases of the project, and how they correspond to the stated 
goals when submitting the proposal, in no more than two pages.
5. The results and how they fit within the stated strategic results in one page.
6. References in one page.

(D) The principal investigator is responsible for electronically submitting the 
final technical and financial report, as well as all receipts to the Deanship’s 
website. The actual receipts must be submitted along with the research project 
information and number, accompanied by a signed letter by the principal 
investigator to the Deanship.
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be obtained; the items must be registered in the university’s storage and lent to 
the second party, according to the university’s guidelines.

(C) The university’s guidelines also cover the procurement of materials, tools, 
and equipment, etc.

Article (15) Travel Expenses
As far as travel allowances are concerned, all researchers and their assistants 
are treated according to the university’s guidelines for teaching staff members 
and employees, with the exception of tickets for travel, where only economy 
class tickets are allowed. Any other class of travel will be rejected and travel 
costs must not exceed 15% of the total budget of the project.

Article (16) Researchers’ Allowances (and other members 
of the research team)
(A) Researchers’ allowances should comply with the unified guidelines for 
scientific research, issued upon recommendation by the Council of Higher 
Education no. 7/B/4403, dated 21419/4/ AH. 

(B) The allowance should not exceed the maximum limit as shown in the table below.

Role in the Project Maximum Payment SAR
Researchers Principal Investigator 1,200 monthly

Co-investigator 1,000 monthly
Consultant From the City 7,000 annually 

From another Saudi 

City

14,000 annually

From abroad 20,000 annually 
Assistants Master’s holders + 800 monthly

Bachelor holders 600 monthly
Undergraduates 400 monthly
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the university’s storage, unless agreed otherwise with the Deanship of Scientific 
Research.

(D) The remaining finances must be returned to the university under the 
‘research’ section. Upon completing the refund, the second party’s responsibility 
can be waived. 

Article (13) Financial Expenditure Guidelines
(A) Should final reports fail to be submitted on due dates, the researchers’ 
rights to payments obtained from the university’s research funds is defaulted. 

(B) The recovered finances shall be refunded to the budget of the responsible 
authority and used for scientific research.

(C) The installments are funded to the principal investigator as follows:
1. First installment: The first installment equals 75% of the total project cost, 
excluding the payments for the research team (principal, co-I and consultant).
2. Second installment: The remaining 25% is paid when the final report is 
submitted and accepted.

Article (14) Procurement of Equipment, Materials and 
Other Purchases
Equipment, materials and other items can be purchased, according to the 
procurement guidelines set by the university’s vice-presidency for higher 
education.

(A) The principal investigator has the right to purchase items, the value of 
which does not exceed SAR 30,000 directly.
(B) When purchasing items costing more than SAR 30,000, the transaction 
must be completed with the permission of the Dean of Scientific Research, or 
their representative, whether in Saudi Arabia or abroad. Original receipts must 
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(A) Technicians working on the project are recompensed according to the overtime 
hour system in the university.

(B) The allowance for preliminary research proposal reviewing is SAR 500.

Article (17) Range of Application
These articles governing research projects funded by the university are an integral part 
of the contracts signed between the university and the researchers.

Article (18) The Commencement of Application
These guidelines are effective from the date of approval.
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