1

2

ح

جامعة �أم القرى  1437 ,هـ
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر
جامعة �أم القرى  ,عمادة البحث العلمي
التقرير ال�سنوي لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى لعام 1436هـ
جامعة �أم القرى  ,عمادة البحث العلمي  -مكة املكرمة 1437 ,هـ
�ص � ,سم
ردمك978-603-8183-21-2 :
 -1البحث العلمي  -2جامعة �أم القرى -3التقارير  ,العنوان
ديوي 1437/10459 001.42
رقم الإيداع 1437/10459 :
ردمك978-603-8183-21-2 :

خادم الحرمين الشريفين الملك

ولي العهد صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن نايف آل سعود

ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان آل سعود

أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي

األمير خالد الفيصل آل سعود

معالي وزير التعليم

الدكتور أحمد بن محمد العيسى

معالي مدير جامعة أم القرى

الدكتور بكري بن معتوق عساس

سعادة وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور ثامر بن حمدان الحربي

سعادة عميد البحث العلمي بجامعة أم القرى

الدكتور فيصل بن أحمد العالف

اإلش�����������������������راف ال�������ع�������ام

د .ف���ي�������ص���ل ب������ن �أح������م������د ال����ع��ل�اف
د .ه�����ن�����ادي ب����ن����ت حم����م����د ب���ح�ي�ري
د .ه������ن������ادي ب����ن����ت �أح������م������د ك���ت���وع���ة
اإلع��������������داد وال���ت���ن���س���ي���ق

د .ه������ن������ادي ب����ن����ت �أح������م������د ك���ت���وع���ة
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

د .ف���ي�������ص���ل ب������ن �أح������م������د ال����ع��ل�اف
د .حم������م������د ب��������ن ح�����������س�����ن خم����ت����ار
د .ب����ا�����س����م ب�����ن ي����و�����س����ف ال���ك���اظ���م���ي
د .ع��ب��دال��رح��م��ن ب���ن غ��ال��ب الأه����دل
د����� .س����ه����ي����ل ب�������ن �������س������امل احل�����رب�����ي
د .ع�����������ب�����������داهلل ب�����������ن ع�������م�������ر ب�������از
د .ن���ع���ي���م���ة ب���ن���ت ح����ام����د ي���ارك���ن���دي
د .ه�����ن�����ادي ب����ن����ت حم����م����د ب���ح�ي�ري
د .حم�����م�����د ب�������ن ح����ل����م����ي امل����ر�����س����ي
د .ه�����������ش�����ام ب�������ن ف��������������اروق ع�����راب�����ي
د .ع�������ل�������ي ب�����������ن ح�������������س������ن �أم�����ي�����ن
د .ه������ن������ادي ب����ن����ت �أح������م������د ك���ت���وع���ة
د .ن����������ورة ب����ن����ت �����ص����ال����ح ف�����اروق�����ي
�أ� .أم����ي����ره ب���ن���ت ح�������س�ي�ن ال���ي���م���اين
ال�������������ت�������������ص�������������وي�������������ر

�أ.عثمان بن عبد الرحمن حبيب اهلل

الفهرسة

3 ...............................................................................................................................................................................
االفتتاحية
.1
 1.1كلمة عميد البحث العلمي 3.......................................................................................................................................................
7 ..........................................................................................................................................................
عمادة البحث العلمي
.2
 1. 2ن���������������������������������������������������������������������ش�����������������������������������أة ع��������������������������������������������م��������������������������������������������ادة ال������������������������������ب������������������������������ح������������������������������ث ال�������������������ع�������������������ل�������������������م�������������������ي
 2. 2ر�ؤية عمادة البحث العلمي 7 ........................................................................................................................................................
 3. 2ر�سالة عمادة البحث العلمي 7 ........................................................................................................................................................
 4. 2قيم عمادة البحث العلمي 7 ........................................................................................................................................................
7 .....................................................................................................................................
�	5. 2أهداف عمادة البحث العلمي
 6. 2الأهداف اال�سرتاتيجية بعمادة البحث العلمي 8 ....................................................................................................................
 7. 2وكاالت عمادة البحث العلمي 10..................................................................................................................................................
 8. 2مراحل الت�صور يف عمادة البحث العلمي 11..............................................................................................................................
 9. 2الت�سل�سل الهرمي لتمويل امل�شاريع البحثية11.............................................................................................................................
 10. 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  1436-1435هـ 12...............................................................................
 11. 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  1437-1436هـ 12...............................................................................
 12. 2الهيكل التف�صيلي لعمادة البحث العلمي لعام  1437-1436هـ13................................................................................
 2.13من�سوبو عمادة البحث العلمي لعام  1436هـ14....................................................................................................................
عميد البحث العلمي بجامعة �أم القرى14 .................................................................................................................
1. 13. 2
وكالء عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى14..........................................................................................................
2. 13. 2
مدير ومراكزعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى15....................................................................................
3. 13. 2
2.13.4وكيالت عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى16........................................................................................................................
 2.13.5م�ست�شارو عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى17......................................................................................................................
�	2.13.6أع�ضاء متعاونون مع املراكز البحثية18.......................................................................................................................................
2.13.7املنظومة الإدارية لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى18....................................................................................................
�	2.13.8إداريون متعاونون مع عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى19...................................................................................................
 14. 2ح�ضور عمادة البحث العلمي يف امللتقيات والندوات وامل�ؤمترات20...............................................................................................
 15. 2زيارات عمادة البحث العلمي للكليات21......................................................................................................................................
 16. 2ا�صدار واحة البحث العلمي21.........................................................................................................................................................
 17. 2و�سائل االت�صال بعمادة البحث العلمي21........................................................................................................................................
الأحداث والفعاليات25..................................................................................................................................................................
.3
ملخ�ص �إح�صائيات برامج املنح الداخلية بعمادة البحث العلمي لعام 1436هـ...............................................................
.4
وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية41.................................................................................................................
.5
 1. 5كلمة وكيل عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية41....................................................................................................
 2. 5ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية42....................................................................................................
 3. 5مهام وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية42....................................................................................................

I

II

 4. 5و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية42...........................................................................
وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية45.................................................................................................................
.6
 1. 6كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية45.................................................................................................
 2. 6ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية26......................................................................................................
 3. 6هدف وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية46.....................................................................................................
 4. 6الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية46...........................................................................
 5. 6منظومة منو الن�شاط البحثي47..................................................................................................................................................
 6. 6مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية47...................................................................................................
 7. 6و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية48...........................................................................
املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية51......................................................................................
7
 1. 7مقدمة عن املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية51...................................................................
 2. 7م�سارات املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية51............................................................
 1 . 2 . 7خمطط �إجراءات ما قبل احل�صول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية52.................
 2. 2. 7خمطط �إجراءات ما بعد احل�صول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية53..............
 3. 7برامج املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية54...........................................................................
برنامج واعدة54...............................................................................................................................................................
1. 3. 7
نبذة عن برنامج واعدة54.............................................................................................................................................
1. 1. 3. 7
�	 2 .1. 3. 7أهداف برنامج واعدة55.................................................................................................................................................
�شروط برنامج واعدة55................................................................................................................................................
3 .1. 3. 7
تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج واعدة55............................................................................................................
4. 1. 3. 7
امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج واعدة56...................................................................................................................
5. 1. 3. 7
برنامج واعدة57...............................................................................................................................................................
2. 3. 7
نبذة عن برنامج واعدة57.............................................................................................................................................
1. 2. 3. 7
�	 2. 2. 3. 7أهداف برنامج واعدة57.................................................................................................................................................
�شروط برنامج واعدة57................................................................................................................................................
3. 2. 3. 7
تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج واعدة58............................................................................................................
4. 2. 3. 7
امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج واعدة59..............................................................................................................
5. 2. 3. 7
برنامج رائد59..................................................................................................................................................................
3. 3. 7
نبذة عن برنامج رائد59................................................................................................................................................
1. 3. 3. 7
�	 2. 3. 3. 7أهداف برنامج رائد60....................................................................................................................................................
�شروط تقدمي مقرتح بحثي لربنامج رائد60.........................................................................................................
3. 3. 3. 7
تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج رائد60...............................................................................................................
4 .3. 3. 7
امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج رائد61..................................................................................................................
5. 3. 3. 7
� 4. 7شجرة التخ�ص�صات البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية61..................................................
�	 5. 7إح�صائيات املنح الداخلية للدورة الأوىل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية61....................................
�	 1. 5. 7إح�صائية املقرتحات املقدمة يف خمتلف التخ�ص�صات61..............................................................................................

�	 2. 5. 7إح�صائية املقرتحات املقدمة ومبالغ متويلها ح�سب الكليات62..................................................................................
�	 3. 5. 7إح�صائية املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج65............................................................................................................
�	 4. 5. 7إح�صائية املقرتحات املقدمة ومبالغ متويلها ح�سب الأق�سام من كل كلية67................................................
�	 6. 7إح�صائية ور�ش العمل التي قدمتها وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية 81..................................
�	7. 7إح�صائية التقدمي على الربامج بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية83..................................................
�	8. 7إح�صائية عن �إجمايل عدد الباحثني ح�سب الكليات84..................................................................................................................
�	9. 7أ�سماء فريق العمل يف مرحلة التقدمي الأوىل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية85.......................
املنح اخلارجية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية89...........................................................................
.8
 8.1برامج املنح اخلارجية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية89.........................................................................
 1. 1. 8وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى89...............
الإدارة العامة ملنح البحوث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية89................................................
1. 1. 1. 8
برامج منح الإدارة العامة ملنح البحوث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية89....................
2. 1. 1. 8
 1. 2. 1. 1. 8برامج املنح89......................................................................................................................................................................
برنامج املنح الأ�سا�سية90...............................................................................................................................
1. 1. 2. 1. 1. 8
برنامج املنح التطبيقية90.............................................................................................................................
2. 1. 2. 1. 1. 8
برنامج املنح التطويرية90...........................................................................................................................
3. 1. 2. 1. 1. 8
برنامج املنح الإجتماعية والإن�سانية90.......................................................................................................
4. 1. 2. 1. 1. 8
 2. 2. 1. 1. 8البحوث90.........................................................................................................................................................................
الأبحاث الكبرية91........................................................................................................................................
1. 2. 2. 1. 1. 8
الأبحاث املحدودة91.......................................................................................................................................
2 . 2. 2. 1. 1. 8
�	3. 2. 2. 1. 1. 8أبحاث طلبة الدرا�سات العليا91....................................................................................................................
الأبحاث الوطنية91.......................................................................................................................................
4. 2. 2. 1. 1. 8
التعريف بوحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى9 1 ..
3. 1. 1. 8
 1. 3. 1. 1. 8ر�ؤية وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى92...
 2. 3. 1. 1. 8ر�سالة وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى92.......................
�	3. 3. 1. 1. 8أهداف وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى92.....
 4 .3. 1. 1. 8مهام وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى93.........
 5. 3. 1. 1. 8قيم وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى94..........
ت�ســخري طاقاتنــا خلدمــة جمتمعنــا وم�ســرية وطننــا ببناء القدرات البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا 9 4 ...
4. 1. 1. 8
 8.1.1.4.1برامج التدريب الداخلية يف وحدة التن�سيق واملتابعة بجامعة �أم القرى94...............................................................
 2. 4. 1. 1. 8التدريب على كيفية �أعداد و�صياغة املقرتحات البحثية وكيفية تقدميها ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية94...................
 3. 4. 1. 1. 8ن�شر ثقافة البحث العلمي95.........................................................................................................................................
 4. 4. 1. 1. 8التدريب على كيفية �إدارة الفريق البحثي96..................................................................................................................
ت�أ�سي�س البوابــة الإلكرتونيــة لوحــدة التن�سيق واملتابعة96.......................................................................................
5. 1. 1. 8
�	6 .1. 1. 8إح�صائيات وحدة التن�سيق واملتابعة96...........................................................................................................................
�	 1. 6. 1. 1. 8إح�صائيات امل�شاريع املقدمه واملمولـة واملرفو�ضـة ح�سـب الأعـوام ومعـدالت النجـاح96........................................

III

IV

�	 2. 6. 1. 1. 8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب نوع البحث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ100..........
�	3. 6. 1. 1. 8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب املجال البحثي عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥هـ103......
�	 4 .6. 1. 1. 8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب الكليات الأكادميية يف عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥هـ104......
�	 5. 6. 1. 1. 8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني عامي ١٤٣٤هـ و١٤٣٥هـ106......
م�ؤ�شـرات الأداء الرئي�سية مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث107........... .................... .................... .................
7. 1. 1. 8
الن�شر العلمي يف برامج الإدارة العامة ملنح البحوث108....... .................. .................... .................... ....................
8. 1. 1. 8
النظرة امل�ستقبلية108...... ................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
9. 1. 1. 8
منح �سابك108................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
2. 1. 8
نبذة عن برنامج منح �سابك108 .................... .................... .................... .................... .................... ....................
1. 2. 1. 8
�	 2. 2. 1. 8أنواع امل�شروعات املدعومة يف برنامج منح �سابك109............................................................................................
 1. 2. 2. 1. 8م�شروعات نابعة عن احلاجة109....................................................................................................................................
 1.1. 2. 2. 1. 8الأولويات البحثية109...................................................................................................................................................
 2. 2. 2. 1. 8الأبحاث الإبتكارية109...................................................................................................................................................
 1. 2. 2. 2. 1. 8الأولويات البحثية110...............................................................................................................................................
�	 3. 2. 2. 1. 8أبحاث توطني التقنيات والتطوير110.........................................................................................................................
 1. 3. 2. 2. 1. 8الأولويات البحثية110................................................................................................................................................
� 3 .2 . 1. 8شروط تقدمي مقرتح بحثي لربنامج منح �سابك110..........................................................................................
حتكيم املقرتحات البحثية لربنامج منح �سابك111..............................................................................................
4. 2. 1. 8
امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج منح �سابك111..................................................................................................
5. 2. 1. 8
منح املجل�س الثقايف الربيطاين112..............................................................................................................................
3. 1. 8
نبذة عن برنامج منح املجل�س الثقايف الربيطاين 112.........................................................................................
1. 3. 1. 8
كيف يجري الربنامج من طرف املجل�س الثقايف الربيطاين112........................................................................
2. 3. 1. 8
نتائج الربنامج ال�صيفي لأبحاث ما بعد الدكتوراه112...............................................................................................
3 .3. 1. 8
وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية115........................................................................................
.9
 1. 9كلمة وكيل عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية 115.....................................................................
 2. 9نبذة عن ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية117..................................................................
 3. 9مهام وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية117.............................................................................
 4. 9املراكز البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية118.......................................................
 5. 9الهيكل التنظيمي بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية118.......................................................
 6. 9و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية119.......................................................
 .10وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية123.........................................................................................................................
 1. 10كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية123..............................................................................................................
 2. 10مهام وكالة الكرا�سي البحثية124..................................................................................................................................................
 3. 10الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى 125.......................................................................................................................................
 4. 10و�سائل االت�صال بوكالة الكرا�سي العلمية بجامعة �أم القرى125.............................................................................................
 11وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر129......................................................................................................................

 1. 11كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات و الن�شر129..............................................................................................................
 2. 11نبذة عن عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر130..............................................................................................................
 3. 11مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر130..............................................................................................................
�	 4. 11أهداف وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر130.................................................................................................
 5. 11القائمني والقائمات ب�أعمال وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر131..................................................................
�	6. 11إجنازات وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر131...................................................................................................
و�ضع اخلطة التنفيذية واال�سرتاتيجية للوكالة �ضمن خطط عمادة البحث العلمي131..................................
1. 6. 11
�	 2. 6. 11إن�شاء الهيكل التنظيمي131.........................................................................................................................................
 1. 2. 6. 11وحدة �أنظمة املعلومات والدعم الفني132................................................................................................................
 2. 2. 6. 11وحدة التقارير132...........................................................................................................................................................
 3. 2. 6. 11وحدة الإح�صاء132..........................................................................................................................................................
 4. 2. 6. 11وحدة الإعالم الرقمي والن�شر132................................................................................................................................
 5. 2. 6. 11وحدة الن�شر العلمي ومعار�ض الكتاب132................................................................................................................
تطوير نظام �إدارة املنح البحثية132...............................................................................................................................
3. 6. 11
 1. 3. 6. 11مرحلة التحليل133........................................................................................................................................................
 2. 3. 6. 11مرحلة التوا�صل مع �شركات تطوير الأنظمة املعلوماتية133.............................................................................
 3. 3. 6. 11مرحلة التطوير134........................................................................................................................................................
 4. 3. 6. 11مرحلة الإختبار134........................................................................................................................................................
 5. 3. 6. 11مرحلة تدريب املدربني134..........................................................................................................................................
 6. 3. 6. 11مرحلة تطبيق النظام وتوفري الدعم الفني وامل�ساعدة135........................................................................................
 1. 6. 3. 6. 11الدعم الفني عن طريق الربيد الإلكرتوين135......................................................................................................
الدعم الفني عن طريق االت�صال املبا�شر135..............................................................................................
2. 6. 3. 6. 11
امل�ساعدة يف التقدمي135.................................................................................................................................
3. 6. 3. 6. 11
�	 4. 6. 3. 6. 11إح�صائية الدعم الفني135..........................................................................................................................
		�إعداد م�شروع ميزانية الوكالة واملناق�صات للعام املايل 1437هـ1438/هـ136.........................
4. 6. 11
�	 5. 6. 11إن�شاء حقائب تدريبية لن�شر ثقافة البحث العلمي136..........................................................................................
الإ�شراف على معار�ض الكتاب الدولية136....................................................................................................................
6. 6. 11
تطوير موقع مو�سوعة ال�شعر العربي137.....................................................................................................................
7. 6. 11
		�إن�شاء موقع عمادة البحث العلمي على ال�شبكة العاملية ومواقع و�شبكات التوا�صل الإجتماعي اخلا�ص بالعمادة 137....
11.6.8
امل�شاركة يف �إعداد جملة عمادة البحث العلمي137........................................................................................................
9. 6. 11
و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر137......................................................................
		
7. 11
وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات141...............................................................................................................................
12
 1. 12كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات141......................................................................................................................
 2. 12نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات142..............................................................................................
 3. 12مهام وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات142......................................................................................................................
 12.4وكيالت عمادة البحث العلمي فرع الطالبات142.........................................................................................................................

V

VI

 5. 12ور�ش العمل التي قدمتها عمادة البحث العلمي لع�ضوات هيئة التدري�س يف فرع الطالبات143............................................
�	 6. 12إح�صائيات ور�ش العمل التي قدمتها عمادة البحث العلمي لع�ضوات هيئة التدري�س يف فرع الطالبات144...................
 12.7جلان عمادة البحث العلمي يف فرع الطالبات157.........................................................................................................................
 8. 12و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي لفرع الطالبات157...............................................................................................
 13وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي161...................................................................................
 1. 13كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي161..........................................................................
 13.2نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي162..................................................................
 13.3مهام وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي162..........................................................................
�	 13.4أعمال وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي من تاريخ �1436/11/18إىل 1436/12/2هـ163................
 5. 13ملخ�ص املمار�سات اجليدة يف البحث العلمي وفقا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي163................
 6. 13م�ؤ�شرات الأداء164............................................................................................................................................................................
 7. 13و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي166.......................................................
املرفقات167...........................................................................................................................................................................................................
مرفق�أ.القواعداحلاكمةللمنحوالبحوثالداخلية169................................................................................................................................
مرفقب� .شجرة التخ�ص�صات البحثية يف جامعة �أم القرى181..................................................................................................................
مرفق ج .ا�سماء الباحثني يف الدورة الأوىل للمنح الداخلية 213...........................................................................................................
مرفقد.تقرير�شاملحولالدعموامل�ساندةيفتقدمياملقرتحالبحثي237...................................................................................................
مرفقهـ .م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للباحثني والباحثات251.......................

قائمة الجداول
 1 -2وكاالت عمادة البحث العلمي10.....................................................................................................................................................................
 2-2اجلدول الزمني مل�شاركات عمادة البحث العلمي لعام 1436-1435هـ20....................................................................................................
 3- 2زيارات عمادة البحث العلمي للمعاهد و الكليات21.....................................................................................................................................
 4 -7ور�ش العمل التي قدمتها العمادة للتعريف ب�أن�شطتها وبرامج املنح والتدريب على النظام الإلكرتوين4..................................
� 5 -7أ�سماء فريق العمل يف مرحلة التقدمي الأوىل85.....................................................................................................................................
 1- 8الدورات التدريبية عن �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية عام ١٤٣٥هـ95........................................................................................
2-8الدوراتالتدريبيةعناالنتحالالعلميوكيفيةجتنبه95..........................................................................................................................
 3 -8الدورات التدريبية عن �إدارة الفريق البحثي عام 1435هـ96.................................................................................................................
� 4- 8إح�صائيات التقدمي والقبول والرف�ض مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث من عام ١٤٣١ه �إىل عام ١٤٣٥هـ97.......................
� 5- 8إجمايل امليزانيات مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث املمولة واملرفو�ضة عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ98.............................................
� 6 -8إح�صائيات التمويل ال�سنوي املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ98.............................................
� 7- 8إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب نوع البحث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ100............
� 8- 8إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثني ح�سب نوع البحث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ100............
� 9- 8إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثات ح�سب نوع البحث يف عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ101............
� 10 -8إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب املجال البحثي عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ103............
� 11 -8إح�صائيات التمويل الإجمايل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب الكليات الأكادميية يف عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥هـ105............
 12- 8الرتتيـب التنازلـي للكليات الأكادمييـة احلا�صلة على متويل م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ106............
 13 -8البحث املن�شور يف برامج الإدارة العامة ملنح البحوث يف عام 1434هـ108.........................................................................................
1-9املراكزالبحثيةبوكالةعمادةالبحثالعلميل�ش�ؤوناملجموعاتواملراكزالبحثية118............................................................................
 1 -10الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى125...............................................................................................................................................
 1 -12وكيالت عمادة البحث العلمي فرع الطالبات142.....................................................................................................................................
2-12اجلدولالزمنىلور�شالعمل(فرعالطالبات)143...................................................................................................................................
 3 -12ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنني 1436/4/20هـ144..............................................................................................
 4- 12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية الأربعاء 1436/4/22هـ145................................................................................
 5 -12ور�شة التجريب املبدئي لنظام املنح البحثية الأربعاء 1436/5/20هـ146.......................................................................................
 6 -12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية ومتهيدا لتقدميها للمدينة الأربعاء 1436/6/26هـ147.............................
 7 12اللقاء التعريفي بامل�سار الإ�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها الأحد 1436/6/30هـ148.........................................
 8 12ور�شة كيفية التقدمي للمنح الداخلية الأربعاء 1436/7/3هـ149.......................................................................................................
 9 12ور�شة كيفية كتابة املقرتحات البحثية الأحد 1436/7/7هـ150..........................................................................................................
 10 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء 1436/7/10هـ151.........................................................................................
 11 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�س 1436/7/11هـ152............
 12 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الأحد 1436/8/6هـ153...............................................................
 13 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الإثنني 1436/8/7هـ154............................................................
 14 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الثالثاء 1436/8/8هـ155........................................................
 15-12جلانعمادةالبحثالعلمييففرعالطالبات157.....................................................................................................................................
 1- 13م�ؤ�شرات الأداء يف عمادة البحث العلمي164...........................................................................................................................................

VII

VIII

قائمة الرسومات التوضيحية
 1 -2ر�ؤية عمادة البحث العلمي لل�سنوات اخلم�س القادمة7..........................................................................................................................
 2 -2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي.
 1 -4ن�سب �أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح)31........................................................
� 2- 4أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح)31...................................................................
 3- 4الن�سب التي �سجلتها املقرتحات املقدمة ح�سب املجال التخ�ص�صي من الإجمايل الكلي ( 284مقرتح)32..................................
 4- 4ن�سب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات ( 284مقرتح)33.............................................
� 5 -4أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقدمني ببحث واحد �أو �أكرث (كباحث رئي�س) ح�سب الكليات واملعاهد التخ�ص�صية34............
� 6- 4إح�صائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي  ١٤٣٤و١٤٣٥هـ .اعتمد متويـل (ثالثني)
م�شـروع فـي خمتلف البحوث؛حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ان البحوث الكبرية
والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها (٩وت�شمل  ٨للباحثني و  ١للباحثات) هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة ( )٩٫٩٨٦٫٦٤٧ريـال �سـعودي
وبن�سبة مئوية من الإجمايل ( )٪٨٢على الرغم من �أنها �أقل عددا مقارنة بالبحوث املحدودة والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة
بها (١٣وت�شمل  ١٠للباحثني و ٣للباحثات) دعمـا بتكلفـة ( )١٫٧٨٦٫٢٦٠ريـال �سـعودي وبن�سبة مئوية ( )٪١٥يليـها بحوث طالب
الدرا�سات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها ( ٨وت�شمل  ١للباحثني و  ٧للباحثات ) وبن�سبة مئوية (35...................................)٪٣
� 7 -4إح�����ص��ائ��ي��ات التمويـل امل��ال��ـ��ي الإج��م��ايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة ال��ع��ام��ة ملنح ال��ب��ح��وث ح�سـب الكليـات الأك��ادمي��ي��ـ��ة
امل�شـاركة لعامي  ١٤٣٤و.١٤٣٥اع��ت��م��د متويـل (ث�لاث�ين) م�شـروعاً بحثياً فـي خمتلف ال��ب��ح��وث ،حيـث بلـغ التمويـل
الإج��م��ايل ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ري��ـ��ال ���س��ـ��ع��ودي ،وتو�ضـح البيانـات ت�صـدر كليـة ال��ط��ب حيث بلـغ ع��دد امل�شـاريع املمولة
) ث�لاث��ة( م�����ش��ـ��اري��ع بتكلفـة ( ( 3٫356٫670ري��ـ��ال ���س��ـ��ع��ودي  ،متثـل  ٪27م��ـ��ن �إج��م��ايل قيمـة التمويـل يليهـا كليـة
ال��ع��ل��وم التطبيقية وال���ـ���ذي بلـغ ع��ـ��دد م�شـاريعها )ث�لاث��ة ع�����ش��ر( م�����ش��ـ��روع��اً بتكلفـة )  ( 2٫649٫847ري��ـ��ال �سـعودي
مت��ث��ـ��ل  ٪٢٢م��ـ��ن �إج���م���ايل ق��ي��م��ـ��ة ال������������ت������������م������������وي������������ـ������������ل36...................................................................
� 8- 4إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني يف عامي  ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ37...............................
� 9- 4إح�صائية الدعم الفني37............................................................................................................................................................................
 1 -6الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية46.........................................................................................
 1 -7خمطط �إجراءات ما قبل احل�صول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية52..................................
 2- 7خمطط �إجراءات ما بعد احل�صول على التمويل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية53..................................
 3- 7برامج املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية54..............................................................................
 4- 7الن�سب التي �سجلتها املقرتحات املقدمة ح�سب املجال التخ�ص�صي من الإجمايل الكلي ( 284مقرتح)62..................................
 5- 7ن�سب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات ( 284مقرتح)63.............................................
 6- 7مبلغ التمويل املطلوب ح�سب الكليات64....................................................................................................................................................
 7- 7ن�سب �أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح)65........................................................
� 8 -7أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح)66...................................................................
 9- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم التطبيقية67....................................................................................

 10- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الطب68..................................................................................................
11-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةاحلا�سبالآيلونظممعلومات69................................................................
12-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةالهند�سةوالعمارةالإ�سالمية69..................................................................
 13 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية باجلموم70..............................................................................
 14 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالقنفذة70..............................................................................
 15 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم التطبيقية للبنات71...................................................................
 16- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الطبية التطبيقية71...................................................................
 17 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإجتماعية72..............................................................................
 18 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالليث72..............................................................................
 19 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية73........................................................
� 20- 7إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الدرا�سات الق�ضائية والأنظمة73........................................................
� 21 -7إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الرتبية74....................................................................................................
� 22 -7إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية اللغة العربية و�آدابها74..............................................................................
23-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةالتمري�ض75...................................................................................................
 24 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية75.............................................
 25- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة76.......................
 26- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإقت�صادية واملالية الإ�سالمية76.............................................
27-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنوحدةالعلوموالتقنية77........................................................................................
 28 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية طب الأ�سنان77.........................................................................................
29 -7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةالدعوةو�أ�صولالدين78..............................................................................
30-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةاحلا�سبالآيلبالقنفذة78............................................................................
 31- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي78..................................
 32- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�سنة التح�ضريية79..............................................................................
33-7تفا�صيلالتمويلاملطلوبللمقرتحاتاملقدمةمنكليةالهند�سةبالليث79.........................................................................................
 34 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم ال�صحية بالقنفذة79...................................................................
 35- 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية �إدارة الأعمال80.........................................................................................
 36 -7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من من�سوبني عمادة البحث العلمي الغري تابعني للكليات80.......................
� 37 -7إح�صائية التقدمي ح�سب التاريخ83..........................................................................................................................................................
� 38 -7أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقدمني ببحث واحد �أو �أكرث (كباحث رئي�س) ح�سب الكليات واملعاهد التخ�ص�صية84............
 1- 8برامج املنح اخلارجية89...............................................................................................................................................................................
 2- 8امل�شـاريع املقدمـة واملقبولـة واملمولـة مـن الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .حيـث
يت�ضـح مـن الر�سـم البيانـي الإح�صائي �إجمايل التقديـم والقبـول والرفـ�ض مل�شـاريع الإدارة عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥هـ؛ حيـث

IX

X

متـت املوافقـة علـى متويـل ( )٣٠م�شـروعاً ،فيمـا تـم رفـ�ض ( )٤٩م�شـروعاً97.....................................................................................
� 3 -8إجمايل امليزانيات مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث املمولة واملرفو�ضة عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥هـ حيـث يت�ضـح مـن الر�سـم
البيانــي �إجمايل امليزانيــات للم�شــاريع التــي لــم تــو�صي الإدارة بدعمهــا مقابـل ما �أقر دعمهـا ،ولقـد متـت املوافقـة علـى
متويـل م�شـاريع بلغ املبلغ الإجمايل املطلوب لدعمها) ( ١٥٫٩٨٨٫٥٧٠ريـال �سـعودي ؛ بن�سـبة جنـاح ( )٪٢٥وكان �إجمايل
مـا تـم رف�ضـه ( )٤٩٫٧٠٩٫١٩٧ريـال �سـعودي بن�سـبة (98.............................................................................................................)٪٧٥
� 4 8إح�صائيات التمويــل ال�ســنوي املعتمد مل�شــاريع الإدارة العامة ملنح البحوث حيــث يت�ضـح مـن الر�سـم البيانـي اعتمـاد متويـل ()٣٠
م�شـروع حيث بلغ حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل لهـا يف عـامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ مبلغ ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ريـال �سـعودي .حيث كان
التمويل املعتمد مبلغ ( )٦٫٤٤٨٫٤٤٧ريـال �سـعودي يف عـام ١٤٣٤هـ ،مبتو�سـط ن�سـبة جنـاح ( )٪ ٥٣بينما كان التمويل املعتمد
مبلغ ( )٥٫٦٩٢٫٩٦٠ريـال �سـعودي يف عـام ١٤٣٥هـ ،مبتو�سـط ن�سـبة جنـاح (99..............................................................................)٪ ٤٧
� 5 -8إح�صائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ .تـم اعتماد متويـل ()٣٠
م�شـروع فـي خمتلف البحوث؛حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ان البحوث
الكبرية والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها (٩وت�شمل  ٨للباحثني و  ١للباحثات) هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة ( )٩٫٩٨٦٫٦٤٧ريـال
�سـعودي وبن�سبة مئوية من الإجمايل ( )٪٨٢على الرغم من �أنها �أقل عددا مقارنة بالبحوث املحدودة والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع
املمولـة بها (١٣وت�شمل  ١٠للباحثني و ٣للباحثات) دعمـا بتكلفـة ( )١٫٧٨٦٫٢٦٠ريـال �سـعودي وبن�سبة مئوية ( )٪١٥يليـها
بحوث طالب الدرا�سات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها ( ٨وت�شمل  ١للباحثني و  ٧للباحثات ) وبن�سبة مئوية (101............)٪٣
� 6 -8إح�صائيات التمويــل ال�ســنوي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ .تـم اعتماد متويـل ()٣٠
م�شـروع بحثي فـي خمتلف البحوث؛ حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ان البحوث
الكبرية هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة ( )٩٫٩٨٦٫٦٤٧ريـال �سـعودي ،يليـها البحوث املحدودة بتكلفـة (  )١٫٧٨٦٫٢٦٠ريـال �سـعودي ثم
بحوث طالب الدرا�سات العليا بتكلفـة ( )٣٦٨٫٥٠٠ريـال �سـعودي102....................................................................................................
� 7 -8إح�صائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سـب املجاالت البحثية لعامي ١٤٣٤ه
و١٤٣٥هـ .تـم اعتماد متويـل ( )٣٠م�شـروع بحثي فـي خمتلف املجاالت البحثية حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل ()١٢٫١٤١٫٤٠٧
ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات وتو�ضـح البيانـات ان جمال الطب وال�صحة يعـد الأكبـر دعماً والأكثـر جناحاً حيـث بلـغ عـدد
امل�شـاريع املمولـة ( )٨م�شاريع ،بتكلفـة ( )٧٫٧٣٠٫٧١٧ريـال �سـعودي وبن�سبة جناح قدرها ( ، )٪٦٤يليـه جمال الطاقة والـذي بلـغ
عـدد م�شـاريعه ( )٣م�شاريع  ،بتكلفـة ( )٢٫٠٣٩٫٣٠٠ريـال �سـعودي وبن�سبة جناح قدرها (104.............................................)٪١٧
� 8- 8إح�صائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سـب الكليـات الأكادمييـة امل�شـاركة لعامي
١٤٣٤ه و١٤٣٥ه .اعتمد متويـل (ثالثني) م�شـروعاً بحثياً فـي خمتلف البحوث ،حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل ()١٢٫١٤١٫٤٠٧
ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ت�صـدر كليـة الطب حيث بلـغ عدد امل�شـاريع املمولة(ثالثة) م�شـاريع بتكلفـة (3٫356٫670
(ريـال �سـعودي  ،متثـل  ٪27مـن �إجمايل قيمـة التمويـل ،يليهـا كليـة العلوم التطبيقية والـذي بلـغ عـدد م�شـاريعها )ثالثة ع�شر(
م�شـروعاً بتكلفـة)  ( 2٫649٫847ريـال �سـعودي متثـل  ٪٢٢مـن �إجمايل قيمـة التمويـل105........................................................
� 9 -8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني عامي ١٤٣٤ه و ١٤٣٥ه106.................................
 10- 8م�ؤ�شـرات الأداء الرئي�سية مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث107....................................................................................................
 1 -9الهيكل النتظيمي بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية118...................................................................

� 1 -11إح�صائية الدعم الفني136........................................................................................................................................................................
 1 -12ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنني 1436/4/20هـ144.............................................................................................
 2 -12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية الأربعاء 1436/4/22هـ145.................................................................................
 3 -12ور�شة التجريب املبدئي لنظام املنح البحثية الأربعاء 1436/5/20هـ146........................................................................................
 4- 12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية ومتهيدا لتقدميها للمدينة الأربعاء 1436/6/26هـ147..............................
 5 -12اللقاء التعريفي بامل�سار الإ�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها الأحد 1436/6/30هـ148..........................................
 6 -12ور�شة كيفية التقدمي للمنح الداخلية الأربعاء 1436/7/3هـ149....................................................................................................
 7 -12ور�شة كيفية كتابة املقرتحات البحثية الأحد 1436/7/7هـ150........................................................................................................
 8 -12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء 1436/7/10هـ151.........................................................................................
 9 -12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�س 1436/7/11هـ152............
 12 -12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الأحد 1436/8/6هـ153.............................................................
 13 -12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الإثنني 1436/8/7هـ154........................................................
 14- 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الثالثاء 1436/8/8هـ155........................................................
 13 -12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية خالل املدة من 1436/8/8-6هـ156.........................................

XI

1

 .1االفتتاحية

2

 .1االفتتاحية
1.1

كلمة عميد البحث العلمي

احلمد هلل الذي علم بالقلم ،علم الإن�سان مامل يعلم ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل ،وعلى �آله و�صحبه و�سلم� ،أما
بعد
لقد رغبت القيادة الر�شيدة خلادم احلرمني ال�شريفني يف االنتقال باململكة من اقت�صاد قائم على املوارد النفطية والطبيعية
�إىل اقت�صاد متنوع الدخل ولعل االقت�صاد القائم على املعرفة �أقرب �إىل حتقيق هذا التوجه الوطني حيث يرتبط بناء الإن�سان
بتنمية املكان �أي�ضاً فالقدرات واملواهب الب�شرية ال�سعودية من خمرجات التعليم العام والتعليم العايل �ستعزز ب�أمر اهلل من
مكانة اململكة العربية ال�سعودية يف العلوم والتقنية ،وحتقق لها نه�ضة اقت�صادية ت�ساعدها للو�صول ب�إذن اهلل �إىل العامل الأول.
وملواكبة هذا التوجه اال�سرتاتيجي للدولة ،و�إي�صال اململكة �إىل امل�ستوى العلمي والتقني الرفيع ت�أ�س�ست عمادة البحث العلمي
بجامعة �أم القرى يف عام 1435هـ لتكون جزء من منظومة العمادات املمثلة يف جمل�س اجلامعة وترتبط هيكلياً بوكالة
اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي .نتطلع يف ال�سنوات اخلم�س القادمة مب�شيئة اهلل �أن تكون جامعة �أم القرى
مرجعاً بحثياً موثوقاً وحمركاً و�شريكاً �أ�سا�سياً يف �إدارة جمتمع املعرفة واقت�صاده ،والريادة فيهما.
ومن �أجل حتقيق هذه الر�ؤية كان لزاماً علينا ابتدا ًء درا�سة الواقع احلايل للجهات البحثية يف اجلامعة و�إجراء حتليل رباعي
ذاتي وحتليل مقارن لقيا�س كفاءة اجلهات البحثية القائمة وتقومي عملها بناء على مواردها وم�ؤ�شرات الإجناز اخلا�صة بها.
وبناء على نتائج الدرا�سة الأولية �أعيد تخطيط الهياكل واملوارد فا�ستحدثت �ستة وكاالت للعمادة و و�صفت �أعمالها وم�ؤ�شرات
�أدائها وا�ستقطب لها كفاءات متميزة من اجلن�سني قادرة على تنفيذ املهام كما هيئت امل�ساحات والتجهيزات املكانية لها.
ا�ستحدثت عمادة البحث العلمي �أي�ضاً عدداً من الربامج النوعية لتمويل امل�شاريع البحثية التي تراعي الفئات العمرية ومتايز
بني الكفاءات العلمية وتوىل من�سوبو العمادة ونخبة من �أع�ضاء هيئة التدري�س كتابة القواعد املنظمة وبعد اعتمادها ،مت
تطوير الآليات وبناء الأنظمة الإلكرتونية ومنذجتها �سعياً لأن تكون جميع العمليات الإجرائية �آلية.
و قد �سعت عمادة البحث العلمي �أي�ضاً �إىل حتويل املراكز البحثية القائمة من مراكز متار�س �إدارة املنح البحثية ومتابعتها
�إىل مراكز بحثية تت�سق �أعمالها مع التوجهات الوطنية وا�سرتاتيجيات املنطقة و�أهداف اجلامعة ولها �شراكات مع م�ؤ�س�سات
املجتمع واجلهات املانحة ولها �أهداف و�أولويات ا�سرتاتيجية تتخ�ص�ص يف العمل فيها مبا يجعلها مرجعا علمياً لها .ولتقوية
املراكز البحثية �أ�صدرت العمادة برنامج لت�أ�سي�س جمموعات بحثية متخ�ص�صة تتقاطع فيما بينها لتدعم املراكز البحثية
مع تبني �أطر ومنهجيات وا�ضحة لعقد �شراكات بحثية مثمرة مع جامعات عاملية .تبنت عمادة البحث العلمي �أي�ضاً برناجماً
لت�أ�سي�س البنى التحتية والتجهيزات املركزية وتطويرهما تهيئ ًة للبيئة املنا�سبة لتوطني التقنيات املتقدمة .كما تبنت �إقامة
برنامج تدريبي لتمنية مهارات �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا من �أجل ن�شر الوعي والرفع من كفاءة البحث
والباحثني يف جامعة �أم القرى.
و ت�سعى العمادة م�ستقب ً
ال �إىل و�ضع برنامج للجوائز العلمية ملكاف�أة الفاعلني من الباحثني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
وت�شجيعهم وبرامج لزيادة الن�شر العلمي وت�سويقه يف املعار�ض الدولية .وت�سعى العمادة �أي�ضاً �إىل تطبيق مبادئ النزاهة
العلمية وو�ضع القواعد املنظمة لعملها.
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ومن البديهي �أن متر املراكز مبراحل متعددة خالل �إعادة هيكلتها تبد�أ مبرحلة البناء ثم النمو ثم الإتاحة ثم الن�ضج حتى
تكون قادرة على �إدارة الأعمال ولذلك �أن�ش�أت العمادة قنوات متعددة للتوا�صل وحتقيق مبد�أ ال�شفافية وامل�شاركة مع املجتمع
املعريف ف�أ�س�ست ال�شبكات االجتماعية وجملة واحة البحث العلمي ،و اهتمت بال�صفحة الإلكرتونية وحتديثها دورياً �إ�ضافة
�إىل التقارير ال�سنوية.
و�إنه ملن دواعي �سرورنا وامتناننا �أن نقدم يف هذه ال�صفحات تقريراً عن ر�ؤية عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى و�أن�شطتها
و�إجنازاتها التزاماً باملهام املناطة بنا .متمنني �أن تكون هذه ال�صفحات وثيقة تعك�س جهود من�سوبي عمادة البحث العلمي
عميداً ووكال ًء و�أع�ضاء جمال�س ومديرين ووكيالت وموظفني وعاملني والذين بذلوا الوقت واجلهد يف �سبيل رقي العلم
والبحث العلمي يف جامعتنا احلبيبة فجزاهم اهلل خري اجلزاء وبارك عملهم وجعله يف ميزان ح�سناتهم.
هذه الإجنازات املميزة ما كان لها �أن تتم �إال بتوفيق من اهلل عز و جل ثم بدعم جميع امل�سئولني وتعاونهم وتوجيههم وعلى
ر�أ�سهم معايل وزير التعليم رئي�س جمل�س اجلامعة الدكتور �أحمد بن حممد العي�سى ومعايل مدير اجلامعة الدكتور بكري
ع�سا�س ،و�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان احلربي .وال�شكر مو�صول للقيادات
الأكادميية والإدارية و عمادات الكليات يف اجلامعة لتحقيق �إرادة قيادتنا الر�شيدة �أدامها ووفقها اهلل يف بناء جمتمع واقت�صاد
املعرفة.
ن�أمل من جميع الباحثني باجلامعة العمل معنا يداً بيد كما ندعو اجلميع لتزويدنا باملقرتحات واملالحظات التي ت�ساعد يف
حت�سني اخلدمات التي نقدمها.
عميد البحث العلمي بجامعة �أم القرى
الدكتور في�صل بن �أحمد العالف
�أ�ستاذ الوراثة والطب اجلزيئي امل�شارك
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عمادة البحث العلمي

 1 . 2ن�ش�أة عمادة البحث العلمي
ت�أ�س�ست عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى يف 1435/3/18هـ لتكون جزءا من منظومة العمادات املمثلة يف جمل�س
اجلامعة وترتبط هيكليا بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي.

 2 . 2ر�ؤية عمادة البحث العلمي
�أن تكون جامعة �أم القرى مرجعاً بحثياً موثوقا يف العلوم ،وحم ِّركاً ،و�شريكاً �أ�سا�س ّياً يف �إدارة وريادة اقت�صاد وجمتمع املعرفة
وركيزة �أ�سا�سية يف دعم اتخاذ القرار العلمي يف اململكة.
ترتيب عاملي
مرموق
يف املجال
البحثي

الريادة
والتميز يف
دعم االقت�صاد
املعريف

عام

1440

ركيزة
ا�سا�سية لدعم
اتخاذ القرار
يف اململكة

مرجع
بحثي
موثوق داخليا
 1 - 2رؤية عمادة البحث العلمي للسنوات الخمس القادمة.

 3 . 2ر�سالة عمادة البحث العلمي
توفري بيئة تكاملية حتفز �إنتاج البحوث الر�صينة مبا يزيد الن�شر العلمي والإنتاج املعريف كما وكيفا ويعزز التكامل بني
التخ�ص�صات ويقوي ال�شراكة مع املجتمع وال�صناعة.
 4 . 2قيم عمادة البحث العلمي
املبادئ الإ�سالمية ،والأ�صالة ،واالحرتام ،واالبتكار ،والنزاهة ،وال�شفافية ،واجلودة التميز ،وامل�س�ؤولية امل�شرتكة.
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�	5 . 2أهداف عمادة البحث العلمي
الهدف الأول� :إن�شاء البنية التحتية للبحث العلمي باجلامعة ،وتطويرها ،مبا يفي مبتطلبات البحث العلمي ،وي�ساهم يف
التطوير والتح�سني امل�ستمر جلهود البحث العلمي .ويتحقق هذا الهدف من خالل حتقيق الأهداف الفرعية التالية:
� .1إن�شاء املعامل واملختربات العلمية.
� .2إن�شاء قواعد بيانات للإنتاج العلمي للجامعة.
 .3توفري التقنيات احلديثة لتطوير االبتكار والإبداع يف جمال البحث العلمي ودعمهما.
 .4توفري املوارد الب�شرية الالزمة لإدارة البنية التحتية ،و�صيانتها ،واملحافظة عليها.
الهدف الثاين :تنمية مهارات البحث وملكة الإبداع واالبتكار وتطويرها لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وحتفيزهم على
�إجراء البحوث املتميزة يف �ضوء املو�ضوعات املحددة وفقاً الحتياجات املجتمع .ويتحقق هذا الهدف من خالل حتقيق الأهداف
الفرعية التالية:
 .1رفع قدرات البحث العلمي ومهاراته لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س .
 .2دعم البحوث العلمية والدرا�سات التطويرية والتطبيقية .
 .3ن�شر البحوث العلمية حملياً و�إقليمياً وعاملياً .
 .4تطوير املعارف والعلوم باجلامعة ،من خالل تدعيم الت�أليف العلمي ترجمة الكتب العاملية .
 .5حتفيز البحث العلمي ،وت�شجيعه ،من خالل ر�صد جوائز مادية للأبحاث املتميزة باجلامعة.
الهدف الثالث :حتديد مو�ضوعات وجماالت البحث العلمي ،يف �ضوء االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية للمجتمع ،ومبا
ي�ساهم يف حل م�شاكله وتطويره .ويتحقق هذا الهدف من خالل حتقيق الأهداف الفرعية التالية:
 .1حتديد توجهات اجلامعة احلالية وامل�ستقبلية ،وطموحاتها ،وح�صر امل�شاكل احلالية وتنمية ال�شراكة الفعالة مع
خمتلف قطاعات املجتمع ،ودعمها.
 .2العمل على حتقيق التكامل البحثي مع برامج اجلامعات ال�سعودية .

 6 . 2الأهداف اال�سرتاتيجية بعمادة البحث العلمي
1 .1حتفيز �إنتاج البحوث الر�صينة
2 .2حتقيق التكامل بني جميع اجلهات املعنية بالبحث العلمي يف اجلامعة
3 .3تعزيز ال�شراكة بني اجلامعة واملجتمع وقطاعات ال�صناعة
4 .4تعزيز ال�شراكة العاملية والتعاون الدويل يف البحث العلمي
5 .5توفري بيئة بحثية للكفاءات املتميزة
6 .6تفعيل مفهوم النزاهة البحثية
7 .7و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س وتقومي الن�شاط البحثي وامل�ساهمة بالتخطيط امل�ستقبلي

8 .8رفع م�ستوى جودة �أبحاث الكليات .وتعزيز الأداء البحثي يف اجلامعة
9 .9حتقيق قدر منا�سب من املوارد املالية للبحث العلمي
1010حتقيق احل�ضور عرب ن�شر املعلومات البحثية
1111تطوير تنظيم �إداري وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي مبا يحقق الكفاءة والفاعلية
1212ت�شجيع الأبحاث يف املجاالت امللبية لالحتياجات الوطنية
1313زيادة الن�شر العلمي والإنتاج املعريف كماً وكيفاً وحت�سني جودته
1414تطوير ومتويل برامج البحث يف اجلامعة
1515تطوير املوارد الب�شرية باجلامعة وتعزيزها للرقي مبخرجات البحث العلمي

ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺍﻟﺮﺻﻴﻨﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻲﻓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺍﳌﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ
ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ
ﺍﳌﺘﻤﻴﺰﺓ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ
ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻲﻓ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺃﻫﺪﺍﻑ
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﻭﺿﻊ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ
ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺗﻘﻮﻳﻢ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﺍﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺪﺭ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ
ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
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ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺟﻮﺩﺓ ﺃﺑﺤﺎﺙ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ  ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻲﻓ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ
ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻲﻓ
ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ ﺍﳌﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻌﺮﻲﻓ ﻛﻤﴼ ﻭﻛﻴﻔﴼ
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺟﻮﺩﺗﻪ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﻲﻓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﻠﺮﻗﻲ
ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

 2 - 2الأهداف اال�سرتاتيجية بعمادة البحث العلمي
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	7 . 2وكاالت عمادة البحث العلمي
 1 - 2وكاالت عمادة البحث العلمي
م

ا�سم الوكالة

1

وكالة ال�ش�ؤون املالية والإدارية

2

وكالة املنح وامل�شاريع البحثية

3

وكالة �ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية

4

وكالة الكرا�سي البحثية

5

وكالة املعلومات والن�شر

6

وكالة فرع الطالبات

7

وكالة اجلودة والتطوير واالعتماد الأكادميي

ﺍﻟﺘﻄﻮﺭالعلمي
عمادة البحث
ﻲﻓ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
 8 - 2مراحل التطور يفﻣﺮﺍﺣﻞ

11

1

2

3

4

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻹﺗﺎﺣﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ

ﺗﺨﻄﻴﻂ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ

ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻭﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ

ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﳌﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻗﺒﻮﻝ

ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ

ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﳌﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺭﺿﻰ ﺍﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ

ﺍﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

 3 - 2مراحل التطور يف عمادة البحث العلمي
 9 - 2الت�سل�سل الهرمي لتمويل امل�شاريع البحثية
DSR.UQU

•
•
•

 4 - 2الت�سل�سل الهرمي لتمويل امل�شاريع البحثية
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 10 - 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام 1436 - 1435

 5 - 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  1436 - 1435هـ
 11 - 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  1437 - 1436هـ .

dsrvfa@uqu.edu.sa

dsrvpg@uqu.edu.sa

dsrvrg@uqu.edu.sa

dsrvsc@uqu.edu.sa

dsrvit@uqu.edu.sa

 6 - 2الهيكل التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  1437 - 1436هـ

dsrvqa@uqu.edu.sa

 12 - 2الهيكل التف�صيلي لعمادة البحث العلمي لعام  1437 - 1436هـ.

 7 - 2الهيكل التف�صيلي لعمادة البحث العلمي لعام  1436 - 1435هـ
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 13 . 2من�سوبو عمادة البحث العلمي لعام  1436هـ
1 . 13 . 2

عميد البحث العلمي بجامعة �أم القرى
عميد البحث العلمي بجامعة �أم القرى
�سعادة الدكتور في�صل بن �أحمد العالف
�أ�ستاذ الوراثة و الطب اجلزيئي امل�شارك
dsrdean@uqu.edu.sa

2 . 13 . 2

وكالء عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى
وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر

وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع
البحثية

�سعادة الدكتور عبد اهلل بن عمر باز

�سعادة الدكتور با�سم بن يو�سف الكاظمي

�أ�ستاذ ت�صميم الأنظمة احلا�سوبية امل�ساعد

�أ�ستاذ علوم احلا�سب امل�شارك

1436/1/27هـ

1436/1/27هـ

dsrvit@uqu.edu.sa

dsrvpg@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات
واملراكز البحثية
�سعادة الدكتور عبد الرحمن بن غالب الأهدل
�أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية امل�ساعد
1436/2/24هـ
dsrvrg@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية

�سعادة الدكتور حممد بن ح�سن خمتار

�أ�ستاذ الكيمياء احليوية امل�ساعد
1436/5/7هـ
dsrvfa@uqu.edu.sa

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية

�سعادة الدكتور �سهيل بن �سامل احلربي

�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س امل�شارك
1436/11/25هـ
dsrvsc@uqu.edu.sa

3 . 13 . 2

مديرو مراكزعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى
مدير مركز بحوث اللغة العربية و�آدابها

مدير مركز بحوث العلوم التطبيقية

�سعادة الدكتور �سعيد بن حممد القرين

�سعادة الدكتور معتز بن ها�شم مراد

�أ�ستاذ اللغة العربية والنحو وال�صرف امل�ساعد
1436/7/15هـ
rcal@uqu.edu.sa

�أ�ستاذ الكيمياء الفيزيائية امل�ساعد
1436/7/21هـ
rcas@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم ال�صيدلية

مدير مركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية

�سعادة الدكتور �سعود بن �سامل باوزير

�سعادة الدكتور �أكرم بن عمر نور

�أ�ستاذ الكيمياء ال�صيدلية امل�ساعد
1436/11/25ه
rcps@uqu.edu.sa

�أ�ستاذ هند�سة النقل واملرور وتخطيط النقل العام
امل�ساعد
1437/1/30ه
rces@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث العلوم الإجتماعية

مدير مركز بحوث الطب والعلوم الطبية

�سعادة الدكتور عبد اهلل بن عبد الرحمن

�سعادة الدكتور حممد بن ح�سن خمتار

املح�ضار
�أ�ستاذ املكتبات واملعلومات امل�ساعد
1437/2/18هـ
rcss@uqu.edu.sa

�أ�ستاذ الكيمياء احليوية امل�ساعد
1437/2/28هـ
rcms@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية

مدير مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�سية

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور فهد بن

�سعادة الدكتور حممد بن معي�ض الوذيناين
�أ�ستاذ الإدارة الرتبوية والتخطيط امل�شارك
1435/2/27هـ
rcep@uqu.edu.sa

عبداهلل العريني
�أ�ستاذ ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
1435/2/1هـ
rcis@uqu.edu.sa

مدير مركز بحوث التعليم الإ�سالمي

�سعادة الدكتور جمعان بن عبد القادر الزهراين
�أ�ستاذ علم املعلومات امل�ساعد
1434/4/21هـ
rcii@uqu.edu.sa
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4 .13 . 2

وكيالت عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى
وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات

�سعادة الدكتورة نعيمة بنت حامد ياركندي
�أ�ستاذ الكيمياء غري الع�ضوية امل�شارك
1436/5/7هـ
dsrvfm@uqu.edu.sa

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير واجلودة
واالعتماد الأكادميي

�سعادة الدكتورة هنادي بنت حممد بحريي
�أ�ستاذ البالغة والنقد امل�شارك
1436/11/17هـ
dsrvqa@uqu.edu.sa

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

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية
وامل�شرفة على مكتب التن�سيق واملتابعة ملدينة امللك
عبد العزيز للعلوم والتقنية

�أ�ستاذ الكيمياء احليوية امل�ساعد
1436/5/7هـ
dsrdas@uqu.edu.sa

�أ�ستاذ علوم احلا�سب الآيل امل�ساعد
1436/5/7هـ
dsrdes@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية و�آدابها
وامل�شرفة على منحة م�ؤلف

وكيلة مدير مركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية
وامل�شرفة على برنامج منح طالبات الدرا�سات العليا

�سعادة الدكتورة هنادي بنت �أحمد كتوعة

�سعادة الدكتورة مرمي بنت عبد الهادي
القحطاين
�أ�ستاذ الأدب العربي القدمي امل�شارك
1436/10/14هـ
dsrdal@uqu.edu.sa

�سعادة الدكتورة نورة بنت �صالح فاروقي

�سعادة الدكتورة عائ�شة بنت حممد احلربي
�أ�ستاذ احلديث وعلومه امل�ساعد
1436/11/18هـ
dsrisrc@uqu.edu.sa

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الرتبوية
والنف�سية

�سعادة الدكتورة ديانا بنت فهمي حماد

�أ�ستاذ القيا�س والتقومي النف�سي والرتبوي
امل�ساعد
1437/1/30ه
dsrdep@uqu.edu.sa

5 .13 . 2

م�ست�شارو عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى
م�ست�شار بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املراكز
واملجموعات البحثية
�سعادة الدكتور حممد بن حلمي املتويل املر�سي
�أ�ستاذ التنوع البيولوجي واحلفاظ على النباتات
الربية امل�شارك
mhmorsy@uqu.edu.sa

م�ست�شار لوحدة التن�سيق واملتابعة للم�شروعات
املدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
بعمادة البحث العلمي
�سعادة الدكتور ه�شام بن فاروق التهامي عرابي
�أ�ستاذ التكنولوجيا احليوية والبيولوجيا اجلزيئية
امل�ساعد
dsrdeg@uqu.edu.sa

م�ست�شار مبركز بحوث العلوم ال�صيدلية بعمادة
البحث العلمي

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

�سعادة الدكتور علي بن ح�سن حممد �أمني
�أ�ستاذ بيولوجيا اخللية والأن�سجة والوراثة امل�ساعد
dsrdig@uqu.edu.sa

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

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد ه�شام
بن حممد حمفوظ بدران
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية الطبية
mmbadran@uqu.edu.sa

م�ست�شار مبركز بحوث اللغة العربية و�آدابها
بعمادة البحث العلمي

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور حممد بن فوزي
رم�ضان ح�سانني

�سعادة الدكتور عبد النا�صر بن بدري
�أمني علي

�أ�ستاذ الكيمياء احليوية
mhassanien@uqu.edu.sa

الأدب والنقد احلديث
abaly@uqu.edu.sa
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6 . 13. 2

�أع�ضاء متعاونون مع املراكز البحثية
امل�شرف على مطوري الأنظمة املعلوماتية بوكالة
عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر

مطور الأنظمة املعلوماتية بوكالة عمادة البحث
العلمي للمعلومات والن�شر

الأ�ستاذ عبد الغفار بن حممد الهادي

�سعادة الدكتور ال�سيد بن ف�ؤاد ح�سن
ر�ضوان

حما�ضر نظم املعلومات وهند�سة الربجميات
amemohammed@uqu.edu.sa

�أ�ستاذ الذكاء اال�صطناعي امل�ساعد
efradwan@uqu.edu.sa

مطور الأنظمة املعلوماتية بوكالة عمادة البحث
العلمي للمعلومات والن�شر

الأ�ستاذ �أحمد بن �إبراهيم �شرف
حما�ضر الذكاء اال�صطناعي
aisharaf@uqu.edu.sa

7 .13 . 2

املنظومة الإدارية لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى
مدير �إدارة عمادة البحث العلمي

�سعادة املهند�س رعد بن �صالح يون�س فلمبان
مهند�س معماري
rsflimban@uqu.edu.sa

مدير الإدارة املالية لعمادة البحث العلمي

الأ�ستاذ م�سلط بن زايد �آل جمحود
mzmughad@uqu.edu.sa

مدير مكتب عميد البحث العلمي

املهند�س عالء بن حممد جمال
amjamal@uqu.edu.sa

م�س�ؤول الدعم الفني و الإداري

املهند�س عثمان بن عبدالرحمن حبيب اهلل
oahabiballah@uqu.edu.sa

�سكرتري وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات
والن�شر

االت�صاالت الإدارية و الأر�شفة

الأ�ستاذ ه�شام بن حممد علي فتيني

الأ�ستاذ �إبراهيم بن حممد عابد احل�سني

hmfateny@uqu.edu.sa

imhasani@uqu.edu.sa

�سكرتري وكيل عمادة البحث العلمي للمراكز و
املجموعات البحثية

�سكرتري وكيل عمادة البحث العلمي للمنح
وامل�شاريع البحثية

hhdadi@uqu.edu.sa

aaalzhrani@uqu.edu.sa

الأ�ستاذ حميد بن حماد الدعدي

الأ�ستاذ علي بن عبداهلل الزهراين

العالقات العامة و الإعالم بعمادة البحث العلمي

�سكرتري وكيل عمادة البحث العلمي �إدارة
للكرا�سي العلمية

الأ�ستاذ عالء بن عبدالإله املجلد
aamoglad@uqu.edu.sa

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

م�س�ؤول الدعم الفني وامل�ساعدة لأنظمة العمادة
املعلوماتية

الأ�ستاذ �سعيد بن م�ساعد �سعيد الطلحي
حما�ضر علوم احلا�سبات وتقنية املعلومات بعمادة
البحث العلمي
smtalhi@uqu.edu.sa

8 .13 . 2

�إداريون متعاونون مع عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى

امل�شرف على الإت�صالت الإدارية بوحدة العلوم
والتقنية

الأ�ستاذ ريان بن ر�ضا ح�سني عطا�س
rrhattas@uqu.edu.sa

�سكرتري مدير وحدة العلوم والتقنية

الأ�ستاذ عمر بن �أحمد ال�سهلي
oasehli@uqu.edu.sa
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 14 . 2ح�ضور عمادة البحث العلمي يف امللتقيات والندوات وامل�ؤمترات
 2 - 2اجلدول الزمني مل�شاركات عمادة البحث العلمي لعام 1436-1435هـ.
م

الفعالية

1

امل�ؤمتر ال�سعودي الأول لدعم البحث
العلمي (التمويل والتحديات واحللول)

2

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

املكان

اليوم

التاريخ

الريا�ض -املقر الرئي�سي ملدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية
قاعة امل�ؤمترات ،مبنى36الريا�ض -املقر الرئي�سي ملدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية
-قاعة امل�ؤمترات ،مبنى36

الأحد
الإثنني
الثالثاء

1436 /1/11-9هـ املوافق
2014/11/4-2م

3

منتدى ال�شراكة املجتمعية يف جمال
البحث العلمي النزاهة العلمية

الريا�ض -جامعة الإمام حممد بن �سعود
–قاعة امللك �سلمان للم�ؤمترات

الثالثاء
الأربعاء
اخلمي�س

4

ملتقى البحث العلمي الأول لكلية
التمري�ض

مكة املكرمة  -جامعة ام القرى قاعة ()1
مبنى الكليات ال�صحية مقر الطالبات

الأربعاء

1436/6/18هـ
املوافق
2015/4/7م
1436/7/18-16هـ
املوافق
2015/5/7-5م
1436/8/9هـ
املوافق
2015/5/27م

5

برنامج يوم التخطيط اال�سرتاتيجي يف الرجال  -قاعة امللك عبدالعزيز التاريخية
الن�ساء قاعة اجلوهرة بالزاهر
امل�ؤ�س�سات اجلامعية وعالقتها باخلطة
امل�ستقبلية للتعليم اجلامعي (�آفاق)

الأحد

1436/8/13هـ
املوافق
2014/6/1م

6

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

الريا�ض -املقر الرئي�سي ملدينة امللك عبد
العزيز للعلوم والتقنية
-قاعة امل�ؤمترات ،مبنى36

اخلمي�س

7

امل�ؤمتر ال�سعودي الدويل الثاين للن�شر
العلمي

الريا�ض -جامعة امللك �سعود

الأحد-
الثالثاء

مكة املكرمة  -جامعة �أم القرى -قاعة
اجلوهرة

الأحد-
اخلمي�س

الربنامج التعريفي الثالث لتهيئة �أع�ضاء
8
هيئة التدري�س اجلدد

الثالثاء

اخلمي�س	 1436/11/22هـ
املوافق
2015/9/3م
1436 /12/30-28هـ
املوافق
2015 /10/13-11م
1436 /12/30-28هـ
و
1437/1/2-1هـ

 15 . 2زيارات عمادة البحث العلمي للكليات
 3 - 2زيارات عمادة البحث العلمي للمعاهد و الكليات.

21

م

الزيارة

تاريخ الإجتماع

الوقت

املكان

1

معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث
احلج والعمرة

1436/4/12ه

�10ص

معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة

2

كلية الرتيية

1436/8/7ه

� 10ص

كلية الرتبية -جامعة ام القرى -مكة املكرمة

3

كلية العلوم التطبيقية

الثالثاء
1436/12/2هـ

� 10ص

كلية العلوم التطبيقية -جامعة �أم القرى -مكة الكرمة

 16 .2ا�صدار واحة البحث العلمي
ن�شرة ن�صف �سنوية ت�صدرها عمادة البحث العلمي �أ�صدرت يف  1حمرم 1437هـ � 14 /أكتوبر  2015م؛ ال�سنة ( )1العدد
(.)1
من �أجل حتقيق الر�ؤية اخلم�سية لعمادة البحث العلمي ومل�ساندة �إدارة التحول كان لزاماً على العمادة تهيئة بيئة تكاملية
وتفاعلية ت�ضمن و�صول �أخبار احلراك البحثي واملعريف جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وبهذا الق�صد بادرت العمادة بت�أ�سي�س
هذه الن�شرة الدورية ن�صف ال�سنوية (واحة البحث العلمي) ليتظلل فيها ذوي الهمم العالية من الباحثني من داخل اجلامعة
وخارجها .ت�أتي هذه املبادرة لتواكب �إعادة تخطيط الهياكل واملوارد وتطوير الآليات والقواعد املنظمة لتنفيذ الأعمال مبا
يزيد ال�شفافية مع الباحثني واملمولني وجميع اجلهات ذات العالقة.
لت�صفح ن�شرة واحة البحث العلمي الرجاء االطالع على الرابط التايل:
https://uqu.edu.sa/page/ar/93233022
 17 .2و�سائل الإت�صال بعمادة البحث العلمي
الربيد الإلكرتوين لعمادة البحث العلميdsrdean@uqu.edu.sa :

22

23

.3

األحداث والفعاليات
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 .3األحداث والفعاليات
1.3

الجدول الزمني لفعاليات عمادة البحث العلمي لعام  1436هـ

محرم

ربيع األول

• عقدت اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي
العلمية اجتماعها الأول لهذا العام يوم
اخلمي�س املوافق (1436/1/6هـ ).
• ح�ضور عميد عمادة البحث العلمي
والوفد املرافق له امل�ؤمتر ال�سعودي
الأول لدعم البحث العلمي للتمويل
والتحديات واحللول من يوم الأحد �إىل
يوم الثالثاء املوافق
(1436/1/11-9هـ).
• م�شاركة كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
يف امللتقى التن�سيقي لكرا�سي امللك عبد
اهلل للقر�آن بجامعة الإمام يوم ال�سبت
املوافق (1436/1/22هـ).

• عقد املجل�س التن�سيقي للبحث العلمي
بجامعة �أم القرى اجتماعه الأول يوم
الإثنني املوافق (1436/3/1هـ).
• كرم وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي الطالب امل�شاركني يف
امل�شاريع البحثية لكر�سيى الأمري خالد
الفي�صل للع�شوائيات يوم الأربعاء املوافق
(1436/3/9هـ).
• قدمت عمادة البحث العلمي بجامعة
�أم القرى عر�ضاً عن خططها التنفيذية
للمرحلة القادمة يوم الإثنني املوافق
(1436/3/14هـ) .
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ربيع الثاني

• م�شاركة جامعة �أم القرى يف معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب يف دورته
ال�ساد�سة والأربعني يف يوم اخلمي�س
املوافق(1436/4/9هـ).
• مناق�شة عمادة البحث العلمي اخلطة
التنفيذية وال�شراكة امل�أمولة مع معهد خادم
احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة
يوم الأحد املوافق(1436/4/12هـ).
• تعقد اجتماعها الأول اللجنة اال�ست�شارية
لكر�سي املعلم حممد بن الدن للإبداع
وريادة الأعمال يوم الأحد املوافق
(1436/4/12هـ).
• التعريف بعمادة البحث العلمي يوم الأثنني
املوافق (1436/4/20هـ).
• م�شاركة جامعة �أم القرى يف معر�ض الدار
البي�ضاء للكتاب يوم الأحد املوافق(26
1436/4/هـ).
• كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير
املناطق الع�شوائية بجامعة �أم القرى ينظم
امل�ؤمتر الدويل الأول لتطوير املناطق
الع�شوائية مبكة املكرمة للعام القادم يف يوم
الأحد املوافق(1436/4/26هـ).
• عقدت جلنة النماذج عدد من االجتماعات
لإعداد النماذج اخلا�صة باملنح البحثية
الداخلية من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س
(1436/4/ 30-26هـ).

جماد األول

• قررت الهيئة اال�ست�شارية
ا�ستمرارية دعم كر�سي امللك �سلمان
بن عبدالعزيز لدار�سات تاريخ مكة
املكرمة بجامعة �أم القرى يوم الثالثاء
املوافق(1436/5/5هـ).
• ي�شيد نائب وزير الثقافة والإعالم
مب�شاركة جامعة �أم القرى يف معر�ض
الريا�ض الدويل يوم الثالثاء املوافق
(1436/5/19هـ).
• تعقد عمادة البحث العلمي ور�شة
التهيئة والتجريب املبدئي لنظام �إدارة
املنح البحثية يوم الأربعاء املوافق
(1436/5/20هـ).
• تد�شني �شبكات التوا�صل االجتماعية
لعمادة البحث العلمي يوم ال�سبت املوافق
(1436/5/23هـ).
• م�شاركة كر�سي الزايدي يف م�ؤمتر
االختالفات يف طب الأمرا�ض
الروماتيزمية واملناعة الذاتية املنعقد يف
مدينة �سورينتو الإيطالية يوم الثالثاء
املوافق (1436/5/28هـ).

جماد الثاني

• م�شاركة جامعة �أم القرى يف معر�ض
الكتاب بتون�س يوم الإثنني املوافق
(1436/6/11هـ).
• �إن�شاء �شجرة التخ�ص�صات يوم اخلمي�س
املوافق (1436/6/13هـ).
• تفعيل البحث العلمي املدعوم مع �سابك
و مدير جامعة �أم القرى بالإنابة يوم
الإثنني املوافق (1436/6/17هـ).
• ح�ضور فريق عمل من عمادة البحث
العلمي لور�شة عمل (اخلطوات امل�ستقبلية
للن�شر العلمي يف اململكة) املنعقدة
مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم
والتقنية بالريا�ض يوم الثالثاء املوافق
(1436/6/18هـ).
• تد�شن معايل مدير جامعة �أم القرى
نظام �إدارة املنح البحثية لربامج ( رائد -
واعدة  -باحث ) بعمادة البحث العلمي يوم
الإثنني املوافق (1436 /6/24هـ).
• تعقد عمادة البحث العلمي ور�شة عمل
لعدد (  )250باحث وباحثة من اجلامعة
حول �إعداد املقرتحات البحثية و�صياغتها
يوم الأربعاء املوافق (1436/6/26هـ
).
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رجب

شعبان

• �شاركت عمادة البحث العلمي يف معر�ض
ماليزيا الدويل للكتاب يوم الإثنني املوافق
(1436/7/8هـ).
• �شاركت جامعة �أم القرى بورقتي عمل �أثرت
منتدى ال�شراكة املجتمعية الرابع يف جمال
البحث العلمي ( النزاهة العلمية ) يف يومي
الثالثاء و الأربعاء (1436/7/17-16هـ).
• �شاركت جامعة �أم القرى بفاعلية يف معر�ض
جنيف الدويل للكتاب يف يوم اخلمي�س املوافق
(1436/7/18هـ).
• د�شن معايل مدير جامعة �أم القرى
املجموعة الأوىل من �إ�صدارات كر�سي امللك
�سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة يف يوم
الإثنني املوافق (1436/7/22هـ).
• نظمت جامعة �أم القرى امللتقى القر�آين
الثالث ( هذا هدى ) بال�شراكة بني كلية
الدعوة و�أ�صول الدين وكر�سي امللك عبد
اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي يف يومي
الأربعاء و اخلمي�س (1436/7/25-24هـ).
• �أمتت عمادة البحث العلمي عقد اخلدمات
العلمية مع جمموعة نيت�شر ماكميالن يف يوم
الأحد املوافق (1436/7/28هـ).

• عقدت عمادة البحث العلمي ور�شة عمل
للتعريف بربنامج املنح الداخلية و�آليات
التقدمي عليها يف فرع اجلامعة بالقنفذة يوم
الأربعاء املوافق (1436/8/2هـ).
• اطلع معايل مدير اجلامعة على
�إجنازات كر�سي الزايدي لأمرا�ض
املفا�صل و الروماتيزم يوم اجلمعة املوافق
(1436/8/4هـ) • ا�ستلم الأمري خالد
الفي�صل املجموعة الأوىل من �إ�صدارات كر�سي
امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة يوم
الأحد املوافق (1436/8/6هـ).
• عقدت عمادة البحث العلمي لقاء تعريفياً
بربامج يف كلية الرتبية يوم الإثنني املوافق
(1436/8/ 7هـ).
• زار عميد عمادة البحث العلمي والوفد
املرافق له الهيئة ال�سعودية للموا�صفات
واملقايي�س واجلودة ومركز امللك في�صل
للبحوث والدرا�سات الإ�سالمية يوم الإثنني
املوافق (1436/8/14هـ).
• عقدت عمادة البحث العلمي �سل�سلة من
اللقاءات وور�ش العمل املتكاملة لدعم التقدمي
على املنح البحثية بجامعة �أم القرى من يوم
الأربعاء املوافق (1436/5/20هـ) حتى يوم
الثالثاء املوافق (1436/8/8هـ).
• وفرت عمادة البحث العلمي الدعم الفني

والتقني للتقدمي على نظام �إدارة املنح البحثية
يوم الإثنني املوافق (1436/7/8هـ) حتى يوم
الثالثاء املوافق (1436/8/8هـ).
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ذو القعدة

ذو الحجة

• بد�أت اجلل�سات الأ�سبوعية للمجل�س

• زارت عمادة البحث العلمي لكلية

التن�سيقي للمراكز البحثية بعمادة

العلوم التطبيقية يف يوم الثالثاء

البحث العلمي يف يوم الإثنني املوافق

املوافق (1436/12/2هـ).

(1436/11/9هـ).

• �شاركت جامعة �أم القرى بورقة

• د�شن معايل مدير اجلامعة

عمل يف امل�ؤمتر ال�سعودي الدويل

الإ�صدار الثاين لكر�سي

الثاين للن�شر العلمي من يوم

الرب يف يوم الإثنني املوافق

الأحد حتى يوم الثالثاء (-28

(1436/11/16هـ).

1436/12/30هـ).

• �شارك عميد عمادة البحث العلمي

• ح�ضر فريق من عمادة البحث

والوفد املرافق له يف ور�شة عمل

العلمي �شرح تقنيات امليكرو�سكوب

اخلطة الوطنية الثانية للعلوم

الإلكرتوين بكلية الطب يف يوم الأحد

والتقنية واالبتكار (معرفة  )2يف يوم

املوافق (1436/12/28هـ).

الأحد املوافق (1436/11/22هـ).
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 .4ملخص احصائيات برامج
المنح الداخلية بعمادة
البحث العلمي لعام 1436هـ
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ملخص إحصائيات برامج المنح الداخلية بعمادة البحث العلمي لعام 1436هـ

 1 - 4ن�سب �أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح).

� 2 - 4أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح).
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 3 - 4الن�سب التي �سجلتها املقرتحات املقدمة ح�سب املجال التخ�ص�صي من الإجمايل الكلي ( 284مقرتح).
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 4 - 4ن�سب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات ( 284مقرتح).
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� 5 - 4أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقدمني ببحث واحد �أو �أكرث (كباحث رئي�س) ح�سب الكليات واملعاهد التخ�ص�صية.

35

� 6 - 4إح�صائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي  ١٤٣٤و١٤٣٥هـ .اعتمد متويـل
(ثالثني) م�شـروع فـي خمتلف البحوث؛حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )١٢٫١٤١٫٤٠٧ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات �أن
البحوث الكبرية والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها (٩وت�شمل  ٨للباحثني و  ١للباحثات) هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة ()٩٫٩٨٦٫٦٤٧
ريـال �سـعودي وبن�سبة مئوية من الإجمايل ( )٪٨٢على الرغم من �أنها �أقل عددا مقارنة بالبحوث املحدودة والتي بلـغ عـدد
امل�شـاريع املمولـة بها (١٣وت�شمل  ١٠للباحثني و ٣للباحثات) دعمـا بتكلفـة ( )١٫٧٨٦٫٢٦٠ريـال �سـعودي وبن�سبة مئوية ()٪١٥
يليـها بحوث طالب الدرا�سات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها ( ٨وت�شمل  ١للباحثني و  ٧للباحثات ) وبن�سبة مئوية (.)٪٣

36

� 7 - 4إح�صائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سـب الكليـات الأكادمييـة امل�شـاركة
لعامي  1434و .1435اعتمد متويـل (ثالثني) م�شـروعاً بحثياً فـي خمتلف البحوث ،حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل
( )12.141.407ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ت�صـدر كليـة الطب حيث بلـغ عدد امل�شـاريع املمولة ( ثالثة) م�شـاريع
بتكلفـة ( ( 3٫356٫670ريـال �سـعودي  ،متثـل  27٪مـن �إجمايل قيمـة التمويـل يليهـا كليـة العلوم التطبيقية والـذي بلـغ
عـدد م�شـاريعها )ثالثة ع�شر( م�شـروعاً بتكلفـة )  ( 2٫649٫847ريـال �سـعودي متثـل  ٪٢٢مـن �إجمايل قيمـة التمويـل.
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� 8 - 4إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني يف عامي  ١٤٣٤و ١٤٣٥ه.

� 9 - 4إح�صائية الدعم الفني.
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 .5وكالة عمادة البحث
العلمي للشؤون المالية
واإلدارية
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وكالة عمادة البحث العلمي للشؤون المالية واإلدارية

 1 . 5كلمة وكيل عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني:
ف�إين �أدعو اهلل القدير اجلليل �أن يوفقنا ،و�أن يعيننا للتغلب على التحديات واملعوقات كافة ،كي نحقق ر�ؤية اجلامعة والعمادة،
و�أن يكون لوكالة ال�ش�ؤون املالية والإدارية دور نوعي وبناء من �ضمن منظومة فاعلة ،فالو�صول للقمة ع�سري واملحافظة على
القمة �أع�سر.
وعمادة البحث العلمي �أحد �أهم اجلهات باجلامعة املعنية مبجاالت البحث العلمي والن�شر الدويل والت�أليف ،وهذه الوكالة
�أحد فروعها التنفيذية �أ�سا�س لبيئة بحثية رائدة ونتمنى �أن يكون للوكالة دور فعال لتفعيل الربامج وامل�شاريع البحثية
الأ�صيلة عالية اجلودة.
وكانت الوكالة قد بد�أت بتوزيع املوظفني املكلفني واملن�سوبني املتعينني بالعمادة على وكاالت العمادة لت�أمني تنفيذ �أعملها
فوكالة ال�ش�ؤون املالية والإدارية مناط بها �إجراءات االت�صاالت الإدارية التي تهتم بالوارد وال�صادر والأر�شيف �أما �ش�ؤون
املن�سوبني في�سري العمل فيها لإن�شاء ملف �إلكرتوين وورقي جلميع املن�سوبني من موظفني ومتعينني ومكلفني ومتعاونني،
وامل�ساهمة يف و�ضع املوا�صفات املطلوبة للتعيني وكذلك ف�إن امل�شرتيات جاهزة للعمل ح�سب �أنظمة وقواعد اجلامعة �أما
املحا�سبة واملالية فهناك اجتماعات مع الوكاالت املعنية بداخل العمادة واجلهات الأخرى خارجها باجلامعة لو�ضع �آلية
للإجراءات ومن ثم �إمتام الأعمال.
بالإ�ضافة �إىل ما�سبق ف�إن الوكالة ت�سعى �إىل �إقامة لقاءات متعددة مع باحثني متميزين ون�شطني يف جماالت خمتلفة ،لأخذ
�آرائهم حول تغطية احتياجات اجلامعة يف البحث العلمي من خالل النظرة امل�ستقبلية لإكمال جتهيزات املعامل البحثية
املركزية ال�شاملة التي توفر بيئة عمل متطورة حتفز �إنتاج االقت�صاد املعريف .
وتعتزم الوكالة �إقامة ور�ش عمل خمتلفة تهدف للتعريف بالإجراءات جلميع امل�ستفيدين باجلامعة ،وذلك للو�صول �إىل
الرقي واجلودة يف التعامالت املالية والإدارية.
وكيل عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
الدكتور حممد بن ح�سن خمتار
�أ�ستاذ الكيمياء احليوية امل�ساعد

41

42

 2 . 5ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
�أُن�ش�أت وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم 4360061560
وتاريخ 1436/05/05هـ .وهي �إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن هيكلتها الإدارية.
 3 . 5مهام وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
 .1الإ�شراف على تنفيذ الأعمال املتعلقة بال�ش�ؤون املالية ،ور�صد امليزانية واحتياجات املوظفني:
�إعداد م�ستندات ال�صرف ،قيد امل�ستندات املالية يف ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية ،طلب �صرف العهد ،ومتابعة ت�سديدها ح�سب الأنظمة واللوائح
املالية� ،إعداد ميزانية العمادة بالتن�سيق مع الوحدات الإدارية يف اجلامعة و متابعة تنفيذها� ،إعداد املناق�صات مل�شاريع العمادة و ومتابعتها.
 .2الإ�شراف على الأعمال املتعلقة بال�ش�ؤون الإدارية ،والعقود ،واملناق�صات ،والإت�صاالت الإدارية:
القيام بالإجراءات الإدارية ملوظفي العمادة واملتعاونني معها� ،إعداد برامج تدريبية للموظفني ،ح�صر احتياجات العمادة من
القوى الب�شرية والعمل على توفريها نظاميا ،تنفيذ الإجراءات اخلا�صة بالباحثني ،ا�ستقبال املعامالت الواردة وال�صادرة
والربيد وا�ستكمال �إجراءات القيد والت�سليم.

 1 - 5مهام وكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية.
 4 . 5و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإدارية
الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية والإداريةdsrvfa@uqu.edu.sa :
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 .6وكالة عمادة البحث
العلمي للمنح والمشاريع
البحثية
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.6

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية

 1 . 6كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد ،وعلى �آله ،و�صحبه ،والتابعني ب�إح�سان
�إىل يوم الدين وبعد:
ففي ع�صر يو�صف ب�أنه زمن تت�سارع فيه الإجنازات العلمية ،وتت�سابق فيه الأمم لبناء اقت�صاديات املعرفة ،وتطوير قدراتها
الب�شرية القائمة عليها ،ف�إن البيئة اجلامعية تعد مبثابة نواة املعرفة الرئي�سية يف �أي جمتمع ،والتي من خاللها تبنى ركائز
االقت�صاد املعريف ،والتطور ،والرقي بني الأمم .ومن هذا املنطلق ف�إن وكالة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية قد
قامت منذ ت�أ�سي�سها برتجمة خطط عمادة البحث العلمي اال�سرتاتيجية �إىل م�شاريع تنفيذية نتج عنها ا�ستحداث عدد
من برامج املنح الداخلية ،للم�ساهمة يف بناء بيئة بحثية متكاملة تدعم يف حم�صلتها النهائية االقت�صاد املعريف الوطني،
والتوجه القومي ،مبا ي�ضمن توفري الدعم الالزم لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،وبالأخ�ص حديثي التخرج ،وع�ضوات
هيئة التدري�س لت�شجيعهم على ممار�سة الن�شاط البحثي باحرتافية عالية ،وفق نظم قيا�سية مقننة ،كي يت�سنى لهم �إكمال
امل�سرية البحثيه وفق خطط عمادة البحث العلمي اال�سرتاتيجية كما ُخ�ص�صت قنوات دعم �إ�ضافية ملنح طالب الدرا�سات
العليا ،وت�أليف الكتب يف �شتى املجاالت ال�شرعية والأدبية والعلمية لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة �أم القرى.
وقد قامت الوكالة بف�ضل اهلل تعاىل بعد وقت وجيز من تفعيلها بو�ضع اللبنات الأ�سا�سية لربامج املنح الداخلية ،والتي �شملت
�شجرة متكاملة للتخ�ص�صات العلمية ،مما يتيح للمتقدمني اختيار املجال الأن�سب لتقدمي مقرتحاتهم البحثية ،بالإ�ضافة �إىل
الئحة القواعد احلاكمة املنظمة لعملية التقدمي و�إدارة امل�شاريع البحثية ،يف �ضوء الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية ،كما عملت على ا�ستحداث جميع النماذج اخلا�صة بالتقدمي ،وعقد عدد من ور�ش العمل للتعريف بالربامج ،و�شرح
�أليات التقدمي على برامج املنح الداخلية ،و�شروطه� ،إ�ضافة �إىل توفري ملفات م�ساعدة للمتقدمني ،منها ما هو م�صور ،ومنها
ما هو ت�سجيل مرئي يو�ضح كامل خطوات التقدمي ودور وكالة املنح وامل�شاريع البحثية ال يقت�صر فقط على ما ذكر ،و�إمنا
ي�شمل �إجراءات الفح�ص املبدئي للت�أكد من �سالمة املقرتحات البحثية املقدمة من �أي نق�ص �أو ا�ستالل قبل �إر�سالها للتحكيم
اخلارجي ،حيث �أُ�س�ست قاعدة بيانات �ضخمة ملحكمني دولينيُ ،تر�سل �إليهم جميع املقرتحات البحثية املجتازة للفح�ص املبدئي
لتحكيمها كما تقوم الوكالة بالإ�شراف على جميع امل�شاريع التي ُق ِبلت ،ومتابعتها فنيا وماليا �إىل نهاية امل�شروع البحثي وال
يقت�صر �إ�شراف الوكالة على م�شاريع برامج املنح الداخلية فقط ،ولكن ميتد �أي�ضا لي�شمل املنح اخلارجية واملتمثلة يف وحدة دعم
البحوث املمولة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،بالإ�ضافة �إىل وحدة دعم �أبحاث �سابك.
كل ذلك كان نتاج جهود م�شرتكة من من�سوبي عمادة البحث العلمي ،خا�صة امل�شرفني وامل�شرفات على برامج املنح الداخلية
واخلارجية لدى وكالة املنح وامل�شاريع البحثية ،وبالتعاون مع نخبة متميزة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف خمتلف كليات اجلامعة.
�سائلني املوىل العزيز القدير �أن يعيننا وجميع القائمني على هذه الوكالة بتقدمي الأف�ضل دوما،مبا ي�ضمن حتقيق متطلبات
احلراك البحثي الوطني ،والتوجهات اال�سرتاتيجية يف جامعة �أم القرى.
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
د .با�سم بن يو�سف الكاظمي
�أ�ستاذ علوم احلا�سب امل�شارك
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 2 . 6ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
�أُن�ش�أت وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم 4360014026
وتاريخ 1436/01/27هـ .وهي �إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن هيكلتها الإدارية.
 3 . 6هدف وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
ا�ستحداث فر�ص بحثية ،و�إتاحتها ،مبا ي�ضمن حتقيق متطلبات احلراك البحثي الوطني ،والتوجهات اال�سرتاتيجية يف
جامعة �أم القرى.
4 .6

الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

وكيل العمادة للمنح وامل�شاريع
البحثية
د  .با�سم الكاظمي

dsrvpg@uqu.edu.sa

الإ�شراف على برامج املنح
الداخلية فرع الطالب
د .علي �أمني

ahamin@uqu.edu.sa

الإ�شراف على برامج املنح
الداخلية فرع الطالبات
د  .هنادي كتوعة

dsrdas@uqu.edu.sa

الإ�شراف على برامج املنح
اخلارجية فرع الطالب
د  .ه�شام عرابي

hforaby@uqu.edu.sa

الإ�شراف على برامج املنح
اخلارجية فرع الطالبات
د  .نورة فاروقي

dsrdes@uqu.edu.sa

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

 5 .6منظومة منو الن�شاط البحثي

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ
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ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﳌﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﺳﺘﺎﺫ

ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻣﺸﺎﺭﻙ

ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻣﺴﺎﻋﺪ

ﻃﻼﺏ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ

ﻣﻨﺢ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ
ﻣﻨﺢ
ﺳﺎﺑﻚ
ﺍﻟﺨﻄﺔ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻛﺎﻛﺴﺖ

ﻃﻼﺏ ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ
ﻰﻠﻋ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺜﻲ

ﻣﻨﺢ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺳﻔﺮﺍﺀ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﺎﺣﺚ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻭﺍﻋﺪﺓ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻧﺎﺷﺮ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺭﺍﺋﺪ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ

ﺩﺍﺭﺱ

ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﳌﻠﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ

ﻣﺆﻟﻒ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺑﺎﺣﺚ ﻧﺎﺟﺢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺗﻘﻨﻲ

 2 - 6منظومة منو الن�شاط البحثي .
 6 . 6مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
DSR.UQU
ا�ست�شراف املجاالت البحثية ،مبا يتوافق مع احلراك االقت�صادي يف الدولة.
.1
ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الو�سط اجلامعي ,والتعريف ب�أ�س�س جودة الأن�شطة البحثية ,ومعايريها.
.2
ا�ستقطاب الوافدين اجلدد من �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س ال�سعوديني لالندماج يف بيئة امل�شاريع البحثية
.3
ب�إتاحة فر�ص للتقدمي على مقرتحات بحثية.
�	.4إتاحة فر�ص التقدمي مبقرتحات بحثية لأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س.
ا�ستحداث فر�ص لأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س لرتجمة الكتب العلمية الر�صينة.
.5
ا�ستحداث فر�ص بحثية لطالب الدرا�سات العليا.
.6
�	.7إتاحة فر�ص مل�شاركة طالب البكالوريو�س وطالب الدرا�سات العليا بورقة عمل يف امل�ؤمترات العلمية.
�	.8إتاحة فر�ص للباحثني من �أع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س للن�شر العلمي.
ا�ستحداث فر�ص لت�أليف الكتب واملراجع العلمية.
.9
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 .10الإ�شراف على تقدمي امل�شاريع البحثية داخلياً �أو خارجياً ومتابعة �سريها فنيا ومالياً �إىل �أن تنجز.
�	.11إقامة ور�ش عمل تدريبية على �آلية كتابة امل�شاريع البحثية لال�ستفادة من الأدوات املتوفرة لدعم الن�شاط
البحثي امل�ؤ�س�سي.
 .12تعريف معايري قيا�سية ت�ضمن جودة امل�شاريع البحثية وتطبيقها على الفح�ص املبدئي ومطابقة امل�شاريع
البحثية لل�شروط واملوا�صفات وقواعد اال�ستالل واالنتحال.
 .13حتكيم امل�شاريع البحثية دولياً واعتمادها من اللجنة العلمية لتمويلها داخلياً
 .14توفري قنوات الدعم املايل الالزمة من داخل وخارج اجلامعة لإجراء البحوث الر�صينة ودعم احلراك البحثي
 .15حث الباحثني على تكوين فرق عمل متميزة قادرة على اجراء بحوث يف جماالت متخ�ص�صة متهيدا �إىل تكوين
جمموعات ومراكز بحثية على املدى البعيد .

 3 - 6مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية .
 7 . 6و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
الربيد االلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثيةdsrvpg@uqu.edu.sa :
الربيد االلكرتوين للم�شرف على برامج املنح الداخلية فرع الطالبdsrdig@uqu.edu.sa :
الربيد االلكرتوين للم�شرفة على برامج املنح الداخلية فرع الطالباتdsrdas@uqu.edu.sa :
الربيد االلكرتوين للم�شرف على برامج املنح اخلارجية فرع الطالبdsrdeg@uqu.edu.sa :
الربيد االلكرتوين للم�شرفة على برامج املنح اخلارجية فرع الطالباتdsrdes@uqu.edu.sa :
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 .7المنح الداخلية بوكالة
عمادة البحث العلمي للمنح
والمشاريع البحثية
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 .7المنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية
 1 . 7مقدمة عن املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
يف ع�صر يو�صف ب�أنه زمن تت�سارع فيه الإجنازات العلمية ،وتت�سابق فيه الأمم لبناء اقت�صاديات املعرفة ،وتطوير قدراتها
الب�شرية القائمة عليها ،ف�إن البيئة اجلامعية تعد مبثابة نواة املعرفة الرئي�سية يف �أي جمتمع ،والتي من خاللها تبنى ركائز
االقت�صاد املعريف ،والتطور ،والرقي بني الأمم ،ومن هذا املنطلق؛ ف�إن عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى قد و�ضعت
خطتها اال�سرتاتيجية ،والتنفيذية لبناء بيئة بحثية متكاملة تدعم يف حم�صلتها النهائية االقت�صاد املعريف الوطني ،والتوجه
القومي ،وقد نتج عن هذه اخلطة الطموحة عدة خمرجات ،كانت باكورتها  :برامج املنح الداخلية  ،التي تهدف �إىل توفري
الدعم الالزم لأع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة؛ لت�شجيعهم على ممار�سة الن�شاط البحثي باحرتافية عالية ،وفق نظم
قيا�سية مقننة.

 2 . 7م�سارات املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
يبد�أ دور وكالة املنح وامل�شاريع البحثية مع بداية التقدمي على املقرتحات البحثية ،حيث تتابع عمليات �إدخال امللفات املطلوبة
و�إمتام الت�سليم ،حتى و�صول املقرتح البحثي �إىل وحدة الإ�شراف على املنح الداخلية �إذ يقوم املخت�صون يف هذه الوحدة بعمل
الفح�ص املبدئي للت�أكد من اكتمال حمتويات املقرتح البحثي امل�ستلم وخلوه من ن�سب ا�ستالل عاليه تتجاوز  30%من كامل
حمتوى املقرتح البحثي بعد ذلك ُتر�سل املقرتحات التي اجتازت الفح�ص املبدئي بنجاح �إىل التحكيم اخلارجي ،الذي ُيقيم
جودة املادة املقدمة يف املقرتح .ويف حال ح�صول املقرتح البحثي على درجة عالية يف نتيجة التحكيم اخلارجي ُيبلغ الباحث
بقبول مقرتحه البحثي ،ويتم توقيع العقد �إيذانا ببد�أ امل�شروع .واملخططات �أدناه تو�ضح �سل�سلة الإجراءات قبل احل�صول على
الدعم املايل ،و بعده.
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ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺮﺩ ﺧﻼﻝ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ

ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ
ﻰﻠﻋ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

Grants Pre-Award
Processes

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳌﺤﻜﻤﻴﻦ

ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ
ﱢ
ﺍﳌﺤﻜﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ

ﻣﺘﺄﺧﺮ
ﻲﻓ ﺍﻟﺮﺩ

ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺮﺩ ﺧﻼﻝ
 ٣ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ

ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ
ﺍﳌﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ

ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺗﺬﻛﻴﺮﻳﺔ

ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻛﺎﻣﻞ
ﺍﳌﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ
ﻭﻋﻘﺪ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﳌﻠﻜﻴﺔ

ﻲﻓ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺧﺮ
ﻲﻓ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

ﺭﺑﻂ ﺍﳌﺨﺮﺟﺎﺕ
ﺑﺎﻷﻫﺪﺍﻑ

ﺍﻟــﺒــﺎﺣــﺚ
ﺍﻟــﺮﺋــﻴــﺲ

ﺭﻓﻊ ﺍﳌﻠﻔﺎﺕ

ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺼﻐﺮﺓ

ﺇﺭﺳﺎﻝ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ

ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺺ

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻢ

ﺇﺧﻄﺎﺭ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻰﻠﻋ ﻧﻈﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﳌﻨﺢ

ﺭﺑﻂ ﺍﳌﻬﺎﻡ
ﺑﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺻﺮﻑ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺤﻜﻤﻴﻦ

ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺤﺜﻲ
ﺭﺑﻂ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ
ﺑﺎﳌﺮﺍﺣﻞ
ﻭﺍﳌﻬﺎﻡ

ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻭﻣﻬﺎﻡ
ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﳌﺤﻜﻢ
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Grants Post-Award Processes
ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻭﻛﻴﻞ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺻﺮﻑ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ
ﺻﺮﻑ ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ  ٪ ٧٥ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺔ

ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﺳﻨﺔ  -ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺳﻴﺮ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ

ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﳌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ
ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ

ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ
ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﺗﺪﻗﻴﻖ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﳌﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ
ﺇﺳﺘﻼﻡ ﺑﻘﻴﺔ
ﺍﳌﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ٪٢٥
ﺍﳌﺘﺒﻘﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺤﻜﻴﻢ

ﺻﺮﻑ

ﺇﺟﺮﺍﺀ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ

ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

ﻣﻘﺒﻮﻝ

ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻳﻞ
ﺍﳌﻄﻠﻮﺏ

ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺷﻴﻚ ﺑﺎﳌﺒﻠﻎ

ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ
ﺗﺰﺍﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ
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برامج املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
3.7
ا�ستحدثت عمادة البحث العلمي يف املدة املدة احلالية ثالثة برامج رئي�سية للمنح الداخلية ،ا�ستهدف كل منها فئة معينة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س�ُ .سميت هذه الربامج :واعدة – وباحث – ورائد .وقد ُع ِر َفت ال�ضوابط احلاكمة لهذه الربامج
يف القواعد احلاكمة للمنح والبحوث الداخلية كما هو مو�ضح يف مرفق �أ .وفيما يلي �شرح مف�صل للتعريف بهذه الربامج.
برامج املنح الداخلية
عمادة البحث العلمي
ع�ضوات هيئة
التدري�س
واعدة

�أع�ضاء هيئة التدري�س
ال�سعوديني اجلدد
رائدة

�أع�ضاء هيئة التدري�س
رائدة

طالب وطالبات
الدرا�سات العليا
جاري ا�ستحداثه

ت�أليف الكتب واملراجع
العلمية
جاري ا�ستحداثه

 3 - 7برامج املنح الداخلية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.
برنامج باحث
1.3.7
 1 . 1 . 3 . 7نبذة عن برنامج باحث
يهدف هذا الربنامج �إىل تقدمي الدعم املادي ،وتوفري البيئة املنا�سبة ،وامل�شجعة لبث روح املناف�سة ،والتميز بني �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وامل�ساهمة يف رفع كفاءة البحث العلمي يف جامعة �أم القرى ،والذي ي�صب يف حم�صلته النهائية يف دعم االقت�صاد
املعريف ،وتلبية املتطلبات االجتماعية ،وال�صناعية باململكة العربية ال�سعودية ،وتهدف العمادة من وراء هذا الربنامج بالدرجة
الأوىل �إىل فتح املجال للباحثني الأ ْك َفاء ،وم�ساندتهم يف م�سريتهم البحثية مبا يعود على احلراك الثقايف ،وال�صناعي بالنفع،
والتمكني .اجلدول �أدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج.
 1 - 6منح برنامج باحث.

�	 2 . 1 . 3 . 7أهداف برنامج باحث
ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على االندماج يف املجاالت البحثية التي تخدم امل�صالح الوطنية.
.1
توفري بيئة بحثية جاذبة لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وتوطني البحث العلمي يف اجلامعة.
.2
توجيه البحوث نحو التميز ،واجلودة من خالل بث روح املناف�سة بني الباحثني.
.3
�	.4إتاحة الفر�صة لفئة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بتوفري احتياجاتهم البحثية.
تعريف الباحثني ب�أوعية البحث املرموقة ،واحلوافز املتاحة.
.5

� 3 . 12 . 3 . 7شروط برنامج باحث
يجب �أال يكون البحث قد مت �إجنازه م�سب ًقا كل ًيا.
.1
ُيقدم املقرتح البحثي مف� ً
صال وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك ،والتي ميكن احل�صول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.
.2
	.3ال تتجاوز مدة امل�شروع) � )24أربعة وع�شرين �شه ًرا.
يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام �إدارة املنح البحثية.
.4
	.5ال حتت�سب الأبحاث املن�شورة قبل تاريخ بداية امل�شروع �ضمن �إجنازات امل�شروع.
عدم ا�ستالل امل�شروع من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه .
.6
�	.7أن يراعى يف البحث الأخالقيات العلمية واحلفاظ على امللكية الفكرية للآخرين وعدم جتاوز ن�سبة اال�ستالل امل�سموح بها .
يجب �أن يكون املتقدم قد ح�صل على درجة عالية يف تقرير الإجناز النهائي لربنامج رائد (اخلا�ص ب�أع�ضاء
.8
هيئة التدري�س اجلدد).
يجب �أال يكون على املتقدم مالحظات يف م�شاريع �سابقة.
.9
 .10يجب �أن يكون املتقدم مثب ًتا على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أو �أ�ستاذ؛ كي يحق له التقدمي على برنامج باحث.

 4 . 1 . 3 . 7تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج باحث
�سوف يخ�ضع مقرتح البحث للتحكيم العلمي.
.1
تتم املوافقة ،والتوقيع على التعهد الإلكرتوين.
.2
بناء على نتائج التحكيم ،وموافقة اجلهة املخت�صة بعمادة البحث العلمي يتم �إعداد " عقد اتفاق امل�شروع
.3
البحثي" وتوقيعه بني وحدة منح �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج باحث ،ممثلة لعمادة البحث العلمي
باجلامعة ،والباحث الرئي�س لتنفيذ امل�شروع البحثي.
يحتوي العقد على رقم البحث ،وعنوانه ،ومدة الإجناز ،والتكاليف الإجمالية ،وا�سم من �سي�شارك (�إن وجد)
.4
وكذلك جمموعة االلتزامات ،وال�شروط.
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.5
.6
.7
.8

.9

تقدم التقارير (الفنية ،واملالية) النهائية عن حالة امل�شروع وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك على �أن يرفق
الباحث امل�ستندات الأ�صلية امل�ؤيدة لذلك.
يف�ضل تقدمي البحث يف م�ؤمترات علمية داخلية� ،أو خارجية.
يلتزم الباحث ب�إنهاء امل�شروع ،ون�شر بحث واحد على الأقل يف جملة حمكمة تكون �ضمن املجالت املدرجة
بقاعدة بيانات وزارة التعليم العايل جلميع التخ�ص�صات العلمية ،وال�صحية ،والإن�سانية.
يجب �أن يقدم الباحث الرئي�س ال�شكر لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى مع ذكر رقم امل�شروع يف
البحث املن�شور طبقا لل�صيغة التالية :يتقدم الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة �أم القرى ممثلة يف عمادة البحث
العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم  .....وتاريخ ...
ينتهي امل�شروع بعد ت�سليم التقرير النهائي ،وحتكيمه ،وبنا ًء على نتيجة التحكيم ُت�ص َرف له بقية امل�ستحقات
اخلا�صة مبكاف�أته ،ومكاف�آت امل�شاركني معه من م�ست�شار ،وباحث م�شارك.

 5 . 1 . 3 . 7امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج باحث
امليزانية املعتمدة للم�شروع ال تزيد على  500.000ريال مع االلتزام بالبنود املقرتحة يف الالئحة املوحدة للبحث العلمي
يف اجلامعات ،وما تقره عمادة البحث العلمي من �آليات ال�صرف.
ت�صرف املبالغ املخ�ص�صة للم�شروع على النحو الآتي:
يجوز ال�صرف على جميع بنود امليزانية (ما عدا الفريق البحثي) بح�سب توفر م�ستندات اال�ستحقاق.
.1
باقي امل�ستحقات التي ت�شمل مكاف�آت الباحث الرئي�س ،الباحث امل�شارك (�إن وجد) ،امل�ست�شار ،امل�شرف (�إن وجد)،
.2
مدير امل�شروع -ت�صرف بعد قبول كلٍ من التحكيم الفني ،والتقرير املايل النهائي ،والذي يجب �أن يتزامن مع
انتهاء مدة امل�شروع

برنامج واعدة
2.3.7
 1 .2 . 3 . 7نبذة عن برنامج واعدة
برنامج واعدة هو برنامج مماثل لربنامج باحث يف �آلياته �إال �أنه ي�ستهدف ع�ضوات هيئة التدري�س يف اجلامعة مبا ي�ضمن
حتفيزهن لالندماج الفعال يف املجال البحثي ،حيث �أن هذا الربنامج يوفر لهن الفر�ص امل�ستقلة والبيئة املنا�سبة ،وامل�شجعة
لبث روح املناف�سة ،والتميز وامل�ساهمة بتن�شيط �أدوارهن البحثية و�إبرازها ب�صورة �أكرث فعالية مما يعزز دور املراة يف دفع حراك
االقت�صاد املعريف والتوجه الوطني .اجلدول �أدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج.
 2 - 7برنامج واعدة.

�	2 .2 . 3 . 7أهداف برنامج واعدة
ت�شجيع ع�ضوات هيئة التدري�س على االندماج يف املجاالت البحثية التي تخدم امل�صالح الوطنية.
.1
توفري بيئة بحثية جاذبة لع�ضوات هيئة التدري�س ،وتوطني البحث العلمي يف اجلامعة.
.2
توجيه البحوث نحو التميز ،واجلودة من خالل بث روح املناف�سة بني الباحثات.
.3
�	.4إتاحة الفر�صة لفئة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بتوفري احتياجاتهنَّ البحثية.
تعريف الباحثات ب�أوعية البحث املرموقة ،واحلوافز املتاحة.
.5

� 3 .2 . 3 .7شروط برنامج واعدة
يجب �أال يكون البحث قد مت �إجنازه م�سب ًقا كل ًيا.
.1
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يجب � اَّأل تتجاوز مدة امل�شروع) � )24أربعة وع�شرين �شه ًرا.
.2
�	.3أن يُقدم املقرتح البحثي مف� ً
صال وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك ،والتي ميكن احل�صول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.
يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام �إدارة املنح البحثية.
.4
	.5ال حتت�سب الأبحاث املن�شورة قبل تاريخ بداية امل�شروع �ضمن �إجنازات امل�شروع.
عدم ا�ستالل امل�شروع من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه .
.6
�	.7أن يراعى يف البحث الأخالقيات العلمية واحلفاظ على امللكية الفكرية للآخرين وعدم جتاوز ن�سبة اال�ستالل امل�سموح بها .
يجب �أن تكون املتقدمة قد ح�صلت على درجة عالية يف تقرير الإجناز النهائي لربنامج (رائد اخلا�ص بع�ضوات
.8
هيئة التدري�س اجلدد).
 �	.9اَّأل تكون على املتقدمة مالحظات يف م�شاريع �سابقة.
� .10أن تكون املتقدمة مثبتة على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ م�شارك� ،أو �أ�ستاذ؛ كي يحق لها التقدمي على برنامج واعدة.

 4 .2 . 3 . 7تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج واعدة
�سوف يخ�ضع مقرتح البحث للتحكيم العلمي.
.1
تتم املوافقة ،والتوقيع على التعهد الإلكرتوين.
.2
بناء على نتائج التحكيم ،وموافقة اجلهة املخت�صة بعمادة البحث العلمي يتم �إعداد " عقد اتفاق امل�شروع
.3
البحثي" وتوقيعه بني وحدة منح �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج واعدة ،ممثلة لعمادة البحث العلمي
باجلامعة ،والباحثة الرئي�سة لتنفيذ امل�شروع البحثي.
يحتوي العقد على رقم البحث ،وعنوانه ،ومدة الإجناز ،والتكاليف الإجمالية ،وا�سم من �سي�شارك (�إن وجد)
.4
وكذلك جمموعة االلتزامات ،وال�شروط.
تقدم التقارير (الفنية ،واملالية) النهائية عن حالة امل�شروع وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك على �أن يرفق الباحث
.5
امل�ستندات الأ�صلية امل�ؤيدة لذلك.
يف�ضل تقدمي البحث يف م�ؤمترات علمية داخلية� ،أو خارجية.
.6
تلتزم الباحثة ب�إنهاء امل�شروع ،ون�شر بحث واحد على الأقل يف جملة حم َّكمة تكون �ضمن املجالت املدرجة بقاعدة
.7
بيانات وزارة التعليم العايل جلميع التخ�ص�صات العلمية ،وال�صحية ،والإن�سانية.
يجب �أن تقدم الباحثة الرئي�س ال�شكر لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى ،مع ذكر رقم امل�شروع يف البحث
.8
املن�شور طبقا لل�صيغة التالية :يتقدم الباحثات/الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة �أم القرى ممثلة يف عمادة البحث
العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم  .....وتاريخ ...
ينتهي امل�شروع بعد ت�سليم التقرير النهائي ،وحتكيمه ،وبنا ًء على نتيجة التحكيم؛ ت�صرف لها بقية امل�ستحقات
.9
اخلا�صة مبكاف�أتها ،ومكاف�آت امل�شاركني معها من م�ست�شار ،وباحث م�شارك.

 5 .2 . 3 . 7امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج واعدة
امليزانية املعتمدة للم�شروع ال تزيد على  500.000ريال مع االلتزام بالبنود املقرتحة يف الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف
اجلامعات ،وما تقره عمادة البحث العلمي من �آليات ال�صرف.
ت�صرف املبالغ املخ�ص�صة للم�شروع على النحو الآتي:
يجوز ال�صرف على جميع بنود امليزانية (ما عدا الفريق البحثي) بح�سب م�ستندات اال�ستحقاق بعد توقيع العقد.
.1
باقي امل�ستحقات التي ت�شمل مكاف�آت الباحثة الرئي�سة ،الباحث امل�شارك (�إن وجد) ،امل�ست�شار ،امل�شرف (�إن وجد) ،مدير
.2
امل�شروع ت�صرف بعد قبول كلٍ من التحكيم الفني ،والتقرير املايل النهائي الذي يجب �أن يتزامن مع انتهاء مدة امل�شروع.

3 .3 . 7

برنامج رائد

 1 . 3 . 3. 7نبذة عن برنامج رائد
يهدف هذا الربنامج �إىل جذب �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد يف اجلامعة لبيئة البحث العلمي املتميز ،وذلك من خالل تقدمي
الدعم املادي ،وتوفري البيئة املنا�سبة ،وامل�شجعة؛ لبث روح املناف�سة بني الباحثني ،وتعد نوعية املقرتح البحثي ،وجودته،
ف� ً
ضال عن �أهمية خمرجاته التطبيقية ،الركيزة الأ�سا�سية يف احلكم على متيز البحث ،وقدرته على املناف�سة ،وتهدف العمادة
من وراء هذا امل�شروع بالدرجة الأوىل �إىل دعم الباحثني اجلدد ،وم�ساندتهم يف بداية م�شوارهم البحثي ،واكت�شاف الباحثني
املتميزين يف وقت مبكر؛ حتى يكونوا ركيزة �أ�سا�سية يف العمل البحثي يف اجلامعة ،ويق�صد بع�ضو هيئة التدري�س اجلديد الذي
مل مي�ض على تاريخ ترقيته من رتبة معيد �إىل رتبة �أ�ستاذ م�ساعد من ال�سعوديني �أك ُ
رث من عامني.
اجلدول �أدناه يلخ�ص املعلومات التنظيمية املتعلقة بالربنامج.
 3 - 7برنامج رائد.
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�	 2 . 3 . 3 .7أهداف برنامج رائد
ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد للبدء مبك ًرا يف العملية البحثية.
.1
توفري بيئة بحثية جاذبة لأع�ضاء هيئة التدري�س اجلدد ،وتوطني البحث العلمي يف اجلامعة.
.2
توجيه البحوث نحو التميز ،واجلودة من خالل بث روح املناف�سة بني الباحثني.
.3
�	.4إتاحة الفر�صة لفئة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بتوفري احتياجاتهم البحثية.
تعريف الباحثني ب�أوعية البحث املرموقة ،واحلوافز املتاحة.
.5
� 3 .3 .3 .7شروط تقدمي مقرتح بحثي لربنامج رائد
� .1أال يكون قد م�ضى على تعيني ع�ضو هيئة التدري�س على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد باجلامعة �أكرث من عامني.
 .2يجب �أال يكون البحث قد مت �إجنازه م�سب ًقا كل ًيا.
 .3يجب � اّأل تتجاوز مدة امل�شروع �سنتني.
� .4أن ُيقدم املقرتح البحثي مف� ً
صال وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك ،والتي ميكن احل�صول عليها من موقع عمادة البحث العلمي.
 .5يتم التقدمي الإلكرتوين للمقرتحات البحثية عن طريق بوابة اخلدمات الإلكرتونية عرب نظام �إدارة املنح البحثية.
 .6لن حتت�سب الأبحاث املن�شورة قبل تاريخ بداية امل�شروع �ضمن �إجنازات امل�شروع.
 .7عدم ا�ستالل امل�شروع من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه .
� .8أن يراعى يف البحث الأخالقيات العلمية واحلفاظ على امللكية الفكرية للآخرين وعدم جتاوز ن�سبة اال�ستالل امل�سموح بها .
 .9ال يحق ملن �سبق ح�صوله على دعم من الربنامج التقدم مر ًة �أخرى.

 4 .3 .3 .7تنفيذ البحوث ومتابعتها لربنامج رائد
� .1سوف يخ�ضع مقرتح البحث للتحكيم العلمي.
 .2تتم املوافقة ،والتوقيع على التعهد الإلكرتوين.
 .3بناء على نتائج التحكيم ،وموافقة اجلهة املخت�صة بعمادة البحث العلمي يتم �إعداد " عقد اتفاق امل�شروع البحثي"
وتوقيعه بني وحدة منح �أبحاث �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج رائد ،ممثلة لعمادة البحث العلمي باجلامعة ،والباحث
الرئي�س لتنفيذ امل�شروع البحثي.
 .4يحتوي العقد على رقم البحث ،وعنوانه ،ومدة الإجناز ،والتكاليف الإجمالية ،وا�سم من �سي�شارك (�إن وجد) وكذلك
جمموعة االلتزامات ،وال�شروط.
 .5تقدم التقارير (الفنية ،واملالية) النهائية عن حالة امل�شروع وفق النماذج املخ�ص�صة لذلك على �أن يرفق الباحث
امل�ستندات الأ�صلية امل�ؤيدة لذلك..
 .6يف�ضل تقدمي البحث يف م�ؤمترات علمية داخلية� ،أو خارجية.
 .7يلتزم الباحث ب�إنهاء امل�شروع ،ويف�ضل ن�شر بحث واحد على الأقل يف جملة حمكمة على �أن تكون �ضمن املجالت

املدرجة بقاعدة بيانات وزارة التعليم العايل جلميع التخ�ص�صات العلمية ،وال�صحية ،والإن�سانية ،وذلك يتيح للباحث
املجال للتقدمي على برنامج باحث بعد االنتهاء من هذا امل�شروع.
 .8يجب �أن يقدم الباحث الرئي�س ال�شكر لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى مع ذكر رقم امل�شروع يف البحث املن�شور طبقا لل�صيغة التالية:
يتقدم الباحثون بال�شكر اجلزيل جلامعة �أم القرى ممثلة يف عمادة البحث العلمي على دعم هذا امل�شروع مبوجب العقد رقم  .....وتاريخ ...
 .9ينتهي امل�شروع بعد ت�سليم التقرير النهائي ،وحتكيمه ،وبنا ًء على نتيجة التحكيم ُت�ص َرف له بقية امل�ستحقات اخلا�صة
مبكاف�أته ،ومكاف�آت امل�شاركني معه من م�ست�شار) م�شرف) ،وباحث م�شارك.

 5 .3 .3 .7امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج رائد
امليزانية املعتمدة للم�شروع ال تزيد على  100.000ريال مع االلتزام بالبنود املقرتحة يف الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف
اجلامعات ،وما تقره عمادة البحث العلمي من �آليات لل�صرف.
يتم ال�صرف على امل�شروع على النحو الآتي:
 .1يجوز ال�صرف على جميع بنود امليزانية (ما عدا الفريق البحثي) بح�سب م�ستندات اال�ستحقاق بعد توقيع العقد.
 .2باقي امل�ستحقات التي ت�شمل مكاف�آت الباحث الرئي�س ،الباحث امل�شارك (�إن وجد) ،امل�ست�شار امل�شرف (�إن وجد) ،مدير
امل�شروع -ت�صرف بعد قبول كلٍ من التحكيم الفني ،والتقرير املايل النهائي الذي يجب �أن يتزامن مع انتهاء مدة امل�شروع.

� 4 .7شجرة التخ�ص�صات البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
يق�صد ب�شجرة التخ�ص�صات البحثية :املجاالت التي يتعني �أن تتوجه �إليها البحوث والدرا�سات متمثلة يف املقرتحات البحثية
املقدمة لعمادة البحث العلمي ،وقد حر�صت عمادة البحث العلمي على �أن تغطي هذه ال�شجرة املجال العام ،وما يت�صل به من
تخ�ص�صات فرعية ،تعرب عن املجاالت الواقعة حمل اهتمام خالل مدة زمنية معينة ،بحيث تنال هذه املجاالت الن�صيب الأوفر
مقارنة بغريها من جماالت التخ�ص�ص� ،إما لتناولها احلاجات املجتمعية امل�ستجدة� ،أو ملعاجلتها للأزمات �أو الأحداث الطارئة
التي مير بها املجتمع� ،أو لكونها مل تنل الن�صيب نف�سه من االهتمام الذي نالته املجاالت الأخرى يف التخ�ص�ص من قبل الباحثني
للح�صول على تفا�صيل �شجرة التخ�ص�صات وفرق العمل التي �ساهمت يف �إن�شائها نرجو الإطالع على مرفق ب.

�إح�صائيات املنح الداخلية للدورة الأوىل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
5 .7
� 1 .5 .7إح�صائية املقرتحات املقدمة يف خمتلف التخ�ص�صات
ي�ستعر�ض التقرير النتائج الأولية لفرتة التقدمي الأوىل للمنح البحثية ملقرتحات امل�شاريع البحثية املتقدم بها يف �أول دورة
تطلقها عمادة البحث العلمي يف املدة ما بني 1436/7/8هـ 1436/8/8 -هـ والتي مت فيها �إتاحة ثالثة برامج (رائد-
باحث -واعدة) جلميع الباحثني والباحثات من من�سوبي اجلامعة� ،إذ بلغ �إجمايل الدعم املطلوب لهذه امل�شاريع ت�سعة و�سبعني
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ريال ر�صدت لعدد مائتني و�أربعة وثمانني بح ًثا يف �أحد ع�شر اً
مليو ًنا وخم�سمائة وثالثة ع�شر �أل ًفا و�أربعمائة واثني ع�شر اً
جمال
تخ�ص�ص ًّيا �شملت التخ�ص�صات ال�شرعية ،والق�ضائية والأنظمة ،والتخ�ص�صات اللغوية ،والتخ�ص�صات الإن�سانية واالجتماعية،
والتخ�ص�صات الرتبوية ،والتخ�ص�صات الإدارية ،وتخ�ص�صات العلوم التطبيقية ،والتخ�ص�صات الطبية ،والتخ�ص�صات
الهند�سية ،وتخ�ص�صات احلا�سب ،وتخ�ص�ص النقل و�إدارة احل�شود .وقد ر�صدت ن�سب متفاوتة يف �أعداد املقرتحات املقدمة يف
هذه املجاالت كما هو مو�ضح يف الر�سم البياين �أدناه .وللإطالع على بيان بتفا�صيل املقرتحات البحثية املقدمة يف هذه الدورة
نرجو الإطالع على مرفق ج.

 4 - 7الن�سب التي �سجلتها املقرتحات املقدمة ح�سب املجال التخ�ص�صي من الإجمايل الكلي ( 284مقرتح).

� 2 .5 .7إح�صائية املقرتحات املقدمة ومبالغ متويلها ح�سب الكليات
قد برزت يف املقدمة كلية العلوم التطبيقية بت�سجيل �أعلى ن�سبة يف تقدمي املقرتحات البحثية؛ حيث بلغ عدد املقرتحات
مقرتحا بحث ًيا �أي ما يعادل ( )23.9%من املقرتحات املقدمة ،بتكلفة �إجمالية مقدارها ثمانية ع�شر
املقدمة ثمانية و�ستني
ً
مليو ًنا و�سبعمائة و�ستة و�ستون �أل ًفا وثمامنائة و�سبعة وت�سعون اً
ريال مبا يعادل ( )23.6%من �إجمايل التمويل املطلوب
مقرتحا بحث ًّيا �أي ما يعادل ()11.6%
لكافة املقرتحات البحثية .فيما ح َّلت كلية الطب يف املركز الثاين بثالثة وثالثني
ً

بتكلفة �إجمالية مقدارها اثنا ع�شر مليو ًنا وت�سعمائة و�أربعة ع�شر �أل ًفا وثمامنائة واثنان وت�سعون ريالاً ،مبا يعادل ()16.2%
من الإجمايل الكلي للتمويل ،بينما ُر ِ�ص َدتْ ن َِ�س ٌب متفاوتة للمقرتحات املقدمة من بقية الكليات املتخ�ص�صة كما هو مو�ضح
يف الر�سمني البيانيني �أدناه.

 5 - 7ن�سب املقرتحات البحثية املقدمة من الكليات من الإجمايل الكلي لعدد املقرتحات ( 284مقرتح).
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 6 - 7مبلغ التمويل املطلوب ح�سب الكليات.

� 3 .5 .7إح�صائية املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج
حققت مقرتحات الأبحاث املقدمة ن�س ًبا متفاوتة بني الربامج الثالثة (رائد – باحث – واعدة) من الإجمايل الكلي لعدد
املقرتحات املقدمة ( 284مقرتح)؛ حيث ر�صد  213مقرتح ما يعادل  82%من املقرتحات التي ق ِّدمَتْ على برنامج باحث،
بينما  53مقرتح ما يعادل  16%من املقرتحات التي ق ِّدمَتْ على برنامج واعدة ،و 18مقرتح ما يعادل 2%من املقرتحات
التي ق ِّدمَتْ على برنامج رائد ملن�سوبي اجلامعة ومن�سوباتها كافة .كما هو مو�ضح يف الر�سمني البيانيني �أدناه.

 7 - 7ن�سب �أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح).
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� 8 - 7أعداد املقرتحات املقدمة ح�سب الربامج من �إجمايل عدد التقدميات ( 284مقرتح).

� 4 .5 .7إح�صائية املقرتحات املقدمة ومبالغ متويلها ح�سب الأق�سام من كل كلية
فيما يلي �سرد ملبالغ التمويل املطلوبة للمقرتحات البحثية التي قدمت يف الدورة الأوىل ،م�صنفة بالأق�سام التابعة للكليات
املختلفة طبقا لنوع الربنامج الذي مت التقدمي عليه( :رائد – باحث – واعدة) عل ًما ب�أن الإح�صاءات ُتظهِر فقط الأق�سام
التي تقدم من�سوبوها مبقرتحات بحثية.

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

 12 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية.

70

 13 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية باجلموم.

 14 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالقنفذة.

71

 15 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم التطبيقية للبنات.

 16 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الطبية التطبيقية.

72

 17 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإجتماعية.

 18 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من الكلية اجلامعية بالليث.

73

 19 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية.

� 20 - 7إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الدرا�سات الق�ضائية والأنظمة.

74

21 - 7

22 - 7

�إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الرتبية.

�إجمايل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية اللغة العربية و�آدابها.

75

 23 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية التمري�ض.

 24 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية.

76

 25 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد خادم احلرمني ال�شريفني لأبحاث احلج والعمرة.

 26 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم الإقت�صادية واملالية الإ�سالمية.
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 27 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من وحدة العلوم والتقنية.

 28 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية طب الأ�سنان.

78

 29 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الدعوة و�أ�صول الدين.

 30 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية احلا�سب الآيل بالقنفذة.

 31 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي.

79

 32 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية ال�سنة التح�ضريية.

 33 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية الهند�سة بالليث.

 34 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية العلوم ال�صحية بالقنفذة.

80

 35 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من كلية �إدارة الأعمال.

 36 - 7تفا�صيل التمويل املطلوب للمقرتحات املقدمة من من�سوبني عمادة البحث العلمي الغري تابعني للكليات.

�	 6 .7إح�صائية ور�ش العمل التي قدمتها وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
�أطلقت عمادة البحث العلمي عدداً من ور�ش العمل التي قامت بالتعريف ب�أن�شطة وبرامج عمادة البحث العلمي �إ�ضافة �إىل
ور�ش عمل منها ما كان خم�ص�صا لتدريب عدد من املن�سوبني واملن�سوبات على النظام الإلكرتوين للتقدمي على املنح البحثية ،
ومنها ما كان للتعريف بلوائح و�أنظمة الربامج املقدمة و�آليات التقدمي وخطواته عرب البوابة االلكرتونية للمن�سوبني كافة
ويف اجلدول �أدناه بيان حول برامج ور�ش العمل املقدمة من عمادة البحث العلمي للتهيئة والتجهيز قبل �إطالق التقدمي على
الربامج البحثية ،بالإ�ضافة �إىل الدعم خالل الدورة الأوىل التي �أطلقت يف املدة ما بني 1436/7/8هـ 1436/8/-8هـ.
ولالطالع على �إح�صائيات تقييم ور�ش العمل املقدمة يف هذه الدورة نرجو الإطالع على مرفق د.
 4 - 7ور�ش العمل التي قدمتها العمادة للتعريف ب�أن�شطتها وبرامج املنح والتدريب على النظام الإلكرتوين.
م

1

التعريف بعمادة البحث
العلمي

العابدية  +الزاهر

2

ور�شة التهيئة
والتجريب املبدئي
لنظام املنح البحثية

الزاهر

3

اللقاء التعريفي
للم�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها

الزاهر

4

5

التعريف باملنح الداخلية
والتدريب علي �آليات عمادة البحث العلمي
التقدمي عليها
امل�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها+كيفية
التقدمي للمنح
الداخلية

مقر العزيزية

د .في�صل العالف
د .عبد اهلل باز
الإثنني
د .با�سم الكاظمي
 20/4/1436هـ
د .عبد الرحمن الأهدل
الأربعاء
 20/5/1436هـ

متزامن
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة
التدري�س

د .عبد اهلل باز

املدربات

الأحد
 30/6/1436هـ

د .في�صل العالف
د .عبد اهلل باز
د .با�سم الكاظمي
د.نعيمة ياركندي
د.هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

عميدة الدرا�سات
اجلامعية،
وكيالت الدرا�سات العليا +
وكيالت الكليات  +وكيالت
الأق�سام +مفتوحة
للجميع من ع�ضوات
هيئة التدري�س  +طالبات
الدرا�سات العليا

يوم الأربعاء
 1436/7/3هـ

د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني
د .هنادي كتوعة
د .نوره فاروقي

مدرب ومدربة من كل
كلية من كليات اجلامعة

الأربعاء
 10/7/1436هـ

د.هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

ع�ضوات هيئة التدري�س
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6

امل�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها+كيفية
التقدمي للمنح
الداخلية

الزاهر

7

التعريف باملنح الداخلية
و�آليات التقدمي عليها

ق�سم الكيمياء بكلية
العلوم التطبيقية

8

يوم الإثنني
التعريف باملنح الداخلية م�سرح معهد البحوث
و�آليات التقدمي عليها والدرا�سات اال�ست�شارية  1436/7/15هـ

د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني

9

يوم الأربعاء
التعريف باملنح الداخلية قاعة جمل�س الكلية
و�آليات التقدمي عليها بكلية العلوم التطبيقية  1436/7/24هـ

د .علي �أمني

10

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

الأويل� 11صباحاً:
عامة على
حما�ضرة ّ
م�سرح الك ّل ّية اجلامع ّية
يوم الأربعاء
الثانية  2ظهراً :ور�شة
 1436/8/ 2هـ
عملٍ دعم ف ّن ّي مبعمل
احلا�سب بك ّل ّية احلا�سب
الآ ّ
يل

د .علي �أمني

من�سوبو الكلية
ومن�سوباتها

11

التعريف باملنح الداخلية
و�آليات التقدمي عليها

د.حممد خمتار
د.علي امني

من�سوبو الكلية
ومن�سوباتها

من�سوبو اجلامعة

12

امل�ساندة املبا�شرة يف
تقدمي مقرتح بحثي

د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني
د .ه�شام عرابي
د .ال�سيد ر�ضوان
م.احمد �شرف
م.عبدالغفار حممد
م�.سعيد الطلحي

كلية الطب
لأع�ضاء هيئة
التدري�س:
مبنى معهد البحوث
والدرا�سات اال�ست�شارية
– الدور الأر�ضي-
معمل احلا�سب االيل
ع�ضوات هيئة
التدري�س:
 يوم الأحد والإثننييف مبنى هاء معمل .2
 يوم الثالثاء يف قاعةاالجتماعات لعمادة
القبول والت�سجيل يف
مبنى د الدور الثالث.

اخلمي�س
 11/7/1436هـ

د.نوره فاروقي
د.هنادي كتوعة
د.با�سم الكاظمي
د.علي �أمني

مفتوح جلميع ع�ضوات
هيئة التدري�س

يوم الأحد
 1436/7/14هـ

د .علي �أمني

من�سوبو الكلية
ومن�سوباتها
�أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة
من�سوبو الكلية
ومن�سوباتها

يوم اخلمي�س
 1436/8/3هـ

من يوم الأحد
 1436 /8/6هـ
�إىل يوم الثالثاء
 1436 /8/8هـ
من ال�ساعه
�9صباحا – 4
م�ساء.

د .هنادي كتوعة
د .نوره فاروقي

من�سوبات اجلامعة

�	 7 .7إح�صائية التقدمي على الربامج بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
و�ضحت الإح�صائيات �أن مائتني و�أربعة وثمانني مقرتحاً قد قدمت  )46%( 131منها يف اليوم الأخري ،و )19%( 54
منها يف اليوم قبل الأخري ،وباقي امل�شاريع وعددها  3( 99قدمت على مدى �أربعة �أ�سابيع مبتو�سط من � 3إىل  4م�شاريع
يومياً .كما هو مو�ضح يف الر�سم البياين �أدناه.

37 - 7

�إح�صائية التقدمي ح�سب التاريخ.
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�	 8 .7إح�صائية عن �إجمايل عدد الباحثني ح�سب الكليات

� 38 - 7أعداد �أع�ضاء هيئة التدري�س املتقدمني ببحث واحد �أو �أكرث (كباحث رئي�س) ح�سب الكليات واملعاهد التخ�ص�صية.

�	 9 .7أ�سماء فريق العمل يف مرحلة التقدمي الأوىل بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
� 5 - 7أ�سماء فريق العمل يف مرحلة التقدمي الأوىل.
الإ�شراف العام
د .في�صل بن �أحمد العالف
ن�شر ثقافة البحث العلمي
د .با�سم بن يو�سف الكاظمي
يف فرع الطالب

يف فرع الطالبات

د .عبد اهلل بن عمر باز
د .عبد الرحمن بن غالب الأهدل
د.حممد بن ح�سن خمتار
د .علي بن ح�سن �أمني
د .ه�شام بن فاروق عرابي

د .نعيمة بنت حامد ياركندي
د .هنادي بنت �أحمد كتوعة
د .نورة بنت �صالح فاروقي
الدعم الفني
د .عبد اهلل بن عمر باز

يف فرع الطالب

يف فرع الطالبات

د .با�سم بن يو�سف الكاظمي
د .علي بن ح�سن �أمني
د .ه�شام بن فاروق عرابي
د .ال�سيد ف�ؤاد ر�ضوان
م .احمد �إبراهيم �شرف
م .عبدالغفار حممد الهادي حممد
م� .سعيد م�ساعد الطلحي

د .نعيمة بنت حامد ياركندي
د .هنادي بنت �أحمد كتوعة
د .نورة بنت �صالح فاروقي

�إعداد التقرير
د .با�سم بن يو�سف الكاظمي
د .عبد اهلل بن عمر باز
د .حممد بن �صالح �آل ال�شيخ

د .هنادي بنت �أحمد كتوعة
د .نورة بنت �صالح فاروقي
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 .8المنح الخارجية بوكالة
عمادة البحث العلمي للمنح
والمشاريع البحثية

88

.8

المنح الخارجية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البحثية

 1 .8برامج املنح اخلارجية بوكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى.
.1
وحدة املتابعه لأبحاث �سابك.
.2
املجل�س الثقايف الربيطاين.
.3

برامج املنح اخلارجية
عمادة البحث العلمي

الأبحاث املدعومة من
مدينة امللك عبدالعزيز
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منح بحثية �صيفية

برنامج املنح اخلارجية

وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى
1 .1. 8
 1 .1 .1 .8الإدارة العامة ملنح البحوث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
متثل الإدارة الركيزة الأ�سا�س يف الدعم والتوجيه والإ�شراف على البحوث العلمية �ضمن برامج املنح املختلفة ،ومن املهام
املناطة بالإدارة حتديد �أولويات البحوث بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات واجلهات املخت�صة الختيار مقرتحات البحوث ،ودعمها،
ومتابعة تنفيذها ،ون�شر النتائج النهائية للبحوث املدعمة ،والإ�شراف على اللجان الوطنية اال�ست�شارية ،وجماميع العمل
التخ�ص�صية ذات العالقة بعمل الإدارة ،واقرتاح �آليات العمل اخلا�ص بدعم البحوث ،وتطويرها ،ويتم حتقيق هذه املهام من
خالل الإدارات الفرعية التالية:

 .2 .1 .1 .8برامج منح الإدارة العامة ملنح البحوث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
 1 .2 .1 .1 .8برامج املنح
تندرج البحوث التي تدعمها املدينة حتت �أربعة برامج منح بحثية على النحو التايل:
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برنامج املنح الأ�سا�سية
1 .1 .2 .1 .1 .8
يندرج حتت الربنامج الأبحاث التي تدر�س وتبحث يف ظواهر العلوم الطبيعية البحتة التي تعنى بزيادة قاعدة املعرفة العلمية
الإن�سانية وغالباً ما يكون هذا النوع من الأبحاث نظرياً بحتاً.

برنامج املنح التطبيقية
2 .1 .2 .1 .1 .8
يندرج حتت الربنامج البحوث التي ُتعنى بالدرا�سة العلمية التي يق�صد فيها حل م�شكلة علمية ،وي�ستخدم البحث التطبيقي
لإيجاد حلول للم�شاكل احلياتية ،معاجلة �أمرا�ض �أو تطوير تقنيات ابتكارية ،كما تبحث يف نتائج البحوث الأ�سا�سية لتحديد
�إمكانية ا�ستخدام هذه النتائج حلل م�شكلة معينة �أو الإجابة على �س�ؤال حمدد.

برنامج املنح التطويرية
3 .1 .2 .1 .1 .8
يندرج حتت الربنامج البحوث التي ُتعنى باال�ستخدام املنظم لنتائج الأبحاث التطبيقية واملعرفة التجريبية والأعمال
االبتكارية املوجهة نحو الإنتاج ،وا�ستخدام مواد جديدة� ،أنظمة وطرق يف جماالت الزراعة ،الهند�سة ،الطب...،الخ مبا فيها
تطوير مناذج �أولية.

برنامج املنح الإجتماعية والإن�سانية
4 .1 .2 .1 .1 .8
يندرج حتت الربنامج البحوث التي تبحث وتدر�س موا�ضيع يف جماالت الإجتماع ،الإقت�صاد ،التعليم ،الإدارة  ،القوى الب�شرية،
الت�أهيل والتدريب ،الآثار ،الأنرثوبولوجيا ،اللغات وغريها ذات الطابع التطبيقي.

البحوث
2 .2 .1 .1 .8
ُت�صنف البحوث داخل الربامج الثالثة الأوىل على النحو التايل:
•
�	.1أبحاث كبرية.
�	.2أبحاث حمدودة.
�	.3أبحاث طلبة الدرا�سات العليا.
�	.4أبحاث وطنية.
الأبحاث امل�شرتكة.
.5
�أما بالن�سبة للأبحاث التي تندرج حتت برنامج املنح الإجتماعية والإن�سانية فت�صنف على �أنها بحوث كبرية �أو
•
بحوث وطنية.

وفيما يلي تعريف لأنواع البحوث:
الأبحاث الكبرية
1 .2 .2 .1 .1 .8
هي الأبحاث التي يتطلب تنفيذها م�شاركة عدد من الباحثني يف تخ�ص�صات خمتلفة لدرا�سة مو�ضوع يحتاج �إىل مدة ال تقل
عن �سنتني ،وقد تكون �أ�سا�سية ،تطبيقية ،تطويرية� ،إجتماعية و�إن�سانية.

الأبحاث املحدودة
2 .2 .2 .1 .1 .8
هي تلك البحوث الهادفة �إىل حتقيق هدف حمدد وخالل فرتة ق�صرية يف جماالت العلوم البحتة وقد تكون �أ�سا�سية ،تطبيقية،
�أو تطويرية �أو �أن تهدف �إىل تنفيذ ابتكارات �أ�صلية غري م�سبوقة ميكن �أن ترقى �إىل م�ستوى االخرتاعات �أو �أفكار �إبداعية ذات
وجهات تطبيقية جديدة.

�	3 .2 .2 .1 .1 .8أبحاث طلبة الدرا�سات العليا
هي تلك البحوث التي يتم �إجرا�ؤها يف امل�ؤ�س�سات التعليمية باململكة بهدف ا�ستكمال متطلبات احل�صول على �شهادة املاج�ستري
�أو الدكتوراه يف جماالت العلوم البحتة ( هند�سة ،طب ،زراعة ،علوم ) وقد تكون �أ�سا�سية ،تطبيقية �أو تطويرية.

الأبحاث الوطنية
4 .2 .2 .1 .1 .8
هي الأبحاث التي تعالج م�شكلة وطنية ملحة على م�ستوى اململكة ويكون اعتمادها بنا ًء على تكليف من املدينة لفريق بحثي،
�أو الأبحاث التي تندرج حتت اللجان الوطنية.

التعريف بوحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز
3 .1 .1 .8
للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى
وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التابعة لعمادة البحث العلمي بجامعة �أم
القرى هي حلقة الو�صل بني مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (جهة داعمة للأبحاث العلمية) ،والباحثني من �أع�ضاء
هيئة التدري�س ،وطالب الدرا�سات العليا باجلامعة يف متابعة الأبحاث التي تدعمها املدينة باجلامعة ،وتذليل كافة ال�صعاب
التي تواجه الباحثني حتى نهاية البحث .كما ت�ســهم الوحــدة فــي تدريــب �أع�ضاء هيئة التدريــ�س علــى كيفيــة التقديــم للمنــح
البحثيــة؛ عــن طريــق دورات تدريبيــة عن كيفية �أعداد و�صياغة املقرتحات البحثية وكيفية �إدارة الفريق البحثي ،والتعرف
على �أنواع االنتحال العلمي وكيفية جتنبه .وترتبـط الوحـدة مـع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينــة امللــك عبــد العزيــز
للعلــوم والتقنيــة ،وتعمل حتت مظلة وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ممثلة يف �سعادة وكيل اجلامعة للبحث
العلمي ،و�سعادة عميد ووكيل البحث العلمي.
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ر�ؤية وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
1 .3 .1 .1 .8
والتقنية بجامعة �أم القرى
امل�ساهمة يف االرتقاء بالبحث العلمي ،واالبتكارات املتقدمة �إىل �أعلى امل�ستويات لتحقيق ريادة علمية متميزة تتوافق مع اخلطة
البحثية اال�سرتاتيجية طويلة املدى جلامعة �أم القرى.

ر�سالة وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز
2 .3 .1 .1 .8
للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى
�ضمان �أعلى م�ستويات اجلودة يف خدمة الباحثني خللق البيئة البحثية ،والتطويرية املالئمة يف جمال الأبحاث املتقدمة،
واملبتكرة للو�صول بالبحث العلمي باجلامعة �إىل �أعلى امل�ستويات العاملية.

�	3 .3 .1 .1 .8أهداف وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز
للعلوم والتقنية بجامعة �أم القرى
 .1ت�شجيع الباحثني للم�ساهمة يف م�شروعات بحثية متميزة.
� .2إر�ساء ثقافة البحوث املميزة ،واملبادرة ،وتو�سيع دائرة النتاج البحثي.
 .3تعزيز ترتيب اجلامعة يف الت�صنيف العاملي من خالل �أبحاث متطورة.
 .4الإ�شراف الإداري على امل�شروعات املدعمة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 .5احرتام امللكية الفكرية ،والتوعية ب�أ�ساليب حمايتها.

مهام وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
4 .3 .1 .1 .8
والتقنية بجامعة �أم القرى
وتتلخ�ص مهام و�آليات الوحدة فيما يلي:
 .1عمل حلقة ات�صال مبا�شرة مع مدينة امللك عبد العزيز ،والعمل على �إيجاد حلول للمعوقات التي تواجه الباحثني.
 .2التعريف بامل�شروعات املدعمة من مدينة امللك عبد العزيز داخل اجلامعة و خارجها.
 .3تنظيم ور�ش عمل للتعريف بر�سالة ،الوحدة و�أن�شطتها  ،وكيفية حتقيقها �أهدافها.
 .4تنظيم ور�ش عمل عن كيفية �صياغة املقرتحات العلمية متهيدًا لتقدميها للمدينة.
 .5تنفيذ ن�شرات ،ومطبوعات عن الوحدة ،و�أن�شطتها ،ون�شرها بجميع كليات اجلامعة.
 .6الإعالن عن املواعيد ،واجلداول الزمنية املحددة لتقدمي املقرتحات البحثية من قبل املدينة.
 .7االت�صال املبا�شر بالباحثني يف خمتلف املجاالت حلثهم على التقدم باملقرتحات البحثية للم�شروعات املُدْعمة من قبل املدينة.

 .8التوا�صل امل�ستمر مع طالب الدرا�سات العليا باجلامعة حلثهم على التقدمي ملنح الدرا�سات العليا املُدْعمة من قبل
املدينة.
 .9تقدمي الدعم ،وامل�شورة الفنية ال�ضرورية للباحثني قبل التقدم باملقرتحات البحثية.
 .10متابعة تنفيذ امل�شروعات املقبولة ،وتذليل �أي عقبات تواجه حتقيق �أهدافها وف ًقا للجدول الزمني املحدد.
� .11إجراء بع�ض الزيارات امليدانية للم�شروعات املمولة ،وامل�ساهمة يف التعريف بخطوات تقدمها عن طريق �إقامة ندوة
�سنوية متعددة التخ�ص�صات لعر�ض �أهم نتائج امل�شروعات البحثية.
 .12العمل على �صرف امل�ستحقات املالية كافة ب�أ�سرع الطرق و�أ�سهلها للتعجيل ببدء امل�شروعات.
 .13متابعة ن�شر النتائج النهائية للبحوث ،و�إ�صدار ن�شرة علمية دورية ت�ضم ملخ�صات لأوراق علمية ن�شرت �ضمن
الأبحاث املدعومة من املدينة ،وذلك بالتن�سيق مع وحدتي الن�شر الدويل ،و�أخالقيات البحث العلمي.
 .14تقدمي بع�ض املقرتحات عن اخلطط ،واال�سرتاتيجيات ،والربامج ،وامل�شروعات العلمية ،للأخذ بها عند و�ضع
الأولويات البحثية من قبل املدينة.
 .15متابعة �أحدث امل�ستجدات العلمية ،والندوات ،وامل�ؤمترات العاملية يف جميع املجاالت ،والإعالن عن مواعيدها م�سب ًقا
على ال�صفحة الر�سمية للوحدة.
 .16متابعة �أحدث امل�ستجدات يف جمال املنح البحثية ،والتدريبية مما تقدمه الهيئات واملنظمات الدولية.
 .17العمل على الت�أكد من احلفاظ على حقوق امللكية الفكرية للباحثني باجلامعة بالتن�سيق مع اجلهات امل�سئولة عن
ذلك.
� .18إعداد التقارير ال�سنوية عن تقدم �سري العمل ،والإجنازات املحققة من قبل الوحدة.
 .19توفري املعلومات ،والبيانات الالزمة للتخطيط اال�سرتاتيجي باجلامعة يف جمال البحث العلمي.
 .20عمل قاعدة بيانات �شاملة عن كل امل�شروعات املقدمة ،واملمولة من جانب املدينة.
 .21حفظ ،التقارير النهائية للم�شروعات املُدْعمة ،وتوثيقها ،وكذلك والأوراق العلمية الناجتة عنها.
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قيم وحدة التن�سيق واملتابعة للأبحاث املدعمة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
5 .3 .1 .1 .8
والتقنية بجامعة �أم القرى
 .1االلتــزام بالأمانــة املاليــة والعلميــة وال�شــفافية والعدالــة الإداريــة.
 .2االلتــزام مب�ســاعدة الباحثيــن وطلبــة الدرا�ســات العليــا فــي حتقيــق �أهدافهم.
 .3حتمــل م�سئولية الأعمال وتعزيــز التفــوق.
� .4إجناز العقــود طبقــا ملعاييــر الدقــة العلميــة واالحرتافيــة واجلــدارة؛ ل�ضمــان اجلــودة.

ت�ســخري طاقاتنــا خلدمــة جمتمعنــا وم�ســرية وطننــا ببناء القدرات البحثية
4 .1 .1 .8
لأع�ضاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�سات العليا
�إن مــن اهــم اجلوانــب التــي اهتمــت بهــا عمادة البحث العلمي هــي بنــاء القـدرات الب�شـرية ،الأنظمة و�أدوات الت�شـغيل امل�سـاندة
للوحدة وفـي هـذا اجلانـب قامت عمادة البحث العلمي عن طريق وحـدة التن�سيق واملتابعة بالتدريـب الداخلـي ملن�ســوبي
ومن�سوبات اجلامعة والباحثيــن وطلب الدرا�سات العليا ،كمــا اهتمــت باكتمال النظــم الإلكرتونية الالزمة لذلك .وفيمــا يلــي
عــر�ض لأهــم برامــج بنــاء القــدرات التــي تـم تنفيذهـا.

برامج التدريب الداخلية يف وحدة التن�سيق واملتابعة بجامعة �أم القرى
1 .4 .1 .1 .8
حر�صـت �إدارة الوحـدة علـى تنظيـم عـدد مـن الربامـج التدريبيـة ،مبـا يحقـق تطلعـات العمادة فعقـدت بعـ�ض الربامـج التدريبيـة وهـي:

التدريب على كيفية �أعداد و�صياغة املقرتحات البحثية وكيفية تقدميها ملدينة
2 .4 .1 .1 .8
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
تعقــد هــذه الــدورة بهــدف تقديــم خطــوات و�أمثلة عمليــة حــول كيفيــة �إعداد املقرتحات البحثية  ،و�صياغتها وتعليمــات تف�صيليــة
ب�ش�أن �إمتــام منــاذج مقرتحــات الأبحــاث التابعــة لإدارة العامة ملنح البحوث ،بالإ�ضافــة �إىل ممار�سـة عمليـة وتدريبـاً واقعيـاً لتحميـل
املقرتحـات البحثيـة علـى موقـع املدينة على ال�شـبكة الإلكرتونيـة وقــد �أقيمت عدة دورات ،و ذلــك علــى النحــو التالــي:
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 1 - 8الدورات التدريبية عن �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية عام ١٤٣٥هـ.
م

الكلية

التاريخ

احل�ضور

من�سوبني

من�سوبات

١

عمادة البحث العلمي

١٤٣٥/٤/٩ه

٢٠

٢٠

-

٢

عمادة البحث العلمي (طالبات)

/٤/١١ه١٤٣٥

١١

-

١١

٣

عمادة التعليم االلكرتوين والتعليم عن
بعد

١٤٣٥/٤/١٧ه

٦

٦

-

٤

كلية طب اال�سنان

١٤٣٥/٦/٩ه

٢٠

١٠

١٠

٥

كلية الهند�سة

١٤٣٥/٦/٢٨ه

٢٠

٢٠

-

٦

كلية الطب

١٤٣٥/٧/١٧ه

٨٣

٤٨

٣٥

٧

كلية العلوم التطبيقية

١٤٣٥/٧/٢١ه

١٨

١٣

٥

١٧٨

١١٧

٦١

املجموع

ن�شر ثقافة البحث العلمي
		
3 .4 .1 .1 .8
ت�سعي عمادة البحث العلمي �إىل ن�شر ثقافة البحث العلمي وبناء جمتمع بحثي �صحيح يت�شارك فيه اجلميع ولذا فقد بد�أت
الوحدة تعريف �أع�ضاء هيئة التدري�س مباهية االنتحال العلمي ،و�أنواعه ،وتدريبهم على كيفية جتنبه با�ستخدام �أحدث
برامج ك�شف االنتحال العاملية ،وقــد �أقيمت دوره تدريبية ،و ذلــك علــى النحــو التالــي:
 2 - 8الدورات التدريبية عن االنتحال العلمي وكيفية جتنبه.
م

الكلية

التاريخ

احل�ضور

من�سوبني

من�سوبات

١

كلية الطب

١٤٣٦/٢/٢٥هـ

١٣٦

٨٦

٥٠
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 4 .4 .1 .1 .8التدريب على كيفية �إدارة الفريق البحثي
تعقــد هــذه الــدورة بهــدف تقديــم خطــوات و�أمثلة عمليــة حــول كيفيــة �إدارة الفريق البحثي ،وذلك بعد قبول مقرتحــات
الأبحــاث ،والبدء يف �إجراء البحث .وقــد �أقيمت دورة ،و ذلــك علــى النحــو التالــي:
 3 - 8الدورات التدريبية عن �إدارة الفريق البحثي عام 1435هـ.
م

الكلية

التاريخ

احل�ضور

من�سوبني

من�سوبات

١

كلية العلوم التطبيقية

١٤٣٥/٧/٢٢ه

١٨

١٣

٥

وقد ح�ضـر هـذه الـدورات مـا يقارب ثالثمائة وثالثون ع�ضـو هيئة تدريـ�س مـن �أق�سام وكليـات �أكادميية خمتلفـة ،و�أثمرت
هـذه الـدورات عـن ازديـاد عـدد املقرتحـات البحثيـة املقدمـة �إىل املدينة كمـا �سي�أتي الحقـاً.
ت�أ�سي�س البوابــة الإلكرتونيــة لوحــدة التن�سيق واملتابعة
5 .1 .1 .8
نظراً للحاجة املا�سة لوجود موقع �إلكرتوين متميز لوحدة التن�سيق واملتابعة فقد تـم �إن�شاء املوقـع الإلكرتونـي للوحدة عـام
٢٠١٥م ( )www.http://isr.uqu.edu.sa/kacstجـزءاً من �صفحــة م�ســتقلة حتــت الرابــط الإلكرتونــي ملوقــع
عمادة البحث العلمي وجامعــة �أم القــرى ،ويحتــوي املوقــع علـى املعلومـات الأ�سا�سـية عـن برامـج الوحدة وبرامج الإدارة العامة
ملنح البحوث باملدينة ،وتوجيهـات عـن كتابـة املقتـرح البحثـي ،وقد بـدى وا�ضحـا وجـوب تطويـر املوقـع� ،أو �إن�شاء موقـع �إ�ضايف
�أكرث تطـوراً و�أكرث احرتافية ،وهو ما تعمل عليه الوحدة الآن ليحتوي املوقـع اجلديـد علـى معلومـات �إ�ضافية ب�ش�أن امل�شـاريع
القائمة والتنظيمـات والقوانيـن ذات ال�صلـة ،ويتيـح املوقـع حتميـل ال�سـري الذاتيـة للباحثيـن ،والإطالع علـى �أهم الأحـداث
وامل�ستجدات ،كمـا يتيـح الإطـالع علـى ملخ�صـات املقرتحــات البحثيــة القائمة ،واملعالــم الرئي�سية للم�شــاريع ،واملراجعــات
العلميــة للمقــاالت البحثيــة ،ويوفــر خدمــة حتديــث الأخبــار اليوميــة ،بالإ�ضافــة �إىل احتوائه علــى العديد من امل�ســتندات
الهامة التي ميكــن حتميلــها خلدمــة الباحثيــن.
�	 6 .1 .1 .8إح�صائيات وحدة التن�سيق واملتابعة
�	 1 .6 .1 .1 .8إح�صائيات امل�شاريع املقدمه واملمولـة واملرفو�ضـة ح�سـب الأعـوام ومعـدالت النجـاح
فـي عامي  1434و 1435هـ تـم تقديـم ( )79م�شـروعاً للإدارة العامة ملنح البحوث من جامعة �أم القرى  .وقـد بد�أت
الوحدة عام  ١٤٣٥هـ مبراجعة ما يرد �إليها من مقرتحات بحثية فنياً ومالياً للت�أكد من مطابقتهـا لالئحة دعم البحوث وقد
قامت الإدارة العامة ملنح البحوث ب�إر�سال امل�شروعات لتحكيمهــا علمياً .وقــد �أو�صت املدينة برفـ�ض ( )49م�شـروعا منهـا ،ومتـت
املوافقـة علـى متويل بقيـة امل�شـاريع البالـغ عددهـا ( )30م�شـروعا ،وبالتالـي بلغـت ن�سـبة جنـاح التمويـل احلالـي ٪ 32.26
فـي عام 1434هـ و زادت �إىل  ٪ 41.66فـي عام 1435هـ .وللإطالع على بيان بتفا�صيل املقرتحات البحثية املقبولة يف
م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية للباحثني والباحثات وطالب الدرا�سات العليا
عامي 1434هـ و1435هـ نرجو الإطالع على مرفق هـ .وفيمــا يلــي العــر�ض البيانــي جلــدول �إجمايل بيانـات امل�شـاريع:

� 4 - 8إح�صائيات التقدمي والقبول والرف�ض مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث من عام ١٤٣١هـ �إىل عام ١٤٣٥هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التقدمي والقبول والرف�ض مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

و�ضع امل�شروع

عدد امل�شاريع
١٤٣٤هـ

 ١٤٣٥هـ

�إجمايل عدد امل�شاريع التي مت تقدميها

٣١

٤٨

عدد امل�شاريع رف�ضت

٢١

٢٨

عدد امل�شاريع مولت

١٠

٢٠

ن�سبة امل�شاريع املقبولة

٪٣٢٫٢٦

٪ ٤١٫٦٦

 2 - 8امل�شـاريع املقدمـة واملقبولـة واملمولـة مـن الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .حيـث
يت�ضـح مـن الر�سـم البيانـي الإح�صائي �إجمايل التقديـم والقبـول والرفـ�ض مل�شـاريع الإدارة عامي 1434هـ و 1435هـ؛ حيـث
متـت املوافقـة علـى متويـل ( )30م�شـروعاً ،فيمـا تـم رفـ�ض ( )49م�شـروعاً.
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	� 5 - 8إجمايل امليزانيات مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث املمولة واملرفو�ضة عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صاءات التمويل

الرتتيب

الت�صور الإجمايل للمبلغ وامليزانية

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

و�ضع امل�شروع

�إجمايل امليزانية ( ريال �سعودي )

عدد امل�شاريع

املطلوب

املعتمد

ما مت متويله

١٥٫٩٨٨٫٥٧٠

١٢٫١٤١٫٤٠٧

٣٠

ما مت رف�ضه

٤٩٫٧٠٩٫١٩٧

٠

٤٩

الإجمايل

٦٥٫٦٩٧٫٧٦٧

١٢٫٢٣٨٫١٠٧

٧٩

� 3 - 8إجمايل امليزانيات مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث املمولة واملرفو�ضة عامي 1434هـ و 1435هـ حيـث
يت�ضـح مـن الر�سـم البيانــي �إجمايل امليزانيــات للم�شــاريع التــي لــم تــو�صي الإدارة بدعمهــا مقابـل ما �أقر دعمهـا ،ولقـد متـت
املوافقـة علـى متويـل م�شـاريع بلغ املبلغ الإجمايل املطلوب لدعمها) ( 15.988.570ريـال �سـعودي ؛ بن�سـبة جنـاح ()٪ 25
وكان �إجمايل مـا تـم رف�ضـه ( )49.709.197ريـال �سـعودي بن�سـبة (.)٪ 75

� 6 - 8إح�صائيات التمويل ال�سنوي املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل ال�سنوي

الرتتيب

ترتيب �سنوي

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

السنة

عدد امل�شاريع املمولة

التمويل ال�سنوي املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة

١٤٣٤ه

١٠

٦٫٤٤٨٫٤٤٧

٪٥٣

 ١٤٣٥ه

٢٠

٥٫٦٩٢٫٩٦٠

٪٤٧

الإجمايل

٣٠

١٢٫١٤١٫٤٠٧

� 4 - 8إح�صائيات التمويــل ال�ســنوي املعتمد مل�شــاريع الإدارة العامة ملنح البحوث حيــث يت�ضـح مـن الر�سـم البيانـي اعتمـاد
متويـل ( )30م�شـروع حيث بلغ حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل لهـا يف عـامي 1434هـ و1435هـ مبلغ ( )12.141.407ريـال
�سـعودي .حيث كان التمويل املعتمد مبلغ ( )6.448.447ريـال �سـعودي يف عـام 1434هـ ،مبتو�سـط ن�سـبة جنـاح ( )٪ 53بينما
كان التمويل املعتمد مبلغ ( )5.692.960ريـال �سـعودي يف عـام 1435هـ ،مبتو�سـط ن�سـبة جنـاح (.)٪ 47
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�	 2 .6 .1 .1 .8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب نوع البحث عامي 1434هـ
و1435هـ
متكنت وحدات التن�سيق واملتابعة بجامعــة �أم القــرى مــن احل�صــول علــى اعتمــادات ماليــة فــي ثالث �أنواع من البحوث والتي
يو�ضحها اجلدول التايل:
7 - 8

�إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب نوع البحث عامي 1434هـ و1435هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد

الرتتيب

حجم التمويل ح�سب نوع البحث

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

نوع البحث

عدد امل�شاريع املمولة

التمويل املعتم ( ريال �سعودي )

الن�سبة

بحوث كبرية

٩

٩٫٩٨٦٫٦٤٧

٪٨٢

بحوث حمدودة

١٣

١٫٧٨٦٫٢٦٠

٪١٥

بحوث طالب درا�سات عليا

٨

٣٦٨٫٥٠٠

٪٣

الإجمايل

٣٠

١٢٫١٤١٫٤٠٧

٪١٠٠

� 8 - 8إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثني ح�سب نوع البحث عامي 1434هـ و1435هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد للباحثني

الرتتيب

حجم التمويل ح�سب نوع البحث

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

نوع البحث

عدد امل�شاريع املمولة

التمويل ال�سنوي املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة من االجمايل

بحوث كبرية

٨

٨٫٧٨٣٫٣٤٧

٪٧٢

بحوث حمدودة

١٠

١٫٤٩٣٫٥٦٠

٪١٢٫٥

بحوث طالب درا�سات عليا

١

٤٧٫٠٠٠

٪٠٫٥

الإجمايل

١٩

١٠٫٣٢٣٫٩٠٧

٪٨٥

� 9 - 8إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث للباحثات ح�سب نوع البحث يف عامي ١٤٣٤ه و١٤٣٥هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد للباحثني

الرتتيب

حجم التمويل ح�سب نوع البحث

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و ١٤٣٥هـ

نوع البحث

عدد امل�شاريع املمولة

التمويل ال�سنوي املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة من االجمايل

بحوث كبرية

١

١٫٢٠٣٫٣٠٠

٪١٠

بحوث حمدودة

٣

٢٩٢٫٧٠٠

٪٢٫٥

بحوث طالب درا�سات عليا

٧

٣٢١٫٥٠٠

٪٢٫٥

الإجمايل

١١

١٫٨١٧٫٥٠٠

٪١٥

� 5 - 8إح�صائيات التمويــل الإجمالــي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي 1434هـ و1435هـ .تـم اعتماد
متويـل ( )30م�شـروع فـي خمتلف البحوث؛حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )12.141.407ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح
البيانـات �أن البحوث الكبرية والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها (9وت�شمل  8للباحثني و  1للباحثات) هي الأكبـر دعمـا
بتكلفـة ( )9.986.647ريـال �سـعودي وبن�سبة مئوية من الإجمايل ( )٪ 82على الرغم من �أنها �أقل عددا مقارنة بالبحوث
املحدودة والتي بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة بها (13وت�شمل  10للباحثني و 3للباحثات) دعمـا بتكلفـة ( )1.786.260ريـال
�سـعودي وبن�سبة مئوية ( )٪ 15يليـها بحوث طالب الدرا�سات العليا والـتي بلـغ عـدد م�شـاريعها ( 8وت�شمل  1للباحثني و 7
للباحثات ) وبن�سبة مئوية (.)٪ 3
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� 6 - 8إح�صائيات التمويــل ال�ســنوي املعتمــد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث عامي 1434هـ و1435هـ .تـم
اعتماد متويـل ( )30م�شـروع بحثي فـي خمتلف البحوث؛ حيـث بلـغ التمويـل الإجمالــي ( )12.141.407ريـال �سـعودي،
وتو�ضـح البيانـات �أن البحوث الكبرية هي الأكبـر دعمـا بتكلفـة ( )9.986.647ريـال �سـعودي ،يليـها البحوث املحدودة بتكلفـة
(  )1.786.260ريـال �سـعودي ثم بحوث طالب الدرا�سات العليا بتكلفـة ( )368.500ريـال �سـعودي.

� 3 .6 .1 .1 .8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب املجال البحثي عامي
1434هـ و 1435هـ
متكن العديد من الباحثني والباحثات بجامعــة �أم القــرى مــن احل�صــول علــى اعتمــادات ماليــة يف عدة جماالت بحثية
واجلــدول التالــي يو�ضــح تلــك املجاالت:
10 - 8

�إح�صائيات التمويل االجمايل املعتمد مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب املجال البحثي عامي 1434هـ و1435هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد ح�سب املجاالت البحثية

الرتتيب

حجم التمويل ح�سب املجاالت البحثية

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و١٤٣٥هـ

املجال

عدد امل�شاريع

التمويل املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة

جمال الطب وال�صحة

٨

٧٫٧٣٠٫٧١٧

٪٦٤

جمال الإلكرتونيات
واالت�صاالت

٢

٥٩٩٫٠٠٠

٪٥

جمال الفيزياء والريا�ضيات

٥

٥١٣٫٧٠٠

٪٤

جمال الطاقة

٣

٢٫٠٣٩٫٣٠٠

٪١٧

جمال الفن والآداب

٢

٨٧٫٠٠٠

٪١

جمال الكيمياء

٤

٤٠٥٫١٠٠

٪٣

جمال البيئة

١

١٧٠٫٠٠٠

٪١

جمال الزراعة

١

١٥١٫٠٠٠

٪١

جمال تقنيات النانو

٢

١١٠٫٠٠٠

٪١

جمال البناء والت�شييد

٢

٣٣٥٫٥٩٠

٪٣

الإجمايل

٣٠

١٢٫١٤١٫٤٠٧

٪١٠٠
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� 7 - 8إح�صائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سـب املجاالت البحثية لعامي
1434هـ و1435هـ .تـم اعتماد متويـل ( )30م�شـروع بحثي فـي خمتلف املجاالت البحثية حيـث بلـغ التمويـل الإجمايل
( )12.141.407ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات وتو�ضـح البيانـات �أن جمال الطب وال�صحة يعـد الأكبـر دعماً والأكثـر
جناحاً حيـث بلـغ عـدد امل�شـاريع املمولـة ( )8م�شاريع ،بتكلفـة ( )7.730.717ريـال �سـعودي وبن�سبة جناح قدرها ()٪ 64
 ،يليـه جمال الطاقة والـذي بلـغ عـدد م�شـاريعه ( )3م�شاريع  ،بتكلفـة ( )2.039.300ريـال �سـعودي وبن�سبة جناح قدرها
(.)٪ 17
�	 4 .6 .1 .1 .8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب الكليات الأكادميية
يف عامي 1434هـ و 1435هـ
�شاركت جمموعة كبرية من كليات اجلامعة يف التقدمي للح�صول على متويل من الإدارة العامة ملنح البحوث ب�إجمايل
متويل قدره  12.141.407ريـال �سـعودي.

� 11 - 8إح�صائيات التمويل الإجمايل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب الكليات الأكادميية يف عامي ١٤٣٤هـ و ١٤٣٥هـ.
الربامج

الإدارة العامة ملنح البحوث

التقرير

�إح�صائيات التمويل الإجمايل املعتمد ح�سب املجاالت البحثية

الرتتيب

حجم التمويل ح�سب املجاالت البحثية

املدة الزمنية

 ١٤٣٤و١٤٣٥هـ

الكليات

عدد امل�شاريع

التمويل املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة

الطب

3

3٫356٫670

٪27

طب الأ�سنان

١

110٫000

٪١

العلوم الطبية التطبيقية

2

2٫643٫000

٪22

العلوم التطبيقية

١3

2٫649٫847

٪22

الهند�سة

4

1٫415٫590

٪12

معهد خادم احلرمني
لأبحاث احلج والعمرة

٢

321٫000

٪2

الرتبية

١

47٫000

٪١

الفنون والت�صاميم

١

40٫000

٪١

احلا�سب الآيل

3

1٫558٫300

٪12

الإجمايل

٣٠

١٢٫١٤١٫٤٠٧

٪١٠٠

� 8 - 8إح�صائيات التمويـل املالـي الإجمايل املعتمــد مل�شـاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سـب الكليـات الأكادمييـة
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امل�شـاركة لعامي 1434هـ و1435هـ .اعتمد متويـل (ثالثني) م�شـروعاً بحثياً فـي خمتلف البحوث ،حيـث بلـغ التمويـل
الإجمايل ( )12.141.407ريـال �سـعودي ،وتو�ضـح البيانـات ت�صـدر كليـة الطب حيث بلـغ عدد امل�شـاريع املمولة(ثالثة)
م�شـاريع بتكلفـة ( ) 3٫356٫670ريـال �سـعودي  ،متثـل  ٪ 27مـن �إجمايل قيمـة التمويـل ،يليهـا كليـة العلوم التطبيقية
والـذي بلـغ عـدد م�شـاريعها (ثالثة ع�شر) م�شـروعاً بتكلفـة(  )2٫649٫847ريـال �سـعودي متثـل  ٪ 22مـن �إجمايل قيمـة
التمويـل.
 12 - 8الرتتيـب التنازلـي للكليات الأكادمييـة احلا�صلة على متويل م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث يف عامي ١٤٣٤هـ و١٤٣٥هـ.
الكليات

عدد امل�شاريع

التمويل املعتمد ( ريال �سعودي )

الن�سبة

الطب

3

3٫356٫670

٪ 27

العلوم التطبيقية

13

2٫649٫847

٪ 22

العلوم الطبية التطبيقية

2

2٫643٫000

٪ ٢٢

�	 5 .6 .1 .1 .8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني
عامي 1434هـ و 1435هـ
�شاركت جمموعة كبرية من الباحثني يف التقدم للح�صول على متويل من الإدارة العامة ملنح البحوث ب�إجمايل متويل قدره
 12.141.407ريـال �سـعودي.

� 9 - 8إح�صائيات التمويل مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث ح�سب عدد الباحثني عامي ١٤٣٤هـ و ١٤٣٥هـ.

 7 .1 .1 .8م�ؤ�شـرات الأداء الرئي�سية مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث
تقـوم وحـدة التن�سيق واملتابعة بقيـا�س �أداء جميـع امل�شـاريع البحثيـة علـى �أ�سا�س م�ؤ�شـرات �أداء رئي�سيـة مو�ضحة فـي ال�شكل
التايل:
اجلوائز واملكاف�آت

امل�ساهمات احلكومية

�أمثلة املخرجات

اجلوائز الكربى
حملية و�إقليمية ودولية

املجل�س الإ�ست�شاري

تطبيقات الربامج

التكرميات  -الكرا�سي
الأكادميية

هيئات حترير املجالت

قواعد البيانات

جلان تنظيم امل�ؤمترات

اخلوارزمات
�أدوات القيا�س

امل�شاركات العاملية
حملية و�إقليمية ودولية

الن�شر يف الدوريات

براءات الإخرتاع

الندوات

الأبحاث املحكمة

تقدمي براءات الإخرتاع

املحا�ضرات واملحادثات

الدوريات املحكمة

ت�سجيل براءات الإخرتاع

املقاالت والتقييمات
النقدية

ترخي�ص الإبتكارات

�أوراق امل�ؤمترات

القيم التجارية الأخرى

الكتب
 10 - 8م�ؤ�شـرات الأداء الرئي�سية مل�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث.
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 8 .1 .1 .8الن�شر العلمي يف برامج الإدارة العامة ملنح البحوث
يعتبــر ن�شــر الأبحــاث وامل�شــاركة فــي امل�ؤمتــرات مــن �أهــم خمرجــات الن�شــاط البحثــي فــي اجلامعــة ،فمـن خاللهـا ميكـن
للم�ؤ�س�سـات البحثيـة �أن تن�شـر وتتبـادل املكت�شـفات العلميـة مـع نظرائهـم فـي جميــع �أنحاء العالــم ،واجلــدول التالــي يو�ضــح
البحث املن�شور من امل�شروع املنتهي عام ١٤٣4هـ.
 13 - 8البحث املن�شور يف برامج الإدارة العامة ملنح البحوث يف عام 1434هـ.
الباحث

د .حمدي يو�سف

البحث املن�شور

Fractional order generalized thermoelasticity with
variable thermal conductivity

جمالت/مطبوعات امل�ؤمتر/عر�ض تقدميي

Journal of Vibroengineering

التخ�ص�ص

هند�سة ميكانيكية

التاريخ

دي�سمرب ٢٠١٤

النظرة امل�ستقبلية
9 .1 .1 .8
الزيـادة املطـردة فـي عـدد امل�شـاريع املقدمـة واملمولـة خـالل ال�سـنوات امل�شـمولة فـي هذا التقرير ت�ؤكد �أن املجاالت املذكورة �أعاله
متثل نقاط قوة يف جامعة �أم القرى ،و�أن م�سـتقبل هـذه املجاالت �سـوف يكـون واعـد فـي ال�سـنوات القادمـة ،وي�سـتوجب �أولوية
دعمهـا فـي الكليـات املختلفة؛ ا�ست�شراق بدورهـا فـي تعزيـز مفهـوم ودور اجلامعـة فـي االقت�صاد املعرفـي ،و�ضمان لعـدم تراجـع
امل�سـتوى املرمـوق الـذي و�صلـت �إليـه .ففر�صـة تكويـن جمموعـات �أو مراكـز بحثيـة متخ�ص�صـة �أو حا�ضنـات �أعمال فـي املجاالت
التقنيـة املذكـورة �أعاله �سـتكون �أعلى مـن غريهـا مـن املجاالت.

منح �سابك
2 .1 .8
 1 .2 .1 .8نبذة عن برنامج منح �سابك
ت�شجع عمادة البحث العلمي العلم والتكنولوجيا من خالل متويل البحوث العلمية والتطورات التكنولوجية بطريقة تدعم
االبتكار .حيث يهدف هذا الربنامج �إىل تقدمي الدعم املادي ،وتوفري البيئة املنا�سبة ،وامل�شجعة لبث روح املناف�سة ،والتميز
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س ،وامل�ساهمة يف حت�سني بيئة البحث والتطوير يف جامعة �أم القرى وتنفذ العمادة �أهدافها يف �إطار
ا�سرتاتيجية التنمية التي ال غنى عنها للتنمية امل�ستقبلية للمملكة العربية ال�سعودية .
ويقوم برنامج منح �سابك بتقدمي عدد من املنح لتمويل مقرتحات بحثية مبيزانية �إجمالية ال تتجاوز مائتي �ألف ريـال
�سعودي بحد �أق�صى لدعم امل�شروع البحثي الواحد ملدة �سنة (� 12شهراً) للباحثني الذين تقبل مقرتحاتهم البحثية املقدمة
هذا ويركز الربنامج احلايل على تعظيم املنافع واال�ستفادة من القدرات البحثية يف التطبيقات وحل امل�شكالت فعليا مبا
يلبي احتياجات املجتمع ب�شكل �أف�ضل ،والذي ي�صب �أي�ضا يف حم�صلته النهائية يف دعم االقت�صاد املعريف ،وتلبية املتطلبات
االجتماعية ،واالقت�صادية ،وال�صناعية باململكة العربية ال�سعودية.

		�أنواع امل�شروعات املدعومة يف برنامج منح �سابك
2 .2 .1 .8
م�شروعات نابعة عن احلاجة
		
1 .2 .2 .1 .8
وتهدف �إىل معاجلة احتياجات القطاعني العام واخلا�ص يف جماالت خمتلفة مع مراعاة الهدف النهائي املتمثل يف تعزيز دعم
االقت�صاد املعريف ومعاجلة الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية وال�صناعية الوطنية.
يتوجب على الباحث تقدمي �شرح م�ستفي�ض عن نوعية امل�شكلة املراد درا�ستها ،وكيفية حتديدها ،والفئة املت�أثرة بها يف املقرتح
البحثي ،و�أن يو�ضح بخطوات علمية مدرو�سة مقنعة كيف ميكن اال�ستفادة من نتائج امل�شروع للم�ساهمة يف تقدمي احللول
الفعالة لهذه امل�شكلة حيث �سيخ�ضع املقرتح املقدم من الباحثني �إىل حتكيم دويل دقيق يقرر من خالله مدى اجلدوى
امل�ستفادة من الدرا�سة املقدمة ،و مدى ا�ستحقاقها للدعم املايل من عدمه.

الأولويات البحثية
1 .1 .2 .2 .1 .8
البد �أن تعالج املقرتحات البحثية م�شكلة �إجتماعية �أو اقت�صادية �أو �صناعية ملحة كما البد �أن يكون املقرتح البحثي املقدم
�ضمن املجاالت البحثية التي اقرتحت من قبل عمادة البحث العلمي والتى اختريت من قبل الباحثني عند التقدمي على
املوقع الإلكرتوين ملنح �سابك.

الأبحاث الإبتكارية
		
2 .2 .2 .1 .8
يق�صد باالبتكار هنا االبتكار التكنولوجي ملنتج يخدم فئة من امل�ستفيدين مبا يدعم التطور ال�صناعي باململكة.
وتهدف املنح االبتكارية �إىل متويل امل�شاريع التي يكون نتاجها عبارة عن ابتكار علمي ملمو�س (مثال :منوذج جلهاز �إلكرتوين
 )Prototypeقابل للتحويل �إىل منتج �صناعي على �أر�ض الواقع مبا ي�ساهم يف ت�أ�سي�س �شراكات مع القطاع اخلا�ص
وينعك�س �إيجابا على ال�صناعات املحلية يف اململكة.
يتوجب على الباحث تقدمي م�سح �شامل من خالل املقرتح البحثي يو�ضح فيه �أ�صالة فكرة االبتكار مع حتديد الفئات
امل�ستفيدة منها وحتديد اجلدوى االقت�صادية املتوقعة من ت�صنيع النموذج املقرتح �إ�ضافة �إىل ذلك ،يتحتم على الباحث تقدمي
ت�صور مبدئي عن ال�شراكات املمكن عقدها مع القطاع اخلا�ص مبا يخدم ت�صنيع وت�سويق املنتج املنبثق من امل�شروع البحثي.
حيث �سيخ�ضع املقرتح املقدم من الباحثني �إىل حتكيم دويل دقيق يقرر من خالله �أ�صالة االبتكار ومدى �أهمية املنتج املقرتح
ت�صميمه يف امل�شروع واجلدوى امل�ستفادة منه اقت�صاديا وتقييم الأ�س�س العلمية امل�ستخدمة يف الت�صميم ومدى ا�ستحقاقها
للدعم من عدمه.
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الأولويات البحثية
1 .2 .2 .2 .1 .8
البد �أن يكون املقرتح البحثي املقدم �ضمن املجاالت البحثية التي اقرتحت من قبل عمادة البحث العلمي والتى يتم اختيارها
من قبل الباحثني عند التقدمي على املوقع الإلكرتوين ملنح �سابك على �أن يكون فى التخ�ص�صات الطبية والهند�سية والعلوم
فقط.

�أبحاث توطني التقنيات والتطوير
		
3 .2 .2 .1 .8
متول هذه املنح املقرتحات البحثية التي ت�سهم يف توطني التقنيات احلديثة امل�ستخدمة عامليا يف �شتى املجاالت املعرفية
وبخا�صة الطبية والهند�سية والزراعية والإجتماعية والتعليمية بالإ�ضافة �إىل تطوير النماذج املحاكية ،للتقنيات امل�ستخدمة
عامليا مبا يتوائم مع البيئة وثقافة املجتمع ال�سعودي .يتوجب على الباحث تقدمي م�سح �شامل وكامل عن التقنيات املراد
توطينها �أو دعم تطويرها ،والأ�س�س العلمية التي من خاللها �سيتم تبني هذه التقنيات داخل اململكة العربية ال�سعودية مع
عر�ض �أنواع املحاور التي �سيتم درا�ستها للت�أكد من موائمة هذه التقنيات للتطبيق يف ظل املعطيات املحلية� .إ�ضافة �إىل ذلك
يتوجب على الباحث �إي�ضاح اجلدوى االقت�صادية من توطني �أو تطوير التقنيات املراد ا�ستريادها يف امل�شروع البحثي وحتديد
الفئة امل�ستفيدة منها.

الأولويات البحثية
1 .3 .2 .2 .1 .8
البد �أن يكون املقرتح البحثي املقدم �ضمن املجاالت البحثية التي مت اقرتاحها من قبل عمادة البحث العلمي والتى يتم
اختيارها من قبل الباحثني عند التقدمي على املوقع الإلكرتوين ملنح �سابك.

�شروط تقدمي مقرتح بحثي لربنامج منح �سابك
		
3 .2 .1 .8
 .1يجب �أال يكون البحث قد مت �إجنازه م�سب ًقا كل ًيا �أو مت تقدميه جلهة متويل �أخرى.
ُ .2يقدم املقرتح البحثي مف� ً
صال على نظام التقدمي االلكرتوين اخلا�ص بعمادة البحث العلمي واملوجود على موقع عمادة
البحث العلمي .www.dsr.uqu.edu.sa
 .3يجب �أال يتجاوز �سقف امليزانية املطلوبة مائتي �ألف ريـال �سعودي.
 .4يجب �أال تتجاوز مدة امل�شروع اثنتي ع�شرة �شه ًرا.
 .5يجب �أن يكون احلد الأق�صى للبحوث التي ميكن للباحث امل�شاركة فيها �ضمن الفريق البحثي (باحث رئي�س ،باحث
م�شارك ،باحث م�ساعد �أو م�ست�شار) �ضمن منح �سابك بحث واحد فقط مع مراعاة ال�ضوابط املالية املعمول بها.
 .6يجب �أن يكون الباحث الرئي�س من من�سوبي جامعة �أم القري بينما ميكن �أن يكون الباحث امل�شارك �أحد من�سوبي

اجلامعات ال�سعودية كما ي�شرتط وجودهم داخل اململكة ،ويجب �أن ا�ستخدام �إمييالتهم الر�سمية اجلامعية فقط.
 .7بالإمكان الإ�ستعانة (�إن لزم الأمر) بفنيني وم�ساعدي باحثني وبقية القوى العاملة من خارج اجلامعة على �أن يكونوا
داخل اململكة.
 .8يجب �أن يكون الباحث الرئي�س وامل�شاركني من حملة الدكتوراه ،و�أن يكونوا مثبتني على رتبة �أ�ستاذ م�ساعد� ،أ�ستاذ
م�شارك� ،أو �أ�ستاذ.
� .9أع�ضاء الفريق البحثي (باحث رئي�س ،م�شارك ،م�ست�شار) بالإمكان �أن يكونوا من الأع�ضاء ال�سعوديني واملتعاقدين مع
مراعاة القواعد املالية املعمول بها.
 .10يف حال الإ�ستعانة مب�ست�شار يجب �أن يكون على رتبة �أ�ستاذ فقط ،وميكن ان يكون من داخل �أو خارج اململكة.
� .11إذا متت املوافقة ،فالبد من التوقيع على مناذج التعهد املحددة من قبل العمادة.
 .12ال حتت�سب الأبحاث املن�شورة قبل تاريخ بداية امل�شروع �ضمن �إجنازات امل�شروع.
 .13يجب �أال يكون على املتقدم مالحظات يف م�شاريع �سابقة متعرثة �أو تتعلق بالأمانة العلمية �سواء يف امل�شاريع املمولة
من عمادة البحث العلمي �أو مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية .
 .14تعد امليزانية املعتمدة من قبل العمادة هي امليزانية التي حتدد املبالغ املخ�ص�صة لل�صرف على البحث ويتم العمل
مبوجبها ،ولي�س بال�ضرورة �أن تكون هي نف�س امليزانية التي طلبت حال تقدمي املقرتح البحثي.

 4 .2 .1 .8حتكيم املقرتحات البحثية لربنامج منح �سابك
�سيتم اتخاذ اخلطوات التالية على املقرتح البحثي قبل ار�ساله للتحكيم اخلارجي:
فح�ص املقرتح البحثي فنيا للت�أكد من اكتمال جميع عنا�صره.
.1
فح�ص املقرتح البحثي للت�أكد من �شموله داخل الأولويات املحددة.
.2
فح�ص امليزانية للت�أكد من توافقها مع �شروط امليزانية املو�ضوعة من قبل عمادة البحث العلمي.
.3
فح�ص اال�ستالل االدبي با�ستخدام برنامج  iThenticateمع الو�ضع فى االعتبار عدم وجود �أي ن�سبة
.4
ا�ستالل �أعلى من  25%ويف حال جت�أوز هذه الن�سبة فلعمادة البحث العلمي تطبيق العقوبة التي تراها منا�سبه بحق
الفريق البحثي والتي قد ت�صل �إىل احلرمان من التقدمي على �أي مقرتحات بحثيه ملدة عامني.

 5 .2 .1 .8امليزانية و�آليات ال�صرف لربنامج منح �سابك
يجب �أن ال تزيد امليزانية املعتمدة للم�شروع عن مائتي �ألف ريـال �سعودي مع الإلتزام بالبنود املقرتحة يف القواعد احلاكمة،
وما تقره عمادة البحث العلمي.
ت�صرف املبالغ املخ�ص�صة للم�شروع على النحو الآتي:
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يجوز ال�صرف على جميع بنود امليزانية (ما عدا الفريق البحثي) بح�سب توفر م�ستندات اال�ستحقاق والفواتري املعتمدة
واملطبوعة والتى البد �أن حتتوى على ا�سم وعنوان وال�سجل التجاري لل�شركة مع توقيعها من املوظف امل�سئول وختمها بختم
ال�شركة .لن تقبل فواتري بتواريخ �سابقة لتاريخ بداية امل�شروع .كذلك ميكن ال�شراء مبوجب حم�ضر الت�سعرية وخطاب
التعميد بتوقيع عميد البحث العلمي �أو من ينيبه ،وذلك �سواء بال�شراء من داخل اململكة �أو خارجها ،وعلى الباحث الرئي�س �أن
يقدم فواتري �أ�صلية معتمدة من جهة البيع.
باقي امل�ستحقات التي ت�شمل مكاف�آت الباحث الرئي�س ،الباحث امل�شارك (�إن وجد) ،امل�ست�شار(�إن وجد) ت�صرف بعد قبول كلٍ من
التقريرين الفني ،واملايل النهائيني ،والذين يجب �أن يتزامنا مع انتهاء مدة امل�شروع.

منح املجل�س الثقايف الربيطاين
		3 .1 .8
نبذة عن برنامج منح املجل�س الثقايف الربيطاين
		
1 .3 .1 .8
يخول برنامج املجل�س الثقايف الربيطاين ال�صيفي لأبحاث مابعد الدكتوراه للمخت�صني يف اجلامعات ال�سعودية وامل�ؤ�س�سات
البحثية الأخرى العمل جنباً �إىل جنب مع نظرائهم يف اململكة املتحدة .ويتيح هذا الربنامج لهم فر�صة التعرف على طرق
وو�سائل البحث يف اململكة املتحدة ،بالإ�ضافة �إىل جودة التعليم العايل الربيطاين.
ويتلقى هذا الربنامج الفريد من نوعه بالن�سبة للمملكة العربية ال�سعودية الدعم املايل �سنوياً من �شركة "بي �إيه �إي �سي�ستمز"
اململكة العربية ال�سعودية ،ويديره املجل�س الثقايف الربيطاين ب�إ�شراف وزارة التعليم العايل ال�سعودية.
 2 .3. 1 .8كيف يجري الربنامج من طرف املجل�س الثقايف الربيطاين
يتم تر�شيح باحث للربنامج ال�صيفي لأبحاث ما بعد الدكتوراه ،ثم يقوم الباحث بالتوا�صل مع مركز بحثي منا�سب لتخ�ص�صه
يف اململكة املتحدة .وميكن للمجل�س الثقايف الربيطاين �أن يوفر الدعم والن�صح فيما يتعلق باختيار امل�ؤ�س�سة فيما يتنا�سب
واالهتمامات البحثية لل�شخ�ص املر�شح .ويتبع ذلك ترتيبات الزيارة والعمل مع امل�ؤ�س�سة البحثية يف اململكة املتحدة والتي يقوم
بها الباحث بنف�سه ،حيث ت�ستغرق الزيارة من � 12-8أ�سبوعاً خالل املدة من يونيو �إىل �سبتمرب.
ويح�صل كل باحث على منحة قدرها  5250جنيهاً ا�سرتلينياً (يُدفع له مبلغ  4250جنيهاً ا�سرتلينياً قبل ال�سفر �إىل اململكة
املتحدة والألف املتبقية عتد تقدمي التقرير النهائي) ،وذلك لتغطية تكاليف ال�سفر و�أية نفقات �أخرى متعلقة بالإلتحاق بالربنامج.

نتائج الربنامج ال�صيفي لأبحاث ما بعد الدكتوراه
		
3 .3 .1 .8
تن�شر النتائج يف معظم حاالت التعاون البحثي يف املجالت املتخ�ص�صة .وينتج عن الربنامج العديد من جمموعات العمل
امل�شرتكة واحللقات الدرا�سية ،وكذلك تبادل املوظفني بني اجلامعات يف اململكة املتحدة واململكة العربية ال�سعودية.
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 .9وكالة عمادة البحث
العلمي لشؤون المجموعات
والمراكز البحثية
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.9

وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون المجموعات والمراكز البحثية

 1 .9كلمة وكيل عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة ال�سالم على �سيد الأولني والآخرين ،حممد بن عبد اهلل وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،و بعد.
تقوم اجلامعات على ركائز ثالث :التعليم العايل ،وخدمة املجتمع ،والبحث العلمي ،فالبحث العلمي �إذن �ضرورة للتنمية ال
تتم �إال به ،وقد �أولته حكومة اململكة العربية ال�سعودية اهتماماً كبرياً ،ورفعته عالياً بني �أولوياتها ،من �أجل �أن يكون رائدها
يف االنتقال �إىل اقت�صاد املعرفة.
و قد عملت املراكز البحثية بجامعة �أم القرى حتت مظلة معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي منذ �إن�شائها
مكاتب للمنح البحثية ،وانح�صر عملها يف حتكيم امل�شاريع البحثية لأع�ضاء هيئة التدري�س ومتابعة �سريها ،ولكن مل يكن
لهذه املراكز دور يذكر يف �إجراء البحوث بنف�سها ،و مل تكن لها �أولويات وال �أهداف وال خطط ا�سرتاتيجية .وي�سطر هذا
التقرير �إجنازات املراكز البحثية خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية للمدة من عام 1430هـ �إىل عام 1435هـ ،وهي بذلك
م�ؤ�شر �صادق ملا كان عليه حراك البحث العلمي يف اجلامعة خالل تلك ال�سنوات فقد عملت املراكز خاللها كمكاتب منح بحثية
تخدم جميع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة ،ويعود الف�ضل يف تلك الإجنازات هلل ثم لزمالئنا يف املعهد وعلى ر�أ�سهم �سعادة
العميد الأ�ستاذ الدكتور عادل ع�سريي ،وتوجيه �سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر احلربي
ومعايل مدير اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور بكري ع�سا�س ودعمه.
وقد انتقلت املراكز البحثية �إىل عمادة البحث العلمي الوليدة خالل عام ١٤٣٦هـ ،ف�سعت بقيادة �سعادة الدكتور في�صل عالف
�إىل �إعادة الهيكلة ،وحتديد ر�ؤية العمادة و�أهدافها وخططها اال�سرتاتيجية ،ويف خ�ضم ذلك �أعدت العمادة مادة هذا التقرير
يف معر�ض درا�ستها للحراك العلمي يف اجلامعة من �أجل التعرف على نقاط القوة وال�ضعف ،مما �ساعد يف عمل التحليل
الرباعي للعمادة واملراكز البحثية ،و قد ُو ِ�ض َع معيار موحد للأعمال البحثية و م�ؤ�شرات �أداء ،وقِي�س ما توفر لدى العمادة
من معلومات عن �أعمال املراكز خالل تلك املدة على هذه امل�ؤ�شرات .و بعد اال�ستفادة منها ارت�أت العمادة �أن توفر هذه البيانات
للمهتمني باحلراك العلمي يف اجلامعة.
و�سعت عمادة البحث العلمي �إىل �أن ي�صبح التوجه هو �أن تقوم املراكز البحيثة بدورها يف البحث العلمي ،وتتفرغ للقيام بعملها
الأ�سا�س يف ريادة البحث العلمي الر�صني املوجه لأهداف وطنية حمددة ،فا�ستحدثت وكالة امل�شاريع واملنح البحثية لتتوىل
جميع �أعمال املنح البحثية التي كانت تقوم بها املراكز خالل املدة ال�سابقة ،وبذلك تتفرغ املراكز البحثية للأبحاث التي تلبي
ا�سرتاتيجياتها املنبثقة من دور اجلامعة يف ت�سخري البحث العلمي خلدمة الوطن واملجتمع وخا�صة البيئة املكية ،والأبحاث التي
تخدم �أهداف اجلامعة وكلياتها وعماداتها ،وكذلك الأبحاث التي ت�ستجيب لالحتياجات الوطنية والإجتماعية امللحة والطارئة.
وبات لزاماً �إعادة هيكلة املراكز البحثية و�صياغة ر�ؤية ور�سالة كل منها مبا يتالءم وا�سرتاتيجيات اجلامعة وحاجات الوطن،
ومن ثم حتديد �أولوياتها البحثية وحتديد �أهدافها ق�صرية ،وطويلة املدى ،وبذلك يت�ضح نطاق عمل كل مركز فيكون ب�ؤرة
عمله حمط جهده بعيداً عن الت�شتت .ويقع على عاتق مدير املركز ووكيلته يف �شطر الطالبات اقرتاح جمل�س املركز مبا
يحقق ر�ؤيته وي�ساهم يف تنفيذ �أعماله ،فيتعاون اجلميع مع الباحثني يف كتابة املقرتحات البحثية للمناف�سة على احل�صول
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على التمويل البحثي من اجلامعة عن طريق برامج التمويل اخلا�صة باملراكز� ،أو من م�صادر التمويل من خارج اجلامعة مثل
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم و التقنية ،كي يتمكنوا من بناء قدرات املركز البحثية بجوانبها املختلفة (الب�شرية واملكانية
والتجهيزات) ،كما يلزمهم حتديد بو�صلة للعمل اجلماعي تتكامل فيه الفرق البحثية من �أجل بناء اخلربات والقدرات
العلمية املتخ�ص�صة واملتميزة مكونة منارات �إ�شعاع علمي ،ومراجع بحثية يف تخ�ص�صاتها على امل�ستوى الوطني والعاملي.
وال يخفى �أهمية �أن تتنا�سق �أعمال املراكز و تتكامل فيما بينها و تت�شارك يف الأعمال البحثية ،وهذا حمور عمل اللجنة
التن�سيقية للمراكز البحثية ،التي تناق�ش كل ما يهم املراكز البحثية ب�شفافية ،وتوفر مناخ من التعاون وتبادل املعلومات الذي
هو �أ�سا�س العمل امل�شرتك.
و ختاماً �أ�س�أل اهلل تعاىل التوفيق والعون وال�سداد لكل من يعمل ب�إخال�ص خلدمة وطننا الغايل وجامعتنا العريقة وي�سعى
للرقي بالبحث العلمي فيهما.
وكيل عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
الدكتور عبد الرحمن بن غالب الأهدل
�أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية امل�ساعد

 2 .9نبذة عن ن�ش�أة وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
�أن�شئت وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية بعد قرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ
1436/3/12ه املت�ضمن نقل املراكز البحثية من معهد البحوث و�إحياء الرتاث الإ�سالمي �إىل عمادة البحث العلمي.

 3 .9مهام وكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
تهتم الوكالة ب�إدارة �ش�ؤون املراكز البحثية (ت�سعة مراكز بحثية) عن طريق املجل�س التن�سيقي بني املراكز وذلك ملراجعة
خططها اال�سرتاتيجية وحتديد الأولويات البحثية التي تتلخ�ص يف ثالث �إجتاهات:
 .1الأبحاث التي تلبي اال�سرتاتيجية الوطنية وا�سرتاتيجية اجلامعة.
 .2الأبحاث التي تخدم �أهداف الكليات التي متثلها املراكز.
 .3الأبحاث التي ت�ستجيب للإحتياجات الوطنية والإجتماعية امللحة والطارئة.
كما تهتم الوكالة بتعزيز بناء اخلربات والقدرات العلمية املتخ�ص�صة واملتكاملة لتكون هذه املراكز ب�ؤر �إ�شعاع علمي ومراجع بحثية يف
تخ�ص�صاتها على امل�ستوى الوطني والعاملي للح�صول على التمويل البحثي من اجلامعة �أو خارجها عن طريق برامج التمويل املتاحة.
وبجانب �إهتمام الوكالة باملراكز البحثية ت�شرف الوكالة على منح ت�سجيل برنامج املجموعات البحثية وهو برنامج بحثي
متميز متوله العمادة لت�شجيع املتميزين من �أع�ضاء هيئة التدري�س ممن لهم �سجل �إجنازي يف البحوث والن�شر لبناء
جمموعات بحثية تت�ألف من الباحثني املتخ�ص�صني ذوي اخلربة تركز يف �أعمالها على جمال معني من املعرفة ،مما ميكنهم
من جذب طالب الدرا�سات 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�ضم �أربعة على الأقل من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة ذوي اخلربة يف تخ�ص�ص حمدد �أو عدة تخ�ص�صات تتكامل لتخدم توجه ونطاق عمل املجموعة البحثية،
كما ميكن �أن ت�ضم م�ساعدي باحثني �إن لزم الأمر ،وذلك وفق ال�شروط الداخلية لعمادة البحث العلمي يف جامعة �أم القرى.
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املراكز البحثية بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
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5 .9

م

ا�سم املركز

1

مركز بحوث العلوم التطبيقية.

2

مركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية.

3

مركز بحوث الطب والعلوم الطبية.

4

مركز بحوث العلوم ال�صيدلية.

5

مركز بحوث اللغة العربية و�آدابها.

6

مركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية.

7

مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�سية.

8

مركز بحوث العلوم االجتماعية.

9

مركز بحوث التعليم الإ�سالمي.

الهيكل التنظيمي بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
وكيل عمادة البحث العلمي
ل�ش�ؤون املجموعات و املراكز
البحثية
د .عبدالرحمن
الأهدل

مركز بحوث العلوم
الرتبوية والنف�سية

مركز بحوث التعليم
الإ�سالمي

مركز بحوث العلوم
التطبيقية

مركز بحوث العلوم
الإجتماعية

مركز بحوث اللغة
العربية و�أدابها

مركز بحوث
الدرا�سات الإ�سالمية

مركز بحوث العلوم
الهند�سية واملعمارية

مركز بحوث العلوم
ال�صيدلية

مركز بحوث الطب
والعلوم الطبية

املدير.د .حممد
الوذيناين
الوكيلة د.ديانا حماد

املدير د.جمعان
الزهراين

املدير د.معتز مراد
الوكيلة د .هنادي كتوعة

املدير د.عبداهلل
املح�ضار

املدير د� .سعيد القرين
الوكيلة د .مرمي القحطاين

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

املدير د� .أكرم نور
الوكيلة د .نورة فاروقي

املدير د� .سعود باوزير

املدير د .حممد خمتار

1 - 9

الهيكل النتظيمي بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية.
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و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثية
الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي ل�ش�ؤون املجموعات واملراكز البحثيةdsrvrg@uqu.edu.sa :

الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�سية rcep@uqu.edu.sa
الربيد االلكرتوين لوكيلة مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�سيةdsrdep@uqu.edu.sa :
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث التعليم الإ�سالمي rcii@uqu.edu.sa
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم التطبيقية rcas@uqu.edu.sa
الربيد االلكرتوين لوكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية dsrdas@uqu.edu.sa :
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم االجتماعية rcss@uqu.edu.sa
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث اللغة العربية و�آدابها rcal@uqu.edu.sa
الربيد االلكرتوين لوكيلة مركز بحوث اللغة العربية و�آدابهاdsrdal@uqu.edu.sa :
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية rcis@uqu.edu.sa
الربيد االلكرتوين لوكيلة مركز بحوث الدرا�سات الإ�سالمية dsrdis@uqu.edu.sa :
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم الهند�سية واملعمارية rces@uqu.edu.sa
الربيد االلكرتوين لوكيلة بحوث العلوم الهند�سية واملعماريةdsrdes@uqu.edu.sa :
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث العلوم ال�صيدلية rcps@uqu.edu.sa
الربيد الإلكرتوين ملركز بحوث الطب والعلوم الطبية rcms@uqu.edu.sa
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 .10وكالة عمادة البحث
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 .10وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
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ب�سم اهلل واحلمد هلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل �سيدنا ونبينا حممد وعلى �آله و�صحبه ومن وااله.
فقد �سعدت بان�ضمامي م�ؤخراً �إىل كوكبة القيادة يف عمادة البحث العلمي ،كوكيل لعمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية،
وتويل الإدارة والإ�شراف على �صرح من �صروح العلم واملعرفة ،متيز بتوا�صله وات�صاله مع املجتمع وهدف �إىل خدمة املجتمع
خدم ًة علمي ًة.
ن�ش�أت الكرا�سي العلمية كرافد علمي وبحثي يخدم املجتمع ،وميد ج�سور التوا�صل بني اجلامعة واملجتمع ،ويخرج اجلامعة من
حدود �أ�سوارها �إىل �آفاق علمية �أرحب ،ت�سهم يف حل م�شكالت جمتمعية وطبية و�إن�سانية.
كانت البداية مع ثمانية من الكرا�سي البحثية ،وهي كالتايل :
كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ م ّكة املك ّرمة.
ّ
كر�سي امللك عبداهلل للقر�آن الكرمي.
ّ
كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائ ّية مبنطقة م ّكة املك ّرمة.
ّ
كر�سي معايل د .حم ّمد عبده ميا ّ
ين لإ�صالح ذات البينْ .
ّ
كر�سي حم ّمد عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
ّ
كر�سي ّ
ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض و�سرطان القولون وامل�ستقيم.
ّ
كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ّ
ال�شيخ �سرور ال ّزايديّ لأمرا�ض املفا�صل وال ّروماتيزم.
ّ
رب للخدمات الإن�سان ّية.
كر�سي ال ّ
ّ
و�ست�ستمر �إن �شاء اهلل امل�سرية لإن�شاء املزيد منها وفقاً لأ�س�س علمية ،ن�ضمن من خاللها حتقيق الفائدة للجامعة واملجتمع.
كما ت�سعى وكالة الكرا�سي البحثية يف ظل منظومة عمادة البحث العلمي �إىل تي�سري وت�سهيل كافة الإجراءات الإدارية واملالية
لل�سادة امل�شرفني على الكرا�سي البحثية ،وامل�ساهمة يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لعمادة البحث العلمي ،والتي من بينها
حتكيم اخلطط ال�سنوية للكرا�سي البحثية ،و و�ضع معايري وم�ؤ�شرات لتقييم �إجنازات الكرا�سي البحثية ،والإ�شراف على
�إعداد تقارير دورية ن�صف �سنوية لكافة الكرا�سي البحثية ُتظهر مقدار ما مت �إجنازه بكل �شفافية و و�ضوح.
�أ�س�أل العلي القدير �أن يوفقني و�إخواين الزمالء من�سوبي العمادة يف خدمة طلبة العلم والعلماء �إنه �سميع جميب.
وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
�سعادة الدكتور �سهيل بن �سامل احلربي
�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س امل�شارك

123
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مهام وكالة الكرا�سي البحثية
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تتوىل وكالة الكرا�سي البحثية يف عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى الإ�شراف على متابعة وتنفيذ �أعمال الكرا�سي
البحثية ومراجعة التقارير الدورية املالية وم�ستندات ال�صرف املقدمة من قبل م�شريف الكرا�سي البحثية ومتابعة طلبات
الدعم املرفوعة للممولني .بالإ�ضافة �إىل متابعة �إعداد التقرير ال�سنوي عن الإجنازات املتحققة وتقدم �سري العمل وحتديث
امل�ؤ�شرات العلمية والتقنية ذات العالقة بهدف تعزيز وتنمية وتطوير نظم و�آليات العمل البحثي ورفع كفاءات الأداء وروح
الإنتاجية مبا يحقق تطلعات اجلامعة ور�ضى املمولني .وتتوىل القيام بالعديد من املهام من بينها :
� .1إعداد عقود �إن�شاء الكرا�سي البحثية.
 .2تنفيذ القواعد والإجراءات النظامية املنظمة ل�سري �أعمال الكرا�سي البحثية.
 .3متابعة �إ�صدار التقارير ال�سنوية اخلا�صة ب�أداء الربنامج.
 .4متابعة و�إجناز ما يرد من امل�شرفني على الكرا�سي البحثية يف كل ما يتعلق ب�إدارات اجلامعة املختلفة.
 .5مراجعة ميزانيات الكرا�سي ،وكذلك تقاريرها املالية ورفعها للجنة العليا.
 .6الت�سويق لبع�ض برامج الكرا�سي البحثية والتوا�صل مع اجلهات املمولة.
 .7متابعة حتديث بيانات برامج الكرا�سي البحثية على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها.
� .8إعداد وتطبيق معايري تقومي �أداء الكرا�سي البحثية.

ﺍﻟﺘﻮﺍﺻــﻞ ﻣــﻊ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﻴﻦ ﻭﺍﳌﺸــﺮﻓﻴﻦ
ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻣـﺘﺎﺑﻌـﺔ ﺍﻟﺸـﺆﻭﻥ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻘﻮﺩ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻴﺮ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺩﺍﺀ
ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﻭﻛﺎﻟـﺔ ﻋـﻤﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ
ﻟﻠﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳﻢ
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺚ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﳌﻨﻈﻤﺔ

ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ
ﻭﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻜﺮﺍﺳﻲ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
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الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى
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125

م

ا�سم الكر�سي البحثي

1

كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ م ّكة املك ّرمة.
ّ

2

كر�سي امللك عبداهلل للقر�آن الكرمي.
ّ

3

كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائ ّية مبنطقة م ّكة املك ّرمة.
ّ

4

كر�سي معايل د .حم ّمد عبده ميا ّ
ين لإ�صالح ذات البينْ .
ّ

5

كر�سي حم ّمد عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
ّ

6

كر�سي ّ
ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض و�سرطان القولون وامل�ستقيم.
ّ

7

كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ّ
ال�شيخ �سرور ال ّزايديّ لأمرا�ض املفا�صل وال ّروماتيزم.
ّ

8

البحثية
الزمني
البرنامج
للكراسيلإن�سان ّية.
رب للخدمات ا
كر�سي ال ّ
ّ

1433

1435
1434

1431
1432

كرسي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي
ألمـراض املـفـاصـل والـرومـاتـيـزم

 2 - 10الربنامج الزمني للكرا�سي البحثية.
		و�سائل االت�صال بوكالة الكرا�سي العلمية بجامعة �أم القرى
4 .10
الربيدالإلكرتوين لوكالة الكرا�سي العلمية بجامعة �أم القرىdsrvsc@uqu.edu.sa :
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 .11وكالة عمادة البحث
العلمي للمعلومات والنشر
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 .11وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر

كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات و الن�شر
		
1 .11
احلمد هلل ُم َع ِّلم الب�شر �أجمعني وال�صالة وال�سالم على النبي الأمني وعلى �آله و�صحبه وامل�سلمني :وبعد.
فقد �أولت حكومة اململكة العربية ال�سعودية تقنية املعلومات �أهمية كبرية حيث ركزت عليها يف العديد من اخلطط وال�سيا�سات
الوطنية كاخلطة اخلم�سية ال�سابعة للتنمية ،وال�سيا�سة الوطنية للعلوم والتقنية ،والت�صور الوطني لتوطني تقنية املعلومات
وا�ستثمارها ،واخلطة الوطنية لتقنية املعلومات .حيث ا�ستهدفت اخلطة الوطنية لتقنية املعلومات عدة �أهداف من �ضمنها
رفع �إنتاجية وكفاءة جميع القطاعات ،وتعميم اخلدمات احلكومية �إلكرتونياً وت�شجيع العمل عن ُبعد من خالل التوظيف
الأمثل لالت�صاالت وتقنية املعلومات .وقد مت �إقرار هذه اخلطة بقرار �صادر من جمل�س الوزراء .وللأهمية الق�صوى للتعاون
يف جماالت متعددة للتحول �إىل جمتمع معلوماتي فقد �أن�ش�أت وزارة االت�صاالت وتقنية املعلومات برناجماً للتعامالت
(ي�سـر).
الإلكرتونية احلكومية و�س َّمته ّ
ومن هذا املنطلق ولتحقيق تلك الأهداف يف عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى فقد مت �إن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي
للمعلومات ك�إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن الهيكل التنظيمي لها والتكليف عليها بقرار �صادر
من معايل مدير اجلامعة.
ومنذ �إن�شاء تلك الوكالة فقد عكف القائمني والقائمات ب�أعمال الوكالة على و�ضع الأهداف املتوافقة مع اخلطة الوطنية
(ي�سـر) والتي من �أهمها توفري موارد اجلامعة الب�شرية واملالية
لتقنية املعلومات وبرنامج التعامالت الإلكرتونية احلكومية ّ
عن طريق توظيف تقنية املعلومات يف تنفيذ املهام التي يحتاج اجنازاها يدوياً وقتاً وموارداً �أكرث من تنفيذها �آلياً ،وتوفري
املعلومة ال�صحيحة لدعم اتخاذ القرار ،ورفع �إنتاجية وكفاءة العاملني بعمادة البحث العلمي وامل�ستفيدين من خدماتها.
كما قام من�سوبي الوكالة بو�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية والتنفيذية لتحقيق تلك الأهداف .فكانت من �أهم اجنازات الوكالة
يف ال�ستة �أ�شهر الأوىل تطوير نظام �إدارة املنح البحثية الذي ميكن �أكرث من خم�سة الأف ع�ضو هيئة تدري�س يعملون يف 40
كلي ًة ومعهداً وعماد ًة مو َّزع ًة على  32مقراً من التقدمي على منح مالية لدعم �أبحاثهم العلمية .كما ميكن النظام م�س�ؤويل
العمادة من فح�ص وحتكيم املقرتحات البحثية �آلياً ومتابعتها مالياً وعلمياً طبقاً لالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية ال�صادرة بقرار من جمل�س التعليم العايل.
وختاماً تتقدم الوكالة بال�شكر اجلزيل والدعاء بالتوفيق لكل من دعم �أعمالها و�ساهم يف �إجنازها وعلى ر�أ�سهم معايل مدير
اجلامعة ،ووكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ،وعميد عمادة البحث العلمي ،وعميد عمادة تقنية املعلومات ،وعميد
عمادة �ش�ؤون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني ،وعميد معهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي ،وجميع وكالء ووكيالت
عمادة البحث العلمي ومدراء املراكز بالعمادة وجميع من�سوبي العمادة .و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل الذي وحده عال.
وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
الدكتور عبداهلل بن عمر باز
�أ�ستاذ ت�صميم الأنظمة احلا�سوبية امل�ساعد
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نبذة عن عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
		
2 .11
مت �إن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر والتكليف عليها بالقرار ال�صادر من معايل مدير اجلامعة رقم
 4360014026وتاريخ 1436/01/27هـ .وهي �إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن الهيكل
التنظيمي لها .يعر�ض هذا التقرير �إجنازات الوكالة خالل املدة من 1436/01/27هـ �إىل 1436/12/30هـ.

مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
		
3 .11
تقوم هذه الوكالة بتنظيم و�إدارة جميع الأعمال اخلا�صة بتقنية املعلومات والن�شر العلمي داخل العمادة والتوا�صل يف ذات
ال�ش�أن مع اجلهات الأخرى داخل وخارج اجلامعة.

ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ

ﺟﻤﻊ

ﺇﺻﺪﺍﺭ

ﻧﻤﺬﺟﺔ

ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺼﺎﺀ

ﺍﻟـﺘـﻘﺎﺭﻳـﺮ ﺍﻟـﺪﻭﺭﻳـﺔ

ﺍﻟﻨﻈﻢ ﻭﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﳌﻌﺮﻲﻓ

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ

ﺇﺻـﺪﺍﺭ ﺍﻟـﺘــﻘـﺎﺭﻳـﺮ ﺍﻟﺴﻨـﻮﻳـﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺩﻋﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻧـﺸـﺮ ﺃﺩﻟـﺔ ﻭﻟـﻮﺍﺋـﺢ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ

ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻲﻓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻋﻦ ﺍﳌﻨﺢ ﻭﺍﳌﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ

ﻭﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ

ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻬﺎ )ﺃﻧﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻌﻤﺎﺩﺓ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ

ﻭﻋـﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒـﺤﺚ ﺍﻟﻌـﻠﻤﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺓﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥﺍﻟﻔﻨﻴﺔ(

ﺭﻓﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﻌﺮﻲﻓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
ﻰﻠﻋ ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ

ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ

ﺑﺎﻟﻮﺿـﻊ ﺍﻟﺒـﺤـﺜـﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ

ﺗﻮﻓـﻴﺮ ﺍﻟﺪﻋـﻢ ﺍﻟﺘـﻘـﻨﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ
ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻰﻠﻋ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻲﻓ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﺍﺧﻠﻴﴼ ﻭﺧﺎﺭﺟﻴﴼ

 1 - 11مهام وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر .
�أهداف وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
		
4 .11
 .1توفري موارد اجلامعة الب�شرية واملالية عن طريق توظيف تقنية املعلومات يف تنفيذ املهام التي يحتاج اجنازاها يدوياً
وقتاً وموارداً �أكرث من تنفيذها �آلياً.
DSR.UQU
 .2توفري املعلومة ال�صحيحة لدعم اتخاذ القرار.

القائمني والقائمات ب�أعمال وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
5. 11
 .1وكيل العمادة للمعلومات والن�شر الدكتور عبداهلل بن عمر باز �أ�ستاذ ت�صميم الأنظمة احلا�سوبية امل�ساعد بق�سم هند�سة
احلا�سب الآيل.
 .2امل�شرف على موقع عمادة البحث العلمي الدكتور �سعيد بن حممد القرين �أ�ستاذ اللغة العربية امل�ساعد بق�سم اللغة والنحو
وال�صرف.
 .3امل�شرفة على موقع عمادة البحث العلمي ومواقع التوا�صل االجتماعي اخلا�صة بالعمادة وامل�س�ؤولة عن الدعم الفني
وامل�ساعدة لأنظمة العمادة املعلوماتية الدكتورة نوره بنت �صالح الفاروقي �أ�ستاذ علوم احلا�سب الآيل امل�ساعد بق�سم علم
معلومات.
 .4امل�شرف على مطوري الأنظمة املعلوماتية الدكتور ال�سيد ف�ؤاد بن ح�سن ر�ضوان �أ�ستاذ الذكاء اال�صطناعي امل�ساعد
بعمادة البحث العلمي.
 .5امل�س�ؤول عن الدعم الفني وامل�ساعدة لأنظمة العمادة املعلوماتية الأ�ستاذ �سعيد بن م�ساعد الطلحي حما�ضر علوم
احلا�سبات وتقنية املعلومات بعمادة البحث العلمي.
 .6مطور الأنظمة املعلوماتية الأ�ستاذ عبدالغفار بن حممد الهادي ال�سيد حما�ضر نظم املعلومات وهند�سة الربجميات
بعمادة البحث العلمي.
 .7مطور الأنظمة املعلوماتية الأ�ستاذ احمد بن ابراهيم �شرف حما�ضر الذكاء اال�صطناعي بعمادة البحث العلمي.
� .8سكرتري الوكالة الأ�ستاذ �إبراهيم احل�سني.

�	 6 .11إجنازات وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
	 1 .6 .11و�ضع اخلطة التنفيذية واال�سرتاتيجية للوكالة �ضمن خطط عمادة البحث العلمي
ا�ستفتحت الوكالة �أعمالها بامل�شاركة يف و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية والتنفيذية لعمادة البحث العلمي وذلك فيما يخ�ص
تقنية املعلومات والن�شر العلمي .وقد �شملت اخلطة حتليل نقاط ال�ضعف والقوة والفر�ص والتحديدات املوجودة يف الوكالة.
كما قامت الوكالة بتحديد الأهداف اال�سرتاتيجية لها واجلدول الزمني لتحقيق كل هدف واملتطلبات الفنية والإدارية له.
بالإ�ضافة �إىل ذلك فقد �أن�شئت الوكالة ال�شراكات اال�سرتاتيجية بينها وبني جهات اجلامعة الأخرى ل�ضمان �سال�سة و�سرعة
تنفيذ الأهداف التي ر�سمتها.

�	 2 .6 .11إن�شاء الهيكل التنظيمي
بعد امل�شاركة يف و�ضع اخلطة التنفيذية واال�سرتاتيجية لعمادة البحث العلمي فيما يخ�ص تقنية املعلومات ،عكفت الوكالة
على و�ضع الهيكل التنظيمي لها الذي ي�ضمن �سال�سة وجودة تنفيذ الأعمال .وقد مت بحمد اهلل �إعتماد هذا الهيكل من �سعادة
عميد عمادة البحث العلمي والذي يتكون من الوحدات التالية:
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	 1 .2 .6 .11وحدة �أنظمة املعلومات والدعم الفني
تقوم هذه الوحدة بجميع الأعمال اخلا�صة بتطوير الأنظمة املعلوماتية لعمادة البحث العلمي والتن�سيق يف هذا ال�ش�أن مع
اجلهات الأخرى داخل وخارج اجلامعة .كما تقوم هذه الوحدة بعد الإنتهاء من التطوير بتوفري الدعم الفني والتدريب
الالزمني لت�شغيل و�صيانة هذه الأنظمة.

	 2 .2 .6 .11وحدة التقارير
تقوم هذه الوحدة بتوظيف املعلومات املتوفرة يف الأنظمة املعلوماتية التابعة للعمادة يف �إ�صدار تقارير الإجناز الدورية
اخلا�صة بالعمادة وم�ؤ�شرات �أداء البحث العلمي والن�شر يف اجلامعة.

	 3 .2 .6 .11وحدة الإح�صاء
تعنى وحدة الإح�صاء بت�صميم وتطوير الإح�صائيات وم�ؤ�شرات الأداء ولوحات متابعة الأعمال اخلا�صة بالعمادة والتي تعكف
العمادة على توفريها للإدارة العليا للإ�شراف العام على �أعمال العمادة ودعم القرار يف املجال�س واللجان الدائمة.

	 4 .2 .6 .11وحدة الإعالم الرقمي والن�شر
تقوم هذه الوحدة بت�شغيل موقع العمادة على ال�شبكة العاملية و�إن�شاء وت�شغيل موقع العمادة على مواقع التوا�صل.

	 5 .2 .6 .11وحدة الن�شر العلمي ومعار�ض الكتاب
تقوم هذه الوحدة بن�شر منتجات اجلامعة املعرفية على حمركات البحث العاملية مبا ي�ضمن حقوق امللكية الفكرية للجامعة
وامل�ؤلفني ومبا يتوافق مع الأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها .كما تقوم هذه الوحدة بتنظيم �أعمال معار�ض الكتاب التي
ت�شارك فيها جامعة �أم القرى وذلك بهدف عر�ض �أو بيع تلك املنتجات املعرفية.

تطوير نظام �إدارة املنح البحثية
3 .6 .11
�إ�ستناداً �إىل املادة ال�ساد�سة من الئحة البحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية ال�صادرة بقرار جمل�س التعليم العايل رقم
1419/10/02هـ ف�إن على عمادة البحث العلمي املوافقة على م�شروعات البحوث والدرا�سات ومتابعة تنفيذها وحتكيمها
وال�صرف عليها وفق القواعد املنظمة لذلك .كما �أنه يجب على العمادة �إن�شاء قاعدة معلومات للأبحاث اجلارية واملنتهية يف

اجلامعة ،وتبادل املعلومات البحثية مع اجلامعات ومراكز البحوث الأخرى.
وحيث �أن اجلامعة ت�ضم �أكرث من خم�سة الأف ع�ضو هيئة تدري�س يف �أكرث من  40كلية ومعهداً وعمادة يعملون يف  32مقراً
ف�إن �إ�ستالم وحتكيم ومتابعة تنفيذ املقرتحات وامل�شاريع البحثية لهذا العدد ال�ضخم يحتاج �إىل نظام �إلكرتوين ليوفر موارد
اجلامعة الب�شرية واملالية وي�سهل على �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني التقدمي ومتابعة تنفيذ امل�شاريع .كما تظهر احلاجة
لهذا النظام يف الإ�ستفادة من معلومات امل�شاريع البحثية لإ�صدار تقارير وم�ؤ�شرات الأداء اخلا�صة بالبحث العلمي والإنتاج
املعريف يف اجلامعة لتبادل تلك املعلومات مع اجلامعة واملراكز البحثية الأخرى.
وبعد طرح تلك احليثيات على جمل�س عمادة البحث العلمي متت املوافقة بالإجماع على البدء يف �إن�شاء وتطوير نظام �إلكرتوين
يحمل م�سمى "نظام �إدارة املنح البحثية" يوفر لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة �إمكانية التقدمي على منح مالية
لدعم مقرتحاتهم البحثية من �أي مكان بالدخول على ال�شبكة العاملية ويمُ َّ كن عمادة البحث العلمي من حتكيم ومتابعة تنفيذ
املقرتحات وامل�شاريع البحثية بعد قبولها .بعد ذلك تولت وكالة العمادة و�ضع خطة لتطوير النظام وقد ا�شتملت اخلطة على
املراحل التالية:

 1 .3 .6 .11مرحلة التحليل
تولت الوكالة حتليل متطلبات وموا�صفات النظام وذلك بدرا�سة جميع مواد الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
ال�سعودية .كما قامت الوكالة بالتوا�صل مع اجلهات الأخرى الداعمة للم�شاريع البحثية يف اململكة ومنها اخلطة الوطنية
للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ومركز املعلم
حممد بن الدن للعلم والتعليم للإطالع على التجارب القائمة يف جماالت �أنظمة �إدارة املنح البحثية ونتج عن ذلك و�ضع
حتليل كامل ومتكامل لنظام �إدارة املنح البحثية.

 2 .3 .6 .11مرحلة التوا�صل مع �شركات تطوير الأنظمة املعلوماتية
بعد جتهيز متطلبات وموا�صفات نظام �إدارة املنح البحثية قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بطلب عرو�ض �أ�سعار من
ال�شركات املحلية والدولية املتخ�ص�صة يف تطوير الأنظمة املعلوماتية وقد ح�صلت الوكالة على عدة عرو�ض من �شركات
حملية ودولية بلغ قيمة �أقل عر�ض � 250ألف ريال و�أعلى عر�ض  900الف ريال وتر�أوحت مدة التنفيذ بني �ستة �أ�شهر
و�سنتني .وبعد عر�ض هذه العرو�ض على جمل�س العمادة تبني عدم مالئمتها من حيث ال�سعر ومدة التنفيذ واملتطلبات مع
الإمكانيات احلالية للعمادة ومع الأهداف واخلطة اال�سرتاتيجية لها .وبناءاً على ذلك فقد قررت العمادة الإعتماد على املوارد
الذاتية املتوفرة بها يف تطوير النظام.
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 3 .3 .6 .11مرحلة التطوير
مت البدء يف عملية التطوير �إعتماداً على املوارد الب�شرية املتوفرة يف الوكالة وكان من �أكرب التحديات املدة الزمنية لالنتهاء
من التطوير حيث كان من ال�ضروري الإنتهاء من تطوير النظام يف �ستة �أ�سابيع فقط وذلك لعدم تفويت فر�صة التقدمي على
املنح البحثية على �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة يف العام احلايل .وبذلك تكون عمادة البحث العلمي قد وفرت
على اجلامعة مااليقل عن � 250ألف ريال وهي القيمة ال�سوقية لنظام �إدارة املنح البحثية.
وقد بد�أت مرحلة التطوير بتن�سيق عدة اجتماعات مع �سعادة وكيل اجلامعة للتطوير الأكادميي وخدمة املجتمع و�سعادة عميد
عمادة تقنية املعلومات حل�صر التجهيزات ورخ�ص الربامج التي ميكن �أن توفرها عمادة تقنية املعلومات لعمادة البحث العلمي.
حيث قامت عمادة تقنية املعلومات م�شكورة بتوفري بيئة التطوير ( )PHPاملرتبطة بقاعدة البيانات ( )MYSQLعلى
جمال التطوير ( )dsr.uqu.edu.saوم�ساحة تخزين قدرها ( ،)14GBعلى �أن تتوىل عمادة تقنية املعلومات
�صيانة وت�شغيل بيئة التطوير وتتوىل عمادة البحث العلمي تطوير الأنظمة املعلوماتية ب�شكل ذاتي.
تلى ذلك تن�سيق عدة اجتماعات مع �سعادة عميد �شئون �أع�ضاء هيئة التدري�س واملوظفني لأخذ املوافقة على الربط الإلكرتوين
ببيانات �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة حيث مت خالل الإجتماع تو�ضيح الفائدة من الربط و�أنها �ستوفر على
املتقدمني ت�سجيل بياناتهم يف النظام و�ستوفر على عمادة البحث العلمي تدقيق و�صيانة تلك البيانات.
ثم قام فريق التطوير املوجود يف وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر بتطوير النظام ح�سب املوا�صفات الفنية التي
مت و�ضعها م�سبقا ومت الإنتهاء من التطوير يف �ستة �أ�سابيع.

 4 .3 .6 .11مرحلة الإختبار
بعد الإنتهاء من تطوير النظام قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بعر�ض النظام على �أع�ضاء هيئة التدري�س بالعمادة
خا�صة وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية (مدير النظام) .ثم قامت الوكالة بن�شر الن�سخة التجريبية من النظام على
موقع اجلامعة لطرح النظام للإختبار وجمع املقرتحات التح�سينية من امل�ستخدمني .و�أنتهت مرحلة الإختبار بتعديل النظام
ح�سب املقرتحات التي وردتها من امل�ستخدمني.

 5 .3 .6 .11مرحلة تدريب املدربني
بعد الت�أكد من جاهزية النظام للإ�ستخدام قامت وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر بتدريب جمموعة من
املدربني واملدربات على �إ�ستخدام النظام كي يتمكنوا من تقدمي ور�ش عمل لأع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة يف
خمتلف الكليات والعمادات واملعاهد يف مقرات اجلامعة املختلفة.

 6 .3 .6 .11مرحلة تطبيق النظام وتوفري الدعم الفني وامل�ساعدة
بعد الإنتهاء من تدريب املدربني على النظام والت�أكد من خلوه من الأخطاء مت طرح النظام بن�سخته النهائية على موقع اجلامعة
ومت الإعالن عن بدء ا�ستقبال املقرتحات البحثية من �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة للدورة الأوىل .قامت وكالة
العمادة للمعلومات خالل فرتة التقدمي بتوفري عدة قنوات للدعم الفني وامل�ساعدة يف ا�ستخدام النظام وكانت تلك القنوات:

 1 .6 .3 .6 .11الدعم الفني عن طريق الربيد الإلكرتوين
حيث مت �إن�شاء بريد �إلكرتوين لإ�ستقبال طلبات الدعم الفني وامل�ساعدة ومت �إ�ستالم ما يقرب من  75طلب دعم ومت الرد
عليها يف مدة ال تتج�أوز � 48ساعة عمل.

 2 .6 .3 .11.6الدعم الفني عن طريق االت�صال املبا�شر
مت توفري م�س�ؤول �إت�صال يف مقر اجلامعة للطالب وم�س�ؤولة �إت�صال يف مقر اجلامعة للطالبات للرد على اال�ستف�سارات
اخلا�صة بالنظام حيث مت توفري هاتف �إت�صال مبا�شر وجوال للم�س�ؤول وامل�س�ؤولة عن الدعم الفني ،ومت خالل الدورة الأوىل
الرد على حوايل  57ات�صال هاتفي.

 3 .6 .3 .6 .11امل�ساعدة يف التقدمي
خدمة امل�ساعدة يف التقدمي هي خدمة مقدمة ملن مل يتوفر لديه جهاز حا�سوبي خالل فرتة التقدمي �أو مل يتوفر له خدمة
االت�صال بالإنرتنت ب�سرعة منا�سبة للتقدمي �أو لي�س لديه اخلربة الكافية والدراية للتعامل مع الأنظمة املعلوماتية .تقدم
هذه اخلدمة م�س�ؤول دعم فني يقوم مب�ساعدة الباحث يف التقدمي خطوة بخطوة حيث مت تقدمي اخلدمة لت�سعة من �أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س باجلامعة.
� 4 .6 .3 .6 .11إح�صائية الدعم الفني
�إن العمادة قد �سخرت جميع الإمكانيات لدعم الباحثني خالل فرتة التقدمي .حيث مت �إبتدا ًءا توفري دلي ً
ال مكتوباً و�آخر
م�صوراً يحتوي ك ً
ال منهما على طريقة التقدمي خطوة بخطوة وقد متت �إتاحة كال الدليلني جلميع �أع�ضاء هيئة التدري�س
والباحثني يف اجلامعة عن طريق موقع العمادة الإلكرتوين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،فقد قامت العمادة بتوفري ثالث قنوات للدعم الفني .تتمثل القناة الأوىل يف االت�صال املبا�شر على جوال
م�س�ؤول الدعم حيث مت �إ�ستقبال ما يقارب من  57ات�صال هاتفي .وتتمثل القناة الثانية يف الزيارة ال�شخ�صية مل�س�ؤول الدعم
للم�ساعدة يف التقدمي خطوة بخطوة حيث مت �إ�ستقبال ما يقارب من  9زيارات .وتتمثل القناة الثالثة يف �إر�سال طلب امل�ساعدة
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عن طريق الربيد الإلكرتوين حيث مت �إ�ستقبال والرد على ما يقارب من  75بريد �إلكرتوين .كما هو مو�ضح يف الر�سم البياين
�أدناه.

� 1 - 11إح�صائية الدعم الفني.

�	 4 .6 .11إعداد م�شروع ميزانية الوكالة واملناق�صات للعام املايل 1437هـ1438/هـ
يعترب �إعداد م�شروع ميزانية وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر من �أهم املهام التي تقوم بها فهي حتتوي متطلبات
الوكالة املالية للعام القادم حتى ت�ستطيع �إجناز ماهو موكل �إليها من �أعمال طبقاً خلطة عمادة البحث العلمي .بالأ�ضافة �إىل امليزانية
تقوم الوكالة ب�إعداد كرا�سة ال�شروط واملوا�صفات الفنية لعدد من املناق�صات التي �سيتم طرحها للعام املايل 1437هـ1438/هـ.
�	 5 .6 .11إن�شاء حقائب تدريبية لن�شر ثقافة البحث العلمي
�إن من �أهم املهام املوكلة لوكالة العمادة للمعلومات والن�شر هي ن�شر ثقافة البحث العلمي بني �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني
يف اجلامعة ومن هذا املنطلق فقد قامت الوكالة بتطوير جمموعة من احلقائب التدريبية ت�شمل تطوير و�صيانة ال�صفحات
اخلا�صة بالباحثني على ال�شبكات العاملية للأبحاث العلمية كـ ( )researchgate، google scholarو�إحرتافية
البحث يف قواعد املعلومات العاملية وكيفية كتابة مقرتح بحثي �أو ورقة عمل.
الإ�شراف على معار�ض الكتاب الدولية
6 .6 .11
تنفيذا للأوامر امللكية ال�سامية التي ن�صت على امل�شاركة يف املعار�ض الدولية للكتاب تقوم جامعة �أم القرى بامل�شاركة يف 22
معر�ضاً دولياً بالإ�ضافة �إىل عدة معار�ض داخلية كل عام .يتطلب امل�شاركة يف �أي من املعار�ض الداخلية �أو اخلارجية التن�سيق
مع جهات اجلامعة املختلفة ومن �أهمها عمادة �ش�ؤون املكتبات ومعهد البحوث العلمية و�إحياء الرتاث الإ�سالمي لتجهيز الإنتاج
العلمي للجامعة و�إر�ساله ملقر املعر�ض .بعد ذلك تقوم عمادة البحث العلمي بالتن�سيق مع �أع�ضاء اللجنة الدائمة ملعار�ض الكتاب
لرت�شيح جمموعة من �أع�ضاء هيئة التدري�س ومن�سوبي اجلامعة للإ�شراف على جناح اجلامعة يف املعر�ض .وقد قامت وكالة
العمادة للمعلومات والن�شر بالإ�شراف على املعار�ض التالية :معر�ض القاهرة الدويل للكتاب ،معر�ض الدار البي�ضاء الدويل

للكتاب ،معر�ض نيودلهي الدويل للكتاب ،معر�ض م�سقط الدويل للكتاب ،معر�ض تون�س الدويل للكتاب ،معر�ض جنيف الدويل
للكتاب ،معر�ض ماليزيا الدويل للكتاب ،معر�ض �أبو ظبي الدويل للكتاب ،معر�ض الريا�ض الدويل للكتاب.
تطوير موقع مو�سوعة ال�شعر العربي
7 .6 .11
يقوم مركز بحوث اللغة العربية و�آدابها بعمادة البحث العلمي ب�إن�شاء مو�سوعة لل�شعر العربي وتتوىل وكالة العمادة
للمعلومات والن�شر تطوير املوقع الإلكرتوين اخلا�ص باملو�سوعة وذلك حتى تتيح للباحثني داخل اجلامعة وخارجها من
ت�صفح املو�سوعة والبحث بداخلها .هذا وقد طرحت الوكالة الن�سخة الأوىل التجريبية من املو�سوعة على موقع العمادة على
ال�شبكة العاملية على العنوان التايل/http://dsr.uqu.edu.sa/poetry :
�	 8 .6 .11إن�شاء موقع عمادة البحث العلمي على ال�شبكة العاملية ومواقع و�شبكات التوا�صل
الإجتماعي اخلا�ص بالعمادة
تقوم عمادة البحث العلمي بن�شر �أهم الأخبار والفعاليات التي تهم من�سوبي اجلامعة واملهتمني ب�أخبارها على موقع العمادة
على ال�شبكة العاملية على العنوان التايل:
https://uqu.edu.sa/dsr
Dsr Uqu
وموقع العمادة على الفي�س بوك على العنوان التايل:
@DSR_UQU
وموقع العمادة على توتري على العنوان التايل:
وموقع العمادة على اليوتيوب على العنوان التايل:
https://www.youtube.com/channel/UCy_p_jusL5n1z7qNpSg1X1g
وموقع العمادة على �ساليد �شري على العنوان التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU
وموقع العمادة على جوجل بل�س على العنوان التايل:
https://plus.google.com/100067256907255311193/posts
وموقع العمادة �أكادميياً على العنوان التايل:
DSR_UQU
امل�شاركة يف �إعداد جملة عمادة البحث العلمي
9 .6 .11
قامت وكالة العمادة للمعلومات والن�شر بالتعاون مع وكالت العمادة الأخرى لإنتاج جملة دورية ن�صف �سنوية لعمادة البحث
حتوي �أهم �أخبار و�إجنازات العمادة.
		و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر
7 .11
الربيد الإلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شرdsrvit@uqu.edu.sa :
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 .12وكالة عمادة البحث
العلمي فرع الطالبات
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 .12وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات

 1 .12كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
احلمدهلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم:
ُيعد البحث العلمي �أحد الركائز الأ�سا�سية يف عمل اجلامعات لتحقيق �أهدافها؛ حيث ت�ستند عليه العملية التعليمية يف
جماالت التدري�س والتفكري الإبداعي والتوا�صل العلمي بني الباحثني ،كما ُيعد �أحد امل�ؤ�شرات الأ�سا�سية الدالة على رقي
وتطور اجلامعات عند التناف�س فيما بينها مبا يقوم به �أع�ضاء هيئة التدري�س ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ ولأجل ذلك
اعتمدت اجلامعات خمتلف اال�سرتاتيجيات يف ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س بها على الت�أليف والن�شر العلمي بكل �أ�شكاله ويف
خمتلف تخ�ص�صاته.
و حتقيقاً للرقي العلمي يف جامعة �أم القرى ن�ش�أت عمادة البحث العلمي عام 1435هـ خلدمة �أع�ضاء هيئة التدري�س وذلك
بتوفري كل الدعائم امل�ساندة للرقي بالبحث العلمي يف �شطريه .وتعترب وكالة العمادة يف �شطر الطالبات الوكالة امل�ساندة
التي تهتم بدعم ع�ضوات هيئة التدري�س ،بن�شر الوعي عن �أهمية الربامج البحثية املدعومة للطرفني عامة ول�شطر الطالبات
خا�صة الذي متثل يف برنامج واعدة لتحفيز ع�ضوات هيئة التدري�س من جميع التخ�ص�صات للتقدمي والإ�ستفادة من اخلربات
املوجودة يف اجلامعة وتكوين جمموعات بحثية ن�شطة ت�ستقطب الكفاءات �إقليمياً ودولياً.
كما ت�ضم وكالة العمادة يف �شطر الطالبات وكيالت مدراء املراكز البحثية للم�ساعدة على حتقيق الدور الريادي للبحث
العلمي على امل�ستوى املحلي والدويل يف قطاعيه العام واخلا�ص وتلبية احتياجات املجتمع ب�إجراء الدرا�سات الفاعلة يف خمتلف
امليادين الدينية واللغوية واالجتماعية والطبية والعلمية والهند�سية.
ن�س�أل اهلل التوفيق والعون وال�سداد خلدمة هذا ال�صرح العلمي يف �أقد�س بقاع الأر�ض.
وكيلة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
الدكتورة نعيمة بنت حامد ياركندي
�أ�ستاذ الكيمياء غري الع�ضوية امل�شارك
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 2 .12نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
مت �إن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات والتكليف عليها بقرار معايل مدير اجلامعة رقم رقم 4360061560
وتاريخ 1436/05/05هـ .وهي �إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن هيكلتها الإدارية.
 3 .12مهام وكالة عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
تهتم وكالة فرع الطالبات بدعم وحتفيز ع�ضوات هيئة التدري�س للتقدمي على الربامج البحثية املانحة التي تقدمها عمادة
البحث العلمي يف اجلامعة �أو برامج الدعم اخلارجي لرفع م�ستوى الأداء البحثي كماً ونوعاً.
كما تركز الوكالة �أن�شطتها ب�إدارة املراكز البحثية يف �شطر الطالبات وتفعيل دورها الريادي يف تلبية احتياجات اجلامعة
واملجتمع يف خمتلف امليادين الدينية واللغوية والإجتماعية والرتبوية والطبية والعلمية .وذلك با�ستقطاب ع�ضوات هيئة
التدري�س خلدمة توجهات احلراك العلمي والإقت�صاد املعريف يف جامعة �أم القرى.
حتر�ص وكالة فرع الطالبات على خدمة ع�ضوات هيئة التدري�س وطالبات الدرا�سات العليا وذلك بن�شر ثقافة �أهمية الن�شر
العلمي و�إختيار �أوعية الن�شر املرموقة من �أجل ذلك.
حتر�ص الوكالة على تنفيذ الربامج التدريبية والور�ش التي تهدف �إىل تنمية مهارات ع�ضوات هيئة التدري�س وطالبات
الدرا�سات العليا يف البحث العلمي.
تقدم الوكالة خدمات لع�ضوات هيئة التدري�س كخدمة الدعم الفني والتقني يف تقدمي املقرتحات البحثية -اخلدمة ال�شخ�صية
يف تنفيذ خطوات التقدمي للمنح الداخلية �أو اخلارجية -خدمة ك�شف الإنتحال يف الأبحاث العلمية.
ت�ساهم الوكالة يف �إعداد وتنفيذ الإعالنات الإخبارية و الن�شرات الدورية ( واحة البحث العلمي ) و �إعداد التقارير ال�سنوية
للعمادة بكافة وكاالتها ومراكزها وحتر�ص على حتقيق متطلبات جودة الأداء على امل�ستوى املحلي والعاملي.
 4 .12وكيالت عمادة البحث العلمي فرع الطالبات
 1 - 12وكيالت عمادة البحث العلمي فرع الطالبات.

وفقاً للتقومي الزمني للقرارات الإدارية تتكون
عمادة البحث العلمي من �سعادة الأ�ستاذات :الإ�سم

املن�صب

قرارالتكليف

د .نعيمة بنت حامد ياركندي

وكيلة عمادة البحث العلمي

1436/5/7هـ

د .هنادي بنت �أحمد كتوعة

وكيلة مدير مركز العلوم التطبيقية وامل�شرفة على برنامج واعدة

1436/5/7هـ

د .نورة بنت �صالح الفاروقي

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهند�سية وامل�شرفة على مكتب
التن�سيق واملتابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1436/5/7هـ

د .مرمي بنت عبدالهادي القحطاين
د .هنادي بنت حممد بحريي
د .عائ�شة بنت حممد احلربي
د .ديانا بنت فهمي حماد

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية و�آدابها
وامل�شرفة على منحة م�ؤلف
وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير
1436/11/17هـ
واالعتماد الأكادميي
وكيلة مدير مركز بحوث الدرا�سات
1436/11/18هـ
الإ�سالمية وامل�شرفة على منح طالبات الدرا�سات العليا
1437/1/30هـ
وكيلة مركز بحوث العلوم الرتبوية والنف�سية
1436/10/14هـ

5 .12

ور�ش العمل التي قدمتها عمادة البحث العلمي لع�ضوات هيئة التدري�س يف فرع الطالبات

143

 2 - 12وكيالت عمادة البحث العلمي فرع الطالبات.

م

العنوان

تقدمي

�إ�شراف

1

التعريف بعمادة
البحث العلمي

التاريخ

املوعد

املكان

عدد
الفئة امل�ستهدفة
احل�ضور

د .في�صل عالف
د .عبد اهلل باز
د.با�سم الكاظمي
د .عبد الرحمن
الأهدل

د.نعيمة
ياركندي

الأ�سبوع 3
الإثنني
1436/4/20هـ

ال�ساعة 9
�صباحاً

قاعة
اجلفايل
2

ع�ضوات هيئة
التدري�س

27

2

كيفية �إعداد و�صياغة
املقرتحات البحثية

د .ه�شام عرابي

د.نعيمة
ياركندي

الأ�سبوع 3
الأربعاء
1436/4/22هـ

ال�ساعة 10
�صباحاً

قاعة
اجلفايل
1

ع�ضوات هيئة
التدري�س

29

3

ور�شة التجريب
املبدئي لنظام املنح
البحثية

د .عبد اهلل باز
د.با�سم الكاظمي

د.نعيمة
ياركندي
د .هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

الأ�سبوع 7
الأربعاء
1436/5/20هـ

ال�ساعة
8:30
�صباحاً

معمل 5
مبنى ه

املدربات

4

كيفية �إعداد
و�صياغة املقرتحات
البحثية متهيدا
لتقدميها ملدينة امللك
عبدالعزيز للعلوم
والتقنية

د .ه�شام عرابي

5

د.نعيمة
د .في�صل عالف
اللقاء التعريفي
ياركندي
للم�سار اال�سرتاتيجي د.نعيمة ياركندي
لعمادة البحث العلمي د .هنادي كتوعة د .هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي د .نورة فاروقي
وبراجمها

الأ�سبوع 13
الأحد
1436/6/30هـ

ال�ساعة 10
�صباحاً

6

كيفية التقدمي للمنح
الداخلية

د .هنادي كتوعة

الأ�سبوع 13
الأربعاء
1436/7/3هـ

معمل
ال�ساعة 10
ً ( )3مبنى
�صباحا
هـ

د .هنادي كتوعة

د .نورة فاروقي

الأ�سبوع 12
الأربعاء
1436/6/26هـ

ال�ساعة 10
�صباحاً

قاعة ابو
العال
الع�ضوات  +طالبات
(ات�صال
الدرا�سات العليا
�شبكة)

عميدة الدرا�سات
اجلامعية
(د .منى ال�سبيعي )
 +وكيالت
قاعة
اجلفايل الدرا�سات العليا +
وكيالت الكليات
2
(ات�صال +وكيالت االق�سام+
�شبكة) مفتوحة للجميع
من ع�ضوات هيئة
تدري�س وطالبات
الدرا�سات العليا
املدربات
(25ع�ضوة)

10

60

50

23
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7

كيفية كتابة مقرتح
بحثي

د .نورة فاروقي

د .نورة فاروقي

8

امل�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي د .هنادي كتوعة
وبراجمها  +كيفية د .نورة فاروقي
التقدمي للمنح
الداخلية

د .هنادي كتوعة

9

امل�سار اال�سرتاتيجي د .نورة فاروقي
لعمادة البحث العلمي د .هنادي كتوعة
وبراجمها  +كيفية د.با�سم الكاظمي
د .علي �أمني
التقدمي للمنح
الداخلية

د .هنادي كتوعة

10

الدعم الفني والتقني
للتقدمي على املنح
الداخلية

6 .12

د .هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

الأ�سبوع 14
الأحد
1436/7/7هـ
الأ�سبوع 14
الأربعاء
1436/7/10هـ

ال�ساعة 10
�صباحاً

قاعة
اجلفايل
3

مقر
ال�ساعة 10
�صباحاً العزيزية

املدربات
(  25ع�ضوه)

مفتوح جلميع
الع�ضوات

23

21

الأ�سبوع 14
اخلمي�س
1436/7/11هـ

ال�ساعة 10
�صباحاً

اجلفايل
2

مفتوح جلميع
الع�ضوات

23

الأ�سبوع 16
د .هنادي كتوعة
الأحد ،الإثنني
د .نورة فاروقي
،الثالثاء
مدربات الكليات
1436/8/8-6هـ

ال�ساعة 9
�صباحاً

معمل 2
مبنى هـ

ع�ضوات هيئة
التدري�س

20

�إح�صائيات ور�ش العمل التي قدمتها عمادة البحث العلمي لع�ضوات هيئة التدري�س يف فرع الطالبات
 3 - 12ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنني 1436/4/20هـ.

الكلية

�أعداد احل�ضور

الرتبية

8

الت�صاميم

1

الدعوة و�أ�صول الدين

1

ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

4

العلوم االجتماعية

3

العلوم التطبيقية

7

العلوم الطبية التطبيقية

1

اللغة العربية

2

جمموع احلا�ضرات

27
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 1 - 12ور�شة التعريف عن عمادة البحث العلمي الإثنني 1436/4/20هـ.

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

التمري�ض

1

العلوم الطبية التطبيقية

1

العلوم االجتماعية

5

العلوم التطبيقية

5

الدعوة و�أ�صول الدين

5

علوم احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

1

الرتبية

8

املجتمع مبكة املكرمة

1

الكلية اجلامعية باجلموم

1

العلوم الرتبوية-جامعة الطائف

1

جمموع احلا�ضرات

29
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 2 - 12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية الأربعاء 1436/4/22هـ.

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الرتبية

2

ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

1

العلوم االجتماعية

2

العلوم التطبيقية

2

الت�صاميم

1

اللغة العربية

2

جمموع احلا�ضرات

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

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

اللغة العربية

18

العلوم التطبيقية

10

العلوم االجتماعية

6

ال�شريعة اال�سالمية

10

الدعوة وا�صول الدين

2

العلوم والآداب

1

التمري�ض

5

الرتبية

4

عمادة التعلم االلكرتوين والتعلم عن بعد

4

جمموع احلا�ضرات

60

148

 4 - 12ور�شة كيفية �إعداد و�صياغة املقرتحات البحثية ومتهيدا لتقدميها للمدينة الأربعاء 1436/6/26هـ.

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الطب

1

التمري�ض

6

علوم طبية تطبيقية

1

ال�صيدلة

1

العلوم االجتماعية

7

العلوم التطبيقية

8

�إدارة الأعمال

1

الدعوة و�أ�صول الدين

7

ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

3

الت�صاميم

1

اللغة العربية

2

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

1

علوم احلا�سب الآيل ونظم املعلومات

3

الرتبية وعلم النف�س

6

الكلية اجلامعية بالليث

1

الكلية اجلامعية باجلموم

1

جمموع احلا�ضرات

50

149

 5 - 12اللقاء التعريفي بامل�سار الإ�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها الأحد 1436/6/30هـ

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الطب

1

ال�صيدلة

1

العلوم االجتماعية

2

العلوم التطبيقية

3

�إدارة الأعمال

1

كلية الدعوة و�أ�صول الدين

3

كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية

2

كلية الت�صاميم

2

كلية اللغة العربية

2

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

1

كلية الرتبية وعلم النف�س

2

الكلية اجلامعية بالليث

1

الكلية اجلامعية بالقنفذة

1

الكلية اجلامعية باجلموم

1

جمموع احلا�ضرات

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

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الطب

1

ال�صيدلة

1

العلوم االجتماعية

2

العلوم التطبيقية

4

ال�شريعة والدرا�سات اال�سالمية

2

الدعوة و�أ�صول الدين

3

الرتبية

2

الكلية اجلامعية باجلموم

1

الكلية اجلامعية بالليث

1

الكلية اجلامعية بالقنفذة

1

معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها

1

اللغة العربية

2

الت�صاميم

2

جمموع احلا�ضرات

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

 10 - 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء 1436/7/10هـ.

الكلية

�أعداد احل�ضور

الدعوة و�أ�صول الدين

2

العلوم التطبيقية

14

الأنظمة والق�ضاء

1

�إدارة الأعمال

4

جمموع احلا�ضرات

21
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 8 - 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي الأربعاء 1436/7/10هـ.

 11 - 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�س 1436/7/11هـ.

الكلية

�أعداد احل�ضور

العلوم التطبيقية

3

اللغة العربية

2

الدعوة وا�صول الدين

3

ال�شريعة

2

العلوم االجتماعية

2

الرتبية

3

ال�صيدلة

1

معهد اللغة

1

الت�صاميم

2

الطب

1

اجلامعية بالليث

1

الكلية اجلامعية باجلموم

1

الكلية اجلامعية بالقنفذة

1

جمموع احلا�ضرات

23
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 9 - 12امل�سار اال�سرتاتيجي لعمادة البحث العلمي وبراجمها +كيفية التقدمي للمنح الداخلية اخلمي�س 1436/7/11هـ.

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الرتبية

1

الدعوة و�أ�صول الدين

4

العلوم التطبيقية

3

اللغة العربية

3

جمموع احلا�ضرات

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

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

الدعوة و�أ�صول الدين

2

العلوم التطبيقية

1

اللغة العربية

2

جمموع احلا�ضرات

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

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

الكلية

�أعداد احل�ضور

العلوم التطبيقية

2

اللغة العربية

2

جمموع احلا�ضرات

4
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 12 - 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية الثالثاء 1436/8/8هـ.

 13 - 12ور�شة عمل الدعم الفني التقني للتقدمي على املنح الداخلية خالل املدة من 1436/8/8-6هـ.
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 15 - 12جلان عمادة البحث العلمي يف فرع الطالبات.

م

اللجنة

العدد

رقم
الإجتماع

تاريخ الإجتماع

الوقت

1

جلنة مناذج و�شروط املنح
الداخلية

8

2-1

الأربعاء
1436/4/22هـ
الأحد
1436/4/26هـ

 12م

قاعة االجتماعات بعمادة
القبول والت�سجيل

2

جلنة منوذج التحكيم

9

1

اخلمي�س 1436/4/30هـ

�11ص

قاعة االجتماعات بعمادة
القبول والت�سجيل

3

جلنة جتريب النظام

10

1

�8.30ص

مبنى هـ معمل ()5

4

جلنة املدربات

29

1

�11.30ص

مبنى هـ معمل ()5

5

جلنة النزاهة العلمية

9

1

الأربعاء
1436/8/2هـ

6

جلنة مناذج و�شروط املجاميع
البحثية

6

5-1

اخلمي�س
1436 / 12 / 25هـ
الأحد
1436 / 12 / 28هـ
الإثنني
1436/ 12 / 29هـ
الثالثاء
1437/ 1 /7هـ
الأربعاء
1437 /1 / 15هـ

الأربعاء
1436/5/20هـ
الأربعاء
1436/5/20هـ

املكان

قاعة االجتماعات بعمادة
�11.30ص البحث العلمي مبقر
الطالبات

12م

		و�سائل االت�صال بوكالة عمادة البحث العلمي لفرع الطالبات
8 .12
الربيد االلكرتوين لوكالة عمادة البحث العلمي لفرع الطالباتdsrvfm@uqu.edu.sa :

قاعة االجتماعات بعمادة
البحث العلمي مبقر
الطالبات

158
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 .13وكالة عمادة البحث
العلمي للجودة والتطوير
واالعتماد األكاديمي

160

.13

وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي

 1 .13كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي
احلمدهلل وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف الأنبياء واملر�سلني �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه و�سلم:
تعترب جودة البحث العلمي �أ�سا�ساً يف تقييم اجلامعات بل وت�صنيفها وذلك بقيا�س جودة املخرجات البحثية و�أثرها يف املجتمع
من خمتلف زواياه الدينية واللغوية والإقت�صادية والإجتماعية .يبد�أ ذلك بتحفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س للرفع من م�ستوى
املخرج البحثي الذي ال يقا�س بامليزانية املنفقة ولكن يقا�س مب�ستوى الت�أثري املحلي �أو الإقليمي �أو العاملي .تبعاً لذلك اتخذت
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي معيار البحث العلمي من �أهم املعايري امل�ؤ�س�سية ل�ضمان ومتابعة الإجراءات
التي تتخذها اجلامعات لتحقيق متطلبات هذا املعيار داخلياً وخارجياً على حد �سواء.
وا�ستعداداً من جامعة �أم القرى لتهيئة وحتفيز �أع�ضاء هيئة التدري�س للرقي من م�ستوى البحث العلمي مت �إن�شاء عمادة
البحث العلمي يف مطلع عام 1435هـ الذي كان بناء هيكلتها وحتديد مهامها يتطلب درا�سة الو�ضع الراهن للبحث العلمي
يف جميع املعاهد والوحدات واملراكز البحثية .ويف غ�ضون عام من�صرم ا�ستطاعت العمادة �أن ت�ضع هيكلتها وحتدد مهامها
حتديدياً دقيقاً لذلك حر�صت على �إن�شاء وكالة للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي يف تاريخ 1436/11/17هـ لتتوىل
قيا�س جودة �آداء مهام كافة وكاالت عمادة البحث العلمي يف جامعة �أم القرى متطلعة لرفع ت�صنيف اجلامعة يف الت�صنيفات
العاملية امل�شهورة القائمة على جودة املخرجات وقيمتها الفعلية.
تتطلع وكالة العمادة للجودة لتحقيق الر�ؤية والر�سالة والأهداف اخلا�صة بها والتي ال تتحقق �إال بت�ضافر اجلهود يف بيئة
حمفزة على الإجناز والتميز البحثي بقيادة م�ؤ�س�سية كقيادة �أع�ضاء ومن�سوبي جامعة �أم القرى.
وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي
د .هنادي حممد بحريي
�أ�ستاذ البالغة والنقد امل�شارك
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نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي
		
2 .13
مت �إن�شاء وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي بقرار معايل مدير اجلامعة بتاريخ
1436/11/17هـ .وهي �إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة �ضمن هيكلتها الإدارية.
مهام وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي
		
3 .13
 .1ن�شر ثقافة اجلودة يف العمادة.
 .2متابعة تقارير العمادة ومراجعة جودة عر�ضها وتنفيذها.
 .3تقومي م�ستوى الأداء لأعمال العمادة.
 .4رفع كفاءة من�سوبي العمادة يف جمال اجلودة واالعتماد الأكادميي.
 .5بناء املعايري وامل�ؤ�شرات اخلا�صة بعماة البحث العلمي يف جامعة �أم القرى.
 .6حتديد مواطن الق�صور و�أولويات التح�سني يف خطة العمادة التنفيذية.
 .7تقدمي الت�سهيالت الالزمة لفرق العمل يف العمادة لتحقيق ر�سالة الوكالة عن طريق اقرتاح �أو �إقامة الور�ش
والربامج التدريبية للكوادر الب�شرية يف العمادة ل�ضمان اجلودة.
 .8عر�ض حتليل رباعي ن�صف �سنوي عن م�ستوى �أداء العمادة بكافة وكاالتها.
� .9إجراء الإ�ستبانات وتوزيعها على امل�ستفيدين لقيا�س م�ستوى الر�ضا عن كافة �أعمال العمادة.
 .10مراجعة كافة الأعمال ال�سابقة يف جمال البحث العلمي من خطط ا�سرتاتيجية داخلية �أو تقييمات دولية.
 .11التعاون مع عمادة اجلودة يف كل ما يحقق رفع م�ستوى الأداء وحتديد الأدلة والرباهني الالزمة لالعتماد امل�ؤ�س�سي.
� .12إجراء الإ�ستبانات وتوزيعها على امل�ستفيدين لقيا�س م�ستوى الر�ضا عن كافة �أعمال العمادة .

 1 - 13مهام وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي.

�	 4 .13أعمال وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد الأكادميي من تاريخ
�1436/11/18إىل 1436/12/2هـ
 .1مراجعة التقرير ال�سنوي ل�شطر الطالبات املقدم لعمادة الدر�سات اجلامعية للطالبات وتعديل ما يلزم.
 .2مراجعة جملة العمادة الإلكرتونية من حيث البناء الهيكلي واملعلومات املدرجة.
 .3مراجعة تقاير املراكز البحثية :مركز بحوث العلوم الهند�سية -مركز بحوث العلوم التطبيقية -من حيث جودة
�صياغة الر�ؤية والر�سالة والأهداف وجودة العر�ض والإخراج و�إجراء امللحوظات ومن ثم مراجعتها بعد �إجراء التعديالت
املطلوبة.

 .4مراجعة الئحة املراكز البحثية وو�ضع امللحوظات عليها.
� .5إعداد م�سودة عمل مل�شاركة عمادة البحث العلمي يف حلقة نقا�ش بعنوان «االرتقاء بقدرات مراكز البحث اجلامعية يف العلوم
والتقنية باململكة العربية ال�سعودية» يف وزارة التعليم يف الريا�ض بتاريخ  1436/11/30هـ مب�ساعدة وكيلة مركز البحوث
الهند�سية �سعادة الدكتورة نورة الفاروقي.

 .6مراجعة تو�صيات جلان البحث العلمي يف اخلطة اال�سرتاتيجية للمعيار العا�شر.
 .7التقدم بطلب احل�صول على تقرير  QSمن وكالة اجلامعة للجودة والتطوير كذلك احل�صول على تقرير جلنة
زيارة فريق الهيئة الوطنية فيما يخ�ص املعيار العا�شر.
� .8إعداد م�سودة مل�ؤ�شرات �آداء وكاالت عمادة البحث العلمي و�إرا�سالها ل�سعادة العميد.
 .9ح�ضور اللقاء التعريفي لعمادة البحث العلمي يف مقر وكالة كلية العلوم التطبيقية يف الزاهر بتاريخ  1436/12/1هـ.

ملخ�ص املمار�سات اجليدة يف البحث العلمي وفقا ملعايري الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي
		
5 .13
تختلف التوقعات املتعلقة بالبحث العلمي ،وذلك ح�سب طبيعة امل�ؤ�س�سة التعليمية ،ونوع الربنامج املقدم واملتوقع من اجلامعات
�أن ت�شارك م�شاركة �أ�سا�سية يف البحث العلمي واملعرفة اجلادة ،حيث �إن قيمة اجلامعة على امل�ستوى الدويل تعتمد على هذا
الأمر �إىل حد كبري ومن املتوقع كذلك �أن ت�ساهم برامج الدرا�سات العليا ب�صفة خا�صة يف البحث العلمي ،وبالذات تلك
الربامج التي ميثل البحث جز ًءا �أ�سا�س ًيا من مكوناتها ،حيث تت�أثر جودة التعليم والتعلم مبدى �إ�سهام �أع�ضاء هيئة التدري�س
القائم يف البحث العلمي ومن ال�ضروري� ،أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س القائمني على تدري�س طلبة الدرا�سات العليا� ،أو
امل�شرفني على �أبحاثهم ،هم �أنف�سهم من الباحثني الن�شطني يف جماالت تخ�ص�صهم.
يف حالة امل�ؤ�س�سات التعليمية التي ال تتوفر بها برامج درا�سات عليا ،تكون التوقعات �أقل فيما يتعلق بالبحث العلمي ولكن من ال�ضروري ،على
الرغم من ذلك� ،أن يكون �أع�ضاء هيئة التدري�س على علم ب�أحدث التطورات يف جمال تخ�ص�صهم ،و�أن ي�شاركوا يف الن�شاطات العلمية املنا�سبة.
كذلك تعمل امل�ؤ�س�سات ذات اجلودة على توفري البيئة التي ت�شجع مثل هذه الن�شاطات ،كما حتر�ص على متابعة مدى امل�شاركة فيها.
وعندما تت�ضمن التوقعات عمل الأبحاث من هيئة التدري�س �أو الطالب بالربنامج �إما ب�سبب طبيعة امل�ؤ�س�سة �أو الربنامج
املعني ،فيجب �أن تكون هناك بنية حتتية منا�سبة للبحث العلمي ي�شمل ذلك �أ�شياء مثل املكتبات ،و�أماكن وجتهيزات ال�شبكة
العاملية ،واملعامل ،والأجهزة ،ومرافق البحوث الأخرى ذات ال�صلة �إىل الربنامج .ويجب �أن تكون هذه املوارد متاحة لطالب
الدرا�سات العليا ذوي الأبحاث ،ف� ً
ضال عن احتياجات �أع�ضاء هيئة التدري�س كجزء �أ�سا�سي من �إنفاقها العادي.
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كما ينبغي ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على �إقامة روابط مع امل�ؤ�س�سات الأخرى حملياً ودولياً ،ومع ال�صناعة وهيئات
املجتمع املحلي املنا�سبة ،تبعاً لطبيعة الربنامج  ،لإجراء البحوث التعاونية ،والتطوير.
والبد كذلك من ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س يف كل التخ�ص�صات على القيام بالبحث العلمي يلزم كذلك تقدير اجلهد الذي
يقومون به يف جمال البحث العلمي ،حتى يف تلك احلاالت التي ال ت�ستطيع امل�ؤ�س�سة التعليمية تقدمي العون املايل لهم كما
يجب على امل�ؤ�س�سة التعليمية �إعداد تقارير دورية عن ن�شاطها البحثي ،وتقدمي هذه التقارير �إىل املجل�س الأعلى ،ف� ً
ضال عن
العمل على ن�شرها يف املجتمع الذي تعمل فيه امل�ؤ�س�سة التعليمية.

م�ؤ�شرات الأداء
		
6 .13
قائمة امل�صادر املرجعية مل�ؤ�شرات الأداء امل�ستخدمة :
الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد الأكادميي NCAAA
.1
معايري جودة احتاد اجلامعات العربي  2009AARUم
.2
معايري �شنجهاي جلودة الأداء البحثي  2015ARWUم
.3
م�ؤ�شرات خا�صة بعمادة البحث العلمي يف جامعة �أم القرى DSR-UQU
.4
 1 - 13م�ؤ�شرات الأداء يف عمادة البحث العلمي.

م�صدر امل�ؤ�شر

الوكالة امل�س�ؤولة

م

امل�ؤ�شر

NCAAA- AARU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

2

عالقة البحث العلمي التطبيقي الذي قام به �أع�ضاء هيئة
التدري�س بالق�ضايا مو�ضوع ال�ساعة.

NCAAA- AARU

وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية

3

التقييم امل�ستقل لكفاية من�ش�آت و�أجهزة البحث العلمي.

NCAAA- AARU

وكالة العمادة لل�ش�ؤون املالية والإدارية

4

تقييم �أع�ضاء هيئة التدري�س لكفاية �أجهزة ومن�ش�آت البحث
العلمي.

NCAAA- AARU

وكالة العمادة لل�ش�ؤون املالية والإدارية

5

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين قاموا ب�إنتاج �أبحاث علمية
ذات موا�صفات حمددة.

NCAAA- AARU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

6

عدد الأبحاث العلمية املن�شورة يف جمالت علمية حمكمة
مقارنة بعدد �أع�ضاء هيئة التدري�س ذوي الدوام الكامل.

NCAAAARWU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

7

ن�سبة الإنفاق على الأبحاث للإنفاق الكلي

NCAAA- AARU

وكالة العمادة لل�ش�ؤون املالية والإدارية

عالقة املجاالت التي يتم فيها البحث العلمي بالأولويات امل�شار
1
�إليها يف ر�سالة الربنامج� ،أو يف خطة البحث العلمي.

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

 11الأموال التي مت احل�صول عليها عن طريق منح البحث العلمي

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

 12عدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع القطاع ال�صناعي

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية

13

ن�سبة الطلبة امل�سجلني يف برامج الدرا�سات العليا البحثية.

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

14

عدد الطلبة امل�سجلني يف برامج الدرا�سات العليا البحثية
املتخرجني يف ال�سنة املا�ضية.

NCAAA

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

15

معدالت انتهاء الطلبة بنجاح يف برامج الدرا�سات العليا
البحثية.

NCAAA

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

معدل الدخل الذي مت احل�صول عليه من الأبحاث لكل ع�ضو
16
هيئة تدري�س بدوام كامل

NCAAA

وكالة العمادة لل�ش�ؤون املالية والإدارية

17

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س املوظفني يف البحث (م�ؤ�س�سي)

NCAAA

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

18

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س امل�شرفني الطالب الباحثني

NCAAA

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

19

عدد �أوراق العمل التي قدمت يف م�ؤمترات (�أ)على م�ستوى
حملي (ب) على م�ستوى عاملي

NCAAA

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

-NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

NCAAAARWU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

8

معدل النجاح يف احل�صول على منح بحثية.

متو�سط عدد املرات التي ي�ست�شهد فيها بالأبحاث العلمية التي
9
�أنتجها �أع�ضاء هيئة التدري�س مقارنة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
10

ن�سبة �أع�ضاء هيئة التدري�س الذين جنحوا يف احل�صول على
منح بحثية مفتوحة للمناف�سة.

نتائج اال�ستطالع لآراء هيئة التدري�س ومن هم خارج امل�ؤ�س�سة
20
عن ن�سبة الت�سهيالت البحثية باجلامعة
21

معدل النجاح يف احل�صول على منح بحثية خارجية

معدل اال�ست�شهادات ( )citationsالبحثية الواردة لكل هيئة
22
التدري�س من العاملني بدوام كامل (على م�ستوى التخ�ص�صات)
23

عدد الربامج التدريبية الف�صلية التي تنمى مهارات �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف جمال البحث العلمي

AARU- DSRUQU

24

ن�سبة عدد الأبحاث ذات التخ�ص�صات املتعددة

AARU- DSRUQU

وكالة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد
�ألأكادميي
وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية
– وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية
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25

ن�سبة عدد اجلوائز العلمية التي ح�صل عليها �أع�ضاء هيئة
التدري�س حمليا �أو �إقليميا �أو عامليا

AARU-ARWU-DSR-UQU

وكالة العمادة لل�ش�ؤون املالية والإدارية

26

ن�سبة الكتب املمولة لأع�ضاء هيئة التدري�س (ت�أليفا)

AARU- DSRUQU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

27

ن�سبة الكتب املمولة لأع�ضاء هيئة التدري�س (ترجمة)

DSR-UQUAARU

وكالة العمادة ملنح وامل�شاريع البحثية

28

عدد املجموعات البحثية امل�سجلة

DSR-UQU

وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية

29

ن�سبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج واعدة مقارنة بعدد
املتقدمات

DSR-UQU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

30

ن�سبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج باحث مقارنة بعدد
املتقدمني

DSR-UQU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

31

ن�سبة املنح البحثية الناجحة يف برنامج رائد مقارنة بعدد
املتقدمني

DSR-UQU

وكالة العمادة للمنح وامل�شاريع البحثية

32

ن�سبة منو ال�صفحات االلكرتونية يف موقع عمادة البحث
العلمي

DSR-UQU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

33

عدد الزائرين ملوقع عمادة البحث العلمي (ف�صليا)

DSR-UQU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

34

ن�سبة كفاءة وت�شغيل البنى التحتية والتجهيزات املركزية
وتوطني التقنيات

DSR-UQU

وكالة العمادة لل�ش�ؤون الإدارية واملالية

DSR-UQU

وكالة العمادة للكرا�سي البحثية

36

عدد براءات االخرتاع املقبولة للتقدمي

DSR-UQU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

37

عدد براءات االخرتاع امل�سجلة

DSR-UQU

وكالة العمادة للمعلومات والن�شر

38

عدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف امل�ؤ�س�سات املحلية

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية

39

عدد م�شروعات البحث العلمي امل�شرتك مع �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف امل�ؤ�س�سات الدولية

NCAAA-AARU

وكالة العمادة للمجموعات واملراكز
البحثية

40

عدد الربامج التدريبية الف�صلية التي تنمي مهارات طالب
الدرا�سات العليا يف جمال البحث العلمي

DSR-UQU

وكالة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد
الأكادميي
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أ  .القواعد الحاكمة للمنح
والبحوث الداخلية
(اإلصدار األول)
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المادة األولى :تعريفات
(أ) الجامعة

يق�صد بها :جامعة �أم القرى.
(ب) المشروع البحثي:

يق�صد به :ال�صيغة النهائية التي يخرج بها امل�شروع البحثي الذي تتوىل اجلامعة متويله ،ودعمه وفق ن�صو�ص هذه القواعد
التنظيمية.
(ج) الباحث الرئيس:

يق�صد به :ع�ضو هيئة التدري�س� ،أو من يف حكمه من حملة الدكتوراه الذي ميثل املجموعة امل�شاركة يف امل�شروع البحثي،
ويتوىل الإ�شراف ،و�إدارة املجموعة ،ومتثيلها لدى اجلامعة.
(د) الباحث المشارك:

يق�صد به :ع�ضو هيئة التدري�س� ،أو من يف حكمه من حملة الدكتوراه ،والذي ي�شرتك مع جمموعة من الباحثني لإجناز
م�شروع بحثي يتم التعاقد عليه مع اجلامعة.
(ه)

العقـد:

يق�صد به :عقد االتفاق املربم مع اجلامعة ،وميثلها �سعادة عميد البحث العلمي ،وي�شار �إليه بالطرف الأول ،وجمموعة من
الباحثني ميثلهم الباحث الرئي�س ،وي�شار �إليه بالطرف الثاين.
(و)

جهة االختصاص:

يق�صد بها :عمادة البحث العلمي يف اجلامعة.
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المادة الثانية :أعضاء الفريق البحثي
(�أ) يجب �أن يحتوي امل�شروع البحثي على باحث رئي�س واحد فقط ،وبالإمكان �إ�شراك عدد من الباحثني امل�شاركني ،وم�ساعدي
الباحثني ،والفنيني ،واملهنيني ،وطالب الدرا�سات العليا ،وطالب البكالوريو�س ،بالإ�ضافة �إىل م�ست�شار واحد ،على �أال يزيد
�إجمايل بند املكاف�آت املخ�ص�صة للفريق كله عن ن�سبة  40%من �إجمايل ميزانية امل�شروع ،وي�ستثنى من ذلك امل�شاريع النظرية
التي ال تتطلب �أجهزة وخامات.
(ب) الباحث الرئي�س :يجب �أن يكون من حملة الدكتوراه� ،أو ما يعادلها مثل( :الزمالة الطبية) ،و�أن يكون من �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة.
(ج) الباحث امل�شارك :يجب �أن يكون من حملة الدكتوراه� ،أو ما يعادلها مثل( :الزمالة الطبية) ،وبالإمكان �أن يكون من
داخل اجلامعة� ،أو من خارجها� ،أو من خارج اململكة وفق ال�ضوابط التالية:
�1أال يزيد عدد الباحثِني امل�شاركني من خارج اململكة عن واحد.�2أن يكون ذا خربة علمية ،وعملية متميزة يف جمال تخ�ص�ص البحث ت�ؤهله للعمل يف امل�شروع البحثي.�3أن يكون الباحث الرئي�س م�س� اًؤول م�س�ؤولية كاملة عن �إدارة �أمور التن�سيق ،واملتابعة الفنية ،واملالية مع الباحثني
امل�شاركني.
وخطاب يفيد قبوله العمل يف امل�شروع وفق ال�ضوابط املعمول بها
�4أن ُترفق مع منوذج تقدمي البحث �سري ُت ُه الذاتيةٌ
من قبل عمادة البحث العلمي.
(د) امل�ست�شارون :ميكن اال�ستعانة مب�ست�شار من داخل� ،أو خارج اجلامعة� ،أو اململكة للعمل بامل�شروع وفق ال�ضوابط التالية:
�- 1أن يكون ذا خربة علمية ،وعملية متميزة يف جمال تخ�ص�ص البحث ت�ؤهله للعمل يف امل�شروع البحثي.
� – 2أال يزيد عدد امل�ست�شارين عن واحد .
- 3يجب �أال تزيد مكاف�أته عن احلد الأق�صى املن�صو�ص عليه يف الئحة دعم البحوث.
 – 4يجب عليه �إلقاء حما�ضرة عامة حول مو�ضوع البحث.
وخطاب يفيد قبول امل�ست�شار العمل يف امل�شروع وفق ال�ضوابط
�5أن ُترفق مع منوذج تقدمي البحث �سري ُته الذاتية،ٌ
املعمول بها من قبل عمادة البحث العلمي.
(ه) م�ساعد باحث :ميكن اال�ستعانة مب�ساعد باحث من حملة املاج�ستري� ،أو البكالريو�س من داخل اجلامعة� ،أو خارجها فقط،
وال ي�سمح باال�ستعانة مب�ساعدين من خارج اململكة ،ويتم تزويد العمادة ببيانات م�ساعد الباحث من (�سرية ذاتية�-أوراق
ثبوتية� -شهادات) بعد بدء امل�شروع البحثي ،وقبل �صرف امل�ستحقات املالية اخلا�صة به؛ ملطابقتها بامل�ؤهالت التي مت ذكرها يف
جدول ميزانية امل�شروع البحثي.

(و) طالب الدرا�سا العليا :ميكن اال�ستعانة بطالب الدرا�سات العليا من داخل� ،أو خارج اجلامعة فقط ،وال ي�سمح باال�ستعانة
بطالب من خارج اململكة على �أن يكونوا م�سجلني ر�سم ًّيا يف اجلامعة� ،أو يف �إحدى اجلامعات ال�سعودية ،و�أن يرفقوا ما يثبت
ذلك بعد بداية امل�شروع ،وقبل �صرف امل�ستحقات اخلا�صة بهم؛ لتدقيقها.
(ز) طالب البكالريو�س :ميكن اال�ستعانة بطالب البكالريو�س من داخل �أو خارج اجلامعة فقط ،وال ي�سمح باال�ستعانة بطالب
من خارج اململكة على �أن يكونوا م�سجلني ر�سم ًّيا يف اجلامعة� ،أو �إحدى اجلامعات ال�سعودية ،و�أن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد
بداية امل�شروع ،وقبل �صرف امل�ستحقات اخلا�صة بهم؛ لتدقيقها.
(ح) �آخرون :ميكن اال�ستعانة مبهنيني ،وفنيني من حملة ال�شهادة اجلامعية� ،أو مَن هم يف حكم طالب املرحلة اجلامعية من
داخل� ،أو خارج اجلامعة فقط ،وال ي�سمح باال�ستعانة بفنيني من خارج اململكة.
(ط) يتم �صرف امل�ستحقات املالية لفريق العمل وفق الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية.

المادة الثالثة :شروط تقديم مشاريع البحوث
(�أ) �أن يكون البحث املقدم �ضمن املجاالت البحثية التي مت اقرتاحها من قبل عمادة البحث العلمي.
(ب) �أن يلتزم باملواعيد املخ�ص�صة لتقدمي م�شاريع البحوث املعلنة مبوجب الربامج ال�سنوية لعمادة البحث العلمي.
(ج) يجب �أال يكون البحث قد مت �إجنازه م�سب ًقا كل ًيا.
(د) ُيقدم املقرتح البحثي مكتملاً �إلكرتون ًّيا عرب بوابة اخلدمات الإلكرتونية.
(ه) يجب �أن يقت�صر الفريق البحثي (باحث رئي�س – م�شارك – م�ست�شار) على الأ�سماء املحددة يف منوذج تقدمي امل�شروع
املقرتح ،ويكتفى بتحديد املنا�صب فقط للم�ساعدين،والطالب ،والفنيني ،واملهنيني وقت تقدمي املقرتح البحثي.
(و) جتب مالئمة تخ�ص�صات الباحثني ملجال امل�شروع البحثي.
(ز) يجب عدم اجلمع بني وظيفتني يف امل�شروع الواحد.
(ح) يحق لع�ضو هيئة التدري�س باال�شرتاك يف ثالثة بحوث مدعومة من عمادة البحث العلمي ،كباحث رئي�س �أو باحث
رئي�سا يف احدها على االقل ،ويف حال و�صول الباحث
م�شارك (�سواء كانت يف فرتة التقدمي �أو قيد التنفيذ) علي �أن يكون باح ًثا ً
لل�سقف امل�سموح به من عدد امل�شاريع ف�إنه ال يحق له التقدمي على م�شروع جديد �إال بعد �إنهاء �أحد امل�شاريع املمولة لديه� ،أو
مت الرد على �أحد املقرتحات املقدمة بالرف�ض.

المادة الرابعة :التحكيم

• يتم حتكيم املقرتحات البحثية وفق الإجراءات التالية:
(�أ) تتوىل عمادة البحث العلمي باجلامعة �إر�سال م�شروع البحث �سر ًّيا �إىل اثنني من املحكمني خارج ًيا للتقييم ،و�إبداء
املالحظات عليه.
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(ب) �سيخ�ضع املقرتح البحثي لتدقيق �آيل ب�أحد �أدوات اكت�شاف اال�ستالل.
(ج) يتوىل املحكمون تقييم م�شاريع البحوث وفقاً للنموذج املعد لهذا الغر�ض من عمادة البحث العلمي.
(د) تتوىل عمادة البحث العلمي �إفادة الباحثني مبرئيات املحكمني عند ورودها لأخذها يف االعتبار.
(ه) لعمادة البحث العلمي احلق يف رف�ض �أي مقرتح بحثي قبل ت�سليمة للمحكمني �إذا مل ي�ستوف كامل �أركان ،و�شروط
املقرتح البحثي املتوقعة� ،أو �إذا مت ت�سجيل ن�سبة ا�ستالل عالية عليه� ،أو اكت�شاف �أية �سرقات �أدبية ،و�سيتم تطبيق اللوائح
اخلا�صة بالنزاهة العلمية على مقدم املقرتح البحثي.
(و) جميع �أعمال التحكيم تتم بال�سرية املطلقة.
(ز) يتم الإعالن عن نتائج حتكيم املقرتحات البحثية بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ �إقفال التقدمي الإلكرتوين لكافة الربامج املطروحة.
• يتم حتكيم التقرير النهائي وفق الإجراءات التالية:
(�أ) تتوىل عمادة البحث العلمي �إر�سال التقرير النهائي �إىل اثنني من املحكمني املخت�صني يتوىل كل منهما تقييم اجلوانب
الفنية ،واملالية ،ويتم تزويد الباحث الرئي�س مبا يرد من مالحظات لأخذها يف االعتبار يف حال احلاجة �إىل �أية تعديالت.
(ب) تتخذ عمادة البحث العلمي الإجراءات املنا�سبة ،و�آلية القرار النهائي يف حالة اختالف وجهات النظر بني الباحثني ،واملحكمني.
(ج) يف حالة الإخالل ببنود العقد املربم� ،أو نتيجة لتقارير املحكمني يجوز لعمادة البحث العلمي التو�صية بعدم �صرف الدفعة
الأخرية من ميزانية البحث� ،أو اتخاذ �أي قرار �آخر يوا َفق عليه من جهة االخت�صا�ص.
(د) يف حالة عدم ت�سليم التقرير النهائي يف املوعد املحدد ف�إن للعمادة احلق بالرفع للإدارة املالية؛ لتطبيق الإجراءات
النظامية ح�سب بنود العقد املربم بني الطرفني بخ�صو�ص ا�سرتجاع الدفعة امل�صروفة للباحث الرئي�س.

المادة الخامسة :التمويل
يتم متويل البحوث املعتمدة وفق الإجراءات التالية:
(�أ) ال تزيد مدة امل�شروع البحثي املمول من اجلامعة عن عامني ماليني قابلة للتمديد ملدة �أق�صاها عام واحد بدون �إ�ضافة �أية
مبالغ �أخرى �إىل ميزانية البحث.
(ب) ال يعترب البحث مقبوال للدعم ،والتمويل �إال بعد موافقة ،واعتماد ميزانيته من عمادة البحث العلمي ،واالرتباط بها
على البند املخ�ص�ص.
(ج) ال يجوز املناقلة بني بنود امليزانية املقرتحة للم�شروع البحثي ،لكن بالإمكان �أن تتم املناقلة داخل البند الواحد فقط فيما
ال يتعار�ض مع الالئحة املوحدة للبحث العلمي لدعم البحوث يف اجلامعات ال�سعودية على �أن يتم تقدمي طلب خطي من
الباحث الرئي�س يفيد بذلك ،وبعد احل�صول على موافقة عمادة البحث العلمي ب�إجراء هذا التغيري.
(د) ال يتم متويل البحث �إال وفق ال�شروط ،وااللتزامات الواردة يف العقد املربم بني اجلامعة ،وفريق البحث الذي ميثله
الباحث الرئي�س ،وعلى �ضوء ما ورد يف هذا الدليل الذي يعترب جز ًءا ال يتجز�أ من عقد البحث.
(ه) الباحث الرئي�س ميثل الفريق البحثي ،وتكون امل�سئولية الأدبية ت�ضامنية ،وميثل الفري َق ٌ
كل فيما خ�ص�ص له يف امل�شروع.
(و) عند �إيقاف امل�شروع البحثي الي ا�سباب بناء على طلب الباحث الرئي�س وموافقة عمادة البحث العلمي يتم ت�صفية امل�شروع
مال ًّيا ،وتعاد املبالغ املر�صودة يف امليزانية املعتمدة للبحث �إىل جهة االخت�صا�ص.

المادة السادسة :المتابعة
(�أ) لعمادة البحث العلمي احلق يف خماطبة الباحث الرئي�س لال�ستف�سار عن حالة �سري امل�شروع البحثي والتذكري يف حال
ت�أخر ورود التقرير النهائي ح�سب املوعد املحدد له.
(ب) لعمادة البحث العلمي احلق يف مراجعة الفواتري ،وتدقيقها ،ورف�ض ما هو غري مطابق لل�صيغة املعتمدة لدى العمادة،
وطلب فواتري بديلة موثوقة.
(ج) ال يحق للطرف الثاين �أن يغري �أ ًّيا من الأمور املذكورة �أدناه �إال بعد الرفع لعمادة البحث العلمي ،واحل�صول على موافقة
م�سبقة مكتوبة من الطرف الأول تفيد بال�سماح ب�إجراء التغيري على �أن يكون فقط �ضمن النقاط التالية (وال ي�سمح بطلب
�أي تغيري فيما �سواه):
 - 1تغيري باحث م�شارك� ،أو �أكرث.
 - 2تغيري امل�ست�شار.
 - 3تغيري �أهداف امل�شروع� ،أو جماله.
(د) للعمادة احلق يف رف�ض �أية عرو�ض مقدمة ملناق�صات على �أجهزة� ،أو مواد� ،أو خالفه �إذا مل ُت َّتب ْع اللوائح ،وال�شروط املعمول
بها يف نظام امل�شرتيات باجلامعة.
(ه) عند رغبة الطرف الثاين يف احلاالت اال�ضطرارية الق�صوى متديد مدة البحث فعليه �أن يتقدم بطلبه يف هذا ال�ش�أن �إىل
عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فرتة البحث بثالثني ( )30يوماً على الأقل م�شتمال على ما يلي:
مو�ضحا به ما مت �إجنازه يف البحث حتى وقت طلب التمديد.
 - 1تربيراً لطلب التمديد
ً
 - 2خطة العمل لإمتام اجلزء املتبقي من البحث خالل فرتة التمديد.
وال ميكن �أن يتم التمديد �إال بعد احل�صول على موافقة خطية من عمادة البحث العلمي بعد درا�سة الطلب املقدم من الباحث
الرئي�س.

المادة السابعة :التعهدات
يتعهد الطرف الثاين ب�أال يف�شى يف �أي وقت من الأوقات �-سواء �أكان ذلك خالل فرتة �إجناز امل�شروع� ،أو بعدها لأي �شخ�ص� ،أو
�شركة� ،أو م�ؤ�س�سة�-أية معلومات �سرية� ،أو م�ضمون �أية �صيغة� ،أو قاعدة تكون مملوكة للطرف الأول� ،أو �أية طريقة� ،أو عملية،
�أو �أ�سلوب ت�صنيع� ،أو تركيب� ،أو جتهيز �أية منتجات قد ُت َ
كت�شف� ،أو ُتخ َ
رتع خالل �إجناز امل�شروع.

المادة الثامنة :تغيير الباحث الرئيس
يف حالة عدم �إمكانية ا�ستمرار الباحث الرئي�س يف ا�ستكمال البحث لأي �سبب من الأ�سباب يتبع �أحد اخليارين التاليني:
(�أ) �إيقاف م�شروع البحث ،وت�صفيته ،و�إعادة املبالغ املتبقية من اعتماداته �إىل جهة االخت�صا�ص.
(ب) ا�ستكمال م�شروع البحث باختيار �أحد الباحثني امل�شاركني كباحث رئي�س؛ بحيث تتم �إعادة التعاقد معه؛ ال�ستكمال م�شروع
البحث ،وذلك بتو�صية من عمادة البحث العلمي.
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المادة التاسعة :تقديم التقارير
(�أ) يلتزم الباحث الرئي�س بتقدمي تقرير نهائي فني ،ومايل؛ لإقفال امل�شروع بعد مرور فرتة �سنتني من تاريخ بداية امل�شروع،
�أو �إىل نهاية املدة املحددة له ،واملذكورة يف خمطط امل�شروع مبا ال يتجاوز �سنتني � ً
أي�ضا ،ويف حال مت قبول طلب التمديد
للم�شروع فعلى الباحث ت�سليم التقرير بنهاية املدة التي متت املوافقة عليها.
(ب) يتوىل الباحث الرئي�س تقدمي التقرير النهائي �إىل عمادة البحث العلمي وفق النماذج املعمول بها على موقع العمادة.
(ج) ويجب �أن يتقيد �شكل ،وطريقة �إخراج التقرير بالنموذج الذي تطرحه عمادة البحث العلمي ،و�أن يحتوي التقرير على:
 )1مقدمة عن امل�شروع ،وجماله ،و�أهميته ،وامل�شكلة التي متت معاجلتها يف البحث فيما ال يقل عن  500كلمة ،وال
يتجاوز �صفحتني.
 )2التحليل الناجت عن امل�سح الأدبي الذي مت عمله يف بداية امل�شروع فيما ال يزيد عن ثالث �صفحات.
 )3منهجية البحث التي مت اتباعها ،والإ�شكاالت التي طر�أت خالل تطبيق هذه املنهجية ،و�أية منهجيات بديلة مت اللجوء
�إليها فيما ال يزيد عن �صفحتني.
 )4مراحل �سري البحث ،والأهداف التي مت حتقيقها يف ظل الأهداف التي مت �سردها عند تقدمي املقرتح البحثي مبا
ال يزيد عن �صفحتني.
 )5النتائج التي مت التو�صل �إليها مبا يخدم الأهداف اال�سرتاتيجية التي مت اختيارها عند تقدمي املقرتح البحثي مبا
ال يزيد عن �صحفة واحدة.
� )6سرد الأوراق العلمية التي مت ن�شرها ،و�أوعية الن�شر مبا ال يزيد عن �صفحة واحدة.
(د) يتوىل الباحث الرئي�س تقدمي التقرير النهائي ،والتقرير املايل اخلتامي للم�شروع مرف ًقا ن�سخة من الفواتري �إلكرتون ًّيا
عرب املوقع الإلكرتوين لعمادة البحث العلمي ،بالتزامن مع ذلك يتم ت�سليم �أ�صول الفواتري مرفقة بخطاب يكتب فيه ا�سم
امل�شروع ،ورقمه ،ويوقع من الباحث الرئي�س لعمادة البحث العلمي.

المادة العاشرة :النشر
(�أ) يف حالة املعلومات التي لها طابع �سري ال يجوز ن�شر البحث� ،أو �أية نتائج له �إال بعد موافقة اجلامعة ،كما �أن للجامعة احلق
يف اال�ستفادة من البحث ح�سبما تراه منا�س ًبا.
(ب) يجوز للباحثني ن�شر نتائج البحوث يف املجالت ،والدوريات العلمية املحكمة ،ومبا ال يخل بحقوق جهة التمويل يف ن�شر
التقرير النهائي� ،أو ملكيتها لأية حقوق تنتج عن البحث كرباءة االخرتاع ،وغريها.
(ج) يلتزم الباحث بن�شر ورقة علمية على الأقل من م�شروع البحث ،وذلك يف م�ؤمتر علمي حمكم� ،أو جملة علمية حمكمة
على �أن تكون تكاليف الن�شر مغطاة �ضمن بنود امليزانية املعتمدة للم�شروع.

المادة الحادية عشرة :حقوق براءة االختراع
فيما يتعلق بحقوق امللكية الفكرية ،وما يرتتب عليها من التزامات� ،أو ا�ستحقاقات مالية ،ف�إنه يتم االتفاق بني الطرفني حول
توزيع ن�سبة العائد منها لكل طرف ،وت�ؤخذ لوائح جامعة �أم القرى يف هذا املجال كمرجع ي�ستعان به.

المادة الثانية عشرة :إنهاء البحث
(�أ) ينتهي م�شروع البحث بتقدمي التقرير النهائي املقبول للبحث يف �صورته النهائية معتمدة من عمادة البحث العلمي� ،أو
لأية �أ�سباب �أخرى ترد يف مواد هذه الالئحة.
(ب) يجوز للجامعة العتبارات امل�صلحة العامة �إلغاء هذا العقد ،وانهاء امل�شروع بناء على �إخطار كتابي للطرف الثاين.
(ج) يقوم الطرف الثاين ب�إ�شعار عمادة البحث العلمي خط ًّيا عن �أية ظروف قاهرة خارجة عن الإرادة جتعل من املتعذر على
الطرف الثاين الوفاء بكافة التزاماته طبقا لقواعد البحث العلمي املعمول بها يف اجلامعة على �أن يلتزم ب�إرجاع كامل املكاف�آت
التي مت �صرفها ،و�إيداع �أية �أجهزة ،ومواد يف خمازن وم�ستودعات اجلامعة� ،أو يف املكان الذي يتم االتفاق عليه مع عمادة البحث
العلمي.
(د) تعاد املبالغ املتبقية بعد الت�صفية �إىل بند البحث باجلامعة ،وعندها يخلى طرف الفريق البحثي.

المادة الثالثة عشرة :قواعد الصرف المالي
(�أ) ي�سقط حق الباحثني املدعمة �أبحاثهم من داخل اجلامعة يف املطالبة ب�صرف الدفعات امل�ستحقة لهم من ميزانيات عقودهم
�إذا تخلف �أي منهم عن تقدمي التقرير النهائي عنها يف املواعيد املحددة لها يف العقد املربم معهم.
(ب) تعاد املبالغ املتوفرة نتيجة لهذا القرار �إىل ميزانية جهة االخت�صا�ص ،وي�ستفاد بال�صرف منها يف �أغرا�ض البحث العلمي،
وبراجمه باجلامعة.
(ج) يتم �صرف نفقات م�شروع البحث للباحث الرئي�س على النحو التايل:
 % 75من تكاليف البحث بعد توقيع العقد لتغطية تكاليف امل�شروع ما عدا مكاف�آت
 )1الدفعة الأوىل:
الباحثني (رئي�س ،م�شارك ،م�ست�شار).
 % 25من املتبقي بعد تقدمي التقرير النهائي ،وقبوله.
 )2الدفعة الثانية:

المادة الرابعة عشرة :إجراءات شراء األجهزة والمواد وخالفها
دون �إخالل باللوائح ،والأنظمة املالية لل�شراء يف اجلامعة ،يتم �شراء الأجهزة ،واملواد ،وخالفها طبقاً ل�سيا�سات ،وقواعد تنظيم
النواحي املالية املنظمة بوكالة اجلامعة للدرا�سات العليا ،والبحث العلمي.
(�أ) للباحث الرئي�س احلق يف ت�أمني متطلبات البحث من �أجهزة ،ومواد عن طريق ال�شراء املبا�شر فيما ال يزيد عن مبلغ
(30000ريال �سعودي) ثالثني �ألف ريال.
(ب) عند ال�شراء مببلغ يزيد عن (30000ريال �سعودي) ثالثني �ألف ريال فيتم ال�شراء مبوجب حم�ضر الت�سعرية ،وخطاب
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التعميد بتوقيع عميد البحث العلمي� ،أو من ينيبه ،وذلك �سواء بال�شراء من داخل اململكة� ،أو خارجها ،وعليه �أن يقدم فواتري
�أ�صلية معتمدة من جهة البيع ،ويتم �إدخال املواد ،والأجهزة مل�ستودعات اجلامعة ،و�صرفها عهدة وفق القواعد النظامية يف
هذا ال�ش�أن.
(ج) ت�سري القواعد ،والأنظمة املعمول بها يف اجلامعة على ت�أمني املواد ،واملعدات ،والأجهزة ،وخالفه.
المادة الخامسة عشرة :الرحالت ،والسفر

يعامل جميع الباحثني ،وم�ساعديهم بالن�سبة لالنتدابات وفق الئحة �أع�ضاء هيئة التدري�س ،واملوظفني املعمول بها يف
اجلامعة ،وي�ستثنى من ذلك تذاكر ال�سفر؛ بحيث تكون على الدرجة ال�سياحية فقط ،ولن يتم قبول �أية فواتري خا�صة بتذاكر
�سفر على درجة غري الدرجة ال�سياحية ب�شرط �أال يتجاوز كل ذلك ال�سقف املحدد لبند الرحالت ،والذي ميثل  15%من
امليزانية الإجمالية للم�شروع.

المادة السادسة عشرة :مكافآت الباحثين وغيرهم من العاملين في
البحث
(�أ) ت�صرف مكاف�آت الباحثني ،وغريهم من العاملني يف البحث مبختلف درجاتهم العلمية ح�سب ما جاء يف الالئحة املوحدة
للبحث العلمي ،وال�صادرة مبوجب قرار جمل�س التعليم العايل املعتمد بالتوجيه الربقي الكرمي رقم /7ب 4403/وتاريخ
1419/4/2هـ.
(ب) يجب � اَّأل تزيد املكاف�أة عن احلد الأق�صى ،واملو�ضح يف اجلدول التايل:
الدور يف امل�شروع
الباحثني
امل�ست�شار

م�ساعدون
(ج)
(د)

رئي�سي
م�شارك
من داخل املدينة
من خارج املدينة
من خارج اململكة
حملة املاج�ستري وما بعدها
حملة ال�شهادة اجلامعية
طالب املرحلة اجلامعية

احلد الأق�صى
�ألف ومائتا ريال (� )1200شهر ًّيا
�ألف ريال (� )1000شهرياً
(� )7000سبعة �آالف ريال يف العام الواحد.
(� )14000أربعة ع�شر �ألف ريال يف العام الواحد.
( )20000ع�شرين �ألف ريال يف العام الواحد.
( )800ثمامنائة ريال �شهر ًيا
(� )600ستمائة ريال �شهر ًّيا
(� )400أربعمائة ريال �شهر ًّيا

يعامل الفني العامل بامل�شروع طب ًقا لنظام العمل خارج وقت الدوام يف اجلامعة.
مكاف�أة التحكيم بالن�سبة مل�شروع البحث املبدئي ،وتقرير البحث النهائي هي خم�سمائة ريال.

المادة السابعة عشرة :نطاق التطبيق
تعترب مواد هذه القواعد احلاكمة للبحوث املدعمة من اجلامعة جز ًءا ال يتجز�أ من عقود الأبحاث املوقعة بني اجلامعة،
والباحثني.

المادة الثامنة عشرة :بداية التطبيق
ت�سري هذه القواعد من تاريخ اعتمادها.
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ب  .شجرة التخصصات البحثية
في جامعة أم القرى
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مقدمة

احلمد هلل ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا ر�سول اهلل وبعد
�سعياً من عمادة البحث العلمي لو�ضع اللبنات الأ�سا�سية للبحث العلمي يف اجلامعة ،ورفع معدالت الن�شر العلمي فيها ك ًّما
وكي ًفا مبا يعزز منو االقت�صاد املعريف الوطني ،ويتواكب مع خطط جامعة �أم القرى فقد �أطلقت عمادة البحث العلمي م�شروعاً
لتعريف �شجرة التخ�ص�صات وذلك لت�سليط ال�ضوء على كافة املجاالت املعرفية بغر�ض فتح �آفاق جديدة لدعم احلراك
البحثي مبا يتيح للباحثني ممار�سة �أن�شطتهم البحثية ملعاجلة الق�ضايا الوطنية ،واالقت�صادية الهامة التي تنعك�س �إيجا ًبا
يف حم�صلتها على حتقيق التنمية امل�ستدامة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومن هذا املنطلق ،فقد �شكلت عمادة البحث العلمي
فريق عمل برئا�سة عميد البحث العلمي وب�إ�شراف �سعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية ،و�سعادة وكيلة
العمادة يف �شطر الطالبات ،وب�إدارة �سعادة امل�شرف على املنح الداخلية ،و�سعادة امل�شرفة على املنح الداخلية يف �شطر الطالبات،
حيث عقد الفريق عدة ور�ش عمل بح�ضور وم�شاركة نخبة من عمداء ،و وكالء و وكيالت الدرا�سات العليا والبحث العلمي
وعدد من الأ�ساتذة املتميزين يف خمتلف الكليات االكادميية واملعاهد يف اجلامعة للم�ساهمة يف �إن�شاء �شجرة التخ�ص�صات ،كما
مت ت�شكيل ور�ش عمل داخل الكليات لإجناز املهام املطلوبة باحرتافية و فاعلية عالية.
حيث مت تعريف �أهداف امل�شروع ،وو�ضع الأ�س�س املنهجية يف اختيار املجاالت البحثية ،وطرق ت�شكيل �شجرة التخ�ص�صات على
ثالثة م�ستويات هي املجال العام ،والتخ�ص�ص العام والتخ�ص�ص الدقيق ،وقد متت بلورة نطاق عمل امل�شروع ب�إعداد قائمة
مف�صلة من املجاالت التخ�ص�صية وتعريف الهيكل الت�صنيفي لها كي تكون مبثابة �شجرة التخ�ص�صات التي �سيتم العمل عليها
و املحدد الأ�سا�س لنطاق عمل امل�شروعات البحثية التي �سيتم متويلها من قبل عمادة البحث العلمي �إىل جانب االعتماد على
هذه ال�شجرة يف حتديد ما ميكن قبوله من خمرجات امل�شروعات البحثية ،ورفع جودة البحث النوعي والكمي يف اجلامعة.
ويف نهاية االمر خ�ضعت �شجرة التخ�ص�صات بعد جمع مادتها ومراجعة حمتواها من الكليات الأكادميية املتخ�ص�صة �إىل
التطوير والتعديل والتنقيح حيث مت ذلك بتكوين فرق عمل داخل عمادة البحث العلمي با�شراف �سعادة امل�شرف على املنح
الداخلية مبا ي�ضمن اخراجها ب�صورة متكاملة تدعم ا�ستخدامها �إلكرتونيا يف نظام ادارة املنح الكرتوين لدى عمادة البحث
العلمي.
وقد �أقرت عمادة البحث العلمي يف جل�ستها الثانية املنعقدة بتاريخ 1436/6/16هـ هذه ال�شجرة التخ�ص�صية لكي يتم العمل
بها خالل العامني القادمني يف دورات التقدمي على املنح البحثية ،و�إن العمادة لتتطلع من خالل هذا امل�شروع �إىل تعزيز مكانة
اجلامعة ،ودعم خطواتها التطويرية املتعددة مبا ميكنها من الإ�سهام الفاعل يف النه�ضة البحثية التي ت�شهدها بالدنا املباركة
عامة ،ومكة املكرمة ب�صورة خا�صة.
وختاما فال�شكر والتقدير مو�صول ملعايل مدير اجلامعة �أ .د .بكري معتوق ع�سا�س ول�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا
والبحث العلمي د .ثامر احلربي ،ول�سعادة عميد البحث العلمي د .في�صل عالف ول�سعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمنح
وامل�شاريع البحثية املكلف على الإ�شراف على الربنامج ولأ�صحاب ال�سعادة وكالء العمادة و�أع�ضاء الفريق املكلف.
ولأ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء فرق العمل من العمادات والكليات واملعاهد االخرى الذين قاموا بجهد كبري يف زمن قيا�سي
واقتطعوا من وقتهم لإجناز هذا العمل املتميز.
ا�س�أل اهلل العظيم �أن يكون ذلك اجلهد مباركا ومثمرا وبناء واهلل ويل التوفيق.
وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى
د .نعيمة حامد ياركندي
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مفهوم شجرة التخصصات العلمية:
يق�صد ب�شجرة التخ�ص�صات املجاالت التي يتعني �أن تتوجه �إليها البحوث والدرا�سات متمثلة يف املقرتحات البحثية املقدمة
لعمادة البحث العلمي ،وقد حر�صت عمادة البحث العلمي على ان تغطي هذه ال�شجرة املجال العام ،وما يت�صل به من تخ�ص�صات
فرعية ،تعرب عن املجاالت الواقعة حمل اهتمام خالل مدة زمنية معينة ،بحيث تنال هذه املجاالت الن�صيب الأوفر مقارنة
بغريها من جماالت التخ�ص�ص� ،إما لتناولها للحاجات املجتمعية امل�ستجدة� ،أو ملعاجلتها للأزمات �أو الأحداث الطارئة التي
مير بها املجتمع� ،أو لكونها مل تنل الن�صيب نف�سه من االهتمام الذي نالته املجاالت الأخرى يف التخ�ص�ص من قبل الباحثني.
رؤية المشروع:
الريادة يف تقدمي خمرجات بحثية ذات جودة عالية ترتجم �إىل حلول تطبيقية تنعك�س على دعم االقت�صاد املعريف الوطني.
أهداف تحديد شجرة التخصصات:
يهدف م�شروع ان�شاء �شجرة التخ�ص�صات �إىل:
 .1ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س والباحثني يف اجلامعة على التميز واالبتكار والريادة.
 .2ت�سخري اجلهود البحثية لتلبية احلاجات املجتمعية امل�ستجدة ،من خالل امل�ساهمة يف عالج امل�شكالت التي يعاين منها
املجتمع.
 .3توطيد �صلة اجلامعة باملجتمع وبامل�ؤ�س�سات املختلفة من خالل ت�أ�سي�س ال�شراكات الفاعلة بني اجلانبني.
 .4اال�ستثمار الفعال للموارد والكفاءات الب�شرية باجلامعة.
 .5ت�سليط ال�ضوء على التخ�ص�صات املهمة يف اجلامعة من خالل العناية باملجاالت البحثية التي مل تنل ًّ
حظا من البحث
والدرا�سة يف هذه التخ�ص�صات.
 .6توطيد العالقات و�سبل التعاون يف املجاالت البحثية بني االق�سام مبختلف تخ�ص�صاتها العلمية يف �سبيل دعم احتياجات
املجتمع واالقت�صاد املعريف
ضوابط تحديد شجرة التخصصات:
ي�شرتط يف �شجرة التخ�ص�صات �أن تلتزم بال�ضوابط الآتية:
• �أن تكون وا�ضحة يف �صياغتها ،دقيقة يف داللتها.
• �أن تعرب بجالء عن معاي�شة الق�سم احلقيقية مل�ستوى التقدم العلمي يف التخ�ص�ص يف العامل قاطبة.
• �أن تعك�س �إح�سا�س �أع�ضاء هيئة التدري�س بالق�سم بامل�شكالت التطبيقية واملهنية التي يعاين منها التخ�ص�ص.
• �أن تراعي احلاجات امل�ستجدة للمجتمع وتخدم ق�ضايا التنمية امل�ستدامة فيه.
• �أن تغطي املجاالت البحثية الرئي�سة والفرعية التي يعنى بها الق�سم ،وتلك التي يتكامل فيها الق�سم مع غريه من
الأق�سام العلمية.

بداية ومدة العمل بشجرة التخصصات:
�سيبد�أ العمل مبخرجات م�شروع �شجرة التخ�ص�صات البحثية يف العمادة اعتباراً من منت�صف العام اجلامعي
 1436هـ و�سي�ستمر العمل بها ملدة عامني جامعيني ،ثم تخ�ضع بعد ذلك للمراجعة والتقومي.
أعضاء اللجان الخاصة بتحديد اهداف مشروع تعريف شجرة التخصصات ومتابعة
تنفيذه:
 .1د.في�صل �أحمد عالف (عميد البحث العلمي) – الرئي�س العام للجان اخلا�صة بامل�شروع
 .2د.با�سم يو�سف الكاظمي (وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية) – امل�شرف املكلف ب�إجناز امل�شروع
 .3د.نعيمة حامد ياركندي (وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى) – امل�شرفة على اللجنة الن�سائية ب�شطر الطالبات

 .4د.علي ح�سن حممد �أمني (امل�شرف على املنح الداخلية) – ع�ضو ونائب امل�شرف على اللجنة ب�شطر الطالب ومدقق
خمرجات امل�شروع
 .5د.هنادي احمد كتوعه (امل�شرفة على املنح الداخلية-طالبات) – ع�ضوة ونائبة امل�شرفة على اللجنة الن�سائية ب�شطر الطالبات
 .6د.ه�شام فاروق عرابي (امل�شرف على املنح اخلارجية) -ع�ضو
 .7د.نورة �صالح فاروقي (امل�شرفة على املنح اخلارجية-طالبات) -ع�ضوة

�أ�سماء امل�شاركني يف اللجان اخلا�صة بتعريف �شجرة التخ�ص�صات العلمية من من�سوبي العمادة:
 .1د.با�سم يو�سف الكاظمي (وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية)
 .2د.نعيمة حامد ياركندي (وكيلة عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى)
 .3د .عبد اهلل عمر باز (وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والن�شر)
 .4د.عبدالرحمن غالب االهدل (وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات البحثية)
 .5د.حممد ح�سن خمتار (وكيل عمادة البحث العلمي لل�ش�ؤون املالية واالدارية)
 .6د.علي ح�سن حممد �أمني (امل�شرف على املنح الداخلية)
 .7د.ه�شام فاروق عرابي (امل�شرف على املنح اخلارجية)
 .8د.هنادي �أحمد كتوعه (امل�شرفة على املنح الداخليه-طالبات)
 .9د.نورة �صالح فاروقي (امل�شرفة على املنح اخلارجية-طالبات)
 .10د .حممد حلمي املر�سي
 .11د .حممد ه�شام حمفوظ
 .12د .عبد النا�صر بدر �أمني
 .13د� .أحمد �شوقي عبدال�شايف
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�أ�سماء امل�شاركني يف اللجان اخلا�صة بتعريف
�شجرة التخ�ص�صات العلمية من خمتلف الكليات
واملعاهد بجامعة ام القرى:
كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية:
 )1ا.د.امرية علي و�صفي مداح
 )2د.ازدهار حممود املدين
 )3د.خريية عمر هو�ساوي
 )4د.رائد بن خلف الع�صيمي
 )5د .في�صل بن داود املعلم
 )6د .في�صل بن عاي�ض الروقي
 )7د .نورة بنت م�سلم املحمادي
� )8أ� .سمرية بنت �سامل ال�سعيدي
 )9د .فاطمة بنت رازن اللقماين
 )10د .حممد بن فواز العمريي
كلية الرتبية:
� )11أ.د.عائ�شة بكر فالتة
� )12أ .د.خديجة حممد �سعيد جان
 )13د� .سمية بنت عزت �شرف
 )14د .في�صل بن عو�ض باروي�س
 )15د .فتحية �أحمد حممد خوجلي
 )16د.نوال �أحمد البدوى �أبو العال
 )17د� .أحالم عادل خوندنه
� )18أ.د .ان�شراح �إبراهيم امل�شريف
 )19د .ديانا فهمي حماد
 )20د.كوثر جميل بلجون
� )21أ.د.حنان �سرحان النمري
كلية العلوم التطبيقية:

 )22د .خلود حممد �أبوالنجا
 )23د.تهاين حممد باوزير
 )24د .ليلى �سعيد املزروعي
� )25أ .د.هوازن احمد ملفون
� )26أ.د.ن�شوه حممود املتوىل
 )27د.يا�سني عبد اهلل الزبيدي
 )28د .حممد ربيع جنيدي
 )29د.قدري نبيه عبد اخلالق
 )30د .ح�سني ح�سن �أبو الري�ش
 )31د� .سعود حميد اللحياين
كلية اللغة العربية و�آدابها:
 )32د .هنادي حممد بحريي
ح�صة بنت زيد الر�شود
 )33دّ .
 )34د .نورة عبداهلل ال�سفياين
 )35د .مرمي عبدالهادي القحطاين
كلية الدعوة و �أ�صول الدين:
 )36د .كوثر بنت حامد زبرماوي
 )37د� .سو�سن بنت ح�سن الدوبي
 )38د� .سناء عبدالرحيم حلواين
 )39د� .سعاد بنت �صالح بابقي
� )40أ.د.ل�ؤل�ؤة عبدالكرمي القويفلي.
 )41د .عائ�شة حممد احلربي.
 )42د .عائ�شة علي اخلوتاين
 )43د .فريده حممد الغامدي
كلية العلوم االجتماعية:
 )44د.حميده عبيد ال�صبحي
 )45د.ابت�سام عبدالقادر ا�ستنبويل
 )46د.طلحة ح�سني فدعق

 )47د.عزه م�صطفى الكحكي
 )48د .ر�شا عبدالرحيم مزروع
 )49د .هويدا حممد احمد
 )50د .منى حممد االك�شر
 )51د .امال �سعد الدين ح�سن حلبي
 )52د.مرمي م�سلم املحمادي
 )53د .خلود عبداهلل الثبيتي
� )54أ.د .حما�سن ح�سن ابومن�صور
 )55د.عبداحلفيظ قا�سم ترك�ستاين
 )56د .عبدالفتاح جميل ب�ستنجي
 )57د .راوية �سعيد حممود كربه
كلية احلا�سب الآيل ونظم املعلومات
 )58د .فهد حممد الدو�سري
 )59د.عماد عبدالرزاق فلمبان
 )60د.عائ�شة عبد الكرمي ال�سيامي
كلية الت�صاميم:
 )61د .عبد املجيد حممود �صباغ.
 )62د�.سمرية احمد العبديل
 )63د.العنود عمر حم�ضر
 )64د .لينا حممد باحيدرة
 )65د.رانيه علي عبد الرحمن
كلية العلوم املالية واالقت�صادية اال�سالمي:
 )66د حممد ابراهيم بن �سمان
� )67أ.د .ح�سن بلقا�سم عبا�س غ�صان
 )68د .نعيم الرحمن حممد يحى
كلية �إدارة االعمال:
 )69د� .سلطان عائ�ض البقمي
� )70أ .د� .أحمد �أحمد امل�صري

 )71د .ابت�سام حممد ابو �سليمان
كلية الق�ضاء واالنظمة:
 )72د .علي يو�سف خمي�س الزهراين
 )73د.ابراهيم بن يو�سف البيطار
 )74د.احمد عبد القادر حممد البهى
معهد اللغة العربية لغري الناطقني بها:
 )75د� .أمرية علي ال�صاعدي
معهد الإبداع وريادة الأعمال:
 )76د .فواز احمد �سعد
الكليات الطبية:
 )77د .ليلي عزت برهام
 )78د .عبري عبدالرحمن برهمني
 )79د� .أمل يو�سف عبداهلل
 )80د .الطاف احمد عبداخلالق
كلية ال�صحة العامة واملعلوماتية ال�صحية:
 )81د� .أحمد عمر بابلغيث
الكلية اجلامعية باجلموم:
 )82د .في�صل عبدالقادر بغدادي
 )83د .رميا �سعد ابوحيمد
الكلية اجلامعية بالقنفذة:
 )84د .مرمي �أحمد الزهراين
 )85د� .أماين حمد ال�شعيبي
الكلية اجلامعية بالليث:
 )86د .ليلى احلر
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 )1التخصصات الشرعية
 1.1الفقه:
 .1فقه العبادات.
 .2فقه النوازل.
 .3فقه الأ�سرة.
 .4فقه املعامالت املالية.
 .5فقه اجلهاد والهجرة وفقه الأقليات.
 .6الدرا�سات الفقهية املقارنة للأنظمة وتطبيقاتها.
 .7الدرا�سات الق�ضائية وتطبيقاتها.
 .8فقه اجلنايات واحلدود والتعزيرات.
 .9حتقيق الرتاث يف الفقه.
 .10املدار�س الفقهية واملذاهب.
 1.2السياسة الشرعية:
 .1جتميد الأموال.
 .2ر�أ�س املال امل�صريف.
 .3االر�شاد ال�سياحي.
 .4العالمات التجارية.
 .5حقوق امللكية الفكرية.
 1.3الدعوة واالحتساب:
 .1الأديان والثقافات.
 .2الدرا�سات الإ�سالمية املعا�صرة املت�صلة باملر�أة.
 .3احل�سبة.
 .4الدعوة.
 .5الإرهاب
 .6ق�ضايا العوملة
 .7ق�ضايا الهوية
 .8ق�ضايا العن�صرية
 .9احل�سبة الإلكرتونية
 1.4أصول الفقه:
 .1القواعد الأ�صولية والفقهية

.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفكر الأ�صويل املعا�صر
مقا�صد ال�شريعة
تاريخ علم �أ�صول الفقه.
�أ�صول املذاهب.
احلكم ال�شرعي و�أدلة الأحكام ودالالت الألفاظ.
االجتهاد والتقليد والتعار�ض والرتجيح.

 1.5الثقافة اإلسالمية:
 .1ق�ضايا احلوار.
 .2ق�ضايا الإرهاب والعنف.
 .3ق�ضايا العوملة والهوية واالنتماء واملواطنة.
 .4ق�ضايا املر�أة والطفولة وال�شباب.
 .5ق�ضايا العن�صرية.
 .6املذهبيات الثقافية املعا�صرة) اللربالية ،اال�ست�شراق ،التن�صري ،العلمانية).
 .7ثقافات ال�شعوب املعا�صرة.
� .8أخالقيات املهن املتعددة.
 1.6القرآن الكريم وعلومه:
 .1الإعجاز يف القر�آن الكرمي.
 .2علوم القر�آن للناطقني بغري اللغة العربية.
 .3الدرا�سات املو�ضوعية والق�ضايا املعا�صرة حول القران الكرمي
 .4املو�سوعات القر�آنية.
 .5الدرا�سات الت�أ�صيلية يف علوم القر�آن وقواعد و�أ�صول التف�سري.
 .6علم القراءات.
 .7علم الر�سم.
 .8الوقف واالبتداء.
 .9علم التوجيه.
 .10حتقيق املخطوطات يف التف�سري علوم القر�آن والقراءات.
 1.7السنة النبوية وعلومها:
 .1طرق ثبوت احلديث النبوي وت�أ�صيل االحتجاج بالأحاديث الثابتة.
 .2الهدي النبوي والإعجاز يف ال�سنة النبوية.
 .3رد ال�شبهات.
 .4علوم احلديث
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 .5املو�سوعات العلمية.
 .6حتقيق املخطوطات يف ال�سنة وعلومها.
 1.8العقيدة والمذاهب المعاصرة:
 .1العقيدة ال�سلفية ومنهج �أهل ال�سنة.
 .2الفرق واملذاهب الفكرية املعا�صرة.
 .3الفنت و�أثرها على املجتمع :االفرتاق والبدع.
 .4حوار الأديان واحل�ضارات.
 .5عظمة احلرمني ال�شريفني وحرمتهما.
 .6االجتاهات العقدية الفل�سفية (القدمية وامل�ستحدثة).
 .7النوازل العقدية.
 1.9الضوابط الشرعية واللغوية المتعلقة باستخدام الحاسب:
 .1خدمة القر�آن الكرمي.
 .2خدمة ال�سنة النبوية.
 .3خدمة العقيدة.
 .4خدمة الدعوة �إىل اهلل عز وجل.

 )2تخصصات األنظمة
 2.1النظام الدستوري:
 .1القواعد الد�ستورية ال�شرعية.
 .2حقوق الإن�سان.
 .3النظام الأ�سا�سي للحكم وت�أ�صيله �شرع ًيا
 .4النظم الد�ستورية الكربى.
 2.2النظام اإلداري:
 .1القواعد واملبادئ الإدارية وال�شرعية.
 2.3النظام الدولي العام:
 .1القواعد ال�شرعية.
 .2اجلهاد يف الإ�سالم.
 .3الإرهاب وجرائم احلرب.
 .4املنظمات الدولية الإ�سالمية احلكومية وغري احلكومية.
 .5نظريات �إ�سالمية معا�صرة.

 2.4النظام الجنائي:
 .1علم الإجرام والعقاب.
 .2العقوبات يف الإ�سالم.
 .3تطوير النظم اجلنائية.
 2.5النظام المالي والضريبي:
 .1القواعد ال�شرعية التي حتكم النظام املايل يف الإ�سالم.
 .2موارد الدولة ونفقاتها يف الإ�سالم.
 .3النظم املالية وال�ضريبية املعا�صرة.
 .4تطوير النظريات.
 2.6النظام المدني:
 .1م�صادر و�أحكام.
 .2احلقوق املدنية.
 .3العقود.
 .4الت�شريعات االجتماعية.
 .5القانون يف الدولة الإ�سالمية على مر الع�صور.
� .6أ�صول املرافعات.
 .7و�سائل الإثبات.
 2.7النظام التجاري:
 .1القواعد والنظم التجارية.
 .2ال�شركات يف الفقه الإ�سالمي.
 .3نظم ونظريات قانونية.
� .4أحكام النظم التجارية املعا�صرة.
 .5التقنني التجاري ال�سعودي.
 2.8التخصصات القضائية:
 .1ال�سيا�سة ال�شرعية
 .2الق�ضاء اجلنائي
 .3الق�ضاء التجاري
 .4الق�ضاء الإداري
 .5الق�ضاء يف نظام الأحوال ال�شخ�صية
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 )3التخصصات اللغوية
 3.1النحو والصرف وفقه اللغة:
� .1إحياء الرتاث اللغوي يف ح�ضارتنا ،ومناهجه يف درا�سة الكالم.
 .2الدرا�سات النحوية واللغوية التطبيقية للقر�آن الكرمي واحلديث ال�شريف.
 .3الدرا�سات النحوية واللغوية التطبيقية للأدب ،وبيان �أ�س�س ذلك ومعايريه.
 .4علوم النحو وال�صرف.
 .5علم الداللة.
 .6علوم القران الكرمي و�أثرها يف الدر�س البالغي والنقد الأدبي.
 .7الدرا�سات والقراءات القر�آنية.
 .8علم ال�ضبط ور�سم امل�صحف.
 .9علم املعاجم.
 .10التحليل النحوي ،مناهجه ،ومعايريه ،و�ضوابطه.
 .11علما العرو�ض والقافية
 - .12النظريات اللغوية احلديثة .ونقد �أ�س�سها الفكرية ،وموقف الإ�سالم منها.
 .13تعليم اللغة العربية.
 3.2البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي:
 .1الدرا�سات البالغية املتعمقة للقر�آن الكرمي ،وبيان �أوجه الإعجاز البالغي فيه.
 .2الدرا�سات البالغية املتعمقة للحديث ال�شريف وبيان �أوجه التعبري البالغي العايل فيه.
 .3الدرا�سات البالغية املتعمقة لل�شعر العربي يف ع�صور االحتجاج ،وتوظيفها يف بيان �أوجه �إعجاز القر�آن الكرمي.
 .4الق�صة يف القر�آن الكرمي والدرا�سات البالغية.
 .5مناهج البحث البالغي يف تراثنا ،وتوظيفها يف الدرا�سة البالغية احلديثة.
 .6النظريات البالغية.
 .7بالغة الفنون الأدبية احلديثة.
 .8بالغة اخلطاب املعا�صر.
 .9الرتاث البالغي الأ�صيل.
 .10النقد احلديث.
 .11منهج الأدب الإ�سالمي.
 .12البنية الن�صية يف جوامع الكلم يف الهدي النبوي.
 .13جماليات اال�ستدراك يف احلديث النبوي.
 .14املدائح النبوية.
 .15تعليم النقد والبالغة.

 3.3األدب:
 .1درا�سة القر�آن الكرمي درا�سة �أدبية متعمقة ،تربز جوانب من الإعجاز البياين فيه.
 .2درا�سة احلديث ال�شريف درا�سة �أدبية متعمقة ،تربز ما فيه من بيان �أدبي رفيع.
 .3درا�سة ال�شعر العربي القدمي يف ع�صور االحتجاج ،ومعايريه وجمالياته ،وتوظيف للك�شف عن الإعجاز يف القر�آن
 .4درا�سة ال�شعر العربي يف كل القرون ،وما فيه من �أ�س�س فنية معيارية ،وجمالياته ،وتطوره ،ودالالت ذلك كله.
 .5ال�صور الفنية ،وتطورها ،وعوامل ذلك ودالالته الفكرية والنقدية.
 .6الأجنا�س النرثية ،من ق�صة ورواية ومقالة وخطابة ،وما فيها من معايري ،و�أ�س�س فنية ،وجماليات ،مع ر�صد تاريخ
تطوراتها الفنية وتداخالتها.
 .7املنهج العربي الإ�سالمي يف درا�سة الكالم �شعرا ونرثا ،و�أ�س�سه الفكرية ،وتطبيقاته الإجرائية يف الدرا�سة النقدية
� .8أثر الإ�سالم يف الأدب �شعرا ونرثا ،ودالالت ذلك.
 .9املناهج النقدية احلديثة ،ونقد �أ�س�سها الفكرية وتطبيقاتها املنهجية ،وموقف الإ�سالم منها.
� .10أدب الدعوة الإ�سالمية ،و�أ�س�سه الفنية ،ودوره ،وت�أثرياته.
 .11حتقيق الن�صو�ص.
 .12الأدب املقارن ،ودرا�سات الت�أثري والت�أثر.
 .13مكة املكرمة يف ال�شعر والنرث ،قدميا وحديثا.
 3.4األدب اإلنجليزي:
 .1درا�سات مقارنة.
 .2ال�شرق ووجهة نظر امل�ست�شرقني.
 .3كتابة التاريخ.
 .4نظريات الدراما.
 .5درا�سات نقدية.
 .6تطور النظريات االدبية.
 .7انواع االدب الإجنليزي.
 .8املجتمع ال�سعودي.
 .9احل�ضارات االوروبية.
 .10االبداع يف كتابة االعمال الأدبية.
 3.5الترجمة:
 .1نظريات الرتجمة الأدبية.
 .2طرق تدري�س الرتجمة.
 .3الرتجمة الفورية.
 .4ا�س�س الرتجمة بني اللغات وتطبيقاتها.
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 3.6اللغويات:
 .1التعددية اللغوية.
 .2التحليل اللغوي التقابلي.
 .3علم الل�سانيات.
 .4العربية الف�صحى واللهجات املحلية.
 .5التبادل اللغوي (.)switching-code
 .6ازدواجية اللغة (.)diglossia
 .7حتليل اخلطابات اللغوية.
 .8اللغة العربية املعا�صرة.
 .9ال�صناعة املعجمية.
 .10لغويات حا�سوبية.
 .11ا�س�س تعليم اللغويات.

 )4التخصصات اإلنسانية واالجتماعية
 4.1التاريخ والحضارة:
 .1ال�سرية النبوية الرا�شدة.
 .2تاريخ اململكة العربية ال�سعودية واحلرمني.
 .3امل�صادر التاريخية.
 .4الفكر التاريخي وتطوير مناهج البحث والتعليم يف التاريخ.
 .5تاريخ الدول وال�شعوب.
 .6اال�ست�شراق.
 .7منهج البحث التاريخي.
 .8اخللفاء الرا�شدون.
 4.2الجغرافيا:
 .1اجلغرافيا الطبيعية.
 .2الدرا�سات البيئية.
 .3التقنيات احلديثة وتطبيقات نظم املعلومات يف اجلغرافية.
 .4اجلغرافية االقت�صادية.
 .5الدرا�سات العمرانية.
 .6اخلرائط التقليدية والرقمية.
 .7اجلغرافية ال�سلوكية.
 .8جغرافية العامل الإ�سالمي والوطن العربي.

 4.3االجتماع والخدمة االجتماعية:
 .1التطوع وت�أثريه على املجتمع.
 .2العدالة االجتماعية والأمن الفكري.
 .3برامج الرعاية واخلدمة االجتماعية.
 .4العنف الرمزي واال�سري.
 .5التنمية الب�شرية.
 .6املر�أة ال�سعودية.
 .7التهيئة الأ�سرية.
 .8ريا�ض االطفال.
 .9العمالة الوافدة.
 4.4علم النفس:
 .1امل�شكالت النف�سية.
 .2امل�س�ؤولية االجتماعية.
 .3احلياة الزوجية.
 .4التوا�صل االجتماعي.
 .5الوعي الأ�سري.
 .6االنحراف الفكري.
 .7التعليم واملناهج.
 4.5اإلعالم:
 .1النظريات الإعالمية.
 .2املنهجيات احلديثة.
 .3الأ�س�س الفكري والأيديولوجية للعمل الإعالمي.
 .4املمار�سات الإعالمية احلديثة.
 .5ال�شبكات االجتماعية.
 .6االت�صاالت الت�سويقية وتطبيقاتها.
 .7التمويل الإعالمي.
 .8جرائم االت�صال الإلكرتوين.
 4.6العالقات العامة:
 .1اجهزة العالقات العامة يف امل�ؤ�س�سات.
 .2ا�سرتاتيجيات االت�صال والتخطيط.
 .3النظريات الإعالمية
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 4.7الصحافة:
 .1العمل ال�صحفي.
 .2ال�سيا�سة التحريرية.
 .3ال�صحف االلكرتونية.
 .4العنا�صر التيبوغرافية واجلرافيكية.
 .5االخراج ال�صحفي.
 4.8االذاعة والتليفزيون:
� .1أخالقيات العمل الإذاعي والتليفزيوين.
 .2العوملة.
 .3القنوات التليفزيونية.
 .4الو�سائل االعالمية.
 4.9علم المعلومات
� .1إدارة املعرفة.
 .2الأر�شفة الإلكرتونية.
 .3املحتوى الرقمي.
 .4الن�شر الإلكرتوين.
 .5خدمات املعلومات.
 .6امل�ؤ�س�سات املعلوماتية
 .7م�صادر املعلومات
 .8احلقوق الفكرية الرقمية.
� .9إدارة املحتوى.
 .10اقت�صاديات املعلومات.
 .11املعلوماتية واملجتمع.
 4.10السكن وإدارة المنزل:
 .1الت�صاميم الرتاثية واحل�ضارية.
 .2امل�سكن ال�صحي.
 .3اقت�صاد اال�سرة واملجتمع.
 .4قواعد التجارة العاملية.
 .5العوملة.
 .6امل�ساندة االجتماعية.

 .7احلوار والتوا�صل اال�سري.
 .8ت�أثيث امل�سكن وجتميله.
 .9التدريب واالبتكار.
 4.11تصميم األزياء:
 .1النماذج (الباترونات) للأزياء
 .2ت�صنيع و�إنتاج الأزياء اجلاهزة
 .3ت�صميم الأزياء ومكمالتها
 .4خدمة املجتمع والبيئة يف جمال الأزياء والن�سيج
 .5توثيق املالب�س التاريخية والرتاثية والتقليدية
 .6قواعد التجارة العاملية يف جمال الأزياء والن�سيج
 .7درا�سات التكلفة واجلودة يف جمال الأزياء والن�سيج
� .8إدارة امل�شروعات ال�صغرية يف جمال الأزياء والن�سيج
 .9الزخارف التقليدية والتطريز
 .10ن�سيج وزخارف وتطريز ك�سوة الكعبة
 .11درا�سات يف الن�سيج
 .12تقنية النانو يف جمال الأزياء والن�سيج
 .13مالب�س الفئات اخلا�صة
 .14تطبيقات احلا�سب الآيل يف جمال الأزياء والن�سيج
 4.12التصميم الداخلي
� .1أ�س�س ونظم املنظور الهند�سي
 .2نظريات العمارة والت�صميم الداخلي
 .3الإن�شاءات والتجهيزات الفنية الداخلية
 .4ت�صميم الأثاث
 .5تكنولوجيا خامات الت�صميم الداخلي
 .6الت�صميم الهند�سي باحلا�سوب
 .7ت�صميم نظم وتقنيات الألوان يف الت�صميم الداخلي
 .8ت�صميم الهوية الب�صرية
 .9ت�صميم العالمات والرموز
 .10الت�صميم الطباعي و�إنتاج املطبوعات
 .11الت�صميم التفاعلي وامليديا
 .12ت�صميم املواقع االلكرتونية
 .13الت�صوير الفوتوغرايف
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 .14ت�صميم احلروف (التيبوجرافيا)
 .15ت�صميم نظم وتقنيات الألوان

 )5التخصصات التربوية
 5.1المناهج العامة:
 .1التطوير والتدريب.
 .2املواءمة واعتباراتها.
 .3الربامج الأكادميية واخلطط الدرا�سية.
 .4املهارات التعليمية.
 .5املجتمع املحلى.
 .6ذوي االحتياجات اخلا�صة.
 .7االعتماد الأكادميي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل.
 .8اجلودة وتطبيقاتها.
 .9الكرا�سي البحثية.
 .10الفكر التاريخي.
 .11املناهج احلديثة.
 5.2طرق التدريس
 .1االحتياجات البيئية اخلا�صة.
 .2تطوير املناهج التعليمية وتقويتها.
 .3منظمات وبرامج التعليم.
 .4وتطوير �أدوات التعلم.
� .5أخالقيات املهن املتعددة.
� .6أدب الطفل.
 .7نظرية الذكاءات املتعددة.
 .8ا�سرتاتيجيات التعلم.
 5.3الوسائل والتقنيات التعليمية
 .1التعليم االلكرتوين.
 .2منهجية التعامل مع الف�ضائيات والإنرتنت.
 .3تقنيات التوا�صل االجتماعي.
 .4التقنيات امل�ساعدة يف التعلم.
 .5جرائم االت�صال الإلكرتوين.
 .6ال�شبكات االجتماعية.

 5.4اإلشراف التربوي:
 .1العالقات الإن�سانية.
 .2الغايات والو�سائـل.
 .3االجتاهات احلديثة يف الإ�شراف الرتبوي
 5.5الرتبية البدنية:
 .1م�ستويات الن�شاط البدين.
 .2مناهج الرتبية البدنية.
 .3برامج واال�سرتاتيجيات.
 .4النظام الغذائي وال�صحة.
 .5الت�أثري البيئي.
 .6الأمرا�ض املزمنة وال�صحة النف�سية.
 .7الأجهزة والنوادي الريا�ضية.
 5.6اإلدارة:
 .1الثقافة التنظيمية.
 .2قيا�س االداء وتقوميه.
 .3اقت�صاد املعرفة وجمتمع املعرفة.
 .4التخطيط اال�سرتاتيجي.
 .5الإدارة الرتبوية.
 .6النظم الإدارية.
 5.7التربية الخاصة:
 .1احلقوق ال�شخ�صية واالجتماعية.
 .2امل�ؤ�س�سات التعليمية واملراكز.
 .3التوحد واال�ضطرابات ال�سلوكية.
 .4الإعاقة العقلية.
� .5صعوبات التعلم.
 .6الإعاقة ال�سمعية.
 .7ا�ضطرابات النطق والكالم.
 .8الإعاقة الب�صرية.
 .9املوهبة والتفوق.
5.8

رياض االطفال:
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 .1مراكز الرعاية النهارية.
 .2تطوير برامج ريا�ض الأطفال.
� .3إعالم الطفل و�سبل تطويره.
 .4التطبيقات الذكية.
 .5الرو�ضات االفرتا�ضية.
 .6امل�شكالت النف�سية وال�سلوكية للأطفال
 .7التوا�صل االجتماعي
 .8الرتبية احلركية
 .9الريا�ضة الدماغية
 .10املهارات القيادية
 .11املعلمة
 .12فنون الأطفال
 .13التقومي
 .14اجلودة وتطبيقاتها
� .15صحة الطفل والإ�سعافات الأولية
 5.9التربية األسرية:
 .1اقت�صاد منزيل.
 .2الت�أهيل املهني.
 .3التغذية وبرامج الإعا�شة.
 .4رعاية امل�سنني.
� .5صناعة املالب�س والن�سيج.
 .6اخلدمات العامة.
 .7تن�سيق احلدائق.
 .8امل�شاريع الفنية.

 )6التخصصات اإلدارية
 6.1االقتصاد:
� .1سوق الأوراق املالية.
 .2التنمية االقت�صادية.
 .3اال�ستثمار الأجنبي.
 .4العمالة الأجنبية.
 .5احتياجات �سوق العمل.
 .6البرتول.

 .7مكافحة الف�ساد.
 .8االقت�صاد اخلفي.
 .9االقت�صاد التعاوين.
 .10الدين العام.
 .11اقت�صاد املعرفة.
 .12العقارات.
 .13التنمية امل�ستدامة.
 .14اخلدمات الإدارية واملالية.
 6.2المحاسبة:
 .1الإف�صاح املحا�سبي
 .2حقوق املالك والإيرادات وامل�صروفات
 .3املعايري والنظم املحا�سبية.
 .4اال�ستثمارات الدولية.
 .5املحا�سبة الإدارية.
 .6التحليل املايل.
 .7امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية.
 .8الزكاة وال�ضريبة.
 .9حوكمة ال�شركات.
 .10التعليم املحا�سبي.
 6.3التمويل واالستثمار:
 .1التمويل الإ�سالمي.
 .2حوكمة ال�شركات.
 .3الت�أمني و�إدارة املخاطر.
 .4البطالة.
 .5ال�صكوك الإ�سالمية.
� .6سوق الأ�سهم.
 .7ر�أ�س املال.
� .8صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية.
 .9الأ�صول املالية.
 .10الو�ساطة املالية.
 6.4إدارة األعمال:
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 .1ر�أ�س املال الفكري.
 .2اجلدارات الب�شرية.
 .3الت�سويق.
 .4املوارد الب�شرية.
 .5الإنتاج.
� .6إدارة اجلودة ال�شاملة.
 .7الإدارة اال�سرتاتيجية.
 .8احلوكمة يف املنظمات.
� .9أمناط القيادة وااللتزام التنظيمي.
 .10الر�ضا الوظيفي.
 6.5األعمال المصرفية:
 .1البنوك التقليدية وال�صريفة الإ�سالمية.
 .2ر�أ�س مال.
 .3درجة �أمان البنوك التجارية.
 .4التنمية االقت�صادية.
 .5امل�صارف التجارية.
 .6التمويل يف امل�صارف الإ�سالمية.
 .7حوكمة امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية.
 .8الأداء امل�صريف.
� .9إدارة املخاطر.
 .10التمويل الأخالقي.
 .11الأزمة املالية.
� .12أ�سعار الأ�سهم.
 .13البطالة.
 .14العوملة.
 6.6التسويق:
 .1ا�سرتاتيجيات الت�سويق.
 .2الذكاء العاطفي.
 .3ال�شراكات اال�سرتاتيجية ونقل التكنولوجيا.
 .4الت�سويق اال�سالمي.
� .5سلوك ال�شراء.
 .6العالمات التجارية.

 .7و�سائل التوا�صل االجتماعي.
 .8املنتجات امل�ستوردة ل�شهادة « حالل».
 .9عمل املر�أة ال�سعودية يف جمال الت�سويق.
 6.7الإدارة الفندقية وال�سياحية:
 .1الإدارة البيئية.
 .2التنمية الب�شرية.
 .3امل�س�ؤولية االجتماعية.
 .4ر�ضاء العمالء.
 .5تطبيقات التكنولوجيا.
 .6ادارة اجلودة ال�شاملة بقطاع ال�سياحة والفندقة.
 .7الإدارة والت�سويق الفندقي.
 .8التدريب بالقطاع الفندقي.
 .9التنمية ال�سياحية امل�ستدامة.
 .10الرتاث الثقايف.
 6.8إدارة أعمال الحج والعمرة:
� .1إدارة احل�شود
 .2نظم املعلومات اجلغرافية
 .3التميز يف �إدارة الفاعليات الدينية
 .4التكد�س املروري
 .5الإدارة البيئة ل�صناعة احلج والعمرة
 .6الإيرادات من العمرة على مدار العام
 .7العائد االقت�صادي من احلج والعمرة وكيفية ا�ستفادة اململكة منه
 .8التنمية امل�ستدامة
 .9العمالة الدائمة والعمالة املو�سمية باحلج
 .10ت�صريح احلج
 .11جودة اخلدمات املقدمة حلجاج البعثات الر�سمية
 .12حجاج الداخل واخلارج.
 .13احلوكمة
 .14م�ؤ�س�سات الطوافة

203

7)Applied Sciences
7.1 CHEMISTRY

1. Environmental Chemistry
2. Estimate and Separation of Pollutants
3. Analytical Methods
4. Industrial Chemistry
5. Therapeutic Compounds
6. Fertilizer Manufacture
7. Preparation of Anti-corrosion
Compounds
8. Preparation of New Outstanding
Biologically Active Compounds
9. Pharmaceutical chemistry
10. Prepare Catalytic Compounds
11. Fuel Cells
12. Corrosion Inhibitor
13. Active Carbon

7.2 MATH
1. Mathematical Models
2. Simulation
3. Numerical Analysis
4. Functional Analysis
5. Algebra
6. Differential Equation
7. Topology
8. Statistical and Computer Science
9. Engineering Differential-Complex
Analysis
10. Dynamic Systems
11. Fluid Mechanics
12. Mechanics of Solids and Flexibility
Theory
13. Theory of Thermal Flexibility
14. Theory of General Relativity
15. Financial Mathematics

) التخصصات التطبيقية7

: الكيمياء7.1
 الكيمياء البيئية.1
 تقدير وف�صل العنا�صر امللوثة.2
 الطرق التحليلية.3
 الكيمياء ال�صناعية.4
 املركبات العالجية.5
 ت�صنيع الأ�سمدة.6

 حت�ضري مركبات م�ضادة للت�أكل.7
 حت�ضري املركبات اجلديدة ذات الن�شاط.8
البيولوجي املتميز
 الأدوية.9
 حت�ضري مركبات حفزيه.10
 خاليا الوقود.11
 مثبطات الت�آكل.12
 الكربون الن�شط.13
 الرياضيات7.2
 مناذج ريا�ضيه.1
 املحاكاة.2
 التحليل العددي.3
 التحليل الدايل.4
 اجلرب.5
 املعادالت التفا�ضلية.6
 الطوبولوجي.7
 �إح�صاء ريا�ضي وعلوم احلا�سب.8
حتليل مركب- هند�سة تفا�ضلية.9
 الأنظمة الديناميكية.10
 ميكانيكا موائع.11
 ميكانيكا االج�سام ال�صلبة ونظرية املرونة.12
 نظرية املرونة احلرارية.13
 نظرية الن�سبية العامة.14
 ريا�ضيات مالية.15
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16. Differential Equation and Applied
Mathematics
17. Nanotechnology

7.3 PHYSICS
1. Magnetic Field
1. Renewable Energy
2. Nanotechnology
3. Physical Properties of Materials
4. High Energy and Nuclear
5. Medical and Environmental Physics
6. Theoretical Physics
7. Thin Membrane Physics
8. Plasma Physics
9. Optic Physics
10. Physical Properties of Fibers

7.4 BIOLOGY
1. Food Industry
2. Chemical Safety
3. Biosafety and Microbial Safety
4. Vital and Natural Products
5. Synthetic Biology
6. Genome Engineering
7. Nitrogen Use Efficiency
8. Efficiency of Water Use
9. Antioxidants
10. Bio-stress Resistance
11. Biofuels
12. Genetic Origins and Molecular
Characterization
13. Bioinformatics
14. Stem Cells
15. Medicines, Vaccines and Antibiotics
16. Microbiology
17. Bio-safety of Nanomaterials
18. Biodiversity of Saudi Arabia
19. Zoonotic diseases

 معادالت تفا�ضلية وريا�ضيات تطبيقية.16
 تقنية النانو.17
 الفيزياء7.3
 املجال املغناطي�سي.1
 الطاقة املتجددة.2
 تقنية النانو.3
 اخلوا�ص الفيزيائية للمواد.4
 الطاقة العالية والنووية.5
 الفيزياء البيئية والطبية.6
 الفيزياء النظرية.7
 فيزياء الأغ�شية الرقيقة.8
 فيزياء البالزما.9
 فيزياء ال�ضوء.10
 اخلوا�ص الفيزيائية للألياف.11
 األحياء7.4
 ت�صنيع الأغذية.1
 الأمان الكيميائي.2
 الأمان احليوي وامليكروبي.3
 املنتجات احليوية والطبيعية.4
 البيولوجيا الرتكيبية.5
 هند�سة اجلينوم.6
 كفاءة ا�ستخدام النيرتوجني.7
 كفاءة ا�ستخدام املياه.8
 م�ضادات الأك�سدة.9
 مقاومة الإجهاد احليوي.10
 الوقود احليوي.11
 الأ�صول الوراثية والتو�صيف اجلزيئي.12
املعلوماتية احليوية
اخلاليا اجلذعية
الأدوية واللقاحات وامل�ضادات احليوية
علم االحياء الدقيقة
الأمان احليوي للمواد متناهية ال�صغر
التنوع احليوي يف اململكة
ا�ﻷ مرا�ض امل�شرتكة بني ا�ﻹ ن�سان واحليوان

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

8)Medical Specialties
8.1 MEDICAL RESEARCH

1. Chronic Diseases
2. Growth diseases and Progeria
diseases
3. Infectious Diseases
4. Epidemiology and pollutants
5. Cancers
6. Human physiology diseases
7. Diabetes and its complications, causes
and treatment.
8. Allergies and asthma
9. Psychological and neurological
diseases
10. Genetic diseases
11. Mouth and Periodontal(gum)
diseases.
12. Obstetric and Gynecological
diseases, embryology and neonatology
13. Public health, society and
environment
14. Preventive medicine and awareness
15. Medical Education
16. Drugs and clinical trials
17. Drugs and toxins
18. Genetic and environmental risk
factors
19. Cardiovascular diseases
20. Gene therapy
21. Genetic predisposition to common
genentic disease
22. Depression and drug addiction
23. Fertility and Sterility
24. Surgery and Anatomy

) التخصصات الطبية8
 البحوث الطبية8.1
 الأمرا�ض املزمنة.1

 �أمرا�ض النمو وال�شيخوخة املبكرة.2
 الأمرا�ض املعدية.3
 وبائيات وملوثات.4
 �أمرا�ض ال�سرطان.5
 �أمرا�ض وظائف �أع�ضاء الإن�سان.6
 �أ�سبابه وطرق، م�ضاعفاته- مر�ض ال�سكري.7
عالجه
 �أمرا�ض احل�سا�سية والربو.8
 الأمرا�ض النف�سية والع�صبية.9
 الأمرا�ض الوراثية.10
. �أمرا�ض الفم واللثة.11
 �أمرا�ض ن�ساء و�أجنة ومواليد.12
 �صحة عامة وجمتمع وبيئة.13
الطب الوقائي والتوعوي
التعليم الطبي
جتارب �سريرية وعقاقري
�أدوية و�سموم

.14
.15
.16
.17

 عوامل اخلطر اجلينية والبيئية.18
 �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية.19
 العالج اجليني.20
 اال�ستعداد الوراثي للإ�صابة بالأمرا�ض.21
الوراثية امل�شرتكة
 االكتئاب و�إدمان املخدرات.22
 اخل�صوبة والعقم.23
 ت�شريح وجراحة.24
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8.2 PUBLIC HEALTH
1. Infectious diseases
2. Vector control
3. Medical insurance
4. Zoonotic diseases
5. Non-infectious diseases
6. Food safety and hygiene and quality
7. biological and chemical Environmental
pollution
8. biotechnology
9. Indoor and outdoor air quality
10. Health setting
11. information technology in medical
services
12. quality of Healthcare services and
medical practice
13. Healthcare finance and ecanomics
14. Human Resources in Healthcare
15. Healthcare administration
16. Primary and Home healthcare
17. Specialized healthcare delivery
18. Community medicine
19. Occupational and industrial health
20. medical waste management
21. Tele- and E-healthcare &
telemedicine

8.3 ORAL HEALTH
1. Oral Disease Prevention and Health
Promotion.
2. Dental Informatics
3. Oral Systemic Health
4. Biomaterials and Biomechanics
5. Tissue Engineering
6. Cellular and Molecular Sciences
7. Oral-Neuro Science

 الصحة العامة8.2
 الأمرا�ض املعدية.1
 مكافحة النواقل.2
 الت�أمني الطبي.3
. الأمرا�ض امل�شرتكة بني االن�سان واحليوان.4
. الأمرا�ض غري املعدية.5
. �صحة و�سالمة الغذاء واجلودة.6
 التلوث البيئى احليوي والكيميائي.7
 التقنية احليوية.8
 جودة الهواء الداخلي واخلارجي.9
 الإعداد ال�صحي.10
 تقنية املعلومات يف اخلدمات الطبية.11
 جودة خدمات الرعاية ال�صحية واملمار�سات.12
الطبية
 اقت�صاديات ومالية الرعاية ال�صحية.13
 املوارد الب�شرية ال�صحية.14
 �إدارة الرعاية ال�صحية.15
 الرعاية ال�صحية الأولية واملنزلية.16
 تقدمي الرعاية ال�صحية التخ�ص�صية.17
 طب املجتمع.18
 ال�صحة املهنية وال�صناعية.19
 �إدارة النفايات الطبية.20
 الرعاية ال�صحية الإلكرتونية وعن بعد.21
والطب الهاتفي
 طب الفم واالسنان8.3
 الوقاية من الأمرا�ض الفم والأ�سنان وتعزيز.1
.ال�صحة
 معلوماتية الأ�سنان.2
 ال�صحة اجلهازية للفم والأ�سنان.3
 املواد وامليكانيكا احليوية.4
 هند�سة الأن�سجة.5
 العلوم اجلزيئية واخللوية.6
 العلوم الع�صبية للفم والأ�سنان.7

8.4

PHARMACY RESEARCH

1. Drugs to treat cancer
2. Drugs to treat diabetes and obesity
3. New antimicrobials
4. Fast release drug delivery system
5. Quality use of medicines
6. Natural products use
7. Renal impairment
8. Prevalence of pregnancy
complications and modalities of
treatments.

9)Engineering

9.1 MECHANICAL ENGINEERING
1. Advanced Materials
2. Heat treatment
3. Advanced Manufacturing Processes
4. Nano Technology
5. Metrology and Advanced
Measurements
6. Green/Clean Energy
7. Thermal Engineering and Energy
Transformation
8. Energy Management and
Conservation
9. Desalination Technologies
10. Advanced Cooling and Air
Conditioning Systems
11. Automatic Control Systems and
Applications
12. Machine Dynamics and Vibration
13. Bioengineering

9.2 ELECTRICAL ENGINEERING
1. Broadband communication (Fiber
Optics, Mobile Communication

 بحوث الصيدلة8.4
 عقاقري لعالج ال�سرطان.1
 عقاقري لعالج مر�ض ال�سكري وال�سمنة.2
 م�ضادات ميكروبات جديدة.3
 نظام الإفراج ال�سريع عند تناول العقاقري.4
 جودة ا�ستخدام الأدوية.5
 ا�ستخدام املنتجات الطبيعية.6
 �أمرا�ض الكلى املزمنة.7
 انت�شار م�ضاعفات احلمل وطرق العالج.8

) التخصصات الهندسية9

 الهندسة الميكانيكية9.1
 املواد املتقدمة.1
 املعاجلة احلرارية للمواد.2
 �أ�ساليب الت�صنيع احلديثة.3
 تقنية النانو.4
 القيا�سات الدقيقة.5
 الطاقة النظيفة واخل�ضراء.6
 الهند�سة احلرارية وحتويل الطاقة.7
 تر�شيد ا�ستهالك الطاقة.8
 تقنيات حتلية املياه.9

 �أنظمة التربيد وتكييف الهواء املتقدمة.10
 �أنظمة وتطبيقات التحكم الآيل.11
 ديناميكا الآالت واالهتزازات.12
 الهند�سة احليوية.13
 الهندسة الكهربائية9.2
–  ات�صاالت النطاق العري�ض (الألياف الب�صرية.1
)الأجيال احلديثة من االت�صاالت املتنقلة
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2. Circuit design of hybrid and analog
signals
3. Applications of signal and image
processing
4. Applications of communication
networks and computer systems
5. Utilization of Nano technologies in
Optoelectronics
6. Design of high speed integrated and
electronic circuits
7. Applications of control and robotic
systems
8. Applications of modern sensing and
measurement systems
9. Applications of smart grids in power
systems
10. Digital control and protection systems
11. Applications of power electronics in
power systems
12. Renewable energy resources in
electrical networks

9.3 ARCHITECTURAL
ENGINEERING

1. Urban & architectural heritage
conservation.
2. Sustainability applications in
architecture and urban design.
3. Green architecture.
4. Architectural contemporary trends and
their effect on traditional architecture.
5. Slums areas (development methods &
legislations).
6. Sustainability of makkah urban
development.
7. Smart building applications.

 ت�صميم دوائر اال�شارات التماثلية واملختلطة.2
 معاجلة الإ�شارات وال�صور الرقمية وتطبيقها.3
 تطبيقات �شبكة االت�صاالت واحلا�سب الآيل.4
 ا�ستخدام النانو يف الإلكرتونيات ال�ضوئية.5
 ت�صميم الدوائر املتكاملة وااللكرتونية عالية.6
ال�سرعة
 تطبيقات �أنظمة التحكم والروبوت.7
 تطبيقات �أنظمة القيا�س واال�ست�شعار احلديثة.8
 تطبيقات ال�شبكات الذكية يف نظم القوي.9
الكهربية
 الطرق الرقمية للحماية والتحكم يف الأنظمة.10
الكهربية
 تطبيقات الكرتونيات القوي الكهربية.11
 م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة يف ال�شبكات.12
الكهربية
 الهندسة المعمارية9.3
. احلفاظ على الرتاث املعماري والعمراين.1
. اال�ستدامة وتطبيقاتها بالعمارة والعمران.2
. العمارة اخل�ضراء.3
 الإجتاهات املعمارية احلديثة وت�أثريها على.4
.العمارة املحلية
 املناطق الع�شوائية و�أ�ساليب التطوير.5
.والت�شريعات املنظمة
 ا�ستدامة عمليات التنمية العمرانية مبكة.6
.املكرمة
. تطبيقات املباين الذكية.7

8. Nano technology applications in
architectural materials and new building
techniques.
9. Value engineering applications in
architecture.
10. Housing issues in Saudi Arabia.
11. New cities and urban development.
12. Cities visual perception.

9.4 CIVIL ENGINEERING
1. Smart Buildings
2. environment-friendly concrete
3. Development of construction materials
and systems to reduce the cost of
construction projects.
4. Evaluation and monitoring of
construction projects behavior in KSA.
5. Soil treatment – Slopes stability –
Rock collapse.
6. Beach equilibrium and shore
protection structures
7. Planning and design of roads and
public transportation systems in KSA.
8. Integrated management of water
sources.
9. Wastewater treatment and reuse
10. Productivity obstacles in construction
projects implementation.
11. Digital mapping and satellite
navigation and imagery systems
12. Risk of flash floods in KSA.
13. Management of Solid and hazardous
wastes

 املواد والتقنيات احلديثة يف البناء وتكنولوجيا.8
.النانو
. تطبيقات الهند�سة القيمية يف العمارة.9
 ق�ضايا الإ�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية.10
. املدن اجلديدة والتنمية العمرانية.11
. ال�صورة الب�صرية للمدن.12
 الهندسة المدنية9.4
. املباين الذكية.1
. اخلر�سانة �صديقة للبيئة.2
 تطوير مواد و�أنظمة �إن�شائية لتقليل التكلفة يف.3
.امل�شاريع ال�سكنية
 تقييم ومراقبة �سلوك املن�شاءات اخلرا�سانية.4
واملعدنية يف اململكة
 الإنهيارات-  اتزان امليول-  معاجلة الرتبة.5
.ال�صخرية
 �إتزان ال�شواطئ ومن�ش�آت حماية ال�شواطئ.6
 تخطيط وت�صميم الطرق و�أنظمة النقل العام.7
.يف اململكة العربية ال�سعودية
. الإدارة املتكاملة للم�صادر املائية.8
 معاجلة املياه العادمة و�إعادة ا�ستخدامها.9
. معوقات �إنتاجية تنفيذ امل�شاريع.10
 اخلرائط الرقمية ونظم املالحة الف�ضائية.11
. خماطر ال�سيول يف اململكة العربية ال�سعودية.12
 �إدارة النفايات ال�صلبة واخلطرة.13
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10) Computing
10.1 COMPUTER SCIENCE
1. Information security
2. Computer Networks
3. Software Engineering
4. Artificial Inelegance
5. Mobile Computing
6. HPC (High performance computing

10.2 INFORMATION SYSTEMS
1. E-Commerce
2. ERP systems
3. Expert Systems
4. Project planning
5. Information security and crises
management
6. Information systems management
7. Database and data mining
8. Big Data
9. Decision Support Systems
10. Requirements Engineering

10.3 COMPUTER ENGINEERING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Embedded Systems
Electronic circuits design
Digital signal processing
Computer Architecture
Robotics and Control systems
Cryptography and security
Computer Networks

) تخصصات الحاسبات10

 علوم الحاسبات10.1
 �أمن املعلومات.1
 �شبكات احلا�سب.2
 هند�سية الربجميات.3
 الذكاء اال�صطناعي.4
 احلو�سبة املتحركة.5
 احلو�سبة عالية الآداء.6

 نظم المعلومات10.2
 التجارة االلكرتونية.1
 النظم التفاعلية والنمطية.2
 الأنظمة الذكية.3
 تخطيط موارد امل�شاريع.4
 �أمن تقنية املعلومات و�إدارة املخاطر.5
 �إدارة نظم املعلومات.6
 قاعدة البيانات وتعدين البيانات.7
 البيانات ال�ضخمة.8
. نظم دعم اتخاذ القرارات.9
. هند�سة املتطلبات.10
 هندسة الحاسبات10.3
 الأنظمة امل�ضمنة.1
 الإليكرتونيات وت�صميم الدوائر.2
 معاجلة الإ�شارات الرقمية.3
 بناء احلا�سب.4
 التحكم والروبوتات.5
 �أمن احلا�سبات والت�شفري.6
 �شبكات احلا�سب.7

11) Transportation and Crowd
Management

11.1 TRANSPORTATION RESEARCH
1. Mass Transportation
2. Intelligent Mass Transportation
Systems
3. Traffic Studies and Engineering
4. Multi Modal Transportation Stations
5. Road Network Simulation
6. Driver Simulation

11.2 CROWD MANAGEMENT
1. Crowd Data Collection
2. Crowd Simulation
3. Crowd Behavior Analytics
4. Command, Control, Computer and
Communication Intelligence ( C4I ) for
Crowd
5. Image Analytics Application for Crowd
Management
6. Immersive Visualization for Crowd
Dynamics

11.3 INTELLIGENT
TRANSPORTATION SYSTEMS:
1.
2.
3.
4.

Telematics
Connected Vehicles
Traffic measurement systems
Traffic Data Collections

5. V2I and V2V Communication

) النقل وإدارة الحشود11
 أبحاث النقل11.1
 النقل اجلماعي.1
 �أنظمة النقل اجلماعي الذكية.2
الدرا�سات املرورية والهند�سة
حمطات النقل متعدد الأمناط
حماكاة �شبكة الطرق
حماكاة القيادة

.3
.4
.5
.6

 إدارة الحشود11.2
 جمع بيانات احل�شود.1
 حماكاة احل�شود.2
 حتليل �سلوك احل�شود.3
 ا�ستخدام القيادة وال�سيطرة واحلا�سوب.4
) يف �إدارة احل�شودC4I(واالت�صاالت الذكية
 تطبيق حتليالت ال�صور يف �إدارة احل�شود.5
 الت�صور املج�سم لديناميكيات احل�شود.6
: أنظمة النقل الذكية11.3
 نظم املالحة الذكية.1
 املركبات املت�صلة.2
 �أنظمة قيا�س حركة املرور.3
 جمع بيانات حركة املرور.4
 االت�صاالت البينية بني املركبات وبني املركبات.5
والبينية التحتية
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الباحث الرئي�سي

62,800

1

مبد�أ الرتابط على احللقيات الوزنية

2

قيا�س مدى فائدة وجدوى ا�ستخدام اال�سعاف الطبي اجلوي بهيئة الهالل الأحمر احمد علي حممد �شمح
الغامدي
ال�سعودي يف منطقة مكة املكرمة يف عامي 2015/2014م

104,400

3

قيا�س خمرجات تدريب وتدري�س طالب تقنية التخدير جتاه تنبيب الق�صبة الهوائية احمد علي حممد �شمح
الغامدي
احلنجرية بطرق خمتلفة بق�سم التقنية ال�سريرية 2015م

289,400

4

تقييم معارف وخربات العاملني باحلرم املكي ال�شريف حيال ا�ستخدام اال�سعافات احمد علي حممد �شمح
الغامدي
الأولية املبدئية ك�أول م�شاهد ومبا�شر للم�صاب 2015م

347,600

5

درجة حرارة البالغني  :م�ؤ�شر للمملكة العربية ال�سعودية

احمد على احمد خما�ش

امليزانية

احمد عمر احمد بابلغيث 251,200

6

تخليق و ا�ستخدام �سل�سلة من املركبات ذات الن�شاط ال�سطحي اجلديدة كمثبطات
لت�آكل �سبائك ال�صلب امل�ستخدمة فى ال�صناعات املختلفة باململكة العربية ال�سعودية

احمد فوزي �سعد �سيد

239,193

7

�إبتكار جم�سات بيولوجية للر�صد املبكر ملر�ض �سرطان الثدى

احمد فوزي �سعد �سيد

489,910

8

درا�سات يف جرب جوردان االقليدي الرائع

احمد حممد احمد ال
م�سفر الغامدي

105,400

9

الت�أثريات ذات الت�شوية املتقطع على الف�ضاءات املتجان�سة

احمد حممد احمد ال
م�سفر الغامدي

116,600

10

درا�سة مبد�أ عدم اليقني لزمر يل القابلة للحل

احمد حممد احمد ال
م�سفر الغامدي

136,400

11

التحقيق االي�ض يف احللتيت الكيموفار

احمد حممود جوده �سعيد 491,200

12

ت�صميم و ت�شييد و تقييم الفاعلية البيولوجية لبع�ض م�شتقات البريولزينات اجلديدة
كم�ضادات �سرطان حمتمله

احمد حممود جوده �سعيد 450,800

13

 .حتديات الأمن الفكري ومعوقاته

احمد نافع �سليمان املورعي 500,000
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الباحث الرئي�سي

امليزانية

14

معدل انت�شار التهابات اجليوب االنفيه املزمنه و فطريات اجليوب االنفيه التح�س�سيه ا�سامه عبدالرحمن امني
مرغالين
بني افراد ا�سره املر�ضى امل�صابني بالتهابات فطريات اجليوب االنفيه التح�س�سيه

499,900

15

بحث النتائج االكلينيكيه اللتهابات اجليوب الأنفية الفطرية احادي وتنائي اجلانب ا�سامه عبدالرحمن امني
مرغالين
 :الت�أثري على التعامل مع املر�ضى والإر�شاد.

350,000

16

ا�سامه عبدالرحمن امني
العنوان :هل املالب�س التقليدية الوطنيه متثل خطرا النتقال العدوى يف امل�ست�شفيات؟
مرغالين

328,400

17

املوجات العمالقة يف البالزما ذات الكثافة العالية

ا�سامه حممد عبدال�سالم
احمد

89,000

18

احللول املو�ضعية املوجية املنعزلة التامة للفئة امل ُ َع َممة من معادلة �شرودجنر غري ا�سامه حممد عبدال�سالم
احمد
اخلطية

89,000

19

ا�سامه حممد حممد
درا�سات ت�شريحية ومورفومرتية على �أ�سماك املياه العذبة يف اململكة العربية ال�سعودية
�سرحان

498,800

20

الك�شف املبكر عن �إحتمالية اال�صابه ببع�ض ال�سرطانات الناجته عن ا�ستن�شاق ميثيل
ا�سامه حممد حممد
ثالثي بيوتايل الإثري (�إم تي بي �إي) :درا�سات ُجزيئية ،ه�ستوبثولوجية وبيوكيميائية
421,200
�سرحان
على �أن�سجة اجلرذان املختلفة.

21

ت�صنيع بع�ض النظم الع�ضوية-غري الع�ضوية الهجينة اجلديدة فى حجم النانو ا�سماعيل ابراهيم املحمدي
الثقفي
وا�ستخدامها كمج�س ذو ح�سا�سية عالية لتقدير الأفالتوك�سني

22

معنى املفهوم من املنطوق ،لأبي املعايل الهمذاين ،درا�سة وحتقيق

ا�شرف حممود عقلة بني
كنانة

47,900

23

�صفة قراءة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�إقرائه (الكبري) ،و�أهم الأحكام الفقهية ا�شرف حممود عقلة بني
كنانة
املتعلقة بها "درا�سة ا�ستقرائية ت�أ�صيلية فقهية

61,600

42

منتخب املح�صول يف الأ�صول ،للإمام فخر الدين الرازي "درا�سة وحتقيق"

ا�شرف حممود عقلة بني
كنانة

50,900

25

تثبيط الكاينيزات املعتمده علي ال�سايكلني كهدف عالجي هام لعالج الليوكيميا يف ا�شرف
عبدربه
املجتمع ال�سعودي

26

الفعالة القابلة لإعادة الت�شكيل با�ستخدام ناقالت التيارCMOSعنا�صر

نبيل

اقبال احمد خان

عبداهلل

499,800

489,800
499,600
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الباحث الرئي�سي

امليزانية

27

حت�سني �صالبة تقنيات تغذية راجعة باالعتماد على الف�صل بني الوثائق ذات ال�صلة احلوات ال�سا�سي حممد
احلطاب
مبو�ضوع اال�ستعالم و غري ذات ال�صلة به

82,900

28

�إطار ريا�ضي لتوليد �صيغة املبني للمجهول يف اللغة العربية

ال�سعيد ر�ضوان العزب
ال�شني

73,400

29

تقدير حركة الكثبان الرملية جنوب مكة املكرمة وتقييم خماطرها با�ستخدام ال�سيد
ابراهيم
امل�ضاهاة الدقيقة ل�صور الأقمار ال�صناعية

علي

هرما�س

30

�أطل�س ونظام الكرتوين ذكي للخدمات ال�صحية والأمرا�ض يف مكة باململكة العربية ال�سيد
ابراهيم
ال�سعودية

علي

هرما�س

359,400
471,000

31

تطوير اطار عمل تفاعلي مرئي لتدري�س ماده االحياء للطالب ال�صم

ال�سيد ف�ؤاد ح�سن ر�ضوان 182,600

23

اطارعمل يف التعليم االلكرتوين لتدري�س مادة االحياء للطالب ال�صم اعتمادا على
تطبيق فكر ت�صميم االلعاب ()Gamification

ال�سيد ف�ؤاد ح�سن ر�ضوان 383,800

33

حت�ضري و درا�سة خ�صائ�ص ال�سبائك املعدنية املعدة لتخزين الهيدروجني و �إ�ستعمالها املنجي ال�سا�سي عمر
بنمو�س
ك�أقطاب �سالبة يف بطريات النيكل-املعادن الهيدروجنية

498,800

34

خماطر ال�سيولة يف امل�صارف الإ�سالمية� :صياغة منوذج نظري مع تطبيق على اململكة املولدي عمار ح�سني
اجلال�صي
العربية ال�سعودية

121,400

35

�إ�ستخدام تقنيه الروبوت فى حت�سني وظائف اليد فى املر�ضى ال�سعوديني امل�صابني امري عبدالر�ؤف ف�ضل
الفقي
بال�سكتة الدماغية.

460,600

36

�إ�ستعمال نظام تقنية التغذيه الراجعه املعززه ذو التوقيت الفعلى لتح�سني وظائف امري عبدالر�ؤف ف�ضل
الفقي
الذراع فى املر�ضىال�سعوديني امل�صابني بال�سكتة الدماغية.

390,600

37

التحليل الفعال لالنظمة الثالثية التجميعية

امري م�صطفى البقلوطي 445,400

38

اورام وجراحات الغدة الدرقية  -جتربة منطقة مكة

امني زيد حممد العباد
احلرابي

426,850

39

تطبيقات تقنية تكنولوجيا النانو جديدة با�ستخدام �أنابيب الكربون متناهية ال�صغر امين ابو الفتوح جودة
غنيم
لتقدير بع�ض املعادن الثقيلة فى املياه والغذاء والعينات البيولوجية

360,800

40

فعالية اجلبرية الداخلية الناعمة يف تعديل القوام عند الأطفال امل�صابني بال�شلل ايهاب حممد ابو ال�سعود
عبدالكايف
الدماغي

448,600
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الباحث الرئي�سي

لتجميع اجلزيئي الفائق بني الأوليفنات �شديدة التن�شيط مع النيوكليوفيالت  :من با�سم ح�سني م�صطفى
ا�صغر
الأ�سا�سيات اىل التطبيقات يف التحفيز ال�ضوئي

امليزانية
342,210

التفاعالت بني مركبات النيرتوبنزوفيوروك�سان ذات اخل�صائ�ص ال�سوبرالكرتوفيلية
با�سم ح�سني م�صطفى
مع املركبات الفعالة بيولوجيا (الأدوية) العالقة بني الرتكيب البنائي ٬التفاعلية و
234,400
ا�صغر
الن�شاط البيولوجي
�أ�ضطرابات الغدة الدرقية امل�صاحبة للحمل فى الن�ساء ال�سعوديات :الأحتياج لتطوير
مرجعيات لت�شخي�ص وظائف الغدة الدرقية فى مراحل احلمل املختلفة وحتديد دور با�سم عمرو احمد رفعت 495,000
العوامل الغذائية املرتبطة ب�أمرا�ض الغدة فى اململكة

44

تطوير بيئة اختبارية لنمذجه وحماكاة احلركة املروريه يف احليز العمراين ملنطقة با�سم يو�سف حممد علي
الكاظمي
مكة املكرمة

45

تطوير ح�سا�س بيولوجي لتحديد بكرتيا القولون يف الأطعمة و املياة ب�سرعة و بدقة
عالية

ب�سام ح�سني ح�سن م�شاط 483,800

46

منهج جديد با�ستخدام اجلبرية الداخلية الناعمة فى عالج اجلنف املجهول ال�سبب
لدى املراهقيني باململكةالعربية ال�سعودية

تامر حممد عبداهلل �شو�شة 408,200

47

حتقيقات يف �سلوك ارهنيو�س اخلا�صة باللزوجة واخل�صائ�ص احلرارية امل�ستمدة منه جالل النا�صر الهادي
الورفلي
لبع�ض اخلالئط الثنائية لل�سوائل

271,400

48

عزل وتو�صيف جينات البكرتيو�سني وا�ستن�ساخها والتعبري اجليني من �سالالت جمال ابراهيم هريدي
عثمان
حمليه معزولة من اململكة العربية ال�سعودية

499,700

49

تطوير برنامج مكافحة با�ستخدام البيوتكنولوجى ملقاومه �سو�سة النخيل احلمراء

جمال ابراهيم هريدي
عثمان

500,000

50

ان�شاء بنك للجينات وتوثيق الب�صمات الوراثية للنباتات الربية مبكة املكرمة

جمال ابراهيم هريدي
عثمان

500,000

51

خدمات املعلومات يف مكتبة امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعية بجامعة ام القرى جمعان عبدالقادر حمدان
الزهراين
 :درا�سة تقييمية

101,100

52

ترجمة كتاب الثقافة الإ�سالمية – امل�ستوى الثالث

جمعان عبدالقادر حمدان
الزهراين

162,200

53

درا�سة عن اثر برنامج التثقيف ال�صحى على معارف ومواقف وممار�سات متداوىل
الطعام مبدينة مكه املكرمه باماكن تداول الطعام التى حتيط احلرم باململكه العربيه حامد ادميوال اديتوجني
ال�سعوديه

500,000

275,800
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امليزانية

54

معامل منهج ت�أ�صيل االعتدال يف النظام الأ�سا�سي للحكم باململكة العربية ال�سعودية

حامد مده
اجلدعاين

حميدان

55

حامد مده
�أثر القواعد الفقهية يف مواجهة التحديات الأمنية املعا�صرة وتعزيز الوحدة الوطنية
اجلدعاين

حميدان

56

حتليل ال�سال�سل الزمنية للتجارة اخلارجية للمملكة العربية ال�سعودية -1970
2015

حبيب احمد ال�ساير مو�سى 45,000

75

درا�سة ت�أثريات املجاالت املغناطي�سية ذات الرتددات املنخف�ضة على منو البكترييا.

ح�سام �صالح الدين حممد
ابراهيم

58

التعرف و التحقق من �إ�ستخدام �صبغات التكهن املناعية اله�ستوكيميائية لتحديد
�أهداف عالجية فى �أورام ال�سرطان الرخوى الع�ضلى و ال�سرطان الرخوى العظمى و ح�سان ف�ؤاد ح�سن حويت
ال�سرطان الرخوى �إيوجنز

466,815

59

ال�سياحة العاملية لدول جمل�س التعاون اخلليجي :دور املغرتبني واملناخ واجلودة ح�سن بلقا�سم عبا�س
غ�صان
امل�ؤ�س�سية

375,400

60

درا�سة التنوع البيولوجي والتكيف الف�سيولوجي واال�ستفادة االقت�صادية امل�ستدامة ح�سني �ضيف اهلل احمد
املالكي
من النباتات امللحية يف حمافظة القنفذة

259,117

71,100
74,800

499,800

61

ح�صاد (جتميع) الطاقة املوجودة يف املوجات الكهرومغناطي�سية املر�سلة من جميع
االجهزة الال�سلكية

حمزه حممد كوا�ش

113,225

62

قيا�س فاعلية قواعد املعلومات  :درا�ســة تطبيقيـة على جامعة �أم القرى

خالد �سليمان ح�سني
معتوق

104,600

63

جودة خدمات املعلومات يف ظل البيئة االلكرتونية :درا�سة تطبقية على مكتبات خالد �سليمان ح�سني
معتوق
جامعة �أم القرى

85,300

64

ج�سيمات النانو املحملة مب�ضادات ال�سرطان :ال�صياغة ،التو�صيف ،الرتقيم خالد حممود عطا اهلل
ح�سن
بالتكني�سيوم99 -م امل�شع والدرا�سات البيولوجية

497,800

65

خليل

�إ�ستخدام التقنيات احلديثة يف الك�شف عن ملوثات املياه املمر�ضة مثل التك�سوبالزما خليل
ا�سماعيل
والكريبتو�سبورديوم واجليارديا فى املياه ال�سطحية مبنطقة مكة املكرمة

حممد

66

ت�صميم وت�شيد نظائر جديدة للبارازيكوانتل ذات ن�شاط م�ضاد للبلهار�سيا

67

ر�شدي �سعودي حممد
حت�ضري خاليا فوتوفولتية بوليمريية وحت�سني كفاءتها با�ستخدام تكنولوجيا النانو
عو�ض

474,600

رافت طه حممد خملوف 499,800
500,000

219

�إ�سم البحث

220

الباحث الرئي�سي
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68

امل�ؤثرات االيزوميرتية اجلزئية واملعكو�سات العامه على الهلربت موديول

ر�شيد التهامي احلارتي

259,000

69

حت�ضري ودرا�سة تطبيقات فريدة ملركبات ذات ن�شاط �سطحى غري متجان�سة احللقة

رفعت ال�سيد ابراهيم
عبدالفتاح

499,600

70

التحقيق يف الف�ساد يف بلد م�سلم ،حالة اململكة العربية ال�سعودية :ولكن ،من ف�ضلك،
�أي تعريف يفرت�ض �أن ا�ستخدم؟

زكريا بولنوار

99,400

71

جهد (الو�ضع) املرتبط به λ -تو�صيف الالبال�سي اجلرو�سي الكمي وتطبيقاته على �سامي حجازي م�صطفى
التوم
ال

72

تقدير اجلرعة الإ�شعاعية ودرا�سة اجلودة النوعية يف ا�ستخدام الأ�شعة الت�شخي�صية �سعود
اللحياين
يف الطب

احمد

73

تطوير ا�سرتاتيجية فارماكولوجية-ع�صبية جديدة يف عالج ال�صرع :الفينوالت �سعيد �سعيد خما�ش �آل
عبيد الغامدي
الطبيعية

435,800

47

الأثار ما قبل ال�سريرية وال�سريرية للم�سواك يف القرحه القالعيه (قرحه الفم)

�سعيد �سعيد خما�ش �آل
عبيد الغامدي

470,400

75

درا�سة حما�سبية �إدارية �:أثر �إنخفا�ض �أ�سعار النفط على �أداء البنوك

�سلطان عاي�ض �سعد
البقمي

273,400

76

اثراحلوكمة والثقافة التنظيمية علي نظام االف�صاح االلكرتوين وقيم ال�شركات

�سلطان عاي�ض �سعد
البقمي

337,400

77

امل�سئولية االجتماعية و الر�ضاء الوظيفي وعالقتهما باداء امل�ؤ�س�سات  :دليل من �سلطان عاي�ض �سعد
البقمي
�صناعة الفنادق

283,400

78

حل م�شاكل متباينة التغاير العامة با�ستخدام طرق �أمثلية �شاملة مع بع�ض التطبيقات �سيد عطية احمد �سيد

206,100

79

مفكوكات للمت�سل�سالت يف بع�ض الف�ضاءات الزائدية املثقلة مع بع�ض التطبيقات

�سيد عطية احمد �سيد

206,480

80

حول بع�ض نظريات النقطة الثابتة يف الف�ضاءات املرتية ذات القيم املركبة الثنائية
مع التطبيقات

�سيد عطية احمد �سيد

174,600

81

ت�صميم ومنذجة خاليا �شم�سية ع�ضوية هجينة مكونة من جمموعة كبرية من �سيدعبداملعز حممد�سليم
عبدالوحيد �سيد
الأ�سالك متناهية ال�صغر

حميد

136,600
481,600

467,800

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

امليزانية

82

ت�صميم وت�صنيع �شبه مو�صل ع�ضوي يعمل بالتيار بناء على ا�ست�شعار الرطوبة ودرجة �سيدعبداملعز حممد�سليم
عبدالوحيد �سيد
احلرارة

83

اليد اجلراحيه الطبية ذات االح�سا�س ب�إ�ستخدام قفاز ذكي يحتوي على هيكل داخلي
مانع احلركة من الهواء امل�ضغوط

84

ا�ستخدام تقنية اال�ست�شعار بامليل يف حت�سني �أمنوذج امل�شي والتوازن يف الأطفال �شامخ حممد مر�سي
ال�شامي
امل�صابني بالفالج ال�شقىالطوىل

460,600

85

فاعلية زيادة ثبات اجلذع يف حت�سني �أمنوذج امل�شي والتوازن يف الأطفال امل�صابني �شامخ حممد مر�سي
ال�شامي
بال�شلل الدماغي الكنعى

390,600

483,000

�شادي حممد احمد من�شي 401,058

86

مقارنة بني اخلاليا اجلذعية للب الأ�سنان يف الأ�سنان ال�صحيحة و الأ�سنان امل�صابة
بالتهاب اللثة املزمن يف املجتمع ال�سعودي مبكة املكرمة

�شاهد �سعيد �صديقي

495,150

87

حتديد احلم�ض الريبي النووي ال�صغري الو�سيط يف الأمل الفموي الوجهي لدى
املر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض الأ�سنان ولديهم �أمرا�ضا عاما التهابية

�شاهد �سعيد �صديقي

489,200

88

التو�صيف اجليني اجلزيئي والتو�صيف اخللوي مل�ستقبالت الطعم الالذع
 TSA2R38للذكور والإناث (مدخني وغري مدخنني) ل�سكان مكة املكرمة باململكة �شاهد �سعيد �صديقي
العربية ال�سعودية.

477,700

89

طرق عددية �سريعة حلل مكثفات لبو�س �آين�شتاين

�شكري احمد حممد
�شنيتي

154,600

90

اجلوانب الريا�ضية اجلديدة من املوجات العالية الرتدد على �أ�سا�س تقنيات التحليل �شكري احمد حممد
�شنيتي
مع تطبيقات يف جمال ال�صوتيات

192,200

91

�صالحية ا�ستخدام املعادن النادرة بال�شعر والأظافر كم�ؤ�شرات حيوية طويلة املدى يف �صالح احمد كمال الدين
�صالح عبدربه
مر�ضى �سرطان املثانة البولية

439,000

92

جزئيات الفرايت النانونية املثبتة على اجلرافني/بوليمر وتطبيقاتها كمكثفات فائقة �صالح عبداملجيد احمد
�صالح
اجلودة و احلفز ال�ضوئى

499,200

93

حت�ضريمواد �ض�ؤلونية متعددة اخلوا�ص الفيزيائية والتطبيقات ومنتمية اىل عائلة �صالح عبداملجيد احمد
�صالح
ثنائى ورباعي هيدرواندوليزين ال�ض�ؤلونية

500,000

94

حت�ضري املواد ال�ض�ؤلونية غري املنعك�سة حراريا واملنتمية اىل عائلىة الفوجليميد �صالح عبداملجيد احمد
�صالح
ودرا�سة تطبيقاتها على اال�سطح املتحركة

498,800

95

تقدير كميات املياه امل�ستهلكة يف ري الزراعات املختلفة مبنطقة وادي عرنة با�ستخدام �صفوت �صالح الدين احمد
عبده جرب
تقنيات اال�ست�شعار من البعد ،خطوة نحو �إدارة �أف�ضل مل�صادر املياه

484,000
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امليزانية

96

ت�صميم وا�صطناع و التقيم احليوي ملركبات �شبيهة مبركب حم�ض اجللوكوز كمركبات
جديدة وفعالة ملعاجلة فريو�س حمى ال�ضنك

طارق حممد ابو زنيد

499,720

97

ت�صميم و ا�صطناع و الفح�ص احليوي ملركبات متعددت ال�سكريات و معتمدة على �سكر
املانوز لتكون مثبطة بقوة خلاليا ال دي �سي �ساين ملعاجلة حمى ال�ضنك

طارق حممد ابو زنيد

499,860

98

ت�صميم و�إ�صطناع و الفح�ص احليوي ملركبات مثبطة النزميات ال�ساليل تران�س
فرييز كمركبات فريدة و فعالة لعالج ال�سرطان

طارق حممد ابو زنيد

497,560

99

حماكاة وا�ستمثال اخلاليا ال�شم�سية ذات الو�صالت املتعددة واملرتادفة

طارق حممد عبدالقادر
ح�سن

236,700

 100مو�شر درجات احلراره عند االطفال يف ال�سعوديه

عادل عمر �سعيد باحاذق

256,800

ت�أثري التطبيب و الرعاية ال�صحية عن بعد يف حت�سني �أن�شطة احلياة اليومية
101
للأطفال ذوي الإعاقة بال�شلل الدماغي باملنطقة الغربية باململكة العربية ال�سعودية

عادل عمر �سعيد باحاذق

298,600

حت�ضري و درا�سة اخل�صائ�ص الفيزيائية القطاب خاليا الوقود العاملة باللأكا�سيد عادل حممد الها�شمي
102
املدين
ال�صلبة و املطعمة باجلارفني

499,800

 103درا�سة رقمية للتبخر والتكثيف لتح�سني كفاءة حمطات حتلية املياه

عادل حممد عبدالقادر
عابدين

117,000

تقييم الت�أثري الوقائى للكبد لبع�ض الزيوت ال�سعودية املع�صورة على البارد �ضد �سمية
104
الكربون رباعى الكلويد فى الفئران

عادل حممد علي ع�سريي 300,400

التو�صيف اجلزئي ومدى انت�شار اجلينات املقاومة لالمينوجاليكو�سيدات يف البكرتيا عاطف ح�سني م�صطفى
105
ا�صغر
اال�سالبة اجلرام واملعزولة �سريريا مب�ست�شفيات مكة املكرمة

423,600

اخل�صائ�ص الفارماكولوجية لالكا�سيا تورتيلي�س املوجودة يف ال�سعودية وت�أثريها على عبداحلليم �سامل حمزة
106
�صالح �صرييف
اجلهاز الدوري يف اجلرذان.

448,510

عبداحلليم �سامل حمزة
�صالح �صرييف

481,221

منوذج جديد لدرا�سة ت�صورات طالب اجلامعات ال�سعودية وتف�ضيالتهم بهدف عبداخلالق جالل الدين
108
دولة عبد ال�سالم
حتديد عوامل جناح التعلم االلكرتوين

120,620

عبدالرحمن احمد حممد
عثمان

124,000

 107ارتفاع �ضغط الدم وعالقته بانزمي االديبوكني يف الطلبة اجلامعيني

 109نظام مر�شد اكادميي خبري مبني على احلو�سبة ال�سحابية

�إ�سم البحث
 110الطريقة اال�سا�سية متعددة الت�صنيف لت�صنيف لل�صور الطبية املاجمورامية

الباحث الرئي�سي
عبدالرحمن احمد حممد
عثمان

ت�صور مقرتح لتدري�س الرتبية الإ�سالمية يف مراحل التعليم العام باململكة العربية عبدالرحمن
111
حممد املالكي
ال�سعودية يف �ضوء مهارات االت�صال الفعال امل�ستنبطة من القر�آن وال�سنة.

عبداهلل

 211ترجمة كتاب الثقافة الإ�سالمية (امل�ستوى الثاين)

عبدالرحمن
عبداملغني امني

عبدامللك

� 113آلية لنقل بيانات احلالة ال�صحية للمر�ضى با�ستخدام انرتنت اال�شياء

عبدالرحمن
ابراهيم االهدل

غالب

دور اجلامعة يف �إك�ساب ال�شباب مهارات الأمن الفكري درا�سة تطبيقية على جامعة �أم عبدالغني عبداهلل حممد
114
احلمريي احلربي
القرى

امليزانية
68,000
94,402
157,400
347,600
80,400

 115التقريب االف�ضل يف ف�ضاءات دوال اورلكز بوخرن

عبداهلل عو�ض �سعيد
االحمري

122,200

 116حول النقاط البعيدة يف ف�ضاءات اورخلز ميوزياليك

عبداهلل عو�ض �سعيد
االحمري

129,000

مقارنة بني تاثري كري�سيتني وعقار الفوموتدين على قرحة املعدة املت�سببة من جراء
117
عقار االندومثاثني يف ذكور اجلرذان البي�ضاء امل�صابة بداء ال�سكرى

عبداهلل قليل ردة اخل�شي 451,600

ت�أثري االنتقال اجلزئي لعقار الكور�ستني عرب اجللد بوا�سطة املوجات فوق ال�صوتية
 118والكور�ستني املو�ضعي علي التئام اجلروح العميقة يف اجلرزان امل�صابة بداء ال�سكري عبداهلل قليل ردة اخل�شي
 :درا�سة جتريبية
 119التحليل الظاهري واملدد الدموي للع�صب الق�صبي اخللفي و�أهميتهما اجلراحية

482,380

عبداهلل قليل ردة اخل�شي 427,400

توظيف تقنية خاليا الوقود امليكروبية يف الهدم احليوية للملوث الكريو�سني وتوليد عبداهلل
120
ال�شهري
الطاقة املتجددة يف وقت واحد

نا�صر

زهري

430,000

ت�أثري �إ�ستخدام اخلرائط الذهنية على م�ستوى الكتابة :درا�سة حالة لطالب اللغة عبداملجيد الطيب عمر
121
الطيب
الإجنليزية للأغرا�ض اخلا�صة

100,400

�صنع وتو�صيف �شرائح نانوية مطعمة وا�ستخدامها لتطوير جمال الب�صريات عبداملجيد عمر علي
122
طيمومي
وااللكرتونيات

498,800

ت�أثري هرمون امليالتونني و فيتامني د وفيتامني هـ على م�ستويات احلم�ض النووي عبداملنعم احمد يحي
123
القا�سم
الريبوزي الدقيق يف البالزما و الأن�سجة للفئران امل�صابة بال�سكري

398,600

223
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امليزانية
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عبدالنا�صر بدري امني
علي

122,600

حم�ضار
امل�ستودعات الرقمية امل�ؤ�س�ساتية يف اجلامعات العربية :درا�سة جتريبية على جامعة عبدالهادي
125
عبدالقادر عيدرو�س
ام القرى

124,775

 124داللة احلركة يف �شعر اخلليفة العبا�سي املرت�ضي باهلل

منابر احلرم املكى منذ الن�ش�أة حتى نهاية ع�صر امللك عبد العزيز درا�سة تاريخية عدنان حممد
126
احلارثي ال�شريف
ح�ضارية
ا�ستخدام الزجاج احليوى يف ا�صالح العظام :درا�سات ن�سيجية ومناعية على فئران ع�صام
127
االهدل
الألبينو

حامد

فايز
حممد

106,400
327,000

فاعلية مثبطات الت�آكل املبتكرة والقابلة للذوبان فى املاء فى حملول مماثل للخر�سانة عالء الدين علي ال�شافعي
128
حممد
امللوثة بالكلوريد

356,000

�أك�سدة الكحول الإيثلى على اقطاب البالتني املوجهة كهربيا واملعدلة بالق�صدير فى عالء الدين علي ال�شافعي
129
حممد
و�سط حام�ضى

378,600

حت�ضري وتقييم تاثري بوليمر نانو الف�ضة كم�ضاد للميكروبات وا�سع املدى يف النظافة عالء فتحي حممود حممد
130
اجلالب
العامة

110,000

�إختيار وا�ستخال�ص ال�سمات �أتوماتيكياً با�ستخدام التعلم العميق لعد الأ�شخا�ص فى عالءالدين عبداحلكيم
131
حممد علي
ال�صور الثابتة

268,700

ت�صنيف املحتويات املوجودة بال�صور القيا�سية با�ستخدام ال�شبكات الع�صبية عالءالدين عبداحلكيم
132
حممد علي
اال�صطناعية املنزلقة

278,500

درا�سة دور كل من اجلالكتني 1-و اجلالكتني  3-كم�سببات مر�ضية يف ت�صلب
133
ال�شرايني

علي ح�سن حممد امني

303,400

 134درا�سة ت�أثري جزي�أت ثانى اك�سيد التيتانيوم املتناهية ال�صغر على ا�صابة القلب

علي ح�سن حممد امني

397,400

� 135سمارت كون :تعريف ون�شر اال�شياء الذكيه فى ال�شبكه الطوليه

عماد عبدالرزاق �شافعي
فلمبان

500,000

 136نظام حتليل حركة املرور با�ستخدام تقنيات معاجلة الفيديو

عماد عبدالرزاق �شافعي
فلمبان

500,000

 137موبايل �سايرب الأنظمة الفيزيائية لالجليل القادم خلدمات ال�سيارات

عماد عبدالرزاق �شافعي
فلمبان

500,000

�إ�سم البحث
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�أثر ا�ستخدام بع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم االلكرتوين الت�شاركي يف تنمية التح�صيل
عماد حممد عبدالعزيز
 138املعريف ومهارات ت�صميم وانتاج املقررات االلكرتونية لدى عينة من طالب جامعة �أم
96,600
�سمره
القرى وتفكريهم االبتكاري
 139ت�صنيع حوامل ايونات جديدة و �أ�ستخدامها يف التطبيقات التحليلية

عمرو لطفي �صابر حفني 163,200

 140تقنيات حتليلية خمتلفة و جديدة لتقدير بع�ض الناقالت الع�صبية

عمرو لطفي �صابر حفني 102,800

 141تقدير �أيونات الربومات يف عينات مياه ال�شرب ب�أ�ستخدام طرق حتليلية خمتلفة

عمرو لطفي �صابر حفني 106,400

فعالية توعية املر�ضى ب�ش�أن اال�ستخدام ال�سليم لتقنية اال�ستن�شاق بني املر�ضى البالغني
غازي
 142الذين يعانون من �أمرا�ض ال�شعب الهوائية االن�سدادي �أثناء مو�سم احلج والعمرة لعام
باماقو�س
 2015يف مكة املكرمة باململكة العربية ال�سعودية

احمد

عو�ض

48,300

فاعلية ا�ستخدام الويب كوي�ست يف تنمية التفكري الناقد والتح�صيل لدى طالب كلية
143
الرتبية بجامعة �أم القرى

غازي �صالح هليل املطريف 495,000

 144جامع القواعد الفقهية والأ�صولية واملقا�صدية للحج والعمرة

فخر الدين الزبري علي
الزبري

172,800

 145مو�سوعة امل�سائل الفقهية املبنية على القيا�س

فخر الدين الزبري علي
الزبري

172,200

 146الآيات القر�آنية امل�ستدل ىها على القوعد الأ�صولية  -درا�سة ت�أ�صيلية نقدية

فخر الدين الزبري علي
الزبري

142,400

الك�شف عن الر�سائل االلكرتونية املزعجة ا�ستنادا اىل امليزات الن�صية والب�صرية و
147
با�ستخدام مناذج متييزية  /توليدية يف ال�شبكات عالية ال�سرعة

فهد حممد �سعد الدو�سري 492,200

 148دمج كابيال لهند�سة الأنظمة مع موديليكا للمحاكات

فهد حممد �سعد الدو�سري 264,800

درا�سة الرتب الك�سرية لنماذج ماركوف التى تظهر فى حتليل املوثوقية للأنظمة فهيم عبداحلميد عبا�س
149
فراج
القابلة للأ�صالح

60,400

حتليل ال�صالحية واالتاحية النظمة لها معدالت ف�شل وا�صالح �ضبابية با�ستخدام فهيم عبداحلميد عبا�س
150
فراج
ارقام �ضبابية خمتلفة

66,400

225

�إ�سم البحث

226

الباحث الرئي�سي

امليزانية

حت�ضري وتو�صيف �سل�سله من مرتاكبات الفاناديل مع درا�سة مكثفه كم�ضادات للأورام
151
ال�سرطانيه باحلقن جتاه فئران التجارب

فواز احمد عامر �سعد

261,045

حت�ضري وحتديد تركيب بع�ض املرتاكبات الفلزية احادية و ثنائية الأنوية املتجان�سة
152
الن�شطة بيولوجيا مع بع�ض مركبات ال�سلفا لال�ستخدامات العالجيه

فواز احمد عامر �سعد

345,200

 153ك�شف التزوير الرقمي املكاين-الزماين با�ستخدام مناذج متقدمة للتعلم الآيل

في�صل را�ضي مر�ضي
الع�صيمي

500,000

تطوير نظام ذكي لإكمال الفيديوهات الرقمية باالعتماد على تقنية الفهر�سة املبنية في�صل را�ضي مر�ضي
154
الع�صيمي
على املحتوى للمعلومات املرئية

498,400

 155نظام �أمتتة ت�سليل و �إنتاج املوا�شي

في�صل را�ضي مر�ضي
الع�صيمي

500,000

ت�صميم و ت�صنيع و حت�سني كفائة نظام كهروحراري للتربيد و التدفئة با�ستعمال
156
اخلاليا ال�شم�سية

كمال حممد العاي�ش قدري 365,980

 157حو�سبة �سحابية متنقلة للرعاية ال�صحية للمملكة العربية ال�سعودية

ل�ؤي علي عبدالرحمن
طوالبة
ماجد حممد
القثامي العتيبي

فايت

خمطط جديد للإر�سال املتعدد اخلدمات مع دمج البيانات ل�ضمان جودة تقدمي ماجد حممد
951
القثامي العتيبي
اخلدمة واال�ستخدام الأمثل للموارد عرب ال�شبكات الب�صرية ذات تبديل ت�سمية.

فايت

 158طائرة حتكم ذاتيه وتعمل بالطاقه ال�شم�سيه

171,400
466,000
113,602

� 160أنواع خمتلفة من االقطاب املعاجلة لتوليد طاقة نظيفة من خاليا الوقود

متويل عبداهلل حممد عبد
ال�سيد

تدعيم مهارات القرن احلادي والع�شرين لدي طالب الأق�سام العلمية املعلمني بجامعة
161
�أم القري باململكة العربية ال�سعودية

حمرم يحي حممد حممد 100,000

مقرتح لتدعيم القدرات التناف�سية امل�ستدامة لقطاع التعليم العاىل فى اململكة حممد ابراهيم ب�شري
162
حممد بن �سمان
العربية ال�سعودية

233,160

101,000

االعتماد على و�سائل انرتنت الأ�شياء الغرا�ض العالج الطبيعي واللياقة و با�ستخدام
163
احل�سا�سات وخدمات التعلم الأيل

حممد احمد

499,700

التحليل ال�شعوري للمن�شورات العربية متعددة املكونات يف ال�شبكات االجتماعية
164
بادوات البيانات ال�ضخم

حممد احمد

499,900

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

امليزانية

التعيني الكهروكيميائي املتزامن لرتاكيز اجللوكوز و حم�ض اال�سكوربيك علي اقطاب حممد ا�سماعيل حممد
165
عواد
معدلة باج�سام متناهية ال�ضغر

411,600

ت�صميم الكرتود معدل بج�سيمات النانو و مقاوم للت�سمم بالكربيت و مركباته حممد ا�سماعيل حممد
166
عواد
الختزال االك�سجني

464,800

�إنت�شار مقاومة بروتني �سى امل ُ ٌ
ن�شط وعامل خام�سة اليدن يف املنطقة الغربية من
167
اململكة العربية ال�سعودية

حممد اطهر حممد بيدار 500,000

�إ�ستهداف التغيريات اجلينية يف مر�ض �سرطان القولون وامل�ستقيم من خالل درا�سة
التغري اجليني يف م�سار امل�ؤ�شر اخللوي امل�سمى (وينت) متبوعا بتحديد الت�سل�سل
 168اجليني لهذة اجلينات (وب�إ�ستخدام التقنية اجليل اجلديديف هذا املجال) وذلك حممد اطهر حممد بيدار 500,000
لتحديد الأمناط املتغرية اجلديدة وال�شائعة يف املر�ضى ال�سعوديني
�إنت�شار طفرة جني الربوثرومبني (العامل  )2يف املر�ضى الذين يعانون قابلية جتلط
169
مو ٌرثة يف املنطقة الغربية من اململكة العربية ال�سعودية

حممد اطهر حممد بيدار 500,000

 170املخططات بال ثنائيات و بر�أ�س غري حرج وحيد

حممد بقاء علي العاي�ش

تقييم ال�صحة ال�شخ�صية التى لها عالقة باال�صابة البكتريية باال�سهال و�سط تالميذ
171
مدار�س املرحلة االبتدائية مبدينة مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية

حممد بكري حممد عثمان 310,300

(�أثر التطبيق امل�ؤ�س�سي للزكاة يف �إعادة توزيع الدخل  :درا�سة قيا�سية على عدد من حممد بن مهني رم�ضان
172
بن ميمون
الدول الإ�سالمية خالل الفرتة (2013-1990م

36,100

75,000

درا�سة الت�أثري التثبيطي حلم�ض الكافيك فينيثيل ا�سرت على خاليا الثدى ال�سرطانية
173
حتت ت�أثري نق�ص الأك�سجني خارج اجل�سم

حممد ح�سن علي خمتار 457,600

املزمن  Cالإجهاد الت�أك�سدي املتوقع لاللبومني يف املراحل املختلفة للتليف الكبدى
174
فى مر�ضى االلتهاب الكبدى

حممد ح�سن علي خمتار 340,000

 175من�صة حا�سوبية مفتوحة امل�صدر لدعم ابحاث القران

حممد خ�ضر حممد نور

ت�شييد اخ�ضر لو�سائط االدوية غري املتجان�سة احللقة حتت ظروف غري تقليدية:
176
مقرتح ت�شييدى للجزيئات ذات قيمة بيولوجية

حممد ربيع �شعبان جنيدي 193,000

 177لغة قبائل تهامة احلجاز

حممد ردة عطية اهلل
العمري

500,000

297,000

227

228

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي
�سامل

حممد

امليزانية

 178درا�سة احلركة املرورية على �شارع امل�سجد احلرام مبكة املكرمة

حممد
با�ضبعان

 179التحقيق يف �صفات وخوا�ص املركبات النانويه الهجينة واملعززة بالألياف

حممد �شكري ابراهيم
ال�صويف

409,592

 180تقييم اخل�صائ�ص امل�ضاده لاللتهاب املحتمله لدواء

عبدالعزيز
حممد
ا�سماعيل عفيفي

500,000

 181اال�ستفادة من تقنية النانو لتح�سني االداء لعقار الدابوك�ستني

حممد عبدالوهاب �سيد
ابورحاب

489,600

جذور كثريات حدود هرمت املعممة م�صفوفات قاو�س الع�شوائية و طريقة القيا�س
182
املتوازنة

حممد عي�سى �سامل بوعلي 74,400

81,400

ت�شخي�ص الدور الوقائى املتوقع لزيت اكليل اجلبل (الروزمارى) �ضد �إعاقات النمو حممد فوزي رم�ضان
183
ح�سانني
لأجنة ووالئد �أمهات الفئران البي�ضاء امل�صابة بداء ال�سكري

274,654

الإبداع الإداري يف املكتبات اجلامعية ال�سعودية فى �ضوء �آراء العاملني بها :درا�سة حممد حممد ال�سيد
184
النجار
ميدانية

92,700

 185درا�سة حتليلية للمحتوي العمراين لع�شوائيات مكة املكرمة

حممد حممد �شوقي
عبدالعليم ابو ليله

165,400

 186درا�سة تطبيقات علم النانوتكنولوجى فى جمال العمارة

حممد حممد �شوقي
عبدالعليم ابو ليله

141,800

 187م�شكلة الإ�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية بني الإحتياج والإ�ستدامة والهوية

حممد حممد �شوقي
عبدالعليم ابو ليله

172,700

بروفيل احلالة ال�صحية للمعاقني حركيا املمار�سني للأن�شطة الريا�ضية باملنطقة حممد ن�سيم احمد عبداهلل
188
جان
الغربية باململكة العربية ال�سعودية

293,000

احلمل احلراري غري امل�ستقر ذو االنت�شار املزدوج ل�سريان مائع نانوين خالل الطبقة حممود
189
اجلندي
اجلدارية للوح مطاطي م�سامي يتمدد �أو ينكم�ش

�سعد

احمد

147,900

حممود �سيد ب�شندي
خليفة

253,800

التدخني عند مر�ضى ال�سكري يف اململكة العربية ال�سعودية :درا�سة م�سحية عن ن�سبة حممود ع�صام الدين
191
التدخني ودرا�سة �سريرية عن االدوية امل�ستخدمة للم�ساعدة على االقالع عن التدخني يحيى الرجال

495,600

 190حت�ضري بع�ض م�شتقات ال�سلفوناميدات اجلديدة كم�ضادات للأورام ال�سرطانية

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

امليزانية

خواروميات �أ�سا�سات جروبرن التبادلية وكفاءتها مع تنفيذها ب�أنظمة احلا�سوبيات م�صطفى عبد احلميد
192
حممد مهنا
اجلربية و بع�ض التطبيقات

188,800

م�صطفى عبد احلميد
حممد مهنا

185,200

 193بع�ض الإ�شكاليات احلا�سوبية يف املثاليات الإحادية مع بع�ض التطبيقات

معاذ م�صطفى احمد
 194املعاجلة الآلية لأ�سـانيد احلديث النبوي ال�شريف بالإعتماد على اخلوارزميات اجلينية
جنيب

65,400

فاعلية ا�ستخدام الف�صول االفرتا�ضية يف االداء التدري�سي ملتدربي الرتبية العملية نا�صر عبداهلل نا�صر
195
ال�شهراين
وحت�صيل طالبهم

483,000

م�ساهمة اجلينات املرتبطة حلدوث مر�ض التوحد ذات اخلطورة يف الأطفال نا�صر
196
الهواري
ال�سعوديني
 197دور اجلمعيات الأهلية يف متكني املر�أة ال�سعودية

نا�صر
الزهراين

عطية

حامد

عو�ض

�صالح

455,800
90,000

ا�ستخدام تطبيق الت�سل�سل اجليني لتحديد املتغريات الوراثية امل�صاحبة لزيادة خطر نداء م�صطفى حمزة
198
بوقري
اال�صابة بارتفاع �ضغط الدم يف مر�ضى مدينة مكة املكرمة

475,517

درا�سه جينيه وحيويه لأ�ضطراب نق�ص االنتباه وفرط الن�شاط لدى االطفال نداء م�صطفى حمزة
199
بوقري
ال�سعودين

454,573

� 200أالليات ال�ضمنية لت�أثريات امل�سكنه و امل�ضاده لاللتهاب حلبة الربكه

نري �شهزاد متيز

408,200

تطبيق وتقييم فعالية برامج اال�شراف على امل�ضادات احليوية يف منطقة مكة املكرمة هاين �صالح وعظ الدين
201
فيده
باململكة العربية ال�سعودية

201,400

عبدالرحمن
بناء خوارزميه دينامكيه معتمده علي مر�شح كاملان املو�سع لبناء ال�صور املقطعيه وائل
202
عبدالرحمن دعب�س
ملراقبه التدفق متعدد املراحل

318,400

 203ا�ستقرار �أنظمة التبديل يف ف�ضاء هيلرب

وجدي فتحي علي القالل 171,400

 204مقاربة جديدة ال�ستقرارالأنظمة املتجان�سة اخلطية يف التحكم

وجدي فتحي علي القالل 112,000

ت�صميم وحتليل جتاويف نانوية يف البلورات الفوتونية و تطبيقاتها يف معاجلة ال�ضوء وليد بلقا�سم العكرمي
205
بلحاج
و الأجهزة احل�سا�سة

103,600

229

�إ�سم البحث

230

الباحث الرئي�سي

امليزانية

تقنية متقدمة لقيا�س االفراج عن املركبات الن�شطة بيولوجيا امل�ستخرجة من نبات

 206من ف�صيلة التني التابعة لعائلة مرتي�سي يف اجلزيئات البلورية ال�سائلة من مونواولني وليد ح�سن عبداهلل املالكي 498,520
� 207صياغة متناهية ال�صغر لتح�سني االتاحة احليوية لعقار الرالوك�سيفني

وليد ح�سن عبداهلل املالكي 494,600

التاثري الوقائى و العالجى للمادة الفعالة امل�ستخل�صة من الزجنبيل (�شوجول)6-
� 208ضد اعتالل الكلية/القلب الناجت من مر�ض ال�سكري يف فئران التجارب التى تعانى وليد ح�سن عبداهلل املالكي 382,220
من ال�سمنة املفرطة
 209تو�صيف م�ؤثرات نواة جاو�س الكمية و تطبيقاتها

يا�سني عبداهلل ح�سن
الزبيدي

الو�صمة �أو�ساط مقدمي الرعاية الطبية جتاه املتعاي�شني مع فريو�س نق�ص املناعة
210
الب�شري /الأيدز يف م�ست�شفيات مكة املكرمة

يحيى احمد حممد رجاء 180,900

 211حت�ضري وتو�صيف �أنواع جديدة من الزجاج ال�سرياميكي للتطبيقات الطبية

ي�سري
م�صطفى

 212النمذجة احل�سابية املعرفية لت�صنيف املفهوم عند االن�سان

يو�سف عبداحلميد حلمي
جاها

105,550

 213بناء ت�صميم بيزي امثل للتجارب اخلليطية

يو�سف عبداحلميد حلمي
جاها

75,400

 214حتليل منوذج احلم�أة املن�شطة

احمد
م�سملي

ت�صميم وحت�سني كفاءة اخلاليا ال�شم�سية من نوع معدن-عازل�-أ�شباه مو�صالت احمد
512
االحمدي
( )MISباالعتماد على رقائق ال�سيليكون وال�سيليكون جرمانيوم.

حممد

عيد

159,100

ح�سني

عثمان

نائف

حممد

( )n+1يف البعد ذو اال�شتقاق  Filiform Leibnizاال�شتقاقات من النوع احل�سني احمد ابراهيم
216
النا�شري
الثالث من ال�صنف االول جلربات

401,800

69,400
100,000
94,000

 217حت�ضري مركبات طبية بطريقة �صديقة للبيئة با�ستخدام حفازات حم�ضية �صلبة

حامت حممد حممد الط�س 100,000

 218املنهج اللغوي يف بيان اعجاز القران الكرمي

خالد احمد ا�سماعيل
االكوع

ا�ستخدام طرق �صديقة للبيئة فى حت�ضري بع�ض م�شتقات الربمييدين و تعني
219
الن�شاط البيولوجى لها

رباب �شرف عبداهلل ج�سا�س 100,000

60,800

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

الدرا�سات البيووافر لبع�ض العقاقري (امليتفورمني) املوجودة ال�سوق يف اململكة العربية �سعود �سامل عبدالرحيم
220
باوزير
ال�سعودية
نحو ا�سرتاتيجية منهجية ملواجهة ال�سلوكيات اال�ستهالكية اخلاطئة لدى �شباب
221
جامعة �أم القرى
تقنية و اداة برجمية جديدة الكت�شاف حاالت ال�سباق واجلمود الناجتة عن الت�سرب
222
يف دوائر ال�سرعات امل�ستقلة
 223تقييم �سهولة اخلدمة املقدمة يف انظمة النقل بالقطارات لذوي االعاقة الب�صرية

100,000

عامر �سعيد عامر ال�شهري 96,500
عبداهلل عمر حممد باز
علي حممد
ال�شاعري

درا�سة كفاية تقريب دالة الكثافة املركزية الغري متناظرة و املعتمدة على دوال الكثافة فائزة
224
اللحياين
املركزية الن�صف نهائية
حتقيق ت�أثري التو�صيلية الكهربائية على اخلوا�ص الكهرو�ضوئية خلاليا احلالة
225
ال�صلبة الكهرولونية

امليزانية

حممد

ح�سني
�سليم

100,000
99,800
100,000

فهد عبداهلل �شكر الها�شمي 100,000

تعريب و تقنيني مقايي�س اخلربات االيجابية لدي طالب جامعة �أم القري با�ستخدام حممد رزق اهلل رزق اهلل
226
املف�ضلي الزهراين
نظرية اال�ستجابة للمفردة

100,000

حفازات البليديوم كطريقة خ�ضراء لت�صنيع و�سائط االدوية حتت الظروف الغري
227
تقليديه :تقنيات امكانية االزدواج

معتز ها�شم �سليمان مراد 99,950

درا�سه ملحتويات الكيميائيه و الدوائيه الحد النباتات الربيه فى اململكه ه وا�ستغاللها
228
مبا يفيد املجتمع

منال يحيى حممد �سميح 73,600

 229احللول العدديه ملعادلة االنت�شار الك�سريه ف�ضائيا يف الو�سط املركب

هاله احمد ح�سن حجازي 97,200

ازدواجية اخلوارزميات املركبة جلاو�س يف الطائرات من غري طيار واملركبات التحت
230
مائية

و�سام ح�سن �صالح ال�صبان 100,000

فاعلية ا�سرتاتيجية مقرتحة قائمة على ا�ستخدام النماذج الإلكرتونية التفاعلية يف
يحيى
 231تنمية مهارات اجلدل العلمي لدي طالب العلوم والريا�ضيات املعلمني يف جامعة �أم
الزهراين
القرى باململكة العربية ال�سعودية

مزهر

عطية

100,000

 232طرق تقريبية حلل معادلة تكاملية خمتلطة غري خطية

ازهار ر�شاد عبدالرحمن
جان مياة

98,400

التحقق من تلوث املياه اجلوفيه بالعنا�صر الثقيله والرادون وازالتها با�ستخدام
233
بع�ض انواع البوليمرات فى حمافظه الليث باململكه

امل ال�سيد حممد علي

398,000

231

232

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

تقييم املعرفة والوعي و الإجتاه نحو �سرطان عنق الرحم واكت�شافه املبكر بني الن�ساء اينا�س حمدي حممد
234
الفلوجي
يف مكة املكرمة – اململكة العربية ال�سعودية
دور حوكمة القطاع احلكومي يف مكافحة الف�ساد االداري:درا�سة حالة نظام حوكمة اينا�س
235
اخلالدي
القطاع احلكومي يف اململكة العربية ال�سعودية

خلف

حممد

دور �إدارة اجلودة ال�شاملة يف االرتقاء باملناهج الأكادميية من منظور �أع�ضاء هيئة اينا�س
236
اخلالدي
التدري�س يف جامعة ام القرى

خلف

حممد

امليزانية
115,400
5
10

مراجعة ت�صنيفية لأ�صناف نخيل التمر باململكه العربية ال�سعودية با�ستخدم ال�صفات
237
املورفولوجية والبيانات اجلزيئية للثمار والبذور

�إميان احمد كامل قراقي�ش 456,220

 238حت�ضري وتو�صيف مبلمرات اللياف النانوية كمثبطات جديدة للحماية من الت�آكل

بدريه علي حممد �سعيد
العلياين اجلحديل

453,859

�إ�ستدالل لتوزيع بوا�سون-الأ�سي با�ستخدام بيانات الأخطار املتمِ مة اخلا�ضعة للمراقبة تهاين عبدالرحمن �صالح
239
ابو �شال
التتابعية من النوع الثاين حتت منوذج الإجهاد التتابعي

116,600

اال�ستدالل لنموذج احلياة الأ�سي با�ستخدام املراقبة التتابعية من النوع الأول يف حالة تهاين عبدالرحمن �صالح
240
ابو �شال
جتارب احلياة ذات التعجيل اجلزئي متدرج اخلطوات

116,600

امل�ستحلبات املركبة متناهية ال�صغر للنيكوتينميد :حتقيق اجلودة بالت�صميم لفاعلية جيهان فتحي عطية ال�سيد
142
بالطه
اف�ضل �ضد امليكروبات

478,160

تقيم كفاءة كال من املعاجلة ومركبات النانو املخلقة واملعاجلة الكيمائية واالحيائية
242
فى ازاله العنا�صر الثقيلة والكائنات املمر�ضه من مياة ال�صرف

حنان ال�سيد حممد عثمان 311,600

حتليل نوعي للخاليا التنظيمية ;اخلاليا التنظيمية ال�ساذجة (CD4
 )+ CD25++ CD45RA +Tregو اخلاليا التنظيمية الذاكرة حنان حممد عبداملنعم
243
471,188
 ))CD4+CD25+++CD45RA-Tregيف مر�ضى �سرطان الدم احلاد �صغار حممد ح�سن نور
ال�سن
اخلوا�ص الأ�سا�سية و التوافق املركب الزمنى وتطبيقاته فى ت�أمني نقل املعلومات خلود حممد عالء الدين
244
ابو النجا
لنظام فو�ضوي غري خطى مركب جديد

192,800

التحليل واملحاكاة للتوافق الزمنى امل�ؤجل املركب للأنظمة فوق الفو�ضوية املركبة خلود حممد عالء الدين
245
ابو النجا
غري اخلطية ذات البارمرتات غري املعينة

140,600

 246معاجلة و حماكاة عددية لنموذج والأنفلونزا يف ال�صورة الك�سرية

رباب ف�ضل عيدرو�س البار 132,800

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

امليزانية

حت�ضري مركبات ع�ضوية كمنظفات �صناعية لها تطبيقات مميزة كم�ضادات للبكرتيا
247
والفطريات والتخل�ص من العنا�صر امللوثة للمياه والرتبة

رمي كمال جعفر �شاه

346,000

ا�ستخدام اال�شعة الفوق �صوتية و�أ�شعة امليكروويف فى حت�ضري كربون من�شط
248
م�ستخرج من ق�شور بع�ض اخل�ضروات و الفواكه

رمي كمال جعفر �شاه

133,280

ال�سلوك الديناميكي يف �أنوية املجرات الن�شطة  :الرتكيب ال�سلوليتوين و نظرية
249
الفو�ضى

�سميحة علي ح�سني رعد

92,900

عزيزة عطية اهلل زاهر
 250الفكر اللغوي عند ابن فار�س يف كتابه ال�صاحبي يف فقه اللغة و�سنن العرب يف كالمها
ال�شنربي

169,800

عفاف معو�ض عبداملجيد
علي

187,000

بروفيل الثالث ابعاد ل اخل�صائ�ص ال�ضوئية والرتكيبية والهند�سية لاللياف البويل عفاف معو�ض عبداملجيد
252
علي
برولني)) ذات ت�شوة الرقبة

151,300

درا�سة م�سحية للك�شف عن �صعوبات التعلم لدى طالبات ال�صف الأول متو�سط يف عواطف حممود حمدان
352
ال�شديفات
مدينة مكة املكرمة با�ستخدام مقيا�س تقييم �صعوبات التعلم () LDES-R2

101,800

 251درا�سة اخل�صائ�ص ال�ضوئية والرتكيبية للألياف البوملرية احليوية

ت�صميم وحت�ضري والن�شاط البيولوجى مل�شتقات البينزو�سيربون اجلديدة كم�ضادات
254
لل�سرطان

غاده �صالح �صالح م�صارط 500,000

حت�ضري وتو�صيف �صبغات غري متجان�سة احللقة وا�ستخدامها فى املجاالت الطبية
255
وال�صناعية

فاطمة علي حممد علي

166,400

التحلل احليوى لل�صبغات الن�سجية املتبقية فى حمام ال�صباغة با�ستخدام الفطريات
256
والبكرتيا لالعادة ا�ستخدام املياة الناجتة من ال�صباغة مرة اخرى

فاطمة علي حممد علي

177,900

درا�سه مقارنه النتاج الهيدروجني باحلفز ال�ضوئى و احلفز ال�ضوئى ال�صوتى
ليلى �سعيد عبدالرحمن
 257با�ستخدام (مرتاكبات من �صبغات ال�سيانني -ثانى �أك�سيد التيتانيوم) حتت ال�ضوء
244,200
املزروعي
املرئى
� 258شهادة �آباء الكني�سة الن�صرانية على حتريف الكتاب املقد�س

مرمي بنيان باين اللهيبي
احلربي

167,800

 259عائلة معممة لتوزيعات الدالة الهند�سية الزائدة

م�شاعل م�سعود �سعود
ال�صبحي احلربي

270,000

 260توزيع وايبل املتعدد اجلديد مع التطبيقات

م�شاعل م�سعود �سعود
ال�صبحي احلربي

230,000

233

234

�إ�سم البحث
 261خطة املعاينة جمز�ؤة الزمن لتوزيع معكو�س كومارا�سوامي-وايبل

الباحث الرئي�سي

امليزانية

م�شاعل م�سعود �سعود
ال�صبحي احلربي

320,000

حت�ضيري حمفزات ومواد ذات ن�شاط �سطحي نانوية جديدة النتاج البيوديزل من
منال حممد خ�ضريي
 262الزيت امل�ستخدم من قبل و املزنخ مع ا�ستخدام اال�ستيل �سي�ستني كرابط حيوي
447,200
عبداجلليل
للتقليل من لزوجة املنتج وزيادة قوة ف�صلة
ت�صميم وت�شييد بع�ض املركبات ذات الن�شاط ال�صطحي النانونية ال�ستخدامها منال حممد خ�ضريي
263
عبداجلليل
كعقاقري م�ضادة ملر�ض ال�سكري

449,600

ت�صميم وحت�ضري بع�ض املركبات النانويةذات الن�شاط ال�سطحي وا�ستخدامها منال حممد خ�ضريي
264
عبداجلليل
كم�ضادات للأورام ال�سرطانية

448,000

 265الديانة اجلينية وموقف الإ�سالم منها

مها عبدالرحمن احمد نتو 93

حت�ضري وتو�صيف ل�سل�سله مرتاكبات جديده ذات ن�شاط حفزى م�ستخل�صه من ن�شوه حممود املتويل
266
حممد
م�شتقات الثيوكربوهيدرازيد
درا�سات تركيبية وحفزيه وبيولوجية علي بع�ض مرتاكبات العنا�صر الأنتقاليه مع نعيمة
267
ياركندي
بع�ض م�شتقات -2امينوميثيل البنزميدازول

حامد

حممد

170,190
421,050

درا�سة امل�ستخل�صات النانوكيميائيه من ثمر الفونك�س داكتيليفريا وت�أثريها يف نهله عبداحلميد امني
268
حممد ايوب
معاجلة تليف الكبد

384,800

نهله عبداحلميد امني
حممد ايوب

445,400

منطية ا�ستخدام ميكرو احلم�ض الريوبو�سى النووى كعوامل منذره يف املر�ضى نيفني �صالح الدين حممد
270
�سعودي حممد �سعودي
ال�سعوديني امل�صابني بالتهاب املفا�صل الروماتويد

443,038

� 271صياغه منوذج عالقه ارتباط لتقدير الن�شاط اال�شعاعى فى الهواء

هالة عبداملطلب ابراهيم
عمر

236,000

تعزيز جودة احلياة العملية للممر�ضني واملمر�ضات يف مراكز الرعاية ال�صحية االولية
272
مبكة املكرمة

هاله يحيى ال�سيد علي

95,000

ت�أثري تعليمات ار�شادية على معلومات والتزام وممار�سات طالبات كليات التمري�ض
273
والطب جتاه الإ�صابة بالوخز بالإبر بجامعة ام القري

هاله يحيى ال�سيد علي

101,200

 274ت�شييد م�شتقات للثيوهيدنتوين ودرا�سة الن�شاط البيولوجي لها

هبة عبدالهادي حممد
عبدالهادي

448,600

 269مرهم جديد واعد لأمرا�ض التهاب اجللد من بذور اجلزر

�إ�سم البحث

الباحث الرئي�سي

امليزانية

هنادي حممد ح�سني
 275ترجمات معاين �آيات الطالق واخللع يف القر�آن الكرمي درا�سة بغية تف�سريية موازنه
بحريي

167,600

هنادي حممد ح�سني
بحريي

146,000

� 276سردية مكة يف رواية طوق احلمام لرجاء عامل درا�سة نقدية لتعددية الأ�صوات

ت�أثري ال�شروط احلدية النزالق ال�سرعة واحلرارة على تدفق وانتقال احلرارة ملائع
 277مائي يحتوي على ج�سيمات مبقيا�س النانو من مادتي النحا�س والتيتانيوم يف وجود هند خلف مفنت اجلعيد
جمال مغناطي�سي

107,000

هند خلف مفنت اجلعيد

108,500

حول تدفق وانتقال احلرارة لطبقة جداريه للدم املحقون ب�أنابيب النانو الكربونية
278
وتطبيقاتها :الت�أثري امل�ضبوط ل�شرط انزالق ال�سرعة من الرتبة الثانية

�إ�ستخدام مقيا�س �سلوكي لتقييم ومعاجلة االمل يف املر�ضي ذوي احلاالت احلرجة هيام ابراهيم عبداحلميد
279
ع�صفور
الغري قادرين علي التعبري لفظيا

153,700

هيام ابراهيم عبداحلميد
ع�صفور

124,100

معتقدات طالب التمري�ض ال�سعودي و�إ�ستعدادهم لتطبيق ممار�سات التمري�ض هيام ابراهيم عبداحلميد
281
ع�صفور
القائم على الدليل

150,200

 280تنمية مهارات التفكري ال�سريرية لدى طلبة التمري�ض ال�سعودي

 282درا�سة الت�أثري البيولوجي لق�شور بع�ض املوالح علي ذكور الفئران امل�صابة بال�سكر

هيفاء ح�سني علي حجازي 194,400

ّيني
 382من �إ�شكال ّيات ال ّت�أويل يف اخلطاب الد ّ

هيفاء عثمان عبا�س فدا

197,700

 284مواقع البالغة على ّ
ال�شبكة الإلكرتون ّية  -ت�أ�صيل وتقييم

هيفاء عثمان عبا�س فدا

193,200

جمموع امليزانيات

79,513,412

235

236

237

د  .تقرير شامل حول الدعم
والمساندة في تقديم
المقترح بحثي

238

بيان حول برنامج ور�ش العمل املقدمة من خالل وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية يف �أول دورة
تطلقها عمادة البحث العلمي يف الفرتة ما بني 1436/7/8هـ 1436/8/-8هـ
عنوان الور�شة:

مكان انعقادها:

تاريخ انعقادها:

تقدمي:

الفئة امل�ستهدفة:

التعريف عن عمادة
البحث العلمي

العابدية  +الزاهر

االثنني
20/4/14336

د .في�صل عالف
د .عبد اهلل باز
د .با�سم الكاظمي
د .عبد الرحمن
الأهدل

متزامن
�أع�ضاء وع�ضوات هيئة
التدري�س

ور�شة التجريب
املبدئي لنظام املنح
البحثية

الزاهر

الأربعاء
20/5/1436

د .عبد اهلل باز
د .با�سم الكاظمي

املدربات

اللقاء التعريفي
للم�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها

الزاهر

د .في�صل العالف
د .عبد اهلل باز
د .با�سم الكاظمي
د.نعيمة ياركندي
د.هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

عميدة الدرا�سات
اجلامعية،
وكيالت الدرا�سات
العليا  +وكيالت
الكليات  +وكيالت
الأق�سام +مفتوحة
للجميع من ع�ضوات
هيئة التدري�س +
طالبات الدرا�سات
العليا

التعريف باملنح
الداخلية والتدريب
علي �آليات التقدمي
عليها

عمادة البحث العلمي

د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني
د .هنادي كتوعه
د .نوره فاروقي

مدرب ومدربة من
كل كلية من كليات
اجلامعة

امل�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها+كيفية
التقدمي للمنح
الداخلية

مقر العزيزية

الأحد
30/6/1436

يوم الأربعاء
1436-7-3هـ

الأ�سبوع 14
الأربعاء
10/7/1436

د.هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

ع�ضوات هيئة
التدري�س

239

240

امل�سار اال�سرتاتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبراجمها+كيفية
التقدمي للمنح
الداخلية

الزاهر

الأ�سبوع 14
اخلمي�س
11/7/1436

د.نوره فاروقي
د.هنادي كتوعة
د.با�سم الكاظمي
د.علي �أمني

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

ق�سم الكيمياء بكلية
العلوم التطبيقية

يوم الأحد
1436-7-14هـ

د .علي �أمني

من�سوبي ومن�سوبات
الكلية

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

م�سرح معهد
البحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية

يوم الإثنني
1436-7-15هـ

د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني

�أع�ضاء هيئة التدري�س
باجلامعة

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

قاعة جمل�س
الكلية بكلية العلوم
التطبيقية

يوم الأربعاء
1436-7-24هـ

د .علي �أمني

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

الأويل� 11صباحاً:
حما�ضرة عا ّمة
على م�سرح الك ّل ّية
اجلامع ّية
الثانية  2ظهراً:
ور�شة عملٍ دعم ف ّن ّي
مبعمل احلا�سب بك ّل ّية
احلا�سب الآ ّ
يل

التعريف باملنح
الداخلية و�آليات
التقدمي عليها

كلية الطب

مفتوح جلميع
ع�ضوات هيئة
التدري�س

من�سوبي ومن�سوبات
الكلية

يوم الأربعاء
1436--8 2هـ

د .علي �أمني

من�سوبي ومن�سوبات
الكلية

يوم اخلمي�س
1436-8-3هـ

د .حممد خمتار د.
علي �أمني

من�سوبي ومن�سوبات
الكلية

امل�ساندة يف تقدمي
مقرتح بحثي

لأع�ضاء هيئة
التدري�س:
مبنى معهد
البحوث والدرا�سات
اال�ست�شارية – الدور
الأر�ضي
من يوم الأحد /8/6
ع�ضوات هيئة
1436هـ اىل يوم
التدري�س:
الثالثاء /8/8
 يوم الأحد واالثنني1436هـ
يف مبنى هاء معمل .2
 يوم الثالثاء يفقاعة االجتماعات
لعمادة القبول
والت�سجيل يف مبنى د
الدور الثالث.
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د .با�سم الكاظمي
د .علي �أمني
د .ه�شام عرابي
د .هنادي كتوعه
د .نوره فاروقي

ما يفوق اخلم�سني من
من�سوبي اجلامعة

امل�شرف علي الربنامج
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية
د .با�سم الكاظمي

تقرير دورة تدريبية للمدربين ،بكليات الجامعة المختلفة
242

« التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها «

�ضمن �أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات مع الكليات
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم ب�أدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي
بعقد ور�شة عمل حتت عنوان» التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها» يوم الأربعاء املوافق 1436-7-3هـ للمدربني،
واملدربات من �أع�ضاء ،وع�ضوات هيئة التدري�س املتميزين ب�شكل متزامن ،وقد قدم الور�شة يف �شطر الطالب �سعادة وكيل
عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية د .با�سم الكاظمي ،و�سعادة امل�شرف على املنح الداخلية د .علي �أمني ،كما
قدمت الور�شة ل�شطر الطالبات �سعادة امل�شرفة على املنح الداخلية د .هنادي كتوعه ،وت�ضمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن
برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ض
التقدميي لور�شة العمل يرجى االطالع على الرابط التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256
ويف نهاية الور�شة �أجاب �سعادة املحا�ضرين على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�ضرين واحلا�ضرات ،واختتمت الور�شة بحمد اهلل
وال�صالة على ر�سوله الكرمي.
بيانات ور�شة العمل

التقييم

تنظيم:

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

عنوان الور�شة:

التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها

مكان انعقادها:

عمادة البحث العلمي

تاريخ انعقادها:

يوم الأربعاء املوافق 1436-7-3هـ

مقدم الور�شة:

�سعادة /د .با�سم الكاظمي،
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية.
و�سعادة  /د .علي �أمني،
امل�شرف على املنح الداخلية
كما قدمت الور�شة ل�شطر الطالبات �سعادة /د .هنادي
كتوعه امل�شرفة على املنح الداخلية

عدد احل�ضور:

 29من من�سوبي ومن�سوبات اجلامعة

تقرير دورة تدريبية بعمادة البحث العلمي
" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "

�ضمن �أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات مع الكليات
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم ب�أدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها" يوم الأربعاء 1436-7-24هـ وذلك بالتعاون مع ق�سم
الريا�ضيات بكلية العلوم التطبيقية وقد ح�ضر الور�شة جمموعة متميزة من �أع�ضاء ،وع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية ،حيث
نقلت الور�شة ايل فرعي اجلامعة بالعزيزية والزاهر ،وقد قدم الور�شة �سعادة امل�شرف على املنح الداخلية د .علي ح�سن حممد
�أمني ،وت�ضمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب
البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ض التقدميي لور�شة العمل يرجى االطالع على الرابط التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256
		
ويف نهاية الور�شة �أجاب �سعادة املحا�ضر على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�ضرين واحلا�ضرات ،فيما �شكر �سعادة الدكتور يو�سف
جاها رئي�س ق�سم الريا�ضيات �سعادة الدكتور علي ح�سن حممد �أمني على جهوده املبذولة يف الإعداد والتقدمي للور�شة،
واختتم �سعادته الور�شة بحمد اهلل وال�صالة على ر�سوله الكرمي.
بيانات ور�شة العمل

التقييم

تنظيم:

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

عنوان الور�شة:

التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها

مكان انعقادها:

م�سرح معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية

تاريخ انعقادها:

يوم الإثنني 1436-7-15هـ

مقدم الور�شة:

�سعادة الدكتور /علي ح�سن حممد �أمني
امل�شرف على املنح الداخلية

عدد احل�ضور:

 50من من�سوبي اجلامعة
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تقرير دورة تدريبية بكلية العلوم التطبيقية
" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "

�ضمن �أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات مع �ضمن
�أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات مع الكليات
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم ب�أدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها" يوم الأربعاء 1436-7-24هـ وذلك بالتعاون مع ق�سم
الريا�ضيات بكلية العلوم التطبيقية وقد ح�ضر الور�شة جمموعة متميزة من �أع�ضاء ،وع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية ،حيث
نقلت الور�شة ايل فرعي اجلامعة بالعزيزية والزاهر ،وقد قدم الور�شة �سعادة امل�شرف على املنح الداخلية د .علي ح�سن حممد
�أمني ،وت�ضمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب
البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ض التقدميي لور�شة العمل يرجى االطالع على الرابط التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256
		
ويف نهاية الور�شة �أجاب �سعادة املحا�ضر على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�ضرين واحلا�ضرات ،فيما �شكر �سعادة الدكتور يو�سف
جاها رئي�س ق�سم الريا�ضيات �سعادة الدكتور علي ح�سن حممد �أمني على جهوده املبذولة يف الإعداد والتقدمي للور�شة،
واختتم �سعادته الور�شة بحمد اهلل وال�صالة على ر�سوله الكرمي.
بيانات ور�شة العمل

التقييم

تنظيم:

عمادة البحث العلمي وق�سم الريا�ضيات بكلية العلوم التطبيقية

عنوان الور�شة:

التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها

مكان انعقادها:

قاعة جمل�س الكلية بكلية العلوم التطبيقية

تاريخ انعقادها:

يوم الأربعاء 1436-7-24هـ

مقدم الور�شة:

�سعادة الدكتور /علي ح�سن حممد �أمني
امل�شرف على املنح الداخلية

عدد احل�ضور:

 34من من�سوبي ومن�سوبات الكلية

ل للتّعريف ببرنامج المنح ال ّ
داخليّة وآليّات منْحها
تقرير ورشة عم ٍ
في فرع الجامعة بالقنفذة»
« التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها «

العلمي ور�شة عملٍ اليوم الأربعاء � 2شعبان  1436هـ بفرع اجلامعة بالقنفذة يف �سياق ن�شر ثقافة البحث
عقدت عمادة البحث
ّ
العلمي املختلفة ؛ لتنفيذ
�سي ؛ لتعريف �أع�ضاء هيئة ال ّتدري�س ب ُف َر�ص البحث املتاحة للجامعة يف حقول البحث
ّ
العلمي امل� ّؤ�س ّ
ّ
ّ
خطة العمادة اال�سرتاتيجية لإجراء البحوث ال ّنوع ّية ا ّلتي ت�ص ُل اجلامعة باملجتمع على الوجه ا ّلذي يح ّقق مقا�صد اجلامعة
من البحوث العلم ّية ك ّماً ونوعاً  .ت�أتي هذه الور�شة ا�ستجاب ًة لطلب عميد ك ّل ّيتي الهند�سة واحلا�سب الآ ّ
يل بالقنفذة د .يا�سني
ال ُّزبيديّ و�ضمن �أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات
مع الكليات املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم ب�أدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث
العلمي بعقد ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها" وقد ح�ضر الور�شة جمموعة متميزة
من �أع�ضاء ،هيئة التدري�س بالفرع ،حيث متت علي فرتتني:
عامة على م�سرح الك ّل ّية اجلامع ّية
الأويل� 11صباحاً :حما�ضرة ّ
الثانية  2ظهراً :ور�شة عملٍ دعم ف ّن ّي مبعمل احلا�سب بك ّل ّية احلا�سب الآ ّ
يل
 ،وقد قدم الور�شة �سعادة امل�شرف على املنح الداخلية د .علي ح�سن حممد �أمني ،وت�ضمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن
برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ض
التقدميي لور�شة العمل يرجى االطالع على الرابط التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256
ويف نهاية الور�شة �أجاب �سعادة املحا�ضر على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�ضرين واحلا�ضرات ،فيما �شكر �سعادة عميد ك ّل ّيتي
الهند�سة واحلا�سب الآ ّ
يل بالقنفذة د .يا�سني ال ُّزبيديّ � ،سعادة الدكتور علي ح�سن حممد �أمني على جهوده املبذولة يف الإعداد
والتقدمي للور�شة ،واختتم �سعادته الور�شة بحمد اهلل وال�صالة على ر�سوله الكرمي.
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بيانات ور�شة العمل
تنظيم:

عمادة البحث العلمي وك ّل ّيتي الهند�سة واحلا�سب الآ ّ
يل بالقنفذة

عنوان الور�شة:

التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها
عامة على م�سرح الك ّل ّية اجلامع ّية
الأوىل� 11صباحاً :حما�ضرة ّ
الثانية  2ظهراً :ور�شة عملٍ دعم ف ّن ّي مبعمل احلا�سب بك ّل ّية
احلا�سب الآ ّ
يل
يوم الأربعاء 1436--8 2هـ

مكان انعقادها:
تاريخ انعقادها:
مقدم الور�شة:

�سعادة الدكتور /علي ح�سن حممد �أمني
امل�شرف على املنح الداخلية

عدد احل�ضور:

 65من من�سوبي الفرع

التقييم

عامة على م�سرح الك ّل ّية اجلامع ّية
حما�ضرة ّ

ور�شة عملٍ دعم ف ّن ّي مبعمل احلا�سب بك ّل ّية احلا�سب الآ ّ
يل

تقرير دورة تدريبية بكلية الطب
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" التعريف بالمنح الداخلية وآليات التقديم عليها "

�ضمن �أن�شطة عمادة البحث العلمي لن�شر ثقافة الأبحاث العلمية ،و�آلياتها يف اجلامعة ،ومن مبد�أ عقد ال�شراكات مع الكليات
املختلفة؛ لت�شكيل فرق عمل متميزة تقوم ب�أدوار ن�شر ثقافة البحث العلمي يف الكليات؛ فقد قامت عمادة البحث العلمي بعقد
ور�شة عمل حتت عنوان" التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها" يوم اخلمي�س 1436-8-3هـ وذلك بالتعاون مع كلية
الطب وقد ح�ضر الور�شة جمموعة متميزة من �أع�ضاء ،وع�ضوات هيئة التدري�س بالكلية ،وقد قدم الور�شة �سعادة الدكتور/
حممد بن ح�سن خمتار وكيل العمادة لل�ش�ؤون الإدارية ومدير مركز العلوم الطبية و�سعادة امل�شرف على املنح الداخلية د .علي
ح�سن حممد �أمني ،وت�ضمنت ور�شة العمل �شرحا وافياً عن برامج املنح الداخلية بالعمادة وطريقة اعداد املقرتحات البحثية
وتقدميها عرب البوابة الإليكرتونية وللتعرف على العر�ض التقدميي لور�شة العمل يرجى االطالع على الرابط التايل:
http://www.slideshare.net/DSR_UQU/ss-47325256
ويف نهاية الور�شة �أجاب �سعادة املحا�ضر على �أ�سئلة وا�ستف�سارات احلا�ضرين واحلا�ضرات ،فيما �شكر �سعادة الدكتور �سمري
ح�سن حممد نور فطاين وكيل الكلية� ،سعادة الدكتور علي ح�سن حممد �أمني على جهوده املبذولة يف الإعداد والتقدمي
للور�شة ،واختتم �سعادته الور�شة بحمد اهلل وال�صالة على ر�سوله الكرمي.
بيانات ور�شة العمل

التقييم

تنظيم:

عمادة البحث العلمي وكلية الطب

عنوان الور�شة:

التعريف باملنح الداخلية و�آليات التقدمي عليها

مكان انعقادها:

كلية الطب

تاريخ انعقادها:

يوم اخلمي�س 1436-8-3هـ

مقدم الور�شة:

�سعادة الدكتور /حممد بن ح�سن خمتار
وكيل العمادة لل�ش�ؤون الإدارية ومدير مركز العلوم الطبية
�سعادة الدكتور /علي ح�سن حممد �أمني
امل�شرف على املنح الداخلية

عدد احل�ضور:

 31من من�سوبي ومن�سوبات الكلية
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تقرير دورة تدريبية بعمادة البحث العلمي
" المساندة في تقديم مقترح بحثي "

حر�صا من عمادة البحث العلمي على ت�شجيع الباحثني والباحثات لالندماج يف الن�شاط البحثي ب�صوره فعاله وتذليل اي
عقبات للتقدمي على برامج املنح الداخلية للدورة احلالية فقد قامت العمادة بتقدمي خدمة « امل�ساندة يف تقدمي مقرتح بحثي
» لأع�ضاء وع�ضوات هيئة التدري�س ب�شكل متزامن وذلك بتوفري معمل حا�سوبي جمهز ال�ستقبال �أع�ضاء هيئة التدري�س
الراغبني يف ت�سليم مقرتحاتهم البحثية واالجابة على ا�ستف�ساراتهم ب�صورة مبا�شرة.حيث �أن هذه اخلدمة �شملت كل من
لديه ا�ستف�سارات عن �آليات التقدمي وال�شروط واللوائح اخلا�صة بالربامج املقدمة ا�ضافة اىل الباحثني والباحثات الذين
ال تتوفر لديهم حا�سبات �شخ�صيه او لديهم �صعوبة يف التعامل مع االنظمة الإلكرتونية .مت تقدمي اخلدمة لأع�ضاء هيئة
التدري�س :حتت �إ�شراف كل من الدكتور /با�سم الكاظمي
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية و
الدكتور /علي �أمني
امل�شرف على املنح الداخلية و
الدكتور /ه�شام عرابي
المشرف على المنح الخارجية.

ومت تقدمي اخلدمة لع�ضوات هيئة التدري�س :حتت �إ�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 بد�أت العمادة بتوفري هذه اخلدمة ابتداء من يوم الأحد 1436 /8/6هـ اىل يوم الثالثاء 1436 /8 /8هـ من ال�ساعة
� 9صباحاً اىل  4ع�صراً لأع�ضاء هيئة التدري�س ،ومن � 9صباحا اىل  1:30ظهراً لع�ضوات هيئة التدري�س.
املوقع :لأع�ضاء هيئة التدري�س :مبنى معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية – الدور الأر�ضي
ع�ضوات هيئة التدري�س- :يوم الأحد والإثنني يف مبنى هاء معمل .2
 -يوم الثالثاء يف قاعة االجتماعات لعمادة القبول والت�سجيل يف مبنى د الدور الثالث.

بيانات ور�شة العمل
تنظيم:

وكالة عمادة البحث العلمي للمنح وامل�شاريع البحثية

عنوان الور�شة:

امل�ساندة يف تقدمي مقرتح بحثي

مكان انعقادها:

تاريخ انعقادها:

التقييم

لأع�ضاء هيئة التدري�س:
مبنى معهد البحوث والدرا�سات اال�ست�شارية – الدور
الأر�ضي
ع�ضوات هيئة التدري�س:
 يوم الأحد والإثنني يف مبنى هاء معمل .2 يوم الثالثاء يف قاعة االجتماعات لعمادة القبولوالت�سجيل يف مبنى د الدور الثالث.
من يوم الأحد 1436 /8/6هـ اىل يوم الثالثاء /8 /8
1436هـ

مقدم الور�شة:

الدكتور /با�سم الكاظمي
الدكتور /علي �أمني
الدكتور /ه�شام عرابي
الدكتورة /هنادي كتوعه
الدكتورة /نوره فاروقي

عدد احل�ضور:

ما يفوق اخلم�سني من من�سوبي اجلامعة
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هـ  .مشاريع اإلدارة العامة لمنح البحوث
بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
للباحثين والباحثات عام ١٤٣٤
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م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية للباحثني والباحثات عام ١٤٣٤
رقم
امل�شروع

ا�سم الباحث

الباحثون
امل�شاركون

التخ�ص�ص حالة
الدقيق البحث

العنوان العربي
تو�صيف درا�سة
امل�ست�ضدات وامل�ستحثات
املناعية مل�سببات
العدوى املعوية بتقنية
الربوتيومك

�أحياء

م�ساهمة اجلينات
حممد طاهر
نا�صر عطية حممد علي املرتبطة حلدوث مر�ض
�أ ت
التوحد الع�صبي ذات
طيب
حامد
44-34الهوارى نداء م�صطفى اخلطورة يف الأطفال
ال�سعوديني 
حمزة بوقري

طب

درا�سة تطويرية متعلقة
ب�أ�سباب ن�شوء ومعاجلة
مر�ض تكي�س املبي�ضني
يف الفتيات وال�سيدات
ال�سعوديات :ت�أثري
م�ستويات فيتامني
د والآديبوكين�س
والفول�ستاتني والقيمة
العالجية لفيتامني د يف
هذا املر�ض 

طب

عبدالرحمن
�أ ت
ع�صام جميل
�سعد عبداهلل
يحي اليماين
21-34ال�سعيدي

�أ ت
86-34-

�أ�سامة
عدنان
حممد
كن�سارة

با�سم عمرو
�أحمد رفعت
�سلطان �سعيد
حممد بغدادي
عادل جالل
�أحمد ال�شيمي
فرا�س �سلطان
ابراهيم العزة

�أ ت
-34335

عماد
عبدالرزاق
�شافعى
فلمبان

عادل �أجمد
ا�شرف �شيخ

بروتوكالت ذات كفاءه
طاقة عالية لل�شبكات
احل�سا�سة الرائية

احلا�سب
الآيل

م �ص
57-34-

حمدي
حممود
حممد
يو�سف

ابراهيم
عطيت اهلل
عبا�س

املرونة احلرارية ذات
الرتب الك�سرية ملواد
مرنة ذات معامل تو�صيل
حراري متغري 

هند�سة

رو�ضة حممد ت�صميم بوليمرات جديدة
خالد
عكا�شة
للنوربورنني مت�صلة
م �ص
�سليمان
�صالح
مبجموعات كروموفرية
95-34خليل خريو عبداملجيد
و درا�سة خوا�صها
�أحمد
ال�ضوئية

علوم
�أ�سا�س

�أحياء

وراثة

مت
العلوم
التنازل 1594047 1158000
التطبيقية
عنه

جار

ن�ساء ووالدة

جار

علوم و
هند�سة
احلا�سب
الآىل

جار

هند�سة
ميكانيكية

كيمياء

امليزانية
املطلوبة

امليزانية
املعتمدة

الكلية

منجز

جار

1964000 1964000

الطب

العلوم
 1408000 2000000الطبية
التطبيقية

2000000

56000

200000

959300

56000

احلا�سب
الآيل

نوع
امل�شروع

كبري

كبري

كبري

كبري

الهند�سة
و العمارة �صغري
الإ�سالمية

العلوم
154600
التطبيقية

�صغري
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تركي
عبدالكرمي
حبيب اهلل
ع�صام
�صفوت
م �ص
�صالح الدين عبداحلليم
67-34ابراهيم
�أحمد جرب
حممد
عبدالغفار
الب�سطوي�سي

ا�ستخدام التحليالت
اجليومورفولوجية
والرتكيبية
واجليوفيزيائية يف
حتديد �أماكن ذات
االحتمالية العالية
لوجود املياه اجلوفية
مبنطقة وادي ال�سويلة،
�شمال مدينة جدّه.

جيولوجيا

جيولوجيا

جار

191500

معهد
خادم
احلرمني
 151000ال�شريفني �صغري
لأبحاث
احلج
والعمرة

م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لطالب الدرا�سات العليا عام ١٤٣٤
رقم
امل�شروع

ا�سم الباحث

الباحثون
امل�شاركون

العنوان العربي

ر�ؤى ت�شكيلية م�ستحدثة
من البيئة املحلية
وائل زين �شحتة ح�سنى ال�سعودية با�ستخدام
�أ ط
التقنيات الفوتوغرافية
ح�سني
العابدين
19-43
�أحمد النجار (م�شرف) املعا�صرة كمدخل لإثراء
جمال التعبري باللون يف
الرتبية الفنية
ت�صنيع مركبات حلقية
عبد اللطيف غري متجان�سة حمتوية
�أ�سماء �أحمد
على الإندول م�شابهة
حممد
�أ ط
حممد
�صالح الدين ملركب املريدينني و درا�سة
80-43
العريفي
(م�شرف) ن�شاطها البيولوجى �ضد
الأورام ال�سرطانية

�أ�شواق علي
�أ ط
عبدالقادر
261-43
باحارث

حممد
ربيع �شعبان
(م�شرف)

ت�شييد حلقيات غري
متجان�سة احادية و
متكاثفة

التخ�ص�ص التخ�ص�ص حالة
الدقيق البحث
العام

امليزانية
املطلوبة

امليزانية
املعتمدة

الكلية

نوع
امل�شروع

علوم
�إن�سانية

�آداب

منجز

92000

47000

كلية
الرتبية
الفنية

درا�سات

علوم
�أ�سا�س

كيمياء

جار

100000

55000

العلوم
التطبيقية

درا�سات

علوم
�أ�سا�س

كيمياء

جار

100000

59500

العلوم
التطبيقية

درا�سات
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م�شاريع الإدارة العامة ملنح البحوث مبدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية للباحثني والباحثات عام ١٤٣٥
رقم
امل�شروع

ا�سم الباحث

الباحثون
امل�شاركون

العنوان العربي

ت�أثري معاجلة احليوانات
املنوية بدواء يزيد من
حركتها ،على فر�صة
وردة عبداهلل
فواز �أديب
�أ ت-35-
جناح احلمل بالتلقيح
حممد
حممد �إدري�س
57
ال�صناعي ،لدى املر�ضى
الأ�سمري
الذين يعانون من نق�ص
حركة احليوانات املنوية

�أ ت-35-
92

�شريف
�سعيد علي
العرتبي

�أ ت-35-
95

املعز فرح
ال�صغري
مرياوي

املعز فرح
ال�صغري
مرياوي
عبدالبا�سط
زيد �أحمد
عابد
�شريف �سعيد
علي العرتبي
عبدالبا�سط
زيد �أحمد
عابد

نظام ذكي لتق�صي و
حتليل �سلوكيات احل�شود

�إطار لبناء امل�ساحات
الذكية املدركة لل�سياق

�أ�سرتاتيجية عالجية
قبل �سريرية متطورة
ملعاجلة �سرطان املبي�ضني
مبذج خا�صية العالج
�أ ت� -35-أحمد حممد عادل جالل
� 104أحمد ع�شي �أحمد ال�شيمي اجليني املزدوج مع مانع
َت َو ُّلد الأَوعِ يَة الدموية
يف االن�سجة ال�سرطانية:
الأمل بعد الي�أ�س 

التخ�ص�ص التخ�ص�ص حالة امليزانية
الدقيق البحث املطلوبة
العام

طب

احلا�سب
الآيل

احلا�سب
الآيل

طب

ن�ساء ووالدة

جار

علوم و
هند�سة
احلا�سب
الآىل

جار

علوم و
هند�سة
احلا�سب
الآىل

جار

طب �أ�سا�سي

جار

امليزانية
املعتمدة

1203300 1834300

314000

364000

281000

318000

الكلية

الطب

احلا�سب
الآيل
بالليث

احلا�سب
الآيل
بالليث

نوع
امل�شروع

كبري

كبري

كبري

العلوم
 1235000 2000000الطبية كبري
التطبيقية
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�أني�س عبد دائرة الكرتونية مبتكرة
عبدالرحمن املجيد �إبراهيم يف �شريحة �سيليكونية
غالب
�أ ت-35-
لتتبع نقطة الطاقة
العمو�ص
�إبراهيم
130
الق�صوى ()MPPT
أحمد
�
حمزه
االهدل
يف تطبيقات التحويل
حممود غلمان الكهرو�ضوئي للطاقة .

م
�ص-35-
38

�إ�سماعيل
ابراهيم
الثقفي

علوم�أ�سا�س

كيمياء

درا�سات حتليلية وعددية
للتوافق الزمنى الكامل
املركب للأنظمة فوق
خلود حممد
م
عماد الدين
الفو�ضوية غري اخلطية علوم�أ�سا�س
�ص -35-عالء الدين
عليان حممود
املركبة ذات البارمرتات
�أبو النجا
83
الغري معينة وتطبيقاتها
فى تامني نقل املعلومات

ريا�ضيات

جالل النا�صر ت�صنيع وتو�صيف �أك�سيد
الهادي
اجلرافني واملركب
الورفلي
كربايد الأنديوم/اك�سيد علوم�أ�سا�س
حممد خليل اجلرافني للتطبيق يف
اخلاليا ال�شم�سية
الرتك�ستاين

فيزياء

التح�ضري و التو�صيف
الكهربائي للمواد االنود
علوم�أ�سا�س
يف خاليا وقود الأك�سيد
ال�صلبة

فيزياء

م
�ص-35-
86

عبداملجيد
عمر علي
طيمومي

------

حت�ضري مركبات
الفينانرثيدين
وم�شتقاتها ودرا�سة
خوا�صها احليوية �ضد
مر�ض نق�ص املناعة
HIV

هند�سة

هند�سة
كهربائية

املنجي
م
عادل حممد ال�سا�سي عمر
�ص -35-الها�شمي
بنمو�سى
املدين
87
فهد عبد اهلل
�شكر الها�شمي

جار

جار

جار

جار

جار

الهند�سة
 1024000 1384000و العمارة
الإ�سالمية

181000

145200

192000

196000

العلوم
136000
التطبيقية

97700

العلوم
التطبيقية

العلوم
175000
التطبيقية

العلوم
126000
التطبيقية

كبري

�صغري

�صغري

�صغري

�صغري

ماجد
م
�ص -35-عمر �أحمد
 104ال�صيدالين

م
�أمل �أحمد
�ص-35-
عمر
121
العيدرو�س

مدحت
م�صطفى
م�صطفى
هالل

ت�أثري ظاهرة
التكهف على ال�سلوك
الهيدروليكي للت�سرب
من �أنابيب املياه

هند�سة

درا�سة حت�سني املو�صلية
املهدي
عبداحلفيظ احلرارية لنظام تخزين علوم�أ�سا�س
ح�سني فتيتي للطاقة احلرارية الكامنة

�سلوي عبد
تقييم �صحة الفم
ا�سحاق
عبلة عبد املجيد
م
والأ�سنان فى جمموعة
الدهلوي
�ص -35-احلي عرفة
من الأطفال الذين
� 148أبو املعاطي عادل فتحي يعانون من مر�ض الربو
ال�شعبي
�أحمد ح�سني

طب

تقييم حتليل امناط
املتغريات اجلينيه
وحتديد اختالف اطوال
اال�شكال لعامل نخر
الورم �ألفا كعامل خطر
حلدوث و�شدة �إ�صابة
الكلى احلادة يف املر�ضى
ذوي احلاالت احلرجة

طب

�سمري ح�سن
م
�ص -35-حممد نور
فطاين
224

م
�ص-35-
287

مدحت
م�صطفى
م�صطفى
هالل

عبري احمد
حممد
الرفاعي
هالة فوزي
حممد كامل
هبه �سعيد
احمد باقادر
العمودي
ماجد
عمر �أحمد
ال�صيدالين

اخل�صائ�ص
الهيدروديناميكية لثالث
�صفوف من حواجز
حممد �أحمد
حممد نور الأمواج العمودية النافذة
�سيف

هند�سة

هند�سة
مدنية

جار

200000

الهند�سة
 137290و العمارة �صغري
الإ�سالمية

ريا�ضيات

جار

120000

العلوم
التطبيقية

�أ�سنان

طب �أ�سا�سي

هند�سة
مدنية

جار

جار

جار

130000

189730

198300

85000

110000

189370

طب
الأ�سنان

الطب

�صغري

�صغري

�صغري

الهند�سة
 198300و العمارة �صغري
الإ�سالمية
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التخ�ص�ص التخ�ص�ص
الدقيق
العام

رقم
امل�شروع

ا�سم الباحث

الباحثون
امل�شاركون

العنوان العربي

�أ ط-35-
55

رنا علي
كتبي

طه حممد
طه الفوال
(م�شرف)

تقدير جرعة اجللد
للمر�ضى قبل �إجراء
الفحو�صات بالأ�شعة
ال�سينية الت�شخي�صية

علوم�أ�سا�س

�أ ط-35-
225

فاطمة
يقظان
�صالح
اجلابري

�أحمد حممد
الهادي
(م�شرف)

ر�شا �سمري
�أ ط-35-
حممد
248
جملد

يا�سر حممد
عيد ح�سن
(م�شرف)

فيزياء

علوم�أ�سا�س

فيزياء

جار

100000

30000

العلوم
التطبيقية

معايري قيا�سية لإنتاج
�أقم�شة مقاومة لقرح
الفرا�ش 

علوم
�إن�سانية

�آداب

جار

111340

40000

الفنون
والت�صميم درا�سات
الداخلي

فيزياء

درا�سة حت�ضري وتو�صيف
وتطبيقات طبية لبع�ض
علوم�أ�سا�س
املواد املغناطي�سية
النانوية

فيزياء

عبري احمد
�أ ط-35-
عبداهلل
424
احلربي

جار

100000

27000

العلوم
درا�سات
التطبيقية

مركبات بال�ستيكية
مو�صلة قابلة للتحلل
احليوي  :حت�ضري
وتو�صيف وتطبيق

حت�ضري ودرا�سة اخلوا�ص
ر�شدي �سعود
فاطمة
الطيفية والتطبيقات
�أ ط-35-
علوم�أ�سا�س
�أحمد حممد حممد عو�ض
التحفيزية لبع�ض املعادن
252
(م�شرف)
املرحبي
النانوية

رم�ضان على
ح�سن علي
(م�شرف)

حالة
البحث

امليزانية
املطلوبة

امليزانية
املعتمدة

الكلية

نوع
امل�شروع

جار

جار

100000

80000

30000

80000

العلوم
التطبيقية

درا�سات

درا�سات

العلوم
درا�سات
التطبيقية
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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.

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.

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.
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(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

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.

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

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
Researchers
Consultant

Maximum Payment SAR
Principal Investigator

1,200 monthly

Co-investigator

1,000 monthly

From the City

7,000 annually

From another Saudi

14,000 annually

City
Assistants

From abroad

20,000 annually

Master’s holders +

800 monthly

Bachelor holders

600 monthly

Undergraduates

400 monthly

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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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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