وكالة جامعة أم القرى
للدراسات العليا والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي

ل�����وك�����ال�����ة ع������م������ادة ال���ب���ح���ث
ال��ع��ل��م��ي ل���ل���ك���راس���ي ال��ب��ح��ث��ي��ة

 1436هـ

الجزء الثالث

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

ح

2

جامعة �أم القرى  1437 ,هـ
فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية �أثناء الن�شر
جامعة �أم القرى  ,عمادة البحث العلمي
التقرير ال�سنوي لكرا�سي العلمية بجامعة �أم القرى لعام 1436هـ
جامعة �أم القرى  ,عمادة البحث العلمي  -مكة املكرمة 1437 ,هـ
�ص � ,سم
ردمك 978-603-8183-23-6
 -1الكرا�سي العلمية  -2جامعة �أم القرى -3التقارير  ,العنوان
ديوي 1437/10461 378.531
رقم الإيداع 1437 / 10461 :
ردمك978-603-8183-23-6 :

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

3

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

4

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن نايف آل سعود

5

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان آل سعود

6

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل آل سعود

7

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

معالي وﺯير التعليم
الدكتور أحمد بن محمد العيسى

8

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

معالي مدير جامعة أم القرى
الدكتور بكري بن معتوق عساس

9

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

سعادة وكيل جامعة أم القرىللدراسات
العليا والبحث العلمي
الدكتور ثامر بن حمدان الحربي

10

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

سعادة عميد البحث العلمي
بجامعة أم القرى
الدكتور فيصل بن أحمد العالف

11

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية
سعادة الدكتور سهيل بن سالم الحربي

12

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

اإلشراف العام
د���� .س���ه���ي���ل ب������ن ������س�����امل احل����رب����ي
د .ه�����ن�����ادي ب���ن���ت �أح�����م�����د ك��ت��وع��ة

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

مراجعة
د .م��رمي بنت عبد ال��ه��ادي القحطاين

أعضاء لجنة التحرير
د�����.س����ه����ي����ل ب������ن ������س�����امل احل����رب����ي
د.ه�������ن�������ادي ب����ن����ت �أح�����م�����د ك���ت���وع���ة
�أ.ع�������ب�������د اهلل ب������ن ي����ح����ي����ى امل���ن���ي
�أ�.أم�������ي������ره ب����ن����ت ح�������س�ي�ن ال���ي���م���اين
د .ي����ح����ي����ى ب������ن حم����م����د زم����زم����ي
�أ.د.ع����ب����د اهلل ب���ن ح�����س�ين ال�����ش��ري��ف
د�.أجم�������د ب���ن ع��ب��د ال���رح���م���ن م��غ��رب��ي
د�����.ص����ال����ح ب�����ن ع���ب���د اهلل ال���ف���ري���ح
د.ف�����������واز ب�����ن �أح�����م�����د ع����ام����ر ���س��ع��د
د���.س��ل��ي��م��ان ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ج�ستنية
د.ه��������اين ب����ن حم���م���د ع���ث���م���ان امل��ع��ل��م
د.خ�������ال�������د ب������ن ي����و�����س����ف ب�����رق�����اوي
�أ.م�������������������ش���������ع���������ل ال�������������ش������ري������ف
�أ.ي���������������ا����������������س���������������ر احل����������رب����������ي
�أ.رام��������������������ي ب��������ن حم�����م�����د احل��������اج
�أ.ع���������م���������ار ب�������ن م������ه������دي ال�����رمي�����ي
�أ.ع��������اط��������ف ب������ن م�����ه�����دي ال����رمي����ي
�أ.ع��������ب��������دال��������رح��������م��������ن �����ص����دي����ق
�أ.ع���������������زام ب������ن حم�����م�����ود ج��������داوي
�أ.ع����������ب����������د ال�������ع�������زي�������ز ه������������ارون
�أ.ع�������������������ب�������������������داهلل م������ن�������������ص������ور
�أ���������������������.س��������������������امل ب���������ام���������ن���������ذر
�أ.م��������������������راد ب��������ن ج�������م�������ال م��������راد

التصوير
�أ.ع��ث��م��ان ب��ن عبد ال��رح��م��ن حبيب اهلل
14

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

الفهرس
 .1االفتتاحية1......................................................................................................
 .1.1كلمة عميد عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية1..............................................................................................
 .1.2كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية 3..............................................................................................
 .2قالوا عن الكرا�سي4................................................................................................
 .2.1كلمة الدكتور ثامر بن حمدان احلربي وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي 4......................................................
 .2.2كلمة الدكتور في�صل بن �أحمد العالف عميد البحث العلمي4....................................................................................
 .2.3كلمة الدكتور �سهيل بن �سامل احلربي وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية4..........................................................
 .2.4كلمة الدكتور عبدالرحمن بن غالب الأهدل وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات واملراكز البحثية 4.....................................
 .2.5كلمة الأ�ستاذ الدكتور زكي بن �شاكر �صديقي ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية4...................................................
 .2.6كلمة الأ�ستاذ الدكتور عبدالوهاب بن حممد تلم�ساين ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية 5........................................
 .2.7كلمة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حممد حريري ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية 5................................................
 .2.8كلمة الدكتور نداء بن م�صطفى بوقري ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية 5........................................................
 .2.9كلمة الدكتور فريد بن علي الغامدي ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية5...........................................................
 .2.10كلمة الأ�ستاذ عبداهلل بن يحيى م ّني امل�شرف على �إدارة الكرا�سي البحثية 5.....................................................................
 .3وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية6......................................................................
 .3.1ر�ؤية وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية6..............................................................................................
 .3.2ر�سالة وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية 6............................................................................................
 .3.3الأهداف اال�سرتاتيجية لوكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية6........................................................................
 .3.4مهام وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية7..............................................................................................
 .3.5الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى7.............................................................................................................
 .3.6الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية 8..............................................................................
 .3.7من�سوبو وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى 8......................................................................
 .3.7.1وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية8..................................................................................................
 .3.7.2املنظومة الإدارية بوكالة عمادة البحث للكرا�سي البحثية 8....................................................................................
 .3.7.3م�شرفو الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى 9...................................................................................................
� .3.7.4أ�ساتذة الكرا�سي البحثية 10.......................................................................................................................
� .3.7.5أع�ضاء م�شرفني على �أن�شطة ( مقرتح ) الكرا�سي البحثية 11..................................................................................
� .3.7.6إداريو الكرا�سي البحثية 12........................................................................................................................
� .3.7.7أع�ضاء اللجنة الإ�شرافية على الكرا�سي البحثية14.............................................................................................
 .3.7.8الداعمني للكرا�سي البحثية15....................................................................................................................
 .3.8و�سائل االت�صال بوكالة الكرا�سي البحثية16........................................................................................................
15

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .4ملخ�ص عن الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى 17....................................................................
 .4.1ملخ�ص ن�ش�أة الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى17...............................................................................................
 .4.2ملخ�ص منجزات الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى من عام 1432هـ �إىل 1436هـ17............................................................
 .5كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 22..............................................
 .5.1التعريف بكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 22...........................................................
 .5.2تاريخ �إن�شاء كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة23.........................................................
 .5.3ممول كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 23...............................................................
 .5.4امل�شرف على كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 23........................................................
� .5.5أ�ستاذ كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة23................................................................
 .5.6مدة متويل كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 23.........................................................
� .5.7أهمية كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 23...............................................................
 .5.8ر�ؤية كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة23.................................................................
 .5.9ر�سالة كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 24...............................................................
� .5.10أهداف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 24............................................................
 .5.10.1الهدف العام24....................................................................................................................................
 .5.10.2الأهداف الفرعية24..............................................................................................................................
 .5.11منجزات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة25...........................................................
 .5.12الن�شر العلمي لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 27....................................................
 .5.13القوى الب�شرية العاملة يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة 28.......................................
 .5.14اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة29...........................................
 .5.15ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة29..................
 .5.16التو�صيات واملقرتحات لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة29..........................................
 .5.17جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة وكتابتة 30.......................................
 .5.18و�سائل االت�صال بكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة30..................................................
 .6كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 31................................................
 .6.1التعريف بكر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 31..............................................................
 .6.2تاريخ �إن�شاء كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى31............................................................
 .6.3ممول كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 31..................................................................
 .6.4امل�شرف على كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 31...........................................................
� .6.5أ�ستاذ كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى31...................................................................
 .6.6مدة متويل كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 31............................................................
� .6.7أهمية كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 32..................................................................
16

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .6.8ر�ؤية كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى32....................................................................
 .6.9ر�سالة كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 32..................................................................
� .6.10أهداف كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى32................................................................
 .6.11منجزات كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى 33..............................................................
 .6.12الن�شر العلمي لكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي37..........................................................................
 .6.13ميزانية كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي39..................................................................................
 .6.14القوى الب�شرية بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي 39........................................................................
 .6.15امل�شاريع الإ�ضافية التي يقدمها كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي 39.......................................................
 .6.16جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي وكتابته 40.............................................................
 .6.17و�سائل االت�صال بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي40........................................................................
 .7كر�سي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة41......................
 .7.1تعريف بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 41......................................................
 .7.2تاريخ �إن�شاء كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 42..................................................
 .7.3ممول كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة43.........................................................
 .7.4امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة43..................................................
� .7.5أ�ستاذ كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 43.........................................................
 .7.6مدة متويل الكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة43.................................................
� .7.7أهمية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 43........................................................
 .7.8ر�ؤية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة43..........................................................
 .7.9ر�سالة كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 43........................................................
� .7.10أهداف كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 43......................................................
 .7.11منجزات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 44....................................................
 .7.12ميزانية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة46.....................................................
 .7.13القوى الب�شرية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 47...........................................
 .7.14اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 48....................................
 .7.15ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة ب�صفة عامه 48.........
 .7.16جلنة �إعداد تقرير كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة وكتابتة 48................................
 .7.17و�سائل االت�صال بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة 48...........................................
 .8كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني49.............................................................
 .8.1التعريف بكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 49...........................................................................
 .8.2تاريخ �إن�شاء كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني50.........................................................................
 .8.3ممول كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 50...............................................................................
17

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .8.4م�شرف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 50.............................................................................
� .8.5أ�ستاذ كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 50...............................................................................
 .8.6مدة متويل كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني50.........................................................................
� .8.7أهمية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني50...............................................................................
 .8.8ر�ؤية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 51................................................................................
 .8.9ر�سالة كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني51...............................................................................
� .8.10أهداف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 51............................................................................
 .8.10.1الهدف العام للكر�سي 51.........................................................................................................................
 .8.10.2الأهداف الفرعية للكر�سي 51...................................................................................................................
 .8.11منجزات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني51...........................................................................
 .8.12الن�شر العلمي لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني54....................................................................
 .8.13ميزانية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 55...........................................................................
 .8.14القوى الب�شرية يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني56................................................................
 .8.15ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني 56.................................
 .8.16جلنة �إعداد تقرير كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني وكتابتة56.......................................................
 .8.17و�سائل االت�صال بكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني56..................................................................
 .9كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 57......................................................
 .9.1التعريف بكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 57....................................................................
 .9.2تاريخ �إن�شاء كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال57..................................................................
 .9.3ممول كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 57........................................................................
 .9.4امل�شرف على كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال57..................................................................
� .9.5أ�ستاذ كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال57.........................................................................
 .9.6مدة متويل كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 57..................................................................
� .9.7أهمية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 57........................................................................
 .9.8ر�ؤية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال57..........................................................................
 .9.9ر�سالة كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 58........................................................................
� .9.10أهداف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال58......................................................................
 .9.11منجزات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 58....................................................................
 .9.12الن�شر العلمي لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 60.............................................................
 .9.13ميزانية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال60.....................................................................
 .9.14القوى الب�شرية يف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 60.........................................................
 .9.15اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 61....................................................

18

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .9.16جلنة �إعداد وكتابة كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال 61.........................................................
 .9.17و�سائل االت�صال بكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال62............................................................
 .10كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم63..........................................
 .10.1التعريف بكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم63....................................................
 .10.2تاريخ �إن�شاء كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم63..................................................
 .10.3ممول كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 63........................................................
 .10.4امل�شرف على كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 63.................................................
� .10.5أ�ستاذ كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم64.........................................................
 .10.6مدة متويل كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 64..................................................
� .10.7أهمية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم 64.........................................................
.10.8ر�ؤية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم 64...........................................................
.10.9ر�سالة كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم64..........................................................
�.10.10أهداف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 64......................................................
 .10.10.1الهدف العام للكر�سي 64........................................................................................................................
.10.10.2الأهداف الفرعية للكر�سي 65..................................................................................................................
.10.11منجزات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 65....................................................
.10.12ميزانية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم 66.....................................................
.10.13القوى الب�شرية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم 67............................................
.10.14اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم 67.....................................
.10.15ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم67.............
.10.16التو�صيات و املقرتحات يف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم67...................................
.10.17جلنة �إعداد التقرير كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم وكتابته 68................................
 .10.18و�سائل االت�صال بكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم 68............................................
 .11كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69..............................
 .11.1التعريف بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69........................................
 .11.2تاريخ �إن�شاء كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69......................................
 .11.3ممول كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69............................................
 .11.4امل�شرف على كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم69......................................
� .11.5أ�ستاذ كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69.............................................
 .11.6مدة متويل كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 69......................................
� .11.7أهمية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 70............................................
.11.8ر�ؤية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 70..............................................

19

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

.11.9ر�سالة كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم70.............................................
�.11.10أهداف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم70...........................................
11.11منجزات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم70..........................................
.11.12الن�شر العلمي بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 73..................................
.11.13ميزانية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 77.........................................
.11.14القوى الب�شرية يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم77..............................
.11.15خدمة املجتمع يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم 78...............................
�.11.16أعمال م�ستقبلية يف كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم78............................
.11.17جلنة �إعداد تقرير كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل وكتابته78....................................
.11.18و�سائل االت�صال بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم78................................
 .12كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية79..................................................................................
 .12.1التعريف بكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 79.....................................................................................................
 .12.2تاريخ �إن�شاء الكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 79.................................................................................................
 .12.3ممول كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 79.........................................................................................................
 .12.4امل�شرف على كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية79...................................................................................................
� .12.5أ�ستاذ كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية79..........................................................................................................
 .12.6مدة متويل كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 79...................................................................................................
� .12.7أهمية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 80.........................................................................................................
 .12.8ر�ؤية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية80...........................................................................................................
 .12.9ر�سالة كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 80.........................................................................................................
� .12.10أهداف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية80.......................................................................................................
 .12.10.1الهدف العام 80..................................................................................................................................
 .12.10.2الأهداف الفرعية 80............................................................................................................................
 .12.11منجزات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 81.....................................................................................................
 .12.12الظهور الإعالمي لكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية84..........................................................................................
 .12.13الن�شر العلمي لكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 85..............................................................................................
 .12.14ميزانية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية86......................................................................................................
 .12.15القوى الب�شرية يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 87..........................................................................................
 .12.16ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية ب�صفة عامة87..............................................
 .12.17التو�صيات واملقرتحات يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية87...................................................................................
 .12.18جلنة �إعداد تقرير كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية وكتابته 87.................................................................................
 .12.19و�سائل االت�صال بكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية 88............................................................................................

20

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

قائمة الجداول
 1-3الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى7..............................................................................................................
 1-5دورات كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة25.............................................................. .
 2-5ندوات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة25.............................................................. .
 3-5م�ؤمترات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة26............................................................
 4-5حما�ضرات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة26......................................................... .
 5-5الظهور الإعالمي لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة26................................................ .
 6-5الكتب التي ن�شرت والتي حتت الن�شر لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة27.............................
 7-5الأبحاث التي ن�شرت والتي حتت الن�شر لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة27......................... .
 8-5الإ�شراف يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة28..........................................................
 9-5القوى الب�شرية يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة28................................................. .
� 10-5أعمال يف خطة كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة ومل تنفذ29..........................................
 11-5جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة وكتابتة30........................................
 1-6دورات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي33......................................................................................
 2-6ندوات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي33.................................................................................... .
 3-6م�ؤمترات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي34..................................................................................
 4-6حلقات عمل كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي35.............................................................................. .
 5-6حما�ضرات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي35............................................................................... .
 6-6حمالت كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي .و�أن�شطتة 35........................................................................
 7-6طالب الدرا�سات العليا كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي36.................................................................. .
 8-6الظهور الإعالمي لكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي37...................................................................... .
 9-6كتب كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي37........................................................................................
� 10-6أبحاث كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي38....................................................................................
 11-6ميزانية كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي39................................................................................. .
 12-6القوى الب�شرية بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي39.........................................................................
 13-6جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي .وكتابته40.............................................................
 1-7دورات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة44........................................................ .
 2-7حما�ضرات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة45....................................................
 3-7طالب الدرا�سات العليا بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة45......................................
 4-7الظهور الإعالمي لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة45...........................................
 5-7ميزانية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة منذ الإن�شاء46.........................................
 6-7ميزانية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة لعام 1436هـ46........................................ .
21

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 7-7القوى الب�شرية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة47..............................................
 8-7اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة48.......................................
 9-7جلنة �إعداد تقرير كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة و كتابتة48................................. .
 1-8دورات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني51............................................................................... .
 2-8حلقات نقا�ش كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني52....................................................................... .
 3-8حما�ضرات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني52...........................................................................
 4-8الأن�شطة امليدانية لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني52................................................................. .
 5-8طالب الدرا�سات العليا لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني53.............................................................
 6-8الظهور الإعالمي لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني54..................................................................
 7-8الكتب املن�شورة يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني54....................................................................
 8-8املطويات املن�شورة يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني54.................................................................
 9-8اتفاقيات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني55............................................................................ .
 10-8ميزانية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني لعام 1433و 1434هـ55.......................................................
 11-8ميزانية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني لعام 1435هـ55...............................................................
 12-8القوى الب�شرية يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني56................................................................ .
 13-8جلنة �إعداد تقرير كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني وكتابته56....................................................... .
 1-9ال�شركات الطالبية التي مت �إن�شائها يف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال58..................................... .
 2-9ور�ش عمل كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال59.................................................................... .
 3-9م�ؤمترات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال59..................................................................... .
 4-9الظهور الإعالمي لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال59.......................................................... .
 5-9براءات الإخرتاع لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال60............................................................ .
 6-9ميزانية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال60........................................................................
 7-9م�صروفات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال60.....................................................................
 8-9القوى الب�شرية لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال60............................................................. .
� 9-9أعمال مل تكن يف خطة لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال ومت تنفيذها61........................................
 10-9جلنة �إعداد وكتابة تقرير كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال61...................................................
 1-10م�ؤمترات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم65.................................................... .
 2-10حلقات عمل كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم66................................................. .
 3-10الأن�شطة امليدانية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم66...........................................
 4-10الظهور الإعالمي لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم66........................................... .
 5-10ميزانية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم منذ الإن�شاء66......................................... .
 6-10ميزانية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم لعام 1436هـ66.........................................
 7-10القوى الب�شرية يف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم67.......................................... .
22

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

� 8-10أعمال يف اخلطة ال�سنوية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم ومل تنفذ67........................
 9-10جلنة �إعداد تقرير كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون و امل�ستقيم و كتابته68................................ .
 1-11دورات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم70.............................................
 2-11م�ؤمترات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم71.........................................
 3-11حلقات عمل كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم71......................................
 4-11حما�ضرات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم72...................................... .
 5-11الأن�شطة امليدانية لكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم72............................. .
 6-11الظهور الإعالمي لكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم73............................. .
 7-11كتب كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم73............................................. .
� 8-11أبحاث كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم74............................................
 9-11الأبحاث التي �أجنزت يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم76.........................
 10-11الإ�شراف يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم76.....................................
 11-11جوائز كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم77...........................................
 12-11ميزانية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم77.........................................
 13-11ميزانية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم لعام 1436هـ77...........................
 14-11القوى الب�شرية يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم77............................ .
 15-11جلنة �إعداد تقرير كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم وكتابة78......................
 1-12دورات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية81........................................................................................................ .
 2-12ندوات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية81........................................................................................................ .
 3-12م�ؤمترات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية82......................................................................................................
 4-12حلقات عمل كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية82...................................................................................................
 5-12حما�ضرات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية83................................................................................................... .
 6-12طالب الدرا�سات العليا يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية84....................................................................................
 7-12الظهور الإعالمي كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية84........................................................................................... .
� 8-12أبحاث كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية85.........................................................................................................
 9-12ميزانية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية منذ الإن�شاء86........................................................................................ .
 10-12م�صروفات و عوائد كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية86........................................................................................ .
 11-12ميزانية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية لعام 1435هـ86........................................................................................
 12-12القوى الب�شرية يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية87......................................................................................... .

23

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

قائمة الرسومات التوضيحية
 1-3مهام وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية..............................................................................................
 2-3الهيكل التنظيمي لوكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى8......................................................... .
 1-4الربنامج الزمني لن�ش�أة الكرا�سي البحثية17........................................................................................................
 2-4منجزات كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة17........................................................... .
 3-4منجزات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي18.................................................................................. .
 4-4منجزات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة18..................................................... .
 5-4منجزات كر�سي معايل �أ .د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني19.............................................................................
 6-4منجزات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال19.......................................................................
 7-4منجزات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون و امل�ستقيم20....................................................... .
 8-4منجزات كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل و الروماتيزوم20....................................... .
 9-4منجزات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية21.........................................................................................................

24

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .1االفتتاحية
25

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .1االفتتاحية
 1. 1كلمة عميد عمادة البحث العلمي للكرا�سي
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...
يعد البحث العلمي مرتكزاً �أ�سا�سياً للنهو�ض باالقت�صاد وال�صناعة والتجارة وبالتايل فهو يحقق تطلعات القيادة الر�شيدة يف بالدنا لبناء �إقت�صاد املعرفة
وجمتمعها وامل�ساهمة يف تنوع م�صادر الدخل �إ�ضاف ًة �إىل الرثوات الطبيعية .ويبدو وا�ضحاً االهتمام والدعم املتزايد حلكومة خادم احلرمني ال�شريفني يف
ذلك �إمياناً منها ب�أهمية �إثراء العلوم وتطويرها ،وتوطني التقنيات وتطويرها وت�شخي�ص امل�شاكل و�إح�صائها وفهمها وتقدمي تو�صيات لعالجها.
ويف خطوة جت�سد �إ�سهام قطاع املال والأعمال والتجارة وال�صناعة وامل�ؤ�س�سات غري الربحية يف تطوير حركة العلم والعلوم والبحث وتطبيقاتها ،ومواكب ًة
لتزايد الدعم احلكومي يف هذا اجلانب ،ت�أ�س�ست برامج الكرا�سي البحثية ب�شراكة مع اجلامعات يف تخ�ص�صات متنوعة.ويرتكز جناح خمرجات هذه ال�شراكات
وا�ستمرارية عطائها على مرونة القواعد املنظمة وكفاءة �آليات العمل التي تو�ضح مهام �أ�صحاب العالقة يف �أداء مهامهم وهم:
 )1اجلامعة وميثلها (اللجنة الإ�شرافية ،عمادة البحث العلمي �أو اجلهة امل�شرفة ،امل�شرف على الكر�سي ،الأ�ستاذ امل�ست�شار للكر�سي ،اللجنة التوجيهية للكر�سي
العلمي ،بيئة العمل احلا�ضنة).
 )2اجلهة املمولة� :إنّ النظرة اال�سرتاتيجية التي ت�أمل جامعة �أم القرى حتقيقها من خالل برامج الكرا�سي البحثية تتمثل يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
وتعزيز �شراكة اجلامعة مع قطاعات املجتمع �أ�سو ًة باجلامعات العاملية املرموقة .وذلك عن طريق اال�ستفادة من املوارد املالية للممولني لدعم م�شاريع بحثية
وعلمية قائمة و واعدة حتتاج �إليها اململكة لتحقيق التنمية الوطنية ومعاجلة م�شاكل قطاعات املجتمع ال�صحية واالقت�صادية والتقنية واالجتماعية وغريها،
وامل�ساهمة يف تبوء اجلامعة مكانة عاملية متميزة يف العلوم والتقنية واالبتكار .
�إن التحول اال�سرتاتيجي لعمل الكرا�سي من كونها كرا�سي علمية �إىل كرا�سي بحثية هو تغيري يف ال�صورة النمطية للكرا�سي البحثية ،بحيث تكون الكرا�سي
البحثية امتداداً لن�شاط بحثي قائم بت�سل�سل تاريخي للإجناز املعريف وا�ضح وملمو�س وقابل للقيا�س ومناف�س يف تخ�ص�صات واع��دة حتددها احلاجة �أو
اال�سرتاتيجية الوطنية �أو �أهداف اجلامعة و املجتمع .و من �أجل حتقيق هذا التحول انتقلت �إدارة الكرا�سي البحثية من معهد البحوث والدرا�سات الإ�ست�شارية
�إىل عمادة البحث العلمي لتكون اجلهة الإ�شرافية على متابعة تنفيذ �أعمال الكرا�سي البحثية مالياً و�إدارياً وفنياً.
ويعكف فريق العمل يف عمادة البحث العلمي على مراجعة القواعد املنظمة لأعمال الكرا�سي البحثية وحتديثها وم�ؤ�شرات الأداء بهدف تعزيز نظم و�آليات
العمل البحثي وتنميته وتطويره ورفع كفاءة الأداء وروح الإنتاجية والتناف�سية يف جامعة �أم القرى وحتقيق مفهوم ال�شراكة ور�ضى ال�شركاء واملمولني.
�إن ال�سمعة الطيبة جلامعة �أم القرى ومكانتها املرموقة وتنوع التخ�ص�صات فيها واحت�ضانها لكفاءات علمية متميزة والبيئة البحثية امل�ساندة واملوروث
العلمي املرتاكم لديها كونها نواة التعليم اجلامعي يف اململكة العربية ال�سعودية منذ ت�أ�سي�س �أول كلياتها عام 1369هـ ،يجعلها جاذبة للممولني لدعم الكرا�سي
البحثية ،ف�صدى الدعم فيها رمبا يفوق دعم �أي بحث يف �أي جامعة �أخرى لأنها تقع يف مكة املكرمة مهبط الوحي وقبلة امل�سلمني.
و �إنه ملن دواعي �سرورنا وامتناننا �أن نقدم يف هذه ال�صفحات تقريراً حمايداً عن �أن�شطة الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى و�إجنازاتها التزاماً باملهام املناطة
بنا .متمنني �أن تكون هذه ال�صفحات وثيقة تعك�س جهود �أ�صحاب ال�سعادة م�شريف الكرا�سي البحثية والأ�ساتذة و وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
ومن�سوبي العمادة وكال ًء و وكيالت ومديرين وموظفني وعاملني.
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 و�سعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية الدكتور �سهيل بن �سامل احلربي و�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء اللجنة
الإ�شرافية للكرا�سي البحثية .كما �أتوجه بال�شكر اجلزيل لأ�صحاب ال�سعادة :املمولني ،الذين بذلوا الوقت واجلهد واملال يف �سبيل رقي العلم والبحث العلمي
يف بالدنا الغالية فجزاهم اهلل خري اجلزاء وبارك عملهم وجعله يف ميزان ح�سناتهم.
عميد عمادة البحث العلمي

د .فيصل بن أحمد العالف
�أ�ستاذ الوراثة والطب اجلزيئي امل�شارك
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 2. 1كلمة وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
ب�سم اهلل ،واحلمد هلل ،و ال�صالة و ال�سالم على �أ�شرف خلق اهلل� ،سيدنا و نبينا حممد ،و على �آله و �صحبه ومن والأه� .أما بعد .
فقد �سعدت بان�ضمامي م�ؤخراً �إىل كوكبة القيادة يف عمادة البحث العلمي ،وكي ً
ال 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.
وقد ن�ش�أت الكرا�سي البحثية رافداً علمياً بحثياً يخدم املجتمع  ،وميد ج�سور التوا�صل بني اجلامعة واملجتمع ،ويخرج اجلامعة من حدود �أ�سوارها
�إىل �آفاق علمية �أرحب ،لت�سهم يف حل م�شكالت جمتمعية وطبية و�إن�سانية.
وكانت 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 نْ
البي.
ّ
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�سانية.
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 الإج��راءات كافة وتي�سريها ،الإداري��ة منها و املالية لل�سادة
امل�شرفني على الكرا�سي البحثية  ،وامل�ساهمة يف حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لعمادة البحث العلمي ،و التي من بينها حتكيم اخلطط ال�سنوية
للكرا�سي البحثية ،و و�ضع معايري و م�ؤ�شرات لتقييم �إجن��ازات الكرا�سي البحثية ،و الإ�شراف على �إع��داد تقارير دوري��ة ن�صف �سنوية للكرا�سي
البحثية كافةُ ،تظهر مقدار ما �أجنز بكل �شفافية و و�ضوح.
وختاماً �أ�س�أل اهلل العلي القدير �أن يوفقني و �إخواين الزمالء من�سوبي العمادة يف خدمة طلبة العلم و العلماء �إنه �سميع جميب.

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية

سعادة الدكتور سهيل بن سالم الحربي
�أ�ستاذ املناهج وطرق التدري�س امل�شارك
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 .2قالوا عن الكراسي
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 .2قالوا عن الكراسي
 1. 2كلمة الدكتور ثامر بن حمدان احلربي وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي
الكرا�سي البحثية تعد ركيزة من الركائز لإثراء البحثية التعليمية ،والو�صول بها �إىل الغايات والتطلعات التي تن�شدها اجلامعات ،ولذا يجب تفعيل دور
الكرا�سي البحثية يف اجلامعات ال�سعودية ،وحتفيز الأ�شخا�ص الذين ي�ضطلعون مبثل هذا الدور يف �إن�شاء الكرا�سي البحثية ،وتخ�صي�ص امليزانيات املطلوبة
لكل عمل علمي ومعريف لبلوغ الأهداف املرجوة واملن�شودة منها.
 2 .2كلمة الدكتور في�صل بن �أحمد العالف عميد البحث العلمي
الكرا�سي البحثية هي �إحدى التجارب الواعدة يف اال�ستثمار املعريف ،والتي جت�سد �إ�سهام رجال الأعمال وقطاع التجارة وال�صناعة وجمعيات املجتمع يف تعزيز
ال�شراكة مع اجلامعات ؛ لتطوير حركة العلم والبحث وتطبيقاتها� ،أو ملعاجلة م�شاكل قطاعات املجتمع واملناطق؛ مواكب ًة لالهتمام احلكومي يف دعم م�سرية
االقت�صاد املعريف� ،إن لأم القرى (بلداً وجامع ًة وجمتمعاً) حقاً يف حتقيق ريادة ت�ضمن جناح هذه التجربة ،وتتناغم وتتنا�سق مع توجهها نحو العامل الأول.
 3. 2كلمة الدكتور �سهيل بن �سامل احلربي وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
تفخر الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى بانت�سابها ل�شرف املكان – مكة املكرمة – وبوجودها يف �صرح علمي عريق كجامعة �أم القرى ،ونحن نفخر ب�أن
الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى مل تن�ش�أ للمفهوم ال�ضيق عن البحث العلمي �أو الوجاهة االجتماعية ،بل �أن�ش�أت لتخدم الأهداف ال�سامية لتطوير
جمتمعنا وحتققها ب�شكل خا�ص ،وخلدمة الإن�سانية ب�شكل عام.
 4 .2كلمة الدكتور عبدالرحمن بن غالب الأهدل وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات واملراكز البحثية
تعنى الكرا�سي البحثية بتوجيه البحث العلمي لدرا�سة موا�ضيع علمية واجتماعية ذات �أهمية وطنية ملحة ،وهي تعتمد على دعم �أهل الف�ضل من رجاالت
الوطن وم�ؤ�س�ساته ،وهذا يدل على م�س�ؤولية وطنية واجتماعية ال تتوفر �إال يف املتميزين من امل�صلحني املحبني لوطنهم وجمتمعهم ،احلري�صني على
ا�ستقراره ومنوه؛ وفق �أ�س�س علمية .ف�شكراً لهم على ما يبذلونه ،و�شكرا لهم على جهودهم ،ووفق اهلل اجلميع.
 5 .2كلمة الأ�ستاذ الدكتور زكي بن �شاكر �صديقي ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
الكرا�سي البحثية هي ممار�سة �أكادميية مميزة لإنتاج بحث علمي نوعي بدعم من رجال الأعمال/امل�ؤ�س�سات .وهي جتربة جديدة يف بلدنا الغايل ،وبالإ�صرار
وتعاون جميع الأطراف املعنية لدينا �ستن�ضج هذه التجربة وت�ؤتي ثمارها بحول اهلل تعاىل.
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 6. 2كلمة الأ�ستاذ الدكتور عبدالوهاب بن حممد تلم�ساين ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
الكرا�سي البحثية هي فكرة عبقرية ،تعطي �أفراد وم�ؤ�س�سات من خارج اجلامعة فر�صة امل�شاركة يف دعم البحث العلمي يف جماالت مقننة والإ�سهام فيه مما يعود
على البلد والب�شرية بالنفع و�إ�شباع رغبة الداعم البحثية.
 7 .2كلمة الأ�ستاذ الدكتور �أحمد بن حممد حريري ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
تعترب الكرا�سي البحثية و�سيلة من و�سائل تعزيز البحث العلمي ودعمه و تقوم غال ًبا من خالل �شراكة بني م�ؤ�س�سات التعليم العايل مع م�ؤ�س�سات �أو �أفراد داعمني
لتحقيق خمرجات حمددة يتبناها ويعمل على تنفيذها الكر�سي العلمي .وهنالك م�س�ؤولية كبرية تقع على عاتق الأفراد واجلهات امل�س�ؤولة عن �إدارة الكرا�سي
البحثية للعمل بكفاءة وا�ستغالل املوارد املتاحة بال�شكل الأمثل لتعظيم الأثر الناجت من �أن�شطة الكرا�سي البحثية وخمرجاتها للم�ساهمة يف نفع املجتمع ودعم
االقت�صاد املعريف.
 8. 2كلمة الدكتور نداء بن م�صطفى بوقري ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
الكرا�سي البحثية نقطة توا�صل بني رجال الأعمال واجلامعة بكل ما متلكه من �إمكانات من :باحثني ،ومفكرين ،وعلماء ،وطالب ،ومعامل وجتهيزات تتميز بها
جامعة �أم القرى يف �شتى املجاالت؛ مل�ساعدة املجتمع يف ق�ضية �أو ظاهرة معينة مت�س املجتمع؛ لذا نفخر بوعي املانحني وثقتهم ،وح�سهم الوطني خلدمة املجتمع،
وقبلة العامل؛ لتظل نورا يقتدى به.
 9 .2كلمة الدكتور فريد بن علي الغامدي ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
متثل الكرا�سي البحثية ظاهرة �إيجابية يف املجتمع املعريف� ،إذ ُتعد منوذجاً تطبيقياً لل�شراكة احلقيقية بني املجتمع واجلامعة ،وقيم ٌة بحثية �صانع ٌة للفرق يف ايجاد
الدعم احلقيقي للبحث العلمي يف �سبيل حتقيق التنمية امل�ستدامة وتطوير املجتمع انطالقاً من البحث العلمي الر�صني.
رئي�سا ورافدًا قو ًيا لتطوير احلركة البحثية وتقدمها ،والنهو�ض باجلوانب املعرفية والبحثية من خالل ت�سخري �إمكانات الأكادمييني يف خدمة
كما تعترب داع ًما ً
املعرفة وتطويرها مبا يتيح �آفاقاً تطبيقية للمعارف و العلوم كافة.
 10 .2كلمة الأ�ستاذ عبداهلل بن يحيى منّي امل�شرف على �إدارة الكرا�سي البحثية
مما تتميز به الكرا�سي البحثية عن امل�ؤ�س�سات البحثية الأخرى �أنها تعطي لأع�ضاء املجتمع كافة من رجال �أعمال و�شركات وم�ؤ�س�سات حق امل�ساهمة واملبادرة يف
�إن�شاء جمتمع معريف و تطويره فكرياً وعلمياً يطمح له الكثري ،وهذا يدعم توثيق ال�صلة والعالقة بني �شرائح املجتمع كلها وينقل املعرفة بني �شرائحه.
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 .3وكالة عمادة البحث العلمي
للكراسي البحثية
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 .3وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
 1. 3ر�ؤية وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
�أن تكون الكرا�سي البحثية باجلامعة حمركاً �أ�سا�سياً و داعماً متجدداً جلهود الإبداع و التميز البحثي و التطوير العلمي و املعريف ،و قناة رئي�سة لتحقيق
ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع املجتمع ،و الرفع من مكانة اجلامعة وريادتها؛ حملياً و �إقليمياً و دولياً.
 2 .3ر�سالة وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
تعزيز جهود اجلامعة يف دعم التنمية الوطنية و خدمة غاياتها ،و �إعداد جيل من الباحثني املتميزين؛ للم�ساهمة يف �إنتاج املعرفة ،ونقل التقنيات احلديثة
وتوطينها و توظيفها للإ�سهام يف التنمية الوطنية ،وت�أ�صيل مفهوم ال�شراكة املجتمعية.
 3. 3الأهداف اال�سرتاتيجية لوكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
 .1ن�شر ثقافة التميز يف البحث و الإبداع و االبتكار و التطوير يف طيف من العلوم و املعارف التي تخت�ص بها اجلامعة ،و تعمل على تطويرها.
 .2دعم موقع اجلامعة و اململكة يف خارطة التميز العلمي ،و البحث و التطوير ،واالثراء املعريف املتقدم.
 .3نقل التقنية و توطينها و جتهيزها يف دعم مرافق الإنتاج و اخلدمات و رفع كفاءتها على امل�ستوى الوطني و الدويل.
� .4إيجاد �سبل ال�شراكة بني اجلامعة و م�ؤ�س�سات املجتمع و تنميتها؛ لت�شجيع البحث امل�ؤ�س�سي.
 .5تنمية قنوات اال�ستفادة من الكفاءات و املوارد الب�شرية و املرافق و التجهيزات ،التي ت�ضمها اجلامعة وت�سخريها يف خدمة املجتمع و م�ؤ�س�ساته.
� .6إنتاج البحوث البحثية املتميزة ،و دعم الن�شر العلمي يف الدوريات البحثية.
 .7دعم برامج الدرا�سات العليا ،و تعزيز قدراتها على �صنع جيل من الباحثني امل�ؤهلني؛ للم�ساهمة يف التنمية البحثية و املعرفية .
� .8إن�شاء برامج علمية جديدة متخ�ص�صة لإعداد الكفاءات امل�ؤهلة ،و تقدمي البحوث و الدرا�سات النوعية التي ترفع من كفاءة م�ؤ�س�سات املجتمع.
 .9دعم ا�ستيعاب اجلامعة القت�صاد و املعرفة و التقنية احلديثة و املتقدمة ،والإ�سهام يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها.
 4 .3مهام وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
تتوىل وكالة الكرا�سي البحثية يف عمادة البحث العلمي بجامعة �أم القرى الإ�شراف على متابعة �أعمال الكرا�سي البحثية ،و تنفيذها ،و مراجعة التقارير
الدورية املالية و م�ستندات ال�صرف املقدمة من قبل م�شريف الكرا�سي البحثية ،و متابعة طلبات الدعم املرفوعة للممولني .بالإ�ضافة �إىل متابعة �إعداد
التقرير ال�سنوي عن الإجنازات املتحققة  ،وتقدم �سري العمل ،و حتديث امل�ؤ�شرات البحثية و التقنية ذات العالقة بهدف تعزيز نظم العمل البحثي و�آلياته،
وتنميتها ،و تطويرها ،و رفع كفاءات الأداء و روح الإنتاجية مبا يحقق تطلعات اجلامعة ور�ضى املمولني.
وتتوىل القيام بالعديد من املهام ،من بينها :
� .1إعداد عقود �إن�شاء الكرا�سي البحثية.
 .2تنفيذ القواعد و الإجراءات النظامية املنظمة ل�سري �أعمال الكرا�سي البحثية.
 .3متابعة �إ�صدار التقارير ال�سنوية اخلا�صة ب�أداء الربنامج.
 .4متابعة ما يرد من امل�شرفني على الكرا�سي البحثية يف كل ما يتعلق ب�إدارات اجلامعة املختلفة ،و�إجنازه.
 .5مراجعة ميزانيات الكرا�سي ،و كذلك تقاريرها املالية ،و رفعها للجنة العليا.
 .6الت�سويق لبع�ض برامج الكرا�سي البحثية ،و التوا�صل مع اجلهات املمولة.
 .7متابعة حتديث بيانات برامج الكرا�سي البحثية على املوقع الإلكرتوين اخلا�ص بها.
� .8إعداد معايري تقومي �أداء الكرا�سي البحثية ،و تطبيقها.
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 5 .3الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى
 1-3الكرا�سي البحثية يف جامعة �أم القرى.
م
1
2
3

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي العلمية

ا�سم الكر�سي

املكرمة.
كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات تاريخ مكّة ّ

 .3.5الكرا�سي العلمية يف جامعة اأم القرى
 1-3الكرا�سي العلمية يف جامعة اأم القرى.

املكرمة.
كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائ ّية مبنطقة مكّة ّ

م
1
2
3
4
5
6
7
8

4
5
6
7
8

كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي.

ا�سم الكر�سي
البي.
كر�سي معايل د .حممد عبده مياين ل
ذات نْ
إ�صالح ّرمة.
كر�سي.امللك�.سلمان.لدرا�سات.تاريخ.م ّكة.املك
آن.الكرمي.
ريادة الأعمال.
كر�سي.امللك.عبداهلل.للقراإبداع و
كر�سي حم ّمد عو�ض بن الدن لل
كر�سي.الأمري.خالد.الفي�سل.لتطوير.املناطق.الع�سوائ ّية.مبنطقة.م ّكة.املك ّرمة.
كر�سي ّ
إ�سالح.ذات.البني.و امل�ستقيم.
القولون
�سرطان
ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض و
نْ
كر�سي.معايل.د..حممد.عبده.مياين.ل
إبداع.و.ريادة.الأعمال.
كر�سي.حم
أبناء ّم ّ
ال�شيخ �سرور الزّ
الروماتيزم.
كر�سي يحيى و م�شعل �
د.عو�ص.بن.لدن.لال ّ
ايدي لأمرا�ض املفا�صل و ّ
ّ
كر�سي.ال�سيخ.جميل.خوقري.لأمرا�ص.و�.سرطان.القولون.و.امل�ستقيم.
ايديّا .للإن�سانية.
للخدمات
رب
أبناء.ال�سال ّ
كر�سي.يحيى.و.م�سعل.اكر�سي ّ
أمرا�ص.املفا�سل.و.ال ّروماتيزم.
يخ�.سرور.ال ّز
رب.للخدمات.الإن�سانية.
كر�سي.ال ّ

العلمية:
للكرا�سي
العلميالعلمي
البحثالبحث
عمادةعمادة
لوكالةلوكالة
التنظيمي
الهيكلالهيكل
.3.6 6 .3
البحثية
للكرا�سي
التنظيمي
وكيل وكالة البحث العلمي للكراسي العلمية
د .سهيل بن سالم الحربي

ك���رس���ي ال��م��ل��ك

ك���رس���ي األم���ي���ر

ك������������رس������������ي

ك��رس��ي المعلم

س�����ل�����م�����ان ب���ن

خ���ال���د ال��ف��ي��ص��ل

م��������ع��������ال��������ي

محمد بن عوض
ّ

ع����ب����د ال���ع���زي���ز

لتطوير المناطق

محمد عبده
أ .د.
ّ

ب��ن الدن ل��إب��داع

ل����������دراس����������ات

ال���ع���ش���وائ���يّ���ة

��������ي
ي���������م���������ان�
ّ

وري�����ادة األع��م��ال

ت������اري������خ م��ك��ة

ب��م��ن��ط��ق��ة م� ّ
�ك��ة

إلصالح ذات البيْ ن

ال�����م�����ك�����رم�����ة

ال�����م�����ك�����رّم�����ة

م�سرف الكر�سي:
اأ.د� .سالح الفريح

م�سرف الكر�سي:
د .فواز �سعد

م�سرف الكر�سي:
د .عبد اهلل ال�سريف

م�سرف الكر�سي:
د .اأجمد مغربي
اأ�ستاذ الكر�سي:
اأ.د� .سالح الهذلول

ك������������رس������������ي

ك��رس��ي ال� ّ
�ش��ي��خ

ك���رس���ي ي��ح��ي��ى

ك����رس����ي ال����ب���� ّر

الملك عبد اهلل بن

ج��م��ي��ل خ��وق��ي��ر

عبد العزيز للقرآن

المراض وسرطان

وم��ش��ع��ل أب��ن��اء
ّ
ال���ش���ي���خ س����رور

ل�����ل�����خ�����دم�����ات

ال��������ك��������ري��������م

ال�������ق�������ول�������ون

اي��دي الم��راض
ال�� ّز
ّ

م�سرف الكر�سي:
اأ.د .يحيى زمزمي
االلكر�سي :
اأ�ستاذ الكر�سي
اأ.د .عبد الرحمن
ال�سدي�ص

وال��م��س��ت��ق��ي��م

ال�����م�����ف�����اص�����ل

م�سرف الكر�سي:
د� .سليمان ج�ستنه
اأ�ستاذ الكر�سي:
اأ.د .دونلد ويفر

وال����رّوم����ات����ي����زم

م�سرف الكر�سي:
د .هاين املعلم
اأ�ستاذ الكر�سي
اأ .د ناجيه ح�سونه

القرى.أم القرى.
بجامعة �
البحثية
للكرا�سي
عمادةالبحث
لوكالةعمادة
لوكالة
التنظيمي
بجامعة اأم
العلمية
العلميللكرا�سي
البحث العلمي
التنظيمي
الهيكل الهيكل
1 3 2-3
36
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اإلن�����س�����ان����� ّي�����ة

م�سرف الكر�سي:
د .خالد برقاوي
اأ�ستاذ الكر�سي:
اأ.د .ح�سن �سليمان

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 7 .3من�سوبو وكالة عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى

 1 .7. 3وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية
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
 2 .7 .3املنظومة الإدارية بوكالة عمادة البحث للكرا�سي البحثية
مدير �إدارة الكرا�سي البحثية
الأ�ستاذ عبد اهلل بن يحيى مني
aymanni@uqu.edu.sa

املدقق املايل لوكالة الكرا�سي البحثية
الأ�ستاذ يو�سف بن عبدالوهاب عبا�سي

 3 .7 .3م�شرفو الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى
كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات تاريخ م ّكة املك ّرمة.
امل�شرف على
ّ
�سعادة الدكتور عبد اهلل بن ح�سني ال�شريف
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم التاريخ كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية
1432/4/22هـ
alsharyf@uqu.edu.sa
امل�شرف على كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور يحيى بن حممد ح�سن زمزمي
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم القراءات كلية الدعوة و�أ�صول الدين
1434/1/1هـ
ymzamzami@uqu.edu.sa
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امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
�سعادة الدكتور �أجمد بن عبد الرحمن مغربي
ع�ضو هيئة تدري�س ق�سم العمارة الإ�سالمية بكلية الهند�سة والعمارة الإ�سالمية
1433/3/26هـ
Amjed2000@hotmail.com
امل�شرف على كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور �صالح بن عبد اهلل بن عبد املح�سن الفريح
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم الدعوة والثقافة الإ�سالمية كلية الدعوة و�أ�صول الدين
1432/6/20هـ
safraih@uqu.edu.sa
امل�شرف على كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
�سعادة الدكتور فواز بن �أحمد عامر �سعد
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم الكيمياء كلية العلوم
1435/7/19هـ
fasaad@uqu.edu.sa
امل�شرف على كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض و�سرطان القولون و امل�ستقيم
�سعادة الدكتور �سليمان بن عبد العزيز ج�ستنية
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم اجلراحة بكلية الطب جامعة �أم القرى
1432/2/18هـ
Sajastaniah@uqu.edu.sa
امل�شرف على كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل و الروماتيزم
�سعادة الدكتور هاين بن حممد املعلم
ع�ضو هيئة تدري�س بق�سم الباطنة بكلية الطب
1432/2/18هـ
hanialmoallim@uqu.edu.sa
م�شرف على كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
�سعادة الدكتور خالد بن يو�سف برقاوي
ع�ضو هيئة التدري�س بق�سم اخلدمة االجتماعية بكلية العلوم االجتماعية
1432/1/1هـ
kybargawi@uqu.edu.sa
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� 4 .7 .3أ�ساتذة الكرا�سي البحثية

كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�أ�ستاذ
ّ
املكرمة.
لدرا�سات تاريخ مكّة ّ

�أ�ستاذ كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير
املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة

�أ�ستاذ كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض
و�سرطان القولون و امل�ستقيم

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
�صالح بن علي الهذلول

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
دونلد ويفر

معايل الأ�ستاذ الدكتور
عبد الرحمن بن عبد العزيز ال�سدي�س

�أ�ستاذ كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور
الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل و الروماتيزم

�أ�ستاذ كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية

�سعادة الأ�ستاذة الدكتورة
ناجية ح�سونة

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور
ح�سن بن ح�سني �سليمان

� 5. 7 .3أع�ضاء م�شرفني على �أن�شطة ( مقرتح ) الكرا�سي البحثية
امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة

كر�سي امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
للقر�آن الكرمي

كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
للقر�آن الكرمي

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور

�سعادة الدكتور �أحمد بن عبد اهلل الفريح

�سعادة الدكتور �سامل بن غرم اهلل الزهراين

يو�سف بن علي الثقفي

(امل�شرف على ال�شراكات البحثية )

(امل�شرف على امل�شاريع البحثية )

امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

كر�سي امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
للقر�آن الكرمي

كر�سي امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
للقر�آن الكرمي

كر�سي امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز
للقر�آن الكرمي

في�صل بن جميل غزاوي

يو�سف بن عبداهلل الباحوث

ح�سني بكر مر�سي

�سعادة الدكتور

�سعادة الدكتور

�سعادة الأ�ستاذ

(امل�شرف على الإ�صدارات واملخرجات البحثية)

(امل�شرف على الأن�شطة والفعاليات)

(امل�شرف على اللجنة البحثية)

امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

امل�شرف على �أن�شطة

كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية

بكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية

�سعادة الأ�ستاذ الدكتور

�سعادة الدكتور

�صالح بن عبد اهلل الفريح

خالد بن �أحمد م�صطفى حجر

كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن
للإبداع وريادة الأعمال

�سعادة الأ�ستاذ

حممد بن زهري بنجابي
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� 6 .7 .3إداريو الكرا�سي البحثية

�سكرتري كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
الأ�ستاذ م�شعل ال�شريف

�سكرتري كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
الأ�ستاذ يا�سر احلربي

�سكرتري كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز
للقر�آن الكرمي
الأ�ستاذ رامي بن حممد احلاج

�سكرتري كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير
املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
الأ�ستاذ عمار بن مهدي الرميي

�سكرتري كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير
املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
الأ�ستاذ عاطف بن مهدي الرميي

�سكرتري كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
الأ�ستاذ عبدالرحمن �صديق

�سكرتري كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن
للإبداع وريادة الأعمال
الأ�ستاذ عزام بن حممود جداوي

�سكرتري كر�سي ال�شيخ جميل عبد الرحمن
خوقري لأمرا�ض و�سرطان القولون وامل�ستقيم
الأ�ستاذ عبدالعزيز هارون

حما�سب كر�سي ال�شيخ جميل عبد الرحمن
خوقري لأمرا�ض و�سرطان القولون وامل�ستقيم
الأ�ستاذ عبد اهلل مو�سى هارون من�صور

�سكرتري كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور
الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل و الروماتيزم
الأ�ستاذ �سامل بامنذر
40

�سكرتري كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
الأ�ستاذ مراد جمال مراد
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� 6 .7. 3أع�ضاء اللجنة الإ�شرافية على الكرا�سي البحثية

الدكتور
ثامر بن حمدان احلربي

الدكتور
في�صل بن �أحمد العالف

الدكتور
�سهيل بن �سامل احلربي

وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي

عميد البحث العلمي

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي البحثية

الدكتور
عبدالرحمن بن غالب الأهدل

الأ�ستاذ الدكتور
زكي بن �شاكر �صديقي

الأ�ستاذ الدكتور
عبدالوهاب بن حممد تلم�ساين

وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات
واملراكز البحثية

ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية

ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية

الأ�ستاذ الدكتور
�أحمد بن حممد حريري

الدكتور
نداء بن م�صطفى بوقري

الدكتور
فريد بن علي الغامدي

ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية

ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية

ع�ضو يف اللجنة الإ�شرافية للكرا�سي البحثية
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 8 .7 .3الداعمني للكرا�سي البحثية

ال�شيخ جميل خوقري
 -رحمه اهلل -

ال�شيخ �صالح كامل

ال�شيخ يحيى �سرور الزايدي

ال�شيخ م�شعل �سرور الزايدي

جمعية الرب مبكة املكرمة داعم كر�سي الرب
للخدمات الإن�سانية

وزارة التعليم العايل داعم كر�سي امللك
عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي

جمموعة بن الدن ال�سعودية داعم كر�سي الأمري
خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية
مبنطقة مكة املكرمة
و كر�سي املعلم  /حممد بن عو�ض بن الدن
للإبداع وريادة الأعمال

دارة امللك عبدالعزيز داعم
كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز لدرا�سات
تاريخ مكة املكرمة

 .3.8و�سائل االت�صال بوكالة الكرا�سي البحثية
الربيد الإلكرتوين لوكالة الكرا�سي البحثيةdsrvsc@uqu.edu.sa :
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 .4ملخص عن الكراسي البحثية
بجامعة أم القرى
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 .4ملخص عن الكراسي البحثية بجامعة أم القرى
 .4.1ملخ�ص ن�ش�أة الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى

 1-4الربنامج الزمني لن�ش�أة الكرا�سي البحثية

 .4.2ملخ�ص منجزات الكرا�سي البحثية بجامعة �أم القرى من عام 1432هـ �إىل 1436هـ

 2 - 4منجزات كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.

 3 - 4منجزات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
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 4-4منجزات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.

 5-4منجزات كر�سي معايل �أ .د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.

 6-4منجزات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
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 7-4منجزات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون و امل�ستقيم.

 8-4منجزات كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل و الروماتيزوم.

 9-4منجزات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
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 .5كرسي الملك سلمان ابن
عبدالعزيز آل سعود لدراسات تاريخ
مكة المكرمة
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لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .5كرسي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لدراسات
تاريخ مكة المكرمة

 1 .5التعريف بكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
جاء ت�أ�سي�س كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة يف جامعة �أم القرى اهتماماً من �سموه بعلم التاريخ ،و دعماً للدرا�سات
التاريخية و بخا�صة تاريخ مدينة مكة املكرمة ،الكعبة واحلرم و امل�شاعر و ال�شعائر و الأيات ،املحج و املعتمر ،دار البعثة و مهبط الوحي ،مهوى الأفئدة و
قبلة امل�سلمني ،و ت�أتي هذه املبادرة الكرمية من �سموه ا�ستمراراً جلهوده يف خدمة التاريخ الوطني و الإ�سالمي ،ملا عرف عن �سموه من حب للتاريخ و عناية
بامل�ؤرخني ،و اهتماماً بهذا العلم قراء ًة و نقداً و متابع ًة و رواي ًة وت�صنيفاً و دعماً.
و من مظاهر هذا االهتمام رئا�سة �سموه ملجل�س �إدارة دارة امللك عبدالعزيز و رئا�سته الفخرية للجمعية التاريخية ال�سعودية ،و رعايته لعدد من الندوات
و اللقاءات البحثية عن تاريخ اململكة العربية ال�سعودية و تاريخ اجلزيرة العربية ،و ال �شك �أن جائزة �سموه لدرا�سات تاريخ اجلزيرة العربية �شاه ٌد على
مدى اهتمام �سموه التاريخي ،الأمر الذي حق لنا معه �أن ن�صف �سموه ب ـ "امري امل�ؤرخني"
و �سيكون هذا الكر�سي مكم ً
ال لدور مركز تاريخ مكة املكرمة و دارة امللك عبدالعزيز يف خدمة التاريخ الوطني والإ�سالمي كما �أن �شراكة دارة امللك عبدالعزيز
مع جامعة �أم القرى يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة �ستكون �إثراءاً حلركة الفكر التاريخي و ملهم ًة ال�ستجالء القيم
العظيمة يف تاريخ وطننا العزيز اململكة العربية ال�سعودية خا�صة ،وتاريخ اجلزيرة العربية و التاريخ الإ�سالمي عامة ،و منارة الهدى والنور مكة املكرمة.
و ال�شك �أن �شراكة جامعة �أم القرى مع الدارة متثل من وج ٍه �آخر رغبتها يف تعزيز ال�شراكة املجتمعية من خالل كرا�سي البحث يف حتقيق ر�سالتها البحثية
و حتقيق التميز و الإبداع البحثي.
و تتمثل �أهمية هذا الكر�سي يف جمعه بني رمزين �سلمان و مكة ،و ا�شرتاك جامعة �أم القرى والدارة يف القيام على �أمره ،مما يجعل الكل ي�ست�شرف لهذا
الكر�سي النجاح يف حتقيق �أهدافه ،و �إجناز براجمه ،و متيز درا�ساته.

 2 .5تاريخ �إن�شاء كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
ن�ش�أ كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة ا�ستناداً للمادة ( )20/18من نظام جمل�س التعليم العايل واجلامعات بناء على
موافقة جمل�س جامعة �أم القرى بالقرار يف جل�سته اخلام�سة بتاريخ1431/6/26هـ املوافق2010/6/9م على (برنامج كرا�سي البحث) وقواعده املقرتحة.
وبناء عليه فقد مت بتاريخ 1432/3/24هـ املوافق 2011/2/28م توقيع اتفاقية عقد �إن�شاء كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة
املكرمة بني جامعة �أم القرى وميثلها معايل مدير اجلامعة الدكتور بكري بن معتوق بكري ع�سا�س و دارة امللك عبدالعزيز ،و ميثلها معايل الأمني العام
الدكتور فهد بن عبداهلل ال�سماري و بد�أ العمل يف الكر�سي يف حينه.
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 3 .5ممول كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
وزارة التعليم العايل.

 4 .5امل�شرف على كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
د .عبداهلل بن ح�سني ال�شريف.

� 5 .5أ�ستاذ كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
ال يوجد.

� 6 .5أهمية كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
تنبع �أهميته من كونه دعماً للدرا�سات التاريخية و بخا�صة تاريخ مدينة مكة املكرمة ،الكعبة و احلرم
و امل�شاعر وال�شعائر والأيات ،مهوى الأفئدة و قبلة امل�سلمني.
 7 .5ر�ؤية كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
الريادة يف خدمة تاريخ مكة املكرمة درا�س ًة وحتقيقاً ون�شراً ،والإ�سهام يف تعميق املعرفة بتاريخها عرب الع�صور.
 8 .5ر�سالة كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
درا�سة تاريخ مكة املكرمة وفق منهج تاريخي �صحيح ،و �آليات بحثية �أ�صيلة و حديثة.
� 9 .5أهداف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
 1 .9 .5الهدف العام
خدمة تاريخ مكة املكرمة.
 2 .9 .5الأهداف الفرعية
1 .1خدمة تاريخ مكة املكرمة و �إبرازه  ،و دعم البحث العلمي ،وتعميق الفكر التاريخي.
2 .2درا�سة تاريخ مكة املكرمة و متويل امل�شاريع البحثية فيه.
3 .3حتقيق م�صادر التاريخ املكي.
4 .4ترجمة امل�ؤلفات يف التاريخ املكي.
5 .5ن�شر امل�صنفات يف التاريخ املكي.
�6 .6أن يكون الكر�سي حلقة و�صل بني الأكادمييني و الباحثني يف ق�سم التاريخ بجامعة �أم القرى و مركز تاريخ مكة املكرمة و املدينة املنورة
ومكم ً
ال لدور املركز ،و رافداً لدارة امللك عبدالعزيز يف خدمة التاريخ الوطني.
7 .7عقد �شراكة بحثية و ا�ست�شارية مع املراكز البحثية و القطاعات احلكومية و الأهلية يف جماالت اخت�صا�ص الكر�سي.
8 .8عقد اللقاءات و املنا�شط البحثية يف حقل التاريخ املكي.
9 .9دعم طالب الدرا�سات العليا بق�سم التاريخ ،و الباحثني يف تاريخ مكة املكرمة و الإ�سهام يف �أعمال مو�سوعة احلج و احلرمني ال�شريفني.
�1010إثراء دور اجلامعة العلمي يف خدمة املجتمع ،و تفعيل الدور املجتمعي يف دعم البحث الهادف.
1111توجيه البحث يف خدمة املجتمع بدرا�سة الق�ضايا التاريخية و الإ�سهام يف حل امل�شكالت.
1212توجيه البحث التاريخي �إىل ا�ستقراء املا�ضي خدم ًة للحا�ضر و ا�ست�شرافاً للم�ستقبل.
�1313أن تكون جامعة �أم القرى مرجعاً لتاريخ مكة املكرمة.
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 10 .5منجزات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
 1-5دورات كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
الـــــــــــدورات
مقدم
الدورة

عنوان
الدورة

نوع
الجهة
المنظمة المشاركة

مكان عقدها

قاعة ال�شيخ عمر ال�سبيل
تخريج املرويات �أ.د� .سعدي للطالب " قاعة اجلفايل " ()1
بن حممد مقر عمادة الدرا�سات اجلامعية
التاريخية
و عرب ال�شبكة التلفزيونية
واحلكم عليها الها�شمي
املغلقة
قاعة ال�شيخ عمر ال�سبيل
د .عبد
للطالب " قاعة اجلفايل " ()1
تخريج املرويات
الرزاق
مقر عمادة الدرا�سات اجلامعية
التاريخية
بن مو�سى
و عرب ال�شبكة التلفزيونية
واحلكم عليها
الوالب�صل
املغلقة
قاعة ال�شيخ عمر ال�سبيل
تخريج املرويات د .حممد
للطالب " قاعة اجلفايل " مقر
بن �صامل
التاريخية
عمادة الدرا�سات اجلامعية و
ال�سلمي
واحلكم عليها
عرب ال�شبكة التلفزيونية املغلقة

عدد
الساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

الكر�سي

تنظيم

2

طالب وطالبات الدرا�سات
العليا ب�شكل عام والتاريخ
ب�شكل خا�ص  ،و�أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س

1433/6/14هـ

الكر�سي

تنظيم

2

طالب وطالبات الدرا�سات
العليا ب�شكل عام والتاريخ
ب�شكل خا�ص  ،و�أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س

1433/6/15هـ

الكر�سي

تنظيم

2

طالب وطالبات الدرا�سات
العليا ب�شكل عام والتاريخ
ب�شكل خا�ص  ،و�أع�ضاء
وع�ضوات هيئة التدري�س

1433/6/16هـ

 2-5ندوات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
الندوات
عنوان الندوة

مكان عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

الطوافة واملطوفني

جامعة �أم القرى

الكر�سي

تنظيم

16

عامة

1435 /2/23-22هـ

 3-5م�ؤمترات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
المؤتمرات
عنوان المؤتمر

مكان عقدها

نوع المشاركة

تاريخ عقدها

امللتقى الثالث للكرا�سي البحثية باململكة

جامعة امللك �سعود

ح�ضور

1435/7/13-12هـ

 4-5حما�ضرات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
المحاضرات
عنوان
المحاضرة

مقدم المحاضرة

مكان
عقدها

جمموعة �أوراق الدكتور �أرنود فروليك
قاعة امللك
الباحث وامل�ؤرخ يف
�سنوك هور
عبدالعزيز
الدرا�سات ال�شرقية
خورنيه عن مكة
املكرمة املحفوظة رئي�س ق�سم املجموعات التاريخية
بجامعة اليدن اخلا�صة مبكتبة جامعة (رجال ون�ساء)
اليدن بهولندا
بهولندا
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الجهة
المنظمة

الكر�سي

نوع
المشاركة

تنظيم

عدد
الساعات

3

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

دعوة عامة ،و�أع�ضاء
وع�ضوات هيئة
التدري�س وطالب
وطالبات الدرا�سات
العليا بق�سم التاريخ
خا�صة

1433/11/16هـ
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 5-5م�ؤمترات كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
الظهور اإلعالمي
نوع الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

تلفزيوين
تلفزيوين
تلفزيوين
تلفزيوين
�إذاعي
�إذاعي

لقاء مبا�شر يف التلفاز ال�سعودي مع م�شرف الكر�سي حول تد�شني الكر�سي
حلقة للم�شرف على الكر�سي بالقناة الثقافية عن احلج يف ع�صر النبوة
حلقة للم�شرف على الكر�سي بالقناة الثقافية عن احلج يف ع�صر الرا�شدين واالمويني
لقاء تلفوين مبا�شر مع القناة الثقافية عن الكر�سي و حما�ضرة �أرنود فروليك عن تاريخ مكة
لقاء للم�شرف مع �إذاعة نداء الإ�سالم ندوة الطوافة واملطوفني
لقاء للم�شرف على الكر�سي مع الأذاعة الربنامج العام عن ندوة الطوافة واملطوفني
حول دور وجهود خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز يحفظه اهلل
من خالل احلديث عن كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة بجامعة �أم القرى مع د .عبداهلل
ال�شنربي ال�شريف  -مدارات ثقافية وحديث

 1432/7/19هـ
1434/12/1هـ
1434/12/3هـ
-

�صحفي

خرب وت�صريح عن الكر�سي وراعيه امللك �سلمان وندوة الطوافة واملطوفني يف عدد من ال�صحف منها عكاظ

�إذاعي

1436/4/10هـ
1434/4/2هـ
1434/12/20هـ

 11 .5الن�شر العلمي لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
 6-5الكتب التي ن�شرت والتي حتت الن�شر لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
الكتب
عنوان الفصل في الكتاب

امن احلجاز يف عهد امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن �آل �سعود
1373-1343هـ 1953-1942 /م
احلياة االجتماعية يف مكة املكرمة يف عهد امللك عبدالعزيز
1373- 1343هـ
مكة املكرمة يف �أواخر العهد العثماين 1334-1277هـ 1916-1861 /م
نيابة الأمري في�صل العامة يف احلجاز يف عهد امللك عبدالعزيز
1373 -1344هـ 1953 -1926 /م درا�سة تاريخيه ح�ضارية
املوانئ البحرية احلجازية من البعثة النبوية �إىل نهاية الع�صر اململوكي
(البعثة ) 611م923-هـ 1517/م

اسم المؤلف

جهة النشر

تاريخ النشر

�أريح حم�سن العويف

الكر�سي

1435هـ

اميان ابراهيم كيفي

-

حتت الن�شر

�أريج م�سحل القثامي

-

حتت الن�شر

د� .شيخة بنت �صالح �شعيب

-

حتت الن�شر

حممد بن ح�سني احلارثي

-

حتت الن�شر

 7-5الأبحاث التي ن�شرت والتي حتت الن�شر لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
األبحاث
مقدم البحث

تاريخ القبول او
النشر

وثيقة ح�صر �أوقاف ال�سلطان حممد قايتابي اململوكي904 – 901هـ 1498 – 1495 /م مبكة املكرمة –
درا�سة ون�شر
العمل اخلريي يف مكة املكرمة يف عهد امللك فهد بن عبدالعزيز �آل �سعود

د .ح�سني عبدالعزيز �شافعي

حتت الن�شر

د .امال رم�ضان عبداحلميد

حتت الن�شر

منهج امل�ؤرخ املكي تقي الدين الفا�سي يف الأ�ستدالل بالوثائق والنقو�ش التاريخية

د .حممد هزاع ال�شهري

حتت الن�شر

غ�سيل الكعبة امل�شرفة يف العهد ال�سعودي
الظواهر الطبيعية ولأثار العمرانية يف مكة املكرمة من خالل كتابات الرحالة املغاربة يف القرن الثاين ع�شر
الهجري  /الثامن امليالدي
جهود امللك عبدالعزيز يف خدمة علم احلديث ال�شريف وتدري�سه مبكة املكرمة  -درا�سة تاريخية

د .فهد بن عتيق املالكي

حتت الن�شر

د� .سامح ابراهيم عبدالفتاح

حتت الن�شر

د .خالد بن عبداهلل �آل زيد

حتت الن�شر

احلرف التقليدية يف مكة املكرمة يف العهد ال�سعودي الثالث 1426 -1343هـ

د .جيهان �شار علي

حتت الن�شر

عنوان البحث
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امل�شاعر املقد�سة على مر الع�صور عرفات  -مزدلفة  -منى

�أ.د .امرية علي مداح

حتت الن�شر

قراءة يف تاريخ �أنظمة احلج والعمرة يف �صحيفة �أم القرى من عام 1343هـ �إىل عام 1433هـ

د حممد �سعد الرحاحله

حتت الن�شر

جهود اململكة العربية ال�سعودية خلدمة العمرة واملعتمرين
�أحمد ال�سباعي م�ؤرخ ًا 1984 – 1905 / 1404 – 1323م

د� .أحالم �أبو قايد

حتت الن�شر

د� .أحالم �أبو قايد

حتت الن�شر

املعامل والأثار املكية من خالل مدونات الرحالة املغاربة والأندل�سيني "درا�سة و�صفية تاريخية

د .ابراهيم عطية اهلل ال�سلمي

حتت الن�شر

املرا�سيم والأوامر امللكية يف رعاية مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة درا�سة وثائقية

د .ابراهيم عطية اهلل ال�سلمي

حتت الن�شر

املوارد املالية المراء مكة املكرمة يف الع�صر اململوكي
النقود مبكة املكرمة يف الع�صر العثماين وقيمها النقدية حتى نهاية القرن الثاين ع�شر الهجري  /الثامن
الع�شر ميالدي

د .حممد بن هزاع ال�شهري

حتت الن�شر

د� .أحمد حممد يو�سف

حتت الن�شر

ال�سدانة (احلجابة) للكعبة املعظمة قبل – درا�سة حتليلية ح�ضارية
�سوق جم ّنة درا�سة ملواقعه ون�شاطه

د� .أحمد حممود �صابون
�أ.د .ر�شاد حممود بغدادي
د .خالد بن عبداهلل �آل زيد

حتت الن�شر
حتت الن�شر

 8-5الإ�شراف يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
اإلشراف
اسماء الطالب

اسم المشرف

نوع العمل

ح�سن علي ال�شهري

الدكتور عبداهلل بن ح�سني ال�شريف

ماج�ستري

ماجدة ال�صيعري

الدكتور عبداهلل بن ح�سني ال�شريف

دكتوراه

حممد احلارثي

الدكتور عبداهلل بن ح�سني ال�شريف

دكتوراه

 12 .5القوى الب�شرية العاملة يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
 9-5القوى الب�شرية يف كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
القوى البشرية
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م

تصنيف القوة البشرية

العدد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

امل�شرف على الكر�سي
م�ست�شارون
باحث رئي�سي
باحث م�شارك
م�ساعد باحث متخ�ص�ص متفرغ
طالب ماج�ستري
طالب دكتوراه
�سكرتارية
حما�سب
موظفون اخرون

1
2
15
6
1
2
1
1
1
1
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 13 .5اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
� 10-5أعمال يف خطة كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة ومل تنفذ.
أعمال في الخطة السنوية ولم تنفذ
اسم النشاط

الجهة
المنفذة

الفئة
المستهدفة

ندوة ال�سدانة

الكر�سي

ندوة علمية عامة

حما�ضرة بعنوان :
مكة املكرمة وامل�شاعر املقد�سة يف كتابات الغربيني خالل الع�صورالو�سطى قراءة نقدية

الكر�سي

حما�ضرة علمية
عامة

سبب عدم
التنفيذ

ت�أخر و�صول
املوافقة
ت�أخر و�صول
املوافقة

المبلغ
المطلوب

300000
50000

 14 .5ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
1 .1ت�أخر املوافقة على بع�ض امل�شاريع.
2 .2عزوف الباحثني عن البحث العلمي.
3 .3بطء الإجراءات الإدارية.
4 .4ت�أخر ن�شر النتاج العلمي نتيجة احلاجة للتن�سيق مع دارة امللك عبدالعزيز و �أخذ املوافقة منها على ا�صدارات الكر�سي.
 15 .5التو�صيات واملقرتحات لكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
5 .5الرتكيز على البحث العلمي ،فهو الأ�صل يف الكرا�سي البحثية .
6 .6التخفيف من الن�شاطات الثقافية و التوعوية الكربى ،لأنها ت�شغل الكر�سي عن البحث العلمي و ترهق ميزانيته وهناك جهات �آخرى
وكربى �أوىل بذلك.
7 .7ت�سهيل الإجراءات املالية والإدارية.
 16 .5جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة وكتابتة
 11-5جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة وكتابتة.
المنصب

االسم

امل�شرف على الكر�سي ورئي�س جلنة اعداد التقرير

الدكتور عبداهلل بن ح�سني ال�شريف

ع�ضو م�شرف على الن�شاطات ( مقرتح )

الأ�ستاذ الدكتور يو�سف بن علي الثقفي

ع�ضو م�شرف على ال�ش�ؤون املالية ( مقرتح )

الأ�ستاذ م�شعل بن �شرف ال�شريف

 17 .5و�سائل االت�صال بكر�سي امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
املوقع الإلكرتوينhttps://uqu.edu.sa/pschms :
امل�شرف على كر�سي امللك �سلمان لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة
الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل ال�شريف0555507627 :
ال�سكرتري �أ .م�شعل ال�شريف0544343117 :
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 .6كرسي الملك عبداهلل
ابن عبدالعزيز للقرآن الكريم
بجامعة أم القرى
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 .6كرسي الملك عبداهلل بن عبدالعزيز للقرآن الكريم
بجامعة أم القرى

 1 .6التعريف بكر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
جعل اهلل تعاىل القر�آن الكرمي حمور هداية للنا�س �أجمعني  ،فقال اهلل تعاىل� ( :إن هذا القر�آن يهدي للتي هي �أقوم )– وقال جل وعال ( :هذا ب�صائر
للنا�س و هدى و رحمة لقوم يوقنون ) .ف�إن الأثر العظيم للقر�آن الكرمي يكمن يف حتقيق م�صالح العباد العليا يف �شتى النواحي احلياتية ،ومما ال �شك فيه
�أن اخللل الواقع يف �أمور الب�شر ما هو �إال نتيجة ل�ضعف الرجوع مل�صدر ال�سعادة احلقيقي ،و هو القر�آن الكرمي ،و هنا تظهر احلاجة املا�سة لهذا الكر�سي
بعر�ض الهدي القر�آين يف قالب ح�ضاري يتواكب مع متطلبات الع�صر وم�ستجداته ،وي�ؤكد �صالحية القر�آن الكرمي لكل زمان و مكان ،وحتقيق ذلك يكون
بوجود بيئة منا�سبة لتطبيق خمرجات الكر�سي و ممار�ستها عملياً على �أر�ض الواقع.

 2 .6تاريخ �إن�شاء كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
�أن�شئ الكر�سي يف تاريخ  1434/1/1هـ.

 3 .6ممول كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
امللك عبد اهلل بن عبد العزيز رحمه اهلل.

 4 .6امل�شرف على كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
�أ.د .يحيى بن حممد ح�سن زمزمي.

� 5 .6أ�ستاذ كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
�أ.د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س.

 6 .6مدة متويل كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
خم�س �سنوات هجرية.

� 7 .6أهمية كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
و مما ال �شك فيه �أن اخللل الواقع يف �أمور الب�شر ما هو الإ نتيجة ل�ضعف الرجوع مل�صدر ال�سعادة احلقيقي و هو القر�آن الكرمي و هنا تظهر احلاجة املا�سة
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لهذا الكر�سي بعر�ض الهدي القر�آين يف قالب ح�ضاري يتواكب مع متطلبات الع�صر و م�ستجداته و ي�ؤكد �صالحية القر�آن الكرمي لكل زمان و مكان ،و
حتقيق ذلك يكون بوجود بيئة منا�سبة لتطبيق خمرجات الكر�سي و ممار�ستها عملياً على �أر�ض الواقع.

 8 .6ر�ؤية كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
�إ�سعاد الإن�سان بهدي القر�آن.

 9 .6ر�سالة كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
تبيني املنهج القر�آين للنا�س حتى يكون هدياً ميتثلونه و واقعاً يعي�شونه.

� 10 .6أهداف كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1إعداد درا�سة علمية �شاملة تعنى بالهدي القر�آين.
�2إبراز النماذج احل�ضارية للهدي القر�آين يف تاريخ الأمة.
3تعزيز عناية �أفراد املجتمع و م�ؤ�س�ساته و اهتمامهم ب�أهمية املنهج القر�آين.
4تقدمي منوذج عملي متكامل لتطبيقات الهدي القر�آين يف �صورته احل�ضارية.
5تفعيل دور الأكادمييني و الباحثني يف دعم م�سرية الدولة يف العناية بالقر�آن الكرمي  ،و ذلك من خالل البحوث و الدرا�سات املتخ�ص�صة.
6تعزيز دور اجلامعة يف خدمة القر�آن الكرمي و ن�شر هداياته للعاملني من خالل �إعداد الأبحاث و الدرا�سات ون�شرها .
7عقد �شراكات بحثية و ا�ست�شارية و اجتماعية مع القطاعات احلكومية و الأهلية و التطوعية ذات العالقة مبو�ضوع الكر�سي.
8الإ�شراف العلمي على تطبيق خمرجات الكر�سي ،و على تنفيذ مناذجه التطبيقية يف املجتمع و تقوميها خالل املدة الزمنية للكر�سي �إيجاد مرجعية
علمية متخ�ص�صة يف الأبحاث و الدرا�سات املتعلقة بهدايات القر�آن الكرمي.
�9إعداد متخ�ص�صني يف ن�شر ثقافة العمل باملنهج القر�آين ،و ت�أهيلهم وفق الأ�س�س البحثية التي ير�سمها الكر�سي.

 11. 6منجزات كر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي بجامعة �أم القرى
 1-6دورات كر�سي امللك �سلمان بن عبد العزيز �آل �سعود لدرا�سات تاريخ مكة املكرمة.
الـــــــــــدورات
الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

عنوان
الدورة

مقدم
الدورة

مكان عقدها

املهارات
املتقدمة يف
البحث العلمي

�أ.د .حممد
ال�سريع

جامعة �أم القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها التكاليف

تنظيم
وتقدمي

� 3ساعات

الطالب الوافدون

1436/7/25هـ

�صناعة املف�سر

�أ .د .م�ساعد
الطيار

جامعة �أم القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 3ساعات

1436/7/25هـ

 10الأف

املهارات
املتقدمة يف
البحث العلمي

الطالب الوافدون
طالب الدرا�سات
العليا

د� .إميان
مغربي

جامعة �أم القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 3ساعات

طالبات الدرا�سات
العليا

1436/7/24هـ

 10الأف

 10الأف
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 2-6ندوات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
الــــــنـــــــدوات
عنوان الندوة

مقدم الندوة

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

�أ.د� .سامل الزهراين
جهود الكرا�سي
�أ.د� .أحمد ال�سدي�س
جامعة �أم
البحثية يف
�أ.د .ال�سامل اجلكني
القرى
خدمة الدرا�سات
�أ.د .عبدالرحمن ال�شهري
القر�آنية
د .عبداهلل �آل بن علي

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 1ساعة

ت�أ�صيل الهدايات
القر�آنية

د .طه عابدين
د .يا�سني قاري
د .فخر الدين الزبري

جامعة �أم
القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 1ساعة

م�شروع ت�أ�صيل
الهدايات
القر�آنية

�أ.د .طه عابدين
د. .فخر الدين زبري
د .يا�سني قاري

جامعة �أم
القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 3ساعات

تاريخ
عقدها

الفئة
المستهدفة

جميع احل�ضور 1436/7/24هـ

التكاليف

 10الأف

جميع احل�ضور 1436/7/24هـ

 10الأف

1436/7/25هـ

 10الأف

نخبة من
املحكمني

 3-6م�ؤمترات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
المؤتمرات
عنوان المؤتمر

مكان
عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

امل�ؤمتر القر�آين الدويل ال�سنوي
مقد�س ()5

ماليزيا

جامعة ماليا

�إعداد ()6
�أوراق عمل

30

�أع�ضاء هيئة التدري�س
املهتمني بالبحث العلمي يف
الدرا�سات القر�آنية

6/15-14

توظيف تقنية املعلومات يف خدمة
القر�آن الكرمي وعلومه

املدينة

جامعة طيبة

رئا�سة جل�سة

30

املتخ�ص�صون يف جمال
القر�آن الكرمي

1435/2/22-19هـ

�أخالقيات العمل الوظيفي

اجلزائر

جامعة تب�سة

ورقة عمل

30

�أع�ضاء امل�ؤمتر

1434/12/9-8هـ

توطني رواية االمام الدوري

ال�سودان

جامعة القر�آن

ورقة عمل

30

�أع�ضاء امل�ؤمتر

رجب 1434هـ

للم�ؤمتر القر�آين الرابع بعنوان
(ال�شباب وم�ستقبل االمة)

مملكة
الأردن

جمعية املحافظة
على القر�آن الكرمي

ورقة عمل

30

�أع�ضاء امل�ؤمتر واحل�ضور

1435/6/26-25هـ

التعليم الديني و�أثره يف املجتمع
املعا�صر

امريكا

جامعة ويرب
وكلية و�ستمن�سرت

ورقة عمل

30

�أع�ضاء امل�ؤمتر واحل�ضور

1435/10/ 18-16هـ
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 4-6حلقات عمل كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
حلقات العمل
عنوان الورشة

مقدم
الورشة

مكان عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

اخلطة ال�سنوية

�أ.د .يحيى
زمزمي

جمعية مراكز
الأحياء

الكر�سي

تنظيم
وتقدمي

5
�ساعات

منحة كر�سي امللك
عبداهلل يف جمال
الهديات القر�آنية

�أ.د .يحيى
زمزمي

قاعة كلية الدعوة
و�أ�صول الدين

الكر�سي

تنظيم
وتقدمي

3
�ساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ
عقدها

التكاليف

الفريق الإداري 1436/1/13هـ
�أع�ضاء هيئة
التدري�س
واملخت�صني

1435/7/22هـ

 10الأف
� 30ألف

 5-6حما�ضرات كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
المحاضرات
عنوان الورشة

مقدم الورشة

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ
عقدها

التكاليف

درا�سة يف فهم
هدايات القر�آن

د� .صالح املغام�سي

جامعة �أم
القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 2ساعة

جميع احل�ضور 1436/7/24هـ

 10الأف

�سبل حتبيب
القر�آن للنا�س

�أ.د .عبدالرحمن بن
معا�ضه ال�شهري

جامعة �أم
القرى

كر�سي امللك
عبداهلل

تنظيم
وتقدمي

� 2ساعة

جميع احل�ضور 1436/7/25هـ

 10الأف

 6-6حمالت كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي .و�أن�شطتة.
الحمالت واألنشطة الميدانية
عنوان
الحملة

مدة
الحملة

امللتقى
القر�آين 3

 2يوم

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

الفئة المستهدفة

كر�سي
ح�ضور وتنظيم اجلهات العاملة يف خدمة القر�آن الكرمي
جامعة �أم
امللك عبداهلل
�أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعات ال�سعودية
وتقدمي
القرى
للقر�آن الكرمي

تاريخ عقدها

التكاليف

1436/7/25-24هـ

� 60ألف

 7-6حمالت كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي .و�أن�شطتة.
طالب الدراسات العليا
اسم الطالب

نوع
الرسالة

عنوان الرسالة

الجامعة

القسم

الكلية

التخصص

المشرفين

غدير بنت حممد
ال�شريف

دكتوراه

مطاعن املف�سرين يف القراءات

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

�أ.د .يحيى بن
حممد زمزمي

معاذ �صفوت
حممود

دكتوراه

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

حممد بن
عبدالعزيز
القبي�سي

دكتوراه

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

(�سوق العرو�س ) لأبي مع�شر الطربي
درا�سة وحتقيق ًا من اول الكتاب �إىل �أم القرى
باب الأ�ستعاذة
(�سوق العرو�س ) لأبي مع�شر الطربي
درا�سة وحتقيق ًا من باب ترجمة وذكر �أم القرى
�أ�سمائهم �إىل �آخر �سورة الن�ساء

القراءات
القراءات

د� .سامل بن غرم
اهلل الزهراين
د� .سامل بن غرم
اهلل الزهراين
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حامدي بن �أحمد
الأن�صاري

دكتوراه

(�سوق العرو�س ) لأبي مع�شر الطربي
درا�سة وحتقيق ًا من �أول �سورة املائدة
�إىل �أخر الكتاب

�أم القرى

حممد �أحمد
الأن�صاري

دكتوراه

كتاب ( حل ال�شاطبية ) لزين الدين
العيني درا�سة وحتقيق ًا

�أم القرى

القراءات

�أحمد بن طاهر
اخل�ضري

دكتوراه

كتاب ( تزيني الغرة مبحا�سن الدرة )
درا�سة وحتقيق ُا

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

ع�صام احلربي

�أم القرى

حتقيق ا�ستدراكات

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

حا�شية مال على القاري يف تخريج
قراءات تف�سري البي�ضاوي

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د� /أحمد بن
عبداهلل الفريح

بدرية ال�شريف

�أم القرى

تو�ضيحات احلافظ بن حجر

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /يو�سف بن
عبداهلل الباحوث

نادية الع�سلي

�أم القرى

تو�ضيحات احلافظ بن حجر

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /يو�سف بن
عبداهلل الباحوث

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /في�صل بن
جميل غزاوي

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /في�صل بن
جميل غزاوي

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /في�صل بن
جميل غزاوي

�أم القرى

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د /في�صل بن
جميل غزاوي

عبداهلل الكثريي �أم القرى

�أحمد بن حممد
الغامدي

توجيه القراءات املتواترة عند ال�سمني
�أم القرى
احللبي يف كتاب الدر امل�صون

الإر�شاد لأبي قا�سم من�صور ال�سندي
ر�أفت علي عزت �أم القرى
درا�سة وحتقيق
ال�شفاء يف علل القراءات لأبي الف�ضل
حبيب اهلل �صالح
�أم القرى ( من �سورة الرعد �-آخر الزخرف )
ال�سلمي
درا�سة وحتقيق
ال�شفاء يف علل القراءات لأبي الف�ضل
�صالح بن �أحمد
�أم القرى ( من البداية �-إىل �سورة يو�سف )
العماري
درا�سة وحتقيق

د� /سامل بن غرم
اهلل الزهراين

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

الدعوة و�أ�صول
الدين

القراءات

د� /سامل بن غرم
اهلل الزهراين

القراءات

د� /سامل بن غرم
اهلل الزهراين
د� /أحمد بن
عبداهلل الفريح

 8-6الظهور الإعالمي لكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
الظهور اإلعالمي
نوع الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

مستضيف الظهور

الكرتوين

ملتقى «هذا هدى» بجامعة �أم القرى يناق�ش جماالت القر�آن وعلومه
امللتقى القر�آين الثالث بجامعة �أم القرى يعقد خم�س ور�ش يف جماالت القر�آن
الكرمي وعلوم
امللتقى القر�آين الثالث بجامعة �أم القرى يعقد خم�س ور�ش يف جماالت القر�آن
الكرمي وعلومه
ال�شيخ املغام�سي  :يحث الطالب والطالبات املقبلني على االختبارات احلفاظ على
املالزم املدر�سية بعد الإنتهاء منها ودعاهم بالأ يلتفتوا ملن يحبطونهم
الفيلم التعريفي بكر�سي امللك عبداهلل بن عبدالعزيز للقر�آن الكرمي

1436/7/24هـ

�صحيفة توا�صل

1436/7/24هـ

�صحيفة مكة

1436/7/24هـ

وا�س

1436/7/24هـ

موقع اجلامعة

1436/6/17هـ

You tube

الكرتوين
الكرتوين
الكرتوين
تلفزيوين
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 12 .6الن�شر العلمي لكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
 9-6كتب كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
الكتب
عنوان الفصل في الكتاب

مشترك/
منفرد

التحرير يف �أ�صول التف�سري
هدايات �آية الكر�سي
هدايات �سورة الفاحتة
حقوق الإن�سان يف �ضوء القر�آن

منفرد
منفرد
منفرد
منفرد

م�شاركات دولية
( بروناي )

م�شرتك

م�شاركات دولية
( ماليزيا )

م�شرتك

اسم المؤلف

جهة النشر

تاريخ
النشر

مكان
النشر

رقم
الطبعة

التكاليف

مكتبة املتنبي
مكتبة املتنبي
مكتبة املتنبي
الكر�سي

1435هـ
1435هـ
1435هـ
1435هـ

دور الن�شر
دور الن�شر
دور الن�شر
املعار�ض

1
1
1
1

� 30ألف
� 30ألف
� 30ألف
� 30ألف

م�ؤمتر

1

� 30ألف

-

-

� 30ألف

�أ.د  .طه عابدين طه حمد
�أ.د  .طه عابدين طه حمد
�أ.د  .طه عابدين طه حمد
�أ.د  .يحيى بن حممد زمزمي
�أ.د .غالب بن حممد احلام�ضي
د� .سامل بن غرم اهلل الزهراين
مملكة بروناي 1435هـ
د� .أمني بن �إدري�س فالته
د .نواف بن معي�ض احلارثي
�أ.د .يحيى بن حممد زمزمي
�أ.د .غالب بن حممد احلام�ضي
د� .أحمد بن علي احلري�صي
د .ا�سماعيل بن عبدال�ستار امليمني
د .يا�سني بن حافظ قاري

� 10-6أبحاث كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
األبحاث
عنوان البحث

التنا�سق املو�ضوعي يف القر�آن
الكرمي ( املعوذتان �أمنوذج ًا )

مقدم
البحث

تاريخ القبول
أو النشر

اسم المجلة البحثية
أو الدورية

الجهة المسؤولة عن صدور
المجلة

التكاليف

د.ا�سماعيل
ميمني
د� .أحمد
احلري�صي

جملة امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي
1434/4/15هـ
مقد�س 3
جملة امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي
مركز بحوث القر�آن بجامعة ماليا  11500ريال
1434/1/28هـ
مقد�س 3

�أ.د.يحيى
زمزمي

جملة امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي
مركز بحوث القر�آن بجامعة ماليا
1434/3/27هـ
مقد�س 3

�شروط االمام ابن اجلزري
يف رجال كتاب ال َّن�شر يف
القراءات الع�شر
االمام يحيى بن املبارك
اليزيدي املقرئ جهود و�آثار

�أ.د.غالب
احلام�ضي

جملة امل�ؤمتر الدويل ال�سنوي
1434/3/27هـ
مقد�س 3

د� .أمني
�إدري�س

جملة امل�ؤمتر العاملي للقر�آن
1434/11/24هـ
الكرمي بع�صر العوملة

جامعة ال�سلطان ال�شريف علي
الإ�سالمية بربوناي

 11500ريال

د.نواف
احلارثي

1434/4/18هـ

جملة امل�ؤمتر العاملي للقر�آن
الكرمي بع�صر العوملة

جامعة ال�سلطان ال�شريف علي
الإ�سالمية بربوناي

 11500ريال

نحو منهج امثل لرتجمة معاين
القر�آن الكرمي

�أ.د .غالب
احلام�ضي

1434/4/18هـ

جملة امل�ؤمتر العاملي للقر�آن
الكرمي بع�صر العوملة

جامعة ال�سلطان ال�شريف علي
الإ�سالمية بربوناي

 11500ريال

علم توجيه القراءات تاريخه
وم�صادره

د�.سامل
الزهراين

1434/4/18هـ

جملة امل�ؤمتر العاملي للقر�آن
الكرمي بع�صر العوملة

جامعة ال�سلطان ال�شريف علي
الإ�سالمية بربوناي

 11500ريال

جهود العلماء في علم عد
األي

جهود جامعات العامل الأ�سالمي
يف ن�شر علم القراءات
(( درا�سة تطبيقية مقارنة))
منهج ابن كثري يف تف�سريه

مركز بحوث القر�آن بجامعة ماليا  11500ريال

-

مركز بحوث القر�آن بجامعة ماليا  11500ريال
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 13 .6القوى الب�شرية بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
 11-6القوى الب�شرية بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي.
أعداد القوى البشرية

م

تصنيف القوة البشرية

االسم

1

�أ�ستاذ الكر�سي

�أ.د .عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�سدي�س .

2

امل�شرف على الكر�سي

�أ.د .يحيى بن حممد ح�سن زمزمي .

3

م�ست�شارون

د .في�صل بن جميل غزاوي  ،د� .أحمد بن عبداهلل الفريح  ،د� .سامل بن غرم اهلل الزهراين  ،د.
يو�سف بن عبداهلل الباحوث

4

باحث رئي�سي

�أ.د .طه عابدين طه حممد

5

باحث م�شارك

ال�شيخ الدكتور يا�سني قاري  ،ال�شيخ الدكتور فخر الدين الزبري

6

�سكرتارية

�أ .رامي بن حممد احلاج

7

حما�سب

�أ .وليد بن حممد جرب

8

موظفون اخرون

�أ .ح�سني بكر مر�سي

 14 .6امل�شاريع الإ�ضافية التي يقدمها كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
.1
.2
.3
.4
.5

1ت�أ�صيل الهدايات القر�آنية.
2املو�سوعة العاملية يف الهدايات القر�آنية.
3املو�سوعة املو�ضوعية يف الهدايات القر�آنية.
4ي�شارك الكر�سي مب�شروع تطوير املناهج التعليمية بق�سم القراءات بكلية الدعوة و�أ�صول الدين.
5توقيع عقد الإتفاق بني كلية الدعوة و�أ�صول الدين وعمادة البحث العلمي ب�ش�أن م�شروع طالب الدرا�سات العليا.
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 15 .6جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي وكتابته
 12-6جلنة �إعداد تقرير كر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي .وكتابته
المنصب

االسم

المشرف على الكرسي ورئيس لجنة إعداد التقرير

�أ .د .يحيى بن حممد ح�سن زمزمي

عضو مشرف على النشاطات ( مقترح )

الفريق الإداري على الكر�سي :
د� .أحمد بن عبد اهلل الفريح ( امل�شرف على ال�شراكات البحثية )
د� .سامل بن غرم اهلل الزهراين ( امل�شرف على امل�شاريع البحثية )
د .في�صل بن جميل غزاوي ( امل�شرف على الإ�صدارات واملخرجات البحثية )
د .يو�سف بن عبداهلل الباحوث ( امل�شرف على الأن�شطة والفعاليات )
�أ .ح�سني بكر مر�سي ( امل�شرف على اللجنة البحثية )

عضو مشرف على الشؤون المالية ( مقترح )

�أ .رامي بن حممد احلاج ( �سكرتري الكر�سي )

 16 .6و�سائل االت�صال بكر�سي امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للقر�آن الكرمي
املوقع الإلكرتوينhttp://kachqu.org :
امل�شرف على كر�سي امللك عبداهلل للقران الكرمي الدكتور يحيى زمزمي0505657432 :
ال�سكرتري �أ .رامي احلاج0598730330 :
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 .7كرسي صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل لتطوير المناطق
العشوائية بمنطقة مكة المكرمة
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 .7كرسي صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل
لتطوير المناطق العشوائية بمنطقة مكة المكرمة

 1 .7تعريف بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
لقد بذلت حكومة اململكة العربية ال�سعودية بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني جهوداً هائلة لتطوير مدينة مكة املكرمة لتكون مي�سرة خلدمة عباد
الرحمن من احلجاج واملعتمرين و املواطنني و املقيمني على �أر�ضها الطاهرة .
هذا و قد واكب تطوير مدينة مكة املكرمة بجبالها و �شعابها و وديانها جهود جبارة و�إنفاق �ضخم لتطوير �شبكات الطرق ،و �شق االنفاق  ،للتغلب على
طبيعتها اجلغرافية ال�صعبة ،لالرتقاء بها �إىل مراتب املدن احلديثة املتقدمة.
هذا و ال يزال �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل �أمري منطقة مكة املكرمة يحمل على عاتقه هذه امل�س�ؤولية ال�ضخمة منذ توىل �سموه الكرمي
�إمارة هذه البقعة الطاهرة من �أر�ض الوطن العزيز بتوجيه من خادم احلرمني ال�شريفني ،عندما �أعلن �سموه الكرمي �أنه �سوف يبذل كل جهده لريقى
مبكة املكرمة مل�صاف املدن العاملية يف تطويرها وحت�سني مرفقاتها .
و لهذا كان كر�سي �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة هو اال�ستجابة الفورية لهذا الأمل الذي
�شيده �صاحب ال�سمو امللكي لر�ؤية مكة املكرمة يف م�صاف مدن العامل املتقدمة وهذا حقها.
حيث ت�أتي ر�ؤية الكر�سي لتحقيق الريادة البحثية يف جمال تطوير املناطق الع�شوائية� ،أما ر�سالته فهي دعم االرتقاء مبكة املكرمة مل�صاف مدن العامل
الأول ،من خالل توظيف �أن�شطة علمية و بحثية ت�ساهم يف تنمية �شاملة وم�ستدامة تتما�شى مع التوجه العاملي يف تطوير املناطق الع�شوائية
و لهذا كان الكر�سي الذي يحمل ا�سم �سموه الكرمي ،و الذي ميثل الريادة البحثية يف جمال تطوير الع�شوائيات يلقى كل الدعم و الرعاية من �سموه
الكرمي ،و �إىل جانب هذه الرعاية الكرمية كان الدعم املايل من �شركة بن الدن ال�سعودية �إىل جانب الدعم الفني ممث ً
ال يف �أمانة العا�صمة املقد�سة و �إمارة
منطقة مكة املكرمة و الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة و امل�شاعر املقد�سة �إ�ضافة �إىل اجلهود الكبرية جلامعة �أم القرى ممثلة يف معايل مدير اجلامعة
الذي بذل جهداً رائعاً لإجناح كل �أن�شطة الكر�سي املختلفة .
و من �أهم �أن�شطة الكر�سي �إىل جانب الور�ش التي عقدت و التي تهدف لعقد لقاءات بني االْط��راف املعنية بالع�شوائيات للتعرف على اجلهود ال�سابقة
و احلالية لتطوير املناطق الع�شوائية وحتديد امل�شكالت املختلفة التي تواجهها املناطق الع�شوائية ،و مناق�شتها ،و بالتايل حتديد املتطلبات و �أولويات
التنمية حتى تتكامل اجلهود ،وتتحقق و الأهداف ب�إذن اهلل ،و كذلك امل�سابقة التخطيطية العمرانية لتطوير بع�ض املناطق الع�شوائية يف منطقة مكة
املكرمة لتكون منوذجاً يحتذى به يف �أماكن خمتلفة من �أنحاء اململكة .
و�أي�ضاً الأبحاث البحثية و التي حتددت يف جمالني �أحدهما الأبحاث الأكادميية حيث مت اختيار بحثني يف مرحلة املاج�ستري عن درا�سة الع�شوائيات يف مكة
املكرمة  ،ي�شارك فيهما كل من وكيل �أمارة مكة املكرمة ،و �أمني عام الهيئة العليا لتطوير مكة املكرمة و امل�شاعر املقد�سة ،و الأخر للأبحاث التطبيقية و
التي مت الإعالن عنها ،وحتديد جمموعة من املحاور لها يف �إطار الع�شوائيات.
و ي�أتي على ر�أ���س هذه الأن�شطة  :امللتقى العلمي الأول (جهود حملية وجت��ارب عاملية) و الذي عقد مبكة املكرمة بجامعة �أم القرى يف املدة من –27
1434/4/28هـ و برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خالد الفي�صل ،حيث ا�ستقطب جمموعة من العلماء و املخت�صني العامليني و املحليني يف
جمال الع�شوائيات من هولندا و الهند وم�صر و تركيا ،وذلك لتحليل التجارب العاملية الناجحة يف التعامل مع الع�شوائيات ،و مقارنتها� ،إىل جانب مناق�شة
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اجلهود املحلية ،و عر�ضها ،و �صياغة �آليات و حلول لتطوير الع�شوائيات مبكة املكرمة ،كما ناق�ش امللتقى يف يومه الثاين و من خالل ور�شة عمل متخ�ص�صة
الر�ؤى و التوجهات نحو تطوير املناطق الع�شوائية� ،شارك فيها العلماء و املتخ�ص�صون العامليون و املحليون الذين قدموا تو�صياتهم بهذا اخل�صو�ص� ،إىل
جانب و�ضع خارطة طريق لتطوير املناطق الع�شوائية مبكة املكرمة و تكامل منظومة التطوير يف خطة ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف الهدف الأ�سمى للكر�سي
�أال وهو " االرتقاء بالإن�سان قبل املكان " .
هذا و�سوف تتابع �أن�شطة الكر�سي �أعمال امل�سابقة التخطيطية والعمرانية ،و كذلك الأبحاث البحثية و ا�ستكمال ور�ش العمل املتبقية� ،إىل جانب توثيق
كل الأعمال للو�صول �إىل �أعلى درجة من املعرفة يف تطوير الع�شوائيات ،وتطبيقها يف جمال الواقع ،لتكون مكة املكرمة من �أف�ضل مدن العامل ح�ضارياً
واجتماعياً و بيئياً بف�ضل اهلل �سبحانه و تعاىل ثم بف�ضل والة �أمر هذه البالد و جهودهم الالحمدودة يف خدمة مكة املكرمة �أحب �أر�ض اهلل �إىل اهلل
ور�سوله �صلى اهلل علية و�سلم ،وقبلة امل�سلمني يف م�شارق الأر�ض و مغاربها و مالذ قلوب امل�ؤمنني.

 2 .7تاريخ �إن�شاء كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
�أن�شئ الكر�سي يف تاريخ 1433/3/26هـ.

 3 .7ممول كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
جمموعة بن الدن ال�سعودية.

 4 .7امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
د� .أجمد بن عبد الرحمن حممود مغربي.

� 5 .7أ�ستاذ كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
�أ.د� .صالح بن علي الهذلول.

 6 .7مدة متويل الكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
خم�س �سنوات هجرية.

� 7 .7أهمية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
ت�أتي �أهمية الكر�سي من كونه ي�سهم علمياً و بحثياً يف التطوير العمراين ملكة املكرمة لتكون يف م�صاف مدن العامل املتقدمة ،و ذلك بو�ضع خارطة طريق
لتطوير املناطق الع�شوائية مبكة املكرمة ،و تكامل منظومة التطوير يف خطة ا�سرتاتيجية ت�ساهم يف الهدف الأ�سمى للكر�سي� ،أال وهو " :االرتقاء بالإن�سان
قبل املكان ".

 8 .7ر�ؤية كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
حتقيق الريادة البحثية يف جمال تطوير املناطق الع�شوائية.

 9 .7ر�سالة كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
دعم االرتقاء مبكة املكرمة مل�صاف مدن العامل الأول ،من خالل توظيف �أن�شطة علمية و بحثية ت�ساهم يف تنمية �شاملة و م�ستدامة تتما�شى مع التوجه
العاملي يف تطوير املناطق الع�شوائية.

� 10 .7أهداف كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1الت�أ�صيل العلمي و البحثي ملمار�سات تطوير املناطق الع�شوائية.
2نقل املعرفة من اجلامعة بخرباتها البحثية و البحثية �إىل املجتمع و اجلهات ذات العالقة.
3االرتقاء بالوعي العام لدى املجتمع املحلي بطبيعة امل�شكلة و �آليات احلل.
4االرتقاء بالوعي الإداري و املهني للكوادر باجلهات التنفيذية ذات العالقة.
5حتليل التجارب املحلية و الإقليمية و العاملية الناجحة من خالل البحث العلمي ،و مقارنتها .
6ا�ستقطاب العلماء و املخت�صني العامليني يف هذا املجال.
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 11 .7منجزات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
 1-7دورات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
حلقات العمل (ورش العمل)
عنوان
الورشة

مقدم الورشة

معايل �أمني العا�صمة املقد�سة
م�شاكل
د� .أ�سامة بن ف�ضل البار و�سعادة
ور�ؤى �سكان
د .عبداهلل �سراج الدين املدير
الع�شوائيات
التنفيذي ل�شركة البلد الأمني ،
واجلمعيات
�سعادة م .عارف قا�ضي وكيل �أمني
الأهلية و�أمانة
العا�صمة و�سعادة د� .أجمد بن
العا�صمة
عبدالرحمن مغربي امل�شرف على
املقد�سة
كر�سي
دور ور�ؤى
الأجهزة
احلكومية
فى تطوير
املناطق
الع�شوائية
مبكة املكرمة

مكان
عقدها

�أمانة
العا�صمة
املقد�سة

�أمانة
العا�صمة
املقد�سة

هيئة
هيئة
د� .سامي بن يا�سني برهمني �أمني
تطوير
تطوير
عام هيئة تطوير منطقة مكة
منطقة
منطقة
املكرمة وامل�شاعر املقد�سة الذي
�سيلقي كلمة الهيئة ،ود� .أجمد بن مكة املكرمة مكة املكرمة
وامل�شاعر
عبدالرحمن مغربي امل�شرف على وامل�شاعر
املقد�سة
املقد�سة
الكر�سي

القى كلمة االفتتاح د .ثامر بن
ر�ؤى ودور حمدان احلربي بنيابة معايل مدير
اجلامعة و د .جمدي بن حممد
�شركات
حريري و�سعادة م .ع�صام بن احمد جامعة �أم
التطوير
القرى
كلثوم الدين املدير التنفيذي
العمراين
قاعة امللك
ل�شركة بوابة مكة و �سعادة م.
يف تطوير
حممد برهان �سيف الدين الرئي�س في�صل
املناطق
الع�شوائية التنفيذي ل�شركة عمرانيون و�سعادة
مبكة املكرمة د� .أجمد بن عبدالرحمن مغربي
امل�شرف على كر�سي
القى كلمة االفتتاح د .ثامر بن
حمدان احلربي بنيابة معايل مدير
اجلامعة و د .زاهر عثمان بنيابة
دور ور�ؤى
عن داعم الكر�سي ل�شركة بن الدن جامعة �أم
رجال الأعمال
و�سعادة ال�شيخ �صالح الرتكي املدير القرى
يف تطوير
التنفيذي ل�شركة ن�سما و �سعادة م .قاعة امللك
املناطق
حممد برهان �سيف الدين الرئي�س في�صل
الع�شوائية
التنفيذي ل�شركة عمرانيون و�سعادة
د� .أجمد بن عبدالرحمن مغربي
امل�شرف على كر�سي

لقاء الباحثني عر�ض الأبحاث البحثية املدعومة
وعر�ض ر�سائل املاج�ستري
الأول
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الجهة
المنظمة

جامعه
�أم القرى
قاعة كليه
الهند�سة
و العمارة
الإ�سالمية

جامعة �أم
القرى -
الكر�سي

جامعة �أم
القرى -
الكر�سي

جامعة �أم
القرى –
الكر�سي

نوع
المشاركة

ح�ضور
وتنظيم
وتقدمي

ح�ضور
وتنظيم
وتقدمي

ح�ضور
وتنظيم
وتقدمي

ح�ضور
وتنظيم
وتقدمي

ح�ضور
وتنظيم
وتقدمي

عدد
الساعات

5

�ساعات

6

�ساعات

7

�ساعات

7

�ساعات

7

�ساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ
عقدها

التكاليف

ال يوجد
�سكان
وذلك لتكفل
الع�شوائيات
�أمانة العا�صمة
واجلمعيات 1434/2/30هـ
املقد�سة
الأهلية و�أمانة وليوم واحد
بجميع تكاليف
العا�صمة
الور�شة
املقد�سة
ال يوجد
وذلك لتكفل
الأجهزة
هيئة تطوير
احلكومية فى
1434/3/22هـ مكة املكرمة
تطوير املناطق
وامل�شاعر
وليوم واحد
الع�شوائية
املقد�سة
مبكة املكرمة
بجميع تكاليف
الور�شة
�شركات
التطوير
العمراين
الأجهزة
احلكومية
�أمانة
العا�صمة
املقد�سة

ما يقارب
1435/2/16هـ
 10.000الأف
يوم واحد
ريال

رجال الأعمال
�شركات
التطوير
العمراين
1435/4/6هـ
الأجهزة
يوم واحد
احلكومية
�أمانة
العا�صمة
املقد�سة

الطالب
واملخت�صني
بالأبحاث

1436/8/10هـ
يوم واحد

ما يقارب
 10.000الأف
ريال

ما يقارب
 5.000الف
ريال
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 2-7حما�ضرات كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
المحاضرات
عنوان
المحاضرة

مقدم
المحاضرة

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

املدن الذكية
ونظم دعم
القرار املكانية

�أ.د طارق
را�شد

القاعة
الكربي كلية
الهند�سة

كر�سي
الأمري خالد
الفي�صل

تنظيم

عدد
الساعات

5
�ساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

 11مار�س
الأمانة والطالب
2013م
واملهند�سني
1434 /4/29هـ

التكاليف

ال يوجد وذلك لتكفل كلية
الهند�سة والعمارة الإ�سالمية
بقيمة التغذية

 3-7طالب الدرا�سات العليا بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
طالب الدراسات العليا
اسم
الطالب

نوع الرسالة
دكتوراه/
ماجستير/
بكالوريوس

عنوان الرسالة

الجامعة

القسم

خالد بن
�صالح �أحمد
الزهراين

ماج�ستري

املناطق الع�شوائية بني الواقع
واملامول "نحو بيئة امنة
وم�ستدامة

جامعة �أم العمارة
القرى الإ�سالمية

حميد عيد
ال�صبحي

ماج�ستري

نحو �إ�سرتاتيجية متكاملة
للحلول امل�ستقبلية مل�شاكل
املناطق الع�شوائية يف منطقة
مكة املكرمة

جامعة �أم العمارة
القرى الإ�سالمية

الكلية

المشرفين

التخصص

تخ�ص�ص بكالوريو�س
الهند�سة
عمارة ا�سالمية
والعمارة
تخ�ص�ص ماج�ستري
الإ�سالمية
عمارة ا�سالمية

�أ.د .عبد احلميد �أحمد
الب�س.
د� .سامي بن يا�سني
برهمني.

تخ�ص�ص بكالوريو�س
الهند�سة
عمارة ا�سالمية
والعمارة
تخ�ص�ص ماج�ستري
الإ�سالمية
عمارة ا�سالمية

د .خالد حممد الرباق.
د .عبدالعزيز بن عبداهلل
اخل�ضريى.

 4-7طالب الدرا�سات العليا بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
الظهور اإلعالمي
نوع
الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

مستضيف
الظهور

العدد

تاريخ عقدها

تلفزيوين

تعريف بامللتقى الأول لتنمية املناطق الع�شوائية

ربيع �أخر 1434هـ

التلفزيون ال�سعودي

2

1434/2/26هـ

الأذاعة

تعريف �أن�شطة الكر�سي
تعريف بامللتقى العلمي الأول
تعريف بامللتقى العلمي الأول

ربيع �أول 1434هـ
ربيع �أخر 1434هـ
ربيع �أخر 1434هـ

�إذاعة مكة
�إذاعة مكة
�إذاعة الريا�ض

1

1434/4/1هـ
1434/2/26هـ
1434/2/26هـ

جريدة

�أمري مكة يرعى �أول ملتقى لتطوير املناطق الع�شوائية.
انطالق ور�شة عمل «دور ور�ؤى الأجهزة احلكومية واملطورين يف
م�شروع معاجلة وتطوير املناطق الع�شوائية.
�أمني العا�صمة املقد�سة يد�شن عمل كر�سي الأمري خالد
الفي�صل لتطوير الع�شوائيات (م�شاكل ور�ؤى �سكان الع�شوائيات
واجلمعيات الأهلية).
ملتقى تطوير الع�شوائيات يطالب بالرتكيز على التنمية
االجتماعية قبل العمرانية بعنوان (ر�ؤى وتوجهات نحو تطوير
املناطق الع�شوائية).

ربيع �أخر 1434هـ
�صفر1434هـ
�صفر1434هـ
ربيع �أخر 1434هـ

�صحيفة عكاظ
�صحيفة الريا�ض
�صحيفة اجلزيرة
�صحيفة ال�شرق

1
1
1
1

1434/2/26هـ
�صفر1434هـ
�صفر1434هـ
ربيع اخر 1434هـ
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 12 .7القوى الب�شرية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
 5-7القوى الب�شرية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
أعداد القوى البشرية

70

م

تصنيف القوة البشرية

االسم

1

�أ�ستاذ الكر�سي

�أ.د� .صالح بن على الهذلول

2

امل�شرف على الكر�سي

د� .أجمد بن عبد الرحمن مغربي

3

م�ست�شارون

4

باحث رئي�سي

5

باحث م�شارك

6

�سكرتارية

�أ .عمار بن مهدي الرميي

7

حما�سب

�أ.د .اح�سان املعتاز

8

موظفون اخرون

د� .أجمد بن عبد الرحمن مغربي
م�ست�شار خارجي للكر�سي
�أ.د� .أحمد �شحاته
م�ست�شار داخلي للكر�سي
د .عبد الغني بن ح�سن منور

الهيئة اال�ست�شارية:
د� .أ�سامة بن ف�ضل البار
(رئي�س الهيئة اال�ست�شارية)
د .عبد العزيز بن عبد اهلل اخل�ضريي
د� .سامي بن يا�سني برهمني

اللجنة البحثية:
�أ.د .عبد احلميد �أحمد الب�س (رئي�س اللجنة)
�أ.د .عبد احلليم الب�شري الفاروق

د .عمرو حممد الظواهري
د .عابد بن عابد راجح العبديل

�أع�ضاء اللجنة البحثية:
د .عبد الغني بن ح�سن منور

اللجنة التنفيذية:
د .وديع برقاوي (رئي�س اللجنة)
د .جميل ال�سلفي

�أ.د .جمدي الب�سطوي�سي
د .حممد حممد �شوقي �أبوليله
د� .أحمد ح�سن بكار
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 13 .7اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
 8-7اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة.
أعمال في الخطة السنوية ولم تنفذ
اسم النشاط

الجهة المنفذة

الفئة المستهدفة

سبب عدم التنفيذ

تمويل بحوث
علمية

كر�سي الأمري خالد
الفي�صل لتطوير املناطق
الع�شوائية

الباحثون و�أع�ضاء هيئات
التدري�س باجلامعات
واملهتمون مبجال تطوير
الع�شوائيات

طول مدة �إجراءات الإعالن
عن البحوث املمولة وقبول
املقرتحات البحثية املقدمة
و�إر�سالها للتحكيم.

المبلغ المطلوب

التوصيات

مت الإنتهاء من الإجراءات
اخلا�صة بتمويل الأبحاث
 200000ريال
و �سيتم مب�شيئة اهلل
(مائتان �ألف ريال)
التمويل �ضمن �أن�شطة
العام الثاين (احلايل)

 14 .7ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة
املكرمة ب�صفة عامه
.1
.2
.3
.4

1احلاجة للمزيد من الدعم املايل نظراً لأهمية حتويل الكر�سي ملال بحثي بالع�شوائيات ولكرثتها مبكة املكرمة.
2احلاجة �إىل �آلة �إعالمية من داخل اجلامعة لتغطية كافة الأن�شطة اخلا�صة بالكر�سي.
3ثقة رجال الأعمال يف �أن الكر�سي ميكن �أن يقدم لهم حلول عملية وذات عائد ا�ستثماري لتطوير املناطق الع�شوائية.
4ك�سب الثقة والتعاون البناء مع خمتلف اجلهات العاملة يف جمال الع�شوائيات مبكة املكرمة.

 15 .7جلنة �إعداد تقرير كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة وكتابتة
 7 - 7جلنة �إعداد تقرير كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة و كتابتة.
المنصب

االسم

المشرف على الكرسي ورئيس لجنة إعداد التقرير

د� .أجمد بن عبد الرحمن مغربي

 16 .7و�سائل االت�صال بكر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة

املوقع الإلكرتوينwww.kafcuia.net :
امل�شرف على كر�سي الأمري خالد الفي�صل لتطوير املناطق الع�شوائية مبنطقة مكة املكرمة
الدكتور �أجمد مغربي جوال05047880088 :
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 .8كرسي معالي
أ.د .محمد عبده يماني
إلصالح ذات البين
73
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 .8كرسي معالي
أ.د .محمد عبده يماني إلصالح ذات البين

 1 .8التعريف بكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
يعد ا�ستقرار املجتمع وح�سن عالقات �أفراده بع�ضهم ببع�ض من �أهم الركائز التي تقوم عليها املجتمعات الب�شرية ،وقد عُني الإ�سالم بذلك �أميا عناية؛
فمنذ وطئت قدم امل�صطفى عليه و�آله ال�صالة وال�سالم �أر�ض املدينة املنورة -التي �شهدت بناء �أول جمتمع م�سلم�-أكد عليه و�آله ال�صالة وال�سالم على
اهتمامه وعنايته با�ستقرار املجتمع ،و�إقامة عالقات �أفراده على �أح�سن ما يرام؛ فقال�( :أيها النا�س �أف�شوا ال�سالم و�أطعموا الطعام و�صلوا الأرحام
و�صلوا بالليل والنا�س نيام تدخلوا اجلنة ب�سالم ) �أربع خِ اللٍ ثالث منها تتعلق مبا يربط النا�س بالنا�س ،وواحدة مبا يربط النا�س باهلل ،على �إنها
كلها �إذا فعلت بنية ح�سنة تربط النا�س باهلل عز وجل .وعندما ت�سوء العالقة بني النا�س وح�صول ذلك �أمر لي�س مب�ستغرب نظراً ملا ت�شتمل عليه
النفو�س من تباين يف الأخالق وال�صفات الأمر الذي يحدث معه الت�ضاد؛ الذي ي�صل �إىل الت�صادم؛ كما �أن ما فطر اهلل النا�س عليه وقدره جل وعال
يف هذا الكون واحلياة من وقوع االختالف يف الأ�شكال والألوان والقدرات ،ومن ثم يف الآراء والتوجهات يجعلنا نلج�أ –بال�ضرورة� -إىل البحث عن
ا�سرتاتيجيات �أولية ت�ضمن لنا �إعادة املياه �إىل جماريها ،وو�ضع الأمور يف ن�صابها ،وتقريب وجهات النظر ،ليبقى الوئام واملحبة وال�سالم �سائداً يف
املجتمع؛ مهما كانت �أوجه اخلالف بني �أفراده ،فاالختالف يف وجهات النظر ال ينبغي �أن يف�سد للود ق�ضية؛ لأجل ذلك �أوىل الإ�سالم عناية فائقة
ب�إ�صالح ذات البني التي من �ش�أنها �أن تلم ل�شعت ،وتقرب الأراء ،وبالتايل تقرب �أفراد املجتمع بع�ضهم من بع�ض ،فقد جاء القر�آن الكرمي وال�سنة
املطهرة ببيان �أهمية هذا الأمر ،بل لقد عد اهلل جل وعال �أن من �أعظم و�أهم و�أف�ضل ما يتناجى به العباد �إ�صالح ذات البني.و�أهمية مو�ضوع �إ�صالح
ذات البني ظاهرة بينة� ،إذ �أنها ترتبط ا�شد االرتباط بحياة الفرد واملجتمع ولها �أثرها العظيم يف متا�سك املجتمع وقوته ،حيث حتقق به م�صالح
عظيمه للفرد واملجتمع ،وتدر�أ بها مفا�سد خطرية من �أهمها� :أنها �سبب يف قطع النزاعات ،و�إزالة اخل�صومات ،ورد احلقوق ،وت�أليف القلوب ،ون�صرة
املظلوم ،واجتماع الكلمة ،وحقن الدماء ،وحماربة االختالف والتباغ�ض والتقاطع بني امل�ؤمنني؛ التي هي من معامل اجلاهلية ،و�صفات املف�سدين،
كما �أنها و�سيلة لتوفري الطاقات ملا ينفع املجتمع ويرتقي به ،وغري ذلك مما يطول بيانه.ولذا ف�إنه من الأهمية مبكان �أن نعمل جاهدين على ن�شر
ثقافة ال�صلح والوئام بني النا�س وتكثري �سواد امل�صلحني املتقنني لدورهم القائمني به على الوجه الأكمل ،لأنه من خ�صال املروءة وهدي الأنبياء
و�شيم ال�صاحلني وذلك ال يكون الأ بالعناية به ،وقيام القادرين مبا يجب عليهم نحوه ،من �إيجاد القدرات املتميزة يف هذا املجال كما �أن من �أهم
الو�سائل يف ذلك �إيجاد امل�ؤ�س�سات واملراكز البحثية التي تتعمق يف درا�سته؛ ثم تدر�س فقهه وتن�شره ،وحتقق مقومات جناحه وت�سعى يف توفرها ،وت�سهم
يف بيان قواعد ممار�سته ،واقرتاح الأليات البناءة وال�صيغ املنا�سبة لرت�سيخ م�ض�أمينه يف كل مراحل العمر (الطفولة .ال�شباب الكهولة) للرجال
والن�ساء �إن العناية بهذا اجلانب من الأهمية مبكان ،لأن ذلك يحقق �سالمة املجتمع من االنهيار ويحفظ قلوب العباد من ال�شحناء� ،إذ �أن دور امل�صلح
يف ف�ض النزاعات ال يقل عن دور الق�ضاء بل يزيد عليه �أهميه �أحيانا ،فالق�ضاء يعتني برد احلقوق ،وال�صلح يعتني برد القلوب بع�ضها �إىل بع�ض،
ويف الأثر عن اخلليفة املحدث امللهم عمر ب�س اخلطاب ر�ضي اهلل عنه( :ردوا اخل�صوم حتى ي�صطلحوا ف�إن ف�صل الق�ضاء يورث بينهم البغ�ضاء).
 2 .8تاريخ �إن�شاء كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
�أن�شئ الكر�سي يف تاريخ1432/6/ 20ه.
 3 .8ممول كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
ال�شيخ �صالح عبد اهلل كامل.
 4 .8م�شرف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
�أ.د� .صالح بن عبداهلل بن عبداملح�سن الفريح.
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� 5. 8أ�ستاذ كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
ال يوجد.
 6 .8مدة متويل كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
ثالث �سنوات هجرية.
� 7 .8أهمية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
نظراً ملا ت�شتمل عليه النفو�س من تباين يف الأخالق وال�صفات ثم يف الأراء والتوجهات الأمر الذي يحدث معه الت�ضاد؛ الذي قد ي�صل �إىل
الت�صادم ف�إنه من الأهمية مبكان البحث عن ا�سرتاتيجيات �أولية ت�ضمن �إع��ادة الأم��ور �إىل ن�صابها ،وتقريب وجهات النظر ،ليبقى الوئام
وال�سالم �سائداً يف املجتمع؛ مهما كانت �أوجه اخلالف بني �أفراده لتتحقق �سالمة املجتمع من االنهيار ويحفظ قلوب العباد من ال�شحناء� ،إذ
�إن دور امل�صلح يف ف�ض النزاعات ال يقل عن دور الق�ضاء بل يزيد عليه �أهمية �أحيانا ،فالق�ضاء يعتني برد احلقوق ،وال�صلح يعتني برد القلوب
بع�ضها �إىل بع�ض.
 8 .8ر�ؤية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
�أن يكون الكر�سي حمر ًكا �أ�سا�س ًيا وداع ًما متجددًا جلهود الإب���داع والتميز البحثي والتطوير العلمي واملعريف يف جمال �إ�صالح ذات البني
وال�شفاعة احل�سنة وقناة رئي�سة لتحقيق ال�شراكة اال�سرتاتيجية مع املجتمع.
 9 .8ر�سالة كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
الريادة يف الت�أ�صيل والإب��داع العلمي يف �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة مبا يخدم العاملني واملهتمني يف هذا املجال ويحقق ممار�سة
�صحيحة مفيدة للمجتمع  ،وال�سعي يف �إعداد جيل من الباحثني املتميزين الذين ي�سهمون يف دعم التنمية الوطنية وخدمة غاياتها من خالل
الكر�سي.
� 10 .8أهداف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
 1 .10 .8الهدف العام للكر�سي
النهو�ض العلمي ب�إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة ون�شر ثقافتهما يف املجتمع.
 2 .10 .8الأهداف الفرعية للكر�سي
�1 .1إجراء البحوث البحثية يف جمال �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة التي تخدم املمار�سة البحثية لها يف الواقع املعا�ش.
�2 .2إقامة الندوات وور�ش العمل وحلقات النقا�ش حول ق�ضايا �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة لدرا�سة �أولوياتها وواقعها واحتياجاتها
و�إ�شكاالتها واحللول املقرتحة وما يتبع ذلك.
3 .3تعزيز دور جلان �إ�صالح ذات البني ،وتقدمي الدعم العلمي لها والإ�سهام يف رفع كفاءة العاملني فيها من خالل النتاج العلمي للكر�سي
والتدريب ور�سم اخلطط البحثية لتحقيق �أهدافها.
4 .4ن�شر ثقافة �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة بني �أفراد املجتمع بو�سائل �إبداعية ،وملختلف الأعمار والفئات مبا يحقق ا�ستقرار املجتمع
ون�شر الوئام بني �أفراده.
5 .5ت�شجيع البحث العلمي يف �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة ،ودعمه .
6 .6دعم امل�ؤ�س�سات ذات العالقة للإ�سهام يف بناء ثقافة �إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة ،ون�شرهما.

75

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 11 .8منجزات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
 1-8دورات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
الـــــــــــدورات
عنوان الدورة

مقدم الدورة

مكان
عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

فن التعامل
الإن�ساين الناجح

امل�شرف على
الكر�سي

جامعة �أم
القرى

كلية خدمة املجتمع

تقدمي

� 4ساعات

من�سوبو الرئا�سة العامة ل�ش�ؤون
امل�سجد احلرام وامل�سجد النبوي

1434/2/26هـ

البحرين

مركز �سنغافورة
للو�ساطة

ح�ضور

� 32ساعة املتخ�ص�صون يف �إ�صالح ذات البني 1434/6/16هـ

جامعة
الق�صيم

كلية ال�شريعة
والدرا�سات الإ�سالمية

تقدمي

1434/4/1هـ

�إدارة ال�صراعات مركز �سنغافورة
للو�ساطة
والنزاعات بفعالية
جمع املادة البحثية
و�سائل ومنهجيات

امل�شرف على
الكر�سي

الطالبات (ماج�ستري /دكتوراه)

�ساعتان

 2-8حلقات نقا�ش كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
ورش عمل حلقات نقاش
عنوان
الورشة

مقدم
الورشة

مكان عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
ساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

التعريف
بالكر�سي

امل�شرف على
الكر�سي

جامعة امللك في�صل
(الهفوف)

كر�سي معايل �أ.د .حممد
عبده مياين لإ�صالح ذات
البني

تقدمي

3
�ساعات

�أ�ساتذة وطالب الدرا�سات
العليا ق�سم االجتماع
واخلدمة االجتماعية

1434/5/17هـ

التعريف
بالكر�سي

امل�شرف على
الكر�سي

جامعة الق�صيم

كر�سي معايل �أ.د .حممد
عبده مياين لإ�صالح ذات
البني

تقدمي

3
�ساعات

�أ�ساتذة وطالب الدرا�سات
العليا ق�سم االجتماع
واخلدمة االجتماعية

1434/6/28هـ

التعريف
بالكر�سي

امل�شرف على
الكر�سي

املعهد العايل لالمر
باملعروف والنهي عن
املنكر

كر�سي معايل �أ.د .حممد
عبده مياين لإ�صالح ذات
البني

تقدمي

3
�ساعات

طالب الدرا�سات العليا

1434/1/4هـ

 3-8حما�ضرات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
المحاضرات
عنوان المحاضرة

مقدم
المحاضرة

امل�س�ؤولية �أهميتها  -امل�شرف على
وطرق غر�سها يف النفو�س الكر�سي
القيم والعمل اخلريي
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مكان
عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
ساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

مكة

ندوة العاملية لل�شباب
الإ�سالمي

تقدمي

3

الفتيات

1434/4/3هـ

تقدمي

3

العاملني يف جمال ا�صالح ذات
البني والعمل اخلريي يف املنطقة.

1434/6/19هـ

اجلمعية اخلريية لتي�سري
امل�شرف على
الق�صيم
الزواج والرعاية الأ�سرية
الكر�سي
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 4-8الأن�شطة امليدانية لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
الحمالت واألنشطة الميدانية والزيارات
عنوان الحملة

مدة الحملة

مكان عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

زيارة املجل�س الق�ضاء الأعلى

يوم

جمل�س الق�ضاء
الأعلى  -الريا�ض

-

زيارة

�شركاء املجال

1434/7/8هـ

زيارة غرفة البحرين لت�سوية املنازعات

يومني

البحرين

غرفة البحرين
لت�سوية املنازعات

ح�ضور

�أ�صحاب
اخلربة

1434/12/22هـ

زيارة جمعية الزواج بعنيزة الق�صيم

يوم

بعنيزة -الق�صيم

-

زيارة

العاملون

1434/8/29هـ

زيارة جمعية �أ�سرة بربيدة الق�صيم

يوم واحد

الق�صيم

جمعية �أ�سرة
بربيدة

ح�ضور

العاملون

1434/8/29هـ

�إهداء ن�سخ من الكتب للعديد من اجلهات
البحثية داخل اململكة وخارجها وجهات
�إ�صالح ذات البني

-

زيارة اجلمعية اخلريية للزواج ورعاية الأ�سرة
مبنطقة املدينة املنورة (�أ�سرتي)
زيارة وزارة العدل
ا�ستقبال د .حممد بن �إبراهيم احلمد
الباحث واملمار�س يف جمال �إ�صالح ذات البني
ا�ستقبال �أمني اجلمعية البحثية الق�ضائية
ال�سعودية
ا�ستقبال ال�شيخ/عبدالعزيز الدعيج
ا�ستقبال �أ� .سلطان العمري م�س�ؤول تنظيم
برامج وحمالت دعائية

الكر�سي بالتعاون
مع املكتبة املركزية
باجلامعة مكتبة امللك
عبداهلل اجلامعية

-

-

املثقفون

1434/12/24هـ

-

املدينة املنورة

املدينة املنورة

زيارة

العاملون

1434/5/3هـ

يوم

الريا�ض

-

-

-

1434/8/16هـ

يوم

مقر الكر�سي

الكر�سي

زيارة

�شركاء املجال

1433/8/21هـ

يوم

مقر الكر�سي

الكر�سي

زيارة

�شركاء املجال

1434/7/20هـ

يوم

مقر الكر�سي

الكر�سي

زيارة

�شركاء املجال

1434/9/15هـ

يوم

مقر الكر�سي

الكر�سي

زيارة

�شركاء املجال

1433/8/20هـ

 5-8طالب الدرا�سات العليا لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
طالب دراسات عليا
اسم الطالب

نوع الرسالة

عبداهلل جربيل
�أحمد عاتي

ماج�ستري

الجامعة

عنوان الرسالة

القسم

الدعوة
دور مكاتب ال�صلح يف املحاكم ال�شرعية يف
جامعة �أم
والثقافة
ا�صالح ذات البني (درا�سة ميدانية منطقة
القرى
الإ�سالمية
جازان منوذج)

الكلية

التخصص

المشرف

الدعوة
و�أ�صول
الدين

الثقافة
الإ�سالمية

�أ.د .عبدالرحمن
جميل ق�صا�ص

 6-8الظهور الإعالمي لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
الظهور اإلعالمي
نوع الظهور

العنوان

مستضيف الظهور

الرابط

لقاء تلفزيوين على قناة البداية
لقاء �إذاعي مع �إذاعة �أف �أف ام
عر�ض الفلم التوجيه الذي �أنتجه الكر�سي يف العديد من القنوات الف�ضائية
منها (اقر�أ ـ ـ وبداية) وغريها

�إ�صالح ذات البني
�إ�صالح ذات البني

د .في�صل بن �سعود احلليبي

بالهاتف

-

-

�إ�صالح ذات البني

-

-
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 12 .8الن�شر العلمي لكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
 7-8الكتب املن�شورة يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
الكتب
عنوان الكتاب

مشترك/
منفرد

اسم المؤلف

جهة النشر

تاريخ
النشر

مكان
النشر

رقم
الطبعة

الإ�صالح بني النا�س
(درا�سة ت�أ�صيلية)

منفرد

ال�شيخ عبدالعزيز بن حمد
الدعيج

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة املكرمة

الأوىل

الأحكام الفقهية املتعلقة بال�شفاعة

منفرد

د� .إبراهيم بن عبدالعزيز
اجلهني

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة املكرمة

الأوىل

�إ�صالح ذات البني ودوره يف متا�سك
املجتمع امل�سلم

منفرد

�أ.عو�ض بن حممد بن علي
العمري

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة املكرمة

الأوىل

ف�ساد ذات البني �أ�سبابه والتدابري
الواقية منه

منفرد

ال�شيخ عبدالعزيز بن حمد
الدعيج

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة املكرمة

الأوىل

ال�شفاعة احل�سنة يف ال�سنة النبوية
وتطبيقاته املعا�صرة

منفرد

د .عمر بن عبداهلل املقبل

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة املكرمة

الأوىل

العمل على �إجناز كتابي خطب يف
�إ�صالح ذات البني وال�شفاعة احل�سنة

م�شرتك

�أع�ضاء املجل�س العلمي
للكر�سي

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1435هـ

يعد للن�شر

-

 8-8املطويات املن�شورة يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
المطويات
عنوان المطوية

مشترك/
منفرد

(الإ�صالح بني النا�س من
كتاب �شرح ريا�ض ال�صاحلني)

منفرد

(منزلة �إ�صالح ذات البني يف
الكتاب وال�سنة)

منفرد

(�إ�صالح ذات البني معناه
وف�ضائله)

منفرد

ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبدالرحمن القعيد

(وال�صلح خري)

منفرد

د .عمر بن عبداهلل املقبل

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

(�أهداف وثمار �إ�صالح ذات
البني)

منفرد

ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبدالرحمن القعيد

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

(معامل يف �إ�صالح ذات البني)

منفرد

ال�شيخ الدكتور حممد بن كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين
�إبراهيم احلمد

1434هـ

مكة
املكرمة

(ف�ضل ال�شفاعة احل�سنة)

منفرد

ال�شيخ عبداهلل بن �صالح
الق�صري

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل

(ال�شفاعة احل�سنة من
مظاهر الرحمة والتعاون)

منفرد

موقع �إ�سالم ويب

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل
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جهة النشر

تاريخ
النشر

ف�ضيلة ال�شيخ العالمة
حممد بن �صالح
العثيمني رحمه اهلل
ال�شيخ عبدالعزيز بن
عبدالرحمن القعيد

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل

كر�سي معايل الأ�ستاذ الدكتور
حممد عبده مياين

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل

1434هـ

مكة
املكرمة

الأوىل

مكة
املكرمة

الأوىل
الأوىل

اسم المؤلف

مكان
النشر

رقم
الطبعة
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 9-8اتفاقيات كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
اإلتفاقيات
الجهة التي تم توقيع اإلتفاقية معه

مكانها

نوع اإلتفاقية

مدة اإلتفاقية

املعهد العايل للأمر باملعروف و النهي عن املنكر
جمعية �أ�سرتي مل�ساعدة ال�شباب على الزواج باملدينة املنورة
جمعية مراكز الأحياء مبكة املكرمة
اجلمعية البحثية الق�ضائية ال�سعودية (ق�ضاء)

جامعة �أم القرى
املدينة املنورة
مكة املكرمة
الريا�ض

مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم
مذكرة تفاهم

مدة �سريان الكر�سي
مدة �سريان الكر�سي
مدة �سريان الكر�سي
مدة �سريان الكر�سي

 13 .8ميزانية كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
 10-8القوى الب�شرية يف كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني.
أعداد القوى البشري
م

تصنيف القوة البشرية

1
2

�أ�ستاذ الكر�سي
امل�شرف على الكر�سي

3

م�ست�شارون

4

�سكرتارية
موظفون اخرون

5

االسم

�أ.د� .صالح بن عبداهلل بن عبداملح�سن الفريح
د .عبداهلل حممد عبداهلل ا�سماعيل
د .عبدالب�صري علي احلقرة
د .ح�سن علي القر�شي
د .حممد هال ل ال�صادق هالل
د .وجدي حلمي
د .عمر الرا�شدي
د� .إبراهيم علي
حممد بن عبيد اللحياين
عمر بن عبدالقادر الربيكي
عبداهلل عبدالقادر الربيكي

 14 .8ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
1 .1مل يكن للكر�سي مكان ،و ال مقر وهذا من �أ�صعب ما واجهه الكر�سي يف املرحلة ال�سابقة.
�2 .2صعوبة �آليات ال�صرف و�ضبطها ب�شكل يخدم العمل بطريقة �أف�ضل.
 15 .8جلنة �إعداد تقرير كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني وكتابتة
 11-8جلنة �إعداد تقرير كر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني وكتابته.
المنصب

االسم

امل�شرف على الكر�سي ورئي�س جلنة �إعداد التقرير

�أ.د� .صالح بن عبداهلل بن عبداملح�سن الفريح

 16 .8و�سائل االت�صال بكر�سي معايل �أ.د .حممد عبده مياين لإ�صالح ذات البني
املوقع الإلكرتوينww.uqu.edu.sapycrs :
حتويلة5047 :
مبا�شر0125583420 :
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 .9كرسي المعلم
محمد بن عوض بن الدن لإلبداع
وريادة األعمال
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 .9كرسي المعلم
محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال

 1 .9التعريف بكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
كر�سي علمي لإجراء البحوث والدرا�سات املتعلقة بتطوير املنتجات لأفكار الطلبة الإبداعية يف �سبيل حتويلها ل�شركات نا�شئة.
 2 .9تاريخ �إن�شاء كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
�أن�شئ الكر�سي بتاريخ 1435/2/9هـ.
 3 .9ممول كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
جمموعة بن الدن ال�سعودية.
 4 .9امل�شرف على كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
د .فواز بن �أحمد �سعد.
� 5 .9أ�ستاذ كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
ال يوجد.
 6 .9مدة متويل كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
خم�س �سنوات هجرية.
� 7 .9أهمية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
تنبع �أهميته من الأن�شطة املحفزة والداعمة لإبداع الطلبة بتوفري بيئة حمفزة للإبداع الفكري وت�أ�سي�س جمتمع واقعي وافرتا�ضي لريادة
الأعمال املبنية على براءات الإخرتاعات والأفكار الإبداعية.
 8 .9ر�ؤية كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
بناء جيل من املبدعني الرياديني من �أجل دعم اقت�صاديات املعرفة.
 9 .9ر�سالة كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
م�ساندة رواد الأعمال من طلبة جامعة �أم القرى يف ت�أ�سي�س �شركاتهم النا�شئة لبناء جمتمع املعرفة.
� 10 .9أهداف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
 .1م�ساعدة الطلبة يف ت�أ�سي�س �شركاتهم النا�شئة  Startupsاملبنية على براءات اخرتاعاتهم و�أفكارهم الإبداعية عرب:
• توفري اخلدمات اللوج�ستية (مكاتب ،جتهيزات).
• تقدمي اال�ست�شارات واحللول للم�شاكل التي يواجهونها � :إبداعية ،تقنية ،مهارية� ،إدارية ،قانونية.
• ت�صميم النماذج الأولية ملنتجاتهم املبنية على اخرتاعاتهم و�أفكارهم الإبداعيةPrototyping .
• الت�سويق ملنتجاتهم املبنية على اخرتاعاتهم و�أفكارهم الإبداعية.
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• البحث عن الفر�ص اال�ستثمارية ملنتجاتهم املبنية على اخرتاعاتهم و�أفكارهم الإبداعية.
• التوجيه والإر�شاد قبل و�أثناء وبعد ت�أ�سي�س �شركاتهمMentoring & Coaching .
 .2توفري قاعدة بيانات خلرباء و�شركات متخ�ص�صة يف املجاالت التي حتتاجها �شركات الطلبة وخا�صة لنقل اخرتاعاتهم �إىل منتجات جتارية.
 .3ت�أ�سي�س جمتمع واقعي وافرتا�ضي لريادة الأعمال املبنية على براءات الإخرتاعات والأفكار الإبداعية يتم من خالله:
	•توفري بيئة حمفزة للإبداع الفكري.
	•�إقامة دورات وور�ش عمل عن كيفية ت�أ�سي�س �أعمال ناجحة مبنية على الإبداع املعريف وبراءات اخرتاع.
	• ا�ست�ضافة رواد الأعمال الناجحني واملعروفني يف ت�أ�سي�س �شركات مبنية على الإبداع املعريف وبراءات اخرتاع حملياً ودولياً.
 11 .9منجزات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
 1-9ال�شركات الطالبية التي مت �إن�شائها يف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
الشركات الطالبية التي تم إنشائها
م

اسم الشركة

اسم الكيان التجاري

مجال الشركة

نوع الدعم

عنوان ملف الصور*

1

تن�صي�ص

�شركة اخلطوة الإلكرتونية املحدودة

تقنية املعلومات

مايل

�شعار تن�صي�ص

2

ها�ستيك

�شركة ابداعات املحدودة

منتجات كهربائية مبتكرة

مايل

�شعار ها�ستيك

3

حروف

�شركة حروف النموذجية للإعالم الرقمي

تقنية املعلومات

مايل

�شعار حروف

4

نوايا

وكالة نوايا الفنون للدعاية و الإعالن

الت�سويق الإلكرتوين

مايل

�شعار نوايا

5

ترم باق

�شركة ترم باق املحدودة

االهتمام بالبيئة

مايل

�شعار ترم باق

6

بالي قرين

�شركة النمط الأخ�ضر املحدودة

االهتمام بالبيئة

مايل

�شعار بالي قرين

7

كوك�شرني

�شركة معيار التحكم املحدودة

التطبيقات الذكية

مايل

�شعار كوك�شرني

8

برايل اليف

�شركة برايل اليف للتجارة

التدريب و التعليم

مايل

�شعار برايل اليف

 2-9ور�ش عمل كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
حلقات و ورش العمل
عنوان الورشة

مقدم الورشة

مكان
عقدها

نوع
المشاركة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

ريادة الأعمال يف
ال�سعودية

اللجنة اال�ست�شارية
للكر�سي

جدة

تقدمي

6
�ساعات

ريادي
الأعمال

حتديد التحديات والعوائ

10.985

 3-9م�ؤمترات كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
المؤتمرات
عنوان المؤتمر

مقدم
المؤتمر

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

�أهم التحديات
التي تواجه
رياديي الأعمال يف
ال�سعودية

اللجنة
اال�ست�شارية
للكر�سي

فندق بارك
حياة

EMC

نوع
المشاركة

تقدمي

عدد
ساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

4
�ساعات

رياديي
الأعمال

1436/4/9-8هـ

التكاليف

17.562

التوصيات

ثالثة و
ثالثون
تو�صية
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 4-9الظهور الإعالمي لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
الظهور اإلعالمي
تاريخ الظهور

مستضيف الظهور

العنوان

جامعة �أم القرى و جمموعة بن الدن ال�سعودية يوقعون اتفاقية ان�شاء كر�سي بحثي يف جمال الإبداع
وريادة الأعمال و حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج م�سرع الأعمال
جامعة �أم القرى و جمموعة بن الدن ت�ؤ�س�سان كر�سياً للإبداع

1435/2/8هـ

جامعة �أم القرى

 1435/2/12هـ

�صحيفة الريا�ض

اللجنة اال�ست�شارية لكر�سي املعلم حممد بن الدن للإبداع و ريادة الأعمال تعقد اجتماعها الأول

1436/4/11هـ

جامعة �أم القرى

 33تو�صية باجتماع م�ست�شاري كر�سي بن الدن للإبداع و ريادة الأعمال

1436/5/2هـ

جامعة �أم القرى

ترم باق

�شركة ترم باق املحدودة

االهتمام بالبيئة

بالي قرين

�شركة النمط الأخ�ضر املحدودة

االهتمام بالبيئة

كوك�شرني

�شركة معيار التحكم املحدودة

التطبيقات الذكية

برايل اليف

�شركة برايل اليف للتجارة

التدريب و التعليم

 12 .9الن�شر العلمي لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
 5-9براءات الإخرتاع لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
براءات اإلختراع
براءة اإلختراع

32440.24
Low Cost Roofing Techniques
32331.44
Color Education System for the
Visually Impaired

الجهة المسجلة للبراءة

اسم الحاصل عليها

تاريخ الحصول عليها

مكتب امللكية الفكرية بجامعة �أم القرى

راكان بن جابر احلارثي

1435/5/4هـ

مكتب امللكية الفكرية بجامعة �أم القرى

مرفت ال�شربيني

1434/2/24هـ

 13 .9القوى الب�شرية يف كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
 6-9القوى الب�شرية لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
أعداد القوى البشري
م

تصنيف القوة البشرية

1

�أ�ستاذ الكر�سي
امل�شرف على الكر�سي

2

3

4
5
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م�ست�شارون (�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية
للكر�سي)

�سكرتارية
حما�سب
مدير الربامج و الأن�شطة

االسم

---------------------------د .فواز بن �أحمد �سعد
د.نبيل كو�شك.
م.مازن الزايدي.
د.فواز �سعد.
�أ�.أ�سامة نتو .
�أ.د.حممد �إبراهيم.
�أ.ها�شم نابل�سي.
د�.أ�سامة العمري.
�أ.مازن ال�ضراب.
د .زاهر عثمان.
�أ.راكان العيدي.
د.طارق حمدي.
�أ.ف�ؤاد الفرحان.
د.عبدالرحمن حريري.
�أ.بدر اجلعفري.
د� .شادي خوندنه.
م.ع�صام الزامل.
د.يا�سر ن�صيف .
د.طوبى تركلي.
�أ.ق�سورة اخلطيب .
د.منى �أبو �سليمان.
�أ.ل�ؤي ن�سيم.
فار�س بن حامت
عزام بن حممود جداوي
حممد بن زهري بنجابي
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 14 .9اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
� 7-9أعمال مل تكن يف خطة لكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال ومت تنفيذها.
أعمال لم تكن في الخطة وتم تنفيذها

اسم النشاط

تاريخ اإلنعقاد

مكان
اإلنعقاد

الجهة
المنفذة

الفئة المستهدفة

عدد
المستفيدين

مؤتمر اللجنة االستشارية

2015/1/29

جدة

EMC

رياديي الأعمال

/

دعم الشركات الطالبية

/

/

/

طالب جامعة �أم القرى

8

تاريخ النشاط

التكلفة

17.562
/

300.000

 15 .9جلنة �إعداد وكتابة كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
 8 -9جلنة �إعداد وكتابة تقرير كر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال.
المنصب

اإلسم

امل�شرف على الكر�سي ورئي�س جلنة �إعداد التقرير

د.فواز بن �أحمد �سعد

ع�ضو م�شرف على الن�شاطات

حممد بن زهري بنجابي

ع�ضو م�شرف على ال�ش�ؤون املالية

عزام بن حممود جداوي

 16 .9و�سائل االت�صال بكر�سي املعلم حممد بن عو�ض بن الدن للإبداع وريادة الأعمال
املوقع الإلكرتوين/http://iechair.org :
حتويلة5047 :
مبا�شر0125583420 :

85

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

86

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 .10كرسي الشيخ جميل خوقير
ألمراض القولون وسرطان القولون
والمستقيم
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 .10كرسي الشيخ جميل خوقير ألمراض القولون
وسرطان القولون و المستقيم

 1 .10التعريف بكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
يعترب �سرطان القولون و امل�ستقيم ثالث �أن��واع ال�سرطانات انت�شاراً يف العامل ،و الثاين لأ�سباب الوفاة يف الواليات املتحدة و الدول الغربية
 .و قد ازدادت حاالت الإ�صابة ب�سرطان القولون و امل�ستقيم يف اململكة العربية ال�سعودية يف الآون��ة الأخ�يرة .حيث �أنه يعد هو الأول يف كل
الأعمار بالن�سبة للرجال ،و الثالث بالن�سبة للن�ساء لكل الفئات العمرية .و تظهر الإح�صائيات الأخرية ملركز ال�سجل ال�سعودي لر�صد الإ�صابة
بال�سرطان �أن الإ�صابة ب�سرطان القولون و امل�ستقيم ظهرت يف فئات عمرية �صغرية ال�سن .و كون �أغلب حاالت �سرطان القولون و امل�ستقيم
ت�شخ�ص يف مراحل مت�أخرة مما ينعك�س على معدالت ال�شفاء و مما يزيد العبء على موارد الدولة .لذلك �أ�صبح �ضرورياً �إجراء البحوث ملعرفة
�أف�ضل الطرق ملواجهة هذا املر�ض و التنب�ؤ به و احلماية منه.و لأن ميزانية البحث العلمي حتتاج �إىل موارد خا�صة قامت اجلامعة بعقد �شراكات
مع القطاع اخلا�ص لتمويل البحث العلمي الذي يعترب ع�صب التقدم والرقي يف جميع جماالت احلياة ،و �إحدى طرق دعم البحث العلمي و
دفعه هو �إن�شاء الكرا�سي البحثية باجلامعات ،و التي تدعم من القطاع اخلا�ص .فبد�أت جامعة �أم القرى بالتعاون مع عائلة ال�شيخ جميل بن
عبدالرحمن خوقري على �إن�شاء الكر�سي لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم و الذي �سوف يكون لنتائجه الأثر الإيجابي على
املجتمع ال�سعودي ب�شكل عام و املكي ب�شكل خا�ص.
 2 .10تاريخ �إن�شاء كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
�أن�شئ الكر�سي بتاريخ 1432/2/27هـ.
 3 .10ممول كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
ال�شيخ جميل عبد الرحمن خوقري.
 4 .10امل�شرف على كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
الدكتور �سليمان عبد العزيز ج�ستنيه.
� 5 .10أ�ستاذ كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
�أ.د .دونلد ويفر.
 6 .10مدة متويل كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
خم�س �سنوات هجرية.
� 7 .10أهمية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم
ازدياد حاالت الإ�صابة ب�سرطان القولون و امل�ستقيم يف اململكة العربية ال�سعودية يف الآونة الأخرية ،و كون �أغلبها ت�شخ�ص يف مراحل مت�أخرة
88

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

مما ينعك�س على معدالت ال�شفاء و مما يزيد العبء على موارد الدولة .لذلك �أ�صبح �ضرور ًيا �إجراء البحوث ملعرفة �أف�ضل الطرق ملواجهة هذا
املر�ض و التنب�ؤ به و احلماية منه و تلبية لهذه احلاجة �أن�شئ هذا الكر�سي.
 8 .10مدة متويل كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
خم�س �سنوات هجرية.
� 9 .10أهمية كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم
ازدياد حاالت الإ�صابة ب�سرطان القولون و امل�ستقيم يف اململكة العربية ال�سعودية يف الآونة الأخرية ،و كون �أغلبها ت�شخ�ص يف مراحل مت�أخرة
مما ينعك�س على معدالت ال�شفاء و مما يزيد العبء على موارد الدولة .لذلك �أ�صبح �ضرور ًيا �إجراء البحوث ملعرفة �أف�ضل الطرق ملواجهة هذا
املر�ض و التنب�ؤ به و احلماية منه و تلبية لهذه احلاجة �أن�شئ هذا الكر�سي.
 10 .10ر�سالة كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم
اال�ستفادة من االمكانيات البحثية املتوفرة ،من كفاءات ب�شرية وامكانات معملية يف تطوير اخلدمات الت�شخي�صية والعالجية و طرق احلماية
يف جمال �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم على �أ�س�س املعلومات الرا�سخة املبنية على �أبحاث.
� 11 .10أهداف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
 1 .11 .10الهدف العام للكر�سي
معرفة �أف�ضل الطرق ملواجهة �سرطان القولون و امل�ستقيم ،و التنب�ؤ به ،واحلماية منه ،ومعرفة مدى انت�شار �أمرا�ض القولون و �سرطان
القولون و امل�ستقيم.
 2 .11 .10الأهداف الفرعية للكر�سي
1 .1معرفة العالقة بني �أنواع الأمناط الغذائية و العادات ال�صحية و �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
2 .2معرفة امل�ؤ�شرات احليوية اجلزيئية الوراثية للتنب�ؤ بالإ�صابة ب�سرطان القولون و امل�ستقيم عند الأ�شخا�ص امل�صابني ب�أمرا�ض القولون
3 .3معرفة امل�ؤ�شرات احليوية اجلزيئية الوراثية للتنب�ؤ ،وتقييم اال�ستجابة للعالج الكيميائي للم�صابني ب�سرطان القولون و امل�ستقيم.
4 .4معرفة طرق اكت�شاف �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون مبكراً.
5 .5معرفة طرق احلماية من �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
6 .6ن�شر الوعي ال�صحي بني �أفراد املجتمع عن �أهمية الك�شف املبكر لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم وطرق الوقاية املتوفرة و
تعريفهم باملراكز املتوفرة لهذا الغر�ض.
7 .7معرفة طرق عالج �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم و متابعة التطور التكنولوجي العاملي فيها.
8 .8ن�شر الأبحاث اخلا�صة بطرق احلماية  ،واالكت�شاف املبكر ،و عالج �أمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم.
 12 .10منجزات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم
 1 -10م�ؤمترات كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
المؤتمرات
عنوان المؤتمر

مقدم
المؤتمر

جامعة
م�ؤمتر الكرا�سي
امللك �سعود
البحثية
الريا�ض

مكان عقدها

جامعة امللك
�سعود الريا�ض

م�ؤمتر اجلمعية جامعة امللك قاعة امللك في�صل
عبد العزيز بجامعة امللك
ال�سعودية
عبدالعزيز بجدة
جدة
التا�سع

الجهة
المنظمة

نوع المشاركة

عدد
الساعات

جامعة امللك عر�ض عن الكر�سي
ثالثة �أيام
ومنجزاته
�سعود الريا�ض
اجلمعية
ال�سعودية
للجراحة

القاء حما�ضرة
من �أ�ستاذ الكر�سي
ورئا�سة جل�سة

يومان

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

املهتمون
بالكرا�سي
البحثية

-11
1435/7/13هـ

 3240ريال

-13
1435/6/15هـ

-

�أطباء اجلراحة

التكاليف

89

لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية

 2-10حلقات عمل كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
حلقات العمل
عنوان الورشة

مقدم
الورشة

مكان عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشارك

العقد اجلراحية

د� .سليمان
ج�ستنيه

مدينة امللك عبداهلل
الطبية مبكة

الكر�سي

تنظيم
وتقدمي

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

طالب وطالبات
� 6ساعات
ال�سنة ال�ساد�سة

تاريخ
عقدها

التكاليف

1435/8/2هـ

 4000ريال

 3-10الأن�شطة امليدانية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
الحمالت واألنشطة الميدانية
عنوان الحملة

مدة
الحملة

مكان عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

التكاليف

احلملة التوعوية لأمرا�ض
القولون و�سرطان القولون
وامل�ستقيم

يوم واحد

م�ست�شفى النور
التخ�ص�صي مبكة

الكر�سي

تنظيم
وتقدمي

عامة النا�س

1435/4/27هـ

 5000ريال

 4-10الظهور الإعالمي لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم.
الظهور اإلعالمي
نوع الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

مستضيف الظهور

العدد

تاريخ عقدها

لقاء
مقالة علمية

جملة �صدى
�سرطان القولون

1435/4/27
حمرم 1436

جملة �صدى
جملة �صدى اخلدمات

الثاين ع�شر
الثاين ع�شر

1435/4/27هـ
حمرم 1436هـ

 13 .10القوى الب�شرية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم
 5-10القوى الب�شرية يف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون و امل�ستقيم.
أعداد القوى البشرية
م

تصنيف القوة البشرية

االسم

1

�أ�ستاذ الكر�سي
امل�شرف على الكر�سي
�سكرتارية
حما�سب

الأ�ستاذ الدكتور دونالد ويفر
الدكتور �سليمان بن عبد العزيز ج�ستنيه
الأ�ستاذ ماجد عبد اهلل من�صور
الأ�ستاذ عبد اهلل مو�سى هارون من�صور

2
3
4

 .10.14اخلطة اال�سرتاتيجية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و �سرطان القولون وامل�ستقيم
� 6-10أعمال يف اخلطة ال�سنوية لكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم ومل تنفذ.
أعمال في الخطة السنوية ولم تنفذ
اسم النشاط

الجهة
المنفذة

الفئة
المستهدفة

سبب عدم التنفيذ

المبلغ
المطلوب

التوصيات

حملة توعوية يف مكة مول

الكر�سي

عامة النا�س

عدم موافقة الأمارة ب�سبب فريو�س كورونا

5000

حماولة عملها م�ستقبال
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 15 .10ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون
وامل�ستقيم
1 .1مل يتم �صرف العهدة لوجود �أنظمة جديدة مل نبلغ بها �إال عند ت�سليم العهدة (�أكرث من � 7شهور).
2 .2عدم م�ساندة عميد الكلية لأن�شطة الكر�سي.
3 .3املقارنة الوا�ضحة والدعم غري املحدود لكر�سي الزايدي من �إدارة الكلية.
�4 .4إعطاء عهدة ال تغطي م�صروفات ال�سنة ونطالب بتقرير �سنوي.

 16 .10التو�صيات و املقرتحات يف كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم
1 .1م�ساعدة م�شرف الكر�سي اجلديد حلل ال�صعوبات.
2 .2عدم املقارنة بني �أن�شطة الكرا�سي املختلفة بالطريقة املتبعة.
�3 .3أن يكون هناك جهة �إعالمية للكرا�سي وال تتبع للكليات.

 17 .10جلنة �إعداد التقرير كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم وكتابته
 9-10جلنة �إعداد تقرير كر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون و امل�ستقيم و كتابته.
المنصب

االسم

امل�شرف على الكر�سي ورئي�س جلنة �إعداد التقرير

الدكتور �سليمان بن عبد العزيز ج�ستنيه

ع�ضو م�شرف على ال�ش�ؤون املالية (مقرتح)

الأ�ستاذ عبد اهلل مو�سى هارون من�صور

 18 .10و�سائل االت�صال بكر�سي ال�شيخ جميل خوقري لأمرا�ض القولون و�سرطان القولون وامل�ستقيم
املوقع الإلكرتوينwww.jkhogeer_sc.com :
ال�سكرتري0551888232 :
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 .11كرسي يحيى ومشعل
أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث
أمراض المفاصل والروماتيزم
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 .11كرسي يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي
ألبحاث أمراض المفاصل والروماتيزم

 1 .11التعريف بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
كر�سي علمي ب�إ�شراف جامعة �أم القرى يعنى بعقد �أبحاث علمية ت�سهم يف ت�شخي�ص و عالج �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
 2 .11تاريخ �إن�شاء كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
�أن�شئ الكر�سي بتاريخ 1431/11/14هـ.
 3 .11ممول كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
يحيى وم�شعل �سرور الزايدي.
 4 .11امل�شرف على كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
د .هاين حممد عثمان املعلم.
� 5 .11أ�ستاذ كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
�أ.د .ناجية ح�سونه.
 6 .11مدة متويل كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
خم�س �سنوات هجرية.
� 7 .11أهمية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
الأمرا�ض الروماتيزمية من الأمرا�ض املناعية ال�شائعة يف اململكة التي يحتاج امل�صابون بها �إىل رعاية طبية م�ستمرة وتت�سارع التطورات
البحثية العالجية فيها ،ويعنى الكر�سي ب�إجراء الأبحاث املتقدمة حولها ،و متابعتها ،لتقدمي الدعم العلمي و التقني للباحثني و حت�سني
م�ستوى الرعاية للمر�ضى بها.
 8 .11ر�ؤية كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
جعل جامعة �أم القرى �صرح الريادة يف القيام و الإ�شراف و امل�شاركة يف �إجراء الأبحاث يف جمال الأمرا�ض الروماتيزمية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
 9 .11ر�سالة كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
توفري اجلو العلمي املنا�سب للقيام بالأبحاث البحثية يف جمال الأمرا�ض الروماتيزمية و تقدمي الدعم الفني و التقني للباحثني و العلماء و
امل�شاركة يف �أبحاث علمية عاملية يف الأمرا�ض الروماتيزمية.
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� 10 .11أهداف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
1 .1القيام ب�أبحاث تعنى بالأمرا�ض الروماتيزمية ،و الإ�شراف عليها ،و امل�شاركة فيها .
2 .2حت�سني م�ستوى الرعاية مبر�ضى الأمرا�ض الروماتيزمية يف وطننا الغايل.
3 .3البدء يف �إن�شاء قاعدة بيانات ملر�ضى الأمرا�ض الروماتيزمية ،و امل�ساعدة فيها .
4 .4ت�صميم برامج تعليمية تدريبية للأطباء امل�شرفني على مر�ضى الأمرا�ض الروماتيزمية ،وتطبيقها ،وامل�شاركة فيها.
 11 .11منجزات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
 1-11دورات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
الـــــــــــدورات
الجهة
المنظمة

عنوان الدورة

مقدم الدورة

مكان
عقدها

دورة املدخل لل�سنوات ال�سريرية ()ABC

نخبة من الطالب
والطالبات

كلية الطب

طرق الك�شف عن �أمرا�ض املفا�صل العلوية

د .حنان الع�صيمي

طرق الك�شف عن �أمرا�ض املفا�صل العلوية

د .هاين املعلم

طرق الك�شف عن �أمرا�ض املفا�صل ال�سفلية

د .حنان الع�صيمي

طرق الك�شف عن �أمرا�ض املفا�صل ال�سفلية

د .هاين املعلم

طرق الك�شف عن �أمرا�ض الظهر

د .ناهد جانودي

طبيبات االمتياز

طرق الك�شف عن �أمرا�ض الظهر

د .هاين املعلم

�أطباء االمتياز

م�ست�شفى
فقيه

كر�سي
الزايدي

نوع
المشاركة

تنظيم -
تقدمي

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

الطالب والطالبات
املنتقلني لل�سنة الرابعة

1435/7/15-1هـ

طبيبات االمتياز

1435/9/25-24هـ

�أطباء االمتياز

1435/9/30-29هـ

طبيبات االمتياز

1435/10/21-20هـ

�أطباء االمتياز

1435/11/30-29هـ

 2-11م�ؤمترات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
المؤتمرات
عنوان المؤتمر

مكان عقدها

امل�ؤمتر العربي العام للأمرا�ض الروماتيزمية

دبي

امللتقى العلمي اطب الأمرا�ض الروماتيزمية
RPS

جدة

م�ؤمتر كلية الطب االمريكية

الريا�ض

الجهة
المنظمة

كر�سي
الزايدي
جامعة
الفي�صل

نوع
المشاركة

الفئة
المستهدفة

ح�ضور -
تقدمي
تنظيم –
تقدمي
ح�ضور-
تقدمي

طالب �-أطباء
– �أخ�صائني
 -ا�ست�شارين

تاريخ عقدها

�صفر 1435هـ
1435/6/25هـ
1435/12/28-27هـ
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 3-11حلقات عمل كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
حلقات العمل
الجهة
المنظمة

عنوان الورشة

مقدم الورشة

مكان
عقدها

ور�شة عمل مف�صلة عن طرق �أخذ التاريخ
املر�ضي وطرق الفح�ص ملفا�صل اجلزء
العلوي من اجل�سم ومفا�صل اجلزء ال�سفلي
والظهر

د .هاين املعلم
د .حنان الع�صيمي
د .ناهد جانودي
و�آخرون

دبي

General introduction and
principles of MSK exam

د .هاين املعلم

جدة

Management of
rheumatoid arthritis

د .هاين املعلم

جدة

Management of pregnant
patients with SLE

د .هاين املعلم

جدة

1435/5/4هـ

Management of
osteoporosis

د� .ألطاف عبد
اخلالق

جدة

1435/5/21هـ

Management of gout

د� .سامي بحل�س

جدة

1435/5/21هـ

مقدمة يف طب الروماتيزم و يوم الروماتيزم
التعليمي

د .هاين املعلم

-

نوع
المشاركة

الفئة المستهدفة

تاريخ عقدها

1435/2/28هـ

تقدمي

1435/4/1هـ
طالب �-أطباء
– �أخ�صائيون -
ا�ست�شاريون

كر�سي
الزايدي

تنظيم
وتقدمي

1435/4/14هـ

طلبة الطب

1435/6/2هـ

مقدمة يف طب الروماتيزم و يوم الروماتيزم
التعليمي

د .هاين املعلم

طالبات الطب

1435/6/3هـ

مهارات فح�صل املفا�صل

د .حنان الع�صيمي

طبيبات االمتياز

1435/8/17-16هـ

مهارات فح�صل املفا�صل

د .هاين املعلم

�أطباء االمتياز

مهارات فح�صل املفا�صل

د .ناهد جانودي

طالبات الطب

مهارات فح�صل املفا�صل

د .هاين املعلم

طالبات الطب

كلية الطب
1435/8/19-18هـ

1436/1/6-5هـ
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 4-11م�ؤمترات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
المحاضرات
عنوان المحاضرة

مقدم المحاضرة

حما�ضرة عن �إلتهاب املفا�صل الأحاد

د .هاين املعلم

املراجعة البحثية املركزة لطب الروماتيزم

د .هاين املعلم

املراجعة البحثية املركزة لطب الروماتيزم

د .هاين املعلم

Approach to history taking in
rheumatology

د .ليلى احلربي

Approach to back pain

د .يارا احلربي

Laboratory interpretations in
rheumatic diseases
Pharmacotherapy in
rheumatic diseases
ا�ستخدام العالجات احليوية عند مر�ضى
�أمرا�ض املفا�صل امل�صابني بفريو�سات
رحلة مري�ض الروماتيزم يف العيادات يف
ال�سعودية

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

الفئة
المستهدفة

طالب – �أطباء
 اخ�صائيونالطالب
والطالبات
�أطباء الزمالة

جدة

كر�سي
الزايدي

1435/4/19هـ
1435/4/20هـ

1435/5/2هـ
طالب – �أطباء
 -اخ�صائيون

د .هاين املعلم
د .هاين املعلم
د .حنان الع�صيمي
د .ناهد جانودي
د .هاين املعلم
د .حنان الع�صيمي
د .ناهد جانودي

1435/1/29هـ

1435/5/1هـ

تنظيم -
تقدمي

د .منال العتيبي

تاريخ عقدها

1435/6/4هـ
1435/6/5هـ
1435/8/6هـ

-

-

-

-

1435/9/14هـ

 5-11م�ؤمترات كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
الحمالت واألنشطة الميدانية
عنوان الحملة

مدة الحملة

العيادة املتنقلة

يوم واحد

حملة توعوية للك�شف املبكر عن �أمرا�ض
الروماتيزم

خم�سة �أيام

مكان
عقدها

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

تبوك

1435/3/5هـ

جدة

1435/4/11هـ

ينبع

1435/4/14هـ

جدة

1435/4/28هـ

مكة

1435/6/19هـ

تبوك
جدة

كر�سي
الزايدي

تنظيم –
تقدمي

خمتلف �شرائح
املجتمع

1435/7/20هـ
1435/8/25هـ

ينبع

1435/11/4هـ

جدة

1435/1/11هـ
1435/12/28هـ
�إىل
1436/1/3هـ

جدة
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 6-11الظهور الإعالمي لكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
الظهور اإلعالمي
نوع
الظهور

خرب

خرب

مستضيف
الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

كر�سي الزايدي ي�شارك يف م�ؤمتر دبي احلادي ع�شر لأمرا�ض الروماتيزم بثالث ور�ش عمل

1435/3/24هـ

-

كر�سي الزايدي يت�ألق يف امل�ؤمتر العربي احلادي ع�شر لأمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
معايل مدير اجلامعة يبحث مع م�شعل الزايدي املراحل القادمة لكر�سي الزايدي لأمرا�ض
الروماتيزم والتهاب املفا�صل
برعاية كرمية من معايل مدير اجلامعة يقيم كر�سي يحيى وم�شعل الزايدي بكلية الطب
امللتقى العلمي عن طب الأمرا�ض الروماتيزمية
كر�سي الزايدي لأمرا�ض املفا�صل والروماتيزم يقيم امللتقى العلمي لطب الأمرا�ض
الروماتيزمية
بحث م�ستجدات الأمرا�ض الروماتيزمية
يت�ضمن ور�ش عمل عن مهارات الفح�ص ال�سريري وطرق العالج

1435/3/25هـ

-

1435/6/22هـ
1435/6/24هـ

كر�سي "الزايدي" ينظم امللتقى العلمي لطب الأمرا�ض الروماتيزمية

1435/6/24هـ

كر�سي الزايدي لأمرا�ض املفا�صل والروماتيزم :يقيم امللتقى العلمي لطب الأمرا�ض
الروماتيزمية
معايل مدير اجلامعة يفتتح امللتقى العلمي الذي نظمه كر�سي الزايدي لطب الأمرا�ض
الروماتيزمية بجدة
انطالق ملتقى«الروماتيزم» يف جامعة �أم القرى ..اليوم
ملتقى علمي للروماتيزم ب�أم القرى
ع�سا�س يفتتح ملتقى طب الأمرا�ض الروماتيزمية بـ "�أم القرى"
ملتقى لتعزيز عالج املفا�صل الروماتيزمية

1435/4/2هـ
1435/6/8هـ

العدد

-

موقع جامعة �أم
القرى

-

1435/6/21هـ

1435/6/25هـ

جريدة عكاظ
جريدة �سبق
جريدة مكة
الأن
موقع جامة �أم
القرى

4693
-

1435/6/25هـ

جريدة احلياة

-

1435/6/25هـ
1435/6/26هـ
1435/6/27هـ

جريدة مكة
جريدة املدينة
جريدة عكاظ

4698

 14 .11الن�شر العلمي بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
 7-11كتب كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
الكتب
عنوان الفصل في الكتاب

مشترك/
منفرد

اسم المؤلف

تاريخ النشر

Rheumatoid arthritis in Saudi Arabia

م�شرتك

عدد من
الباحثني

�صفر 1436هـ

A Simple Approach of Low Back Pain.

م�شرتك

عدد من
الباحثني

1436هـ

Work ability and work disability evaluation in Saudi patients
with rheumatoid arthritis. Special emphasis on work ability
among housewives

م�شرتك

عدد من
الباحثني

1434هـ

Perioperative Management of Patients with،Open Rheumatol J
Rheumatic Diseases

م�شرتك

عدد من
الباحثني

رم�ضان 1434هـ

Case of Erosive Polyarthritis in a Patient Diagnosed With a
Suspicion of Atypical، Open Rheumatol J. Mycobacteria.

م�شرتك

عدد من
الباحثني

رم�ضان 1434هـ
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� 8-11أبحاث كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
األبحاث
عنوان البحث

مقدم البحث

تاريخ القبول أو
النشر

اسم المجلة البحثية او الدورية

مدى كفاءة الأطباء املقيمني و�أطباء الأ�سرة يف مهارات فح�ص وت�شخي�ص
�إلتهابات املفا�صل

د .هاين املعلم

قيد الن�شر

ن�شر مللخ�ص يف امل�ؤمتر الأوربي لأمرا�ض
املفا�صل والروماتيزم EULAR

حتديد دقة الفح�ص الطبي مقارنة بالأ�شعة التلفزيونية يف ت�شخي�ص
التهابات املفا�صل

د .هاين املعلم

حتت التنفيذ

-

�صالحية �أدوات الفح�ص يف الك�شف عن التهاب املفا�صل يف املر�ضى
الذين يعانون من ال�صدفية با�ستخدام املوجات فوق ال�صوتية للع�ضالت
والعظام باعتباره املعيار الذهبي لت�شخي�ص املر�ض

د .هاين املعلم

حتت الت�صميم

-

حتديد معايري الأحالة املبكرة للمر�ضى الذين يعانون التهاب املفا�صل
عر�ضهاعلى �أطباء الرعاية ال�صحية الأولية ودرا�سة فعاليتها

د .هاين املعلم

حتت التنفيذ

-

منهج �شامل الالم �أ�سفل الظهر

د .هاين املعلم

حتت التنفيذ

-

العوامل امل�ضادة لنخر الورم مل�ستحثة الذئبة احلمامية اجلهازية

د .هاين املعلم

ذو احلجة 1433هـ

EPUB

الإدارة املحيطة اجلراحة للمر�ضى الذين يعانون من �أمرا�ض
الروماتيزمية

د .هاين املعلم

1434/10/12هـ

املجلة املفتوحة لأمرا�ض الروماتيزم

فر�صة �ضائعة :التدري�س يف العيادات اخلارجية
Teaching in outpatient clinics: why is it a
?missed apportunity

د .هاين املعلم

قيد الن�شر

جملةميديكلتيت�شر

حالة من مر�ض كيكوت�شي-فوجيموت ومع التهاب الكلية الذئبة

د .هاين املعلم

قيد الن�شر

جملة جامعة �أم القرى الطبية

م�شاكل اجلهاز الدموي التي ت�صيب مر�ضى الذئبة احلمراء

د .امل خوتاين
د .فوزية با�شال

رم�ضان 1434هـ

املجلة املفتوحة لأمرا �ضالروماتيزم

RA referral criteria Research:
On processing finish the patients recruitment
& start for writing the manuscript

-

قيد الن�شر

-

AWARD Research:
Finished & submitted to the journal to
published

-

قيد الن�شر

-

RASD research:
RA data registry still recruit patients

-

قيد الن�شر

-

AFFORD Research:
Still in the phase of recruiting patient

-

قيد الن�شر

-

ARROWS Research:
Still in the phase of recruiting the sample size

-

قيد الن�شر

-

RA practice in Saudi Arabia research:
Published at Saudi medical journal

-

�صفر1436هـ

املجلة الطبية ال�سعودية
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األبحاث
عنوان البحث

The effect of TNF-inhibitor therapy on TH17
pathway in Rheumatoid Arthritis

البحث ف �أثر عالجات مثبطات TNFعلى م�سار  TH17يف عالج
املر�ضى امل�صابني بالتهاب املفا�صل الروماتيزمية
بحث و�ضع �آلية علمية منهجية للإكت�شاف املبكر والتحويل ال�سريع
للمر�ضى امل�صابني ب�إلتهابات املفا�صل من قبل �أطباء الأ�سرة �إىل
�إ�ست�شاريي الروماتيزم :مت الأنتهاء من جتميع احلالأت والأن ب�صدد
التحليل النهائي للنتائج

مقدم البحث

تاريخ القبول أو
النشر

اسم المجلة البحثية او الدورية

د .هاين املعلم

قيد الن�شر

ن�شر مللخ�ص يف امل�ؤمتر الأوربي لأمرا�ض
املفا�صل والروماتيزم EULAR

-

حتت الت�صميم

-

Early Arthritis

Assessment of the Effects of Rheumatoid
Arthritis on the Health Status of Patients and
their Caregivers

)تقييم �أثر مر�ض �إلتهاب املفا�صل الروماتيزمي على احلالة ال�صحية
للمر�ضى وملن يعتني بهم من �أهاليهم)� :إنتهى جتميع العينات والأن يف
مرحلة الكتابة النهائية ومن ثم تقدمي البحث
٣Effect of Adalimumab on Workability Assed In
Rheumatoid Arthritis Disease patients in Saudi
)Arabia (AWARDS

-

-

قيد التنفيذ

قيد التنفيذ

-

-

�أثر عالج الأداليموباب على قدرة العمل عند مر�ضى �إلتهاب املفا�صل
الروماتيزمية يف اململكة العربية ال�سعودية.
From Symptoms to Diagnosis: An observational
study on the journey of Rheumatoid arthritis
patients in Saudi Arabia

قيد التنفيذ

-

-

من الأعرا�ض �إىل الت�شخي�ص :درا�سة �إ�ستطالعية عن رحلة مري�ض
�إلتهاب املفا�صل الروماتيزمي يف اململكة العربية ال�سعودية
Rheumatoid arthritis patients in Saudi Arabia
من األعراض إلى التشخيص :دراسة إستطالعية عن
رحلة مريض �إلتهاب املفا�صل الروماتيزمي يف اململكة العربية

قيد التنفيذ

-

-

ال�سعودية

Achieving comprehensive Remission or low
disease activity in Rheumatoid patients and
its impact on Work ability - Saudi RA Registry
)(ARROWS

قيد التنفيذ

-

-

Chemotherapy/cancer-induced/related
arthritis: A multicentral Retrospectie Case
Series and a review of the literature.

قيد التنفيذ

-

-

Use of biologics in arthritis patients with viral
hepatitis، a multicentral retrospective case
series

قيد التنفيذ

-

-

ت�أثري العالج البيولوجي على املر�ضى امل�صابني ب�أمرا�ض روماتيزمية و
كبد وبائي
?SAPHO syndrome is it challenging
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قيد التنفيذ

-

-
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 9-11الأبحاث التي �أجنزت يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
عنوان البحث

RA in Saudi Arabia

درا�سة و�ضع مر�ض �إلتهاب املفا�صل الروماتيزمي يف اململكة العربية ال�سعودية :درا�سة �إ�ستق�صائية لكل ما ن�شر عن املر�ض يف اململكة مع �إ�ست�شراف �آلية تطوير
�أ�ساليب رعاية هذا املر�ض يف اململكة
التدري�س يف العيادات اخلارجية :فر�صة �ضائعة؟

?Teaching in outpatient clinics: why is it a missed apportunity
Perception of musculoskeletal examination competencies among internal medicine residents in Saudi
Arabia

From Symptoms to Diagnosis: An observational study on the journey of Rheumatoid arthritis patients in
Saudi Arabia

من الأعرا�ض �إىل الت�شخي�ص :درا�سة �إ�ستطالعية عن رحلة مري�ض �إلتهاب املفا�صل الروماتيزمي يف اململكة العربية ال�سعودية
Effect of Adalimumab on Workability Assed In Rheumatoid Arthritis Disease patients in Saudi Arabia
)(AWARDS

�أثر عالج الأداليموباب على قدرة العمل عند مر�ضى �إلتهاب املفا�صل الروماتيزمية يف اململكة العربية ال�سعودية.
 10-11الإ�شراف يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
اإلشراف
اسماء الطالب

اسم المشرف

نوع
العمل

مدة اإلشراف

التكاليف

الغرض من العمل

2000

فهد املالكي
منال العتيبي

1436/1/10هـ
�إىل
1436/2/9هـ

رحاب �سم�سم
عمار حبيب اهلل
ليلى احلربي
ايهاب جوهرجي
�أو�س احلازمي

د.هاين املعلم
د.ناهد جنودي
د .حنان الع�صيمي

اميان الفقيه

2000

م�شاركة

2000
2000
2000
4000
4000

امل�شاركة يف �أن�شطة الكر�سي
1436/1/17هـ
�إىل 1436/2/7هـ
1436/1/13هـ
�إىل1436/2/7هـ

12000

 11-11جوائز كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
الجوائز
العمل الحاصل على الجائزة

اسم الجائزة او الجهة المانحة

اسم الحاصل عليها

تاريخ الحصول عليها

حاالت �إلتهابات مفا�صل ملر�ضى م�صابني مبر�ض
نق�ص املناعة املكت�سب الأيدز

Global Medical Discovery

د .هاين املعلم

1434/8/22هـ
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 13 .11القوى الب�شرية يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم
 12-11القوى الب�شرية يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
أعداد القوى البشرية
م

تصنيف القوة البشرية

االسم

1

�أ�ستاذ الكر�سي
امل�شرف على الكر�سي
م�ست�شارون
باحث رئي�سي
باحث م�شارك
طالب بكالوريو�س
طالب ماج�ستري
�سكرتارية
حما�سب

الأ�ستاذة الدكتورة ناجية ح�سونه
الدكتورهاين حممد املعلم
د� .أ�شرف كامل د .عمرو ح�سن
د .حنان الع�صيمي د .ناهد جانودي
د .حممد قاروت – د� .ألطاف عبداخلالق – د� .سوزان عطار – �أمريه بادخن – �سامي بحل�س -
�إيهاب جوهرجي – �أو�س احلازمي – اميان الفقيه
فهد املالكي  -رحاب �سم�سم -عمار حبيب اهلل – ليلى احلربي – منال العتيبي
د� .شرين اجلوهري – �أ� .سمرية نزالوي – �أ .ملياء – �أ فاطمة بومنذر
فاطمة بومنذر

2
3
4
5
6
7
8
9

 14 .11خدمة املجتمع يف كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
�1 .1إن�شاء قاعدة بيانات ملر�ضى التهاب املفا�صل الروماتزمي و جاري الآن عملية تدريب ملدخلي معلومات و�سيتم التطبيق العملي التجريبي
يف �إحدى امل�ست�شفيات و ذلك لتقييم التجربة و ت�صحيح الأخطاء علما ب�أن عدداً كبرياً من القطاعات �أبدى ترحيبه التام بامل�ساهمة يف
هذه اخلطوة املهمة و تبني م�شروع الكر�سي هذا ملا له من دور كبري يف حت�سني الرعاية مبر�ضى الأمرا�ض الروماتيزمية و خللق �أر�ضية
وا�سعة ل�سل�سلة ال تنتهي من الأبحاث.
2 .2الإ�شراف على تدريب �أربعة �أطباء امتياز من كلية الطب ،و ت�أهيلهم للم�شاركة يف تقدمي ور�شة عمل براغ.
� 15 .11أعمال م�ستقبلية يف كر�سي يحيى و م�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
1 .1امل�شاركة يف امل�ؤمتر العربي لطب الأمرا�ض الروماتيزمية يف يناير 2014م.
1 .1م�شروع كتاب مهارات يف طب الأمرا�ض الروماتيزمية.
 16 .11جلنة �إعداد تقرير كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل وكتابته.
 13-11جلنة �إعداد تقرير كر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم وكتابة.
المنصب

االسم

امل�شرف على الكر�سي ورئي�س جلنة �إعداد التقرير

د .هاين بن حممد املعلم

 17 .11و�سائل االت�صال بكر�سي يحيى وم�شعل �أبناء ال�شيخ �سرور الزايدي لأبحاث �أمرا�ض املفا�صل والروماتيزم.
املوقع الإلكرتوينwww.alzaidichair.com :
امل�شرف على كر�سي الزايدي لأمرا�ض املفا�صل والروماتيزم الدكتور هاين املعلم0505703935 :

ال�سكرتري �أ� .سامل با منذر0508749831 :
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 .12كرسي البر للخدمات اإلنسانية
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 .12كرسي البر للخدمات اإلنسانية

 1 .12التعريف بكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
تقدمت جمعية الرب اخلريية مبكة املكرمة مب�شروع لإن�شاء كر�سي للخدمات الإن�سانية بتمويل كرمي من ال�شيخ ه�شام بن عبد ال�سالم عطار
لتقوم جامعة �أم القرى ب�إدارته و تنفيذه �ضمن براجمها للكرا�سي البحثية .وقد جاءت فكرة �إن�شاء هذا الكر�سي مت�سقة مع ما حتمله اجلمعية
من التزام نحو حتقيق هدفها الأ�سا�س املتمثل يف تقدمي خدمات رعاية ت�ساهم يف توفري احلياة الكرمية لذوي احلاجات ب�أم القرى وامل�ساهمة
يف حل ق�ضايا املجتمع املعا�صر املعقدة واملت�شعبة والتي ينبغي التعامل معها ب�أق�صى ما ميكن من علمية و مهنية .وت�أتي �أهمية هذا الكر�سي
ملا يتوقع �أن يقدمه يف جمال العمل اخلريي والإن�ساين من تطوير لهدا املجال ليحقق �أهدافه على �أ�س�س علمية ترتقي مبمار�سته على �أر�ض
الواقع وتتلم�س حقيقته على �ضوء معطيات حقيقية وبحث علمي ،وما ميكن �أن يوفره للجامعة من فر�ص طيبة للقيام بدرها يف خدمة
املجتمع من خالل الربامج واخلدمات والأن�شطة املتنوعة التي يت�ضمنها برنامج الكر�سي.
 2 .12تاريخ �إن�شاء الكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
�أن�شئ الكر�سي يف تاريخ حمرم 1432هـ.
 3 .12ممول كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
ال�شيخ ه�شام بن عبد ال�سالم عطار.
 4 .12امل�شرف على كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
د .خالد بن يو�سف برقاوي.
� 5 .12أ�ستاذ كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
�أ .د .ح�سن بن ح�سني �سليمان.
 6 .12مدة متويل كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
خم�س �سنوات هجرية.
� 7 .12أهمية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
تطوير جمال العمل اخلريي و الإن�ساين على �أ�س�س علمية يف �ضوء البحث العلمي لرتتقي مبمار�سته على �أر�ض الواقع و ليقوم بدوره يف خدمة
املجتمع من خالل الربامج و اخلدمات و الأن�شطة املتنوعة التي يت�ضمنها برنامج الكر�سي.
 8 .12ر�ؤية كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
تطوير �أداء اجلمعيات و املنظمات اخلريية من خالل القيام بالبحوث البحثية و الأن�شطة البحثية ،وبث الوعي املجتمعي ب�أهمية العمل
اخلريي و الإن�ساين ،و ابتكار الو�سائل البحثية و العملية الفعالة للنهو�ض باملجتمع املكي وخا�صة الفئات املحتاجة منه.
 9 .12ر�سالة كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
النهو�ض باخلدمات الإن�سانية �إىل �آفاق التميز و املهنية و الأداء العلمي و حماربة الفقر و ن�شر ثقافة العمل اخلريي يف املجتمع خلدمة ذوي
احلاجات ب�أم القرى.
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� 10 .12أهداف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
 1 .10 .12الهدف العام
النهو�ض بالعمل الإن�ساين و اخلريي و خدمة ذوي احلاجات مبكة املكرمة.
 2 .10 .12الأهداف الفرعية
�1 .1إجراء البحوث البحثية يف املجال اخلريي والإن�ساين لتمكني جمعيات و م�ؤ�س�سات العمل اخلريي من حتقيق �أق�صى ما ميكن من فاعلية
و تقدمي �أف�ضل اخلدمات للفئات امل�ستهدفة.
�2 .2إقامة الندوات و امل�ؤمترات حول ق�ضايا العمل اخلريي و الإن�ساين يف املجتمع املعا�صر للتعرف على طبيعة م�شكالته و و�سائل الت�صدي
لها و �أولوياته و احتياجاته املتغرية.
3 .3تعزيز دور اجلمعيات اخلريية و رفع كفاءتها يف �أدائها ملهامها من خالل التدريب و الربامج و ر�سم اخلطط البحثية لتحقيق �أهدافها.
4 .4تنمية قدرات ذوي احلاجات من الأفراد و الأ�سر و و�ضع الربامج الإنتاجية املنا�سبة و املبتكرة لهم و الكفيلة بتحويلهم �إىل قوى منتجة
معتمدة على نف�سها.
5 .5حتفيز القطاع اخلا�ص للم�ساهمة يف جمال العمل اخلريي و الإن�ساين و دعم روح امل�س�ؤولية االجتماعية من خالل الأبحاث و الربامج
املنا�سبة.
6 .6ن�شر ثقافة العمل اخلريي والإن�ساين يف املجتمع.
7 .7ت�شجيع البحث العلمي و دعمه يف خمتلف جماالت العمل اخلريي.
8 .8ا�ستقطاب الباحثني املحليني و الدوليني من ذوي التميز العلمي يف جمال اهتمام الكر�سي لتحقيق �أهدافه.
 11 .12منجزات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
 1-12دورات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
الـــــــــــدورات
عنوان الدورة

مقدم الدورة

مكان
عقدها

دورة تنمية املهارات البحثية �أ.د .ح�سني �سليمان جامعة �أم
للعاملني يف املجال اخلريي د .خالد �أحمد حجر القرى
الربنامج التدريبي
م�ست�شفى
للأخ�صائيني والأخ�صائيات
امللك فهد
د .خالد حجر
يف اخلدمة االجتماعية
بجدة
الطبية
دورة الأخالقيات
م�ست�شفى
املهنية ملمار�سة اخلدمة
امللك فهد
د .خالد حجر
االجتماعية يف املجال
بجدة
الكلينيكي
�إدارة
ال�شئون
دورة تنمية مهارات
ال�صحية
د .خالد حجر
الأخ�صائيني االجتماعيني
باملدينة
يف املجال الطبي
املنورة.

الجهة
المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

الكر�سي

تقدمي

()6
�ساعات

العاملون يف
املجال اخلريي

1432/10/12-10هـ  135.000ريال

م�ست�شفى
امللك فهد
بجدة

تقدمي

()6
�ساعات

العاملون يف
جمال اخلدمة
الطبية

1432هـ

تكفل بها
م�ست�شفى امللك
فهد

م�ست�شفى
امللك فهد
بجدة

تقدمي

()6
�ساعات

العاملون يف
جمال اخلدمة
الطبية

1432هـ

�إدارة
ال�شئون
ال�صحية
باملدينة
املنورة.

تقدمي

الأخ�صائيون يف
جمال اخلدمة
الطبية باملدينة
املنورة

1432/6هـ

()6
�ساعات

تاريخ عقدها

التكاليف

تكفل
بهام�ست�شفى
امللك فهد
تكفلت بها
�إدارة ال�شئون
ال�صحية
باملدينة املنورة
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 2-12دورات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
الــــــنـــــــدوات
عنوان الندوة

مقدم
الندوة

مكان عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

التكاليف

ندوة التقنية يف الدعوة
�إىل اهلل :جتارب
وجناحات.

�أ.د� .صالح
الفريح

كلية الدعوة
و�أ�صول الدين
جامعة �أم القرى

كلية الدعوة
و�أ�صول الدين
جامعة �أم القرى

ح�ضور

-

عامة

1433/5/11هـ

تكفلت بها
اجلامعة

ندوة كرا�سي البحث
يف اململكة العربية
ال�سعودية :التجربة
املحلية يف �ضوء اخلربات
الدولية

�أ.د� .صالح
الفريح

الريا�ض

ندوة العمل التطوعي
و�آفاق امل�ستقبل �شوال
1433هـ.

�أ.د� .صالح
الفريح
د.خالد
حجر

جامعة �أم القرى

جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية

ح�ضور

جامعة �أم القرى

تكفلت بها
جامعة
1433/5/26-24هـ الإمام حممد
بن �سعود
الإ�سالمية

املهتمون
مبجال
الكرا�سي
البحثية

-

املهتمون
مبجال العمل
التطوعي

تقدمي
ورئا�سة
جلان

�شوال 1433هـ

تكفلت بها
جامعة �أم
القرى

 3-12م�ؤمترات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
المؤتمرات
مكان عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

م�ؤمتر التطبيقات
املعا�صرة للح�سبة �أ.د� .صالح
يف اململكة العربية الفريح
ال�سعودية

جامعة
امللك �سعود
بالريا�ض

كر�سي امللك عبداهلل بن
عبد العزيز للح�سبة
وتطبيقاتها املعا�صرة

ح�ضور

يومان

�أ.د� .صالح
م�ؤمتر
"الإ�سالم وال�سالم" الفريح

جامعة
الدمام

كلية الأداب ،ق�سم
الدرا�سات الإ�سالمية

ح�ضور

يومان

م�ؤمتر االمامة
واجلماعة بجامعة �أ.د� .صالح
الفريح
الإمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية

الريا�ض

عنوان المؤتمر
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مقدم
المؤتمر

جامعة االمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية

ح�ضور

عدد
الساعات

-

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

الأكادمييون
والباحثون
يف جمال
احل�سبة

1433/4/4–3هـ

كر�سي امللك
عبداهلل بن عبد
العزيز للح�سبة

عام

1433/5/25–24هـ

جامعة الدمام

عام

ذو القعدة 1433هـ

التكاليف

جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية
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 4-12حلقات عمل كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
حلقات العمل
مقدم
الورشة

عنوان الورشة

ور�شة عمل و�ضع اخلطة
اال�سرتاتيجية للكر�سي

مكان
عقدها

نوع
المشاركة

الجهة المنظمة

مكتب الريادة
للتطوير جامعة �أم
بجامعة امللك القرى
عبد العزيز

الكر�سي

ح�ضور /
تنظيم

وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية بالتعاون
مع اجلمعية
ال�سعودية للدرا�سات
االجتماعية

م�شاركة

دور اخلدمة االجتماعية
يف املحاكم ال�شرعية،

د .خالد
بن يو�سف
برقاوي

الريا�ض

ال�شراكة يف امل�س�ؤولية
االجتماعية بني القطاعني
العام واخلا�ص

د .خالد
برقاوي
ود .خالد
حجر

مكة
املكرمة

الغرفة التجارية
بجدة

م�شاركة

دور الر�سالة الإعالمية يف
ن�شر ثقافة العمل اخلريي
يف املجتمع

الكر�سي

جامعة �أم
القرى

الكر�سي

تنظيم/
تقدمي

التن�سيق بني اجلمعيات
اخلريية كمطلب يف
املجتمع املعا�صر

�أ.د.وجدي
بركات

ماذا يريد املهتمون بالعمل
اخلريي من كر�سي الرب
للخدمات الإن�سانية

عدد
الساعات

يومان

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

الكر�سي
واجلمعيات
اخلريية

1432/1/8 -7هـ

من�سوبو ال�ش�ؤون
االجتماعية

رجب 1432هـ.

املهتمون
مبجال ال�شراكة
االجتماعية

�شوال 1433هـ

الإعالميون
والعاملون يف
املجال اخلريي

()6
�ساعات

التكاليف

120.000
ريال

-

الغرفة
التجارية
بجدة

141.044
1433/4/19–18هـ
ريال

فندق
الدار
البي�ضاء
مبكة

الكر�سي

تقدمي

()6
�ساعات

قيادات العمل
اخلريي مبكة

1434/6/8هـ

جامعة �أم
جلنة الكر�سي
القرى

الكر�سي

تنظيم/
تقدمي

-

املهتمون بالعمل
اخلريي

1433/4/18هـ

55.000
ريال
تكفلت بها
جامعة �أم
القرى

 5-12حما�ضرات كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
المحاضرات
عنوان المحاضرة

مقدم المحاضرة

مكان عقدها

الجهة المنظمة

نوع
المشاركة

عدد
الساعات

الفئة
المستهدفة

تاريخ عقدها

حما�ضرة بعنوان الن�شر يف
الدوريات الأجنبية.

�أ.د .ح�سني ح�سن
�سليمان

جامعة �أم القرى

الكر�سي

تقدمي

� 3ساعات

�أع�ضاء هيئة
التدري�س

-

�أ.د .ح�سني ح�سن
حما�ضرة بعنوان اخلدمة
�سليمان
االجتماعية وم�ستجدات الع�صر.

جامعة �أم القرى

ق�سم اخلدمة
االجتماعية

تقدمي

�ساعتان

�أع�ضاء هيئة
التدري�س
والطالب

-

�أ.د .ح�سني ح�سن
�سليمان

جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية

جامعة الإمام
حممد بن �سعود
الإ�سالمية

تقدمي

جامعة امللك �سعود جامعة امللك �سعود

تقدمي

� 3ساعات

تقدمي

� 3ساعات

اجلوانب الأ�سا�سية يف �إعداد
تو�صيفات املقررات الدرا�سية
كعن�صر من عنا�صر اجلودة.

حما�ضرة عن �أعداد البحوث �أ.د .ح�سني ح�سن
�سليمان
ون�شرها يف الدوريات الأجنبية.
التدري�س التفاعلي وارتباطه
بالإعتماد الأكادميي

�أ.د .ح�سني ح�سن
�سليمان

جامعة امللك �سعود

الكر�سي

�أع�ضاء هيئة
� 3ساعات التدري�س بجامعة
الإمام
�أع�ضاء هيئة
التدري�س
املهتمون
بالإعتماد
الأكادميي

جماد �أول
1432هـ
1432هـ
ربيع �أول
1433هـ
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�أهمية تدريب وتطوير مهارات
الأخ�صائيني االجتماعيني

د .خالد برقاوي

ا�سرتاتيجية تطوير ق�سم
اخلدمة االجتماعية بجامعة
�أم القرى

د .خالد حجر

مدينة امللك عبد
اهلل الطبية

مدينة امللك عبد
اهلل الطبية مبكة
املكرمة

تقدمي

ق�سم اخلدمة
االجتماعية

تقدمي

بجامعة �أم القرى

الأخ�صائيون
الإجتماعيون
باملدينة

1433هـ

الطالب و�أع�ضاء
هيئة التدري�س

ربيع �أخر
1433هـ

� 3ساعات
� 3ساعات

 6-12طالب الدرا�سات العليا يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
طالب دراسات عليا
اسم الطالب

نوع الرسالة

عنوان الرسالة

الجامعة

القسم

الكلية

التخصص

المشرفون

جمموعة

م�شروع تخرج
بكالوريو�س

معوقات العمل التطوعي

�أم القرى

اخلدمة
االجتماعية

العلوم
االجتماعية

اخلدمة
االجتماعية

د .خالد
برقاوي

حمدان بن حممد
بن جويرب املعبدي

ماج�ستري

واقع العمل التطوعي يف الدعوة �إىل
اهلل

الدعوة
جامعة امللك الدعوة والثقافة
و�أ�صول الدين
الإ�سالمية
عبد العزيز

الدعوة
الإ�سالمية

�أ.د� .صالح
الفريح

حممد بن ح�سني
ال�شيعاين

دكتوراه

الدعوة
مدار�س اجلاليات اخلريية يف مدينة جامعة امللك الدعوة والثقافة
و�أ�صول الدين
الإ�سالمية
مكة املكرمة و�أثرها يف الدعوة �إىل اهلل عبد العزيز

الدعوة
الإ�سالمية

�أ.د� .صالح
الفريح

اخلدمة
االجتماعية

د .خالد
حجر

م�شروع تخرج دور املر�أة ال�سعودية يف العمل التطوعي
يف مدينة مكة املكرمة
بكالوريو�س

جمموعة

�أم القرى

اخلدمة
االجتماعية

العلوم
االجتماعية

 12 .12الظهور الإعالمي لكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
 7-12الظهور الإعالمي كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
الظهور اإلعالمي
نوع الظهور

العنوان

تاريخ الظهور

مستضيف الظهور

تقرير �صحفي

تقرير �إخباري عن ور�شة عمل الر�سالة الإعالمية التي
قدمها الكر�سي

1433/4/19هـ

عكاظ ال�سعودية وجريدة اجلزيرة ال�سعودية وجريدة
الأهرام امل�صرية

تقرير �صحفي

لقاء مع �سعادة امل�شرف على الكر�سي

جريدة املدينة ال�سعودية

لقاء �إذاعي

لقاء مع �سعادة امل�شرف على الكر�سي.

�إذاعة نداء الأ�سالم مبكة املكرمة

�أخبار عن الكر�سي وور�شة العمل على العديد من املواقع الإلكرتونية و�شبكات التوا�صل االجتماعي
مناذج لأخبار عن احللقة النقا�شية عن التن�سيق بني اجلمعيات اخلريية مبكة املكرمة
1ـ �صحيفة عكاظ

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20130420/Con20130420592150.htm

2ـ �صحيفة املدينة

http://www.al-madina.com/node/447895/%D%8AD%D%84%9D%82%9D%8A%-9D%86%9D%82%9D%8A%7D%8B-4
%D%84%9D%84%9D%8AA%D%86%9D%8B%3D8%9A%D%-82%9D%8A%8D8%9A%D%-86%9D%8A%7D%84%9D%8AC%D9%85%D%8B%9D8%9A%D%8A%7D%8AA-%D%8A%7D%84%9D%8AE%D8%9A%D%8B%1D8%9A%D%8A-9
%D%8A%8D%85%9D%83%9D%8A9.html

3ـ �صحيفة الوطن

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=142292&CategoryID=3

 -4املركز الدويل للأبحاث والدرا�سات بجدو

http://www.medadcenter.com/News/Show.aspx?id=44057

 -5جامعة �أم القرى

https://uqu.edu.sa/news/ar/17995
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 13 .12الن�شر العلمي لكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
� 8-12أبحاث كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
األبحاث
عنوان البحث

مقدم البحث

تاريخ القبول
او النشر

اسم المجلة البحثية
او الدورية

الجهة المسؤولة
عن صدور المجلة

رقم العدد

التكاليف

تقرير علمي عن كر�سي الرب للخدمات
الإن�سانية

د .خالد �أحمد حجر

1432هـ

جملة املركز الدويل
للبحوث والدرا�سات
– جدة.

املركز الدويل
للبحوث
والدرا�سات بجدة.

العدد
الثاين
املجلد ()1
1432هـ

-

قيا�س ا�ستخدامات البحث االجتماعي
للم�شاركني وامل�شاركات يف دورة تطوير
املهارات البحثية للعاملني يف املجال
اخلريي.

فريق الكر�سي

مقدم للن�شر

-

-

درا�سة عن دور اجلهات املانحة يف تطوير
البحث العلمي يف املجال االجتماعي
والإن�ساين

د .خالد حجر

قدم يف
امللتقى

-

-

ملتقى دور اجلهات
املانحة يف تطوير
البحث العلمي يف
اململكة العربية
ال�سعودية  ،املدينة
املنورة .2012

-

-

-

"تقييم واقع العمل اخلريي باجلمعيات
وامل�ؤ�س�سات االجتماعية مبكة املكرمة".

د .خالد بن يو�سف
برقاوي

1434/4/3هـ

-

-

-

-

اجلماعة و�أثرها يف حتقيق اال�ستقرار
وخدمة العلم :درا�سة تطبيقية على الدولة
ال�سعودية الأوىل

�أ.د� .صالح الفريح

1432هـ

واقع الأعتماد على التمكني ك�أحد
الأجتاهات احلديثة فى امل�ؤ�س�سات اخلريية
وبرنامج مقرتح لتفعيله

د .حممد �سعيد
الزهراين و�آخرون

ذو القعدة
1433هـ

م�شروع ت�أ�سي�س اجلدوى لربنامج تعليمي
يف قطاع الرب بكلية الأقت�صاد والعلوم
املالية الإ�سالمية بجامعة �أم القرى

د .حممد ح�سن
الزهراين و�سعد بن
حمدان اللحياين

1434هـ

نحو ا�سرتاتيجية لتن�سيق وتكامل الربامج
وامل�شروعات اخلريية يف املجتمع ال�سعودي:
درا�سة مطبقة على اجلمعيات اخلريية
مبكة املكرمة

د .عبد الغني بن عبد
اهلل حممد احلربي
و�آخرون

1434هـ

م�ؤمتر االمامة
واجلماعة بجامعة
االمام حممد بن
�سعود الإ�سالمية

-

-

-

قيد الطباعة

-

-

70.000
ريال

قيد الطباعة

قيد الطباعة

-

-

-

-

58.000
ريال

70.000
ريال
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 14 .12القوى الب�شرية يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
 9-12القوى الب�شرية يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية.
أعداد القوى البشرية
م

تصنيف القوة البشرية

االسم

1

�أ�ستاذ الكر�سي
امل�شرف على الكر�سي
باحث رئي�سي
باحث م�شارك
حما�سب
موظفون اخرون

�أ.د .ح�سني ح�سن �سليمان
د .خالد بن يو�سف برقاوي
د .خالد �أحمد م�صطفى حجر
�أ.د� .صالح بن عبد اهلل الفريح
�أ .مراد جمال مراد
�أ .بدر العامودي

2
3
4
5
6

 15 .12ال�صعوبات والعوائق التي واجهت امل�شرف على كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية ب�صفة عامة
1 .1املعوق الأ�سا�س لأعمال الكر�سي هو توا�ضع امليزانية املر�صودة لأعمال العام و عدم تنا�سبها مع حجم العمل الذي كان من املمكن �إجنازه
�إذا توفرت الإمكانيات املنا�سبة و قد متت معاجلة هذا الأمر من خالل تنفيذ امل�شاريع التي يتنا�سب حجمها مع حجم امليزانية املتاحة،
بالإ�ضافة �إىل الرت�شيد يف ال�صرف والإدارة الر�شيدة للميزانية.
�2 .2ضغط العمل بالن�سبة لأع�ضاء الكر�سي و ارتفاع الأعباء الإداري��ة و الأكادميية لكل منهم ميثل �صعوبة �أخرى و لكن مت التغلب عليها
بالتن�سيق بني الأعباء و بذل املزيد من اجلهد.
 16 .12التو�صيات واملقرتحات يف كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
1 .1زيادة امليزانية املر�صودة للكر�سي يف دورته القادمة.
2 .2تخفي�ض الن�صاب التدري�سي لأع�ضاء الكر�سي مل�شاركة �أكرث فعالية يف �أعمال الكر�سي و �أبحاثه.
3 .3تي�سري الإجراءات الإدارية لتمكني احل�صول على ما يتعلق باحتياجات الكر�سي.
 17 .12جلنة �إعداد تقرير كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية وكتابته
 10-12جلنة �إعداد تقرير كر�سي الرب للخدمات الإن�سانية وكتابته.
المنصب

االسم

امل�شرف على الكر�سي و رئي�س جلنة �إعداد التقرير

د .خالد بن يو�سف برقاوي
�أ.د� .صالح بن عبد اهلل الفريح
د .خالد �أحمد م�صطفى حجر
�أ .مراد جمال مراد

ع�ضو م�شرف على الن�شاطات
ع�ضو م�شرف على ال�ش�ؤون املالية

 18 .12و�سائل االت�صال بكر�سي الرب للخدمات الإن�سانية
املوقع الإلكرتوينalbirchair@uqu.edu.sa :
ال�سكرتري �أ .مراد جمال مراد050125551 :
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