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كلمة معالي مدير جامعة أم القرى

الدكتور بكري بن معتوق عساس
معالي مدير جامعة أم القرى

القرى  أم  جامعة  في  العلمي  البحث  واحة 

يسعد  بل  عندها،  التوقف  منا  تستحق  لحظات  إنها 
املرء كثيرا وهو يرى اإلنجازات بحمد هللا وفضله تتوالى 
كيف   ،» القرى  أم  جامعة   « العلمي  الصرح  هذا  على 
لـــ عمادة البحث  ال، ونحن نعيش اليوم مع أول باكورة 
تعرض  سنوية  نصف  دورية  نشرة  في  بالجامعة  العلمي 
هذه  منسوبو  بها  يسهم  التي  العلمي  البحث  أخبار 
لخدمة  والباحثات  الباحثين  من  املباركة  الجامعة 

ومجتمعهم. أمتهم 
العلمي  البحث  عمادة  خطتها  التي  الخطوة  هذه  وتأتي 
عديدة  مشاريع  ضمن  الدورية  النشرة  هذه  بإصدار 
العمادات  وشقيقاتها  املتميزة  العمادة  هذه  عليها  تعمل 
به  تضطلع  التي  الدور  من  انطالقا  األخرى،  والكليات 
ركائز  ثالث  على  تقوم  والتي  رسالتها،  أداء  في  الجامعة 
البحث  واألخرى  التعليمية،  الرسالة  أّولها  أساسية، 

املجتمع. خدمة  الثالثة  والرسالة  العلمي، 
اليوم،  عالم  في  العلمي  البحث  أهمية  مدى  يعلم  وكلنا 
بما  اآلن  تقاس  ال  أصبحت  وتطورها  الدول  فقوة 
تمتلكه من جيوش، بل ما يخرج عنها من علوم وبحوث 
جمعاء،  والبشرية  املجتمعات  خدمة  في  تسهم  علمية 
السديدة  التوجهات  مع  وتماشيا  املنطلق،  هذا  ومن 
العلمي  بالجانب  لالهتمام  هللا  وفقها  الرشيدة  لقيادتنا 
وفر  بما  ثم   ، هللا   من  بفضل  القرى  أم  جامعة  حرصت 
هللا  أيدها   – الشريفين  الحرمين  خادم  حكومة  من  لها 
حيزا  العلمي  البحث  إعطاء  من  مكنها  سخي  دعم  من   –
 ، العلمية  وأقسامها  الجامعة  كليات  برامج  في  واسعا 
املاضيين  العامين  خالل  القرى  أم  جامعة  حققته  وما 
بحمد  مكنها  العلمي  البحث  مجاالت  في  إنجازات  من 
يقرب  ما  جانب  إلى  اختراع  براءة  مائة  تسجيل  من  هللا 
خالل  الجامعة  بها  تقدمت  اختراع  براءة   ستمائة  من 
بإذن  للتسجيل  طريقها  في  وهي  الوجيزة  الفترة  هذه 
الجامعة  هذه  أبناء  يقدمه  ما  على  عالوة    ، تعالى  هللا 

الجامعات  مختلف  في  العالي  تعليمهم  يتلقون  الذين 
مبهرة،  إنجازات  من  كافة  العالم  أنحاء  في  العاملية 
مجاالت  في  الجامعات  تلك  في  أقرانهم  على  وتفوقهم 
العديد  ونيلهم   ، العلمية   أبحاثهم  عبر  متعددة  علمية 

 . العاملية  الجوائز  من 
 ، فراغ  من  تأت  لم  تحققت  التي  االنجازات  هذه  كل 
توفرا   اللذين   واالهتمام  الرعاية  مدى  تعكس  وإنما 
كليات  باتت  حتى  التعليم،  وزير  معالي  من  بمؤازرة 
نتيجة  بالبنان  لها  يشار  هللا،  بحمد   ، القرى  أم  جامعة 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  املتميزة  النخبة  جهود 

اآلن. وحتى  إنشائها  منذ  دفتها  أدارت  التي  والقيادات 
وبهذه املناسبة ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر والتقدير 
الشريفين  الحرمين  خادم  املباركة  املسيرة  هذه  لراعي 
ولي  وسمو   ، سعود   آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  امللك 
 – هللا  حفظهم   – العهد  ولي  ولي  وسمو  األمين،  عهده 
وعز  الوطن  هذا  لرفعة  السخي  وبذلهم  دعمهم  على 
ذلك  من  املباركة  الجامعة  لهذه  وفر  وملا  مواطنيه، 
الخطوات  هذه  تخطو  جعلها  مما  الوفير،  الدعم 
والبحثية  والتعليمية  العلمية  الجوانب  في   املتسارعة 
صاحب  من  الدائمة  الشخصية  وللمتابعة  كافة، 
عبدالعزيز  بن  الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو 
مكة  منطقة  أمير  الشريفين  الحرمين  خادم  مستشار 
التي  بالجهود  وأشيد  أبارك  أن  يفوتني  ال  كما  املكرمة. 
بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عميد  ويبذلها  بذلها 
حلقة  لتكون  الدورية  النشرة  هذه  إلصدار  وزمالئه 
داخل  األكاديمي  واملجتمع  العمادة  بين  الوصل 
يسدد  أن  قدرته  جلت  هللا  واسأل  وخارجها،  الجامعة 
الخطى، ويبارك الجهود لخدمة هذا الوطن ومواطنيه.

القرى  أم  جامعة  مدير 
عساس معتوق  بن  بكري  د/ 
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كلمة وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور ثامر بن حمدان الحربي
وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي

ونتناولها  نطرحها  أن  يجب  التي  القضايا  أهم  من  إن 
الجامعات  أتجاه  من  الرغم  وعلى  أنه  حيادية  بكل 
ودعم  البحثية  املمارسات  تنمية  إلى  منها  كامل  وبإيمان 
هذه الجهود وفق ما هو متاح لها األن أن إدارة األبحاث 
وقفة  إلى  يحتاج  املؤسساتي  الجامعي  العمل  ضمن 
خرى.

ُ
واأل الفينة  بين  ومراجعة  ومتأنية،  فاحصة  جادة 

احتياجات  من  املستمدة  البحث  فطبيعة  ذلك  وعلى 
الوطن  وأهداف  التدريسية  الهيئة  وإيمان  الجامعة 
واحتياجاتها،  الداعمة  الجهات  واهداف  وتطلعاته، 
شاملة  رؤية  خالل  من  ذلك  معالجة  علينا  لتفرض 
هذه  كل  بين  املتقاطعة  املساحة  لتقدير  تتسع 
لجميع  ومراعين  الحسبان  في  واضعين  الجهات، 
املنطلقة   – املجتمعية  االقتصادية  االتجاهات 
وكالة  في  علينا  يفرض  مما   – املجتمع  حاجة  من 
 – العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة 
املتكامل  والعمل   ،

ً
جذريا  – التقاطع  هذا  مراعاة 

الطموح. وهذا  الرؤية  هذ  العلمي  البحث  ُيحقق  أن 
الجامعات،  أبحاث  نمو  سرعة  ومع  سبق  مما   

ً
وانطالقا

تقديم  في  سهم 
ُ
ت أن  في  واألمل  الطموح  سقف  وارتفاع 

الوكالة  حرصت  املجتمع،  ملشكالت  الناجحة  الحلول 
مستوًى  تحقق  أن  العلمي  البحث  عمادة  في   

ً
ممثلة

رسالة  ضمن  األبحاث  لدور  التقدير  من   
ً
مرتفعا

بين  للتنسيق  الجاد  والعمل  العلمية؛  الجامعة 
ذلك  نتاج  وكان  الجامعة؛  في  البحثية  الجهات  جميع 

العلمي  للبحث  التنسيقي  املجلس  تشكيل  خالل  من 
العلمي  بالبحث  املعنية  الجهات  جميع  يضم  والذي 
بين  العالقة  دعم  على  حرصنا  كما  الجامعة،  في 
ممارسة  تتم  كي  الداعمة  والجهات  األصيل  الباحث 
. للجامعة  األخرى  املهام  مع  ومواءمة  تكامل  في  البحث 

الذي  البحثي  اإلنتاج  في  املطالب  تزايد  ظل  في  أننا  كما 
واملجتمع  املؤسسات  ملشكالت  الحلول  تقديم  في  يهتم 
التكامل  يحقق  بما  العلمي  البحث  دعم  على  حرصنا 
واحتياجاته  األكاديمي  املجتمع  مطالب  بين  والتوازن 
فيما  البحثية  ملمارساته  الحقيقي  والدعم   

ً
داخليا

لتكون  نتائجه  وتطبيق  املمارسات  بنزاهة  يتعلق 
بشكل  والتركيز  املجتمع؛  لتنمية   

ً
رئيسيا  

ً
محركا

بين  الحرجة  العالقة  تحديد  على  مقصود  علمي 
الجامعي. املجتمع  وخدمة  والتعليم  األبحاث  مهام 

الجامعة  ادارة  أشكر  أن  اال  يسعني  ال  الختام  وفي 
معتوق  بن  بكري  الدكتور.  معالي  راسها  وعلى 
البحث  عمادة  في  وللزمالء  عساس،  بكري 
العالف. فيصل  الدكتور.  رأسهم  وعلى  العلمي 

وبركاته  هللا  ورحمة  عليكم  والسالم   

يوم  ُحرر 
1436/12/27هـ. اإلثنين 
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الدكتور فيصل بن أحمد العالف

أستاذ الوراثة والطب الجزيئي املشارك  

عميد عمادة البحث العلمي 
 1436/1/5هـ 

كلمة عميد عمادة البحث العلمي

حية الفتتا ا
مالم  اإلنسان  علم  بالقلم،  علم  الذي  هلل  الحمد 
وعلى  هللا،  رسول  سيدنا  على  والسالم  والصالة  يعلم، 

بعد أما  وسلم،  وصحبه  آله 
 

في  القرى  أم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  تأسست 
العمادات  منظومة  من  جزءا  لتكون  هـ  عام1435 
بوكالة   

ً
هيكليا وترتبط  الجامعة،  مجلس  في  املمثلة 

ومن  العلمي.  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة 
البحث  لعمادة  رسمت  التي  الخمسية  الرؤية  خالل 
بأمر  القادمة  الخمس  السنوات  في  نتطلع   ، العلمي 
 
ً
موثوقا  

ً
بحثيا  

ً
مرجعا القرى  أم  جامعة  تكون  أن  هللا 

املعرفة  مجتمع  إدارة  في   
ً
أساسيا  

ً
وشريكا  

ً
ومحركا

الجامعة  تكون  وأن  فيهما  والريادة   ، واقتصاده 
التقنية  نقل  في  عربية  جامعات  خمس  أفضل  ضمن 
الخطة  برامج  في  فاعلة  مشاركة  مع  وتوطينها 
والنشر   ، واالبتكار  والتقنية  للعلوم  الشاملة  الوطنية 
العلمية.  النزاهة  وتطبيق   ، االختراع  وبراءات  العلمي 

 
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية وملساندة إدارة التحول 
تضمن  وتفاعلية  تكاملية  بيئة  تهيئة  علينا   

ً
لزاما كان 

أعضاء  لجميع  واملعرفي  البحثي  الحراك  أخبار  وصول 
العمادة  بادرت  القصد  وبهذا   ، التدريس  هيئة 
السنوية )واحة  الدورية نصف  النشرة  بتأسيس هذه 
من  العالية  الهمم  ذوي  فيها  ليتظلل  العلمي(  البحث 
باإلضافة  وخارجها.  الجامعة  داخل  من  الباحثين 
اإلجتماعي  التواصل  شبكات  في  حسابات  تأسيس  الى 
وموقع إلكتروني على صفحة الجامعة وأفالم تعريفية 
األداء.   مؤشرات  و  الجودة  معايير  ترصد  وتقارير 

 

تخطيط  إعادة  لتواكب  املبادرات  هذه  تأتي 
والقواعد  اآلليات  وتطوير  واملوارد  الهياكل 
مع  الشفافية  يزيد  بما  األعمال  لتنفيذ  املنظمة 
العالقة.  ذات  الجهات  وجميع  واملمولين  الباحثين 

 
خالل  من   

ً
جاهدا العمادة  في  العمل  فريق  سيسعى 

إنجاز  ومؤشرات  أخبار  تغطية  الى  الوسائط  هذه 
وبرامج   ، املستحدثة  النوعية  البحثي  التمويل  برامج 
 ، املانحة  والجهات  املجتمع  مؤسسات  مع  الشراكات 
املركزية  والتجهيزات  التحتية  البنى  تأسيس  وبرامج 
املتقدمة  التقنيات  لتوطين  املناسبة  البيئة  تهيء  التي 
وبرامج   ، املتخصصة   البحثية  املجموعات  وبرامج   ،
وبرامج   ، العاملية  الجامعات  مع  البحثية  الشراكات 
زيادة  وبرامج   ، الباحثين   ملكافأة  العلمية  الجوائز 
الدولية. في املعارض  العلمي وتسويقه  النشر  وتشجيع 

 
للعمادة  رسمت  التي  الخمسية  الرؤية  ضوء  وفي 
الجامعة  مدير  معالي  من  بدعم  منسوبوها  يعمل 
وبإشراف  عساس،  معتوق  بن  بكري  الدكتور 
العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  سعادة  من  مباشر 
الحربي  محمد  بن  ثامر  الدكتور  العلمي  والبحث 
الكليات  وعمادات  اإلدارية  القيادات  وبمشاركة 
الرشيدة  قيادتنا  إرادة  لتحقيق  الجامعة  في 
واقتصادها. املعرفة  مجتمع  بناء  في  هللا  وفقها 

 
جميع  من  ونأمل  والسداد،  التوفيق  هللا  نسأل 
كما  بيد،   

ً
يدا معنا  العمل  بالجامعة  الباحثين 

وامللحوظات  باملقترحات  لتزويدنا  الجميع  ندعو 
نقدمها. التي  الخدمات  تحسين  في  تساعد  التي 

  

  DSRDEAN@uqu.edu.sa



التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي1436هـ/2015م

د.باسم بن يوسف الكاظمي
أستاذ علوم الحاسب املشارك

وكيل عمادة البحث العلمي للمنح واملشاريع 
البحثية

1436/1/27هـ

د.عبد هللا بن عمر باز

أستاذ تصميم األنظمة الحاسوبية املساعد 
وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر 

1436/1/27هـ

د.محمد بن صالح  آل الشيخ
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد

 
ً
وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية سابقا

1436/6/25هـ

 د.عبد الرحمن بن غالب األهدل
 أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد 

 وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات    
واملراكز البحثية

1436/2/24هـ

 د.محمد بن حسن مختار
 أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد

 وكيل عمادة البحث العلمي  للشؤون املالية 
واإلدارية 

 1436/5/7هـ

د.سهيل بن سالم الحربي
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك

وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية 
1436/11/25هـ
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الوكالء بعمادة البحث العلمي )شطر الطالب(



د.سعيد بن محمد القرني
أستاذ اللغة العربية والنحو والصرف املساعد

مدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها 
1436/7/15هـ

د. أحمد بن جميل قطان

أستاذ علوم الحاسب املساعد

  
ً
مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية سابقا

1436/7/15هـ

د. معتز بن هاشم مراد

أستاذ الكيمياء الفيزيائية املساعد

مدير مركز بحوث العلوم التطبيقية

1436/7/21هـ

د. سعود بن سالم باوزير

أستاذ الكيمياء الصيدلية املساعد

مدير مركز بحوث علوم الصيدلة 

1436/11/25هـ

أ.د.فهد بن عبدهللا العريني
أستاذ الشريعة والدراسات اإلسالمية

مدير مركز الدراسات اإلسالمية
1435/2/1هـ

د.محمد بن معيض الوذيناني

أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط املشارك

مدير مركز البحوث التربوية والنفسية

1435/2/27هـ
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مديرو املراكز البحثية بعمادة البحث العلمي )شطر الطالب(

التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي 



د.عائشة بنت محمد  الحربي
أستاذ الحديث وعلومه املساعد

وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات اإلسالمية
واملشرفة على برنامج منح طالبات الدراسات 

العليا
1436/11/18هـ

د. نعيمة بنت حامد ياركندي
أستاذ الكيمياء غير العضوية املشارك

وكيلة عمادة البحث العلمي
 1436/5/7هـ

د. هنادي بنت أحمد كتوعة
أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد

وكيلة مدير مركز العلوم التطبيقية  
واملشرفة على برنامج واعدة

 1436/5/7هـ

د. نورة بنت صالح فاروقي
أستاذ علوم الحاسب اآللي املساعد

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهندسية 
واملشرفة على مكتب التنسيق واملتابعة 
ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 1436/5/7هـ

د.مريم بنت عبد الهادي القحطاني
أستاذ األدب العربي املشارك

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها
 1436/10/14هـ

د.هنادي بنت محمد  بحيري
أستاذ اللغة العربية وآدابها املساعد

وكيلة عمادة البحث العلمي  للتطوير والجودة 
واالعتماد األكاديمي

1436/11/17هـ
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الوكيالت بعمادة البحث العلمي )شطر الطالبات(

التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي  



الهيكل اإلداري بعمادة البحث العلمي
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نبذة عن عمادة البحث العلمي

 
ً
 بحثيا

ً
أن تكون جامعة أم القرى مرجعا

 في إدارة
ً
 أساسّيا

ً
 وشريكا

ً
 ومحّرِكا

ً
موثوقا

 مجتمع املعرفة واقتصادها والريادة فيهما. 

تهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي ، 
ودعم البرامج البحثية املتميزة ذات الطابع 

االبتكاري لخدمة املجتمع.

نطاق عمل عمادة البحث العلمي

الرسالة

الرؤية
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الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
 لعام 1436هـ/2015م
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حضور عميد عمادة البحث العلمي والوفد املرافق له
 املؤتمر السعودي األول لدعم البحث العلمي 2014م

)التمويل والتحديات والحلول( 
9-1436/1/11هـ

الدكتور  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عميد  حضر 
الجامعة  من  وفد  يرافقه  العالف  أحمد  بن  فيصل 
العلمي2014م  البحث  لدعم  األول  السعودي  املؤتمر 
بمقر  املقام  والحلول(،  والتحديات  )التمويل 
بالرياض  والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة 
9-1436/1/11هـ.  – 2-2014/11/4م  الفترة  خالل 

شــمــل املــؤتــمــر طــرح الــعــديــد مــن املــحــاور ومناقشتها، من 
املــوارد  وتحديد  البحثية،  األولــويــات  اختيار  آلية  أهمها: 

إلى جانب  البحثية،  املنح  البحث، وإدارة  لتمويل  الالزمة 
االســــتــــفــــادة مــــن مـــخـــرجـــات الـــبـــحـــث وفـــــوائـــــده لــلــمــجــتــمــع. 

املــــــهــــــنــــــيــــــيــــــن ، ورجــــــــــــــال  إلــــــــــــــى جــــــــمــــــــع  املـــــــــؤتـــــــــمـــــــــر  وســـــــــعـــــــــى 
الـــــخـــــدمـــــات  ومــــــقــــــدمــــــي   ، الــــــــقــــــــرار  ، وصـــــــنـــــــاع  األعــــــــمــــــــال 
واملـــــســـــتـــــفـــــيـــــديـــــن مـــــــن وكــــــــــــــاالت الــــــتــــــمــــــويــــــل، والـــــحـــــكـــــومـــــة 
وقــــطــــاع الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر ، واألكـــاديـــمـــيـــيـــن ، والـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص، ملـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا دعــــــم الــــبــــحــــوث والـــتـــنـــمـــيـــة.
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ترأس وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي 

الـــدكـــتـــور ثـــامـــر بـــن حـــمـــدان الـــحـــربـــي االجـــتـــمـــاع األول لــلــمــجــلــس 

الــتــنــســيــقــي لــلــبــحــث الــعــلــمــي بـــالـــعـــمـــادات واملـــعـــاهـــد والــــوحــــدات 

البحثية بالجامعة ، بحضور ممثلي هذه اإلدارات ، وذلك في قاعة 

االجتماعات بمعهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي بالعابدية.

الدكتور  العلمي  للبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  وقــال 

ثـــــامـــــر الـــــــحـــــــربـــــــي:)إن الــــــهــــــدف مــــــن وجـــــــــود املــــجــــلــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي 

لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي هـــــو وضــــــع آلـــــيـــــات تـــطـــويـــر الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي فــي 

الــجــامــعــة ، مـــن خــــالل إيـــجـــاد تــنــاســق بــيــن مــنــظــومــة مـــن املــعــاهــد 

واملــــراكــــز والــــوحــــدات الــبــحــثــيــة الـــتـــي تـــمـــارس الــبــحــث وتــنــتــجــه(.   

 
ً
انطالقا جــاء  التنسيقي  املجلس  وجــود  أن  الحربي  الــدكــتــور  وبين 

مـــن الــــدور الــرئــيــس واملـــحـــوري الــــذي تــضــطــلــع بـــه وكـــالـــة الــجــامــعــة 

وتفعيله،  العلمي  البحث  تجاه  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 

 
ً
لــتــحــقــيــق األهــــــداف الــعــلــيــا مـــن املـــمـــارســـة الــعــلــمــيــة لــــه، وتــحــاشــيــا

الخطط  النــفــصــال  وتجنبا  وتطلعاتها،  الــجــهــات  تلك  رؤى  لتباين 

 فـــي تــوحــيــد الـــجـــهـــود لــبــلــورة 
ً
الـــتـــي تــتــبــنــاهــا كـــل جــهــة مــنــهــا ، ورغـــبـــة

فــكــرة مــتــنــاســقــة مــتــكــامــلــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي فـــي الــجــامــعــة لــلــســيــر به 

نــحــو شـــراكـــة داخـــلـــيـــة حــقــيــقــيــة نــنــتــقــل مـــن خــاللــهــا إلــــى الــشــراكــة 

 بــالــدعــم الـــذي 
ً
الــخــارجــيــة بــمــا يــحــقــق رســـالـــة الــجــامــعــة ، مــشــيــدا

تــحــظــى بــــه وكــــالــــة الـــجـــامـــعـــة لــــلــــدراســــات الــعــلــيــا والـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

  أن 
ً
مـــن مــعــالــي مـــديـــر الــجــامــعــة كــبــاقــي اإلدارات األخــــــرى، مــــؤكــــدا

ويــطــوره. العلمي  األداء  قــدمــه معاليه سيعزز  الـــذي  الــدعــم  ذلــك 

بــــــــــدوره أوضــــــــح مــــســــاعــــد وكـــــيـــــل الــــجــــامــــعــــة لـــــلـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا 

والــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور/ زكـــي بــن شــاكــر صــديــقــي )أن عــمــادة 

الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي تـــســـعـــى أن يـــــكـــــون هـــــنـــــاك تــــكــــاتــــف بــــيــــن جــمــيــع 

 إلــــى أنــــه تـــم االتـــفـــاق بين 
ً
الــجــهــات الــبــحــثــيــة فـــي الــجــامــعــة، مــشــيــرا

الـــجـــهـــات الــبــحــثــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــة لـــرصـــد كــــل جـــهـــة ومـــــا لـــديـــهـــا مــن 

 لــعــمــل قــاعــدة بــيــانــات شاملة 
ً
طــاقــات وأجــهــزة وأمــاكــن ، تــمــهــيــدا

 
ً
لـــهـــذه اإلمـــكـــانـــيـــات لــتــكــون فـــي مـــتـــنـــاول جــمــيــع الــبــاحــثــيــن، مــشــيــرا

 مــن الــتــنــافــس(.
ً
إلـــى أن ذلـــك ســيــعــزز مــن الــجــانــب الــتــكــامــلــي بــــدال

وبـــيـــن الــــدكــــتــــور زكـــــي صـــديـــقـــي أن عـــضـــويـــة املـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي 

لــلــدراســات العليا والــبــحــث العلمي،  تــتــكــون مــن وكــيــل الــجــامــعــة 

ومــســاعــد وكــيــل الــجــامــعــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا والــبــحــث الــعــلــمــي، 

وعـــمـــيـــد عــــمــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وعـــمـــيـــد عـــــمـــــادة  الـــــدراســـــات 

العليا، و أمين املجلس العلمي، و مدير وحدة العلوم والتقنية، 

وعميد معهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي، وعميد شؤون 

املكتبات، و عميد معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج 

والـــعـــمـــرة، و رئـــيـــس لــجــنــة املـــؤتـــمـــرات، وعــمــيــد مــعــهــد الــبــحــوث 

والـــدراســـات االســتــشــاريــة، و الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة وادي 

مــكــة، ومـــديـــر مــركــز الــتــمــيــز الــبــحــثــي فـــي الــنــقــل وإدارة الــحــشــود، 

و  الجغرافية،  املعلومات  ألنظمة  التقني  االبتكار  مركز  ومدير  

املشرف على وادي مكة للتقنية، ورئيس وحدة التعاون الدولي.

من جهته استعرض عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل 

بــــن أحـــمـــد الــــعــــالف الـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة لـــعـــمـــادة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

املــشــتــمــلــة عــلــى نـــطـــاق الــعــمــل الـــحـــالـــي ورؤيــــــة الـــعـــمـــادة ورســالــتــهــا 

تلقاه  الــذي  الدعم   
ً
مثمنا  ، القادمة  الخمس  للسنوات  وأهدافها 

الـــعـــمـــادة مـــن مــعــالــي مـــديـــر الــجــامــعــة الـــدكـــتـــور بـــكـــري بـــن مــعــتــوق 

 الــدعــم املــعــنــوي مــن وكــيــل الجامعة لــلــدراســات 
ً
عــســاس، ومــقــدرا

 بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والــــعــــرفــــان 
ً
الـــعـــلـــيـــا والــــبــــحــــث الـــعـــمـــلـــي، مـــتـــقـــدمـــا

إلــــى أعـــضـــاء املــجــلــس الــتــنــســيــقــي  كـــافـــة عــلــى تــفــاعــلــهــم اإليـــجـــابـــي.

املجلس التنسيقي للبحث العلمي بالجامعة يعقد اجتماعه األول
1436/3/1هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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ً
عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى تقدم عرضا

عن خططها التنفيذية للمرحلة القادمة
1436/3/14هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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صباح  العلمي  البحث  لــشــؤون  التنسيقي  املجلس  عــقــد  
الــيــوم اجــتــمــاعــه الـــــدوري   فــي قــاعــة االجــتــمــاعــات بمعهد 
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بالجامعة تحت 
إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا ، وبرئاسة وكيل 
ثامر  الدكتور  العلمي  العليا والبحث  للدراسات  الجامعة 
بــن حــمــدان الــحــربــي والــبــحــث الــعــلــمــي   وحــضــور مساعد 
وكيل  جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي 
لــشــؤون الــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور زكـــي بــن شــاكــر صديقي 
وأعضاء املجلس  ، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور 
الــبــحــث العلمي  الــعــالف حــيــث قــدم عميد عــمــادة  فيصل 
الــدكــتــورفــيــصــل بـــن أحـــمـــد الـــعـــالف  فـــي بـــدايـــة االجــتــمــاع 
  لــخــطــط املــعــهــد الــتــنــفــيــذيــة لــلــمــرحــلــة الــقــادمــة. 

ً
عــــروضــــا

ويهدف هذا النشاط إلى تحقيق الفعالية وخدمة املستفيد 
داخـــــل وخـــــارج الــجــامــعــة مـــن مـــخـــرجـــات الــبــحــث الــعــلــمــي.

التنفيذية  الخطة  محاور  أبــرز  االجتماع  خــالل  ونوقشت 
لعمادة البحث العلمي املتضمنة نطاق عمل عمادة البحث 
العلمي ورؤية عمادة البحث للسنوات الخمس القادمة، 
ودراسة الوضع الراهن للمراكز واملعاهد البحثية والتقنية 
ووحـــــــدات الـــتـــمـــويـــل الــبــحــثــيــة  ، وتــحــلــيــل مـــواطـــن الـــقـــوة 

والضعف ، والفرص واملخاطر ودراسة الهيكل التنظيمي 
للعمادة الناشئة ومناقشة منظومة نمو النشاط البحثي.

وتـــحـــدث الـــدكـــتـــور الـــعـــالف عـــن قـــواعـــد تــمــويــل املــشــاريــع 
الــبــحــثــيــة املــبــنــيــة عـــلـــى الــتــســلــســل اإلنــــجــــازي ، املــشــتــمــلــة 
عـــلـــى تـــحـــديـــد األولــــــويــــــات الــبــحــثــيــة ، وتـــحـــديـــد املــــســــارات 
كذلك  الــهــدف،  يحددها  التي  البرامج  وتعريف   ، العلمية 
البرامج  وتعريف   ، الحاجة  تحددها  التي  البرامج  تعريف 
االســتــراتــيــجــيــة ، وتــحــديــد الـــحـــد األعـــلـــى لــلــمــنــح ، وكــشــف 
عـــن مـــراحـــل الــتــطــويــر فـــي عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي 1436-

البناء  مــراحــل وهــي: )مرحلة  ثــالث  1437هــــ املشتملة على 
– مــرحــلــة الــنــمــو – مــرحــلــة اإلتـــاحـــة – مــرحــلــة الــنــضــج(.

وذكــــر الـــدكـــتـــور الـــعـــالف الــتــفــاصــيــل املـــحـــوريـــة لتخطيط 
مــــــــوارد األعـــــمـــــال والـــتـــعـــريـــف بـــالـــهـــويـــة الـــبـــصـــريـــة، وبــيــئــة 
العمل والــتــواصــل، وتــطــويــر اآللــيــات والــبــرامــج والــجــوائــز، 
املركزية  التجهيزات  وبــرنــامــج  البحثية،  األولــويــات  ووضــع 
واملــــــــراكــــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة إلــــــــى جـــــانـــــب الـــــبـــــرامـــــج املـــســـتـــحـــدثـــة، 
وبـــــــرامـــــــج الــــــنــــــزاهــــــة الــــبــــحــــثــــيــــة، مــــــع تــــحــــقــــيــــق الـــشـــفـــافـــيـــة 
والــعــدالــة، وبــيــان الــدعــم املــطــلــوب مــن وكـــاالت الجامعة.

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي



18

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

الــتــقــي عــمــيــد مــعــهــد خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن ألبــحــاث 
بعميد  املعهد  وباحثو  الــقــرى  أم  بجامعة  والعمرة  الحج 
الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي ســـــعـــــادة الـــــدكـــــتـــــور فـــيـــصـــل الـــــعـــــالف، 

وكــــــان الـــلـــقـــاء عــــن مــــســــودة الـــخـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــعـــمـــادة 
الــبــحــث الــعــلــمــي والـــشـــراكـــة املـــأمـــولـــة مـــع املـــعـــهـــد، حــيــث 
تــــطــــرق الــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل الـــــعـــــالف إلــــــى أهــــــم املــــقــــومــــات 
املــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق الــشــراكــة مــع املــعــهــد  ، وبــيــن أن هــذه 
الـــشـــراكـــة تــتــمــثــل فـــي تــحــقــيــق تــقــنــيــة بــحــثــيــة مــوثــقــة، وأن 
الـــجـــامـــعـــة تــســعــى إلــــى أن تـــكـــون فـــي تـــرتـــيـــب عــلــمــي عــالــمــي 
مــــرمــــوق ،  وتـــتـــطـــلـــع إلــــى أن تـــكـــون مــــن بـــيـــن أعـــلـــى خــمــس 
جامعات خليجية  ، وتسعى للوصول إلى نشر  مئة ورقة 
 للمعاهد 

ً
 ومعرفيا

ً
علمية في العام  ، وأن توفر إثراًء علميا

الــبــحــثــيــة والــتــقــنــيــة ، ونـــّبـــه إلــــى وجـــــود مـــمـــيـــزات مــتــنــوعــة 
فــي املــعــهــد ، مــثــل أنـــه جــهــة بــحــثــيــة مــتــخــصــصــة  ، ووجــهــة 
ذات صــفــة ســيــاديــة وإعـــالمـــيـــة وإشـــرافـــيـــة فـــي آن واحــــد. 

وبـــيـــن أن مــــن مـــقـــومـــات الــــشــــراكــــة املـــطـــلـــوبـــة مــــع املــعــهــد 
ضــــرورة وجـــود مـــؤشـــرات أداء، وتــقــاريــر مــعــلــنــة، وتــقــاريــر 
بــــــــراءات االخـــــتـــــراع. وبــــيــــن الــــدكــــتــــور فـــيـــصـــل الــــعــــالف أن 
الــخــطــة يــمــكــن أن تــبــدأ مـــن عـــدة روافــــد أهــمــهــا: بــرنــامــج 
وبرنامج  وافــد،  وبرنامج  عليا،  دراســات  وبرنامج  باحث، 
واعـــدة، وبــيــن أنــه يــجــب أن نــســعــى إلــى تــحــديــد األولــويــات 
 متاحة 

ً
الــبــحــثــيــة واملــســارات الــعــلــمــيــة، وأن هــنــاك فــرصــا

اللوجيستي  والدعم  املالي  الدعم  مثل  تستغل  أن  يمكن 
القرار.   اتخاذ  في  تساعد  التي  العلمية  البيانات  ووجــود 

هـــــنـــــاك  أن  الـــــــــعـــــــــالف  فـــــيـــــصـــــل  الــــــــدكــــــــتــــــــور  حـــــــــــدد  وقـــــــــــد 
مــتــطــلــبــات مــحــددة لــتــحــقــيــق شــراكــة حــقــيــقــة مــع املــعــهــد، 
و ذلــــــك لــــلــــوصــــول  إلـــــــى  تـــكـــويـــن شـــــراكـــــة حـــقـــيـــقـــة قـــويـــة 
،  وأهـــــم   هـــذه املــتــطــلــبــات  :  أن   يــكــون لــلــمــعــهــد خــطــة 
املـــعـــهـــد   يـــســـعـــى  ،  وأن  لـــلـــتـــطـــبـــيـــق   قــــابــــلــــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
إلــــــــى اســـــتـــــقـــــطـــــاب األســــــــاتــــــــذة والـــــبـــــاحـــــثـــــيـــــن املــــتــــمــــيــــزيــــن ، 

عمادة البحث العلمي تناقش الخطة التنفيذية والشراكة املأمولة 
مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة

1436/4/12هـ
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التعريف بعمادة  البحث العلمي
1436/4/20هـ

في سياق نشر ثقافة البحث العلمي املؤس�سي في الجامعة 
التاسعة  الساعة  تمام  في  العلمي  البحث  عقدت عمادة 
صــــبــــاح يـــــوم اإلثـــنـــيـــن 20 ربــــيــــع اآلخــــــر 1436هـــــــــ الـــلـــقـــاء 
الــتــعــريــفــي بــعــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي بمقر شــطــر الــطــالب 
بالعابدية، تزامنا مع شطر الطالبات بالزاهر؛ لتعريف 
أعـــــضـــــاء وعـــــضـــــوات هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس بــــفــــرص الـــبـــحـــث 
املــتــاحــة لــلــجــامــعــة فــي حــقــول الــبــحــث الــعــلــمــي املــخــتــلــفــة؛ 
الــبــحــوث الــعــمــادة االســتــراتــيــجــيــة إلجـــراء  لتنفيذ خــطــة 

النوعية التي تصل الجامعة باملجتمع ، على الوجه الذي 
.

ً
 ونوعا

ً
يحقق مقاصد الجامعة من البحوث العلمية كما

 مــن ســعــادة عــمــيــد عــمــادة الــبــحــث 
ً
وقـــد قـــدم الــلــقــاء كـــال

العلمي الدكتور فيصل العالف، وسعادة وكيل العمادة 
لــلــمــعــلــومــات والــنــشــر الــدكــتــور عــبــد هللا بـــاز ، وســعــادة 
وكـــيـــل الــــعــــمــــادة لــلــمــنــح واملــــشــــاريــــع الـــبـــحـــثـــيـــة د. بــاســم 
املجموعات  لشؤون  العمادة  وكيل  وسعادة  الكاظمي، 
واملـــــراكـــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــرحـــمـــن األهــــــدل.

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي 

، وإلــزام طالبي  الــخــارجــي   التعاقد  آلــيــة   وضــرورة تطوير 
الترقيات النشر في مجالت علمية مرموقة   ، وذات صيت،  
ومــــن أهــــم املــتــطــلــبــات أي  وجــــوب تـــوفـــر بـــيـــانـــات االنـــتـــاج 
البحثي للسنوات الثالث املاضية ، وأن تتوفر أيضا بيانات 
األجــهــزة املــوجــودة واملــبــانــي، وكــذلــك تفعيل املــحــاضــرات  
الـــبـــحـــثـــيـــة اإلثــــرائــــيــــة. الــــبــــرامــــج  الــــنــــقــــاش، و  ، وحــــلــــقــــات 

وشـــــكـــــر األســــــتــــــاذ الـــــدكـــــتـــــور عـــــاطـــــف بـــــن حـــســـيـــن أصـــغـــر 
ســــعــــادة الـــدكـــتـــور فــيــصــل الــــعــــالف، وأشــــــاد بـــإنـــجـــازاتـــه، 

وقــــــد شــــــــارك بــــاحــــثــــو املــــعــــهــــد فـــــي الــــنــــقــــاش املـــســـتـــفـــيـــض، 
وأشــــــاروا إلــــى بــعــض الــنــقــاط الـــتـــي يــمــكــن أن تــمــيــز مــعــهــد 
البحثية، املراكز  من  غيره  عن  الشريفين  الحرمين  خادم 

 وعــــــبــــــروا عـــــن أمــــلــــهــــم فـــــي بـــــنـــــاء شـــــراكـــــة حـــقـــيـــقـــة تـــرتـــقـــي 
بــــــأهــــــداف مـــعـــهـــد خــــــــادم الــــحــــرمــــيــــن الـــشـــريـــفـــيـــن ألبــــحــــاث 
الـــحـــج والـــعـــمـــرةالـــتـــي  تــســعــى إلــــى تـــطـــويـــر مــنــظــومــة الــحــج 
والـــعـــمـــرة، وانــتــهــى الــلــقــاء عــلــى أمـــل أن تــبــدأ فـــي املــراحــل 
الـــقـــادمـــة جـــلـــســـات يـــكـــون الـــنـــقـــاش فــيــهــا أعـــمـــق وأوســـــع.  
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بــحــث مــديــر جــامــعــة أم الـــقـــرى بــاإلنــابــة وكــيــل الــجــامــعــة 
للتطوير األكــاديــمــي وخــدمــة املــجــتــمــع الــدكــتــور هــانــي بن 
عــثــمــان غـــازي آلــيــة تــفــعــيــل الــبــحــث الــعــلــمــي املـــدعـــوم من 
الــشــركــة الــســعــوديــة للصناعات األســاســيــة )ســابــك( مع 
تــرأســه مــديــر عــام التقنية باململكة  الـــذي  وفــد الــشــركــة 
واالقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة املــهــنــدس فـــؤاد مــحــمــد مــو�ســى، 
الـــســـالمـــة وشـــئـــون  املــــديــــر اإلقـــلـــيـــمـــي إلدارة  وعـــضـــويـــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة بــــمــــراكــــز ســــابــــك بـــاملـــمـــلـــكـــة األســـــتـــــاذ خــــالــــد بــن 
عـــيـــدان الـــعـــيـــدان، ومـــديـــر الــشــبــكــات الــخــارجــيــة بــمــركــز 
ســـابـــك لــلــتــقــنــيــة فـــي الــــريــــاض املـــهـــنـــدس عــبــداملــحــســن بــن 
للدراسات  الجامعة  وكيل  بحضور  الجري�سي،  عبدهللا 
وعميد  الــحــربــي،  ثــامــر  الــدكــتــور  العلمي  والــبــحــث  العليا 
كــلــيــة الـــهـــنـــدســـة الـــدكـــتـــور حـــمـــزة غـــلـــمـــان، وعـــمـــيـــد كــلــيــة 
الـــعـــلـــوم الــــدكــــتــــور ســـمـــيـــر نـــتـــو، ووكــــيــــل عــــمــــادة الــبــحــث 
الــعــلــمــي الــدكــتــور مــحــمــد مــخــتــار ووكـــيـــل عـــمـــادة الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــات و املــــــراكــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة الــــدكــــتــــور 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن بـــــن غــــالــــب األهـــــــــــدل، ومــــســــتــــشــــار وكــــالــــة 
الــجــامــعــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا لــلــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

مدير جامعة أم القرى باإلنابة يبحث مع سابك  
 تفعيل البحث العلمي املدعوم

1436/6/17هـ

زكـــــي صـــديـــقـــي ووكــــيــــل كــلــيــة الـــعـــلـــوم لــــلــــدراســــات الــعــلــيــا 
والــبــحــث الــعــلــمــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد خـــيـــرو، وذلــــك بمكتب 
مـــعـــالـــي مـــديـــر الـــجـــامـــعـــة بـــاملـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة بــالــعــابــديــة.

الناشئة  واالقتصادات  باململكة  التقنية  عام  مدير  قدم 
 تــحــدث فيه 

ً
 مــرئــيــا

ً
املــهــنــدس فـــؤاد مــحــمــد مــو�ســى عــرضــا

عــن ســابــك ومــراكــزهــا الــتــقــنــيــة املــنــتــشــرة حـــول الــعــالــم، 
وحـــــرصـــــهـــــا عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل شــــــراكــــــة الــــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي مــع 
 
ً
في اململكة والتوسع في ذلك تحقيقا الجامعات الوطنية 

البحث  املبني على  املــعــرفــة  اقــتــصــاد  إلــى  اململكة  النــتــقــال 
 
ً
الفتا والجامعات  الصناعة  بين  البناء  والتعاون  العلمي 

أن جــامــعــة أم الــقــرى مــتــقــدمــة عــلــى الــجــامــعــات األخـــرى 
بـــشـــأن تــســلــيــم أبــحــاثــهــا الــعــلــمــيــة املـــدعـــومـــة مـــن الــشــركــة 
 على 

ً
الصناعي، مؤكدا الشأن  في  املطلوب  وفق املخطط 

نظير  املقبلة  الفترة  القرى خالل  أم  التعاون مع جامعة 
وباحثين  معامل  مــن  محفزة  تعلمية  بيئة  مــن  تمتلكه  مــا 
 بــجــزيــل الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر إلــــى مـــديـــر الــجــامــعــة 

ً
مــتــقــدمــا

بـــاإلنـــابـــة الـــدكـــتـــور هـــانـــي غـــــازي عــلــى حــســن االســتــقــبــال.
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مشاركة جامعة أم القرى بورقتي عمل أثرت
 منتدى الشراكة املجتمعية الرابع في مجال البحث العلمي ) النزاهة العلمية(

16-1436/7/17هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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شاركت  جامعة  أم  القرى  بورقتي عمل  أثرت  منتدى  الشراكة   
العلمية(   )النزاهة  العلمي  البحث   مجال   في    املجتمعية   
بالتعاون  املقام بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
16-1436/7/17هـ. الفساد من  الوطنية ملكافحة  الهيئة  مع 

و قـــــد كــــانــــت املـــــشـــــاركـــــة األولـــــــــى مـــــن قــــبــــل ســـــعـــــادة أ.د.عـــــبـــــد 
الـــعـــزيـــز يـــوســـف الـــزوكـــي أســـتـــاذ طـــب األطـــفـــال بــالــجــامــعــة ، 
وكـــانـــت ورقـــتـــه بـــعـــنـــوان: )وجــــــوه الـــفـــســـاد فـــي مـــجـــال الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي الـــطـــبـــي، مـــرتـــكـــزاتـــهـــا، انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا، و خـــطـــورتـــهـــا(.

و املــشــاركــة الــثــانــيــة مــن قــبــل ســعــادة  د. نـــورة صــالــح فــاروقــي 
أستاذ علوم الحاسب اآللي املساعد بالجامعة )وكيلة مدير 
الــعــلــوم الهندسية و املــشــرفــة عــلــى وحـــدة التنسيق و  مــركــز 
بعمادة  التقنية  و  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  ملدينة  املتابعة  
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي( وكــــانــــت ورقـــتـــهـــا بـــعـــنـــوان: ) تــطــبــيــق نــظــام  
العلمية(. البحوث  تقييم  عملية  لتطوير  اإللكتروني  الثقة 

و قــــد شــــــارك فــــي الـــحـــضـــور ســــعــــادة عـــمـــيـــد الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

د.فيصل أحمد العالف ، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي 
، وســعــادة وكيل  املالية واإلداريـــة د.محمد مختار  للشؤون 
عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية 
د.عـــبـــدالـــرحـــمـــن األهـــــــدل ، وســــعــــادة وكـــيـــل عــــمــــادة الــبــحــث 
، وســعــادة وكيل  بــاز  د.عــبــدهللا  والــنــشــر  للمعلومات  العلمي 
الشيخ  آل  د.محمد  العلمية  للكرا�سي  العلمي  البحث  عمادة 
د.نعيمة  للطالبات  العلمي  البحث  عــمــادة  وكيلة  وســعــادة   ،
يــاركــنــدي ، وســـعـــادة وكــيــلــة مــديــر مــركــز الــعــلــوم التطبيقية 
بعمادة البحث العلمي واملشرفة على برنامج واعدة د.هنادي 
كتوعة ، وفريق من لجنة النزاهة العلمية بجامعة أم القرى.

ولــــقــــد اخـــتـــتـــمـــت فـــعـــالـــيـــات املــــنــــتــــدى بــــتــــرأس مـــعـــالـــي فــضــيــلــة 
الــــشــــيــــخ أ.د.عــــــــبــــــــد الـــــرحـــــمـــــن الـــــســـــديـــــس )الــــــرئــــــيــــــس الــــعــــام 
لـــــــشـــــــؤون املـــــســـــجـــــد الــــــــحــــــــرام واملـــــســـــجـــــد الــــــنــــــبــــــوي، وإمـــــــــام 
الــــــحــــــرم املـــــكـــــي الــــــشــــــريــــــف( الــــجــــلــــســــة األخـــــــيـــــــرة لـــلـــمـــنـــتـــدى.

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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لقاء تعريفي ببرامج عمادة البحث العلمي في كلية التربية
1436/8/7هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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في  املؤس�سي  العلمي  البحث  ثقافة  نشر  سياق  في 
بن  فيصل  د.  العلمي  البحث  عمادة  عميد  زار  الجامعة 
اإلثنين  يوم  صباح  والنصف  العاشرة  العالف  أحمد 
لتعريف  التربية؛  كلية  هـ   1436 شعبان  من  السابع 
للجامعة  املتاحة  البحث  بفرص  التدريس  هيئة  أعضاء 
لخطة  تنفيذا  املختلفة؛  العلمي  البحث  حقول  في 
التي  النوعية  البحوث  عمل  في  االستراتيجية  العمادة 
يحقق  الذي  الوجه  على  باملجتمع  الجامعة  تصل 
.

ً
ونوعا  

ً
كّما العلمية  البحوث  من  الجامعة  مقاصد 

مدير  من  طلبت  العمادة،إذ  من  بمبادرة  الزيارة  كانت 
اللقاء.  هذا  ترتيب  النفسية  و  التربوية  البحوث  مركز 
وقد استهل اللقاء سعادة عميد كلية التربية د.علي املطرفي 
معه،  العمل  وفريق  العلمي  البحث  عمادة  بعميد   

ً
مرحبا

 على الجهد اإلداري والعلمي السخي للعميد وعمادته، 
ً
مثنيا

مقاصدها  العلمي  البحث  عمادة  تحقق  أن   
ً
ومؤّمال

والكليات  العمادة  وحاثا  هللا    بإذن  واملستجدة  األصيلة 

في   
ً
وكّما  

ً
نوعا الجامعة  في  العلمية  البحوث  ترقية  إلى 

اتصال وتواصل مع برامج الدولة الكلية في املجال البحثي.
فيصل  العلميالدكتور  البحث  عمادة  عميد  رد  وقد  ثم 
الكلية  بدور  وأشاد  التربية،  كلية  لعميد  التحية  العالف 
حتى  نشأتها  منذ  البحثي  املجال  في  والتعليمي  العلمي 
العاملون  والعلماء  الباحثون  منها  تخرج  حيث  اليوم؛ 
أسئلة  عن  أجاب  ثم  املختلفة.  التنمية  مجاالت  في 
بعد  الكلية،  في  التدريس  هيئة  وأعضاء  الباحثين 
البحثية. وخططها  العمادة  لبرامج  تقديمي  عرض 

لشؤون  العلمي  البحث  عمادة  وكيل  بمعّيته  وكان 
بن  الرحمن  د.عبد  البحثية  واملراكز  املجموعات 
التربوية  البحوث  مركز  ومدير  األهدل،  غالب 
ومدير  الوذيناني،  معيض  بن  محمد  د.  والنفسية 
محمد  بن  سعيد  د.  وآدابها  العربية  اللغة  بحوث  مركز 
بمجلس  االجتماعات  قاعة  في  اللقاء  وكان  القرني.  
.

ً
ظهرا والنصف  عشرة  الثانية  بْيل 

ُ
ق وانتهى  الكلية، 

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
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عميدعمادة البحث العلمي والوفد املرافق له يزورون الهيئة السعودية للمواصفات 
واملقاييس والجودة ومركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية

1436/8/14هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

فيصل  الدكتور  العلمي  البحث  عمادة  عميد  زار 
والدراسات  البحوث  معهد  وكيل  ويرافقه  العالف 
عمادة  ووكيل  خرمي  حسن  الدكتور  االستشارية 
الهيئة  األهدل     الرحمن  عبد  الدكتور  العلمي  البحث 
 )SASO( والجودة  واملقاييس  للمواصفات  السعودية 
والدراسات  للبحوث  فيصل  امللك  مركز  وكذلك 
الخيرية. فيصل  امللك  ملؤسسة  التابع  اإلسالمية 

مختلفة،  أمور  عن  مهمة  مناقشات  جرت  حيث 
التقنية  العلوم  وحدة  خبرات  من  االستفادة  ككيفية 
البحوث  بمعهد  والتعريف  البحثية،  املشاريع  مجال  في 
يقدمها،  التي  والخدمات  االستشارية  والدراسات 

واملالية واالستشارية، ودعم االعتماد  اإلدارية  كالخدمات 
في  البحثية  الخبرات  من  االستفادة  وكيفية  املنهي، 
وغيرها. والتقنية  العلوم  بوحدة  العمل  وآلية  الجامعة، 

ثم زار العميد والوفد املرافق مركز امللك فيصل، وناقش أوجه 
العلمي، واالستفادة من قواعد  البحث  في مجال  التعاون 
البيانات الضخمة لدى املركز وعمل مشاريع بحثية مشتركة 
واالستفادة من الوحدات البحثية في املركز كوحدة البحوث.

 وقدم عميد البحث العلمي ووكيل معهد البحوث والدراسات 
شكرهم  العلمي  البحث  عمادة  ووكيل  االستشارية 
للمواصفات،  السعودية  الهيئة  على  للقائمين  وامتنانهم 
وأثنوا على ما يقدمه معالي مدير الجامعة من جهد ومتابعة.
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مشاركة عميد عمادة البحث العلمي والوفد املرافق له في ورشة عمل
 الخطة الوطنية الثانية للعلوم والتقنية واالبتكار )معرفة 2(

1436/11/22هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي  
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شــــارك عــمــيــد عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي الـــدكـــتـــور فــيــصــل 
الـــعـــالف وفـــريـــق الــعــمــل مـــن الــعــمــادة وفـــريـــق الــعــمــل مــن 
الـــجـــامـــعـــة فــــي ورشــــــة عـــمـــل )مـــعـــرفـــة 2( الـــتـــي عـــقـــدت فــي 
مــديــنــة املــلــك عــبــد الــعــزيــز لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة بــمــقــرهــا فــي 
الــعــمــادة: وكــيــل عمادة  الــريــاض. شمل فــريــق العمل مــن 
باسم  الدكتور  البحثية  واملشاريع  للمنح  العلمي  البحث 
الـــكـاظــمــي، ووكـــيـــل عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي لــلــمــعــلــومــات 
والـــنـــشـــر الـــدكـــتـــور عـــبـــدهللا بـــــاز، ووكـــيـــل عـــمـــادة الــبــحــث 
الــدكــتــور  البحثية  واملــراكــز  املــجــمــوعــات  لــشــؤون  العلمي 
عــــبــــدالــــرحــــمــــن األهـــــــــــدل، ومــــســــتــــشــــار عـــــمـــــادة الــــبــــحــــث ا 
لـــعـــلـــمـــي الـــــدكـــــتـــــور أحــــمــــد شـــــوقـــــي، ووكــــيــــلــــة مــــديــــر مـــركـــز 
الــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة الــدكــتــورة هــنــادي كــتــوعــة، ووكــيــلــة 
مــديــر مــركــز الــعــلــوم الــهــنــدســيــة الــدكــتــورة نـــورة فــاروقــي.

افـــتـــتـــح ورشــــــة الـــعـــمـــل صـــاحـــب الـــســـمـــو األمــــيــــر الـــدكـــتـــور 
تــــركــــي بـــــن ســــعــــود بـــــن مـــحـــمـــد آل ســــعــــود رئــــيــــس مـــديـــنـــة 
الخطة  أن  وأوضــح  والتقنية،  للعلوم  العزيز  عبد  امللك 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة ركـــــــزت فــــي املــــرحــــلــــة األولــــــى 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى دعــــم الـــبـــحـــث الــعــلــمــي بـــاملـــمـــلـــكـــة، وهـــو 
، تـــصـــل إلــــــى أربـــعـــيـــن 

ً
مـــــا أســــفــــر عـــــن قــــفــــزة ضـــخـــمـــة جــــــــدا

ضــــعــــفــــا ملــــــا كـــــانـــــت عــــلــــيــــه ولـــــــــذا تــــحــــتــــل املــــمــــلــــكــــة املــــرتــــبــــة   
، واألولـــــــى عـــربـــيـــا وإســـالمـــيـــا 

ً
الـــخـــامـــســـة والـــثـــالثـــيـــن عـــاملـــيـــا

فـــــي جــــــــودة الــــبــــحــــث حــــســــب تـــقـــيـــيـــم الــــهــــيــــئــــات الــــدولــــيــــة. 
وبــيــن ســمــوه أن هـــذه الــقــفــزة غــيــر كــافــيــة، حــيــث ال زالـــت 
هـــنـــاك فـــجـــوة بــيــن الــبــحــث والـــصـــنـــاعـــة، وهــــي مــشــكــلــة فــي 
 إلــــى أن الــســبــب هــو 

ً
الـــــدول الــنــامــيــة واملـــتـــقـــدمـــة، مـــشـــيـــرا

األفكار  هذه  لنقل  املناسبة  االستثمار  وسائل  توفر  عدم 
 بـــأن تــركــيــز الــخــطــة خـــالل املــرحــلــة 

ً
إلـــى الــصــنــاعــة، مــفــيــدا

الـــحـــالـــيـــة ســـيـــكـــون عـــلـــى اســـتـــثـــمـــار الـــبـــحـــث فــــي الــصــنــاعــة 

بــــشــــكــــل يــــســــهــــم فــــــي الـــــتـــــحـــــول إلــــــــى االقــــــتــــــصــــــاد املــــعــــرفــــي.
مــــن جـــانـــبـــه أوضـــــح املــــشــــرف عـــلـــى بـــرنـــامـــج مــــراكــــز الــتــمــيــز 
املــشــتــركــة بــاملــديــنــة الـــدكـــتـــور أنــــس الـــفـــارس أن املــمــلــكــة 
تـــســـعـــى فــــي املـــرحـــلـــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى الـــتـــحـــول مــــن اقـــتـــصـــاد 
الـــنـــفـــط إلـــــى اقـــتـــصـــاد املـــعـــرفـــة، وبــــنــــاء صـــنـــاعـــات قـــــادرة 
، مــن خــالل دعــم الــبــحــث والــتــطــويــر 

ً
عــلــى املــنــافــســة دولــيــا

الـــتـــنـــوع  تـــحـــقـــيـــق  فــــي   
ً
 مـــهـــمـــا

ً
يــــــؤدي دورا الــــــذي  واالبــــتــــكــــار 

الــــصــــنــــاعــــي ونــــقــــل الـــتـــقـــنـــيـــة وتـــوطـــيـــنـــهـــا لــــتــــكــــون مــــصــــدرا 
 ضــــــــــرورة ربـــــــط مــــخــــرجــــات 

ً
أســـــاســـــيـــــا لـــــلـــــثـــــروة، مـــــوضـــــحـــــا

الــبــحــوث مــع تــوجــهــات الــشــركــات نــحــو الــتــنــوع الــصــنــاعــي.  
وتــــطــــرق أمــــيــــن عـــــام الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــعــلــوم 
والــــتــــقــــنــــيــــة واالبـــــتــــــكــــار الـــــدكـــــتـــــور أحـــــمـــــد الــــعــــبــــد الـــــقـــــادر 
إلـــــــى بــــرنــــامــــج الــــبــــحــــوث األســـــاســـــيـــــة، الـــــتـــــي تــــتــــوجــــه نــحــو 
تـــــوســـــيـــــع آفــــــــــــاق املــــــعــــــرفــــــة وبـــــــنـــــــاء الـــــــقـــــــاعـــــــدة الــــعــــلــــمــــيــــة 
وإثــــــــــرائــــــــــهــــــــــا، والـــــــــتـــــــــي يـــــبـــــنـــــى عـــــلـــــيـــــهـــــا تــــــطــــــويــــــر الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة. 

التميز  برنامج مراكز  من جهته ذكر مساعد املشرف على 
برنامج  أن  الصالح،  منصور  الدكتور  باملدينة  املشتركة 
البحوث االبتكارية يهدف في مرحلته األولى إلى عمل دراسة 
جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني، أما في املرحلة 
عمل  وخطة  عاملة  أولية  نماذج  لتطوير  فتكون  الثانية 
لــلــمــنــشــأة، وفـــي املــرحــلــة الــثــالــثــة يــطــمــح الــبــرنــامــج لــتــطــويــر 
فــي مجاالت  قــطــاع منافس  بــنــاء  فــي  شــركــات وطنية تسهم 
بإشراك  سيسهم  البرنامج  أن   

ً
مؤكدا املتقدمة،  التقنية 

الــجــهــات الــحــكــومــيــة والــقــطــاع الــخــاص فــي تــطــويــر قــطــاع 
املنشئات الصغيرة واملتوسطة من خالل التطوير التقني. 

فــي شركة االســتــشــارات العاملية  بــدوره قــدم االســتــشــاري 
أولـــــيـــــفـــــر وايـــــــمـــــــان املـــــهـــــنـــــدس عــــبــــد الـــــكـــــريـــــم الــــيــــوســــف، 
 
ً
نــــبــــذة عــــن بـــرنـــامـــج املــــشــــاريــــع الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى، مــبــيــنــا

بـــحـــثـــيـــة  بـــتـــبـــنـــي مـــــشـــــاريـــــع  تـــــقـــــوم   مــــــن الـــــــــــدول 
ً
أن عـــــــــــددا

كـــــبـــــرى بــــمــــشــــاركــــة واســــــعــــــة إلحــــــــــداث نـــــقـــــالت نــــوعــــيــــة فـــي 
الـــتـــطـــويـــر الـــتـــقـــنـــي وعــــــالج قـــضـــايـــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطـــنـــيـــة. 
بــــعــــد ذلـــــــك بــــــــدأت فــــعــــالــــيــــات الــــــورشــــــة بـــعـــقـــد الـــجـــلـــســـة 
األولـــى بــعــنــوان »بــرنــامــج الــبــحــوث األســاســيــة« والــجــلــســة 
والجلسة  االبتكارية«  البحوث  »برنامج  بعنوان  الثانية 
الــثــالــثــة بـــعـــنـــوان »بـــرنـــامـــج املـــشـــاريـــع الــوطــنــيــة الــكــبــرى« 
ثــم نــوقــشــت أبـــرز الــنــتــائــج ومــا يــمــكــن عــمــلــه الســتــثــمــارهــا.
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زيارة عمادة البحث العلمي لكلية العلوم التطبيقية
1436/12/2هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

وفريق  العالف  فيصل  د.  العلمي  البحث  عمادة  عميد  زار 
 لثقافة 

ً
من منسوبي العمادة كلية العلوم التطبيقية نشرا

 للتعاون بين 
ً
البحث العلمي املؤس�سي في الجامعة، وتوطيدا

العمل  فريق  شمل  وقد  والكليات.  العلمي  البحث  عمادة 
من العمادة د.عبدالرحمن األهدل وكيل العمادة لشؤون 
مركز  مدير  مراد  معتز  د.  و  البحثية  واملراكز  املجموعات 
ياركندي  نعيمة  د.  و  بالعمادة،  التطبيقية  العلوم  بحوث 
بحيري  هنادي  ود.  العلمي،  البحث  عمادة  عميد  وكيلة 
األكاديمي،  واالعتماد  والجودة  للتطوير  العمادة  وكيلة 
العلوم  بحوث  مركز  مدير  وكيلة  كتوعة  ود.هنادي 
بالعمادة. االخرى  البحثية  املراكز  ووكيالت  التطبيقية، 

أ.د.سمير  التطبيقة  العلوم  كلية  عميد  اللقاء  حضر  وقد 
العليا  للدراسات  التطبيقية  العلوم  كلية  ووكيل  نتو، 

العلوم  كلية  ووكيلة  خيرو  أ.د.خالد  العلمي  والبحث 
ووكيالتهم. األقسام  ورؤساء  معتوق،  د.رجاء  التطبيقية 

ا.د.سمير  التطبيقية  العلوم  كلية  عميد  اللقاء  افتتح  وقد 
 بدور عمادة البحث العلمي الفعال في الجامعة، 

ً
نتو مشيدا

ومدى  ومستقبلها،  العلمية  البحوث  لواقع   
ً
وموضحا

النشاط البحثي والنشر العلمي في كلية العلوم التطبيقية. 
ثم عرض د. فيصل الخطة االستراتيجية التنفيذية لعمادة 
املنح  العمادة وبرامج  العلمي، وأوضح دور وكاالت  البحث 
البحثية الداخلية التي تهدف لالرتقاء بالبحث العلمي. وأشاد 
د.فيصل إلى القوة البحثية والقوة البشرية املميزة املوجودة 
لدراسة  مفتوح  نقاش  دار  ثم  التطبيقية.  العلوم  كلية  في 
آليات التعاون بين الكلية ومركز بحوث العلوم التطبيقية.
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مشاركة جامعة أم القرى بورقة عمل في 
املؤتمر السعودي الدولي الثاني للنشر العلمي 2015 م

28-1436/12/30ه

فيصل  د.  بالجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عميد  حضر 
املالية  للشؤون  العلمي  البحث  عمادة  وكيل  و  العالف، 
العلمي  البحث  عمادة  ووكيل   ، مختار  محمد  د.  واإلدارية 
عبدالرحمن  د.  البحثية  واملراكز  املجموعات  لشؤون 
األهدل ، ووكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر 
للكرا�سي  العلمي  البحث  عمادة  ووكيل   ، باز  عبدهللا  د. 
التطبيقية  العلوم  مركز  ومدير  الحربي،  د.سهيل  العلمية 
الطلحي  أ.سعيد  ،و  مراد  معتز  د.  العلمي  البحث  بعمادة 
البحث  بعمادة  التطبيقية  العلوم  مركز  مدير  ووكيلة   ،
كتوعة  هنادي  د.  واعدة  برنامج  على  واملشرفة  العلمي 
على  املشرفة  و  الهندسية  العلوم  مركز  مدير  ،ووكيلة 
وحدة التنسيق و املتابعة  ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
ووكيلة  فاروقي،  نورة  د.  العلمي  البحث  بعمادة  التقنية  و 
على  واملشرفة  اإلسالمية  الدراسات  بحوث  مركز  مدير 
البحث  بعمادة  العليا  الدراسات  طالبات  منح  برنامج 
الدولي  السعودي  املؤتمر  الحربي،   عائشة  د.  العلمي  
امللك  بجامعة  املقام  م،   2015 العلمي  للنشر  الثاني 
وقد  28-1436/12/30هـ.   تاريخ   في  بالرياض  سعود 
شاركت جامعة أم القرى بورقة عمل من قبل د. جمعان 
)النشر  بعنوان:  ورقته  وكانت  الزهراني،  القادر  عبد 
والحلول(. العقبات  القرى:  أم  جامعة  في  اإللكتروني 

الوطن  في  وتحدياته  العلمي  النشر  قضايا  املؤتمر  ناقش 
التي  والصعوبات  الدوريات،  تصنيف  خاصة  العربي، 
املصنفة  بالدوريات  النشر  في  العرب  الباحثون  يواجهها 
 على جميع الجامعات ومؤسسات 

ً
عامليا. وقد أصبح لزاما

أجل  من  بجدية  العمل  العربي  بالوطن  العلمي  البحث 
 ،

ً
ودوليا  

ً
محليا العلمي  النشر  بمستوى  والنهوض  االرتقاء 

ومن  املعوقات،  على  التغلب  سبل  تحديد  على  والعمل 
تقييم  املؤتمر  ناقش  كما  املناسبة.  الحلول  وضع  ثمَّ 
ودراسة  السعودية،  العربية  باململكة  العلمي  النشر  وضع 
منها  لالستفادة  الصدد،  هذا  في  العاملية  األداء  مؤشرات 
بها، ومن  العلمي  النشر  الدوريات، وتعزيز جودة  في تطوير 
ثمَّ العمل على تأهيلها لإلدراج في قواعد البيانات الدولية.

ومناقشتها،  املحاور  من  العديد  طرح  املؤتمر  وشمل 
الواقع  بين  العربي  بالوطن  العلمي  النشر  أهمها:  من 
وتحكيمها،  العلمية  الدوريات  إدارة  واملأمول، 
العلمي. النشر  وأخالقيات  العلمي،  النشر  وجودة 

بزيارة  الطالبات  شطر  في  العمادة   فريق  قام  وقد 
املركزي  واملختبر   اإلنسانية،  الدراسات  بحوث  مركز 
الصحية  لألبحاث  عبدالعزيز  بن  نايف   األمير  ومركز 
البحثية. املراكز   بين  التعاون  أوجة  ملناقشة 
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الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية
 لعام 1436هـ/2015م
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د. باسم بن يوسف الكاظمي

أستاذ علوم الحاسب املشارك

وكيل العمادة للمنح واملشاريع البحثية
1436/1/27هـ

كلمة وكيل العمادة للمنح واملشاريع البحثية

على  والسالم  والصالة  العاملين،  رب  هلل  الحمد 
آله،  وعلى  محمد،  سيدنا  للعاملين  رحمة  املبعوث 
وبعد:  الدين،  يوم  إلى  بإحسان  والتابعين  وصحبه، 
اإلنجازات  فيه  تتسارع  زمن  بأنه  يوصف  عصر  ففي 
اقتصاديات  لبناء  األمم  فيه  وتتسابق  العلمية، 
فإن  عليها،  القائمة  البشرية  قدراتها  وتطوير  املعرفة، 
الرئيسة  املعرفة  نواة  بمثابة  تعد  الجامعية  البيئة 
االقتصاد  ركائز  تبنى  خاللها  من  والتي  مجتمع،  أي  في 
املنطلق  هذا  ومن  األمم.  بين  والرقي  والتطور،  املعرفي، 
البحثية  واملشاريع  للمنح  العلمي  البحث  وكالة  فإن 
البحث  عمادة  خطط  بترجمة  تاسيسها  منذ  قامت  قد 
عنها  نتج  تنفيذية  مشاريع  إلى  االستراتيجية  العلمي 
للمساهمة  الداخلية  املنح  برامج  من  عدد  استحداث 
محصلتها  في  تدعم    ، متكاملة  بحثية  بيئة  بناء  في 
القومي،  والتوجه  الوطني،  املعرفي  االقتصاد  النهائية 
التدريس  هيئة  ألعضاء  الالزم  الدعم  توفير  يضمن  بما 
وعضوات  التخرج  حديثي  وباألخص   ، بالجامعة 
النشاط  ممارسة  على  لتشجيعهم  التدريس  هيئة 
مقننة  قياسية  نظم  وفق   ، عالية   باحترافية  البحثي 
خطط  وفق  البحثية  املسيرة  إكمال  لهم  يتسنى  كي   ،
تخصيص  تم  كما  االستراتيجية.  العلمي  البحث  عمادة 
العليا  الدراسات  طالب  ملنح  إضافية  دعم  قنوات 
واألدبية  الشرعية  املجاالت  شتى  في  الكتب  وتأليف 
القرى. أم  جامعة  في  التدريس  هيئة  ألعضاء  والعلمية 

 وقد قامت الوكالة بفضل هللا تعالى بعد وقت وجيز من 
تفعيلها بوضع اللبنات األساسية لبرامج املنح الداخلية  
العلمية  للتخصصات  متكاملة  شجرة  شملت  والتي   ،
لتقديم  األنسب  املجال  اختيار  للمتقدمين  تتيح  التي 
القواعد  الئحة  إلى  باالضافة  البحثية،  مقترحاتهم 
املشاريع  وإدارة  التقديم  لعملية  املنظمة  الحاكمة 

في  العلمي  للبحث  املوحدة  الالئحة  ضوء  في  البحثية 
استحداث  على  عملت  كما  السعودية،  الجامعات 
من  عدد  وعقد  بالتقديم،  الخاصة  النماذج  جميع 
التقديم  أليات   وشرح  بالبرامج  للتعريف  العمل  ورش 
توفير  الى  إضافة  الداخلية،  املنح  برامج  على  وشروطه 
ومنها  مصور،  هو  ما  منها  للمتقدمين،  مساعدة  ملفات 
التقديم.  خطوات  كامل  يوضح  مرئي  تسجيل  هو  ما 
ودور وكالة املنح واملشاريع البحثية ال يقتصر فقط على 
للتأكد  املبدئي  الفحص  إجراءات  وإنما يشمل  ما ذكر، 
نقص  أي  من  املقدمة  البحثية  املقترحات  سالمة  من 
تم  حيث  الخارجي،  للتحكيم  إرسالها  قبل  استالل  او 
ترسل  دوليين  ملحكمين  ضخمة  بيانات  قاعدة  تأسيس 
للفحص  املجتازة  البحثية  املقترحات  جميع  إليهم 
باإلشراف  أيضا  الوكالة  تقوم  كما  لتحكيمها.  املبدئي 
وماليا  فنيا  ومتابعتها  قبلت،  التي  املشاريع  جميع  على 
الوكالة  إشراف  يقتصر  وال  البحثي.  املشروع  نهاية  إلى 
يمتد  ولكن  فقط  الداخلية  املنح  برامج  مشاريع  على 
دعم  وحدة  في  واملتمثلة  الخارجية،  املنح  ليشمل 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  مدينة  من  املمولة  البحوث 
سابك. أبحاث  دعم  وحدة  إلى  باإلضافة  والتقنية، 

عمادة  منسوبي  من  مشتركة  لجهود   
ً
نتاجا كان  ذلك  كل 

واملشرفات  املشرفين  منهم  وأخص  العلمي،  البحث 
املنح  وكالة  لدى  والخارجية  الداخلية  املنح  برامج  على 
من  متميزة  نخبة  مع  وبالتعاون  البحثية،  واملشاريع 
الجامعة. كليات  مختلف  في  التدريس  هيئة  أعضاء 

وجميع  يعيننا  أن  القدير  العزيز  املولى  سائلين 
دوما،  األفضل  تقديم  على  الوكالة  هذه  على  القائمين 
الوطني،  البحثي  الحراك  متطلبات  تحقيق  يضمن  بما 
القرى. أم  جامعة  في  االستراتيجية  والتوجهات 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية  

DSRVPG@uqu.edu.sa
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عمادة البحث العلمي تعقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل املتكاملة 
لدعم التقديم على املنح البحثية بجامعة أم القرى 

 من 1436/5/20هـ - 1436/8/8هـ

Research Grants

233435

هيئة  وعضوات  أعضاء  من  العديد  العمل  ورش  حضر  وقد 
وفروع  الكليات  مختلف  من  العليا  الدراسات  وطلبة  التدريس 
املدربين  لفئة  العمل  ورش  بعض  خصصت  كما  كافة.  الجامعة 
لتشكيل  التدريس  هيئة  وعضوات  أعضاء  من  واملدربات 
ثقافة  نشر  في  العلمي  البحث  عمادة  تدعم  متميزة  عمل  فرق 
الكليات.  ملختلف  الداخلية  باملنح  والتعريف  العلمي  البحث 
على  االطالع   

ً
فضال الورش  تلك  عن  التفاصيل  من  املزيد  وملعرفة 

الصفحات التالية:

108

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية

عقدت عماد البحث العلمي سلسلة من اللقاءات العلمية وورش العمل 
املتكاملة لدعم التقديم على املنح الداخلية خالل العام 1436هـ تحت 
اشراف مباشر من الدكتور باسم يوسف الكاظمي وكيل العمادة للمنح 
واملشاريع البحثية. وقد سعت ورش العمل املتنوعة إلى نشر ثقافة البحث 
للعمادة،  االستراتيجي  باملسار  التعريف  خالل  من  بالجامعة  العلمي 
السلسلة  شملت  كما  املختلفة.  العلمي  البحث  حقول  دعم  وفرص 
ورش عمل لتدريب الباحثين والباحثات على كيفية إعداد املقترحات 
الخارجية.  او  الداخلية  للمنح  لتقديمها  تمهيدا   ، وصياغتها  البحثية 

الداخلية  املنح  ببرامج  التعريف  على  العمل  ورش  وركزت 
والشروط  التقديم  وآليات  باحث(   – واعدة   – )رائد  الثالثة 
خدمة  العمادة  وفرت  كما  املقدمة.  للبرامج  املنظمة  واللوائح 
بخطوة  خطوة  الداخلية  املنح  برامج  على  التقديم  في  املساندة 
التدريس. هيئة  وعضوات  أعضاء  لجميع  حاسوبي  معمل  في 

33
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عمادة البحث العلمي تعقد ورشة عمل ملئتين وخمسين  باحث وباحثة من الجامعة
حول إعداد املقترحات البحثية وصياغتها 

1436/6/26هـ

لنحو  القرى  أم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عقدت 
وعضوات  أعضاء  من  وباحثة  باحثا  وخمسين  مائتين 
العليا وطالباتها ورشة  الدراسات  التدريس، وطالب  هيئة 
وصياغتها،  البحثية  املقترحات  إعداد  كيفية  حول  عمل 
للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  لتقديمها   

ً
تمهيدا

العلمية  البحوث  معهد  مبنى  بقاعة  وذلك  والتقنية، 
بالعابدية. الجامعية  باملدينة  اإلسالمي  التراث  وإحياء 

وأكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بن أحمد 
العالف أن الهدف من هذه اللقاءات املتتابعة التي تعقدها 
عمادة البحث العلمي، مستفيدة من الدعم السخي الذي 
تلقاه العمادة من معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن 
لتمويل  املختلفة  باملسارات  التعريف  عساس،  معتوق 
أو من مصادر  الجامعة  العلمية سواء من داخل  البحوث 
مختلفة على رأسها مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، 

البحثي. املقترح  كتابة  كيفية  عن  للباحثين  والشرح 
الرؤية  ضوء  في  جاء  ذلك  إن  العالف  الدكتور  وقال 
الخمسية التي رسمتها عمادة البحث العلمي التي تتطلع أن 
 للبحث 

ً
 ومحركا

ً
 موثوقا

ً
 بحثيا

ً
تكون جامعة أم القرى مرجعا

املعرفة  مجتمع  إدارة  في  و  فيه   
ً
أساسيا  

ً
وشريكا العلمي 

مدير  معالي  دعم  على   
ً
مثنيا فيهما،  والريادة  واقتصادها 

الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس واهتمامه، الذي 
يدعم تمكين كافة اإلمكانيات التقنية للباحثين والباحثات 
في الجامعة للوصول بالجامعة إلى الريادة العاملية من خالل 
املباركة  ثماره  من  سيكون  الذي  األصيل  العلمي  البحث 
بإذن هللا براءات اختراع، وفق رؤى حكومة خادم الحرمين 
باالقتصاد  االهتمام  إلى  تسعى  التي  وتوجيهاته  الشريفين  
 بجزيل الشكر والتقدير إلى وكيل الجامعة 

ً
املعرفي، متقدما

الحربي  ثامر  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات 
العمادة. أعمال  سير  ومتابعته  الدائم   حرصه  على 
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 من توجه جامعة أم القرى نحو نشر ثقافة البحث 
ً
انطالقا

الفني  الدعم  وسائل  وتوفير  بالكليات،  املؤس�سي  العلمي 
البحثي؛  بواجبهم  للقيام  التدريس  هيئة  ألعضاء  واملالي 
ورشة  القرى  أم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة  عقدت 
عمل األربعاء 2 شعبان 1436 هـ بمسرح الكلية الجامعية 
بالقنفذة؛ لتعريف أعضاء هيئة التدريس بفرص البحث 
املختلفة؛  العلمي  البحث  حقول  في  للجامعة  املتاحة 
البحوث  إلجراء  االستراتيجية  العمادة  خطة  لتنفيذ 
الذي  الوجه  على  باملجتمع  الجامعة  تصل  التي  النوعية 

.
ً
 ونوعا

ً
يحقق مقاصد الجامعة من البحوث العلمية كّما

املشرف  أمين  علي  الدكتور  سعادة  الدورة  في  حاضر 
 
ً
ممثال العلمي  البحث  بعمادة  الداخلية  املنح  على 
أعضاء  من  كبير  حشد  اللقاء  وحضر  للعمادة، 
وكلية  بالقنفذة،  الجامعية  بالكلية  التدريس  هيئة 
بالقنفذة. الصحية  والعلوم  اآللي  والحاسب  الهندسة 

كليتي  عميد  لطلب   
ً
استجابة الورشة  هذه  تأتي 

بيدي الزُّ ياسين  د.  بالقنفذة  اآللي  والحاسب  الهندسة 

ورشة عمل للتعريف ببرنامج املنح الداخلية وآليات منحها 
في فرع الجامعة بالقنفذة

1436/8/2هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية  
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خدمة املساندة في تقديم مقترح بحثي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس
6-1436/8/8هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية
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الباحثين  تشجيع  على  العلمي  البحث  عمادة  من   
ً
حرصا

والــبــاحــثــات عــلــى اإلنــــدمــــاج فـــي الــنــشــاط الــبــحــثــي بــصــورة 
فــعــالــة ، وتــذلــيــل أي عــقــبــات لــلــتــقــديــم عــلــى بـــرامـــج املــنــح 
الــداخــلــيــة لــلــدورة الــحــالــيــة فــقــد قــامــت الــعــمــادة بتقديم 
خـــــدمـــــة: )املـــــســـــانـــــدة فـــــي تــــقــــديــــم مــــقــــتــــرح بـــحـــثـــي(ألعـــضـــاء 
وعــــــضــــــوات هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس بـــشـــكـــل مــــتــــزامــــن ، وذلـــــك 
بــتــوفــيــر مــعــمــل حــاســوبــي مــجــهــز الســتــقــبــال أعــضــاء هيئة 
الــــتــــدريــــس الــــراغــــبــــيــــن فـــــي تـــســـلـــيـــم مـــقـــتـــرحـــاتـــهـــم الــبــحــثــيــة 
، واإلجــــــــابــــــــة عــــلــــى اســــتــــفــــســــاراتــــهــــم بــــــصــــــورة مــــبــــاشــــرة.

حيث إن هذه  الخدمة   شملت  كل من لديه  استفسارات 
عــــن  آلـــيـــات  الــتــقــديــم ، والــــشــــروط  والـــلـــوائـــح الــخــاصــة  
بـــالـــبـــرامـــج املـــقـــدمـــة ،  إضـــافـــة إلــــى الــبــاحــثــيــن والــبــاحــثــات 
لـــــديـــــهـــــم  حــــــاســــــبــــــات  شــــخــــصــــيــــة ، أو  تــــتــــوفــــر  الــــــذيــــــن ال 
لــديــهــم    صــعــوبــة  فــي الــتــعــامــل مــع األنــظــمــة اإللــكــتــرونــيــة.

تـــــم تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــة ألعـــــضـــــاء هـــيـــئـــة الـــــتـــــدريـــــس: تــحــت 
إشـــــــــــــراف كـــــــل مـــــــن الــــــدكــــــتــــــور بــــــاســــــم الـــــكـــــاظـــــمـــــي وكــــيــــل 
عـــــمـــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لـــلـــمـــنـــح واملـــــشـــــاريـــــع الـــبـــحـــثـــيـــة ، 

  ، الداخلية  املنح   على  املشرف  أمين  علي  والدكتور 
والدكتور هشام  عرابي  املشرف على املنح   الخارجية.

وقــــــــــدمــــــــــت الــــــــخــــــــدمــــــــة لــــــــعــــــــضــــــــوات هــــــيــــــئــــــة الــــــــتــــــــدريــــــــس: 
تـــــحـــــت إشـــــــــــــراف كـــــــل مـــــــن الـــــــدكـــــــتـــــــورة هـــــــنـــــــادي كـــتـــوعـــة 
املـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى املـــــنـــــح الـــــداخـــــلـــــيـــــة ، والــــــدكــــــتــــــورة نــــــورة 
فـــــــــــاروقـــــــــــي املـــــــشـــــــرفـــــــة عــــــلــــــى الـــــــــدعـــــــــم الــــــفــــــنــــــي والـــــتـــــقـــــنـــــي 
لـــلـــمـــنـــح الــــداخــــلــــيــــة وبــــالــــتــــعــــاون مـــــع مــــــدربــــــات الـــكـــلـــيـــات.

من  ابتداًء  الخدمة  هذه  بتوفير  العمادة  بدأت  وقد 
الثالثاء  يوم  إلى  واستمرت  1436/8/6هـ  األحد  يوم 
الرابعة  حتى   

ً
صباحا التاسعة  الساعة  من  1436/8/8هـ 

 
ً
صباحا التاسعة  من  و  التدريس،  هيئة  ألعضاء   

ً
عصرا

 لعضوات هيئة التدريس.
ً
حتى الواحدة والنصف  ظهرا

بــــمــــبــــنــــى مــــعــــهــــد الـــــبـــــحـــــوث والـــــــــــدراســـــــــــات االســـــتـــــشـــــاريـــــة 
– الــــــــــــــــدور األر�ســــــــــــــــــي ألعــــــــضــــــــاء هـــــيـــــئـــــة الــــــــتــــــــدريــــــــس؛ و 
بـــمـــبـــنـــى   )2( مـــــعـــــمـــــل  فــــــــي  الـــــــتـــــــدريـــــــس  هـــــيـــــئـــــة  لــــــعــــــضــــــوات 
)هــــــــ( يــــومــــي األحـــــــد و اإلثــــنــــيــــن وفــــــي قــــاعــــة االجـــتـــمـــاعـــات 
لـــعـــمـــادة الـــقـــبـــول والـــتـــســـجـــيـــل بــمــبــنــى )د( يـــــوم الـــثـــالثـــاء.

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية  
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د. عبد هللا بن عمر باز

أستاذ تصميم األنظمة الحاسوبية املساعد 

وكيل العمادة للمعلومات والنشر 
1436/1/27هـ

كلمة وكيل العمادة للمعلومات والنشر 

والسالم  والصالة  أجمعين،  البشر  م  ِ
ّ
ُمَعل هلل  الحمد 

واملسلمين.  وصحبه  آله  وعلى  األمين،  النبي  على 
السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أولت  فقد  وبعد. 
في  عليها  ركزت  حيث  كبيرة،  أهمية  املعلومات  تقنية 
كالخطة  الوطنية،  والسياسات  الخطط  من  العديد 
الوطنية  والسياسة  للتنمية،  السابعة  الخمسية 
تقنية  لتوطين  الوطني  والتصور  والتقنية،  للعلوم 
لتقنية  الوطنية  والخطة  واستثمارها،  املعلومات 
لتقنية  الوطنية  الخطة  استهدفت  حيث  املعلومات. 
كفاءة  رفع  ضمنها:  من  أهداف  عدة    املعلومات 
الخدمات  وتعميم  وإنتاجيتها،  القطاعات  جميع 
ُبعد  عن  العمل  وتشجيع   ،

ً
إلكترونيا الحكومية 

وتقنية  لالتصاالت  األمثل  التوظيف  خالل  من 
صادر  بقرار  الخطة  هذه  إقرار  تم  وقد  املعلومات. 
في  للتعاون  القصوى  ولألهمية  الوزراء.  مجلس  من 
فقد  معلوماتي  مجتمع  إلى  للتحول  متعددة  مجاالت 
 
ً
برنامجا املعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  أنشأت 
)يّسـر(. ته  وسمَّ الحكومية  اإللكترونية  للتعامالت 

في  األهداف  تلك  ولتحقيق  املنطلق  هذا  ومن 
فقد  القرى  أم  بجامعة  العلمي  البحث  عمادة 
للمعلومات  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  أنشئت 
العلمي  البحث  لعمادة  التابعة  الوكاالت  كإحدى 
والتكليف  لها  التنظيمي  الهيكل  ضمن  واملدرجة 
الجامعة. مدير  معالي  من  صادر  بقرار  عليها 

والقائمات  القائمون  عكف  الوكالة  تلك  إنشاء  ومنذ 
املتوافقة  األهداف  وضع  على  الوكالة  بإعمال 
وبرنامج  املعلومات  لتقنية  الوطنية  الخطة  مع 
والتي  )يّسـر(،  الحكومية  اإللكترونية  التعامالت 

واملالية  البشرية  الجامعة  موارد  توفير  أهمها  من 
املهام  تنفيذ  في  املعلومات  تقنية  توظيف  طريق  عن 
من  أكثر   

ً
ومواردا  

ً
وقتا  

ً
يدويا انجازاها  يحتاج  التي 

لدعم  الصحيحة  املعلومة  وتوفير   ،
ً
آليا تنفيذها 

وإنتاجيتهم  العاملين  كفاءة  ورفع  القرار،  اتخاذ 
خدماتها.  من  واملستفيدين  العلمي  البحث  بعمادة 
االستراتيجية  الخطط  الوكالة  منسوبو  وضع  كما 
أهم  من  فكان  األهداف.  تلك  لتحقيق  والتنفيذية 
نظام  تطوير  األولى:  الستة  األشهر  في  الوكالة  إنجازات 
خمسة  من  أكثر  يمكن  الذي  البحثية  املنح  إدارة 
 
ً
كلية أربعين  في  يعملون  تدريس  هيئة  عضو  االف 

من   
ً
مقرا وثالثين  اثنين  على     

ً
عة موزَّ  

ً
وعمادة  

ً
ومعهدا

كما  العلمية.  أبحاثهم  لدعم  مالية  منح  على  التقديم 
املقترحات  فحص  من  العمادة  لي  مسؤو النظام  يمكن 
 
ً
وعلميا  

ً
ماليا ومتابعتها   ،

ً
آليا وتحكيمها  البحثية 

الجامعات  في  العلمي  للبحث  املوحدة  لالئحة   
ً
طبقا

العالي. التعليم  مجلس  من  بقرار  الصادرة  السعودية 
والدعاء  الجزيل  بالشكر  الوكالة  تتقدم   

ً
وختاما

إنجازها،  في    وساهم  أعمالها،  دعم  من  لكل  بالتوفيق 
الجامعة  ووكيل  الجامعة،  مدير  معالي  رأسهم:  وعلى 
عمادة  وعميد  العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات 
املعلومات،  تقنية  عمادة  وعميد  العلمي،  البحث 
التدريس  هيئة  أعضاء  شؤون  عمادة  وعميد 
واحياء  العلمية  البحوث  معهد  وعميد  واملوظفين، 
التراث اإلسالمي، وجميع وكالء ووكيالت عمادة البحث 
منسوبي  وجميع  بالعمادة،  املراكز  ومديري  العلمي، 
العاملين. رب  هلل  الحمد  أن  دعوانا  وآخر  العمادة. 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر

 DSRVIT@uqu.edu.sa
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شـــــاركـــــت جـــامـــعـــة أم الـــــقـــــرى مـــمـــثـــلـــة فـــــي مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث 
امللك عبد هللا  الــتــراث اإلســالمــي ومكتبة  العلمية وإحــيــاء 
في  الجامعة  ومطبعة  واإلعـــالم،  العامة  الــعــالقــات  وادارة 
مــعــرض الــقــاهــرة لــلــكــتــاب فـــي دورتــــه الــســادســة واألربــعــيــن 
الــوزراء املصري السيد  افتتحه رئيس  لعام 2015مالذي 
املهندس إبراهيم محلب بحضور سفير اململكة أحمد بن 
بجمهورية  السعودي  الثقافي  وامللحق  قطان،  عبدالعزيز 
مصرالدكتور خالد بن محمد الوهيبي .وعدد من املسئولين  
من سفراء الدول العربية واألجنبية املشاركة في املعرض،

ويقع جناح جامعة أم القرى ضمن جناح اململكة العربية 
الــســعــوديــة الـــذي حــل ضــيــف شـــرف لــهــذه الــــدورة، وتبلغ 
مساحة جناح اململكة على أربعمئة متر، ويضم جناح جامعة 
العلمية واالدبــيــة والثقافية  الــكــتــب  الــقــرى عـــددا مــن  أم 
الــــتــــي تــــعــــرف بــــاملــــصــــادر الـــعـــلـــمـــيـــة واملـــعـــرفـــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــة.

هذا و  شهد جناح جامعة أم القرى زيارة معالي سفير خادم 
العزيز  عبد  أحمد  االســتــاذ  بالقاهرة  الشريفين  الحرمين 
يحتويه   مــا  على  واطــلــع  بالقاهرة،  الثقافي  وامللحق  قطان 
الجناح من كتب علمية ومصادر ثقافية ومحتوى معرفي   
أبدى إعجابه به ، بعدها تسلم معاليه هدية تذكارية باسم 
جمعان  الدكتور  الــوفــد  رئيس  مــن  الجامعة   مدير  معالي 
الــزهــرانــي،  ومـــديـــرإدارة الــعــالقــات الــعــامــة االســتــاذ خالد 

مر�سي عبارة عن كتاب أطلس تاريخ مكة، ودرع هدية مقدم 
الدكتور  بمصر  الثقافي  امللحق  تسلم  كما  الجامعة،  مــن 
الجامعة،   مدير  معالي  باسم  مماثلة  هديه  الوهيبي  خالد 
كذلك زار الجناح عدد من مسؤولي الجامعات السعودية 
املــــشــــاركــــة ضـــمـــن جــــنــــاح املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة.

وقــــــد شــــاركــــت فــــي ذلــــــك املــــعــــرض ســــت وعـــــشـــــرون دولــــــة، 
وـكــــان عـــــدد األجـــنـــحـــة ثــمــانــيــة وأربـــعـــيـــن جـــنـــاحـــا، مــــن تــلــك 
الــــــدول تـــســـع عـــشـــرة دولـــــة عـــربـــيـــة، وســـبـــع دول أجــنــبــيــة، 
وبــــــلــــــغ عـــــــــدد الـــــنـــــاشـــــريـــــن ثــــمــــانــــمــــئــــة وخــــمــــســــيــــن نــــــاشــــــرا، 
مــــنــــهــــم خـــــمـــــســـــون نــــــاشــــــرا أجـــــنـــــبـــــيـــــا، ومـــــئـــــتـــــان وخــــمــــســــون 
نـــــاشـــــرا عــــربــــيــــا، وخـــمـــســـمـــئـــة وخــــمــــســــون نـــــاشـــــرا مـــصـــريـــا.

وتــضــمــن جـــنـــاح املــمــلــكــة الـــعـــديـــد مـــن الـــفـــعـــالـــيـــات، مــنــهــا: 
محاضرات، وندوات ثقافية وفكرية استمرت اثنتي عشرة 
يـــومـــا، كـــمـــا   عــقــدت عـــدة نـــــدوات مــشــتــركــة بــيــن املــثــقــفــيــن 
واملــــفــــكــــريــــن املـــصـــريـــيـــن والــــســــعــــوديــــيــــن، تــــتــــنــــاول الـــتـــاريـــخ 
وإنجازاتها.  السعودية  واملــرأة  والــروايــة  والشعر  والثقافة 

املــــــشــــــاركــــــة  الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة  الــــــنــــــشــــــر  دور  عــــــــــــدد  ووصـــــــــــــــل 
فـــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــاح الــــــــســــــــعــــــــودي فـــــــــي املـــــــــعـــــــــرض هــــــــــــذا الــــــعــــــام   
دور  عــــــــــدد  وصــــــــــل  فـــــيـــــمـــــا  نـــــــشـــــــر،  دار  وثــــــالثــــــيــــــن  إحــــــــــــدى 
نـــــشـــــر. دار  وأربــــــــعــــــــيــــــــن  إحـــــــــــــــدى  إلــــــــــــى  األهـــــــلـــــــيـــــــة  الــــــنــــــشــــــر 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر

جامعة أم القرى تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
في دورته السادسة واألربعين  لعام 2015م

1436/4/9هـ
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شــــــاركــــــت جــــامــــعــــة أم الــــــقــــــرى مـــمـــثـــلـــة بـــمـــعـــهـــد الــــبــــحــــوث 
الـــعـــلـــمـــيـــة وإحــــــيــــــاء الــــــتــــــراث اإلســــــالمــــــي، وعــــــمــــــادة شـــــؤون 
املـــكـــتـــبـــات فــــي مـــعـــرض الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء لــلــكــتــاب بــاملــمــلــكــة 
املــغــربــيــة عــــام 2015م، فـــي دورتـــــــه   الـــحـــاديـــة والــعــشــريــن 
املــغــربــي عــبــداإللــه بنكيران. الــــوزراء  الـــذي افتتحه رئــيــس 

وشـــهـــد جـــنـــاح الــجــامــعــة إقـــبـــاال كــبــيــرا مـــن زوار املـــعـــرض، 
الــذيــن اطــلــعــوا عــلــى الــعــنــاويــن الــتــي تــبــرز فــي مجملها نتاج 
 عـــن جــهــود 

ً
الـــحـــراك الــعــلــمــي والــثــقــافــي فـــي املــمــلــكــة، فــضــال

واملسلمين  اإلســالم  خدمة  في  السعودية  العربية  اململكة 
العلمية  البحوث  العديد من مطبوعات معهد  من خالل 
وأحياء التراث اإلسالمي بالجامعة من الكتب، واألبحاث، 
والــــدراســــات الــعــلــمــيــة املــتــخــصــصــة، ورســـائـــل املــاجــســتــيــر 
والــــــدكــــــتــــــوراه، ومـــــجـــــالت الـــجـــامـــعـــة الـــعـــلـــمـــيـــة املـــحـــكـــمـــة.

استمع زوار املعرض إلى شرح مفصل من قبل وفد الجامعة 
الذي يضم مدير إدارة املعهد حسن شاويش   وأحمد االهد، 
وعــاطــف املعلم مــن عــمــادة شئون املكتبات عــن مشاركة 
الجامعة في هذا املعرض، وما تعرضه من عناوين وبحوث 
علمية لـــزوار الــجــنــاح، مــؤكــديــن أن مــشــاركــة الــجــامــعــة في 
هذا املعرض تهدف إلى إبراز بعض جهود اململكة العربية 
السعودية في نشر العلوم اإلسالمية والعربية، والتعريف 
 لـــحـــضـــورهـــا 

ً
بـــجـــامـــعـــة أم الــــقــــرى وقـــطـــاعـــاتـــهـــا، وتــــأكــــيــــدا

الفاعل في املعارض واملحافل الثقافية والعلمية الدولية 
إلبــــــراز الــــصــــورة املـــشـــرقـــة لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
وجــــامــــعــــاتــــهــــا، والــــتــــعــــريــــف بـــمـــا وصــــلــــت إلــــيــــه الـــجـــامـــعـــات 

الـــســـعـــوديـــة فـــي مــخــتــلــف املــــجــــاالت األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة 
مــن رقــي وتــطــور، واالطـــالع عــلــى إنــتــاج الــجــامــعــات واملــراكــز 
العلمية ودور النشر العاملية في مختلف مجاالت املعرفة، 
مــشــيــريــن إلـــى أن مــشــاركــة الــجــامــعــة ضــمــن جــنــاح اململكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة تـــأتـــي فــــي ضـــــوء حـــــرص مـــعـــالـــي مــديــر 
الــجــامــعــة الــدكــتــور بــكــري بـــن مــعــتــوق عـــســـاس، واهــتــمــام 
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور 
ثــامــر بــن حــمــدان الــحــربــي، إلظــهــار دور الــجــامــعــة املــتــمــيــز،  
وظـــهـــورهـــا فــــي جــمــيــع املـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة بــمــظــهــر مـــشـــرف.

 

جامعة أم القرى تشارك في معرض الدار البيضاء للكتاب 2015م

 1436/4/26هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر 
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أشـــــاد نـــائـــب وزيـــــر الـــثـــقـــافـــة واإلعـــــــالم الـــدكـــتـــور عــبــدهللا 
الـــجـــاســـر بــمــشــاركــة جــامــعــة أم الـــقـــرى مــمــثــلــة فـــي مــعــهــد 
الــبــحــوث الــعــلــمــيــة وإحـــيـــاء الـــتـــراث اإلســـالمـــي فـــي مــعــرض 
تـــنـــظـــمـــه  الـــــــــــذي  2015م  لــــلــــكــــتــــاب  الــــــــدولــــــــي  الــــــــريــــــــاض 
13-1436/5/23هــــــــــــــــــــــــــ  مــــــن  واإلعــــــــــــــالم  الــــثــــقــــافــــة  وزارة 
بـــــحـــــضـــــور عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــرســــمــــيــــة.

حــيــث لــفــت جـــنـــاح جــامــعــة أم الـــقـــرى اهـــتـــمـــام الــــــزوار، 
الـــــذيـــــن أبـــــــــدوا إعـــجـــابـــهـــم بـــــه ، ملـــــا يــــقــــّدمــــه مـــــن تـــعـــريـــف 
بـــالـــجـــامـــعـــة وكـــلـــيـــاتـــهـــا ومـــافـــيـــهـــا مـــــن خـــــدمـــــات أكـــاديـــمـــيـــة 
وبــحــثــيــة ومــعــلــومــاتــيــة مـــتـــطـــورة لــلــمــســتــفــيــديــن، ولــقــيــت 
 مـــنـــقـــطـــع الـــنـــظـــيـــر، 

ً
مــــشــــاركــــة جـــامـــعـــة أم الـــــقـــــرى قـــــبـــــوال

ملــــا احــــتــــوى عــلــيــه جــنــاحــهــا مــــن مـــؤلـــفـــات أعــــضــــاء هــيــئــة 
الـــتـــدريـــس ومـــطـــبـــوعـــات الـــجـــامـــعـــة املـــنـــشـــورة مــــن خـــالل 
املـــــعـــــهـــــد ومــــــــن الـــــكـــــتـــــب الــــعــــلــــمــــيــــة واملـــــــجـــــــالت الـــعـــلـــمـــيـــة 
املــحــكــمــة وغــيــرهــا مـــن أوعـــيـــة املــعــلــومــات الــتــي تــزيــد عن  

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر

نائب وزير الثقافة واإلعالم يشيد بمشاركة جامعة أم القرى 
في معرض الرياض الدولي 2015م

1436/5/19هـ

مــئــة وعـــشـــريـــن عـــنـــوانـــا، وقــــد تــمــيــزت بــتــنــوع مــوضــوعــاتــهــا 
والتخصصات  املعرفية  املــجــاالت  على  التركيز  مع  ولغاتها 
األكــــاديــــمــــيــــة الــــتــــي تــغــطــيــهــا الـــجـــامـــعـــة، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى مــا 
اشتمل عليه جناح الجامعة من أدلة ومطويات تعريفية 
وأهدافها  ونشأتها  وأقسامها  وكلياتها،  الجامعة  بخدمات 
وخــــدمــــاتــــهــــا املــــقــــدمــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، حــــيــــث وزعــــــــت األدلـــــــة 
اإلرشــــاديــــة عــلــى الـــزائـــريـــن ، مـــع بــعــض الـــهـــدايـــا املــتــفــرقــة 
واملــطــبــوعــات الــتــعــريــفــيــة ، مــثــل: الــنــشــرات ، والــكــتــيــبــات.

وكــــــان رئـــيـــس وفـــــد الـــجـــامـــعـــة الـــدكـــتـــور مــــر�ســــي الـــزهـــرانـــي 
وكـــــــيـــــــل مـــــعـــــهـــــد الـــــــبـــــــحـــــــوث الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة وإحــــــــــيــــــــــاء الـــــــتـــــــراث 
اإلســـــــالمـــــــي قــــــد قــــــــدم لـــــنـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة واالعــــــــــالم 
املــــشــــاركــــة  هـــــــذه  عـــــن  مـــــع شـــــــــرٍح واٍف   ، تـــــذكـــــاريـــــة  هـــــديـــــة 
املـــهـــمـــة ، ومــــــا تــــم عــــرضــــه مــــن عــــنــــاويــــن وبــــحــــوث عــلــمــيــة.
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عمادة البحث العلمي تعقد ورشة التهيئة والتجريب املبدئي 
لنظام إدارة املنح البحثية

1436/5/20هـ

 مــــن عــــمــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي عـــلـــى رفـــــع مــســتــوى 
ً
حــــرصــــا

الــخــدمــات املــقــدم مــن قــبــلــهــا، قــدم وكــيــل عــمــادة البحث 
باز  عمر  بن  عبدهللا  الدكتور  والنشر  للمعلومات  العلمي 
ورشة عمل خاصة بالتهيئة والتجريب املبدئي لنظام إدارة 
املنح البحثية في مقر الزاهر يوم األربعاء 5/20 /1436هـ. 
حـــضـــر الـــــورشـــــة وكــــيــــل عــــمــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي لــلــمــنــح 
واملـــشـــاريـــع الــبــحــثــيــة الـــدكـــتـــور بـــاســـم الــكــاظــمــي ،ووكــيــلــة 
العمادة الدكتورة نعيمة ياركندي ، واملشرفة على املنح 
الداخلية الدكتورة هنادي كتوعة، واملشرفة على الدعم 
فــاروقــي. نــورة  الــدكــتــورة  الداخلية  للمنح  والتقني  الفني 

وشــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي الــــــــــــورشــــــــــــة بــــــفــــــاعــــــلــــــيــــــة مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة مــــن 
املــــــــــــــــدربــــــــــــــــات مــــــــــــن كــــــــلــــــــيــــــــات الــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة املــــــخــــــتــــــلــــــفــــــة.

بـــــــــدأت ورشـــــــــة الــــعــــمــــل بــــتــــقــــديــــم الـــــدكـــــتـــــورعـــــبـــــدهللا بــــاز 
 عــــــــن واجـــــــــهـــــــــات املــــــســــــتــــــخــــــدم لــــنــــظــــام 

ً
 مــــــفــــــصــــــال

ً
شــــــــرحــــــــا

ومــــن  الــــــنــــــظــــــام،  عــــمــــل  وآلــــــيــــــة  الــــبــــحــــثــــيــــة،  املـــــنـــــح  إدارة 
.

ً
عــــمــــلــــيــــا الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة  املـــــــنـــــــح  إدارة  نـــــــظـــــــام  تـــــجـــــريـــــب  ثــــــــم 

وقد نتج عن ورشة العمل تقرير يشمل التغذية الراجعة ، 
واملقترحات اإلضافية لتطويرالنظام اإللكتروني التي تهتم 
والتفاعلية.  والتصميمة  والــبــرمــجــيــة  الــلــغــويــة  بــالــنــواحــي 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر
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تدشين شبكات التواصل االجتماعية لعمادة البحث العلمي
1436/5/23هـ

وقــــد عـــرضـــت عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي أخـــبـــارهـــا كـــافـــة بــشــكــل 
مـــــحـــــدث فـــــي تــــويــــتــــر وفــــيــــســــبــــوك وقـــــوقـــــل بــــلــــس وتــــــجــــــاوز عــــدد 
املــــتــــابــــعــــيــــن فــــــي تــــويــــتــــر أربــــعــــمــــئــــة مـــــتـــــابـــــع، فــــيــــمــــا تــــــجــــــاوز عــــدد 
مــتــابــعــي صــفــحــة الـــعـــمـــادة عـــلـــى الـــفـــيـــســـبـــوك ســتــمــئــة مــتــابــع. 
التقديمية  العروض  جميع  العلمي  البحث  عمادة  وفرت  كما 
الـــخـــاصـــة بـــــورش الـــعـــمـــل الـــتـــي عــقــدتــهــا الـــعـــمـــادة لــلــجــمــيــع فــي 
التوضيحية  الفيديو  مقاطع  بعض  تحميل  وتم  شير.  ساليد 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــتــــقــــديــــم لـــلـــمـــنـــح الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــــلــــى الــــيــــوتــــيــــوب. 
للحصول على معلومات حسابات العمادة في شبكات التواصل 
 االطالع على صفحة الغالف الخلفي للمجلة:

ً
االجتماعي فضال

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر  

 مـــــن عـــــمـــــادة الــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي بــــــضــــــرورة نــــشــــر أخــــبــــار 
ً
إيــــمــــانــــا

الـــحـــراك الــعــلــمــي لــلــعــمــادة بــكــل شــفــافــيــة ، وتــثــقــيــف شــرائــح 
والباحثات  الباحثين  مــع  الــتــواصــل  وتسهيل   ، كــافــة  املجتمع 
معظم  فــي  العلمي  البحث  عــمــادة  حسابات  تدشين  تــم  فقد   ،
وســـائـــل شــبــكــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي فـــي شــهــر جـــمـــاد األولــــى 
مــــن عـــــام 1436 هــــــ، حـــيـــث أنـــشـــئـــت عــــمــــادة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
حــــســــابــــات فـــــي كـــــل مــــــن: تــــويــــتــــر، وفــــيــــســــبــــوك، وقـــــوقـــــل بـــلـــس، 
وســـاليـــد شــيــر، ويـــوتـــيـــوب، وأـكـاديــمــيــا تــحــت إشــــراف عـــام مــن 
الــدكــتــور عــبــد هللا بـــاز وكــيــل الــعــمــادة لــلــمــعــلــومــات والــنــشــر، 
ومـــتـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة مـــن الـــدكـــتـــورة نـــــورة فــــاروقــــي وكـــلـــيـــة مــديــر 
مـــركـــز الـــعـــلـــوم الــهــنــدســيــة واملـــشـــرفـــة عـــلـــى  مــكــتــب الــتــنــســيــق 
بالعمادة. والتقنية  للعلوم  عبدالعزيز  امللك  ملدينة  113واملتابعة 

جامعة أم القرى تشارك في معرض الكتاب بتونس  

 1436/6/11هـ

شاركت جامعة أم القرى في معرض الكتاب الدولي في دولة 
تــونــس الــشــقــيــقــة فـــي دورتـــــه )الـــحـــاديـــة والــثــالثــيــن( واملــنــعــقــد 
تـــحـــت شـــعـــار »قـــــف نــــقــــرأ« وبـــمـــشـــاركـــة )تـــســـع عــــشــــرة( دولــــة 
عربية   وأجنبية، وقد حظي جناح اململكة   بإعجاب معالي 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــتـــونـــ�ســـي، وكـــــان فـــي اســتــقــبــالــه أثـــنـــاء زيـــارتـــه 
لــلــجــنــاح مــعــالــي ســفــيــر خـــــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن خـــالـــد بــن 
مــســاعــد الــعــنــقــري، واملــلــحــق الــثــقــافــي الــدكــتــور ســلــيــمــان بن 
علي البشري، وثمن معاليه مشاركة اململكة في هذه الدورة.  

كما حظي جناح جامعة أم القرى باهتمام زوار املعرض، ملا 
الــتــراث واألبـــحـــاث العلمية. نــــوادر  بــه مــن إخــــراج  تخصصت 

 
وقـــد تــولــى وفـــد جــامــعــة أم الـــقـــرى املـــكـــون مـــن وكــيــل عــمــادة 
شــــــئــــــون املـــــكـــــتـــــبـــــات الــــــدكــــــتــــــور أحــــــمــــــد جـــــــــــارهللا الــــصــــالحــــي 
واألســـــتـــــاذ/مـــــنـــــصـــــور الـــــحـــــازمـــــي واألســــــــتــــــــاذ/ خـــــالـــــد مـــــــرزوق 
الــــهــــذلــــي الـــتـــعـــريـــف بـــمـــحـــتـــويـــات جــــنــــاح جـــامـــعـــة أم الــــقــــرى.



44

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

معالي مدير جامعة أم القرى يدشن نظام إدارة املنح البحثية 
لبرامج )رائد - واعدة - باحث( بعمادة البحث العلمي

1436/6/24هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر
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دشـــن مــعــالــي مــديــر جــامــعــة أم الـــقـــرى الــدكــتــور بــكــري بن 
مــعــتــوق عــســاس نــظــام إدارة املــنــح الــبــحــثــيــة لــبــرامــج )رائـــد 
الــبــحــث العلمي  الــتــي ستطلقها عــمــادة  بــاحــث(   - - واعـــدة 
عبر املوقع اإللكتروني للجامعة بإذن هللا ، وذلك بحضور 
وكــــيــــل الــــجــــامــــعــــة لـــــلـــــدراســـــات الـــعـــلـــيـــا والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي 
الـــدكـــتـــور ثـــامـــر بـــن حـــمـــدان الـــحـــربـــي  ، ووكـــيـــل الــجــامــعــة 
لـــلـــتـــطـــويـــر وخــــدمــــة املـــجـــتـــمـــع الــــدكــــتــــور هــــانــــي بــــن عــثــمــان 
غــــازي  ، وعــمــيــد عــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور فيصل 
بن أحمد عــالف  ، وعميد شــؤون أعضاء هيئة التدريس 
واملوظفين الدكتور عبدالرحمن بالخيور، وعميد عمادة 
شــــــؤون املـــكـــتـــبـــات الــــدكــــتــــور عــــدنــــان الــــحــــارثــــي الـــشـــريـــف 
اإلسالمي  الــتــراث  وإحــيــاء  العلمية  البحوث  معهد  وعميد 
الدكتور عادل عسيري  ، وعميد عمادة تقنية املعلومات 
الــدكــتــور فهد الــزهــرانــي  ، ووكـــالء عــمــادة البحث العلمي  
، وذلــــك بــمــكــتــب مــعــالــيــه بــاملــديــنــة الــجــامــعــيــة بــالــعــابــديــة.

وأثـــــــنـــــــى مـــــعـــــالـــــي مــــــديــــــر الـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــــكــــــري بـــن 
مـــعـــتـــوق عــــســــاس عـــلـــى هــــــذه الــــبــــوابــــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي 
ســتــمــكــن الــبــاحــثــيــن فـــي الــجــامــعــة مـــن الــتــقــديــم عــلــى املــنــح 
 إلـــــى أن الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 

ً
الـــبـــحـــثـــيـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة، مـــشـــيـــرا

يــعــد مـــن أهــــم ركـــائـــز الــعــمــل األكـــاديـــمـــي املـــوكـــل لــلــجــامــعــة.
فــي  الـــــقـــــرى قـــطـــعـــت شــــوطــــا كــــبــــيــــرا  وأكــــــــد أن جــــامــــعــــة أم 
مــــجــــاالت الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي مــــن خـــــالل الـــجـــهـــات الــبــحــثــيــة 
فــــــي الـــــجـــــامـــــعـــــة، مــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن الــــــدعــــــم الــــســــخــــي الــــــذي 

تـــتـــلـــقـــاه مـــــن قــــبــــل حــــكــــومــــة خــــــــادم الــــحــــرمــــيــــن الـــشـــريـــفـــيـــن 
املــــلــــك ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز حـــفـــظـــه هللا، ومـــتـــابـــعـــة 
مــعــالــي وزيـــر الــتــعــلــيــم الــدكــتــور عـــزام الــدخــيــل واهــتــمــامــه.

وثــــمــــن مـــعـــالـــيـــه جــــهــــود وكـــــــالء الـــجـــامـــعـــة فــــي تـــحـــقـــيـــق هـــذا 
اإلنجاز حسب الخطة املوضوعة من أجل تطوير البحث 
 بــجــزيــل الــشــكــر والــعــرفــان 

ً
الــعــلــمــي فـــي الــجــامــعــة، مــتــقــدمــا

إلــى عميد ووكـــالء عــمــادة الــبــحــث العلمي عــلــى اإلنــجــازات 
الــتــي حققوها مــن خــالل الــبــوابــة اإللــكــتــرونــيــة، كــمــا شكر 
مــعــالــيــه عــمــيــد شــــــؤون أعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس وعــمــيــد 
عـــــمـــــادة تـــقـــنـــيـــة املــــعــــلــــومــــات وعــــمــــيــــد شــــــــؤون املـــكـــتـــبـــات. 

في الشأن ذاته قال وكيل الجامعة للتطوير وخدمة املجتمع 
الدكتورهاني بن عثمان غازي إن وكالة الجامعة للتطوير 
وخدمة املجتمع تسعى لتوفير الوسائل التي تطور وتساعد 
البوابة  بمخرجات   

ً
مشيدا البحثية،  مسيرته  فــي  الباحث 

اإللــكــتــرونــيــة ومـــا تــوفــره عــلــى الــبــاحــثــيــن مــن جــهــد ووقـــت.

فيصل  الدكتور  العلمي  البحث  عمادة  عميد  أكد  بــدوره 
بن أحمد العالف أن نظام إدارة املنح البحثية هو برنامج 
إلكتروني يبدأ بأن يستخدمه الباحثون للتقديم على املنح 
البحثية، ويمكن العمادة من متابعة تنفيذ املنح البحثية 
وإدارتــــــهــــــا، وهـــــو يـــحـــتـــوي عـــلـــى قــــواعــــد بـــيـــانـــات الــبــاحــثــيــن 
واملحكمين، ويسهل إعداد تقارير اإلنتاج املعرفي للجامعة.
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وبــيــن أن الــبــوابــة تــتــكــون مــن نــظــام الــتــقــديــم اإللــكــتــرونــي، 
املــــــــــوارد  إدارة  ونـــــــظـــــــام  الــــتــــحــــكــــيــــم،  نــــــظــــــام  وســــيــــتــــبــــعــــهــــا 
الــبــشــريــة  ، ورواتـــــب الــبــاحــثــيــن، ونـــظـــام إدارة املــشــتــريــات 
املــســتــودعــات الــخــاصــة بـــاألبـــحـــاث، ونـــظـــام إدارة مــيــزانــيــة 
واإلحصائيات،  املــؤشــرات  نظام  على  باإلضافة  البحوث، 
 إلـــى أنـــه تــم تــدشــيــن ثــالثــة بــرامــج للمنح البحثية من 

ً
الفــتــا

خـــالل الـــبـــوابـــة اإللــكــتــرونــيــة وهــــي  : )رائـــــد( والـــــذي يمكن 
أعـــضـــاء وعــــضــــوات هــيــئــة الـــتـــدريـــس الــســعــوديــيــن الــجــدد 
مــن الــحــصــول على منحة بحثية ذات أولــويــة ملــرة واحــدة 
فــــقــــط  ، يـــصـــل ســقــفــهــا إلـــــى مـــئـــة ألـــــف ريـــــــال، و)بــــاحــــث( 
الــــذي يــمــكــن أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس الـــذيـــن  مــ�ســى على 
تــعــيــنــيــهــم ســنــتــيــن فــأكــثــر أو الـــذيـــن أنـــهـــوا مــنــحــة رائــــــد، مــن 
الحصول على ثالث منح كحد أق�سى )سواء باحث رئيس 
أو مـــشـــارك( يــصــل ســقــف  كـــل  مــنــهــا إلـــى خــمــســمــئــة ألـــف.

التنسيق مع مدينة  تم  أنه  الدكتور فيصل العالف  وأكد 
املــلــك عــبــدالــعــزيــز لــلــعــلــوم و التقنية مــن أجـــل االســتــفــادة 

بيانات  سبعة  للمحكمين، والتي تشمل  من قاعدة قبس 
وعشرين ألف محكم من مختلف الجامعات السعودية، 
ثمرة عمل جماعي  اإللكترونية هي  البوابة  أن  إلــى    

ً
مشيرا

مــكــثــف شـــــارك فـــيـــه حـــــوالـــــي   مـــئـــة عـــضـــو هــيــئــة تــــدريــــس و 
باحث في الجامعة شاركوا في  خمسين ورشة عمل ولقاء 
فــي جــو مــن  التعاون املثمر بين مختلف  و اجتماع، وذلــك 
وكــــاالت  الــجــامــعــة و عــمــاداتــهــا  و كــلــيــاتــهــا،  وفـــي مــقــدمــتــهــا : 
عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي الـــتـــي قـــــادت الـــعـــمـــل  ، بــمــشــاركــة 
عمادة تقنية املعلومات ومعهد البحوث العلمية و إحياء 
الــتــراث اإلســالمــي وعــمــادة شــؤون أعــضــاء هيئة التدريس 
وجميع كليات الجامعة و أقسامها بمختلف التخصصات. 

التقديم  أنه سيتاح  إلى  وفي الختام نوه د.فيصل العالف 
عــلــى هــذه الــبــرامــج، وخـــالل ذلــك يــتــم الــتــعــريــف بتفاصيل 
هــــذه الـــبـــرامـــج، وشـــــرح آلـــيـــاتـــهـــا، وكــيــفــيــة الــتــقــديــم عــلــيــهــا.
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العلمي  البحث  في عمادة  القرى ممثلة  أم  شاركت جامعة 
و عمادة شئون املكتبات في معرض ماليزيا الدولي للكتاب 
– كـــواالملـــبـــور- لــعــام 2015م  ، الـــذي افــتــتــح يـــوم الــســبــت 
مــجــلــس  رئــــيــــس  نــــائــــب  بـــحـــضـــور  ذلـــــك  و    ، هـــــ   1436/7/5
التعاونية و  الداخلية  التجارة  - وزير  الوزير األول  الوزراء 
االستهالكية املاليزي السيد داتو سيري مو�سى حسن مالك 
، وبــحــضــور مــعــالــي ســفــيــر خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن لــدى 
السعودي  الثقافي  امللحق  و  الرشيد،  فهد  األستاذ  ماليزيا 
األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور زايــــــد بــــن عـــجـــيـــر الــــحــــارثــــي ، بـــاإلضـــافـــة 
إلــــــى عــــــدد مـــــن أعـــــضـــــاء الـــجـــالـــيـــة الــــســــعــــوديــــة فـــــي مـــالـــيـــزيـــا.

العلمي  البحث  عمادة  وكيل  الجامعة  وفــد  رئيس  وأوضــح 
لــلــمــجــمــوعــات و املــــراكــــز الــبــحــثــيــة الـــدكـــتـــور عــبــدالــرحــمــن 
 في 

ً
 بـــارزا

ً
بــن غــالــب األهـــدل أن جــنــاح املــمــلــكــة شــغــل مــكــانــا

املــــعــــرض ، فـــقـــد حـــرصـــت املــلــحــقــيــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي مــالــيــزيــا 
بــوصــفــهــا الــجــهــة املــشــرفــة عــلــى الــجــنــاح عــلــى أن يــتــنــاســب 
في  الــريــادي  دورهــا  و  السعودية  العربية  اململكة  مكانة  مع 
اإلنـــتـــاج الــعــلــمــي و الــثــقــافــي و بــمــا يــتــالءم مــع املــنــاســبــة الــتــي 
تــعــد مــن أكــبــر الــتــظــاهــرات الــثــقــافــيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم.

كــــمــــا تــــوســــط جــــنــــاح املـــمـــلـــكـــة الــــقــــســــم الـــــخـــــاص بـــجـــامـــعـــة 
أم الـــــقـــــرى بــــمــــا يــــبــــرز اإلنــــــتــــــاج الــــفــــكــــري والــــثــــقــــافــــي الـــــذي 
أنــتــجــه مــنــســوبــو الــجــامــعــة و أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس فــيــهــا.

 ، اململكة  في جناح  املاليزي  األول  الوزير  وقد تجول معالي 
واطلع على بعض املطبوعات املعروضة من كتب ودوريات، 
الــســعــودي واألبــحــاث  بالكتاب  إعــجــابــه  أبــدى معاليه  وقــد 
السعودية ، و شكر ما حظي به من حسن استقبال وترحاب.

عمادة البحث العلمي تشارك في معرض ماليزيا الدولي للكتاب
1436/7/8هـ



48

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

والتقني  الفني  الدعم  العلمي  البحث  عمادة  وفرت 
املنح  إدارة  نظام  على  التقديم  مدة  كامل  خالل 
بشكل  والدعم  املساعدة  على  أشرف  وقد  البحثية. 
الدكتور  والنشر  للمعلومات  العمادة  وكيل  مباشر 
ألعضاء  الدعم  عن  واملسؤول  باز،  عمر  بن  عبدهللا 
عن  واملشرفة  الطلحي،  سعيد  األستاذ  التدريس  هيئة 
فاروقي. نورة  الدكتورة  التدريس  هيئة  لعضوات  الدعم 

 
طلب  والتقني:  الفني  الدعم  خدمة  شملت 
الزيارة  وكذلك  الدوام،  أوقات  في  هاتفيا  املساعدة 
التعامل  في  بخطوة  خطوة  للمساعدة  الشخصية 
البريد  عبر  بالتواصل  وأيضا  اإللكتروني،  النظام  مع 
على  الرد  تم  حيث  الساعة،  مدار  على  اإللكتروني 
ساعة.  وأربعين  ثمان  خالل48  االستفسارات  جميع 

وملعرفة املزيد من التفاصيل حول إحصائية الدعم الفني 
الصفحة:  االطالع على 

ً
البحثية فضال املنح  إدارة  لنظام 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمعلومات والنشر

111

Support

عمادة البحث العلمي توفر الدعم الفني والتقني 
للتقديم على نظام إدارة املنح البحثية

1436/7/8هـ - 8/ 8/ 1436هـ

 وأعــرب أعضاء وفــد الجامعة عن وافــر شكرهم و كامل 

تقديرهم ملعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق 

املتواصل وتشجيعه غير املحدود إلظهار  عساس لدعمه 

مشاركات جامعة أم القرى في  مختلف املحافل الدولية 

باملظهر الذي يليق بمكانة وسمعة هذه الجامعة العريقة 

األرض. وجــه  على  ثــرى  أطهر  على  بوجودها  تتشرف  التي 

وضـــم وفـــد الــجــامــعــة األســـتـــاذ إبــراهــيــم عــبــدهللا مــلــيــبــاري 

مدير إدارة عمادة شؤن املكتبات و األستاذ عماد الثقفي 

مـــن مــكــتــب وكــيــل الــجــامــعــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا و الــبــحــث 

العلمي. كما شارك األستاذ الدكتور عبد الرحمن العارف 

.
ً
 و تــنــظــيــمــا

ً
واألســـتـــاذ ســعــد الــعــتــيــبــي فــي املــعــرض حــضــورا
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شــــاركــــت جـــامـــعـــة أم الــــقــــرى فــــي مـــعـــرض جـــنـــيـــف الـــدولـــي 
لــلــكــتــاب 2015 فـــي دورتـــــه الــتــاســعــة والـــعـــشـــريـــن، مــمــثــلــة 
فـــي مــعــهــد الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة وإحـــيـــاء الـــتـــراث اإلســـالمـــي، 
وعــــمــــادة شـــــؤون املـــكـــتـــبـــات. وقــــد افـــتـــتـــح جـــنـــاح املــمــلــكــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة ســــعــــادة االســـــتـــــاذ مـــحـــمـــد كــركــتــلــي 
ســــفــــيــــر خـــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــيـــــن الـــــشـــــريـــــفـــــيـــــن لـــــــــدى ســــويــــســــرا 
وفــرنــســا، وســعــادة املــلــحــق الــثــقــافــي أ.د.إبــراهــيــم الــبــلــوي.

وضـــــم الــــجــــنــــاح الــــعــــديــــد مــــن مـــطـــبـــوعـــات الـــجـــامـــعـــة مــن 
الـــكـــتـــب واألبـــــحـــــاث والــــــدراســــــات الـــعـــلـــمـــيـــة املــتــخــصــصــة 
ورســـــائـــــل املـــاجـــســـتـــيـــر والـــــدكـــــتـــــوراه ومــــجــــالت الـــجـــامـــعـــة 
الــعــلــمــيــة املــحــكــمــة. وعـــبـــر نـــائـــب الــقــنــصــل الـــســـعـــودي فــي 
القرى  أم  بما تضمنه جناح جامعة  جنيف عن سعادته 
من إصدارات متنوعة تتناول مختلف الجوانب الدينية 

تشهدها  الــتــي  والــنــهــضــة  والــتــاريــخــيــة  والعلمية  والــفــكــريــة 
 على الجهود التي بذلت إلنجاح املشاركة.

ً
اململكة، مثنيا

وقـــــد حـــظـــي الـــجـــنـــاح بـــــزيـــــارة الـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة واألـكـاديــمــيــة واألدبـــيـــة والــفــكــريــة 
واإلعـــالمـــيـــة واألكـــاديـــمـــيـــة، وقـــد أبــــدو إعــجــابــهــم الــشــديــد 
بــــاملــــعــــرض واملـــــشـــــاركـــــة املـــتـــمـــيـــزة فـــــي املــــحــــافــــل الــــدولــــيــــة، 
وأشــــاروا إلـــى اهــتــمــام الــجــامــعــة الــكــبــيــر بــالــبــحــث الــعــلــمــي.

ومــثــل وفـــد الــجــامــعــة فـــي هـــذا املـــعـــرض أ.فـــــؤاد الــعــطــاس 
مــن مــعــهــد الــبــحــوث الــعــلــمــيــة وإحــيــاء الــتــراث االســالمــي و 
أ.أحــمــد أبـــو الــريــش مــن عــمــادة شـــؤون املــكــتــبــات، حيث 
 عن مشاركة الجامعة في هذا املعرض 

ً
 وافيا

ً
قدموا شرحا

ومــا تــعــرضــه مــن عــنــاويــن وبــحــوث عــلــمــيــة لـــزوار الــجــنــاح.

جامعة أم القرى تشارك بفاعلية في معرض جنيف الدولي للكتاب 2015م
1436/7/18هـ
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الحراك العلمي بوكالة العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية 
 لعام 1436هـ/2015م
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 د.عبد الرحمن بن غالب األهدل

 أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد

وكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية
1436/2/24هـ

كلمة وكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية

والسالم  والصالة  العاملين،  رب  هلل  الحمد 
سيدنا  واملرسلين  األنبياء  أشرف  على 
وبعد  أجمعين،  وصحبه  آله  وعلى  محمد 
اإلنجازات  تحقيق  فيه  يتسارع  متغير،  عالم  ظل  ففي 
وبذل  واالختراعات،  االبتكارات  وتسجيل  العلمية، 
والرقي؛  التقدم  في  السبق  قصب  لتحقيق  الجهد 
العمل  ركائز  من  العلمي  البحث  بأن  القول  يتأكد 
إنشاء  أهداف  من  أصيل  هدف  وأنه  األكاديمي، 
به،  إال  تتم  ال  للتنمية  ضرورة  أنه  كما  الجامعات، 
السعودية  العربية  اململكة  حكومة  أولته  وقد 
في  أمال  أولوياتها،  بين  عاليا  رفعه  كبيرا  اهتماما 
املعرفة.  اقتصاد  إلى  االنتقال  في  رائدها  يكون  أن 
يصعب  فإنه  تطبيقاتها  وتشعب  العلوم  لتطور   

ً
ونظرا

من  واحد  بموضوع  يحيط  أن  الفرد  الباحث  على 
يعملوا  أن  الباحثين  على  لزاما  فأصبح  جوانبه،  جميع 
في  والتميز  الريادة  لتحقيق  تتكامل  مجموعات  في 
املجموعات  أهمية  جاءت  هنا  ومن  بذاتها،  مواضيع 
العلمي  البحث  عمادة  استحدثت  وقد  البحثية، 
الحبيبة،  جامعتنا  في  البحثية  املجموعات  برنامج 
السعودية  الجامعات  في  املشابهة  البرامج  فدرست 
  ، نفسها  وباألنظمة  و   مشابه  مناخ  في  تعمل  التي 
انتهى  ما  على  والبناء   ، خبراتها   من  االستفادة  بغية 
يبدأ   أن   هللا  بمشيئة  املخطط  ومن  اآلخرون،  إليه  
بعدد  الحالي  الدرا�سي  العام  خالل  البرنامج  هذا 
لالنطالق. تتأهل  التي  البحثية  املجموعات  من  محدود 

بناء  في  األسا�سي  البحثية  املراكز  دور  إلى   وبالنظر  
األهمية  ذات  املجاالت  على  تركز  التي  البحثية  القدرات 
وتيهئ  ملحة،  حاجات  وتلبي  واالستراتيجية،  الوطنية 
السبيل لبحوث عاملية املستوى ذات تطبيقات مباشرة 
على أرض الواقع في البيئة املحلية، وذلك بتوفير النظام 
املميزة  البشرية  الطاقات  الستقطاب  املناسبين  واملكان 
الالزمة  املالية  باملوارد  والفوز  املنافسة،  على  والقادرة 
املراكز وفق  البحوث، و تحقيق  أهداف  لتحريك عجلة 
املحلي  للتعاون  تسعى  وهي  االستراتيجية،  خططها 
أهدافها،  تخدم  علمية  عالقات  منظومة  لبناء  والدولي 

الوطنية.  الحاجات  وتلبي  للجامعة،  التميز  وتحقق 
معهد  من  بحثية  مراكز  تسعة  العمادة  ورثت  وقد 
تلك  وكانت  اإلسالمي،  التراث  وإحياء  العلمية  البحوث 
البحثية،  للمنح  كمكاتب  مظلته  تحت  تعمل  املراكز 
البحث  ريادة  في  الكامل  دورها  تمارس  أن  لها  آن  وقد 
وكالة  إلى  البحثية  املنح  أعمال  فانتقلت  العلمي، 
البحث  عمادة  استحدثتها  التي  البحثية  واملنح  املشاريع 
في  األساس  بدورها  للقيام  املراكز  هذه  لتتفرغ  العلمي، 
محددة،   ألهداف  املوجه  الرصين  العلمي  البحث  ريادة 
فيها  لتتنافس  بحثية  برامج  ثالثة  استحدثت   وقد 
التي  األبحاث  وهي:  التمويل،  على  للحصول  املراكز 
واستراتيجية  الوطنية  االستراتيجية  متطلبات  تلبي 
الجامعة  أهداف   تخدم   التي  واألبحاث  الجامعة، 
تستجيب  التي  األبحاث  وأخيرا  وعماداتها،  وكلياتها 
والطارئة.  امللحة  واالجتماعية  الوطنية  لالحتياجات 
رؤية  وصياغة  املراكز،  هذه  هيكلة  إعادة  لزاما  فبات 
 ، البحثية  أولوياتها  تحديد  ثم  ومن  منها،  كل  ورسالة 
وبذلك  املدى،  وطويلة  املدى،  قصيرة  أهدافها  وتحديد 
مجاله  حول  متمحور  مركز  كل  عمل  نطاق  يتضح 
ويقع  التشتت.  عن  بعيدا  وتخصصه  عمله  وبؤرة 
املركز  أعضاء  مع  بالتعاون  املركز،  مدير  عاتق  على 
البحثي  التمويل  على  للحصول  املنافسة  ومجلسه، 
التمويل  برامج  طريق  عن  خارجها،  أومن  الجامعة  من 
البحثية  القدرات  بناء  من  يتمكنوا  كي  املتاحة، 
وغيرها(.  والتجهيزات....  واملكانية  )البشرية  املختلفة 
الجماعي  للعمل  بوصلة  تحديد  إلى  نصل  أن  أمل  وكلنا 
الخبرات  بناء  عنها  ينتج  بحثي،  ومركز  مجموعة  كل  في 
لتكون  واملتكاملة،  املتخصصة  العلمية  والقدرات 
علمي،  إشعاع  منارات  واملراكز  املجموعات  هذه 
الوطني  املستوى  على  تخصصاتها  في  موثوقة  ومراجع 
والسداد  والتوفيق  العون  تعالى  هللا  أسأل  والعالمي، 
وجامعتنا  الغالي  وطننا  لخدمة  بإخالص  يعمل  من  لكل 
فيهما. العلمي  بالبحث  للرقي  ويسعى  العريقة 

الحراك العلمي بوكالة العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية

DSRVRG@uqu.edu.sa
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الجلسات األسبوعية للمجلس التنسيقي للمراكز البحثية 
بعمادة البحث العلمي

1436/11/9هـ

اســـتـــهـــل املـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي لـــلـــمـــراكـــز الـــبـــحـــثـــيـــة بــــاكــــورة 
التاسع من ذي  املــوافــق  اإلثنين  يــوم  جلساته األسبوعية 
الــقــعــدة 1436هـــــــ بــرئــاســة عــمــيــد عـــمـــادة الــبــحــث الــعــلــمــي 
د.فــــيــــصــــل بـــــن أحــــمــــد الـــــعـــــالف، ووكـــــيـــــل عـــــمـــــادة الــبــحــث 
الــعــلــمــي لــــشــــؤون املـــجـــمـــوعـــات واملــــراكــــز الــبــحــثــيــة د.عـــبـــد 
الرحمن بن غالب األهدل في قاعة االجتماعات بالعمادة.

وحـــــــــضـــــــــر االجـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــاع   مــــــــــديــــــــــرو املــــــــــــراكــــــــــــز الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة، 

ووكــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــالت املــــــــــــــــــــراكــــــــــــــــــــز الــــــــــبــــــــــحــــــــــثــــــــــيــــــــــة بــــــــــالــــــــــعــــــــــمــــــــــادة
 مـــــــــــن املـــــــــوضـــــــــوعـــــــــات 

ً
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض املـــــــجـــــــلـــــــس بـــــــعـــــــضـــــــا

الــــــتــــــنــــــســــــيــــــقــــــيــــــة بــــــــيــــــــن املــــــــــــــراكــــــــــــــز املـــــــــــوصـــــــــــولـــــــــــة بــــخــــطــــط 
املـــــــــراكـــــــــز االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة وأهــــــــدافــــــــهــــــــا واحـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــا.

وتــهــدف الــجــلــســات  األســبــوعــيــة للمجلس الــتــنــســيــقــي  إلــى 
تــطــويــر خــطــط املـــراكـــز الــبــحــثــيــة، ومــتــابــعــة ســيــر األعـــمـــال ، 
ومناقشة مايستجد من مواضيع خاصة باملراكز البحثية.

الحراك العلمي بوكالة العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية
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مجلس مركز بحوث اللغة العربية وآدابها
1436/11/12هـ

اســــتــــهــــل مـــــركـــــز الــــلــــغــــة الــــعــــربــــيــــة وآدابـــــــهـــــــا جــــلــــســــاتــــه  يــــوم 
     كل أسبوعين بإذن هللا .

ً
1436/11/12ه والتي ستعقد دوريا

اللغة  بحوث  مركز  ملجلس  األولــى  الجلسة  انعقدت  حيث 
العربية برئاسة سعادة مدير املركز الدكتور سعيد بن محمد 
القرني وعضوية كل من: أمين املجلس أ.د. هاني أبوبكر و 

أ.د.  أ.د. عبد الحميد عبدالواحد و  الــدروبــي و  أ.د. سمير 
حميد سمير ووكيلة مدير املركز الدكتورة مريم القحطاني.

 مـــــــــن املـــــــوضـــــــوعـــــــات 
ً
تـــــــنـــــــاولـــــــت هــــــــــــذه الــــــجــــــلــــــســــــة عـــــــــــــــــددا

املـــــــــوصـــــــــولـــــــــة بــــــــــرؤيــــــــــة املــــــــــركــــــــــز ورســــــــــالــــــــــتــــــــــه، وبـــــــرامـــــــجـــــــه 
وخــــــــطــــــــطــــــــه، ومـــــــــشـــــــــروعـــــــــاتـــــــــه، ومــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات أخـــــــــــــرى.

الحراك العلمي بوكالة العمادة لشؤون املجموعات واملراكز البحثية
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الحراك العلمي بوكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية 
 لعام 1436هـ/2015م
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مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

 د.محمد بن حسن مختار

أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد

وكيل العمادة للشؤون املالية واإلدارية
 1436/5/7هـ

كلمة وكيل العمادة للشؤون املالية واإلدارية

الحراك العلمي بوكالة العمادة للشؤون املالية و اإلدارية

DSRVFA@uqu.edu.sa

سيدنا  واملرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  الصالة  بعد  األمر  بادئ  في 
محمد صلى هللا عليه وسلم  ، فإني أدعو هللا القدير الجليل أن يوفقنا ويعيننا 
وأن  والعمادة،  الجامعة  رؤية  وتحقيق  واملعوقات،  التحديات  على  للتغلب 
منظومة  ضمن  وبناء   نوعي  دور  واإلدارية  املالية  الشئون  لوكالة  يكون 
فاعلة، فالوصول للقمة عسير ، ولكن املحافظة على البقاء في القمة أعسر.

 
ً
محليا للتميز  الجامعية  البيئة  بوابة  هي  العلمي  البحث  وعمادة 

من  وواحدة  التنفيذية،  األذرع  أحد  الوكالة  ،وهذه 
ً
ودوليا  

ً
وإقليميا

دور  للوكالة  يكون  أن  ونتمنى  رائدة.  بحثية  لبيئة  االنطالق  قواعد 
الجودة. عالية  االصلية  البحثية  واملشاريع  البرامج  لدعم  فعال 

لألعمال  واضح  تصور  لوضع  ولقاءات  اجتماعات  عدة  الوكالة  أقامت  وقد 
واملشتريات  املنسوبين  وشئون  اإلدارية  االتصاالت  إجراءات  من  بها  املناطة 
وخارجها  العمادة  داخل  معنيين  أشخاص  مع  وذلك  واملالية،  واملحاسبة 
إلى إقامة لقاءات متعددة مع باحثين متميزين ونشطين  بالجامعة.  باإلضافة 
البحث  في  الجامعة  احتياجات  تغطية  حول  آرائهم  ألخذ  مختلفة  مجاالت  في 
البحثية  املعامل  تجهيزات  إلكمال  املستقبلية  النظرة  خالل  من  العلمي، 
املركزية الشاملة التي توفر بيئة عمل متطورة تحفز إنتاج االقتصاد املعرفي.  
لجميع  باإلجراءات  للتعريف   تهدف  عمل  ورش  إقامة  الوكالة  تعتزم  كما 
املستفيدين في الجامعة  ، وذلك للوصول إلى الرقي في التعامالت والجودة فيها .

مجتمع  ألي  الالزمة  السمات  من  العلمي  بالبحث  االهتمام  فإن  الختام..  في 
املهم   بالدور  إيمان  عن  ينبع  به  نقوم  وما  ثقافية،  نهضة  لتحقيق  يهدف 
بالفخر  أشعر  وهنا  املجتمع.  وازدهار  الوطنية  التنمية  في  للمساهمة 
ويشرفني  هذا،  يومنا  إلى  العلمي  البحث  عمادة  قبل  من  تحقيقه  تم  بما 
ريادي  دور  إلى  وأتطلع  والقدرة،  الكفاءة  من  قدر  على  فريق  مع  أعمل  أن 
وركيزة  موثوقا  مرجعا  العمادة  تكون  وأن  العلمي،  البحث  جودة  في  قائد 
بذل  ما  خالل  من  املعرفي   االقتصاد  تثري  التي  القرارات  لدعم  أساسية 
وعلمية. مادية  وإمكانات  وموارد  طاقات  من  بحثية  عمل  بيئة  لتوفير 
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عقد الخدمات العلمية مع مجموعة نيتشر ماكميالن 
 28 /1436/7هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية

نيتشر  مجموعة  مع  بالتعاون  العلمي  البحث  عمادة  بادرت 
عقد  توقيع  على  التوصية  إلى  االتصال  لعلوم  ماكميالن 
العلمية:  الخدمات  سلسلة  تشمل  حيث  العلمية.  الخدمات 
للبحوث. العلمية  واملراجعة  والتحرير،  اللغوي،  التدقيق 

للباحثين  الخدمات  هذه  تقديم  من  العلمي  البحث  عمادة  وتهدف 
والباحثات في الجامعة إلى تنمية مهارات التواصل الفعال واستراجياته، 
تأثيرعالي يحقق  في مجالت علمية عاملية مرموقة ذات  األبحاث  لنشر 
التميز للجامعة ويضعها في التصنيف الدولي. حيث إن بنود الخدمات 
املشمولة في العقد سترفع من املستوى اللغوي لألبحاث املقدمة للنشر 
من الباحثين في جامعة أم القرى وتعزز قبولها في املجالت العاملية بإذن هللا.
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الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية
 لعام 1436هـ/2015م
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د.سهيل بن سالم الحربي

أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك

وكيل العمادة للكرا�سي العلمية 
1436/11/25هـ

كلمة وكيل العمادة للكرا�سي العلمية

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية

DSRVSC@uqu.edu.sa

خلق  أشرف  على  والسالم  والصالة  هلل،  والحمد  هللا،  بسم 
وبعد. وااله،  ومن  وصحبه  آله  وعلى  محمد  ونبينا  سيدنا  هللا 

البحث  عمادة  في  القيادة  كوكبة  إلى   
ً
مؤخرا بانضمامي  سعدت  فقد 

اإلدارة  وتولي  العلمية،  للكرا�سي  العلمي  البحث  لعمادة  وكيال  العلمي 
بتواصله  تميز  واملعرفة،  العلم  صروح  من  صرح  على  واإلشراف 
.

ً
علمية  

ً
خدمة املجتمع  خدمة  إلى  وهدف  املجتمع  مع  واتصاله 

نشأت الكرا�سي العلمية رافدا علميا وبحثيا يخدم املجتمع، ويمد جسور 
التواصل بين الجامعة واملجتمع، ويخرج الجامعة من حدود أسوارها 
إلى آفاق علمية أرحب، تسهم في حل مشكالت مجتمعية وطبية وإنسانية.

وستستمر  العلمية،  الكرا�سي  من  ثمانية  مع  البداية  كانت 
علمية،  ألسس   

ً
وفقا منها،  املزيد  إلنشاء  املسيرة  هللا  شاء  إن 

واملجتمع.  للجامعة  الفائدة  تحقيق  خاللها  من  نضمن 
البحث  عمادة  منظومة  ظل  في  العلمية  الكرا�سي  وكالة  تسعى  كما 
للسادة  واملالية  اإلدارية  اإلجراءات  كافة  وتسهيل  تيسير  إلى  العلمي 
األهداف  تحقيق  في  واملساهمة  العلمية،  الكرا�سي  على  املشرفين 
الخطط  تحكيم  بينها  من  والتي  العلمي،  البحث  لعمادة  االستراتيجية 
إنجازات  لتقييم  ومؤشرات  معايير  ووضع  العلمية،  للكرا�سي  السنوية 
سنوية  نصف  دورية  تقارير  إعداد  على  واإلشراف  العلمية،  الكرا�سي 
ظهر مقدار ما تم إنجازه بكل شفافية ووضوح.

ُ
للكرا�سي العلمية كافة، ت

منسوبي  الزمالء  وإخواني  يوفقني  أن  القدير  العلي  اسأل 
مجيب. سميع  إنه  والعلماء  العلم  طلبة  خدمة  في  العمادة 
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اللجنة اإلشرافية للكرا�سي العلمية تعقد اجتماعها األول لهذا العام
1436/1/6هـ
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بجامعة  العلمية  الكرا�سي  على  اإلشراقية  اللجنة  عقدت 
هـ   1436-1435 الجامعي  للعام  األول  اجتماعها  القرى  أم 
العلمي،  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  برئاسة 
فيصل  الدكتور  العليم  البحث  عمادة  عميد  بحضور  و 
للدراسات  الجامعة  وكيل  ومساعد  العالف  أحمد  بن 
معهد  ووكيل  صديقي،  زكي  الدكتور  العلمي  والبحث  العليا 
األعمال  وتنفيذ  للتطوير  االستشارية  والدراسات  البحوث 
العلمية  الكرا�سي  ووكيل  األهدل،  الرحمن  عبد  الدكتور 
اللجنة  وعضو  بوقري،  مصطفى  بن  نداء  الدكتور  السابق 
بمكتب  وذلك  تلمساني،  الدكتورعبدالوهاب  اإلشرافية 
العزيزية. في  الجامعية  باملدينة  الجامعة  بمقر  الجامعة  وكيل 

العلمي  البحث  عمادة  عميد  االجتماع  خالل  واستعرض 
التي  »اإلنجازات  العالف  أحمد  بن  فيصل  الدكتور 
زياراتها  ونتائج  بالجامعة  العلمية  الكرا�سي  حققتها 
1433-1434هـ  لعام  السنوي  التقرير  وعرض  امليدانية، 
1434-1435هـ. للعام  مشابه  آخر  تقرير  إصدار   

ً
مقترحا

العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل  وأوضح 
ناقشت  اللجنة  »أن  الحربي  حمدان  بن  ثامر  الدكتور 
باملوافقة  وأوصت  االعمال،  جدول  على  املدرجة  املواضيع 
بن  مشعل  االمير  )كر�سي  باسم:  علمي  كر�سي  إنشاء  على 
يوقع  ن  أ  على  املجتمعية(  للمسؤولية  عبدالعزيز  بن  عبدهللا 
منصور  والشيخ  زقزوق  فايز  الشيخ  الداعمين:  مع  العقد 
ريال«. ماليين  ثالثة  إلى  تصل  تمويلية  بقيمة  أبورياش 

-1434 لعام  السنوي  بالتقرير  الحربي  الدكتور  وأشاد 
إشراف  تحت  العلمية  الكرا�سي  عن  خرج  الذي  1435هـ 

بجزيل   
ً
متقدما االستشارية،  والدراسات  البحوث  معهد 

بن  بكري  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  إلى  والعرفان  الشكر 
وكيل  وإلى  العلمي،  بالبحث  اهتمامه  على  عساس  معتوق 
كوشك  نبيل  الدكتور  املعرفي  واإلبداع  لألعمال  الجامعة 
كما  املاضية،  املدة  خالل  العلمية  بالكرا�سي  اهتمامه  على 
تقدم بالشكر إلى عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل 
العلمية. الكرا�سي  في  تحققت  التي  االنجازات  على  العالف 

الدكتور  العلمي  البحث  عمادة  عميد  قال  ذاته   الشأن  في 
التي  اإليداعات  إجمالي  إن    «  : العالف  أحمد  بن  فيصل 
2010حتى  عام  من  العلمية  الكرا�سي  حسابات  إلى  دخلت 
ريال،  الف  وثمانمئة   مليونا  وعشرين  أربعا  بلغت  2014م 
لثمانية كرا�سي علمية هي  : كر�سي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 
للقرآن الكريم، و كر�سي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات 
لتطوير  الفيصل  خالد  األمير  كر�سي  و  املكرمة،  مكة  تاريخ 
جميل  الشيخ  وكر�سي  املكرمة،  بمكة  العشوائية  املناطق 
وكر�سي   ، املستقيم   و  القولون  سرطان  و  ألمراض  خوقير 
كر�سي  و  البين،  ذات  إلصالح  يماني  عبده  محمد  الدكتور 
و  األعمال،  ريادة  و  لإلبداع  الدن  بن  عوض  محمد  املعلم 
ألمراض  الزايدي  سرور  الشيخ  أبناء  مشعل  و  يحيى  كر�سي 
اإلنسانية. للخدمات  البر  وكر�سي  الروماتيزم،  و  املفاصل 

الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  دعم  الدكتورالعالف  وثمن 
لألعمال  الجامعة  وكيل  وإشراف  واهتمامه،  عساس  بكري 
املاضية،  املدة  خالل  كوشك  نبيل  الدكتور  املعرفي  واإلبداع 
 املولى عز وجل التوفيق لوكيل الجامعة للدراسات العليا 

ً
سائال

املقبلة. املدة  خالل  الحربي  ثامر  الدكتور  العلمي  والبحث 
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شارك كر�سي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم 
بجامعة أم القرى في امللتقى التنسيقي لكرا�سي امللك عبد 
هللا للقرآن ، والذي أقيم بجامعة اإلمام محمد بن سعود 
ضمن  مصاحب  معرض  أقيم  وقــد   ، بالرياض  االسالمية 
الفعاليات ، شارك فيه كرا�سي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 
للقرآن الكريم في جامعة أم القرى والجامعة اإلسالمية، 
والــجــمــعــيــة الــخــيــريــة لــتــحــفــيــظ الــــقــــرآن الـــكـــريـــم بــمــنــطــقــة 
للعلوم واملعرفة، ومعهد  الرياض، ومكتبة األمير سلطان 
الجامعة. في  والسنة  القرآن  في  العلمي  اإلعجاز  دراســات 

وقــــد مــثــل املـــشـــاركـــيـــن مـــن كـــر�ســـي املـــلـــك عــبــد هللا لــلــقــرآن 
الـــــكـــــريـــــم بــــجــــامــــعــــة أم الـــــــقـــــــرى كـــــــل مـــــــــن: املـــــــشـــــــرف عـــلـــى 
الــكــر�ســي االســتــاذ الــدكــتــور يحي زمــزمــي ، والــدكــتــور سالم 

عبدهللا(. امللك  لكر�سي  االداري  الفريق  )عضو  الزهراني 
الــتــواصــل بين كــرا�ســي امللك  إلــى تعزيز  وقــد هــدف امللتقى 
عــــبــــدهللا بـــــن عــــبــــدالــــعــــزيــــز لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم فـــــي جـــامـــعـــات 
املجاالت  فــي  العمل  ,وتنسيق  السعودية  العربية  اململكة 
الــــقــــرآنــــيــــة بـــيـــن كـــــرا�ســـــي املــــلــــك عــــبــــدهللا لــــلــــقــــرآن الـــكـــريـــم 
,واالستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الكرا�سي 
الــــقــــرآنــــيــــة ,واســــــتــــــشــــــراف اآلفـــــــــاق املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة والـــســـبـــل 
الــــتــــطــــويــــريــــة لــــكــــرا�ســــي املــــلــــك عــــبــــدهللا لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم.

وتضمنت محاور امللتقى: التعريف بكرا�سي امللك عبدهللا 
التنسيق والتعاون  ,وآليات  الكريم  للقرآن  بن عبدالعزيز 
 , الــكــري  للقرآن  بــن عبدالعزيز  امللك عبدهللا  كــرا�ســي  بين 
ومعوقات التنسيق بين هذه الكرا�سي ، وطرق معالجتها.

كر�سي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى يشارك
 في امللتقى التنسيقي لكرا�سي امللك عبد هللا للقرآن بجامعة اإلمام

 1436/1/22هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  
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كـــرم وكــيــل جــامــعــة أم الــقــرى لــلــدراســات الــعــلــيــا والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي الــــدكــــتــــور ثــــامــــر بـــــن حــــــمــــــدان  الــــحــــربــــي الـــطـــالب 
األمير  امللكي  السمو  صاحب  كر�سي  مشاريع  في  املشاركين 
مكة  بمنطقة  العشوائية  املناطق  لتطوير  الفيصل  خالد 
املـــكـــرمـــة، بــالــتــعــاون مـــع قــســم الـــعـــمـــارة اإلســـالمـــيـــة بكلية 
غلمان  حمزة  الدكتور  الكلية  عميد  بحضور   ، الهندسة 
واملشرف العام على الكر�سي الدكتور أمجد مغربي ورئيس 
الــدكــتــور جميل السلفي وذلــك  الــعــمــارة اإلســالمــيــة  قسم 
العابدية. في  الجامعية  باملدينة  القسم  احتفاالت  بقاعة 

وبـــيـــن املـــشـــرف عــلــى الـــكـــر�ســـي الـــدكـــتـــور أمـــجـــد مــغــربــي أن 
الــــطــــالب املـــشـــاركـــيـــن فــــي املــــشــــاريــــع الـــتـــطـــويـــريـــة لــلــمــنــاطــق 

من  منطقة  كــل  بــدراســة  قــامــوا  املكرمة  بمكة  العشوائية 
الناحية  من  الراهن  والوضع  السكانية  التركيبة  الناحية 
العمرانية واالجتماعية واالقتصادية ألحياء أم الجود بحي 
السالمة، ومنطقة الزاهر بحي البيبان، ومنطقة التيسير، 
ومـــنـــطـــقـــة الــــــزهــــــراء، حـــيـــث تــــم وضـــــع اقــــتــــراحــــات وحـــلـــول 
إعــــادة تــخــطــيــط تــلــك املــنــاطــق ، ودراســـــة أثـــر إزالــــة بعض 
تــلــك املــنــاطــق عــلــى الــنــمــو الــعــمــرانــي ملنطقة مــكــة املــكــرمــة.

حــيــث اطــلــع وكــيــل الــجــامــعــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي الــــدكــــتــــور ثـــامـــر الـــحـــربـــي وعـــمـــيـــد الـــكـــلـــيـــة ووكـــــالء 
الـــــكـــــلـــــيـــــة ورئــــــــيــــــــس الـــــقـــــســـــم عـــــلـــــى املــــــــعــــــــرض املـــــصـــــاحـــــب 
لـــــلـــــحـــــفـــــل عــــــــــن املــــــــــشــــــــــروعــــــــــات الـــــــطـــــــالبـــــــيـــــــة املــــــــشــــــــاركــــــــة.

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يكرم الطالب املشاركين
 في املشاريع البحثية لكر�سي األمير خالد الفيصل للعشوائيات

 1436/3/9هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  
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لــــكــــر�ســــي  االســـــتـــــشـــــاريـــــة  لـــلـــجـــنـــة  األول  االجــــــتــــــمــــــاع  عــــقــــد 
لــــــــإلبــــــــداع وريــــــــــــــــادة األعــــــمــــــال  بـــــــن الدن  مــــحــــمــــد  املـــــعـــــلـــــم 
وذلــــــك لـــعـــرض أعــــمــــال الـــكـــر�ســـي ومـــنـــجـــزاتـــه والـــتـــحـــديـــات 
 .

ً
الـــــتـــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا، ومــــــــا يــــطــــمــــح إلــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــه مـــســـتـــقـــبـــال

كـــــان الـــلـــقـــاء بـــحـــضـــور األمــــيــــن الــــعــــام ملـــركـــز املـــعـــلـــم مــحــمــد 
والــــرئــــيــــس  عــــثــــمــــان  زاهــــــــر  د.  والـــتـــعـــلـــيـــم  لـــلـــعـــلـــم  بـــــن الدن 
مـــــن رواد  لـــلـــمـــركـــز د. طــــــــارق حــــمــــدي وعــــــــدد  الـــتـــنـــفـــيـــذي 
األعـــــــــمـــــــــال أعــــــــضــــــــاء الـــــهـــــيـــــئـــــة االســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة لـــــلـــــكـــــر�ســـــي.

واإلبــداع  لألعمال  الــقــرى  أم  جامعة  وكيل  اللقاء  وافتتح 
حيث  االستشارية  اللجنة  رئيس  كوشك  نبيل  د.  املعرفي 
أعـــرب عــن شــكــره لــلــحــضــور واقــتــطــاعــهــم جـــزء مــن وقتهم 
الــثــمــيــن ، واملــشــاركــة فــي الــلــجــنــة االســتــشــاريــة وتــحــدث عن 
قــصــة تــأســيــس الــكــر�ســي وآلــيــة عــمــلــه املــخــتــلــفــة عــن بقية 
الــــكــــرا�ســــي الـــعـــلـــمـــيـــة الــــســــائــــدة وتــــركــــيــــزه عـــلـــى دعـــــم أفـــكـــار 
الــشــبــاب اإلبــداعــيــة لــلــخــروج بــشــركــات نــاشــئــة مبنية على 
 إلــــى أن الـــهـــدف مـــن الــلــقــاء 

ً
اخـــتـــراعـــات وابــــتــــكــــارات، الفـــتـــا

: الــتــعــريــف بــمــنــجــزات الـــكـــر�ســـي ومـــخـــرجـــاتـــه خــــالل املـــدة 
الــســابــقــة ، واالســـتـــفـــادة مـــن الــنــقــد الـــبـــنـــاء ، إضـــافـــة إلــى 
اللجنة االستشارية  األفــكــار واملــقــتــرحــات مــن قبل أعــضــاء 
مــــن أجـــــل االرتـــــقـــــاء بـــالـــكـــر�ســـي ومـــــا يـــقـــدمـــه مــــن خـــدمـــات.

بــــــدأ بــــعــــد ذلــــــك الــــتــــعــــريــــف الــــشــــامــــل ملـــنـــظـــومـــة األعــــمــــال 
واإلبداع املعرفي بجامعة أم القرى ودور الكر�سي املهم في 
هذه املنظومة ، قدمه د. فواز سعد عميد معهد اإلبداع 
وريـــــــادة األعــــمــــال واملــــشــــرف عـــلـــى الـــكـــر�ســـي ، و د. أســـامـــة 
لــشــركــة وادي مــكــة للتقنية. الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الــعــمــري 

وأكــــد د. فــــواز عــلــى دعــــم مــعــالــي مـــديـــر الــجــامــعــة د. بــكــري 
عــــســــاس بــــنــــاء مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة ، وتــــأســــيــــس الـــعـــديـــد 
ومــــنــــهــــا:  األعــــــــمــــــــال  ورواد  لــــلــــمــــبــــتــــكــــريــــن  الــــــخــــــدمــــــات  مـــــــن 
مــعــهــد اإلبــــــــداع وريــــــــادة األعـــــمـــــال، مــكــتــب إدارة املــلــكــيــة 
لــلــتــقــنــيــة، مــــراكــــز االبـــتـــكـــار  الـــفـــكـــريـــة، شـــركـــة وادي مـــكـــة 
الـــتـــقـــنـــي، مــــســــرع األعــــــمــــــال، الــــبــــرامــــج الـــصـــيـــفـــيـــة، كـــر�ســـي 
لـــــــإلبـــــــداع وريــــــــــــــادة األعـــــــمـــــــال. بـــــــن الدن  مــــحــــمــــد  املـــــعـــــلـــــم 

وأعـــــلـــــن  ســــعــــادتــــه  بــــــأن الــــكــــر�ســــي ســــاهــــم مـــنـــذ تــأســيــســه  
قــــبــــل أقــــــــل مــــــن عــــــــام فــــــي إخــــــــــــراج تــــســــع شــــــركــــــات نـــاشـــئـــة 
مـــــن خـــريـــجـــي مــــســــرع األعــــــمــــــال إلــــــى الــــــســــــوق، كـــمـــا تـــطـــرق 
لــــــعــــــدد مـــــــن الـــــصـــــعـــــوبـــــات والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــــتــــــي تــــواجــــهــــهــــا 
املــــــنــــــظــــــومــــــة بـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام والــــــــكــــــــر�ســــــــي بـــــشـــــكـــــل خــــــــاص.

ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــه شـــــكـــــر د. زاهــــــــــــر عـــــثـــــمـــــان األمــــــــيــــــــن الـــــعـــــام 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم  لـــــلـــــعـــــلـــــم  الدن  بـــــــــن  مـــــحـــــمـــــد  املــــــعــــــلــــــم  ملــــــــركــــــــز 
مــــــــنــــــــســــــــوبــــــــي الـــــــــــوكـــــــــــالـــــــــــة عـــــــــلـــــــــى الــــــــــجــــــــــهــــــــــود املــــــــــبــــــــــذولــــــــــة.

ــــــتــــــح املـــــــجـــــــال لــــلــــجــــمــــيــــع لــــلــــمــــشــــاركــــة بـــــرأيـــــه 
ُ
بـــــعـــــد ذلـــــــــك ف

عـــــمـــــا عــــــــــرض والـــــــحـــــــلـــــــول الــــــتــــــي يـــــمـــــكـــــن اعــــــتــــــمــــــادهــــــا مـــن 
أجـــــــــل دعـــــــــم الــــــكــــــر�ســــــي ، وتــــــطــــــويــــــر عــــمــــلــــه ومـــــخـــــرجـــــاتـــــه.

الـــــلـــــجـــــنـــــة االســـــــتـــــــشـــــــاريـــــــة ضـــمـــت  أن  بــــــالــــــذكــــــر  الــــــجــــــديــــــر 
املــــتــــمــــيــــزيــــن. األعــــــــمــــــــال  رواد  مـــــــن   

ً
عــــــــــــددا عــــضــــويــــتــــهــــا  فـــــــي 

ووجه الدكتور فواز سعد في ختام اللقاء شكره للجميع على 
تلبية الدعوة ، و ملجموعة بن الدن السعودية على الدعم 
فــي تحقيق رؤيــة  يــســاهــم  تــقــدمــه للجامعة ، والـــذي  الـــذي 
اململكة في التحول ملجتمع واقتصاد مبنيين على املعرفة.

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  

اللجنة االستشارية لكر�سي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال تعقد 
اجتماعها األول 

1436/4/12هـ
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يعتزم كر�سي األمير خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية 
بجامعة أم القرى تنظيم »املؤتمر الدولي األول لتطوير املناطق 
الــعــشــوائــيــة  بــمــكــة املــكــرمــة« خــــالل   الـــعـــام الـــقـــادم 1437هـــــ

أعــلــن ذلــك مــعــالــي مــديــر جــامــعــة أم الــقــرى الــدكــتــور بــكــري بن 
مــعــتــوق عـــســـاس خــــالل لــقــائــه املـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الــكــر�ســي 
الدكتور أمجد بن عبد الرحمن مغربي ، ورئيس قسم العمارة 
اإلســـالمـــيـــة بــكــلــيــة الــهــنــدســة والـــعـــمـــارة اإلســـالمـــيـــة بــالــجــامــعــة 
املهندس جميل السلفي ، وأعضاء فريق عمل الكر�سي اليوم 
 معاليه أن هذا 

ً
بالعابدية، مؤكدا باملدينة الجامعية  بمكتبه 

املؤتمر يأتي في إطار رؤية راعي الكر�سي صاحب السمو امللكي 
األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين 
الحرص  مــن   

ً
وانــطــالقــا  ، املكرمة  مكة  منطقة  أمير  الشريفين 

 
ً
واالهتمام الذي يوليه سموه الكريم – حفظه هللا – وتماشيا

مع األهداف الرئيسة التي وضع من أجلها هذا الكر�سي ليكون 
التطبيقية  العلمية  االستراتيجية  لصياغة  التفعيلية  األداة 
للتعامل مع كافة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والعمرانية 
مكة  بمنطقة  العشوائية  املــنــاطــق  بتنمية  املتعلقة  واألمــنــيــة 
 وتـــطـــويـــرهـــا.

ً
 وعـــاملـــيـــا

ً
املـــكـــرمـــة واملـــنـــاطـــق الـــعـــشـــوائـــيـــة مـــحـــلـــيـــا

وتطرق معالي مدير جامعة أم القرى إلى أن املؤتمر سيخصص 
 إللــــقــــاء الــــضــــوء عـــلـــى مــــشــــروع خــــــادم الــحــرمــيــن 

ً
 مـــهـــمـــا

ً
جـــانـــبـــا

الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز - رحمه هللا -إلعمار مكة 

، وإبــراز جهود مستشاره  العشوائية  املناطق  املكرمة وتطوير 
أمـــيـــر مــنــطــقــة مـــكـــة املـــكـــرمـــة األمـــيـــر خـــالـــد الــفــيــصــل فـــي تــنــمــيــة 
، وصياغة حلول غير  العشوائية وتطويرها  واملناطق  األحياء 
األول. العالم  مصاف  فــي  املقدسة  العاصمة  لجعل  تقليدية 

وحــــــــــث مـــــعـــــالـــــي الـــــــدكـــــــتـــــــور بــــــكــــــري عــــــســــــاس أعــــــــضــــــــاء فــــريــــق 
الــــكــــر�ســــي عـــلـــى بــــــذل املـــــزيـــــد مـــــن الـــجـــهـــد والــــعــــمــــل ، وإجــــــــراء 
املــــــزيــــــد مــــــن الـــــــــدراســـــــــات والــــــبــــــرامــــــج الـــتـــحـــلـــيـــلـــيـــة لـــلـــمـــنـــاطـــق 
الــعــشــوائــيــة بمنطقة مــكــة املــكــرمــة مــن الــنــاحــيــة االقــتــصــاديــة 
 عـــلـــى األعـــــمـــــال الــــتــــي قـــدمـــهـــا الـــكـــر�ســـي 

ً
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــثـــنـــيـــا

العشوائية. املناطق  تطوير  مجاالت  في  املاضية  الفترة  خالل 

وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور مـــغـــربـــي أن املــــؤتــــمــــر ســيــتــضــمــن الـــعـــديـــد 
مــن الــفــعــالــيــات والــجــلــســات الــعــلــمــيــة إلـــى جــانــب املــحــاضــرات  
الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا خـــبـــراء دولـــيـــون فـــي مـــجـــال عـــمـــران املــنــاطــق 
العشوائية ، وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية بين الدول، 
 إلـــى أنـــه ســيــتــم دعـــوة الــجــهــات ذات الــعــالقــة بمختلف 

ً
مــشــيــرا

دول الـــعـــالـــم مـــمـــن لـــديـــهـــا تــــجــــارب نـــاجـــحـــة فــــي هـــــذا الـــجـــانـــب، 
عــــالوة عــلــى إقـــامـــة ورش عــمــل ملــنــاقــشــة مـــشـــروعـــات واقــعــيــة 
املؤتمر  سيتخلل  كما  املــكــرمــة،  مكة  مدينة  فــي  للتنفيذ  قابلة 
صورة  أفضل  لعرض  التصوير  بفن  تختص  للطلبة  مسابقة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة أو اســكــتــش تــعــبــيــري عـــن الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة فــي 
لعرض  والشركات  املكاتب  معرض  كذلك   ، املــطــورة  املناطق 
العشوائية. املناطق  بتطوير  املرتبطة  واملنتجات  املشروعات 

كر�سي األمير خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية بأم القرى 
ينظم املؤتمر الدولي األول لتطوير املناطق العشوائية بمكة املكرمة العام القادم

1436/4/26هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  
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مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

الهيئة االستشارية لكر�سي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدارسات
 تاريخ مكة املكرمة بجامعة أم القرى تقرر استمرارية دعم الكر�سي 

1436/5/5هـ

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  
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مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

أقــــرت الــهــيــئــة االســتــشــاريــة لــكــر�ســي املــلــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز لــــدراســــات تـــاريـــخ مــكــة املـــكـــرمـــة بــجــامــعــة أم الــقــرى 
اســـتـــمـــراريـــة دعـــــم الــــكــــر�ســــي، وتـــمـــويـــل فــعــالــيــاتــه الــثــقــافــيــة 
ومـــشـــاريـــعـــه الـــبـــحـــثـــيـــة، إلبـــــــراز دوره املــــنــــوط بـــخـــدمـــة تـــاريـــخ 
مـــكـــة املـــكـــرمـــة وإبــــــــــرازه، ودعــــــم الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، وتــعــمــيــق 
الهتمام   

ً
وتثمينا مكة،  تاريخ  بأهمية   

ً
إيمانا التاريخي  الفكر 

راعـــي الــكــر�ســي خـــادم الــحــرمــيــن الشريفين املــلــك ســلــمــان بن 
عــبــد الــعــزيــز -حــفــظــه هللا -بــالــتــاريــخ واملــؤرخــيــن والــبــاحــثــيــن، 
وعـــــنـــــايـــــة حــــكــــومــــتــــنــــا الــــــرشــــــيــــــدة بــــالــــحــــرمــــيــــن الــــشــــريــــفــــيــــن.

جاء ذلك خالل االجتماع الحادي عشر للهيئة االستشارية 
تــاريــخ مكة  لــدراســات  العزيز  بــن عبد  امللك سلمان  لكر�سي 
املكرمة برئاسة معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري 
بن معتوق عساس، وحضور أعضاء الهيئة معالي املستشار 
فــي الــديــوان امللكي الــدكــتــور فهد الــســمــاري، ووكــيــل جامعة 
أم القرى لألعمال واإلبداع املعرفي الدكتور نبيل كوشك، 
وعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الدكتور غازي 
الــعــتــيــبــي، وعــمــيــد عــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي الــدكــتــور فيصل 
الــعــالف واملــشــرف الــعــام على كــر�ســي املــلــك سلمان بــن عبد 
العزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة أمين الهيئة الدكتور عبد 
هللا الشريف، وذلك بمكتب معالي مدير الجامعة بالعابدية.

وفـــي بــدايــة االجــتــمــاع رحـــب مــعــالــي مــديــر الــجــامــعــة الــدكــتــور 
بـــكـــري بــــن مـــعـــتـــوق عـــســـاس بـــأعـــضـــاء الـــهـــيـــئـــة االســـتـــشـــاريـــة 
 أن كـــر�ســـي املــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 

ً
لــلــكــر�ســي، مـــؤكـــدا

لدراسات تاريخ مكة املكرمة في جامعة أم القرى له إسهام 
فاعل في إثراء الجانب العلمي لدراسات تاريخ مكة املكرمة.

فـــــي الـــــشـــــأن ذاتــــــــه ثــــمــــن مــــعــــالــــي مـــســـتـــشـــار خــــــــادم الـــحـــرمـــيـــن 

الــشــريــفــيــن األمــيــن الــعــام لــــدارة املــلــك عــبــدالــعــزيــز الــدكــتــور 
يلقاه كر�سي امللك  الــذي  فهد بن عبد هللا السماري الدعم 
لدن  املكرمة من  تاريخ مكة  لدراسة  بن عبدالعزيز  سلمان 
التي  الــبــدايــة  منذ  الــكــر�ســي  راعــي  الشريفين  الحرمين  خــادم 
انطلق منها الكر�سي ، وتوقيع اتفاق الكر�سي بين جامعة أم 
القرى ودارة امللك عبدالعزيز،  وهي الــدارة التي تساعد في 
السعودية   العربية  اململكة  أنحاء  في  التاريخي  العمل  تعزيز 
 إلــــــــى أن الــــــهــــــدف مــــــــن  احــــتــــضــــان 

ً
وتـــــســـــاهـــــم فـــــيـــــه، مـــــشـــــيـــــرا

الـــجـــامـــعـــة لـــلـــكـــر�ســـي: تــحــقــيــق الـــتـــنـــوع فــــي اإلنــــتــــاج الــعــلــمــي، 

ولـــــوحـــــظ ذلــــــك مـــــن خــــــالل إصــــــــدار الــــعــــديــــد مـــــن املـــؤلـــفـــات 
الــــتــــي نـــــشـــــرت، وكـــــذلـــــك الــــتــــي هـــــي قــــيــــد الــــنــــشــــر وهـــــــو إنــــتــــاج 
  أن الـــكـــر�ســـي قــــدم بــــرامــــج لــتــوعــيــة 

ً
يــتــســم بـــالـــتـــنـــوع، مـــبـــيـــنـــا

املــجــتــمــع عـــن الـــتـــاريـــخ وأهــمــيــتــه بـــاإلضـــافـــة إلـــى أن الــكــر�ســي 
يـــــقـــــوم عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مـــــع الــــشــــبــــاب والــــــطــــــالب ســــــــواء فــي 
الــــــدارســــــات  أو  الـــجـــامـــعـــيـــيـــن  الـــطـــلـــبـــة  أو  الـــــعـــــام  الـــتـــعـــلـــيـــم 
الــعــلــيــا فـــي تــوثــيــق الــصــلــة بــيــنــهــم وبـــيـــن تـــاريـــخ مــكــة املــكــرمــة.

وأضــــاف الــشــريــف أنـــه تــم الــنــظــر فــي مــشــروع حــمــلــة الــتــاريــخ 
 
ً
 وخـــارجـــيـــا

ً
هــــويــــة، وآلــــيــــة نـــشـــر إصــــــــدارات الـــكـــر�ســـي داخـــلـــيـــا

 أن الـــكـــر�ســـي 
ً
واملــــشــــاركــــة بـــهـــا فــــي املــــعــــارض الــــدولــــيــــة، مــبــيــنــا

الــجــوانــب التاريخية  فــي   
ً
 عــلــمــيــا

ً
بــحــثــا أنــجــزأكــثــر مــن خمسين 

والـــحـــضـــاريـــة ملــكــة املـــكـــرمـــة عــبــر الـــعـــصـــور، ونـــظـــرت الــهــيــئــة 
فـــي مـــشـــاريـــع املــســتــقــبــلــيــة الـــتـــي يــعــتــزم الـــكـــر�ســـي الـــقـــيـــام بــهــا، 
وقـــد تـــرك الــنــظــر فــيــهــا للجنة الــعــلــمــيــة املــفــوضــة مــن الهيئة 
بعدة  الكر�سي  إصـــدارات  نشر  آلية  ومناقشة  االستشارية، 
تاريخ مكة. الدولية إلبــراز  املحافل  في  بها  لغات، واملشاركة 
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شــــــارك كــــر�ســــي الـــــزايـــــدي بـــثـــالثـــة أبــــحــــاث فــــي املـــؤتـــمـــر الـــثـــالـــث 
لـــــالخـــــتـــــالفـــــات فــــــي طــــــب األمـــــــــــــراض الــــرومــــاتــــيــــزمــــيــــة وأمـــــــــراض 
 فــــي مـــديـــنـــة ســوريــنــتــو 

ً
املـــنـــاعـــة الــــذاتــــيــــة والـــــــذي عـــقـــد مــــؤخــــرا

اإليــطــالــيــة، وشـــارك فــي هــذا املــؤتــمــر أكــثــر مــن ثمانمئة وثالثين 
عـــاملـــا وبـــاحـــثـــا مـــن مـــن ثــمــانــيــة وســبــعــيــن دولـــــة حــــول الـــعـــالـــم.

الباطنة  قسم  في  املعيدة  الحربي  ليلى  الدكتورة  قدمت  وقــد 
فــي كــلــيــة الــطــب بــجــامــعــة أم الــقــرى )تــخــصــص دقــيــق: أمـــراض 
روماتيزمية( إحدى هذه األوراق العلمية، والتي تمثل دراسة 
اســـتـــقـــصـــائـــيـــة لــجــمــيــع مــــا نـــشـــر عــــن مـــــرض الـــتـــهـــاب املـــفـــاصـــل 
الروماتيزمي في اململكة العربية السعودية  ، ونظرة استشرافية 
لسبل تحسين رعاية هوالء املر�سى، وقد أفاد سعادة الدكتور 
فــي كلية الطب واملــشــرف على  هاني املعلم - األســتــاذ املــشــارك 
كـــر�ســـي الــــزايــــدي أن إحـــــدى الــبــحــثــيــن اآلخــــريــــن درس مــعــانــاة 
مــريــض الــرومــاتــيــزم حــتــى يــصــل إلـــى التشخيص الــصــحــيــح، إذ 
أوضحت الدراسةالتي كان الباحث الرئيس فيها الدكتور وليد 
عبدالسالم  الدكتور  وبمشاركة  حراء  مستشفى  مدير  حسين 
، األســتــاذ املــشــارك 

ً
نــورولــي - مــديــر الــشــؤون الــصــحــيــة ســابــقــا

الباحثين على مستوى اململكة. بكلية الطب - وعدد آخر من 
 

وأوضحت الدراسة أن مايقرب من 70% من املر�سى املصابين 
بــالــتــهــاب املــفــاصــل الــرومــاتــيــزمــيــة يـــرون جــراحــي الــعــظــام   أول 
بأن   

ً
علما املفاصل،  بــآالم  يشعرون  حين  إليه  يلجأون  طبيب 

جراحة العظام ال عالقة لها بتشخيص األمراض الروماتيزمية 
املناعية وعالجها، ألن هــذه األمــراض ال تنشأ من حــوادث وال 

من إصابات رياضية، وإنما هي أمراض تنشأ من اضطرابات في 
 أن معدل التأخر 

ً
الجهاز املناعي، وقد أوضحت الدراسة أيضا

 ،
ً
في تشخيص التهاب املفاصل الروماتيزمية يبلغ   ثالثين شهرا

 على هذه الفئة الغالية من 
ً
وهي نسبة عالية وال شك تؤثر سلبا

مرضانا. أما الدراسة الثالثة فهي تشير إلى أهمية أن يضيف 
 في تقييم استجابة مريض التهاب 

ً
 مهما

ً
أطباء الروماتيزم عامال

العمل  على  الــقــدرة  وهــو  أال  ويوثقوه،  الروماتيزمية  املفاصل 
 إلــــى جــنــب مـــع الــعــوامــل 

ً
واإلنــــتــــاج واملـــواظـــبـــة فـــي الــعــمــل جــنــبــا

املـــوثـــقـــة األخـــــــرى فــــي أدبـــــيـــــات طــــب األمــــــــراض الـــرومـــاتـــيـــزمـــيـــة.

الـــــــــزايـــــــــدي ســــيــــعــــقــــد مــــؤتــــمــــره  بــــــالــــــذكــــــر أن كـــــــر�ســـــــي  وجـــــــديـــــــر 
الــــــــــثــــــــــانــــــــــي عــــــــــــن املـــــــــــمـــــــــــارســـــــــــة الــــــــطــــــــبــــــــيــــــــة الــــــــرومــــــــاتــــــــيــــــــزمــــــــيــــــــة
)Rheumatology Practice Symposium - RPS(

فــي مــديــنــة أبـــو ظــبــي فــي دولـــة اإلمــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة وذلــك 
بـــعـــد دعــــــوة مــــن كــلــيــفــالنــد كــلــيــنــيــك - مـــديـــنـــة الـــشـــيـــخ خــلــيــفــة 
الطبية  وتنسيق معها ، وكذلك  التنسيق الكامل مع جمعية 
األمراض الروماتيزمية اإلماراتية من  تاريخ 3-4 إبريل2015م 
فــــي فــــنــــدق االتـــــحـــــاد، وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة وبــــنــــاء عـــلـــى تـــوجـــيـــهـــات 
داعـــمـــي الـــكـــر�ســـي ودعـــــم مــعــالــي مـــديـــر الــجــامــعــة املـــبـــاشـــر فــإن 
أطــبــاء امــتــيــاز كــلــيــة الــطــب - جــامــعــة أم الــقــرى وكــذلــك طلبة  
الــكــلــيــة  وطــالــبــاتــهــا، ســيــكــونــون معفيين مــن رســـوم التسجيل 
باألمراض  الوعي  لنشر  الكر�سي   من 

ً
، وذلــك دعما املؤتمر   في 

الــــرومــــاتــــيــــزمــــيــــة عـــنـــد األطــــــبــــــاء حـــديـــثـــي الــــتــــخــــرج، وســيــحــظــى 
أربــعــة طــالب طــب بتغطية كــامــلــة لــرســوم الــحــضــور والــســفــر.

كر�سي الزايدي يشارك في مؤتمر االختالفات في طب األمراض الروماتيزمية واملناعة 

الذاتية املنعقد في مدينة سورينتو اإليطالية 1436/5/28هـ
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مدير جامعة أم القرى يرعى حفل تدشين املجموعة األولى 
من إصدارات كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة

1436/7/22هـ
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معتوق  بن  بكري  الدكتور  القرى  أم  جامعة  مدير  معالي  رعــى 
عـــســـاس، بــحــضــور مــعــالــي املــســتــشــار بـــالـــديـــوان املــلــكــي األمــيــن 
العام لدارة امللك عبد العزيز املكلف الدكتور فهد بن عبد هللا 
السماري وعدد من املختصين واملثقفين املعنيين بتاريخ مكة 
وحــضــارتــهــا  ، حفل تدشين املجموعة األولـــى مــن اإلصـــدارات 
البحثية لكر�سي امللك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ 
مــكــة املــكــرمــة بــجــامــعــة أم الــقــرى الــبــالــغ عــددهــا تــســعــة كتب 
تناولت الجوانب االجتماعية واألدبية واملالية ومناهج البحث 
واألوقــــــاف والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــة واملـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة، بــقــاعــة 
املــلــك عــبــد الــعــزيــز الــتــاريــخــيــة بــاملــديــنــة الــجــامــعــيــة بــالــعــابــديــة.

كلمة  الشريف  هللا  عبد  الدكتور  الكر�سي  على  املشرف  ألقى 
رحب فيها بالحضور، وشكرهم على مشاركتهم في حفل تدشين 
 
ً
املــجــمــوعــة األولـــــى مـــن اإلصـــــــدارات الــبــحــثــيــة لــلــكــر�ســي، الفــتــا

 كلها 
ً
 علميا

ً
النظر إلى أن الكر�سي أنجز أكثر من خمسين بحثا

قيد النشر، إلى جانب عدد من الدراسات البحثية التي الزال 
 
ً
الــبــاحــثــون والــبــاحــثــات يــعــكــفــون عــلــيــهــا، وســـتـــرى الـــنـــور قــريــبــا

الــدراســات الجوانب املختلفة  إن شــاء هللا، وقــد شملت تلك 
واملالية  واإلداريــة  والعلمية  واألمنية  واالجتماعية  السياسية 
وغيرها. الجغرافية  والــظــواهــر  التاريخية  واملــعــالــم  واألنــظــمــة 

عــــقــــب ذلــــــك ألــــقــــى مــــعــــالــــي مــــديــــر الــــجــــامــــعــــة الــــدكــــتــــور بـــكـــري 
بــــــن مـــــعـــــتـــــوق كــــلــــمــــة بـــــيـــــن مــــعــــالــــيــــه خـــــاللـــــهـــــا أنــــــــه مــــــع اتـــــســـــاِع 
األفــــــق املـــعـــرفـــي لــلــمــلــك ســـلـــمـــان حـــفـــظـــه هللا، إال أنـــــه شــديــد 
االخــتــصــاص بــالــتــاريــخ، والســيــمــا تـــاريـــخ هـــذه الـــبـــالد املــبــاركــة، 
فــهــو مــؤ رخ األســـرة املــالــكــة، ومــؤســس دارة املــلــك عــبــد العزيز 
املـــعـــنـــيـــة بـــتـــوثـــيـــق تـــــاريـــــخ هــــــذه الـــــبـــــالد مــــنــــذ تـــأســـيـــســـهـــا، وهــــو 
كـــذلـــك الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــجــمــعــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــســـعـــوديـــة.

وقد سعدت جامعة أم القرى قبل نحو ست سنوات بمحاضرة 

قــيــمــة ألــقــاهــا – حــفــظــه هللا – عــن تــاريــخ املــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
طــــروحــــة( تــاريــخــيــة نــمــوذجــيــة مــوثــقــة جمعت 

ُ
قـــدم خــاللــهــا )أ

الرواية الشفوية. إلى  البحثية  القراءة  إلى  الخبرة الشخصية 
وأوضــــــــــح مـــعـــالـــيـــه أن مــــمــــا يــــعــــزز مــــكــــانــــة هـــــــذا الـــــكـــــر�ســـــي أنــــه 
يــــخــــتــــص بـــــتـــــاريـــــخ أشـــــــــرف بــــقــــعــــة عــــلــــى هـــــــذه الــــبــــســــيــــطــــة، إلــــى 
جـــانـــب كـــونـــه ثـــمـــرة تــــعــــاون عـــلـــمـــي بـــيـــن مــؤســســتــيــن عــلــمــيــتــيــن 
عــبــد  املـــــلـــــك  ودارة  الـــــــقـــــــرى،  أم  جــــامــــعــــة  هـــــمـــــا:  عــــريــــقــــتــــيــــن، 
الــــعــــزيــــز بـــــإشـــــراف مـــعـــالـــي األمـــــيـــــن الـــــعـــــام لـــــلـــــدارة واملـــســـتـــشـــار 
بـــــالـــــديـــــوان املــــلــــكــــي الـــــدكـــــتـــــور فــــهــــد بـــــن عــــبــــد هللا الــــســــمــــاري.

ثــــــــــم شـــــــكـــــــر مــــــعــــــالــــــيــــــه الــــــقــــــائــــــمــــــيــــــن عـــــــلـــــــى الـــــــــكـــــــــر�ســـــــــي كــــــافــــــة 
عــــــلــــــى جـــــــهـــــــودهـــــــم فــــــــي تـــــنـــــظـــــيـــــِم هـــــــــــذه املــــــنــــــاســــــبــــــة، وعــــمــــلــــهــــم 
املـــــــســـــــتـــــــمـــــــر فـــــــــــي خـــــــــدمـــــــــة أنـــــــشـــــــطـــــــة الــــــــــكــــــــــر�ســــــــــي وبــــــــرامــــــــجــــــــه.

بــعــد ذلـــك قـــدم الــبــاحــثــون مــلــخــصــات لــبــحــوثــهــم فــي املــجــمــوعــة 
األولى من إصدارات الكر�سي؛ عقبها سلم معالي مدير الجامعة 
للباحثين،  والتقدير  الشكر  شهادات  عساس  بكري  الدكتور 
فيما سلمت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة 
منى بنت حميد السبيعي شهادات الشكر والتقدير للباحثات.

ثـــم كــــرم املـــشـــرف عــلــى الـــكـــر�ســـي الـــدكـــتـــور عــبــد هللا الــشــريــف 
 مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي كـــــان لـــهـــا دور فــــي دعـــــم مــســيــرة 

ً
عـــــــددا

أنــــشــــطــــة الـــــكـــــر�ســـــي وإصــــــــداراتــــــــه الـــبـــحـــثـــيـــة والــــعــــلــــمــــيــــة، كــمــا 
تــســلــم مــعــالــي مــديــر الــجــامــعــة الــدكــتــور بــكــري عــســاس ومــعــالــي 
املــســتــشــار فــي الـــديـــوان املــلــكــي األمــيــن الــعــام لــــدارة املــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز املـــكـــلـــف الــــدكــــتــــور فـــهـــد الــــســــمــــاري درعــــيــــن تـــذكـــاريـــيـــن 
الجامعية  الـــدراســـات  عــمــيــدة  فــيــمــا تسلمت  املــنــاســبــة،  بــهــذه 
 مـــن وكــيــلــة 

ً
 مــمــاثــال

ً
لــلــطــالــبــات الـــدكـــتـــورة مــنــى الــســبــيــعــي درعـــــا

رئيس قسم التاريخ الدكتورة حياة الرشيدي. واختتم الحفل 
بتوقيع الباحثين والباحثات على إصداراتهم وتقديمها هدايا 
لــلــحــضــورمــن الــبــاحــثــيــن واملــؤرخــيــن واملــهــتــمــيــن بــالــتــاريــخ املــكــي.
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جامعة أم القرى تنظم امللتقى القرآني الثالث ) هذا هدى (
 بالشراكة بين كلية الدعوة وأصول الدين 

وكر�سي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم
24-1436/7/25هـ
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نــظــمــت كــلــيــة الــدعــوة وأصــــول الــديــن بــجــامــعــة أم الــقــرى 
بـــالـــشـــراكـــة مــــع كــــر�ســــي املـــلـــك عـــبـــد هللا  بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
لــــلــــقــــرآن الــــكــــريــــم املــــلــــتــــقــــى الـــــقـــــرآنـــــي الــــثــــالــــث بــــعــــنــــوان:  
-24 املوافق  والخميس  األربعاء  يومي  هدى(  )هذا 

1436/7/25هـ بقاعة امللك عبد العزيز التاريخية باملدينة 
في  الكريم  القرآن  بمشاركة كرا�سي  بالعابدية  الجامعية 
جميع أنحاء اململكة واملراكز القرآنية والكرا�سي البحثية 
األمين. هللا  بلد  في  الكريم  القرآن  لخدمة  بالجامعة 

 
وأوضــــح مــعــالــي مــديــر جــامــعــة أم الــقــرى الــدكــتــور بــكــري 
بــــــن مــــعــــتــــوق عـــــســـــاس أن املــــلــــتــــقــــى يـــــهـــــدف إلــــــــى اإلثــــــــــراء 
املـــعـــرفـــي لـــلـــدراســـات الــقــرآنــيــة مـــن خــــالل طــــرح األبـــحـــاث 
الــــعــــلــــمــــيــــة وحـــــلـــــقـــــات الـــــنـــــقـــــاش والـــــــــــــــــدورات الــــتــــدريــــبــــيــــة 
وتـــــعـــــزيـــــز الــــــشــــــراكــــــة بــــيــــن املــــــؤســــــســــــات  الــــــقــــــرآنــــــيــــــة   فـــي 
تـــفـــعـــيـــل دور الــــطــــالب نــــشــــر هــــــدايــــــات الــــــقــــــرآن وكـــــذلـــــك 

الـــوافـــديـــن فـــي نــشــر هــــدايــــات الــــقــــرآن بــالــلــغــات املــتــعــددة 
، وبــيــن مــعــالــيــه أن جــامــعــة أم الــقــرى قــد حــظــيــت بشرف 
خـــــدمـــــة الـــــــقـــــــرآن فــــــي أقــــــــــدس مـــــكـــــان مــــــن خــــــــالل كـــلـــيـــاتـــهـــا 
الـــشـــرعـــيـــة وأقـــســـامـــهـــا الـــقـــرآنـــيـــة و كـــراســـيـــهـــا الــعــلــمــيــة، 

 للدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في املجال 
ً
وتفعيال

لخدمة  امللتقى  هذا  إقامة  تأتي  واملعرفي  والبحثي  العلمي 
 معاليه بــالــدعــم الــذي 

ً
الــقــرآن الــكــريــم وعــلــومــه ، مــنــوهــا

الرشيدة  قيادتنا  قبل  مــن  الــقــرى  أم  بــه  جامعة  حظيت 
الــدكــتــور  التعليم  – حفظها هللا – ومــتــابــعــة مــعــالــي وزيـــر 
عــــــزام  الـــدخـــيـــل  لـــالهـــتـــمـــام بـــالـــقـــرآن الـــكـــريـــم وعـــلـــومـــه.  

  
الدكتور  العلمي  البحث  عمادة  عميد  وألقى 
الكرا�سي  دور  إلى  فيها  أشار  كلمة  العالف  فيصل 
العمادة. عليها  تشرف  والتي  بالجامعة  العلمية 
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وقـــال عــمــيــد   كــلــيــة  الـــدعـــوة   وأصــــول   الــديــن الــدكــتــور 
مــــحــــمــــد  بـــــن أحـــــمـــــد الــــســــرحــــانــــي إن  املــــلــــتــــقــــى  صـــاحـــبـــه  
إقــــامــــة   الـــعـــديـــد  مـــن الــفــعــالــيــات ، مـــن ضــمــنــهــا  جــلــســات 
تــدريــبــيــة  نــقــاش وورش عــمــل ودورات  عــلــمــيــة وحــلــقــات 
ومــســابــقــة الــهــدايــات الــقــرآنــيــة ومــعــرض لــإلنــتــاج العلمي  

وأضاف الدكتور السرحاني أن امللتقى يناقش من خالل 
خدمة  في  العلمية  الكرا�سي  جهود  عن  العلمية  جلساته 
الدراسات القرآنية وتأصيل الهدايات القرآنية ومسابقة 
الهدايات القرآنية وحلقات النقاش وتناول الحديث عن 

الــهــدايــات القرآنية مــن خــالل علوم  اآلفــاق البحثية عــن 
فــي نشر  العلمية  املــؤســســات  الـــقـــراءات والــتــفــســيــر ودور 
املــهــارات  القرآنية، وإقــامــة دورة تدريبية عــن  الــهــدايــات 
فــي الــبــحــث الــعــلــمــي ، ومــحــاضــرة علمية للشيخ  املــتــقــدمــة 
صــالــح املــغــامــ�ســي عـــن تــجــربــتــه فـــي فــهــم هـــدايـــات الـــقـــرآن.

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى حــــلــــقــــة نــــــقــــــاش تــــخــــصــــصــــيــــة عـــــــن مـــــشـــــروع 
تـــــأصـــــيـــــل الـــــــهـــــــدايـــــــات الـــــقـــــرآنـــــيـــــة )مــــــخــــــرجــــــات املــــرحــــلــــة 
األولــــــــــــى( ومـــــحـــــاضـــــرة عـــلـــمـــيـــة لــــلــــدكــــتــــور عــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الـــــــــشـــــــــهـــــــــري عـــــــــــن ســـــــبـــــــل تــــــحــــــبــــــيــــــب الــــــــــــقــــــــــــرآن لــــــلــــــنــــــاس.
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أكـــــــد مــــعــــالــــي مـــــديـــــر الــــجــــامــــعــــة الـــــدكـــــتـــــور بـــــكـــــري بـــــن مـــعـــتـــوق 

عـــــســـــاس الـــــــــــدور الـــــــبـــــــارز لــــلــــكــــرا�ســــي الـــعـــلـــمـــيـــة بـــالـــجـــامـــعـــات 

الــــــســــــعــــــوديــــــة، فـــــهـــــي تـــــعـــــد أحـــــــــد املــــــصــــــادراملــــــهــــــمــــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 

الـــبـــحـــثـــيـــة، وتـــســـهـــم مـــخـــرجـــاتـــهـــا فــــي إبـــــــراز دور تـــلـــك الـــكـــرا�ســـي 

الــعــلــمــيــة ودورهـــــــا مـــن خــــالل أبـــحـــاثـــهـــا الــعــلــمــيــة ومــخــرجــاتــهــا.

وبين معاليه أن الداعم للكر�سي يهمه تميز مخرجات الكر�سي، 

ومــــواصــــلــــة الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا بـــكـــل جــــديــــد حــــتــــى  يــــتــــواصــــل دعـــمـــه 

إنجازات كر�سي  للكر�سي، جاء ذلك خالل اطــالع معاليه على 

أبناء الشيخ الزايدي ألمراض املفاصل والروماتيزوم وتكريم 

بحضور  معاليه  بمكتب  االجتماعات  بقاعة  الكر�سي  شركاء 

وكــيــل الجامعة لــألعــمــال واإلبــــداع املــعــرفــي الــدكــتــور نبيل بن 

عــبــد الــقــادر كــوشــك وعــمــيــد عــمــادة الــبــحــث العلمي الــدكــتــور 

فيصل العالف وعميد معهد البحوث والدراسات االستشارية 

الدكتور على الشاعري واملشرف على كر�سي الزايدي الدكتور 

هــــانــــي املـــعـــلـــم ومــــنــــدوبــــي الــــشــــركــــات املــــشــــاركــــة مــــع الــــكــــر�ســــي.

 
ً
وقـــــدم املـــشـــرف عــلــى الـــكـــر�ســـي الـــدكـــتـــور هـــانـــي املــعــلــم عــرضــا

ةملـــا حــقــقــه الـــكـــر�ســـي مــــن إنـــــجـــــازات عــلــمــيــة وبــحــثــيــة 
ً
مـــتـــكـــامـــال

املاضية،  السنوات  األربــع  خالل  وإقليمية  محلية  ومشاركات 

إضــــافــــة إلــــــى عــــــدد مــــن ورش الـــعـــمـــل الــــتــــي أقــــامــــهــــا الـــكـــر�ســـي 

خــــــالل هــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، وعــــــــدد مـــــن األبــــــحــــــاث الــــتــــي شــــــــارك بــهــا 

والـــكـــتـــب الـــتـــي يـــعـــمـــل الــــكــــر�ســــي عـــلـــى إصــــــدارهــــــا، عــــــالوة عــلــى 

إنـــشـــاء الـــكـــر�ســـي وســـمـــا عــلــمــيــا عـــالمـــة لــلــكــر�ســي تــســتــخــدم فــي 

األبــحــاث والــــدورات املعنية بــأمــراض املــفــاصــل والــرومــاتــيــزم.

وقــــد عـــبـــر مـــعـــالـــي مـــديـــر الـــجـــامـــعـــة عــــن بـــالـــغ اعــــتــــزازه وتـــقـــديـــره 

لــتــمــيــز كـــر�ســـي الــــزايــــدي فـــي مــخــرجــاتــه وأبـــحـــاثـــه، وهـــــذه داللـــة 

التميز،  هــذا  على  عمل  بالكرسيالذي  العمل  فريق  تميز  على 

مــهــنــئــا أبـــنـــاء الــشــيــخ الــــزايــــدي عــلــى هــــذا الــتــمــيــز الـــــذي حــقــقــه 

 مـــعـــالـــيـــه بـــمـــا تــحــظــى 
ً
الــــكــــر�ســــي خــــــالل هــــــذه الــــفــــتــــرة، مــــنــــوهــــا

وحـــظـــيـــت بـــه جـــامـــعـــة أم الـــقـــرى مـــن دعــــم قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـــيـــدة 

واهــتــمــامــهــا – حــفــظــهــا هللا – ومــتــابــعــة مــعــالــي وزيـــــر الــتــعــلــيــم 

العلمي  والــبــحــث  بالباحثين  وعــنــايــتــه  الــدخــيــل  الــدكــتــورعــزام 

بـــالـــجـــامـــعـــة وتــســخــيــر كـــافـــة اإلمــــكــــانــــات لـــخـــدمـــة هـــــذا الـــوطـــن.
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تسلم صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز 
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة 
املــجــمــوعــة األولــــــى مـــن اإلصــــــــدارات الــبــحــثــيــة لـــكـــر�ســـي املــلــك 
املكرمة بجامعة  تاريخ مكة  سلمان بن عبدالعزيز لدراسات 
 ، وتــضــمــنــت تسعة 

ً
أم الـــقـــرى والـــتـــي دشــنــهــا الــكــر�ســي مـــؤخـــرا

ومناهج  واملالية  واألدبية  االجتماعية  الجوانب  تتناول  كتب 
في  التاريخية  واملعالم  الطبيعة  والظواهر  واألوقــاف  البحث 
مكة املكرمة ،خالل استقبال سموه الكريم يوم األحد بمكتبه 
بديوان األمارة بمكة املكرمة وفد جامعة أم القرى، يتقدمهم 
مــعــالــي مــديــر الــجــامــعــة الـــدكـــتـــور بــكــري بـــن مــعــتــوق عــســاس.  

كما قدم املشرف على كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة 
امللك   عن كر�سي 

ً
الشريف، عرضا الدكتور عبدهللا  املكرمة 

 أن الــكــر�ســي 
ً
ســلــمــان وأهــدافــه ورؤيــتــه، وإنــجــازاتــه، مــوضــحــا

 ، نشر عدد منها ، والبقية 
ً
 علميا

ً
أنجز أكثر من خمسين بحثا

تحت النشر إلى جانب العديد من الدراسات البحثية األخرى 
التي يعكف الباحثون في تاريخ مكة عبر العصور على إعدادها 
املكرمة  مكة  لتاريخ  ومنهجية  علمية  دراســات  ومنها   ،  

ً
حاليا

في العصر السعودي الزاهر ، عالوة على الندوة العلمية التي 
اثنان  فيها  وطــرح   ، واملطوفين  الطوافة  عــن  الكر�سي  نظمها 
، وكذلك تنظيمه محاضرة عن كتابات سنوك 

ً
وأربعون  بحثا

بهولندا، وكــذا دورة  هور خورنيه املحفوظة بجامعة اليــدن 
تــخــريــج املـــرويـــات الــتــاريــخــيــة والــحــكــم عــلــيــهــا ،  بــاإلضــافــة إلــى 

املـــشـــاركـــة فـــي املــلــتــقــى الـــثـــالـــث لـــلـــكـــرا�ســـي الــعــلــمــيــة بــاملــمــلــكــة.
وبـــيـــن أن املـــجـــمـــوعـــة األولــــــى مــــن اإلصـــــــــدارات الــبــحــثــيــة الــتــي 
 تضمنت تسعة كتب تناولت الجوانب 

ً
دشنها الكر�سي مؤخرا

االجــتــمــاعــيــة واألدبــــيــــة واملـــالـــيـــة ومـــنـــاهـــج الــبــحــث واألوقــــــاف 
والـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــة واملـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة فـــي مــكــة املــكــرمــة.

وبــهــذه املــنــاســبــة نــوه مــعــالــي مــديــر جــامــعــة أم الــقــرى الــدكــتــور 
بكري بن معتوق عساس بالدعم السخي الذي يحظى به العلم 
والتعليم في بالدنا عامة ،  وما تحظى به جامعة أم القرى على 
وجـــه الــخــصــوص مــن لـــدن خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن املــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز آل ســعــود ، وســمــو ولـــي عــهــده األمــيــن 
وسمو ولي ولي العهد – أيدهم هللا – ، مؤكدا أن هذه اإلنجازات 
 ثــم هـــذا الــدعــم .

ً
لــم يــكــن لــهــا أن تتحقق لـــوال فــضــل هللا أوال

هــــذا وقــــد ضـــم الـــوفـــد وكـــيـــل الـــجـــامـــعـــة لــلــتــطــويــر األكـــاديـــمـــي 
وخـــدمـــة املــجــتــمــع الــدكــتــور هــانــي بـــن عــثــمــان غـــــازي، وعــمــيــد 
محمد  الدكتور  النوعية  والجودة  الجامعي  التطوير  عمادة 
جعفر ثابت ، وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور 
أيمن جوهرجي وعميد  التمريض  ، وعميد كلية  أحمد ع�سي 
أحمد  الدكتور  الصحية  واملعلوماتية  العامة  الصحة  كلية 
بابلغيث ، واملشرف على كر�سي امللك سلمان بن عبد العزيز 
لـــدراســـات تـــاريـــخ مــكــة املــكــرمــة بــجــامــعــة أم الـــقـــرى الــدكــتــور 
الجامعة. الــشــريــف وعـــدد مــن منسوبي  بــن حسين  عــبــد هللا 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  

األمير خالد الفيصل يتسلم املجموعة األولى من إصدارات 
كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة

1436/8/6هـ



76

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

كر�سي األمير خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية 
يقيم اللقاء األول للباحثين

1436/8/13هـ

بن  بكري  الدكتور  القرى  أم  جامعة  مدير  معالي  برعاية 
معتوق عساس، وبحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور 
امللكي  السمو  صاحب  كر�سي  نظم  الحازمي  واصل  محمد 
بمكة  العشوائية  املناطق  لتطوير  الفيصل  خالد  األمير 
بكلية  الرئيسية  بالقاعة  األول(  الباحثين  )لقاء  املكرمة 
الهندسة والعمارة اإلسالمية باملدينة الجامعية بالعابدية.

الدكتور  للفروع  الجامعة  لوكيل  بكلمة  اللقاء  وبدأ 
كر�سي  أهمية  عن  فيها  تحدث  الحازمي،  واصل  محمد 
لتطوير  الفيصل  خالد  األمير  امللكي  السمو  صاحب 
على  املشرف  وجهود  املكرمة  بمكة  العشوائية  املناطق 
وفريق  مغربي  الرحمن  عبد  أمجد  الدكتور  الكر�سي 
مدير  معالي  من  كاملين  ودعم  بتوجيه  معه،  العمل 
عساس،  معتوق  بن  بكري  الدكتور  القرى  أم  جامعة 
الرسمي  الراعي  الدن  بن  ملجموعة  الفاعل  بالدور  وأشاد 
للعلم  الدن  بن  محمد  املعلم  مركز  في  ممثلة  للكر�سي 

املتميزات.  وخطواتهم  للكر�سي  الرسمي  الراعي  والتعليم 

بعد ذلك ألقى املشرف على الكر�سي الدكتور أمجد عبد 
مدير  معالي  بموافقة  فيها  أعلن  كلمة  مغربي  الرحمن 
إقامة  على  عساس  معتوق  بن  بكري  الدكتور  الجامعة 
بمكة  العشوائية  املناطق  لتطوير  األول  الدولي  املؤتمر 
وسيواكبه  املقبل،  العام  خالل  عقده  املزمع  املكرمة 
وسيمثل  عاملية،  جهات  فيه  تشارك  معرض  إقامة 
الدن. بن  مجموعة  الرسمي:  الراعي  منه  األكبر  الجزء 

على  وحرصه  الجامعة  مدير  معالي  بتوجيهات  ونوه 
كافة،  الكر�سي  برنامج  تنفيذ  خطوات  على  الوقوف 
واصل  محمد  الدكتور  للفروع  الجامعة  وكيل  ومتابعة 
املعرفي  واإلبداع  لألعمال  الجامعة  ووكيل  الحازمي، 
الدكتور نبيل عبد القادر كوشك، وتعاون عمادة البحث 
العالف. فيصل  الدكتور  عميدها  في   

ً
ممثال العلمي، 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية  
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العلمية  األبحاث  عدد  أن  املغربي  أمجد  الدكتور  وبين 
وهي  املاجستي،  درجة  لرسائل  علمية  أبحاث  خمسة 
نحو  واملأمول  الواقع  بين  العشوائية  )املناطق  بعنوان: 
الزهراني  خالد  الدكتور  للباحث  ومستدامة(  آمنة  بيئة 
فيما كان البحث الثاني بعنوان: )نحو استراتيجية متكاملة 
للحلول املستقبلية ملشاكل املناطق العشوائية في منطقة 
الصبحي. عيد  بن  حميد  الدكتور  للباحث  املكرمة(  مكة 

االرتقاء  في  التشريعات  )دور  عن:  الثالث  البحث  وجاء 
للباحثين:  العشوائية(  للمناطق  العمرانية  بالبيئة 
فكري،  محمد  والدكتور  يوسف  وائل  الدكتور 
البحث  كان  فيما  املجر�سي،  الرحمن  عبد  واملهندس 
تطوير  مجال  في  العمرانية  الجهود  )توثيق   : عن   الرابع 
الباحثان  قدمه  املكرمة(  مكة  بمنطقة  العشوائيات 
والدكتور   ، ليلة   أبو  شوقي  محمد  محمد  الدكتور   :
إزالة  :)أثر  الخامس   البحث  وتضمن  برقاوي،  وديع 
قدمه  املكرمة(   بمكة  العمراني  النمو  على  العشوائيات 

الباحثان  : الدكتور مجدي بسطوي�سي، والدكتور جميل 
محمد  املعلم  ملركز  التنفيذي  املدير  تحدث  ثم  السلفي، 
حمدي،  فؤاد  طارق  الدكتور  والتعليم  للعلم  الدن  بن 
معالي  في  ممثلة  الجامعة  كلمته  بداية  في   شكر  حيث 
امللتقى،  هذا  تنظيم  على  االستشارية  اللجنة  مديرها، 
يلقى  حيث  الكر�سي  هذا  بدعم  املجموعة   فخر   

ً
مؤكدا

تكون  أن  وتمنى  املعلم،  مركز  اهتمامات  في  األولوية 
الواقع. أرض  على  تطبيقية  القادمة  األيام  في  األبحاث 

العشوائية  املناطق  تطوير  مسابقة  عن  أعلن  ذلك  بعد 
من  املعتمدة  التدريبية  الدورات  ثم  املكرمة،  بمكة 
على  الضوء  وألقى  للمهندسين  السعودية  الهيئة 
والبنك  الحضري  املرصد  مع  االستراتيجية  الشراكات 
اإلسالمية،  العمارة  وقسم   un-habitat الدولي 
العلمية  الرسائل  من  عدد  استعراض  تم  ذلك  بعد 
إلى  إضافة  الكر�سي،  من  املدعومة  واألبحاث 
العالقة. ذات  والجهات  الباحثين  من  عدد  تكريم 
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معتوق  بن  بكري  الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  دشن 
البر  لكر�سي  الثاني  العلمي  اإلصدار  بمكتبه  عساس 
كر�سي  على  املشرف  بحضور  اإلنسانية،  للخدمات 
يوسف  بن  خالد  الدكتور  اإلنسانية  للخدمات  البر 
والدراسات  لألبحاث  الدولي  املركز  ومدير  برقاوي، 
السريحي. هللا  عبد  بن  خالد  الدكتور  )مداد( 

قال  ذلك  إثر  اإلصدار،  فحوى  على  معاليه  اطلع  حيث 
املجتمع  في  واهتماما   

ً
تطورا يشهد  الخيري  العمل  إن 

املجتمع  أركان  من   
ً
رئيسا  

ً
ركنا أصبح  حتى  املعاصر، 

وأهميته  العلمي  البحث  برز  اإلطار  هذا  وفي  ونهضته. 
مظهرا بارزا لذلك التطور واالهتمام بهذا املجال الحيوي.

اإلصدار  هذا  جاء  الجهود  لتلك  نتيجة  أنه  معاليه  وبين 
ثمرة التعاون بين املركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد( 
الخيرية  للخدمات  البر  كر�سي  في  ممثلة  القرى  أم  وجامعة 
واإلنسانية، ملساعدة الجهات الخيرية في تحديد احتياجاتها 
وتقديرها على أسس علمية وعملية بوضع املعايير واملؤشرات 
الجمعيات.وأهدافها  تلك  برام  مع  واملتفقة  املناسبة 
وفي ختام كلمته سأل هللا أن يجزي والة أمرنا-حفظهم هللا 
العلمي  للبحث  رعاية  من  يقدمونه  ما  على  الجزاء  -خير 
 إلى ما فيه الخير للوطن واملواطن.

ً
ومؤسساته ودعم لها، سعيا

والدراسات  لألبحاث  الدولي  املركز  مدير  قال  جهته  من 
تحقيق  إن  السريحي  هللا  عبد  بن  خالد  الدكتور  )مداد( 
من  املستفيدين  احتياجات  لتقدير  االستراتيجي  البعد 
امليدانية  الدراسات  توفير  يتطلب  الخيرية  الجمعيات 

سيكون  الخيري  القرار  صناع  يدي  بين  وتوفرها  املستمرة 
الغالي بلدنا  في  التنمية  عجلة  تطوير  في  الكبير  األثر  له 

الدكتور  الجامعة  مدير  معالي  كلمته  ختام  في  وشكر 
وكان  ماقدمه  كل  على  عساس  معتوق  بن  بكري 
وأهدافه. الكر�سي  خدمة  في  الفاعل  األثر  له 

من جانبه أكد املشرف على كر�سي البر للخدمات اإلنسانية 
الدكتور خالد بن يوسف برقاوي أن جامعة أم القرى كانت 
السباقة في العناية بالكرا�سي العلمية، حيث أنشأت عددا 
واإلنسانية  الخيرية  للخدمات  البر  كر�سي  ضمنها  من  منها، 
وتعاونه املثمر مع املركز الدولي لألبحاث والدراسات )مداد(. 
وأضاف أن أي عمل ال يكتمل إال بالدراسات واألبحاث العلمية 
املستقبلية. الرؤية  رسم  يمكن  خاللها  من  والتي  الرصينة 

كر�سي  أن  البرقاوي  الدكتور  أوضح  كلمته  ختام  وفي 
مع  املعتمدة  فترته  ستنتهي  اإلنسانية  للخدمات  البر 
أن  يشرفني  املناسبة  وبهذه  العام،  هذا  حج  موسم  نهاية 
الجامعة  مدير  ملعالي  الشكرواالمتنان   بخالص  أتقدم 
معاليه  قدمه  ما  على  عساس  معتوق  بن  بكري  الدكتور 
 ، الكر�سي   في  العمل  عجلة  لدفع  األصعدة  كافة  على 
ما  أن  واعتبر  لذلك،  املناسبة  والبيئة  املناخ  وتهيئة 
كما  الكر�سي،  أعمال  لنجاح  أسا�سي  معاليهةركن  قدمه 
والدراسات  لألبحاث  الدولي   املركز  ملدير  بالشكر  تقدم 
وفريق  السريحي  رجاء  عبدهللا  بن  خالد  الدكتور  )مداد( 
إدارة  مجلس  ألعضاء  املوصول  والشكر  باملركز  العمل 
الكر�سي. فريق  وألعضاء  املكرمة  بمكة  البر  جمعية 

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية

معالي مدير الجامعة يدشن اإلصدار الثاني لكر�سي البر
1436/11/16هـ
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الحراك العلمي بوكالة عمادة البحث العلمي- شطر الطالبات
 لعام 1436هـ/2015م



محمد  سيدنا  واملرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  الحمدهلل 
وسلم:  وصحبه  آله  وعلى 

الجامعات  عمل  في  األساسية  الركائز  أحد  العلمي  البحث  ُيعد 
مجاالت  في  التعليمية  العملية  عليه  تستند  حيث  أهدافها؛  لتحقيق 
كما  الباحثين،  بين  العلمي  والتواصل  اإلبداعي  والتفكير  التدريس 
وتطورها  الجامعات  رقي  على  الدالة  األساسية  املؤشرات  أحد  ُيعد 
التدريس  هيئة  أعضاء  به  يقوم  بما  بينها  فيما  التنافس  عند 
الجامعات  اعتمدت  ذلك  وألجل  علمي؛  نتاج  من  البحثية  ومراكزها 
على  بها  التدريس  هيئة  أعضاء  تشجيع  في  اإلستراتيجيات  مختلف 
تخصصاته. مختلف  وفي  أشكاله  بكل  العلمي  والنشر  التأليف 

البحث  عمادة  نشأت  القرى  أم  جامعة  في  العلمي  للرقي  تحقيقا  و 
بتوفير  وذلك  التدريس  هيئة  أعضاء  لخدمة  هـ   1435 عام  العلمي 
وتعتبر  شطريه.  في  العلمي  بالبحث  للرقي  املساندة  الدعائم  كل 
بدعم  تهتم  التي  املساندة  الوكالة  الطالبات   شطر  في  العمادة  وكالة 
البرامج  أهمية  عن  الوعي  بنشر  وذلك  التدريس،  هيئئة  عضوات 
والذي   ، خاصة  الطالبات  ولشطر  عامة  للطرفين  املدعومة  البحثية 
جميع  من  التدريس  هيئة  عضوات  لتحفيز  واعدة  برنامج  في  تمثل 
 ، الجامعة  في  املوجودة  الخبرات  من  واالستفادة  للتقديم  التخصصات 
ودوليا. إقليميا  الكفاءات  تستقطب  نشطة  بحثية  مجموعات  وتكوين 

املراكز  مديري  وكيالت  الطالبات  شطر  في  العمادة  وكالة  تضم  كما 
العلمي  للبحث  الريادي  الدور  تحقيق  في   للمساعدة  البحثية 
وتلبية  والخاص،  العام  قطاعيه  في  والدولي  املحلي  املستوى  على 
امليادين  مختلف  في  الفاعلة  الدراسات  بإجراء  املجتمع  احتياجات 
والهندسية.  والعلمية  والطبية  واالجتماعية  واللغوية  الدينية 

في  العلمي  الصرح  هذا  لخدمة  والسداد  والعون  التوفيق  هللا  نسأل 
بقاع األرض. أقدس 
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د. نعيمة بنت حامد ياركندي

أستاذ الكيمياء غير العضوية املشارك

وكيلة عمادة البحث العلمي
 1436/5/7هـ

كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي- شطر الطالبات 

DSRVFM@uqu.edu.sa
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لجنة النماذج تعقد عدد من االجتماعات 
إلعداد النماذج الخاصة باملنح البحثية الداخلية

26-30 /1436/4هـ

فــــــي نـــــطـــــاق الــــعــــمــــل لـــتـــحـــضـــيـــر بــــــرامــــــج املـــنـــح 
الــداخــلــيــة الـــثـــالثـــة: رائــــد، واعــــدة وبـــاحـــث ، 
عــقــدت عــمــادة الــبــحــث الــعــلــمــي ســلــســلــة من 
االجـــتـــمـــاعـــات بــــإشــــراف ســــعــــادة الـــدكـــتـــورة 
نـــــعـــــيـــــمـــــة حــــــــامــــــــد يـــــــــاركـــــــــنـــــــــدي، ومـــــــشـــــــاركـــــــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن عـــــضـــــوات هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس 
مـــــن مـــخـــتـــلـــف كــــلــــيــــات الــــجــــامــــعــــة لـــصـــيـــاغـــة 
الــــــنــــــمــــــاذج الــــــخــــــاصــــــة بـــــاملـــــنـــــح الـــــداخـــــلـــــيـــــة.

شـــــمـــــلـــــت االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مــــــنــــــاقــــــشــــــة وضــــــع 
لـــلـــتـــقـــديـــم  الــــــشــــــروط ، وإعــــــــــــداد الـــــنـــــمـــــاذج 
لــــبــــرامــــج املــــنــــح الــــداخــــلــــيــــة الــــثــــالثــــة : رائــــــد، 
إلــــــــى ذلـــــك  واعــــــــــــدة وبـــــــاحـــــــث . وبـــــــاإلضـــــــافـــــــة 
صـــيـــاغـــة نــــمــــوذج الـــتـــحـــكـــيـــم وإعــــــــــداده. وتـــم 
االتفاق من قبل اللجنة على الشكل النهائي 
 
ً
لــلــنــمــاذج املــقــتــرحــة ، والــتــي اعــتــمــدت الحــقــا
فـــي نــظــام إدارة املــنــح الــبــحــثــيــة اإللــكــتــرونــي.

على  العلمي  البحث  عمادة  من   
ً
حرصا

املجاالت  وتحديد  املتقدمة  األبحاث  مواكبة 
البحثية الحديثة فقد استعانت بفريق عمل 
الجامعة  في  الكليات  مختلف  من  متكامل 
التخصصات.  شجرة  إنشاء  في  للمساهمة 
الكليات،  عمداء  العمل:  فريق  وشمل 
العليا،  للدراسات  الكليات  ووكيالت 
البحث  عمادة  عميد  وكيلة  إشراف  تحت 
ياركندي. حامد  نعيمة  الدكتورة  العلمي 

تحديد  في  واحترافية  بفاعلية  الفريق  شارك 
التخصصات العامة والتخصصات الفرعية 
خضعت  وقد  الدقيقة.  والتخصصات 
والتعديل  التطوير  إلى  التخصصات  شجرة 
قبل  من   

ً
إلكترونيا وأنجزت  املستمرين، 

فريق عمل في عمادة البحث العلمي ، لتكون 
 
ً
فعليا اعتمد  الذي  املطلوب  الشكل  وفق 
اإللكتروني. البحثية  املنح  إدارة  نظام  في 

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي- شطر الطالبات

إنشاء شجرة التخصصات وتحديدها  

1-1436/6/13هـ



82

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ/2015م

حضور فريق عمل من عمادة البحث العلمي لورشة عمل
 )الخطوات املستقبلية للنشر العلمي في اململكة( 

املنعقدة بمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض
 1436/6/18هـ

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي- شطر الطالبات
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 مــــن عــــمــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي عـــلـــى رفـــــع مــســتــوى 
ً
حــــرصــــا

األبـــحـــاث الــعــلــمــيــة بــجــامــعــة أم الـــقـــرى، زار فـــريـــق عمل 
والتقنية  للعلوم  الــعــزيــز  عبد  املــلــك  مدينة  الــعــمــادة  مــن 
)الــخــطــوات املستقبلية  بــالــريــاض لحضور ورشــة عــمــل: 
لــلــنــشــر الـــعـــلـــمـــي فــــي املـــمـــلـــكـــة( املـــنـــعـــقـــدة بـــاملـــديـــنـــة؛ وكــــان 
أعــــضــــاء فــــريــــق الـــعـــمـــل: ســــعــــادة وكـــيـــلـــة عــــمــــادة الــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي الــــدكــــتــــورة نــعــيــمــة يــــاركــــنــــدي، وســـــعـــــادة وكــيــلــة 
مــديــر مــركــز الــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة واملــشــرفــة عــلــى بــرنــامــج 
واعــــــدة بـــالـــعـــمـــادة الـــدكـــتـــورة هـــنـــادي كـــتـــوعـــة، وســـعـــادة 
وكــيــلــة مــديــر مــركــز بــحــوث الــعــلــوم الهندسية واملــشــرفــة 
عــــلــــى مــــكــــتــــب الـــتـــنـــســـيـــق واملـــــتـــــابـــــعـــــة ملــــديــــنــــة املـــــلـــــك عــبــد 
الــــعــــزيــــز لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة الـــــدكـــــتـــــورة نــــــــورة فـــــاروقـــــي.

والتقنية  للعلوم  العزيز  عبد  امللك  مدينة  عقدت  حيث 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــجـــمـــوعـــة نــيــتــشــر لــلــنــشــر هـــــذه الــــورشــــة 
ملـــنـــاقـــشـــة واقـــــــع الـــنـــشـــر الـــعـــلـــمـــي فـــــي املـــمـــلـــكـــة وحــــاجــــاتــــه. 
وجــمــعــت ورشـــــة الــعــمــل نــخــبــة مـــن مـــســـؤولـــي مــؤســســات 
الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الـــــســـــعـــــودي. وتــــــم خــــــالل ذلــــــك افـــتـــتـــاح 
 )NPG( مـــكـــتـــب عـــلـــمـــي وفــــنــــي ملـــجـــمـــوعـــة نـــيـــتـــشـــر لـــلـــنـــشـــر
بمدينة املــلــك عــبــد الــعــزيــز للعلوم والــتــقــنــيــة. وكـــان هــذا 
فـــي إطـــــار املـــشـــاركـــة االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي بـــــدأت مــنــذ عــام 
نــيــتــشــر. بــتــدشــيــن أول نــســخــة عــربــيــة مـــن دوريــــــة   2012

وأوضح نائب رئيس املدينة لدعم البحث العلمي الدكتور 
عبد العزيز السويلم أن افتتاح املكتب من أجل توسيع 
األبحاث  العلمي ملخرجات  النشر  في  املجموعة  مساهمة 
، وزيادة الدعم املقدم إلى مجتمع البحث العلمي املحلي.

نيتشر  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  أوضح  كما 
الخطة  أن  إنشكومب  ستيفن  السيد  للنشر 

الــخــمــســيــة واإلســـتـــثـــمـــارات الــســعــوديــة فـــي مـــجـــال الــعــلــوم 
ارتفع مستوى  ، حيث  ثمارها  تؤتي  بدأت  والتكنولوجيا 
الــنــشــر الــعــلــمــي لــلــمــمــلــكــة فــي دوريــــة نــيــتــشــر مــقــارنــة بــدول 
أخــــرى مــثــل بــريــطــانــيــا والـــيـــابـــان والـــقـــاهـــرة وســانــغــفــورة 
 عـــلـــى إحـــصـــائـــيـــات املــــحــــرك اســـكـــوبـــس. وأكــــد 

ً
، اعــــتــــمــــادا

لـــنـــشـــر املــــعــــرفــــة ذات   
ً
تـــســـعـــى دائــــــمــــــا نـــيـــتـــشـــر  أن دوريــــــــــة 

الـــــجـــــودة فــــي الــــوقــــت املـــنـــاســـب ملـــواكـــبـــة الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي 
والـــثـــقـــافـــي. كـــمـــا تـــســـاعـــد الـــبـــاحـــثـــيـــن فــــي مـــواجـــهـــة مــشــاكــل 
الـــــنـــــشـــــر بــــتــــقــــديــــم مـــــكـــــاتـــــب لــــــالســــــتــــــشــــــارات والـــــتـــــحـــــريـــــر.

ثـــــم نـــــاقـــــش رئـــــيـــــس مـــكـــتـــب نـــيـــتـــشـــر فـــــي الـــــشـــــرق األوســـــــط 
)دبـــــــــــــــي( الـــــســـــيـــــد جــــــــــون جـــــولـــــيـــــانـــــي املـــــــــحـــــــــاور الـــــتـــــالـــــيـــــة:

1.وضـــــــــــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــتـــــــــــــــعـــــــــــــــاون الــــــــــــــــــــدولــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي املـــــــــمـــــــــلـــــــــكـــــــــة. 
2.الـــــــــــتـــــــــــوعـــــــــــيـــــــــــة الـــــــعـــــــلـــــــمـــــــيـــــــة وتـــــــــــــــبـــــــــــــــادل املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات.
البحثية. للشراكات  املستنيرة  العقول  عن  3.البحث 
4.الــــــــــــتــــــــــــدرج الــــــوظــــــيــــــفــــــي فــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــبــــــحــــــث الــــعــــلــــمــــي.

5.تـمـويـل الـأبـحـاث الـعـلـمـيـة.
6. دعــــم الـنـشـر.

فــي البحث  ثــم عــرضــت مــجــمــوعــة مــن الــجــامــعــات تجربتها 
الــعــلــمــي والــتــعــاون لــلــنــشــر مــع دوريــــة نــيــتــشــر مــثــل جامعة 
امللك عبد العزيز، جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية، 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، جامعة امللك سعود 
ومستشفى امللك خالد التخص�سي وجامعة األميرة نورة. 

وتــــواصــــل فـــريـــق الـــعـــمـــل بـــالـــعـــمـــادة مـــع مــكــتــب نــيــتــشــر فــي 
الــــشــــرق األوســـــــط بـــمـــديـــنـــة دبـــــي لــبــحــث أســـالـــيـــب الـــدعـــم 
املـــمـــكـــنـــة لــــعــــمــــادة الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بـــجـــامـــعـــة أم الــــقــــرى.

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي- شطر الطالبات
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الحراك العلمي بوكالة عمادة البحث العلمي للتطوير 
والجودة واالعتماد األكاديمي

 لعام 1436هـ/2015م
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د.هنادي بنت محمد  بحيري

أستاذ اللغة العربية وآدابها املساعد

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي
1436/11/17هـ

كلمة وكيلة وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير

الحراك العلمي بوكالة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي 

األنبياء واملرسلين سيدنا محمد  ، والصالة والسالم على أشرف  الحمدهلل 
وسلم:  وصحبه  آله  وعلى 

تعتبرجودة البجث العلمي أساسا في تقييم الجامعات بل وتصنيفها ، وذلك  
زواياه  مختلف  من  املجتمع  في  وأثرها  البحثية  املخرجات  جودة  بقياس 
أعضاء  بتحفيز  ذلك  يبدأ  واإلجتماعية.  واإلقتصادية  اللغوية  و  الدينية 
بامليزانية  يقاس  ال  الذي  البحثي  املخرج  مستوى  من  للرفع  التدريس  هيئة 
العالمي.  أو  اإلقليمي  أو  املحلي  التأثير  بمستوى  يقاس  ولكن   ، املنفقة 
معيار  األكاديمي  واالعتماد  للتقويم  الوطنية  الهيئة  اتخذت  لذلك  تبعا 
البحث العلمي من أهم املعايير املؤسسية  لضمان اإلجراءات التي تتخذها 
على  وخارجيا  داخليا  املعيار  هذا  متطلبات  لتحقيق  ومتابعتها  الجامعات 
لتهيئة أعضاء هيئة التدريس  حد سواء. واستعدادا من جامعة أم القرى 
العلمي  البحث  عمادة  أنشئت  العلمي  البحث  بمستوى  للرقي  وتحفيزهم 
الوضع  دراسة  يتطلب  مهامها  وتحديد  هيكلتها  بناء  وكان  1435هـ  عام  في 
البحثية. واملراكز  والوحدات  املعاهد  جميع  في  العلمي  للبحث  الراهن 

هيكلتها  تضع  أن  العمادة  استطاعت  املنصرم  العام  غضون  وفي 
إنشاء  على  العمادة  حرصت  لذلك   ، دقيقا  تحديديا  مهامها  وتحدد 
1436/11/17ه  تاريخ  في  األكاديمي  واالعتماد  والتطوير  للجودة  وكالة 
في  كافة  العلمي  البحث  عمادة  وكاالت  مهام  آداء  جودة  قياس  لتتولى 
التصنيفات  في  الجامعة  تصنيف  لرفع  متطلعة   ، القرى  أم  جامعة 
الفعلية.  وقيمتها  املخرجات  جودة  على  القائمة  املشهورة  العاملية 
وتتطلع وكالة العمادة للجودة لتحقيق الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة 
بها ، والتي ال تتحقق إال بتضافر الجهود في بيئة محفزة على اإلنجاز والتميز 
القرى.  أم  جامعة  ومنسوبي  أعضاء  كقيادة  مؤسسية  بقيادة  البحثي 
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نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي للتطوير 
والجودة واالعتماد األكاديمي

ضمان جودة مستوى االداء في عمادة البحث العلمي بمايحقق 
مؤشرات الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي للرفع من 

تصنيف جامعة أم القرى في التصنيفات العاملية

تحقيق جودة الخطط االستراتيجية والتنفيذية لعمادة البحث 
العلمي بقياس مؤشرات اداء األهداف الرئيسية لخدمات 

العمادة لتحقيق متطلبات معيار البحث العلمي في معايير الهيئة 
الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

الرسالة الرؤية

العمل بروح الفريق- الشفافية- بناء العمل املؤس�سي

القيم

1. نشر ثقافة الجودة ملنسوبي العمادة. 
2. متابعة تقارير العمادة ومراجعة جودة عرضها وتنفيذها. 

3. تقويم مستوى االداء ألعمال  وكاالت العمادة.
4. رفع كفاءة منسوبي العمادة في مجال الجودة واالعتماد 

األكاديمي.
5.بناء املعايير واملؤشرات الخاصة بعماة البحث العلمي في 

جامعة أم القرى. 
خطة  في  التحسين  وأولويات  القصور  مواطن  تحديد   .6

العمادة التنفيذية.
العمادة  في  العمل  لفرق  الالزمة  التسهيالت  تقديم   .7
لتحقيق رسالة الوكالة عن طريق اقتراح الورش أو إقامتها 
العمادة  في  البشرية  للكوادر  التدريبية  البرامج  وعقد 

لضمان الجودة.

اداء  مستوى  عن  سنوي  نصف  رباعي  تحليل  عرض   .8
العمادة بكافة وكاالتها.

9. مراجعة كافة األعمال السابقة في مجال البحث العلمي 
من خطط استراتيجية داخلية أو تقييمات دولية.

10. التعاون مع عمادة الجودة في كل ما يحقق رفع مستوى 
االداء وتحديد األدلة والبراهين الالزمة لالعتماد املؤس�سي.

11.صياغة االستبانات وتوزيعها على املستفيدين لقياس 
مستوى الرضا عن كافة أعمال العمادة .

األهداف
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 ملخص املمارسات الجيدة في البحث العلمي وفقا ملعايير الهيئة الوطنية
 للتقويم واالعتماد األكاديمي

تــخــتــلــف الـــتـــوقـــعـــات املــتــعــلــقــة بــالــبــحــث الـــعـــلـــمـــي، وذلـــك 
حسب طبيعة املؤسسة التعليمية، ونوع البرنامج املقدم.  
في  أساسية  مشاركة  تشارك  أن  الجامعات  من  واملتوقع 
البحث العلمي واملعرفة الجادة، حيث إن قيمة الجامعة 
على املستوى الدولي تعتمد على هذا األمر إلى حد كبير.  

العليا  الــدراســات  برامج  تساهم  أن  كذلك  املتوقع  ومــن 
البرامج  تلك  وبالذات  العلمي،  البحث  في  خاصة  بصفة 
الــتــي يــمــثــل الــبــحــث جــــزًءا أســاســًيــا مــن مــكــونــاتــهــا، حيث 
تــتــأثــر جــــودة الــتــعــلــيــم والــتــعــلــم بــمــدى مــســاهــمــة أعــضــاء 
هــيــئــة الــتــدريــس فــي الــبــحــث الــعــلــمــي. ومــن الـــضـــروري، أن 
يـــكـــون أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس الــقــائــمــيــن عـــلـــى تـــدريـــس 
هم  أبحاثهم،  على  املشرفين  أو  العليا،  الــدراســات  طلبة 
تخصصهم. مجاالت  في  النشطين  الباحثين  من  أنفسهم 

بــرامــج  بــهــا  تــتــوفــر  الــتــي ال  فــي حــالــة املــؤســســات التعليمية 
دراســــــــــات عــــلــــيــــا، تــــكــــون الــــتــــوقــــعــــات أقــــــل فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــالــبــحــث الــعــلــمــي. ولــكــن مــن الـــضـــروري، عــلــى الــرغــم من 
ذلك، أن يكون أعضاء هيئة التدريس على علم بأحدث 
فــي  يــــشــــاركــــوا  تـــخـــصـــصـــهـــم، وأن  فـــــي مــــجــــال  الـــــتـــــطـــــورات 
املؤسسات  تعمل  كذلك  املناسبة.  العلمية  النشاطات 
ذات الـــجـــودة عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة الـــتـــي تــشــجــع مــثــل هــذه 
النشاطات، كما تحرص على متابعة مدى املشاركة فيها.

 وعـــنـــدمـــا تــتــضــمــن الـــتـــوقـــعـــات عــمــل األبـــحـــاث مـــن هــيــئــة 
بــــالــــبــــرنــــامــــج إمــــــا بـــســـبـــب طــبــيــعــة  الـــــتـــــدريـــــس أو الـــــطـــــالب 
املـــؤســـســـة أو الــبــرنــامــج املـــعـــنـــي، فــيــجــب أن تـــكـــون هــنــاك 

بـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة  مـــنـــاســـبـــة لـــلـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي.  يـــشـــمـــل ذلـــك 
أشـــــيـــــاء مـــثـــل املــــكــــتــــبــــات، وأمـــــاكـــــن وتــــجــــهــــيــــزات الـــشـــبـــكـــة 
الـــــعـــــاملـــــيـــــة، واملــــــعــــــامــــــل، واألجــــــــهــــــــزة، ومــــــرافــــــق الــــبــــحــــوث 
تـــكـــون  الــــبــــرنــــامــــج.  ويــــجــــب أن  إلـــــى  الـــصـــلـــة  األخـــــــرى ذات 
هــــــذه املـــــــــوارد مـــتـــاحـــة لــــطــــالب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا ذوي 
التدريس  هيئة  أعــضــاء  احتياجات  عــن   

ً
فضال األبــحــاث، 

 مـــــن إنــــفــــاقــــهــــا الـــــعـــــادي.
ً
 أســـــاســـــيـــــا

ً
بـــحـــيـــث تــــكــــون جـــــــــزءا

كــمــا يــنــبــغــي تــشــجــيــع أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس عــلــى إقــامــة 
روابــــــــط مــــع املــــؤســــســــات األخــــــــرى مـــحـــلـــيـــا ودولـــــيـــــا ، ومـــع 
الـــصـــنـــاعـــة وهــــيــــئــــات املـــجـــتـــمـــع املـــحـــلـــي املــــنــــاســــبــــة، تــبــعــا 
لطبيعة البرنامج ،إلجراء البحوث التعاونية ، والتطوير. 

والبــــــد كــــذلــــك مــــن تـــشـــجـــيـــع أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس فــي 
كــــل الـــتـــخـــصـــصـــات عـــلـــى الـــقـــيـــام بــالــبــحــث الـــعـــلـــمـــي. يــلــزم 
كـــــذلـــــك تــــقــــديــــر الــــجــــهــــد الـــــــــذي يـــــقـــــومـــــون بــــــه فــــــي مــــجــــال 
الــبــحــث الــعــلــمــي، حــتــى فــي تــلــك الــحــاالت الــتــي ال تستطيع 
املـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة تـــقـــديـــم الــــعــــون املــــالــــي لــــهــــم.  كــمــا 
يـــجـــب عـــلـــى املـــؤســـســـة الــتــعــلــيــمــيــة إعــــــداد تـــقـــاريـــر دوريــــة 
عــــــن نــــشــــاطــــهــــا الــــبــــحــــثــــي، وتـــــقـــــديـــــم هــــــــذه الـــــتـــــقـــــاريـــــر إلــــى 
 عـــــن الــــعــــمــــل عــــلــــى نــــشــــرهــــا فــي 

ً
املــــجــــلــــس األعــــــلــــــى، فـــــضـــــال

املــــجــــتــــمــــع الــــــــــذي تــــعــــمــــل فـــــيـــــه املـــــؤســـــســـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة.

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي- شطر الطالبات
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تقرير إحصائيات النتائج األولية
 للمرحلة األولى لتقديم مقترحات املشاريع البحثية 

في الفترة ما بين 1436/7/8هـ - 1436/8/8هـ
اإلعداد:20شعبان 1436هـ
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اإلشراف العام
د. فيصل بن أحمد العالف

نشر ثقافة البحث العلمي
د. باسم بن يوسف الكاظمي

     في فرع الطالب                                                                                                                    في فرع الطالبات
 د. عبد هللا بن عمر باز                                                                                                         د. نعيمة بنت حامد ياركندي            

 د. عبد الرحمن بن غالب األهدل                                                                                     د. هنادي بنت أحمد كتوعة
 د.محمد بن حسن مختار                                                                                                    د. نورة بنت صالح فاروقي

 د. علي بن حسن أمين
 د. هشام بن فاروق عرابي

الدعم الفني
د. عبد هللا بن عمر باز

    في فرع الطالب                                                                                                                     في فرع الطالبات
د. باسم بن يوسف الكاظمي                                                                                              د. نعيمة بنت حامد ياركندي
د. علي بن حسن أمين                                                                                                          د. هنادي بنت أحمد كتوعة

د. هشام بن فاروق عرابي                                                                                                   د. نورة بنت صالح فاروقي
د. السيد بن فؤاد رضوان

م. أحمد بن إبراهيم شرف
م. عبد الغفار بن محمد الهادي محمد

م. سعيد بن مساعد الطلحي

إعداد التقرير

د. باسم بن يوسف الكاظمي                                                                                              د. هنادي بنت أحمد كتوعة
د. عبد هللا بن عمر باز                                                                                                          د. نورة بنت صالح فاروقي

د. محمد بن صالح آل الشيخ

      1( أسماء فريق العمل في مرحلة التقديم األولى:
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2( إحصائية املقترحات املقدمة في مختلف التخصصات:

األولى  التقديم  لفترة  األولية  النتائج  التقرير  يستعرض 
املتقدم  البحثية  املشاريع  ملقترحات  البحثية  للمنح 
ما  العلمي  البحث  عمادة  تطلقها  دورة  أول  في  بها 
فيها  أتيحت  والتي  1436/8/8هـ   - 1436/7/8هـ  بين 
الباحثين  لجميع  واعدة(   - باحث   - )رائد  برامج:  ثالثة 
الدعم  إجمالي  بلغ  إذ  الجامعة،  منسوبي  من  والباحثات 
 وخمسمائة 

ً
املطلوب لهذه املشاريع تسعة وسبعين مليونا

رصدت   
ً
رياال عشر  واثني  وأربعمائة   

ً
ألفا عشر  وثالثة 

 
ً
مجاال عشر  أحد  في   

ً
بحثا وثمانين  وأربعة  مائتين  لعدد 

والقضائية  الشرعية،  التخصصات  شملت   
ً
تخصصّيا

والتخصصات  اللغوية،  والتخصصات  واألنظمة، 
التربوية،  والتخصصات  واالجتماعية،  اإلنسانية 
والتخصصات اإلدارية، وتخصصات العلوم التطبيقية، 
الهندسية،  والتخصصات  الطبية،  والتخصصات 
وتخصصات الحاسب، وتخصص النقل وإدارة الحشود. 
املقدمة  املقترحات  أعداد  في  متفاوتة  نسب  رصدت  وقد 
أدناه.  )1( الشكل  في  موضح  هو  كما  املجاالت  هذه  في 

الشكل )1(: نسب املقترحات املقدمة 
حسب املجال التخص�سي من اإلجمالي الكلي )284(
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3( إحصائية املقترحات املقدمة ومبالغ تمويلها حسب الكليات:

فقد   ، التطبيقية  العلوم  كلية  الكليات:  مقدمة  في  برز 
سجلت أعلى نسبة في تقديم املقترحات البحثية؛ حيث بلغ 
 ، أي 

ً
 بحثيا

ً
عدد املقترحات املقدمة ثمانية وستين مقترحا

ما يعادل )23.9%( من املقترحات املقدمة، بتكلفة إجمالية 
وستون  وستة  وسبعمائة   

ً
مليونا عشر  ثمانية  مقدارها: 

 ، بما يعادل )%23.6( 
ً
 وثمانمائة وسبعة وتسعون رياال

ً
ألفا

كافة.    البحثية  للمقترحات   املطلوب  التمويل  إجمالي  من 

وثالثين  بثالثة  الثاني  املركز  في  الطب  كلية  ت 
َّ
حل فيما 

إجمالية  بتكلفة   )%11.6( يعادل  ما  أي   ،  
ً
بحثّيا  

ً
مقترحا

 
ً
ألفا عشر  وأربعة  وتسعمائة   

ً
مليونا عشر  اثنا  مقدارها: 

، بما يعادل )16.2%( من 
ً
وثمانمائة واثنان وتسعون رياال

متفاوتة  نسب   
ْ

ُرِصَدت بينما  للتمويل،  الكلي  اإلجمالي 
املتخصصة  الكليات  بقية  من  املقدمة  للمقترحات 
أدناه.  )3( و   )2( البيانيين  الشكلين  في  موضح  هو  كما 

الشكل )2(: نسب املقترحات البحثية املقدمة 
حسب الكليات من اإلجمالي الكلي لعدد املقترحات
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الشكل )3(: مبلغ التمويل املطلوب حسب الكليات
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   4( إحصائية املقترحات املقدمة حسب البرامج:

متفاوتة   
ً
نسبا املقدمة  األبحاث  مقترحات  حققت  قد 

حيث  واعدة(؛   – باحث   – )رائد  الثالثة:  البرامج  بين 
على  دمت 

ُ
ق املقترحات  من   %82 يعادل  ما  رصد 

واعدة،  برنامج  على  قدمت   %16 بينما  باحث،  برنامج 
الجامعة  ملنسوبي  رائد  برنامج  على  رصدها  تم  و%2 
أدناه.  )4( الشكل  في  موضح  هو  كما   . كافة  ومنسوباتها 

  5( إحصائية املقترحات املقدمة ومبالغ تمويلها حسب األقسام من كل كلية:

للمقترحات  املطلوبة  التمويل  ملبالغ  سرد  يلي  فيما 
وفق  مصنفة  األولى  الدورة  في  تقديمها  تم  التي  البحثية 
البرنامج  لنوع   

ً
طبقا  ، املختلفة  للكليات  التابعة  األقسام 

 بأن 
ً
الذي تم التقديم عليه )رائد – باحث – واعدة( علما

منسوبوها  تقدم  التي  األقسام  فقط  ظِهر 
ُ
ت اإلحصاءات 

أدناه.  األشكال  في  موضح  هو  كما  بحثية.  بمقترحات 

الشكل )4(: نسب أعداد املقترحات املقدمة 
حسب البرامج من إجمالي عدد التقديمات
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الشكل )5(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات 
املقدمة من كلية العلوم التطبيقية
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الشكل )6(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات 
املقدمة من كلية الطب
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الشكل )7(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة 

من كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات 

الشكل )8(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة 

من كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية 
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الشكل )9(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من 

كلية العلوم التطبيقية  للبنات 

الشكل )10(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 
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الشكل )11(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

الشكل )12(: رسم بياني يوضح إجمالي التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من 

كلية الدراسات القضائية واألنظمة 
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الشكل )13(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 

للمقترحات املقدمة من كلية التربية 

الشكل )14(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 

للمقترحات املقدمة من كلية اللغة العربية وآدابها 
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الشكل )15(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 

للمقترحات املقدمة من كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية 

الشكل )16(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 

للمقترحات املقدمة من كلية التمريض 
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الشكل )17(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية العلوم اإلقتصادية واملالية اإلسالمية

الشكل )18(: رسم بياني يوضح إجمالي التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية إدارة األعمال
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الشكل )19(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
 للمقترحات املقدمة من كلية طب األسنان 

الشكل )20(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية السنة التحضيرية 

الشكل )21(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية الدعوة وأصول الدين 
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الشكل )22(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية العلوم اإلجتماعية 

الشكل )23(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من الكلية الجامعية بالليث 
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الشكل )24(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من الكلية الجامعية بالجموم 

الشكل )25(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من الكلية الجامعية بالقنفذة 
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الشكل )26(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية الحاسب اآللي بالقنفذة 

الشكل )27(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية العلوم الصحية بالقنفذة

الشكل )28(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من كلية الهندسة بالليث
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الشكل )29(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من عمادة البحث العلمي

الشكل )30(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي
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الشكل )31(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
 للمقترحات املقدمة من وحدة العلوم والتقنية

الشكل )32(: رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب 
للمقترحات املقدمة من معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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  6( إحصائية ورش العمل التي قدمتها العمادة:

الفئة املستهدفةتقديمتاريخ انعقادهامكان انعقادهاعنوان الورشة

التعريف عن عمادة 
البحث العلمي

العابدية + الزاهر
اإلثنين

1436/4/20هـ

د. فيصل العالف
د. عبد هللا باز

د. باسم الكاظمي
د. عبد الرحمن األهدل

متزامن
أعضاء هيئة التدريس 

وعضواتها

ورشة التهيئة والتجريب 
املبدئي لنظام املنح 

البحثية
الزاهر

األربعاء
1436/5/20هـ

د. عبد هللا باز
املدربات من كل كلية من 

كليات الجامعة

اللقاء التعريفي للمسار 
االستراتيجي لعمادة 

البحث العلمي وبرامجها
الزاهر

األحد
1436/6/30هـ

د. فيصل العالف
د. عبد هللا باز

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

عميدة الدراسات 
الجامعية+ وكيالت 
الدراسات العليا + 
وكيالت الكليات + 
وكيالت األقسام+ 

مفتوحة لجميع عضوات 
هيئة التدريس + طالبات 

الدراسات العليا

التعريف باملنح الداخلية 
والتدريب على آليات 

التقديم عليها
عمادة البحث العلمي

األربعاء
1436/7/3هـ

د. باسم الكاظمي
د. علي أمين

د. هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

املدربين واملدربات من 
كل كلية من كليات 

الجامعة

املسار االستراتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبرامجها+ كيفية 
التقديم للمنح الداخلية

مقر العزيزية
األربعاء

1436/7/10هـ
د.هنادي كتوعة
د. نورة فاروقي

عضوات هيئة التدريس

الجدول رقم )1(: ورش العمل املقدمة من قبل العمادة لعام 1436هـ/2015م

العمل  ورش  من   
ً
عددا العلمي  البحث  عمادة  أطلقت 

التي التي قامت بالتعريف بأنشطة عمادة البحث العلمي 
مخصصا  كان  ما  منها  عمل  ورش  إلى  إضافة  وبرامجها، 
النظام  على  واملنسوبات  املنسوبين  من  عدد  لتدريب 
كان  ما  ومنها  البحثية،  املنح  على  للتقديم  اإللكتروني 
للتعريف بلوائح البرامج املقدمة وأنظمتها، وآليات التقديم 

كافة.  للمنسوبين  اإللكتروني  عبرالبوابة  وخطواتها 
العمل  ورش  برامج  حول  بيان  أدناه  الجدول  في  و 
للتهيئة  العلمي  البحث  عمادة  خالل  من  املقدمة 
البحثية  البرامج  على  التقديم  إطالق  قبل  والتجهيز 
التي  األولى  الدورة  خالل  الدعم  إلى  باإلضافة 
1436/8/8هـ.  - 1436/7/8هـ  بين  ما  أطلقت 
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الفئة املستهدفةتقديمتاريخ انعقادهامكان انعقادهاعنوان الورشة

املسار االستراتيجي 
لعمادة البحث العلمي 

وبرامجها+كيفية التقديم 
للمنح الداخلية

الزاهر
الخميس

1436/7/11هـ

د.نورة فاروقي
د.هنادي كتوعة
د.باسم الكاظمي

د.علي أمين

عضوات هيئة 
التدريس

التعريف باملنح الداخلية 
وآليات التقديم عليها

قسم الكيمياء بكلية 
العلوم التطبيقية

األحد
1436/7/14هـ

د. علي أمين
 منسوبو الكلية 

ومنسوباتها

التعريف باملنح الداخلية 
وآليات التقديم عليها

مسرح معهد البحوث 
والدراسات اإلستشارية

اإلثنين
1436/7/15هـ

د. باسم الكاظمي
د. علي أمين

أعضاء هيئة 
التدريس 
بالجامعة

التعريف باملنح الداخلية 
وآليات التقديم عليها

قاعة مجلس الكلية 
بكلية العلوم التطبيقية

األربعاء
1436/7/24هـ

د. علي أمين
 منسوبو الكلية 

ومنسوباتها 

التعريف باملنح الداخلية 
وآليات التقديم عليها

الكلية الجامعية 
بالقنفذة

األربعاء
2 /1436/8هـ

د. علي أمين
 منسوبو الكلية 

ومنسوباتها 

التعريف باملنح الداخلية 
وآليات التقديم عليها

كلية الطب
الخميس

1436/8/3هـ
د.محمد مختار

د.علي أمين
 منسوبو الكلية 

ومنسوباتها 

املساندة املباشرة في تقديم 
مقترح بحثي

العابدية +الزاهر

األحد واإلثنين 
والثالثاء

6-1436/8/8هـ

ألعضاء هيئة التدريس:
د. باسم الكاظمي

د.علي أمين
د.هشام عرابي

د. السيد رضوان
م.أحمد شرف

م.عبد الغفار محمد
م.سعيد الطلحي

لعضوات هيئة التدريس:
د. هنادي كتوعة

د. نورة فاروقي

أعضاء  هيئة 
التدريس 

وعضواتها 

تقرير إحصائيات النتائج األولية للمرحلة األولى لتقديم مقترحات املشاريع البحثية
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الشكل )33(: إحصائية التقديم حسب التاريخ لعام 1436هـ/2015م

وثمانين  وأربعة  الــمائتين  أن  اإلحصائيات  وضحت 
األخير،  اليوم  في  منها  وثالثون  وواحد  مئة  قدم   

ً
مقترحا

في  قدمت  مقترحا  وخمسون  وأربعة    ،  )%46( بنسبة: 
املشاريع  وباقي   ،  )%19(  : ذلك  ونسبة  األخير،  قبل  اليوم 

قدمت   )%35(: نسبة  تمثل  وتسعون  تسعة  وعددها 
أربعة  إلى  ثالثة  من  بمتوسط  أسابيع  أربعة  مدى  على 
أدناه.  )33( الشكل  في  موضح  هو  كما   .

ً
يوميا مشاريع 

  7( إحصائية التقديم على البرامج:
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  8( إحصائية الدعم الفني:
لدعم  اإلمكانيات  جميع  العمادة  سخرت  لقد   
ابتداًء  تم  حيث  التقديم.  فترة  خالل  الباحثين 
منها   

ً
كال يحتوي  مصور  وآخر  مكتوب  دليل  توفير 

كال  أتيح  وقد  بخطوة،  خطوة  التقديم  طريقة  على 
والباحثين  التدريس  هيئة  أعضاء  لجميع  الدليلين 
اإللكتروني. العمادة  موقع  طريق  عن  الجامعة  في 

ثالث  بتوفير  العمادة  قامت  فقد  ذلك،  إلى  إضافة 
االتصال  في  األولى  القناة  تتمثل  الفني.  للدعم  قنوات 

استقبال  تم  حيث  الدعم،  مسؤول  جوال  على  املباشر 
ما يقارب سبعة وخمسين اتصاال هاتفيا. وتتمثل القناة 
الثانية في الزيارة الشخصية ملسؤول الدعم للمساعدة 
ما  استقبال  تم  حيث  بخطوة،  خطوة  التقديم  في 
في  الثالثة  القناة  وتتمثل  زيارات.  التسع  من  يقارب 
اإللكتروني  البريد  طريق  عن  املساعدة  طلب  ارسال 
وسبعين  خمسة  يقارب  ما  على  وأجيب  استقبل  حيث 
أدناه.  )34( الشكل  في  موضح  هو  كما  إلكترونيا.  بريدا 

الشكل )34(: إحصائية الدعم الفني لعام 1436هـ/2015م
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  9( إحصائية إجمالي عدد الباحثين حسب الكليات:

الشكل )35(: أعداد أعضاء هيئة التدريس املتقدمين ببحث واحد أو أكثر 
)باحث رئيس( حسب الكليات واملعاهد التخصصية

لعام 1436هـ/2015م
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عمادة البحث العلمي جامعة أم القرى
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عنوان عمادة البحث العلمي

شطر الطالبات: الدور الثالث بمبنى )ب( - فرع 
الطالبات بالزاهر- جامعة أم القرى
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