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كلمة معالي مديرجامعة أم القرى

الدكتور بكري بن معتوق عساس
معالي مديرجامعة أم القرى

واحة البحث العلمي في جامعة أم القرى

الذين يتلقون تعليمهم العالي في مختلف الجامعات
العاملية في أنحاء العالم كافة من إنجا زات مبهرة،
وتفوقهم على أقرانهم في تلك الجامعات في مجاالت
علمية متعددة عبر أبحاثهم العلمية  ،ونيلهم العديد
من الجوائز العاملية .
كل هذه االنجا زات التي تحققت لم تأت من فراغ ،
وإنما تعكس مدى الرعاية واالهتمام اللذين توفرا
بمؤازر ة من معالي وز ير التعليم ،حتى باتت كليات
جامعة أم القرى  ،بحمد هللا ،يشار لها بالبنان نتيجة
جهود النخبة املتميزة من أعضاء هيئة التدريس
والقيادات التي أدا رت دفتها منذ إنشائها وحتى اآلن.
وبهذه املناسبة ال يسعني إال أن أتوجه بالشكر والتقدير
لراعي هذه املسيرة املباركة خادم الحرمين الشريفين
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  ،وسمو ولي
عهده األمين ،وسمو ولي ولي العهد – حفظهم هللا –
على دعمهم وبذلهم السخي لرفعة هذا الوطن وعز
مواطنيه ،وملا وفر لهذه الجامعة املباركة من ذلك
الدعم الوفير ،مما جعلها تخطو هذه الخطوات
املتسارعة في الجوانب العلمية والتعليمية والبحثية
كافة ،وللمتابعة الشخصية الدائمة من صاحب
السمو امللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة
املكرمة .كما ال يفوتني أن أبا رك وأشيد بالجهود التي
بذلها ويبذلها عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة
وز مالئه إلصدار هذه النشرة الدور ية لتكون حلقة
الوصل بين العمادة واملجتمع األكاديمي داخل
الجامعة وخا رجها ،واسأل هللا جلت قد رته أن يسدد
الخطى ،ويبا رك الجهود لخدمة هذا الوطن ومواطنيه.

إنها لحظات تستحق منا التوقف عندها ،بل يسعد
املرء كثيرا وهو يرى اإلنجازات بحمد هللا وفضله تتوالى
على هذا الصرح العلمي « جامعة أم القرى » ،كيف
ال ،ونحن نعيش اليوم مع أول باكورة ل ـ عمادة البحث
العلمي بالجامعة في نشرة دور ية نصف سنوية تعرض
أخبار البحث العلمي التي يسهم بها منسوبو هذه
الجامعة املباركة من الباحثين والباحثات لخدمة
أمتهم ومجتمعهم.
وتأتي هذه الخطوة التي خطتها عمادة البحث العلمي
بإصدار هذه النشرة الدور ية ضمن مشاريع عديدة
تعمل عليها هذه العمادة املتميزة وشقيقاتها العمادات
والكليات األخرى  ،انطالقا من الدور التي تضطلع به
الجامعة في أداء رسالتها ،والتي تقوم على ثالث ركائز
أساسيةّ ،أولها الرسالة التعليمية ،واألخرى البحث
العلمي ،والرسالة الثالثة خدمة املجتمع.
وكلنا يعلم مدى أهمية البحث العلمي في عالم اليوم،
فقوة الدول وتطورها أصبحت ال تقاس اآلن بما
تمتلكه من جيوش ،بل ما يخرج عنها من علوم وبحوث
علمية تسهم في خدمة املجتمعات والبشرية جمعاء،
ومن هذا املنطلق ،وتماشيا مع التوجهات السديدة
لقيادتنا الرشيدة وفقها هللا لالهتمام بالجانب العلمي
حرصت جامعة أم القرى بفضل من هللا  ،ثم بما وفر
لها من حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها هللا
– من دعم سخي مكنها من إعطاء البحث العلمي حيزا
واسعا في برامج كليات الجامعة وأقسامها العلمية ،
وما حققته جامعة أم القرى خالل العامين املاضيين
من إنجا زات في مجاالت البحث العلمي مكنها بحمد
هللا من تسجيل مائة براءة اختراع إلى جانب ما يقرب مدير جامعة أم القرى
من ستمائة براءة اختراع تقدمت بها الجامعة خالل د /بكري بن معتوق عساس
هذه الفترة الوجيزة وهي في طريقها للتسجيل بإذن
هللا تعالى  ،عالوة على ما يقدمه أبناء هذه الجامعة
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كلمة وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور ثامربن حمدان الحربي
وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي

من خالل تشكيل املجلس التنسيقي للبحث العلمي
والذي يضم جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي
في الجامعة ،كما حرصنا على دعم العالقة بين
الباحث األصيل والجهات الداعمة كي تتم مما رسة
البحث في تكامل ومواءمة مع املهام األخرى للجامعة .
كما أننا في ظل تزايد املطالب في اإلنتاج البحثي الذي
يهتم في تقديم الحلول ملشكالت املؤسسات واملجتمع
حرصنا على دعم البحث العلمي بما يحقق التكامل
والتوازن بين مطالب املجتمع األكاديمي واحتياجاته
ً
داخليا والدعم الحقيقي ملمارساته البحثية فيما
يتعلق بنزاهة املما رسات وتطبيق نتائجه لتكون
ً
ً
محركا رئيسيا لتنمية املجتمع؛ والتركيز بشكل
علمي مقصود على تحديد العالقة الحرجة بين
مهام األبحاث والتعليم وخدمة املجتمع الجامعي.
وفي الختام ال يسعني اال أن أشكر ادا رة الجامعة
وعلى راسها معالي الدكتور .بكري بن معتوق
بكري عساس ،وللزمالء في عمادة البحث
العلمي وعلى رأسهم الدكتور .فيصل العالف.
والسالم عليكم ور حمة هللا وبركاته

إن من أهم القضايا التي يجب أن نطرحها ونتناولها
بكل حيادية أنه وعلى الرغم من أتجاه الجامعات
وبإيمان كامل منها إلى تنمية املمارسات البحثية ودعم
هذه الجهود وفق ما هو متاح لها األن أن إدارة األبحاث
ضمن العمل الجامعي املؤسساتي يحتاج إلى وقفة
ُ
جادة فاحصة ومتأنية ،ومراجعة بين الفينة واألخرى .
وعلى ذلك فطبيعة البحث املستمدة من احتياجات
الجامعة وإيمان الهيئة التدريسية وأهداف الوطن
وتطلعاته ،واهداف الجهات الداعمة واحتياجاتها،
لتفرض علينا معالجة ذلك من خالل رؤية شاملة
تتسع لتقدير املساحة املتقاطعة بين كل هذه
الجهات ،واضعين في الحسبان ومراعين لجميع
االتجاهات االقتصادية املجتمعية – املنطلقة
من حاجة املجتمع – مما يفرض علينا في وكالة
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي –
ً
مراعاة هذا التقاطع – جذريا  ،والعمل املتكامل
أن ُيحقق البحث العلمي هذ الرؤية وهذا الطموح.
ً
وانطالقا مما سبق ومع سرعة نمو أبحاث الجامعات،
ُ
وا رتفاع سقف الطموح واألمل في أن تسهم في تقديم
الحلول الناجحة ملشكالت املجتمع ،حرصت الوكالة
ً
ممثلة في عمادة البحث العلمي أن تحقق مستو ًى
ً
مرتفعا من التقدير لدور األبحاث ضمن رسالة ُحرر يوم
الجامعة العلمية؛ والعمل الجاد للتنسيق بين اإلثنين 1436/12/27هـ.
جميع الجهات البحثية في الجامعة؛ وكان نتاج ذلك
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كلمة عميد عمادة البحث العلمي

الدكتور فيصل بن أحمد العالف
أستاذ الوراثة والطب الجزيئي املشارك
عميد عمادة البحث العلمي
1436/1/5هـ
DSRDEAN@uqu.edu.sa

تأتي هذه املباد رات لتواكب إعادة تخطيط
االفتتاحية
الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسان مالم الهياكل واملوا رد وتطوير اآلليات والقواعد
يعلم ،والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا ،وعلى املنظمة لتنفيذ األعمال بما يزيد الشفافية مع
الباحثين واملمولين وجميع الجهات ذات العالقة.
آله وصحبه وسلم ،أما بعد
ً
سيسعى فريق العمل في العمادة جاهدا من خالل
هذه الوسائط الى تغطية أخبار ومؤشرات إنجاز
برامج التمويل البحثي النوعية املستحدثة  ،وبرامج
الشراكات مع مؤسسات املجتمع والجهات املانحة ،
وبرامج تأسيس البنى التحتية والتجهيزات املركزية
التي تهيء البيئة املناسبة لتوطين التقنيات املتقدمة
 ،وبرامج املجموعات البحثية املتخصصة  ،وبرامج
الشراكات البحثية مع الجامعات العاملية  ،وبرامج
الجوائز العلمية ملكافأة الباحثين  ،وبرامج زيادة
وتشجيع النشر العلمي وتسويقه في املعارض الدولية.

تأسست عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في
ن
العمادات
عام 1435هـ لتكو جزءا من منظومة ً
املمثلة في مجلس الجامعة ،وترتبط هيكليا بوكالة
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .ومن
خالل الرؤية الخمسية التي رسمت لعمادة البحث
بأمر
الخمس
العلمي  ،نتطلع في السنوات
القادمة ً
ً
ً
هللا أنً تكون ًجامعة أم ً القرى مرجعا بحثيا موثوقا
ومحركا وشريكا أساسيا في إدا رة مجتمع املعرفة
واقتصاده  ،والريادة فيهما وأن تكون الجامعة
ضمن أفضل خمس جامعات عربية في نقل التقنية
وتوطينها مع مشاركة فاعلة في برامج الخطة
الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار  ،والنشر وفي ضوء الرؤية الخمسية التي رسمت للعمادة
العلمي وبراءات االختراع  ،وتطبيق النزاهة العلمية .يعمل منسوبوها بدعم من معالي مدير الجامعة
الدكتور بكري بن معتوق عساس ،وبإشراف
ومن أجل تحقيق هذه الرؤية وملساندة إدا رة التحول مباشر من سعادة وكيل الجامعة للد راسات العليا
ً
كان لزاما علينا تهيئة بيئة تكاملية وتفاعلية تضمن والبحث العلمي الدكتور ثامر بن محمد الحربي
وصول أخبار الحراك البحثي واملعرفي لجميع أعضاء وبمشاركة القيادات اإلدا رية وعمادات الكليات
هيئة التد ريس  ،وبهذا القصد بادرت العمادة في الجامعة لتحقيق إ رادة قيادتنا الرشيدة
بتأسيس هذه النشرة الدور ية نصف السنوية (واحة وفقها هللا في بناء مجتمع املعرفة واقتصادها.
البحث العلمي) ليتظلل فيها ذوي الهمم العالية من
الباحثين من داخل الجامعة وخا رجها .باإلضافة نسأل هللا التوفيق والسداد ،ونأملً من جميع
الى تأسيس حسابات في شبكات التواصل اإلجتماعي الباحثين بالجامعة العمل معنا يدا بيد ،كما
وموقع إلكتروني على صفحة الجامعة وأفالم تعريفية ندعو الجميع لتزويدنا باملقترحات وامللحوظات
وتقا رير ترصد معايير الجودة و مؤشرات األداء .التي تساعد في تحسين الخدمات التي نقدمها.
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التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي1436هـ2015/م
الوكالء بعمادة البحث العلمي (شطرالطالب)

د.باسم بن يوسف الكاظمي
أستاذ علوم الحاسب املشارك
وكيل عمادة البحث العلمي للمنح واملشاريع
البحثية
1436/1/27هـ

د.عبد هللا بن عمرباز

أستاذ تصميم األنظمة الحاسوبية املساعد

وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر
1436/1/27هـ

د.عبد الرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات
واملراكزالبحثية
1436/2/24هـ

د.محمد بن حسن مختار
أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد
وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون املالية
واإلدارية
1436/5/7هـ

د.محمد بن صالح آل الشيخ
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد
ً
وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية سابقا
1436/6/25هـ

د.سهيل بن سالم الحربي
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
وكيل عمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية
1436/11/25هـ
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التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي

مديرو املراكزالبحثية بعمادة البحث العلمي (شطرالطالب)

أ.د.فهد بن عبدهللا العريني
أستاذ الشريعة والدراسات اإلسالمية
مديرمركزالدراسات اإلسالمية
1435/2/1هـ

د.محمد بن معيض الوذيناني
أستاذ اإلدارة التربوية والتخطيط املشارك
مديرمركزالبحوث التربوية والنفسية
1435/2/27هـ

د.سعيد بن محمد القرني
أستاذ اللغة العربية والنحو والصرف املساعد
مديرمركزبحوث اللغة العربية وآدابها
1436/7/15هـ

د .أحمد بن جميل قطان
أستاذ علوم الحاسب املساعد
ً
مديرمركزبحوث العلوم الهندسية واملعمارية سابقا
1436/7/15هـ

د .معتزبن هاشم مراد
أستاذ الكيمياء الفيزيائية املساعد
مديرمركزبحوث العلوم التطبيقية
1436/7/21هـ

د .سعود بن سالم باوزير
أستاذ الكيمياء الصيدلية املساعد
مديرمركزبحوث علوم الصيدلة
1436/11/25هـ
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التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي

الوكيالت بعمادة البحث العلمي (شطرالطالبات)

د .نعيمة بنت حامد ياركندي
أستاذ الكيمياء غيرالعضوية املشارك
وكيلة عمادة البحث العلمي
1436/5/7هـ

د .هنادي بنت أحمد كتوعة
أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد
وكيلة مديرمركزالعلوم التطبيقية
واملشرفة على برنامج واعدة
1436/5/7هـ

د .نورة بنت صالح فاروقي
أستاذ علوم الحاسب اآللي املساعد
وكيلة مديرمركزبحوث العلوم الهندسية
واملشرفة على مكتب التنسيق واملتابعة
ملدينة امللك عبد العزيزللعلوم والتقنية
1436/5/7هـ

د.مريم بنت عبد الهادي القحطاني
أستاذ األدب العربي املشارك
وكيلة مديرمركزبحوث اللغة العربية وآدابها
1436/10/14هـ

د.هنادي بنت محمد بحيري
أستاذ اللغة العربية وآدابها املساعد
وكيلة عمادة البحث العلمي للتطويروالجودة
واالعتماد األكاديمي
1436/11/17هـ

د.عائشة بنت محمد الحربي
أستاذ الحديث وعلومه املساعد
وكيلة مديرمركزبحوث الدراسات اإلسالمية
واملشرفة على برنامج منح طالبات الدراسات
العليا
1436/11/18هـ
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نبذة عن عمادة البحث العلمي

نطاق عمل عمادة البحث العلمي

الرؤية
ً
ً
أن تكون جامعة أم القرى مرجعا بحثيا
ًّ
ً
ّ ً
ً
أساسيا في إدارة
ومحركا وشريكا
موثوقا
ِ
مجتمع املعرفة واقتصادها والريادة فيهما.

الرسالة
تهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي ،
ودعم البرامج البحثية املتميزة ذات الطابع
االبتكاري لخدمة املجتمع.

الهيكل اإلداري بعمادة البحث العلمي
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الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي
لعام 1436هـ2015/م
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الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

حضور عميد عمادة البحث العلمي والوفد املرافق له
املؤتمرالسعودي األول لدعم البحث العلمي 2014م
(التمويل والتحديات والحلول)
1436/1/11-9هـ
حضر عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور
فيصل بن أحمد العالف يرافقه وفد من الجامعة
املؤتمر السعودي األول لدعم البحث العلمي2014م
(التمويل والتحديات والحلول) ،املقام بمقر
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض
خالل الفترة 2014/11/4-2م – 1436/1/11-9هـ.
ش��م��ل امل��ؤت��م��ر ط��رح ال��ع��دي��د م��ن امل��ح��اور ومناقشتها ،من
أهمها :آلية اختيار األول��وي��ات البحثية ،وتحديد امل��وارد

الالزمة لتمويل البحث ،وإدارة املنح البحثية ،إلى جانب
االس����ت����ف����ادة م����ن م���خ���رج���ات ال���ب���ح���ث وف�����وائ�����ده ل��ل��م��ج��ت��م��ع.
وس���������ع���������ى امل���������ؤت���������م���������ر إل��������������ى ج��������م��������ع امل������ه������ن������ي������ي������ن  ،ورج��������������ال
األع��������م��������ال  ،وص�������ن�������اع ال��������ق��������رار  ،وم������ق������دم������ي ال�����خ�����دم�����ات
وامل�����س�����ت�����ف�����ي�����دي�����ن م�������ن وك��������������االت ال������ت������م������وي������ل ،وال�����ح�����ك�����وم�����ة
وق����ط����اع ال���ب���ح���ث وال���ت���ط���وي���ر  ،واألك���ادي���م���ي���ي���ن  ،وال���ق���ط���اع
ال������خ������اص ،مل���ن���اق���ش���ة ق���ض���اي���ا دع������م ال����ب����ح����وث وال���ت���ن���م���ي���ة.
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الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي

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

ترأس وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي
ال���دك���ت���ور ث���ام���ر ب���ن ح���م���دان ال���ح���رب���ي االج���ت���م���اع األول ل��ل��م��ج��ل��س
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ب���ال���ع���م���ادات وامل���ع���اه���د وال����وح����دات
البحثية بالجامعة  ،بحضور ممثلي هذه اإلدارات  ،وذلك في قاعة
االجتماعات بمعهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي بالعابدية.
وق��ال وكيل الجامعة للدراسات العليا للبحث العلمي الدكتور
ث�����ام�����ر ال�������ح�������رب�������ي(:إن ال������ه������دف م������ن وج���������ود امل����ج����ل����س ال���ت���ن���س���ي���ق���ي
ل���ل���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ه�����و وض������ع آل�����ي�����ات ت���ط���وي���ر ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ف��ي
ال��ج��ام��ع��ة  ،م���ن خ��ل�ال إي���ج���اد ت��ن��اس��ق ب��ي��ن م��ن��ظ��وم��ة م���ن امل��ع��اه��د
وامل����راك����ز وال����وح����دات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���ت���ي ت���م���ارس ال��ب��ح��ث وت��ن��ت��ج��ه).
ً
وبين ال��دك��ت��ور الحربي أن وج��ود املجلس التنسيقي ج��اء انطالقا
م���ن ال����دور ال��رئ��ي��س وامل���ح���وري ال����ذي ت��ض��ط��ل��ع ب���ه وك���ال���ة ال��ج��ام��ع��ة
للدراسات العليا والبحث العلمي تجاه البحث العلمي وتفعيله،
ً
ل��ت��ح��ق��ي��ق األه������داف ال��ع��ل��ي��ا م���ن امل���م���ارس���ة ال��ع��ل��م��ي��ة ل����ه ،وت��ح��اش��ي��ا
لتباين رؤى تلك ال��ج��ه��ات وتطلعاتها ،وتجنبا الن��ف��ص��ال الخطط
ً
ال���ت���ي ت��ت��ب��ن��اه��ا ك���ل ج��ه��ة م��ن��ه��ا  ،ورغ���ب���ة ف���ي ت��وح��ي��د ال���ج���ه���ود ل��ب��ل��ورة
ف��ك��رة م��ت��ن��اس��ق��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��س��ي��ر به
ن��ح��و ش���راك���ة داخ���ل���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ن��ن��ت��ق��ل م���ن خ�لال��ه��ا إل����ى ال��ش��راك��ة
ً
ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��ا ي��ح��ق��ق رس���ال���ة ال��ج��ام��ع��ة  ،م��ش��ي��دا ب��ال��دع��م ال���ذي
ت��ح��ظ��ى ب����ه وك����ال����ة ال���ج���ام���ع���ة ل����ل����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا وال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
ً
م���ن م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة ك��ب��اق��ي اإلدارات األخ������رى ،م����ؤك����دا أن
ذل��ك ال��دع��م ال���ذي ق��دم��ه معاليه سيعزز األداء العلمي وي��ط��وره.

ً
ال��ج��ه��ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ،م��ش��ي��را إل����ى أن����ه ت���م االت���ف���اق بين
ال���ج���ه���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة ف����ي ال���ج���ام���ع���ة ل���رص���د ك����ل ج���ه���ة وم�����ا ل���دي���ه���ا م��ن
ً
ط��اق��ات وأج��ه��زة وأم��اك��ن  ،ت��م��ه��ي��دا ل��ع��م��ل ق��اع��دة ب��ي��ان��ات شاملة
ً
ل���ه���ذه اإلم���ك���ان���ي���ات ل��ت��ك��ون ف���ي م���ت���ن���اول ج��م��ي��ع ال��ب��اح��ث��ي��ن ،م��ش��ي��را
ً
إل���ى أن ذل���ك س��ي��ع��زز م��ن ال��ج��ان��ب ال��ت��ك��ام��ل��ي ب����دال م��ن ال��ت��ن��اف��س).
وب���ي���ن ال����دك����ت����ور زك�����ي ص���دي���ق���ي أن ع���ض���وي���ة امل���ج���ل���س ال��ت��ن��س��ي��ق��ي
ت��ت��ك��ون م��ن وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل��ل��دراس��ات العليا وال��ب��ح��ث العلمي،
وم��س��اع��د وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي،
وع���م���ي���د ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ،وع���م���ي���د ع�����م�����ادة ال�����دراس�����ات
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
وال���ع���م���رة ،و رئ���ي���س ل��ج��ن��ة امل���ؤت���م���رات ،وع��م��ي��د م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث
وال���دراس���ات االس��ت��ش��اري��ة ،و ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة وادي
م��ك��ة ،وم���دي���ر م��رك��ز ال��ت��م��ي��ز ال��ب��ح��ث��ي ف���ي ال��ن��ق��ل وإدارة ال��ح��ش��ود،
ومدير مركز االبتكار التقني ألنظمة املعلومات الجغرافية ،و
املشرف على وادي مكة للتقنية ،ورئيس وحدة التعاون الدولي.

من جهته استعرض عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل
ب����ن أح���م���د ال����ع��ل�اف ال���خ���ط���ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ع���م���ادة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
امل��ش��ت��م��ل��ة ع��ل��ى ن���ط���اق ال��ع��م��ل ال���ح���ال���ي ورؤي������ة ال���ع���م���ادة ورس��ال��ت��ه��ا
ً
وأهدافها للسنوات الخمس القادمة  ،مثمنا الدعم ال��ذي تلقاه
ال���ع���م���ادة م���ن م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ب���ك���ري ب���ن م��ع��ت��وق
ً
ب����������دوره أوض��������ح م����س����اع����د وك�����ي�����ل ال����ج����ام����ع����ة ل�����ل�����دراس�����ات ال���ع���ل���ي���ا ع��س��اس ،وم��ق��درا ال��دع��م امل��ع��ن��وي م��ن وك��ي��ل الجامعة ل��ل��دراس��ات
ً
وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور /زك���ي ب��ن ش��اك��ر ص��دي��ق��ي (أن ع��م��ادة ال���ع���ل���ي���ا وال����ب����ح����ث ال���ع���م���ل���ي ،م���ت���ق���دم���ا ب���ج���زي���ل ال���ش���ك���ر وال����ع����رف����ان
ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي ت���س���ع���ى أن ي�����ك�����ون ه�����ن�����اك ت����ك����ات����ف ب����ي����ن ج��م��ي��ع إل����ى أع���ض���اء امل��ج��ل��س ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ك���اف���ة ع��ل��ى ت��ف��اع��ل��ه��م اإلي���ج���اب���ي.
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ً
عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى تقدم عرضا
عن خططها التنفيذية للمرحلة القادمة
1436/3/14هـ
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ع��ق��د املجلس التنسيقي ل��ش��ؤون البحث العلمي صباح والضعف  ،والفرص واملخاطر ودراسة الهيكل التنظيمي
ال��ي��وم اج��ت��م��اع��ه ال�����دوري ف��ي ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات بمعهد للعمادة الناشئة ومناقشة منظومة نمو النشاط البحثي.
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي بالجامعة تحت
إشراف وكالة الجامعة للدراسات العليا  ،وبرئاسة وكيل وت���ح���دث ال���دك���ت���ور ال���ع�ل�اف ع���ن ق���واع���د ت��م��وي��ل امل��ش��اري��ع
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر ال��ب��ح��ث��ي��ة امل��ب��ن��ي��ة ع���ل���ى ال��ت��س��ل��س��ل اإلن����ج����ازي  ،امل��ش��ت��م��ل��ة
ب��ن ح��م��دان ال��ح��رب��ي وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وح��ض��ور مساعد ع���ل���ى ت���ح���دي���د األول������وي������ات ال��ب��ح��ث��ي��ة  ،وت���ح���دي���د امل����س����ارات
وكيل جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي العلمية  ،وتعريف البرامج التي يحددها ال��ه��دف ،كذلك
ل��ش��ؤون ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور زك���ي ب��ن ش��اك��ر صديقي تعريف البرامج التي تحددها الحاجة  ،وتعريف البرامج
وأعضاء املجلس  ،وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ،وت��ح��دي��د ال���ح���د األع���ل���ى ل��ل��م��ن��ح  ،وك��ش��ف
فيصل ال��ع�لاف ح��ي��ث ق��دم عميد ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي ع���ن م���راح���ل ال��ت��ط��وي��ر ف���ي ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي -1436
ال��دك��ت��ورف��ي��ص��ل ب���ن أح���م���د ال���ع�ل�اف ف���ي ب���داي���ة االج��ت��م��اع 1437ه���ـ املشتملة على ث�لاث م��راح��ل وه��ي( :مرحلة البناء
ً
ع����روض����ا ل��خ��ط��ط امل��ع��ه��د ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��م��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة – .م��رح��ل��ة ال��ن��م��و – م��رح��ل��ة اإلت���اح���ة – م��رح��ل��ة ال��ن��ض��ج).
ويهدف هذا النشاط إلى تحقيق الفعالية وخدمة املستفيد
داخ�����ل وخ�����ارج ال��ج��ام��ع��ة م���ن م���خ���رج���ات ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي .وذك����ر ال���دك���ت���ور ال���ع�ل�اف ال��ت��ف��اص��ي��ل امل���ح���وري���ة لتخطيط
م��������وارد األع�����م�����ال وال���ت���ع���ري���ف ب���ال���ه���وي���ة ال���ب���ص���ري���ة ،وب��ي��ئ��ة
ونوقشت خ�لال االجتماع أب��رز محاور الخطة التنفيذية العمل وال��ت��واص��ل ،وت��ط��وي��ر اآلل��ي��ات وال��ب��رام��ج وال��ج��وائ��ز،
لعمادة البحث العلمي املتضمنة نطاق عمل عمادة البحث ووض��ع األول��وي��ات البحثية ،وب��رن��ام��ج التجهيزات املركزية
العلمي ورؤية عمادة البحث للسنوات الخمس القادمة ،وامل��������راك��������ز ال���ب���ح���ث���ي���ة إل��������ى ج�����ان�����ب ال�����ب�����رام�����ج امل���س���ت���ح���دث���ة،
ودراسة الوضع الراهن للمراكزواملعاهد البحثية والتقنية وب�������رام�������ج ال������ن������زاه������ة ال����ب����ح����ث����ي����ة ،م������ع ت����ح����ق����ي����ق ال���ش���ف���اف���ي���ة
ووح�������دات ال���ت���م���وي���ل ال��ب��ح��ث��ي��ة  ،وت��ح��ل��ي��ل م���واط���ن ال���ق���وة وال��ع��دال��ة ،وب��ي��ان ال��دع��م امل��ط��ل��وب م��ن وك���االت الجامعة.
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عمادة البحث العلمي تناقش الخطة التنفيذية والشراكة املأمولة
مع معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
1436/4/12هـ

ال��ت��ق��ي ع��م��ي��د م��ع��ه��د خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن ألب��ح��اث
الحج والعمرة بجامعة أم ال��ق��رى وباحثو املعهد بعميد
ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي س�����ع�����ادة ال�����دك�����ت�����ور ف���ي���ص���ل ال�����ع��ل��اف،
وك������ان ال���ل���ق���اء ع����ن م����س����ودة ال���خ���ط���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل���ع���م���ادة
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���ش���راك���ة امل���أم���ول���ة م���ع امل���ع���ه���د ،ح��ي��ث
ت����ط����رق ال����دك����ت����ور ف���ي���ص���ل ال�����ع��ل��اف إل������ى أه������م امل����ق����وم����ات
امل��ط��ل��وب��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ش��راك��ة م��ع امل��ع��ه��د  ،وب��ي��ن أن ه��ذه
ال���ش���راك���ة ت��ت��م��ث��ل ف���ي ت��ح��ق��ي��ق ت��ق��ن��ي��ة ب��ح��ث��ي��ة م��وث��ق��ة ،وأن
ال���ج���ام���ع���ة ت��س��ع��ى إل����ى أن ت���ك���ون ف���ي ت���رت���ي���ب ع��ل��م��ي ع��ال��م��ي
م����رم����وق  ،وت���ت���ط���ل���ع إل����ى أن ت���ك���ون م����ن ب���ي���ن أع���ل���ى خ��م��س
جامعات خليجية  ،وتسعى للوصول إلى نشر مئة ورقة
ً
ً
علمية في العام  ،وأن توفر ً
إثراء علميا ومعرفيا للمعاهد
ال��ب��ح��ث��ي��ة وال��ت��ق��ن��ي��ة  ،ون ّ���ب���ه إل����ى وج�����ود م���م���ي���زات م��ت��ن��وع��ة
ف��ي امل��ع��ه��د  ،م��ث��ل أن���ه ج��ه��ة ب��ح��ث��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة  ،ووج��ه��ة
ذات ص��ف��ة س��ي��ادي��ة وإع�ل�ام���ي���ة وإش���راف���ي���ة ف���ي آن واح����د.

وب���ي���ن أن م����ن م���ق���وم���ات ال����ش����راك����ة امل���ط���ل���وب���ة م����ع امل��ع��ه��د
ض����رورة وج���ود م���ؤش���رات أداء ،وت��ق��اري��ر م��ع��ل��ن��ة ،وت��ق��اري��ر
ب��������راءات االخ�����ت�����راع .وب����ي����ن ال����دك����ت����ور ف���ي���ص���ل ال����ع��ل�اف أن
ال��خ��ط��ة ي��م��ك��ن أن ت��ب��دأ م���ن ع���دة رواف����د أه��م��ه��ا :ب��رن��ام��ج
باحث ،وبرنامج دراس��ات عليا ،وبرنامج واف��د ،وبرنامج
واع���دة ،وب��ي��ن أن��ه ي��ج��ب أن ن��س��ع��ى إل��ى ت��ح��دي��د األول��وي��ات
ً
ال��ب��ح��ث��ي��ة وامل��س��ارات ال��ع��ل��م��ي��ة ،وأن ه��ن��اك ف��رص��ا متاحة
يمكن أن تستغل مثل الدعم املالي والدعم اللوجيستي
ووج��ود البيانات العلمية التي تساعد في اتخاذ القرار.
وق�����������د ح�����������دد ال��������دك��������ت��������ور ف�����ي�����ص�����ل ال���������ع����ل����اف أن ه�����ن�����اك
م��ت��ط��ل��ب��ات م��ح��ددة ل��ت��ح��ق��ي��ق ش��راك��ة ح��ق��ي��ق��ة م��ع امل��ع��ه��د،
و ذل������ك ل����ل����وص����ول إل�������ى ت���ك���وي���ن ش�����راك�����ة ح���ق���ي���ق���ة ق���وي���ة
 ،وأه�����م ه���ذه امل��ت��ط��ل��ب��ات  :أن ي��ك��ون ل��ل��م��ع��ه��د خ��ط��ة
اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة ق����اب����ل����ة ل���ل���ت���ط���ب���ي���ق  ،وأن ي���س���ع���ى امل���ع���ه���د
إل��������ى اس�����ت�����ق�����ط�����اب األس��������ات��������ذة وال�����ب�����اح�����ث�����ي�����ن امل����ت����م����ي����زي����ن ،
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وض��رورة تطوير آل��ي��ة التعاقد ال��خ��ارج��ي  ،وإل��زام طالبي وق������د ش��������ارك ب����اح����ث����و امل����ع����ه����د ف�����ي ال����ن����ق����اش امل���س���ت���ف���ي���ض،
الترقيات النشرفي مجالت علمية مرموقة  ،وذات صيت ،وأش������اروا إل����ى ب��ع��ض ال��ن��ق��اط ال���ت���ي ي��م��ك��ن أن ت��م��ي��ز م��ع��ه��د
وم����ن أه����م امل��ت��ط��ل��ب��ات أي وج����وب ت���وف���ر ب���ي���ان���ات االن���ت���اج خادم الحرمين الشريفين عن غيره من املراكز البحثية،
البحثي للسنوات الثالث املاضية  ،وأن تتوفرأيضا بيانات
األج��ه��زة امل��وج��ودة وامل��ب��ان��ي ،وك��ذل��ك تفعيل امل��ح��اض��رات وع������ب������روا ع�����ن أم����ل����ه����م ف�����ي ب�����ن�����اء ش�����راك�����ة ح���ق���ي���ق���ة ت���رت���ق���ي
 ،وح����ل����ق����ات ال����ن����ق����اش ،و ال����ب����رام����ج ال���ب���ح���ث���ي���ة اإلث����رائ����ي����ة .ب������أه������داف م���ع���ه���د خ��������ادم ال����ح����رم����ي����ن ال���ش���ري���ف���ي���ن ألب����ح����اث
ال���ح���ج وال���ع���م���رةال���ت���ي ت��س��ع��ى إل����ى ت���ط���وي���ر م��ن��ظ��وم��ة ال��ح��ج
وش�����ك�����ر األس������ت������اذ ال�����دك�����ت�����ور ع�����اط�����ف ب�����ن ح���س���ي���ن أص���غ���ر وال���ع���م���رة ،وان��ت��ه��ى ال��ل��ق��اء ع��ل��ى أم���ل أن ت��ب��دأ ف���ي امل��راح��ل
س����ع����ادة ال���دك���ت���ور ف��ي��ص��ل ال����ع��ل�اف ،وأش������اد ب���إن���ج���ازات���ه ،ال���ق���ادم���ة ج���ل���س���ات ي���ك���ون ال���ن���ق���اش ف��ي��ه��ا أع���م���ق وأوس�����ع.

التعريف بعمادة البحث العلمي
1436/4/20هـ
في سياق نشر ثقافة البحث العلمي املؤس�سي في الجامعة
عقدت عمادة البحث العلمي في تمام الساعة التاسعة
ص����ب����اح ي�����وم اإلث���ن���ي���ن  20رب����ي����ع اآلخ������ر 1436ه��������ـ ال���ل���ق���اء
ال��ت��ع��ري��ف��ي ب��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي بمقر ش��ط��ر ال��ط�لاب
بالعابدية ،تزامنا مع شطر الطالبات بالزاهر؛ لتعريف
أع�����ض�����اء وع�����ض�����وات ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س ب����ف����رص ال���ب���ح���ث
امل��ت��اح��ة ل��ل��ج��ام��ع��ة ف��ي ح��ق��ول ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي امل��خ��ت��ل��ف��ة؛
لتنفيذ خ��ط��ة ال��ع��م��ادة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة إلج���راء ال��ب��ح��وث
النوعية التي تصل الجامعة باملجتمع  ،على الوجه الذي
ً
ً
يحقق مقاصد الجامعة من البحوث العلمية كما ونوعا.
ً
وق���د ق���دم ال��ل��ق��اء ك�ل�ا م��ن س��ع��ادة ع��م��ي��د ع��م��ادة ال��ب��ح��ث
العلمي الدكتور فيصل العالف ،وسعادة وكيل العمادة
ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وال��ن��ش��ر ال��دك��ت��ور ع��ب��د هللا ب���از  ،وس��ع��ادة
وك���ي���ل ال����ع����م����ادة ل��ل��م��ن��ح وامل����ش����اري����ع ال���ب���ح���ث���ي���ة د .ب��اس��م
الكاظمي ،وسعادة وكيل العمادة لشؤون املجموعات
وامل�����راك�����ز ال���ب���ح���ث���ي���ة ال����دك����ت����ور ع���ب���د ال���رح���م���ن األه������دل.
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مديرجامعة أم القرى باإلنابة يبحث مع سابك
تفعيل البحث العلمي املدعوم
1436/6/17هـ

ب��ح��ث م��دي��ر ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى ب��اإلن��اب��ة وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة زك�����ي ص���دي���ق���ي ووك����ي����ل ك��ل��ي��ة ال���ع���ل���وم ل����ل����دراس����ات ال��ع��ل��ي��ا
للتطوير األك��ادي��م��ي وخ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع ال��دك��ت��ور ه��ان��ي بن وال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور خ���ال���د خ���ي���رو ،وذل����ك بمكتب
ع��ث��م��ان غ���ازي آل��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي امل���دع���وم من م���ع���ال���ي م���دي���ر ال���ج���ام���ع���ة ب���امل���دي���ن���ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ب��ال��ع��اب��دي��ة.
ال��ش��رك��ة ال��س��ع��ودي��ة للصناعات األس��اس��ي��ة (س��اب��ك) مع
وف��د ال��ش��رك��ة ال���ذي ت��رأس��ه م��دي��ر ع��ام التقنية باململكة قدم مدير عام التقنية باململكة واالقتصادات الناشئة
ً
ً
واالق���ت���ص���ادات ال��ن��اش��ئ��ة امل��ه��ن��دس ف���ؤاد م��ح��م��د م��و�س��ى ،امل��ه��ن��دس ف���ؤاد م��ح��م��د م��و�س��ى ع��رض��ا م��رئ��ي��ا ت��ح��دث فيه
وع���ض���وي���ة امل����دي����ر اإلق���ل���ي���م���ي إلدارة ال���س�ل�ام���ة وش���ئ���ون ع��ن س��اب��ك وم��راك��زه��ا ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ن��ت��ش��رة ح���ول ال��ع��ال��م،
ال���ت���ق���ن���ي���ة ب����م����راك����ز س����اب����ك ب���امل���م���ل���ك���ة األس�����ت�����اذ خ����ال����د ب��ن وح�����رص�����ه�����ا ع����ل����ى ت���ف���ع���ي���ل ش������راك������ة ال����ب����ح����ث ال����ع����ل����م����ي م��ع
ً
ع���ي���دان ال���ع���ي���دان ،وم���دي���ر ال��ش��ب��ك��ات ال��خ��ارج��ي��ة ب��م��رك��ز الجامعات الوطنية في اململكة والتوسع في ذلك تحقيقا
س���اب���ك ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ف���ي ال����ري����اض امل���ه���ن���دس ع��ب��دامل��ح��س��ن ب��ن الن��ت��ق��ال اململكة إل��ى اق��ت��ص��اد امل��ع��رف��ة املبني على البحث
ً
عبدهللا الجري�سي ،بحضور وكيل الجامعة للدراسات العلمي والتعاون البناء بين الصناعة والجامعات الفتا
العليا وال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور ث��ام��ر ال��ح��رب��ي ،وعميد أن ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى ال��ج��ام��ع��ات األخ���رى
ك��ل��ي��ة ال���ه���ن���دس���ة ال���دك���ت���ور ح���م���زة غ���ل���م���ان ،وع���م���ي���د ك��ل��ي��ة ب���ش���أن ت��س��ل��ي��م أب��ح��اث��ه��ا ال��ع��ل��م��ي��ة امل���دع���وم���ة م���ن ال��ش��رك��ة
ً
ال���ع���ل���وم ال����دك����ت����ور س���م���ي���ر ن���ت���و ،ووك����ي����ل ع����م����ادة ال��ب��ح��ث وفق املخطط املطلوب في الشأن الصناعي ،مؤكدا على
ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور م��ح��م��د م��خ��ت��ار ووك���ي���ل ع���م���ادة ال��ب��ح��ث التعاون مع جامعة أم القرى خالل الفترة املقبلة نظير
ال���ع���ل���م���ي ل���ل���م���ج���م���وع���ات و امل������راك������ز ال���ب���ح���ث���ي���ة ال����دك����ت����ور م��ا تمتلكه م��ن بيئة تعلمية محفزة م��ن معامل وباحثين
ً
ع����ب����دال����رح����م����ن ب�����ن غ����ال����ب األه�����������دل ،وم����س����ت����ش����ار وك����ال����ة م��ت��ق��دم��ا ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر وال���ت���ق���دي���ر إل����ى م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة
ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور ب���اإلن���اب���ة ال���دك���ت���ور ه���ان���ي غ�����ازي ع��ل��ى ح��س��ن االس��ت��ق��ب��ال.
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مشاركة جامعة أم القرى بورقتي عمل أثرت
منتدى الشراكة املجتمعية الرابع في مجال البحث العلمي ( النزاهة العلمية)
1436/7/17-16هـ
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شاركت جامعة أم القرى بورقتي عمل أثرت منتدى الشراكة
املجتمعية في مجال البحث العلمي (النزاهة العلمية)
املقام بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالتعاون
مع الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد من 1436/7/17-16هـ.
و ق�����د ك����ان����ت امل�����ش�����ارك�����ة األول���������ى م�����ن ق����ب����ل س�����ع�����ادة أ.د.ع�����ب�����د
ال���ع���زي���ز ي���وس���ف ال���زوك���ي أس���ت���اذ ط���ب األط���ف���ال ب��ال��ج��ام��ع��ة ،
وك���ان���ت ورق���ت���ه ب���ع���ن���وان( :وج������وه ال���ف���س���اد ف���ي م���ج���ال ال��ب��ح��ث
ال���ع���ل���م���ي ال���ط���ب���ي ،م���رت���ك���زات���ه���ا ،ان���ع���ك���اس���ات���ه���ا ،و خ���ط���ورت���ه���ا).
و امل��ش��ارك��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ق��ب��ل س��ع��ادة د .ن���ورة ص��ال��ح ف��اروق��ي
أستاذ علوم الحاسب اآللي املساعد بالجامعة (وكيلة مدير
م��رك��ز ال��ع��ل��وم الهندسية و امل��ش��رف��ة ع��ل��ى وح���دة التنسيق و
املتابعة ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم و التقنية بعمادة
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي) وك����ان����ت ورق���ت���ه���ا ب���ع���ن���وان ( :ت��ط��ب��ي��ق ن��ظ��ام
الثقة اإللكتروني لتطوير عملية تقييم البحوث العلمية).
و ق����د ش������ارك ف����ي ال���ح���ض���ور س����ع����ادة ع���م���ي���د ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي

د.فيصل أحمد العالف  ،وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي
للشؤون املالية واإلداري���ة د.محمد مختار  ،وس��ع��ادة وكيل
عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية
د.ع���ب���دال���رح���م���ن األه�������دل  ،وس����ع����ادة وك���ي���ل ع����م����ادة ال��ب��ح��ث
العلمي للمعلومات وال��ن��ش��ر د.ع��ب��دهللا ب��از  ،وس��ع��ادة وكيل
عمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية د.محمد آل الشيخ
 ،وس��ع��ادة وكيلة ع��م��ادة البحث العلمي للطالبات د.نعيمة
ي��ارك��ن��دي  ،وس���ع���ادة وك��ي��ل��ة م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��ل��وم التطبيقية
بعمادة البحث العلمي واملشرفة على برنامج واعدة د.هنادي
كتوعة  ،وفريق من لجنة النزاهة العلمية بجامعة أم القرى.
ول����ق����د اخ���ت���ت���م���ت ف���ع���ال���ي���ات امل����ن����ت����دى ب����ت����رأس م���ع���ال���ي ف��ض��ي��ل��ة
ال����ش����ي����خ أ.د.ع��������ب��������د ال�����رح�����م�����ن ال�����س�����دي�����س (ال������رئ������ي������س ال����ع����ام
ل�������ش�������ؤون امل�����س�����ج�����د ال��������ح��������رام وامل�����س�����ج�����د ال������ن������ب������وي ،وإم���������ام
ال������ح������رم امل�����ك�����ي ال������ش������ري������ف) ال����ج����ل����س����ة األخ�������ي�������رة ل���ل���م���ن���ت���دى.
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لقاء تعريفي ببرامج عمادة البحث العلمي في كلية التربية
1436/8/7هـ
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في سياق نشر ثقافة البحث العلمي املؤس�سي في
الجامعة زار عميد عمادة البحث العلمي د .فيصل بن
أحمد العالف العاشرة والنصف صباح يوم اإلثنين
السابع من شعبان  1436هـ كلية التربية؛ لتعريف
أعضاء هيئة التدريس بفرص البحث املتاحة للجامعة
في حقول البحث العلمي املختلفة؛ تنفيذا لخطة
العمادة االستراتيجية في عمل البحوث النوعية التي
تصل الجامعة باملجتمع على الوجه الذي يحقق
ً
ًّ
كما ونوعا.
مقاصد الجامعة من البحوث العلمية
كانت الزيارة بمبادرة من العمادة،إذ طلبت من مدير
مركز البحوث التربوية و النفسية ترتيب هذا اللقاء.
وقد استهل اللقاء سعادة عميد كلية التربية د.علي املطرفي
ً
مرحبا بعميد عمادة البحث العلمي وفريق العمل معه،
ً
مثنيا على الجهد اإلداري والعلمي السخي للعميد وعمادته،
ّ ً
ومؤمال أن تحقق عمادة البحث العلمي مقاصدها
األصيلة واملستجدة بإذن هللا وحاثا العمادة والكليات

ً ًّ
وكما في
إلى ترقية البحوث العلمية في الجامعة نوعا
اتصال وتواصل مع برامج الدولة الكلية في املجال البحثي.
ثم وقد رد عميد عمادة البحث العلميالدكتور فيصل
العالف التحية لعميد كلية التربية ،وأشاد بدور الكلية
العلمي والتعليمي في املجال البحثي منذ نشأتها حتى
اليوم؛ حيث تخرج منها الباحثون والعلماء العاملون
في مجاالت التنمية املختلفة .ثم أجاب عن أسئلة
الباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الكلية ،بعد
عرض تقديمي لبرامج العمادة وخططها البحثية.
ّ
بمعيته وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون
وكان
املجموعات واملراكز البحثية د.عبد الرحمن بن
غالب األهدل ،ومدير مركز البحوث التربوية
والنفسية د .محمد بن معيض الوذيناني ،ومدير
مركز بحوث اللغة العربية وآدابها د .سعيد بن محمد
القرني .وكان اللقاء في قاعة االجتماعات بمجلس
ُ
ً
الكلية ،وانتهى ق ْبيل الثانية عشرة والنصف ظهرا.
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عميدعمادة البحث العلمي والوفد املرافق له يزورون الهيئة السعودية للمواصفات
واملقاييس والجودة ومركزامللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
1436/8/14هـ

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

كالخدمات اإلدارية واملالية واالستشارية ،ودعم االعتماد
املنهي ،وكيفية االستفادة من الخبرات البحثية في
الجامعة ،وآلية العمل بوحدة العلوم والتقنية وغيرها.
ثم زارالعميد والوفد املرافق مركزامللك فيصل ،وناقش أوجه
التعاون في مجال البحث العلمي ،واالستفادة من قواعد
البيانات الضخمة لدى املركزوعمل مشاريع بحثية مشتركة
واالستفادة من الوحدات البحثية في املركزكوحدة البحوث.

أمور مختلفة،
العلوم التقنية
بمعهد البحوث
التي يقدمها،

وقدم عميدالبحثالعلميووكيلمعهدالبحوثوالدراسات
االستشارية ووكيل عمادة البحث العلمي شكرهم
وامتنانهم للقائمين على الهيئة السعودية للمواصفات،
وأثنوا على ما يقدمه معالي مديرالجامعة من جهد ومتابعة.

حيث جرت مناقشات مهمة عن
ككيفية االستفادة من خبرات وحدة
في مجال املشاريع البحثية ،والتعريف
والدراسات االستشارية والخدمات
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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
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ش����ارك ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���دك���ت���ور ف��ي��ص��ل
ال���ع�ل�اف وف���ري���ق ال��ع��م��ل م���ن ال��ع��م��ادة وف���ري���ق ال��ع��م��ل م��ن
ال���ج���ام���ع���ة ف����ي ورش������ة ع���م���ل (م���ع���رف���ة  )2ال���ت���ي ع���ق���دت ف��ي
م��دي��ن��ة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ق��ن��ي��ة ب��م��ق��ره��ا ف��ي
ال��ري��اض .شمل ف��ري��ق العمل م��ن ال��ع��م��ادة :وك��ي��ل عمادة
البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية الدكتور باسم
ال��ك��اظ��م��ي ،ووك���ي���ل ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ل��ل��م��ع��ل��وم��ات
وال���ن���ش���ر ال���دك���ت���ور ع���ب���دهللا ب�����از ،ووك���ي���ل ع���م���ادة ال��ب��ح��ث
العلمي ل��ش��ؤون امل��ج��م��وع��ات وامل��راك��ز البحثية ال��دك��ت��ور
ع����ب����دال����رح����م����ن األه�����������دل ،وم����س����ت����ش����ار ع�����م�����ادة ال����ب����ح����ث ا
ل���ع���ل���م���ي ال�����دك�����ت�����ور أح����م����د ش�����وق�����ي ،ووك����ي����ل����ة م����دي����ر م���رك���ز
ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ال��دك��ت��ورة ه��ن��ادي ك��ت��وع��ة ،ووك��ي��ل��ة
م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��ل��وم ال��ه��ن��دس��ي��ة ال��دك��ت��ورة ن���ورة ف��اروق��ي.

ب����ش����ك����ل ي����س����ه����م ف������ي ال�����ت�����ح�����ول إل��������ى االق������ت������ص������اد امل����ع����رف����ي.
م����ن ج���ان���ب���ه أوض�����ح امل����ش����رف ع���ل���ى ب���رن���ام���ج م����راك����ز ال��ت��م��ي��ز
امل��ش��ت��رك��ة ب��امل��دي��ن��ة ال���دك���ت���ور أن����س ال���ف���ارس أن امل��م��ل��ك��ة
ت���س���ع���ى ف����ي امل���رح���ل���ة ال���ح���ال���ي���ة إل�����ى ال���ت���ح���ول م����ن اق���ت���ص���اد
ال���ن���ف���ط إل�����ى اق���ت���ص���اد امل���ع���رف���ة ،وب����ن����اء ص���ن���اع���ات ق�����ادرة
ً
ع��ل��ى امل��ن��اف��س��ة دول��ي��ا ،م��ن خ�لال دع��م ال��ب��ح��ث وال��ت��ط��وي��ر
ً
ً
واالب����ت����ك����ار ال������ذي ي������ؤدي دورا م���ه���م���ا ف����ي ت���ح���ق���ي���ق ال���ت���ن���وع
ال����ص����ن����اع����ي ون����ق����ل ال���ت���ق���ن���ي���ة وت���وط���ي���ن���ه���ا ل����ت����ك����ون م����ص����درا
ً
أس�����اس�����ي�����ا ل�����ل�����ث�����روة ،م�����وض�����ح�����ا ض����������رورة رب�������ط م����خ����رج����ات
ال��ب��ح��وث م��ع ت��وج��ه��ات ال��ش��رك��ات ن��ح��و ال��ت��ن��وع ال��ص��ن��اع��ي.
وت����ط����رق أم����ي����ن ع�����ام ال���خ���ط���ة ال���وط���ن���ي���ة ال���ث���ان���ي���ة ل��ل��ع��ل��وم
وال����ت����ق����ن����ي����ة واالب�����ت�����ك�����ار ال�����دك�����ت�����ور أح�����م�����د ال����ع����ب����د ال�����ق�����ادر
إل�������ى ب����رن����ام����ج ال����ب����ح����وث األس�����اس�����ي�����ة ،ال�����ت�����ي ت����ت����وج����ه ن��ح��و
ت�����وس�����ي�����ع آف������������اق امل������ع������رف������ة وب�������ن�������اء ال�������ق�������اع�������دة ال����ع����ل����م����ي����ة
وإث����������رائ����������ه����������ا ،وال���������ت���������ي ي�����ب�����ن�����ى ع�����ل�����ي�����ه�����ا ت������ط������وي������ر ال�����ت�����ق�����ن�����ي�����ة.

من جهته ذكر مساعد املشرف على برنامج مراكز التميز
املشتركة باملدينة الدكتور منصور الصالح ،أن برنامج
البحوث االبتكارية يهدف في مرحلته األولى إلى عمل دراسة
جدوى اقتصادية وتأسيس كيان قانوني ،أما في املرحلة
الثانية فتكون لتطوير نماذج أولية عاملة وخطة عمل
ل��ل��م��ن��ش��أة ،وف���ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ي��ط��م��ح ال��ب��رن��ام��ج ل��ت��ط��وي��ر
ش��رك��ات وطنية تسهم ف��ي ب��ن��اء ق��ط��اع منافس ف��ي مجاالت
ً
اف���ت���ت���ح ورش������ة ال���ع���م���ل ص���اح���ب ال���س���م���و األم����ي����ر ال���دك���ت���ور التقنية املتقدمة ،مؤكدا أن البرنامج سيسهم بإشراك
ت����رك����ي ب�����ن س����ع����ود ب�����ن م���ح���م���د آل س����ع����ود رئ����ي����س م���دي���ن���ة ال��ج��ه��ات ال��ح��ك��وم��ي��ة وال��ق��ط��اع ال��خ��اص ف��ي ت��ط��وي��ر ق��ط��اع
امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،وأوض��ح أن الخطة املنشئات الصغيرة واملتوسطة من خالل التطوير التقني.
ال���وط���ن���ي���ة ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ق���ن���ي���ة رك�������زت ف����ي امل����رح����ل����ة األول������ى
ب��ش��ك��ل ك��ب��ي��ر ع���ل���ى دع����م ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي ب���امل���م���ل���ك���ة ،وه���و ب��دوره ق��دم االس��ت��ش��اري ف��ي شركة االس��ت��ش��ارات العاملية
ً
��������دا ،ت���ص���ل إل������ى أرب���ع���ي���ن أول�����ي�����ف�����ر واي�������م�������ان امل�����ه�����ن�����دس ع����ب����د ال�����ك�����ري�����م ال����ي����وس����ف،
م�����ا أس����ف����ر ع�����ن ق����ف����زة ض���خ���م���ة ج
ً
ى
ض����ع����ف����ا مل������ا ك�����ان�����ت ع����ل����ي����ه ول���������ذا ت����ح����ت����ل امل����م����ل����ك����ة امل����رت����ب����ة ن����ب����ذة ع����ن ب���رن���ام���ج امل����ش����اري����ع ال���وط���ن���ي���ة ال����ك����ب����ر  ،م��ب��ي��ن��ا
ً
ال���خ���ام���س���ة وال���ث�ل�اث���ي���ن ع���امل���ي ً���ا ،واألول�������ى ع���رب���ي���ا وإس�ل�ام���ي���ا أن ع�����������ددا م������ن ال�����������دول ت�����ق�����وم ب���ت���ب���ن���ي م�����ش�����اري�����ع ب���ح���ث���ي���ة
ف�����ي ج��������ودة ال����ب����ح����ث ح����س����ب ت���ق���ي���ي���م ال����ه����ي����ئ����ات ال����دول����ي����ة .ك�����ب�����رى ب����م����ش����ارك����ة واس������ع������ة إلح����������داث ن�����ق��ل��ات ن����وع����ي����ة ف���ي
وب��ي��ن س��م��وه أن ه���ذه ال��ق��ف��زة غ��ي��ر ك��اف��ي��ة ،ح��ي��ث ال زال���ت ال���ت���ط���وي���ر ال���ت���ق���ن���ي وع���ل��اج ق���ض���اي���ا اس���ت���رات���ي���ج���ي���ة وط���ن���ي���ة.
ه���ن���اك ف���ج���وة ب��ي��ن ال��ب��ح��ث وال���ص���ن���اع���ة ،وه����ي م��ش��ك��ل��ة ف��ي ب����ع����د ذل�������ك ب��������دأت ف����ع����ال����ي����ات ال������ورش������ة ب���ع���ق���د ال���ج���ل���س���ة
ال�����دول ال��ن��ام��ي��ة وامل���ت���ق���دم���ة ،م���ش���ي ً���را إل����ى أن ال��س��ب��ب ه��و األول���ى ب��ع��ن��وان «ب��رن��ام��ج ال��ب��ح��وث األس��اس��ي��ة» وال��ج��ل��س��ة
عدم توفر وسائل االستثمار املناسبة لنقل هذه األفكار الثانية بعنوان «برنامج البحوث االبتكارية» والجلسة
ً
��دا ب���أن ت��رك��ي��ز ال��خ��ط��ة خ�ل�ال امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة ب���ع���ن���وان «ب���رن���ام���ج امل���ش���اري���ع ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��ب��رى»
إل���ى ال��ص��ن��اع��ة ،م��ف��ي
ال���ح���ال���ي���ة س���ي���ك���ون ع���ل���ى اس���ت���ث���م���ار ال���ب���ح���ث ف����ي ال��ص��ن��اع��ة ث��م ن��وق��ش��ت أب���رز ال��ن��ت��ائ��ج وم��ا ي��م��ك��ن ع��م��ل��ه الس��ت��ث��م��اره��ا.
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زيارة عمادة البحث العلمي لكلية العلوم التطبيقية
1436/12/2هـ

زار عميد عمادة البحث العلمي د .فيصل العالف وفريق والبحث العلمي أ.د.خالد خيرو ووكيلة كلية العلوم
ً
من منسوبي العمادة كلية العلوم التطبيقية نشرا لثقافة التطبيقية د.رجاء معتوق ،ورؤساء األقسام ووكيالتهم.
ً
البحث العلمي املؤس�سي في الجامعة ،وتوطيدا للتعاون بين
عمادة البحث العلمي والكليات .وقد شمل فريق العمل وقد افتتح اللقاء عميد كلية العلوم التطبيقية ا.د.سمير
ً
من العمادة د.عبدالرحمن األهدل وكيل العمادة لشؤون نتومشيدا بدور عمادة البحث العلمي الفعال في الجامعة،
ً
املجموعات واملراكز البحثية و د .معتز مراد مدير مركز وموضحا لواقع البحوث العلمية ومستقبلها ،ومدى
بحوث العلوم التطبيقية بالعمادة ،و د .نعيمة ياركندي النشاط البحثي والنشر العلمي في كلية العلوم التطبيقية.
وكيلة عميد عمادة البحث العلمي ،ود .هنادي بحيري ثم عرض د .فيصل الخطة االستراتيجية التنفيذية لعمادة
وكيلة العمادة للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي ،البحث العلمي ،وأوضح دور وكاالت العمادة وبرامج املنح
ود.هنادي كتوعة وكيلة مدير مركز بحوث العلوم البحثية الداخلية التي تهدف لالرتقاء بالبحث العلمي .وأشاد
التطبيقية ،ووكيالت املراكز البحثية االخرى بالعمادة .د.فيصل إلى القوة البحثية والقوة البشرية املميزة املوجودة
وقد حضر اللقاء عميد كلية العلوم التطبيقة أ.د.سمير في كلية العلوم التطبيقية .ثم دار نقاش مفتوح لدراسة
نتو ،ووكيل كلية العلوم التطبيقية للدراسات العليا آليات التعاون بين الكلية ومركز بحوث العلوم التطبيقية.
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مشاركة جامعة أم القرى بورقة عمل في
املؤتمرالسعودي الدولي الثاني للنشرالعلمي  2015م
1436/12/30-28ه

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

ناقش املؤتمر قضايا النشر العلمي وتحدياته في الوطن
العربي ،خاصة تصنيف الدوريات ،والصعوبات التي
يواجهها الباحثون العرب في النشر بالدوريات املصنفة
ً
عامليا .وقد أصبح لزاما على جميع الجامعات ومؤسسات
البحث العلمي بالوطن العربي العمل بجدية من أجل
ً
ً
االرتقاء والنهوض بمستوى النشر العلمي محليا ودوليا،
والعمل على تحديد سبل التغلب على املعوقات ،ومن
َّ
ثم وضع الحلول املناسبة .كما ناقش املؤتمر تقييم
وضع النشر العلمي باململكة العربية السعودية ،ودراسة
مؤشرات األداء العاملية في هذا الصدد ،لالستفادة منها
في تطوير الدوريات ،وتعزيز جودة النشر العلمي بها ،ومن
َّ
ثم العمل على تأهيلها لإلدراج في قواعد البيانات الدولية.
وشمل املؤتمر طرح العديد من املحاور ومناقشتها،
من أهمها :النشر العلمي بالوطن العربي بين الواقع
واملأمول ،إدارة الدوريات العلمية وتحكيمها،
وجودة النشر العلمي ،وأخالقيات النشر العلمي.
وقد قام فريق العمادة في شطر الطالبات بزيارة
مركز بحوث الدراسات اإلنسانية ،واملختبر املركزي
ومركز األمير نايف بن عبدالعزيز لألبحاث الصحية
البحثية.
ملناقشة أوجة التعاون بين املراكز
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كلمة وكيل العمادة للمنح واملشاريع البحثية

د .باسم بن يوسف الكاظمي
أستاذ علوم الحاسب املشارك
وكيل العمادة للمنح واملشاريع البحثية
1436/1/27هـ
DSRVPG@uqu.edu.sa

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على
املبعوث رحمة للعاملين سيدنا محمد ،وعلى آله،
وصحبه ،والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ،وبعد:
ففي عصر يوصف بأنه زمن تتسارع فيه اإلنجازات
العلمية ،وتتسابق فيه األمم لبناء اقتصاديات
املعرفة ،وتطوير قد راتها البشرية القائمة عليها ،فإن
البيئة الجامعية تعد بمثابة نواة املعرفة الرئيسة
في أي مجتمع ،والتي من خاللها تبنى ركائز االقتصاد
املعرفي ،والتطور ،والرقي بين األمم .ومن هذا املنطلق
فإن وكالة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية
قد قامت منذ تاسيسها بترجمة خطط عمادة البحث
العلمي االستراتيجية إلى مشاريع تنفيذية نتج عنها
استحداث عدد من برامج املنح الداخلية للمساهمة
في بناء بيئة بحثية متكاملة  ،تدعم في محصلتها
النهائية االقتصاد املعرفي الوطني ،والتوجه القومي،
بما يضمن توفير الدعم الالزم ألعضاء هيئة التدريس
بالجامعة  ،وباألخص حديثي التخرج وعضوات
هيئة التد ريس لتشجيعهم على ممارسة النشاط
البحثي باحترافية عالية  ،وفق نظم قياسية مقننة
 ،كي يتسنى لهم إكمال املسيرة البحثية وفق خطط
عمادة البحث العلمي االستراتيجية .كما تم تخصيص
قنوات دعم إضافية ملنح طالب الدراسات العليا
وتأليف الكتب في شتى املجاالت الشرعية واألدبية
والعلمية ألعضاء هيئة التدريس في جامعة أم القرى .
وقد قامت الوكالة بفضل هللا تعالى بعد وقت وجيز من
تفعيلها بوضع اللبنات األساسية لبرامج املنح الداخلية
 ،والتي شملت شجرة متكاملة للتخصصات العلمية
التي تتيح للمتقدمين اختيار املجال األنسب لتقديم
مقترحاتهم البحثية ،باالضافة إلى الئحة القواعد
الحاكمة املنظمة لعملية التقديم وإدا رة املشاريع

البحثية في ضوء الالئحة املوحدة للبحث العلمي في
الجامعات السعودية ،كما عملت على استحداث
جميع النماذج الخاصة بالتقديم ،وعقد عدد من
ور ش العمل للتعريف بالبرامج وشرح أليات التقديم
وشروطه على برامج املنح الداخلية ،إضافة الى توفير
ملفات مساعدة للمتقدمين ،منها ما هو مصور ،ومنها
ما هو تسجيل مرئي يوضح كامل خطوات التقديم.
ودور وكالة املنح واملشا ريع البحثية ال يقتصر فقط على
ما ذكر ،وإنما يشمل إجراءات الفحص املبدئي للتأكد
من سالمة املقترحات البحثية املقدمة من أي نقص
او استالل قبل إ رسالها للتحكيم الخا رجي ،حيث تم
تأسيس قاعدة بيانات ضخمة ملحكمين دوليين ترسل
إليهم جميع املقترحات البحثية املجتا زة للفحص
املبدئي لتحكيمها .كما تقوم الوكالة أيضا باإلشراف
على جميع املشا ريع التي قبلت ،ومتابعتها فنيا وماليا
إلى نهاية املشروع البحثي .وال يقتصر إشراف الوكالة
على مشا ريع برامج املنح الداخلية فقط ولكن يمتد
ليشمل املنح الخا رجية ،واملتمثلة في وحدة دعم
البحوث املمولة من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
باإلضافة إلى وحدة دعم أبحاث سابك.
والتقنية،
ً
كل ذلك كان نتاجا لجهود مشتركة من منسوبي عمادة
البحث العلمي ،وأخص منهم املشرفين واملشرفات
على برامج املنح الداخلية والخا رجية لدى وكالة املنح
واملشاريع البحثية ،وبالتعاون مع نخبة متميزة من
أعضاء هيئة التد ريس في مختلف كليات الجامعة.
سائلين املولى العزيز القدير أن يعيننا وجميع
القائمين على هذه الوكالة على تقديم األفضل دوما،
بما يضمن تحقيق متطلبات الحراك البحثي الوطني،
والتوجهات االستراتيجية في جامعة أم القرى .

31

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بوكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية

عمادة البحث العلمي تعقد سلسلة من اللقاءات وورش العمل املتكاملة
لدعم التقديم على املنح البحثية بجامعة أم القرى
من 1436/5/20هـ 1436/8/8 -هـ

Research Grants

عقدت عماد البحث العلمي سلسلة من اللقاءات العلمية وورش العمل
املتكاملة لدعم التقديم على املنح الداخلية خالل العام 1436هـ تحت
اشراف مباشرمن الدكتور باسم يوسف الكاظمي وكيل العمادة للمنح
واملشاريع البحثية .وقد سعتورش العمل املتنوعة إلىنشرثقافة البحث
العلمي بالجامعة من خالل التعريف باملسار االستراتيجي للعمادة،
وفرص دعم حقول البحث العلمي املختلفة .كما شملت السلسلة
ورش عمل لتدريب الباحثين والباحثات على كيفية إعداد املقترحات
البحثية وصياغتها  ،تمهيدا لتقديمها للمنح الداخلية او الخارجية.
وركزت ورش العمل على التعريف ببرامج املنح الداخلية
الثالثة (رائد – واعدة – باحث) وآليات التقديم والشروط
واللوائح املنظمة للبرامج املقدمة .كما وفرت العمادة خدمة
املساندة في التقديم على برامج املنح الداخلية خطوة بخطوة
في معمل حاسوبي لجميع أعضاء وعضوات هيئة التدريس.
وقد حضر ورش العمل العديد من أعضاء وعضوات هيئة
التدريس وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات وفروع
الجامعة كافة .كما خصصت بعض ورش العمل لفئة املدربين
واملدربات من أعضاء وعضوات هيئة التدريس لتشكيل
فرق عمل متميزة تدعم عمادة البحث العلمي في نشر ثقافة
البحث العلمي والتعريف باملنح الداخلية ملختلف الكليات.
ً
وملعرفة املزيد من التفاصيل عن تلك الورش فضال االطالع على
الصفحات التالية:
23
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عمادة البحث العلمي تعقد ورشة عمل ملئتين وخمسين باحث وباحثة من الجامعة
حول إعداد املقترحات البحثية وصياغتها
1436/6/26هـ
عقدت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى لنحو
مائتين وخمسين باحثا وباحثة من أعضاء وعضوات
هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا وطالباتها ورشة
عمل حول كيفية إعداد املقترحات البحثية وصياغتها،
ً
تمهيدا لتقديمها ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية ،وذلك بقاعة مبنى معهد البحوث العلمية
وإحياء التراث اإلسالمي باملدينة الجامعية بالعابدية.
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
معتوق عساس ،التعريف باملسارات املختلفة لتمويل
البحوث العلمية سواء من داخل الجامعة أو من مصادر
مختلفة على رأسها مدينة امللك عبدالعزيزللعلوم والتقنية،

والشرح للباحثين عن كيفية كتابة املقترح البحثي.
وقال الدكتور العالف إن ذلك جاء في ضوء الرؤية
الخمسية التي رسمتها عمادة البحث العلمي التي تتطلع أن
ً
ً
ً
ً
تكون جامعة أم القرى مرجعا بحثيا موثوقا ومحركا للبحث
ً
ً
العلمي وشريكا أساسيا فيه و في إدارة مجتمع املعرفة
ً
واقتصادها والريادة فيهما ،مثنيا على دعم معالي مدير
الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس واهتمامه ،الذي
يدعم تمكين كافة اإلمكانيات التقنية للباحثين والباحثات
في الجامعة للوصول بالجامعة إلى الريادة العاملية من خالل
البحث العلمي األصيل الذي سيكون من ثماره املباركة
بإذن هللا براءات اختراع ،وفق رؤى حكومة خادم الحرمين
الشريفين وتوجيهاته التي تسعى إلى االهتمام باالقتصاد
ً
املعرفي ،متقدما بجزيل الشكروالتقديرإلى وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي
على حرصه الدائم ومتابعته سير أعمال العمادة.
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ورشة عمل للتعريف ببرنامج املنح الداخلية وآليات منحها
في فرع الجامعة بالقنفذة
1436/8/2هـ

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

ً
انطالقا من توجه جامعة أم القرى نحو نشرثقافة البحث
العلمي املؤس�سي بالكليات ،وتوفير وسائل الدعم الفني
واملالي ألعضاء هيئة التدريس للقيام بواجبهم البحثي؛
عقدت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى ورشة
عمل األربعاء  2شعبان  1436هـ بمسرح الكلية الجامعية
بالقنفذة؛ لتعريف أعضاء هيئة التدريس بفرص البحث
املتاحة للجامعة في حقول البحث العلمي املختلفة؛
ً
لتنفيذ خطة العمادة االستراتيجية إلجراء البحوث تأتي هذه الورشة استجابة لطلب عميد كليتي
النوعية التي تصل الجامعة باملجتمع على الوجه الذي الهندسة والحاسب اآللي بالقنفذة د .ياسين ُّ
الزبيدي
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ً
حرصا من عمادة البحث العلمي على تشجيع الباحثين والدكتور علي أمين املشرف على املنح الداخلية ،
وال��ب��اح��ث��ات ع��ل��ى اإلن����دم����اج ف���ي ال��ن��ش��اط ال��ب��ح��ث��ي ب��ص��ورة والدكتور هشام عرابي املشرف على املنح الخارجية.
ف��ع��ال��ة  ،وت��ذل��ي��ل أي ع��ق��ب��ات ل��ل��ت��ق��دي��م ع��ل��ى ب���رام���ج امل��ن��ح
ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��دورة ال��ح��ال��ي��ة ف��ق��د ق��ام��ت ال��ع��م��ادة بتقديم وق����������دم����������ت ال��������خ��������دم��������ة ل��������ع��������ض��������وات ه������ي������ئ������ة ال��������ت��������دري��������س:
خ�����دم�����ة( :امل�����س�����ان�����دة ف�����ي ت����ق����دي����م م����ق����ت����رح ب���ح���ث���ي)ألع���ض���اء ت�����ح�����ت إش�������������راف ك�������ل م�������ن ال�������دك�������ت�������ورة ه�������ن�������ادي ك���ت���وع���ة
وع������ض������وات ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����س ب���ش���ك���ل م����ت����زام����ن  ،وذل�����ك امل�����ش�����رف�����ة ع����ل����ى امل�����ن�����ح ال�����داخ�����ل�����ي�����ة  ،وال������دك������ت������ورة ن������ورة
ب��ت��وف��ي��ر م��ع��م��ل ح��اس��وب��ي م��ج��ه��ز الس��ت��ق��ب��ال أع��ض��اء هيئة ف�����������اروق�����������ي امل�������ش�������رف�������ة ع������ل������ى ال���������دع���������م ال������ف������ن������ي وال�����ت�����ق�����ن�����ي
ال����ت����دري����س ال����راغ����ب����ي����ن ف�����ي ت���س���ل���ي���م م���ق���ت���رح���ات���ه���م ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���ل���م���ن���ح ال����داخ����ل����ي����ة وب����ال����ت����ع����اون م�����ع م������درب������ات ال���ك���ل���ي���ات.
ً
ابتداء من
 ،واإلج��������اب��������ة ع����ل����ى اس����ت����ف����س����ارات����ه����م ب������ص������ورة م����ب����اش����رة .وقد بدأت العمادة بتوفير هذه الخدمة
يوم األحد 1436/8/6هـ واستمرت إلى يوم الثالثاء
ً
حيث إن هذه الخدمة شملت كل من لديه استفسارات 1436/8/8هـ من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة
ً
ً
ع����ن آل���ي���ات ال��ت��ق��دي��م  ،وال����ش����روط وال���ل���وائ���ح ال��خ��اص��ة عصرا ألعضاء هيئة التدريس ،و من التاسعة صباحا
ً
ب���ال���ب���رام���ج امل���ق���دم���ة  ،إض���اف���ة إل����ى ال��ب��اح��ث��ي��ن وال��ب��اح��ث��ات حتى الواحدة والنصف ظهرا لعضوات هيئة التدريس.
ال������ذي������ن ال ت����ت����وف����ر ل�����دي�����ه�����م ح������اس������ب������ات ش����خ����ص����ي����ة  ،أو ب����م����ب����ن����ى م����ع����ه����د ال�����ب�����ح�����وث وال�����������دراس�����������ات االس�����ت�����ش�����اري�����ة
ل��دي��ه��م ص��ع��وب��ة ف��ي ال��ت��ع��ام��ل م��ع األن��ظ��م��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة – .ال����������������دور األر�ض������������������ي ألع��������ض��������اء ه�����ي�����ئ�����ة ال��������ت��������دري��������س؛ و
ت�����م ت����ق����دي����م ال����خ����دم����ة ألع�����ض�����اء ه���ي���ئ���ة ال�����ت�����دري�����س :ت��ح��ت ل������ع������ض������وات ه�����ي�����ئ�����ة ال�������ت�������دري�������س ف��������ي م�����ع�����م�����ل ( )2ب���م���ب���ن���ى
إش�������������راف ك�������ل م�������ن ال������دك������ت������ور ب������اس������م ال�����ك�����اظ�����م�����ي وك����ي����ل (ه�������ـ) ي����وم����ي األح�������د و اإلث����ن����ي����ن وف������ي ق����اع����ة االج���ت���م���اع���ات
ع�����م�����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ل���ل���م���ن���ح وامل�����ش�����اري�����ع ال���ب���ح���ث���ي���ة  ،ل���ع���م���ادة ال���ق���ب���ول وال���ت���س���ج���ي���ل ب��م��ب��ن��ى (د) ي�����وم ال���ث�ل�اث���اء.
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كلمة وكيل العمادة للمعلومات والنشر

د .عبد هللا بن عمرباز
أستاذ تصميم األنظمة الحاسوبية املساعد
وكيل العمادة للمعلومات والنشر
1436/1/27هـ
DSRVIT@uqu.edu.sa

ّ
الحمد هلل ُم َع ِلم البشر أجمعين ،والصالة والسالم
على النبي األمين ،وعلى آله وصحبه واملسلمين.
وبعد .فقد أولت حكومة اململكة العربية السعودية
تقنية املعلومات أهمية كبيرة ،حيث ركزت عليها في
العديد من الخطط والسياسات الوطنية ،كالخطة
الخمسية السابعة للتنمية ،والسياسة الوطنية
للعلوم والتقنية ،والتصور الوطني لتوطين تقنية
املعلومات واستثمارها ،والخطة الوطنية لتقنية
املعلومات .حيث استهدفت الخطة الوطنية لتقنية
املعلومات عدة أهداف من ضمنها :رفع كفاءة
جميع القطاعات وإنتاجيتها ،وتعميم الخدمات
ً
الحكومية إلكترونيا  ،وتشجيع العمل عن ُبعد
من خالل التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية
املعلومات .وقد تم إقرار هذه الخطة بقرار صادر
من مجلس الوز راء .ولألهمية القصوى للتعاون في
مجاالت متعددة للتحول إلى مجتمع معلوماتي فقد
ً
أنشأت وز ا رة االتصاالت وتقنية املعلومات برنامجا
ّ
َّ
(يسـر).
وسمته
للتعامالت اإللكترونية الحكومية
ومن هذا املنطلق ولتحقيق تلك األهداف في
عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى فقد
أنشئت وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات
كإحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي
واملد رجة ضمن الهيكل التنظيمي لها والتكليف
عليها بقرار صادر من معالي مدير الجامعة.
ومنذ إنشاء تلك الوكالة عكف القائمون والقائمات
بإعمال الوكالة على وضع األهداف املتوافقة
مع الخطة الوطنية لتقنية املعلومات وبرنامج
ّ
(يسـر) ،والتي
التعامالت اإللكترونية الحكومية

من أهمها توفير موا رد الجامعة البشرية واملالية
عن طريق توظيف تقنية املعلومات في تنفيذ املهام
ً
ً
ً
التي يحتاج انجا زاها يدويا وقتا وموا ردا أكثر من
ً
تنفيذها آليا  ،وتوفير املعلومة الصحيحة لدعم
اتخاذ القرار ،ور فع كفاءة العاملين وإنتاجيتهم
بعمادة البحث العلمي واملستفيدين من خدماتها.
كما وضع منسوبو الوكالة الخطط االستراتيجية
والتنفيذية لتحقيق تلك األهداف .فكان من أهم
إنجا زات الوكالة في األشهر الستة األولى :تطوير نظام
إدارة املنح البحثية الذي يمكن أكثر من خمسة
ً
االف عضو هيئة تد ريس يعملون في أ ربعين كلية
ً
ً
ً َّ ً
موز عة على اثنين وثالثين مقرا من
ومعهدا وعمادة
التقديم على منح مالية لدعم أبحاثهم العلمية .كما
يمكن النظام مسؤولي العمادة من فحص املقترحات
ً
ً
ً
البحثية وتحكيمها آليا  ،ومتابعتها ماليا وعلميا
ً
طبقا لالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات
السعودية الصاد رة بقرار من مجلس التعليم العالي.
ً
وختاما تتقدم الوكالة بالشكر الجزيل والدعاء
بالتوفيق لكل من دعم أعمالها ،وساهم في إنجا زها،
وعلى رأسهم :معالي مدير الجامعة ،ووكيل الجامعة
للد راسات العليا والبحث العلمي ،وعميد عمادة
البحث العلمي ،وعميد عمادة تقنية املعلومات،
وعميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التد ريس
واملوظفين ،وعميد معهد البحوث العلمية واحياء
التراث اإلسالمي ،وجميع وكالء ووكيالت عمادة البحث
العلمي ،ومديري املراكز بالعمادة ،وجميع منسوبي
العمادة .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
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جامعة أم القرى تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب
في دورته السادسة واألربعين لعام 2015م
1436/4/9هـ

ش�����ارك�����ت ج���ام���ع���ة أم ال�����ق�����رى م���م���ث���ل���ة ف�����ي م���ع���ه���د ال���ب���ح���وث
العلمية وإح��ي��اء ال��ت��راث اإلس�لام��ي ومكتبة امللك عبد هللا
وادارة ال��ع�لاق��ات العامة واإلع�ل�ام ،ومطبعة الجامعة في
م��ع��رض ال��ق��اه��رة ل��ل��ك��ت��اب ف���ي دورت����ه ال��س��ادس��ة واألرب��ع��ي��ن
لعام 2015مالذي افتتحه رئيس ال��وزراء املصري السيد
املهندس إبراهيم محلب بحضور سفير اململكة أحمد بن
عبدالعزيز قطان ،وامللحق الثقافي السعودي بجمهورية وق������د ش����ارك����ت ف����ي ذل������ك امل����ع����رض س����ت وع�����ش�����رون دول������ة،
مصرالدكتور خالد بن محمد الوهيبي .وعدد من املسئولين وك�����ان ع�����دد األج���ن���ح���ة ث��م��ان��ي��ة وأرب���ع���ي���ن ج���ن���اح���ا ،م����ن ت��ل��ك
من سفراء الدول العربية واألجنبية املشاركة في املعرض ،ال������دول ت���س���ع ع���ش���رة دول�����ة ع���رب���ي���ة ،وس���ب���ع دول أج��ن��ب��ي��ة،
وب������ل������غ ع���������دد ال�����ن�����اش�����ري�����ن ث����م����ان����م����ئ����ة وخ����م����س����ي����ن ن������اش������را،
ويقع جناح جامعة أم القرى ضمن جناح اململكة العربية م����ن����ه����م خ�����م�����س�����ون ن������اش������را أج�����ن�����ب�����ي�����ا ،وم�����ئ�����ت�����ان وخ����م����س����ون
ال��س��ع��ودي��ة ال���ذي ح��ل ض��ي��ف ش���رف ل��ه��ذه ال����دورة ،وتبلغ ن�����اش�����را ع����رب����ي����ا ،وخ���م���س���م���ئ���ة وخ����م����س����ون ن�����اش�����را م���ص���ري���ا.
مساحة جناح اململكة على أربعمئة متر ،ويضم جناح جامعة
أم ال��ق��رى ع���ددا م��ن ال��ك��ت��ب العلمية واالدب��ي��ة والثقافية وت��ض��م��ن ج���ن���اح امل��م��ل��ك��ة ال���ع���دي���د م���ن ال���ف���ع���ال���ي���ات ،م��ن��ه��ا:
ال����ت����ي ت����ع����رف ب����امل����ص����ادر ال���ع���ل���م���ي���ة وامل���ع���رف���ي���ة ب���ال���ج���ام���ع���ة .محاضرات ،وندوات ثقافية وفكرية استمرت اثنتي عشرة
ي���وم���ا ،ك���م���ا ع��ق��دت ع���دة ن�����دوات م��ش��ت��رك��ة ب��ي��ن امل��ث��ق��ف��ي��ن
هذا و شهد جناح جامعة أم القرى زيارة معالي سفيرخادم وامل����ف����ك����ري����ن امل���ص���ري���ي���ن وال����س����ع����ودي����ي����ن ،ت����ت����ن����اول ال���ت���اري���خ
الحرمين الشريفين بالقاهرة االس��ت��اذ أحمد عبد العزيز والثقافة والشعر وال��رواي��ة وامل��رأة السعودية وإنجازاتها.
قطان وامللحق الثقافي بالقاهرة ،واط��ل��ع على م��ا يحتويه
الجناح من كتب علمية ومصادر ثقافية ومحتوى معرفي ووص���������������ل ع������������دد دور ال������ن������ش������ر ال������ح������ك������وم������ي������ة امل������ش������ارك������ة
أبدى إعجابه به  ،بعدها تسلم معاليه هدية تذكارية باسم ف���������ي ال�������ج�������ن�������اح ال��������س��������ع��������ودي ف���������ي امل���������ع���������رض ه������������ذا ال������ع������ام
معالي مدير الجامعة م��ن رئيس ال��وف��د الدكتور جمعان إح������������دى وث���ل��اث������ي������ن دار ن�������ش�������ر ،ف�����ي�����م�����ا وص����������ل ع����������دد دور
ال��زه��ران��ي ،وم���دي���رإدارة ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة االس��ت��اذ خالد ال������ن������ش������ر األه�������ل�������ي�������ة إل������������ى إح���������������دى وأرب��������ع��������ي��������ن دار ن�����ش�����ر.
مر�سي عبارة عن كتاب أطلس تاريخ مكة ،ودرع هدية مقدم
م��ن الجامعة ،كما تسلم امللحق الثقافي بمصر الدكتور
خالد الوهيبي هديه مماثلة باسم معالي مدير الجامعة،
كذلك زار الجناح عدد من مسؤولي الجامعات السعودية
امل����ش����ارك����ة ض���م���ن ج����ن����اح امل���م���ل���ك���ة ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة.
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جامعة أم القرى تشارك في معرض الدارالبيضاء للكتاب 2015م

1436/4/26هـ

ش������ارك������ت ج����ام����ع����ة أم ال������ق������رى م���م���ث���ل���ة ب���م���ع���ه���د ال����ب����ح����وث
ال���ع���ل���م���ي���ة وإح������ي������اء ال������ت������راث اإلس���ل��ام������ي ،وع������م������ادة ش�����ؤون
امل���ك���ت���ب���ات ف����ي م���ع���رض ال�������دار ال���ب���ي���ض���اء ل��ل��ك��ت��اب ب��امل��م��ل��ك��ة
امل��غ��رب��ي��ة ع����ام 2015م ،ف���ي دورت�������ه ال���ح���ادي���ة وال��ع��ش��ري��ن
ال���ذي افتتحه رئ��ي��س ال����وزراء امل��غ��رب��ي ع��ب��داإلل��ه بنكيران.
وش���ه���د ج���ن���اح ال��ج��ام��ع��ة إق���ب���اال ك��ب��ي��را م���ن زوار امل���ع���رض،
ال��ذي��ن اط��ل��ع��وا ع��ل��ى ال��ع��ن��اوي��ن ال��ت��ي ت��ب��رز ف��ي مجملها نتاج
ً
ال���ح���راك ال��ع��ل��م��ي وال��ث��ق��اف��ي ف���ي امل��م��ل��ك��ة ،ف��ض�لا ع���ن ج��ه��ود
اململكة العربية السعودية في خدمة اإلس�لام واملسلمين
من خالل العديد من مطبوعات معهد البحوث العلمية
وأحياء التراث اإلسالمي بالجامعة من الكتب ،واألبحاث،
وال����دراس����ات ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ت��خ��ص��ص��ة ،ورس���ائ���ل امل��اج��س��ت��ي��ر
وال������دك������ت������وراه ،وم�����ج��ل��ات ال���ج���ام���ع���ة ال���ع���ل���م���ي���ة امل���ح���ك���م���ة.
استمع زواراملعرض إلى شرح مفصل من قبل وفد الجامعة
الذي يضم مديرإدارة املعهد حسن شاويش وأحمد االهد،
وع��اط��ف املعلم م��ن ع��م��ادة شئون املكتبات ع��ن مشاركة
الجامعة في هذا املعرض ،وما تعرضه من عناوين وبحوث
علمية ل���زوار ال��ج��ن��اح ،م��ؤك��دي��ن أن م��ش��ارك��ة ال��ج��ام��ع��ة في
هذا املعرض تهدف إلى إبراز بعض جهود اململكة العربية
السعودية في نشر العلوم اإلسالمية والعربية ،والتعريف
ً
ب���ج���ام���ع���ة أم ال����ق����رى وق���ط���اع���ات���ه���ا ،وت����أك����ي����دا ل���ح���ض���وره���ا
الفاعل في املعارض واملحافل الثقافية والعلمية الدولية
إلب������راز ال����ص����ورة امل���ش���رق���ة ل��ل��م��م��ل��ك��ة ال���ع���رب���ي���ة ال��س��ع��ودي��ة
وج����ام����ع����ات����ه����ا ،وال����ت����ع����ري����ف ب���م���ا وص����ل����ت إل����ي����ه ال���ج���ام���ع���ات

ال���س���ع���ودي���ة ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل����ج����االت األك���ادي���م���ي���ة وال��ب��ح��ث��ي��ة
م��ن رق��ي وت��ط��ور ،واالط�ل�اع ع��ل��ى إن��ت��اج ال��ج��ام��ع��ات وامل��راك��ز
العلمية ودور النشر العاملية في مختلف مجاالت املعرفة،
م��ش��ي��ري��ن إل���ى أن م��ش��ارك��ة ال��ج��ام��ع��ة ض��م��ن ج��ن��اح اململكة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة ت���أت���ي ف����ي ض�����وء ح�����رص م���ع���ال���ي م��دي��ر
ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب��ك��ري ب���ن م��ع��ت��وق ع���س���اس ،واه��ت��م��ام
وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور
ث��ام��ر ب��ن ح��م��دان ال��ح��رب��ي ،إلظ��ه��ار دور ال��ج��ام��ع��ة امل��ت��م��ي��ز،
وظ���ه���وره���ا ف����ي ج��م��ي��ع امل���ح���اف���ل ال���دول���ي���ة ب��م��ظ��ه��ر م���ش���رف.
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نائب وزيرالثقافة واإلعالم يشيد بمشاركة جامعة أم القرى
في معرض الرياض الدولي 2015م
1436/5/19هـ

أش�����اد ن���ائ���ب وزي�����ر ال���ث���ق���اف���ة واإلع���ل���ام ال���دك���ت���ور ع��ب��دهللا
ال���ج���اس���ر ب��م��ش��ارك��ة ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى م��م��ث��ل��ة ف���ي م��ع��ه��د
ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة وإح���ي���اء ال���ت���راث اإلس�ل�ام���ي ف���ي م��ع��رض
ال��������ري��������اض ال��������دول��������ي ل����ل����ك����ت����اب 2015م ال�����������ذي ت���ن���ظ���م���ه
وزارة ال����ث����ق����اف����ة واإلع�������ل������ام م������ن 1436/5/23-13ه�������������������������ـ
ب�����ح�����ض�����ور ع���������دد ك����ب����ي����ر م�������ن ال�����ش�����خ�����ص�����ي�����ات ال����رس����م����ي����ة.
ح��ي��ث ل��ف��ت ج���ن���اح ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى اه���ت���م���ام ال������زوار،
ال�����ذي�����ن أب���������دوا إع���ج���اب���ه���م ب�����ه  ،مل�����ا ي����ق ّ����دم����ه م�����ن ت���ع���ري���ف
ب���ال���ج���ام���ع���ة وك���ل���ي���ات���ه���ا وم���اف���ي���ه���ا م�����ن خ�����دم�����ات أك���ادي���م���ي���ة
وب��ح��ث��ي��ة وم��ع��ل��وم��ات��ي��ة م���ت���ط���ورة ل��ل��م��س��ت��ف��ي��دي��ن ،ول��ق��ي��ت
ً
م����ش����ارك����ة ج���ام���ع���ة أم ال�����ق�����رى ق�����ب�����وال م���ن���ق���ط���ع ال���ن���ظ���ي���ر،
مل����ا اح����ت����وى ع��ل��ي��ه ج��ن��اح��ه��ا م����ن م���ؤل���ف���ات أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة
ال���ت���دري���س وم���ط���ب���وع���ات ال���ج���ام���ع���ة امل���ن���ش���ورة م����ن خ�ل�ال
امل�����ع�����ه�����د وم��������ن ال�����ك�����ت�����ب ال����ع����ل����م����ي����ة وامل�������ج���ل���ات ال���ع���ل���م���ي���ة
امل��ح��ك��م��ة وغ��ي��ره��ا م���ن أوع���ي���ة امل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي ت��زي��د عن

م��ئ��ة وع���ش���ري���ن ع���ن���وان���ا ،وق����د ت��م��ي��زت ب��ت��ن��وع م��وض��وع��ات��ه��ا
ولغاتها مع التركيز على امل��ج��االت املعرفية والتخصصات
األك����ادي����م����ي����ة ال����ت����ي ت��غ��ط��ي��ه��ا ال���ج���ام���ع���ة ،ب����اإلض����اف����ة إل�����ى م��ا
اشتمل عليه جناح الجامعة من أدلة ومطويات تعريفية
بخدمات الجامعة وكلياتها ،وأقسامها ونشأتها وأهدافها
وخ����دم����ات����ه����ا امل����ق����دم����ة ل���ل���م���ج���ت���م���ع ،ح����ي����ث وزع��������ت األدل�������ة
اإلرش����ادي����ة ع��ل��ى ال���زائ���ري���ن  ،م���ع ب��ع��ض ال���ه���داي���ا امل��ت��ف��رق��ة
وامل��ط��ب��وع��ات ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة  ،م��ث��ل :ال��ن��ش��رات  ،وال��ك��ت��ي��ب��ات.
وك������ان رئ���ي���س وف�����د ال���ج���ام���ع���ة ال���دك���ت���ور م����ر�ض����ي ال���زه���ران���ي
وك�������ي�������ل م�����ع�����ه�����د ال�������ب�������ح�������وث ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة وإح����������ي����������اء ال�������ت�������راث
اإلس���ل���ام�������ي ق������د ق��������دم ل�����ن�����ائ�����ب وزي����������ر ال�����ث�����ق�����اف�����ة واالع�����ل����ام
واف ع�����ن ه�������ذه امل����ش����ارك����ة
���������رح ٍ
ه�����دي�����ة ت�����ذك�����اري�����ة  ،م�����ع ش ٍ
امل���ه���م���ة  ،وم������ا ت����م ع����رض����ه م����ن ع����ن����اوي����ن وب����ح����وث ع��ل��م��ي��ة.
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عمادة البحث العلمي تعقد ورشة التهيئة والتجريب املبدئي
لنظام إدارة املنح البحثية
1436/5/20هـ

ً
ح����رص����ا م����ن ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ع���ل���ى رف�����ع م��س��ت��وى
ال��خ��دم��ات امل��ق��دم م��ن ق��ب��ل��ه��ا ،ق��دم وك��ي��ل ع��م��ادة البحث
العلمي للمعلومات والنشر الدكتور عبدهللا بن عمر باز
ورشة عمل خاصة بالتهيئة والتجريب املبدئي لنظام إدارة
املنح البحثية في مقر الزاهر يوم األربعاء 1436/ 5/20هـ.
ح���ض���ر ال�����ورش�����ة وك����ي����ل ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ل��ل��م��ن��ح
وامل���ش���اري���ع ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���دك���ت���ور ب���اس���م ال��ك��اظ��م��ي ،ووك��ي��ل��ة
العمادة الدكتورة نعيمة ياركندي  ،واملشرفة على املنح وقد نتج عن ورشة العمل تقريريشمل التغذية الراجعة ،
الداخلية الدكتورة هنادي كتوعة ،واملشرفة على الدعم واملقترحات اإلضافية لتطويرالنظام اإللكتروني التي تهتم
الفني والتقني للمنح الداخلية ال��دك��ت��ورة ن��ورة ف��اروق��ي .ب��ال��ن��واح��ي ال��ل��غ��وي��ة وال��ب��رم��ج��ي��ة والتصميمة والتفاعلية.

وش��������������������ارك ف�����������ي ال������������ورش������������ة ب������ف������اع������ل������ي������ة م�������ج�������م�������وع�������ة م����ن
امل����������������درب����������������ات م������������ن ك��������ل��������ي��������ات ال��������ج��������ام��������ع��������ة امل������خ������ت������ل������ف������ة.
ب���������دأت ورش���������ة ال����ع����م����ل ب����ت����ق����دي����م ال�����دك�����ت�����ورع�����ب�����دهللا ب����از
ً
ً
ش��������رح��������ا م������ف������ص���ل��ا ع��������ن واج���������ه���������ات امل������س������ت������خ������دم ل����ن����ظ����ام
إدارة امل�����ن�����ح ال����ب����ح����ث����ي����ة ،وآل������ي������ة ع����م����ل ال������ن������ظ������ام ،وم����ن
ً
ث��������م ت�����ج�����ري�����ب ن�������ظ�������ام إدارة امل�������ن�������ح ال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة ع����م����ل����ي����ا.
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تدشين شبكات التواصل االجتماعية لعمادة البحث العلمي
1436/5/23هـ
ً
إي����م����ان����ا م�����ن ع�����م�����ادة ال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي ب������ض������رورة ن����ش����ر أخ����ب����ار
ال���ح���راك ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ع��م��ادة ب��ك��ل ش��ف��اف��ي��ة  ،وت��ث��ق��ي��ف ش��رائ��ح
املجتمع ك��اف��ة  ،وتسهيل ال��ت��واص��ل م��ع الباحثين والباحثات
 ،فقد ت��م تدشين حسابات ع��م��ادة البحث العلمي ف��ي معظم
وس���ائ���ل ش��ب��ك��ات ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي ف���ي ش��ه��ر ج���م���اد األول����ى
م����ن ع�����ام  1436ه�����ـ ،ح���ي���ث أن���ش���ئ���ت ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
ح����س����اب����ات ف�����ي ك�����ل م������ن :ت����وي����ت����ر ،وف����ي����س����ب����وك ،وق�����وق�����ل ب���ل���س،
وس�ل�اي���د ش��ي��ر ،وي���وت���ي���وب ،وأك��ادي��م��ي��ا ت��ح��ت إش����راف ع���ام م��ن
ال��دك��ت��ور ع��ب��د هللا ب���از وك��ي��ل ال��ع��م��ادة ل��ل��م��ع��ل��وم��ات وال��ن��ش��ر،
وم���ت���اب���ع���ة م���ب���اش���رة م���ن ال���دك���ت���ورة ن�����ورة ف����اروق����ي وك���ل���ي���ة م��دي��ر
م���رك���ز ال���ع���ل���وم ال��ه��ن��دس��ي��ة وامل���ش���رف���ة ع���ل���ى م��ك��ت��ب ال��ت��ن��س��ي��ق
واملتابعة ملدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالعمادة.

وق����د ع���رض���ت ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي أخ���ب���اره���ا ك���اف���ة ب��ش��ك��ل
م�����ح�����دث ف�����ي ت����وي����ت����ر وف����ي����س����ب����وك وق�����وق�����ل ب����ل����س وت������ج������اوز ع����دد
امل����ت����اب����ع����ي����ن ف������ي ت����وي����ت����ر أرب����ع����م����ئ����ة م�����ت�����اب�����ع ،ف����ي����م����ا ت������ج������اوز ع����دد
م��ت��اب��ع��ي ص��ف��ح��ة ال���ع���م���ادة ع���ل���ى ال���ف���ي���س���ب���وك س��ت��م��ئ��ة م��ت��اب��ع.
كما وفرت عمادة البحث العلمي جميع العروض التقديمية
ال���خ���اص���ة ب�����ورش ال���ع���م���ل ال���ت���ي ع��ق��دت��ه��ا ال���ع���م���ادة ل��ل��ج��م��ي��ع ف��ي
ساليد شير .وتم تحميل بعض مقاطع الفيديو التوضيحية
ال�����خ�����اص�����ة ب����ال����ت����ق����دي����م ل���ل���م���ن���ح ال�����داخ�����ل�����ي�����ة ع����ل����ى ال����ي����وت����ي����وب.
للحصول على معلومات حسابات العمادة في شبكات التواصل
ً
االجتماعي فضال االطالع على صفحة الغالف الخلفي للمجلة:
113

جامعة أم القرى تشارك في معرض الكتاب بتونس
1436/6/11هـ

شاركت جامعة أم القرى في معرض الكتاب الدولي في دولة كما حظي جناح جامعة أم القرى باهتمام زوار املعرض ،ملا
ت��ون��س ال��ش��ق��ي��ق��ة ف���ي دورت�����ه (ال���ح���ادي���ة وال��ث�لاث��ي��ن) وامل��ن��ع��ق��د تخصصت ب��ه م��ن إخ����راج ن����وادر ال��ت��راث واألب���ح���اث العلمية.
ت���ح���ت ش���ع���ار «ق�����ف ن����ق����رأ» وب���م���ش���ارك���ة (ت���س���ع ع����ش����رة) دول����ة
عربية وأجنبية ،وقد حظي جناح اململكة بإعجاب معالي وق���د ت��ول��ى وف���د ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى امل���ك���ون م���ن وك��ي��ل ع��م��ادة
رئ���ي���س ال�������وزراء ال���ت���ون����س���ي ،وك�����ان ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه أث���ن���اء زي���ارت���ه ش������ئ������ون امل�����ك�����ت�����ب�����ات ال������دك������ت������ور أح������م������د ج�����������ارهللا ال����ص��ل�اح����ي
ل��ل��ج��ن��اح م��ع��ال��ي س��ف��ي��ر خ�����ادم ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن خ���ال���د ب��ن واألس�����ت�����اذ/م�����ن�����ص�����ور ال�����ح�����ازم�����ي واألس��������ت��������اذ /خ�����ال�����د م�������رزوق
م��س��اع��د ال��ع��ن��ق��ري ،وامل��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي ال��دك��ت��ور س��ل��ي��م��ان بن ال����ه����ذل����ي ال���ت���ع���ري���ف ب���م���ح���ت���وي���ات ج����ن����اح ج���ام���ع���ة أم ال����ق����رى.
علي البشري ،وثمن معاليه مشاركة اململكة في هذه الدورة.
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معالي مديرجامعة أم القرى يدشن نظام إدارة املنح البحثية
لبرامج (رائد  -واعدة  -باحث) بعمادة البحث العلمي
1436/6/24هـ
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دش���ن م��ع��ال��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري بن
م��ع��ت��وق ع��س��اس ن��ظ��ام إدارة امل��ن��ح ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ب��رام��ج (رائ���د
 واع���دة  -ب��اح��ث) ال��ت��ي ستطلقها ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلميعبر املوقع اإللكتروني للجامعة بإذن هللا  ،وذلك بحضور
وك����ي����ل ال����ج����ام����ع����ة ل�����ل�����دراس�����ات ال���ع���ل���ي���ا وال����ب����ح����ث ال���ع���ل���م���ي
ال���دك���ت���ور ث���ام���ر ب���ن ح���م���دان ال���ح���رب���ي  ،ووك���ي���ل ال��ج��ام��ع��ة
ل���ل���ت���ط���وي���ر وخ����دم����ة امل���ج���ت���م���ع ال����دك����ت����ور ه����ان����ي ب����ن ع��ث��م��ان
غ����ازي  ،وع��م��ي��د ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور فيصل
بن أحمد ع�لاف  ،وعميد ش��ؤون أعضاء هيئة التدريس
واملوظفين الدكتور عبدالرحمن بالخيور ،وعميد عمادة
ش������ؤون امل���ك���ت���ب���ات ال����دك����ت����ور ع����دن����ان ال����ح����ارث����ي ال���ش���ري���ف
وعميد معهد البحوث العلمية وإح��ي��اء ال��ت��راث اإلسالمي
الدكتور عادل عسيري  ،وعميد عمادة تقنية املعلومات
ال��دك��ت��ور فهد ال��زه��ران��ي  ،ووك�ل�اء ع��م��ادة البحث العلمي
 ،وذل����ك ب��م��ك��ت��ب م��ع��ال��ي��ه ب��امل��دي��ن��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ب��ال��ع��اب��دي��ة.
وأث�������ن�������ى م�����ع�����ال�����ي م������دي������ر ال�����ج�����ام�����ع�����ة ال�������دك�������ت�������ور ب������ك������ري ب���ن
م���ع���ت���وق ع����س����اس ع���ل���ى ه������ذه ال����ب����واب����ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال���ت���ي
س��ت��م��ك��ن ال��ب��اح��ث��ي��ن ف���ي ال��ج��ام��ع��ة م���ن ال��ت��ق��دي��م ع��ل��ى امل��ن��ح
ً
ال���ب���ح���ث���ي���ة ف����ي ال���ج���ام���ع���ة ،م���ش���ي���را إل�����ى أن ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
ي��ع��د م���ن أه����م رك���ائ���ز ال��ع��م��ل األك���ادي���م���ي امل���وك���ل ل��ل��ج��ام��ع��ة.
وأك��������د أن ج����ام����ع����ة أم ال�����ق�����رى ق���ط���ع���ت ش����وط����ا ك����ب����ي����را ف��ي
م����ج����االت ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي م����ن خ��ل��ال ال���ج���ه���ات ال��ب��ح��ث��ي��ة
ف������ي ال�����ج�����ام�����ع�����ة ،م����س����ت����ف����ي����دة م������ن ال������دع������م ال����س����خ����ي ال������ذي

ت���ت���ل���ق���اه م�����ن ق����ب����ل ح����ك����وم����ة خ��������ادم ال����ح����رم����ي����ن ال���ش���ري���ف���ي���ن
امل����ل����ك س����ل����م����ان ب�����ن ع����ب����د ال����ع����زي����ز ح���ف���ظ���ه هللا ،وم���ت���اب���ع���ة
م��ع��ال��ي وزي���ر ال��ت��ع��ل��ي��م ال��دك��ت��ور ع���زام ال��دخ��ي��ل واه��ت��م��ام��ه.
وث����م����ن م���ع���ال���ي���ه ج����ه����ود وك���ل���اء ال���ج���ام���ع���ة ف����ي ت���ح���ق���ي���ق ه���ذا
اإلنجاز حسب الخطة املوضوعة من أجل تطوير البحث
ً
ال��ع��ل��م��ي ف���ي ال��ج��ام��ع��ة ،م��ت��ق��دم��ا ب��ج��زي��ل ال��ش��ك��ر وال��ع��رف��ان
إل��ى عميد ووك�ل�اء ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي ع��ل��ى اإلن��ج��ازات
ال��ت��ي حققوها م��ن خ�لال ال��ب��واب��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة ،ك��م��ا شكر
م��ع��ال��ي��ه ع��م��ي��د ش������ؤون أع����ض����اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س وع��م��ي��د
ع�����م�����ادة ت���ق���ن���ي���ة امل����ع����ل����وم����ات وع����م����ي����د ش��������ؤون امل���ك���ت���ب���ات.
في الشأن ذاته قال وكيل الجامعة للتطويروخدمة املجتمع
الدكتورهاني بن عثمان غازي إن وكالة الجامعة للتطوير
وخدمة املجتمع تسعى لتوفيرالوسائل التي تطور وتساعد
ً
الباحث ف��ي مسيرته البحثية ،مشيدا بمخرجات البوابة
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وم���ا ت��وف��ره ع��ل��ى ال��ب��اح��ث��ي��ن م��ن ج��ه��د ووق���ت.
ب��دوره أكد عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل
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
وإدارت������ه������ا ،وه�����و ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ق����واع����د ب���ي���ان���ات ال��ب��اح��ث��ي��ن
واملحكمين ،ويسهل إعداد تقاريراإلنتاج املعرفي للجامعة.
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وب��ي��ن أن ال��ب��واب��ة ت��ت��ك��ون م��ن ن��ظ��ام ال��ت��ق��دي��م اإلل��ك��ت��رون��ي،
وس����ي����ت����ب����ع����ه����ا ن������ظ������ام ال����ت����ح����ك����ي����م ،ون�������ظ�������ام إدارة امل����������وارد
ال��ب��ش��ري��ة  ،وروات�����ب ال��ب��اح��ث��ي��ن ،ون���ظ���ام إدارة امل��ش��ت��ري��ات
امل��س��ت��ودع��ات ال��خ��اص��ة ب���األب���ح���اث ،ون���ظ���ام إدارة م��ي��زان��ي��ة
البحوث ،باإلضافة على نظام امل��ؤش��رات واإلحصائيات،
ً
الف��ت��ا إل���ى أن���ه ت��م ت��دش��ي��ن ث�لاث��ة ب��رام��ج للمنح البحثية من
خ�ل�ال ال���ب���واب���ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وه����ي ( :رائ�����د) وال�����ذي يمكن
أع���ض���اء وع����ض����وات ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ال��س��ع��ودي��ي��ن ال��ج��دد
م��ن ال��ح��ص��ول على منحة بحثية ذات أول��وي��ة مل��رة واح��دة
ف����ق����ط  ،ي���ص���ل س��ق��ف��ه��ا إل�����ى م���ئ���ة أل�����ف ري�������ال ،و(ب����اح����ث)
ال����ذي ي��م��ك��ن أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س ال���ذي���ن م���ض��ى على
ت��ع��ي��ن��ي��ه��م س��ن��ت��ي��ن ف��أك��ث��ر أو ال���ذي���ن أن���ه���وا م��ن��ح��ة رائ������د ،م��ن
الحصول على ثالث منح كحد أق�صى (سواء باحث رئيس وفي الختام نوه د.فيصل العالف إلى أنه سيتاح التقديم
أو م���ش���ارك) ي��ص��ل س��ق��ف ك���ل م��ن��ه��ا إل���ى خ��م��س��م��ئ��ة أل���ف .ع��ل��ى ه��ذه ال��ب��رام��ج ،وخ�ل�ال ذل��ك ي��ت��م ال��ت��ع��ري��ف بتفاصيل
وأكد الدكتور فيصل العالف أنه تم التنسيق مع مدينة ه����ذه ال���ب���رام���ج ،وش�����رح آل���ي���ات���ه���ا ،وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ق��دي��م ع��ل��ي��ه��ا.
امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ل��ل��ع��ل��وم و التقنية م��ن أج���ل االس��ت��ف��ادة

من قاعدة قبس للمحكمين ،والتي تشمل بيانات سبعة
وعشرين ألف محكم من مختلف الجامعات السعودية،
ً
مشيرا إل��ى أن البوابة اإللكترونية هي ثمرة عمل جماعي
م��ك��ث��ف ش�����ارك ف���ي���ه ح�����وال�����ي م���ئ���ة ع���ض���و ه��ي��ئ��ة ت����دري����س و
باحث في الجامعة شاركوا في خمسين ورشة عمل ولقاء
و اجتماع ،وذل��ك ف��ي ج��و م��ن التعاون املثمر بين مختلف
وك����االت ال��ج��ام��ع��ة و ع��م��ادات��ه��ا و ك��ل��ي��ات��ه��ا ،وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا :
ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال���ت���ي ق�����ادت ال���ع���م���ل  ،ب��م��ش��ارك��ة
عمادة تقنية املعلومات ومعهد البحوث العلمية و إحياء
ال��ت��راث اإلس�لام��ي وع��م��ادة ش��ؤون أع��ض��اء هيئة التدريس
وجميع كليات الجامعة و أقسامها بمختلف التخصصات.
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عمادة البحث العلمي تشارك في معرض ماليزيا الدولي للكتاب
1436/7/8هـ

شاركت جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي
و عمادة شئون املكتبات في معرض ماليزيا الدولي للكتاب
– ك���واالمل���ب���ور -ل��ع��ام 2015م  ،ال���ذي اف��ت��ت��ح ي���وم ال��س��ب��ت
 1436/7/5ه����ـ  ،و ذل�����ك ب���ح���ض���ور ن����ائ����ب رئ����ي����س م��ج��ل��س
الوزراء الوزير األول  -وزير التجارة الداخلية التعاونية و
االستهالكية املاليزي السيد داتو سيري مو�سى حسن مالك
 ،وب��ح��ض��ور م��ع��ال��ي س��ف��ي��ر خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن ل��دى
ماليزيا األستاذ فهد الرشيد ،و امللحق الثقافي السعودي
األس�����ت�����اذ ال����دك����ت����ور زاي������د ب����ن ع���ج���ي���ر ال����ح����ارث����ي  ،ب���اإلض���اف���ة
إل������ى ع������دد م�����ن أع�����ض�����اء ال���ج���ال���ي���ة ال����س����ع����ودي����ة ف�����ي م���ال���ي���زي���ا.
وأوض��ح رئيس وف��د الجامعة وكيل عمادة البحث العلمي
ل��ل��م��ج��م��وع��ات و امل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة ال���دك���ت���ور ع��ب��دال��رح��م��ن
ً
ً
ب��ن غ��ال��ب األه���دل أن ج��ن��اح امل��م��ل��ك��ة ش��غ��ل م��ك��ان��ا ب���ارزا في

امل����ع����رض  ،ف���ق���د ح���رص���ت امل��ل��ح��ق��ي��ة ال���ث���ق���اف���ي���ة ف����ي م��ال��ي��زي��ا
ب��وص��ف��ه��ا ال��ج��ه��ة امل��ش��رف��ة ع��ل��ى ال��ج��ن��اح ع��ل��ى أن ي��ت��ن��اس��ب
مع مكانة اململكة العربية السعودية و دوره��ا ال��ري��ادي في
اإلن���ت���اج ال��ع��ل��م��ي و ال��ث��ق��اف��ي و ب��م��ا ي��ت�لاءم م��ع امل��ن��اس��ب��ة ال��ت��ي
ت��ع��د م��ن أك��ب��ر ال��ت��ظ��اه��رات ال��ث��ق��اف��ي��ة ع��ل��ى م��س��ت��وى ال��ع��ال��م.
ك����م����ا ت����وس����ط ج����ن����اح امل���م���ل���ك���ة ال����ق����س����م ال�����خ�����اص ب���ج���ام���ع���ة
أم ال�����ق�����رى ب����م����ا ي����ب����رز اإلن������ت������اج ال����ف����ك����ري وال����ث����ق����اف����ي ال�����ذي
أن��ت��ج��ه م��ن��س��وب��و ال��ج��ام��ع��ة و أع��ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س ف��ي��ه��ا.
وقد تجول معالي الوزير األول املاليزي في جناح اململكة ،
واطلع على بعض املطبوعات املعروضة من كتب ودوريات،
وق��د أب��دى معاليه إع��ج��اب��ه بالكتاب ال��س��ع��ودي واألب��ح��اث
السعودية  ،و شكرما حظي به من حسن استقبال وترحاب.
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وأع��رب أعضاء وف��د الجامعة عن واف��ر شكرهم و كامل
تقديرهم ملعالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق
عساس لدعمه املتواصل وتشجيعه غير املحدود إلظهار
مشاركات جامعة أم القرى في مختلف املحافل الدولية
باملظهر الذي يليق بمكانة وسمعة هذه الجامعة العريقة
التي تتشرف بوجودها على أطهر ث��رى على وج��ه األرض.

وض���م وف���د ال��ج��ام��ع��ة األس���ت���اذ إب��راه��ي��م ع��ب��دهللا م��ل��ي��ب��اري
مدير إدارة عمادة شؤن املكتبات و األستاذ عماد الثقفي
م���ن م��ك��ت��ب وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا و ال��ب��ح��ث
العلمي .كما شارك األستاذ الدكتور عبد الرحمن العارف
ً
ً
واألس���ت���اذ س��ع��د ال��ع��ت��ي��ب��ي ف��ي امل��ع��رض ح��ض��ورا و ت��ن��ظ��ي��م��ا.

عمادة البحث العلمي توفرالدعم الفني والتقني
للتقديم على نظام إدارة املنح البحثية
1436/7/8هـ 1436 /8 /8 -هـ
وفرت عمادة البحث العلمي الدعم الفني والتقني
خالل كامل مدة التقديم على نظام إدارة املنح
البحثية .وقد أشرف على املساعدة والدعم بشكل
مباشر وكيل العمادة للمعلومات والنشر الدكتور
عبدهللا بن عمر باز ،واملسؤول عن الدعم ألعضاء
هيئة التدريس األستاذ سعيد الطلحي ،واملشرفة عن
الدعم لعضوات هيئة التدريس الدكتورة نورة فاروقي.

Support

شملت خدمة الدعم الفني والتقني :طلب
املساعدة هاتفيا في أوقات الدوام ،وكذلك الزيارة
الشخصية للمساعدة خطوة بخطوة في التعامل
مع النظام اإللكتروني ،وأيضا بالتواصل عبر البريد
اإللكتروني على مدار الساعة ،حيث تم الرد على
جميع االستفسارات خالل 48ثمان وأربعين ساعة.
وملعرفة املزيد من التفاصيل حول إحصائية الدعم الفني
ً
لنظام إدارة املنح البحثية فضال االطالع على الصفحة:
111
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جامعة أم القرى تشارك بفاعلية في معرض جنيف الدولي للكتاب 2015م
1436/7/18هـ

ش����ارك����ت ج���ام���ع���ة أم ال����ق����رى ف����ي م���ع���رض ج���ن���ي���ف ال���دول���ي
ل��ل��ك��ت��اب  2015ف���ي دورت�����ه ال��ت��اس��ع��ة وال���ع���ش���ري���ن ،م��م��ث��ل��ة
ف���ي م��ع��ه��د ال���ب���ح���وث ال��ع��ل��م��ي��ة وإح���ي���اء ال���ت���راث اإلس�ل�ام���ي،
وع����م����ادة ش�����ؤون امل���ك���ت���ب���ات .وق����د اف���ت���ت���ح ج���ن���اح امل��م��ل��ك��ة
ال���ع���رب���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة س����ع����ادة االس�����ت�����اذ م���ح���م���د ك��رك��ت��ل��ي
س����ف����ي����ر خ�����������ادم ال�����ح�����رم�����ي�����ن ال�����ش�����ري�����ف�����ي�����ن ل���������دى س����وي����س����را
وف��رن��س��ا ،وس��ع��ادة امل��ل��ح��ق ال��ث��ق��اف��ي أ.د.إب��راه��ي��م ال��ب��ل��وي.

وال��ف��ك��ري��ة والعلمية وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ن��ه��ض��ة ال��ت��ي تشهدها
ً
اململكة ،مثنيا على الجهود التي بذلت إلنجاح املشاركة.
وق�����د ح���ظ���ي ال���ج���ن���اح ب�����زي�����ارة ال���ع���دي���د م����ن ال��ش��خ��ص��ي��ات
ال��س��ي��اس��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة واألك��ادي��م��ي��ة واألدب���ي���ة وال��ف��ك��ري��ة
واإلع�ل�ام���ي���ة واألك���ادي���م���ي���ة ،وق���د أب����دو إع��ج��اب��ه��م ال��ش��دي��د
ب����امل����ع����رض وامل�����ش�����ارك�����ة امل���ت���م���ي���زة ف�����ي امل����ح����اف����ل ال����دول����ي����ة،
وأش����اروا إل���ى اه��ت��م��ام ال��ج��ام��ع��ة ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي.

وض�����م ال����ج����ن����اح ال����ع����دي����د م����ن م���ط���ب���وع���ات ال���ج���ام���ع���ة م��ن
ال���ك���ت���ب واألب�����ح�����اث وال������دراس������ات ال���ع���ل���م���ي���ة امل��ت��خ��ص��ص��ة
ورس�����ائ�����ل امل���اج���س���ت���ي���ر وال�����دك�����ت�����وراه وم����ج��ل�ات ال���ج���ام���ع���ة
ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ح��ك��م��ة .وع���ب���ر ن���ائ���ب ال��ق��ن��ص��ل ال���س���ع���ودي ف��ي
جنيف عن سعادته بما تضمنه جناح جامعة أم القرى
من إصدارات متنوعة تتناول مختلف الجوانب الدينية

وم��ث��ل وف���د ال��ج��ام��ع��ة ف���ي ه���ذا امل���ع���رض أ.ف�����ؤاد ال��ع��ط��اس
م��ن م��ع��ه��د ال��ب��ح��وث ال��ع��ل��م��ي��ة وإح��ي��اء ال��ت��راث االس�لام��ي و
أ.أح��م��د أب���و ال��ري��ش م��ن ع��م��ادة ش���ؤون امل��ك��ت��ب��ات ،حيث
ً
ً
قدموا شرحا وافيا عن مشاركة الجامعة في هذا املعرض
وم��ا ت��ع��رض��ه م��ن ع��ن��اوي��ن وب��ح��وث ع��ل��م��ي��ة ل���زوار ال��ج��ن��اح.
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كلمة وكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكزالبحثية

د.عبد الرحمن بن غالب األهدل
أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد

وكيل العمادة لشؤون املجموعات واملراكزالبحثية
1436/2/24هـ
DSRVRG@uqu.edu.sa

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم
سيدنا
واملرسلين
األنبياء
أشرف
على
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد
ففي ظل عالم متغير ،يتسارع فيه تحقيق اإلنجازات
العلمية ،وتسجيل االبتكارات واالختراعات ،وبذل
الجهد لتحقيق قصب السبق في التقدم والرقي؛
يتأكد القول بأن البحث العلمي من ركائز العمل
األكاديمي ،وأنه هدف أصيل من أهداف إنشاء
الجامعات ،كما أنه ضرو رة للتنمية ال تتم إال به،
وقد أولته حكومة اململكة العربية السعودية
اهتماما كبيرا رفعه عاليا بين أولوياتها ،أمال في
أن ًيكون رائدها في االنتقال إلى اقتصاد املعرفة.
ونظرا لتطور العلوم وتشعب تطبيقاتها فإنه يصعب
على الباحث الفرد أن يحيط بموضوع واحد من
جميع جوانبه ،فأصبح لزاما على الباحثين أن يعملوا
في مجموعات تتكامل لتحقيق الريادة والتميز في
مواضيع بذاتها ،ومن هنا جاءت أهمية املجموعات
البحثية ،وقد استحدثت عمادة البحث العلمي
برنامج املجموعات البحثية في جامعتنا الحبيبة،
فد رست البرامج املشابهة في الجامعات السعودية
التي تعمل في مناخ مشابه و وباألنظمة نفسها ،
بغية االستفادة من خبراتها  ،والبناء على ما انتهى
إليه اآلخرون ،ومن املخطط بمشيئة هللا أن يبدأ
هذا البرنامج خالل العام الدرا�سي الحالي بعدد
محدود من املجموعات البحثية التي تتأهل لالنطالق.
وبالنظر إلى دور املراكز البحثية األسا�سي في بناء
القد رات البحثية التي تركز على املجاالت ذات األهمية
الوطنية واالستراتيجية ،وتلبي حاجات ملحة ،وتيهئ
السبيل لبحوث عاملية املستوى ذات تطبيقات مباشرة
على أ رض الواقع في البيئة املحلية ،وذلك بتوفير النظام
واملكان املناسبين الستقطاب الطاقات البشرية املميزة
والقاد رة على املنافسة ،والفوز باملوارد املالية الالزمة
لتحريك عجلة البحوث ،و تحقيق أهداف املراكز وفق
خططها االستراتيجية ،وهي تسعى للتعاون املحلي
والدولي لبناء منظومة عالقات علمية تخدم أهدافها،

وتحقق التميز للجامعة ،وتلبي الحاجات الوطنية.
وقد ور ثت العمادة تسعة مراكز بحثية من معهد
البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي ،وكانت تلك
املراكز تعمل تحت مظلته كمكاتب للمنح البحثية،
وقد آن لها أن تما رس دور ها الكامل في ريادة البحث
العلمي ،فانتقلت أعمال املنح البحثية إلى وكالة
املشاريع واملنح البحثية التي استحدثتها عمادة البحث
العلمي ،لتتفرغ هذه املراكز للقيام بدورها األساس في
ريادة البحث العلمي الرصين املوجه ألهداف محددة،
وقد استحدثت ثالثة برامج بحثية لتتنافس فيها
املراكز للحصول على التمويل ،وهي :األبحاث التي
تلبي متطلبات االستراتيجية الوطنية واستراتيجية
الجامعة ،واألبحاث التي تخدم أهداف الجامعة
وكلياتها وعماداتها ،وأخيرا األبحاث التي تستجيب
لالحتياجات الوطنية واالجتماعية امللحة والطارئة.
فبات لزاما إعادة هيكلة هذه املراكز ،وصياغة رؤية
ور سالة كل منها ،ومن ثم تحديد أولوياتها البحثية ،
وتحديد أهدافها قصيرة املدى ،وطويلة املدى ،وبذلك
يتضح نطاق عمل كل مركز متمحور حول مجاله
وبؤرة عمله وتخصصه بعيدا عن التشتت .ويقع
على عاتق مدير املركز ،بالتعاون مع أعضاء املركز
ومجلسه ،املنافسة للحصول على التمويل البحثي
من الجامعة أومن خا رجها ،عن طريق برامج التمويل
املتاحة ،كي يتمكنوا من بناء القد رات البحثية
املختلفة (البشرية واملكانية والتجهيزات ....وغيرها).
وكلنا أمل أن نصل إلى تحديد بوصلة للعمل الجماعي
في كل مجموعة ومركز بحثي ،ينتج عنها بناء الخبرات
والقدرات العلمية املتخصصة واملتكاملة ،لتكون
هذه املجموعات واملراكز منا رات إشعاع علمي،
ومراجع موثوقة في تخصصاتها على املستوى الوطني
والعالمي ،أسأل هللا تعالى العون والتوفيق والسداد
لكل من يعمل بإخالص لخدمة وطننا الغالي وجامعتنا
العريقة ويسعى للرقي بالبحث العلمي فيهما.
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الجلسات األسبوعية للمجلس التنسيقي للمراكزالبحثية
بعمادة البحث العلمي
1436/11/9هـ

اس���ت���ه���ل امل���ج���ل���س ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ل���ل���م���راك���ز ال���ب���ح���ث���ي���ة ب����اك����ورة
جلساته األسبوعية ي��وم اإلثنين امل��واف��ق التاسع من ذي
ال��ق��ع��دة 1436ه������ـ ب��رئ��اس��ة ع��م��ي��د ع���م���ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي
د.ف����ي����ص����ل ب�����ن أح����م����د ال�����ع��ل��اف ،ووك�����ي�����ل ع�����م�����ادة ال��ب��ح��ث
ال��ع��ل��م��ي ل����ش����ؤون امل���ج���م���وع���ات وامل����راك����ز ال��ب��ح��ث��ي��ة د.ع���ب���د
الرحمن بن غالب األهدل في قاعة االجتماعات بالعمادة.
وح���������ض���������ر االج�����������ت�����������م�����������اع م����������دي����������رو امل������������راك������������ز ال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة،

ووك��������������������ي����������ل���������ات امل��������������������راك��������������������ز ال����������ب����������ح����������ث����������ي����������ة ب����������ال����������ع����������م����������ادة
ً
واس����������ت����������ع����������رض امل�������ج�������ل�������س ب�������ع�������ض�������ا م�����������ن امل���������وض���������وع���������ات
ال������ت������ن������س������ي������ق������ي������ة ب��������ي��������ن امل��������������راك��������������ز امل�����������وص�����������ول�����������ة ب����خ����ط����ط
امل���������راك���������ز االس�����ت�����رات�����ي�����ج�����ي�����ة وأه��������داف��������ه��������ا واح�����ت�����ي�����اج�����ات�����ه�����ا.
وت��ه��دف ال��ج��ل��س��ات األس��ب��وع��ي��ة للمجلس ال��ت��ن��س��ي��ق��ي إل��ى
ت��ط��وي��ر خ��ط��ط امل���راك���ز ال��ب��ح��ث��ي��ة ،وم��ت��اب��ع��ة س��ي��ر األع���م���ال ،
ومناقشة مايستجد من مواضيع خاصة باملراكز البحثية.
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مجلس مركزبحوث اللغة العربية وآدابها
1436/11/12هـ

اس����ت����ه����ل م�����رك�����ز ال����ل����غ����ة ال����ع����رب����ي����ة وآداب�������ه�������ا ج����ل����س����ات����ه ي����وم
ً
1436/11/12ه والتي ستعقد دوريا كل أسبوعين بإذن هللا .
حيث انعقدت الجلسة األول��ى ملجلس مركز بحوث اللغة
العربية برئاسة سعادة مديراملركزالدكتور سعيد بن محمد
القرني وعضوية كل من :أمين املجلس أ.د .هاني أبوبكر و

أ.د .سمير ال��دروب��ي و أ.د .عبد الحميد عبدالواحد و أ.د.
حميد سميرووكيلة مديراملركزالدكتورة مريم القحطاني.
ً
ت�������ن�������اول�������ت ه������������ذه ال������ج������ل������س������ة ع�����������������ددا م���������ن امل�������وض�������وع�������ات
امل���������وص���������ول���������ة ب����������رؤي����������ة امل����������رك����������ز ورس����������ال����������ت����������ه ،وب�������رام�������ج�������ه
وخ��������ط��������ط��������ه ،وم���������ش���������روع���������ات���������ه ،وم����������وض����������وع����������ات أخ�������������رى.
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الحراك العلمي بوكالة العمادة للشؤون املالية و اإلدارية

كلمة وكيل العمادة للشؤون املالية واإلدارية

د.محمد بن حسن مختار
أستاذ الكيمياء الحيوية املساعد
وكيل العمادة للشؤون املالية واإلدارية
1436/5/7هـ
DSRVFA@uqu.edu.sa

في بادئ األمر بعد الصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا
محمد صلى هللا عليه وسلم  ،فإني أدعو هللا القدير الجليل أن يوفقنا ويعيننا
للتغلب على التحديات واملعوقات ،وتحقيق رؤية الجامعة والعمادة ،وأن
يكون لوكالة الشئون املالية واإلدا رية دور نوعي وبناء ضمن منظومة
فاعلة ،فالوصول للقمة عسير  ،ولكن املحافظة على البقاء في القمة أعسر.
ً
وعمادة البحث العلمي هي بوابة البيئة الجامعية للتميز محليا
ً
ً
وإقليميا ودوليا ،وهذه الوكالة أحد األذرع التنفيذية ،وواحدة من
قواعد االنطالق لبيئة بحثية رائدة .ونتمنى أن يكون للوكالة دور
فعال لدعم البرامج واملشا ريع البحثية االصلية عالية الجودة.
وقد أقامت الوكالة عدة اجتماعات ولقاءات لوضع تصور واضح لألعمال
املناطة بها من إجراءات االتصاالت اإلدا رية وشئون املنسوبين واملشتريات
واملحاسبة واملالية ،وذلك مع أشخاص معنيين داخل العمادة وخا رجها
بالجامعة .باإلضافة إلى إقامة لقاءات متعددة مع باحثين متميزين ونشطين
في مجاالت مختلفة ألخذ آرائهم حول تغطية احتياجات الجامعة في البحث
العلمي ،من خالل النظرة املستقبلية إلكمال تجهيزات املعامل البحثية
املركزية الشاملة التي توفر بيئة عمل متطورة تحفز إنتاج االقتصاد املعرفي.
كما تعتزم الوكالة إقامة ور ش عمل تهدف للتعريف باإلجراءات لجميع
املستفيدين في الجامعة  ،وذلك للوصول إلى الرقي في التعامالت والجودة فيها .
في الختام ..فإن االهتمام بالبحث العلمي من السمات الالزمة ألي مجتمع
يهدف لتحقيق نهضة ثقافية ،وما نقوم به ينبع عن إيمان بالدور املهم
للمساهمة في التنمية الوطنية وا زدهار املجتمع .وهنا أشعر بالفخر
بما تم تحقيقه من قبل عمادة البحث العلمي إلى يومنا هذا ،ويشرفني
أن أعمل مع فريق على قدر من الكفاءة والقدرة ،وأتطلع إلى دور ريادي
قائد في جودة البحث العلمي ،وأن تكون العمادة مرجعا موثوقا ور كيزة
أساسية لدعم القرارات التي تثري االقتصاد املعرفي من خالل ما بذل
لتوفير بيئة عمل بحثية من طاقات وموا رد وإمكانات مادية وعلمية.
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عقد الخدمات العلمية مع مجموعة نيتشرماكميالن
1436/7/ 28هـ
بادرت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع مجموعة نيتشر
ماكميالن لعلوم االتصال إلى التوصية على توقيع عقد
الخدمات العلمية .حيث تشمل سلسلة الخدمات العلمية:
التدقيق اللغوي ،والتحرير ،واملراجعة العلمية للبحوث.
وتهدف عمادة البحث العلمي من تقديم هذه الخدمات للباحثين
والباحثات في الجامعة إلى تنمية مهارات التواصل الفعال واستراجياته،
لنشر األبحاث في مجالت علمية عاملية مرموقة ذات تأثيرعالي يحقق
التميز للجامعة ويضعها في التصنيف الدولي .حيث إن بنود الخدمات
املشمولة في العقد سترفع من املستوى اللغوي لألبحاث املقدمة للنشر
منالباحثينفيجامعةأمالقرىوتعززقبولهافياملجالتالعامليةبإذنهللا.

56

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية
لعام 1436هـ2015/م

57

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية

كلمة وكيل العمادة للكرا�سي العلمية

د.سهيل بن سالم الحربي
أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
وكيل العمادة للكرا�سي العلمية
1436/11/25هـ
DSRVSC@uqu.edu.sa

بسم هللا ،والحمد هلل ،والصالة والسالم على أشرف خلق
هللا سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله ،وبعد.
ً
فقد سعدت بانضمامي مؤخرا إلى كوكبة القيادة في عمادة البحث
العلمي وكيال لعمادة البحث العلمي للكرا�سي العلمية ،وتولي اإلدا رة
واإلشراف على صرح من صروح العلم واملعرفة ،تميز بتواصله
ً
ً
واتصاله مع املجتمع وهدف إلى خدمة املجتمع خدمة علمية.
نشأت الكرا�سي العلمية رافدا علميا وبحثيا يخدم املجتمع ،ويمد جسور
التواصل بين الجامعة واملجتمع ،ويخرج الجامعة من حدود أسوا رها
إلى آفاق علمية أ رحب ،تسهم في حل مشكالت مجتمعية وطبية وإنسانية.
كانت البداية مع ثمانية من الكرا�سي العلمية ،وستستمر
ً
إن شاء هللا املسيرة إلنشاء املزيد منها ،وفقا ألسس علمية،
نضمن من خاللها تحقيق الفائدة للجامعة واملجتمع.
كما تسعى وكالة الكرا�سي العلمية في ظل منظومة عمادة البحث
العلمي إلى تيسير وتسهيل كافة اإلجراءات اإلدا رية واملالية للسادة
املشرفين على الكرا�سي العلمية ،واملساهمة في تحقيق األهداف
االستراتيجية لعمادة البحث العلمي ،والتي من بينها تحكيم الخطط
السنوية للكرا�سي العلمية ،ووضع معايير ومؤشرات لتقييم إنجا زات
الكرا�سي العلمية ،واإلشراف على إعداد تقارير دور ية نصف سنوية
ُ
للكرا�سي العلمية كافة ،تظهر مقدار ما تم إنجازه بكل شفافية ووضوح.
اسأل العلي القدير أن يوفقني وإخواني الزمالء منسوبي
العمادة في خدمة طلبة العلم والعلماء إنه سميع مجيب.
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اللجنة اإلشرافية للكرا�سي العلمية تعقد اجتماعها األول لهذا العام
1436/1/6هـ
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ً
معهد البحوث والدراسات االستشارية ،متقدما بجزيل
الشكر والعرفان إلى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن
معتوق عساس على اهتمامه بالبحث العلمي ،وإلى وكيل
الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي الدكتور نبيل كوشك
على اهتمامه بالكرا�سي العلمية خالل املدة املاضية ،كما
تقدم بالشكر إلى عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل
العالف على االنجازات التي تحققت في الكرا�سي العلمية.

عقدت اللجنة اإلشراقية على الكرا�سي العلمية بجامعة
أم القرى اجتماعها األول للعام الجامعي  1436-1435هـ
برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
و بحضور عميد عمادة البحث العليم الدكتور فيصل
بن أحمد العالف ومساعد وكيل الجامعة للدراسات
العليا والبحث العلمي الدكتور زكي صديقي ،ووكيل معهد
البحوث والدراسات االستشارية للتطوير وتنفيذ األعمال
الدكتور عبد الرحمن األهدل ،ووكيل الكرا�سي العلمية
السابق الدكتور نداء بن مصطفى بوقري ،وعضو اللجنة في الشأن ذاته قال عميد عمادة البحث العلمي الدكتور
اإلشرافية الدكتورعبدالوهاب تلمساني ،وذلك بمكتب فيصل بن أحمد العالف  « :إن إجمالي اإليداعات التي
وكيل الجامعة بمقر الجامعة باملدينة الجامعية في العزيزية .دخلت إلى حسابات الكرا�سي العلمية من عام 2010حتى
2014م بلغت أربعا وعشرين مليونا وثمانمئة الف ريال،
واستعرض خالل االجتماع عميد عمادة البحث العلمي لثمانية كرا�سي علمية هي  :كر�سي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
الدكتور فيصل بن أحمد العالف «اإلنجازات التي للقرآن الكريم ،و كر�سي األمير سلمان بن عبدالعزيز لدراسات
حققتها الكرا�سي العلمية بالجامعة ونتائج زياراتها تاريخ مكة املكرمة ،و كر�سي األمير خالد الفيصل لتطوير
امليدانية ،وعرض التقرير السنوي لعام 1434-1433هـ املناطق العشوائية بمكة املكرمة ،وكر�سي الشيخ جميل
ً
مقترحا إصدار تقرير آخر مشابه للعام 1435-1434هـ .خوقير ألمراض و سرطان القولون و املستقيم  ،وكر�سي
وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد عبده يماني إلصالح ذات البين ،و كر�سي
الدكتور ثامر بن حمدان الحربي «أن اللجنة ناقشت املعلم محمد عوض بن الدن لإلبداع و ريادة األعمال ،و
املواضيع املدرجة على جدول االعمال ،وأوصت باملوافقة كر�سي يحيى و مشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألمراض
على إنشاء كر�سي علمي باسم( :كر�سي االمير مشعل بن املفاصل و الروماتيزم ،وكر�سي البر للخدمات اإلنسانية.
عبدهللا بن عبدالعزيز للمسؤولية املجتمعية) على أ ن يوقع
العقد مع الداعمين :الشيخ فايز زقزوق والشيخ منصور وثمن الدكتورالعالف دعم معالي مدير الجامعة الدكتور
أبورياش بقيمة تمويلية تصل إلى ثالثة ماليين ريال» .بكري عساس واهتمامه ،وإشراف وكيل الجامعة لألعمال
واإلبداع املعرفي الدكتور نبيل كوشك خالل املدة املاضية،
ً
وأشاد الدكتور الحربي بالتقرير السنوي لعام  -1434سائال املولى عزوجل التوفيق لوكيل الجامعة للدراسات العليا
1435هـ الذي خرج عن الكرا�سي العلمية تحت إشراف والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي خالل املدة املقبلة.
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كر�سي امللك عبد هللا بن عبد العزيزللقرآن الكريم بجامعة أم القرى يشارك
في امللتقى التنسيقي لكرا�سي امللك عبد هللا للقرآن بجامعة اإلمام

1436/1/22هـ

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
االسالمية بالرياض  ،وق��د أقيم معرض مصاحب ضمن
الفعاليات  ،شارك فيه كرا�سي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز
للقرآن الكريم في جامعة أم القرى والجامعة اإلسالمية،
وال��ج��م��ع��ي��ة ال��خ��ي��ري��ة ل��ت��ح��ف��ي��ظ ال����ق����رآن ال���ك���ري���م ب��م��ن��ط��ق��ة
الرياض ،ومكتبة األمير سلطان للعلوم واملعرفة ،ومعهد
دراس��ات اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة في الجامعة.

الزهراني (عضو الفريق االداري لكر�سي امللك عبدهللا).
وق��د ه��دف امللتقى إل��ى تعزيز ال��ت��واص��ل بين ك��را�س��ي امللك
ع����ب����دهللا ب�����ن ع����ب����دال����ع����زي����ز ل����ل����ق����رآن ال����ك����ري����م ف�����ي ج���ام���ع���ات
اململكة العربية السعودية ,وتنسيق العمل ف��ي املجاالت
ال����ق����رآن����ي����ة ب���ي���ن ك�����را�س�����ي امل����ل����ك ع����ب����دهللا ل����ل����ق����رآن ال���ك���ري���م
,واالستفادة من الخبرات العلمية والبحثية بين الكرا�سي
ال����ق����رآن����ي����ة ,واس������ت������ش������راف اآلف���������اق امل���س���ت���ق���ب���ل���ي���ة وال���س���ب���ل
ال����ت����ط����وي����ري����ة ل����ك����را�س����ي امل����ل����ك ع����ب����دهللا ل����ل����ق����رآن ال����ك����ري����م.

وتضمنت محاور امللتقى :التعريف بكرا�سي امللك عبدهللا
وق����د م��ث��ل امل���ش���ارك���ي���ن م���ن ك���ر�س���ي امل���ل���ك ع��ب��د هللا ل��ل��ق��رآن بن عبدالعزيز للقرآن الكريم ,وآليات التنسيق والتعاون
ال�����ك�����ري�����م ب����ج����ام����ع����ة أم ال�������ق�������رى ك�������ل م���������ن :امل�������ش�������رف ع���ل���ى بين ك��را�س��ي امللك عبدهللا ب��ن عبدالعزيز للقرآن ال��ك��ري ,
ال��ك��ر�س��ي االس��ت��اذ ال��دك��ت��ور يحي زم��زم��ي  ،وال��دك��ت��ور سالم ومعوقات التنسيق بين هذه الكرا�سي  ،وطرق معالجتها.
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وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي يكرم الطالب املشاركين
في املشاريع البحثية لكر�سي األميرخالد الفيصل للعشوائيات

1436/3/9هـ

ك���رم وك��ي��ل ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ل��ل��دراس��ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث
ال���ع���ل���م���ي ال����دك����ت����ور ث����ام����ر ب�����ن ح������م������دان ال����ح����رب����ي ال���ط�ل�اب
املشاركين في مشاريع كر�سي صاحب السمو امللكي األمير
خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية بمنطقة مكة
امل���ك���رم���ة ،ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق��س��م ال���ع���م���ارة اإلس�ل�ام���ي���ة بكلية
الهندسة  ،بحضور عميد الكلية الدكتور حمزة غلمان
واملشرف العام على الكر�سي الدكتور أمجد مغربي ورئيس
قسم ال��ع��م��ارة اإلس�لام��ي��ة ال��دك��ت��ور جميل السلفي وذل��ك
بقاعة احتفاالت القسم باملدينة الجامعية في العابدية .ح��ي��ث اط��ل��ع وك��ي��ل ال��ج��ام��ع��ة ل���ل���دراس���ات ال��ع��ل��ي��ا وال��ب��ح��ث
ال���ع���ل���م���ي ال����دك����ت����ور ث���ام���ر ال���ح���رب���ي وع���م���ي���د ال���ك���ل���ي���ة ووك��ل��اء
وب���ي���ن امل���ش���رف ع��ل��ى ال���ك���ر�س���ي ال���دك���ت���ور أم���ج���د م��غ��رب��ي أن ال�����ك�����ل�����ي�����ة ورئ��������ي��������س ال�����ق�����س�����م ع�����ل�����ى امل��������ع��������رض امل�����ص�����اح�����ب
ال����ط��ل�اب امل���ش���ارك���ي���ن ف����ي امل����ش����اري����ع ال���ت���ط���وي���ري���ة ل��ل��م��ن��اط��ق ل�����ل�����ح�����ف�����ل ع����������ن امل����������ش����������روع����������ات ال�������ط���ل���اب�������ي�������ة امل��������ش��������ارك��������ة.
العشوائية بمكة املكرمة ق��ام��وا ب��دراس��ة ك��ل منطقة من
الناحية التركيبة السكانية والوضع الراهن من الناحية
العمرانية واالجتماعية واالقتصادية ألحياء أم الجود بحي
السالمة ،ومنطقة الزاهر بحي البيبان ،ومنطقة التيسير،
وم���ن���ط���ق���ة ال������زه������راء ،ح���ي���ث ت����م وض�����ع اق����ت����راح����ات وح���ل���ول
إع����ادة ت��خ��ط��ي��ط ت��ل��ك امل��ن��اط��ق  ،ودراس�����ة أث���ر إزال����ة بعض
ت��ل��ك امل��ن��اط��ق ع��ل��ى ال��ن��م��و ال��ع��م��ران��ي ملنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة.
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اللجنة االستشارية لكر�سي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال تعقد
اجتماعها األول

1436/4/12هـ

ع����ق����د االج������ت������م������اع األول ل���ل���ج���ن���ة االس�����ت�����ش�����اري�����ة ل����ك����ر�س����ي
امل�����ع�����ل�����م م����ح����م����د ب�������ن الدن ل����ل���إب��������داع وري����������������ادة األع������م������ال
وذل������ك ل���ع���رض أع����م����ال ال���ك���ر�س���ي وم���ن���ج���زات���ه وال���ت���ح���دي���ات
ً
ال�����ت�����ي ي�����واج�����ه�����ه�����ا ،وم��������ا ي����ط����م����ح إل��������ى ت���ح���ق���ي���ق���ه م���س���ت���ق���ب�ل�ا.
ك�����ان ال���ل���ق���اء ب���ح���ض���ور األم����ي����ن ال����ع����ام مل���رك���ز امل���ع���ل���م م��ح��م��د
ب�����ن الدن ل���ل���ع���ل���م وال���ت���ع���ل���ي���م د .زاه��������ر ع����ث����م����ان وال����رئ����ي����س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل���ل���م���رك���ز د .ط��������ارق ح����م����دي وع��������دد م�����ن رواد
األع���������م���������ال أع��������ض��������اء ال�����ه�����ي�����ئ�����ة االس�������ت�������ش�������اري�������ة ل�����ل�����ك�����ر�س�����ي.
وافتتح اللقاء وكيل جامعة أم ال��ق��رى لألعمال واإلب��داع
املعرفي د .نبيل كوشك رئيس اللجنة االستشارية حيث
أع���رب ع��ن ش��ك��ره ل��ل��ح��ض��ور واق��ت��ط��اع��ه��م ج���زء م��ن وقتهم
ال��ث��م��ي��ن  ،وامل��ش��ارك��ة ف��ي ال��ل��ج��ن��ة االس��ت��ش��اري��ة وت��ح��دث عن
ق��ص��ة ت��أس��ي��س ال��ك��ر�س��ي وآل��ي��ة ع��م��ل��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ن بقية
ال����ك����را�س����ي ال���ع���ل���م���ي���ة ال����س����ائ����دة وت����رك����ي����زه ع���ل���ى دع�����م أف���ك���ار
ال��ش��ب��اب اإلب��داع��ي��ة ل��ل��خ��روج ب��ش��رك��ات ن��اش��ئ��ة مبنية على
ً
اخ���ت���راع���ات واب����ت����ك����ارات ،الف���ت���ا إل����ى أن ال���ه���دف م���ن ال��ل��ق��اء
 :ال��ت��ع��ري��ف ب��م��ن��ج��زات ال���ك���ر�س���ي وم���خ���رج���ات���ه خ��ل�ال امل���دة
ال��س��اب��ق��ة  ،واالس���ت���ف���ادة م���ن ال��ن��ق��د ال���ب���ن���اء  ،إض���اف���ة إل��ى
األف��ك��ار وامل��ق��ت��رح��ات م��ن قبل أع��ض��اء اللجنة االستشارية
م����ن أج�����ل االرت�����ق�����اء ب���ال���ك���ر�س���ي وم�����ا ي���ق���دم���ه م����ن خ���دم���ات.
ب������دأ ب����ع����د ذل������ك ال����ت����ع����ري����ف ال����ش����ام����ل مل���ن���ظ���وم���ة األع����م����ال
واإلبداع املعرفي بجامعة أم القرى ودور الكر�سي املهم في
هذه املنظومة  ،قدمه د .فواز سعد عميد معهد اإلبداع
وري�������ادة األع����م����ال وامل����ش����رف ع���ل���ى ال���ك���ر�س���ي  ،و د .أس���ام���ة
ال��ع��م��ري ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة وادي م��ك��ة للتقنية.

وأك����د د .ف����واز ع��ل��ى دع����م م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة د .ب��ك��ري
ع����س����اس ب����ن����اء م���ن���ظ���وم���ة م���ت���ك���ام���ل���ة  ،وت����أس����ي����س ال���ع���دي���د
م�������ن ال������خ������دم������ات ل����ل����م����ب����ت����ك����ري����ن ورواد األع��������م��������ال وم����ن����ه����ا:
م��ع��ه��د اإلب��������داع وري��������ادة األع�����م�����ال ،م��ك��ت��ب إدارة امل��ل��ك��ي��ة
ال���ف���ك���ري���ة ،ش���رك���ة وادي م���ك���ة ل��ل��ت��ق��ن��ي��ة ،م����راك����ز االب���ت���ك���ار
ال���ت���ق���ن���ي ،م����س����رع األع������م������ال ،ال����ب����رام����ج ال���ص���ي���ف���ي���ة ،ك���ر�س���ي
امل�����ع�����ل�����م م����ح����م����د ب�������ن الدن ل���ل���إب�������داع وري��������������ادة األع�������م�������ال.
وأع�����ل�����ن س����ع����ادت����ه ب������أن ال����ك����ر�س����ي س����اه����م م���ن���ذ ت��أس��ي��س��ه
ق����ب����ل أق��������ل م������ن ع��������ام ف������ي إخ������������راج ت����س����ع ش������رك������ات ن���اش���ئ���ة
م�����ن خ���ري���ج���ي م����س����رع األع������م������ال إل������ى ال������س������وق ،ك���م���ا ت���ط���رق
ل������ع������دد م�������ن ال�����ص�����ع�����وب�����ات وال������ت������ح������دي������ات ال������ت������ي ت����واج����ه����ه����ا
امل������ن������ظ������وم������ة ب�����ش�����ك�����ل ع�����������ام وال��������ك��������ر�س��������ي ب�����ش�����ك�����ل خ��������اص.
وم����������ن ج�����ان�����ب�����ه ش�����ك�����ر د .زاه������������ر ع�����ث�����م�����ان األم��������ي��������ن ال�����ع�����ام
مل��������رك��������ز امل������ع������ل������م م�����ح�����م�����د ب���������ن الدن ل�����ل�����ع�����ل�����م وال�����ت�����ع�����ل�����ي�����م
م��������ن��������س��������وب��������ي ال�����������وك�����������ال�����������ة ع���������ل���������ى ال����������ج����������ه����������ود امل����������ب����������ذول����������ة.
ُ
ب�����ع�����د ذل���������ك ف������ت������ح امل�������ج�������ال ل����ل����ج����م����ي����ع ل����ل����م����ش����ارك����ة ب�����رأي�����ه
ع�����م�����ا ع����������رض وال�������ح�������ل�������ول ال������ت������ي ي�����م�����ك�����ن اع������ت������م������اده������ا م���ن
أج���������ل دع���������م ال������ك������ر�س������ي  ،وت������ط������وي������ر ع����م����ل����ه وم�����خ�����رج�����ات�����ه.
ال������ج������دي������ر ب������ال������ذك������ر أن ال�����ل�����ج�����ن�����ة االس�������ت�������ش�������اري�������ة ض���م���ت
ً
ف�������ي ع����ض����وي����ت����ه����ا ع������������ددا م�������ن رواد األع��������م��������ال امل����ت����م����ي����زي����ن.
ووجه الدكتور فوازسعد في ختام اللقاء شكره للجميع على
تلبية الدعوة  ،و ملجموعة بن الدن السعودية على الدعم
ال���ذي ت��ق��دم��ه للجامعة  ،وال���ذي ي��س��اه��م ف��ي تحقيق رؤي��ة
اململكة في التحول ملجتمع واقتصاد مبنيين على املعرفة.
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كر�سي األميرخالد الفيصل لتطويراملناطق العشوائية بأم القرى
ينظم املؤتمرالدولي األول لتطويراملناطق العشوائية بمكة املكرمة العام القادم
1436/4/26هـ

يعتزم كر�سي األمير خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية
بجامعة أم القرى تنظيم «املؤتمرالدولي األول لتطويراملناطق
ال��ع��ش��وائ��ي��ة ب��م��ك��ة امل��ك��رم��ة» خ��ل�ال ال���ع���ام ال���ق���ادم 1437ه����ـ
أع��ل��ن ذل��ك م��ع��ال��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري بن
م��ع��ت��وق ع���س���اس خ��ل�ال ل��ق��ائ��ه امل���ش���رف ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ك��ر�س��ي
الدكتور أمجد بن عبد الرحمن مغربي  ،ورئيس قسم العمارة
اإلس�ل�ام���ي���ة ب��ك��ل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ة وال���ع���م���ارة اإلس�ل�ام���ي���ة ب��ال��ج��ام��ع��ة
املهندس جميل السلفي  ،وأعضاء فريق عمل الكر�سي اليوم
ً
بمكتبه باملدينة الجامعية بالعابدية ،مؤكدا معاليه أن هذا
املؤتمر يأتي في إطار رؤية راعي الكر�سي صاحب السمو امللكي
األمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين
ً
الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة  ،وان��ط�لاق��ا م��ن الحرص
ً
واالهتمام الذي يوليه سموه الكريم – حفظه هللا – وتماشيا
مع األهداف الرئيسة التي وضع من أجلها هذا الكر�سي ليكون
األداة التفعيلية لصياغة االستراتيجية العلمية التطبيقية
للتعامل مع كافة األبعاد االجتماعية واالقتصادية والعمرانية
واألم��ن��ي��ة املتعلقة بتنمية امل��ن��اط��ق العشوائية بمنطقة مكة
ً
ً
امل���ك���رم���ة وامل���ن���اط���ق ال���ع���ش���وائ���ي���ة م���ح���ل���ي���ا وع���امل���ي���ا وت���ط���وي���ره���ا.

املكرمة وتطوير املناطق العشوائية  ،وإب��راز جهود مستشاره
أم���ي���ر م��ن��ط��ق��ة م���ك���ة امل���ك���رم���ة األم���ي���ر خ���ال���د ال��ف��ي��ص��ل ف���ي ت��ن��م��ي��ة
األحياء واملناطق العشوائية وتطويرها  ،وصياغة حلول غير
تقليدية لجعل العاصمة املقدسة ف��ي مصاف العالم األول.
وح����������ث م�����ع�����ال�����ي ال�������دك�������ت�������ور ب������ك������ري ع������س������اس أع��������ض��������اء ف����ري����ق
ال����ك����ر�س����ي ع���ل���ى ب������ذل امل�����زي�����د م�����ن ال���ج���ه���د وال����ع����م����ل  ،وإج��������راء
امل������زي������د م������ن ال���������دراس���������ات وال������ب������رام������ج ال���ت���ح���ل���ي���ل���ي���ة ل���ل���م���ن���اط���ق
ال��ع��ش��وائ��ي��ة بمنطقة م��ك��ة امل��ك��رم��ة م��ن ال��ن��اح��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة
ً
واالج���ت���م���اع���ي���ة ،م���ث���ن���ي���ا ع���ل���ى األع�����م�����ال ال����ت����ي ق���دم���ه���ا ال���ك���ر�س���ي
خالل الفترة املاضية في مجاالت تطوير املناطق العشوائية.

وأض��������اف ال����دك����ت����ور م���غ���رب���ي أن امل����ؤت����م����ر س��ي��ت��ض��م��ن ال���ع���دي���د
م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ج��ل��س��ات ال��ع��ل��م��ي��ة إل���ى ج��ان��ب امل��ح��اض��رات
ال���ت���ي ي���ش���ارك ف��ي��ه��ا خ���ب���راء دول���ي���ون ف���ي م���ج���ال ع���م���ران امل��ن��اط��ق
العشوائية  ،وذلك بهدف تبادل الخبرات العلمية بين الدول،
ً
م��ش��ي��را إل���ى أن���ه س��ي��ت��م دع���وة ال��ج��ه��ات ذات ال��ع�لاق��ة بمختلف
دول ال���ع���ال���م م���م���ن ل���دي���ه���ا ت����ج����ارب ن���اج���ح���ة ف����ي ه�����ذا ال���ج���ان���ب،
ع��ل�اوة ع��ل��ى إق���ام���ة ورش ع��م��ل مل��ن��اق��ش��ة م���ش���روع���ات واق��ع��ي��ة
قابلة للتنفيذ ف��ي مدينة مكة امل��ك��رم��ة ،كما سيتخلل املؤتمر
مسابقة للطلبة تختص بفن التصوير لعرض أفضل صورة
وتطرق معالي مديرجامعة أم القرى إلى أن املؤتمرسيخصص ف���وت���وغ���راف���ي���ة أو اس��ك��ت��ش ت��ع��ب��ي��ري ع���ن ال���ح���ي���اة ال���ج���دي���دة ف��ي
ً
ً
ج���ان���ب���ا م���ه���م���ا إلل����ق����اء ال����ض����وء ع���ل���ى م����ش����روع خ������ادم ال��ح��رم��ي��ن املناطق امل��ط��ورة  ،كذلك معرض املكاتب والشركات لعرض
الشريفين امللك عبد هللا بن عبد العزيز -رحمه هللا -إلعمارمكة املشروعات واملنتجات املرتبطة بتطوير املناطق العشوائية.
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الهيئة االستشارية لكر�سي امللك سلمان بن عبدالعزيزلدارسات
تاريخ مكة املكرمة بجامعة أم القرى تقرر استمرارية دعم الكر�سي
1436/5/5هـ
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أق����رت ال��ه��ي��ئ��ة االس��ت��ش��اري��ة ل��ك��ر�س��ي امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن عبد
ال���ع���زي���ز ل����دراس����ات ت���اري���خ م��ك��ة امل���ك���رم���ة ب��ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى
اس���ت���م���راري���ة دع�����م ال����ك����ر�س����ي ،وت���م���وي���ل ف��ع��ال��ي��ات��ه ال��ث��ق��اف��ي��ة
وم���ش���اري���ع���ه ال���ب���ح���ث���ي���ة ،إلب�������راز دوره امل����ن����وط ب���خ���دم���ة ت���اري���خ
م���ك���ة امل���ك���رم���ة وإب����������رازه ،ودع������م ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ،وت��ع��م��ي��ق
ً
ً
الفكر التاريخي إيمانا بأهمية تاريخ مكة ،وتثمينا الهتمام
راع���ي ال��ك��ر�س��ي خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن الشريفين امل��ل��ك س��ل��م��ان بن
ع��ب��د ال��ع��زي��ز -ح��ف��ظ��ه هللا -ب��ال��ت��اري��خ وامل��ؤرخ��ي��ن وال��ب��اح��ث��ي��ن،
وع�����ن�����اي�����ة ح����ك����وم����ت����ن����ا ال������رش������ي������دة ب����ال����ح����رم����ي����ن ال����ش����ري����ف����ي����ن.

ال��ش��ري��ف��ي��ن األم��ي��ن ال��ع��ام ل����دارة امل��ل��ك ع��ب��دال��ع��زي��ز ال��دك��ت��ور
فهد بن عبد هللا السماري الدعم ال��ذي يلقاه كر�سي امللك
سلمان بن عبدالعزيز لدراسة تاريخ مكة املكرمة من لدن
خ��ادم الحرمين الشريفين راع��ي ال��ك��ر�س��ي منذ ال��ب��داي��ة التي
انطلق منها الكر�سي  ،وتوقيع اتفاق الكر�سي بين جامعة أم
القرى ودارة امللك عبدالعزيز ،وهي ال��دارة التي تساعد في
تعزيز العمل التاريخي في أنحاء اململكة العربية السعودية
ً
وت�����س�����اه�����م ف�����ي�����ه ،م�����ش�����ي�����را إل��������ى أن ال������ه������دف م��������ن اح����ت����ض����ان
ال���ج���ام���ع���ة ل���ل���ك���ر�س���ي :ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ن���وع ف����ي اإلن����ت����اج ال��ع��ل��م��ي،

جاء ذلك خالل االجتماع الحادي عشر للهيئة االستشارية
لكر�سي امللك سلمان ب��ن عبد العزيز ل��دراس��ات ت��اري��خ مكة
املكرمة برئاسة معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري
بن معتوق عساس ،وحضور أعضاء الهيئة معالي املستشار
ف��ي ال��دي��وان امللكي ال��دك��ت��ور فهد ال��س��م��اري ،ووك��ي��ل جامعة
أم القرى لألعمال واإلبداع املعرفي الدكتور نبيل كوشك،
وعميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الدكتور غازي
ال��ع��ت��ي��ب��ي ،وع��م��ي��د ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ال��دك��ت��ور فيصل
ال��ع�لاف وامل��ش��رف ال��ع��ام على ك��ر�س��ي امل��ل��ك سلمان ب��ن عبد
العزيزلدراسات تاريخ مكة املكرمة أمين الهيئة الدكتور عبد
هللا الشريف ،وذلك بمكتب معالي مديرالجامعة بالعابدية.
وف���ي ب��داي��ة االج��ت��م��اع رح���ب م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور
ب���ك���ري ب����ن م���ع���ت���وق ع���س���اس ب���أع���ض���اء ال���ه���ي���ئ���ة االس���ت���ش���اري���ة
ً
ل��ل��ك��ر�س��ي ،م���ؤك���دا أن ك���ر�س���ي امل��ل��ك س��ل��م��ان ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز
لدراسات تاريخ مكة املكرمة في جامعة أم القرى له إسهام
فاعل في إثراء الجانب العلمي لدراسات تاريخ مكة املكرمة.
ف�����ي ال�����ش�����أن ذات��������ه ث����م����ن م����ع����ال����ي م���س���ت���ش���ار خ��������ادم ال���ح���رم���ي���ن

ول�����وح�����ظ ذل������ك م�����ن خ���ل��ال إص��������دار ال����ع����دي����د م�����ن امل���ؤل���ف���ات
ال����ت����ي ن�����ش�����رت ،وك�����ذل�����ك ال����ت����ي ه�����ي ق����ي����د ال����ن����ش����ر وه�������و إن����ت����اج
ً
ي��ت��س��م ب���ال���ت���ن���وع ،م���ب���ي���ن���ا أن ال���ك���ر�س���ي ق����دم ب����رام����ج ل��ت��وع��ي��ة
امل��ج��ت��م��ع ع���ن ال���ت���اري���خ وأه��م��ي��ت��ه ب���اإلض���اف���ة إل���ى أن ال��ك��ر�س��ي
ي�����ق�����وم ع����ل����ى ال�����ت�����واص�����ل م�����ع ال����ش����ب����اب وال������ط���ل��اب س��������واء ف��ي
ال���ت���ع���ل���ي���م ال�����ع�����ام أو ال���ط���ل���ب���ة ال���ج���ام���ع���ي���ي���ن أو ال������دارس������ات
ال��ع��ل��ي��ا ف���ي ت��وث��ي��ق ال��ص��ل��ة ب��ي��ن��ه��م وب���ي���ن ت���اري���خ م��ك��ة امل��ك��رم��ة.
وأض����اف ال��ش��ري��ف أن���ه ت��م ال��ن��ظ��ر ف��ي م��ش��روع ح��م��ل��ة ال��ت��اري��خ
ً
ً
ه����وي����ة ،وآل����ي����ة ن���ش���ر إص��������دارات ال���ك���ر�س���ي داخ���ل���ي���ا وخ���ارج���ي���ا
ً
وامل����ش����ارك����ة ب���ه���ا ف����ي امل����ع����ارض ال����دول����ي����ة ،م��ب��ي��ن��ا أن ال���ك���ر�س���ي
ً
ً
أن��ج��زأك��ث��ر م��ن خمسين ب��ح��ث��ا ع��ل��م��ي��ا ف��ي ال��ج��وان��ب التاريخية
وال���ح���ض���اري���ة مل��ك��ة امل���ك���رم���ة ع��ب��ر ال���ع���ص���ور ،ون���ظ���رت ال��ه��ي��ئ��ة
ف���ي م���ش���اري���ع امل��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ال���ت���ي ي��ع��ت��زم ال���ك���ر�س���ي ال���ق���ي���ام ب��ه��ا،
وق���د ت���رك ال��ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا للجنة ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ف��وض��ة م��ن الهيئة
االستشارية ،ومناقشة آلية نشر إص���دارات الكر�سي بعدة
لغات ،واملشاركة بها في املحافل الدولية إلب��راز تاريخ مكة.
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كر�سي الزايدي يشارك في مؤتمراالختالفات في طب األمراض الروماتيزمية واملناعة
الذاتية املنعقد في مدينة سورينتو اإليطالية 1436/5/28هـ

ش������ارك ك����ر�س����ي ال�����زاي�����دي ب���ث�ل�اث���ة أب����ح����اث ف����ي امل���ؤت���م���ر ال���ث���ال���ث
ل��ل��اخ�����ت��ل��اف�����ات ف������ي ط������ب األم�������������راض ال����روم����ات����ي����زم����ي����ة وأم���������راض
ً
امل���ن���اع���ة ال����ذات����ي����ة وال�������ذي ع���ق���د م����ؤخ����را ف����ي م���دي���ن���ة س��وري��ن��ت��و
اإلي��ط��ال��ي��ة ،وش���ارك ف��ي ه��ذا امل��ؤت��م��ر أك��ث��ر م��ن ثمانمئة وثالثين
ع���امل���ا وب���اح���ث���ا م���ن م���ن ث��م��ان��ي��ة وس��ب��ع��ي��ن دول�����ة ح����ول ال���ع���ال���م.
وق��د قدمت الدكتورة ليلى الحربي املعيدة في قسم الباطنة
ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب ب��ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى (ت��خ��ص��ص دق��ي��ق :أم���راض
روماتيزمية) إحدى هذه األوراق العلمية ،والتي تمثل دراسة
اس���ت���ق���ص���ائ���ي���ة ل��ج��م��ي��ع م����ا ن���ش���ر ع����ن م�����رض ال���ت���ه���اب امل���ف���اص���ل
الروماتيزمي في اململكة العربية السعودية  ،ونظرة استشرافية
لسبل تحسين رعاية هوالء املر�ضى ،وقد أفاد سعادة الدكتور
هاني املعلم  -األس��ت��اذ امل��ش��ارك ف��ي كلية الطب وامل��ش��رف على
ك���ر�س���ي ال����زاي����دي أن إح�����دى ال��ب��ح��ث��ي��ن اآلخ����ري����ن درس م��ع��ان��اة
م��ري��ض ال��روم��ات��ي��زم ح��ت��ى ي��ص��ل إل���ى التشخيص ال��ص��ح��ي��ح ،إذ
أوضحت الدراسةالتي كان الباحث الرئيس فيها الدكتور وليد
حسين مدير مستشفى حراء وبمشاركة الدكتور عبدالسالم
ً
ن��ورول��ي  -م��دي��ر ال��ش��ؤون ال��ص��ح��ي��ة س��اب��ق��ا ،األس��ت��اذ امل��ش��ارك
بكلية الطب  -وعدد آخر من الباحثين على مستوى اململكة.
وأوضحت الدراسة أن مايقرب من  %70من املر�ضى املصابين
ب��ال��ت��ه��اب امل��ف��اص��ل ال��روم��ات��ي��زم��ي��ة ي���رون ج��راح��ي ال��ع��ظ��ام أول
ً
طبيب يلجأون إليه حين يشعرون ب��آالم املفاصل ،علما بأن
جراحة العظام ال عالقة لها بتشخيص األمراض الروماتيزمية
املناعية وعالجها ،ألن ه��ذه األم��راض ال تنشأ من ح��وادث وال

من إصابات رياضية ،وإنما هي أمراض تنشأ من اضطرابات في
ً
الجهاز املناعي ،وقد أوضحت الدراسة أيضا أن معدل التأخر
ً
في تشخيص التهاب املفاصل الروماتيزمية يبلغ ثالثين شهرا،
ً
وهي نسبة عالية وال شك تؤثرسلبا على هذه الفئة الغالية من
مرضانا .أما الدراسة الثالثة فهي تشير إلى أهمية أن يضيف
ً ً
أطباء الروماتيزم عامال مهما في تقييم استجابة مريض التهاب
املفاصل الروماتيزمية ويوثقوه ،أال وه��و ال��ق��درة على العمل
ً
واإلن����ت����اج وامل���واظ���ب���ة ف���ي ال��ع��م��ل ج��ن��ب��ا إل����ى ج��ن��ب م���ع ال��ع��وام��ل
امل���وث���ق���ة األخ�������رى ف����ي أدب�����ي�����ات ط����ب األم��������راض ال���روم���ات���ي���زم���ي���ة.
وج�������دي�������ر ب������ال������ذك������ر أن ك�������ر�س�������ي ال���������زاي���������دي س����ي����ع����ق����د م����ؤت����م����ره
ال����������ث����������ان����������ي ع������������ن امل�����������م�����������ارس�����������ة ال��������ط��������ب��������ي��������ة ال��������روم��������ات��������ي��������زم��������ي��������ة
()Rheumatology Practice Symposium - RPS
ف��ي م��دي��ن��ة أب���و ظ��ب��ي ف��ي دول���ة اإلم����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة وذل��ك
ب���ع���د دع������وة م����ن ك��ل��ي��ف�لان��د ك��ل��ي��ن��ي��ك  -م���دي���ن���ة ال���ش���ي���خ خ��ل��ي��ف��ة
الطبية وتنسيق معها  ،وكذلك التنسيق الكامل مع جمعية
األمراض الروماتيزمية اإلماراتية من تاريخ  4-3إبريل2015م
ف����ي ف����ن����دق االت�����ح�����اد ،وب����ه����ذه امل���ن���اس���ب���ة وب����ن����اء ع���ل���ى ت���وج���ي���ه���ات
داع���م���ي ال���ك���ر�س���ي ودع�����م م��ع��ال��ي م���دي���ر ال��ج��ام��ع��ة امل���ب���اش���ر ف��إن
أط��ب��اء ام��ت��ي��از ك��ل��ي��ة ال��ط��ب  -ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى وك��ذل��ك طلبة
ال��ك��ل��ي��ة وط��ال��ب��ات��ه��ا ،س��ي��ك��ون��ون معفيين م��ن رس���وم التسجيل
ً
في املؤتمر  ،وذل��ك دعما من الكر�سي لنشر الوعي باألمراض
ال����روم����ات����ي����زم����ي����ة ع���ن���د األط������ب������اء ح���دي���ث���ي ال����ت����خ����رج ،وس��ي��ح��ظ��ى
أرب��ع��ة ط�لاب ط��ب بتغطية ك��ام��ل��ة ل��رس��وم ال��ح��ض��ور وال��س��ف��ر.
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مديرجامعة أم القرى يرعى حفل تدشين املجموعة األولى
من إصدارات كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة
1436/7/22هـ
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رع��ى معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق
ع���س���اس ،ب��ح��ض��ور م��ع��ال��ي امل��س��ت��ش��ار ب���ال���دي���وان امل��ل��ك��ي األم��ي��ن
العام لدارة امللك عبد العزيزاملكلف الدكتور فهد بن عبد هللا
السماري وعدد من املختصين واملثقفين املعنيين بتاريخ مكة
وح��ض��ارت��ه��ا  ،حفل تدشين املجموعة األول���ى م��ن اإلص���دارات
البحثية لكر�سي امللك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ
م��ك��ة امل��ك��رم��ة ب��ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ال��ب��ال��غ ع��دده��ا ت��س��ع��ة كتب
تناولت الجوانب االجتماعية واألدبية واملالية ومناهج البحث
واألوق������اف وال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ة وامل���ع���ال���م ال��ت��اري��خ��ي��ة ،ب��ق��اع��ة
امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال��ت��اري��خ��ي��ة ب��امل��دي��ن��ة ال��ج��ام��ع��ي��ة ب��ال��ع��اب��دي��ة.
ألقى املشرف على الكر�سي الدكتور عبد هللا الشريف كلمة
رحب فيها بالحضور ،وشكرهم على مشاركتهم في حفل تدشين
ً
امل��ج��م��وع��ة األول�����ى م���ن اإلص�������دارات ال��ب��ح��ث��ي��ة ل��ل��ك��ر�س��ي ،الف��ت��ا
ً
ً
النظر إلى أن الكر�سي أنجز أكثر من خمسين بحثا علميا كلها
قيد النشر ،إلى جانب عدد من الدراسات البحثية التي الزال
ً
ال��ب��اح��ث��ون وال��ب��اح��ث��ات ي��ع��ك��ف��ون ع��ل��ي��ه��ا ،وس���ت���رى ال���ن���ور ق��ري��ب��ا
إن ش��اء هللا ،وق��د شملت تلك ال��دراس��ات الجوانب املختلفة
السياسية واالجتماعية واألمنية والعلمية واإلداري��ة واملالية
واألن��ظ��م��ة وامل��ع��ال��م التاريخية وال��ظ��واه��ر الجغرافية وغيرها.
ع����ق����ب ذل������ك أل����ق����ى م����ع����ال����ي م����دي����ر ال����ج����ام����ع����ة ال����دك����ت����ور ب���ك���ري
�����اع
ب������ن م�����ع�����ت�����وق ك����ل����م����ة ب�����ي�����ن م����ع����ال����ي����ه خ��ل��ال�����ه�����ا أن��������ه م������ع ات�����س ِ
األف������ق امل���ع���رف���ي ل��ل��م��ل��ك س���ل���م���ان ح���ف���ظ���ه هللا ،إال أن�����ه ش��دي��د
االخ��ت��ص��اص ب��ال��ت��اري��خ ،والس��ي��م��ا ت���اري���خ ه���ذه ال���ب�ل�اد امل��ب��ارك��ة،
ف��ه��و م��ؤ رخ األس���رة امل��ال��ك��ة ،وم��ؤس��س دارة امل��ل��ك ع��ب��د العزيز
امل���ع���ن���ي���ة ب���ت���وث���ي���ق ت�����اري�����خ ه������ذه ال�����ب��ل��اد م����ن����ذ ت���أس���ي���س���ه���ا ،وه����و
ك���ذل���ك ال���رئ���ي���س ال���ف���خ���ري ل��ل��ج��م��ع��ي��ة ال���ت���اري���خ���ي���ة ال���س���ع���ودي���ة.
وقد سعدت جامعة أم القرى قبل نحوست سنوات بمحاضرة
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ق��ي��م��ة أل��ق��اه��ا ُ– ح��ف��ظ��ه هللا – ع��ن ت��اري��خ امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز،
ق���دم خ�لال��ه��ا (أط����روح����ة) ت��اري��خ��ي��ة ن��م��وذج��ي��ة م��وث��ق��ة جمعت
الخبرة الشخصية إلى القراءة البحثية إلى الرواية الشفوية.
وأوض����������ح م���ع���ال���ي���ه أن م����م����ا ي����ع����زز م����ك����ان����ة ه�������ذا ال�����ك�����ر�س�����ي أن����ه
ي����خ����ت����ص ب�����ت�����اري�����خ أش���������رف ب����ق����ع����ة ع����ل����ى ه�������ذه ال����ب����س����ي����ط����ة ،إل����ى
ج���ان���ب ك���ون���ه ث���م���رة ت����ع����اون ع���ل���م���ي ب���ي���ن م��ؤس��س��ت��ي��ن ع��ل��م��ي��ت��ي��ن
ع����ري����ق����ت����ي����ن ،ه�����م�����ا :ج����ام����ع����ة أم ال�������ق�������رى ،ودارة امل�����ل�����ك ع��ب��د
ال����ع����زي����ز ب�����إش�����راف م���ع���ال���ي األم�����ي�����ن ال�����ع�����ام ل�����ل�����دارة وامل���س���ت���ش���ار
ب�����ال�����دي�����وان امل����ل����ك����ي ال�����دك�����ت�����ور ف����ه����د ب�����ن ع����ب����د هللا ال����س����م����اري.
ث����������م ش�������ك�������ر م������ع������ال������ي������ه ال������ق������ائ������م������ي������ن ع�������ل�������ى ال���������ك���������ر�س���������ي ك������اف������ة
ع������ل������ى ج�������ه�������وده�������م ف��������ي ت�����ن�����ظ�����ي ِ�����م ه�����������ذه امل������ن������اس������ب������ة ،وع����م����ل����ه����م
امل�������س�������ت�������م�������ر ف�����������ي خ���������دم���������ة أن�������ش�������ط�������ة ال����������ك����������ر�س����������ي وب��������رام��������ج��������ه.
ب��ع��د ذل���ك ق���دم ال��ب��اح��ث��ون م��ل��خ��ص��ات ل��ب��ح��وث��ه��م ف��ي امل��ج��م��وع��ة
األولى من إصدارات الكر�سي؛ عقبها سلم معالي مديرالجامعة
الدكتور بكري عساس شهادات الشكر والتقدير للباحثين،
فيما سلمت عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة
منى بنت حميد السبيعي شهادات الشكر والتقدير للباحثات.
ث���م ك����رم امل���ش���رف ع��ل��ى ال���ك���ر�س���ي ال���دك���ت���ور ع��ب��د هللا ال��ش��ري��ف
ً
ع�������ددا م����ن ال���ش���خ���ص���ي���ات ال���ت���ي ك�����ان ل���ه���ا دور ف����ي دع�����م م��س��ي��رة
أن����ش����ط����ة ال�����ك�����ر�س�����ي وإص��������دارات��������ه ال���ب���ح���ث���ي���ة وال����ع����ل����م����ي����ة ،ك��م��ا
ت��س��ل��م م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ال��دك��ت��ور ب��ك��ري ع��س��اس وم��ع��ال��ي
امل��س��ت��ش��ار ف��ي ال���دي���وان امل��ل��ك��ي األم��ي��ن ال��ع��ام ل����دارة امل��ل��ك عبد
ال���ع���زي���ز امل���ك���ل���ف ال����دك����ت����ور ف���ه���د ال����س����م����اري درع����ي����ن ت���ذك���اري���ي���ن
ب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ،ف��ي��م��ا تسلمت ع��م��ي��دة ال���دراس���ات الجامعية
ً
ً
ل��ل��ط��ال��ب��ات ال���دك���ت���ورة م��ن��ى ال��س��ب��ي��ع��ي درع�����ا م��م��اث�لا م���ن وك��ي��ل��ة
رئيس قسم التاريخ الدكتورة حياة الرشيدي .واختتم الحفل
بتوقيع الباحثين والباحثات على إصداراتهم وتقديمها هدايا
ل��ل��ح��ض��ورم��ن ال��ب��اح��ث��ي��ن وامل��ؤرخ��ي��ن وامل��ه��ت��م��ي��ن ب��ال��ت��اري��خ امل��ك��ي.
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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 العزيزللقرآن الكريم
1436/7/25-24هـ
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ن��ظ��م��ت ك��ل��ي��ة ال��دع��وة وأص����ول ال��دي��ن ب��ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى
ب���ال���ش���راك���ة م����ع ك����ر�س����ي امل���ل���ك ع���ب���د هللا ب����ن ع���ب���د ال��ع��زي��ز
ل����ل����ق����رآن ال����ك����ري����م امل����ل����ت����ق����ى ال�����ق�����رآن�����ي ال����ث����ال����ث ب����ع����ن����وان:
(هذا هدى) يومي األربعاء والخميس املوافق -24
1436/7/25هـ بقاعة امللك عبد العزيز التاريخية باملدينة
ً
الجامعية بالعابدية بمشاركة كرا�سي القرآن الكريم في وتفعيال للدور الريادي الذي تضطلع به الجامعة في املجال
جميع أنحاء اململكة واملراكز القرآنية والكرا�سي البحثية العلمي والبحثي واملعرفي تأتي إقامة هذا امللتقى لخدمة
ً
بالجامعة لخدمة القرآن الكريم في بلد هللا األمين .ال��ق��رآن ال��ك��ري��م وع��ل��وم��ه  ،م��ن��وه��ا معاليه ب��ال��دع��م ال��ذي
حظيت ب��ه جامعة أم ال��ق��رى م��ن قبل قيادتنا الرشيدة
وأوض����ح م��ع��ال��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ال��دك��ت��ور ب��ك��ري – حفظها هللا – وم��ت��اب��ع��ة م��ع��ال��ي وزي���ر التعليم ال��دك��ت��ور
ب������ن م����ع����ت����وق ع�����س�����اس أن امل����ل����ت����ق����ى ي�����ه�����دف إل��������ى اإلث����������راء ع������زام ال���دخ���ي���ل ل�ل�اه���ت���م���ام ب���ال���ق���رآن ال���ك���ري���م وع���ل���وم���ه.
امل���ع���رف���ي ل���ل���دراس���ات ال��ق��رآن��ي��ة م���ن خ��ل�ال ط����رح األب���ح���اث
ال����ع����ل����م����ي����ة وح�����ل�����ق�����ات ال�����ن�����ق�����اش وال�����������������دورات ال����ت����دري����ب����ي����ة وألقى عميد عمادة البحث العلمي الدكتور
وت�����ع�����زي�����ز ال������ش������راك������ة ب����ي����ن امل������ؤس������س������ات ال������ق������رآن������ي������ة ف���ي فيصل العالف كلمة أشار فيها إلى دور الكرا�سي
ن����ش����ر ه������داي������ات ال������ق������رآن وك�����ذل�����ك ت���ف���ع���ي���ل دور ال����ط��ل�اب العلمية بالجامعة والتي تشرف عليها العمادة.
ال���واف���دي���ن ف���ي ن��ش��ر ه����داي����ات ال����ق����رآن ب��ال��ل��غ��ات امل��ت��ع��ددة
 ،وب��ي��ن م��ع��ال��ي��ه أن ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ق��د ح��ظ��ي��ت بشرف
خ�����دم�����ة ال�������ق�������رآن ف������ي أق����������دس م�����ك�����ان م������ن خ����ل���ال ك���ل���ي���ات���ه���ا
ال���ش���رع���ي���ة وأق���س���ام���ه���ا ال���ق���رآن���ي���ة و ك���راس���ي���ه���ا ال��ع��ل��م��ي��ة،
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وق���ال ع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ال���دع���وة وأص����ول ال��دي��ن ال��دك��ت��ور
م����ح����م����د ب�����ن أح�����م�����د ال����س����رح����ان����ي إن امل����ل����ت����ق����ى ص���اح���ب���ه
إق����ام����ة ال���ع���دي���د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات  ،م���ن ض��م��ن��ه��ا ج��ل��س��ات
ع��ل��م��ي��ة وح��ل��ق��ات ن��ق��اش وورش ع��م��ل ودورات ت��دري��ب��ي��ة
وم��س��اب��ق��ة ال��ه��داي��ات ال��ق��رآن��ي��ة وم��ع��رض ل�لإن��ت��اج العلمي
وأضاف الدكتور السرحاني أن امللتقى يناقش من خالل
جلساته العلمية عن جهود الكرا�سي العلمية في خدمة
الدراسات القرآنية وتأصيل الهدايات القرآنية ومسابقة
الهدايات القرآنية وحلقات النقاش وتناول الحديث عن

اآلف��اق البحثية ع��ن ال��ه��داي��ات القرآنية م��ن خ�لال علوم
ال���ق���راءات وال��ت��ف��س��ي��ر ودور امل��ؤس��س��ات العلمية ف��ي نشر
ال��ه��داي��ات القرآنية ،وإق��ام��ة دورة تدريبية ع��ن امل��ه��ارات
امل��ت��ق��دم��ة ف��ي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي  ،وم��ح��اض��رة علمية للشيخ
ص��ال��ح امل��غ��ام���س��ي ع���ن ت��ج��رب��ت��ه ف���ي ف��ه��م ه���داي���ات ال���ق���رآن.
إض�������اف�������ة إل���������ى ح����ل����ق����ة ن������ق������اش ت����خ����ص����ص����ي����ة ع�������ن م�����ش�����روع
ت�����أص�����ي�����ل ال�������ه�������داي�������ات ال�����ق�����رآن�����ي�����ة (م������خ������رج������ات امل����رح����ل����ة
األول������������ى) وم�����ح�����اض�����رة ع���ل���م���ي���ة ل����ل����دك����ت����ور ع����ب����د ال���رح���م���ن
ال���������ش���������ه���������ري ع�����������ن س�������ب�������ل ت������ح������ب������ي������ب ال������������ق������������رآن ل������ل������ن������اس.
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معالي مديرالجامعة يطلع على إنجازات كر�سي الزايدي
ألمراض املفاصل والروماتيزوم
1436/8/4هـ
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أك�������د م����ع����ال����ي م�����دي�����ر ال����ج����ام����ع����ة ال�����دك�����ت�����ور ب�����ك�����ري ب�����ن م���ع���ت���وق
ع�����س�����اس ال�����������دور ال�������ب�������ارز ل����ل����ك����را�س����ي ال���ع���ل���م���ي���ة ب���ال���ج���ام���ع���ات
ال������س������ع������ودي������ة ،ف�����ه�����ي ت�����ع�����د أح���������د امل������ص������ادرامل������ه������م������ة ل���ل���ع���م���ل���ي���ة
ال���ب���ح���ث���ي���ة ،وت���س���ه���م م���خ���رج���ات���ه���ا ف����ي إب�������راز دور ت���ل���ك ال���ك���را�س���ي
ال��ع��ل��م��ي��ة ودوره�������ا م���ن خ��ل�ال أب���ح���اث���ه���ا ال��ع��ل��م��ي��ة وم��خ��رج��ات��ه��ا.
وبين معاليه أن الداعم للكر�سي يهمه تميز مخرجات الكر�سي،
وم����واص����ل����ة ال���ع���م���ل ف���ي���ه���ا ب���ك���ل ج����دي����د ح����ت����ى ي����ت����واص����ل دع���م���ه
للكر�سي ،جاء ذلك خالل اط�لاع معاليه على إنجازات كر�سي
أبناء الشيخ الزايدي ألمراض املفاصل والروماتيزوم وتكريم
شركاء الكر�سي بقاعة االجتماعات بمكتب معاليه بحضور
وك��ي��ل الجامعة ل�لأع��م��ال واإلب����داع امل��ع��رف��ي ال��دك��ت��ور نبيل بن
ع��ب��د ال��ق��ادر ك��وش��ك وع��م��ي��د ع��م��ادة ال��ب��ح��ث العلمي ال��دك��ت��ور
فيصل العالف وعميد معهد البحوث والدراسات االستشارية
الدكتور على الشاعري واملشرف على كر�سي الزايدي الدكتور
ه����ان����ي امل���ع���ل���م وم����ن����دوب����ي ال����ش����رك����ات امل����ش����ارك����ة م����ع ال����ك����ر�س����ي.
ً
وق�����دم امل���ش���رف ع��ل��ى ال���ك���ر�س���ي ال���دك���ت���ور ه���ان���ي امل��ع��ل��م ع��رض��ا

ً
م���ت���ك���ام�ل�اةمل���ا ح��ق��ق��ه ال���ك���ر�س���ي م����ن إن�����ج�����ازات ع��ل��م��ي��ة وب��ح��ث��ي��ة
ومشاركات محلية وإقليمية خالل األرب��ع السنوات املاضية،
إض����اف����ة إل������ى ع������دد م����ن ورش ال���ع���م���ل ال����ت����ي أق����ام����ه����ا ال���ك���ر�س���ي
خ���ل��ال ه������ذه ال�����ف�����ت�����رة ،وع��������دد م�����ن األب������ح������اث ال����ت����ي ش��������ارك ب��ه��ا
وال���ك���ت���ب ال���ت���ي ي���ع���م���ل ال����ك����ر�س����ي ع���ل���ى إص������داره������ا ،ع���ل��اوة ع��ل��ى
إن���ش���اء ال���ك���ر�س���ي وس���م���ا ع��ل��م��ي��ا ع�ل�ام���ة ل��ل��ك��ر�س��ي ت��س��ت��خ��دم ف��ي
األب��ح��اث وال����دورات املعنية ب��أم��راض امل��ف��اص��ل وال��روم��ات��ي��زم.
وق����د ع���ب���ر م���ع���ال���ي م���دي���ر ال���ج���ام���ع���ة ع����ن ب���ال���غ اع����ت����زازه وت���ق���دي���ره
ل��ت��م��ي��ز ك���ر�س���ي ال����زاي����دي ف���ي م��خ��رج��ات��ه وأب���ح���اث���ه ،وه�����ذه دالل���ة
على تميز فريق العمل بالكرسيالذي عمل على ه��ذا التميز،
م��ه��ن��ئ��ا أب���ن���اء ال��ش��ي��خ ال����زاي����دي ع��ل��ى ه����ذا ال��ت��م��ي��ز ال�����ذي ح��ق��ق��ه
ً
ال����ك����ر�س����ي خ���ل��ال ه������ذه ال����ف����ت����رة ،م����ن����وه����ا م���ع���ال���ي���ه ب���م���ا ت��ح��ظ��ى
وح���ظ���ي���ت ب���ه ج���ام���ع���ة أم ال���ق���رى م���ن دع����م ق���ي���ادت���ن���ا ال���رش���ي���دة
واه��ت��م��ام��ه��ا – ح��ف��ظ��ه��ا هللا – وم��ت��اب��ع��ة م��ع��ال��ي وزي�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م
ال��دك��ت��ورع��زام ال��دخ��ي��ل وع��ن��اي��ت��ه بالباحثين وال��ب��ح��ث العلمي
ب���ال���ج���ام���ع���ة وت��س��خ��ي��ر ك���اف���ة اإلم����ك����ان����ات ل���خ���دم���ة ه�����ذا ال���وط���ن.
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األميرخالد الفيصل يتسلم املجموعة األولى من إصدارات
كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة
1436/8/6هـ

تسلم صاحب السموامللكي األميرخالد الفيصل بن عبدالعزيز
مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة
امل��ج��م��وع��ة األول������ى م���ن اإلص��������دارات ال��ب��ح��ث��ي��ة ل���ك���ر�س���ي امل��ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة بجامعة
ً
أم ال���ق���رى وال���ت���ي دش��ن��ه��ا ال��ك��ر�س��ي م���ؤخ���را  ،وت��ض��م��ن��ت تسعة
كتب تتناول الجوانب االجتماعية واألدبية واملالية ومناهج
البحث واألوق��اف والظواهر الطبيعة واملعالم التاريخية في
مكة املكرمة ،خالل استقبال سموه الكريم يوم األحد بمكتبه
بديوان األمارة بمكة املكرمة وفد جامعة أم القرى ،يتقدمهم
م��ع��ال��ي م��دي��ر ال��ج��ام��ع��ة ال���دك���ت���ور ب��ك��ري ب���ن م��ع��ت��وق ع��س��اس.

امل���ش���ارك���ة ف���ي امل��ل��ت��ق��ى ال���ث���ال���ث ل���ل���ك���را�س���ي ال��ع��ل��م��ي��ة ب��امل��م��ل��ك��ة.
وب���ي���ن أن امل���ج���م���وع���ة األول������ى م����ن اإلص���������دارات ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��ت��ي
ً
دشنها الكر�سي مؤخرا تضمنت تسعة كتب تناولت الجوانب
االج��ت��م��اع��ي��ة واألدب����ي����ة وامل���ال���ي���ة وم���ن���اه���ج ال��ب��ح��ث واألوق������اف
وال���ظ���واه���ر ال��ط��ب��ي��ع��ة وامل���ع���ال���م ال��ت��اري��خ��ي��ة ف���ي م��ك��ة امل��ك��رم��ة.

وب��ه��ذه امل��ن��اس��ب��ة ن��وه م��ع��ال��ي م��دي��ر ج��ام��ع��ة أم ال��ق��رى ال��دك��ت��ور
بكري بن معتوق عساس بالدعم السخي الذي يحظى به العلم
والتعليم في بالدنا عامة  ،وما تحظى به جامعة أم القرى على
وج���ه ال��خ��ص��وص م��ن ل���دن خ���ادم ال��ح��رم��ي��ن ال��ش��ري��ف��ي��ن امل��ل��ك
س��ل��م��ان ب��ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل س��ع��ود  ،وس��م��و ول���ي ع��ه��ده األم��ي��ن
كما قدم املشرف على كر�سي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة وسموولي ولي العهد – أيدهم هللا –  ،مؤكدا أن هذه اإلنجازات
ً
ً
املكرمة الدكتور عبدهللا الشريف ،عرضا عن كر�سي امللك ل��م ي��ك��ن ل��ه��ا أن تتحقق ل���وال ف��ض��ل هللا أوال ث��م ه���ذا ال��دع��م .
ً
س��ل��م��ان وأه��داف��ه ورؤي��ت��ه ،وإن��ج��ازات��ه ،م��وض��ح��ا أن ال��ك��ر�س��ي
ً
ً
أنجز أكثر من خمسين بحثا علميا  ،نشر عدد منها  ،والبقية ه����ذا وق����د ض���م ال���وف���د وك���ي���ل ال���ج���ام���ع���ة ل��ل��ت��ط��وي��ر األك���ادي���م���ي
تحت النشر إلى جانب العديد من الدراسات البحثية األخرى وخ���دم���ة امل��ج��ت��م��ع ال��دك��ت��ور ه��ان��ي ب���ن ع��ث��م��ان غ�����ازي ،وع��م��ي��د
التي يعكف الباحثون في تاريخ مكة عبرالعصور على إعدادها عمادة التطوير الجامعي والجودة النوعية الدكتور محمد
ً
حاليا  ،ومنها دراس��ات علمية ومنهجية لتاريخ مكة املكرمة جعفرثابت  ،وعميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور
في العصر السعودي الزاهر  ،عالوة على الندوة العلمية التي أحمد ع�شي  ،وعميد كلية التمريض أيمن جوهرجي وعميد
نظمها الكر�سي ع��ن الطوافة واملطوفين  ،وط��رح فيها اثنان كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية الدكتور أحمد
ً
وأربعون بحثا ،وكذلك تنظيمه محاضرة عن كتابات سنوك بابلغيث  ،واملشرف على كر�سي امللك سلمان بن عبد العزيز
هور خورنيه املحفوظة بجامعة الي��دن بهولندا ،وك��ذا دورة ل���دراس���ات ت���اري���خ م��ك��ة امل��ك��رم��ة ب��ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى ال��دك��ت��ور
ت��خ��ري��ج امل���روي���ات ال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ح��ك��م ع��ل��ي��ه��ا  ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��ب��د هللا ب��ن حسين ال��ش��ري��ف وع���دد م��ن منسوبي الجامعة.
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كر�سي األميرخالد الفيصل لتطويراملناطق العشوائية
يقيم اللقاء األول للباحثين
1436/8/13هـ

برعاية معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن والتعليم الراعي الرسمي للكر�سي وخطواتهم املتميزات.
معتوق عساس ،وبحضور وكيل الجامعة للفروع الدكتور
محمد واصل الحازمي نظم كر�سي صاحب السمو امللكي بعد ذلك ألقى املشرف على الكر�سي الدكتور أمجد عبد
األمير خالد الفيصل لتطوير املناطق العشوائية بمكة الرحمن مغربي كلمة أعلن فيها بموافقة معالي مدير
املكرمة (لقاء الباحثين األول) بالقاعة الرئيسية بكلية الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس على إقامة
الهندسة والعمارة اإلسالمية باملدينة الجامعية بالعابدية .املؤتمر الدولي األول لتطوير املناطق العشوائية بمكة
املكرمة املزمع عقده خالل العام املقبل ،وسيواكبه
وبدأ اللقاء بكلمة لوكيل الجامعة للفروع الدكتور إقامة معرض تشارك فيه جهات عاملية ،وسيمثل
محمد واصل الحازمي ،تحدث فيها عن أهمية كر�سي الجزء األكبر منه الراعي الرسمي :مجموعة بن الدن.
صاحب السمو امللكي األمير خالد الفيصل لتطوير
املناطق العشوائية بمكة املكرمة وجهود املشرف على ونوه بتوجيهات معالي مدير الجامعة وحرصه على
الكر�سي الدكتور أمجد عبد الرحمن مغربي وفريق الوقوف على خطوات تنفيذ برنامج الكر�سي كافة،
العمل معه ،بتوجيه ودعم كاملين من معالي مدير ومتابعة وكيل الجامعة للفروع الدكتور محمد واصل
جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس ،الحازمي ،ووكيل الجامعة لألعمال واإلبداع املعرفي
وأشاد بالدور الفاعل ملجموعة بن الدن الراعي الرسمي الدكتور نبيل عبد القادر كوشك ،وتعاون عمادة البحث
ً
للكر�سي ممثلة في مركز املعلم محمد بن الدن للعلم العلمي ،ممثال في عميدها الدكتور فيصل العالف.
76

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بوكالة العمادة للكرا�سي العلمية

وبين الدكتور أمجد املغربي أن عدد األبحاث العلمية
خمسة أبحاث علمية لرسائل درجة املاجستي ،وهي
بعنوان( :املناطق العشوائية بين الواقع واملأمول نحو
بيئة آمنة ومستدامة) للباحث الدكتور خالد الزهراني
فيما كان البحث الثاني بعنوان( :نحو استراتيجية متكاملة
للحلول املستقبلية ملشاكل املناطق العشوائية في منطقة
مكة املكرمة) للباحث الدكتور حميد بن عيد الصبحي.
وجاء البحث الثالث عن( :دور التشريعات في االرتقاء
بالبيئة العمرانية للمناطق العشوائية) للباحثين:
الدكتور وائل يوسف والدكتور محمد فكري،
واملهندس عبد الرحمن املجر�شي ،فيما كان البحث
الرابع عن ( :توثيق الجهود العمرانية في مجال تطوير
العشوائيات بمنطقة مكة املكرمة) قدمه الباحثان
 :الدكتور محمد محمد شوقي أبو ليلة  ،والدكتور
وديع برقاوي ،وتضمن البحث الخامس (:أثر إزالة
العشوائيات على النمو العمراني بمكة املكرمة) قدمه

الباحثان  :الدكتور مجدي بسطوي�سي ،والدكتور جميل
السلفي ،ثم تحدث املدير التنفيذي ملركز املعلم محمد
بن الدن للعلم والتعليم الدكتور طارق فؤاد حمدي،
حيث شكر في بداية كلمته الجامعة ممثلة في معالي
مديرها ،اللجنة االستشارية على تنظيم هذا امللتقى،
ً
مؤكدا فخر املجموعة بدعم هذا الكر�سي حيث يلقى
األولوية في اهتمامات مركز املعلم ،وتمنى أن تكون
األبحاث في األيام القادمة تطبيقية على أرض الواقع.
بعد ذلك أعلن عن مسابقة تطوير املناطق العشوائية
بمكة املكرمة ،ثم الدورات التدريبية املعتمدة من
الهيئة السعودية للمهندسين وألقى الضوء على
الشراكات االستراتيجية مع املرصد الحضري والبنك
الدولي  un-habitatوقسم العمارة اإلسالمية،
بعد ذلك تم استعراض عدد من الرسائل العلمية
واألبحاث املدعومة من الكر�سي ،إضافة إلى
تكريم عدد من الباحثين والجهات ذات العالقة.
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معالي مديرالجامعة يدشن اإلصدارالثاني لكر�سي البر
1436/11/16هـ

دشن معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق
عساس بمكتبه اإلصدار العلمي الثاني لكر�سي البر
للخدمات اإلنسانية ،بحضور املشرف على كر�سي
البر للخدمات اإلنسانية الدكتور خالد بن يوسف
برقاوي ،ومدير املركز الدولي لألبحاث والدراسات
(مداد) الدكتور خالد بن عبد هللا السريحي.
حيث اطلع معاليه على فحوى اإلصدار ،إثر ذلك قال
ً
إن العمل الخيري يشهد تطورا واهتماما في املجتمع
ً
ً
املعاصر ،حتى أصبح ركنا رئيسا من أركان املجتمع
ونهضته .وفي هذا اإلطار برز البحث العلمي وأهميته
مظهرا بارزا لذلك التطور واالهتمام بهذا املجال الحيوي.
وبين معاليه أنه نتيجة لتلك الجهود جاء هذا اإلصدار
ثمرة التعاون بين املركز الدولي لألبحاث والدراسات (مداد)
وجامعة أم القرى ممثلة في كر�سي البر للخدمات الخيرية
واإلنسانية ،ملساعدة الجهات الخيرية في تحديد احتياجاتها
وتقديرها على أسس علمية وعملية بوضع املعاييرواملؤشرات
املناسبة واملتفقة مع برام تلك الجمعيات.وأهدافها
وفي ختام كلمته سأل هللا أن يجزي والة أمرنا-حفظهم هللا
خير الجزاء على ما يقدمونه من رعاية للبحث العلميً
ومؤسساته ودعم لها ،سعيا إلى ما فيه الخيرللوطن واملواطن.
من جهته قال مدير املركز الدولي لألبحاث والدراسات
(مداد) الدكتور خالد بن عبد هللا السريحي إن تحقيق
البعد االستراتيجي لتقدير احتياجات املستفيدين من
الجمعيات الخيرية يتطلب توفير الدراسات امليدانية

املستمرة وتوفرها بين يدي صناع القرار الخيري سيكون
له األثر الكبير في تطوير عجلة التنمية في بلدنا الغالي
وشكر في ختام كلمته معالي مدير الجامعة الدكتور
بكري بن معتوق عساس على كل ماقدمه وكان
له األثر الفاعل في خدمة الكر�سي وأهدافه.
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
منها ،من ضمنها كر�سي البر للخدمات الخيرية واإلنسانية
وتعاونه املثمرمع املركزالدولي لألبحاث والدراسات (مداد).
وأضاف أن أي عمل اليكتمل إالبالدراسات واألبحاث العلمية
الرصينة والتي من خاللها يمكن رسم الرؤية املستقبلية.
وفي ختام كلمته أوضح الدكتور البرقاوي أن كر�سي
البر للخدمات اإلنسانية ستنتهي فترته املعتمدة مع
نهاية موسم حج هذا العام ،وبهذه املناسبة يشرفني أن
أتقدم بخالص الشكرواالمتنان ملعالي مدير الجامعة
الدكتور بكري بن معتوق عساس على ما قدمه معاليه
على كافة األصعدة لدفع عجلة العمل في الكر�سي ،
وتهيئة املناخ والبيئة املناسبة لذلك ،واعتبر أن ما
قدمه معاليهةركن أسا�سي لنجاح أعمال الكر�سي ،كما
تقدم بالشكر ملدير املركز الدولي لألبحاث والدراسات
(مداد) الدكتور خالد بن عبدهللا رجاء السريحي وفريق
العمل باملركز والشكر املوصول ألعضاء مجلس إدارة
جمعية البر بمكة املكرمة وألعضاء فريق الكر�سي.

78

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بوكالة عمادة البحث العلمي -شطرالطالبات
لعام 1436هـ2015/م

79

مجلة عمادة البحث العلمي 1437هـ2015/م

الحراك العلمي بعمادة البحث العلمي -شطرالطالبات

كلمة وكيلة عمادة البحث العلمي

د .نعيمة بنت حامد ياركندي
أستاذ الكيمياء غيرالعضوية املشارك
وكيلة عمادة البحث العلمي
1436/5/7هـ

DSRVFM@uqu.edu.sa

الحمدهلل والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم:
ُيعد البحث العلمي أحد الركائز األساسية في عمل الجامعات
لتحقيق أهدافها؛ حيث تستند عليه العملية التعليمية في مجاالت
التدريس والتفكير اإلبداعي والتواصل العلمي بين الباحثين ،كما
ُيعد أحد املؤشرات األساسية الدالة على رقي الجامعات وتطورها
عند التنافس فيما بينها بما يقوم به أعضاء هيئة التد ريس
ومراكزها البحثية من نتاج علمي؛ وألجل ذلك اعتمدت الجامعات
مختلف اإلستراتيجيات في تشجيع أعضاء هيئة التد ريس بها على
التأليف والنشر العلمي بكل أشكاله وفي مختلف تخصصاته.
و تحقيقا للرقي العلمي في جامعة أم القرى نشأت عمادة البحث
العلمي عام  1435هـ لخدمة أعضاء هيئة التد ريس وذلك بتوفير
كل الدعائم املساندة للرقي بالبحث العلمي في شطريه .وتعتبر
وكالة العمادة في شطر الطالبات الوكالة املساندة التي تهتم بدعم
عضوات هيئئة التدريس ،وذلك بنشر الوعي عن أهمية البرامج
البحثية املدعومة للطرفين عامة ولشطر الطالبات خاصة  ،والذي
تمثل في برنامج واعدة لتحفيز عضوات هيئة التد ريس من جميع
التخصصات للتقديم واالستفادة من الخبرات املوجودة في الجامعة ،
وتكوين مجموعات بحثية نشطة تستقطب الكفاءات إقليميا ودوليا.
كما تضم وكالة العمادة في شطر الطالبات وكيالت مديري املراكز
البحثية للمساعدة في تحقيق الدور الريادي للبحث العلمي
على املستوى املحلي والدولي في قطاعيه العام والخاص ،وتلبية
احتياجات املجتمع بإجراء الد راسات الفاعلة في مختلف امليادين
الدينية واللغوية واالجتماعية والطبية والعلمية والهندسية.
نسأل هللا التوفيق والعون والسداد لخدمة هذا الصرح العلمي في
أقدس بقاع األرض.
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لجنة النماذج تعقد عدد من االجتماعات
إلعداد النماذج الخاصة باملنح البحثية الداخلية
1436/4/ 30-26هـ
ف������ي ن�����ط�����اق ال����ع����م����ل ل���ت���ح���ض���ي���ر ب������رام������ج امل���ن���ح
ال��داخ��ل��ي��ة ال���ث�ل�اث���ة :رائ����د ،واع����دة وب���اح���ث ،
ع��ق��دت ع��م��ادة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي س��ل��س��ل��ة من
االج���ت���م���اع���ات ب����إش����راف س����ع����ادة ال���دك���ت���ورة
ن�����ع�����ي�����م�����ة ح��������ام��������د ي���������ارك���������ن���������دي ،وم�������ش�������ارك�������ة
م���ج���م���وع���ة م�����ن ع�����ض�����وات ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س
م�����ن م���خ���ت���ل���ف ك����ل����ي����ات ال����ج����ام����ع����ة ل���ص���ي���اغ���ة
ال������ن������م������اذج ال������خ������اص������ة ب�����امل�����ن�����ح ال�����داخ�����ل�����ي�����ة.

ش�����م�����ل�����ت االج�������ت�������م�������اع�������ات م������ن������اق������ش������ة وض������ع
ال������ش������روط  ،وإع������������داد ال�����ن�����م�����اذج ل���ل���ت���ق���دي���م
ل����ب����رام����ج امل����ن����ح ال����داخ����ل����ي����ة ال����ث��ل�اث����ة  :رائ������د،
واع������������دة وب�������اح�������ث  .وب�������اإلض�������اف�������ة إل��������ى ذل�����ك
ص���ي���اغ���ة ن����م����وذج ال���ت���ح���ك���ي���م وإع����������داده .وت���م
االتفاق من قبل اللجنة على الشكل النهائي
ً
ل��ل��ن��م��اذج امل��ق��ت��رح��ة  ،وال��ت��ي اع��ت��م��دت الح��ق��ا
ف���ي ن��ظ��ام إدارة امل��ن��ح ال��ب��ح��ث��ي��ة اإلل��ك��ت��رون��ي.

إنشاء شجرة التخصصات وتحديدها
1436/6/13-1هـ
ً
حرصا من عمادة البحث العلمي على
مواكبة األبحاث املتقدمة وتحديد املجاالت
البحثية الحديثة فقد استعانت بفريق عمل
متكامل من مختلف الكليات في الجامعة
للمساهمة في إنشاء شجرة التخصصات.
وشمل فريق العمل :عمداء الكليات،
ووكيالت الكليات للدراسات العليا،
تحت إشراف وكيلة عميد عمادة البحث
العلمي الدكتورة نعيمة حامد ياركندي.
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شارك الفريق بفاعلية واحترافية في تحديد
التخصصات العامة والتخصصات الفرعية
والتخصصات الدقيقة .وقد خضعت
شجرة التخصصات إلى التطوير والتعديل
ً
املستمرين ،وأنجزت إلكترونيا من قبل
فريق عمل في عمادة البحث العلمي  ،لتكون
ً
وفق الشكل املطلوب الذي اعتمد فعليا
في نظام إدارة املنح البحثية اإللكتروني.
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حضور فريق عمل من عمادة البحث العلمي لورشة عمل
(الخطوات املستقبلية للنشرالعلمي في اململكة)
املنعقدة بمدينة امللك عبد العزيزللعلوم والتقنية بالرياض
1436/6/18هـ
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ً
ح����رص����ا م����ن ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ع���ل���ى رف�����ع م��س��ت��وى
األب���ح���اث ال��ع��ل��م��ي��ة ب��ج��ام��ع��ة أم ال���ق���رى ،زار ف���ري���ق عمل
م��ن ال��ع��م��ادة مدينة امل��ل��ك عبد ال��ع��زي��ز للعلوم والتقنية
ب��ال��ري��اض لحضور ورش��ة ع��م��ل( :ال��خ��ط��وات املستقبلية
ل��ل��ن��ش��ر ال���ع���ل���م���ي ف����ي امل���م���ل���ك���ة) امل���ن���ع���ق���دة ب���امل���دي���ن���ة؛ وك����ان
أع����ض����اء ف����ري����ق ال���ع���م���ل :س����ع����ادة وك���ي���ل���ة ع����م����ادة ال��ب��ح��ث
ال���ع���ل���م���ي ال����دك����ت����ورة ن��ع��ي��م��ة ي����ارك����ن����دي ،وس�����ع�����ادة وك��ي��ل��ة
م��دي��ر م��رك��ز ال��ع��ل��وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وامل��ش��رف��ة ع��ل��ى ب��رن��ام��ج
واع������دة ب���ال���ع���م���ادة ال���دك���ت���ورة ه���ن���ادي ك���ت���وع���ة ،وس���ع���ادة
وك��ي��ل��ة م��دي��ر م��رك��ز ب��ح��وث ال��ع��ل��وم الهندسية وامل��ش��رف��ة
ع����ل����ى م����ك����ت����ب ال���ت���ن���س���ي���ق وامل�����ت�����اب�����ع�����ة مل����دي����ن����ة امل�����ل�����ك ع��ب��د
ال����ع����زي����ز ل���ل���ع���ل���وم وال���ت���ق���ن���ي���ة ال�����دك�����ت�����ورة ن��������ورة ف�����اروق�����ي.
حيث عقدت مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
ب���ال���ت���ع���اون م����ع م���ج���م���وع���ة ن��ي��ت��ش��ر ل��ل��ن��ش��ر ه�����ذه ال����ورش����ة
مل���ن���اق���ش���ة واق�������ع ال���ن���ش���ر ال���ع���ل���م���ي ف�����ي امل���م���ل���ك���ة وح����اج����ات����ه.
وج��م��ع��ت ورش�����ة ال��ع��م��ل ن��خ��ب��ة م���ن م���س���ؤول���ي م��ؤس��س��ات
ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ال�����س�����ع�����ودي .وت������م خ���ل��ال ذل������ك اف���ت���ت���اح
م���ك���ت���ب ع���ل���م���ي وف����ن����ي مل���ج���م���وع���ة ن���ي���ت���ش���ر ل���ل���ن���ش���ر ()NPG
بمدينة امل��ل��ك ع��ب��د ال��ع��زي��ز للعلوم وال��ت��ق��ن��ي��ة .وك���ان ه��ذا
ف���ي إط�����ار امل���ش���ارك���ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال���ت���ي ب�����دأت م��ن��ذ ع��ام
 2012ب��ت��دش��ي��ن أول ن��س��خ��ة ع��رب��ي��ة م���ن دوري������ة ن��ي��ت��ش��ر.
وأوضح نائب رئيس املدينة لدعم البحث العلمي الدكتور
عبد العزيز السويلم أن افتتاح املكتب من أجل توسيع
مساهمة املجموعة في النشر العلمي ملخرجات األبحاث
 ،وزيادة الدعم املقدم إلى مجتمع البحث العلمي املحلي.
كما أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة نيتشر
للنشر السيد ستيفن إنشكومب أن الخطة

ال��خ��م��س��ي��ة واإلس���ت���ث���م���ارات ال��س��ع��ودي��ة ف���ي م���ج���ال ال��ع��ل��وم
والتكنولوجيا بدأت تؤتي ثمارها  ،حيث ارتفع مستوى
ال��ن��ش��ر ال��ع��ل��م��ي ل��ل��م��م��ل��ك��ة ف��ي دوري����ة ن��ي��ت��ش��ر م��ق��ارن��ة ب��دول
أخ����رى م��ث��ل ب��ري��ط��ان��ي��ا وال���ي���اب���ان وال���ق���اه���رة وس��ان��غ��ف��ورة
ً
 ،اع����ت����م����ادا ع���ل���ى إح���ص���ائ���ي���ات امل����ح����رك اس���ك���وب���س .وأك����د
ً
أن دوري����������ة ن���ي���ت���ش���ر ت���س���ع���ى دائ������م������ا ل���ن���ش���ر امل����ع����رف����ة ذات
ال�����ج�����ودة ف����ي ال����وق����ت امل���ن���اس���ب مل���واك���ب���ة ال���ت���ق���دم ال��ع��ل��م��ي
وال���ث���ق���اف���ي .ك���م���ا ت���س���اع���د ال���ب���اح���ث���ي���ن ف����ي م���واج���ه���ة م��ش��اك��ل
ال�����ن�����ش�����ر ب����ت����ق����دي����م م�����ك�����ات�����ب ل���ل��اس������ت������ش������ارات وال�����ت�����ح�����ري�����ر.
ث�����م ن�����اق�����ش رئ�����ي�����س م���ك���ت���ب ن���ي���ت���ش���ر ف�����ي ال�����ش�����رق األوس�������ط
(دب���������������ي) ال�����س�����ي�����د ج����������ون ج�����ول�����ي�����ان�����ي امل���������ح���������اور ال�����ت�����ال�����ي�����ة:
.1وض���������������������������������ع ال���������������ت���������������ع���������������اون ال��������������������دول��������������������ي ف�����������������ي امل���������م���������ل���������ك���������ة.
.2ال�����������ت�����������وع�����������ي�����������ة ال�������ع�������ل�������م�������ي�������ة وت���������������ب���������������ادل امل���������ع���������ل���������وم���������ات.
.3البحث عن العقول املستنيرة للشراكات البحثية.
.4ال������������ت������������درج ال������وظ������ي������ف������ي ف��������ي م�������ج�������ال ال������ب������ح������ث ال����ع����ل����م����ي.
.5تـمـويـل الـأبـحـاث الـعـلـمـيـة.
 .6دع ــم الـنـشـر.
ث��م ع��رض��ت م��ج��م��وع��ة م��ن ال��ج��ام��ع��ات تجربتها ف��ي البحث
ال��ع��ل��م��ي وال��ت��ع��اون ل��ل��ن��ش��ر م��ع دوري����ة ن��ي��ت��ش��ر م��ث��ل جامعة
امللك عبد العزيز ،جامعة امللك عبد هللا للعلوم والتقنية،
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن ،جامعة امللك سعود
ومستشفى امللك خالد التخص�صي وجامعة األميرة نورة.
وت����واص����ل ف���ري���ق ال���ع���م���ل ب���ال���ع���م���ادة م���ع م��ك��ت��ب ن��ي��ت��ش��ر ف��ي
ال����ش����رق األوس�������ط ب���م���دي���ن���ة دب�����ي ل��ب��ح��ث أس���ال���ي���ب ال���دع���م
امل���م���ك���ن���ة ل����ع����م����ادة ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي ب���ج���ام���ع���ة أم ال����ق����رى.
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كلمة وكيلة وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير

د.هنادي بنت محمد بحيري
أستاذ اللغة العربية وآدابها املساعد
وكيلة عمادة البحث العلمي للتطويروالجودة واالعتماد األكاديمي
1436/11/17هـ

الحمدهلل  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلين سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم:
تعتبرجودة البجث العلمي أساسا في تقييم الجامعات بل وتصنيفها  ،وذلك
بقياس جودة املخرجات البحثية وأثرها في املجتمع من مختلف زواياه
الدينية و اللغوية واإلقتصادية واإلجتماعية .يبدأ ذلك بتحفيز أعضاء
هيئة التدريس للرفع من مستوى املخرج البحثي الذي ال يقاس بامليزانية
املنفقة  ،ولكن يقاس بمستوى التأثير املحلي أو اإلقليمي أو العالمي.
تبعا لذلك اتخذت الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي معيار
البحث العلمي من أهم املعايير املؤسسية لضمان اإلجراءات التي تتخذها
الجامعات ومتابعتها لتحقيق متطلبات هذا املعيار داخليا وخا رجيا على
حد سواء .واستعدادا من جامعة أم القرى لتهيئة أعضاء هيئة التد ريس
وتحفيزهم للرقي بمستوى البحث العلمي أنشئت عمادة البحث العلمي
في عام 1435هـ وكان بناء هيكلتها وتحديد مهامها يتطلب دراسة الوضع
الراهن للبحث العلمي في جميع املعاهد والوحدات واملراكز البحثية.
وفي غضون العام املنصرم استطاعت العمادة أن تضع هيكلتها
وتحدد مهامها تحديديا دقيقا  ،لذلك حرصت العمادة على إنشاء
وكالة للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي في تا ريخ 1436/11/17ه
لتتولى قياس جودة آداء مهام وكاالت عمادة البحث العلمي كافة في
جامعة أم القرى  ،متطلعة لرفع تصنيف الجامعة في التصنيفات
العاملية املشهورة القائمة على جودة املخرجات وقيمتها الفعلية.
وتتطلع وكالة العمادة للجودة لتحقيق الرؤية والرسالة واألهداف الخاصة
بها  ،والتي ال تتحقق إال بتضافر الجهود في بيئة محفزة على اإلنجاز والتميز
البحثي بقيادة مؤسسية كقيادة أعضاء ومنسوبي جامعة أم القرى .
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الرؤية

الرسالة
تحقيق جودة الخطط االستراتيجية والتنفيذية لعمادة البحث
العلمي بقياس مؤشرات اداء األهداف الرئيسية لخدمات
العمادة لتحقيق متطلبات معيارالبحث العلمي في معاييرالهيئة
الوطنية للتقويم 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

القيم
العمل بروح الفريق -الشفافية -بناء العمل املؤس�سي

األهداف
 .8عرض تحليل رباعي نصف سنوي عن مستوى اداء
العمادة بكافة وكاالتها.
 .9مراجعة كافة األعمال السابقة في مجال البحث العلمي
من خطط استراتيجية داخلية أو تقييمات دولية.
 .10التعاون مع عمادة الجودة في كل ما يحقق رفع مستوى
االداء وتحديد األدلة والبراهين الالزمة لالعتماد املؤس�سي.
.11صياغة االستبانات وتوزيعها على املستفيدين لقياس
مستوى الرضا عن كافة أعمال العمادة .

 .1نشرثقافة الجودة ملنسوبي العمادة.
 .2متابعة تقاريرالعمادة ومراجعة جودة عرضها وتنفيذها.
 .3تقويم مستوى االداء ألعمال وكاالت العمادة.
 .4رفع كفاءة منسوبي العمادة في مجال الجودة واالعتماد
األكاديمي.
.5بناء املعايير واملؤشرات الخاصة بعماة البحث العلمي في
جامعة أم القرى.
 .6تحديد مواطن القصور وأولويات التحسين في خطة
العمادة التنفيذية.
 .7تقديم التسهيالت الالزمة لفرق العمل في العمادة
لتحقيق رسالة الوكالة عن طريق اقتراح الورش أو إقامتها
وعقد البرامج التدريبية للكوادر البشرية في العمادة
لضمان الجودة.
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ملخص املمارسات الجيدة في البحث العلمي وفقا ملعاييرالهيئة الوطنية
للتقويم واالعتماد األكاديمي

ت��خ��ت��ل��ف ال���ت���وق���ع���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ب��ح��ث ال���ع���ل���م���ي ،وذل���ك
حسب طبيعة املؤسسة التعليمية ،ونوع البرنامج املقدم.
واملتوقع من الجامعات أن تشارك مشاركة أساسية في
البحث العلمي واملعرفة الجادة ،حيث إن قيمة الجامعة
على املستوى الدولي تعتمد على هذا األمر إلى حد كبير.
وم��ن املتوقع كذلك أن تساهم برامج ال��دراس��ات العليا
بصفة خاصة في البحث العلمي ،وبالذات تلك البرامج
ال��ت��ي ي��م��ث��ل ال��ب��ح��ث ج ً
����زءا أس��اس ً��ي��ا م��ن م��ك��ون��ات��ه��ا ،حيث
ت��ت��أث��ر ج����ودة ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��م ب��م��دى م��س��اه��م��ة أع��ض��اء
ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س ف��ي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي .وم��ن ال���ض���روري ،أن
ي���ك���ون أع���ض���اء ه��ي��ئ��ة ال���ت���دري���س ال��ق��ائ��م��ي��ن ع���ل���ى ت���دري���س
طلبة ال��دراس��ات العليا ،أو املشرفين على أبحاثهم ،هم
أنفسهم من الباحثين النشطين في مجاالت تخصصهم.
ف��ي ح��ال��ة امل��ؤس��س��ات التعليمية ال��ت��ي ال ت��ت��وف��ر ب��ه��ا ب��رام��ج
دراس����������ات ع����ل����ي����ا ،ت����ك����ون ال����ت����وق����ع����ات أق������ل ف���ي���م���ا ي��ت��ع��ل��ق
ب��ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي .ول��ك��ن م��ن ال���ض���روري ،ع��ل��ى ال��رغ��م من
ذلك ،أن يكون أعضاء هيئة التدريس على علم بأحدث
ال�����ت�����ط�����ورات ف�����ي م����ج����ال ت���خ���ص���ص���ه���م ،وأن ي����ش����ارك����وا ف��ي
النشاطات العلمية املناسبة .كذلك تعمل املؤسسات
ذات ال���ج���ودة ع��ل��ى ت��وف��ي��ر ال��ب��ي��ئ��ة ال���ت���ي ت��ش��ج��ع م��ث��ل ه��ذه
النشاطات ،كما تحرص على متابعة مدى املشاركة فيها.

ب���ن���ي���ة ت���ح���ت���ي���ة م���ن���اس���ب���ة ل���ل���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي .ي���ش���م���ل ذل���ك
أش�����ي�����اء م���ث���ل امل����ك����ت����ب����ات ،وأم�����اك�����ن وت����ج����ه����ي����زات ال���ش���ب���ك���ة
ال�����ع�����امل�����ي�����ة ،وامل������ع������ام������ل ،واألج��������ه��������زة ،وم������راف������ق ال����ب����ح����وث
األخ�������رى ذات ال���ص���ل���ة إل�����ى ال����ب����رن����ام����ج .وي����ج����ب أن ت���ك���ون
ه������ذه امل���������وارد م���ت���اح���ة ل����ط��ل�اب ال������دراس������ات ال���ع���ل���ي���ا ذوي
ً
األب��ح��اث ،فضال ع��ن احتياجات أع��ض��اء هيئة التدريس
ً
ً
ب���ح���ي���ث ت����ك����ون ج���������زءا أس�����اس�����ي�����ا م�����ن إن����ف����اق����ه����ا ال�����ع�����ادي.
ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي ت��ش��ج��ي��ع أع��ض��اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س ع��ل��ى إق��ام��ة
رواب��������ط م����ع امل����ؤس����س����ات األخ��������رى م���ح���ل���ي���ا ودول�����ي�����ا  ،وم���ع
ال���ص���ن���اع���ة وه����ي����ئ����ات امل���ج���ت���م���ع امل���ح���ل���ي امل����ن����اس����ب����ة ،ت��ب��ع��ا
لطبيعة البرنامج ،إلجراء البحوث التعاونية  ،والتطوير.
والب������د ك����ذل����ك م����ن ت���ش���ج���ي���ع أع����ض����اء ه���ي���ئ���ة ال����ت����دري����س ف��ي
ك����ل ال���ت���خ���ص���ص���ات ع���ل���ى ال���ق���ي���ام ب��ال��ب��ح��ث ال���ع���ل���م���ي .ي��ل��زم
ك�����ذل�����ك ت����ق����دي����ر ال����ج����ه����د ال���������ذي ي�����ق�����وم�����ون ب������ه ف������ي م����ج����ال
ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ،ح��ت��ى ف��ي ت��ل��ك ال��ح��االت ال��ت��ي ال تستطيع
امل���ؤس���س���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ت���ق���دي���م ال����ع����ون امل����ال����ي ل����ه����م .ك��م��ا
ي���ج���ب ع���ل���ى امل���ؤس���س���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة إع������داد ت���ق���اري���ر دوري����ة
ع������ن ن����ش����اط����ه����ا ال����ب����ح����ث����ي ،وت�����ق�����دي�����م ه��������ذه ال�����ت�����ق�����اري�����ر إل����ى
ً
امل����ج����ل����س األع������ل������ى ،ف�����ض��ل��ا ع�����ن ال����ع����م����ل ع����ل����ى ن����ش����ره����ا ف��ي
امل����ج����ت����م����ع ال����������ذي ت����ع����م����ل ف�����ي�����ه امل�����ؤس�����س�����ة ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة.

وع���ن���دم���ا ت��ت��ض��م��ن ال���ت���وق���ع���ات ع��م��ل األب���ح���اث م���ن ه��ي��ئ��ة
ال�����ت�����دري�����س أو ال�����ط��ل��اب ب����ال����ب����رن����ام����ج إم������ا ب���س���ب���ب ط��ب��ي��ع��ة
امل���ؤس���س���ة أو ال��ب��رن��ام��ج امل���ع���ن���ي ،ف��ي��ج��ب أن ت���ك���ون ه��ن��اك
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تقريرإحصائيات النتائج األولية
للمرحلة األولى لتقديم مقترحات املشاريع البحثية
في الفترة ما بين 1436/7/8هـ 1436/8/8 -هـ
اإلعداد20:شعبان 1436هـ
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 )1أسماء فريق العمل في مرحلة التقديم األولى:

اإلشراف العام
د .فيصل بن أحمد العالف

في فرع الطالب
د .عبد هللا بن عمرباز
د .عبد الرحمن بن غالب األهدل
د.محمد بن حسن مختار
د .علي بن حسن أمين
د .هشام بن فاروق عرابي

في فرع الطالب
د .باسم بن يوسف الكاظمي
د .علي بن حسن أمين
د .هشام بن فاروق عرابي
د .السيد بن فؤاد رضوان
م .أحمد بن إبراهيم شرف
م .عبد الغفاربن محمد الهادي محمد
م .سعيد بن مساعد الطلحي

نشرثقافة البحث العلمي
د .باسم بن يوسف الكاظمي

الدعم الفني
د .عبد هللا بن عمرباز

في فرع الطالبات
د .نعيمة بنت حامد ياركندي
د .هنادي بنت أحمد كتوعة
د .نورة بنت صالح فاروقي

في فرع الطالبات
د .نعيمة بنت حامد ياركندي
د .هنادي بنت أحمد كتوعة
د .نورة بنت صالح فاروقي

إعداد التقرير
د .هنادي بنت أحمد كتوعة
د .نورة بنت صالح فاروقي

د .باسم بن يوسف الكاظمي
د .عبد هللا بن عمرباز
د .محمد بن صالح آل الشيخ
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 )2إحصائية املقترحات املقدمة في مختلف التخصصات:
يستعرض التقرير النتائج األولية لفترة التقديم األولى
للمنح البحثية ملقترحات املشاريع البحثية املتقدم
بها في أول دورة تطلقها عمادة البحث العلمي ما
بين 1436/7/8هـ 1436/8/8 -هـ والتي أتيحت فيها
ثالثة برامج( :رائد  -باحث  -واعدة) لجميع الباحثين
والباحثات من منسوبي الجامعة ،إذ بلغ إجمالي الدعم
ً
املطلوب لهذه املشاريع تسعة وسبعين مليونا وخمسمائة
ً
ً
وثالثة عشر ألفا وأربعمائة واثني عشر رياال رصدت
ً
ً
لعدد مائتين وأربعة وثمانين بحثا في أحد عشر مجاال

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

الشكل ( :)1نسب املقترحات املقدمة
حسب املجال التخص�صي من اإلجمالي الكلي ()284
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 )3إحصائية املقترحات املقدمة ومبالغ تمويلها حسب الكليات:
برز في مقدمة الكليات :كلية العلوم التطبيقية  ،فقد
سجلت أعلى نسبة في تقديم املقترحات البحثية؛ حيث بلغ
ً
ً
عدد املقترحات املقدمة ثمانية وستين مقترحا بحثيا  ،أي
ما يعادل ( )%23.9من املقترحات املقدمة ،بتكلفة إجمالية
ً
مقدارها :ثمانية عشر مليونا وسبعمائة وستة وستون
ً
ً
ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعون رياال  ،بما يعادل ()%23.6
من إجمالي التمويل املطلوب للمقترحات البحثية كافة.

َّ
فيما حلت كلية الطب في املركز الثاني بثالثة وثالثين
ًّ
ً
بحثيا  ،أي ما يعادل ( )%11.6بتكلفة إجمالية
مقترحا
ً
ً
مقدارها :اثنا عشر مليونا وتسعمائة وأربعة عشر ألفا
ً
وثمانمائة واثنان وتسعون رياال ،بما يعادل ( )%16.2من
َ ْ
اإلجمالي الكلي للتمويل ،بينما ُر ِصدت نسب متفاوتة
للمقترحات املقدمة من بقية الكليات املتخصصة
كما هو موضح في الشكلين البيانيين ( )2و ( )3أدناه.

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

ً
قد حققت مقترحات األبحاث املقدمة نسبا متفاوتة برنامج باحث ،بينما  %16قدمت على برنامج واعدة،
بين البرامج الثالثة( :رائد – باحث – واعدة)؛ حيث و %2تم رصدها على برنامج رائد ملنسوبي الجامعة
ُ
رصد ما يعادل  %82من املقترحات قدمت على ومنسوباتها كافة  .كما هو موضح في الشكل ( )4أدناه.

الشكل ( :)4نسب أعداد املقترحات املقدمة
حسب البرامج من إجمالي عدد التقديمات

 )5إحصائية املقترحات املقدمة ومبالغ تمويلها حسب األقسام من كل كلية:
ً
فيما يلي سرد ملبالغ التمويل املطلوبة للمقترحات الذي تم التقديم عليه (رائد – باحث – واعدة) علما بأن
ُ
ظهر فقط األقسام التي تقدم منسوبوها
البحثية التي تم تقديمها في الدورة
األولى مصنفة وفق اإلحصاءات ت ِ
ً
األقسام التابعة للكليات املختلفة  ،طبقا لنوع البرنامج بمقترحات بحثية .كما هو موضح في األشكال أدناه.
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الشكل ( :)5رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات
املقدمة من كلية العلوم التطبيقية
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الشكل ( :)6رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات
املقدمة من كلية الطب
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الشكل ( :)7رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة
من كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات

الشكل ( :)8رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة
من كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية
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الشكل ( :)9رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من
كلية العلوم التطبيقية للبنات

الشكل ( :)10رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من
كلية العلوم الطبية التطبيقية
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الشكل ( :)11رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

الشكل ( :)12رسم بياني يوضح إجمالي التمويل املطلوب للمقترحات املقدمة من
كلية الدراسات القضائية واألنظمة
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الشكل ( :)13رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من كلية التربية

الشكل ( :)14رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من كلية اللغة العربية وآدابها
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الشكل ( :)15رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

الشكل ( :)16رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من كلية التمريض
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الشكل ( :)17رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من كلية العلوم اإلقتصادية واملالية اإلسالمية

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

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

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

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

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

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

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

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

الشكل ( :)32رسم بياني يوضح تفاصيل التمويل املطلوب
للمقترحات املقدمة من معهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة
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 )6إحصائية ورش العمل التي قدمتها العمادة:
ً
أطلقت عمادة البحث العلمي عددا من ورش العمل
التي التي قامت بالتعريف بأنشطة عمادة البحث العلمي
وبرامجها ،إضافة إلى ورش عمل منها ما كان مخصصا
لتدريب عدد من املنسوبين واملنسوبات على النظام
اإللكتروني للتقديم على املنح البحثية ،ومنها ما كان
للتعريف بلوائح البرامج املقدمة وأنظمتها ،وآليات التقديم

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

الجدول رقم ( :)1ورش العمل املقدمة من قبل العمادة لعام 1436هـ2015/م
عنوان الورشة

مكان انعقادها

تاريخ انعقادها

تقديم

الفئة املستهدفة

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

املساراالستراتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبرامجها +كيفية
التقديم للمنح الداخلية

مقرالعزيزية

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

عضوات هيئة التدريس
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عنوان الورشة

مكان انعقادها

املساراالستراتيجي
لعمادة البحث العلمي
وبرامجها+كيفية التقديم
للمنح الداخلية

الزاهر

الخميس
1436/7/11هـ

التعريف باملنح الداخلية
وآليات التقديم عليها

قسم الكيمياء بكلية
العلوم التطبيقية

األحد
1436/7/14هـ

د .علي أمين

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
1436/8/ 2هـ

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

ألعضاء هيئة التدريس:
د .باسم الكاظمي
د.علي أمين
د.هشام عرابي
د .السيد رضوان
م.أحمد شرف
م.عبد الغفارمحمد
م.سعيد الطلحي
لعضوات هيئة التدريس:
د .هنادي كتوعة
د .نورة فاروقي

أعضاء هيئة
التدريس
وعضواتها

األحد واإلثنين
والثالثاء
1436/8/8-6هـ
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تقديم

الفئة املستهدفة

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

عضوات هيئة
التدريس
منسوبو الكلية
ومنسوباتها
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 )7إحصائية التقديم على البرامج:
وضحت اإلحصائيات أن الــمائتين وأربعة وثمانين وعددها تسعة وتسعون تمثل نسبة  )%35(:قدمت
ً
مقترحا قدم مئة وواحد وثالثون منها في اليوم األخير ،على مدى أربعة أسابيع بمتوسط من ثالثة إلى أربعة
ً
بنسبة ، )%46( :وأربعة وخمسون مقترحا قدمت في مشاريع يوميا .كما هو موضح في الشكل ( )33أدناه.
اليوم قبل األخير ،ونسبة ذلك  ، )%19( :وباقي املشاريع

الشكل ( :)33إحصائية التقديم حسب التاريخ لعام 1436هـ2015/م
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 )8إحصائية الدعم الفني:
لقد سخرت العمادة جميع اإلمكانيات لدعم
ً
ابتداء
الباحثين خالل فترة التقديم .حيث تم
ي ً
توفير دليل مكتوب وآخر مصور يحتو كال منها
على طريقة التقديم خطوة بخطوة ،وقد أتيح كال
الدليلين لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين
في الجامعة عن طريق موقع العمادة اإللكتروني.
إضافة إلى ذلك ،فقد قامت العمادة بتوفير ثالث
قنوات للدعم الفني .تتمثل القناة األولى في االتصال

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

الشكل ( :)34إحصائية الدعم الفني لعام 1436هـ2015/م
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 )9إحصائية إجمالي عدد الباحثين حسب الكليات:

الشكل ( :)35أعداد أعضاء هيئة التدريس املتقدمين ببحث واحد أو أكثر
(باحث رئيس) حسب الكليات واملعاهد التخصصية
لعام 1436هـ2015/م
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