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 فعاليات العمادة )زمنيا
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 خاتم األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:  علىوالصالة والسالم  هللالحمد  

يسر عمادة البحث العلمي أن تصدر العدد الثاني من واحة البحث العلمي لتكون الشرفة التي يمكن من خاللها متابعة 

وتعمل  والباحثات،، حاولت العمادة أن تسخر كل طاقاتها لخدمة الباحثين شهور مضتأعمال العمادة ومنجزاتها في ستة 

إلنجاز خطة العمادة والسعي  -ل اإلداري الذي يضفي مزيدا من التحديات على الرغم من متغيرات العم -في كافة االتجاهات 

عن نتائج املنح الداخلية الذي تعمل عليه اللجنة العلمية في عمادة البحث  اإلعالنلتحقيق أهدافها االستراتيجية بدءا من 

 على كتابة وتأصيل وتوثيق جميع القواعد
ً
 الجامعة،التنظيمية للبحث العلمي في  العلمي. يعمل فريق العمل في العمادة أيضا

العمادة مجموعة من البرامج واللوائح والقواعد  استحدثتالعمل ضمن أطر مؤسسية واضحة. لقد  استمراريةبما يضمن 

 -الئحة الكراس ي البحثية  -الئحة أخالقيات البحث العلمي  -الئحة املراكز البحثية  -املنظمة )الئحة املجموعات البحثية 

باحث(  -واعدة -ة العبء البحثي( مما سيقطف ثمارها جميع املستفيدين من برامج العمادة التمويلية الحالية )رائدالئح

 ناشر(.  -سفراء -دارس -مترجم -مؤلف) املستقبليةوبرامج العمادة 

 العلمي نشكر جميع من مد يد العون والدعم لعمادة البحث العلمي لتحقيق رؤيتنا )أن تكون عمادة البحث 
ً
  مرجعا

ً
 بحثيا

 
ً
 ومحركا

ً
  موثوقا

ً
  وشريكا

ً
 فيهما(  والريادة ،واقتصادهاملعرفة  مجتمع إدارة في أساسيا

ونطمح أن يكون العدد القادم من واحة البحث العلمي عددا تتضافر فيه الهمم وتساعد الكليات في نشر واقع البحث العلمي 

وسلبيات العمل البحثي عامة لنعمل سويا على ردم الفجوة وتخطي العوائق يجابيات إفي كلياتها لتبادل الخبرات ومشاركة 

 لنرقي بجامعتنا الحبيبة جامعة أم القرى قبلة الباحثين في البلد األمين.
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 د. أكرم عمر نور 

 أستاذ هندسة النقل املساعد

 مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية

 هـ30/1/1437

 د. عبدهللا عبدالرحمن املحضار

 املساعدأستاذ املعلومات واملكتبات  

 العلوم االجتماعية  مدير مركز بحوث

 هـ18/2/1437

 د. ديانا فهمي حّماد

 أستاذ القياس والتقويم املساعد 

 وكيلة مدير مركز بحوث العلوم النفسية والتربوية

 هـ30/1/1437

 عابد الصواط عبدهللاد. محمد بن 

 أستاذ الشريعة و الدراسات اإلسالمية املشارك

 مركز بحوث الدراسات اإلسالمية مدير 

 هـ19/6/1437

 الرسيني صالح بن عبدهللا بن الوهابد. عبد

 أستاذ أصول الفقه املشارك

 البحث العلمي للكراس ي العلمية عمادة وكيل

 هـ26/4/1437
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 معالي مدير الجامعة يدشن واحة البحث العلمي

 هـ 1437/  1/  1

نوه معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس 

بالخطوات التطويرية الفاعلة في مجال البحث العلمي من خالل 

ا في نقلة ملموًس ا كلها واقعً أتي ؤ عمادة البحث العلمي والتي ست

نوعية تؤسس لرؤيا مستقبلية ضمن خطط العمادة والتي ستتكامل 

بمشيئة هللا مع باقي قطاعات الجامعة ذات الشأن البحثي.  جاء 

ذلك خالل تدشين معاليه العدد األول للنشرة الدورية النصف 

 سنوية التي تصدرها عمادة البحث العلمي )واحة البحث العلمي(،

يل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وذلك بحضور وك

الدكتور ثامر الحربي وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل 

واملجموعات  البحث العلمي للمراكز  ووكيل عمادةأحمد العالف 

البحث العلمي  ووكيل عمادةاألهدل  عبدالرحمنالبحثية الدكتور 

بالكوادر الوطنية  شادأو  ،للكراس ي العلمية الدكتور سهيل الحربي

كاديمية التي تقوم عليها العمادة وجهودها بمتابعة وكالة الجامعة األ

 للدراسات العليا والبحث العلمي.

من جهته قال عميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل أحمد 

ن العمادة بادرت بتأسيس واحة البحث العلمي لتكون إ :العالف

وخارجها لالطالع على أنشطة املرفأ للباحثين من داخل الجامعة 

العمادة وأخبارها ولتواكب إعادة تخطيط الهياكل واملوارد وتطوير 

اآلليات والقواعد املنظمة لتنفيذ األعمال بما يزيد الشفافية مع 

لى إباإلضافة  العالقة،الباحثين واملمولين وجميع الجهات ذات 

وموقع إلكتروني  ،تأسيس حسابات في شبكات التواصل االجتماعي

معايير الجودة  وتقارير ترصدوأفالم تعريفية  ،على صفحة الجامعة

 ومؤشرات األداء. 

 

 من خالل  :ويستطرد بقوله
ً
ويسعى فريق العمل في العمادة جاهدا

لى تغطية أخبار ومؤشرات إنجاز برامج التمويل إهذه الوسائط 

مع مؤسسات  املستحدثة، وبرامج الشراكاتالبحثي النوعية 

وبرامج تأسيس البنى التحتية والتجهيزات  املجتمع والجهات املانحة،

 املتقدمة، وبرامجالبيئة املناسبة لتوطين التقنيات  تيهئاملركزية التي 

املجموعات البحثية املتخصصة، وبرامج الشراكات البحثية مع 

 الباحثين، وبرامجالعلمية ملكافأة  الجوائز  العاملية، وبرامجالجامعات 

على كد أزيادة وتشجيع النشر العلمي وتسويقه في املعارض الدولية. و 

ن هذه الخطوات التطويرية تحظى بتوجيهات معالي مدير الجامعة أ

عقبة تواجهنا وبمتابعة وكيل  ةتذليل أي علىوحرصه املطلق 

امر الحربي الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ث

سهمت ألدعم فريق العمل في العمادة الذي حظي ببيئة عمل جاذبة 

 بداعه وتحفيز تلك الطاقات.إفي 
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س ّي أقامت عمادة البحث  في سياق نشر ثقافة البحث العلمّي املؤسَّ

 ببرامجها البحثّية في علوم اللغة العربّية وآدابها  العلميّ 
ً
لقاًء تعريفّيا

في قاعة  هـ1437/ 1/  5الحادية عشرة والّنصف صباح يوم األحد 

البات في 
ّ
 بمقّر الط

ً
ّية في العابدّية موصوال

ّ
املناقشات بمقّر الكل

 الّزاهر.

 معالي مدير الجامعة يدشن برنامج تنمية مهارات عضوات هيئة التدريس في البحث العلمي

 هـ 1437/  2/  3

ي تدريبنظمت عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى برنامج 

تنمية مهارات عنوان )تحت  هـ،1437ابتداًء من شهر صفر لعام 

 العلمي(.عضوات هيئة التدريس في البحث 

 تان،تدريب عام اساعة تدريبية تتخللها ورشت21يتكون البرنامج من 

إلى تشجيع عضوات هيئة التدريس على النشر العلمي  ويهدف

على اختيار أوعية النشر املرموقة في  ، ومساعدتهناملتميز

ات املحكمين تعليق والرد على ،الكترونيً إ ومراسلتهن تخصصاتهن

الدوليين وغيرها من املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث في املجالت 

ساعات  ثالث بمعدل ونصف شهراستمر البرنامج ملدة و  ،العاملية

 اكان متاًح  أسبوعيا، كما أن التسجيل في الدورات التدريبية

 إ
ً
 وتم منح املتدربات شهادة حضور على كل دورة تدريبية. ،لكترونيا

ّية اللغة العربّية
ّ
 لقاء تعريفي ببرامج عمادة البحث العلمّي في كل

 ـه 1437/  1/  2

 العلمي الخامس عشر بالجامعات السعودية معالي مدير جامعة أم القرى يفتتح اجتماع عمداء البحث

 هـ 1437/  2/  7

افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس 

البحث العلمي بالجامعات  عشر لعمداءاالجتماع الخامس 

السعودية الذي عقد اليوم في رحاب جامعة أم القرى وذلك بقاعة 

امللك فيصل بمقر الجامعة بالعابدية بحضور وكيل الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي 

تهل وقد اس ،وعميد البحث العلمي ووكالء عمادة البحث العلمي

 االجتماع بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى وكيل الجامعة

 للدراسات

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي 

العلمي نشاط مجتمعي يرتبط بعمليات  كلمة أوضح فيها أن البحث

أو  عبر أفرادالطلب من خالل حاجات املجتمع ومشكالته والعرض 

وهي عالقة وثيقة ، تواجه هذا الطلب مؤسسات متخصصة

وتبادلية تقوم على أساس تنظيم مؤسس ي محدد ضمن التواصل 

ن واحتياجات املجتمع من ناحية يوالتفاعل بين املسؤولين التنفيذي

 لى مواقع البحثإخرى لتصل أوبين جماعة الباحثين من ناحية 
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لى املسؤولين والخبراء العمليين لتحويلها من أفكار إلى أدوات إلتنتقل 

لى خط إجراءات يعتمدها املسؤولون التنفيذيون لتصل إووسائل و 

وبين  ،ساس ي في صناعة التنمية وتحقيق التطور البشري نتاج األ اإل 

الدكتور الحربي أن ممارسة البحث العلمي واالنغماس في أنشطته 

وتوجيه  ترتبط ارتباطا وثيقا بمطالب البشر وتحسين حياتهم

التنمية، وتنمية مهارات التفكير القادر على مواجهة املشكالت 

وتحقيق التنمية الشاملة املتكاملة، وبناء مجتمع تحكمه العقالنية 

بعد ذلك قدم و  ،الناقدة واملتجددة ويتطور باستمرار نحو األفضل

القرى الدكتور فيصل بن  بجامعة أم عميد عمادة البحث العلمي

وجز فيه مسيرة عمادة البحث العلمي أ اعرضً  العالفأحمد 

 إو 
ً
 مفصال

ً
عن نظام إدارة  نجازاته في سنته األولى، تلى ذلك عرضا

املنح البحثية قدمه سعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات 

ير جامعة ثم تحدث معالي مد والنشر الدكتور عبدهللا بن عمر باز،

أم القرى في كلمة التي ألقاها بهذه املناسبة رحب فيها باملشاركين في 

ها وتطورها   األمِم ورقيَّ
َ
االجتماع، واستطرد معاليه  قائال : إن نهضة

خالل اهتمامها  من مرهوٌن بمكانِتها العلميِة ورهاناِتها املعرفيِة 

، و وتركيزها على البحِث العلمِيّ بمستوييه التنظيرِيّ و  ف اضأالتجريبِيّ

 في شريعِتها
ً
 علمية

ً
  بحمد هللا تحمُل رسالة

ُ
 قائال: إن بالُدنا املباركة

ِتها رِعيَّ
َ

ُل خطاٍب تلقاُه فهي أمة "اقرأ"  ؛التأسيسية الدينيِة وش أوَّ

اِء وبه انطلَق، وكانت  النبيُّ صلى هللا عليه وسلم في رسالتِه الغرَّ

 م
ً
، وإثارة

ً
 علمية

ً
 وصاياُه منارة

ً
 لتضُع أجنحَتها  عرفّية

َ
"إن املالئكة

 بما يصنع"، وامتدَّ هذا الخطاُب ليكوَن املنطلَق 
ً
لطالِب العلِم رضا

ِس األوِل  امللِك عبِدالعزيز   بجهوِد املؤِسّ
ُ
 الذي تأسست عليه اململكة

ا، وظلَّ العلُم والتوحيُد   وعزًّ
ً
 وفخرا

ً
ه وأثَره كرامة

َ
ل
ُ
ك
ُ
رحمه هللا ، فآتى أ

يِن اللتيِن قامت عليهما بالُد الحرميِن الشريفيِن اململكة الركيزت

 بعد جيل
ً
وتابع  ،العربية السعودية، واستوثقْت بهما ُعراها جيال

 
َ

 تؤكُد أن البحث
َ
 وخبراِتنا األكاديمية

َ
معاليه: إن قناعاِتنا الوطنية

، ولكِلّ تنميٍة مستدا مٍة العلميَّ هو الرافُد األساس يُّ لالقتصاِد املعرفِيّ

 
ً
ترتكُز على املعرفِة واملنتجاِت البحثيِة الناجحِة التي أضحت مطلبا

 في بناِء النسِق الحضارِيّ 
ً
 أكيدا

ً
 في الوقِت  لألمِة؛اقتصاديا

ُ
إذ يالَحظ

الراهِن مساراُت التحوِل من االقتصاِد املبنِيّ على املادِة إلى االقتصاِد 

، مشيرا إلى أن هذه املبنِيّ على املعرفِة ونواتِج البحِث  العلمِيّ

 
َ
أم القرى ومؤسساِتها البحثيِة املتنوعِة  املنطلقاِت دفعت جامعة

لينطلَق  ؛لسعي إلى هذا النهِج، وتطويِر مسيرِة البحِث العلمِيّ فيهال

ُخ ماضَيها العريَق، وتبني إلى آفاٍق أوسَع  ها الوثيَق،  ترِسّ
َ
مستقبل

  التطبيقيِة، كما هي بيُت خبرٍة لألبحاِث العلميِة  فتكوَن بيَت خبرٍة 

 لألبحاث الشرعيِة 

 ملسيرِة )ريادِة األعمال واملخترعات( كما كانْت 
ً
واللغويِة، وتكوَن نواة

 التعليم العالي الشرعِيّ واللغوّي في بالدنا
َ
وأكد  ،من قبُل نواة

يِه النظرِيّ  على الدكتور بكري عساس ّ
 العلميَّ بشق

َ
أنَّ البحث

، وهو  الحقيقيَّ  الرافَد  والتطبيقِيّ يعدُّ 
ً
 وكيانا

ً
للمجتمِع والدولِة إنسانا

  القرى؛املؤمل من هذا امللتقى الذي ُيعقد في رحاب جامعة أم 
ً
سعيا

 
ً
ُن اقتصادا ُب اإلنساَن، ويكِوّ

ّ
، ويهِذ

َ
إلى حصاٍد معرفي يدعُم التنمية

 مل
ً
 معاليه في أن ُيفض ي هذا امللتقى آوارَد ماديٍة غيرِ مستقرٍة موازيا

ً
مال

سيما  إلى نتائَج حيويٍة تدفع بمسيرة الجامعات البحثية إلى األمام ال 

 العلميُّ من لدْن 
ُ

مع هذا الدعم املتواصِل الذي يحظى به البحث

ولِيّ ولِيّ العهِد، وسمِوّ  وسمِوّ  ،-أيده هللا  -خادِم الحرمين الشريفين 

ولِيّ العهد، شكر هللا لهم جهوَدهم وحرَصهم، والشكُر موصوٌل 

 املكرمِة على 
َ
ملستشار خادم الحرمين الشريفين أميِر منطقِة مكة

، وملعالي وزيِر التعليم على رعايته واهتمامه وفق هللا  ،دعِمِه املستمِرّ

 وأعان الجميع على تحقيِق األهداِف االستراتيجيِة للبحِث العلميِّ 

 الرتيادها وتفعيِلها على املستويين 
ُ
التي تطمح الجامعاُت السعودية

الوطني والعالمي. بعدها انطلقت الجلسات الثانية والثالثة عن 

ا قدمها البحث العلمي واالستثمار املعرفي في جامعة أم القرى نموذًج 

عمال لى دور االبتكارات وريادة األ إالدكتور فواز سعد متطرقا 

حث العلمي للخروج ببراءات اختراع يتم من خاللها وأهمية الب

ثم انطلقت الجلسة الثالثة  ،لى منتجات وشركات ناشئةإتحويلها 

بعرض ورقة عمل عن مؤشرات أداء البحث العلمي في فروع 

لية االرتقاء قدمتها الدكتور أريج آالطالبات بالجامعات السعودية و 

 لتوصيات.ا بإعالنعبدالكريم الخلف واختتمت الجلسة 
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 زيارة عمداء البحث العلمي بالجامعات السعودية ملتحف السالم عليك أيها النبي

 هـ 1437/  2/  7

زار وفد ملتقى عمداء البحث العلمي بالجامعات السعودية معرض 

السالم عليكم أيها النبي بالنسيم رافقهم فيها عميد عمادة البحث 

وكان في استقبالهم  ،ووكالء العمادة العالفالعلمي الدكتور فيصل 

واستمع الوفد من  ،املشرف على املشروع الدكتور ناصر الزهراني

إلى شرح واٍف عن فكرة املشروع وأقسامه، فضيلة املشرف العام 

وعن معرض ومتحف السالم عليك أيها النبي وما يضمه من صور 

وفي  ،ومجسمات وأطالس جغرافية ومقتنيات وعروض تقنية مبهرة

 عبر الوفد عن شكرهم وتقديرهم على ما
َ
قوه من ال ختام الزيارة

 استقبال. وتقدير وحسنحفاوة 

 15عن لقاء عمداء البحث العلمي الـ  معالي مدير الجامعةكلمة سعادة 

 هـ 1437/  2/  9

لقاء سعادة معالي مدير الجامعة د. بكري عساس في برنامج صباح 

 .السعودية على القناة السعودية األولى

cBb18-https://youtu.be/fqpYS 

 15عن لقاء عمداء البحث العلمي الـ  العالفكلمة سعادة الدكتور فيصل 

 هـ 1437/  2/  9

في القناة  العالفعميد البحث العلمي د. فيصل لقاء سعادة 

 السعودية الثقافية.

https://youtu.be/ARuWK6pf3RU 

https://youtu.be/fqpYS-cBb18
https://youtu.be/ARuWK6pf3RU
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بكري عساس البرنامجين  دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور 

 وهما كالتالي: ،ن نظمتهما عمادة البحث العلميياللذ

البرنامج األول: )تنمية مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث 

ويهدف إلى تأهيل وإعداد  ،ساعة 18البرنامج من  العلمي(، ويتكون 

الكفايات العلمية املتخصصة في مجاالت البحث العلمي املختلفة 

وتشجيعهن على مسايرة التقدم  ،من طالبات الدراسات العليا

وتحفيزهن على النشر العلمي املتميز  ،السريع للعلم والتقنية

والرد  ،ومساعدتهن على اختيار أوعية النشر املرموقة في تخصصاتهن

وغيرها من املتطلبات الحديثة  ،ات املحكمين الدوليينمالحظى عل

 .في املجالت العاملية لنشر األبحاث

البرنامج الثاني: )تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث 

ساعة تدريبية تتخللها ورشتا  21يتكون البرنامج من و العلمي(، 

ة التدريس يهدف البرنامج إلى تشجيع أعضاء هيئو  تان،تدريب عام

ومساعدتهم على اختيار أوعية النشر  ،على النشر العلمي املتميز

ت مالحظاومراسلتهم إلكترونيا والرد على  ،املرموقة في تخصصاتهم

األبحاث في  املحكمين الدوليين وغيرها من املتطلبات الحديثة لنشر 

استمر البرنامج ملدة شهر ونصف بمعدل ثالث و  ،املجالت العاملية

ومنح املتدربون  ،إلكترونيا اا، وكان التسجيل متاًح أسبوعيً ساعات 

شهادة حضور على كل دورة تدريبية، كما منح املتدربون الذين 

. ساعة فأكثر  18حضورا 
ً
 شهادة حضور للبرنامج كامال

الجامعة يدشن برنامجي تنمية مهارات طالبات الدراسات العليا وأعضاء التدريس في معالي مدير 

 البحث العلمي

 هـ 1437/  2/  9

 

 البرنامج األول 

 البرنامج الثاني

 لكرس ي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة 14معالي مدير الجامعة يشهد تدشين اإلصدار الـ 

 هـ 1437/  2/  18

شهد معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس 

لدراسات  عبدالعزيز لكرس ي امللك سلمان بن  14تدشين اإلصدار 

تاريخ مكة املكرمة كتاب "املراسيم واألوامر امللكية في رعاية مكة 

هـ " 1435هـ / 1343ملقدسة في العهد السعودي املكرمة واملشاعر ا

بحضور وكيل  السلمي،للمؤلف الدكتور إبراهيم بن عطية هللا 

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان 

 عبدالعزيز لدارسات واملشرف على كرس ي امللك سلمان بن ، الحربي

 الشريف، ووكيلبن حسين  تاريخ مكة املكرمة الدكتور عبدهللا

الحربي، عمادة البحث العلمي للكراس ي العلمية الدكتور سهيل 

معالي مدير  قالو  .بمكتب معاليه باملدينة الجامعية بالعابدية وذلك

الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس" إننا نحتفل بتدشين 

ا ا فكريً هذا الكتاب الذي يضاف إلى املكتبِة العربيِة واإلسالميِة منتًج 

من منتجاِت جامعِة أِم القرى العلميِة املعبرِة عن عطاِئها العلمّيِ 

 مراكِزها البحثيِة وإسهاماِتها في النهضِة الحضاريِة التي ومنجزاِت 
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ها وطُننا السعودّيِ 
ُ

املباركة، في ظِلّ دولِتنا السعوديِة  العزيز  يعيش

ت إليِه جامعاُتنا السعوديِة  أن ماوأوضح معاليه 
َ
 من تطورٍ وصل

 
ُ
نا التعليمية ُ

نا البحثيِة من ومراكزُ  وإبداٍع يدل على ما تجُده مؤسسات

 ،السعودّيِ باملجتمِع اهتماِم قيادِتنا الرشيدِة في سبيِل االرتقاِء 

ا بالشكِر والتقدير إلدارِة متوجهً  وتحقيِق التنميِة الوطنيِة الشاملة

 الكرس ي على جهوِدها الكبيرِة في تحقيِق أهداِف الكرس ي البحثيِة،

ذا الكتاِب القيِم. وللباحِث الدكتور إبراهيم السلمي على تصنيفِه له

املشرف على كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز  أوضحبدوره و 

لدراسات مكة املكرمة الدكتور عبدهللا الشريف" أن تدشين كتاب 

 واملشاعِر املقدسِة خالل 
َ
"املراسيِم واألوامِر امللكيِة في العنايِة بمكة

 صدار الرابِع عشر منهـ يعد اإل 1435هـ حتى 1343الفترة من 

 
َ
إصداراِت كرس ي امللِك سلماَن بن عبِدالعزيز لدراساِت تاريِخ مكة

 65نجز نحو أوأكد الدكتور الشريف أن الكرس ي حتى اآلن  ، املكرمة

 
ً
  ،ا ما بين منشور ا علميً بحث

ُ
 بجزيل وتحت اإل  ،زنِج وأ

ً
عداد متقدما

الشكر والتقدير إلى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق 

لى معالي املستشار بالديوان امللكي األمين العام لدارة وإ ،عساس

على دعمهم  امللك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدهللا السماري 

املتواصل للكرس ي، كما تقدم بجزيل الشكر إلى وكيل الجامعة 

الدكتور ثامر الحربي على متابعته  والبحث العلميللدراسات العليا 

ت الشأن قدم مؤلف الكتاب املستمرة إلعمال الكرس ي. في ذا

كتاب "املراسيم واألوامر لالدكتور إبراهيم بن عطية هللا السلمي 

امللكية في رعاية مكة املكرمة واملشاعر املقدسة في العهد السعودي 

 1435هـ / 1343
ً
نه يتناول املراسيم واألوامر امللكية إ :هـ "، قائال

لة املمتدة بين الصادرة في اململكة العربية السعودية في املرح

هـ من ناحية رصدها وتصنيفها بحسب محاورها 1435 -هـ 1343

ختص اا أنها شملت ما وعرض نصوصها وتحليل مضمونها، الفتً 

ومنها املراسيم واألوامر اإلدارية  ،باملسجد الحرام وموسم الحج

أن الكتاب مزود إلى ا واألمنية والصحية والعلمية واالجتماعية مشيرً 

ة لبعض تلك املراسيم واألوامر امللكية واملخاطبات بنماذج مصور 

وبين الدكتور السلمي أن الكتاب يحتوي على قسم  ،الرسمية

املراسيم األوامر امللكية للمسجد الحرام والذي طرح من خالله "قرار 

إنشاء الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين مصنع الكسوة 

املساحات املتاحة باملسجد  وتوسعة املسجد الحرام، واالستفادة من

ا أن الجوانب التي تم طرحها في الكتاب بما يخص الحرام، الفتً 

بموسم الحج شملت حفر آبار  املراسيم واألوامر امللكية الخاصة

 وتمكينهم من أداء ،ارتوازية في عرفات ومنى، وتنظيم نقل الحجاج

  

للحجاج. فريضة الحج، ونظام املطوفين العام، وصرف تعويضات 

وأضاف أن املراسيم واألوامر امللكية اإلدارية بمكة املكرمة تمثلت 

على تأليف هيئة األمر باملعروف بمكة املكرمة، وتعيين صاحب 

ا ملنطقة مكة املكرمة، وتعيين السمو امللكي األمير خالد الفيصل أميرً 

 إلمارة مكة املكرمة موضًح 
ً
م ا أن قساألمير فواز بن عبدالعزيز وكيال

املراسيم واألوامر امللكية األمنية شمل الرعاية األمنية لحجاج بيت 

هللا الحرام، وحظر النشاطات والتشكيالت السياسية في مكة 

ا لألمن لى مرسوم تعيين حسن وفقي بك مديرً إاملكرمة، باإلضافة 

العام في عموم مدن الحجاز. ولفت مؤلف الكتاب أن جانب 

الشؤون الصحية شمل املوافقة على مبرة  املراسيم واألمر امللكية في

مصطفى بك عز الدين املئري، والتعيينات الصحية، وإنشاء عدد 

 من املستشفيات وجلب اختصاصيين في علم الجراثيم، وتوسعة

ا أن املراسيم مدينة امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الطبية، مضيًف 

املكرمة، وإلغاء حول إنشاء دار للعجزة في مكة امللكية بجانب األوامر 

رسم الكوشان، وتبرع امللك سعود بن عبدالعزيز ملنكوبي حريق مكة 

تمل على شا أن املراسيم واألوامر امللكية العلمية تاملكرمة، مشيرً 

إنشاء كلية الشريعة واللغة العربية، وإعفاء طلبة العلم املجاورين 

ليلية من رسوم اإلقامة، وأمر ملكي بتسديد ديون مدرسة النجاح ال

وتخصيص مبلغ شهر، واملوافقة على نظام الدراسات العليا بكلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى، وتأسيس  شركة 

ن املراسيم إلى أوأشار الدكتور إبراهيم السلمي  ،وادي مكة للتقنية

واألوامر امللكية الخاصة بالبنية التحتية كانت تتمثل على امتياز 

حديدي بين مكة املكرمة وجدة وإنجاز مشاريع عاجلة إنشاء خط 

ملكة املكرمة واملشاعر املقدسة، وامتياز إضاءة مكة املكرمة 

املشاعر املقدسة، و بالكهرباء، واألوامر امللكية بتوفير املياه ملكة 

جدة  –مكة  –وتأمين االتصال التلفوني الالسلكي فيما بين الرياض 

ي من شرق اململكة العربية سفلتأنشاء طريق إالطائف، و –

وتكوين هيئة تطوير مكة املكرمة واملدينة  غربها،السعودية إلى 

  املنورة واملشاعر املقدسة.
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للقرآن الكريم  عبدهللااحتفاء جامعة أم القرى بإنجازات كرس ي امللك  ىيرع عبدهللابن  تركياألمير 

 وعلومه

 هـ 1437/  3/  5

رعى صاحب السمو امللكي األمير تركي بن عبدهللا بن عبدالعزيز 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا 

بن عبدالعزيز العاملية لألعمال اإلنسانية، احتفاء جامعة أم القرى 

للقرآن الكريم، الذي  عبدالعزيز بن  عبدهللابإنجازات كرس ي امللك 

بحضور  بالعابديةمللك فيصل بمقر الجامعة قاعة افي نظمته 

عضو  ،عبدالعزيزبن  عبدهللاصاحب السمو امللكي األمير سعود بن 

مجلس أمناء مؤسسة خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن 

العاملية لألعمال اإلنسانية، ومعالي مدير جامعة أم القرى  عبدالعزيز 

امعة وأئمة الحرم الدكتور بكري بن معتوق عساس ووكالء الج

وفضيلة  ،املكي الشريف فضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي

 ،وعميد كلية الدعوة وأصول الدين ،الشيخ الدكتور فيصل غزاوي 

السيف  واألستاذ عبداللطيف بن علي ،وعمداء الكليات والعمادات

نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة واملشرف العام على الكرس ي 

 وفور وصول  سموه ملقر الحفل زار  .محمد زمزميالدكتور يحيى بن 

ومرافقوه معرض الكرس ي واستمعوا إلى شرح مفصل من املشرف 

العام على الكرس ي الدكتور يحيى بن محمد زمزمي عن محتويات 

عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي الذي أقيم بهذه  نجازاتهإاملعرض و 

معالي مدير  املناسبة بتالوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى

الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة رحب فيها بصاحب 

 -السمو امللكي األمير تركي بن عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

الرئيس التنفيذي ملؤسسة خادم الحرمين امللك عبدهللا بن 

 عبدالعزيز العاملية لألعمال اإلنسانية، وصاحب السمو امللكي األمير 

عضَو مجلِس األمناِء،  - بن عبدالعزيز آل سعود سعود بن عبدهللا

 أستاِذ  –ومعالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس 

ستاذ كرس ّيِ امللِك عبدهللا بن عبدالعزيز بجامعة أم القرى، واأل 

 .عبداللطيف السيف نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والحضور 

ذي يحظى بحضوِر أصحاب السمو وقال: إن هذا اللقاُء املبارُك ال

يعوُد بنا إلى  -يرحمه هللا  - عبدالعزيز بن  عبدهللاامللكي أبناِء امللِك 

تاريٍخ من الذكرياِت، وعصٍر من اإلنجازاِت في مسيرِة دولِتنا املباركِة 

 مسيرَتها
َ
 امللُك  اململكِة العربيِة السعوديِة، التي ابتدأ

 

َب هللُا ثراُه،  -املؤسُس عبُدالعزيز بن عبِدالرحمن آل سعود  طيَّ

 اليوَم خادُم الحرميِن الشريفيِن امللُك سلماُن بُن 
َ
وُيواِصُل املسيرة

ونوه معاليه بما قّدَمه خادُم الحرميِن  .- أيده هللا ورعاه - عبدالعزيز 

مِة اإلسالميِة، لأل  -رحمه هللا  -الشريفيِن امللُك عبدهللا بن عبدالعزيز 

املشّرِف لالجتهاِد في خدمِة الّنموذج ا تلك األعمال املباركة بواصًف 

ا أن ما تم مدارسته في هذا اللقاء من إنجازاِت كرس ّيِ اإلسالِم، مبينً 

 من حسناِتِه 
ٌ
امللِك عبدهللا في جامعِة أّمِ القرى، إنما هو حسنة

 
ً

 من مآثِرِه وصدقاِتِه، سائال
ٌ
عالى أن َيجرَي عليه أجُرها  هللَا توواحدة

ُد  .إلى يوِم القيامِة  وتابع قائال : قبَل أربِع سنواٍت كان التوجيُه املسدَّ

رحمه  -من خادِم الحرميِن الشريفيِن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

بإنشاِء ثالثِة كراس ي للقرآِن العظيِم تحِمُل اسَمُه الكريَم، وكان  -هللا 

 لجامعِة أّمِ ا
ُ

لُقرى أْن تحتِضَن أحَدها، ثم كان لها السبُق في الشرف

ٍة 
َّ
ل
ُ
عِم واإلنشاِء، وَحِظَي هذا الكرس يُّ برعايِة وعنايِة ث التأسيِس والدَّ

 الكرس ي معالي 
ُ
كريمٍة من أئمِة املسجِد الحراِم، وعلى رأسهم أستاذ

ُز  لهذا الكرس ّيِ الذي  الشيخ د. عبدالرحمن السديس، فكان التميُّ

، ومشاريُعُه العاملية ، توالْت إ
ُ
 ومشاركاُتُه الدولية

ُ
نجازاُتُه العلمية

 
ُ
ة كما هنأ معاليه، أصحاب السمو امللكي أبناء  . وهلل الفضُل واملنَّ

 والوفاءِ  هذا البرِّ ب –هللا  رحمه – العزيز امللك عبدهللا بن عبد

هللِا الحراِم،  جوارِ بيِت  في ومواصلتهم املسيرة العطرة لخدمِة القرآِن 

 
ً

 سائال
ُ
 هللا سبحانه وتعالى أن يكوَن هذا الكرس ي ومشاريُعُه القرآنية

 للملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
ً
 جارية

ً
وأْن تكوَن  -يرحمه هللا  -صدقة

َتِفُع ِبِه، وبالدعاء 
ْ
إصداراُتُه ومؤلفاته العلمية من العلِم الذي َين

واُب  األجرُ الصالِح َتكتمُل الفضائُل ويدوُم 
َّ
َدُه  والث للملك عبدهللا تغمَّ

وعّبر مدير جامعة أم القرى عن شكره لصاحب  .هللُا بواسِع الرحماِت 

وصاحب السمو  عبدالعزيز،بن  عبدهللابن  األمير تركيالسمو امللكي 

، على زيارتهما للجامعة عبدالعزيزبن  عبدهللاامللكي األمير سعود بن 

 ولهذه اللفتِة الوفيِة، وعلى كر 
ً

هللا تعالى  يِم العنايِة والرعايِة، سائال

بواسع رحمته وكريم  عبدالعزيز بن  عبدهللاأن يتغمد هللا امللك 

 ي مغفرته، وأن يكوَن هذا الكرس 
ً
 جارية

ً
 صدقة

ُ
ومشاريُعُه القرآنية

 إصداراُتُه ومؤلفاته العلمية من العلِم  في موازين حسناته وأْن تكوَن 
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َق خادَم الحرميِن    ِ
ّ
َتِفُع ِبِه، وأن يبارَك في عقِبِه وولِدِه، وأْن يوف

ْ
الذي َين

 لهذه الدولِة عبدالعزيزالشريفيِن امللَك سلمان بن 
َ
، وأن يحفظ

ها وأمَنها وأماَنها، وأن ها في سيِرها لنشِر هداياِت اإلسالِم  عزَّ َ
ق ِ

ّ
يوف

وخدمِة قضايا املسلمين، إنه سميع مجيب. بعدها شاهد سموه 

ا بالكرس ي، كما قدم املشرف العام على ا تعريفيًّ لًم يوالحضور ف

 الكرس ي الدكتور يحيى بن محمد زمزمي عرضً 
ً

 عن الكرس ي ا شامال

أهداف الكرس ي  تضمن بداياته والسنوات التي قطعها إضافة إلى

التي يسعى لها من خالل تعاونه مع عدد من الجامعات والجهات، 

 
ً
وأهم  ،له واملسارات العلمية، ا إلى خطوات تأسيس الكرس يمتطرق

نجازات واإلحصاءات للمستفيدين من الكرس ي واملؤتمرات اإل 

ا عن مشاريع كما تضمن العرض شرًح  ،الدولية التي شارك بها

ملتضمنة إعداد موسوعة علمية عاملية في مجال الهدايات القرآنية ا

كاديمية لطالب أنجازها من خالل رسائل إالهدايات القرآنية يتم 

مرحلة الدكتوراه في شتى جامعات العالم وفق نظام املنح العلمية 

وتستمر  ،رسالة دكتوراه 60جامعة عاملية تتضمن  60يشارك بها 

والشراكات العاملية سنوات  8لى إ 5عداد املوسوعة من إفترة 

املستهدفة إلعداد املوسوعة  مع عدد من الكراس ي العلمية إضافة 

وأهم بنود االتفاق ومراحل ما بعد  ،الى مراحل تنفيذ املوسوعة

بن  عبدهللاثم ألقى صاحب السمو امللكي األمير تركي بن  املوسوعة.

 أكد فيها أن مؤسسة خادم الحرمين الشريفين امل عبدالعزيز 
ً
لك كلمة

عبدهللا بن عبدالعزيز العاملية لألعمال اإلنسانية، تسعى بكل جهد 

إلكمال ما بدأه خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن 

من توجٍه إنسانٍي لهذه املؤسسة من خالل  -رحمه هللا  -عبدالعزيز 

حيث أسس العديد من  األنشطة التي أشرف عليها بنفسه،

م كافة فئات املجتمع، متناوال سموه املؤسسات والجهات التي تخد

أبرز املحاور التي كرسها خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا في 

 ،مقدمتها دعم جهود الحوار بين أتباع الحضارات واألديان

وتشجيعها من خالل إقامة املراكز  و إعداد البحوث والدراسات في 

من التفرقة سبيل ذلك والتقريب بين املذاهب اإلسالمية والحد 

سس على يده 
ُ
 -والخصام وتعزيز القيم واألخالق اإلنسانية فقد أ

مركز امللك عبدهللا العالمي للحوار بين أتباع األديان،  -رحمه هللا 

واحتفى به كبار  ،والذي ذاع صيته في كافة أقطار العالم

الشخصيات العاملية، وتم أيًضا دعم مبادرة رسل السالم ذات 

 ة التي تحث على دعم السالم في العالم أجمع، إلىالرسالة السامي

جانب تقديم كافة الخدمات لقطاع التعليم عبر إنشاء الجامعات 

 واملعاهد واملدارس واملكتبات واملراكز التعليمية التي تضم جميع

  

والعالمي، التخصصات والتوجهات التي تخدم املجتمع املحلي 

فقد وجه طيب هللا ثراه بإنشاء عدة  ؛على ذلك عدة واألمثلة

جامعات حتى وصل العدد اإلجمالي للجامعات الحكومية في عهده 

للعلوم  عبدهللاخمسة وعشرون جامعة من أبرزها جامعة امللك 

لية كما ازدهر في عهده برنامج والتقنية، باإلضافة إلى الجامعات األه

خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث باإلضافة إلى العديد من املشاريع 

التعليمية التي تشمل مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

لى إوتطرق سموه أيضا  .ومكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،واإلبداع

في مجال القطاع من أعمال   -رحمه هللا  -ما قدمه امللك عبدهللا 

الصحي عبر إنشاء املستشفيات واملصحات ودور العالج وإدارة هذه 

سس
ُ
بعض مناطق في  الكيانات وتشغيلها، وكما هو الحال فقد أ

الرعاية الطبية  اململكة، والتي تخدم هذه الفئة التي تحتاج إلى

الدقيقة واملستمرة ،إضافة الى دعم التنمية االقتصادية في املجتمع 

الل توفير اإلسكان التنموي ودعم مشاريع التنمية في الزراعة من خ

والصناعة الحرفية والخدمات، ومؤسسة امللك عبدهللا لوالديه 

لإلسكان التنموي خير شاهد على ذلك، فكم من فرد يأوي إلى 

مسكنه بفضل هللا ثم أعمال هذه املؤسسِة داعًيا ربه أن يغفر ملن 

ضاف سموه أن خادم الحرمين وأ وأشرف على عملها، ،أمر بها

حرص على التواجد وقت  –يرحمه هللا  –الشريفين امللك عبدهللا 

األزمات في حاالت الطوارئ وتقديم املساعدة الفورية للمتضررين، 

فال يخفى عليكم بأن خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن 

في آسيا عبدالعزيز تصدر املراكز األولى عاملًيا في دعم بعض الدول 

والتي تضررت من الكوارث الطبيعية من زالزل وفيضانات وأفريقيا 

وحروب وفقر دون تمييز عرقي أو ديني ، وتخصيص الكراس ي العلمية 

والبحثية لدعم العلوم والتقنية وبناء مراكز لألبحاث والتطوير، مثل 

كرس ي امللك عبدهللا لرصد األهلة وأبحاث القمر ويأتي هذا االهتمام 

بير من لدن خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الك

وتحدث سمو األمير تركي بن بإيجاد تقويم إسالمي عالمي موحد. 

عبدهللا في ختام كلمته عن الخدمات الجليلة التي قدمها امللك 

لخدمة االسالم واملسلمين  –يرحمه هللا  –بن عبدالعزيز  عبدهللا

امللك عبدهللا للحرمين الشريفين من خالل بناء وفي مقدمتها توسعة 

املساجد وإنشاء مراكز وكراس ي البحوث اإلسالمية ودعمها، فمن 

هذا املنطلق صدرت موافقة مقامه السامي الكريم على إنشاء كرس ي 

الكريم في كل من جامعة أم  امللك عبدهللا بن عبدالعزيز للقرآن

باملدينة املنورة وجامعة  القرى بمكة املكرمة والجامعة اإلسالمية

 الريادة في بهدف تحقيق اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض
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تقديم الخدمات البحثية واالستشارية املتخصصة في مجال علوم   

 اململكة وخارجها، وبيان ُيسر القرآن، وبركته،القرآن الكريم داخل 

ا أن هذه وإعجازه العلمي، وإيضاح رحمته للعاملين، موضًح 

اإلنجازات العظيمة لكرس ي امللك عبدهللا للقرآن الكريم وعلومه التي 

  ومأفادت عل
ً

 على دعم هذه الكراس ي ا حيًّ القرآن الكريم تعد مثاال

لي الدكتور بكري بن معتوق وأختتم كلمته بالشكر ملعا ،العلمية

الدكتور عبدالرحمن  ومعالي الشيخ ،عساس مدير جامعة أم القرى 

بن عبدالعزيز السديس أستاذ كرس ي امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

والدكتور يحيى بن محمد زمزمي مشرف كرس ي امللك  ،ن الكريمآللقر 

فخر ولكل من ساهم في هذا اإلنجاز الذي ت ،عبدهللا للقران الكريم

حفظها –به األمة اإلسالمية املترجمة الهتمامات حكومتنا الرشيدة 

وقد انتهى الحفل بتكريم الجامعة  ،في رعاية القرآن الكريم -هللا

لصاحب السمو امللكي األمير تركي بن عبدهللا بن عبدالعزيز بتسليمه 

لى تسليمه مجموعة من إضافة إا بهذه املناسبة ا تذكاريً درعً 

 ،ي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكةإصدارات كرس 

ومن الجدير بالذكر أن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز قد أصدر رحمه 

 يقض ي بإنشاء كرس ي امللك عبدهللا بن 2011هللا في عام 
ً
م قرارا

للقرآن الكريم في ثالث جامعات سعودية بهدف تحقيق  عبدالعزيز 

واالستشارية املتخصصة في  الريادة في تقديم الخدمات البحثية

مجال علوم القرآن الكريم داخل اململكة وخارجها كما تجدر اإلشارة 

أن مؤسسة خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن إلى 

عبدالعزيز العاملية لألعمال اإلنسانية تضع دعم الكراس ي واألبحاث 

 والدراسات في مختلف املجاالت العلمية.

مشاركة عمادة البحث العلمي في معرض جدة 

 للكتاب

 هـ 1437/  3/  1-13

شاركت جامعة أم القرى بتوجيه من سعادة معالي مدير الجامعة 

عتوق عساس من خالل عمادة البحث العلمي الدكتور بكري م

ومعهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي وعمادة شؤون املكتبات 

أكثر من ستين وإدارة العالقات العامة واإلعالم بعرض ألف نسخة، و 

من عناوين اإلنتاج املعرفي للجامعة في معرض جدة الدولي  اعنوانً 

هـ.  11/3/1437هـ إلى الثالثاء  1/3/1437للكتاب من يوم السبت 

كما شاركت الكراس ي العلمية بالجامعة بثمانمائة نسخة من إنتاجها 

الفكري واملعرفي في معرض جدة الدولي للكتاب من يوم السبت 

 ..هـ 13/3/1437هـ إلى الخميس  1/3/1437

مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية يقوم بعمل 

 استبيان ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

 هـ 1437/  3/  13

قام مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية بإنشاء قاعدة بيانات 

وذلك من خالل جمع  ،للباحثين والباحثات بجامعة أم القرى 

معلومات الباحثين من االستبيان في الرابط أدناه وترشيح الباحث 

االستبيان:  مشاركة في أبحاث املركز املمولة.األكفأ لل

goo.gl/GFvRFb 

مبادرة مركز بحوث العلوم التطبيقية في نشر  

 م الخاطئةاملعرفة وتصحيح املفاهي

 هـ18/3/1437

مركز بحوث العلوم التطبيقية بالتعاون مع كلية العلوم  يعتزم

التطبيقية ببداية تصميم قاموس لتصحيح املفاهيم الخاطئة 

رسالها على شكل إالشائعة في مجتمعنا في العلوم التطبيقية ليتم 

 رسائل أسبوعية توعوية.

 

 

https://goo.gl/GFvRFb
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تفعيل خدمة تدقيق املقترحات البحثية لبرنامج 

 عبدالعزيز اإلدارة العامة للمنح في مدينة امللك 

 للعلوم والتقنية

 هـ 1437/  3/  21

أعلنت عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة العمادة للمنح واملشاريع 

التدريس عن تفعيل ألعضاء هيئة  –إدارة املنح الخارجية–البحثية 

خدمة تدقيق مقترحاتهم البحثية والتي يرغبون في تقديمها لبرنامج 

منح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التابع لإلدارة العامة 

م وذلك للمشاريع الصغيرة فقط )والتي ال  1/1/2016للمنح بتاريخ 

 ألف ريال سعودي( حيث سيقوم فريق 200تتجاوز ميزانيتها 

شراف على املنح الخارجية لدى العمادة ممثلة في وحدة التنسيق اإل 

واملتابعة للبحوث املدعمة من املدينة بفحصها وإصدار املوافقات 

ا لتقديم الباحثين لها على صفحة التقديم في موقع الالزمة تمهيًد 

أن برامج املنح الصغيرة يشمل البحوث التي تهدف إلى با املدينة علًم 

محددة في أحد مجاالت العلوم البحثية وقد تكون تحقيق نتائج 

 .بحوثا أساسية، تطبيقية أو تطويرية

مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية يقيم لقاء  

 التوجهات الحديثة في الشبكات الالسلكيةعلمي 

 هـ 1437/  4/  9

أقام مركز بحوث العلوم الهندسية في عمادة البحث العلمي 

 اعلميًّ  لتقنية لقاءً اللعلوم و  عبدهللابالتعاون مع جامعة امللك 

 ألعضاء وعضوات هيئة التدريس بعنوان )التوجهات الحديثة في

قامت بتقديم اللقاء  هـ9/4/1437الشبكات الالسلكية( يوم الثالثاء 

سونيا عيس ى من املعهد الوطني للبحث  ةالزائر  ةالدكتور  ةستاذاأل 

 العلمي في جامعة كيبيك بكندا.

  

ملركز األحياء  زيارة عمادة البحث العلمي

 تعظيم البلد الحرامومشروع 

 هـ 1437/  4/  12

قامت عمادة البحث العلمي بزيارة مركز األحياء ومشروع تعظيم 

البلد الحرام، وذلك بحضور سعادة عميد البحث العلمي د. فيصل 

الحربي وكيل العمادة للكراس ي وسعادة الدكتور سهيل  العالف

. العلمية وسعادة الدكتور عبدهللا املحضار مدير مركز البحوث

: "ما رأيته  العالفوعلق الدكتور فيصل 
ً
على أثر هذه الزيارة قائال

خالل زيارتي يدعونا إلى التعاون مع من حولنا وتسخير بحوثنا 

 .وطاقاتنا لخدمة مكة املكرمة ووطننا"

 العلمي البحث ألخالقيات املنظمة القواعد

 هـ 1437/  4/  14

 
ً
 منظومتها استيفاء ألهّمّية العلميّ  البحث عمادة من إدراكا

تها معطيات مع تنسجم والتي الّتنظيمّية
ّ
 االستراتيجّية فقد خط

ل
ّ
 أحمد بن فيصل الّدكتور  العلمّي  البحث عمادة عميد سعادة شك

مة لوضع القواعد لجنة العالف
ّ
  العلمّي، البحث ألخالقّيات املنظ
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 زيارة عمادة البحث العلمي لكلية الشريعة

 هـ 1437/  4/  21

قامت عمادة البحث العلمي بزيارة كلية الشريعة بحضور سعادة 

عميد البحث العلمي د. فيصل العالف وسعادة  وكيل العمادة 

. عبدالرحمن األهدل، وسعادة عميد كلية للمراكز البحثية د

الشريعة د. غاري العتيبي. انعقد خاللها اجتماع تعريفي بمسيرة 

 التحول في عمادة البحث العلمي. وقد شارك في الحضور أصحاب

الفضيلة وسعادة أعضاء و عضوات التدريس بالكلية و وكيلة عمادة 

 بالعمادة. البحث العلمي للتطوير و الجودة و وكيالت املراكز 

 

عمادة البحث العلمي تنظم ورشة عمل املنح 

 الخارجية 

 هـ 1437/  4/  16

نظمت عمادة البحث العلمي ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس 

هـ في قاعة  1437/  4/  16وطلبة الدراسات العليا يوم الثالثاء 

وقاعة اجتماعات وحدة العلوم بعمادة البحث العلمي شطر الطالب 

 تحت عنوان:  -بعمادة البحث العلمي شطر الطالبات االجتماعات

لجنة تكّونت وقد ،ه1437/ 4/ 14 في وذلك
ّ
 هيفاء الّدكتورة من ال

 نائبة بحيرّي  محّمد بنت هنادي والّدكتورة رئيسة، فدا عثمان بنت

 مّداح، علي بنت أميرة الّدكتورة األستاذة من كٍلّ  وعضوّية للّرئيسة،

 عائشة والّدكتورة ، الجابرّي  يقظان بنت نزهه الّدكتورة واألستاذة

 والّدكتورة الحربّي، محمد بنت عائشة والّدكتورة ، فالته بكر  بنت

 ،قليوبّى  محمد بنت أماني والّدكتورة ، مصارط صالح بنت غادة

لجنة بادرت وقد
ّ
 القواعد هذه لوضع املتوالية اجتماعاتها بعقد ال

 البحث في القرى  أمّ  جامعة رؤية على ذلك في مستندة تشكيلها منذ

 في وذلك ،معرفيٍّ  مجتمٍع  لبناِء  العلمّي؛ البحث عمادة وكذا العلمّي،

لجنة تكّونت وقد ،ه1437/ 4/ 14
ّ
 بنت هيفاء الّدكتورة من ال

 نائبة بحيرّي  محّمد بنت هنادي والّدكتورة رئيسة، فدا عثمان

 مّداح، علي بنت أميرة الّدكتورة األستاذة من كٍلّ  وعضوّية للّرئيسة،

 عائشة والّدكتورة الجابرّي، يقظان بنت نزهه الّدكتورة واألستاذة

 والّدكتورة الحربّي، محمد بنت عائشة والّدكتورة فالته، بكر  بنت

 وقد ،قليوبّى  محمد بنت أماني والّدكتورة مصارط، صالح بنت غادة

لجنة بادرت
ّ
 منذ القواعد هذه لوضع املتوالية اجتماعاتها بعقد ال

 البحث في القرى  أمّ  جامعة رؤية على ذلك في مستندة تشكيلها

 نحو  على معرفيٍّ  مجتمٍع  لبناِء  العلمّي؛ البحث عمادة وكذا العلمّي،

  رائد
ً
لجنة أعمال سارت وقد هذا. عاملّيا

ّ
 والّدراسة االطالع بعد ال

 العاملّية املمارسات ألفضل واملعايير  الّضوابط ألدبّيات املرجعّية

ق فيما العريقة، والعاملّية العربّية الجامعات في بها املعمول 
ّ
 يتعل

 لهذه وتظّل  األساسّية. ومبادئه وقيمه العلمّي، البحث بأخالقّيات

 حيث من األخرى  الّتنظيمّية القواعد من غيرها عن ميزة القواعد

 ودقيقة. جاّدة علمّية ممارسات لضمان والجزاءات؛ املساءالت

 لعمادة والعطاء الّتمّيز  من مزيد والّسداد.. وإلى الّتوفيق هللا ونسأل

 .العلميّ  البحث

 

 

عقد مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع وكالة كلية 

عمل ألعضاء هيئة التدريس للتعريف  ورشة للتطويرالشريعة 

)تحديد األولويات  :وتحديد أولوياته البحثية بعنوان، باملركز

هـ تم 28/4/1437الدراسات اإلسالمية( في  ملركز بحوثالبحثية 

والتعريف  ،خاللها التعريف بمركز البحوث وأهدافه وآليات عمله

وشارك العضوات باقتراح أولويات املركز من  املراكز البحثيةبمنح 

 .زاوية تخصص الشريعة

ورشة عمل التعريف بمركز البحوث والدراسات 

 اإلسالمية

 هـ 1437/  4/  28

قية اللقاء التعريفي ملركز بحوث العلوم التطبي

 ومهامه وبرامجه

 هـ 1437/  4/  28

قام مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي بالتعاون 

مع كلية العلوم التطبيقية بدعوة أعضاء هيئة التدريس بكلية 

العلوم التطبيقية لحضور ورشة عمل بعنوان:)اللقاء التعريفي 

 ..هـ28/4/1437في ) بمركز بحوث العلوم التطبيقية ومهامه وبرامجه

0 

املنح الخارجية بعمادة البحث العلمي، ألقاها الدكتور هشام عرابي 

 املشرف على املنح الخارجية بعمادة البحث العلمي.
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زيارة عمادة البحث العلمي لكلية العلوم 

 االجتماعية

 هـ 1437/  5/  2

تنظيم لقاء علمي مع مركز االبتكار التقني لنظم 

 املعلومات الجغرافية

 هـ 1437/  5/  2

ا للدكتور محمد مقبل علميً  نظم مركز بحوث العلوم الهندسية لقاءً 

املعلومات الجغرافية. كان بالتعاون مع مركز االبتكار التقني لنظم 

ذلك في القاعة الكبرى بالعابدية شطر الطالب وقاعة االجتماعات 

 بعمادة البحث العلمي شطر الطالبات.

بحضور  لعلوم االجتماعيةقامت عمادة البحث العلمي بزيارة كلية ا

سعادة عميد البحث العلمي د. فيصل العالف وسعادة وكيل 

وسعادة وكيل  ،األهدل عبدالرحمنالعمادة للمراكز للبحثية د. 

وسعادة  الحربيعمادة البحث العلمي للكراس ي العلمية د. سهيل 

. انعقد مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية د. عبدهللا املحضار

 ،رة التحول في عمادة البحث العلميخاللها اجتماع تعريفي بمسي

عمادة ووكيلة عضاء وعضوات التدريس بالكلية أ سعادة وقد شارك

 املراكز بالعمادة.ووكيالت البحث العلمي للتطوير والجودة 

سالمية يقيم ورشة مركز بحوث الدراسات اإل 

 ولويات البحثيةعمل لتحديد األ 

 هـ 1437/  5/  2

سالمية بالتعاون مع وكالة كلية إلعقد مركز بحوث الدراسات ا

شة ور   الدعوة للدراسات العليا والبحث العلمي شطر الطالبات

)تحديد بعنوان: وتحديد أولوياته البحثية  عمل للتعريف باملركز 

 سالمية( فيإلالبحثية ملركز بحوث الدراسات ا األولويات

 تم خاللها التعريف بمركز البحوث 3بقاعة الجفالي هـ 2/5/1437

وشاركت وأهدافه وآليات عمله والتعريف بمنح املراكز البحثية 

ركز من زاوية تخصصات العقيدة قتراح أولويات املاب العضوات

 والكتاب والسنة والقراءات والدعوة.

مركز بحوث العلوم التطبيقية الستبانة نشر 

 اختيار األولويات البحثية

 هـ 1437/  5/  2

حرص مركز بحوث العلوم التطبيقية على جمع آراء منسوبي كلية 

 البحثية  الختيار األولويات بنشر استبانةالعلوم التطبيقية، لذا قام 



 م 2016هـ /  1437  اإلصدار الثاني من واحة البحث العلمي

17 
 

 

  

 جدول فعاليات يوم البحث العلمي:

 روزي د. عائشة  كلمة االفتتاح و الترحيب

 -التعريف ببرنامج املنح البحثية )الخارجية( 

 مداخالت
 د. نورة فاروقي

 -املجالت املحكمة )الدولية واملحلية( 

 مداخالت
 أ. د ابتسام الجابري 

 د. سلمى بن داود أساسيات البحث العلمي ومعايير تقييمه

 د. سهيلة حريري  ورشة عمل كيفية تحقيق املخطوط

البحثية لطالبات وطالب برنامج املنح 

 الدراسات العليا ) دارس (
 د. عائشة الحربي

 د .نجبه غالم نبي أخالقيات البحث العلمي

 عقبات وحلول البحث العلمي
إعداد مجموعة من أعضاء هيئة تدريس الدعوة 

 و الثقافة

 طالبات الدراسات العليا بقسم الكتاب والسنة  البحث العلمي  ورشة عمل مهارات

 منسقة البرنامج د. فريدة املطرفي كلمة الختام وتسليم الشهادات 

قامت عمادة البحث العلمي بجمع األفكار البحثية ألعضاء هيئة 

 التدريس املتمحورة حول:

.االتجاهات الفكرية املعاصرة نقدرها والرد على شبهاتها 

.توظيف التقنيات املعاصرة في نشر الوسطية 

 والسالم واالعتدال.الوحدة الوطنية 

.األمن الفكري في املجتمع السعودي 

وأنش ئ نموذج الستقبال األفكار البحثية ثم عقدت ورش عمل 

 لبلورتها في منح بحثية.

 IYiKZW2http://goo.gl/forms/NJqرابط النموذج   

 

دعت أعضاء هيئة عمادة البحث العلمي 

 التدريس للتقدم بأفكار بحثية 

 هـ 1437/  5/  9

عمارية مجموعة من االجتماعات مع عقد مركز العلوم الهندسية وامل

 التدريس لتحديد االستراتيجيات البحثية عضاء وعضوات هيئةأ

رأي ا منه لالستعالم عن استبيان حرصً  بعملاملركز للمركز ثم قام  

أعضاء هيئة تدريس في كلية الهندسة وكلية الحاسب اآللي ونظم 

 لقوة 
ً
املعلومات حول األولويات البحثية املقترحة التي اختيرت وفقا

بناء  .األقسام في املجاالت املعنية باإلضافة إلى حاجة املجتمع لها

على ذلك سيتم استخدام معلومات االستبيان لتكوين قاعدة 

ختصة بمجاالت أعضاء هيئة التدريس واهتماماتهم بيانات للمركز م

االستبيان  رابط البحثية إلنشاء فرق بحثية تدعم هذه املجاالت.

https://www.surveymonkey.com/r/7PRNWH 

واملعمارية يقدم مركز بحوث العلوم الهندسية 

 استبيان للباحثين في كليتي الهندسة والحاسب

 هـ 1437/  5/  26 

فعاليات يوم البحث العلمي لنشر ثقافة البحث 

 الدعوة وأصول الدينالعلمي في كلية 

 هـ 1437/  5/  7

نظمت وكالة كلية الدعوة وأصول الدين للدراسات العليا والبحث 

العلمي بالتعاون مع عمادة البحث العلمي فعاليات )يوم البحث 

العلمي( لنشر ثقافة البحث العلمي املقام ملنسوبي كلية الدعوة 

. 3في قاعة الجفالي  هـ، 7/5/1437يوم الثالثاء  الدين وأصول 

برنامج بوشاركت عمادة البحث العلمي بثالث فقرات عرفت فيها 

برنامج و أعضاء هيئة التدريس،  ةاملنح البحثية الداخلية مستهدف

 أيًضا، املنح البحثية الخارجية مستهدفين أعضاء هيئة التدريس

وبرنامج املنح البحثية لطالبات وطالب الدراسات العليا املوجه 

 بات كلية الدعوة.لطال

 

وفقا لقوة األقسام في هذه املجاالت والتي تخدم املعرفة واالقتصاد 

بيانات للمركز تحدد مجاالت أعضاء  واملجتمع؛ ليتم تكوين قاعدة

االستبيان:  رابط .واهتماماتهم البحثيةة التدريس وعضوات هيئ

https://www.surveymonkey.com/r/RCAS001 

http://goo.gl/forms/NJq2IYiKZW
https://www.surveymonkey.com/r/7PRNWH
https://www.surveymonkey.com/r/RCAS001
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تعتزم عمادة البحث العلمي إقامة دورة تدريبية متكاملة عن مهارات 

البحث العلمي لطالبات الدراسات العليا ابتداَء من األربعاء 

هـ يلقيها د. هاني فراج و  28/6/1437هـ وحتى األربعاء 21/6/1437

 العلمية(. لالرسائ إعدادد بعنوان )مهارات بحثية في د. ديانا حما

 :محاور الدورة

مهارات أساسية في اختيار أفكار بحثية. 

 مهارات وأساسيات البحثية:القراءة. 

 ن.أخطاء يقع فيها الباحثو  

مهارات بحثية في التعامل مع الدراسات السابقة. 

مهارات الكتابة األكاديمية في الرسائل العلمية. 

مهارات التعامل مع املشرف على البحث. 

 مهارات ومعلومات العلمية:مناقشة الرسائل. 

 برامج تدريبية بالتعاون مع كلية اللغة العربية

 هـ 1437 /11-22/6

عمل كلية اللغة العربية بالتعاون مع عمادة البحث العلمي  عتزمت

 :ليبرامج تدريبية في قاعة الجفا ةثالث

 امللكية الفكرية يلقيها سعادة الدكتور هشام عرابي يوم األحد

 هـ..11/6/1437

 النشر العلمي الدوري يلقيها سعادة الدكتور محمد فوزي

 هـ.. 14/6/1437األربعاء حسانين يوم 

دعوة أعضاء هيئة التدريس لتقديم أفكار 

بحثية حول تعزيز مفاهيم الوطنية واألمن 

 الفكري والوسطية

 هـ 1437/  6/  13

دعت عمادة البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس للتقدم بأفكار 

 بحثية تخدم املحاور اآلتية:

 ، والرد على شبهاتها.نقدهااملعاصرة، (االتجاهات الفكرية 1

 لتقنيات املعاصرة في نشر الوسطية( توظيف ا2

 م واالعتدال( الوحدة الوطنية والسال 3

 ( األمن الفكري في املجتمع السعودي4

وفي سبيل ذلك وجه سعادة عميد البحث العلمي د. فيصل عالف 

لتشكيل لجنة بإشراف وكيل العمادة للمراكز واملجموعات البحثية 

د/ عبد الرحمن األهدل ورئاسة سعادة مدير مركز العلوم 

االجتماعية د/عبدهللا املحضار وعضوية كّلِ من أصحاب السعادة: 

ديانا حماد، ووكيلة مركز  /وكيلة مركز بحوث العلوم التربوية د

 بحوث الدراسات اإلسالمية د/ عائشة الحربي، ووكيلة مركز بحوث 

 

 تقيم دورات تنمية املهارات العلمية البحثية

 هـ  1437/  6/  21-28

عقدت عمادة البحث العلمي /شطر الطالبات بالتعاون مع كلية 

 هيئة التدريس:التربية بالزاهر ورشتي عمل مقدمة لعضوات 

ي بعنوان )أخالقيات البحث  206بقاعة  26/5/1437يوم األحد  

العلمي( قدمتها د. عائشة الحربي وكيلة مركز بحوث الدراسات 

 اإلسالمية وحضرها  سعادة عضوات هيئة التدريس بالكلية.

هـ بعنوان )مؤشرات أداء معيار البحث  28/5/1437يوم الثالثاء و 

املؤسس ي( قدمتها د. هنادي البحيري وحضرها العلمي على املستوى 

 سعادة عضوات هيئة التدريس بالكلية.

 

 ورش عمل عمادة البحث العلمي مع كلية التربية

 هـ 1437/  5/  26-28
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عمادة البحث العلمي تقيم ورشة عمل عن 

 العلمية ألعضاء هيئة التدريس تقيم البحوث

 هـ 1437/  7/  7 –هـ  1437/  6/  27

تعتزم عمادة البحث العلمي إقامة ورش عمل تحت عنوان )تنمية 

مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقييم البحوث العلمية( ابتداًء من 

 :هـ كاآلتي 7/7/1437هـ إلى الخميس  27/6/1437الثالثاء 

 الدولي:بالتحكيم  وارتباطهتصنيف الدوريات العاملية 

 التعرف على طرق اختيار مؤلف الورقة البحثية للمحكم

 .Peer reviewer املناظر

 التعرف على طرق اختيار هيئة تحرير الدوريات العاملية

 .Peer reviewer للمحكم املناظر

 الدورية العاملية  وهيئة تحرير التعرف على العالقة بين املؤلف

 .واملحكم

 الدوريات العاملية فيالتعرف على قواعد واستبيانات التقييم. 

 الفنيةوراق البحثية من الناحية تقييم األ Technical check. 

 وراق البحثية من الناحية العلميةتقييم األ Scientific 

evaluation. 

 جزاءأالتعرف على النقاط الواجب تقييمها في كل جزء من 

-النتائج -الطرق  -املقدمة -الورقة البحثية )امللخص

 .املراجع(-املناقشات

تقييم  فيعضاء هيئة التدريس أحاور ورشة عمل تنمية مهارات م

 :البحوث النظرية

معايير أساسية عند تقديم ملخصات األبحاث النظرية. 

التقييم النقدي (Critical Appraisal) لألبحاث النظرية. 

 ةالواجب توفرها في األبحاث النظريالنقاط.  

معوقات نشر األبحاث العلمية في األبحاث النظرية. 

عضاء هيئة التدريس في تقييم أمحاور ورشة عمل تنمية مهارات 

لطلبة الدراسات العليا في املجاالت  الخطط والرسائل العلمية

 :النظرية

معايير تقييم الخطط العلمية في األقسام األكاديمية. 

 تعيين اإلشراف واملتابعة األكاديمية للمشرفين على الرسائل

 .العلمية

تقييم إجراء املناقشات العلمية. 

 دور املشرف في تأصيل األمانة العلمية عند كتابة الرسائل

 .العلمية

محاور ورشة عمل مهارات تقييم املشاريع البحثية: 

 

 تقديم مقترح بحثي ناجحورش عمل 

 هـ 1437/  6/  18

عقدت عمادة البحث العلمي/ شطر الطالبات بالتعاون مع وكالة 

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية للدراسات العليا والبحث 

 عمل بعنوان " تقديم مقترح بحثي ناجح " قدمتها العلمي ورشة

سعادة الدكتورة نورة فاروقي وكيلة مركز العلوم الهندسية 

هـ في مكتبة  1437/  6/  18واملشرفة على املنح الخارجية يوم األحد 

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. محاور الورشة:

.التعريف بأنواع األبحاث األكاديمية 

 كيفية تشكيل الفكرة البحثية.معرفة 

.أساسيات املقترح البحثي الناجح 

.مكمالت الخطة الناجحة 

 

بحوث الدراسات اإلسالمية د/ عائشة الحربي، ووكيلة مركز بحوث  

و  البحثية،اللغة العربية و آدابها د/مريم القحطاني لتحديد األفكار 

 اختيار ما يحقق أهداف املحاور السابقة.

هـ، بإدارة 1437/  6/  13ذلك إقامة ورشة عمل بالعمادة في  تبع

سعادة عميد البحث العلمي وأعضاء اللجنة، تهدف الورشة 

ملناقشة األفكار البحثية وإدارة الحوار بين أعضاء هيئة التدريس 

املتقدمين باألفكار البحثية، للخروج بمشاريع بحثية تلبي 

وتحقق التكامل بين  االحتياجات الوطنية لوزارة التعليم،

التخصصات األكاديمية املختلفة بجامعة أم القرى في إنشاء الفرق 

البحثية، وتتيح الفرصة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة أم القرى لإلسهام في التعامل مع األحداث املستجدة في 

 املجتمع.

حثية ثالثة فرق إلجراء املشاريع الب إلى تشكيلوقد خلصت الورشة 

 من مختلف التخصصات بالجامعة. (11)تضم في مجملها 
ً
 عضوا
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اللقاء التعريفي بجائزة عبدالحميد شومان 

 للباحثين العرب

 هـ 1437/  6/  21

قاعة امللك عبدالعزيز التاريخية / شطر الطالب، وقاعة خوقير / 

 شطر الطالبات.

كلية ورشة عمل تقديم مقترح بحثي ناجح مع 

 التصاميم

 هـ 1437/  6/  29

عقدت عمادة البحث العلمي /شطر الطالبات بالتعاون مع كلية 

 عمل مقدمة لعضوات هيئة التدريس: ورشة التصاميم باملنصور 

بعنوان  هـ بقاعة التدريب مبنى د 29/6/1437الخميس يوم  

بحوث وكيلة مركز  نورة فاروقي( قدمتها د. تقديم مقترح بحثي ناجح)

وحضرها  سعادة عضوات هيئة  العلوم الهندسية و املعمارية

 التدريس بالكلية.

 

 

املشاريع البحثية املحلية والدولية.  

قوة املشاريع البحثية وعالقتها بالتحكيم.  

مواصفات محكم املشروع البحثي.  

واجبات محكم املشروع البحثي.  

التعرف على طرق اختيار محكم املشروع البحثي.  

تقييم املشاريع البحثية من الناحية الفنية Technical check  

تقييم املشاريع البحثية من الناحية العلمية Scientific 

Revision  

 جزاء املشاريع أالتعرف على النقاط الواجب تقييمها في

  .البحثية

 التقييم في املشاريع البحثية.التعرف على قواعد واستبيانات 

 كمثال عبدالعزيز تقييم مشروعات مدينة امللك 

 :محاور ورشة عمل مهارات مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه 

 املاجستير والدكتوراهأشّد األخطاء التي تقع في رسائل. 

 املحاور الرئيسة التي ينبغي أن ينظر إليها املناقش للرسالة

 .العلمّية

 املعايير التي يجب أن تقّوم وتقّيم عليها رسائل املاجستير

 والدكتوراه،

هـ  1437/  6/  21عقدت عمادة البحث العلمي يوم األربعاء 

بالتعاون مع مؤسسة عبد الحميد شومان لقاء تعريفي بجائزة عبد 

الحميد شومان للباحثين العرب موجهة ألعضاء وعضوات هيئة 

التدريس والذي قدمه وفد املؤسسة ضمن الجوالت التعريفية 

إلى استقبال  بالجائزة في الجامعات السعودية باإلضافة

 االستفسارات واملداخالت لتطوير منهج الجائزة، وعقد اللقاء في 
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مهارات عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا في  )تنميةبعنوان  اتدريبيًّ  انظمت عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى برنامًج 

ات العلمية ءالبرنامج إلى تأهيل وإعداد الكفا تدريبية يهدفساعة  21يتكون البرنامج من  ه.1437البحث العلمي( ابتداء من شهر صفر لعام 

التقدم السريع للعلم والتقنية وتحفيزهن على النشر العلمي املتميز على مسايرة  اوتشجيعً  ،املتخصصة في مجاالت البحث العلمي املختلفة

والرد على انتقادات املحكمين الدوليين وغيرها من املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث  ومساعدتهن على اختيار أوعية النشر املرموقة في تخصصاتهن

  في املجالت العاملية.

 اشتمل البرنامج على الدورات التالية:

العليا  وطالبات الدراساتتم تطبيق استبانة الرضا عن مستوى الدورات التدريبية في جميع دورات برنامج تنمية مهارات عضوات هيئة التدريس 

ما وكل  ،يقيس جودة البرنامج التدريبي :املحور األول  أساسية،فقرة توزعت على خمسة محاور  28وقد تكونت االستبانة من  العلمي،في البحث 

صص لتقييم  :أما املحور الثاني معلومات،ُعرض فيها من  ومايتعلق بأهداف الدورة ومحتواها 
ُ
الوسائل لتقييم  :واملحور الثالث املدرب،فقد خ

فيقيس جودة التنظيم للدورات  :أما املحور الخامس الدورات،جودة مكان انعقاد  يقيس :واملحور الرابع الدورة،التقنية املستخدمة في عرض 

 انعقادها.وحتى التدريبية املقدمة من وقت اإلعالن عنها 

 

 

  

 

 

 

 عنوان الدورة ع
عدد 

 الساعات

مرات 

 التكرار
 اسم املدرب الطالبات العضوات

1 
ورشة عمل ) معايير التصنيف الدولي للجامعات العاملية 

 و متطلبات رفع تصنيف جامعة أم القرى(
 د. هنادي بحيري   40 1 3

 د. هشام عرابي 30 53 2 3 امللكية الفكرية وقضايا االنتحال 2

 د. سهى مرس ي  86 1 3 بحثي ناجحتقديم مقترح  3

 فاروقيد. نورة  30  1 3 تقديم مقترح بحثي ناجح 

 د. محمد حسانين 22 30 2 3 النشر العلمي الدولي 4

 د. محمد حسانين 26 25 2 3 البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية 5

6 
ورشة عمل )مؤشرات أداء معيار البحث العلمي على 

 املؤسس ي(املستوى 
 د.هنادي بحيري   20 1 2

 د.عائشة الحربي 19 31 2 3 أخالقيات البحث العلمي 7

 العالفد.فيصل   23 1 3 بناء و إدارة الفريق البحثي 8

 د.عبدهللا الباز  66 1 2 جوجل سكولر 9

 

برنامج تنمية مهارات البحث العلمي لدى عضوات هيئة التدريس وطالبات الدراسات  إحصائيات

 العليا
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تقديم مقترح بحثي ناجح

النشر العلمي الدولي

البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية

حلقة عمل مؤشرات أداء البحث العلمي

أخالقيات البحث العلمي

بناء الفريق البحثي وإدارته

Google Scholar

ة نسب رضا المتدربات عضوات عن مستوى دورات برنامج تنمي
مهارات عضوات هيئة التدريس في البحث العلمي

غير راضي راضي إلى حد ما راضي

مهارات عضوات هيئة (: رسم بياني يوضح نسب العضوات املتدربات عن مستوى دورات برنامج تنمية 1الشكل )

 التدريس في البحث العلمي
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Google Scholar

الملكية الفكرية وقضايا االنتحال

ة نسب رضا الطالبات المتدربات عن مستوى دورات برنامج تنمي
مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث العلمي

غير راضي راضي إلى حد ما راضي

يوضح نسب رضا الطالبات املتدربات عن مستوى دورات برنامج تنمية مهارات طالبات (: رسم بياني 2الشكل )

 الدراسات العليا في البحث العلمي
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 الجامعة في التدريس هيئة ألعضاء البحثي العبء لدراسة لجنة  

 بأن لها هللا هيأها التي مكانتها القرى  أم جامعة تتبوأ أن أجل من

 حرمه جيران تخدم وأن الحرام، بلده في واملعرفة العلم رائدة تكون 

 على املعرفة اقتصاد لىإ التحول  ولتفعيل العتيق، بيته جوحجا

 وتقود الوطنية للحاجات تستجيب التي العلمية البحوث أساس

 على ينافس أن يستطيع متين اقتصاد عنها وينشأ التقني التطور 

 البحث في للتوسع القرى  أم جامعة توجهت فقد املستويات، أعلى

 بحوث فرق  في التدريس هيئة أعضاء عمل على والتركيز  العلمي،

 العمل تفعيل مع متخصصة، بحثية ومجموعات منظمة علمية

 البحثية. املراكز  في العلمي املؤسس ي

 على التدريس هيئة أعضاء وحث لبحثيا العمل تشجيع أجل ومن

 

 من أكبر  وقت صرف من املتميزين وتمكين فيه، والتنافس تجويده

 من البد أنه العلمي البحث عمادة ارتأت فقد ،فيه وعياألسب عملهم

 من يقابله بما البحثي العمل لتقدير  مناسبة صيغة توضع أن

 املشتغلين عن التدريس ي العبء فيخفف ،التدريسية الوحدات

 يستطيعون  ما بذل من يمكنهم بما ممولة مشاريع في العلمي بالبحث

 البحث يحسن مما أقصر، وقت في وأجود أكثر  منجزات لتحقيق

 من مثيالتها عن فيه متأخرة الجامعة تزال ما الذي العلمي

 هيئة بأعضاء أسوة ذلك وفي العريقة. السعودية الجامعات

 بالجامعة. البحثي لتميز ا مراكز  في العاملين التدريس

 الجامعة. في العلمي املجلس على وعرضه تجهيزه طور  في واملوضوع
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