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الدكتور فيصل بن أحمد العالف
أستاذ الوراثة والطب الجزين المشارك
عميد عمادة البحث العلم
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بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على خاتم األنبياء واملرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
تسعد عمادة البحث العلمي أن تصدر العدد الثالث من واحة البحث العلمي لتظل الشرفة التي يمكن من خاللها متابعة
أعمال العمادة ومنجزاتها في ستة شهور مضت ،وأهم ما يميز هذا العدد هو مشاركة منسوبي الجامعة بمقاالتهم في البحث
العلمي التي تميزت باألصالة واملوضوعية والتي أشرف على تحريرها هيئة مختصة لهم وافر الشكر واالمتنان.
يواكب إصدار هذا العدد تنظيم العمادة للملتقى األول للبحث العلمي بعنوان تعارف ،تواصل ،تعاون والذي يهدف إلى
زيادة األعمال البحثية البينية املشتركة بين منسوبي الكليات بما يحقق التكامل ويجود األعمال .كما تميز هذا العدد بعرض
ملبادرة منارة البحث العلمي على امليليجرام وهي إحدى قنوات التواصل التي استحدثتها العمادة لنشر ثقافة البحث العلمي.
ً
اشتمل هذا العدد أيضا على خبر تدشين معالي مدير الجامعة ملبادرة  3000والجائزة التقديرية للكليات املبادرة للتسجيل
في محركات البحث اإللكترونية وإطالق العمادة لسلسلة اإلرشادات التوضيحية الستخدام محركات البحث العاملية بما
ً
يحقق مكانة مرموقة للجامعة ويزيد املرجعية العلمية ملنسوبيها .وتميز هذا العدد أيضا بعرض موجز عن مبادرة عطاء في
التطوع البحثي وأبحاث التطوع وهي باكورة مبادرات العمادة.
ً
ً
نشكر جميع من مد يد العون والدعم لعمادة البحث العلمي لتحقيق رؤيتنا (أن تكون عمادة البحث العلمي مرجعا بحثيا
ً
ً
ً
ً
موثوقا ومحركا وشريكا أساسيا في إدارة مجتمع املعرفة واقتصاده ،والريادة فيهما) ونخص بالشكر فريق العمل الذي عمل
ً
ً
ً
على هذا اإلصدار إعدادا وتحريرا وإخراجا وعلى رأسهم سعادة رئيس التحرير الدكتورة نورة فاروقي.
ونطمح أن يكون العدد القادم من واحة البحث العلمي عددا تظهر فيه نتائج الحراك البحثي في السنتين املاضيين وتتحقق
فيه قياس مؤشرات األداء.
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تحليل دورات الفصل الدراس ي السابق
ق ـ ـ ـ ــدمت عم ـ ـ ـ ــادة البح ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ــي للج ـ ـ ـ ــودة والتط ـ ـ ـ ــوير ب ـ ـ ـ ـرامج
تدريبي ـ ــة لتط ـ ــوير مهـ ـ ــارات عض ـ ــوات هيئ ـ ــة الت ـ ــدريس وحرصـ ـ ــت
علـ ـ ــى قي ـ ـ ــاس مس ـ ـ ــتوى رض ـ ـ ــا املس ـ ـ ــتفيدات م ـ ـ ــن ه ـ ـ ــذه ال ـ ـ ــدورات

بدء التقديم على برامج املنح الصغيرة من اإلدارة
العامة ملنح البحوث في مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

بغرض تحسينها ومعرفة جوانب القصور لتالفيها.

 1437 / 7 / 11هـ

زيارة تعريفية
لكلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات
قامت عمادة البحث العلمي بزيارة كلية الحاسب اآللي ونظم
املعلومات ،بحضور سعادة عميد البحث العلمي د.فيصل العالف
وسعادة وكيل العمادة للمراكز للبحثية د.عبد الرحمن األهدل
وسعادة مدير مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية د.أكرم
نور وسعادة عميد كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات د.فهد
الدوسري .وفي شطر الطالبات سعادة وكيلة عميد كلية الحاسب
ونظم املعلومات د.عائشة السيامي وسعادة وكيلة مدير مركز
ً
العلوم الهندسية د.نورة فاروقي وكال من سعادة وكيالت املراكز
البحثية بالعمادة د.هنادي كتوعة ،د.ديانا حماد و د.عائشة
الحربي.
انعقد خاللها اجتماع تعريفي بمسيرة التحول في عمادة البحث
العلمي والهيكل التنظيمي .كما تضمنت الزيارة عرض توضيحي
لبرامج املنح الداخلية في العمادة واملراكز البحثية واملجاميع
البحثية .وتم عرض نطاق العمل ملركز العلوم الهندسية
واملعمارية ومناقشة االستراتيجيات البحثية فيه .وقد شارك في
الحضور أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالكلية.
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لقاء علمي لتطوير الخطة االستراتيجية ملركز

دعوة ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة لحضور
امللتقى األول للبحث العلمي

على شرف عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي

أعلنت عمادة البحث العلمي برعاية الدكتور بكري بن معتوق

استضافت عمادة البحث العلمي يوم االثنين  1437/8/2هـ خبيرة

عساس عن امللتقي األول للبحث العلمي املقام في رحاب جامعة أم

ومستشارة تقويم البرامج وضمان الجودة في التعليم العام

القرى يومي اإلثنين والثالثاء املوافق  1437/3/21-20هـ .تسعى

والعالي ،واألستاذ املشارك بجامعة امللك سعود الدكتورة إقبال

عمادة البحث العلمي من خالله إلى دعم حركة البحث العلمي في
ً
الجامعة ،تطويرها ،والنهوض بها تحقيقا لرؤية التحول الوطنية
ً
2030م ،إيمانا منها بأن الوعي هو أول خطوة في سبيل التغيير
ً
والتقدم ،وإدراكا من املسؤولين في العمادة ألهمية البحث العلمي

التعليم .وعمادة البحث العلمي تتوجه بالشكر إلى عميدة

في مجتمع املعرفة ،فهو املعيار الحقيقي ملستوى التقدم في أي

الدراسات الجامعية ،ووكيلة العمادة للشؤون التعليمية ،وإلى

جامعة ،وهو املقياس الدقيق لعمق تأثير الجامعة في حركة الفكر

الضيفة الكريمة من جامعة األميرة نورة سعادة الدكتورة إقبال

واملجتمع ،ولذا يأتي هذا امللتقى ليفتح آفاق الحوار والتطوير،

درندري  ،وإلى وكيلة عميد القبول والتسجيل لشؤون التسجيل

ويبث الحياة والحيوية في الوسط األكاديمي ،عن طريق التعريف

وإلى جميع قيادات وعضوات كلية التربية الالتي حضرن اللقاء

بما تقدمه العمادة من دعم عبر برامج املنح الداخلية والخارجية،

وأثرينه بالحوار البناء .وشكر خاص موجه إلى عمادة التطوير

وما ينطوي تحت مظلتها من مراكز بحثية طموحة ،وكراس ي بحثية

والجودة النوعية التي أتاحت عقد هذا اللقاء على هامش إحدى

عتيدة ،كما يهدف إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس وطلبة

الدورات التدريبية التي تقدمها لعضوات هيئة التدريس.

الدراسات العليا وتوعيتهم بآفاق التطوير التي تمتد أمامهم،

بحوث العلوم التربوية والنفسية

درندري لإلفادة من خبراتها في تطوير الخطة االستراتيجية ملركز
بحوث العلوم التربوية والنفسية من منظور حاجات املجتمع،
وعرض بعض االتجاهات البحثية الحديثة املرتبطة بتقويم
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اللقاء األول ملركز بحوث الدراسات اإلسالمية
لوضع خطته االستراتيجية
أقام مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بعمادة البحث العلمي يوم
الخميس  1437/8/5ه ورشـ ــة عمل لوضـ ــع خطته االسـ ــتراتيجية
للفترة القادمة .ش ــارك في الورش ــة نخبة مختارة من أعضـ ــاء هيئة
التدريس ذوي االختصــاص والخبرة األكاديمية والبحثية ،بحضــور
عميد البحث العلمي الدكتورة فيص ـ ـ ــل العالف ,ووكيلة لش ـ ـ ــؤون
املجموع ـ ــات واملراكز البحثي ـ ــة ال ـ ــدكتور عب ـ ــدالرحمن األه ـ ــدل.

ويعرض لهم النماذج الناجحة ،والتجارب املضيئة في عالم البحث
العلمي ،مع التعريف بمفاهيم بالغة األهمية تتعلق بالنشر العلمي
الدولي ،وينبههم إلى ما قد يواجهون من معوقات وتحديات ،وكيفية
تجاوز ذلك ،ويعرفهم بمعايير الجودة األكاديمية في البحث
العلمي ،وال يغفل أخالقيات البحث العلمي ،والنزاهة العلمية ،وما
ينبغي أن يكون عليه الباحث الجاد الصادق من أمانة ودقة
وموضوعية ووعي ،ومعرفة علمية راسخة ،يرافق ذلك استعراض
واع للواقع ،واستشراف طموح للمأمول ،في جو أكاديمي نشط
متفتح ،تعرض فيه التجارب واألفكار والطموحات واآلمال ،ويدور
النقاش املثمر البناء ضمن ما سيقدم من أوراق عمل ،مع تحقيق
التعارف العلمي والتواصل الفكري ،وهذا من شأنه -بإذن هللا -أن

وقد أدار الورشــة مدير املركز الدكتور محمد الصــواي ،حيث تم
تحديد رؤية املركز ورسـ ـ ـ ــالته وأهدافه وأولوياته البحثية وخطته

يشعل جذوة الحماس املبني على وعي ومعرفة وتمكن ،مما سيكون

التشغيلية في املرحلة القدامة.

له أعمق األثر في تشجيع البحث العلمي في الجامعة والنهوض به
نحو الطريق الصحيح .وقد دأب العلماء في الجامعات واملراكز
العلمية على عقد اللقاءات العلمية التي يصاحبها عادة عرض
إلنتاجهم العلمي ،حيث يتعرف العلماء على أحدث أبحاث
نظرائهم من الباحثين ،مما يوسع مساحة الوعي املعرفي ،ويدفع
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نحو املزيد من البحث واالكتشاف ،فال يكرر باحث عمل غيره،
ويعرف كل باحث أين وصل سواه كي يكمل الطريق ،ويرفع بناء
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زيارة مركز بحوث العلوم التطبيقية لشركة

العلم ،ولذا كان هذا الهدف من األهداف املحورية مللتقى البحث

JK uniforms

مخصص لكل كلية تعرض فيه اإلنتاج العلمي ألعضاء الهيئة
ً
التدريسية فيها ،من أبحاث ،دراسات وكتب ،فيكون ركنا تعريفيا

قامت عمادة البحث العلمي متمثلة في مركز بحوث العلوم
التطبيقية بزيارة شركة منسوجات  JK uniformsلبحث أوجه

بالحركة العلمية في كل كلية ،يشرف عليه من تقترحه الكلية من

الشراكة والتعاون حول تصنيع منتج (إحرام) مقاوم للفطريات

أعضاء ،بحيث يستقبلون الزوار من األساتذة ،ويجيبون على

بتقنية نانو الفضية ..وذلك يوم الثالثاء املوافق  1437 / 8 / 10هـ

استفساراتهم ،ويعرضون إنتاجهم العلمي وإنتاج زمالئهم ،مما

بحضور املدير التنفيذي الشركة أ .حمد علي اليامي واملستشار

سيكون له أبلغ األثر في إذكاء روح املنافسة اإليجابية ،وحفز

املالي للشركة أ .سالم آل شيبان وعدد من مصممات الشركة.

الهمم ،وقدح العزائم ،كما أنه سينبه الكليات إلى أولوية العناية

وحضر الزيارة من قبل املركز كل من مدير املركز د .معتز هاشم

بالبحث والباحثين ،ألنه سيسلط الضوء على الذين يملكون

مراد وعضو املركز الدكتور صالح عبد املجيد احمد والدكتور

املؤهالت املميزة للبحث في كل قسم ،مما يستدعي توجيه العناية

محمد شكري الصوفي .ويشار إلى أن االبتكار عرض على جامعة أم

والتشجيع لتلك النخبة الثمينة ،وفوق ذلك كله فهو مسبار دقيق

القرى من قبل الشاب السعودي حمد بن علي اليامي لالستعانة

للوقوف على أحدث األبحاث والدراسات التي أنتجتها كل كلية ،وفي

به في خدمات الحج والعمرة ،ورأت الجامعة انه من الجيد

الوقت نفسه يكشف ما قد يكون هناك من ثغرات أو نقص أو

االستفادة من هذه التقنية الحديثة للحد من احتمال انتقال

تباطؤ في الحراك العلمي ،وذلك من شأنه أن يستثير املعنين

العدوى عبر التجمعات البشرية.

العلمي األول في عمادة البحث العلمي ،حيث سيكون هناك ركن

لتدارك األمر ومعالجته ،فهو معرض تحفيز ،وتطوير ،وتعاون،
بإذن هللا.

ملزيد من املعلومات
www.uqu.edu.sa/srforum
 1437 / 8 / 7هـ

 1437 / 8 / 11هـ

وكالة الكراس ي العلمية تعقد ورشة عمل إلعداد
ملف يتضمن تصور ومشاريع لكرس ي صحة
الحشود
عقدت عمادة البحث العلمي ورشة عمل لإلعداد لكرس ي صحة

موافقة مجلس الجامعة للدعم املقدم لكرس ي

الحشود الذي دعت وزارة الصحة للتقديم عليه ،بحضور معالي

يحيى ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي

مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،ووكيل الجامعة

ألبحاث أمراض املفاصل والروماتيزم

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان
الحربي ،وعمداء الكليات الطبية والصحية ،وقد حضرت سعادة

وافـ ـ ــق مجلـ ـ ــس الجامعـ ـ ــة فـ ـ ــي جلسـ ـ ــته (الثانيـ ـ ــة) املنعقـ ـ ــدة يـ ـ ــوم

عميدة الدراسات الجامعية الورشة في شطر الطالبات ،وكذلك

(الخم ـ ـ ـ ـ ــيس  1437/8/7ه ـ ـ ـ ـ ــ) املواف ـ ـ ـ ـ ــق (2015/11/19م) عل ـ ـ ـ ـ ــى

حضر أعضاء هيئة التدريس املشاركين في التصور .وبين معالي

قبـ ـ ـ ــول تبـ ـ ـ ــرع مـ ـ ـ ــالي قـ ـ ـ ــدره ( )10.000عشـ ـ ـ ــرة آالف دوالر مقـ ـ ـ ــدم

مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن جامعة أم

للجامع ـ ـ ــة م ـ ـ ــن ش ـ ـ ــركة ني ـ ـ ــوبيرج ل ـ ـ ــد عم بـ ـ ـ ـرامج كرس ـ ـ ـ ي يحي ـ ـ ــى

القرى لديها العديد من الكفاءات والخبرات املتراكمة في منظومة

ومش ـ ـ ـ ــعل أبن ـ ـ ـ ــاء الش ـ ـ ـ ــيخ س ـ ـ ـ ــرور الزاي ـ ـ ـ ــدي ألبح ـ ـ ـ ــاث أمـ ـ ـ ـ ـراض

الخدمات التي تقدمها الحكومة الرشيدة – أيدها هللا – من خالل

املفاصل والروماتيزم 1437 / 8 / 7 .هـ

البحث العلمي الذي تجريه من خالل معهد خادم الحرمين
الشريفين ألبحاث الحج والعمرة ،واملراكز البحثية ومراكز التميز
البحثي األخرى في كافة الجوانب التي تتعلق بالحج والعمرة والزيارة
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كجانب البحوث البيئية والصحية ،أو العمرانية والهندسية ،أو
اإلدارية واإلنسانية ،أو اإلعالمية ،باإلضافة إلى املعلومات
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اللقاء الثاني ملركز بحوث الدراسات اإلسالمية

والخدمات العلمية .وبين أنه حين تم اإلعالن عن الكرس ي من قبل

لوضع خطته االستراتيجية

املقدسة وما تحتويه من كفاءات بتشكيل لجنة من عدد من

عقد مركز بحوث الدراسات اإلسالمية اللقاء الثاني من ورشة

الباحثين بالجامعة من الكليات الطبية والصحية ومعهد خادم

عمل خطته االستراتيجية وقد أدار الورشة سعادة مدير مركز
بحوث الدراسات اإلسالمية الدكتور محمد الصواي.

والدراسات اإلسالمية  ،وكلية التربية  ،باإلضافة إلى كلية الحاسب

تم في اللقاء وضع األهداف االستراتيجية والتشغيلية ،واملشاريع
واملبادرات البحثية التي سيقوم بها املركز خالل العاميين

وزير الصحة عملت الجامعة بحكم قربها ملكة املكرمة واملشاعر

الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة  ،وكلية الشريعة
اآللي  ،واملراكز البحثية واالبتكارية  ،لتغطية كافة الجوانب التي
ً
تتعلق بالكرس ي  ،الفتا أن دعم هذا الكرس ي وتبنيه هو من أولوياته
كونه يخدم ضيوف الرحمن من خالل الدراسات واألبحاث التي
سيجريها وفي ذات الشأن أفاد وكيل الجامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي عن أهمية البحث العلمي
ً
مشيدا بالقفزات التي حققتها عمادة البحث العلمي في هذا وأثنى

القادمين.
وقد شارك في الورشة نخبة مختارة متميزة من أعضاء هيئة
التدريس في الكليات ذات العالقة باملركز ،وفي ختام الورشة تم
تسليم شهادات شكر للمشاركين فيها.

على فكرة الكرس ي .وقد رحب سعادة عميد البحث العلمي
ً
ً
د .فيصل العالف بالحضور وقدم شرحا موجزا عن برامج العمادة
ً
وبنائها الهرمي ومنها الكراس ي البحثية التي تعتبر تتويجا مللف
إنجازي ألستاذ الكرس ي .وبعد ذلك تحدث وكيل الكراس ي البحثية
بالعمادة سعادة د عبدالوهاب الرسيني عن برنامج الكراس ي
البحثية بالجامعة والتصور الجديد لها وفق الالئحة الجديدة التي
تضمن بإذن هللا جودة مخرجات الكراس ي مع مرونة العمل .ثم
تحدث سعادة د سهيل باجمال الذي أدار الورشة واملنسق إلعداد
التصور عن فكرة كرس ي صحة الحشود وأهميته لصحة الحج
والعمرة ،واستعرض جوانب قوة جامعة أم القرى في كرس ي صحة
الحشود والتي تعد ثالثين نقطة قوة صريحة في مجال الكرس ي،
وبعدها استعرض املشاريع البحثية التي قدمها املشاركون ووصلت
ً
ً
إلى ( )36مشروعا بحثيا متنوع التخصصات وكلها تصب في صحة
الحشود .وقدم الحضور شكرهم ملعالي مدير الجامعة على دعمه
وتشجيعه سائلين هللا تعالى التوفيق للجميع ،وتميزت الورشة
بكون الحضور في شطري الجامعة.

 1437 /8 / 18هـ

موسوعة الشعر العربي
ال يخفى على الباحث الحصيف أن التراث الشعري العربي الذي
وصلنا رواية ثم مدونا في دواوين وفي كتب مجموعات الشعر
وكذلك في اختيارات شعرية  ،ثم الذي وصلنا مبثوثا في تضاعيف
هذا الكم الهائل من كتب النشر التي قام علماء العرب واملسلمين
بتأليفها في غير علم وفن  ،وضمنوا مؤلفاتهم ومصنفاتهم منذ
بدأوا يؤلفون حتى آخر القرن الرابع الهجري ،ال يخفى ما لهذا
التراث وأصحابه من أثر في الحياة العامة والخاصة للعرب و
املسلمين عموما ،و ال يخفى أن هذا التراث لم يحفظ حتى اآلن
بش يء من الترتيب العلمي الرصين ،وإن ظفر بقدر من التبويب و
الجمع بغرض املؤانسة .ولقد أتاح هللا للقرآن الكريم من طبع له
ً
ً
معجما مفهرسا ييسر على الباحث االهتداء إلى ألفاظه وآياته .كما
قيض للحديث الشريف والسنة املطهرة من جعل لكنوزها

9

ً
مفتاحا .وبقى الشعر العربي ً
بحرا ال ساحل له  ،وال يدري أحد عن
ً
أبعاده وال عن غواره شيئا .الفكرة التي من هللا بها على األستاذ

القحطاني األستاذ املشارك في األدب العربي القديم ووكيلة مركز

الدكتور خليل محمود عساكر رحمه هللا إنما هي لعالج هذا

بحوث اللغة العربية و آدابها وتحت إشراف األستاذ الدكتور

النقص فقد أضحى من امليسور أن يجمع الشعر العربي في فهرس

عبدهللا العضيبي مستشارا للمشروع ،وتم تكليفها بتكوين فريق

هجائي ترتب كل أبياته على حروف الهجاء وفق الكلمة أو الكلمات

من املتخصصين لجمع ومراجعة و تدقيق أبيات املوسوعة و

األولى من كل بيت ،في فهرس إلكتروني أو مطبوع وأن يعرف قائلها

تصحيحها و عزوها إلى قائلها و توثيق ذلك كله ،ومن ثم يتولى

ومصدره وصفحته في مرجعه والجودة فيه .ويعد إنجاز هذا

فريق آخر من مدخلي البيانات املتخصصين في اللغة العربية من

الفهرس الهجائي ألبيات الشعر العربي هو الركيزة األولى ملوسوعة

أجل إدخال األبيات في الحاسب اآللي .وقد تم تقديم هذا املشروع

الشعر العربي في أزمنة االحتجاج.

إلى عمادة البحث العلمي بحيث يستغرق من العمل عامين،

أما الركيزة الثانية فتمثل في جمع أبيات الشعر العربي كله من

ويشارك فيه عدد كاف من الباحثين املشاركين ومدخلي البيانات

دواوين الشعر وكذلك من كتب االختيارات الشعرية ومن

واملدققين ،وبلغت ميزانية املشروع  722,900ريال (سبعمائة

مجموعات الشعر في العصر الجاهلي ،وعصر املخضرمين،

واثنان وعشرون ألف وتسعمائة ريال) .كما تم تكوين فريق بحثي

وصدر اإلسالم ،والعصر األموي والعصر العباس ي حتى سنة

آخر من متخصص ي الحاسب اآللي برئاسة سعادة الدكتور

400هـ .في جميع األقطار العربية واإلسالمية ،بما في ذلك األندلس.

عبدهللا بن عمر محمد باز وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات

فيتم جمع كل أبيات الشعر العربي من جميع كتب النشر

والنشر ،و ذلك تحت مظلة مركز بحوث العلوم الهندسية ،ومهمة

املطبوعة ،والتي تم تأليفها ووصلت إلينا ،محتوية أي قدر من

هذا الفريق هي إنشاء نظام إلكتروني مناسب يحوي املوسوعة على

أبيات الشعر قل أو كثر في جميع العلوم والفنون بأنواعها

شبكة اإلنترنت يحسن سرعة ودقة البحث في قواعد بياناتها عن

املختلفة .وقد بدأ العمل في املوسوعة في جامعة أم القرى منذ ما

طريق تطوير تقنية مستحدثة لتخزين أبيات الشعر العربي ،و

يقارب الثالثين عاما ،وكان العمل فيها ورقيا يدويا يقوم به اآلحاد

يقوم الباحثون فيه على صيانة هذا النظام و التأكد من جودة

من الباحثين ،ثم انتقل إلى العمل اإللكتروني ولكن لم يكتب له

أدائه وفق املعايير العاملية .وبذلك يتكامل الفريقان ليخرجا

التمام حتى األن ،وتراه عمادة البحث العلمي أنه من املشاريع

موسوعة الشعر العربي في موقع جامعة أم القرى خالل عامين من

االستراتيجية ألنه يهتم بتوثق الشعر العربي في أزمنة االحتجاج

بداية العمل إن شاء هللا تعالى .وقد بلغت ميزانية هذا املشروع

فقط وبأسلوب وطريقة أكاديمية مفصلة موثقة غير مسبوقة،

 425,000ريال (أربعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال).

ويعد مرجعا لغويا يعتمد عليه .ولكن واجهت إتمام العمل فيه

وسعيا من عمادة البحث العلمي إلى حشد القدرات وتجميع

العديد من الصعاب أولها قلة الخبراء العاملين فيه وليس آخرها

الجهود من أجل إتمام هذا العمل على الوجه الذي يرض ي هللا

عدم كفاية البرنامج الذي يحوي املوسوعة .وهذا العمل يختلف

ويفتخر به الوطن فقد تمت املوافقة على املشروعين في مجلس

عن املوسوعات الشعرية املنتشرة في أن تلك املوسوعات غير

عمادة البحث العلمي في جلسته التاسعة للعام الدراس ي /1436

موثقة وفيها غير قليل من األخطاء ،ويصعب فيها البحث عن

 1437هـ وفي 1437/ 8 /10هـ ،وصادق معالي مدير الجامعة

االستشهاد اللغوي.

األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس على محضر تلك

ومن هذا املنطلق ارتأت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى أن

الجلسة بخطابه رقم  /1414م /س وتاريخ 1437/ 8 /16هـ.

تعامل املوسوعة على أنها مشروع بحثي ضمن مشاريع مركز بحوث
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اللغة العربية وآدابها ،وأن يكون العمل فيها بطريقة مؤسسية ذات
معايير نجاح ولها مدة محددة وتسخر لها اإلمكانات الضرورية
إلتمامه على الوجه املطلوب .وكان ذلك بمباركة من معالي مدير
الجامعة األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس وسعادة وكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي.

فتم اختيار سعادة الدكتورة مريم بنت عبدالهادي محمد

مشروع تحليل وتصميم وتطوير
نظام إدارة املنح البحثية
إن من صميم مهام عمادة البحث العلمي التي نصت عليها الالئحة
املوحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية هي املوافقة على
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مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها

املجال ،وتم الحصول على عدد من عروض األسعار لبناء النظام،

والصرف عليها .وحيث ان هذه املهمة تشتمل على عدة مراحل تبدأ

وكانت التكلفة في خانة املاليين ولكن املشكلة الرئيسية هي في مدة

باستقبال املقترحات البحثية من الباحثين ثم فحصها للتأكد من
ً
ً
مطابقتها لشروي التقديم ثم تحكيمها تحكيما خارجيا لدى اثنين

بناء النظام التي تستغرق ما ال يقل عن عامين.
ونظرا لطبيعة الحاجة املاسة للقيام بهذا العمل وإنشاء النظام

على األقل من ذوي االختصاص ثم املوافقة على التمويل إذا كان
ً
ً
ً
املقترح مستوفيا لشروي التمويل ثم متابعة املشروع علميا وماليا

معها عن تنفيذ العمل خالل هذه املدة القصيرة ،فقد اجتمعت

حتى االنتهاء منه.

آراء مجلس عمادة البحث العلمي على تكليف سعادة الدكتور

ومن هذا املنطلق قامت عمادة البحث العلمي بإعداد دراسة

عبدهللا بن عمر باز وكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات

إحصائية بسيطة ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة أم

والنشر بأن يشكل فريقا من املتخصصين ليقوموا بتحليل و

القرى فوجدت أنها تضم أكثر من خمسة آالف عضو هيئة تدريس

تصميم و تطوير نظام إدارة املنح البحثية ،بحيث يتم فتح باب

يعملون في بضعة وأربعين كلية ومعهد وعمادة موزعة على اثنين
ً
وثالثين مقرا .وبعض املقرات تبعد عن املقر الرئيس ي للجامعة أكثر
ً
من مائة وخمسون كيلو مترا .ومن هذه اإلحصائية توصلت

استقبال مقترحات أعضاء هيئة التدريس في الدورة األولى بالكامل
ويتم إدارة هذه الدورة بالكامل من خالل النظام اإللكتروني

العمادة إلى ضرورة تطوير نظام إلكتروني متاح على الشبكة

الوليد.

العاملية يهدف إلى :

وعليه فقد تقدم سعادة الدكتور عبدهللا بن عمر باز بمقترحه

 -1الحفاظ على وقت أعضاء هيئة التدريس والباحثين عن طريق

بحيث تكون مدة العمل سنتين وبتكلفة إجمالية  475,000ريال

إتاحة التقديم على املقترحات البحثية من أي مكان وفي أي وقت
ً
دون الحاجة لطباعة املقترح وتسليمه للعمادة شخصيا أو عن

(أربعمائة و خمسة وسبعون الف ريال) على أن يبدأ التنفيذ فورا
و تغطي مدة املشروع فترة بناء النظام واستخدامه و صيانته ملدة

طريق البريد .

سنتين .وتم عرض املوضوع في مجلس عمادة البحث العلمي خالل

 -2توفير موارد عمادة البحث العلمي املالية والبشرية عن طريق
ً
فحص املقترحات البحثية وتحكيمها آليا دون الحاجة للتدقيق

جلسته التاسعة للعام الدراس ي  1437 /1436هـ و في 8 /10
1437/هـ ،وصادق معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بكري بن

اليدوي والطباعة والتغليف وإرسال املقترحات للمحكمين عن

معتوق عساس على محضر تلك الجلسة بخطابه رقم  /1414م/

طريق البريد ،باإلضافة إلى متابعة البريد وإرسال نسخة بديلة في

س وتاريخ 1437/ 8 /16هـ .

حالة ضياع األولى .

 1437 / 8 / 22هـ

 -3صرف مستحقات املحكمين بشكل إلكتروني عند االنتهاء من
التحكيم.
ً
 -4تسهيل إدارة املقترح البحثي علميا وذلك بعد املوافقة على
تمويله عن طريق رفع التقارير الدورية واألبحاث بشكل مباشر
على النظام دون الحاجة لتسليمها بشكل شخص ي.
ً
 -5تسهيل إدارة املقترح البحثي ماليا وذلك بعد املوافقة على
تمويله عن طريق إرسال الدفعات املالية بشكل إلكتروني ألعضاء
الفريق البحثي دون الحاجة للحضور إلى العمادة بشكل شخص ي.
 -6تسهيل إصدار التقارير واإلحصائيات ومؤشرات األداء
الدورية عن أداء البحث العلمي في الجامعة بشكل آلي .
وقد عملت العمادة على وضع مواصفات لنظام إدارة املنح
البحثية وعرضته على عدد من املؤسسات الوطنية العاملة في هذا

11

خالل بضعة أشهر واعتذار الشركات الوطنية التي تم التواصل

من خالل هذا النظام علما بأن الوقت املتاح أقل من أربعة اشهر.

اتفاقية عدم اإلفصاح مع سابك
بدعم و توجيه من معالي مدير الجامعة األستاذ الدكتور بكري بن
معتوق عساس وتأييد من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا
و البحث العلمي وسعيا من سعادة عميد عمادة البحث العلمي
لتوفير فرص الدعم للمشاريع البحثية في الجامعة من الشركات و
املؤسسات الوطنية  ،فقد تم التواصل مع عدد من الشركات
واملؤسسات الوطنية  ،وقد أثمر التواصل مع الشركة السعودية
للصناعات األساسية (سابك) على االتفاق بأن تدرس الشركة
مقترحات بحثية ذات عالقة بمجاالت عملها يقدمها باحثون من
الجامعة  ،وفي حال موافقة الشركة على هذه املشاريع البحثية
فإنها ستدعمها بما يحقق نجاح املشروع واستفادة الشركة من
مخرجاته تحقيقا للشراكة البحثية و العلمية بين الشركة
والجامعة على أن يتم االتفاق الحقا على الكيفية التي يتم بها ذلك

حسب كل مشروع على حدة  .وبذلك تكون العمادة قد حققت
عدة أهداف منها ارتباي األبحاث بالحاجات الوطنية املحلية،
وتوفير الدعم املباشر من الشركات الوطنية لألبحاث في الجامعة،
إضافة إلى الشراكة البحثية مع هذه الشركات الوطنية لتطوير
الصناعات الوطنية والرقي بالبحث العلمي املشترك معها .ومن
أجل أن يبدأ العمل كان لزاما أن يتم توقيع اتفاقية عدم إفصاح
بين سابك والجامعة ،وقد تم عرض املوضوع على معالي مدير
الجامعة الذي أيد مشكورا هذا التوجه ووقع االتفاقية إيذانا
بانطالق التعاون البحثي والعلمي مع الشركة السعودية
للصناعات األساسية.

 1437 / 9 / 21هـ

بدء أعمال أمانة امللتقى األول للبحث العلمي
بدأ التجهيز ألعمال امللتقى األول للبحث العلمي بتاريخ
 1437/9/15هـ حيث عقدت أمانة امللتقى اجتماعها األول بتاريخ
 1437/9/21هـ حيث ناقش أعضاء أمانة امللتقى املتطلبات
الالزمة ملشاركة الكليات واملعاهد في املعرض املصاحب
واملواصفات املطلوبة من حيث املساحة والتجهيزات .كما نوقشت
مواصفات البوسترات الفردية التي ستعرض في امللتقى واملؤشرات
املطلوب توفرها من الكليات والعمادات واملعاهد املشاركة .حضر
االجتماع سعادة عميد عمادة البحث العلمي ورئيس أمانة امللتقى
د .فيصل العالف وأعضاء األمانة د .هنادي بحيري ،د .عبدالوهاب
الرسيني ،د .ألطاف عبدالخالف و د .سمية شرف .وشارك في
االجتماع رئيس لجنة املعرض سعادة الدكتور سهيل الحربي
ورئيسة لجنة املعرض في شطر الطالبات سعادة الدكتورة نعيمة
ياركندي للطالع على املواصفات املتفق عليها.

 1437 / 9 / 22هـ

عمادة البحث العلمي تنشر براءة اختراع دولية
في إطار خطة التطوير التي تشهدها عمادة البحث العلمي؛ والتي
شملت جميع املجاالت البحثية ،نشرت عمادة البحث العلمي
بجامعة أم القرى أول براءة اختراع لها بمكتب البراءات األمريكي
واألوروبي عن بحث بعنوان (التركيب والخصائص الوظيفية
للفينوليبيدات ألغراض األغذية الوظيفية واملركبات الدوائية)،
باسم الدكتور محمد فوزي رمضان حسانين أستاذ الكيمياء
الحيوية بعمادة البحث العلمي ،وتم تسجيل البراءة عن طريق
مكتب امللكية الفكرية بجامعة أم القرى .وأكد الدكتور فيصل بن
احمد العالف عميد عمادة البحث العلمي على الدعم الكامل
واالهتمام املتزايد الذي يلقاه البحث العلمي بجامعة أم القرى؛
ً
وهو ما ينعكس إيجابا على عدد األوراق العلمية املنشورة بأهم
الدوريات واملجالت العلمية العاملية ،مما يسهم في رفع اسم
ً
جامعة أم القرى عاليا كمنارة للعلم والبحث العلمي.
ً
وختاما رفع عميد عمادة البحث العلمي شكره ملقام خادم
الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز ،ولسمو ولي العهد
وزير الداخلية صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
نايف ،ولسمو ولي ولي العهد وزير الدفاع صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان ،على اهتمامهم وعنايتهم بالقطاع
التعليمي ،ورعايتهم الكريمة لبرنامج الخطة الوطنية للتحول
املعرفي .كما شكر الدكتور فيصل بن أحمد العالف معالي مدير
الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس ،على دعمه وتبنيه
للبحث العلمي بجامعة أم القرى وحقوق امللكية الفكرية.

 1437 / 9 / 23هـ

االنتهاء من توصيات املعيار العاشر في
عمادة البحث العلمي
استعرضت العمادة مكونات املعيار العشر واطلعت على التقويم
الذاتي الذي تم تقديمه للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد
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األكاديمي كما درست العمادة توصيات املعيار العاشر التي تقدم
بها فريق الزيارة الخارجية للتقويم واالعتماد األكاديمي املؤسس ي
وحصرت كافة األدلة املطلوبة التي تفيد نسبة إنجاز التوصية
واإلجراءات التنفيذية التي تضمن وجود املمارسة .شارك في تقديم
األدلة وحصرها وكالء عمادة البحث العلمي حيث بلغ عدد امللفات
املرفقة في تنفيذ توصيات املعيار ما يقارب  52ملف تنوعت ما بين
التقارير واملحاضر والكشوفات وتحليل االستبانات التي تتعلق
بمدى رضا املستفيد عن خدمات العمادة املقدمة .وقد تم تسليم
ً
كافة األدلة املطلوبة لعمادة التطوير (الكترونيا) في تاريخ
 2016/6/28م املوافق  1437/9/23هـ

 1437 / 9 / 27هـ

اإلسالمية و د .مريم عبدالهادي القحطاني وكيلة مركز بحوث
اللغة العربية وآدابها.
وقد باشرت اللجنة أعمالها فور تشكيلها وقامت باإلجراءات
التالية:
 )1مراسلة جميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة
عن طريق البريد االلكتروني الجامعي ،باإلضافة إلى اإلعالن
في موقع الجامعة وحسابات العمادة في مواقع التواصل
االجتماعي عن فتح باب استقبال األفكار البحثية إلكترونيا
والتي تخدم املحاور اآلتية:
أ) االتجاهات الفكرية املعاصرة ،نقدها ،الرد على
شبهاتها.
ب) الوحدة الوطنية والسالم واالعتدال.
ج) األمن الفكري في املجتمع السعودي.
 )2استالم ( )35فكرة بحثية إلكترونيا ،قدمها أعضاء هيئة
تدريس ينتمون إلى ( )13جهة أكاديمية في الجامعة ،والشكل
اآلتي يوضح توزيعا تفصيليا لعدد األفكار البحثية ألعضاء
هيئة التدريس وفق الجهات األكاديمية التي ينتمون إليها
بالجامعة:

مشاريع األمن الفكري
وردت لعمادة البحث العلمي توجيهات معالي مدير الجامعة في
خطابه رقم /1305س وتاريخ 1437 /5 /29هـ املبنية على برقية
معالي وزير التعليم رقم  34325وتاريخ 1437 /5/20هـ بشأن
الحاجة لدراسة علمية جادة ورصينة يمكن االستفادة من
نتائجها وتوصياتها في تحقيق التوعية الفكرية بما يحمي طالبنا
وطالباتنا من التلوث باألفكار الدخيلة على ديننا الحنيف وقيمنا
الوطنية واالجتماعية  ...وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على
القيام بالبحوث العلمية الدقيقة املتخصصة في موضوع
االتجاهات الفكرية ورفع تقرير بما يتم حيال ذلك .تنفيذا لهذه
التوجيهات فقد شكل سعادة عميد عمادة البحث العلمي لجنة
مصغرة ،بغرض حث أعضاء هيئة التدريس والباحثين على تقديم
أفكارهم ومقترحاتهم البحثية ،ومن ثم التعامل معها علميا وصوال
إلى تمويل ما يصلح منها للتمويل ،وتتكون اللجنة من:

فحصت اللجنة األفكار البحثية من حيث ارتباطها باألغراض
األساسية املحددة في توجيه معالي املدير ،وبعد تجميع املكرر منها
تم استخالص ( )15فكرة بحثية مستقلة يمكن تصنيفها على ()3
محاور كما في الجدول اآلتي:
جدول :1توزع األفكار البحثية على ثالث محاور رئيسة
م

رئيس اللجنة :د .عبدالرحمن غالب األهدل  ،وكيل عمادة البحث
العلمي للمجموعات واملراكز البحثية .نائب الرئيس :د.عبدهللا
عبدالرحمن املحضار ،مدير مركز البحوث االجتماعية،

1

واألعضاء د.ديانا فهمي حماد ،وكيلة مركز البحوث التربوية

2

والنفسية ،د .عائشة محمد الحربي ،وكيلة مركز بحوث الدراسات
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املحور
التعليم واألمن الفكري
توظيف التقنية الحديثة في
تحقيق الوسطية

عدد األفكار
البحثية
5
6

املحور

م
3

عدد األفكار
البحثية
4

نقد االتجاهات الفكرية

15

املجموع

 )3تكوين الفرق البحثية وكتابة املقترحات البحثية وتحكيمها:
أ) أقامت العمادة ورشة عمل ملناقشة األفكار البحثية التي
اجتازت مرحلة الفحص بتاريخ 1437 / 6 /13هـ ،وتمت
دعوة أصحاب هذه األفكار البحثية بغرض تكوين فرق
عمل تحقق التكامل بين التخصصات األكاديمية املختلفة
بالجامعة ،وقد نتج عن هذه الخطوة االتفاق على تكوين
( )4فرق بحثية ،بحيث يقدم كل منها مقترحا ملشروع
بحثي ،ويوضح الجدول اآلتي عدد املقترحات البحثية في كل
محور:

خالل امللتقى العلمي األول ملشرفي الكراس ي األمنية
بالجامعات السعودية املنعقد في مدينة حائل خالل شهر
جمادى الثانية  ،لكن لم يتيسر ذلك؛ فتم عرض املوضوع
على مجلس العمادة رقم (  )12وتمت املوافقة على تمويلهما
من ميزانية العمادة تحت مركز بحوث العلوم االجتماعية،
وصادق معالي مدير الجامعة على ذلك بخطابه رقم ( /1709
م /س) وتاريخ ( 1437 /9 /27هـ)؛ وقد بلغ إجمالي مبلغ تمويل
املشروعين  340ألف ريال .وبذلك انتهى عمل اللجنة
املصغرة الذي من أجله أنشأت ،ويشرف مركز بحوث العلوم
االجتماعية على تنفيذ هذين املشروعين.
جدول :4املشروعات البحثية التي تمت املوافقة على تمويلها
العنوان

توظيف شببات ا الاوا ببج ااعا ي
ا عا
تعزيز الوسب ب ب ببايج لعا
امل لكببج العيةيببج اليب ب ب ببعو ببج الوا
واملأ ول

األعض ء

أ / .لؤلؤة عاعالكييم إبياهيم القويفل
باحث رئيس

جدول :3عدد مقترحات املشروعات البحثية في كل محور كما تم
االتفاق عليه في ورشة العمل
املحور

عدد مقترحات
املشروعات البحثية

التعليم واألمن الفكري

1

توظيف التقنية الحديثة في
تحقيق الوسطية

2

نقد االتجاهات الفكرية

1

املجموع

4

ُ
ب) فتحت البوابة اإللكترونية لتقديم األبحاث ،فقدمت
ثالث فرق فقط مشاريعها ولم يكمل الفريق الرابع
ُ
إدخال مشروعه البحثي ،أخضعت مقترحات
املشروعات البحثية الثالثة املكتملة للتحكيم من
أعضاء هيئة تدريس داخل الجامعة ،وقد اجتاز
مشروعان فقط هذه املرحلة ورفض املحكمون املشروع
الثالث.
 )4التمويل :سعت عمادة البحث العلمي لتمويل املشروعين
البحثيين املجازين عن طريق أحد الكراس ي العلمية املهتمة
بهذا املجال مثل كرس ي األمير نايف  ،فتم عرض املوضوع

 .حن ن ح العرين ح ع ا حلواني
باحث مشارك
 .أ ل ح ع حين عاياج
باحث مشارك
امليزانيج
عة الانفيذ

العنوان

 175ألف ريال
 24شهر

ع ب ب ب ببج ب بع ب ب امل ب با ب ب ب بي ب ب اا ب ب ب ب ب ب ببوء
اس ب ب ب ب ب باب ب ب ب ببعا ب ب ب ا وس ب ب ب ب ب ب ب ببج اات ب ب ب ب ب ب ل
والاكنولوعي ب لقيم اإلنيب ب نيج املك يب بباج
الفكياإلس ي الوساي أن وذع

األعض ء

.ع لع ي
باحث رئيس
 .عوض عل ح اليييع القحا ني
باحث مشارك

امليزانيج

 165ألف ريال

عة الانفيذ

حب ل

ق

 12شهر
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 1437 / 10 / 21هـ

االجتماع الثاني
ألمانة امللتقى األول للبحث العلمي
اجتم ـ ـ ـ ـ ــع أعض ـ ـ ـ ـ ــاء أمان ـ ـ ـ ـ ــة ملتق ـ ـ ـ ـ ــى البح ـ ـ ـ ـ ــث العلم ـ ـ ـ ـ ــي بت ـ ـ ـ ـ ــاريخ
1437/10/21هـ ملناقشة عدة جوانب أهمها:


التص ـ ـ ــور املب ـ ـ ــدئي للمعلوم ـ ـ ــات املطلوب ـ ـ ــة للمش ـ ـ ــاركة
من قبل الجمعيات واملجالت



مكونـ ـ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ـ ـ ـ ــناريو فـ ـ ـ ـ ـ ــيلم العمـ ـ ـ ـ ـ ــادة والسـ ـ ـ ـ ـ ــيناريو
الخاص بامللتقى



االتفـ ـ ـ ـ ـ ــاق علـ ـ ـ ـ ـ ــى محتويـ ـ ـ ـ ـ ــات البـ ـ ـ ـ ـ ــوب أب الخـ ـ ـ ـ ـ ــاص
بالكليات والعمادات

ً
املعرض الدكتور فيصل بارويس ،حيث قدم ملخصا عن أهداف
امللتقى وهيكلة لجانه ،واملعايير املطلوبة للمشاركة في املعرض؛
والذي سيقام في قاعة امللك سعود ملدة يومين بهدف توسيع
مساحة الوعي املعرفي ،وإذكاء روح املنافسة اإليجابية ،مع تحفيز
الهمم للوقوف على أحدث األبحاث والدراسات للباحثين في
جامعة أم القرى .وقدمت الدكتورة نعيمة ياركندي كلمة عن
أهمية املعرض ،كما قدمت عضو أمانة امللتقى الدكتورة سمية
ً
ً
شرف شرحا تفصيليا عن مهام املنسقين واملنسقات للكليات ،ثم
استعرضت الدكتورة ألطاف عبدالخالق جهود كلية الطب
البحثية في بوب أب -مخصص للعرض في املعرض -كنموذج
يمكن االستفادة من منهجيته ،تال ذلك شرح عن مؤشرات األداء
املطلوبة في البيانات النوعية والكلية والتي تخص الكليات
والجمعيات العلمية واملجالت البحثية ،قدمته وكيلة عمادة



أنواع االستبانات الخاصة بامللتقى



التغطية اإلعالمية الخارجية للملتقى



اإلشرافية الدكتورة هنادي بحيري .واختتم اللقاء باإلجابة على

متابعة خطابات الترشيحات للمتحدثين في امللتقى

استفسارات الحاضرين والحاضرات حول متعلقات املعرض من



تفعيل اإلعالن عن امللتقى على صفحة الجامعة

ملصقات علمية واملساحات املخصصة لذلك.

البحث

العلمي

للجودة

والتطوير

وعضو

اللجنة
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عمادة البحث العلمي تقيم اللقاء التحضيري
األول مللتقى البحث العلمي
أقامت عمادة البحث العلمي اللقاء التحضيري األول مللتقى
البحث العلمي يوم األحد  1437 / 11 / 18هـ الساعة العاشرة
ً
ً
صباحا ،بحضور ( )15منسقا ومنسقة من الكليات (الكلية
الجامعية في أضم ،معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة،
كلية إدارة األعمال ،كلية العلوم الطبية التطبيقية ،كلية
الشريعة ،كلية العلوم االجتماعية ،كلية الدعوة وأصول الدين،
كلية العلوم ،كلية الطب ،كلية التمريض ،كلية الحاسب اآللي،
عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد ،كلية التصاميم،
وعمادة الدراسات العليا) ،واللجنة املسؤولة عن معرض امللتقى
برئاسة الدكتور سهيل الحربي في شطر الطالب ،والدكتورة نعيمة
ياركندي في شطر الطالبات .أدار اللقاء نائب رئيس لجنة
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إنشاء حساب تحت اسم
(منارة البحث العلمي) على تيليجرام وتويتر

ٔ
أطلقت عمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى قناة (منارة
ٌّ
تشغيلي على التيليجرام والتوتير يوم
البحث العلمي) ،وهو حساب
ٔ
األحد املوافق 1437/ 11 / 11ه  ،وتهدف القناة إلى ان تكون
ً
ً
ً
ونشرا ،ولتنظيم أعمال
رافد ًا علميا مهاريا يخدم الباحثين كتابة
ٔ
القناة فقد تم تشكيل فريقين احدهما فريق استشاري مكون من
(د .فيصل عالف عميد عمادة البحث العلمي ،د .فيصل بارويس،
د .سعيد القرني ،د .سهيل باجمال ،د .عبد الرحمن األهدل ،د.
محمد حسانين ،د .عبدهللا الباز ،د .محمد الصواي ،د .هيفاء

فدا ،د .هنادي بحيري ،د .سمية شرف)  .والثاني فريق عمل القناة،
ٔ
ومكون من (د .هيفاء فدا رئيسة ،د .هنادي بحيري نائبة ،ا.د .أميره
مداح ،أ.د .نزهة الجابري ،د .نورة فاروقي ،د .ديانا حماد ،د .تهاني
السبيت ،د .حنان حلواني ،د .عائشة فالته ،د .طلحة فدعق ،د.
هبه العمودي ،د .سمية حريري ،د .سلمى بن داود ،دٕ .ازدهار
ٔ
مدني) ،وعقد اول اجتماع يوم الثالثاء املوافق 1437 /11 / 20ه؛
لوضع خطة زمنية للنشر في القناة ،وتم تخصيص يومين من
األسبوع لذلك؛ االثنين لوضع مادة علمية تثقيفية خاصة بالبحث
العلمي ،والخميس ألخبار العمادة.
كما تم تحديد املوضوعات التي سيتم نشرها في القناة وهي
ً
موضوعات أساسية تختص بمنهجية البحث العلمي وصوال إلى
نشر البحث العلمي في مجالت عاملية محكمة ،وكذلك موضوعات
تخصصية تختص بجميع التخصصات األكاديمية في املجاالت
التعليمية.
ً
وتم توزيع العمل وفقا للبنود السابقة على عضوات فريق العمل
للقناة على أن يكون باللغتين العربية واإلنجليزية ليخدم شريحة
أكبر من الباحثين من العرب وغير العرب.

ملا عج القن ة
تويتر@UQU_DSR :
تيليجرامUQU_DSR :

 1437 / 12 / 4هـ

مدير جامعة أم القرى يبارك نشر كتاب
(املشاعر املقدسة عبر العصور)
بارك معالي مدير جامعة أم القرى رئيس الهيئة االستشارية لكرس ي
امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة الدكتور
بكري بن معتوق عساس نشر كتاب( :املشاعر املقدسة عبر
العصور دراسة تاريخية حضارية) الذي نشره الكرس ي مؤخرا
ضمن سلسلة إصدارات الكرس ي التي بلغت عشرين كتابا .وهو
مؤلف علمي تاريخي الفه فريق بحثي يتكون من ( )9تسع عضوات
من هيئة التدريس بقسم التاريخ بجامعة أم القرى.
ونوه معالي الدكتور بكري عساس بالدور الذي أنش ئ الكرس ي من
أجله خدمة لتاريخ مكة ،وتعبيرا عن اهتمام خادم الحرمين
الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه هللا – بالتاريخ
واملؤرخين ،وهو الكرس ي الذي حظي بموافقته أيده هللا على
إنشائه وحمل أسمه الكريم ،وتكرم بتدشين اتفاقية إنشائه،
اهتماما منه رعاه هللا بالدراسات العلمية والتاريخية ملكة املكرمة
وتوثيقها ،وذلك في سياق رعايته حفظه هللا للحرمين الشريفين
وجهوده الجلي في خدمتها.
من جانبه ثمن مدير جامعة أم القرى بالنيابة الدكتور ثامر بن
حمدان الحربي عند اطالعه على الكتاب النتاج البحثي لكرس ي
امللك سلمان بن عبد العزيز للدراسات تاريخ مكة املكرمة وتميزه
بغزارة اإلنتاج وتنوع املوضوعات التي تناولت العصور التاريخية
ملكة املكرمة وبخاصة مكتسبات العهد السعودي الزاهر وإسهامه
في الفعاليات الثقافية  ،مشيدا بدور املشرف على الكرس ي
والباحثين من داخل الجامعة وخارجها ،ودور الباحثة السعودية
في النهضة العلمية في وطننا السعودي املعطاء  ،مؤكدا أن نتاج
الكرس ي ثمرة لرعاية خادم الحرمين الشريفين بالعلم والثقافة .
من ناحية أخرى استعرض املشرف على الكرس ي الدكتور عبدهللا
بن حسين الشريف أهمية الكتاب ومحتواه العلمي ،قائال :انه
مشروع بحثي تبناه الكرس ي وهو األول في بابه حيث اشتمل على
تدوين تاريخ جامع ومجمل للمشاعر املقدسة عبر العصور إذ لم
تدرس في دراسة علمية جامعة عبر التاريخ من قبل ،ويعد الكتاب
نواة لدراسات أكثر عمقا وتفصيال.
وذكر الدكتور الشريف أن الكتاب تناول تاريخ املشاعر منذ ما
قبل اإلسالم إلى العصر الحديث ،ووصفها وبين حدودها ومعاملها،
واألحوال السياسية والحوادث التي تعرضت لها وأثر الفتن في
أمنها ،واألحوال العلمية والثقافية فيها والدعوة والوعظ واإلرشاد،
كما تناول الجوانب االقتصادية والبيئية في مواسم الحج،
والجوانب العمرانية والحضارية.
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وتحدث الكتاب عن التطور الهائل الذي شهدته املشاعر املقدسة
في العهد السعودي الزاهر بعد ارتفاع أعداد الحجاج املطرد ،وما
حظيت به املشاعر من اهتمام ورعاية ملوك اململكة واملشروعات
الخدمية الكبرى التي أمروا بها ،ومنها مشروع تطوير جسر
الجمرات والخيام املضادة للحريق والطرق ووسائل النقل
واملواصالت واالتصاالت وقطار املشاعر وعمارة املساجد
وتوسعتها ومشروع املجزرة الحديثة واإلفادة من لحوم الهدي
واألضاحي واملرافق العامة والخدمات الصحية واملاء والكهرباء
والصرف الصحي والنظافة واألعمال الخيرية وتوفير الغذاء
والجهود األمنية التي أسهمت في أداء حجاج بيت هللا الحرام
نسكهم في أمن ويسر ورخاء واطمئنان.
وتطرق املشرف على الكرس ي لإلنجازات البحثية والثقافية التي
حققها الكرس ي واملتمثلة في ندوة علمية كبرى عن الطوافة
واملطوفين ومحاضرة علمية للمؤرخ الهولندي أرنولد فروليك
حول كتابات سنوك عن مكة املكرمة ودورة تدريبية ورحلة علمية
إلى معالم مكة التاريخية ومعرض دائم لصور مكة التاريخية
وغيرها من النشاطات الثقافية ،ونحو ( )70بحثا علميا محكما
نشر منها ( )20كتابا و( )35بحثا ،والبقية في طريقها للنشر.

 1438 / 12 / 16هـ

مبادرة عطاء
انطلقت مبادرة عطاء ( بحوث التطوع و التطوع البحثي ) ضمن
مبادرات عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في يوم الخميس
 16ذي الحجة 1437هـ  ،بقيادة سعادة الدكتور سهيل بن سالم
باجمال وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات واملراكز البحثية
و سعادة الدكتورة سمية بنت عزت شرف وكيلة كلية التربية  ،و
ً
ً
اشتملت رؤية املبادرة على أن تكون جامعة أم القرى مرجعا بحثيا
في مجال التطوع بحلول عام  ، 2020أما رسالتها فهي توفير البيئة
البحثية املشجعة على التطوع البحثي وإنتاج البحوث الرصينة في
مجال التطوع بما يزيد جودة اإلنتاج املعرفي و يعزز التكامل بين
التخصصات والشراكة مع املجتمع .
تهدف املبادرة إلى إنشاء قواعد البيانات التي تخدم املحورين،
وتهيئة البيئة البحثية لبحوث التطوع ،كما تهدف إلى استقطاب
وتطوير القدرات واملهارات البحثية ،وإجراء البحوث األصيلة ذات
الجودة العالية في مجال التطوع ،هذا باإلضافة إلى تقديم الخدمة
البحثية للمؤسسات غير الربحية وإجراء الشراكات املؤسسية
ذات العالقة مع القطاع الخاص والعام .وقد شارك في وضع
ً
التصور املقترح املبدئي ما يقارب  32عضوا من ذوي التخصصات
والكفاءات والخبرة التطوعية واألكاديمية والبحثية من داخل
الجامعة وخارجها اشتملت املبادرة على خمس مراحل تنفيذية
وهي:
•

التخطيط

•

االنطالق

•

تفعيل املخرجات

•

النتائج

•

التقييم

تمخضت املبادرة عما يقارب  26أولوية بحثية مختلفة تم التوصل
إليها بواسطة استبانة الكترونية تكونت من أهم املقترحات
ً
ً
البحثية التي تم عرضها من أعضاء املجموعة ،و 32مخرجا بحثيا
ً
موزعا بين الدورات والبرامج التدريبية ،واألبحاث واملنح
واملجموعات واملراكز البحثية ،والكراس ي العلمية ،هذا إلى جانب
الشراكات البحثية واالجتماعية والقواعد املعلوماتية
واالستراتيجيات اإلعالمية .ومازالت املبادرة تخطو خطى ثابتة
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لتحقيق أهدافها من خالل مجموعة من منسوبي جامعة أم القرى
الطموحين واملتطلعين.
وستعرض املبادرة بإذن هللا على مجلس عمادة البحث العلمي

 1437 / 12 / 20-18هـ

مشاركة عمادة البحث العلمي
في لقاء املستجدين

ملناقشتها واعتمادها والنظر في مراحلها وآليه العمل بها.

ضمن فعاليات لقاء املستجدين بجامعة أم القرى من  18إلى 20
ذو الحجة 1437ه بداية واعدة شاركت عمادة البحث العلمي
بالتعريف ببرامج املنح الداخلية  -عمادة البحث العلمي .شاركت
ً
أيضا في املعرض املصاحب يوم األربعاء  1437/12/20هـ من
الساعة 4الى 10م في قاعة امللك سعود التاريخية بالعابدية حيث
عرضت سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة (وكيلة مركز
بحوث العلوم واملشرفة على برنامج واعدة) البرنامج التعريفي في
شطر الطالبات يوم اإلثنين الساعة 9.30م ويوم الثالثاء واألربعاء
الساعة  6م بالعابدية .وقد عرض سعادة الدكتور علي حسن
أمين املشرف على املنح الداخلية البرنامج في شطر الطالب الساعة
 9ص بالعابدية.
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العضوة وفق احتياجاتها ووفق الوقت الذي يناسبها و قد أشرف

تنظيم ورشة عمل لتدريب أعضاء هيئة
التدريس على استخدام محركات البحث العلمية

على فريق التدريب سعادة الدكتورة تهاني السبيت عضوة هيئة
التدريس بقسم علم املعلومات و تشكل فريق التدريب من
متطوعات لهن خبرة في التسجيل في هذه املحركات من طالبات

أقامت عمادة البحث العلمي شطر الطالب ورشة عمل لتسجيل

جامعة أم القرى الخريجات و املقبالت على التخرج و من بينهن:

أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث العلمي الستة ملدة
ً
ابتداء من يوم اإلثنين 1437/12/18هـ حتى األربعاء
أسبوعين

أسرار العميري ،أمل سليم إمداد الحق ،خديجة الشهري ،رانيا
يوسف ،صالحه عجب نور ،طيبة سقطي ،مرام الشهراني ،و نهى

املوافق 1437/12/27هـ..

الشريف .وقد أشرفت سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي
للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي الدكتورة هنادي بحيري
ً
شخصيا على سير التدريب بمساعدة سعادة األستاذة إيناس
الصبان املوظفة بعمادة البحث العلمي .و قد تم عقد ورش العمل
على مدار أسبوعين  -من تاريخ  18حتى  27ذو الحجة  1437هـ -
بواقع ثالث أيام من كل أسبوع و جلستين لكل يوم تبدأ الجلسة
األولى من الساعة التاسعة حتى الساعة الحادية عشرة أما
الجلسة الثانية فتبدأ من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة
الواحدة بعد الظهر حيث يسمح لعضوات هيئة التدريس
بالتسجيل بالجلسات التي تتناسب مع جداول أعمالهن و قد
حرصت بعض العضوات على تكرار التسجيل في بعض الجلسات
بعد االستفادة من جلساتهن األولى و قد استفادت من ورش
العمل هذه ما يقارب الخمسين عضوة من مختلف كليات
الجامعة و فروعها.
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تنظيم ورشة عمل لتدريب عضوات هيئة
التدريس على استخدام محركات البحث العلمية
ً
دعما ملبادرة عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى لتشجيع
التسجيل في محركات البحث العاملية فقد نظمت العمادة ورش
عمل لتدريب عضوات هيئة التدريس على التسجيل في  6من أهم
محركات البحث العاملية وهي:
Scopus, Google Scholar, Researchgate, Academia,
ORCID, Researcherid.

ً
ً
و قد القت ورش العمل قبوال واسعا من قبل عضوات هيئة
ً
التدريس السيما و أن نظام التدريب في الورش أخذ طابعا
ً
شخصيا حيث تم تخصيص مدربة لكل عضوة وذلك لتدريب
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تعيين عميد عمادة البحث العلمي
ُ
عميدا ملعهد خادم الحرمين الشريفين
ألبحاث الحج والعمرة

والبحث العلمي ،وعمداء الكليات العمادات املساندة ،واملعاهد
البحثية افتتح معاليه ندوة( :املسيرة البحثية في جامعة أم القرى..
مسيرة عطاء) يوم االثنين املوافق 1437 / 12 / 25هـ ،بمناسبة
االحتفال الوطني بالذكري السادسة والثمانين لتوحيد اململكة
التي نظمتها وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي،
متمثلة في عمادة البحث العلمي ،حيث ألقى معاليه كلمة وفاء
للوطن ،شكر فيها الدعم السخي لحكومة خادم الحرمين
الشريفين لدعم مسيرة البحث العلمي في الجامعات ،وتشجيع
الباحثين نحو تحقيق رؤية  2030التي تطمح إلى االقتصاد
املعرفي.
قدم الندوة وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية فضيلة
الدكتور عبدالوهاب الرسيني ،وشاركت في الندوة العمادات
واملعاهد البحثية في جامعة أم القرى.
استعرض املشاركون الجهود واإلنجازات في جهاتهم ،والتي تمثل
ركيزة تحول في العطاء البحثي في الجامعة ملختلف القطاعات مما
يحقق رسالة الجامعة في البحث العلمي .كما صاحب الندوة
(جدارية) الوطن في قلوب الباحثين ،سجل فيها الباحثون شكرهم
وامتنانهم للحكومة الرشيدة على دعمها املتواصل مما يوطد
االنتماء الوطني ويعزز االستمرار في العطاء.

لالطالع على العروض املقدمة
www.uqu.edu.sa/dsr/APP/FILES/10660
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صدور نتائج دورة املنح األولى
في عمادة البحث العلمي
أبلغت عمادة البحث الباحثين الرئيسين بنتائج مشاريعهم في دورة
املنح األولى للمرحلة ما قبل توقيع العقود على بوابتهم اإللكترونية
يوم الخميس بتاريخ  1437 / 12 / 21هـ حيث تم قبول  47مشروع
من  284مشروع حسب قرار اللجنة العلمية منها  37مشروع
لبرنامج باحث و 5مشاريع لبرنامج واعدة و 5مشاريع لبرنامج رائد.

 1437 / 12 / 25هـ

املسيرة البحثية في جامعة أم القرى
مسيرة عطاء

\
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مدير الجامعة يدشن جائزة الكليات والسلسلة
اإلرشادية للمحركات ومبادرة 3000
دشن معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور بكري بن
معتوق عساس في مكتبه يوم الثالثاء املوافق 1437-12-26هـ،

برعاية معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور بكري بن
معتوق عساس ،وبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا

بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور
ثامر الحربي ،وعميد البحث العلمي (املكلف) عميد معهد خادم
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الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة الدكتور فيصل بن
أحمد العالف جائزة جامعة أم القرى التقديرية للكليات املبادرة
بنشر اإلنتاج العلمي على محركات البحث اإللكترونية ( Scopus,
Google Scholar, Research Gate, Academia, Orcid,
 ،)ResearcherIDوالتي ستعلن عن نتائجها يوم األربعاء املوافق
1438-3-21هـ ،في الحفل الختامي للملتقى األول للبحث العلمي,
وتتقدم العمادة بخالص الشكر والتقدير للجنة إعداد جائزة
الكليات التي عملت على وضع مواصفات الجائزة وضوابطها
برئاسة وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية الدكتورة ديانا
حماد.
كما أطلق معاليه سلسلة اإلرشادات التوضيحية الستخدام
محركات البحث العاملية باللغة العربية ،حيث تحتوي السلسلة
على ستة أدلة إرشادية لتيسير تسجيل الباحثين في أهم املحركات
البحثية .وهذه السلسلة من إنتاج الدكتورة تهاني بنت محمد
السبيت عضو هيئة التدريس في قسم علم املعلومات بجامعة أم
القرى .وقد ساهم في مراجعة السلسلة وتدقيقها وكيل العمادة
لشؤون املجموعات واملراكز البحثية الدكتور سهيل بن سالم
باجمال ،ووكيلة العمادة للجودة والتطوير الدكتورة هنادي بنت
محمد بحيري .كما دشن معاليه مبادرة جامعة أم القرى 3000
التي تهدف إلى تشجيع الباحثين بدعوة الزمالء للتسجيل في
محركات البحث اإللكترونية ،وهي مبادرة تستمر ملدة ثالثة أشهر
تتضمن دعوة عضو هيئة التدريس لثالثة أعضاء هيئة تدريس
آخرين من جامعة أم القرى للتسجيل في ثالثة محركات عاملية
لقواعد معلومات الباحثين ،والتأكد من القيام بذلك ليقوم كال
منهم بدعوة ثالثة آخرين .يأتي الهدف من املبادرة أن تصل جامعة
أم القرى بعد ثالثة أشهر إلى  3000عضو هيئة تدريس مسجلين
في ثالث محركات بحثية .وقد ساهم في صياغة املبادرة ومتابعة
ً
املحركات اإللكترونية مشكورا وكيل العمادة لشؤون املجموعات
واملراكز البحثية الدكتور سهيل بن سالم باجمال .سائلين هللا
العلى القدير التوفيق والسداد لكل من ساهم في تطوير األنشطة
البحثية في جامعة أم القرى ،وساعد على تفعيل الحراك البحثي
لتصبح جامعتنا في رقي وازدهار دائم.

لالطالع على السلسلة اإلرشادية
www.slideshare.net/DSR_UQU/researchsites
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معالي مدير جامعة أم القرى يبارك نشر كتاب
(مكة املكرمة دراسة تاريخية حضارية)

على حكمها بلغت الذروة وشأوا تاريخيا غير مسبوق في توفير
الخدمات الراقية ألهل مكة وقاصديها من الحجاج واملعتمرين في
عهدنا السعودي امليمون .ويتناول هذا الكتاب املرحلة األخيرة من
ً
الحكم العثماني  ،كما شهدت تلك املرحلة كثيرا من األحداث

بارك معالي مدير جامعة أم القرى رئيس الهيئة االستشارية لكرس ي

العاملية املهمة التي لم تكن مكة املكرمة بمعزل عنها  ،ومنها قيام

امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة الدكتور

الثورة العربية التي انتهت على أثرها السلطة العثمانية في الحجاز،

بكري بن معتوق عساس كتاب( :مكة املكرمة خالل الفترة -1277

وقد تطرق الكتاب إلى سياسة األشراف في إدارة دفة الحكم في مكة

1334هـ دراسة تاريخية حضارية) للدكتورة أريج بنت مسحل

وعالقتهم بالقبائل الحجازية ،والتنافس بين أمراء مكة والوالة

القثامي  ،من منشورات الكراس ي العلمية .

العثمانيين على السلطة ،ثم ينتقل للحديث عن سياسة

وبهذه املناسبة ثمن معالي مدير جامعة أم القرى رئيس الهيئة

العثمانيين في حكم مكة املكرمة وأثرها في األوضاع ،ويفصل في أثر

االستشارية للكرس ي تميز الكرس ي دور الكرس ي في خدمة الفكر

حكم السلطان عبدالحميد الثاني على مجريات األحداث ،ثم

التاريخي ووفرة إنتاجه البحثي وإسهامه في الفعاليات الثقافية

سياسة االتحاديين الجديدة في حكم مكة املكرمة .كما يتناول

بالجامعة وخارجها ،مشيدا بدور املشرف على الكرس ي الدكتور

الكتاب تنوع النسيج االجتماعي لسكان مكة املكرمة وأثره في

عبدهللا بن حسين الشريف والباحثين ،ودور الباحثة السعودية

عاداتهم وتقاليدهم ،ودور نشأة الصحافة في نشر الوعي في

في النهضة الحضارية التي يشهدها الوطن السعودي العزيز .مؤكدا

املكي ،وأثر األربطة في الحراك العلمي والثقافي في هذه
املجتمع ِّ
ً
املدة ،كما يتطرق الكتاب أيضا إلى األوضاع االقتصادية وأهم

خدمة لتاريخ مكة املكرمة ،وتعبيرا عن اهتمام خادم الحرمين

املنشآت واإلصالحات املعمارية في مكة املكرمة في تلك املرحلة

الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه هللا – بالتاريخ

الزمنية ،وقد ِّأيدت الدراسة بوثائق وجداول بيانية وخرائط
توضيحية وصور فوتوغرافية .وألهمية موضوع هذا الكتاب

ودشنه أيده هللا وحمل أسمه الكريم ،وذلك في سياق رعايته

والحقبة التاريخية التي يتناولها رأى كرس ي امللك سلمان بن
ً
عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة طباعته ونشره؛ تحقيقا

تاريخ بالد الحرمين الشريفين .ومن ناحية أخرى أشاد مدير جامعة

ألهدافه السامية التي أنش ئ من أجلها ،النابعة من اهتمام خادم

أم القرى بالنيابة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي بعد اطالعه

الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز – أيده هللا –

على الكتاب بكرس ي امللك سلمان بن عبد العزيز وتميزه بين

واملؤرخين ودعمه للمؤسسات التاريخية والعلمية
بالتاريخ
ِّ
والثقافية.

اللقاءات العلمية واألنشطة الثقافية من ندوات ودورات
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في ذات السياق أهمية الدور الذي أنش ئ من أجله هذا الكرس ي

واملؤرخين والحركة العلمية ،وهو الكرس ي الذي أنش ئ بموافقته
للحرمين الشريفين وجهوده الجلي في خدمتهما والعمل على توثيق

الكراس ي العلمية بغزارة وجودة إنتاجه البحثي ومشاركاته في
ومحاضرات وغيرها ،شاكرا لخادم الحرمين الشريفين رعايته

معالي مدير جامعة أم القرى يبارك نشر كتاب
(الطوافة واملطوفون)

حسين الشريف أهمية الكتاب ومحتواه العلمي  ،قائال :إن هللا

بحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

تبارك وتعالى اختص مكة املكرمة بخصائص لم يجعلها لغيرها من
ً
البالد ،وأعلى شأنها على ما سواها من بقاع األرض ،وجعلها منطلقا
لدين اإلسالم الذي ارتضاه لعباده ُ
ليعبر نوره من بين جبالها

رئيس اللجنة اإلشرافية للكراس ي العلمية الدكتور ثامر بن

للنهضة العلمية التي يشهدها وطننا السعودي العزيز .وفي ذات
السياق استعرض املشرف على الكرس ي الدكتور عبد هللا بن

حمدان الحربي وسعادة عميد عمادة البحث العلمي نائب رئيس
اللجنة اإلشرافية للكراس ي العلمية الدكتور فيصل بن أحمد
العالف وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي العلمية

وشعابها ووديانها ويمتد إشعاعه إلى مشارق األرض ومغاربها،
ً
وشهدت أفياؤها الطاهرة وبقاعها املقدسة أحداثا تاريخية،

الدكتور عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني وسعادة املشرف على

ومظاهر حضارية ،وخدمات جلى من دول اإلسالم التي تعاقبت

كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة
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الدكتور عبدهللا بن حسين الشريف  ،بارك معالي مدير جامعة أم

بموضوعاتها املتنوعة إلى مضامين محاور الندوة في جملتها

القرى رئيس الهيئة االستشارية لكرس ي امللك سلمان بن

فتناولت مفهوم الطوافة ونشأتها التاريخية وتطورها عبر العصور

عبدالعزيز لدراسات تاريخ مكة املكرمة الدكتور بكري بن معتوق

وبخاصة في العهد السعودي الزاهر الذي شهد تنظيمها وتطويرها

عساس نشر كتاب ( :الطوافة واملطوفون ) الذي نشره الكرس ي

وتحويلها من الفردية إلى املؤسساتية وتهيئتها ودعمها لتوفير أرقى

مؤخرا ضمن سلسلة إصداراته البحثية التي بلغت به عشرين

الخدمات لحجاج بيت هللا الحرام واملطوفين ودورهم وكيفية

كتابا .ونوه معالي الدكتور بكري عساس بأهمية دور الكرس ي في

اختيارهم والشروي الواجب توفرها فيهم ومهماتهم وخدماتهم

خدمة تاريخ مكة والتاريخ الوطني  ،وأنه يعبر عن اهتمام خادم

وأسر الطوافة ومؤسساتها واهتمام حكومة اململكة العربية

الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه هللا –

السعودية بالطوافة واملطوفين وأخبارها في كتب الرحالة والوثائق

بالتاريخ واملؤرخين  ،وهو الكرس ي الذي حظي بموافقته أيده هللا

التاريخية املتعلقة بها وآثار الطوافة في املجتمع املكي اقتصاديا

على إنشائه  ،وتكرم بتدشين اتفاقية إنشائه بالشراكة بين جامعة

اجتماعيا وثقافيا .وتطرق املشرف على الكرس ي الدكتور عبد هللا

أم القرى ودارة امللك عبد العزيز وحمل اسمه الكريم ،اهتماما

الشريف إلنجازات الكرس ي البحثية واملتمثلة في ندوة علمية كبرى

ودعما منه حفظه هللا بالدراسات العلمية والتاريخية ملكة

عن الطوافة واملطوفين ومحاضرة علمية للمؤرخ الهولندي أرنولد

املكرمة ،وذلك في سياق رعايته حفظه هللا للحرمين الشريفين

فروليك حول كتابات سنوك عن مكة املكرمة ودورة تدريبية عن

وجهوده الجلي في خدمتها وتوفير أرقى الخدمات لقاصديها من

تخريج املرويات التاريخية ورحلة علمية إلى معالم مكة التاريخية

الحجاج واملعتمرين و العاكفين والركع السجود .من جانبه ثمن

ومعرض دائم للصور التاريخية ملكة املكرمة واملشاركة في عدد من

مدير جامعة أم القرى بالنيابة الدكتور ثامر بن حمدان الحربي

اللقاءات الثقافية ،وأن الكرس ي عكف على نحو ( )70بحثا علميا

بعد اطالعه على كتاب الطوافة واملطوفين النتاج البحثي لكرس ي

محكما نشر منها (  )20كتابا و( )35بحثا في ( )48000مجلدا

امللك سلمان بن عبد العزيز واتسامه بالجودة والشمول ملختلف

وكتيبا ،وبقية الدراسات تمثل املرحلة املستقبلية وفي طريقها

العصور وتوثيق الجوانب التاريخية والحضارية في العهد

للنشر.

السعودي املجيد الذي حظيت فيه مكة واملشاعر املقدسة و
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الخدمات املقدمة ألهلها وقاصديها باهتمام ورعاية حكومتنا
الرشيدة ،وإسهامه في الفعاليات الثقافية وعى رأسها ندوة
الطوافة واملطوفين الكبرى التي نظمها الكرس ي ،مشيدا بدور
عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة العمادة للكراس ي العلمية

ً
كلية التمريض تستضيف فريقا من
عمادة البحث العلمي لتدريب املنسوبات
على التسجيل في محركات البحث العلمية

ودور سعادة املشرف على الكرس ي والباحثين الذين قاموا

تلقت عمادة البحث العلمي دعوة من كلية التمريض بجامعة أم

بالدراسات التاريخية التوثيقية واألكاديمية التي تبناها الكرس ي

القرى لتنظيم ورشة عمل خاصة بعضوات هيئة التدريس في كلية

ونشرها  ،مؤكدا أن نتاج الكرس ي ثمرة لرعاية خادم الحرمين

التمريض في فرع الجامعة بالعابدية استفادت منها ما يقارب

الشريفين للعلم والثقافة .من ناحية أخرى استعرض املشرف على

العشرين عضوة على مدار ثالث ساعات وذلك يوم الخميس
ً
املوافق  1437/12/18هـ ـ من الساعة التاسعة صباحا حتى
ً
الثانية عشر ظهرا حيث تمكنت فيها املنسوبات في وقت قياس ي من

الطوافة واملطوفين التي عقدها كرس ي امللك سلمان بن عبد

التسجيل في  6من أهم محركات البحث العاملية مع إدخال

العزيز في جامعة أم القرى بالشراكة مع إمارة مكة املكرمة ووزارة

إنتاجهن العلمي الثري .وقد أثنت سعادة الدكتورة هنادي بحيري

الحج خالل الفترة 1435 /2 / 23-22هـ وعددها ( )35بحثا في

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي

ثالثة مجلدات ويعد هذا الكتاب األول في بابه حيث دون تاريخ

وسعادة الدكتورة تهاني السبيت املشرفة على تنظيم ورشة العمل

الطوافة عبر العصور منذ نشأتها حتى عهدنا السعودي الزاهر

على حرص منسوبات كلية التمريض على التسجيل في املحركات

وفق التوثيق البحثي املنهجي األكاديمي  ،وقد تطرقت البحوث

البحثية وإثراء ورشة العمل بأسئلة ونقاشات هادفة.

الكرس ي الدكتور عبدهللا بن حسين الشريف أهمية الكتاب
ومحتواه العلمي  ،مبينا :أن الكتاب يحتوي على بحوث ندوة
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عدد الحاضرات من الكليات لدورة التسجيل في محركات البحث
االلكترونية
2 1 2

 1438 / 1 / 1هـ

برنامج تقنيات كتابة األبحاث

3
4

25
7

5

8
16

6
9
كلية التربية

كلية التمريض

كلية اللغة العربية وآدابها

كلية الطب

كلية الشريعة والدراسات االسالمية

كلية العلوم االجتماعية

كلية الدعوة وأصول الدين

كلية العلوم التطبيقية

الكلية الجامعية بالليث

معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

الكلية الجامعية بأضم

كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية

 1438 / 1 / 1هـ

برنامج تطوير مهارات الباحثات الجدد

 1438 / 1 / 1هـ

مبادرة إشادة
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البحث العلمي
د .هالة سعيد العمودي
عميدة الدراسات الجامعية للطالبات

الحمد هلل الذي علم بالقلم ،علم اإلنسـ ـ ـ ــان ما لم يعلم،
والص ـ ـ ــالة والس ـ ـ ــالم على نبينا محمد وعلى آله وصـ ـ ـ ــحبه
وسلم ..وبعد:
فــالبحــث العلمي هو األس ـ ـ ـ ــاس الــذي يقوم عليــه التقــدم
املعرفي ،والتطور الحض ـ ـ ـ ـ ـ ــاري ،وهو أحـ ــد أركـ ــان الفكر
اإلنســاني الذي يجسـد حضــارة األمم وتطور املجتمعات،
فهو يعـ ــد القوة الـ ــدافعـ ــة للتق ـ ــدم ،ونقطـ ــة البـ ــدايـ ــة
واع وقادر على مواجهة
الصحيحة إلقامة مجتمع مثقف ٍ
تحديات التطور العلمي.
ل ـ ــذا فـق ـ ــد أول ـ ــت وزارة الـتـعـلـيـم بـقـي ـ ــادة مـن حـكـومـتن ـ ــا
الرش ـ ـ ــيدة ممثلة في الجامعات السـ ـ ــعودية جل اهتمامها
ب ـ ــالبحـ ــث العلمي ،لتنميـ ــة الفكر ،والثق ـ ــافـ ــة ،والبيئـ ــة
املجتمعيـ ــة ،وانطال ًق ـ ـا من أه ـ ــداف ج ـ ــامع ـ ــة أم القرى
واسـ ـ ـ ــتراتيجي ــاتهــا التي انتهجته ــا في مسـ ـ ـ ــيرته ــا األكــاديميــة
بترسـ ـ ـ ــيخ قواع ــد البح ــث العلمي ،ك ــان ــت عم ــادة البح ــث

في الحراك العلمي والبحثي ،والــذي شـ ـ ـ ـ ـكـل ً
أثرا فعـاال في
تش ـ ـ ــجيع منسـ ـ ـ ــوبي الجامعة على اقتحام مجاله ،وتنوع
اإلنتــاج البحثي والفكري ،وذلــك إسـ ـ ـ ـ ـهــا ًم ـا منهــا في تعزيز
الق ـ ــدرات املعـرفي ـ ــة ،واس ـ ـ ـ ـ ـتـنـه ـ ــاض الهـمـم والكـف ـ ــاءات
املعرفيـ ــة ،وإش ـ ـ ـ ـعـ ــال جـ ــذوة التن ـ ــافس الش ـ ـ ـ ـريف بين
منسـ ـ ـ ــوبيهـ ــا ،آملين أن تثمر هـ ــذه الجهود القـ ــديرة عن
بصمة متميزة في البحث العلمي تقود خطاه نحو تحقيق
مكــانــة رائــدة لجــامعتنــا بين مصـ ـ ـ ـ ــاف الجــامعــات العربيـة
والعاملية.

ما يجب ذكره عند كتابة ورقة علمية
د .رجاء طاهر معتوق
وكيلة كلية العلوم التطبيقية
وكيلة عمادة الدراسات الجامعية للطالبات بالعزيزية

إن الورقة العلمية هي تقرير مكتوب يصف نتائج بحث،
وتتمث ـ ــل في أن ك ـ ــل ورق ـ ــة تنطوي على األجزاء الت ـ ــاليـ ــة:
ال ـع ـن ــوان ،وامل ـل ـخ ــص ،وامل ـق ـ ــدمـ ــة ،وامل ــواد ،وامل ـن ـه ـ ــاج،
والنتائج ،واملناقشة.

العلمي أح ـ ــد الرك ـ ــائز ال ـ ــداعم ـ ــة التي تنطلق من رؤي ـ ــا

ومعظم دور النش ـ ـ ـ ــر لديها قواعد حول ص ـ ـ ـ ــيغة األوراق

مسـ ـ ـ ــتقبلي ــة تنتهجه ــا ،وهي أن تكون ج ــامع ــة أم القرى
ً
ً
ً
مرجعا ً
ومحركا أســاسـ ًـيا في إدارة
بحثيا موثوقا في العلوم،
ِّ
اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ــاد املعرفـ ــة ،وريـ ــادتـ ــه في دعم القرار العلمي في

املنش ـ ـ ـ ــورة فيه ــا ل ــذل ــك يج ــب أن تكون على اس ـ ـ ـ ــتع ــداد
مجلـة بعينهـا وهنـاك نقـاي مهمـة يجـب أن تتـذكرها ،وهي

اململكة.

تجن ـب املص ـ ـ ـ ــطلحــات غير املفهومــة واملختصـ ـ ـ ـ ـرات قــدر

ً
وقد كان لعمادة البحث العلمي نشــاطا فاعال في النهضــة
البحثية ،من خالل رس ـ ـ ـ ــالتها التي تس ـ ـ ـ ــعى إلى توفير بيئة

بحثيـة متكـاملـة ،وتحفز على إنتـاج البحوث الرصـ ـ ـ ــينة،
ً
إسهاما في زيادة اإلنتاج العلمي واملعرفي ،فأنشأت مراكز

لتعديل ورقتك بحيث تتوافق مع الصيغة املعتمدة لدى

اإلمكـان ،كمـا يجـب عنـد اختيـار العنوان أن يحتوي على
أقل عدد ممكن من الكلمات التي تصــف محتوى الورقة
بدقة .فالورقة التي ُيص ــاو عنوانها على نحو غير ص ــحيح

بحثية بلغ عددها تسعة مراكز في مختلف التخصصات

قد ال تص ـ ـ ـ ــل إلى جمهورها املس ـ ـ ـ ــتهدف ،لذلك عليك أن
تكون مح ــد ًدا .ف ــإذا ك ــان ــت ال ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة عن نوع معين من

اس بحثي ــة ،ع ــدا البرامج البحثيــة
العلمي ــة ،وثم ــاني ــة كر ٍ

األحيــاء أو عن مركــب كيميــائي بعينــه ،فــاذكر اس ـ ـ ـ ـمــه في

املتنوعة ك ـ ـ (دارس ،وباحث ،ومؤلف ،وناشر .).... ،وكان

العنوان .وإذا كانت الدراسة مقتصرة على منطقة معينة

لهــذه البرامج التي رعتهــا عمــادة البحــث العلمي دور كبير

أو على نظــام محــدد ،وكــانــت االس ـ ـ ـ ــتنتــاجــات التي تحتوي
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عليهــا محــدودة بــاملثــل ،فعليــك تحــديــد اسـ ـ ـ ــم املنطقــة أو

األبحــاث في الــدوريــات الــدوليــة املتخصـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــة و تحكيم

النظام في العنوان.

الكتب العلمية الصـ ـ ــادرة عن دور نشـ ـ ــر عاملية و تحكيم

ً
موجزا ويمكن الق ــار من
كم ــا يج ــب أن يكون امللخص

أوراق عمل املؤتمرات العاملية مما يجعل كليتنا تسـ ـ ـ ــبق

التعرف على املحتويــات األس ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـيــة للبحــث بس ـ ـ ـ ــرعــة
وبــدقــة ،وذلــك لتحــديــد مــدى توافقهــا مع اهتمــامــاتــه وفي
ُ
نه ــاي ــة الورق ــة ،علي ــك أن ت ـدرج ق ــائم ــة ب ــاملراجع املرتب ــة
أبجديا حس ـ ـ ــب ألقاب الباحثين ،أو بأرقام متس ـ ـ ــلس ـ ـ ــلة،
حسـ ـ ـ ــب املجلة املعنية .ويجب أن تحتوي قائمة املراجع
على جميع املراجع املش ـ ـ ـ ــار إليهــا في النص .اذكر مع كــل
مرجع بيانات الباحث ،وس ـ ـ ــنة النش ـ ـ ــر ،وعنوان الورقة،
واسـ ــم املجلة أو الكتاب ومكان النشـ ــر بالنسـ ــبة للكتب،
ورقم املجلد وأرقام الصفحات.

البحث العلمي بكلية تمريض أم القرى
د .شويكار شحاتة فراج
املشـ ـ ـ ــرفة علـ ـ ـ ــى وكالـ ـ ـ ــة كليـ ـ ـ ــة التمـ ـ ـ ــريض للدراسـ ـ ـ ــات العليـ ـ ـ ــا
والبحث العلمي

مثيالتهــا من كليــات التمريض في املنطقــة العربيــة و كــان
ذلــك من أحــد العنــاصـ ـ ـ ــر الهــامــة في تقييم جودة و أداء
فريق العمل األكاديمي بها.
وجدير بالذكر أن كليتنا دائما ما تس ـ ــعى للمحافظة على
هــذا التميز البحثي حيــث أننــا بص ـ ـ ـ ــدد تطوير وتحــديــث
خطتن ـ ــا االسـ ـ ـ ـ ـتراتيجيـ ــة من أج ـ ــل موائم ـ ــة احتي ـ ــاجـ ــات
الخطط التنموية وتلبية احتياجات مجتمع مكة املكرمة
متمثال في عدة مســاقات بحثية تهتم بصــحة األســرة؛ األم
والطفــل وترعى كبــار الس ـ ـ ـ ــن وتتميز في الرعــايــة الحرجــة
عن ــد الطوار  .فبحوثن ــا الطبي ــة في قط ــاع التمريض هي
أحد املحاور التي عليها ترتقي خدمات الرعاية الص ـ ـ ـ ــحية
باملستشفيات واملراكز الصحية.
ومن ثم تهتم وك ــال ــة كلي ــة التمريض لل ــدراس ـ ـ ـ ـ ــات العلي ــا
والبحــث العلمي أيض ـ ـ ـ ـ ــا برعــايــة أبنــائهــا وبنــاتهــا املبتعثون

ً
انـطـالق ـ ــا مـن حـرص ج ـ ــامـع ـ ــة أم الـقـرى عـلـى الـتـمـيـز فـي

واملبتعثــات للــدراس ـ ـ ـ ـ ــة بــالخــارج ملتــابعــة تــدريبهم البحثي

مجــاالت البحوث العلميــة املختلفــة و من أولويــات كليــة

بج ــان ــب التعليم األك ــاديمي حتى تسـ ـ ـ ــتفي ــد اململك ــة من

التمريض في الجودة و التطوير تسـ ــتطيع كلية التمريض

خبراتهم البحثيــة في املسـ ـ ـ ــتقبــل القريــب .عالوة على ذلــك

بجامعة أم القرى و هي الزالت في مراحلها األولى أن تقف

فأن الكلية بص ـ ــدد خلق مجموعات بحثية متخصـ ـ ـص ـ ــة

جنب ـ ــا إلى جنـ ــب مع كلي ـ ــات التمريض العريقـ ــة داخـ ــل

وعقد شـ ـ ـ ـراكات بحثية متطورة مع ثالثة كليات من أجل

اململكة العربية السـ ـ ـ ــعودية؛ خاصـ ـ ـ ــة في مجال البحوث

نشأة جيل جديد من الباحثون في مجاالت التمريض.

الصـ ـ ـ ــحيــة حيــث تفخر الكليــة بمــا لــديهــا من أعض ـ ـ ـ ــاء و
عضـ ـ ــوات هيئة التدريس الذين تميزوا في نشـ ـ ــر البحوث
التمريضـ ـ ـ ـ ـيــة  /الص ـ ـ ـ ــحيــة بــالــدوريــات العــامليــة و حيــث
تحص ــل الكلية س ــنويا على مراكز متقدمة لجودة بحوث

ماهي صفات الباحثين الناجحين
أ.د .زكي شاكر صديقي
أستاذ الصحة العامة واملعلوماتية الصحية

الطالبات في برنامج البكالوريوس و حيث لدينا من يمثل

ه ــل يول ــد الع ــالم الب ــاح ــث املميز ومع ــه املوهب ــة أم ان ــه
يمكن أن ُيص ـ ــنعص وما هي صـ ـ ــفات الباحث الناجحص لقد

يمثلها أيضـ ـ ـ ــا في مركز البحوث الطبية بالجامعة  ...بل و

عرض ـ ـ ـ ــت ه ــذه التسـ ـ ـ ـ ــاؤالت على مجموع ــة من العلم ــاء

هنــاك من عض ـ ـ ـ ــوات هيئــة التــدريس من يقمن بتحكيم

الن ـ ــاجحين .لقـ ــد اجمع هؤالء العلم ـ ــاء على أن املوهب ـ ــة

الكليــة في تحرير املجلــة الطبيــة لجــامعــة أم القرى و من
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مكون ه ــام للب ــاح ــث املميز ،إال أن موهب ــة ب ــدون وجود
فرصـ ـ ـ ـ ــة لن تكون مجــديــة ،وكــذا الحــال أن وجــد كال من

ذلك الص ــبر والتفاني واالس ــتمتاع بالعمل ،وزد على ذلك
ً
ً
أن يكون الباحث دائما متفائال.

املوهبة والفرصة بدون العمل الدؤوب فال معنى لها ،أما

في النه ــاي ــة ،قرر م ــا تراه من الصـ ـ ـ ـ ـف ــات األهم للب ــاح ــث

بــالنسـ ـ ـ ـبــة لصـ ـ ـ ـفــات البــاحثين النــاجحين فقــد اختلفــت

الناجح...من جتهي فإني أراهما ص ــفتين :الش ــغف والعمل

اإلجابات ،وهنا نستعرضها:

الدؤوب!

يجيب بروفسـ ـ ــور الكيمياء الفيزيائية الشـ ـ ــهير مصـ ـ ــطفى
الســيد – معهد جورجيا للتقنية بالواليات املتحدة  -عن
هذا الس ـ ــؤال قائال :الباحثون الناجحون يمرون بمس ـ ــار
ن ـ ــاجح ،فيتعرفون علي ـ ــه ويعملون بشـ ـ ـ ـ ـك ـ ــل ج ـ ــاد في ـ ــه
ويس ـ ــتمتعون بهذا املس ـ ــار .بينما يرى البروفس ـ ــور ص ـ ــالح
الــدين قبــاج ،أس ـ ـ ـ ـتــاذ الريــاضـ ـ ـ ـيــات بجــامعــة امللــك فهــد
للبترول واملعادن أن الص ـ ـ ـ ــفات هي :الفض ـ ـ ـ ــول ،والعمل
الجاد ،والش ـ ـ ــغف ،والقدرة على التحمل .أما الحائز على
جائزة فيلدز في الرياض ــيات البروفس ــور ايفيم زيلمانوف
(جامعة كاليفورنيا ،سـ ـ ـ ـ ــان دييجو) فيرى أن الص ـ ـ ـ ــفات

من األخطاء العلمية البحثية الشائعة
د .هيفاء عثمان فدا
أستاذ مشارك بقسم البالغة والنقد

مقدمة البحث هي أول ما يكتب في صفحات الرسالة،
وآخر ما يكتبه الباحث من رسالته؛ حيث تعتبر املقدمة
كاشفة البحث كله من أوله إلى آخره ،وتوضح للقار
سير البحث ومكوناته ومشكالته ونتائجه.
ويجب أن تكون املقدمة جامعة مانعة باملفهوم العلمي،
خالية من األخطاء العلمية .ومن أشهر األخطاء الشكلية
التي يقع فيها بعض الباحثين:

هي :االس ـ ـ ـ ــتقالليـ ــة ،القـ ــدرة على التركيز ،والقـ ــدرة على
ً
التفكير بعمق عن شـ ـ ـ ـ ـ يء معين و لفترة طويلــة جــدا من

 عدم كتابة شعار الجامعة والكلية.

جهت ــه ،يرى البروفس ـ ـ ـ ــور ج ــان هوجين ــدج ــك ،أس ـ ـ ـ ـت ــاذ

 عدم كتابة القسم العلمي الذي ينتمي
إليه الباحث.

الريــاضـ ـ ـ ـيــات بجــامعــة اوترخــت ،هولنــدا أن من يريــد أن
ً
ً
يكون بـاحثـا نـاجحـا ال بـد أن يتحلى بـالصـ ـ ـ ـ ــدق وان يكون
ً
ً
جــادا في عملــه البحثي ،راغبــا في التواصـ ـ ـ ـ ــل مع األخرين،
ً
باذال نتائج أبحاثه عن طيب نفس ملن يحتاجها حتى من

 .1جامعة أم القرى

غير العلماء ،وأال تؤثر الصـ ـ ــعوبات التي قد يواجهها على

 .2كلية اللغة العربية

حماسـ ـ ـ ــه للبحث العلمي .أما العالم الحس ـ ـ ـ ــن بن تفور،

 .3الدراسات العليا

أسـ ـ ـ ـتــاذ الفيزيــاء الطبيــة بكليــة الطــب بجــامعــة هــارفــارد

 .4قسم البالغة

 عدم كتابة عبارة الدراسات العليا.
والصواب أن يكتب هذا كله على هذا النحو:

فيرى أن الصـ ـ ـ ـ ـفــات هي :اإللهــام والحــدس النــاتجــان عن

وهذا كله على يمين الصفحة من األعلى.

املثــابرة والعمــل الجــاد .أمــا البروفيس ـ ـ ـ ــور عطــا الرحمن،

ومن األخطاء الشكلية التي يقع فيها بعضهم أن يكتب

العالم الباكس ــتاني الش ــهير في الكيمياء العض ــوية ،فيرى

كبير ،ثم
عنوان رسالته ،ثم يكتب اسم املشرف ٍ
بخط ٍ

أن الصـ ـ ـ ـ ـف ــات هي :التطلع والق ــدرة على اس ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ـ ــاف
ً
املجهول بدال من الوقوف فقط عند ظاهرة أنا أيض ـ ـ ـ ــا

صغير؛ عالمة على التواضع.
بخط
يكتب اسم الباحث ٍ
ٍ
والصواب أن تكون الخطوي في الصفحة األولى

أقوم ب ــأجراء البحوث دون اعتب ــار لإلب ــداع ،أض ـ ـ ـ ــف إلى

متساوية ،وأن يثبت الباحث اسمه بعد عنوان بحثه
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مباشرة ،ثم يكتب اسم املشرف .كما ُيغفل بعضهم

العلمية يقدر باملئات وفي مجاالت مختلفة و خالل فترة

كتابة السنة ،ويجب على الباحث أن يكتب السنة

زمنية وجيزة من عمر دار النشر تفوق قدرة أي دار نشر

بالهجري وما يقابلها بامليالدي.

عريقة ،والغالبية العظمى من تلك الدوريات الوهمية ال

ومن األخطاء التي يقع فيها بعضهم كتابة آية قرآنية

يتم فهرستها في قواعد البيانات العاملية املشهورة ،

بعيدة الصلة عن املناسبة العلمية .ومن النوادر ما كتبه
ً
بعضهم من قوله تعالى (:إن كيد الشيطان كان ضعيفا)،

وتقوم بتشكيل هيئات تحرير من األكاديميين دون إذن
منهم أو بأسماء أكاديمية وهمية أو ممن ليس لديهم

ومازحه أحد املناقشين بأنه يمكن تأويل الشيطان

الخبرة األكاديمية التي تؤهلهم إلنتاج منشورات علمية

باملشرف على الرسالة .ومنهم من كتب قوله تعالى (:

جيدة  ،وبعضهم يتعمد ابتكار أسماء جاذبة لدورياتهم

وكذلك مكنا ليوسف في األرض) وكان اسم مشرفه

باالستيالء على أسماء املجالت الراسخة ذات الشعبية،

أ.د .يوسف فمازحه أحد املناقشين حول ذلك .وغير ذلك

مع إضافة كلمات عليها مثل الدولية ( )Internationalأو

من اآليات التي ال يتحملها سياق املوقف ،ويجب على

العاملية ( )Globalأو األمريكية ( )Americanأو األوربية

الباحث أن يختار آية لها عالقة بهذا املقام.

( ، )Europeanوترسل للباحثين املوافقة السريعة على

ومن األخطاء التي يقع فيها بعض الباحثين أن يقوم
ً
بإهداء الرسالة إلى أحد األشخاص ،وغالبا ما يكون
ً
اإلهداء ألحد الوالدين أو لكليهما معا ،والصواب عدم
ً
إهداء العمل قبل إجازته؛ ألنه من الوارد علميا أال يجاز،
ُ
فإذا أجيز وطبعه الباحث ففي هذه الحالة يهديه إلى من

نشر أبحاثهم دون تحكيم وإن حكمت فسيكون في وقت

Research Publishing, International Scholars

يشاء.

Journals, BioInfo Publications and Academic

قصير جدا دون مراعاة لجودة النشر ومن امثله دور
النشر الوهمية:
Academic and Scientific Publishing, Scientific

ومن األخطاء كذلك شكر بعض األشخاص الذين ال

Journals.

عالقة لهم بالرسالة ،والحاصل في كلمة الشكر أن تكون

وبالرغم من تكاتف الجامعات واملراكز البحثية في كل

مقتصرة على املشرف واملناقشين؛ ألنهم هم أساس هذا

بلدان العالم لرفض النشر الوهمي وعدم اعتماده في

العمل وعموده؛ فاملشرف هو من رافق الطالب في بحثه

لجان ترقياتها إال أن الباحثين العرب هم األكثر وقوعا في

طوال فترة اإلشراف ،وال شك من إفادة الطالب منه.

براثن النشر الوهمي  ،وبالنظر للمجالت األملانية

وكذلك املناقشان اللذان قاما بتقييم الرسالة العلمية.

والروسية والصينية والتي تنشر أبحاثها باللغة اإلنجليزية

وللمقال صلة

خالل دور نشر  Springerأو  Elsevierتقوم بترجمة
أبحاثها بلغتها الرسمية فلماذا ال نقوم نحن العرب بفتح

النشر الوهمي والعلماء العرب
د .محمد عبدالصبور سليم
أستاذ مشارك بقسم الرياضات

مركز لغة إنجليزية بكل جامعة مهمته ترجمة البحوث
العربية إلى اإلنجليزية مما يسهم في تقدم الجامعة
العربية في التصنيف العاملي للجامعات حيث أن األبحاث

تقوم دور النشر الوهمية باستغالل تفويض الوصول

املنشورة باللغة اإلنجليزية فقط تعد معيار ضمن معايير

الحر ( )open accessلتصدر عدد هائل من الدوريات

تصنيف الجامعات عامليا هذا من ناحية  ،ومن ناحية
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أخرى يأتي على رأس املشروعات العربية لتقييم النشاي

خالل عـامي  2014و  ، 2015ومبتكر معـامـل التـأثير هو

العلمي العربي مشروع معامل التأثير العربي وهو معامل

عالم اللغويات األمريكي يوجين جارفيلد مؤس ـ ـ ــس معهد

خاص باملجالت العربية املتخصصة في جميع مجاالت

امل ـ ـع ـ ـل ـ ــوم ـ ــات ال ـ ـع ـ ـل ـ ـم ـ ـيـ ــة ( (Institute for Scientific

املعرفة  ،ويقوم على إصدار تقرير سنوي عن معدل

Information (ISIع ــام  1960بوالي ــة بنسـ ـ ـ ــلف ــاني ــا ،وفي

استشهادات البحوث العربية وتصنيفها وتقديم البرنامج

بداية التسـ ـ ـ ــعينات تم ش ـ ـ ـ ـراء معهد املعلومات العلمية،

الذى يعمل بنفس طريقة  Scopusمما يسهم في تطور

بواسـ ـ ـ ـ ـط ــة تومس ـ ـ ـ ــون العلمي ــة ()Thomson Scientific

املجتمع العلمي العربي ووضعه على خريطة النشاي

وبعد اندماج ش ـ ـ ـ ــركتي تومس ـ ـ ـ ــون ورويترز عام  2008تم

العلمي العاملي.

اعتم ـ ــاد مسـ ـ ـ ــمى شـ ـ ـ ــبكـ ــة العلوم ()Web of Science

معامل التأثير
د .محمد عبدالصبور سليم
أستاذ مشارك بقسم الرياضيات

مما ال ش ـ ــك فيه أن هناك العديد من الص ـ ــعوبات كانت
تواجـ ــه البـ ــاحثين في مجـ ــال العلوم الختيـ ــار املجلـ ــة او
الدورية العلمية املناس ـ ـ ــبة لنش ـ ـ ــر نتائج بحوثهم العلمية
فيهــا ،وهنــا ظهرت الحــاجــة إلى وسـ ـ ـ ــيلــة علميــة مرجعيــة
لتقييم املجالت وال ــدوري ــات العلمي ــة ،ومن ثم نشـ ـ ـ ـ ــأت
فكرة معامل التأثير )) (Impact Factor (IFوهو مقياس
أله ـم ـيـ ــة امل ـجــالت ال ـع ـل ـم ـيـ ــة امل ـح ـك ـمـ ــة ضـ ـ ـ ـ ـمــن م ـجـ ــال
تخص ـص ــها البحثي ،وهو عبارة عن خارج قس ــمة مجموع
االسـ ــتشـ ــهادات على عدد املواد القابلة لالسـ ــتشـ ــهاد بها،

للنس ـ ـ ــخة اإللكترونية للفهرس ليضـ ـ ــم أكثر من 10000
مجلة علمية من بينها مجالت الوص ـ ـ ــول املفتوح ( Open
 )Access Journalsاملتاحة للجميع عبر اإلنترنت ،وتنشــر
تصـ ــنيفها للمجالت بحسـ ــب معامالت التأثير فيما يعرف
بتقارير اســتشــهاد املجالت ( Journal Citation Reports
) ، )(JCRوفي املقابل قامت مؤس ـس ــة الس ــفير ()Elsevier
عام  2004بعمل فهرسة سكوبس ( )Scopusوالتي تضم
أكثر من  15000مجلة كما قامت أيض ـ ـ ــا ش ـ ـ ــركة جوجل
بعم ـ ــل فهرس ـ ـ ـ ـ ــة من خالل موقعه ـ ــا جوج ـ ــل سـ ـ ـ ــكوالر
( )Google Scholarليوفر فهرسـ ـ ـ ـ ــة لك ــاف ــة املعلوم ــات
املتوافرة على اإلنترنـ ــت لكـ ــل منش ـ ـ ـ ــور وظهر بعـ ــد ذلـ ــك
العديد من قواعد البيانات األخرى املتعلقة بالفهرسة.

وبالرغم من االنتقادات التي وجهت إلى معامل التأثير إال
انه يعتبر أكثر معايير تقييم النشـ ــاي العلمي موضـ ــوعية
ً
وش ــهرة وانتش ـ ًـارا في التطبيق على مس ــتوى العالم ؛ األمر
الذي يتوافر له قواعد معلومات عاملية راسخة منذ أكثر

عقبات وحلول
د .عفاف عطية هللا املعبدي
أستاذ مشارك بقسم الدعوة

من نص ـ ـ ـ ــف قرن ،واألمر الــذي جعــل بعض الــدول مثــل

تواجه طالبة الدراسات العليا بعض العقبات التي قد

الص ــين والهند وكوريا تقوم بإنش ــاء كش ــاف االس ــتش ــهاد

تقف حائال دون إنجاز رسالتها؛ وتحتاج هنا إلى تبصير

املرجعي الخــاص بهــا .ولحس ـ ـ ـ ــاب معــامــل التــأثير ملجلــة في

بهذه العقبات وبيان لكيفية التعامل معها .ونظرا ملروري

عام  2016نقس ــم عدد اإلس ــتش ــهادات التي تلقتها جميع

بهذه املرحلة أحببت اإلشارة إلى ش يء من ذلك علني أفيد

األبحــاث املنش ـ ـ ـ ــورة في تلــك املجلــة خالل عــامي  2014و

واستفيد .علما أن بعض هذه الحلول كان مستفادا من

 2015على ع ــدد األبح ــاث التي نشـ ـ ـ ــرت في تل ــك املجل ــة

قبل أستاذات فاضالت.
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املش ب ب ب ب ب ب ب ب ببتلج األولب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعف التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع

املش ب ب ب ب ببتلج اليا ع ب ب ب ب ببج ع ـ ـ ـ ـ ــدم تحقي ـ ـ ـ ـ ــق الت ـ ـ ـ ـ ــوازن ب ـ ـ ـ ـ ــين

(املرشدة – املشرفة) النشغالها.

املص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر القديم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة واملراج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الحديثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.

ا حج

ا حج
 -1أن تحق ـ ـ ـ ـ ـ ــق الباحث ـ ـ ـ ـ ـ ــة الت ـ ـ ـ ـ ـ ــوازن ب ـ ـ ـ ـ ـ ــين املص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر

 -1البحـ ـ ــث عـ ـ ــن بـ ـ ــديل مـ ـ ــن األسـ ـ ــاتذة اآلخـ ـ ــرين مـ ـ ــن

القديم ـ ــة والحديث ـ ــة فـ ـ ــي التوثي ـ ــق منه ـ ــا فـ ـ ــال تغل ـ ــب

ذوي الخب ـ ــرة لالس ـ ــتفادة م ـ ــنهم حت ـ ــى ي ـ ــتم التواص ـ ــل

أح ـ ـ ـ ــدهما عل ـ ـ ـ ــى اآلخـ ـ ـ ــر إال إذا اس ـ ـ ـ ــتلزم موض ـ ـ ـ ــوع

مع املرشدة

البحث التركيز على إحداهما.

 -2وض ـ ـ ـ ـ ــرورة اختي ـ ـ ـ ـ ــار الوق ـ ـ ـ ـ ــت املناس ـ ـ ـ ـ ــب للح ـ ـ ـ ـ ــديث
معها
 -3والحضـ ـ ــور ف ـ ـ ــي املوعـ ـ ــد املح ـ ـ ــدد مـ ـ ــع املحاول ـ ـ ــة م ـ ـ ــن
االس ـ ـ ــتفادة م ـ ـ ــن وسـ ـ ـ ــائل التواص ـ ـ ـ ــل كالواتس ـ ـ ـ ــاب
لعرض الخطة.

 -2إذا وجـ ـ ـ ــدت املعلوم ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــن مص ـ ـ ـ ــادر قديم ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي
مصـ ـ ــدر معاصـ ـ ــر ،فينبغـ ـ ــي الرج ـ ـ ــوع إلـ ـ ــى املص ـ ـ ــدر
األصلي للمعلومة والتوثيق منها.
 -3أال يكـ ـ ــون تـ ـ ــرك الباحث ـ ـ ــة للمصـ ـ ــادر القديمـ ـ ــة ه ـ ـ ــو
ع ـ ــدم اسـ ـ ــتيعاب مفرداته ـ ــا ،بـ ـ ــل ال بـ ـ ــد أن تتجـ ـ ــاوز

املشتلج الث نيج ظن الباحث أن املواضيع البحثية قد

الباحثـ ـ ـ ــة هـ ـ ـ ــذه املعضـ ـ ـ ــلة بـ ـ ـ ــالرجوع للشـ ـ ـ ــروحات،

انتهت.

واالستفادة من ذوي الخبرة واالختصاص.

ا حج

املش ب ب ب ببتلج ا خ يب ب ب ب ببج ع ـ ـ ـ ــدم العث ـ ـ ـ ــور عل ـ ـ ـ ــى املص ـ ـ ـ ــدر

 -1مناقش ـ ــة أه ـ ــل العل ـ ــم والتخص ـ ــص م ـ ــن األسـ ـ ــاتذة

األص ـ ـ ــلي للمعلومـ ـ ــة؛ لكونـ ـ ــه مفق ـ ـ ــودا أو غيـ ـ ــر مطب ـ ـ ــوع.

الفضالء
 -2مالحظة الواقع والتأمل في مشكالته.
 -3النظ ـ ـ ـ ـ ـ ــر فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوين البحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوث السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابقة
وتوصياتها.
املشتلج الث لثج استعجال الباحثة في اختيار املوضوع.
ا حج
 -1أن يك ـ ـ ـ ــون ه ـ ـ ـ ــدف الباحث ـ ـ ـ ــة إف ـ ـ ـ ــادة األم ـ ـ ـ ــة وإثـ ـ ـ ـ ـراء
املكتب ـ ـ ـ ـ ـ ــة اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمية بإض ـ ـ ـ ـ ـ ــافة علمي ـ ـ ـ ـ ـ ــة تخ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
الباحثين.
ُ
 -2أن تلت ـ ـ ـ ـ ـ ــزم الباحث ـ ـ ـ ـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـ ـ ــأطر اختي ـ ـ ـ ـ ـ ــار املوض ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
(الزمانية-املكانية)
ً
ً
 -3أن تخت ـ ـ ــار موض ـ ـ ــوعا قريب ـ ـ ــا م ـ ـ ــن مس ـ ـ ــارها العلم ـ ـ ــي

ا حج
 -1البحـ ـ ـ ــث عـ ـ ـ ــن كتـ ـ ـ ــب أخـ ـ ـ ــرى للمؤلـ ـ ـ ــف نقـ ـ ـ ــل فيـ ـ ـ ــه
نفس القول .إن لم تجد
 -2البحـ ـ ــث عـ ـ ــن كتـ ـ ــب تالمـ ـ ــذة املؤلـ ـ ــف مم ـ ـ ــن نقلـ ـ ــوا
أقواله.
املشتلج الي سج عدم إملام الباحثة بمصادر كل علم
ً
ً
مما يستغرق منها وقتا وجهدها في إنجاز مهمتها البحثية.
ا حج
 -1أن تبح ـ ـ ـ ــث الباحث ـ ـ ـ ــة عـ ـ ـ ـ ــن مصـ ـ ـ ـ ــادر ك ـ ـ ـ ــل عل ـ ـ ـ ــم
وتحـ ـ ـ ـ ــاول تسـ ـ ـ ـ ــجيلها وتوثيقه ـ ـ ـ ـ ــا ليسـ ـ ـ ـ ــهل الرج ـ ـ ـ ـ ــوع
إليها.
 -2سؤال أهل العلم والتخصص.

ويخدم تخصصها.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العاملين.
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