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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخدمات التي تقدمها عمادة البحث العلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11439/1440إنجازات عمادة البحث العلمي للعام الدراسي : القسم الثاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض شامل إلنجازات عمادة البحث العلمي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: اوالا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرض تفصيلي ألبرز إنجازات عمادة البحث العلمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثانيا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجازات وكالة العمادة للمراكز والمجموعات البحثية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ثالثاا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجازات وكالة العمادة للتطوع البحثي وبحوث التطوع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رابعا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجازات وكالة العمادة للمنح والمشاريع البحثية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خامسا  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنجازات وكالة العمادة للكراسي البحثية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: سادسا  
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13

.عبدالرحمن بن غالب األهدل . د
.هنادي بنت محمد بحيــــــــري . د
.أماني بنت محمد الدوســــري. د

.أماني بنت محمد الدوسري . د
.أمجاد بنت سيد حنيف سيد محي الدين. أ

.جميلة عبدالعزيز خياط. د

.أفنان بنت محمد تلمســــاني . د.أ

.أماني بنت محمد الدوســــري . د

االء بنت محمد القحطــــــــــاني . د

.سمية بنت عزت شـــــــــــــرف . د

.مريم بنت حميد القحطـــــــــاني . د

. معتوقة بنت محمد أبو النجا . د

.هنادي بنت محمد بحيـــــــــــري. د

.إسراء بنت عبدالله المحمادي . أ

.إيناس بنت فؤاد الصبــــــــــــــــــان . أ

.أحالم بنت حسن الخـــــــــــــزاعي . أ

.أفنان بنت عبدالمعين الحـربي . أ

.أمجاد بنت سيـــــــــــــد حنـــــيــــــــف. أ

.آمنه بنت عبدالرحيم بوشنــاق . أ

.االء بنت خالـــــــــــــــــد خيـــــــــــــــــاط . أ

.غيداء بنت صـــــالــح ديـــــــــــــــــري . أ

.لطفية بنت محمد هوسـاوي . أ

.لينا بنت عبدالعزيز المنيــــــــع . أ

.عبدالرحمن بن غالب األهدل . د

.أحمد بن محمـــــد عشــ ـــي . د.أ

.باسم بن يوســــــف الكاظمي . د

.عبداإلله بن أحمــــــد الغامــدي .د

.عبدالله بن عمـــر الـــــــــــــبــاز .د

.عبدالله بن محمد آل تميـــــــم . د

.عبدالله بن مصطفى الشنقيطي .د

.عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني . د

.علي بن عبده صيقـــــــــــــــــل . د

.محمد بن عبدالله الصــــــــواط . د



لعـــام فيســـر عمـــادة البحـــث العلمـــي بجامعـــة أم القـــرم أن ترـــع بـــين أيـــديكم تقريرهـــا الســـنوي ل

هـ ، والذي تسـتعرض فيـه أهـم األعمـال التـي قامـت بهـا العمـادة متمثلـة فـي1440-1439الدراسي 

مختلـف عـن وقد تم إخراج التقرير السنوي لهذا العـام بشـكل. وكاالتها والمراكز البحثية التابعة لها

ا القسـم األول  أمـ: األعوام السابقة سعيا  للتحسين والتطوير، حيث اشتمل علـى قسـمين رسيسـين 

عرــاء فهــو دليــل مــوجز لعمــادة البحــث العلمــي وخــدماتها التــي تقــدمها للبــاحثين والباحثــات مــن أ

عمـال هيئة التدريس و الطالب والجهات داخل الجامعة وخارجها، وجاء القسم الثاني توثيقا ألهم أ

ر مـرآة صـادقة ومنجزات العمادة مرتبة تاريخيا وفقا  لتاريخ انعقادها، ساسال الله  أن يكون هذا التقري

.يجعلها في موازين حسناتهمألعمال وجهود جميع منسوبي العمادة، وأن

:بعدوصحبه أجمعين، وآلهالحمد لله رب العالمين، والصالة السالم على سيدنا محمد وعلى 

:عميد عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرم

عبد الرحمن بن غالب األهدل/الدكتور 

:وختاما 

عريقة أسال الله العلي القدير أن يكلل جهود كل من يعمل بإخالص لخدمة وطنا الغالي وجامعتنا ال

.ويسعى لرقي البحث العلمي، وأن يكون التوفيق والسداد من نصيبه 
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: القسم األول
.نبذة عن عمادة البحث العلمي 
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تأسست عمـادة البحـث العلمـي 

بجـامعــــــــــــــــــــة أم القــــــــــــــــــــــــــرم فـي 

هـ  لتكـون جـزء  مــن 1435/ 18/3

منظـــومة العمـــادات الممثــلة  

ا لمجلـس الجـامعة، وترتبـط ارتباط

سات هيكليـا  بوكـالة الجامعة للدرا

.العليا والبحث العلمي

أن تكـون جـامعة أم القـرم مرجعـا  

بحثيا موثوقا فـي العلــوم، 

في ومحركــا  وشريكــا  أساسيـا  

إدارة وريادة اقتصاد ومجتمع 

المعرفـــة، وركيـــزة أســـاسية فــي

دعــم اتخــــاذ القـــرار العـلمـــي فـي

.المملكـة

ــــر بيئـــــة بحثيـــــة متكـــــامل ة تحفـــــز توفيـ

ــــــنة بمــــــا يزيـــــ ــــــوث الرصيـ ـد إنتــــــاج البحـ

النشــــر العلمــــي واإلنتـــــــاج المعرفـــــي

، ويعــــــــزز التـكـــا مل بـيـــــن كمـــا  وكيفــــــا 

ــــة التـخصصـــــــــــــــــات ويـقــــــــوي الشراكــ ــ

.مـع المجتــمع والصنــــاعة

االحترام  األصالة المبادئ اإلسالمية  الجودة والتميز

المسؤولية المشتركة النزاهة الشفافية االبتكار
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: وكاالت عمادة البحث العلمي 
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وكالة العمادة للمراكز 
والمجموعات البحثية

26

مهام وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون املجموعات 
:واملراكز البحثية
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منح املراكز البحثية
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وكالة العمادة للكراسي 
البحثية

:الرؤية

التدريسئةهيأعراءجهودلتتويجمتجددا  وداعما  أساسيا  محركا  بالجامعةالبحثيةالكراسيتكونأن
الستراتيجيةاالشراكةلتحقيقالتخصص مجالفيالبحوثونشرإنتاجفيإنجازيسجللهموالذينالمتميزين،

.ودوليا  وإقليميا  محليا  وريادتهاالجامعةمكانةمنوالرفعالمجتمع،مع

:الرسالة

العلميحثالبخاللمنغاياتهاوخدمةالوطنيةالتنميةودعمالوطنيةالرؤيةتحقيقفيالجامعةجهودتعزيز
ونقللمعرفةاإنتاجفياالستمرارمنلتمكينهمالمتميزينالباحثينجهودوتتويجوإنتاجها،المعرفةوتوليد

.المجتمعيةالشراكةمفهوميؤصلبماوتوظيفهاوتوطينهاالحديثةالتقنيات

:المجاالت

وتدعممع،المجتواحتياجاتالجامعةرسالةتخدمالتيوالمعرفةالعلوممجاالتجميع  البحثكراسيتغطي
.الممولةالجهاتمعالشراكةحاجاتوتلبيالمعرفة،علىالقاسمالوطنيواالقتصادالعلميالبحث

:األهداف
المعرفيءواإلثراوالتطويروالبحثي،العلميالتميزبخارطةمتميزةمكانةتبوءفيوالمملكةالجامعةدعم1.

.المتقدم
جامعةالكفاءاتبينالتعاونسبلودعمالمجتمع،ومؤسساتالجامعةبينالشراكةسبلوتنميةإيجاد2.

.المؤسسيالبحثلتشجيعالمجتمعمؤسساتومختلف
جهودتويجوتالجامعة،ترمهاالتيوالتجهيزاتوالمرافقالبشريةوالمواردالكفاءاتمنالمثلىاالستفادة3.

.ومؤسساتهالمجتمعخدمةفيجعلهمومتميزين،علماءواستقطابالمميزينالباحثين
العلميةورياتالدفيالعلميالنشرودعمالفكريةوالملكياتاالختراع،وبراءاتالمتميزةالعلميةالبحوثإنتاج4.

.المختلفةالتنميةبرامجلمساندةالمرموقةالعالميةوالسمعةالمستوياتذات

:التمويلمصادر
.معينبحثيلكرسيالنقديالتمويل1.
يالكراسلدعمأومعينلكرسيأخصصتسواءواستثماراتها واألوقافالوصاياأوالهباتأوالتبرعات2.

.بإطالق
مجالبرادعمصندوقمنأواألخرم،مواردهامنأوالجامعةميزانيةمنالبحثيةالكراسيلتمويليرصدما3.

.الجامعةوخارجداخلاألخرمالمواردأوواالبتكارات،والبحوثالتعليمية
.البحثيةالكراسيلدعمغيرهأوالتعليمصندوقمنيخصصما4.
الكرسيجاتمنتوبيعوالتدريبواالستشاراتكالدراسات)الكرسيوبرامجأنشطةعنالناشئالذاتيالتمويل5.

.(ومطبوعاته
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ثــي يتقــدم األســتاذ الجــامعي صــاحب الســجل اإلنجــازي فــي تخصــص الكرســي البح-1

لمعدة لذلك بمقترح إلى عمادة البحث العلمي عبر البوابة االلكترونية، مرفقا النماذج ا

.ومشروعين بحثيين مقترحين

ـــل عمــادة البحــث العلمــي ممثلــة فــي و-2 ب  كالـــة يــتم فحــص المقتــرح المقــدم مــن ق 

-ميـع البنـود واستيفاسه جاالنتحاالتالكراسي البحثية  للتأكد من سالمة المقترح من 

.-وللعمادة إرسال المقترح إلى محكمين في حال االحتياج إلى ذلك

تمــــت يعــــرض مقتــــرح الكرســــي البحثــــي علــــى اللجنــــة اإلشــــرافية عر ــــا  أوليــــا   فــــإن-3

للجنـة، يترـمن الموافقة عليه يطلب من مقدمه عر ا  تفصيليا  لمقترح الكرسي أمام ا

:التالي

ـــه للجامعـــة والمجتمـــع  وللجهـــة -أ ـــة ورســـالة وأهـــداف الكرســـي وأهميت رؤي

ج الراغبــــة فــــي تمويلــــه، وكــــذلك أهميتــــه لتخصصــــه الــــدقيق وفــــق النمــــاذ

.المعدة لذلك

حثي وصف شامل لطبيعة الكرسي، ومدته، ونوعه، ومسماه، والبرنامج الب-ب

.المقرر له

.المصدر أو المصادر المتوقعة لتمويل الكرسي-ج

ــــة الســــتيعاب نشــــاطات-د ــــة والمعملي ــــة والعلمي ــــة والفني اإلمكانــــات اإلداري

.الكرسي البحثي

.مشروعين بحثيين مقترحين على األقل-ه

ا اإليــرادات مشـروع الميزانيـة التقديريــة للكرسـي بشـكل مفصــل، مو ـحا  بهـ-و

.المجدولة والمصروفات التشغيلية والتجهيزات الالزمة المتوقعة

كرسـي في حال موافقة اللجنة اإلشرافية على العـرض التفصـيلي ووجـود ممـول لل-4

ومصادقة معالي مدير الجامعـة علـى محرـرها  يرفـع المو ـوع إلـى مجلـس الجامعـة

.مرمنا  خطاب الممول بالرغبة بالتمويل

ن فــي حالــة موافقــة اللجنــة اإلشــرافية وعــدم وجــود ممــول  يــتم حفــ  الطلــب لحــي-5

.توفر ممول لمقترح الكرسي

لــــب فـــي حالــــة كــــون الكرســــي تنافســــيا   يتقـــدم عرــــو هيئــــة التــــدريس بخطــــاب ط-6

ة البحــث الموافقــة علــى تقــديم عر ــه للجهــة الخارجيــة عبــر البوابــة االلكترونيــة لعمــاد

ة مــن العلمـي، وال يحــق لــه التقـدم بعر ــه للجهــات الخارجيــة إال بعـد الموافقــة الخطيــ

.عمادة البحث العلمي أو رسيس اللجنة اإلشرافية على الكراسي البحثية

ل يجــوز تأســيس أو إشــراف أو إدارة كراســي بحثيــة خــارج الجامعــة ســواء  أكانــت داخــ-7

المملكة أم خارجها مـع مراعـاة تحقيـق أهـداف الجامعـة والمملكـة، ومراعـاة الرـوابط 

.التي ترعها اللجنة اإلشرافية
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ث روح املنافسجة و تسعى الكراسي البحثية إلى تقديم الدعم املادي وتوفير البيئة البحثية املناسبة و املشججعة لبج
مكجن للكرسجي  التميز بين الباحثين يف مجال الكرسي عن طريق اإلعالن الستكتاب الباحثين يف مواضيع محددة، كما ي

ة  و القيام بمشاريع بحثية ممولة يف مجال تخصج  الكرسجي لصجالح ايئجات ومؤسسجات و جركات حكوميجة و اليج
.اإل راف ىلع تنفيذاا
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( 20/ 18)أنشئ كرسـي الملـك سـلمان بـن عبـدالعزيز آل سـعود لدراسـات تـاريخ مكـة المكرمـة اسـتنادا  للمـادة

لخامسـة على موافقة مجلس جامعـة أم القـرم فـي جلسـته االتعليم العالي والجامعات  بناء  من نظام مجلس

.وقواعده المقترحة( برنامج كراسي البحث)هـ، على 1431/ 06/ 26بتاريخالمنعقدة

ــن خــادم الحــرمين الشــريفين ــدالعزيز آل ســعودوقــد دش  ــر منطقــة الريــاض-الملــك ســلمان بــن عب آنــذا  أمي

دراسـات اتفاقيـة إنشـاء كرسـي الملـك سـلمان بـن عبـدالعزيز آل سـعود ل-ورسيس مجلس إدارة الملـك عبـدالعزيز

ــــدكتور ــــين جامعــــة أم القــــرم ويمثلهــــا معــــالي مــــدير الجامعــــة ال ــــاريخ مكــــة المكرمــــة ب ــــوق :ت ــــن معت بكــــري ب

ك فـي فهـد بـن عبداللـه السـماري وذلـ:ودارة الملـك عبـدالعزيز ويمثلهـا معـالي األمـين العـام الـدكتورعساس،

.وبدأ العمل في الكرسي منذ حينهبإمارة الرياض،هـ، بمكتبه1432/ 03/ 24يوم األحد الموافق 

،وتحقيقا  دراسة  المكرمةمكةتاريخخدمةفيالريادة عبرتاريخهابالمعرفةتعميقفيواإلسهامونشرا 
.العصور

.دراسة تاريخ مكة المكرمة وفق منهج تاريخي صحيح، وآليات بحثية أصيلة وحديثة

. خدمة تاريخ مكة المكرمة
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.إسعاد اإلنسان بهدي القرآن

.يكون هديا  يمتثلون به وواقعا  يعيشونهل تبيين المنهج القرآني للناس

.القرآنييإعداد دراسة علمية شاملة تعنى بالهد-1

. القرآني في تاريخ األمةي إبراز النماذج الحرارية للهد-2

. تعزيز العناية واالهتمام لدم أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية المنهج القرآني-3

.  تقديم نموذج عملي متكامل لتطبيقات الهدي القرآني في صورته الحرارية-4

لبحـــوث األكـــاديميين والبـــاحثين فـــي دعـــم مســـيرة الدولـــة فـــي العنايـــة بـــالقرآن الكـــريم مـــن خـــالل ادورتفعيـــل-5

.والدراسات المتخصصة

.ساتتعزيز دور الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته للعالمين من خالل إعداد ونشر األبحاث والدرا-6

ة عقـــد شـــراكات بحثيـــة واستشـــارية واجتماعيـــة مـــع القطاعـــات الحكوميـــة واألهليـــة والتطوعيـــة ذات العالقـــ-7

.بمو وع الكرسي

قويمهـا خـالل اإلشراف العلمي على تطبيق مخرجات الكرسي وعلى تنفيـذ نماذجـه التطبيقيـة فـي المجتمـع وت-8

.المدة الزمنية للكرسي

. إيجاد مرجعية علمية متخصصة في األبحاث والدراسات المتعلقة بهدايات القرآن الكريم-9

مها وفـــق األســـس العلميـــة التـــي يرســـ إعـــداد وتأهيـــل متخصصـــين فـــي نشـــر ثقافـــة العمـــل بـــالمنهج القرآنـــي-10

.الكرسي
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يل تحويلها كرسي علمي إلجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير المنتجات ألفكار الطلبة اإلبداعية في سب
.لشركات ناشئة

.مساندة رواد األعمال من طلبة جامعة أم القرم في تأسيس شركاتهم الناشئة لبناء مجتمع المعرفة

.بناء جيل من المبدعين الرياديين من أجل دعم اقتصاديات المعرفة

:المبنية على براءات اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية عبرStartupsمساعدة الطلبة في تأسيس شركاتهم الناشئة

(.مكاتب، تجهيزات)توفير الخدمات اللوجستية .1

.بداعية، تقنية، مهارية، إدارية، قانونيةإ: يواجهونهاتقديم االستشارات والحلول للمشاكل التي .2

Prototyping. تصميم النماذج األولية لمنتجاتهم المبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية.3

.التسويق لمنتجاتهم المبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية.4

.البحث عن الفرص االستثمارية لمنتجاتهم المبنية على اختراعاتهم وأفكارهم اإلبداعية.5

Mentoring & Coaching. التوجيه واإلرشاد قبل وأثناء وبعد تأسيس شركاتهم.6

  لنقل توفير قاعدة بيانات للخبراء وللشركات المتخصصة في المجاالت التي تحتاجها شركات الطلبة.7

.اختراعاتهم إلى منتجات تجارية تحديدا

ة يتم من تأسيس مجتمع واقعي وافترا ي لريادة األعمال المبنية على براءات االختراعات واألفكار اإلبداعي.8

:خالله

.راعإقامة دورات وورش عمل لبيان كيفية تأسيس أعمال ناجحة مبنية على األبداع المعرفي وبراءات اخت-1

راءات اختراع استرافة رواد األعمال الناجحين والمعروفين في تأسيس شركات مبنية على اإلبداع المعرفي وب-2

.محليا  ودوليا  

.المساهمة في نشر ثقافة االبداع وريادة األعمال في المملكة العربية السعودية-3

.إنتاج بحوث علمية رصينة في مجالي االبداع وريادة األعمال-4

.بناء مجتمع من الباحثين المتخصصين في مجالي اإلبداع وريادة االعمال-5
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صل كرسي علمي بإشراف جامعة أم القرم يعنى بعقد أبحاث علمية تسهم في تشخيص وعالج أمراض المفا
.والروماتيزم

عم الفني توفير الجو العلمي المناسب للقيام باألبحاث العلمية في مجال األمراض الروماتيزمية وتقديم الد
.والتقني للباحثين والعلماء والمشاركة في أبحاث علمية عالمية في األمراض الروماتيزمية

والمشاركة في إجراء األبحاث في مجال األمراض شرافجعل جامعة أم القرم صرح الريادة في القيام واإل
.الروماتيزمية في المملكة العربية السعودية

.القيام بأبحاث تعنى باألمراض الروماتيزمية، واإلشراف عليها، والمشاركة فيها.1

.تحسين مستوم الرعاية بمر ى األمراض الروماتيزمية في وطننا الغالي.2

.البدء في إنشاء قاعدة بيانات لمر ى األمراض الروماتيزمية، والمساعدة فيها.3

.ها، والمشاركة فيهاتصميم برامج تعليمية تدريبية لألطباء المشرفين على مر ى األمراض الروماتيزمية، وتطبيق.4
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من 20برعاية من معالي مدير جامعة أم القرم أطلقت عمادة البحث العلمي كرسي الهدايات القرآنية في يوم 
.هـ1439شهر رمران لعام  

.جمع منثور الهدايات مما كتبه العلماء السابقون -1

.استنباط هدايات جديدة وفق منهج علمي محّكم -2

.ربط هدايات القرآن بالواقع وعالج مشكالته -3

.إسعاد اإلنسان بهدم القرآن 

.نشر ثقافة الهدايات القرآنية -1

.تأهيل المختصين في مجال الهدايات القرآنية-2

.تفعيل األكاديميين والباحثين للعناية بهدايات القرآن-3
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:مهام وكالة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي

تقويم  مان جودة مستوم األداء في عمادة البحث العلمي بما يحقق مؤشرات الهيئة الوطنية لل
.  واالعتماد األكاديمي  للرفع من تصنيف جامعة أم القرم في التصنيفات العالمية
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وكالة العمادة لشؤون 
المعلومات

امعةالجمديرمعاليمنصادربقراروتكليفهاوالنشرللمعلوماتالعمادةوكالةإنشاءتم

 منوالمدرجةللعمادةالتابعةالوكاالتإحدموهي.هـ27/01/1436وتاريخ4360014026رقم

والنشرتالمعلومابتقنيةالخاصةاألعمالجميعبإدارةالوكالةوتقوم.لهاالتنظيميالهيكل

.الجامعةوخارجداخلاألخرمالجهاتمعذاتهالشأنفيوالتواصلالعمادةداخل

لعمادة،لالمستقبليةالخطة منإليهاالمسندةاألعمالبتنظيمالوكالةهذهقامتوقد

.المتابعةوالمباشراإلشرافعليهاليسهل للوكالةالتابعةالوحداتعلىاألعمالهذهوتقسيم

ميالتنظيالهيكل منمدرجةكوحداتالتاليةالوحداتإنشاءاعتماد-اللهبحمد-وتم

:العلميالبحثلعمادة

.الفنيوالدعمالنظموحدة•

.السنويةالتقاريروحدة•

.اإلحصاءوحدة•

.والنشرالرقمياإلعالموحدة•
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:نبذة
.تتولى الوكالة الشؤون اإلدارية والمالية في العمادة، وتطبيق اللواسح واألنظمة الداخلية والخارجية

:الرؤية
امعة من الوصول إلى أعلى درجات التميز والجودة في تقديم الخدمات اإلدارية والمالية إلى جميع منسوبي الج

جامعة محليا  أعراء هيئة التدريس، لتحقيق مكانة مرموقة تليق بالعمادة، والمشاركة بفعالية في رفعة شأن ال
.وإقليميا  

:الرسالة
ت على الوجه والتطوير مع الحفاظ على أعلى المستويات في تقديم الخدماالعمل المستمر في عمليات التحديث

.األكمل

:المهام
:اإلشراف إداريا  وفنيا  على الوحدات اإلدارية التالية1.
(.الوارد، الصادر، واألرشيف)وحدة االتصاالت اإلدارية •
(.اإلجازات، الدورات، الترقيات، والتقييم)شؤون الموظفين •
.(الحسابات البنكية بما تشمله من االرتباط والتدقيق، العهد، المنح الداخلية)الوحدة المحاسبية •
.المشتريات والمناقصات•
.الجواسز العلمية•

.وتقوم الوكالة بالتنسيق بين أعمال هذه الوحدات بما يرمن حسن أداسها
.اإلشراف على تنفيذ برامج العمل إداريا  وماليا  وفق خطة العمادة السنوية2.
.المشاركة في بإعداد مشروع الميزانية السنوية للعمادة، والمشاركة بمجلس العمادة3.
.عاميمالرد على الخطابات الموجهة للوكالة ومتابعة تصديرها من العمادة، كما تشرف على تنفيذ كافة الت4.
.متابعة سير العمل ومستوم األداء لموظفات العمادة، وتقترح الخطط التطويرية لألداء5.
.تطبيق وتنفيذ لواسح وأنظمة الشؤون اإلدارية والمالية6.
يفاءواستتجهيزاتهاواستكمالفيها،السالمةوإعداداتالتدريبيةوالقاعاتالمبنىجاهزيةعلىاإلشراف7.

.العالقةذاتالجهاتمعاحتياجاتها
.اإلشراف على الشؤون المالية والعهد المخصصة للعمادة وفق اللواسح واألنظمة8.
.إعداد تقويم األداء الوظيفي لموظفي الوكالة9.
ا بسهولة اإلشراف على تنظيم المعامالت والمعلومات الخاصة بالوكالة وحفظها بشكل يساعد على استخراجه.01

.ويسر
.مهام أخرم متنوعة تكلف بها في مجال عملها.11
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ة واالســتالل حرصــا  مــن عمــادة البحــث العلمــي علــى توعيــة البــاحثين والباحثــات بخصــوص مفهــوم الملكيــة الفكريــ

ه الخدمـة وتـوفر العمـادة هـذ. وتو يح الطرق المتاحة لتجنبه  قامت العمادة بتقديم خدمة الكشف عـن االسـتالل

مـع المشـرف للباحثين والباحثات مـن أعرـاء وعرـوات هيئـة التـدريس الـراغبين بفحـص أبحـاثهم عـن طريـق التواصـل

وهـذه الخدمــة .  مـةوالمشـرفة علـى المـنح الداخليــة عبـر البريـد اإللكترونــي أو هاتفيـا  للتنسـيق بخصـوص تــوفير الخد

وفحـص البحـث وتزويـد الباحـث والباحثـة بنسـب االسـتاللiThenticateتهيئ التعامل مع برنامج كشـف االسـتالل 

iThenticateعتبـر بدقة عالية مع مقارنة المصادر المقتبس منها وتقديم التوجيه والدعم في كيفية تجنبه  حيـث ي

ترنــت فــي برنامجــا متخصصــا فــي منــع االنتحــال االدبــي وكشــف االســتالل ونظــام التقيــيم وو ــع العالمــات عبــر االن

ل النشـر، مـن جميع أنحاء العالم من قبل الناشرين والعلماء والمؤسسات البحثية  لرمان أصالة العمـل المكتـوب قبـ

. مليون عنصر من عناصر المحتوم130مليار صفحة على االنترنت و50خالل مقارنة األعمال البحثية في أكثر من 

فـــي تقـــوم بتحديـــد موعـــد للمســـاعدة للتســـجيل
المحركـــات البحثيـــة وطلـــب ورشـــة عمـــل لطريقـــة

.التسجيل

ل تقوم بتقديم االستشارة في التحلي
يانات اإلحصاسي وطلب ورشة عمل لتحليل الب

.  إحصاسيا  

التقـديم تقوم بتقديم خدمة الدعم الفني التقني عند
.على المشاريع البحثية

تقــــوم بمهــــام التــــدقيق اللغــــوي لملخصــــات األوراق
.العلمية األكاديمية باللغة العربية

مية تقوم بمهام التدقيق اللغوي لملخصات األوراق العل
.األكاديمية باللغة اإلنجليزية

E

ع
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؛ بهدف نظام إلكتروني تم تطويره داخل عمادة البحث العلمي بجامعة  م القرى: نظام إدارة املنح البحثية او
.ميكنة جميع  عمال املنح البحثية الداخلية والخارجية

.نيوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة  ؤون  عضاء ايئة التدريس واملوظفي-1
.يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة الدراسات العليا-2
يجة املوججودة يوفر النظام إمكانية إنشاء منح بحثية جديدة  و تعديل سياسات وإجراءات التقديم ىلع املنح البحث-3

ن تججاوتت  و م(  ستاذ،  ستاذ مشارك،  ستاذ مساعد)كتخصي  املنح ألعضاء ايئة تدريس ىلع مراتب علمية معينة 
الباحجث ولكل نوع معين من  نواع املنح يوفر النظام إمكانية تقييد عدد األبحاث املقدمة مجن. خدمتهم مدة معينة

الجرحالت كمكافآت الباحثين ومساعديهم ومصروفات)الرئيس  و املشارك وسقف كل منحة وسقف البنود الداخلية 
منحجة كما يمكن النظام من تعريف عدد سنوات املشروع لكل(. والنشر العلمي و ي مصاريف  خرى تحتاجها املنحة
.واألولويات البحثية التي يمكن التقديم عليها

لتحديد نسبة االسجتالل يف املقتجرح ( IThenticate)يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع البرامج العاملية كج -4
.املقدم
.ديميوفر النظام إمكانية فح  املقترح البحثي بشكل آلي وتحديد التجاوتات يف سياسات وإجراءات التق-5
.يوفر النظام إمكانية إضافة باحثين ومستشارين من خارج الجامعة-6
كل مهمجة يوفر النظام للمتقدم إمكانية توتيع املشروع البحثي ىلع مراحل، وتوتيع كل مرحلة إلى مهام، وإسناد-7

.إلى عضو  و  كثر من  عضاء الفريق البحثي
عن طريق إدخال املدة الزمنية التجي ( IThenticate)يوفر النظام للمتقدم إمكانية إنشاء الجدول الزمني للمشروع -8

.تستغرقها كل مهمة بحثية
يرة لطلجب يوفر النظام إمكانية التواصل اآللي مع الباحث الرئيس عن طريجق البريجد اإللكترونجي والرسجائل القصج-9

.التعديل ىلع املقترح البحثي يف حالة وجود إمكانية لذلك
  املحكجم يوفر النظام إمكانية تحكيم املقترح البحثي عن طريق إرسال املقترح ملحكم  و  كثر بناءً ىلع تخصج-10

.ومالئمته للتخص  العام والدقيق للمقترح البحثي
.ديلهيوفر النظام للمحكم إمكانية تقييم املقترح البحثي بشكل آلي والتوصية بقبوله  و رفضه  و تع-11
لمجي يوفر النظام مجموعة كبيرة من اإلحصائيات ومؤ رات األداء التي تساعد عميجد ووكجالء عمجادة البحجث الع-12

ت الالتمة لدعم واإلدارة العليا يف الجامعة ىلع االطالع ىلع نشاط البحث واملنح العلمية يف الجامعة واستخراج البيانا
.القرار
.يوفر النظام إمكانية االستضافة عن طريق تقنية الحوسبة السحابية-13
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ريسالتدايئة عضاءمنالقرى مجامعةمنسوبيتمكنإلكترونيةمنصة:اوالتدريببوابةنظام
املقامةبيةالتدريبالبرامجالخاصةالشهاداتواستالمواملتابعةالتقديمإدارةمنالعلياالدراساتوطالب
.العلميالبحثيفالبشريةوالقدراتاملواردتطويرمبادرةضمن

بادرةمضمنالعلميالبحثعمادةمناملقدمةالتدريبيةوالدوراتالبرامجسيرومتابعةإدارة تمتة
اذهمامإلتاملبذولوالجهدالوقتمنللتقليلالعلمي؛البحثيفالبشريةواملهاراتالقدراتتطوير
.املهمة

. املدربون واملتدربون من  عضاء ايئة التدريس وطالب الدراسات العليا يف جامعة ام القرى

(. عضاء ايئة التدريس وطالب الدراسات العليا)املتدربون •
(. عضاء ايئة التدريس)املدربون •
(.املشرفون ىلع إدارة البرامج والدورات التدريبة)املشرفون •
.  منسقو البرامج والدورات التدريبية من موظفي العمادة•

:  ام التعريف بالنظ

:الهدف من النظام 

:ة  الفئة املستهدف

:مستخدمو النظام 
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اماتهم البحثية نظام الكتروني معريف يتضمن بيانات تفصيلية عن الباحثين ورتبهم األكاديمية وااتم: او
.وإنتاجهم البحثي

 اداف تخ  الباحثين من خالل توفير محجرك بحثجي ألاجم األبحجاث املنشجورة مجن قبجل منسجوبي•
ة طجر  الجامعة ىلع اختالف تخصصاتهم وااتماماتهم البحثية، مع تسجهيل البحجث يف القاعجدة بعجد

.كالبحث باسم الباحث  و عنوان البحث  و وعاء النشر وغيره
اسجات  اداف تخ  متخذي القرار يف الجامعة من خالل توفير قاعدة معرفية تساام يف تطوير السي•

.واللوائح وتحديد األولويات من خالل استقراء الواقع بناءً ىلع مؤ رات علمية
ط البحثجي  اداف تخ  القطاع التعليمي يف اململكة من خالل توفير  دوات تساام يف تقويم النشا•

لي وتحقجق لجامعة  م القرى ومقارنته باملؤسسات البحثية األخرى؛ مما يساام يف التخطيط املستقب
اإلنججاتات الحضور املشرّف للجامعة ىلع املستوى املحلي واإلقليمي والعاملي من خالل التعريجف ب

.البحثية للجامعة

. الباحثون من  عضاء ايئة التدريس وطالب الدراسات العليا يف جامعة  م القرى •
(.من خارج جامعة  م القرى)الزائرون •

( عضاء ايئة التدريس وطالب الدراسات العليا)الباحثون •
(املشرفون ىلع إدارة النظام)املشرفون •
(من خارج جامعة  م القرى)الزائرون •

:  ام التعريف بالنظ

:الهدف من النظام 

: ة  الفئة املستهدف

:مستخدمو النظام 
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.توفير التقنية لخدمة البيئة البحثية املشجعة ىلع التطوع البحثي•
.جتمعإنتاج البحوث الرصينة يف مجال التطوع بما يزيد جودة اإلنتاج املعريف ويعزت الشراكات مع امل•

.إنشاء بوابة إلكترونية لدعم و إدارة بحوث التطوع و التطوع البحثي•
.إحصائياتهمإنشاء قواعد بيانات املتطوعين و •
.إنشاء قواعد بيانات بحوث ونشاطات التطوع يف الجامعة•
.إنشاء قواعد بيانات للجهات املهتمة ببحوث التطوع واحتياجها•
.إدارة األنشطة والفعاليات والشراكات التطوعية•

. عضاء وعضوات ايئة التدريس•
.الطالب والطالبات•
.جهات الشراكات الداخلية و الخارجية•

.اللجنة اإل رافية•
..املتطوعون طالب و  عضاء ايئة التدريس•

إلى النظام ؟ملاذا الحاجة 

:الهدف من النظام

:ة الفئة املستهدف

:مستخدمو النظام
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مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز

.مشاركة العمادة في الملتقيات العلمية 
عدد الملتقيات

%100ملتقى12المشار  بها 

%16100عدد اللجان .اإلشراف على اللجان في مجال البحث العلمي 

%7100عدد المعارض .  المشاركة في معارض محلية وإقليمية

%9100عدد الندوات .تنظيم الندوات العلمية 

%5100عدد الورش .  إقامة ورش في مجال البحث العلمي

%4100عدد اللواسح  .الموافقة على لواسح تنظيمية في البحث العلمي

%90100عدد الدورات .  إقامة دورات تدريبية في مجال البحث العلمي

%80كراسي بحثية 5.  الموافقة على مقترحات جديدة للكراسي البحثية

%80مؤشرا13.اعتماد مؤشرات أداء الكراسي البحثية 

%6100عدد المطبوعات .  إصدار مطبوعات لعمادة البحث العلمي 

%22100عدد أوراق العمل .إقامة ملتقى لتمكين المرأة في البحث العلمي 

%2019100عدد المستفيدين .تقديم خدمة كشف االستالل 

%100باحثا 14عدد الباحثين . ISIتكريم الباحثين األكثر نشرا في مجالت 
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مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز

%3100عدد الكليات .تكريم الكليات األكثر تسجيال في المحركات البحثية 

%180عدد البرامج .تقديم برامج لتطوير مهارات البحث العلمي الصحي 

.إقامة يوم البحث العلمي الثاني للكليات الطبية 
6: عدد الكليات المشاركة 

ورقة عمل 118و
100%

.توقيع اتفاقية مع وزارة الصحة للتعاون مع مركز أبحاث الطب
ةاتفاقي: عدد االتفاقيات
واحدة

100%

.مكة الطبي البحثيهاكاثونإقامة 
59مطور و 200مشاركة 

فكرة مبتكرة
100%

700زيادة عدد المتطوعين في خدمة البحث العلمي ليصل إلى 
.متطوعا

عدد المسجلين من 
متطوعا611= المتطوعين 

87,28%

.خدمة 100زيادة  نسبة تقديم الخدمات البحثية التطوعية لتصل إلى
عدد الخدمات البحثية 

خدمة94= المقدمة 
94%

.  من المتطوعين في مجال البحث العلمي500استقطاب وتأهيل 
عدد المتطوعين الذين تم 

متطوعا411= تأهيلهم 
82,2%

.تقديم برامج تدريبية في مجال التطوع البحثي
عدد برامج التأهيل التي 

برامج5= تم تقديمها 
100%

.  تقديم  أبحاث علمية تخدم التطوع
عدد البحوث التي تم 

2= إعدادها 
66,6%

.  تقديم خدمات تطوعية في البحث العلمي لجهات خارجية
عدد الجهات الخارجية 
المستفيدين خدمات 

6= الوكالة 
100%

ث اعتماد نظام إلكتروني لتقديم الخدمات التطوعية وحصر بحو
. التطوع 

تم تدشين النظام 
االلكتروني 

100%

.توقيع مذكرة تفاهم مع مشروع تعظيم البلد الحرام
تم توقيع االتفاقية

إلعداد مشاريع بحثية
50%
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مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز

إقامة ورشة العقوبات البديلة بالتعاون مع إمارة 
كة منطقة م
.المكرمة

مشاركة الباحثين بأوراق-

علمية لعرض التجارب و 

يق التطلعات والرؤم لتطب

.العقوبات البديلة

ن إقامة حلقات النقاش بي-

.المدعوين إلثراء النقاش

الخروج بمبادرات أولية -

لة، لتطبيق العقوبات البدي

.وو ع التوصيات

50%

تقديم برنامج كفاءات واعدة لطالبات الدراسات العليا في
.العلوم الشرعية

عدد الساعات  التدريبية
ساعة60= 

100%

%90تحليل الفجوة.تحليل وتطوير نظام مؤشرات أداء المعيار العاشر

%95عدد األنظمة.ربط قواعد البيانات بأنظمة الجامعة ذات العالقة

PHP 5.0.1تحديث النسخة الحالية ألنظمة العمادة من نسخة 
.إلى آخر إصدار معتمد من عمادة تقنية المعلومات

%100تحديث األنظمة

نقل أنظمة عمادة البحث العلمي المعلوماتية على بيئة 
التطوير الحديثة

%25عدد األنظمة ومحتوياتها
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فحصها -قترحاتاستقبال الم-فتح بوابة التقديم )تقديم المنح البحثية الداخلية 
(.اختيار االفرل للدعم-المفا لة بينها-تحكيمها-شكليا

عدد الحاصلين على
باحثا 50المنح 

100%

%30التقديم مستمر .استقبال طلبات تأسيس المجموعات البحثية 

لتراث إغالق المشاريع البحثية التي قد أقرها معهد البحوث وإحياء ا
.قبل إنشاء العمادة 

%3070عدد البحوث 

ي بجدة تدريب ألطباء في برنامج طب األسرة بمدينة الملك العزيز للحرس الوطن
.الزايديعلى مهارات الفحص اإلكلينيكي للمفاصل بدعم من كرسي 

50عدد المتدربين 
طبيبا و طبيبة

100%

مشاركة كرسي الزايدي في مؤتمر الجمعية السعودية ألمراض
.الروماتيزم

3المشاركة ب 
أوراق علمية 

100%

ماتيزم في تنظيم كرسي الزايدي لبرامج تدريبية ألساسيات طب الرو
.كلية الطب بجامعة أم القرم

%100طلبة السنة السادسة 

ية مشاركة كرسي الزايدي  في ملتقيات مهارات الممارسة العمل
.في طب أمراض الروماتيزم

%2100عدد الملتقيات 

حصول أحد إصدارات كرسي الملك سلمان على جاسزة الملك 
.عبدالعزيز للكتاب 

جاسزة مقدمة من الملك
سلمان حفظه الله 

100%

تمر مشاركة كرسي الملك عبدالله في اإلشراف العلمي على المؤ
.بماليزيا8القرآني الدولي السنوي مقدس 

%100بحثا50المشاركة ب 

%100مطبوع 3000توزيع .رآنية إصدار و توزيع مطبوعات كرسي الملك عبدالله للدراسات الق

%100ورش عمل 10إقامة .  إقامة كرسي الملك عبدالله لورش عمل وحلقات نقاش

فحصها -قترحاتاستقبال الم-فتح بوابة التقديم )تقديم المنح البحثية الداخلية 
(.اختيار االفرل للدعم-المفا لة بينها-تحكيمها-شكليا

عدد الحاصلين على 
باحثا 50المنح 

100%

%30التقديم مستمر استقبال طلبات تأسيس المجموعات البحثية 

مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز
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%100بحثا محكما منشورا51.نشر وطبع األبحاث المحكمة في كرسي الملك عبدالله 

ا طالب تنفيذ  كرسي الملك عبدالله لمشاريع بحثية شار  فيه
.الدراسات العليا

مشروعا بحثيا11
طالبا20بمشاركة 

100%

%100مؤتمرات متخصصة3.خصصةمشاركة كرسي الملك عبدالله في المؤتمرات  العلمية المت

شراكة كرسي الهدايات القرآنية مع جامعات عالمية في إطالق
.موسوعة الهدايات القرآنية 

%100جامعة عالمية 25

دايات تنفيذ  لقاءات  تعريفية بمشروع الموسوعة العالمية لله
.القرآنية في عدد من دول العالم

%100لقاء تعريفيا70

الموسوعة تنفيذ زيارات علمية للجامعات العالمية للتعريف بمشروع
.العالمية للهدايات القرآنية

%100زيارة علمية 35

طالبات تنفيذ كرسي الهدايات القرآنية  لدورات تدريبية لطالب و
.الدراسات العليا

%100دورات تدريبية 10

%100حلقات نقاش 10.إقامة حلقات نقاش وورش عمل للمختصين بمجال الكرسي

.إعداد كرسي الهدايات القرآنية إلصدارات علمية محكمة 
إصدارات 4

علمية محكمة
100%

تسجيل رساسل دكتوراه في مجال الهدايات تحت إشراف كرسي
.الهدايات القرآنية

%100رسالة دكتوراه46

رآني نشر كرسي الهدايات القرآنية ألبحاث محكمة في المؤتمر الق
.الرابع بمانشستر

%100أبحاث محكمة9

"  يكاقران"نشر كرسي الهدايات القرآنية ألبحاث  محكمة في مجلة 
.بمركز بحوث القران بجامعة ماليا

%100بحثا محكما21

تخصص تنفيذ كرسي الهدايات القرآنية لمشاريع بحثية في مجال
.الكرسي في الهدايات القرآنية

%100مشاريع بحثية4

مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز
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دعم كرسي المعلم محمد بن الدن لريادة األعمال ألبحاث  في مجال 
.االبتكار وريادة االعمال

أبحاث في مجال االبتكار 8
.و ريادة األعمال

100%

"تحدي رواد االعمال"تنفيذ كرسي المعلم محمد بن الدن  لمسابقة 
.لطالب وطالبات الجامعة 

%100.فكرة ريادية مشاركة18

%100.مشاريع ريادية 6.  إطالق كرسي المعلم محمد بن الدن  لمشاريع ريادية

ار إقامة كرسي المعلم محمد بن الدن  لورش عمل مكثفة في  االبتك
وريادة االعمال

ورش عمل شار  فيها4
.طالبا و طالبة 54

100%

عقد كرسي المعلم محمد بن الدن  ندوات علمية حول االبتكار وريادة
عة االعمال بالتعاون مع كلية االمير محمد بن سلمان وجامعة عفت وجام

.األعمال والتكنولوجيا
%100.ندوات علمية 3

مؤشر القياسالهدف المنجز
نسبة 
اإلنجاز
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هـ، والـذي تـم 1440/ 1439شاركت عمادة البحث العلمي في ملتقى الطلبة المستجدين للعام الدراسي 

ام، وذلـك مـن على مدار ثالثة أيـالعابديةبقاعة الملك سعود بمقر ( بوابة المستقبل: )عقده تحت مسمى

البــات فقــد خــالل الــركن التعريفــي الخــاص بالعمــادة، حيــث تــم تخصــيص الفتــرة الصــباحّية للطــالب، أمــا الط

لمــي خصصــت لهــن الفتــرة المســاسية، وتــم خــالل الملتقــى إطــالق شــعار خــاص بمشــاركة عمــادة البحــث الع

م المستقبل.. باحث اليوم  : )بعنوان التي رصـدت ، كما قدمت العمادة عددا  من المسابقات العلمية و(عال 

.                                 لها عدة جواسز وشهادات تقدير

عمـادة ونشـأتها كما قامت العمادة بإعداد عرض تعريفّي خاص بها لإلجابة على األسئلة التـي تتعّلـق بال

ض المرســـي  ووكاالتهـــا ومراكزهـــا البحثّيـــة وطبيعـــة الخـــدمات البحثّيـــة التـــي تقـــّدمها، و تـــم مـــن خـــالل العـــر

:استعراض الخدمات المقدمة لطلبة البكالوريوس، وفي مقدمة هذه الخدمات

(.                                                                                    سفراء)المنح البحثّية الّداخلية -

(.                                                           الخاّصة بالتطوع البحثّي وبحوث التطوع)مبادرة عطاء -

اء األسـلوبية مبادرة مـن مركـز بحـوث اللغـة العربيـة تهـتم بتوجيـه البـاحثين لتجنـب األخطـ)المرشد الّلغوي -

(.                                                                            والنحوية واإلمالسية واللغوية

(.             إحدم منصات التواصل االجتماعي الخاصة بعمادة البحث العلمي)منارة البحث العلمي -

ها وعـرض نشرة إلكترونيـة خاصـة بالعمـادة لتزويـد البـاحثين بأخبـار العمـادة ومناشـط)واحة البحث العلمي -

( .                                                             تقاريرها وكل ما يتعلق بالعمليات البحثّية
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هـ في اللقاء التعريفـي المقـدم لطلبـة 1439من ذي الحجة 30شاركت عمادة البحث العلمي يوم االثنين الموافق 

صـل لهيكلـة حيـث تـم تقـديم عـرض مف. الدراسات العليا في الشطرين، والذي تقيمـه عمـادة الدراسـات العليـا سـنويا  

بحثيـة المـنح ال: العمادة ورؤيتها ورسالتها والخدمات التي تقدمها لطلبة الدارسات العليا، ومن أهـم هـذه الخـدمات

ة اسـتفادة وصاحب هذا العـرض ركنـا تعريفيـا فـي كـال الشـطرين عـن كيفيـ. وخدمات التطوع البحثي وبحوث التطوع

.                                                                                طلبة الدراسات العليا من الوحدات والمنح البحثية والدورات التدريبية
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ة عقـــدت عمـــادة البحـــث العلمـــي سلســـلة مـــن الـــدورات التدريبيـــة المخصصـــة ألعرـــاء وعرـــوات هيئـــ

هــ، ،وقـد تنوعـت 1440/ 1439التدريس بجامعة أم القرم، وذلك خالل الفصل األول مـن العـام الدراسـي 

ــة مــن األكــاديميين المتخصصــي ن، الــدورات فــي مو ــوعاتها  حيــث أشــرف علــى اعــدادها وتقــديمها نخب

.والقت الدورات إقباال  كبيرا  من الفئة المستهدفة
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مـــن شـــهر محـــرم 21أقامـــت عمـــادة البحـــث العلمـــي يـــوم اإلثنـــين الموافـــق 

فـــي المنافـــذ 2030أبعــاد الرؤيـــة الوطنيـــة "هـــ نـــدوة علميـــة تحـــت عنـــوان 1440

، وذلـــك مزامنـــة مـــع االحتفـــال الـــوطني بالـــذكرم"البحثيـــة بجامعـــة أم القـــرم

نــدوة علــى الثامنــة والثمــانين لتوحيــد المملكــة العربيــة الســعودية، وأقيمــت ال

ستاذ شرف كل من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األ

ات ثــامر بــن حمــدان الحربــي وســعادة وكيلــة الجامعــة لشــؤون الطالبــ: الــدكتور

الـــدكتورة ســـارة بنـــت عمـــر الخـــولي، وحرـــر النـــدوة كـــل مـــن ســـعادة عميـــدة 

د  من هالة بنت سعيد العامودي وعد: الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة

والمعاهــــــد وعرــــــوات هيئــــــة التــــــدريس والموظفــــــات العمــــــاداتوكــــــيالت 

.                                               والطالبات

ة فـي المستهدفات للمراكـز البحثيـ: وتناولت الندوة عدة جوانب  من أهمها

التركيـز ظل الرؤية الوطنية، وأهمية دعم األبحاث الوطنية وتطـوير منتجاتهـا، و

ول علـى إقامــة الشــراكات واالتفاقيــات مــع الجهــات الحكوميــة والخاصــة للوصــ

/ دهـراقتصـاد مز/ وطن طمـوح)إلى تقديم خدمات تساهم في تحقيق الرؤية 

(.                                          مجتمع حيوي

76



نامجــا  نظمــت عمــادة البحــث العلمــي للعــام الثــاني علــى التــوالي بالتعــاون مــع عمــادة الدراســات العليــا بر

لمختلفــة، تــدريبيا  يهــدف إلــى تأهيــل وإعــداد الكفــاءات العلميــة المتخصصــة فــي مجــاالت البحــث العلمــي ا

ى النشـر العلمـي وتشجيع طلبة الدراسات العليا على مسايرة التقدم السريع للعلم والتقنيـة، وتحفيـزهم علـ

محكمـين المتميز، ومساعدتهم على اختيار أوعيـة النشـر المرموقـة فـي تخصصـاتهم، والـرد علـى انتقـادات ال

اح البرنامج فـي ولقد تم افتت. الدوليين، وغيرها من المتطلبات الحديثة لنشر األبحاث في المجالت العالمية

هـ، الساعة التاسعة صباحا  علـى شـرف سـعادة عميـد الدراسـات 1440من شهر صفر 14يوم الثالثاء الموافق 

يئــة ســعيد بــن عبــد الــرحمن الحــارثي، وبحرــور عــدد مــن قيــادات الجامعــة وأعرــاء ه: العليــا األســتاذ الــدكتور

.                                                                                               التدريس والطلبة
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عاممنذاعليهالعملبدأوالتي،"العلميالبحثألخالقياتالمنّظمةالقواعد"العلميالبحثعمادةأطلقت

ف،عاّل أحمدبنفيصل:الدكتوراألستاذسعادةآنذا العلميالبحثعميدسعادةمنبتوجيهم،2016-2017

.األهدلغالببنالرحمنعبد:الدكتورسعادةالحاليالعميدفترةفي2018عامإقرارهاتّم وقد

ت المحليـة ولقد اطلعت اللجنة المكّلفة بو ع هذه القواعد على العديد مـن اللـواسح الجامعيـة لكبـرم الجامعـا

للبحث العلمي واإلقليمية والعالمية، وأفادت منها إفادات متنوعة، واعتمدت بشكل كبير على الالسحة األخالقّية

عـد إجـراء وقد خرعت القواعد للّتحكيم الداخلي والخارجي، واإلقرار من المجلس العلمي ب. لجامعة الملك سعود

ــة فــي المؤسســات العديــد مــن التعــديالت والتصــويبات  لتتوافــق مــع األطــر المتعــارف عليهــا فــي النزاهــة البحثّي

.                                                                                                                            األكاديمية والكيانات البحثية

لـى مادة المساسالت والجـزاءات المترتبـة ع: وأ افت اللجنة على السحة جامعة الملك سعود مادة مهمة  وهي

العلمي وانتظمت هذه القواعد المنظمة ألخالقيات البحث. مخالفة القواعد المنظمة ألخالقيات البحث العلمي

في خمس عشرة مـادة، وجـاء تحـت كـل مـادة مـن هـذه المـواد مجموعـة مـن القواعـد أو البنـود التـي تناسـب كـل 

تـي عـادت اللجنـة مادة، ثّم ذيلت هذه الالسحة بنماذج استرشادية، وأخيرا  بقاسمة بأهم المراجع العربيـة واألجنبيـة ال

.                                        إليها

80

ة نظمــت عمــادة البحــث العلمــي بالتعــاون مــع كليــ

نميــة مهــارات التصـاميم برنامجــا  تــدريبيا  يهـدف إلــى ت

البحـــث العلمـــي ألعرـــاء وعرـــوات هيئـــة التـــدريس

ــامج علــى عــد د مــن بكليــة التصــاميم، واشــتمل البرن

ســة الــدورات التدريبيــة المتنوعــة والموزعــة علــى خم

.                                                         أيام، حيث قدمها نخبة من أعراء هيئة التدريس



81



82

–

فـق أصدرت عمادة البحث العلمي يـوم االثنـين الموا

ــــاني 3 ــــع الث ــــه 1440مــــن ربي ــــا  استعر ــــت في هـــــ كتيب

-1438-1437) إنجــــازات العمــــادة خــــالل ثالثــــة أعــــوام 

  ليشــــــمل أهــــــم الفعاليــــــات التــــــي نظمتهــــــا أو (1439

أشـــــرفت عليهـــــا العمـــــادة وأهـــــم المنجـــــزات للمراكـــــز 

البحثيـــــــة والكراســـــــي البحثيـــــــة مـــــــع عـــــــرض مجمـــــــل 

إلحصـــاسيات تو ـــح منجـــزات العمـــادة التـــي تحققـــت

بتوفيــق مــن اللــه وبــدعم مــن إدارة الجامعــة وبهمــة

فريـــق العمـــل فـــي العمـــادة مـــن المـــوظفين ووكـــالء 

تذة العمادة ومـدراء المراكـز البحثيـة ووكـيالتهم وأسـا

.                                                                   ةالكراسي البحثية والوحدات البحثية المساند



لجامعــة عبــد اللــه بــن عمــر بافيــل، وبإشــراف مــن ســعادة وكيلــة ا: بتوجيــه مــن معــالي مــدير الجامعــة األســتاذ الــدكتور

لمكرمـة تحـت سارة بنـت عمـر الخـولي  تـم تنظـيم لقـاء للطالبـات الموهوبـات بتعلـيم مكـة ا: لشؤون الطالبات الدكتورة

.       بالجامعة، وذلك بالتعاون بين عمادة البحث العلمي ومعهد االبتكار وريادة األعمال"البحث العلمي واالبتكار: "عنوان

فيممثلة-هـ1440لعاماألولىجمادمشهرمن24الموافقاألربعاءيومفيالعلميالبحثعمادةقدمتوقد

-سالمياإلالتعليمبحوثومركزالتطبيقيةالعلومبحوثومركزوالمعماريةالهندسيةالعلومبحوثمركزمنكل

ليلى:الدكتورةسعادةبرفقةموهوبةطالبة(60)اللقاءحرروقد.الموهوباتالطالباتالسترافةمنوعا  برنامجا  

ئةهيعرواتمنعددالحرور منمنوكانالمحمادي،آمال:األستاذةوسعادةالبرنامجعلىالمشرفةالصاعدي

.بالجامعةالتدريس

قسم واشتمل البرنامج المقدم للطالبات على عدد من المحا رات، واختتم اللقاء بزيارة المعامل البحثية في

.                                                                                       الكيمياء، والقيام ببعض التجارب العملية مع الطالبات
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تنمية مهارات أعراء بحرور سعادة عميد الكلية الجامعية في الجموم ومنسوبي الكلية  تم افتتاح البرنامج التدريبي ل

" العلمـيتطـوير مهـارات البـاحثين فـي البحـث: "و ـم البرنـامج والـذي حمـل عنـوان. هيئة التدريس فـي البحـث العلمـي

حقيــق عــدة دورات تــم تقــديمها ألعرــاء وعرــوات هيئــة التــدريس بالكليــة الجامعيــة بــالجموم، واســتهدف البرنــامج ت

ولقد . لميالتعاون البحثي، والمبادرات، والنشر الع: المعيار العاشر في االعتماد المؤسسي من خالل ثالثة محاور، هي

.حظيت الدورات بتفاعل كبير من قبل الحرور، مما أسهم في إثراءها ونجاحها
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نظمــــــــت عمــــــــادة البحــــــــث العلمــــــــي 

ا بالتعــاون مــع عمــادة الدراســات العليــ

البــــــات برنامجــــــا  تــــــدريبيا  يســــــتهدف ط

الدراســات العليــا، وقــد حمــل البرنــامج

المهـــــــــارات البحثيـــــــــة فـــــــــي "عنـــــــــوان 

امج ويــأتي هــذا البرنــ". الدراســات العليــا

بهـــدف مســــاعدة طالبــــات الدراســــات 

ـــ ـــى إتقـــان المهـــارات البحثي ـــا عل ة، العلي

الســـــيما أن مرحلـــــة اختيـــــار المو ـــــوع 

ـــــــب المعرفـــــــة  ـــــــة البحـــــــث تتطل وكتاب

يع بأخالقيات البحث العلمـي والموا ـ

، 2030التـي تتوافـق مـع رؤيـة المملكــة 

ـــ ة وكـــذلك اختيـــار أوعيـــة النشـــر العلمي

.                                                                                                                            المحكمة
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مــن شــهر جمــادم 9فــي يــوم الخمــيس الموافــق 

هـ أطلقت عمادة البحث العلمـي خدمـة 1440اآلخرة

رــوات تقــديم االستشــارات البحثيــة للباحثــات مــن ع

هيئـــــــة التـــــــدريس بجامعـــــــة أم القـــــــرم ولطالبـــــــات 

الدراســــات العليــــا، حيــــث إن هــــذه الخدمــــة ســــوف 

تســــهل عمليــــة التواصــــل بــــين الباحثــــات مــــن جهــــة

ــ ة ووكــاالت عمــادة البحــث العلمــي والمراكــز البحثي

ــأتي هــذه الخدمــة مــن منطلــق  مــن جهــة أخــرم، وت

مـــا حـــرص العمـــادة علـــى تقـــديم األفرـــل داسمـــا  في

.                                                                         يخدم البحث العلمي بمختلف مجاالته

تميــــــزت عمــــــادة البحــــــث العلمــــــي بإصــــــدار مجلــــــة 

حــث واحــة الب"الكترونيــة نصــف ســنوية تحــت مســمى 

، تســـــتعرض مـــــن خاللهـــــا الجديـــــد والنـــــافع "العلمـــــي

وجودتــه، للبـاحثين والباحثــات لالرتقـاء بالبحــث العلمـي

ــــي فــــي  وتســــاهم فــــي رفــــع مســــتوم الحــــرا  البحث

من شهر 3جامعتنا القديرة، وفي يوم األحد الموافق 

واحة البحث"هـ تم اصدار العدد الثامن من 1440رجب 

ن ، حيث تم البـدء بالعمـل علـى هـذا العـدد مـ"العلمي

غــرة شــهر محــرم واســتمر لمــدة ســتة أشــهر، ويعمــل 

ع فريــق عمــل المجلــة حاليــا  علــى إصــدار العــدد التاســ

.                              -بإذن الله-والمتوقع إصداره نهاية شهر ذي الحجة 
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منقةوالمنبثالجامعةاستراتيجياتمنانطالقا  

الوطنلخدمةالعلميالبحثتسخيرفيدورها

منذالعلميالبحثعمادةسعتوالمجتمع 

شاريعمإلىاالستراتيجياتهذهترجمةإلىتأسيسها

نحالمبرامجمنعدداستحداثعنهانتجتنفيذية

للباحثينالالزمالدعموفرتالتيالداخلي

رافيةباحتالبحثيالنشاطممارسةعلىلتشجيعهم

هذهلتوثيقالدليلمناإلصدارهذاوجاءعالية،

قبولهاتمالتيالمتميزةوالموا يعالبحثيةالبيانات

عاميبينالواقعةالفترةخاللبالدعمحظيتوالتي

.م2018–2015

تمكـين "تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة  أقامت عمادة البحث العلمـي فـي شـطر الطالبـات بجامعـة أم القـرم ملتقـى 

هـ، وترمن هـدا الملتقـى عر ـا   لــ 1440من شهر رجب 14، وذلك في يوم الخميس الموافق "المرأة في البحث العلمي

.                                                                                                                            ورقة عمل من مختلف التخصصات األكاديمية23

قيـق رؤيـة وقد ناقش الملتقى واقع المرأة والصعوبات التي تواجهها في مجاالت البحث العلمي التي تهدف إلى تح

للغـوي مناقشة تمكين المرأة في مجال البحث العلمي الشرعي واالمحور األولترمن: المملكة من خالل أربعة محاور

مناقشــة واالجتمــاعي والتربــوي مــن خــالل تقــديم تجــارب مختلفــة لباحثــات مــن مختلــف الميــادين الشــرعية والعربيــة و

ترحـة لزيـادة للتحديات التي تواجه الباحثـة فـي العلـوم اإلنسـانية والشـرعية فـي جامعـة أم القـرم مـع و ـع الحلـول المق

لبحـث أما المحور الثاني  فقد تـم فيـه اسـتعرض واقـع المـرأة فـي مجـاالت ا. النشر العلمي المعتمد في هذه المجاالت

مناقشـة والعلمي التقني والهندسي في الما ي والحا ر، ودورهـا فـي مواكبـة التطـور، باإل ـافة إلـىالعلمي الطبي

فـي الملتقـى  المحـور الثالـثأمـا. 2030المعوقات التي تواجه المرأة في المجال العلمي الطبـي لتحقيـق رؤيـة المملكـة 

فقد تم تخصيصه لمناقشة تمكين المرأة في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع، 

89



حيــــث تمــــت مناقشــــة أهميــــة ثقافــــة التطــــوع فــــي البحــــث 

ر وعــرض تجربــة جامعــة أم القــرم فــي تأهيــل الكــوادالعلمــي،

اد السحـة اعتمـ: البشرية فـي التطـوع البحثـي والتـي نـتج عنهـا

اختــتم و. للتطــوع البحثــي، واحتســاب عــدد الســاعات للبــاحثين

ة تمكين والذي تم تخصيصه لمناقشبالمحور الرابع الملتقى

م حيـث تـالمرأة في مجال الدعم البحثي الـداخلي والخـارجي،

فـي عرض المعوقات التي تواجه تمكين المرأة بشـكل عـام و

راجـع الجامعات السعودية بشكل خاص، ومناقشة أسـباب الت

ــــ ــــزات مقارن ــــات المتمي ة الكمــــي لألبحــــاث المدعومــــة للباحث

. بالباحثين على الصعيد العالمي
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س دشنت عمادة البحث العلمي يوم الخمـي

هــــ بوابـــة التقـــديم 1440مـــن رجـــب21الموافـــق 

ــــدت ذلــــك ــــة، وقي لتأســــيس مجموعــــات بحثي

ا بو ع عدد مـن الشـروط المطلـوب اسـتفاؤه

عات للحصول على الموافقة لتأسيس المجمو

البحثيـــــة، كمـــــا نشـــــرت العمـــــادة مـــــن خـــــالل 

موقعهــــــــــا الرســــــــــمي ووســــــــــاسل التواصــــــــــل 

ية االجتمــاعي عــددا  مــن المنشــورات التو ــيح

احثين التــي تجيــب علــى جميــع استفســارات البــ

.                                                                   الراغبين في تأسيس مجموعة بحثية
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االعتمادلباتلمتطوتفعيال  البحثية،المشاريعمنحعلىللتقديمالجديدةالدورةإلطالقتمهيدا  

ثمانيفيتقعبحثيةأولوية46بتحديدالعلميالبحثعمادهقامتالعلمي البحثلمعياراألكاديمي

تراتيجيةاالسالخطةبحسبالقرمأملجامعةاالستراتيجيةلألهدافمواسمتهافيهاراعتبحثيةمجاالت

السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةفياالستراتيجيةللقراياخدمتهاومدم،هـ1439/1441لعام

نماذجباالسترشادوتمالخصوص،وجهعلىالمكرمةمكةمنطقةالحتياجاتتلبيتهاومستوم،2030

فهدالملكوجامعةسعود،الملكجامعة:شملتالسعوديةالجامعاتفيالبحثيةاألولوياتمن

اربتجمنلالستفادةوذلك المجمعةوجامعةجيزان،وجامعةنورة،األميرةوجامعةوالمعادن،للبترول

:االتيكنجملهامراحلبسبعاألولوياتتحديدعمليهمرتوقدالبحثيةالمساراتو عفيالجامعات

االستكشاف
اإلعداد 

والمواءمة
الصياغة 

األولية
استطالع 

الرأي

النقاش 
الجماعي 
والمداولة

استخالص 
النتائج 

وتحريرها

االعالن 
والنشر

:االستكشافمرحله:أوال

لكوكذالمكرمة،مكةلمنطقةالبحثيةواالحتياجاتالقرمأملجامعةالبحثيالمشهددراسةتمت

سةدراأيراتمتوكماالسعودية،الجامعاتمنلعددالبحثيةاألولوياتعلىالمرحلةهذهفياالطالع

كمنطلقات2030المملكةلرؤيةاالستراتيجيةوالقراياالقرمأملجامعةاالستراتيجيةواألهدافالمحاور

.القرمأملجامعةالبحثيةلألولويات

:والمواءمةاإلعدادمرحله:ثانيا

يجيةاالستراتواألهدافبالمحاورربطتعامةأولوياتفياالستكشافمرحلةمنتمخضماتجميعتم

.2030المملكةلرؤيهاالستراتيجيةالقراياوللجامعة

:األوليةالصياغةمرحله:ثالثا

ستراتيجيةاالاألهدافمعمنسجمةبحثيةمحاورفيوتصنيفهاوتوزيعهاالبحثيةاألولوياتصياغةتمت

.2030المملكةلرؤيهاألساسيةوالمرتكزاتللجامعة
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:(الرأياستطالع)الفرديالمستومعلىالمشاركةمرحله:رابعا

سمةقابشأنمرسياتهمإبداءحكمهمفيومنالتدريسهيئةأعراءمنالجامعيللمجتمعأتيح

اقتراحأوتاألولوياترتيبعادةإطريقعنوذلكأولي،بشكلصياغتهاتمتالتيالبحثيةاألولويات

(368)هافيشار الغرض،لهذاخصيصاصممتاستبانةتوزيعتمفقد.مهمةيرونهاإ افيةأولويات

فيالظاهرالتوزيعبحسبالقرم،أمبجامعةومعهدكلية(32)لعددينتمونالتدريسهيئةأعراءمن

:التاليالبيانيالرسم

(:ورشة العمل)مرحله النقاش الجماعي والمداولة : خامسا

وميالعلميالبحثعمادةأقامتهاعملورشةخاللمنالمقترحةالبحثيةاألولوياتمناقشةتمت

بنالرحمنعبد:الدكتورالعلميالبحثعميدسعادةوقدمهاهـ،1440رجبشهرمن18الموافقاإلثنين

مننوقشتوقد.الكلياتفيالعلميوالبحثالعلياالدراساتووكيالتوكالءبحروراألهدلغالب

لألولوياتانطالقهتعتبرالتي2030المملكةرؤيةومرتكزاتللجامعة،االستراتيجيةالخطةمحاورخاللها

.المكرمةمكةمنطقةاحتياجاتمعأيرا  تتالءموالتيللجامعةالبحثية

تفادة كما استعرض سعادة العميد نماذج من األولويات البحثية فـي الجامعـات السـعودية   وذلـك لالسـ

القـوة من تجارب الجامعات في و ع المسارات البحثية المتخصصة، وو ع هوية لجامعة أم القرم تواكـب

مـل للوصـول هذا وقد تـم اسـتخراج نتـاسج االسـتبانات وعر ـها فـي ورشـة الع. البحثية للباحثين في الجامعة

.أم القرمإلى أولويات بحثية تشمل المجاالت والمحاور المختلفة، وتركز على تحقيق رؤية ورسالة جامعة
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:  يرمرحلة استخالص النتاسج والتحر: سادسا

لقاسمة تم فحص نتاسج االستبانة وما نتج عن نقاشات ورشه العمل ومن ثم تم تجميع النتاسج وتعديل ا

.االساسية األولية

:مرحله االعالن والنشر: سابعا

اإلعالن عن األولويات البحثية بجامعة أم القرم، ونشر ذلكه1440رجب25تم بتاريخ 

 .على موقع عمادة البحث العلمي

تحـــت إشـــراف ســـعادة عميـــد عمـــادة البحـــث 

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن غالـــــب : العلمـــــي الـــــدكتور

األهــــــدل، وســــــعادة وكيــــــل عمــــــادة البحــــــث 

د اإللــه عبــ: العلمــي للكراســي البحثيــة الــدكتور

بـــن أحمـــد الغامـــدي  تـــم إصـــدار الـــدليل األول 

للمشـــــاريع البحثيـــــة الممولـــــة مـــــن الكراســـــي

، وذلك حرصـا  علـى إبـراز 2015البحثية منذ عام 

.                       الجهود البحثية المتميزة لكل كرسي
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وكالةفيممثلة-العلميالبحثعمادةأقامت

ربعاءاأليوم-البحثيةوالمجموعاتالبحثيةالمراكز

عملورشةه1440شعبانشهرمن12الموافق

يةقرتاريخبشأنالبحثيةالمقترحاتلمناقشة

احثابثالثينمنأكثرالورشةوحرراألثري،الجحفة

العالقة،ذاتوالتخصصاتالمجاالتمختلفمن

نبعدنان:الدكتوراألستاذسعادةالورشةأداروقد

بعرضالورشةوابتدأت.الحارثيالشريفمحمد

ومنمكانتها،وحدودهاوالجحفةموقععنموجز

انبالجوالتدريسهيئةأعراءمنعدداستعرضثم

ة الجحفتاريخفيبحثهايمكنالتيالمختلفة

فمختلعلىمنهااالستفادةوالمنطقةلتطوير

.والمجاالتاألصعدة
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األربعاءيومالعلميالبحثعمادةأصدرت

دليال  هـ1440شوالشهرمن9الموافق

وأهموخدماتهابالعمادةللتعريفمختصرا  

اءألعرالداخليةوالمنحوإصداراتهامكوناتها

لبةوطالعلياالدراساتوطلبةالتدريسهيئة

برامجوالالبحثية،الكراسيومنحالبكالوريوس

فيةالتطوعيوالخدماتالمختلفة،التدريبية

شامال  مرجعا  الدليلهذاويعتبر.العلميالبحث

لتياالخدماتمنلالستفادةالباحثينلجميع

.العمادةتقدمها
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دار قام مركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالعديد من األنشطة وساهم في إقامة عـدد مـن الفعاليـات علـى مـ

. نهــ، حيـث كانـت هـذه األنشـطة والفعاليـات موجهـه لشـريحة كبيـرة مـن المسـتفيدي1440/ 1439العام الدراسي 

: وقد القت هذه الفعاليات إقباال  كبيرا  من قبل الحرور، وفيما يلي عرض ألهم هذه الفعاليات

ث     برنامج كفــــــــــــاءات واعدة في البحو

.الشرعية

دورة تدريبية نفذت خالل الفصل21

:األول والثاني من العام الدراسي

ساعة تدريبية62بمعدل 1440/ 1439

715

wordمهارات التعامل مع برمجيات الـ 

.في البحوث الشرعية

ساعات يترمن 8برنامج تدريبي من 

هـ1440/ 3/ 14-7دورتين عقدت بتاريخ 
41

نظرات في مناهج البحث العلمي 

.وطراسقه

:  تورمحا رة لمعالي الشيخ األستاذ الدك

تاريخ صالح بن عبد الله بن حميد عقدت ب

هـ1440/ 3/ 13

220

.ويةقرايا المرأة في القرآن دراسة ترب
ندوة مع معرض مصاحب عقدت بتاريخ

هـ1440/ 3/ 21
140

إسهامات علماء المسلمين في علم

.المنطق وأثره في الحياة المعاصرة
35هـ1440/ 5/ 7حلقة نقاش عقدت بتاريخ 

ات االجتماع التحريري لورشة العقوب

.البديلة
60هـ1440/ 5/ 15

688هـ1440/ 6/ 16-15.ورشة العقوبات البديلة
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 محيث "الشرعيةالبحوثفيواعدةكفاءات"برنامجاإلسالميةالدراساتبحوثمركزأنشطةأبرزمنوكان

لتدريساهيئةوعرواتأعراءمننخبةوقدمهاعليهاأشرفوالتيالمميزةالدوراتمنكبيرا  عددا  البرنامج

.الشرعيةالعلومفيالمتخصصين

تاريخ الدورةاسم المدربةاسم الدورةم

هـ1440-1-14سلمى بن داود. د.أبجديات البحث في العلوم الشرعية1

هـ1440-1-21بتول برناوي. د.مناهج البحث في العلوم الشرعية2

3
م مهــارات التعامــل مــع أوعيــة المعلومــات اإللكترونيــة التــي تخـــد

.البحوث الشرعية
هـ1440-1-28أعياد دقنة. د

هـ1440-2-5آالء كنكار. د.تحليل الدراسات السابقة في األبحاث الشرعية4

هـ1440-2-12دالل السلمي. د.ةالقراءة النقدية للنصوص وتوظيفها في البحوث الشرعي5

.المستجدات في النزاهة البحثية6
عاسشة الحربي. د

هـ22-2-1440

.هتخريج الحديث واألثر في البحوث العلمية، أهميته وأصول7
.العقالعاسشة . د

زمزميهناء.د
هـ26-2-1440

هـ1440-3-3إيمان العلواني.د.شرعيةمهارات التأصيل العلمي للمساسل العقدية في البحوث ال8

هـ1440-3-11سلوم المحمادي. د.أ.أخطاء منهجية في كتابة األبحاث الشرعية9

10
ث أصـول ومبـادئ دراسـة المعــامالت الماليـة المعاصـرة فـي البحــو

.الشرعية
هـ1440-3-21محمد الصواط. د.أ

هـ1440-3-24أميرة الصاعدي. د.تحرير المصطلح في البحوث الشرعية أهميته وأبعاده11

هـ1440-4-3بارويسفيصل . د.مهارات إعداد ملصق علمي12

هـ1440-6-1سعاد بابقي. د(.1)خطوات في تحقيق المخطوط 13

هـ1440-6-3بابقيسعاد . د(.2)خطوات في تحقيق المخطوط 14

هـ1440-6-9بابقيسعاد . د(.3)خطوات في تحقيق المخطوط 15

هـ1440-6-15جستنيةحنان . د.مهارات الصياغة العلمية في البحوث الشرعية16

هـ1440-7-28محمد الصواط. د.أ.ابتكار المو وعات البحثية17

هـ1440-6-20إسماعيل مرحبا. د.أ.الدراسات البينية وأثرها في جودة البحوث الشرعية18

هـ1440-6-8أميرة مداح. د.أ.مهارات بناء فريق بحثي وإدارته19

20
النشـر معايير البحث العلمي فـي االعتمـاد األكـاديمي، وأبـرز أوعيـة

.العلمي العربية
هـ1440-6-28هنادي بحيري. د

.توجيه البحوث الشرعية لتلبية االحتياجات المجتمعية21

عاسشة الحربي . د

ومرشحات من الكليات

الشرعية

هـ20-7-1440
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هـ21/6/1440الثالثاء   .صياغة البحوث األصولية برؤية تربوية تكاملية

هـ6/1440/ 29األربعاء    .الخريطة البحثية لإلنتاج البحثي في مجال التعليم اإلسالمي

.أساسيات البحث في مجال التعليم اإلسالمي
هـ13/7/1440األربعاء    

د برنـامج قدم مركز بحوث التعليم اإلسالمي عددا  من األنشطة الثقافية والعلمية، وكان من أهمها عقـ
د بلـ  عـدد تدريبيا يحوي عددا  من الدورات التي تم عقدها في قاعة التدريب بعمـادة البحـث العلمـي، ولقـ

.ساعة تدريبية83الساعات التدريبية الفعلية المقدمة للمستفيدات في الدورات التدريبية 
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هـ، 1440/ 1439قام مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعدد من األنشطة الثقافية والعلمية خالل العام الدراسي 

ي   حيــث نظمـت عمــادة البحـث العلمــي متمثلـة فــ"مكـة الطبــي البحثـي األولهاكــاثون"ومـن أهـم هــذه األنشـطة  

16-14)أيام كاملة من الخميس إلـى السـبت الموافـق 3مركز بحوث الطب والعلوم الطبية بجامعة أم القرم ولمدة 

لـ  عـدد فـي قاعـة الغرفـة التجاريـة بمكـة المكرمـة، وب" مكـة الطبـي البحثـيهاكـاثون: "فعالية بعنوان( هـ1440رجب 

ة، طالبا وموظفا وعرو هيئة تدريس من جامعة أم القرم من التخصصـات الصـحية كافـ209المسجلين في الفعالية 

. إ افة إلى تخصصات علوم الحاسب اآللي، وإدارة األعمال

حـد  بحثـي وقدم المشاركون في اليوم األول أكثـر مـن خمسـين فكـرة لمعالجـة مشـكالت طبيـة وطنيـة فـي أكبـر ت

وقد أشارت لجنة التسجيل إلى أن التسجيل زاد عن . 2030طبي مرتبط باالستدامة   مستهدفا  أهداف رؤية المملكة 

ة العربيـة طالبا  للمشاركة، إ افة إلى الطلبات التـي تلقتهـا اللجنـة مـن خـارج جامعـة أم القـرم ومـن خـارج المملكـ280

.السعودية
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وث شــار  مركــز بحــوث العلــوم الصــيدالنية مركــز بحــ

علمـي الطب والعلوم الطبيـة بتطـوير ورعايـة البحـث ال

يـة الصحي من خـالل تقـديم عـدد مـن األنشـطة الثقاف

ال في إثـراء مجـ-ولله الحمد-والعلمية التي ساهمت 

البحــث الصــحي مــن عــدة جوانــب، ومــن أهــم إنجــازات 

/ 1439هــذا التعــاون المشــتر  خــالل العــام الدراســي  

:هـ 1440

:برنامج تطوير مهارات البحث العلمي الصحي: أوال

ال ارتكــز هــذا البرنــامج علــى دعــم البــاحثين فــي المجــ

ه الصحي من خالل تقديم دورات علمية، واهتمت هذ

يح الـــدورات بـــالتعريف بأســـس البحـــث العلمـــي، وتو ـــ

خطـــوات التقـــديم علــــى مجلـــس أخالقيـــات البحــــوث، 

مـن 22ولقد تم تقديم البرنـامج يـوم االثنـين الموافـق

مـــن 5شـــهر جمـــادم األولـــى ويـــوم األحـــد الموافـــق 

ــــة ــــ  عــــدد المســــتفيدين مــــن. جمــــادم الثاني وقــــد بل

. شخصا120البرنامج 
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الملصق العلمي الفاسزالكلية

Cardiac functional changes after bariatric surgery at KAMC.كلية الطب

Targeting DNA damage response in multiple myeloma.كلية طب االسنان

.كلية الصيدلة
Analysis of priority review drugs approved in the US and Saudi 

Arabia for the period from 2015-2018

.كلية التمريض
Saudi Arabian adult intensive care unit pressure ulcer incidence 

and risk factors

كلية العلوم الطبية 

.التطبيقية

Awareness level, knowledge and attitude towards breast cancer 

between medical and non-medical university students in Makkah 

region: A cross-sectional study.

كلية الصحة العامة 

.والمعلوماتية الصحية

Psychological distress and academic performance among health 

promotion students in Makkah, Saudi Arabia

:  يوم البحث العلمي الثاني للكليات الطبية: ثانيا

مدان الحربـي ثامر بن ح: برعاية كريمة من سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور

ي كل عبد الرحمن بن غالب األهدل  نظمت عمادة البحث العلمي ممثلة ف: وسعادة عميد البحث العلمي الدكتور

حث العلمـي يوم البالعلميمن مركز بحوث العلوم الصيدالنية ومركز بحوث الطب والعلوم الطبية بعمادة البحث

هــ، مـن السـاعة التاسـعة صـباحا  1440مـن جمـادم الثانيـة 28، وذلك في يوم الثالثاء الموافـق الثاني للكليات الطبية

.العابديةوحتى الساعة الخامسة مساء  في شطر الطالبات في مقر 

ي، وحرـور سارة بنت عمـر الخـول: وتم افتتاح اللقاء على شرف سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة

مـي هالـة بنـت سـعيد العمـودي، وسـعادة وكيلـة عمـادة البحـث العل:سعادة عميدة الدراسـات الجامعيـة الـدكتورة

ان، الطـب طـب األسـن)الكليـات الصـحية ووكـيالتهنـادي بحيـري:الـدكتورةللجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي 

قدمت كل كلية وخالل اللقاء(. والجراحة، التمريض، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، الصحة العامة والمعلوماتية

ملصــقات علميــة ألبحــاث متميــزة للطالبــات 4عــروض ألهــم األبحــاث المنشــورة لعرــوات هيئــة التــدريس، و3طبيــة 

ر ـت الملصـقات فـي المعـرض الموعرـوات هيئـة التـدريس شـاركن بهـا صــاحب فـي مـؤتمرات محليـة أو دوليـة، وعا

ّكمت الملصقات من قبل لجنة تحكيم محددة، الختيار أفرل ملصق وفق معايير محددة .للقاء، وحا

باجتيــاز وخــالل اللقــاء تــم االحتفــال بمناســبة حصــول كليــة طــب األســنان علــى المركــز األول علــى مســتوم المملكــة

، وحصـول كليـة التمـريض علـى المركـز الحـادي %100اختبار هيئة التخصصـات الصـحية لمزاولـة المهنـة بنسـبة طالبها

علنـوحرر اللقاء عدد كبيـر مـن الطالبـات وعرـوات هيئـة التـدريس، وفـي.  .%95عشر بنسبة  ت نتـاسج نهايـة اللقـاء أا

لمنســقات أفرــل ملصــق علمــي، وتــم تكــريم أفرــل ملصــق مــن كــل كليــة، وتكــريم جميــع المتحــدثات المشــاركات وا

.والمنظمين القاسمين على هذا اللقاء

110



0

5

10

15

20

25

                                                                                                                

                                                        

                                   

111



الزمانالنشاط

هـ1440-2-19).السموم الكيمياسية في المنزل(ندوة  

هـ1440-3-5( .الليتيكمقدمة في لغة الكتابة العلمية  (دورة 

هـR18-3-1440).مقدمة في التحليل اإلحصاسي والريا ي باستخدام برنامج ال (دورة

هـ1440-3-25).كيفية كتابة ورقة علمية(دورة  

طة ســاهم مركــز بحــوث العلــوم التطبيقيــة فــي إثــراء ســاحة البحــث العلمــي مــن خــالل تقــديم عــدد مــن األنشــ

ت العلميـــة التـــي تهـــدف إلـــى تنميـــة الـــوعي بخصـــوص عـــدد مـــن الموا ـــيع المهمـــة ذات العالقـــة بالتخصصـــا

عرـاء هيئـة تنمية مهارات البحث العلمـي فـي العلـوم التطبيقيـة أل: التطبيقية، ومن أهم هذه األنشطة برنامج

:التدريس، واشتمل البرنامج على عدد من الدورات وهي كالتالي

112



113



ذلــك ، و"آفــاق وتطبيقــات: معالجــة الصــور الرقميــة"أقــام مركــز بحــوث العلــوم الهندســية والمعماريــة نــدوة بعنــوان 
وســعادة الشـنبريحنـان بنــت سـعد : هـــ، وأشـرف علـى النــدوة كـل مـن ســعادة الـدكتورة1440جمـادم اآلخـرة 5بتـاريخ 

تفيدين والقـت النـدوة إقبـاال كبيـرا  مـن المجتمـع الجـامعي، حيـث بلـ  عـدد المسـ. عهد بنـت محمـد الجـرف:الدكتورة 
.فردا  موزعين بين عروات هيئة تدريس وطالبات200منها 

مختلفة،الالفعالياتمنلعددتنظيمهخاللمنالعلميالبحثحركةتسارعفياالجتماعيةالبحوثمركزساهم

ريفينالشالحرمينخادممستشاررعايةتحتالورشةهذهعقدتمولقد،"البديلةالعقوباتورشة"أبرزهامنكان

ظمت،-اللهحفظه-الفيصلخالد:األميرالملكيالسموصاحبالمكرمةمكةمنطقةأمير بالتعاونالورشةهذهونا

16-15نمالفترةخاللوذلكالمنطقة،إلمارةالتابعةالمكرمةمكةمنطقةبمجلساالجتماعيةالتنميةلجنةمع

.العابديةفيالجامعيةبالمدينةالتاريخيةالعزيزعبدالملكبقاعةهـ،1440لعاماآلخرةجمادم

االورشةهذهإقامةتمتولقد التحولبرنامجأهدافمعوالمتزامنةاالستراتيجيةالقرمأمجامعةلرؤيةامتداد 

عةالجاممخرجاتتحويلفيتصبمرتكزاتهوجعلالعمليالبحثتوظيففي،2030المملكةورؤية2020الوطني

.العامللصالحالتنمويةاألهدافتخدممشروعاتإلىودراساتبحوثمن

مقاصدللوتحقيقهاالبديلة،للعقوباتالشرعيالتأصيل:وهيرسيسة،أهداف6تحقيقإلىالورشةهذهوهدفت

البحثيةاالحتياجاتوتحديدالبديلة،للعقوباتالمطبقةالدولتجاربمنواالستفادةالقراسية،والتطبيقاتالشرعية

العقوباتطبيقتآثارلدراسةوالبحثيةالميدانيةالجهاتتجمعوطنيةبمبادراتوالخروجالبديلة،العقوباتمجالفي

فيتماعيواالجالنفسيالتأهيلدورعلىوالتعرفالمستمر،للتحسينالالزمةالراجعةالتغذيةواقتراحالبديلة،

العالقةذاتالميدانيةوالجهاتالعلميالبحثعمادةفيممثلةالجامعةبينالبحثيةالشراكاتوعقدالمو وع،

.البديلةبالعقوبات

السموصاحبالشريفينالحرمينخادممستشار:بينهمومنالبارزة،الشخصياتمنعددبحرورالورشةوعقدت

العلماءكبارهيئةعرو-حميدبنصالح:الدكتورومعاليسعود،آلعبدالعزيزبنسطامبنعبدالعزيز:األميرالملكي

-الملكيلديوانباوالمستشارالعلماءكبارهيئةعرو-الشثريسعد:الدكتورومعالي،-الملكيبالديوانوالمستشار

والعدل،الداخلية،“وزاراتفيممثلةالعالقة،ذاتالحكوميةالقطاعاتمنعددأيراالورشةفيوشار .

العامةدارةواإلالعامة،النيابةإلىباإل افة،”االجتماعيةوالتنميةوالعمل،(القرمأمجامعةفيممثلة)والتعليم

كماودية،السعالجامعاتمختلفمنتدريسهيئةأعراءمنوعدداألمنية،للعلومالعربيةنايفوجامعةللسجون،

اآلراءوتبادلللنقاشوذلكواحد،سقفتحتالمو وعبهذاالعالقةأصحابجمعإلىالورشةهذهسعت

واقتراحآثارها،ودراسةلدراستهابحثيةومشاريعالبديلةالعقوباتلتطبيقعمليةبمقترحاتالخروجثموالخبرات،

المحاورتحتتندرجالتيالعلميةاألوراقمنعددتقديمتمالورشةوخالل.المفهومهذاتعززوطنيةمبادرات

:التالية

.وشروطهاوأنواعهاالبديلةالعقوباتمفهوم:األولالمحور

.البديلةالعقوباتتفعيلفيودورهواالجتماعيالنفسيالتدخل:الثانيالمحور

.مقترحةونماذجالبديلةللعقوباتالقراسيةالتطبيقات:الثالثالمحور

.2030برؤيةوعالقتهاالبديلةالعقوباتتطبيقفيالدوليةالتجارب:الرابعالمحور
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التلفازمحطاتمنعددقبلمنواسعةإعالميةبتغطيةالورشةحظيتوقد

العلميةباألوراقخاصدليلإصدارتمكماالعربية،والصحفاالذاعيةوالبرامج

االطالعوالدليلتصفحيمكنكمالتاليالباركودخاللومنالورشة،هذهفيالمقدمة

.المقدمةالعلميةاألوراقعلى

لبديلةاالعقوباتمو وعفيالسابقةالجهودعلىاالطالعوبعدالورشة نهايةوفي

النظردوبع،(ودوليةوإقليميةمحلية)وملتقياتوندواتمؤتمراتمنحولهعقدوما

والخبراءالباحثينمنالمقدمةالمبادراتإلىواالستماعالمقدمة،العلميةاألوراقفي

هذهلىعوللتعرفالقيمة،التوصياتمنبعددالباحثونأوصىالورشة جلساتفي

البحثلعمادةااللكترونيالموقععلىالدخولالرجاءعليهاواالطالعالتوصيات

:التاليالباركودخاللمنالعلمي
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ممثلونشناقمنها خرجتالتيللتوصياتوتنفيذا  البديلةالعقوباتلورشةواستكماال  

للحريةالسالبةاتللعقوبإصالحيةبداسلو عتنفيذآليةالقراسيةلألحكاموتنفيذيونعدليون

لمدةامتدتعمللقاءاتخاللوأكاديمييناالجتماعيةوالتنميةالعملوزارةمنمسؤولينمع

رمالقأمجامعةفيالعلميالبحثعمادةنفذتهامتتاليةأيامأربعةمدموعلىساعة،(27)

.المكرمةمكةإمارةمنطقةبمجلساالجتماعيةاللجنةمعبالتعاون

العامةوالمديريةالعدل،ووزارةالمكرمة،مكةمنطقةإمارة:منكلاللقاءاتفيوشار 

كة،مفيالجزاسيةوالمحكمةاالجتماعية،والتنميةالعملووزارةالعامة،والنيابةللسجون،

متولقد.القرمأمجامعةمنوباحثونومتخصصونالمكرمة،مكةمنطقةمجلسمنوأعراء

بإذن-عالمجتميخدمإصالحيدورلهاسيكونالتيوالتوصياتالمبادراتمنعددعلىاالتفاق

.-الله
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لدراسي، وكالة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع من الجهات المنجزة طوال العام اتعد

ا  وذلك من خالل ما تقدمه من خدمات وفعاليات عديدة، وما تشار  به من أعمال تهدف منهـا جميعـ

لمــي وفيمــا يلــي اســتعراض إلنجــازات وكالــة البحــث الع. إلــى تحقيــق األهــداف والمهــام الموكلــة إليهــا

:                                                                                                        هـ1440/ 1439للتطوع البحثي وبحوث التطوع خالل العام الدراسي 

التاريخإنجازات الفصل الدراسي االول

مادة شؤون المساهمة بفقرة تعريفية عن الوكالة في ملتقى المستجدين لع

.الطالب
23-25/12 /1439

وع التط: )دورة تدريبية بالتعاون مع عمادة القبول والتسجيل بعنوان

(.والمسؤولية المجتمعية
28/12/1439

1439/ 12/ 30.االمساهمة بفقرة تعريفية عن الوكالة في ملتقى الدراسات العلي

راسي إقامة البرنامج التأهيلي األول لفريق غرس التطوعي في الفصل الد

.هـ1440-1439األول 
1–13 /2 /1440

نكر لقاء علمي بالتعاون مع المعهد العالي لألمر بالمعروف والنهي عن الم

(.التطوع وأثره: )بعنوان
16 /2 /1440

1440/ 3/ 14–4(.آفاق تطوعية في البحث العلمي)إقامة برنامج تدريبي بعنوان 

ارة بالتعاون مع إد( مهارات البحث العلمي: )إقامة برنامج تدريبي بعنوان 

.التعليم بمنطقة مكة المكرمة
25 /3/1440

تجارية لقاء علمي بالتعاون مع نخبة المسؤولية االجتماعية في الغرفة ال

(.تجربة عطاء: )بعنوان
27 /3 /1440

1440/ 3/ 28(.تربويةالتطوع والبحوث ال: )لقاء علمي بالتعاون مع كلية التربية بعنوان

1440/ 4/ 27.فتح باب التقديم على بحوث التطوع
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.لتأهيل فريق غرس التطوعي: البرنامج األول 

الدورة
التاريخ

1440/ 2/ 1.التأهيل التقني لخدمات البحث العلمي

1440/ 2/ 7.أسس البحث العلمي

1440/ 2/ 12.فن عرض البحوث العلمية

1440/ 2/ 13.صناعة المبادرات التطوعية

.آفاق تطوعية في البحوث العلمية: البرنامج الثاني 

التاريخالدورة

1440/ 3/ 4.الجهود التطوعية في األبحاث التطوعية

1440/ 3/ 5.التطوع البحثي في العمارة اإلسالمية

1440/ 3/ 10.تشكيل الفريق التطوعي لخدمات البحث العلمي

1440/ 3/ 11.صناعة البرامج التدريبية لتأهيل المتطوعين

1440/ 3/ 14.تجربة بحثية لطالب الدراسات العليا

.-إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة–مهارات البحث العلمي : البرنامج الثالث 

التاريخالدورة

1440/ 3/ 25.مقدمة في المهارات البحثية 

1440/ 3/ 26.  مناهج البحث في العلوم التربوية

1440/ 3/ 27.  تطبيقات على المنهج االجراسي والتجريبي

–

119



التاريخ:الدراسي الثانيإنجازات الفصل 

سي الثاني إقامة البرنامج التأهيلي الثاني لفريق غرس التطوعي في الفصل الدرا
.هـ1439-1440

23 /5 /1440-14
 /6 /1440

ث تجربتي مع البح)لقاء علمي بالتعاون مع عمادة الدراسات العليا بعنوان 
(.العلمي

21 /6 /1440

19والعمرة تقديم ورقة بحثية في ملتقى خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج
.ميثاق العمل التطوعي في منظومتي الحج والعمرة: بعنوان

29–30 /6 /1440

مملكة التعليم ومؤشرات األداء في  وء رؤية ال: )إقامة برنامج تدريبي بعنوان
.بالتعاون مع إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة( 2030

10 /7 /1440

عاون مع بالت( صناعة المبادرات التطوعية في البحث العلمي)تقديم ورشة عمل 
.كلية الشريعة

17 /7 /1440

في البحث تجربة التطوع-المشاركة في ملتقى وكالة الشؤون التعليمية األول 
.-العلمي بجامعة أم القرم

20 /7 /1440

لبحثي محور التطوع ا-المشاركة في ملتقى تمكين المرأة في البحث العلمي 
.-.وبحوث التطوع

14 /7 /1440

1440/ 7/ 27(.التطوع سيرة ومسيرة: )إقامة لقاء علمي بعنوان

الواقع و التطوع في الحج: التصميم األولي ألبعاد مشروع دراسة بحثية بعنوان 
وذلك بالتعاون مع معهد خادم الحرمين 2030التطلعات وفقا  لرؤية المملكة 

.الشريفين و كلية الطب
25 /5 /1440

1440/ 6/ 8.اعتماد الالسحة التنظيمية للتطوع البحثي وبحوث التطوع
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إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة–2030برنامج التعليم ومؤشرات األداء في  وء رؤية المملكة 

الدورة
التاريخ

1440/ 5/ 23.التطوع واستشراف المستقبل

1440/ 5/ 25.تصنيف البيانات العلمية واالحصاسية

1440/ 6/ 7.ورشة عمل ميثاق العمل التطوعي في البحث العلمي

1440/ 6/ 8.تصميم االستبيان االلكتروني

1440/ 6/ 9.الكفايات البحثية لجودة البحث العلمي

1440/ 6/ 14.أخالقيات البحث العلمي
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ثية في فيما يلي إحصاءات تو ح مجمل إنجازات وكالة عمادة البحث العلمي للمنح والمشاريع البح
:دورتها الثالثة
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يئـــة التـــدريس وداعمـــا  متجـــددا  لتتـــويج جهـــود أعرـــاء هتعتبـــر الكراســـي البحثيـــة بالجامعـــة محركـــا  أساســـيا  

المجتمــع المتميــزين الــذين لهــم ســجل إنجــازي فــي إنتــاج ونشــر البحــوث  لتحقيــق الشــراكة االســتراتيجية مــع

، ومن هنا كـان لعمـادة البحـث العلمـ ي هـذا اإلنجـاز والرفع من مكانة الجامعة وريادتها محليا  وإقليميا  ودوليا 

:                         المتميز في عدد من الكراسي البحثية المدعومة
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الدورات

عنوانها
مكان 

انعقادها
نوع 

المشاركة
عدد 

ساعاتها
الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها

طرق العلماء في استخراج 
.الهدايات

كوااللمبور
تنظيم 
وتقديم

4
طالب 

الدراسات 
العليا

هـ8-3-1440

كوااللمبور.دليل الكتابة في الموسوعة

تنظيم 
4وتقديم

طالب 
الدراسات 

العليا
هـ9-3-1440

الهدايات الكلية والجزسية وربطها
.بواقع األمة

كوااللمبور

تنظيم 
4وتقديم

طالب 
الدراسات 

العليا

هـ9-3-1440

الموجهات العلمية في إعداد 
.ابحاث الهدايات القرآنية

كوااللمبور

تنظيم 
4وتقديم

طالب 
الدراسات 

العليا
هـ8-3-1440

الندوات

عنوانها
مكان 

انعقادها

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها

تعظيم الله تعالى في  وء 

هدايات القرآن الكريم
كوااللمبور

تنظيم 

وتقديم
2

طالب 

الدراسات 

العليا

أعراء هيئة 

التدريس

هـ7-3-1440

المؤتمرات

عنوانه
مقدم 

المؤتمر

مكان 

عقدها

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعات 

المؤتمر

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها 

ماليزياجامعة ماليا(8) مقدس 
جامعة 

ماليا

حرور 

وتنظيم
48

أعراء هيئة 

التدريس 

طالب 

االدراسات العلي

هـ1440/ 3/ 6-7
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ورش العمل

عنوان الورشة
مكان 

عقدها

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشار 

ة

عدد 

ساعات 

الورشة

الفئة 

المستهدفة

جامعة ماليااماليزي(.مبادرات–أهداف : مؤتمر الهدايات)
حرور 

وتنظيم
2

طالب 

الدراسات العليا

جامعة ماليااماليزي.معايير تحكيم أبحاث الهدايات
حرور 

وتنظيم
2

أعراء هيئة 

التدريس

جامعة ماليااماليزي.مساسل في الهدايات القرآنية
حرور 

وتنظيم
2

أعراء هيئة 

التدريس

األبحاث

مقدم البحثعنوان البحث
تاريخ القبول او 

النشر

اسم 

المجلة 

العلمية

او 

الدورية

الجهة 

المسؤولة 

عن صدور 

المجلة

رقم 

العدد

الهدايات الكلية في القرآن 

(.دراسة تأصيلية) الكريم 
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.طه عابدين/ د.أ

 وابط تنزيل الهدايات 

.القرآنية على الواقع 
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.فخر الدين الزبير/ د

منهجيات الكشف عن 

الهدايات القرآنية دراسة 

.تطبيقية على سور جزء عّم 

سليمان بن محمد . د. أ

.الدقور
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

مقاصد السور وأثرها في 

.استخراج الهدايات 

محمد بن عبدالله . د

.الربيعة
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

منهج العلماء في تنزيل 

الهدايات على الواقع

محمد بن عبدالعزيز . د. أ

.العواجي
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

نظرات في الموازنة بين 

التفسير المو وعي 

.والهدايات

توفيق موالي . د. أ

.العبقري
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

العالقة بين التفسير بالرأي 

والهدايات

محمد خازر . د. أ

.المجالي
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

وأثرها ( جزء عم  )هدايات من 

.في نهرة األمة
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.أحمد خالد شكري. د. أ

أقوال االسمة والعلماء في 

.استخراج الهدايات القرآنية
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.أحمد خليفة األمين. د

الهدايات القرآنية في سورة 

.المسد

علي عبدالله . د

.السكاكر
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440
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األبحاث

مقدم البحثعنوان البحث
تاريخ القبول او 

النشر

اسم 

المجلة 

العلمية 

او 

الدورية

الجهة 

المسؤولة عن 

صدور المجلة

رقم العدد

البيان القويم في هدايات قوله 

تعالى

(.اهدنا الصراط المستقيم ) 

عيسى محمد . د

.مسملي
10جامعة مالياقرآنيكا24-8-1440

الهدايات القرآنية في قصة سجن 

.يوسف عليه السالم

يوسف محمد . د

.اليفرسي
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

األقيسة المنطقية في القرآن 

الكريم وداللتها على الهداية 

.الربانية في أركان اإليمان

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.قريبعبسمة بشير . د

دور األلفاظ في استنباط الهدايات 

.القرآنية

عماد الدين حسين . أ 

.الكناني
10جامعة مالياقرآنيكاهـ24-8-1440

استجالء الهدايات القرآنية من 

إحكام الروابط: التفاسير اإلشارية

.وتصحيح التنزيل

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.أقجراضنور الدين 

الهدايات الكلية المستنبطة من 

آيات غزوة أحد في سورة آل 

.عمران

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.عثمان محمد. د

أثر دراسة أحوال النزول في 

استنباط الهدايات القرآنية، من 

.خالل سورة النساء

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.هالة هاشم. د

استخدام األساليب التقنية في 

.تعليم الهدايات القرآنية
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.زينب طلحة

ة تطبيق الهدايات في سورة التوب

110إلى 107من اآلية 
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24..هشام المليكي

مقاصد سورة النحل وأثرها في 

ية دراسة تطبيق-استنباط الهدايات

(.60)الى اآلية ( 51)من اآلية 

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.راشد الحبسي

الهدايات القرآنية في سورة 

.-ةدراسة تأصيلية تطبيقي-البروج
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.العداسيأسامة 

دراسة -هدايات سورة المطففين 

.تطبيقية
-10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.الهناأيتعبداإلله . د

، الهدايات القرآنية في سورة هود

دراسة -(11)إلى اآلية ، (1)من اآلية 

.تطبيقية

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.دوكوريمحمدو 

الهدايات القرآنية في سورة الرعد 

(.26)إلى اآلية ( 19)من اآلية 
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24مسعود بن الهاشمي

الهدايات القرآنية المتعلقة بقصة

.شعيب  في سورة هود
10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.المعيليعبدالمحسن 

د استثمار الهدايات القرآنية لتجوي

العملية التعليمية وتحسين 

.المناهج التربوية

10جامعة مالياقرآنيكاهـ1440-8-24.هرماشيعبداإلله 
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الندوات

عنوان الندوة
مقدم 
الندوة

مكان 
انعقادها

الجهة 
المنظمة

ةنوع المشارك
الفئة 

المستهدفة
اتاريخ انعقاده

خادم الحرمين
الشريفين 

اإلنجاز في 
مواجهة 
التحدي 

.والمستقبل

كرسي 
الملك 

سلمان بن
ز عبد العزي

لدراسات 
تاريخ مكة
.المكرمة

قاعة 
د الملك عب
العزيز 
.التاريخية

كرسي 
الملك 

سلمان بن
ز عبد العزي

لدراسات 
ة تاريخ مك
.المكرمة

.ةتنظيم الندو

أصحاب 
المعالي 

والفريلة 
والسادة من 
المسؤولين 
والمثقفين 

واإلعالميين  
واألكاديميين
والطالب 

وعامة 
.المجتمع

هـ6-7-1440

مكة المكرمة
ومحافظتا 

الليث 
والقنفذة 

التاريخ )
والتراث 
(.والثقافة

إمارة 
منطقة 

مكة 
.المكرمة

مسرح 
جناح إمارة 

منطقة 
مكة 

المكرمة 
بمهرجان 
الجنادرية 

33
.الرياض

إمارة 
منطقة 

مكة 
.المكرمة

مشاركة 
أستاذ 
الكرسي

عبدالله . د
الشريف

بورقة علمية
ة عن تاريخ مك
ومعالمها 

اواثارها وتراثه

زوار الجنادرية
وعامة 
.المجتمع

هـ19-4-1440

المحا رات

عنوان 
المحا رة

مقدم 
المحا رة

مكان 
انعقادها

الجهة 
المنظمة

نوع المشاركة
الفئة 

المستهد
فة

اتاريخ انعقاده

معالم مكة 
وآثارها في 
 وء رؤية 

م2030

ه عبدالل/ د
بن حسين
الشريف

أستاذ )
(الكرسي

ديوانية 
اإلدريسي

(جدة)

ديوانية
اإلدريس

ي

مشاركة أستاذ 
ة الكرسي بورقة علمي

عن تاريخ مكة 
ومعالمها واثارها 

وتراثها
م2030في  وء رؤية 

نالمثقفو
وعامة 
المجتمع

هـ10-6-1440

مكة المكرمة
المواءمة بين

التاريخ 
والمستقبل
في  وء 

م2030رؤية 

ه عبدالل/ د
بن حسين
الشريف

أستاذ )
(الكرسي

ثلوثية
أحمد 

التويجري
(بريدة)

ثلوثية
الشيخ 

أحمد /
يالتويجر

مشاركة أستاذ 
ة الكرسي بورقة علمي
يخ عن المواءمة بين تار
ي مكة ومستقبلها ف

 وء الرؤية

نالمثقفو
وعامة 
المجتمع

هـ12-7-1440
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الحمالت واألنشطة

مدة الحملةعنوان الحملة
مكان 

انعقادها
الجهة 

المنظمة
نوع 

المشاركة
الفئة 

المستهدفة
اتاريخ انعقاده

مشاركة الكرسي 

بإصداراته البحثية 

ة والتعريف بمعالم مك

وآثارها من خالل 

األفالم الوثاسقية 

ي واللوحات الحاسطية ف

المهرجان الوطني 

للثقافة والتراث 

.33الجنادرية 

.يوما20
الجنادرية 

.الرياض

إمارة 
منطقة 

مكة 
.المكرمة

تنظــــــــــــــــــــيم 
معــــــــــــــــــرض 
تـــــــــــــــــــاريخي 
 ـــمن جنـــاح 
إمـــــــــــــــــــــــــارة 
منطقـــــــــــــــــة 
مكــــــــــــــــــــــــــة 

المكرمة

زوار الجنادرية 
وعامة 
.المجتمع

هـ13-4-1440
هـ3-5-1440

احتفال الجامعة 
باليوم

88الوطني     
.يوم واحد

قاعة 
الملك 
ز عبد العزي

.ةالتاريخي

جامعة أم 
.القرم

.تنظيم

أصحاب 
الفريلة 

والسعادة من 
المسئولين 
والمثقفين 
.واإلعالميين

هـ13-1-1440
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الدورات
مكان عنوان الدورة

عقدها

الجهة 

المنظمة

عدد نوع المشاركة

ساعاتها

الفئة المستهدفة

شرح دليل الخطة 

.وطريقة الكتابة

الجامعة 

االسالمية

حرور وتقديم الكرسي

وتنظيم
8

طالب الدراسات 

العليا
دروة الهدايات 

.القرآنية

حرور وتقديم الكرسيهولندا

وتنظيم
8

طالب الدراسات 

العليا
اللقاء العلمي 

للباحثين في 

موسوعة 

.الهدايات

جامعة 

ماليا

حرور وتقديم الكرسي

وتنظيم
8

طالب الدراسات 

العليا

اللقاء العلمي 

للباحثين في 

موسوعة 

.الهدايات

الجامعة 

األردنية

حرور وتقديم الكرسي

وتنظيم
8

طالب الدراسات 

العليا

الندوات

عنوان الندوة
مقدم 

الندوة
مكان عقدها

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة
الفئة المستهدفة

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

الجامعة 

اإلسالمية 

ةبالمدينة المنور

الكرسي
حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

جامعة القا ي 

عياض
الكرسي

حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

جامعة ابن 

طفيل
الكرسي

حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية
الكرسيجامعة ابن زهر

حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

جامعة الملك 

السعدي
الكرسي

حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية 

اللجنة 

العلمية

جامعة شعيب 

الدكالي
الكرسي

حرور 

وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

المتخصصين
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الندوات

عنوان الندوة
مقدم 

الندوة
مكان عقدها

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة
الفئة المستهدفة

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية
.الكرسيالجامعة األردنية

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية
.الكرسيجامعة اليرمو 

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة أفريقيا 

العالمية
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة القرآن 

الكريم
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية
.الكرسيجامعة أم درمان

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة الملك 

سعود
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة اإلمام 

محمد بن سعود
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية
.الكرسيجامعة ماليا

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة سلطان 

زين العابدين
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

الجامعة الوطنية 

الماليزية
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

جامعة المدينة 

العالمية
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

.العلمية

الجامعة 

اإلسالمية 

العالمية

.الكرسي
حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين
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الندوات

عنوان الندوة
مقدم 

الندوة
انعقادها مكان 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة
الفئة المستهدفة

اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

جامعة العلوم 

اإلسالمية 

الماليزية

.الكرسي
حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين
اللقاء التعريفي 

بموسوعة الهدايات 

.القرآنية

اللجنة 

العلمية

جامعة الشريف  

هدايات الله
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين
اللقاء العلمي ألساتذة 

الدراسات العليا 

.بالجامعات األردنية

اللجنة 

العلمية

جامعة القا ي 

عياض
.الكرسي

حرور 

.وتنظيم

طالب الدراسات العليا

أعراء هيئة التدريس 

.المتخصصين

المؤتمر

عنوان 
المؤتمر

مقدم 
المؤتمر

مكان 
انعقاد

ها 

الجهة 
المنظمة

نوع 
المشاركة

عدد 
ساعات 
المؤتمر

الفئة 
المستهدفة

تاريخ 
انعقادها 

مقدس
 (8)

جامعة 
ماليا

اماليزي
جامعة 

ماليا
48حرور 

أعراء هيئة 
التدريس 
طالب 

الدراسات 
العليا

هـ1440/ 3/ 6-7

حلقات وورش العمل

عنوان 

الورشة

مقدم 

الورشة

مكان 

انعقاده

ا 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعات 

الورشة

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

مؤتمر )

:  الهدايات

–أهداف 

(مبادرات

أحمد / د

الفريح

يوسف /د

الباحوث

ماليزيا
جامعة 

ماليا
2حرور

طالب 

الدراسات 

العليا

هـ3-8-1440

معايير 

تحكيم 

أبحاث 

الهدايات

طه / د.أ

عابدين

فخر / د

الدين الزبير

ماليزيا
جامعة 

ماليا
2حرور

أعراء هيئة 

التدريس
هـ9-3-1440

مساسل 

في 

الهدايات 

القرآنية

طه / د.أ

عابدين

فخر / د

الدين الزبير

ماليزيا
جامعة 

ماليا
2حرور

أعراء هيئة 

التدريس
هـ9-3-1440

المؤتمر 

القرآني 

الدولي 

الثاني 

للهدايات 

القرآنية

يحيى / د.أ

زمزمي

مقر 

الكرسي
الكرسي

تنظيم 

وحرور
3

المنظمين 

بجامعة 

أفريقيا 

العالمية

هـ8-9-1440
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األبحاث العلمية المنشورة

محمد يحيى آل . أ

.منشط
.التأصيل العلمي للهدايات القرآنية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.أحمد أبو زيد الريفي. أ
ية مقدمات أساسية للدخول إلى عالم الهدايات القرآن

.لتحقيق آثارها ونتاسجها

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.أيمن غازي صابر. أ
...  أهميتها وآثارها...مفهومها... الهدايات القرآنية

.طراسق العلماء في الوصول إليها

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

محمد مصطفى.أ

.السامراسي

لم هدايات القرآن في رسم عالقة المسلم بغير المس

.-دراسة تطبيقية–

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.خالد نزال الحربي. أ
الت طرق توظيف الهدايات القرآنية في عالج المشك

.المعاصرة سورة طه أنموذجا  

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.محمد العمراني. أ
أثر الهدايات القرآنية في حل مشاكل العصر 

.المستعصية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.الهدايات القرآنية والواقع المعاصر.حيمودعبدالجليل . أ
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.عثمان محمد أحمد. د
ي الهدايات الكلية المستنبطة من آيات غزوة أحد ف

.سورة آل عمران

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

عادل سليمان . أ

.الرحوي

دراسة –الهدايات القرآنية في سورة الفاتحة 

. -تطبيقية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.رشيد الحمداوي. د
من سورة 58الهدايات القرآنية المستخرجة من اآلية 

.النساء

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

هشام محمد . أ

.المليكي

إلى 107تطبيق الهدايات في سورة التوبة من اآلية 

110

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

أمين عبدالرحمن . أ

.السكاكر
.الهدايات القرآنية في قصة أصحاب الكهف

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.راشد خالد الحبسي. أ
-مقاصد سورة النحل وأثرها في استنباط الهدايات

.-دراسة تطبيقية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

أسامة شاهين . أ

.العداسي
.الهدايات القرآنية في سورة البروج

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.محمد عطاء إبراهيم.أ
رة الهدايات القرآنية المتعلقة بالعقيدة في سو

.يونس

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

علي عبدالهادي.أ

.الشمراني

ايات أحوال نزول سورة البقرة وأثرها في استنباط الهد

.القرآنية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.-دراسة تطبيقية–هدايات سورة المطففين .االهنأيتعبداإلله . د
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

عايد عبدالرحمن.أ

.الصبحي
.مقاصد سورة الحجر وهداياتها اإلجمالية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا– 135
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سليمان أحمد.أ

.األطرش
.  آيات الرزق في سورة الذاريات دالالت وهدايات

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

أنزور بلكاروف. أ

.حسنوفيتش

الهدايات المستخرجة من آيات الوصايا في سورة 

.اإلسراء

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.11إلى 1الهدايات القرآنية في سورة هود من .دوكوريمحمدو . أ
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

سليمان موسى.أ

.أبوبكر
.سورة التوبة، وواقع األمة في  وء هداياتها 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.مايو إدريس يونس. د
–190الهدايات القرآنية في سورة آل عمران من اآلية 

191.

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.دنيا الرامي. أ
أثر الهدايات القرآنية في النهوض باألمة وعالج 

.مشكالتها 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

فاطمة أحمد . أ

.البدوي
.الهدايات القرآنية بين الكسب واإلنفاق

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

نورة عبدالعزيز . أ

.المانع
.الهدايات في قصص النساء في القران الكريم

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.محمد منذر السالم. أ
هدايات اآليات المرشدة في المجتمعات غير 

.المسلمة

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

مسعود راشد . أ

.الهاشمي

إلى ( 19)الهدايات القرآنية في سورة الرعد من اآلية 

( .26)اآلية 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

عبدالمحسن يوسف. أ

.المعيلي

سورة الهدايات القرآنية المتعلقة بقصة شعيب في

.  هود

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.بكري درامي محمد. أ
ي سورة الهدايات القرآنية المتعلقة بتزكية النفس ف

.يوسف وربطها بواقع األمة 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

محمد إبراهيم .أ

.الدعيس
.توظيف الهدايات في تعليم الحلقات

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.األمةالبرامج العلمية لتحقيق الهدايات القرآنية في.حسن الفقيهأحمد.د
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.هرماشياإلله عبد.أ
عليمية استثمار الهدايات القرآنية لتجويد العملية الت

.وتحسين المنهاج التربوية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.هالة هاشم أبو زيد. د
منهج القرآن في معالجة قرايا المرأة وحف  

.حقوقها من خالل هدايات سورة النساء

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

زينب عبدالعزيز . أ

.المانع
.الهدايات القرآنية في آيات الدعاء للذرية

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.ةزينب الصولي طلح. أ
ات استخدام األساليب التقنية في تعليم الهداي

.القرآنية 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–
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(.زادهم هدم ) مشروع تأسيس موقع إلكتروني .النداويمحمد أزهر . أ
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.ديةاستجالء الهدايات القرآنية من التفاسير اإلرشا.أقجراضنور الدين . أ
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.طه عابدين/ د
مفهوم تعظيم الله عز وجل  وانواعه وجهود العلماء

.في بيانه

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.  مراتب التعظيم ومنزلته وثمراته.ياسين قاري/ د
جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–

.فخر الدين الزبير/ د
مجاالت تعظيم الله تعالى و أساليب القرآن في

.عرض المو وع 

جامعة ماليا 8مؤتمر مقدس 

.ماليزيا–
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الدورات

عنوان 

الدورة

مقدم 

الدورة

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة
عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

نماذج 

العمل 

التجارية 

وصياغة 

.الفكرة

محمد . م

نويتو

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

7

.ساعات

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م14-11-2018

األبحاث 

.السوقية

محمد . م

نويتو

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

7

.ساعات

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م1-12-2018

كيفية الربط 

بين

احتياجات 

العميل 

وإمكانيات 

النموذج 

.األولي

محمد . م

نويتو

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

7

.ساعات

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م12-1-2019

كيفية 

الدخول 

للسوق 

والعرض 

أمام 

نالمستثمري

و لجنة 

.التحكيم

محمد . م

نويتو

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

7

.ساعات

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م19-1-2019

إدارة 

األزمات في 

ريادة 

.األعمال

والء . أ 

نحاس

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

ساعة 

.واحدة

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م2-2-2019

التفكير 

.التصميمي

أمل . أ 

دخان

شركة 

وادي مكة 

.للتقنية

كرسي المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

.األعمال

تنظيم 

.وتقديم

ساعة 

.واحدة

طالب 

وطالبات 

كلية إدارة 

.األعمال

م2-2-2019
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الندوات

عنوان 

الندوة
مقدم الندوة

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة
عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

إ اءات 

حول ريادة 

.األعمال

عزام رومي. د

بابلو دي . د

هوالن

-ليليانا بيريز. د

نوردفيدت

شركة 

وادي 

مكة 

.للتقنية

كرسي 

المعلم 

محمد بن 

الدن 

لإلبداع 

وريادة 

األعمال

تنظيم 

.وتقديم
.ساعتان

المهتمون 

والباحثون في 

مجال ريادة 

.األعمال

م 18-3-2019

ريادة 

األعمال 

في رؤية 

المملكة

2030

موفق / د

.عريجة

شركة 

وادي 

مكة 

.للتقنية

معهد 

اإلبداع 

وريادة 

األعمال

.ساعتان.مشاركة

أعراء هيئة 

التدريس 

والطالب 

والمهتمون 

بمجال ريادة 

.األعمال

هـ4-3-1440

المؤتمرات
عنوان 

المؤتمر

مقدم 

المؤتمر

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

الملتقى 

السعودي 

للشركات 

.الناشئة

أستاذ 

الكرسي 

الدكتور 

محمد بن 

إبراهيم 

.فالتة

-جدة 

الريتزفندق 

.-كارلتون

الهيئة العامة 

للمنشآت 

الصغيرة 

.والمتوسطة

تقديم 

جلسات 

.ةبحثية علمي

رواد األعمال 

وأصحاب 

الشركات 

الصغيرة 

.والمتوسطة

خالل الفترة

م24-11-2018

م26-11-2018

المحا رات

عنوان 

المحا رة

مقدم 

المحا رة

مكان 

انعقاده

ا 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

المرأة في 

الحياة

األكاديمية 

وجهة

.نظر ريادية

ليليانا بيريز . د

نوردفيدت

مستشارة 

الكرسي وأستاذ 

االدارة 

االستراتيجية 

المشار  بجامعة 

تكساس 

بالواليات

المتحدة 

األمريكية

جامعة 

.عفت

كرسي 

المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

األعمال 

بالتعاون مع 

جامعة 

.عفت

تنظيم 

.وتقديم

ساعة 

.ونصف

طالبات 

جامعة 

.عفت

م13-3-2019
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المحا رات

عنوان 

المحا رة

مقدم 

المحا رة

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

دراسات 

حديثة 

في ريادة 

.األعمال

ليليانا بيريز . د

نوردفيدت

مستشارة 

الكرسي وأستاذ 

االدارة 

االستراتيجية 

المشار  بجامعة 

.تكساس

جامعة 

األعمال 
والتكنولوج

يا

كرسي 

المعلم 

محمد بن 

الدن لإلبداع 

وريادة 

األعمال 

بالتعاون مع 

جامعة 

األعمال 

اوالتكنولوجي

تنظيم 

وتقديم
ساعتان

طالب 

الماجستير 

بجامعة 

األعمال 

.اوالتكنولوجي

م20-3-2019

المؤتمرات

عنوان المؤتمر
مقدم 

المؤتمر

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها 

الملتقى 

السعودي 

للشركات 

.الناشئة

أستاذ 

الكرسي 

الدكتور 

محمد بن 

إبراهيم 

.فالتة

فندق -جدة 

الريتز

.كارلتون

الهيئة العامة 

للمنشآت 

الصغيرة 

.والمتوسطة

تقديم 

جلسات 

.ةبحثية علمي

رواد األعمال 

وأصحاب 

الشركات 

الصغيرة 

.والمتوسطة

خالل الفترة 

م24-11-2018

م26-11-2018

الجواسز

:اسم الجاسزة او الجهة المانحة:العمل الحاصل على الجاسزة
تاريخ الحصول 

:عليها

اع كرسي المعلم محمد بن الدن لإلبد

.وريادة األعمال

سطة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتو

(منشئات)
م24-11-2018
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الدورات
عنوان 

الدورة

مقدم 

الدورة

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

عدد 

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة

تاريخ 

انعقادها 

المراجعة 
العامة لطب 

الروماتيزم 
ة لطالب كلي

.الطب

د هاني .أ
.المعلم

كلية 
.الطب

.الكرسي
تنظيم 
.وتقديم

6
ساعات

ة طالبات السن
السادسة 

.بالكلية
24–7–1440

المراجعة 
العامة لطب 

الروماتيزم 
ة لطالب كلي

.الطب

وليد . د
.حاف 

طالب السنة 
السادسة 

.بالكلية
28–7–1440

المراجعة 
العامة لطب 

الروماتيزم 
ة لطالب كلي

.الطب

د هاني .أ
.المعلم

كلية 
.الطب

.الكرسي
تنظيم 
.وتقديم

6
ساعات

ة طالبات السن
السادسة 

.بالكلية
24–7–1440

المؤتمرات

عنوان المؤتمر
مقدم 

المؤتمر

مكان 

انعقادها  

الجهة 

المنظمة
نوع المشاركة

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها 

ملتقى طب 

األمراض 

الروماتيزمية 

.السابع

د هاني .أ

المعلم 

ونخبة من 

استشاري 

أمراض 

.الروماتيزم

.دبي

.تنظيم وتقديم.الكرسي

أخصاسيو 

الروماتيزم 

واألطباء 

المقيمون 

وطلبة 

.الجامعات

11–1–1440

ملتقى طب 

األمراض 

الروماتيزمية 

.الثامن
1440–6–9.جازان

ملتقى طب 

األمراض 

الروماتيزمية 

.التاسع

المدينة 

.المنورة
16–7–1440
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ورش العمل

عنوان الورشة
مقدم 

الورشة

مكان 

انعقادها 
الجهة 

المنظمة
نوع المشاركة

الفئة 

المستهدفة
تاريخ عقدها 

ورش عمل ملتقى 

طب األمراض 

الروماتيزمية 

المفاصل اللتهابات 

بعد تدريبهم عن 

طريق استشاري 

األمراض الروماتيزمية
نخبة من 

.األطباء

دبي

.الكرسي
تنظيم 

.وتقديم

أخصاسيو 

الروماتيزم 

واألطباء 

المقيمون وطلبة 

الجامعات

هـ1440–1–11

ورش عمل ملتقى 

طب األمراض 

الروماتيزمية الثامن

هـ1440–6–9جازان

ورش عمل ملتقى 

طب األمراض 

الروماتيزمية التاسع

المدينة 

المنورة
هـ1440–7–16

ورشة عمل الفحص 

لاإلكلينيكي للمفاص

نخبة من 

األطباء
.الكرسيجدة

تنظيم 

.وتقديم

أطباء وطبيبات 

برنامج زمالة طب 

األسرة

هـ1440–7–14

ورشة عمل الفحص 

لاإلكلينيكي للمفاص

نخبة من 

األطباء
.الكرسيجدة

تنظيم 

.وتقديم

أطباء وطبيبات 

برنامج زمالة طب 

األسرة

هـ1440–7–18

ورشة عمل الفحص 

لاإلكلينيكي للمفاص

نخبة من 

األطباء

مكة 

المكرمة
الكرسي

تنظيم 

.وتقديم

أطباء وطبيبات 

الرعاية الصحية 

األولية

هـ1440–3–22

المحا رات

عنوان المحا رة
مقدم 

المحا رة

مكان 

انعقادها 

الجهة 

المنظمة

عدد نوع المشاركة

ساعاتها

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها 

مقدمة في 

التشخيص المبكر 

اللتهابات 

المفاصل

نخبة من 

األطباء

مكة 

المكرمة
الكرسي

تنظيم 

وتقديم
ساعات4

أطباء 

وطبيبات 

الرعاية 

الصحية 

األولية

22–3–1440

المستجدات في 

مرض التهاب 

المفاصل 

الروماتويدي

هاني . د.أ

المعلم

مكة 

المكرمة
الكرسي

تنظيم 

وتقديم
ساعات4

استشاريو 

واستشاريات 

أمراض 

الروماتيزم

22–3–1440
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الحمالت واألنشطة

مدة الحملةعنوان الحملة
مكان 

انعقادها

الجهة 

المنظمة

نوع 

المشاركة

الفئة 

المستهدفة
تاريخ انعقادها 

اليوم العالمي 

اللتهاب 

المفاصل

يومان
مكة 

المكرمة
الكرسي

تنظيم 

وتقديم

فئات 

المجتمع
هـ1440/ 2/ 9-10

األبحاث

تاريخ النشرمقدم البحثعنوان البحث
اسم المجلة 

العلمية 
معدل انتكاسة مرض الروماتويد بعد 

 TNF-alphaاإليقاف اإلختياري لعالج 
blockers :دراسة تحليل تجميعي

أ مانغوني. د
شهر
1440شعبان 

BMC 
Rheumatol
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