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اإلشراف العام|   

غالب األهدل  الرحمن عبدد.      

د. هنادي محمد بحيري      

 

 

 ذإعداد وتنفي| 

املجنونيمحمد  هوازن أ.      

 

 التدقيق اللغوي | 

بدري أمين الناصر عبدد.       

 

 تصوير| 

هللاحبيب  عبد الرحمنأ. عثمان       

 

 
مصادر واحة البحث العلمي |  

األهدل غالب الرحمن عبد. د     

الكاظمي يوسف د. باسم       

الباز عمر عبد هللاد.      

الرسيني عبدهللا عبد الوهابد.      

آل تميم محمد عبد هللاد.       

فلمبانعبدالرزاق د. عماد      

بارويسعوض  د. فيصل     

مختارحسن د. محمد      

الصواط عبدهللا د. محمد      

فالتهإبراهيم د. محمود      

مجلدعبداالله أ. عالء      

فتينيمحمد أ. هشام      

بحيري  محمد هنادي. د              

شرف عّزت. سمية د     

آالء محمد القحطاني د.     

أ.د. أفنان محمد تلمساني        

 

 

 

 

 

 

  السبيتمحمد تهاني د.    

ديانا فهمي حّمادد.      

  حريري مية هاشم سد.    

فاروقي صالح نورةد.      

هيفاء عثمان فداد.      

الخزاعي حسن أحالم أ.     

  املحمادي عبد هللا إسراء أ.   

الحربي عبد املعينأفنان أ.      

خياطخالد آالء أ.        

محي الدينسيد حنيف سيد أمجاد أ.      

  أ. عزة رزق هللا السلمي   

غيداء صالح ديري  أ.     

  املنّيع لينا عبد العزيز أ.   

السلميأ. نهال رزق هللا      

    مجنونيمحمد أ. هوازن    
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 فهرس|
 

 

 رجبشهر 

   19 – 8   صفحة

 .العلمي للبحث الصيدلة كلية طالبات لتأهيل تدريبي برنامج| 

 ما مرحلة دعم لبرنامج التعليم وزارة مبادرة على التقديم فتح إعالن| 

 .الدكتوراه بعد

 .الفقهية النوازل  معرض افتتاح| 

 .التعليم وزارة مبادرات في عمل ورشتي عن تعلن العلمي البحث عمادة| 

 مجلة اختيار معايير) لقاء يعقد والنفسية التربوية البحوث مركز| 

 (.العربية باللغة للنشر علمية

 البحث في البشرية والقدرات املوارد تطوير مبادرة إدارة فريق اجتماع| 

 .العلمي

 .بالزاهر الطالبات بشطر الفقهية النوازل  معرض فعاليات اختتام| 

غة بحوث مركز| 
ّ
 .(العربّية بحوث في آفاق) ندوة ينظم العربّية الل

 .الطبية للكليات األول  العلمي البحث يوم دعوة| 

 ألعضاء العلمي البحث في املتطوعين تهيئة في التدريبي البرنامج| 

 .التدريس هيئةوعضوات 

 .التدريس هيئة أعضاء ملتقى في العلمي البحث عمادة مشاركة| 

 بعمادة( العلميّ  والبحث العلمّية املشكلة) العلمي اللقاء لحضور  دعوة| 

 .العلمي البحث

 للباحثة اإليمانية التزكية) ندوة يقيم اإلسالمية الدراسات بحوث مركز| 

 (.الشرعية العلوم في

غة بحوث مركز| 
ّ
 بحوث في آفاق) بعنوان علمية ندوة ينظم العربّية الل

 (.العربية

  لقاء   ينظم العلمي البحث بعمادة الهندسية العلوم بحوث مركز| 
 
 علميا

 .حشيش سونيا للدكتورة

غة بحوث مركز| 
ّ
 العلمّية املشكلة) العلميّ  اللقاء يعقد وآدابها العربّية الل

 (.العلميّ  والبحث

 .البديلة العقوبات عمل لورشة بحثية بمقترحات للمشاركة دعوة| 

 .بحثية مشاريع أربعة يدعم لإلبداع الدن بن كرس ي| 

اني البحثيّ  الّتمّيز ملتقى فعاليات لحضور  دعوة| 
ّ
 الدراسات لطالبات الث

 .بالجامعة العليا

 العلمي البحث يوم تفتتح الطالبات لشؤون القرى  أم جامعة وكيلة| 

 .الطبية للكليات األول 

 (.مترجم) برنامج انطالق عن تعلن العلمي البحث عمادة| 

 .الحشود علم موضوع في بحثية مقترحات لتقديم دعوة |

 

 

 

 

 

 

 شعبانشهر 

   28 – 20  صفحة 

 العلمي البحث على للتدريب لنك قلوبال برنامج في التقديم باب فتح |

 .البكالوريوس ملرحلة

غة بحوث مركز| 
ّ
م وآدابها العربّية الل

ّ
اني البحثيّ  الّتمّيز ملتقى ينظ

ّ
 الث

 .العليا الّدراسات لطالبات

 .العلمي البحث عمادة خدمات لتقييم دعوة| 

 مرض ضد التوعية في يساهم اإلسالمية الدراسات بحوث مركز| 

 .الجرب

 الجرب مرض ضد التوعية في الصيدالنية العلوم بحوث مركز مساهمة| 

 .الشائعة األخطاء وتصحيح

 البحث في الدولية الشراكات) مؤتمر في يشارك الجامعة من وفد  | 

 .التعليم بوزارة( العلمي

 .م2018 -هـ1439 لعام البيطري  للطبيب املراعي جائزة عن إعالن| 

 البحثية املشاريع أفكار ملناقشة عمل ورشة تقيم العلمي البحث عمادة| 

 .التطوع في

( التطوع بحوث) ومنحة العليا الدراسات لطالب( دارس) منحة تدشين| 

 .التدريس هيئة ألعضاء

 العلمي البحث عمادة خدمات نتائج لعرض عمل ورشة لحضور  دعوة| 

 .التحسين آليات ومناقشة

 برنامج إغالق بموعد العلمي البحث عمادة من تذكيري  إعالن| 

 (.مـتـرجـم)

 ملساندة.ا البحثية بالوحدات تعريفي عرض| 

 خدماتها تقييم ملناقشة عمل ورشة تعقد العلمي البحث عمادة| 

 .للباحثين

 مع الطبية والعلوم الطب بحوث مركز بين بحثي تعاون  اتفاقية توقيع| 

 .الصحة وزارة

 .الوقفية إسعاد مؤسسة تزور التطوع وبحوث البحثي التطوع وكالة| 

 رمضانشهر 

 28  صفحة 

 

 .تهنئة عمادة البحث العلمي بحلول شهر رمضان املبارك |

 شّوالشهر 

 28  صفحة 

.املبارك الفطر عيد بحلول  العلمي البحث عمادة تهنئة|   

 األخبار
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  .ةالدكتورا بعد ما باحث ملنحة التقديم عن إعالن| 

 ذو القعدةشهر 

 28  صفحة 

 .فتح باب التقديم على مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير |

 ذو الحّجةشهر 

 32 - 29 صفحة 

 امستشار   بيريز ليليانا الدكتورة يعين الدن بن محمد املعلم كرس ي | 

 .للكرس ي

  عمادة مشاركة| 
ّ
 . ه1439 املستجدين ملتقى في العلميّ  البحث

 .العليا الدراسات لطالب( دارس) ملنحة التقديم بوابة فتح عن إعالن| 

مة القواعد| 
ّ
 .العلميّ  البحث ألخالقّيات املنظ

ب التعريفي اللقاء في العلميّ  البحث عمادة مشاركة| 
ّ

 الّدراسات بطال

طرين في العليا
ّ
 .الش

 .والدواء للغذاء العامة الهيئة بيانات قاعدة في الخبراء لتسجيل دعوة| 
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الرحمن بن غالب األهدل  الدكتور عبد  

الهندسة الكهربائية املساعد أستاذ   

 عميد عمادة البحث العلمي

dsrdean@uqu.edu.sa 

 

 
 لحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه اجمعين. ا

يســــرنا أن نضــــع بين ايديكم اإلصــــدار الســــابع لواحة البحث العلمي ليتوافق إصــــدارها مع مســــدهل العام الدراســــ ي الجديد فكل عام 

  .وأنتم بخير

على أحداث ذات بصــــمة مميزه في  –مدتها إذ تخللدها اإلجازة الصــــيفية على الرغم من قصــــر -هذه النشــــرة نصــــف الســــنوية  احتوت

 الحراك البحثي في جامعة أم القرى تتلخص في التالي: 

 وقــد  ، التعليموإجراءات القبول في برنــامج منح مــا بعــد الــدكتوراه الــذي اطلقــه مكتــب البحــث و التطوير بوزارة  اإلعالن

التنظيمية حيث حصــــلت الجامعة على ســــت منح في تخصــــصــــين: علوم البيانات  تطلب العديد من اللقاءات واالجتماعات

 التطبيقية واألمراض املعدية. 

 العمادة في تنفيذ مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشــــرية في البحث العلمي للفصــــل الثاني واملدعومة من مكتب  مواصــــلة

 تحقيق الرؤية في وزارة التعليم 

 هية على مدار ثالثة أيام والذي نظمه مركز بحوث الدراســــــــــــات اإلســــــــــــالمية بالتعاون مع قســــــــــــم معرض النوازل الفق إقامة

 الشريعة اإلسالمية في شطر الطالبات 

 يوم البحث العلمي للكليات الطبية والذي أشرف عليه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية في شطر الطالبات  إقامة 

 ة الفصـــــــــل الحالي لدعم الحراك البحثي لطالب الدراســـــــــات العليا في مرحلتي منحة دارس والتي تم اطالقها في بداي تدشـــــــــين

 املاجستير والدكتوراه 

 أربعة مشاريع بحثية لكرس ي املعلم بن الدن لريادة األعمال وتعيين مستشارة للكرس ي من جامعة أمريكية  دعم 

 القرى  أم جامعة في العلمي البحث ألخالقيات املنظمة القواعد نشر 

وقد حرصـــــــــــت العمادة في أواخر الفصـــــــــــل املاوـــــــــــ ي على تقييم أعمالها ومعرفة رأي املســـــــــــتفيدين لتجويد الخدمات وتقديم ما  هذا

يســــــــــــــاعــد على رقي البحــث العلمي والبــاحثين في جــامعتنــا الحبيبــة ويســـــــــــــرهــا أن تضـــــــــــــع بين ايــديكم في هــذا العــدد نتــائج مــدى رضــــــــــــــا 

تقديم خدماتها ويســـــــــــــرها أن يكون هذا العام مليء بالجديد والنافع للباحثين املســـــــــــــتفيدين عن أعمال العمادة. تواصـــــــــــــل العمادة 

 والباحثات. 

كل من ســــاهم في إصــــدار هذا العدد وأخص بالشــــكر زميلتنا القديرة األســــتاذة هوازن املجنوني على تفان ها وحرصــــها لظهور  أشــــكر

على إشـــرافها على الواحة طوال اإلصـــدارات الســـتة املاضـــية الواحة في موعدها املحدد، كما أشـــكر ســـعادة الدكتورة نورة الفاروقي 

وندعو هللا لها بالتوفيق والســـــداد حيثما ســـــاهمت في خدمة جامعتنا الحبيبة، والشـــــكر موصـــــول لســـــعادة الدكتورة هنادي بحيري 

 وكيلة العمادة للجودة واالعتماد األكاديمي على اشرافها ومتابعدها املستمرة. 
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 التعيينات والتكليفات اإلدارية بعمادة البحث العلمي |

  

هـ 1439 /5/  19  

  فلمبان شافعي بن عبدالرزاق بن عمادد. 

 مدير مركز بحوث العلوم الهندسية و املعمارية

هـ 1439 / 8  /  81  

  الرسيني صالح بن عبدهللا بن عبدالوهاب د.

  العلمية للكراس ي العلمي البحث عمادة وكيل

هـ 1439 / 8 / 21  

الرسيني صالح بن عبدهللا بن عبد الوهاب. د  

اإلسالمي التعليم بحوث مركز مدير   

هـ 1439 /9 / 26  

املالكي صالح بن صالح بنت زكية .د  

  اإلسالمي التعليم بحوث مركز مديروكيلة 

 

هـ 1439 /11/ 5  

عالء الدين أبو النجا بن محمد بنت معتوقة  .د  

  اإلسالمي التعليم بحوث مركز مديروكيلة 

 

هـ 1439 / 10/  17  

  أبوالشامات عبدهللا بن طالل بن خالدد. 

  الطبية والعلوم الطب بحوث مركزمدير 
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 هـ1439 /7/ 1

 للبحث الصيدلة كلية طالبات لتأهيل تدريبي برنامج

 العلمي

 

 هـ1439 / 7/  1

 التعليم وزارة مبادرة على التقديمباب  فتح إعالن

  الدكتوراه بعد ما مرحلة دعم لبرنامج

إعالن عن فتح باب التقديم على مبادرة وزارة التعليم لبرنامج دعم 

 .مرحلة ما بعد الدكتوراه

 

 هـ1439/  7/  2

 الفقهية النوازل  معرض افتتاح

ا يوم افتتاح معرض النوازل الفقهية بعون هللا الساعة التاسعة صباح  

هجرية تحت رعاية وكيلة 1439الثالث من شهر رجب املوافق الثالثاء 

 .سارة الخولي جامعة أم القرى لشؤون الطالبات د.
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 هـ1439/  7/  8

 مبادرات في عمل ورشتي عن تعلن العلمي البحث عمادة

 التعليم وزارة

 .دعوة عمادة البحث العلمي لورشتي عمل في مبادرات وزارة التعليم

 

 هـ1439/  7/  11

 معايير) لقاء يعقد والنفسية التربوية البحوث مركز

 (العربية باللغة للنشر علمية مجلة اختيار

في إطار تنشيط العمل البحثي؛ عقد مركز البحوث التربوية والنفسية 

بعمادة البحث العلمي لقاء "معايير اختيار مجلة علمية للنشر باللغة 

شطر  -بمبنى كلية التربية  هـ1439 /7 /10يوم الثالثاء املوافق  العربية"

مة اللقاء سعادة الدكتورة ديانا  الطالبات ِّ
ّ
بحضور وكيلة املركز ومنظ

اد. م اللقاء سعادة الدكتورة خلود بنت عبدهللا الثبيتي  بنت فهمي حـمَّ قدَّ

وكيلة كلية العلوم االجتماعية، مرحبة بالحاضرات وبتوجيه الشكر 

التربوية والنفسية، ثم بدأت لعمادة البحث العلمي ومركز البحوث 

اللقاء بإيضاح أهمية النشر العلمي للباحثين، وأوعية النشر العلمي، 

 معايير املجلس 
 
لت في معايير اختيار مجلة علمية للنشر، عارضة وفصَّ

العلمي لقبول املجالت املحكمة، وضوابط الهيئة الوطنية للتقويم 

خصصات العلوم الشرعية واالعتماد األكاديمي في تصنيف املجالت في ت

وعلوم اللغة العربية، وضوابط تصنيف املجالت املتميزة في النشر 

باللغة العربية، وضوابط اختيار مجلة علمية متميزة حسب املعايير 

ثم عرضت نماذج ملجالت سعودية محكمة تحقق املعايير التي  ،العاملية

في املجالت تم التفصيل ف ها، وطرحت مؤشرات تعين على تجنب النشر 

متيحة املجال  الضعيفة، واختتمت اللقاء بملخص واٍف ملا تم فيه

حضر اللقاء وكيلة كلية التربية سعادة الدكتورة  ملداخالت الحضور.

عبير بنت محمد الصبان، وجمع من قيادات وعضوات هيئة التدريس 

وطالبات الدراسات العليا في التخصصات التربوية والشرعية والعربية، 

رين اللقاء بمداخالتهن، وأعربن عن رغبدهن في عقد مزيد من اللقاءات أث

 
 
باهتمامات الباحثين والباحثات  اوثيق   االعلمية املماثلة واملرتبطة ارتباط

 في جامعة أم القرى.
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 هـ1439/  7/  12

اجتماع فريق إدارة مبادرة تطوير املوارد 

 والقدرات البشرية في البحث العلمي

اجتمع فريق إدارة مبادرة تطوير املهارات والقدرات في البحث العلمي 

ملناقشة تطورات األنظمة اإللكترونية املدعومة من مبادرة التحول 

بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي سعادة  الوطني

الدكتور ثامر الحربي، وعميد عمادة البحث العلمي سعادة الدكتور عبد 

الرحمن األهدل، وعميد تقنية املعلومات سعادة الدكتور فهد 

الدوسري، ومديرة املبادرة سعادة الدكتورة هنادي البحيري، وذلك يوم 

 نصف.الهـ، الساعة الحادية عشرة و 1439/ 7/ 10الثالثاء املوافق 

وتم خالل االجتماع عرض األنظمة التي تم تطويرها ضمن املبادرة؛ حيث 

 قدمت وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية الدكتورة نورة الفاروقي

النظام املختص بقاعدة بيانات املتطوعين في البحث العلمي وأبحاث 

املوقع اإللكتروني للمبادرة بكامل  حيث تم عرض؛ التطوع )عطاء(

الخدمات، وواجهات املوقع الخاصة باملتطوع/الباحث وتنفيذ الطلبات، 

وكذلك واجهات املوقع الخاصة باملشرف على النظام وإدارة جميع 

إدارة  -إدارة الفعاليات  -العمليات التي تتضمن: )إدارة املتطوعين 

وقدمت األستاذة أحالم  ،ات(ءاإلحصا -وإدارة االتفاقيات -الشراكات 

  امساعد باحث في الحاسب اآللي، عرض  -الخزاعي 
 

لبوابة البرامج  متكامال

والدورات التدريبية ضمن مبادرة البحث العلمي الخاصة بمشرفي 

بإشراف من وكيل العمادة للمعلومات سعادة الدكتور عبدهللا -النظام 

بإضافة البرامج والدورات ، واحتوت على العمليات الخاصة الباز

التدريبية ومعالجة طلبات التسجيل واعتماد الشهادات واستعراض 

ات، والواجهات الخاصة باملدربين، وتتضمن استعراض ءاإلحصا

الدورات املقدمة من املدرب ومستوى الرضا عنها، والواجهات الخاصة 

تقييم باملتدربين، وتتضمن التسجيل في الدورات املتاحة للتسجيل، و 

كما قدمت وكيلة عمادة القبول   ،االدورات وطباعة الشهادات إلكتروني  

النظام املختص  والتسجيل لشؤون التسجيل الدكتورة تهاني السبيت

بقاعدة بيانات الباحثين، وتم استعراض الواجهات الخاصة 

باملستخدمين، وتتضمن البحث في قاعدة بيانات األبحاث والباحثين 

حاث واستعراض طلبات اإلضافة وحالدها، والواجهات وإضافة األب

ات قاعدة البيانات، ءمتضمنة إحصا الخاصة باملشرفين على النظام

وإدارة مشرفي قاعدة البيانات، ومعالجة طلبات إضافة اإلنتاج العلمي 

وقد حضر االجتماع وكيل عمادة تقنية  ،لعضو هيئة التدريس

املعلومات للتعامالت اإللكترونية سعادة الدكتور عاطف الحجيلي، 

ووكيل عمادة البحث العلمي للشؤون اإلدارية واملالية سعادة الدكتور 

فيصل بارويس، ووكيل عمادة البحث العلمي للمعلومات سعادة 

علمي للتطوع البحثي الدكتور عبدهللا الباز، ووكيلة عمادة البحث ال

وأبحاث التطوع سعادة الدكتورة سمية شرف، وسعادة الدكتور هشام 

عرابي، وسعادة الدكتور محمد فوزي حسانين، ومساعدي باحث 

األستاذة هوازن املجنوني، واألستاذة أفنان الحربي، واألستاذة إسراء 

 املحمادي.
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 هـ1439/  7/  15

الفقهية بشطر  اختتام فعاليات معرض النوازل 

 الطالبات بالزاهر

اخُتتمت فعاليات معرض النوازل الفقهية؛ والذي أقامته عمادة البحث 

العلمي ممثلة بمركز بحوث الدراسات اإلسالمية بالتعاون مع كلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية ممثلة بقسم الشريعة، والذي عقد في 

شهر رجب بداية في هر رحاب جامعة أم القرى في شطر الطالبات بالزا

هـ، حيث قام طالبات مرحلة 1439 /7 /4 - 3الثالثاء واألربعاء ي يوم

الدكتوراه في تخصص الفقه بتجسيد أحكام بعض النوازل الفقهية من 

لعدد من النوازل الفقهية، باإلضافة  خالل تصاميم إنفوجرافيك

مللصقات علمية ألبحاث قدمت ملادة قضايا فقهية معاصرة والتي تدرس 

في السنة املنهجية لطالبات الدكتوراه.وقد حظي املعرض برعاية كريمة 

من جامعة أم القرى، ممثلة بمباركة إقامة املعرض من وكيل الجامعة 

ر الحربي، وعميد البحث العلمي للدراسات العليا سعادة الدكتور ثام

سعادة الدكتور عبدالرحمن األهدل ومتابعدهما لجميع مراحل إقامته 

والفعاليات املصاحبة له والرفع بجميع فعالياته للجهات املختصة 

للحصول على املوافقة على إقامته.كما حظي املعرض بافتتاح وكيلة 

ولي، وحضور الجامعة لشؤون الطالبات سعادة الدكتورة سارة الخ

عميدة الدراسات الجامعية سعادة الدكتورة هالة العمودي، ووكيلة 

العميدة للشؤون اإلدارية واملالية سعادة الدكتورة فريدة الغامدي، 

ووكيلة كلية الشريعة سعادة األستاذة الدكتورة نورة املحمادي، ووكيلة 

بحيري، عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير سعادة الدكتورة هنادي 

ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وأبحاث التطوع سعادة 

الدكتورة سمية شرف، ومجموعة كبيرة من عضوات هيئة التدريس 

بالجامعة من جميع التخصصات، وقد كان في استقبالهن في حفل 

االفتتاح املشرفات على املعرض وكيلة مركز بحوث الدراسات اإلسالمية 

الدكتورة أفنان تلمساني، ووكيلة قسم الشريعة سعادة األستاذة 

سعادة الدكتورة إيمان قبوس.وافتتح الحفل بآيات من القران الكريم 

تلدها كلمة لراعية الحفل سعادة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات عبرت 

ف ها عن سعادتها البالغة بإقامة املعرض، وأنه يمثل فكرة رائدة في تقديم 

ريقة مبسطة وإبداعية تقرب الحكم وتبسطه األحكام الشرعية بط

وتقدمه في قالب جديد يتناسب مع روح العصر، تلدها كلمة كلية 

الشريعة والدراسات اإلسالمية والتي قدمدها وكيلة كلية الشريعة 

والدراسات اإلسالمية والتي نقلت ف ها شكر كلية الشريعة للطالبات 

ورة الجديدة، وعبرت عن بالغ الالتي بادرن بإقامة هذا املعرض بهذه الص

شكرها لسعادة األستاذة الدكتورة أفنان تلمساني التي ساهمت بشكل 

فاعل في إطالق إبداعات الطالبات في هذا املجال، ثم قدمت وكيلة مركز 

بحوث الدراسات اإلسالمية كلمة عمادة البحث العلمي شكرت ف ها 

ة املعرض ومتابعدهم قيادات البحث العلمي في الجامعة على تبن هم فكر 

إلجراءات تنفيذه، وشكرت ف ها كلية الشريعة وقسم الشريعة وعلى 

رأسهم فضيلة رئيسه الدكتور خالد الجريس ي، ووكيلته املتألقة سعادة 

الدكتورة إيمان قبوس على دعمهما ومساندتهما إلقامة املعرض في 

 رض.جميع مراحله، كما شكرت جميع الطالبات الالتي شاركن في املع

تال ذلك كلمة الطالبات املشاركات في املعرض والتي ألقدها نيابة عنهن 

سعادة األستاذة زينب حبيب هللا طالبة مرحلة الدكتوراه في قسم 

الشريعة بجامعة أم القرى واملحاضرة بقسم الدراسات اإلسالمية 

بجامعة امللك عبدالعزيز، والتي شرحت ف ها للحضور الكريم كيف 

املعرض من أول محاضرة من محاضرات مادة قضايا  انبثقت فكرة

فقهية معاصرة مع األستاذة الدكتورة أفنان تلمساني، حيث اقترحت 

الطالبة بنان قاو ي فكرة إقامة معرض يجسد النوازل الفقهية 

ويبسطها، فكان هذا املعرض بهذه الصورة الجميلة بعد فضل هللا تعالى 

البات، وقد ختمت كلمدها بالشكر ومساهمة هذه الثلة املباركة من الط

الجزيل لجامعة أم القرى، وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

وقد دشن في حفل االفتتاح موقع النوازل  وعمادة البحث العلمي.

الفقهية الذي أعدته الطالبات املشاركات في املعرض. )رابط املوقع، 

دة البحث العلمي تال ذلك تكريم عما وحساب املعرض في االنستغرام(.

ممثلة في مركز بحوث الدراسات اإلسالمية، وكلية الشريعة والدراسات 

اإلسالمية ممثلة بقسم الشريعة لجميع املشاركات في املعرض 

ثم بدأت جلسات ندوة النوازل الفقهية والتي  .والفعاليات املصاحبة له

قدمت في أربع جلسات على مدى يومين، وكانت الجلسة األولى بعنوان 

)نوازل في العبادات(؛ قدمت ف ها أربعة أوراق عمل في املوضوعات 

التالية: الغسيل الكلوي وأثره على الطهارة، األحكام الفقهية في طهارة 

 ، حكم الغسيل الجاف، توسعة املسعى.وصالة مرو ى املفاغرة املعوية

وموضوع الجلسة الثانية )نوازل في األحوال الشخصية(؛ قدمت ف ها أربع 

أوراق عمل في املوضوعات التالية: حكم استخدام موانع الحمل 

املعاصرة، حكم اختيار جنس الجنين، حكم إسقاط الجنين املشوه، 

موضوع )نوازل في  أما الجلسة الثالثة فقد كانت في بنوك الحليب.

الجنايات(؛ قدمت ف ها ثالث أوراق عمل في املوضوعات التالية: حكم 

العمل بالبصمة الوراثية في الجرائم الجنائية، ماديات الجرائم الجنائية 

واختتمت جلسات الندوة   وأثرها في اإلثبات، عمل املرأة في املحاماة.

مس أوراق عمل هي بجلسة عنوانها )نوازل في التجميل( قدمت ف ها خ

كالتالي: الحكم الشرعي لتقنية امليكروبليدينج في الحاجبين، حكم 

الجراحة التجميلية لألنف، حكم عمليات تجميل األسنان التحسينية، 
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حكم عمليات تغيير الجنس، الضرر النفس ي وأثره في حكم العمليات 

تاذة تال ذلك تكريم عمادة البحث العلمي لألس  التجميلية التحسينية.

الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني املشرفة على املعرض، وتكريم 

وقد كان من ضمن الفعاليات املصاحبة ه، الطالبات املشاركات في

للمعرض دورة تدريبية بعنوان )النوازل الفقهية مراحل ومهارات( 

هـ ، وكانت الدورة تحت إشراف 2/7/1439عقدت يوم االثنين املوافق 

، وكانت مدتها األستاذة الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني سعادة

متدربة، وزعت ف ها على املتدربات حقيبة  55خمس ساعات، وحضرها 

وقد حضر املعرض والفعاليات  ،هذا تدريبية، وشهادات حضور.

( زائرة، أعرب الكثيرات منهن عن سعادتهن 1600املصاحبة له أكثر من )

سبوق في فكرته وطريقة طرحه، املغير البالغة بإقامة هذا املعرض 

كما أتيحت  ،بشكل سنوي لعظيم الفائدة منه هوتمنوا أن يتم تكرار 

الفرصة لزيارة املعرض في الفترة املسائية للعناصر الرجالية، وكان في 

مقدمة زوار املعرض فضيلة وكيل كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

الدكتور رائد العصيمي، وفضيلة مدير مركز بحوث الدراسات 

اإلسالمية األستاذ الدكتور محمد الصواط، وفضيلة األستاذ الدكتور 

د العقال مدير الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة سابقا، محم

ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في قسم 

 الشريعة.
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غة العربّية ينظم ندوة )آفاق في 
ّ
مركز بحوث الل

 بحوث العربّية( 

غة العربّية وآدابها 
ّ
)آفاق  لحضور الّندوة العلمّيةدعوة مركز بحوث الل

 بقاعة خوقير، مبنى د. في بحوث العربّية(

 

 هـ1439/  7/  15

 يوم البحث العلمي األول للكليات الطبية

دعوة لحضور )يوم البحث العلمي األول للكليات الطبية( بمقر الكليات 

 هنا اضغط : الفعالية جدول  على لالطالع بالعابدية.الصحية 

 

 هـ1439/  7/  16

البرنامج التدريبي في تهيئة املتطوعين في البحث 

 العلمي ألعضاء وعضوات هيئة التدريس

  

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/new/event%20program%201.pdf
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 هـ1439/  7/  16

مشاركة عمادة البحث العلمي في ملتقى أعضاء 

 التدريسهيئة 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1439/  7/  17

دعوة لحضور اللقاء العلمي )املشكلة العلمّية 

 والبحث العلمّي( بعمادة البحث العلمي

بمركز  دعوة لحضور اللقاء العلمي )املشكلة العلمّية والبحث العلمّي(

في اللقاء  التسجيل  .بحوث اللغة العربية وآدابها بعمادة البحث العلمي

  العلمي: 

https://goo.gl/forms/Q6k4Lo9i2Kn8NOHl2 

 

 هـ1439/  7/  18

مركز بحوث الدراسات اإلسالمية يقيم ندوة 

 )التزكية اإليمانية للباحثة في العلوم الشرعية(

بعمادة البحث العلمي إقامة يعتزم مركز بحوث الدراسات اإلسالمية 

ندوة بعنوان: )التزكية اإليمانية للباحثة في العلوم الشرعية(، وذلك يوم 

إلى  اهـ، من الساعة الثانية عشرة ظهر  1439/7/22األحد املوافق 

، في قاعة الجفالي   بشطر الطالبات بالزاهر. 2الساعة الثانية مساء 

 وتهدف الندوة إلى: 

 .الشريعة علوم في الباحثة لدى النفس تزكية مفهوم وإبراز تأصيل .1

  .العلمي والسلوك املنهج سالمة وسلوكيات مبادئ تأصيل .2

 .العلم طالب مسيرة في الخلل جوانب على لتنبيها .3

 ومن محاور الندوة: 

 .الشرعي العلم قدر تعظيم .1

 .ونشره العلم طلب في النية تأصيل .2

 .الجادة على السير عالمات .3

 .القرآن تعاهد .4

 .النوافل على واملواظبة الفرائض في اإلحسان .5

 .التطوعي والعمل والصلة البر .6

 .والتعامل والسمت السلوك .7

https://goo.gl/forms/Q6k4Lo9i2Kn8NOHl2
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   .الصالحة الخبيئة .8

 .(والشبهات الشهوات) الفتن مع التعامل .9

عالمات الخلل في املقصد واملنهج )التوصيف/  اكما تتناول أيض   

 والعالج(، وهي:

 .املقصد في الخلل .1

 .القلوب وأمراض آفات .2

 .والسمت السلوك في الخلل .3

 في الخلل املفضول، تقديم) بالعلم االشتغال منهجية في الخلل .4

 .(األولويات

 ويشارك في الندوة كل من:

 بقسم التدريس هيئة عضو - زمزمي علي بنت هناء الدكتورة سعادة -

 .والسنة الكتاب

 التدريس هيئة عضو - الحربي محمد بنت عائشة الدكتورة سعادة -

 .والسنة الكتاب بقسم

 وتدير الحوار:

عضو هيئة  -سعادة األستاذة الدكتورة أفنان بنت محمد تلمساني  -

 التدريس بقسم الشريعة.

 

 هـ1439/  7/  18

غة العربّية ينظم ندوة علمية 
ّ
مركز بحوث الل

 بعنوان )آفاق في بحوث العربية(

مت عمادة البحث 
ّ
غة العربّية وآدابها، نظ

ّ
لة بمركز بحوث الل

ّ
العلمّي ُممث

الّندوة العلمّية   بالّتعاون مع الجمعّية العلمّية الّسعودّية لألدب العربّي 

التي شارك في تقديمها كلٌّ من: سعادة األستاذ  )آفاق في بحوث العربّية(

ات الّدكتور عبدالعزيز بن عبدالّرحمن أحميد األستاذ بقسم الّدراس

غوّي  بين العوائق 
ّ
العليا العربّية، وعنوان مشاركته )آفاق البحث الل

وسعادة األستاذ الّدكتور ظافر بن غرمان العمري رئيس  ،واملطالب(

ة الّسعودّية لألدب العربّي  األستاذ بقسم  مجلس إدارة الجمعّية العلميَّ

اده )أسس البحث البالغّي وأبعالبالغة والّنقد، وعنوان مشاركته

وسعادة الّدكتور إسالم بن عبداملجيب أبو الخير، األستاذ  ،املعرفّية(

شكيل وآلّيات 
ّ
املشارك بقسم األدب، وعنوان مشاركته )شعر الت

وأدارت الّندوة  سعادة الّدكتورة  أمل بنت محسن العميري،  ،الّتأويل(

 16األستاذ املشارك به، وذلك يوم االثنين و  وكيلة رئيس قسم األدب

ا إلى الّساعة  10رجب من الّساعة  ا، بقاعة خوقير، مبنى  12صباح  ظهر 

بحضور بهّي من  -وهلل الحمد  -وقد حظيت الّندوة العلمّية  ،هذا  ،د

عضوات هيئة التدريس، وطالبات البكالوريوس والّدراسات العليا، 

غة العربيّ 
ّ
ازدانت بهّن القاعة؛ و ة لغير الّناطقين بها، وطالبات معهد الل

غوّي. وأتيح في 
ّ
ألهّمّية العنوان وصلته بمستجدات البحث العلمّي الل

وقام  ،نهاية الّندوة املجال لبعض املداخالت العلمّية املّتصلة باملوضوع

سعادة الّدكتور محمد مختار وكيل عمادة البحث العلمّي للمراكز 

البحثّية في نهاية املطاف بتكريم املشاركين، وكذا تكريم مديرة الّندوة 

البات، والحمد هلل في األولى واآلخرة.
ّ
 بمقر الط
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 هـ1439/  7/  19

مركز بحوث العلوم الهندسية بعمادة البحث 

 للدكتورة سونيا العلمي ينظم 
 
لقاء  علميا

 حشيش

ينظم مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية في عمادة البحث العلمي 

للدكتورة  ابالتعاون مع كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات، لقاء  علمي  

م، من 2018-4-11هـ، املوافق 1439-7-25سونيا حشيش، يوم األربعاء 

املكان لشطر و  ،إلى الساعة الثانية مساء   االساعة الثانية عشرة ظهر  

 : قاعة التدريب في عمادة البحث العلمي )الزاهر(.النساء

 

 هـ1439/  7/  22

غة العربّية وآدابها يعقد اللقاء 
ّ
مركز بحوث الل

 العلمّي )املشكلة العلمّية والبحث العلمّي(

مت عمادة  في إطار الّتعريف باملشكلة البحثّية وطرائق تجاوزها
ّ
نظ

غة العربّية وآدابها
ّ
لة بمركز بحوث الل

ّ
قاء العلمّي:  البحث العلمّي ُممث

ّ
الل

الذي كان من تقديم سعادة األستاذ )املشكلة العلمّية والبحث العلمّي(، 

الّدكتور صالح بن سعيد الّزهرانّي األستاذ بقسم الّدراسات العليا 

العربّية، وإدارة سعادة الّدكتورة نورة بنت عبدهللا السفياني األستاذ 

غة العربّية للّدراسات العليا 
ّ
ّية الل

ّ
املشارك بقسم األدب وكيلة عميد كل

هـ، بقاعة 1439/7/18األربعاء املوافق  والبحث العلمّي، وذلك يوم

   .1الجفالي

تحّدث سعادة األستاذ الدكتور صالح الزهراني عن مجموعة من 

ومنها اختيار مجال بحثّي دون  ،املشكالت العلمّية التي تقابل الباحث

ما يخدم  غيره، وطريقة الّتعامل مع الّدراسات الّسابقة لإلفادة منها بِّ

ّيات التي ينطلق منها، وكذا املنهج الذي يّتخذه  مشكلة البحث، والفرض

في كّل ذلك أهّمّية معرفة  ادون غيره على الّرغم من تعّدد املناهج، مبين  

قاء العلمّي  ،هذا ،الباحث وتحديده ملا يريد منذ البداية
ّ
وقد حظي الل

بحضور نوعّي متمّيز من عضوات هيئة الّتدريس وطالبات الّدراسات 

وتّم  ،العليا والبكالوريوس، كما حظي بمداخالت نوعّية كذلك في نهايته

تكريم مقّدم اللقاء من قبل عمادة البحث العلمّي بحضور سعادة مدير 

لهادي العيدروس، نيابة مركز بحوث العلوم االجتماعّية الدكتور عبدا

عن سعادة عميد البحث العلمّي الّدكتور عبدالّرحمن األهدل، وكذلك 

قاء
ّ
 خرة.والحمد هلل في األولى واآل  ،تكريم مديرة الل

 

 

 هـ1439/  7/  22

دعوة للمشاركة بمقترحات بحثية لورشة عمل 

 العقوبات البديلة 

 )العقوبات البديلة(دعوة للمشاركة بمقترحات بحثية لورشة عمل 

 اضغط هنا :  رابط التقديم

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/3869
https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/3869
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 هـ1439/  7/  23

كرس ي بن الدن لإلبداع يدعم أربعة مشاريع 

 بحثية

قام كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال بتوقيع عقود 

حيث قام أستاذ الكرس ي سعادة الدكتور  ؛دعم أربعة أبحاث علمية

محمود بن إبراهيم فالتة بالتوقيع مع سعادة الدكتور وليد األسمري 

عضو هيئة التدريس بكلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات بجامعة أم 

بحث بعنوان: "تصميم منصة ريادية للتواصل بين  القرى إلجراء

عقد مع سعادة الدكتور ذاتية القيادة"، و املركبات الذاتية وشبه 

الطاهر عياد عضو هيئة التدريس بكلية إدارة األعمال بجامعة أم القرى 

"دراسة مقومات نية العمل الريادي لدى  لتنفيذ مشروع بحثي بعنوان:

كما قام الكرس ي بالتوقيع مع سعادة الدكتور  ،طالب املرحلة الجامعية"

دعم مشروع بحثي حسام فالتة، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة ل

بعنوان: "حول تلبية متطلبات إيجاد بيئة قانونية مالئمة لريادة األعمال 

أما املشروع البحثي الرابع فقد حمل ، في اململكة العربية السعودية"

عنوان: "االبتكار في الشركات الناشئة في الدول النامية: اململكة العربية 

السعودية كحالة"، وقام أستاذ الكرس ي بموجبه بتوقيع عقد مع سعادة 

أرلنغتون -نوردفيدت من جامعة تكساس -الدكتورة ليليانا بيريز

ثل الدفعة األولى من املشاريع البحثية يذكر أن هذه العقود تم األمريكية.

حيث استلم الكرس ي مجموعة من املشاريع  ؛التي يدعمها الكرس ي

التي تمت دراسدها من قبل اللجنة اإلشرافية على  البحثية املقترحة

الكرس ي قبل إرسالها ملحكمين خارجيين متخصصين. والجدير بالذكر 

الم املقترحات البحثية عن البدء في است اأن الكرس ي سيعلن قريب  

يأتي ذلك في   املتخصصة في اإلبداع وريادة األعمال في دورته الثانية.

سبيل سعي كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال إلى 

لة في نشر ثقافة اإلبداع وريادة األعمال، واملشاركة 
ّ
تحقيق أهدافه املتمث

مع  افي اململكة العربية السعودية تماشي   في تنمية قطاع ريادة األعمال

، وذلك عبر نشر أبحاث وتنظيم لقاءات علمية 2030رؤية اململكة 

 تناقش أبرز القضايا املحلية والعاملية ذات العالقة.
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 هـ1439/  7/  25

دعوة لحضور فعاليات ملتقى الّتمّيز البحثّي 

اني لطالبات الدراسات العليا بالجامعة
ّ
 الث

اني لطالبات 
ّ
دعوة لحضور فعاليات ملتقى الّتمّيز البحثّي الث

للتسجيل في  و  اضغط هنا للمزيد: الدراسات العليا بالجامعة.

 . اضغط هنا  :امللتقى 

 

 هـ1439/  7/  30

وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات تفتتح 

 األول للكليات الطبيةيوم البحث العلمي 

سارة بنت  ةافتتحت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات الدكتور 

عمر الخولي، لقاء )يوم البحث العلمي األول للكليات الطبية( واملعرض 

املصاحب من ملصقات علمية وأركان تعريفية في مقر الجامعة 

الذي شارك فيه ، ةهجري 1439-7-25بالعابدية، يوم األربعاء املوافق 

كل من كلية طب األسنان، الطب والجراحة، الصيدلة، العلوم الطبية 

التطبيقية، التمريض، والصحة العامة واملعلوماتية، والتي نظمها كل 

من مركز بحوث الطب والعلوم الطبية ومركز بحوث العلوم الصيدلية 

م بعمادة البحث العلمي، بإشراف وكيالت املراكز د. سمية بنت هاش

حيث حضر كل من وكيلة ؛ حريري، و د. أالء بن آلِّ ظافر القحطاني

ووكيلة بحوث  ،والتطوير  د. هنادي بحيري  ةعمادة البحث العلمي للجود

التطوع والتطوع البحثي د. سمية آل شرف، ووكيالت املراكز البحثية د. 

و أ.د. أفنان تلمساني، ووكيالت الكليات الطبية ورؤساء  ،هيفاء فدا

د. فاطمة السلمي، د. مرام غباش ي، د. سارة طاهر،  ،األقسام والكليات

د. سلوى دهلوي، د. مشاعل الفيفي، د. مريم مجلي ، د. نجالء بن عبيد، 

د. أماني محبوب، د. هيفاء حجازي، د. وردة األسمري، د. هبة العمودي 

ووكيلة عمادة شؤون الطالب د. لؤلؤة الحارثي، ووكيلة معهد اإلبداع 

وعدد كبير  من عضوات هيئة  ،وريادة االعمال د. نجوى سمرقندي

وفور وصولها ملقر اللقاء املعّدِّ بقاعة كلية الطب  ،التدريس من الجامعة

لشؤون الطالبات كلمة  ةبمبنى الكليات الصحية ألقت وكيلة الجامع

عبرت ف ها عن سعادتها بمشاركة الكليات الطبية ألول مرة متمنية لهم 

من االزدهار والتقدم والعطاء، كما كرمت سعادتها وكيالت عمادة  امزيد  

 ،البحث العلمي ووكيالت املراكز املنظمة ومنسقي الكليات الطبية

، بعد ذلك كلمة سعادة ابتدأ الحفل بتالوة عطرة من القرآن الكريمو 

عميد عمادة البحث العلمي سعادة د. عبدالرحمن األهدل، ألقدها 

ف ها دور املراكز البحثية  ابالنيابة عنه سعادة د. هنادي بحيري، موضح  

في توجيه بوصلة البحث العلمي ملا يتوافق مع متطلبات وتطلعات 

ليتحول البحث العلمي من نتائج تنظيرية إلى حلول  ؛املجتمع املحلي

عملية يستفيد منها املجتمع مما يواكب املتغيرات والتطورات على 

الساحة البحثية العلمية؛ كل ذلك للرقي بمستوى اإلنتاج العلمي 

على إثر ذلك، ألقى وكيالت مركز بحوث الطب ، و املنشود وتطبيقاته

، ومركز بحوث العلوم الصيدلية د. أالء والعلوم الطبية د. سمية حريري 

أهمية هذا اللقاء البحثي األول من نوعه على القحطاني، كلمة أكدن ف ها 

الذي جمع كل الكليات الطبية تحت سقف واحد من أجل تشجيع ثقافة 

ثم انطلقت  ،البحث العلمي وتعزيز التعارف واللقاء بين الكليات الطبية

الطبية بمشاركة كل من كلية الطب الجلسات البحثية للكليات 

والجراحة، طب األسنان، الصيدلة، العلوم الطبية التطبيقية، 

ي نهاية اللقاء تم تكريم أفضل ، التمريض، الصحة العامة واملعلوماتية وفِّ

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/new/%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%91%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%91%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%80%D9%91%D8%A7%D9%86%D9%8A.pdf
https://goo.gl/forms/V9k7kkGMQhdh71ox2
https://goo.gl/forms/V9k7kkGMQhdh71ox2
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ملصق علمي لكل كلية وأفضل ركن تعريفي بإشراف لجنة تحكيمية 

مي األول للكليات الطبية في يأتي هذا اليوم البحثي العل  ومعايير محددة. 

سياق اهتمام عمادة البحث العلمي برفع جودة اإلنتاج املعرفي للباحثين 

من أعضاء وطالب؛ لنشر ثقافة املجموعات البحثية التي تؤكد ضرورة 

االنطالق من أرضيات مشتركة ومتباينة بين التخصصات العلمية لخلق 

ها في التحول املعرفي فرص بحثية جديدة ومبتكرة يمكن االستفادة من

 املنشود.

 

 

 هـ1439/  7/  30

عمادة البحث العلمي تعلن عن انطالق برنامج 

 )مترجم(

 

 هـ1439/  7/  30

دعوة لتقديم مقترحات بحثية في موضوع علم 

 الحشود

 

 هنا اضغط:  التقديم رابط

 

  

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/4043
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 هـ1439/  8/  3

فتح باب التقديم في برنامج قلوبال لنك للتدريب 

 على البحث العلمي ملرحلة البكالوريوس

 

 
 

 هـ1439/  8/  3

م ملتقى 
ّ
غة العربّية وآدابها ينظ

ّ
مركز بحوث الل

اني لطالبات الّدراسات العليا
ّ
 الّتمّيز البحثّي الث

البات الّدكتورة على شرف سعادة وكيلة جامعة أّم القرى لشؤون 
ّ
الط

سارة بنت عمر الخولي، وبحضور سعادة عميدة الّدراسات الجامعّية 

البات الّدكتورة هالة بنت سعيد العمودي
ّ
مت عمادة البحث  للط

ّ
نظ

غة العربّية وآدابها فعالّيات: ) ملتقى 
ّ
لة بمركز بحوث الل

ّ
العلمّي ُممث

اني ( لطالبات الّدراسات 
ّ
العليا بجامعة أّم القرى الّتمّيز البحثّي  الث

غة العربّية والعلوم األخرى ( .
ّ
وقد بدأت  بعنوان: ) الّدراسات البينّية لل

ر الحكيم، ثّم العرض الّتعريفّي بمركز بحوث  الفعالّيات بآي
ْ
ك
ّ
من الذِّ

غة العربّية وآدابها وأبرز إنجازاته، ثّم كلمة سعادة الّدكتورة سارة بنت 
ّ
الل

عمر الخولي والتي أشادت ف ها بأهّمّية هذا الّنوع من الّدراسات في تنمية 

 ديالبحث العلمّي، ثّم كلمة سعادة الّدكتورة هالة بنت سعيد العمو 

شكرت ف ها الحرص على تنظيم مثل هذه الفعالّية البحثّية البينّية، ثّم 

كلمة سعادة وكيلة عمادة البحث العلمّي لبحوث الّتطّوع والّتطّوع 

أثر املراكز البحثّية  أبانت ف ها البحثّي الّدكتورة سمّية بنت عّزت شرف

وكيلة مدير مركز بحوث في إحداث الحراك العلمّي، ثّم كلمة سعادة 

غة العربّية وآدابها الّدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا 
ّ
ت ف ها وضحأالل

اإلبداع في طرق الّتفكير، والّدمج  نواتج الّدراسات البينّية من حيث

هي ثّم بدأت الجلسة األولى و  املعرفّي، وتحقيق الّتكامل، وإنتاج املعرفة.

رعّية (، بإدارة سعادة بعنوان: ) ال
ّ
عربّية والّدراسات الّدعوّية والش

غة العربّية 
ّ
ّية الل

ّ
قفّي وكيلة كل

ّ
الّدكتورة سعاد بنت فريح صالح الث

تي شاركت ف ها مجموعة من الباحثات 
ّ
ؤون الّتعليمّية والّتطوير، وال

ّ
للش

ببحوثهّن، وهّن: أمل بنت عبدالكريم محمد  يعبر تقديم تعريف

ركستان
ّ
ّي، وغادة بنت عبد املتكبر صادق املغربي، وعائشة بنت محّمد الت

ّية 
ّ
سعيد شمس الّدين، ونجاة بنت حمزة محّمد باوزير ) طالبات كل

الّدعوة وأصول الّدين (، وكوثر بنت محمد سعيد، وبسمة بنت عباد 

ريعة والّدراسات اإلسالمّية (، ومنيرة 
ّ
ّية الش

ّ
عيضة الّسالمّي ) طالبات كل

ريف ) بنت عب
ّ
دهللا حليص املعلوّي، وأنداء بنت حسن محمد الش

غة العربّية وآدابها (.
ّ
ّية الل

ّ
انية بعنوان:  )  طالبات كل

ّ
ثّم بدأت الجلسة الث

ربوّية (، بإدارة 
ّ
غة الّتطبيقّي والّدراسات الت

ّ
بحوث العربّية وعلم الل

عد سعادة الّدكتورة جميلة بنت عبدالعزيز صدقه خياط األستاذ املسا

تي شاركت ف ها مجموعة من الباحثات 
ّ
غة العربّية وآدابها، وال

ّ
ّية الل

ّ
بكل

ببحوثهّن، وهّن: بشاير بنت سعد عباس الّنباتّي،  يعبر تقديم تعريف

غة العربّية وآدابها (، 
ّ
ّية الل

ّ
وحنان بنت علي عامر عسيري ) طالبات كل

بنت محّمد علي األحمرّي، وأفراح بنت سلوم مفرح الحربّي،  ةوفاطم

وتغريد بنت حسين نّصار الخطابّي، ودالل بنت علي محّمد الحضريتي، 

ونهلة بنت محّمد جميل بكر، ووفاء بنت عوض ضيف هللا الحربّي  ) 

ربية (.
ّ
ّية الت

ّ
طالبات: ) فريق غرس  وقبل الختام تّم تكريم طالبات كل

اني   (الّتطّوعّي 
ّ
الالتي أسهمن في إنجاح فعالّيات املركز خالل الفصل الث

، وزهراء علي الّزهرانّي، ةهـ، وهّن : سماهر حبيب مالك 1439_143

وسمّية إبراهيم الوقدانّي، ووفاء ممدوح العوفي، وخوله إبراهيم 

الّصاعدّي، ورهف محيا العتيبّي، وصفّية أحمد سال، وسارة مرزوق  

البات  ،سة الفريق غالية حامد الّرفاعيّ الجعيد، ورئي
ّ
كما تّم تكريم الط

، هـ 1439_1438املتعاونات مع فعالّيات املركز خالل العام الجامعّي 

العمرّي، وميسون  وهّن: هبة محّمد هيازع العمرّي، وعالية محّمد هيازع

محّمد أحمد العمرّي، وليلى حميدان حميد الحربّي، وريم محمود 

عبدهللا العريفي، ووجدان محّمد مرزوق الّصبحّي، وفاطمة فهد عطية 

بيانّي. والحمد هلل في األولى واآلخرة.
ّ
 الذ
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 دعوة لتقييم خدمات عمادة البحث العلمي 

 

 العمادة خدمات عن الرضا مستوى  قياس

 هـ1439/  8/  7

مركز بحوث الدراسات اإلسالمية يساهم في 

  التوعية ضد مرض الجرب 

ضمن جهود عمادة البحث العلمي للتوعية ضد مرض الجرب، قام مركز 

بتصميم مطوية توعوية عن الهدي النبوي بحوث الدراسات اإلسالمية 

في  :: املحور األول تضمنت ثالثة محاور  في التعامل مع األمراض الوبائية

أصول عامة تضمنت بعض األحاديث النبوية التي وردت في السنة 

النبوية عن اعتقاد املسلم في موضوع انتقال العدوى، وتصحيح األخطاء 

فقد أشار إلى توج هات  :أما املحور الثاني، العقدية في هذا الجانب

األحاديث النبوية فيما يتعلق باالعتقاد وتصحيح األخطاء في مسألة 

العدوى، وضرورة اتخاذ األسباب للوقاية من األمراض الوبائية، وكيف 

؛ أما املحور الثالث ،توافق العلم الحديث مع ما ورد في السنة النبوية

ي س النبوي في الوقاية من األمراض من الجانب الح فقد تعرض للهدي

  واملعنوي.

https://uqu.edu.sa/dsr/App/Forms/Show/4105
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  هنا اضغط:  للمزيد

 هـ1439/  8/  8

مساهمة مركز بحوث العلوم الصيدالنية في 

التوعية ضد مرض الجرب وتصحيح األخطاء 

  الشائعة 

 

 

 

 هنا اضغط:   التوعوي  الفيديو ملشاهدة

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%8A%D8%A9.pdf
https://uqu.edu.sa/dsr/App/VIDEO/4924?id=39807
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وفد  من الجامعة يشارك في مؤتمر )الشراكات 

  الدولية في البحث العلمي( بوزارة التعليم

شارك وفد  من جامعة أم القرى مؤتمر )الشراكات الدولية في البحث 

العلمي( الذي تقيمه وزارة التعليم في مقرها بالرياض، وذلك خالل يومي 

حيث  ؛من أبريل الجاري  24،  23شعبان املوافق  8،  7االثنين والثالثاء 

تنظم وزارة التعليم هذا املؤتمر لتنفيذ مبادرتها لدعم الشراكات الدولية 

مبادرة تعمل الوزارة على إطالقها   24في البحث العلمي، وهي واحدة من 

، ويحضر املؤتمر لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي 2020حتى 

دية وعدد من الباحثين في جامعات وجهات بحثية الجامعات السعو 

وتأتي مشاركة وفد الجامعة للتعرُّف ومناقشة التحالفات  ،خارجية

البحثية املمكنة في مواضيع ذات أهمية للمملكة، ومن هذه املواضيع 

إدارة الحشود والحفاظ على البيئة ودراسات البترول والبتروكيماويات 

بحثية  ابعد املؤتمر سوف تطلق الوزارة منح  واألمن السيبراني وغيرها، و 

بالشراكة بين الجامعات والسعودية وجامعات أجنبية بغرض دراسة 

هذه املواضيع ذات األهمية الوطنية باإلضافة على عدد من التحديات 

الوطنية الكبير التي تم تحديدها كالتالي: تحدي مراقبة الحشود والحركة  

يتعلق باألمراض  والتحدي الثاني واإلنذار، ونظام آلي للتوجيه واإلرشاد

املعدية من حيث االكتشاف ومنع االنتشار والعالج والتحصين منها، أما 

 ا%، وأخير  50التحدي الثالث فهو زيادة إنتاج املاء من التحلية بمقدار 

% من إجمالي 4زيادة إنتاج اململكة من الطاقة املتجددة بحيث تمثل 

وقد دعم معالي مدير الجامعة األستاذ  ،الطاقة املنتجة في اململكة

الدكتور عبدهللا بافيل، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا 

والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، وسعادة وكيل الجامعة لإلبداع 

، ألعمال الدكتور هاني غازي مشاركة الجامعة في هذا املؤتمروريادة ا

كما شاركت شركة وادي مكة في املعرض املصاحب الذي يعرض بعض 

نجحت في التحول إلى شركات  مخرجات الجامعة من البحث العلمي التي

عمادة البحث العلمي في اللجنة العلمية لهذا  اوشاركت أيض   ،ناشئة

املؤتمر، كما رتبت حضور وفد من الجامعة يمثل الباحثين في املواضيع 

لتوفير أكبر فرصة ممكنة للباحثين في  االتي يناقشها املؤتمر سعي  

الحصول على منح بحثية من الوزارة من أجل إجراء البحوث بالتعاون 

ارجية، وكانت عمادة البحث العلمي قد مع الجامعات الداخلية والخ

الجامعية الرسمية لجميع أعضاء  عناوينإلى ال اإلكتروني   اأرسلت بريد  

تدعوهم لحضور ورشة عمل عن هذا  هيئة التدريس في الجامعة

حيث تم شرح أهدافه وآلية املشاركة فيه، كما طلبت من  ؛املؤتمر

املهتمين التسجيل في موقع املؤتمر من أجل ترتيب حضورهم فيه، 

على الدعوات التي يصدرها منظمو املؤتمر  وذلك أن الحضور مقتصر

وجدير بالذكر أن وزارة التعليم ، بعد مراجعة السيرة الذاتية للمتقدمين

ن شاء هللا الدعوة لتقديم املقترحات البحثية في ا إسوف تطلق قريب  

مواضيع املؤتمر، والتقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس في 

الجامعات الحكومية كباحثين رئيسيين، و يمكن مشاركة باحثين 

مشاركين من جهات أو جامعات داخلية مع مشاركة باحث واحد على 

روا املؤتمر أو لم يتم األقل من جامعات أو جهات خارجية سواء  حض

عن  ادعوتهم إليه، وسوف يعلن مكتب البحث والتطوير في الوزارة الحق  

التفاصيل، وسترسلها عمادة البحث العلمي لجميع أعضاء هيئة 

إن شاء -عبر البريد اإللكتروني الجامعي الرسمي حال توفرها التدريس 

وبعض الجهات  ،طنيةوقد شارك في املعرض عدد من الجامعات الو ، هللا

للعلوم والتقنية  عبد العزيزالتي لديها مراكز بحثية مثل مدينة امللك 

 وأرامكو وسابك.

 اإلنترنت شبكة على املؤتمر موقع رابط -
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إعالن عن جائزة املراعي للطبيب البيطري لعام 

  م2018 -هـ1439

 

http://www.icc-ksa.org/
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عمادة البحث العلمي تقيم ورشة عمل ملناقشة 

  أفكار املشاريع البحثية في التطوع

أقامت عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة التطوع البحثي وبحوث 

التطوع ورشة عمل ملناقشة أفكار املشاريع البحثية في التطوع، وذلك 

بحضور الباحثين الذين قدموا مجموعة من األفكار البحثية في مشاريع 

بدأت  هـ. 1439-4-20التطوع التي تم اإلعالن عنها يوم األحد املوافق 

ة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الورش

الدكتورة سمية بنت عزت شرف، وذلك بتقديم لرؤية ورسالة الوكالة 

باإلضافة إلى الوحدات العاملة ف ها، ثم عرضت  واملهام املناطة بها

إحصائية التطوع البحثي للوكاالت واملراكز البحثية في عمادة البحث 

ثم عرضت إحصائية كاملة عن عدد  ،ام الدراس ي الحاليالعلمي خالل الع

األفكار البحثية املقدمة ومحددات األفكار املطلوب قبولها، باإلضافة 

إلى األهداف التي يفترض ارتباطها باألفكار البحثية لتمكين العمل 

وعقب ذلك  ،2030التطوعي في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

دمت من  تم عرض ومناقشة
ُ
مجموعة من األفكار البحثية التي ق

الباحثين أو من ينوب عنهم، واندهت الورشة بعرض مجموعة من 

 التوصيات كان أهمها ما يلي:

 التطوع بموضوع عالقة لها ليس التي البحثية األفكار استبعاد.  

 أهداف يحقق بما البحثية املقترحات بعض موضوع تعديل 

  .عنها واملعلن التطوع في العلمية البحوث

 قبول  محددات مع يتناغم بما البحثية املقترحات ملخص تعديل 

  .عنها املعلن التطوع بحوث مشاريع أفكار

 العمل تمكين يخدم بما األفكار بعض محتوى  صياغة إعادة 

ا التطوعي   .بالتطوع ارتباطها ، وإظهار2030 اململكة لرٔوية وفق 

 األهداف تراعي بحيث واحد لباحث فكرة من أكثر دمج إمكانية 

 .عنها املعلن واملحددات

 تراعي بحيث الباحثين من ملجموعة فكرة من أكثر دمج إمكانية 

 .عنها املعلن واملحددات األهداف

 املطابقة البحثية لألفكار التطوع منحة على التقديم إتاحة سيتم 

 الفترة في عل ها والتقديم ،عنها اإلعالن تم التي واملحددات لألهداف

 .املخصصة

 

 

 هـ1439/  8/  21

تدشين منحة )دارس( لطالب الدراسات العليا 

  ومنحة )بحوث التطوع( ألعضاء هيئة التدريس

ن  عمر بن عبدهللا الدكتور  األستاذ القرى  أم جامعة مدير معالي دشَّ

هـ 20/8/1439 املوافق األحد يوم معاليه مكتب في بافيل

( ودكتوراه ماجستير) العليا الدراسات لطالب "دارس" منحة

 وكيل بحضور  وذلك التدريس، هيئة ألعضاء "التطوع بحوث" ومنح

 وعميد الحربي، ثامر الدكتور  العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة

 العمادة ووكيل األهدل، عبدالرحمن الدكتور  العلمي البحث عمادة

 للكراس ي العمادة ووكيل الباز، عبدهللا الدكتور  املعلومات لشؤون

 ،الرسيني عبدالوهاب الدكتور  اإلسالمي التعليم مركز ومدير ،البحثية

 رؤية لتحقيق العلمي البحث لعمادة االستراتيجية الخطة شرح تم وقد

 البحث منظومة مع تتكامل لتيا املسدهدفة األداء ومؤشرات ،2030

  الريادة لتحقيق اململكة في العلمي
 

 وسيتم ،هذا .املعرفي لالقتصاد وصوال

 وهي هللا؛ بإذن - القادم الفصل بداية في" دارس" برنامج بوابة إطالق

 الدراسات لطالب العلمي البحث عمادة تقدمها داخلية بحثية منحة

 طالب جذب إلى البرنامج هذا ويهدف العلمي، البحث في املتميزين العليا

 من ودعمهم ،املتميز العلمي البحث لبيئة الجامعة في العليا الدراسات

 الدعم تقديم خالل من وذلك وتجويدها، املخرجات تحسين أجل

 الشباب بين املنافسة روح لبث واملشجعة املناسبة البيئة وتوفير

 التطبيقية، مخرجاته وأهمية البحثي، املقترح نوعية وتعد ،نالباحثي

 املنافسة على وقدرته البحث، تميز على الحكم في األساسية الركيزة

 بالدرجة املشروع هذا وراء من العمادة وتهدف الدعم، على للحصول 
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 البحثي، مشوارهم بداية في ومساندتهم ،الباحثين الطلبة دعم إلى األولى

 في أساسية ركيزة يكونوا حتى مبكر وقت في املتميزين الباحثين واكتشاف

 .الجامعة في البحثي العمل

 (هنا اضغط) البرنامج عن املعلومات ملزيد

 تمس التي العلمية البحوث بدعم العلمي البحث عمادة اهتمت وقد 

 بضرورة اهتمامها كان هنا ومن الوطنية، االستراتيجية القضايا

 التنمية قضايا ىحدإ كونها التطوع قضية ملحاكاة بحثية منح استحداث

 التي التطوع بحوث منح برنامج استعراض تم عليه الجوهرية؛ البشرية

عنى
ُ
 يمكن بحثي كمتغير التطوع في الرصينة العلمية البحوث بدعم ت

 إجراء إلى املنح وتهدف العلمية، التخصصات مختلف من تناوله

 لرؤية اوفق   التطوعي العمل تمكين شأنها من التي العلمية البحوث

 تحقيق في املساهمة إلى باإلضافة ،2030 السعودية العربية اململكة

 ملشاريع االستراتيجية األهداف أهم وتأتي ،الحياة جودة برنامج مؤشرات

 الخدمات وتجويد وتطوير التطوعي، العمل تأصيل سياق في التطوع

 تقديم من يمكنهم بما املتطوعين وتدريب تأهيل إلى باإلضافة التطوعية

 .ومرغوب جيد بمستوى  الخدمات

 (هنا اضغط) البرنامج عن املعلومات من وملزيد
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دعوة لحضور ورشة عمل لعرض نتائج خدمات 

  عمادة البحث العلمي ومناقشة آليات التحسين

  

https://uqu.edu.sa/dsr/3682
https://uqu.edu.sa/dsr/41213
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إعالن تذكيري من عمادة البحث العلمي بموعد 

  برنامج )مـتـرجـم(إغالق 
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  عرض تعريفي بالوحدات البحثية املساندة 

 عرض تعريفي بالوحدات البحثية املساندة : اضغط هنا 

 هـ1439/  8/  29

عمادة البحث العلمي تعقد ورشة عمل ملناقشة 

  تقييم خدماتها للباحثين

 شعبان 28عقدت عمادة البحث العلمي ورشة عمل يوم االثنين املوافق 

بعنوان "تقييم خدمات عمادة البحث  االساعة الحادية عشرة صباح  

العلمي"، ملناقشة الباحثين والباحثات حول مقترحاتهم لوضع أولويات 

التحسين لخدمات العمادة، وقد جاءت هذه الورشة كخطوة تنفيذية 

 ،بعد إجراء تقييم إلكتروني لخدمات العمادة وجمع البيانات املقترحة

مات العمادة في الخطة ومناقشدها في الورشة إلدراج ما يتصل بخد

حضر الورشة سعادة عميد . التحسينية لجودة األداء العام القادم

ووكالء ووكيالت  ،عمادة البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل

ن على وحدات و واملشرف ،ورؤساء ووكيالت املراكز البحثية ،العمادة

وحدة  خدمات عمادة البحث العلمي الدكتور هشام عرابي املشرف على

 ووحدة تقديم االستشارات الفنية لكتابة املقترحات البحثية ،االستالل

ووحدة املحركات  ،الدكتور سيد رضوان املشرف على وحدة اإلحصاء

الدكتور محمد حسانين املشرف على وحدة التدقيق اللغوي  البحثية

لألبحاث باللغة اإلنجليزية، والدكتور عبدالناصر أمين املشرف على 

وقد تمت مناقشة ضرورة  ،هذا، دة تدقيق األبحاث باللغة العربيةوح

تقديم االستشارات البحثية في املجاالت املعرفية املختلفة، والعمل على 

مع الحرص على تقديم  تحفيز الباحثين للنشر في مجالت علمية مرموقة

الدعم املالي لهم بما يتوافق مع اللوائح واألنظمة، كما تمت مناقشة 

ضرورة التسويق لخدمات العمادة، وتعريف الباحثين بها بمختلف 

الوسائل كالزيارات للكليات، واملشاركة في امللتقيات التعريفية ونشرها 

إمكانية االستفادة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، مع التركيز على 

تقييم خدمات عمادة  على نتائج لالطالع منها لطالب الدراسات العليا.

 هنا اضغطالبحث العلمي : 

 

 هـ1439/  8/  29

توقيع اتفاقية تعاون بحثي بين مركز بحوث 

  مع وزارة الصحة الطبيةالطب والعلوم 

في قاعة االجتماعات الكبرى بوزارة الصحة، احتفلت إدارة التخطيط 

، بتوقيع اتفاقية م2018والدراسات بوزارة الصحة في العاشر من مايو 

 القرى.تعاون بحثي مع مركز أبحاث الطب والعلوم الطبية بجامعة أم 

وقد أكدت الصيدالنية عذاري بن فيصل العتيبي ووكيل وزارة الصحة 

حسن  العزيزعبداملساعد للتخطيط والتميز املؤسس ي األستاذ 

جامعة امللك  اعبدالباقي، في هذه االتفاقية للتعاون والتي ضمت أيض  

سعود وجامعة رياض العلم وجامعة الفيصل، على أهمية هذه الشراكة 

نحو رؤية اململكة  ابين الجهات املشاركة نحو املض ي قدم   في التكامل

، وعلى رغبة الوزارة القوية في تفعيل هذه 2030العربية السعودية 

وأضاف سعادة مدير مركز ، الشراكة بشكل حقيقي وقابل للقياس

أبحاث الطب والعلوم الطبية بجامعة أم القرى الدكتور خالد 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/new/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9%20(3).pptx
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/تقييم%20الخدمات%20و%20الموقع%20للنشر.pptx
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أن هذه الشراكة استثمار الذي مثل جامعة أم القرى  أبوالشامات

حقيقي للخبرات البشرية واألكاديمية في الجامعات، إضافة إلى 

اإلمكانيات والبيانات الكبيرة لدى وزارة الصحة لتحقيق تطوير مستدام 

وشملت  يبنى على التسويق البحثي بالتركيز على أولويات الوزارة.

بحوث أولويات الوزارة، وتنفيذ الورش  االتفاقية توجيه مواضيع

والدورات التدريبية، وإنشاء قاعدة بيانات للباحثين، وتبادل املعلومات 

وفي نهاية  واملواد العلمية، واملؤتمرات واالجتماعات الدولية املشتركة.

الحفل تم توقيع مذكرة التعاون، وتم أخذ الصور التذكارية بحضور 

الربيعة الذي أثنى على الجهود املبذولة التي وزير الصحة الدكتور توفيق 

قدمدها اإلدارة العامة لألبحاث والدراسات، ومشاركة الجامعات فيما 

تمت هذه االتفاقية بدعم من مدير ، و يخدم اململكة ورؤيدها الواعدة.

جامعة أم القرى األستاذ الدكتور عبدهللا بن عمر بافيل، ووكيل 

كتور ثامر الحربي، ومدير اإلدارة القانونية الجامعة للدراسات العليا الد

الدكتور حمدان الغامدي، والجهود الكبيرة لعميد عمادة البحث العلمي 

الدكتور عبدالرحمن األهدل الذي رعى هذه االتفاقية للوصول إلى 

مرحلة التوقيع والبداية في هذا التعاون، والدكتور خالد أبوالشامات 

م الطبية، والدكتورة سمية حريري مدير مركز أبحاث الطب والعلو 

وكيلة املركز بجامعة أم القرى، والدكتور محمد مختار وكيل املراكز 

 البحثية بالعمادة.

 

 

 هـ1439/  8/  29

وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع تزور 

  مؤسسة إسعاد الوقفية

زارت عمادة البحث العلمي ممثلة في وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع 

 سعاد الوقفية بناء  على دعوة منهمإالبحثي وبحوث التطوع، مؤسسة 

ملناقشة سبل التعاون املشترك، وتطوير برنامج التطوع لديهم، وذلك 

ة وقد كان ضمن وفد الزيارة سعاد.  هـ.1439/  8/ 28يوم االثنين املوافق 

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي 

الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري، وسعادة وكيلة مركز بحوث الطب 

والعلوم الطبية الدكتورة سمية بنت هاشم حريري، وكان في استقبالهم 

سعادة املشرفة على املؤسسة الدكتورة أميرة الصاعدي، وسعادة 

نامج التطوع األستاذة إسراء املطرفي، باإلضافة إلى لفيف املشرفة على بر 

بدأ االجتماع بعرض إلكتروني عن مشاريع  من املشرفات في املؤسسة. 

هـ، والتي تضمنت مشروع: سفيرة، 1439مؤسسة إسعاد الوقفية لعام 

بالقرآن،  مشروع لنسعدمشروع معين، مشروع ألفة لألسرة املسلمة، 

مشروع الهدى لضيفات بيت هللا الحرام، وبرامج الفريق التطوعي 

املوجهة للفتيات ولدار رعاية الفتيات، وغيرها من املناشط املتنوعة من 

 دورات وورش عمل ومشاركة في املعارض وامللتقيات املحلية والخارجية.

وقد ناقش االجتماع إمكانية تقديم الخدمات التطوعية البحثية 

للمؤسسة، وتطوير برنامج التطوع والكوادر البشرية في الفريق التطوعي 

التابع لهم، ومدى إمكانية تأسيس وحدة للبحوث العلمية في املؤسسة 

 بحيث تخدم أهداف إسعاد املختلفة.
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 هـ1439/  9/  2

تهنئة عمادة البحث العلمي بحلول شهر رمضان 

  املبارك

 

 هـ1439/  10/  3

عمادة البحث العلمي بحلول عيد الفطر تهنئة 

  املبارك

يسر عمادة البحث العلمي أن تتقدم بخالص التبريكات والدهاني 

بمناسبة حلول عيد الفطر املبارك سائلين املولى أن يعيده علينا باليمن 

 .والخير والبركات كل عام وأنتم بخير

 

 هـ1439/  10/  12

إعالن عن التقديم ملنحة باحث ما بعد 

  الدكتوراه 

 

 هنا اضغط: املعلومات من للمزيد

 هـ1439/  11/  18

فتح باب التقديم على مبادرة التعاون الدولي في 

    البحث والتطوير

 

 هنا اضغط: املعلومات من للمزيد

https://uqu.edu.sa/dsr/53789
https://uqu.edu.sa/dsr/53789
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/RDICC.aspx
https://rdo.moe.gov.sa/ar/Pages/RDICC.aspx
https://uqu.edu.sa/dsr/53789
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 هـ 23/12/1439

كرس ي املعلم محمد بن الدن يعين الدكتورة 

 للكرس ي  اليليانا بيريز مستشار  

قام كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع وريادة األعمال بتعيين سعادة 

-األستاذ املشارك بجامعة تكساس نورفيدت، -الدكتورة ليليانا بيريز

 للكرس ي أرلنغتون بالواليات املتحدة األمريكية
 
وستقوم  ،مستشارا

الدكتورة بموجب ذلك بتقديم خدمات استشارية للكرس ي في مجال 

في إنتاج أبحاث ذات  ااإلبداع وريادة األعمال، وبدعم الكرس ي علمي  

نوردفيدت لها باع طويل -بالذكر أن الدكتورة بيريز . الجديرعاليةجودة 

في نشر األبحاث العلمية املتعلقة بريادة األعمال ونقل املعرفة في الدول 

حيث سبق لها نشر العديد من األبحاث في مجالت علمية  ؛النامية

يأتي ذلك في سبيل سعي كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع  ،مرموقة

لة في نشر ثقافة اإلبداع وريادة وريادة األعمال إل
ّ
ى تحقيق أهدافه املتمث

األعمال، واملشاركة في تنمية قطاع ريادة األعمال في اململكة العربية 

، وذلك عبر نشر أبحاث 2030مع رؤية اململكة  االسعودية تماشي  

وتنظيم لقاءات علمية تناقش أبرز القضايا املحلية والعاملية ذات 

 . العالقة

 

 هـ 26/12/1439

  عمادة مشاركة
ّ
 ملتقى في العلميّ  البحث

  ه1439 املستجدين

  عمـــادة شــــــــــــــــاركـــت
ّ
 الـــذي ه1439 املســــــــــــــتجـــدين ملتقى في العلميّ  البحـــث

 الّتعريفّي  الّركن خالل من(  املســـــــــتقبل بوابة: )  شـــــــــعار العام هذا يحمل

 االثنين أّيام  ثالثة مدار على بالعابدّية ســــعود امللك بقاعة ،  بها الخاّص 

الثــــاء
ّ
 شــــــــــــــطر قبــــل من ،  ه1439/  12/  25 -23 املوافق واألربعــــاء والث

ب
ّ

ال
ّ
باحّية الفترة في الط البات وشـــطر ، الصـــّ

ّ
 هذا.  املســـائّية الفترة في الط

 :  هو ؛ العلميّ  البحث عمادة بمشاركة خاّص  شعار إطالق تّم  وقد

م..  اليوم باحث)  ة علمّية َمســـــــــــابقة وأقيمت ،(  املســـــــــــتقبل عالِّ  ، خاصـــــــــــّ

 مشكورة العمادة وقامت.  شكر شهادات مع وهدايا جوائز لها ورصدت

ق كثيرة أســـئلة على أجاب بها خاّص  تعريفّي  عرض بإعداد
ّ
 بالعمادة تتعل

ة ومراكزهــا ووكــاالتهــا ونشــــــــــــــــأتهــا ة الخــدمــات وطبيعــة البحثيــّ  التي البحثيــّ

ا تقـــــّدمهـــــا  الخصــــــــــــــوص وجـــــه على البكـــــالوريوس طـــــالـــــب وتخّص  عمومـــــ 

ة بــاملنحـــة كــالّتعريف  بمبـــادرة الّتعريف وكــذا ، ســــــــــــــفراء الــّداخلي البحثيـــّ

ة عطاء ّوع والخاصــــّ
ّ
البات لحض ؛ الّتطّوع وبحوث البحثيّ  بالّتط

ّ
 على الط

غوّي  باملرشــــــــــــــد والّتعريف ، بها االلتحاق
ّ
 بحوث مركز مبادرات إحدى الل

ة اللغـــــة  األخطـــــاء لتجنـــــب البـــــاحثين بتوجيـــــه يعنى الـــــذي وآدابهـــــا العربيـــــّ

 العلميّ  البحث منارة وحســاب ،  واللغوّية واإلمالئّية والّنحوّية األســلوبّية

ات إحدى وهو ة االجتماعيّ  الّتواصـــــل منصـــــّ  تهدف التي بالعمادة الخاصـــــّ

 العلميّ  البحــث مجــال في جــديــد بكــّل  الجنســــــــــــــين من البــاحثين تزويــد  إلى

 فيه واالبتكار وبرمجّياته وبرامجه ودوراته ومؤتمراته ونشـــــــــره ومصـــــــــادره

ة واملنح ة البحثيــــّ ة الــــّداخليــــّ  البحــــث بواحــــة الّتعريف وكــــذا ، والخــــارجيــــّ

ة إليكترونّية نشــــــــرة وهي العلمي  بأخبار الباحثين لتزويد بالعمادة خاصــــــــّ

 بها البحثّية بالعملّية يتعلق ما كّل  و تقاريرها وعرض ومناشطها العمادة

ي.  ياق هذا وفِّ كر بجزيل تتقّدم أن للعمادة يطيب الســـــــّ
ّ

 عمل لفريق الشـــــــ

 البحـــث عمــــادة عميــــد بقيــــادة كــــان الــــذي ه1439 املســــــــــــــتجــــدين  ملتقى

 ســعادة من كّل  وعضــوّية ، األهدل عبدالرحمن الدكتور  ســعادة  العلميّ 

 هنــادي الــّدكتورة ســــــــــــــعــادة و ، العمــادة وكيــل تميم آل عبــدهللا الــدكتور 

ـــــة بــحــيــري  طــويــر الــعــلــمــيّ  الــبــحـــــــث عــمـــــــادة وكــيــلــ  واالعــتــمـــــــاد والــجــودة لــلــتــّ

 اللغة بحوث مركز مدير وكيلة فدا هيفاء الّدكتورة وسعادة ، األكاديميّ 

فين و ، وآدابها العربّية
ّ
د عالء األســـــتاذ املوظ

ّ
 فتيني هشـــــام واألســـــتاذ مجل

 املنيع لينا ،واألسـتاذة درديري  غيداء واألسـتاذة ، حبيب عثمان واألسـتاذ

لميّ  عزة واألســــــــتاذة ، الّدين محي أمجاد واألســــــــتاذة ،  نســــــــأل وهللا  . الســــــــّ

داد الّتوفيق ة في للجميع والســــــــــــــــــــّ
ّ
ات البرامج كــــــافــــــ  ، القــــــادمــــــة والفعــــــاليــــــّ

 .  واآلخرة األولى في والحمدهلل
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 هـ 29/12/1439

( دارس) ملنحة التقديم بوابة فتح عن إعالن

 العليا الدراسات لطالب
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 هـ 29/12/1439

مة القواعد
ّ
 العلميّ  البحث ألخالقّيات املنظ

مــة )القواعــد أيــديكم: بين تضــــــــــــــع أن العلميّ  البحــث عمــادة يســــــــــــــّر 
ّ
 املنظ

ات _ 2016 عـــــام منـــــذ عل هـــــا العمـــــل بـــــدأ التي العلمّي(، البحـــــث ألخالقيـــــّ

 الــــّدكتور  آنــــذاك العلميّ  البحــــث عميــــد ســــــــــــــعــــادة من بتوجيــــه ، م2017

ف أحمد بن فيصــــــــــل
ّ

 الّدكتور  ســــــــــعادة العميد فترة في إقرارها تّم  و ، عال

جنـــة أّن  إلى اإلشــــــــــــــــارة وتجـــدر  .2018 األهـــدل غـــالـــب بن عبـــدالرحمن
ّ
 الل

فة
ّ
وائح من العديد إلى رجعت قد القواعد هذه بوضـــــع املكل

ّ
 الجامعّية الل

ة الجــــامعــــات لكبرى  يــــّ
ّ
ة املحل ة، واإلقليميــــّ  إفــــادات منهــــا وأفــــادت والعــــامليــــّ

ئحة على كبير واعتمدت بشـــكل. متنوعه
ّ

 في العلميّ  للبحث األخالقّية الال

ا وذلك -ثراه هللا طّيب- ســعود امللك جامعة
 
جنة أعضــاء من إيمان

ّ
 بأّن  الل

ة تحــــت تعمالن -القرى  وأمّ  ســــــــــــــعود امللــــك – الجــــامعتين
ّ
ة مظلــــ  أخالقيــــّ

عّد  ســــــــــعود امللك جامعة فإّن  أخرى  ناحية ومن واحدة،
ُ
 جامعات أعرق  ت

بق فضــل حيازتها مع اململكة أن هذا في الســّ
ّ
 القواعد خضــعت وقد  .الشــ

 إجراء بعــد العلميّ  املجلس من اإلقرار و ، الخــار يّ  و الــّداخليّ  للّتحكيم

 عل ها املتعارف األطر مع لتتوافق ؛ الّتصــــــويبات و الّتعديالت من العديد

زاهة في
ّ
ة الن ســـــــــــــــات في البحثيـّ ة املؤســــــــــــــّ ة الكيـانات و األكاديميـّ  و  .البحثيـّ

جنة أضافت
ّ
ا مهّمٍة  ماّدةٍ  سعود امللك جامعة الئحة على الل  نطاق في جدًّ

بة والجزاءات املســـــاءالت ماّدة: وهي ؛ الّتنفيذ
ّ
 القواعد مخالفة على املترت

مـــة ِّ
ّ
ات املنظ مـــة القواعـــد هـــذه انتظمـــت و .العلميّ  البحـــث ألخالقيـــّ ِّ

ّ
 املنظ

 شـــــــــــــّتى عناوين يجمعها ماّدة عشـــــــــــــرة خمس في العلميّ  البحث ألخالقّيات

لــــة ذكرت  من مجموعــــة املوادّ  هــــذه من مــــاّدة كــــّل  تحــــت وجــــاء ، مفصــــــــــــــّ

تي البنود أو القواعـــد
ّ
 هـــذه ذّيلـــت ثّم  ، قـــاعـــدة أو مـــاّدة كـــّل  تنـــاســـــــــــــــــب ال

ئحــــة
ّ

ة بنمــــاذج الال ا ، اســــــــــــــترشــــــــــــــــــاديــــّ ة املراجع بــــأهّم  قــــائمــــة وأخير   العربيـــّ

تي واألجنبّية
ّ
جنة عادت ال

ّ
كر الجدير و . إل ها الل

ّ
 الجامعة وكالة أن بالذ

 عن بالقواعد العمل تفعيل على تعمل العلميّ  والبحث العليا للّدراســات

صـــــــــــــــة اللجان إنشـــــــــــــــاء طريق  ترتبط التي ، املجاالت مختلف في املتخصــــــــــــــّ

زاهة العليا باللجنة
ّ
 وغيره العمل هذا يكون  أن نســــــــــــــأل وهللا . البحثّية للن

ا يكون  وأن ، القيـــامـــة يوم موازيننـــا في ه الكريم، لوجهـــه خـــالصـــــــــــــــــ 
ّ
 نعم إنـــ

 .الّنصير ونعم املولى

مة القواعدلالطالع على  
ّ
 . هنا اضغط:  العلميّ  البحث ألخالقّيات املنظ
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 التعريفي اللقاء في العلميّ  البحث عمادة مشاركة

ب
ّ

طرين في العليا الّدراسات بطال
ّ
 الش

 الحجة ذو 30 املوافق االثنين اليوم العلميّ  البحث عمادة شاركت  يسّر 

ب التعريفي اللقــاء في  ه1439
ّ

طرين في العليــا الــّدراســــــــــــــــات بطال
ّ

 ، الشــــــــــــــ

ا العليا الّدراســـــــــــات عمادة تقيمه الذي  عميد ســـــــــــعادة قدم حيث ســـــــــــنويًّ

ـــطر في األهدل عبدالرحمن الدكتور  العلمي البحث  ســــعادة و الطالب شـ

 و بحيري  هنـــــــادي. د التطوير و للجودة العلمي البحـــــــث عمـــــــادة وكيلـــــــة

 في التطوع بحوث و البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة وكيلة ســـــــــــعادة

ـــطر ا الطالبات شــــــــ   عرضـــــــــــ 
 

ال  ورســـــــــــالدها ورؤيدها العمادة هيكلة عن مفصـــــــــــّ

ب تقّدمها التي والخدمات
ّ

 على اشــــــــــــــتملت التي ، العليا الّدارســـــــــــــــات لطال

 للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة دعم مثل خارجّية منح ؛ املنح من نوعين

 تشــــــــــــــمل وهي العلمي البحث عمادة تقدمها التي داخلّية ومنح ، والتقنية

ـــــة: جــــــانبين ـــــا الّتقــــــديم يتم التي( دارس) منحـ ا عل هـ  طريق عن إلكترونيــــــًّ

ر أن على ، البوابة
ّ
الب في يتوف

ّ
 تســــــجيل وأهمها ، التســــــجيل شــــــروط الط

)  منحــة األخرى  املنحــة و.  عل هــا مشــــــــــــــرف وتعيين ، الّرســــــــــــــــالــة موضــــــــــــــوع

ب الـــّدعم تقـــّدم التي و( ســــــــــــــفراء
ّ

ال
ّ
 في للمشـــــــــــــــــاركـــة املراحـــل جميع في للط

صـــــــــــــة العلمّية املؤتمرات ا املتخصـــــــــــــّ يًّ
ّ
ا و محل ا و إقليميًّ  عرض تّم  ثّم .  دوليًّ

طــّوع خـــــــدمـــــــات طــّوع بــحــوث و الــبــحــثــيّ  الــتــّ  بــوابــدــهـــــــا ســــــــــــــــتــطــلــق الــتــي الــتــّ

 العرض صـــاحب    .ه1440_1439 األّول   الحالي الفصـــل في اإللكترونّية

طرين في تعريفيٌّ  ركن  
ّ

 املنح عن معلومـــات و العمـــادة خـــدمـــات عن الشــــــــــــــ

ة ب تقـــّدمهـــا التي الـــّداخليـــّ
ّ

ال
ّ
ة الوحـــدات من االســــــــــــــتفـــادة و للط  و البحثيـــّ

 .الّتدريبّية الّدورات
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