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 105 ............................................................................................................... األهداف 5.3.3

 105 ........................................................ م 2017-2015العلمي للمشاريع البحثية في المركز النشر  5.3.4

 106 ............................................................................. األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي 5.3.5

 107 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.3.6

 108 ................................................... قياس مستوى برنامج تأهيل طالبات كلية الصيدلة للبحث العلمي 5.3.7

 تقرير عن يوم البحث العلمي األول للكليات الطبية الذي أقامه مركز بحوث الطب والعلوم الطبية ومركز بحوث العلوم الصيدالنية

 108 ............................................................................................................ هـ 25/07/1439بتاريخ 

 109 .......................................................................................... تحديد يوم البحث العلمي للكليات الطبية

 109 ....................................................................................... اهداف يوم البحث العلمي للكليات الصحية

 109 ................................................................................................... تشكيل اللجان الخاصة بالفعالية

 109 ................................................................................................................. مكان إقامة الفعالية

 109 ............................................................................................... الكليات الصحية الُمشاركة بالفعالية

 109 ....................................................................................................... الفعاليات المصاحبة للفعالية
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 109 ...................................................................................... ورشة عمل لتأهيل الطالبات الُمشاركات

 109 ................................................................................................................ معرض تعريفي

 109 ..................................................................................... معرض ألبحاث طالبات الكليات الصحية

 110 ........................................................................................................... التكريم وتوزيع الجوائز

 110 .................................................................................................................... تفاصيل الفعالية

 111 ...................................................................................................................... جدول الفعالية

 113 ............................................................................................................... أفضل ملصق علمي

 115 ................................................................................................ اعالن ورشة عمل تأهيل الطالبات

 116 .......................................................................... صور توثيقية ليوم البحث العلمي األول للكليات الطبية

 117 ........................................................................... احصائيات ليوم البحث العلمي األول للكليات الصحية

 118 .......................................................................................... مركز بحوث اللغة العربية وآدابها 5.4

 118 ................................................................................................................. الرؤية 5.4.1

 118 ................................................................................................................ الرسالة 5.4.2

 118 ............................................................................................................... األهداف 5.4.3

 118 .................................................... هـ 1438-1437المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام  5.4.4

 118 ....................................................................................... األنشطة الثقافية للمركز البحثي 5.4.5

 120 .................................................... الزيارات و االتفاقيات التي نفذها المركز  ) داخليا أو خارجيا ( 5.4.6

 120 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.4.7

 120 ........................................................................................................................ المرشد اللّغويّ 

 120 ........................................................................................................................ فريق العمل

 121 ........................................ هـ 1439/  2/  26   ) العلمّي  البحث في اللّغويّ  ) التّحرير  :  بعنوان علميّ  تقرير لقاء

 122 ..................................................................... هـ 01/04/1439تقرير االحتفاء باليوم العالمّي للّغة العربيّة  

والعلوم تقرير ) ملتقى التّميّز البحثّي الثّاني ( لطالبات الّدراسات العليا بجامعة أّم القرى بعنوان )الّدراسات البينيّة للّغة العربيّة 

 124 .....................................................................................................ـ ه1439 / 08 / 01األخرى ( 

 125 .............................................................................................. مركز بحوث التعليم اإلسالمي 5.5

 125 .................................................................................................................. النشأة 5.5.1

 125 ................................................................................................................. الرؤية 5.5.2

 125 ................................................................................................................ الرسالة 5.5.3

 125 ............................................................................................................... األهداف 5.5.4

 125 ................................................................................................... التطلعات المستقبلية 5.5.5

 125 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.5.6

 126 ............................................................................................. مركز بحوث العلوم االجتماعية 5.6

 126 ................................................................................................................. الرؤية 5.6.1

 126 ................................................................................................................ الرسالة 5.6.2

 126 ............................................................................................................... األهداف 5.6.3

 126 .................................................... هـ 1438-1437المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام  5.6.4

 126 ........................................................ داخليا أو خارجيا(الزيارات واالتفاقيات التي نفذها المركز ) 5.6.5

 126 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.6.6

 127 .......................................................................................................... ورشة العقوبات البديلةإقامة 
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 127 ......................................................... ومن  أهداف عقد ورشة العمل الموسعة مع الجهات ذات االختصاص

 128 ...................................................................................... مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية 5.7

 128 ................................................................................................................. الرؤية 5.7.1

 128 ................................................................................................................ الرسالة 5.7.2

 128 ............................................................................................................... األهداف 5.7.3

 128 ............................................................................. األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي 5.7.4

 128 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.7.5

 129 ............................................................................................... مركز بحوث العلوم التطبيقية 5.8

 129 .................................................................................................................. النشأة 5.8.1

 129 ................................................................................................................. الرؤية 5.8.2

 129 ................................................................................................................ الرسالة 5.8.3

 129 ............................................................................................................... األهداف 5.8.4

 129 ............................................................. هـ1437األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام  5.8.5

 130 ............................................................. هـ1438األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام  5.8.6

 130 ............................................................. هـ1439األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام  5.8.7

 130 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.8.8

 131 ................................................................................... مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية 5.9

 131 ................................................................................................................. الرؤية 5.9.1

 131 ................................................................................................................ الرسالة 5.9.2

 131 ............................................................................................................... األهداف 5.9.3

 131 .................................................................................................االستراتيجيات البحثية 5.9.4

 131 ....................................................... 1438-1437المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام  5.9.5

 132 ............................................................................. األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي 5.9.6

ورؤية  2020هندسية والمعمارية ضمن برنامج التحول الوطني االستراتيجيات البحثية في مركز بحوث العلوم ال 5.9.7

2030 .......................................................................................................................... 133 

 134 ........................................................ م 2017-2015النشر العلمي للمشاريع البحثية في المركز  5.9.8

 135 ....................................................................................................... وسائل التواصل 5.9.9

 136 ................................................................................................................. . واكةل املنح واملشاريع البحثية6

 137 ........................................................................................ مهام وكالة المنح والمشاريع البحثية 6.1

 137 ................................................................................. برامج المنح الداخلية بعمادة البحث العلمي 6.2

 137 ........... جدول: احصائية ورش التعريف بالمنح الداخلية وآلية التقديم عليها ألعضاء وعضوات هيئة التدريس 6.2.1

 138 ........... رائد( -واعدة–هـ برنامج )باحث  1439  - 1438احصائيات برامج المنح البحثية في دورتها الثانية لعام  6.3

 138 .......................... هـ وفقا للبرامج 1439/  1438احصائيات القبول في الدورة الثانية للمنح البحثية لعام  6.3.1

 138 ...................................................................................................... واعدة _ رائد( –)باحث 

 139 . هـ 1439/  1438عدد المشاريع الممولة ونسبتها وفقا للكليات والبرامج في الدورة الثانية للمنح الداخلية لعام  6.3.2

 139 ................................ هـ 1439/  1438إحصائية ميزانية الكليات في الدورة الثانية للمنح الداخلية لعام  6.3.3

 140 ................................................................................. ألية التحكيم المتبعة في الدورة الثانية 6.3.4

 141 .... هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –جهات المحكمين في الدورة الثانية للمنح الفردية الداخلية )باحث  6.3.5

هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –عدد األبحاث المسندة لكل محكم في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث  6.3.6

 ................................................................................................................................. 141 
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 142 ........... هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –جنسيات المحكمين في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث 6.3.7

 142 ...........هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –جامعات المحكمين في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث  6.3.8

 143 ............................................................................................................... . واكةل العامدة لشؤون املعلومات7

 144 ................................................................................... نبذة عن وكالة العمادة لشؤون المعلومات 7.1

 144 ....................................................................................................... إنشاء الهيكل التنظيمي 7.2

 144 ......................................................................................................... وحدة التقارير 7.2.2

 144 ........................................................................................................ وحدة اإلحصاء 7.2.3

 144 ........................................................................ مهام وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون المعلومات 7.3

 145 ..................................................................... أهداف وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون المعلومات 7.4

 145 ........................................................... ؤون المعلوماتوسائل االتصال بوكالة عمادة البحث العلمي لش 7.5

 145 ..................................................................................................... نظام إدارة المنح البحثية 7.6

 145 ...................................................................................... تطوير نظام إدارة المنح البحثية 7.6.1

 146 .................................................................................................. مرحلة التحليل 7.6.1.1

 146 ..................................................... مرحلة التواصل مع شركات تطوير األنظمة المعلوماتية 7.6.1.2

 146 ................................................................................................. مرحلة التطوير 7.6.1.3

 146 ................................................................................................. مرحلة اإلختبار 7.6.1.4

 146 ........................................................................................ مرحلة تدريب المدربين 7.6.1.5

 146 .......................................................... مرحلة تطبيق النظام وتوفير الدعم الفني والمساعدة 7.6.1.6

 147 ................................................................ لدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني 7.6.1.6.1

 147 ................................................................ الدعم الفني عن طريق االتصال المباشر 7.6.1.6.2

 147 ...................................................................................... المساعدة في التقديم 7.6.1.6.3

 147 ..................................................................................... إحصائية الدعم الفني 7.6.1.6.4

 148 .................................................................................................. مرحلة تطوير النظام 7.6.2

 148 .................................................................................................. نبذه عن النظام 7.6.2.1

 148 .................................................................................................. مميزات النظام 7.6.2.2

 150 ........................................................................................ . واكةل عامدة البحث العلمي للجودة والتطوير والاعامتد الأاكدميي8

 151 ............................................... نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي 8.1

 151 ................................................... مهام وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي 8.2

 151 ..................................... وسائل التواصل بوكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي 8.3

 151 .............................................................. هـ 1437/1438تنظيم عمادة البحث العلمي للدورات للعام  8.4

 151 ................................................... برنامج تنمية مهارات عضوات هيئة التدريس في البحث العلمي 8.4.1

 151 ............................................................................................. الهدف من البرنامج 8.4.1.1

 151 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.1.2

 152 ............... نسب رضا المستفيدين عن برنامج تنمية مهارات عضوات هيئة التدريس في البحث العلمي 8.4.1.3

 152 .............................................. برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقييم البحوث العلمي 8.4.2

 152 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.2.1

 153 ....... مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقييم البحوث العلمية 8.4.2.2

 153 ............................................................................................. الهدف من البرنامج 8.4.3.1

 153 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.3.2
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 154 ............ مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تنمية مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث العلمي 8.4.3.3

 154 .......................................... الرسائل العلمية لطلبات الدراسات العليا برنامج مهارات بحثية في إعداد 8.4.4

 154 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.4.1

 154 ... مستوى رضا المستفيدين عن برنامج مهارات بحثية في إعداد الرسائل العلمية لطلبات الدراسات العليا 8.4.4.2

 155 ......................................................................................... برنامج تقنيات كتابة األبحاث 8.4.5

 155 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.5.1

 155 ................................................ مستوى رضا المستفيدين عن برنامج )تقنيات كتابة األبحاث( 8.4.5.2

 155 .............................................................................. برنامج تطوير مهارات الباحثات الجدد 8.4.6

 155 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.4.6.1

 156 ..................................... مستوى رضا المستفيدين عن برنامج )تطوير مهارات الباحثات الجدد( 8.4.6.2

 156 ......................................................................... م 2016م /  2015خريطة مؤشرات األداء لعام  8.5

 158 .................................... هـ1439 /1438البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراسي األول  8.6

 159 .................................................................................... برنامج مستشار في البحث العلمي 8.6.1

 159 ............................................................................................. الهدف من البرنامج 8.6.1.1

 159 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.6.1.2

 159 ............................................. مستوى رضا المستفيدين من برنامج مستشار في البحث العلمي 8.6.1.3

 160 .............................................................................. برنامج تهيئة الباحثين / الباحثات الجدد 8.6.2

 160 ............................................................................................. الهدف من البرنامج 8.6.2.1

 160 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.6.2.2

 160 ........................................ مستوى رضا المستفيدين من برنامج تهيئة الباحثين / الباحثات الجدد 8.6.2.3

 161 ............................................................ برنامج تقنيات عامة في البحث العلمي )شطر الطالبات( 8.6.3

 161 ............................................................................................. الهدف من البرنامج 8.6.3.1

 161 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.6.3.2

 161 ..................... مستوى رضا المستفيدين من برنامج تقنيات عامة في البحث العلمي )شطر الطالبات( 8.6.3.3

 162 ............................................. هـ1439البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراسي الثاني  8.7

 162 ............................................................................. برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي 8.7.1

 163 ................................................................... صناعة باحث )لطالب وطالبات الدراسات العليا( 8.7.2

 163 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.7.2.1

 163 .................... ت العليا(مستوى رضا المستفيدين عن برنامج صناعة باحث )لطالب وطالبات الدراسا 8.7.2.2

 164 ...................................................................... برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال 8.7.3

 164 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.7.3.1

 165 ........................................................................................... برنامج الباحث المتخصص 8.7.4

 165 ................................................................................................ تفاصيل البرنامج 8.7.4.1

 165 ............................................... مستوى رضا المستفيدين من دورات برنامج الباحث المتخص 8.7.4.2

 166 ................................................... هـ 1439قياس مستوى الرضا عن خدمات عمادة البحث العلمي للعام  8.8

 166 .......................................................................................... خدمات عمادة البحث العلمي 8.8.1

 166 .................................................................................... تقييم الخدمات اإللكترونية للعمادة 8.8.2

 167 .................................... تقييم خدمات منح عمادة البحث العلمي )باحث، رائدة، سفراء، واعده، مترجم( 8.8.3

 168 ..................................................................... مادة البحث العلمياالحصائيات للوحدات المساعدة لع 8.9
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 168 .........................................................................................عدد الخدمات المقدمة للكليات 8.9.1

 168 .................................................................... عدد الخدمات المقدمة من كل وحدة )ذكر وانثي( 8.9.2

 169 ............................................................................................ عدد الخدمات المنفذة عامة 8.9.3

 169 ................................................................................... مستوى الرضا عن الخدمات 8.9.3.1

 170 ................................................................................ خدمات وحدة االستالل بالكليات 8.9.3.2

 170 .......................................................... خدمات وحدة االستالل ومستوى الرضا عنها 8.9.3.2.1

 171 ............................................................. إحصائيات موقع عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 8.9.4

 172 ................................................. إحصائيات عدد زوار موقع عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 8.9.5

 172 .............................................................. 1439-6-17رسم بياني لعدد المستخدمين ليوم  8.9.5.1

 172 ................................................................... المحددة رسم بياني لعدد المستخدمين للفترة 8.9.5.2

 172 .......................................................................... رسم بياني للمستخدمين حسب الوقت 8.9.5.3

 173 ................................................................. رسم بياني للمستخدمين على حسب االكتساب 8.9.5.4

 173 ....................................................................... البلدرسم بياني للمستخدمين على حسب  8.9.5.5

 174 ...................................................... رسم بياني يوضح نسبة المستخدمين على حسب الجهاز 8.9.5.6

 174 ....................................................... التحليل الرقمي لمواقع التواصل االجتماعي لعمادة البحث العلمي 8.10

 174 ...................................................................... حساب عمادة البحث العلمي في منصة توتير 8.10.1

 174 ....................................................................... رسم بياني لمعدل المشاركة 1صورة  8.10.1.1

 174 .......................................................................... رسم بياني لنقرات الرابط2صورة  8.10.1.2

 175 ........................................................................ رسم بياني لعدد اإلعجابات 3صورة  8.10.1.3

 175 ............................................................................ رسم بياني لعدد الردود 5صورة  8.10.1.5

 175 .............................................................. رسم بياني إلعادة تغريدات الحساب 4صورة  8.10.1.4

 176 .............................................................. تصنيف المتابعين حسب نوع الجنس 6صورة  8.10.1.6

 176 ................................................................. تصنيف المتابعين حسب اإلهتمام 7صورة  8.10.1.7

 177 ....................................................................... حساب عمادة البحث العلمي في منصة الفيس بوك 8.11

 177 .................................................................... التفاعل مع المنشورات األخيرة لحساب العمادة 8.11.1

 178 ................................................................................................................ . واكةل العامدة للكرايس البحثية9

 179 ........................................................................................................................ الرؤية 9.1

 179 ....................................................................................................................... الرسالة 9.2

 179 ..................................................................................................................... المجاالت 9.3

 179 ...................................................................................................................... األهداف 9.4

 179 .............................................................................................................. مصادر التمويل 9.5

 180 ................................................................................................................. االحصائيات 9.6

 180 .............................................. هـ 1439 – 1438إحصائية اإلنتاج العلمي للكراسي للعام الجامعي  9.6.1

 180 ............................................................................. إحصائية مجمل اإلنتاج العلمي للكراسي 9.6.2

 181 ............................................................................................... نبذه عامة عن الكراسي 9.7.1

 181 .............................................................................................. التعريف بالكرسي 9.7.1.1

 181 ................................................................................................... رؤية الكرسي 9.7.1.2

 181 .................................................................................................. رسالة الكرسي 9.7.1.3

 181 ................................................................................................. أهداف الكرسي 9.7.1.4
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 العام اإلشراف

 . عبد الرحمن بن غالب األهدلد

 بحيري  محمد بنت.هنادي د

 

 والتنسيق اإلعداد

 الصبان فؤاد بنت.إيناس أ

 ن. أمجاد بنت سيد حنيف سيد محي الديأ

 

 اللغوي  التدقيق

 علي أمين بدري  بن لناصر ا عبد. د

 

 التحرير لجنة أعضاء

 ألهدلد.عبد الرحمن بن غالب ا

 د. أحمد بن محمد عش ي

 د. باسم بن يوسف الكاظمي

 د.سمية بنت عزت شرف

 تميم آل محمد بن هللا عبد. د

 الغامدي د. عبد اإلله بن أحمد

 د.عبد هللا بن عمر الباز

 د.هنادي بنت محمد بحيري 

 د.خالد بن طالل أبو الشامات

 د. سعود بن سالم  باوزير 

 شرف عزت بن شرف. د

 العيدروس محضار بن الهادي.عبد د

 الشنقيطي مصطفى بن هللا.عبد د

 . علي بن عبده  صيقل د

 فلمبان الرزاق عبد بن عماد. د

 عبد هللا الرسينيد. عبد الوهاب بن 

 الصواط هللا عبد بن محمد. د

 بارويس عوض بن فيصل. د

 تلمساني محمد بنت أفنان د.أ

 القحطاني محمد بنت آالء.د

 حماد فهمي بنت ديانا.د

 باداود يوسف بنت دنيا. د

 

 املالكي صالح بنت زكية. د

 حريري  هاشم بنت سمية.د

 النجا أبو محمد بنت معتوقة. د

 د.نورة بنت صالح فاروقي

 كتوعة أحمد بنت.هنادي د

 فدا عثمان بنت.هيفاء د

 د. علي بن حسن محمد أمين

 د. محمد بن حلمي املرس ي

 د.محمد بن هشام بدران

 د. محمد بن فوزي حسانين

 د. محمد بن حسن مختار

 عزت البيةد. محمد بن 

 د.هشام  بن فاروق عرابي

 رضوان فؤاد بن السيد. د

 الهادي محمد بن الغفار عبد. أ

 . أحمد بن إبراهيم شرف أ

 أ. أحالم بنت حسن الخزاعي

 أ. أفنان بنت عبد املعين الحربي

 أ. إسراء بنت عبد هللا املحمادي

 الصبان فؤاد بنت إيناس. أ

 السلمي هللا رزق بنت عزة. أ

 ديري  صالح غيداء. أ

 املنّيع العزيز عبد لينا. أ

 املجنوني محمد بنت هوازن . أ

 

 التصوير

 هللا حبيب الرحمن عبد بن عثمان. أ 
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 يةالافتتاح .1
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 فتتاحيةال . 1

  العلمي كلمة عميد البحث 1.1

 أما بعد اجمعين،وصحبه  آلةوعلى  هللا عبدوالصالة والسالم علي خير البرية محمد بن  هللا الحمد 

هـ ليبدأ منذ تأسيسها تطوير مسيرة البحث العلمي في الجامعة، وذلك بإعادة  1436تأسست عمادة البحث العلمي في مطلع عام 

 هيكلة املنافذ البحثية وتحديد مهام ومسؤوليات للعمادة، كان من أهمها وضع اللوائح التنظيمية واإلجرائية للمنح البحثية، ووضع معايير

مع استهداف فئات املجتمع األكاديمي من أعضاء هيئة تدريس و طالب ، 2030لتحكيم وقبول األبحاث للدعم بما يتوافق مع رؤية اململكة 

 الدراسات العليا، و الرفع من الكفاءة البحثية للباحثين وذلك من خالل إيجاد نظام إلكتروني إلدارة املنح البحثية، كما تم تأسيس نظام

 إلدارة الدورات التدريبية في البحث العلمي. 1439إلكتروني في بداية عام 

اهتمت العمادة بمد جسور التواصل بينها وبين الكليات من خالل إقامة ملتقى البحث العلمي األول واملعرض املصاحب له، 

واإلشراف على معيار الجودة الخاص بالبحث العلمي وتقييمه في الجامعة، كما اهتمت من خالل املراكز البحثية بتقديم الخدمات البحثية 

 طنية بما يعزز دور عمادة البحث العلمي مع املجتمع الخارجي.التي تلبي االحتياجات الو 

كونت العمادة منذ تأسيسها الى العام الحالي أكثر من ثالثين لجنة تضم نخبة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس للمشاركة في 

والتدريب مما أسهم في االرتقاء بمستوى وضع لوائحها ونماذجها وتطوير خدماتها واملساهمة في خدمة البحث العلمي في الجامعة بالتثقيف 

 وهلل الحمد. 2017البحث العلمي وساعد على تقدم الجامعة في تصنيف الكيو اس لعام 

إن تضافر الجهود وتكامل األعمال بين عمادة البحث العلمي والباحثين أسهم في تطوير أعمال العمادة وتوسيع نطاق خدماتها، 

وير املوار والقدرات البشرية في البحص العلمي" التي قبلها مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم لخدمة مما مكنها من الفوز بمبادرة "تط

 الباحثين في وطننا الغالي.

يسر عمادة البحث العلمي بكافة منسوبيها أن تضع بين أيديكم ملخص لتقرير إنجازاتها خالل ثالثة أعوام مضت موثقة فيه 

ا كان لهذه االعمال ان تتم لوال توفيق هللا ثم دعم اإلدارة العليا في الجامعة ممثلة في معالي مدير الجامعة وسعادة أعمالها وجهود منسوبيها، وم

 فلله الحمد واملنه ولهما ولكل من دعم العمادة وساندها الشكر والتقدير. العلمي،وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث 

يع العاملين على هذا التقرير إشرافا وجمعا وتنظيما وإعدادا وتدقيقا وتصميما. كلمات وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل لجم

 الشكر ال تفيكم حقكم فجزاكم هللا خير الجزاء وكتب أعمالكم هذه في موازين حسناتكم.

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 عميد البحث العلمي جبامعة أم القرى
 ادلكتور عبد الرمحن بن غالب الأهدل

 الكهربائية املساعدأستاذ اهلندسة 
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 العلمي البحث عامدة. 2
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 .عمادة البحث العلمي2
 

 نشأة عمادة البحث العلمي2.1

 الجامعة مجلس في املمثلة العمادات منظومة من جزءا لتكون  هـ18/3/1435 في القرى  أم بجامعة العلمي البحث عمادة تأسست 

 .العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة بوكالة هيكليا وترتبط

 رؤية عمادة البحث العلمي2.2

 في إدارة وريادة اقتصاد ومجتمع املعرفة وركي 
ً
 أساسّيا

ً
، وشريكا

ً
كا  موثوقا في العلوم، ومحر ّ

ً
 بحثيا

ً
زة أن تكون جامعة أم القرى مرجعا

 .اتخاذ القرار العلمي في اململكةأساسية في دعم 

 يم عمادة البحث العلميق 2.3

 .املشتركة واملسؤولية التميز، والجودة والشفافية، والنزاهة، واالبتكار، واالحترام، واألصالة، اإلسالمية، املبادئ 

 رسالة عمادة البحث العلمي2.4 

 التخصصات بين التكامل ويعزز  وكيفا كما املعرفي واإلنتاج العلمي النشر يزيد بما الرصينة البحوث إنتاج تحفز تكاملية بيئة توفير 

 .والصناعة املجتمع مع الشراكة ويقوي 

 مهام عمادة البحث العلمي 2.5

 توفير البيئة البحثية املناسبة للكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس والطالب لضمان تنفيذ املشروعات البحثية.  .1

 تشجيع إنتاج البحوث الرصينة، بما يساهم في زيادة النشر العلمي كما وكيفا، وتحسين جودته. .2

تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة، بما يعزز الشراكة البحثية بين الجامعة والجامعات الوطنية  .3

 والعاملية والقطاعات الصناعية والخاصة من خالل عملها ضابط اتصال ملتابعة تحقيق األهداف. 

 ة واملالية املنظمة للحراك البحثي واملعرفي.تطوير البرامج والنظم والقواعد واآلليات اإلداري .4

 إنتاج تقارير املتابعة الدورية للبرامج والباحثين والكليات واملعاهد واملشاريع العلمية والتقنية والبحثية الداعمة لصنع القرار. .5

 استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على إنجاز املهام.  .6

.نشر ثقافة البحث العلمي .7
ً
 ودوليا

ً
 ، ونشر اإلنتاج املعرفي للجامعة إقليميا

 بأن العلم واملعرفة والتقنية البد أن يتالزموا مع اإلرث والعرف األخالقي والترا .8
ً
ث تفعيل مفهوم النزاهة العلمية، وإجراءاتها، إيمانا

 والقيم اإلسالمية واملعايير العاملية. 

ارة املالية بخصوص املشاريع البحثية، والتأكد من إيداعها في مخصصات البحث العلمي في متابعة طلبات الدعم املرفوعة لوز  .9

 حساب الجامعة.

وضع الخطط واالستراتيجيات والبرامج واملشروعات العلمية، وترتيب أولويات البرامج واملسارات العلمية والتقنية لجامعة أم  .10

 القرى. 

وإعداد اإلحصائيات، وإجراء املسوحات، ومتابعة املستجدات العلمية والتقنية، وتحديث املؤشرات جمع البيانات واملعلومات،  .11

 العلمية والتقنية ذات العالقة.

تنسيق وبرامج التعاون العلمي والتقني، ومتابعتها، والتعرف على الفرص املتاحة في االتفاقيات الدولية، واستثمارها وتطويرها إلى  .12

 يع محددة املعالم واألهداف. برامج ومشار 

االستفادة الكاملة من املساعدات العلمية والفنية واملنح البحثية والتدريبية وغيرها، مما تقدمه االتحادات والهيئات واملنظمات  .13

 العلمية الدولية.
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 األهداف االستراتيجية بعمادة البحث العلمي 2.6

 املتميزة.توفير بيئة بحثية للكفاءات  .1

 تحقيق الحضور عبر نشر املعلومات البحثية.  .2

 تحفيز إنتاج البحوث الرصينة. .3

 زيادة النشر العلمي كما وكيفا وتحسين جودته. .4

 تطوير املوارد البشرية بالجامعة )أعضاء وطالب( وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي. .5

 الجامعة. تطوير وتمويل برامج البحث في .6

 رفع مستوى جودة أبحاث الكليات، وتعزيز األداء البحثي في الجامعة. .7

 تشجيع األبحاث في املجاالت امللبية لالحتياجات الوطنية. .8

 تطوير تنظيم إداري وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي بما يحقق الكفاءة والفاعلية. .9

 تفعيل مفهوم النزاهة البحثية. .10

 .العلمي للبحث املالية املوارد في االستقرار من مناسب قدر تحقيق .11

 .الجامعة في العلمي بالبحث املعنية الجهات جميع بين التكامل تحقيق .12

 .الصناعة وقطاعات واملجتمع الجامعة بين الشراكة تعزيز .13

 .العلمي البحث في الدولي والتعاون  العاملية الشراكة تعزيز .14

 .املستقبلي بالتخطيط واملساهمة القائم البحثي النشاط وتقويم لقياس مؤشرات وضع .15
 

 

  العلمي البحث عمادة لجان 2.7
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 هـ 1439التنظيمي لعمادة البحث العلمي لعام  الهيكل 2.8
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 هـ 1439التفصيلي لعمادة البحث العلمي لعام  الهيكل 2.9
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 هـ 1439عمادة البحث العلمي لعام منسوبو  2.10
 

عميد البحث العلمي بجامعة أم القرى 2.10.1  
  

 الدكتور عبد الرحمن بن غالب األهدل

 أستاذ الهندسة الكهربائية املساعد

 عميد عمادة البحث العلمي

dsrdean@uqu.edu.sa 
 

 

هـ 1439البحث العلمي بجامعة أم القرى لعام وكالء عمادة  2.10.2  
 

  

وكيل عمادة البحث العلمي للمنح 

 البحثيةواملشاريع

سعادة الدكتور باسم بن يوسف 

 الكاظمي

 أستاذ علوم الحاسب املشارك

dsrvpg@uqu.edu.sa 

 

وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون 

 املعلومات

 سعادة الدكتور عبد هللا بن عمر باز

تصميم األنظمة الحاسوبية أستاذ 

 املساعد

dsrvit@@uqu.edu.sa 

   
وكيل عمادة البحث العلمي لشؤون 

 املجموعات واملراكز البحثية

 سعادة الدكتور أحمد بن محمد عش ي

 أستاذ 

dsrvrg@uqu.edu.sa 
 

 

وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون 

 واإلداريةاملالية 

سعادة الدكتور عبد هللا بن محمد آل 

 تميم

 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
dsrvfa@uqu.edu.sa 

 

 
 

 وكيل عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية

 سعادة الدكتور عبد اإلله بن أحمد الغامدي

 املساعدأستاذ التربية اإلسالمية 

dsrvsc@uqu.edu.sa 
 

 

 

  

mailto:dsrdean@uqu.edu.sa
mailto:dsrvrg@uqu.edu.sa
mailto:dsrvfa@uqu.edu.sa
mailto:dsrvsc@uqu.edu.sa
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مديرو مراكز عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 2.10.3  

 مدير مركز بحوث العلوم

 التطبيقية  

 سعادة الدكتور علي بن عبده

 صيقل 

rcas@uqu.edu.sa 

 

مركز بحوث اللغة العربية  مدير

 وآدابها

سعادة الدكتور عبد هللا بن مصطفى 

 الشنقيطي

rcal@uqu.edu.sa 

 

مدير مركز بحوث العلوم الهندسية 

 واملعمارية

سعادة الدكتور عماد بن عبد الرزاق 

(فلمبان )سابقا ًً 

rces@uqu.edu.sa 

 

 مدير مركز بحوث العلوم 

 لصيدالنيةا

 سعادة الدكتور شرف بن عزت

 شرف 

rcps@uqu.edu.sa 

 

مدير مركز بحوث الطب والعلوم 

 الطبية

سعادة الدكتور خالد بن طالل أبو 

 الشامات

rcms@uqu.edu.sa 

 

 مدير مركز بحوث العلوم

 االجتماعية  

سعادة الدكتور عبد الهادي بن 

 محضار عيدروس

rcss@uqu.edu.sa 

 

مدير مركز بحوث العلوم التربوية 

 والنفسية

سعادة الدكتور فيصل بن عوض 

 بارويس

rcep@uqu.edu.sa 

 

مدير مركز بحوث الدراسات 

 اإلسالمية

سعادة الدكتور محمد بن عبد هللا 

)
ً
 الصواط )سابقا

rcis@uqu.edu.sa 

 

 مدير مركز بحوث التعليم اإلسالمي

 عبد هللا الرسينيسعادة الدكتور عبد الوهاب بن 

rcii@uqu.edu.sa 
 

 

 

  

mailto:rcas@uqu.edu.sa
mailto:rcal@uqu.edu.sa
mailto:rces@uqu.edu.sa
mailto:rcms@uqu.edu.sa
mailto:rcss@uqu.edu.sa
mailto:rcep@uqu.edu.sa
mailto:rcis@uqu.edu.sa
mailto:rcii@uqu.edu.sa
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وكيالت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 2.10.4  

 

وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع 

 البحث وبحوث التطوع 

سعادة الدكتورة سمية بنت عزت 

 شرف

dsrvvr@uqu.edu.sa 
 

 
 

وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة 

 والتطوير واالعتماد األكاديمي

سعادة الدكتورة هنادي بنت محمد 

 بحيري 

dsrvqa@uqu.edu.sa 
 

 

 

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم 

 الهندسية واملعمارية 

بنت يوسف   نياسعادة الدكتورة د

 باداود

dsrdes@uqu.edu.sa 
 

 

 

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم 

 التطبيقية 

سعادة الدكتورة معتوقة بنت محمد أبو 

 النجا

dsrdas@uqu.edu.sa 

 

 

 

وكيلة مدير مركز بحوث الدراسات 

 اإلسالمية

سعادة األستاذة الدكتورة أفنان 

 بنت محمد تلمساني

dsrisrc@uqu.edu.sa 
 

 

 

وكيلة مدير مركز بحوث اللغة   

العربية    

 سعادة الدكتورة هيفاء بنت عثمان 

 فدا

dsrdal@uqu.edu.sa 
 

 

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم 

  النيةالصيد

سعادة الدكتورة آالء بنت محمد 

 القحطاني

dsrps@uqu.edu.sa 
 

وكيلة مدير مركز بحوث العلوم التربوية  

 والنفسية

سعادة الدكتورة ديانا بنت فهمي حماد 

 
ً
()سابقا  

dsrdep@uqu.edu.sa 
 

 

وكيلة مدير مركز بحوث التعليم 

 اإلسالمي 

سعادة الدكتورة زكية بنت صالح 

 املالكي

dsrdie@uqu.edu.sa 

 

وكيلة مدير مركز بحوث الطب والعلوم 

 الطبية

 سعادة الدكتورة سمية بنت هاشم 

 حريري 

rcms@uqu.edu.sa 

 

 

 

 

mailto:dsrvvr@uqu.edu.sa
mailto:dsrvqa@uqu.edu.sa
mailto:dsrdes@uqu.edu.sa
mailto:dsrdas@uqu.edu.sa
mailto:dsrisrc@uqu.edu.sa
mailto:dsrdal@uqu.edu.sa
mailto:dsrps@uqu.edu.sa
mailto:dsrdep@uqu.edu.sa
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مستشارو عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 2.10.5  

مستشار بوكالة عمادة البحث العلمي  

منح واملشاريع البحثية لل  

أمين سعادة الدكتور علي بن حسن  

أستاذ بيولوجيا الخلية واألنسجة 

 والوراثة املساعد

dsrdig@uqu.edu.sa 
 

 

مستشار بوكالة عمادة البحث العلمي 

 لشؤون املراكز واملجموعات البحثية

 سعادة الدكتور محمد بن حلمي املرس ى

أستاذ التنوع البيولوجي والحفاظ على 

 النباتات البرية املشارك

mhmorsy@uqu.edu.sa 
 

 

 

 

 

مستشار بمركز بحوث الطب والعلوم 

 الطبية بعمادة البحث العلمي

سعادة األستاذ الدكتور محمد بن هشام 

 بدران

 أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية

mmbadran@uqu.edu.sa 

 

 

مستشار لوحدة التنسيق واملتابعة 

للمشروعات املدعمة من مدينة امللك عبد 

العزيز للعلوم والتقنية بعمادة البحث 

 العلمي

 سعادة الدكتور هشام بن فاروق عرابي

أستاذ التكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا 

 الجزيئيةاملساعد

dsrdeg@uqu.edu.sa 
 

 

 

مستشار بمركز بحوث اللغة العربية 

 وآدابها بعمادة البحث العلمي

سعادة الدكتور عبد الناصر بن بدري 

 أمين علي

 األدب والنقد الحديث

abaly@uqu.edu.sa 
 

 

 

  النيةمستشار بمركز بحوث العلوم الصيد

 بعمادة البحث العلمي

سعادة األستاذ الدكتور محمد بن فوزي 

 حسانين

 أستاذ الكيمياء الحيوية

mhassanien@uqu.edu.sa 
 

 

 مستشار بعمادة البحث العلمي

 رضوانسعادة الدكتور السيد بن فؤاد 

efradwan@uqu.edu.sa 
 

 

mailto:dsrdig@uqu.edu.sa
mailto:mhmorsy@uqu.edu.sa
mailto:mmbadran@uqu.edu.sa
mailto:dsrdeg@uqu.edu.sa
mailto:abaly@uqu.edu.sa
mailto:mhassanien@uqu.edu.sa
mailto:efradwan@uqu.edu.sa
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المنظومة اإلدارية لعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 2.10.6  

 

 املهندس عثمان بن عبد هللا حبيب هللا

oahabiballah@uqu.edu.sa 
 

 

 
 

 األستاذ مسلط بن زايد آل مجحود

mzmughad@uqu.edu.sa 

 

 

 

ألستاذ إبراهيم بن محمد الحسنيا  

imhasani@uqu.edu.sa 
 
 

 

 األستاذ هشام بن محمد فتيني

hmfateny@uqu.edu.sa 

 

 

 

 األستاذ عالء بن عبد اإلله املجلد 

aamoglad@uqu.edu.sa 

 

 

ألستاذ حميد بن حماد الدعديا  

hhdadi@uqu.edu.sa 

 

ألستاذ صالح بن فرج السلوليا  

sfsaluley@uqu.edu.sa 
 

 

ألستاذ إبراهيم بن رشاد باويانا  

irbawy@uqu.edu.sa 
 

 

ألستاذ فراج بن مفرح املزموميا  

fmmazmomomi@uqu.edu.sa 

 
 

 األستاذ عمار بن محمد نتو

amnatto@uqu.edu.sa 

 
 

 األستاذ محمد بن عبد هللا فران

mafarran@uqu.edu.sa 

 

mailto:oahabiballah@uqu.edu.sa
mailto:mzmughad@uqu.edu.sa
mailto:imhasani@uqu.edu.sa
mailto:hmfateny@uqu.edu.sa
mailto:aamoglad@uqu.edu.sa
mailto:hhdadi@uqu.edu.sa
mailto:sfsaluley@uqu.edu.sa
mailto:irbawy@uqu.edu.sa
mailto:fmmazmomomi@uqu.edu.sa
mailto:amnatto@uqu.edu.sa
mailto:mafarran@uqu.edu.sa
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 األستاذة إسراء بنت عبد هللا املحمادي

eadmehmadi@uqu.edu.sa 
 

 

 األستاذة أحالم بنت حسن الخزاعي

ahkhuzai@uqu.edu.sa 
 

 

 األستاذة إيناس بنت فؤاد الصبان

efsabban@uqu.edu.sa 
 

 

 األستاذة أفنان بنت عبد املعين الحربي

aafharbi@uqu.edu.sa 
 

 

 األستاذة لينا بنت عبد العزيز املنيع

lameneia@uqu.edu.sa 
 

 

ديري األستاذة غيداء بنت صالح   

gsdairi@uqu.edu.sa 
 

 

 األستاذة هوازن بنت محمد املجنوني

hmmajnoni@uqu.edu.sa 

 

 

  

mailto:eadmehmadi@uqu.edu.sa
mailto:ahkhuzai@uqu.edu.sa
mailto:efsabban@uqu.edu.sa
mailto:aafharbi@uqu.edu.sa
mailto:lameneia@uqu.edu.sa
mailto:gsdairi@uqu.edu.sa
mailto:hmmajnoni@uqu.edu.sa
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 الوحدات البحثية المساندة في عمادة البحث العلمي  2.11
 

 وحدة االستالل  2.11.1

 من عمادة البحث العلمي على توعية الباحثين والباحثات بخصوص مفهوم امللكية الفكرية واالستالل وتوضيح الطرق 
ً
حرصا

املتاحة لتجنبه تقدم خدمة الكشف عن االستالل. توفر العمادة هذه الخدمة للباحثين والباحثات من أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 للتنسيق بخصوص الراغبين بفحص أبحاثهم عن طريق ال
ً
تواصل مع املشرف واملشرفة على املنح الداخلية عبر البريد االلكتروني او هاتفيا

وفحص البحث وتزويد الباحث والباحثة بنسب االستالل  iThenticateتوفير الخدمة.  هذه الخدمة تيهئ التعامل مع برنامج كشف االستالل 

 بدقة عالية مع مقارنة املصادر املقتبس منها وتقديم التوجيه والدعم في كيفية تجنبه.

برنامج متخصص في منع االنتحال االدبي وكشف االستالل ونظام التقييم ووضع العالمات عبر االنترنت في  iThenticateيعتبر 

لم من قبل الناشرين والعلماء واملؤسسات البحثية لضمان أصالة العمل املكتوب قبل النشر من خالل مقارنة األعمال جميع أنحاء العا

 مليون عنصر من عناصر املحتوى. 130مليار صفحة على االنترنت و 50البحثية في أكثر من 
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 وحدة تحرير البحوث باللغة العربية 2.11.2

 التدقيق اللغوي مللخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة العربية  

 
 

 وحدة تحرير البحوث باللغة اإلنجليزية 2.11.3

 التدقيق اللغوي مللخصات األوراق العلمية األكاديمية باللغة اإلنجليزية  

 
 
 

 وحدة التحليل اإلحصائي 2.11.4

 االستشارة في التحليل اإلحصائي وطلب ورشة عمل لتحليل البيانات احصائيا  

 
 

 

 وحدة المحركات البحثية 2.11.5

 تحديد موعد للمساعدة للتسجيل في املحركات البحثية وطلب ورشة عمل لطريقة التسجيل 

 
 

 

 وحدة الدعم الفني 2.11.6

  املشاريع البحثيةتقديم خدمة الدعم الفني التقني عند التقديم على  
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 والزايرات والإجنازات. الأحداث والفعاليات 3

 هـ1437/1438/1439
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 هـ 1439 – 1438 – 1437والفعاليات واإلنجازات والزيارات  األحداث 3.1
 

 التاريخ اإلنجاز م

 ـه 1/1/1437 العلميتدشين واحة البحث  1

 ـه 7/2/1437 استضافة امللتقى الخامس عشر لعمداء البحث العلمي في الجامعات السعودية 2

 ـه 9/2/1437 تدشين برنامجي تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا في البحث العلمي 3

 هـ 13/3/1437-1 شاركة  في معرض جدة للكتابامل 4

 هـ 12/4/1437 زيارة مركز األحياء ومشروع تعظيم البلد الحرام 5

 ه 21/6/1437 إقامة لقاء تعريفي بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 6

 هـ 18/8/1437 إنشاء مشروع وتحليل وتصميم وتطوير نظام إدارة املنح البحثية 7

 هـ22/9/1437 نشر براءة اختراع بمكتب البراءات األمريكي 8

 هـ11/11/1437 تدشين منارة البحث العلمي في قناة التليجرام 9

 هـ18/12/1437 في لقاء املستجدين )بداية واعدة( املشاركة 10

 هـ18/12/1437 تنظيم ورش عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التسجيل في محركات البحث العاملية 11

 هـ 25/12/1437 املسيرة البحثية في جامعة أم القرى. مسيرة عطاء ندوةتنظيم  12

 هـ26/12/1437 3000تدشين جائزة الكليات والسلسة اإلرشادية للمحركات ومبادرة  13

 هـ2/2/1438 تدشين مبادرة إشادة 14

 هـ2/2/1438 هـ 1438تدشين البرامج التدريبية املقدمة لعضوات هيئة التدريس للفصل الدراس ي األول  15

 هـ2/2/1438 تدشين سلسلة الباحثون املؤثرون 16

 هـ6/2/1438 لقاء أولويات املشاريع البحثية في مجال "سالمة املرض ى" لعمادة البحث العلمي إقامة 17

 هـ12/3/1438 تدشين مبادرة عطاء 18

 هـ20/3/1438 إقامة امللتقى األول للبحث العلمي 19

انية من برامج املنح الّداخلّية )رائد، واعدة، باحث( اطالق 20
ّ
 هـ15/5/1438 الّدورة الث

 هـ 24/4/1438 م2020بمبادرة في برنامج التحول الوطني  الفوز  21

 مترجم برنامج على التقديم بوابة فتح 22

 هـ 20/7/1438

 الى

 هـ 26/8/1438

 هـ21/7/1438 فعاليات املؤتمر الثاني والثالثون للجمعية السعودية لعلوم الحياة في املشاركة 23

 هـ21/7/1438 زيارة مبادرة عطاء ملركز يسر النسائي 24

 هـ7/8/1438 زيارة مبادرة عطاء ملركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية 25

 هـ7/8/1438 )سفراء، ومترجم(إقامة لقاء تعريفي باملنح الدراسية الجديدة  26

 هـ19/8/1438 تدشين املرحلة الثالثة ملبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع 27

 هـ16/8/1438 بورقة عمل في امللتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج والعمرة املشاركة 28

 هـ23/10/1438 م )املسار البحثي(2017استضافة برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي  29

 هـ23/11/1438 توقيع اتفاقية تعاون بحثي مع شركة الكهرباء 30

 هـ29/12/1438-27 هـ ) قصة نجاح(1438في لقاء املستجدين لعام  املشاركة 31

 هـ3/1/1439 (87بعنوان )طموح وطن علميةندوة  تنظيم 32

 هـ21/1/1439 في اللقاء التعريفي لطالبات الدراسات العليا املشاركة 33
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34 
تدشين البرامج التدريبية  في مبادرة البحث العلمي لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس  للفصل 

 هـ1439الدراس ي األول 
 هـ 26/1/1439

 هـ6/2/1439 بجدة التجارية الغرفة زيارة 35

 هـ8/2/1439 في فعاليات )روح التطوع البحثي( ملشروع تعظيم البلد الحرام املشاركة 36

 هـ15/2/1439 امللتقى السعودي للشركات الناشئة حضور  37

 هـ18/2/1439 م2017املؤتمر السنوي للهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء  املشاركة 38

 هـ25/2/1439 عقد اجتماع مع رئيسة وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي 39

40 
التدريبية للباحثين في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع من وجهة عقد ورشة عمل االحتياجات 

 نظر القيادات البحثية واألكاديمية
 ـه 3/3/1439

 هـ30/3/1439 وزارة الحج والعمرة للبحث في سبل التعاون في املجاالت البحثية املختلفة زيارة 41

 ة الثالثة )رائد، باحث، واعدة(الدور  ـه1439برامج املنح الداخلية لعام  على التقديم فتح 42

6/4/1439 

 الى

 هـ 11/5/1439

 هـ 6/4/1439 اطالق الوحدات البحثية املساندة لخدمة أعضاء هيئة التدريس 43

 ـه 20/4/1439 عقد ورشة عمل ملناقشة األفكار البحثية ملشاريع التطوع 44

 هـ6/5/1439 في املجاالتكاديمية دلة للعمل التطوعي للبحث في سبل التعاون أ زيارة 45

 هـ18/5/1439 في فعاليات برنامج )حواء وصناعة األمجاد( املشاركة 46

47 
تدشين البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس   للفصل 

 هـ 1439الدراس ي الثاني 
 هـ 25/5/1439

 هـ26/5/1439 )جامعتي قطعة من أرض الحرم( بعنوانام في فعاليات تعظيم البلد الحر  املشاركة 48

 هـ3/6/1439 تدشين برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي 49

 هـ10/6/1439 رؤية بحثية( -حلقة بعنوان ) تجربة املحضون مع قضايا الزيارة  تنظيم 50

 هـ 1/7/1439 الدكتوراهفتح التقديم على مبادرة وزارة التعليم لبرنامج دعم مرحلة ما بعد  51

 هـ16/7/1439 هـ 1439في ملتقى أعضاء هيئة التدريس  املشاركة 52

 هـ30/7/1439 برنامج )مترجم( في دورته الثانية ضمن برنامج املنح الداخلية طالقا 53

 هـ8/8/1439-7 في مؤتمر )الشراكات الدولية في البحث العلمي( بوزارة التعليم املشاركة 54

 ـه16/8/1439-15 ألبحاث الحج والعمرة 18بورقة عمل في امللتقى العلمي  املشاركة 55

 ـه 20/8/1439 تدشين منحة )دارس( لطالب الدراسات العليا ومنحة )بحوث التطوع( ألعضاء هيئة التدريس 56

 ـه 28/8/1439 عقد ورشة عمل ملناقشة تقييم خدمات عمادة البحث العلمي 57

 هـ26/12/1439 هـ الذي يحمل شعار )بوابة املستقبل(1439في ملتقى املستجدين لعام  املشاركة 58

 هـ 29/12/1439 العلمي البحث ألخالقيات املنظمة القواعد عن اإلعالن 59

60 
 فتح بوابة التقديم ملنحة )دارس( لطالب الدراسات العليا

 

 هـ 29/12/1439

 الى

 ـه5/2/1440

طرين املشاركة 61
ّ
ب الّدراسات العليا في الش

ّ
 هـ 30/12/1439 في اللقاء التعريفي بطال
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 هـ  1437عمادة البحث العلمي للعام  إنجازاتانفوجرافيك  3.1.1

 

 هـ 1438انفوجرافيك إنجازات عمادة البحث العلمي للعام  3.1.2
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 هـ   1439عمادة البحث العلمي للعام  إنجازاتانفوجرافيك  3.1.3

  م 2018/  2016 من العمادة إنجازاتانفوجرافيك احصائيات  3.1.4
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 تدشين واحة البحث العلمي  3.1.5

أسست العمادة مجلة نصف سنوية )واحة البحث العلمي( لتكون املرفأ للباحثين من داخل الجامعة وخارجها لالطالع على أنشطة  

. كما تحرص واحة البحث العلمي لفتح باب املشاركة فيها من مع الباحثين  وجميع الجهات ذات العالقة العمادة وأخبارها بما يزيد الشفافية

 قبل أعضاء هيئة التدريس في املواضيع التي تساهم في نشر ومناقشة قضايا البحث العلمي. 

  إقامة الملتقى الخامس عشر لعمداء البحث العلمي في الجامعات السعودية 3.1.6

 :مقدمة

 هـ في رحاب جامعة أم القرى 7/2/1437عقد االجتماع الخامس عشر لعمداء البحث العلمي بالجامعات السعودية يوم الخميس 

 وقد ناقش اللقاء أربعة مواضيع وهي: 

 الموضوع األول: عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى . . . إدارة التحول . . . مسيرة عام 3.1.6.1

 لثاني: نظام إدارة المنح البحثية في جامعة ام القرىالموضوع ا 3.1.6.2

 خطط وتطلعات-البحث العلمي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن الموضوع الثالث:  3.1.6.3

 الموضوع الرابع: مراكز البحوث الجامعية الواقع والمأمول 3.1.6.4
 

  العلميالعليا في البحث  الدراسات وطالبات التدريس هيئةبرنامجي تنمية مهارات أعضاء  تدشين 3.1.7
 اللذين نظمتهما العمادة، وهما كالتالي: معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري عساس البرنامجين دشن 

 ساعة، ويهدف إلى تأهيل وإعداد 18ويتكون البرنامج من (، العلمي مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث تنمية:) األول البرنامج 

السريع  من طالبات الدراسات العليا، وتشجيعهن على مسايرة التقدم املختلفةالبحث العلمي  مجاالتفي  املتخصصةالكفايات العلمية 

 مالحظاتعلى  والرد تخصصاتهنفي  املرموقةومساعدتهن على اختيار أوعية النشر  املتميزعلى النشر العلمي  وتحفيزهن والتقنيةللعلم 

 .العاملية املجاالتفي  األبحاثلنشر  الحديثة املتطلباتالدوليين، وغيرها من  املحكمين

 

 املكان الزمان الدورة يوم املدرب اسم الدورة اسم

 د. هشام عرابي امللكية الفكرية وقضايا االنتحال

 االربعاء

 هـ19/3/1437

 م 30/12/2015

9-12 

 التدريب قاعة

عمادة ب

البحث 

 العلمي

 تقديم مقترح بحثي ناجح

 
 د. عائشة الحربي

 االثنين

 ه 11/02/1437

 م 23/11/2015

9-12 

 النشر العلمي الدوري

 

د. محمد فوزي 

 حسانين

 الثالثاء

 ه 19/02/1437

 م 01/12/2015

9-12 

 د. هشام عرابي البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية

 األربعاء

 ه 27/022/1437

 م 09/12/2015

9-12 

 أخالقيات البحث العلمي
 د. مريم القحطاني

 د. عائشة الحربي

 الخميس

 ه 06/03/1437

 م 17/12/2015

9-12 

Google scholar د. عبدهللا الباز 

 األحد

 ه 09/03/1437

 م 20/12/2015

 باشراحيل 9-12
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ساعة تدريبية تتخللها ورشتاتدريب عامتان،  21من  البرنامج ويتكون العلمي(، مهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث  تنميةج الثاني:) البرنام

في تخصصاتهم،  املرموقة، ومساعدتهم على اختيار أوعية النشر املتميزإلى تشجيع أعضاء هيئة التدريسعلى النشر العلمي  البرنامج ويهدف

 واستمر، العاملية املجاالت في األبحاثالحديثة لنشر  املتطلباتالدوليين وغيرها من  املحكمين مالحظاتومراسلتهم إلكترونيا والرد على 

 أسبوعي ساعات ثالثف بمعدل شهر ونص ملدة البرنامج
ً
شهادة حضور على كل دورة  املتدربون ،وكان التسجيل متاحا إلكترونيا، ومنح ا

 شهادة حضور للبرنامج كامفأكثر ساعة  18 حضرو  الذين املتدربون تدريبية، كما منح 
ً
 .ال

 
 

  في معرض جدة للكتاب المشاركة 3.1.8

ومعهد البحوث وإحياء  العمادةشاركت جامعة أم القرى بتوجيه من سعادة معالي مدير الجامعة الدكتور بكري معتوق عساس من  

  العالقاتوإدارة  املكتباتوعمادة شؤون  اإلسالميالتراث 
 
 اإلنتاجمن عناوين  العامة واإلعالم بعرض ألف نسخة، وأكثر من ستين عنوانا

العلمية  يكما شاركت الكراس  .هـ 11/3/1437 الثالثاءهـ إلى  1/3/1437للجامعة في معرض جدة الدولي للكتاب من يوم السبت  املعرفي

هـ الخميس إلى 13/3/1437..في معرض جدة الدولي للكتاب من يوم السبت  واملعرفيبالجامعة بثمانمائة نسخة من إنتاجها الفكري 

 هـ 1/3/1437
 

 الدورة اسم املدرب اسم الدورة يوم الدورة وقت الدورة مكان

 12-9 الغزاوي 

  األحد

 هـ 03/02/1437

 م 15/11/2015

 بحيري  هنادي. د

 الدولي التصنيف معايير) عمل ورشة

 تصنيف رفع ومتطلبات العاملية للجامعات

 (القرى  أم جامعة

 العال أبو

9-12 

 األربعاء

 هـ 06/02/1437

 م 18/11/2015

 االنتحال وقضايا الفكرية امللكية عرابي هشام. د

9-12 

 اإلثنين

 هـ 11/02/1437

 م 23/11/2015

 ناجح بحثي مقترح تقديم املرس ي سهى. د

 البحث عمادة

 العلمي

9-12 

 الثالثاء

 هـ 19/02/1437

 م 01/12/2015

 فوزي محمد. د

 حسانين
 الدوري العلمي النشر

9-12 

 األربعاء

 ه 27/02/1437

 م 09/12/2015

 األكاديمية البيانات قواعد في العلمي البحث عرابي هشام. د

9-12 

 األحد

 ه 02/03/1437

 م 13/12/2015

 بحيري  هنادي. د
 البحث معيار أداء مؤشرات) عمل ورشة

 (املؤسس ي املستوى  على العلمي

9-12 

 الخميس

 ه 06/03/1437

 م 17/12/2015

. د/  القحطاني مريم. د

 الحربي عائشة
 العلمي البحث أخالقيات

9-12 

 األحد

 ه 09/03/1437

 م 20/12/2015

 البحثي الفريق وإدارة بناء عالف فيصل. د

9-12 

 االثنين

 ه1437 /17/03

 م 28/12/2015

 google Scholar الباز عبدهللا. د
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 تعريفي بجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب  لقاءإقامة  3.1.9

شومان  الحميد عبدمع مؤسسة عبد الحميد شومان لقاء تعريفي بجائزة  بالتعاون  هـ 1437/  6/  21 األربعاءيوم  العمادةعقدت  

بالجائزة في الجامعات  التعريفية الجوالتضمن  املؤسسةالتدريس والذي قدمه وفد  وعضوات هيئة ألعضاءللباحثين العرب موجهة 

 الجائزة،  منهج لتطوير واملداخالت االستفسارات إلى استقبال باإلضافةالسعودية 

 حثية إنشاء مشروع وتحليل وتصميم وتطوير نظام إدارة المنح الب 3.1.10

مشروعات  على املوافقةللبحث العلمي في الجامعات السعودية هي  املوحدة الالئحةالتي نصت عليها  العمادةإن من صميم مهام  

 املقترحاتتشتمل على عدة مراحل تبدأ باستقبال  املهمةالبحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها. وحيث ان هذه 

 االختصاص ذوي  من األقلعلى  اثنينثم تحكيمها تحكيما خارجيا لدى  التقديم طالبحثية من الباحثين ثم فحصها للتأكد من مطابقتها لشرو 

 لشروط التمويل ثم متابعة املشروع علميا ً املقترحعلى التمويل إذا كان  املوافقةثم 
ً
 مستوفيا

ً
مت قا املنطلقومن هذا  .منه االنتهاءحتى  وماليا

هيئة التدريس والباحثين في جامعة أم القرى فوجدت أنها تضم أكثر من خمسة  ألعضاءعمادة البحث العلمي بإعداد دراسة إحصائية بسيطة 

 للجامعةعن املقر الرئيس  تبعد املقرات وبعض. اثنينآالف عضو هيئة تدريس يعملون في بضعة وأربعين كلية ومعهد وعمادة موزعة على 

 من مائ أكثر
ً
يهدف  العامليةتوصلت العمادة إلى ضرورة تطوير نظام إلكتروني متاح على الشبكة  اإلحصائيةومن هذه  ة وخمسون كيلو مترا

  :إلى

 أي وفي مكان أي من البحثية املقترحات على التقديم إتاحة طريق عن والباحثين التدريس هيئة أعضاء وقت على الحفاظ .1

 [البري  طريق شخصيا للعمادة وتسليمه املقترح لطباعة الحاجة دون  وقت

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

 بديلة نسخة وإرسال البريد متابعة إلى باإلضافة البريد، طريق عن للمحكمين املقترحات وإرسال والتغليف والطباعة اليدوي 

 األولى ضياع حالة في

 التحكيم من االنتهاء عند إلكتروني بشكل املحكمين مستحقات صرف .3

 ألعضاء إلكتروني بشكل املالية الدفعات إرسال طريق عن تمويله على املوافقة بعد وذلك ماليا البحثي املقترح إدارة تسهيل .4

 شخص ي بشكل العمادة إلى للحضور  الحاجة دون  الفريق

  .آلي بشكل الجامعة في العلمي البحث أداء عن الدورية األداء ومؤشرات واإلحصائيات التقارير إصدار تسهيل .5

 املجال، في العاملة الوطنية املؤسسات من عدد على وعرضته البحثية املنح إدارة لنظام مواصفات وضع على العمادة عملت وقد

 بناء مدة في هي الرئيسية املشكلة ولكن املاليين خانة في التكلفة وكانت النظام، لبناء األسعار عروض من عدد على الحصول  وتم

 .عامين عن يقل ال ما تستغرق  التي النظام

بضعة أشهر واعتذار الشركات الوطنية التي تم التواصل  خاللللقيام بهذا العمل وإنشاء النظام  املاسةونظرا لطبيعة الحاجة 

بن  هللا عبدالقصيرة، فقد اجتمعت آراء مجلس عمادة البحث العلمي على تكليف سعادة الدكتور  املدةهذه  خاللمعها عن تنفيذ العمل 

 املنحو تطوير نظام إدارة   وتصميمليقوموا بتحليل  املتخصصينبأن يشكل فريقا من املعلومات  لشؤونعمر باز وكيل عمادة البحث العلمي 

هذا النظام علما بأن الوقت املتاح  خاللء هيئة التدريس في الدورة االولى بالكامل من البحثية، بحيث يتم فتح باب استقبال مقترحات أعضا

 الو ليد. اإللكترونيالنظام  خاللويتم إدارة هذه الدورة بالكامل من  .أقل من أربعة اشهر

) ريال 475.000إجمالية بن عمر باز بمقترحه بحيث تكون مدة العمل سنتين وبتكلفة  هللا عبدوعليه فقد تقدم سعادة الدكتور 

 وتم. سنتينأربعمائة و خمسة وسبعون الف ريال(على أن يبدأ التنفيذ فورا وتغطي مدة املشروع فترة بناء النظام واستخدامه وصيانته ملدة 

معالي  دقوصا1437/ 8/ 10هـ و في  1437/ 1436جلسته التاسعة للعام الدراس ي  خاللع في مجلس عمادة البحث العلمي  املوضوععرض 

 .س وتاريخ 16/ 8 /1437هـ . //م 1414مدير الجامعة األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس على محضر تلك الجلسة بخطابه رقم 
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 نشر براءة اختراع بمكتب البراءات األمريكي  3.1.11

بجامعة أم القرى أول براءة  العمادة؛ والتي شملت جميع املجاالت البحثية، نشرت العمادةفي إطار خطة التطوير التي تشهدها  

اختراع لها بمكتب البراءات األمريكي واألوروبي عن بحث بعنوان )التركيب والخصائص الوظيفية للفينوليبيدات األغراض األغذية الوظيفية 

لمي، وتم تسجيل البراءة عن ، باسم الدكتور محمد فوزي رمضان حسانين أستاذ الكيمياء الحيوية بعمادة البحث الع) واملركبات الدوائية

على الدعم الكامل واالهتمام املتزايد  العمادةطريق مكتب امللكية الفكرية بجامعة أم القرى. وأكد الدكتور فيصل بن احمد العالف عميد 

ات واملجاالت العلمية عدد األوراق العلمية املنشورة بأهم الدوري علىالذي يلقاه البحث العلمي بجامعة أم القرى؛ وهو ما ينعكس إيجابا 

  جامعةالعاملية، مما يسهم في رفع اسم 
ً
 .  كمنارة للعلم والبحث العلميأم القرى عاليا

 

 تدشين منارة البحث العلمي في قناة التليجرام  3.1.12

بجامعة أم القرى )قناة منارة البحث العلمي( على التليجرام والتوتير وهو حساب تشغيلي على التليجرام والتوتير  العمادةأطلقت  

، ولتنظيم أعمال القناة فقد 1437 /11/  11يوم األحد املوافق 
ً
 ونشرا

ً
 يخدم الباحثين كتابتا

ً
 مهاريا

ً
، وتهدف القناة إلى أن تكون رافًدا علميا

إحداهما فريق استشاري مكون من )د. فيصل عالف عميد عمادة البحث العلمي، د. فيصل بارويس، د. سعيد القرني، د. تم تشكيل فريقين 

محمد حسانين، د. عبد هللا الباز، د. محمد الصواط ، د. هيفاء فدا ، د. هنادي بحيري، د. سمية  .سهيل باجمال، د. عبد الرحمن األهدل، د

اة مكون من )د. هيفاء فدا رئيسة ، د. هنادي بحيري نائبة ، أ.د أميره مداح  ، أ.د نزهة الجابري ، د. نورة فاروقي شرف ( والثاني فريق عمل القن

ود ، ، .ديانا حماد ، د. تهاني السبيت ، د. حنان حلواني، د. عائشة فالته ، د. طلحة فدعق ، د. هبه العامودي ، د. سمية حريري ، سلمى بادا

هـ لوضع خطة زمنية للنشر في القناة ، وتم تحصيص يومين من  20/11/1437وعقد أول اجتماع يوم الثالثاء املوافق د.إزدهار مدني ( ، 

 األسبوع لذلك : االثنين لوضع مادة علمية تثقيفية خاصة بالبحث العلمي ، والخميس ألخبار العمادة.

  
  العلمي البحث منارة 3.1.12.1

 

 رؤية المنارة 3.1.12.1.1

 متجّدًدا؛ لخدمة البحث العلمّي ومجتمع املعرفة.أن  
ً
، ورافدا

ً
 تكون املنارة مرجًعا شامال

 

 رسالة المنارة 3.1.12.1.2

 حساٌب تطلقه عمادة البحث العلمّي، ُيعنى بتقديم كّل ما يهّم الباحثين بمختلف الّتخّصصات العلمّية. 

 

 األهداف 3.1.12.1.3

 وتنمية القدرات البحثّية.نشر ثقافة البحث العلمّي، 1 -1

 تعريف الباحثين بآلّيات البحث العلمّي ومناهجه وأساليبه ومستجّداته.  -2

 اإلعالن عن البرامج واألنشطة والخدمات املقّدمة من عمادة البحث العلمّي لخدمة الباحثين.  -3

ّية واإلقليميّ  -4
ّ
ت العلمّية املحل

ّ
شر وضوابطه في املجال

ّ
 ة والعاملّية.  الّتعريف بثقافة الن

ّية واإلقليمّية والعاملّية.  -5
ّ
 نشر لوائح املنح وفرص الّدعم املالّي املحل

 تزويد الباحثين بروابط املصادر واملراجع العلمّية بلغات متعّددة في الّتخّصصات املختلفة. -6

 ّتبعة في الّتصنيفات العاملّية.الّتعريف بمعايير جودة األبحاث العلمّية، وفًقا ملحّركات البحث اإللكترونّية امل -7

ا. -8 ا وعامليًّ ا وإقليميًّ يًّ
ّ
 عرض الّتقارير الّسنوّية واإلحصائّيات املرتبطة بالبحث العلمّي محل

ّية واإلقليمّية والعاملّية. -9
ّ
 نشر اإلنجازات البحثّية للجامعات واملراكز البحثّية املحل

ة الّتخّصصات.اإلعالن عن فرص املشاركة في الّدورات والور  -10
ّ
 ش واملؤتمرات الّداخلّية والخارجّية، لكاف

رات الجودة العاملّية في البحث العلمّي. -11
ّ
 مواكبة مؤش
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 وقد كانت من مهام فريق العمل  3.1.12.1.4

 وضع مقترح هوّية بصرّية خاّصة بمنارة البحث العلمّي . -1

 اقتراح رؤية ورسالة وأهداف للمنارة .  -2

 مجاالت العمل على املنارة .تحديد  -3

ي املاّدة العلمّية وبشكل دورّي . -4
ّ
 توزيع املجاالت على فريق العمل بما يغذ

سويق للمنارة والّدعاية لها.  -5
ّ
 ابتكار وسائل للت

 االجتماعات الّدورّية ؛ ملناقشة املستجّدات ومتابعة خطوات العمل .  -6

سويق لها. ونحن اآلن في مرحلة إعادة الّتقييم ألعمال -7
ّ
   املنارة ، والت

 

 آليّة النّشر   3.1.12.1.5

شر وهما يوما اإلثنين و الخميس حيث أن اإلثنين حسب مجاالت منارة البحث العلمّي والخميس  -1
ّ
تحديد يومين من كّل أسبوع للن

 ملجاالت 
ً
 املنارة.ما يختص بأخبار عمادة البحث العلمي فإن لم يوجد توضع من املواد العلمية وفقا

شر في املدونة باعتبارها هي األساس ويتم ربط ذلك بالتوتير والتليجرام ،ووضع رابط للمادة العلمية أو الخبر. -2
ّ
 يكون الن

 

 التعريف بمجاالت المنارة وفريق العمل 3.1.12.1.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     أخبار العمادة 3.1.12.1.6.1

 عمادة البحث العلمّي : وذلك على الّنحو الّتالي: يحتوّي هذا املجال على كّل  جديد يخّص  

 األخبار.-1

 األنشطة والفعالّيات.-2 

ؤون اإلدارّية.-3
ّ
 الش

كر.-4
ّ
 الّتهنئة والش

 االنفوجرافيك الخاّص بدورات العمادة.-5

 واحة البحث العلمّي. -6

 مقاالت علمّية-6
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 المنح البحثيّة  3.1.12.1.6.2

ّي أو الّدولّي. و لعّل أهّم ما ي 
ّ
ميزها أّنها تعّد املنح البحثّية تربة خصبة لنمّو و ازدهار الفرق البحثّية املتمّيزة سواء على املستوى املحل

ن الباحثين من املشاركة بفاعلّية في تحقيق خطط الّتنمية.  وكان
ّ
ف البحث العلمّي في حّل مشكالت املجتمع ،  كما أّنها تمك

ّ
إطالق املنارة  توظ

 هو أحد أهّم اآلليات الطالع الباحثين على أخبار املنح البحثّية التي يمكنهم املنافسة عليها 
 

 الجوائز العلميّة 3.1.12.1.6.3

هم الجوائز العلمّية التي يؤدي الحصول عليها الى استحقاق مكافآت الّتمّيز العلمّي ألعضاء هيئة الّتدريس الّسعودّيين ومن في حكم 

 في الجامعات الّسعودّية الحكومّية أو غيرها من الجوائز من غير الجامعات. 
 

 المصادر العلميّة 3.1.12.1.6.4
 

 المصادر العلمّية .. ماهيّة المجال 3.1.12.1.6.4.1

 .من روافد منارة البحث العلمّي 
ً
 أساسّيا

ً
 تشكل املصادر العلمّية رافدا

 واملواّد العلمّية في مجال البحث العلمّي ومناهجه وأدواته وأساليب وطرق الّتحليل. هدفها ربط الباحث بأحدث اإلصدارات 

 .يراعى فيها تنوع املادة العلمية وجودتها وتغطيتها لجوانب اهتمام الباحثين بشكل عام 
 
 

 المصادر العلمّية .. أنواعها 3.1.12.1.6.4.2

 مواقع إلكترونّية 

 كتب 

 مقاالت وأوراق علمّية 

  مةمجالت
ّ
 علمّية محك

 مواد سمعّية وبصرّية 
 

 لغة المصادر العلميّة 3.1.12.1.6.4.3

لغتين العربّية واالنجليزّية . وتّم في املرحلة األولى جمع وتوثيق املصادر العلميّ  
ّ
قة تّم االعتماد على املصادر العلمية املكتوبة بال

ّ
ة املتعل

قة اعتماد املصادر املكتوبة باللغة االنجليزّية لجودتها وحداثة إصداراتها، وسيتّم في مرحلة الح -الكالسيكّية والحديثة  -بمناهج البحث العلمّي 

 العربّية 

 

 عايير انتقاء المصادر العلميّةم 3.1.12.1.6.4.4

 البحث العلمّي كموضوع محوري 

 الجودة 

 رح حول البحث العلمّي ومناهجه وأدواته
ّ
 الّتنّوع في الط

  كل واملضمون
ّ
مولّية  في الش

ّ
 الش

 الّتنّوع في تغطية كافة أنواع املصادر ذات العالقة 
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 المؤتمرات واللقاءات العلمية المؤتمرات واللقاءات العلمية  3.1.12.1.6.5

املهمة املسندة: تزويد الباحثين بجديد املؤتمرات واللقاءات العلمية، من خالل االطالع على املؤتمرات املعلن عنها؛ واختيار املناسب  

املؤتمرات تغطي مدًى واسًعا من امليادين العلمية والعملية التابعة للعديد هذه  منها للباحثين بما يتفق مع  أهداف الجامعة، ثم اإلعالن عنها.

 من الجهات املنظمة للمؤتمرات.
 

 أسس تطبيقات البحث العلمّي . 3.1.12.1.6.6

ص املعلومة ويسّهل تعامل الباحث  
ّ
نشر ثقافة مفهوم البحث العلمّي وأهدافه ومناهجه وخطواته من خالل انفوجرافيك يلخ

 تدئ معها ، فمن املوضوعات التي نسعى لطرحها من خالل هذا املحور :املب

   . صفات الباحث العلمّي الخلقّية والعلمّية 

  . ص البحث العلمّي
ّ
 آلّية كتابة ملخ

 . معايير نجاح الباحث في اختيار املشكلة البحثّية 

 ت حول أسلوب كتابة البحث العلمّي.مبادئ تساعد الباحث  ملراجعة بحثه مراجعه منهجّية دقيقة ._إرشادا 

 : الّتعريف بخطوات كتابة البحث العلمي بالّتفصيل على سبيل املثال-  

 . أمور البد من مراعاتها عند صياغة مشكلة البحث 

 . كيفّية صياغة األهداف واالعتبارات الواجب مراعاتها عند صياغة أهداف البحث 

 تي البّد من مراعاتها عند كتابتهم
ّ
ا ، وما اإلطار الّنظرّي و الّدراسات الّسابقة. التعريف  بهما ، وذكر أهّميتهما ، والقواعد املنهجّية ال

تي يقع فيها الباحث عند إعدادها 
ّ
ركيز عليها عند استعراض الّدراسات الّسابقة ، واألخطاء ال

ّ
 .هي األمور التي ينبغي للباحث الت

 

 

 العمل وورش الدورات 3.1.12.1.6.7

ل االلتحاق بالّدورات وورش العمل للباحثين 
ّ
 لوجه  يمث

ً
فوائد من حيث :شحذ املهارات الخاّصة ، وااللتقاء بالخبراء وجها

م ،واستكشاف طرق جديدة للبحث والعمل ، وفرص جيدة لتكوين عالقات جديدة وتعزيز 
ّ
واالستفادة من خبراتهم ، وتوفير مناخ جديد للّتعل

 
ّ
 زّود بطاقة إيجابّية محّفزه ملزيد من الّتقدم، واستثمار الباحث في نفسه ومهنته واملؤّسسة الّتابع لها .                       القائم منها، وكذا الت

ق بالبحث العلم
ّ
ّي ولذلك فتعمل املنارة من خالل هذا املجال على : تشجيع الباحثين وتحفيزهم على تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم فيما يتعل

 تجّدات البحثّية واملهنّية الحديثة. وتجاوز الّصعوبات التي تواجه الّراغبين في الوصول واالستفادة من الّدورات وورش العمل املطروحةواملس

ّي . ومحاولة تركيز خدماتنا في  حصر وعرض أكبر عدد من الّدورات الّتدريبّية وورش العمل على مستوى اململكة ،املال 
ّ
ئمة على املستوى املحل

  الحتياجات الباحثين بشكل عاّم والخادمة الهتماماتهم البحثّية بشكل خاّص .
 

 اللوائح واألنظمة 3.1.12.1.6.8

 من أهّم أسباب نجاح وتقّدم الجامعات  وجود لوائح وأنظمة كدليل تنظيمّي معتمدة من الجهات العليا .

الئحة : هي قواعد  وأحكام ملزمة بمثابة آلية التشريع 
ّ
م بعد القانون وال يجوز أن تخالف القانون. واملأمول أن تكون لوائح وأنظمة وال

ّ
املنظ

 العلمّي: البحث

ة الباحثين . -1
ّ
 واضحة ال تقبل الّتأويل أو  االجتهادات الفردّية ؛ ألجل تحقيق املوضوعّية والعدالة بين كاف

 محّفزة على اإلبداع والّتمّيز.  -2

ة -3
ّ
.  موحدة بين كاف

ً
ّي والّدولّي قدر املستطاع ؛لالستفادة من بعضها بعضا

ّ
  الجامعات على الّنطاق املحل

الي 
ّ
حو الت

ّ
 كما تم التعديل على مجالت املنارة بضم بعض املجالت وحذف األخرى وإضافة ثالثة جديدة لتصير على الن
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حو التالي : ىعل ـه 1439 / ـه1438هذا وقد تمت إعادة تشكيل اللجنة للعام املاض ي 
ّ
 الن

د . نورة   ، املالكي زكية.  د. ديانا حماد، ،  دنزهة الجابري،  . د.  أنائبة ، أ . د . أفنان تلمساني،  البحيري د . هيفاء فدا مشرفة ، د . هنادي 

 . باداوود دنيا.  د ، . سارة الشريف  داللحياني،   . فايزة د. سمية حريري،  دأميمة الشنقيطي،  . دفاروقي، ال
 

 

 

 

 

 

 

  في لقاء المستجدين )بداية واعدة(  المشاركة 3.1.13

التعريف ببرامج ب العمادةه بداية واعدة شاركت 1437ذو الحجة  20إلى  18ضمن فعاليات لقاء املستجدين بجامعة أم القرى من 

م في قاعة امللك 10الى 4هـ من الساعة  20/12/1437في املعرض املصاحب يوم األربعاء  شاركت أيضا عمادة البحث العلمي.-املنح الداخلية 

واملشرفة على  التطبيقية سعود التاريخية بالعابدية حيث عرضت سعادة الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة وكيلة مركز بحوث العلوم

دة الدكتور علي حسن أمين املشرف على املنح الداخلية البرنامج في شطر . وقد عرض سعا(برنامج واعدة )البرنامج التعريفي في شطر الطالبات

 الطالب 

 

 

 

 

 

 

 عمل لتدريب أعضاء هيئة التدريس على التسجيل في محركات البحث العالمية  ورش تنظيم 3.1.14

 

أسبوعين  ملدة( ورشة عمل لتسجيل أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث العلمي الستة الب)شطر الط في العمادةأقامت 

ورش عمل لتدريب عضوات  في )شطر الطالبات( العمادة نظمت كما. هـ 27/12/1437 األربعاءهـ حتى 18/12/1437 اإلثنينمن يوم  ابتداءً 

 ,Scopus, Google Scholar, Researchgate, Academia, ORCID :من أهم محركات البحث العاملية وهي 6هيئة التدريس على التسجيل في 

Researcherid.   ًقبوالالقت ورش العمل وقد  
ً
بعاً  سيما و أن نظام التدريب في الورش أخذ طامن قبل عضوات هيئة التدريس ال   واسعا

العضوة وفق احتياجاتها ووفق الوقت الذي يناسبها وقد أشرف على فريق  شخصيا حيث تم تخصيص مدربة لكل عضوة وذلك لتدريب

و تشكل فريق التدريب من متطوعات لهن خبرة في  املعلوماتالتدريب سعادة الدكتورة تهاني السبيت عضوة هيئة التدريس بقسم علم 

أسرار العميري، أمل سليم إمداد  :على التخرج و من بينهن املقبالتمن طالبات جامعة أم القرى الخريجات و  املحركاتالتسجيل في هذه 

 الحق، خديجة الشهري، رانيا يوسف ،صالحه عجب نور، طيبة سقطي، مرام الشهراني، ونهى الشريف. 

على سير التدريب بمساعدة  الدكتورة هنادي بحيري  اديمياألك واالعتمادوقد أشرفت سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوير والجودة 

 - هـ 1437 الحجة ذو 27حتى  18من تاريخ -. وقد تم عقد ورش العمل على مدار أسبوعين العمادةب ملوظفةإيناس الصبان ا األستاذةسعادة 

يوم حيث يسمح لعضوات هيئة التدريس بالتسجيل بالجلسات التي تتناسب مع جداول أعمالهن  لكل وجلستينأيام من كل أسبوع  الثبواقع ث

 .من ورش العمل هذه ما يقارب الخمسين عضوة من مختلف كليات الجامعة وفروعها استفادت وقد
 

 

 

 

 

 

  تنظيم ندوة المسيرة البحثية في جامعة أم القرى. مسيرة عطاء 3.1.15

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

 يوم( عطاء مسيرة. القرى  أم جامعة في البحثية: )املسيرة ندوة معاليه افتتح البحثية واملعاهد املساندة العمادات الكليات وعمداء العلمي

 للدراسات الجامعة وكالة نظمتها التي اململكة لتوحيد والثمانين السابع بالذكري  الوطني االحتفال بمناسبة هـ 1437/  12/  25 املوافق اإلثنين

 الحرمين خادم لحكومة السخي الدعم فيها شكر للوطن، وفاء كلمة معاليه ألقى حيث العلمي البحث عمادة في متمثلة العلمي والبحث العليا

 الندوة قدم. املعرفي االقتصاد إلى تطمح التي 2030 رؤية تحقيق نحو الباحثين وتشجيع الجامعات في العلمي البحث مسيرة لدعم الشريفين
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 في البحثية واملعاهد العمادات الندوة في وشارك الرسيني الوهاب عبد الدكتور  فضيلة البحثية للكراس ي العلمي البحث عمادة وكيل سعادة

 القطاعات ملختلف الجامعة في البحثي العطاء في تحول  ركيزة تمثل التي جهاتهم في واإلنجازات الجهود املشاركون  استعرض القرى  أم جامعة

 وامتنانهم شكرهم الباحثون  فيها سجل الباحثين، قلوب في الوطن( جدارية) الندوة صحب كما. العلمي البحث في الجامعة رسالة يحقق مما

 .العطاء في االستمرار ويعزز  الوطني االنتماء يوطد مما املتواصل دعمها على الرشيدة للحكومة
 

 

 

 

  3000اإلرشادية للمحركات ومبادرة تدشين جائزة الكليات والسلسلة  3.1.16
 دشن معالي مدير جامعة أم القرى األستاذ الدكتور بكري بن معتوق عساس جائزة جامعة أم القرى التقديرية للكليات املبادرة بنشر اإلنتاج  

(، كما أطلق معاليه سلسلة Scopus, Google Scholar, Research Gate, Academia, Orcid, ResearcherIDالعلمي على محركات البحث اإللكترونية )

حيث تحتوي السلسلة على ستة أدلة إرشادية لتيسير تسجيل الباحثين في أهم  اإلرشادات التوضيحية الستخدام محركات البحث العاملية باللغة العربية،

ي تهدف إلى تشجيع الباحثين بدعوة الزمالء للتسجيل في محركات الت 3000 املحركات البحثية. وهذه السلسلة. كما دشن معاليه مبادرة جامعة أم القرى 

رى البحث اإللكترونية، وهي مبادرة تستمر ملدة ثالثة أشهر تتضمن دعوة عضو هيئة التدريس لثالثة أعضاء هيئة تدريس آخرين من جامعة أم الق

يام بذلك ليقوم كال منهم بدعوة ثالثة آخرين. يأتي الهدف من املبادرة أن للتسجيل في ثالثة محركات عاملية لقواعد معلومات الباحثين، والتأكد من الق

 عضو هيئة تدريس مسجلين في ثالث محركات بحثية.  3000تصل جامعة أم القرى بعد ثالثة أشهر إلى 

  

  

 املشاركة الجهة ممثل املشاركة الجهة املشاركة عنوان ت

عات 1
ّ
 د. عبد الرحمن األهدل عمادة البحث العلمي مستقبلية املراكز البحثية في جامعة أم القرى: تطل

 2030شرف خدمات الحج والعمرة في الرؤية الوطنية  2
معهد خادم الحرمين الشريفين 

 ألبحاث الحج والعمرة
 د. أحمد قاض ي

 د. ميسون البنيان عمادة الدراسات العليا .. وطموح وطنواعداستثمار  3

 د. وديع برقاوي  معهد االبداع وريادة األعمال البيئة املحفزة لالبتكار وريادة األعمالبناء الهوية املبتكرة:  4

 د. عدنان الشريف عمادة شؤون املكتبات دور عمادة شؤون املكتبات في دعم البحث العلمي 5

6 
دور معهد البحوث والدراسات االستشارية في بناء اقتصاد 

 لرؤية 
ً
 2030املعرفة وفقا

 د. علي الشاعري  والدراسات االستشارية معهد البحوث
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 تدشين مبادرة إشادة  3.1.17

هـ، مبادرة إشادة بحضور وكيل 1438/  2/  2دشن معالي مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس يوم االثنين 

بن حمدان الحربي، وعميد عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بن  الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والبحث العلمي الدكتور ثامر

وهي مبادرة تهدف إلى تحفيز أعضاء هيئة التدريس أحمد العالف، ووكيل العمادة للكراس ي البحثية الدكتور عبدالوهاب بن عبدهللا الرسيني.

ملدة ثالثة  -عن طريق اختيار أسبوعي عشوائي   Scopus, Research Gate, Google Scholar للتسجيل في محركات البحث االلكترونية الثالثة:

ألحد أعضاء هيئة التدريس املسجلين في مجموعات الواتس أب ومواقع التواصل االجتماعي املرتبطة بجامعة أم القرى، لإلشادة به  -أشهر

 عن طريق بطاقة شكر إلكترونية تعرف به وبمساهمته البحثية في املحركات سابقة الذكر.
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 تدشين البرامج التدريبية المقدمة لعضوات هيئة التدريس للفصل الدراسي األول  3.1.18

 هيئة لعضوات املقدمة الدورات هـ1438/  2/  2 االثنين يوم عساس معتوق  بن بكري  الدكتور  القرى، أم جامعة مدير معالي دشن

 الدكتور  العلمي والبحث العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل بحضور  هـ،1438/  1437 عام من األول  الدراس ي للفصل التدريس

 عبد الدكتور  البحثية للكراس ي العمادة ووكيل العالف، أحمد بن فيصل الدكتور  العلمي البحث عمادة وعميد الحربي، حمدان بن ثامر

 .الرسيني هللا عبد بن الوهاب

 بناء القدرات البحثية للباحثات الجدد )الحاصالت على درجة الدكتوراه بحد أقص ى عامين(يستهدف البرنامج األول  

 

 مدار على موزعة تدريبية، ساعة 16 من يتكون  البرنامجين كال. األبحاث في التقنية توظيف( مهارة) الثاني البرنامج فويستهد

 .والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة وكالة الدورات علي وتشرف ،-هللا بإذن- وصفر محرم شهر

 الدورة اسم مقدم الدورة والتاريخ اليوم الزمان املكان

 2الجفالي 
9-11 

11-1 

 االثنين

 هـ9/1/1438
 طريقة إعداد ملصق علمي د. محمد حسانين

 12-9 خوقير
 األربعاء

 هـ 11/1/1438
 مهارة اإلشراف على الرسائل العلمية د. هاني فراج

 12-10 باشراحيل
 اإلثنين

 هـ 16/1/1438
 مهارة تحكيم األبحاث العلمية د. محمد حسانين

 12-9 3الجفالي 
 األربعاء

 هـ 18/1/1438
 مهارة إعداد مقترح بحثي ناجد د. نورة الفاروقي

 2-12 2الجفالي 
 األربعاء

 هـ 25/1/1438
 الفريق البحثيبناء  د. فيصل عالف

 12-10 2الجفالي 
 الخميس

 هـ 26/1/1438
 امللكية الفكرية وقايا االنتحال د. هشام عرابي

 اسم الدورة اسم املدرب والتاريخ اليوم الزمان املكان 

 2 الجفالي
9-11 

11-1 

 االثنين

 هـ 23/1/1438
 علمي ملصق إعداد طريقة عرابي هشام

 3 الجفالي
9-11 

11-1 

 الخميس

 هـ 3/2/1438
 السبيت تهاني

 الشبكة على للباحث هوية بناء تقنيات

 املعلوماتية

 12-10 3 الجفالي
 الخميس

 هـ 17/2/1438
 LateXاألبحاث العلمية بصيغة  إعداد السبيت تهاني

 الغزاوي 
9-11 

11-1 

 االثنين

 هـ 21/2/1438
 لتحليل البيانات R تقنية مليباري  االء

 12-10 خوقير
 األربعاء

 هـ 23/2/1438
 البحثية املعلومات أمن فاروقي نورة
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 هـ 2/2/1438تدشين سلسلة الباحثون المؤثرون  3.1.19

هـ سلسلة )الباحثون املؤثرون( 1438/  2/  2شن معالي مدير جامعة أم القرى، الدكتور بكري بن معتوق عساس يوم االثنين د

بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وعميد عمادة البحث العلمي 

الرسيني. وتهدف السلسلة إلى إلقاء  هللا عبدبن  الوهاب عبدووكيل العمادة للكراس ي البحثية الدكتور  الدكتور فيصل بن أحمد العالف،

 من حيث عدد االستشهادات ومعامالت التأثير املختلفة. هذا، وسيتم نشر أول سلسة )الباحثو 
ً
ن الضوء على أكثر الباحثين في الجامعة تأثيرا

 .م2017مارس  شهر في( القرى املؤثرون في جامعة أم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لقاء أولويات المشاريع البحثية في مجال "سالمة المرضى"  تنظيم 3.1.20

 العمادة نظمته الذي اللقاء هـ،1438/  02 /06 األحد يوم عساس، معتوق  بن بكري  الدكتور  القرى  أم جامعة مدير معالي افتتح

 الرحمن عبد الدكتور  العلمي البحث عمادة عميد بحضور  وذلك ، ،"املرض ى سالمة" مجال في البحثية املشاريع أولويات ملناقشة بالجامعة،

 .املجال هذا في واملختصين والباحثين العلمي البحث عمادة ووكالء ناصر، أنمار الدكتور  الطب كلية وعميد األهدل،

سُتهل وقد
ُ
 كلمة األهدل، الرحمن عبد الدكتور  بالجامعة العلمي البحث عمادة عميد ألقى ثم الكريم، القرآن من بآيات اللقاء أ

  واملشاركين، الجامعة مدير بمعالي فيها رحب
ً
 منظور  من" املرض ى سالمة" إلى يهدف العلمي البحث عمادة تنظمه الذي اللقاء هذا أن مؤكدا

  ،2030 اململكة رؤية
ً
  املباركة، الجامعة هذ في العلمي بالبحث معنية كعمادة دورها لتفعيل تسعى العمادة أن وموضحا

ً
 شكره عن معربا

 .االتجاه هذا في أهدافها وتحقيق بدورها للنهوض للعمادة، ومؤازرته لدعمه الجامعة مدير ملعالي وتقديره

 على فيها شدد املناسبة، بهذه ألقاها كلمة خالل من عساس معتوق  بن بكري  الدكتور  الجامعة مدير معالي تحدث ذلك عقب

  الشعوب، رقي في وإسهامها باملجتمعات، للنهوض العلمي البحث دور  أهمية
ً
 – هللا وفقهم – األمر والة من وبدعم القرى  أم جامعة أن مؤكدا

 .والوطني املجتمعي دورها على ينعكس مما بالغة أهمية الجانب هذا تولي العيس ى، محمد بن أحمد الدكتور  التعليم وزير معالي من وبمؤازرة

 في تسهم وخدمات منتجات إلى وتحويلها اختراع براءات إلى وتحويله العلمي البحث دور  نتائج تلمس بدأت القرى  أم جامعة إن: "معاليه وقال

  ،"واهتمام عناية كل - هللا أيدها – الرشيدة حكومتنا توليه الذي املعرفي االقتصاد
ً
 هذا في واملشاركين العلمي البحث لعمادة معاليه متمنيا

 .والسداد التوفيق اللقاء

 األهمية ..املرض ى سالمة" موضوع باجمال سهيل الدكتور  تناول  ثم اللقاء، عن نبذة حريري  سمية الدكتورة قدمت ذلك بعد

 العربية اململكة في املرض ى سالمة" بعنوان جاءت والتي اللقاء في مشاركته املغربي ماجد الدكتور  قدم كما ،"علمي منظور  من واملحاور 

 عمادة دعم طرق " عن األهدل، الرحمن عبد الدكتور  بالجامعة العلمي البحث عمادة عميد تحدث بدوره واألولوية التحديات.. السعودية

  ."املرض ى سالمة مجال في الصحي للقطاع العلمي البحث

 .العمل لفرق  املداخالت تلتها العمل، لفرق  األفكار بتبادل ثم املشاركين، بين مفتوح بنقاش اللقاء واخُتتم
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 تدشين مبادرة عطاء  3.1.21
 

ن   العلمي البحث عمادة عميد سعادة بحضور  وذلك عطاء، مبادرة العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل سعادة دشَّ

 التمريض كلية عميد وسعادة العامودي، هالة الدكتورة للطالبات الجامعية الدراسات عميدة وسعادة األهدل، الرحمن عبد الدكتور 

  العلمي البحث عميد وسعادة جوهرجي، أيمن الدكتور 
ً
 التدريس هيئة وعضوات أعضاء من لفيف وحضور  عالف، فيصل الدكتور  سابقا

 .العليا الدراسات وطالبات وطالب
 

 عمادة مجلس خالل من املبادرة اعتماد فيها أعلن والتي الجامعة وكيل كلمة ذلك تال الحكيم، الذكر من بآيات الحفل وافتتح

  الجامعة، مدير معالي مكتب من عليها واملصادقة العلمي البحث
ً
  تحقق مبادرة أنها إلى مشيرا

ً
  هدفا

ً
  استراتيجيا

ً
 التنموية الرؤية أهداف من هاما

 .م2030 السعودية العربية للمملكة واالقتصادية
 

 سبب كانت والتي اإلسالمية، التطوع بذور  إلى فيها أشار األهدل، الرحمن عبد الدكتور  العلمي البحث عميد لسعادة كلمة ذلك تال

 املنطلق هذا من للعمل امتداد هي املبادرة هذه وأن املاضية، اإلسالمية العصور  وفي وسلم، عليه هللا صلى النبي عهد في العظيمة اإلنجازات

 في املساهمين عطاء رواد سعادته شكر ثم الصلة، ذات واملؤسسات واملجتمع الجامعة يخدم الذي البحثي باملحور  وربطه التطوع لتأصيل

ال سهيل والدكتور  شرف، سمية الدكتورة بقيادة املبادرة هذه  .باجمَّ
 

ن  وكيف املبادرة منها انطلقت التي البدايات عن عالف فيصل الدكتور  تحدث ذلك عقب   32 من البحثي الفريق تكوَّ
ً
 من عضوا

  العلمية، والدرجات الثقافية والخلفيات والكليات التخصصات مختلف في وخارجها الجامعة داخل
ً
 تحتضن العلمي البحث عمادة أن مبينا

 .والوطن والجامعة للمجتمع الفائدة ذات املبادرات من والطالبات والطالب والباحثات للباحثين خدمة فيه ما كل
 

 البحث تدعم أنها وكيف سطور، في عطاء عن العمودي هالة الدكتورة للطالبات الجامعية الدراسات عميدة سعادة أشارت ثم

 هنادي الدكتورة والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة وكيلة كلمة ذلك وتال. واملجتمع الجامعة يخدم حراك ذات مبادرة وتعتبر العلمي،

 العلمي البحث لخدمة التدريس هيئة أعضاء من القادمة املبادرات دعم على العلمي البحث عمادة حرص خاللها من بينت والتي بحيري،

  عطاء وتأتي العليا، الدراسات وطالب والباحثين
ً
 ما لكل باإلنجازات فيها يشاد التي املناسبات أحد يعد والذي العاملي، التطوع يوم مع تزامنا

 جامعة تكون  أن على املبادرة رؤية اشتملت حيث عطاء، بمبادرة يةالترب كلية وكيلة سعادة عرفت ثم واملتطوعين، التطوعي للعمل خدمة فيه

  القرى  أم
ً
  مرجعا

ً
 البحوث وإنتاج البحثي التطوع على املشجعة البحثية البيئة توفير فهي رسالتها أما م،2020 عام بحلول  التطوع مجال في بحثيا

 .املجتمع مع والشراكة التخصصات بين التكامل ويعزز  املعرفي اإلنتاج جودة يزيد بما التطوع مجال في الرصينة

 

 استقطاب إلى تهدف كما التطوع، لبحوث البحثية البيئة وتهيئة املحورين، تخدم التي البيانات قواعد إنشاء إلى املبادرة وتهدف

 البحثية الخدمة تقديم إلى باإلضافة هذا التطوع، مجال في العالية الجودة ذات األصيلة البحوث وإجراء البحثية، واملهارات القدرات وتطوير

 ما املبدئي املقترح التصور  وضع في شارك وقد. والعام الخاص القطاع مع العالقة ذات املؤسسية الشراكات وإجراء الربحية غير للمؤسسات

  32 يقارب
ً
 .رجهاوخا الجامعة داخل من والبحثية واألكاديمية التطوعية والخبرة والكفاءات التخصصات ذوي  من عضوا

 

  اإلنجاز، لقياس املبادرة وضعتها التي األداء مؤشرات عن جوهرجي أيمن الدكتور  التمريض كلية عميد تحدث ثم
ً
 مؤشرات أنها مبينا

 واإلقليمية املحلية املرجعية املقارنات ظل في املخرجات في واملتجسدة األهداف تحقيق ومدى وجودته، العمل كفاءة مدى ملعرفة وكافية قوية

 عطاء، رواد من تقديمها تم التي التطوع وبحوث البحثي التطوع مشاريع من عطاء مخرجات عن السبيت تهاني الدكتورة تحدثت ثم. والدولية

، 15 إلى وصلت حيث
ً
 الطالبة وتحدثت. التدريس هيئة ألعضاء البحثية املحركات على التسجيل مشروع عن باستفاضة تحدثت كما مشروعا

 . العملي البحث عمادة مع العمل في املتطوعات الطالبات تجربة عن العميري  إسراء
ً
 البحثية باألولويات شرف سمية الدكتورة عرفت وأخيرا

 ذلك وتال. األكاديمية التخصصات مختلف مع والخارجية الداخلية الشراكات ظل في التطوع لبحوث اآلفاق تفتح أولوية( 24) عددها بلغ التي

 .العلمي البحث عمادة عميد إلى باإلضافة العلمي، والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيل قبل من والثانية األولى املرحلة في عطاء لرواد تكريم
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 الدّورة الثّانية من برامج المنح الدّاخليّة )رائد، واعدة، باحث(  طالقا 3.1.22

انية من برامج املنح الّداخلّية  علميال البحث عمادة اطلقت
ّ
 عليها  التقديم بدأ  حيث واعدة(، –باحث  –)رائد  الّدورة الث

الثاء   إلى املنح البحثّية. إدارة نظام -عبر بوابة الخدمات اإللكترونّية  م،12/02/2017املوافق  هـ، 15/05/1438األحد  يوم من
ّ
يوم الث

 مساًء. 11:00لساعة م، ا 14/03/2017املوافق هـ، 15/06/1438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2020بمبادرة في برنامج التحول الوطني  الفوز 3.1.23
 

وتتلخص ."م، بعنوان: "تطوير املوارد والقدرات البشـــــــــــرية في البحث العلمي2020بمبادرة في برنامج التحول الوطني  العمادةفازت 

التـدريس وطالب الـدراســـــــــــــات العليـا في مجـال البحـث العلمي بمـا يســـــــــــــاعـد على زيـادة اإلنتـاج العلمي املبـادرة في تطوير مهـارات أعضـــــــــــــاء هيئـة 

، مع حرص املبادرة على تســــــجيل أعضــــــاء هيئة Impact factor الرصــــــين، مع انتقاء أوعية النشــــــر املرموقة التي تضــــــمن ارتفاع معامل التأثير

 .QS ترتكز عليها تصنيف الجامعات العاملية مثل تصنيف التدريس في محركات البحث اإللكترونية الشهيرة التي

تشــــــــــــمــل املبــادرة إنشـــــــــــــاء قــاعــدة بيــانــات للبــاحثين في جــامعــة أم القرى، كمــا تتضــــــــــــمن املبــادرة مشــــــــــــروع بحوث التطوع والتطوع  

 .مـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتصـــــــــــــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدراســـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــي األول  فـــــــــــــــــــيالـــــــــــــــــــذي دشـــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــي

عات إلعداد الخطة التفصـــــــــيلية، وحدد مراحل املبادرة وأهدافها ومؤشـــــــــرات األداء املســـــــــتهدف وقد عقد فريق عمل إدارة املبادرة عدة اجتما

 إلى التحول الوطني املنشود في 
ً
 وصوال

ً
 .م2020قياسها سنويا
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   برنامج مترجم علىبوابة التقديم  حفت 3.1.24
 وهو( مترجم)  برنامج  العلمي البحث عمادة اطلقت 

 من باملتميزين الخاص الّداخلّية املنح  برامج من جديد برنامج

 حيث مايعادلها، أو الدكتوراه حملة من التدريس هيئة أعضاء

 كي التدريس هيئة ألعضاء الالزم الدعم بتوفير العمادة تقوم

 مةترج في والبحثية العلمية خبراتهم استثمار من يتمكنوا

 يوم من التقديمبدأ ي ، تعريبها أو ةالعلمي والسالسل الكتب

 يوم  إلى م،17/04/2017 املوافق هـ، 20/07/1438 األحد

 .م 22/05/2017املوافق هـ، 26/08/1438 اإلثنين

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ 21/7/1438في فعاليات المؤتمر الثاني والثالثون للجمعية السعودية لعلوم الحياة  المشاركة 3.1.25
 

محمد حلمي املرس ى ود. على حسن أمين، ود. محمد عزت البيه في فاعليات شارك فريق من عمادة البحث العلمي يضم كل من د. 

"الذى  2030اإلنسان والتنمية البيئية في رؤية " :املؤتمر الثاني والثالثيين للجمعية الجمعية السعودية لعلوم الحياة، والذى أقيم تحت عنوان

 م بورقة علمية بعنوان 2017أبريل  20إلى 18ليداي أن في الفترة من أقيم برعاية كريمة من جامعة أم القرى بمكة املكرمة في فندق هو 

  Phytoremediation of heavy metal contaminated soil:  Case study in Egypt. Osman, H. E. and El-

Morsy, M.  
 

  زيارة مبادرة عطاء لمركز يسر النسائي 3.1.26

هـ، وذلك بهدف 1438 /7 /21"مركز يسر النسائي"، مساء يوم الثالثاء املوافق  العمادةزارت "مبادرة عطاء" إحدى مبادرات 

التعرف على أهداف املبادرة ومسيرتها، باإلضافة إلى الوقوف على دور املبادرة من خالل الشراكات املجتمعية في إثراء الوحدات البحثية 

ركز وعضواته وأهدافه من قبل سعادة املشرفة عليه وكيلة مركز بحوث بدأت الزيارة  بالتعريف عن امل .الخاصة باملؤسسات غير الربحية

 عن أنفسهن والوحدات الالتي يعملن بها ويقمن بتطويرها  اللغة العربية الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا،
ً
 مبسطا

ً
ثم قدم العضوات تعريفا

أم القرى من سعادة الدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد البحث ذلك تقديم عرض تعريفي عن عمادة البحث العلمي بجامعة  تال .داخل املركز

 عن موضوع املبادرة 
ً
 مفصال

ً
العلمي للتطوير، ثم قدمت سعادة الدكتورة سمية عزت شرف وكيلة كلية التربية وقائدة مبادرة عطاء عرضا

ثم قدمت سعادة مشرفة البحوث في مركز  .اقيات الخارجيةيشمل رؤيتها وأهدافها ورسالتها واألدوار التي يمكن أن تقوم بها في الشراكات واالتف

 عن الوحدة وأهدافها ومشاريعها، وأشارت عن تطلعاتها في إثراء الوحدة من خالل عقد شراكة 
ً
 تعريفيا

ً
يسر الدكتورة هنادي قمرة عرضا

وقد حضر  .نهجية تطوير ودعم الوحدة ومهامهاداعمة ومستقبلية مع مبادرة عطاء؛ وذلك لالستفادة من الخدمات املقدمة في املبادرة في م

اللقاء رائدات مبادرة عطاء الدكتورة سمية حريري وكيلة مركز بحوث الطب، والدكتورة أميرة الصاعدي عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة، 

مبادرة عطاء مركز يسر النسائي  بعد أن شكرت عمادة البحث العلمي ممثلة في وانتهت الزيارة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساًء،

 .لدعوته، مثمنة له الجهود التي يقدمها للمجتمع األسري واملكي
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 مبادرة عطاء تزور مركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية 3.1.27
على دعوته مساء يوم زارت مبادرة عطاء، إحدى مبادرات عمادة البحث العلمي مركز إسعاد لالستشارات التربوية والتعليمية بناًء 

هـ، بهدف التعريف على أهداف املبادرة ومسيرتها، باإلضافة إلى الوقوف على دور املبادرة من خالل الشراكات 1438 /8 /7األربعاء املوافق 

وقد  .ادرة للمركزاملجتمعية في إثراء الوحدات البحثية الخاصة باملؤسسات غير الربحية، باإلضافة إلى الخدمات التي يمكن أن تقدمها املب

بدأت الزيارة بالتعريف عن املركز وبرامجه. ثم قدمت سعادة الدكتورة هنادي بنت محمد بحيري وكيلة عميد البحث العلمي للتطوير والجودة 

 عن عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى، ثم قدمت سعادة الدكتورة سمية عزت شرف وكيلة كلية التربية وقائ
ً
 تعريفيا

ً
دة مبادرة عرضا

 عن موضوع املبادرة شمل رؤيتها وأهدافها ورسالتها واألدوار التي يمكن أن تقدمها في الشراكات واالتفاقيات الخارجي
ً
 مفصال

ً
ة، عطاء عرضا

ات ثم عرضت سعادة املشرفة على مركز إسعاد الدكتورة أميرة الصاعدي االحتياج .واملسار الذي تسلكه املبادرة وخطه عملها ومراحلها

وقد حضر اللقاء رائدات مبادرة  .والبرامجية للمركز التي يمكن لعطاء أن تقدم من خاللها خدماتها االستشارية والبحثية البحثية والتدريبية

عطاء د. سمية حريري وكيلة مركز بحوث الطب، و د. هيفاء فدا وكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآدابها، ود. بدرية الجحدلي وكيلة كلية 

شكرت عمادة البحث العلمي ارة ختام الزي وفيالعلوم التطبيقية للشؤون التعليمية، و د. فايزة اللحياني وكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال. 

 .ممثلة في مبادرة عطاء مركز إسعاد لدعوته، مثمنة له الجهود التي يقدمها للمجتمع األسري واملكي
 

 

  إقامة لقاء تعريفي بالمنح الدراسية الجديدة )سفراء، ومترجم( 3.1.28

قاء الّتعريفّي باملنح البحثّية الجديدة )سفراء ومترجم(، يوم األربعاء املوافق  العمادةأقامت 
ّ
هـ، بقاعة الّتدريب 1438/8/7الل

ؤون التعليمّية والّتطوير األستاذة الّدكتورة شيخة عاشور 
ّ
قاء الّتعريفّي .بعمادة البحث العلمّي، بحضور سعادة وكيلة العميدة للش

ّ
افتتح الل

كر
ّ
الحكيم، ثّم تفّضلت عميدة الّدراسات الجامعّية بإلقاء كلمة ضافية أبانت فيها أهّمّية املنح البحثّية في إحداث حراك علمّي  بآيات من الذ

م
ّ
 داخل الجامعة، وتحفيز الباحثين والباحثات، وإيجاد بيئة بحثّية داعمة، ثّم ألقت سعادة الّدكتورة هناء اليماني وكيلة عمادة الّتعل

 والّتعليم عن بعد كلمة تناولت فيها أهّمّية عالقات الّتكامل بين العمادات؛ التي تصهر الخبرات، وتعلي من شأن العملّية الّتعليمّية،اإللكترونّي 

م اإلليكترونّي في تقديمها؛ األمر الذي يح وترتقي باملخرجات حيث تدمج املحتويات العلمّية مع األساليب الّتقنّية
ّ
ّقق التي تبرع عمادة الّتعل

ت فيها لعمادة البحث العلمّي إطال 
ْ
ك ار  ق هذه املنح طفرة تقنّية، ثّم ألقت سعادة وكيلة عمادة الّدراسات العليا الّدكتورة ميسون البنيان كلمة ب 

البات
ّ
عن هذه املنحة  البحثّية الجديدة ذات األثر العلمّي القّيم، ثّم تحّدثت الّدكتورة هيفاء فدا املشرفة على برنامج )سفراء( بشطر الط

قديم وأهّمّيتها، وأهدافها، والفئة املستهدفة، وشروط االلتحاق بها، وآلية الّتقديم والنماذج املرفقة، مع عرض فيلم فيديو يوضح طريقة التّ 

ة حريري، عرفت يَّ  ّمّيتها وأهدافها، والّسقفعنها وعن أه من خالل البوابة اإلليكترونّية. ثّم تحدثت املشرفة على برنامج )مترجم( الّدكتورة ُسم 

ثّم تفضلت الّدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد عمادة  ، وآلية التقديم بإفاضة دقيقة مع عرض فيديو تعريفي لطريقة التقديم . املالي لها

كر لفريق العمل 
ّ
م البحث العلمّي للّتطوير والجودة بتدشين قناة البحث العلمّي على اليوتيوب، وتقديم بطاقات الش

ّ
من عمادة الّتعل

اإللكتروني لجهودهّن في إخراج املنحتين البحثيتين بصورة جاذبة وفق تقنية عالية؛ لجذب اهتمام مجتمع املعرفة، وتحقيق األهداف 

 .املشتركة
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 تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع  3.1.29

 - :مميزاتها ومن البحثي وبحوث التطوع شين املرحلة الثالثة ملبادرة عطاء للتطوعدت 

 . العلمي البحث في للتطوع املعلومات نظام تحليل .1

  .التطوع في البحثية االفكار لرصد العلمية الورشة طالقا .2

 .التطوع وبحوث البحثي بالتطوع خاصة العلمي البحث في وكالة إلى املبادرة تحول   .3

  .التطوعية البحثية بالخدمات التعرفيه اللقاءات من مجموعة تقديم  .4

  10:20الساعة  .هـ1438شعبان  19االثنين املوافق وذلك يوم 
ً
 .صباحا

 

  والعمرةبورقة عمل في الملتقى العلمي السابع عشر ألبحاث الحج  المشاركة 3.1.30

حاث الحج والعمرة الذي ينظمه معهد خادم الحرمين الشريفين بأل بورقة عمل في امللتقى العلمي السابع عشر  العمادةشاركت  

التقييم الذاتي ملؤسسات  : هـ شاركت العمادة بورقة بعنوان1438- 8- 16بحاث الحج والعمرة، في جامعة طيبة في املدينة املنورة في تاريخ أل 

قدمت الورقة سعادة الدكتورة هنادي محمد بحيري وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير  EFQMالطوافة وفقا ملعايير التميز األوربي 

يج لتقدم الخدمات واالعتماد األكاديمي استعرضت فيها واقع مؤسسات الطوافة التي تعتبر الواجهة التنظيمية األولى في التعامل مع الحج

ينية املتكاملة ليؤدوا مناسكهم على اختالف لغاتهم وثقافاتهم و أعمارهم. مما يجعل تقييم الخدمات املوجهة للحجيج واالرتقاء بها مسؤولية د

 .ينيةووطنية ال يمكن فصلها العتبار أن هذه املؤسسات تعكس سمعة اململكة العربية السعودية وقدرتها على خدمة املقدسات الد

كما استعرضت الورقة أنه في ظل ما طرأ من تطورات عدة على جميع املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية للخدمات في 

 متعددة ترتقي بالحاج  -الدول اإلسالمية 
ً
بات لزام على هذه املؤسسات أن تواكب هذه التطورات، لترتقي بخدماتها، وتتوسع شاملة أبعادا

ة األمنية والثقافية بأعلى مستويات التميز في مختلف أنواع الخدمات. إن وجود خطط استراتيجية وتشغيلية ولجان لتحافظ على املنظوم

متابعة وتنفيذ ورقابة، واحتياطات أمنية، وعقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية املطورة ألداء الخدمة وغير ذلك من الجهود ال 

جيج عن الخدمات املقدمة لهم، أو رضا املؤسسة والعاملين فيها على مستوى الخدمات التي يقدموها كل يكفي للحكم على مستوى رضا الح

عام  EFQMعام من أجل صحة الحكم على املؤسسة بالتقدم والتطور، أو االنحسار والتأخر. ركزت ورقة العمل على معايير التميز األوربي 

ذاتية للمؤسسة باستخدام تسعة معايير التي تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة )معايير  م التي تهتم بضرورة إعداد دراسة تقييمية2010

  الوسائل( املكونة من خمس معايير هي: القيادة االستراتيجيات، العاملون، الشراكات، واملوارد، والعمليات،

عاملين، نتائج العاملين، نتائج املجتمع، ونتائج واملجموعة الثانية مجموعة )معايير النتائج( املكونة من أربعة معايير هي: نتائج املت

وافق األعمال الرئيسية. ناقشت ورقة العمل املقدمة املعايير التسعة وإمكانية تطبيقها ومميزاتها في الرفع من كفاءة مؤسسات الطوافة بما يت

 ا األرض بأعلى معايير الجودة املتميزة.لتصبح مؤسساتنا متميزة في أطهر بق RADARمع معايير الجودة العاملية باستخدام منهجية 
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 م )المسار البحثي( 2017استضافة برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي  3.1.31

م وهو يعني بتعريف الشباب بالبحث العلمي واالبتكار  2017استضافت عمادة البحث العلمي برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي  

البحثي حول تعريف الطالب بالبحث العلمي وأهدافه باإلضافة إلى أخالقيات البحث العلمي وذلك )املسار البحثي(، وتتمحور أهداف املسار 

وكانت املسارات البحثية املختارة وأسماء املشرفين على النحو  .مسارات بحثية ضمن املسار البحثي 8من خالل املمارسة العملية، وبمشاركة 

 :التالي

  والخيال الحقيقة بين الضوئية كيمياءال :صالح أحمد املجيد عبد صالح د.ا .1

  اإلنسان وصحة البيئة على املياه تلوث خطر : صيقل عبده علي. د .2

 الصناعية وتطبيقاتها متجانسة الغير النانوية الحفازات :مراد هاشم معتز. د .3

 الحية الكائنات على للتعرف ا ن د ال طريق عن الوراثية البصمة استخدام :عثمان هريدي إبراهيم جمال.د.ا .4

 الكهرباء خطوط طريق عن البيانات لنقل املضمنة األنظمة استخدام :باز عبدهللا. د .5

 باستخدام تطبيقية دراسة. املشاهدة الضوئية االتصاالت نظم باستخدام الخامس الجيل شبكات نحو : الجنهي هللا عبد. د .6

 -Fi Li  برتوكول 

 املاء تحت الالسلكية الشبكات لحماية عالية كفاءة ذات خوارزميات : الحربي أيمن. د .7

  .مستحدثة ملواد األبعاد الثالثية للطباعة طرق  تطوير : باصالح أحمد. د .8
 

 توقيع اتفاقية تعاون بحثي مع شركة الكهرباء  3.1.32

عت جامعة أّم القرى يوم الثالثاء املوافق  
َّ
لة في وكالة الجامعة للّدراسات العليا والبحث العلمّي، اتفاقّية 1438 /11 /23وق

ّ
هـ، ممث

وشركة كهرباء الّسعودّية؛ وقعها سعادة وكيل الجامعة للّدراسات العليا والبحث العلمّي الدكتور ثامر  البحث العلمي  عمادةتعاون بحثّي بين  

وقد  .شدالحربي، ووقعها من شركة كهرباء الّسعودّية سعادة الّرئيس الّتنفيذّي لشركة كهرباء الّسعودّية لّتطوير املشاريع املهندس خالد الّرا

سعادة رئيس قطاع االبتكار واألبحاث والّتطوير املهندس أحمد املبارك، كما حضرها من  كة كهرباء الّسعودّيةحضر توقيع االتفاقّية من شر 

ف، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمّي للمعلومات  جامعة أّم القرى 
ّ

سعادة الّرئيس الّتنفيذّي لشركة وادي مكة للّتقنية الّدكتور فيصل العال

الّدكتور عبدالوهاب الّرسينّي، وسعادة مدير مركز  ز، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمّي للكراس ي البحثّيةالّدكتور عبدهللا بن عمر با

األبحاث الهندسّية في عمادة البحث العلمّي ونائب مدير وحدة العلوم والّتقنية الّدكتور عماد فلمبان، وسعادة رئيس قسم الهندسة 

تسخير الخبرات البحثية والعلمية في الجامعة  والتطبيقي ملا فيه وتهدف االتفاقّية إلى التعاون البحثي .الكهربائّية الّدكتور محمد آل الشيخ

 للتقنية لتحقيق األهداف الوطنية
ً
 .شراكة مع الخبرات العملية والتطبيقية ملهندس ي الشركة خدمة للوطن، وتطويعا
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 هـ )قصة نجاح(1438في لقاء المستجدين لعام  المشاركة 3.1.33

ا من رؤية عمادة البحث العلمّي واملنبثقة من رؤية جامعة أّم القرى والتي ترتكز على أهّمّية الّريادة في البحث العلمّي بجان   
ً
ب انطالق

ا لدورها البحثّي في صناعة جيل باحث فقد شاركت العمادة في ملتقى املستجّدين 
ً
ذيالّريادة في الّتعليم وخدمة املجتمع ، وإدراك

ّ
م وال

ّ
 هتنظ

ب شؤون عمادة
ّ

ال
ّ
الثة مدار على بالعابدّية، سعود امللك بقاعة هـ،1438 /12 /29 - 27 املوافق األربعاء، إلى االثنين من الفترة في الط

ّ
 أيام الث

ب املستجّد  للملتقى املخّصصة
ّ

ال
ّ
ب البكالوريوس من الجنسين ومنهم الط

ّ
ال
ّ
ركيز على حزمة الخدمات التي تقّدمها لط

ّ
بطبيعة الحال  ون ؛ عبر الت

ب ال
ّ

ب ومنهم طال
ّ

ال
ّ
بكالوريوس ، ولتعّرفهم بعمادة البحث العلمّي على وجه العموم ، وباملنحة الّداخلّية ) سفراء( وهي منحة بحثّية خاّصة بالط

ب للمشاركة الّتطوعّية
ّ

ال
ّ
البحثّية ، وكذا الّتعريف بمنارة  ، عدا الّتعريف بمبادرة عطاء والخاّصة ببحوث الّتطّوع والّتطّوع البحثّي بما يدعم الط

لبحثّية البحث العلمّي وهو حساب علمّي تطلقه العمادة لتقديم جرعات علمّية مّرة واحدة في األسبوع ملجتمع املعرفة ؛ بهدف الّرقي بالعملّية ا

جديد في عالم  ّية لنشر أخبار العمادة وكّل حسب املجاالت التي ارتأتها املنارة . وكذا تّم الّتعريف بواحة البحث العلمّي وهي نشرة نصف سنو 

غوّي وهو حساب إرشادّي لألخطاء األسلوبّية والّنحوّية واإلمالئّية والّصرفّية ؛ بغية االرتقاء بالكتابة املعرفة ، وأخيًرا التّ 
ّ
عريف باملرشد الل

غوّية. وقد كان ذلك عبر ثالثة وسائل :الّركن ا
ّ
 البحثّية الخالية من األخطاء الل

ّ
ا بالعمادة ، وإعداد لّتعريفّي وال ا تعريفيًّ ذي تضّمن عرًضا خلفيًّ

ة مجموعة من فواصل الكتب أنيقة الّتصميم الحاوية لخدمات العمادة التي تهّم طالب البكالوريوس مرفق بها باركود للخدمة ذاتها . والوسيل

انية : إطالق مسابقة بعنوان باحث ناجح ، وقد حازت على إعجاب ال
ّ
ب من الجنسين ، وتّم دعم الفائزين منهم بجوائز قّيمة مقّدمة من الث

ّ
ال
ّ
ط

ة ، وقد ارتبطت فكرة املسابقة بمتابعة العرض الّتعريفّي بالعمادة في املكان والوقت املخّصص لها عبر زمن محّد  شركة
ّ
د لإلجابة . وادي مك

الثة : العرض الّتعريفّي بالعمادة والذي تضّمن بيا
ّ
كر سالًفا والوسيلة الث

ُ
ب البكالوريوس ، كما ذ

ّ
ن الخدمات التي تقّدمها العمادة وتخدم طال

ت الّتعليق على العرض الّتعريفّي الّدكتورة هنادي بحيري وكيلة عمادة البحث العلمّي للجودة والّتطوير ، ثّم الّدكتورة ه
َّ
يفاء فدا ، وقد تول

غوّي  واملرشدرفة على منحة سفراء ومنارة البحث العلمّي وكيلة مدير مركز بحوث اللغة العربّية وآدابها واملش
ّ
ثّم الّدكتورة سمّية شرف  ،  الل

ربّية والقائدة ملبادرة ) عطاء( على التّ 
ّ
ّية الت

ّ
ل سعادة وكيلة عميد كل

َّ
ب من الجنسين . هذا وقد شك

ّ
ال
ّ
والي ، بإخراج جاذب أنيق أثار اهتمام الط

عبدالّرحمن األهدل الفريق العامل إلنجاح املشاركة في امللتقى، برئاسة سعادته، وعضوية كّل من سعادة  عميد عمادة البحث العلمّي الّدكتور 

الّدكتور فيصل بارويس وكيل عميد عمادة البحث العلمّي، وسعادة الّدكتورة هنادي بحيري وكيلة عميد عمادة البحث العلمّي للجودة 

ب، وسعادة الّدكتورة هيفاء فدا وكيلة املس والّتطوير، وسعادة الّدكتور علي أمين 
ّ

ال
ّ
تشار بالعمادة واملشرف على املنح الّداخلّية بمقر الط

غوّي  ، و سعاد
ّ
لغة العربّية وآدابها واملشرفة على برنامج سفراء  واملشرفة على منارة البحث العلمّي واملرشد الل

ّ
ة الّدكتورة مدير مركز بحوث ال

ّبّية واملشرفة على برنامج مترجم، واملوظف األستاذ عثمان حبيب هللا، واملوظفات سمّية حريري وكيلة مدير مركز 
ّ
ّب والعلوم الط

ّ
بحوث الط

 وقد حّق  األستاذات عّزة الّسلمّي، وطيبة سقطي، وأسرار العميري، واملتطّوعة رغدة نايف.
ّ
عات عمادة البحث قت هذه املشاركة تطل

الب املستجّد الباحث املتمّيز  املبينة عن خدماتها وبرامجها العلمّي 
ّ
 والط

ً
املتعدّدة، والتي تهدف لتقديم كّل ما يخدم طالب البكالوريوس عموما

ب للمعرفة خصوصً 
ّ
 ا .املتوث
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  (87)طموح_وطن علميّة بعنوان: البحث العلمّي بجامعة أم القرى  ندوة تنظيم 3.1.34

 بجامعة أم القرى احتفاليتها العلمية بمناسبة اليوم الوطني السابع والثمانين، وذلك من خالل العمادة نظمت

 87ندوة علمّية بعنوان: البحث العلمّي بجامعة أم القرى .. #طموح_وطن 

 ة الّس عوديّ ّس ة الللملكة العربيّ  بمناسبة اليوم الوطنيّ 
ّ
الباتالجامعيّ راسات ن، وعلى شرف سعادة عميدة الّد يمانابع والث

ّ
د/ هالة بنت  ة للط

 ” طموح وطن –القرى  البحث العلمي في جامعة أمّ “ندوة عنوانها  سعيد العمودي، أقامت عمادة البحث العلميّ 
ّ
/  6الثاء املوافق وذلك يوم الث

 . هـ 1439 /1

  –لقرى في خدمة املجتمع ا ة بجامعة أمّ املنافذ البحثيّ “ل عنوانه : دوة في ثالثة محاور، املحور األوّ جاءت النّ 
ّ
ة نموذًجا مجتمع مك

 في هذا املحور استعراض الخدمات املقّد  ، وقد تّم ”
ّ
 من خالل املنافذ البحثيّ  ّي مة للمجتمع املك

ّ
راث، ة اآلتية : معهد املخطوطات وإحياء الت

 عمادة الّد 
ّ
” القرى  مة من جامعة أمّ املقّد  ل الوطنيّ حوّ برنامج التّ  مبادرات“اني بعنوان : راسات العليا، عمادة شئون املكتبات ، وكان املحور الث

 وخصّ 
ّ
ة ، معهد اإلبداع وريادة راسات االستشاريّ الب ، معهد البحوث والّد ص املبادرات التي قبلت من الجهات اآلتية : عمادة شئون الط

 أّم  ، األعمال، عمادة البحث العلميّ 
ّ
صّ ا املحور الث

ُ
في تلبية حاجات  مويل بعمادة البحث العلميّ امج التّ ص لعرض إسهامات أبحاث بر الث فخ

 . عودّي املجتمع الّس 

نخبة من منسوبات الجامعة  هادريس بقسم البالغة والنقد ، وشارك فيكتورة نداء الحارثي عضو هيئة التّ دوة سعادة الّد م النّ قّد 

 ة وعضوات هيئة التّ ت قيادات إداريّ ضّم 
ّ
 .ة رصينة ش بمداخالت علميّ فات وطالبات، أثرين النقادريس وموظ

 على فريق العمل كما يلي : دوة، وكان توزيع املهامّ نظيم لهذه النّ قام فريق عمل متكامل باإلعداد والتّ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم املهام

 واإلشراف العام . ،دوة فكرة النّ 
وكيلة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد  –د/ هنادي بحيري 

 األكاديمي

 ةوكيلة العمادة ووكيالت مدراء املراكز البحثيّ  وبرنامجها . دوةتحديد محاور النّ 

غطية ة من الجهات املشاركة والتّ جمع العروض اإللكترونيّ 

 ة .اإلعالميّ 
  مديروكيلة -د/ سمية حريري 

ّ
 ةيّ بّ مركز بحوث الطب والعلوم الط

 طبيقيةمركز بحوث العلوم التّ  مديروكيلة -د/ هنادي كتوعة  واصل مع الباحثات املدعومات .التّ 

 الّد 
ّ
  مديروكيلة  –د/ هيفاء فدا  وتقديم كلمة العمادة . ،دوة ابي للنّ عم الخط

ّ
 ة وآدابهاغة العربيّ مركز بحوث الل

 ةة واملعماريّ مركز العلوم الهندسيّ  مديروكيلة  –د/ نورة الفاروقي  . قنيّ إخراج العرض التّ 
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 العليا  الدراساتفي اللقاء التعريفي لطالبات  المشاركة 3.1.35

البات  العمادةشـــــــــــاركت 
ّ
قاء الّتعريفّي لطالبات الّدراســـــــــــات العليا، والذي أقامته عمادة الّدراســـــــــــات العليا بشـــــــــــطر الط

ّ
وقد .في الل

لـــت املشــــــــــــــاركـــة بعرض مرئّي ابتـــدأتـــه ســــــــــــعـــادة
ّ
الـــّدكتورة هنـــادي بحيري وكيلـــة عميـــد عمـــادة البحـــث العلمّي للجودة والّتطوير واالعتمـــاد  تمث

ة األكاديمي، وقد عرضـــــــــــــت فيه رؤية العمادة ورســـــــــــــالتها وأهدافها وهيكلتها اإلدارية والوكاالت الّتابعة لها ومهام كّل وكالة، ومراكزها الب حثيـّ

 املتعّددة، مع بيان أوجه ارتباط أعمال العمادة مع طالبات الّدراسات العليا.

غة العربّية وآدابها واملشــرفة على برنامجي 
ّ
نبذة  دارس وســفراء ثم عرضــت ســعادة الدكتورة هيفاء فدا وكيلة مدير مركز بحوث الل

ب البكالوريوس واملاجســــــــــــتير عن املنحتين البحثيتين وأهدافهما ومخرجاتهما وشــــــــــــروط التقديم عليهما؛ ف
ّ

صــــــــــــة لطال منحة ســــــــــــفراء مخصــــــــــــّ

ب 
ّ

صــــة لدعم طال والّدكتوراه؛ للمشــــاركة في املؤتمرات العلمّية بملصــــق علمّي أو ورقة علمّية ولها ســــقف ميزانية محّدد، ومنحة دارس مخصــــّ

 مالي معّين،  وطالبات الّدراسات العليا في مرحلتّي املاجستير والدكتوراه، وفق ضوابط محّددة، ووفق سقف

كما تحّدثت عن )منارة البحث العلمّي(؛ وهو حســــــاب علمّي تطلقه عمادة البحث العلمّي وُيعنى بتقديم كّل جديد في مجال البحث 

 
ّ
غوّي(؛ وهو حســاب يعنى باإلرشــادات الل

ّ
ّية غو العلمّي عبر مجاالت متنوعة، وختمت باإلشــارة إلى مبادرة مركز بحوث اللغة العربية )املرشــد الل

حــــــــــــــــــويــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــقــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــيــــــــــــــــــهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــثــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــتــــــــــــــــــابــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــحــــــــــــــــــوثــــــــــــــــــهــــــــــــــــــم  .والــــــــــــــــــنــــــــــــــــــّ

مع  ثّم قدمت ســـعادة الدكتورة نورة الفاروقي وكيلة مدير مركز بحوث العلوم الهندســـّية نبذة عن املنح الخارجّية لطالبات الّدراســـات العليا،

قائدة مبادرة عطاء للّتطّوع البحثّي  عادة الدكتورة ســـــــمّية شـــــــرفســـــــ وختمت.اإلشـــــــارة إلى انتقال املنح لوحدة العلوم والتقنية للمتابعة معهم

الطالبات للتســـــــــــجيل في التطوع البحثي  وأبحاث الّتطوع، حيث قّدمت نبذة عن رؤية ورســـــــــــالة املبادرة ومراحلها وأهدافها ومخرجاتها، ودعت

ــــــــــــــرونــــــــــــــي )بــــــــــــــاركــــــــــــــود( الســــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــثــــــــــــــمــــــــــــــار طــــــــــــــاقــــــــــــــاتــــــــــــــهــــــــــــــن اإلبــــــــــــــداعــــــــــــــيــــــــــــــة مــــــــــــــن خــــــــــــــالل رابــــــــــــــط  .الــــــــــــــتســــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــيــــــــــــــل اإللــــــــــــــكــــــــــــــت

 .سفراءقد انتهى اللقاء باستفسار كثير من الطالبات عن املنح البحثية وفوائدها وأهّم املؤتمرات التي يمكن الّتقديم عليها في برنامج هذا و 
 

 

 للفصل  التدريس هيئة أعضاء مهارات لتطوير العلمي البحث مبادرة في  التدريبية البرامج تدشين 3.1.36

 هـ1439 األول الدراسي

ن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس مبادرة "تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث  دشَّ

في نهاية العام الدراس ي املاض ي. وقد حضر التدشين سعادة   العمادةوالتي قدمتها  إحدى املبادرات الفائزة في برنامج التحول الوطني؛ العلمي"،

 الرحمن عبداسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، وسعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور وكيل الجامعة للدر 

بن غالب األهدل، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بارويس، وسعادة وكيل عمادة البحث العلمي للمجموعات واملراكز 

 .البحثية الدكتور محمد مختار

دير بالذكر أن املبادرة تتضمن انطالق حزمة من الدورات التدريبية التي تهتم بأساسيات البحث العلمي وتقنياته مع التركيز والج

 .على تنمية مهارات الباحثين الجدد وطالب الدراسات العليا في الشطرين

 :ينطلق التسجيل على برامج التدريب وهي كالتالي

 أوعية اختيار بمعايير اإلحاطة في املتقدمة دوراته تتركز تدريبية، ساعة 18 من يتكون  العلمي، البحث في مستشار برنامج .1

 .العلمي البحث في املتخصصة االستشارات تقديم أو اإللكترونية الصفحات في الباحث هوية إبراز وطرق  النشر

  الدكتوراه على الحاصلين الباحثين تأهيل في تتركز تدريبية ساعة 15 من ويتكون  الجدد؛ الباحثين تهيئة برنامج .2
ً
 إلكمال حديثا

 .عالية بجودة البحثية املقترحات كتابة طريق عن الدعم على الحصول  على والحرص البحثي مشوارهم

 ) ويركز الطالبات، بشطر خاص وهو تدريبية؛ ساعة 12 من يتكون  العلمي، البحث في التقنيات برنامج .3
ً
 على( تطبيقيا

 .البحثية الفرق  إدارة أو تحرير في الحديثة التقنيات

 مع البحثي التطوع ثقافة نشر في الدورات تساهم تدريبية، ساعة 12 من يتكون  التطوع؛ وأبحاث البحثي التطوع برنامج .4

 الجاري  أكتوبر شهر من 23 من الدورات تبدأ .السعودية العربية اململكة في التطوع لبحوث البحثية األولويات مناقشة

 .هللا بإذن - ديسمبر شهر منتصف إلى وتستمر
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  استراتيجية شراكة لعقد ةلغرفة التجارية بجدا ةزيار 3.1.37
بدعٍم وتوجيٍه من معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، بأن يخدم البحث العلمي في الجامعة الحاجات الوطنية،  

 وأن يكون له تطبيق مباشر على أرض الواقع، ومشاركة مباشرة في اقتصاد املعرفة، والعناية بأن يخرج بمنتجات يمكن تسويقها وتحويلها إلى

على التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة بغية التعرف عن االحتياجات الوطنية وسبل التعاون العمادةعملت  شركات ناشئة؛ فقد

 ملجاالت 
ً
 لتنفيذ توجيهات معالي مدير الجامعة وتلمسا

ً
للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات الوطنية من خالل البحث العلمي الرصين، سعيا

الوطنية؛ إليجاد مخرجات البحث العلمي تطبيقات مباشرة على أرض الواقع داخل اململكة وربما تمتد إلى  التعاون البحثي والتقني مع الجهات

   .خارجها

هـ عقد االجتماع األول مع الغرفة التجارية بجدة في مقرها، ملناقشة عقد 1439صفر  6ومن هذا املنطلق فقد تم يوم الخميس 

بجدة وجامعة أم القرى، ومثل الجامعة وفد مكون من أعضاء من عمادة البحث العلمي برئاسة شراكة استراتيجية بين الغرفة التجارية 

سعادة الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل، وحضور سعادة عميد معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتور موفق بن محمد عريجة وأعضاء 

 .من املعهد

األعمال األستاذ مازن بن خالد كتبي بوفد جامعة أم القرى، وبالخطوة الجريئة وقد رحب سعادة مساعد األمين العام لقطاع شؤون 

ل الغرفة التجارية وفد مكون من سبعة قطاعات مختلفة في الغرفة 
ّ
للتعاون مع مجتمع األعمال في اململكة ملا يحقق التنمية الوطنية، ومث

 التجارية بجدة،

تضمن تحقيق االستفادة املثلى من الخبرات األكاديمية والبحثية في جامعة أم وتم في االجتماع مناقشة محاور تعاون متعددة، ت

القرى في مواضيع متعددة، منها: إنشاء ورعاية حاضنات صناعية، تحديات املنشئات الصغيرة واملتوسطة، تحقيق التحول إلى اقتصاد 

ت األعمال، االستفادة من املشاكل التي تم تعرفها في الغرفة إليجاد املعرفة، املساهمة التقنية في الحلول اإلجرائية، أمن املعلومات في بيئا

حلول أكاديمية وبحثية لها، التعريف والتسويق للفرص البحثية والجهود األكاديمية في مجتمع األعمال، وإجراء دراسات عن مواضيع سوق 

جتماع لقاءات أخرى إلكمال عقد الشراكة االستراتيجية بين العمل بما يدعم بيئات األعمال ودعم رواد األعمال وتحفيزهم، وسيتبع هذا اال 

 ان شاء هللا . 2030الطرفين ملا يحقق املصلحة الوطنية، ويساهم في تحقيق رؤية اململكة 
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  مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع تشارك في ملتقى )روح التطوع األول( 3.1.38

(، والذي نظمه برنامج هاجر النسائي األول  ملتقى روح التطوعفي مبادرة عطاء في فعاليات ) شاركت عمادة البحث العلمي ممثلة

هالة بنت سعيد  هـ على شرف عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة1439-2-8التابع ملشروع تعظيم البالد الحرام، وذلك يوم السبت املوافق 

 أمنة بنت محمد الغامدي، في قاعة مكة الكبرى. ن التعليمية الدكتورةالعمودي، وبحضور سعادة املساعد املدير العام للشؤو 

وذلك بناًء على دعوة كريمة من املدير العام على املشروع بهدف تقديم عرض عن مبادرة عطاء )التطوع البحثي وبحوث التطوع( 

 لوبة.ومخرجاتها كنموذج للمبادرات الوطنية الناجحة، والتي اشتملت على معايير الجودة املط

هنادي بنت محمد بحيري، وذلك بذكر مقومات  وافتتح العرض سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير الدكتورة

 املبادرات الوطنية الناجحة، ومدى أهمية مبادرة عطاء للمملكة العربية السعودية ولجامعة أم القرى ولعمادة البحث العلمي.

 عن رؤية املبادرة ورسالتها ومحاورها  طاء الدكتورةثم قدمت سعادة قائدة مبادرة ع
ً
 تفصيليا

ً
سمية بنت عزت شرف عرضا

قواعد  وأهدافها ومخرجاتها خالل العام األول من انطالقها، مشيرة إلى دور املبادرة في تعزيز التعاون والشراكات الداخلية والخارجية، وإنشاء

 وإنجازات الكليات والعمادات في التطوع البحثي، باإلضافة إلى آلية التطوع في املبادرة.البيانات ذات الصلة بأبحاث التطوع واملتطوعين 

واختتم اللقاء بتكريم عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل وسعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير 

امللتقى، كذلك تم تكريم مبادرة عطاء على مشاركتها في الفعاليات من جهودها في تدريب وتحكيم أعمال الفرق التطوعية املشاركة في  نظير

هيفاء  قبل اإلدارة املنظمة للملتقى. وقد حضر الحفل مجموعة من رائدات املبادرة، مثل وكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآدابها الدكتورة

 سعادة الدكتورة أميرة الصاعدي.فائزة اللحياني، و  فدا، ووكيلة معهد اإلبداع وريادة األعمال الدكتور 
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 م  2017في المؤتمر السنوي للهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء  المشاركة 3.1.39

بتهيئة البيئة الالزمة  2030العربية السعودية  اململكةي إطار سعى الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء لتحقيق رؤية ف 

 -الطبية واملنتجات األجهزةلتحمل مسؤولياتهم بما يضمن ساملة الغذاء، وجودة وفعالية الدواء، وكفاءة وساملة  العمالللمواطنين وقطاع 

هة إلى يوم الخميس 1439صفر 18 الثالثاءيوم السنوي للهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء في مدينة الرياض في الفترة من  املؤتمرعقد 

للمؤتمر على ندوات ومحاضرات وملصقات علمية وورش عمل ودورات تدريبية. وشاركت  املصاحبةاشتملت الفعاليات  .هة1439صفر  20

الة الكراس ي البحثية الفني لوك املستشارعمادة البحث العلمي بجامعة ام القرى ممثلة في األستاذ الدكتور محمد فوزى رمضان حسانين 

بعنوان التركيب  األول بملصقين علميين:  املؤتمرالعلمية باللغة اإلنجليزية بالعمادة في فعاليات  األوراقعلى وحدة تحرير  األكاديمي واملشرف

ت النباتية في الزيوت ال وستيرالسعودي، و الثاني بعنوان أكسدة اإال  ق على البارد في السو  املعصورةالكيميائي والخصائص الوظيفية للزيوت 

 .بالحرارة املعاملةالغذائية 

 اجتماع مع رئيسة وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي عقد 3.1.40

 مع رئيسة وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي التابعة إلدارة التعليم  العمادةعقدت  
ً
في شطر الطالبات اجتماعا

هـ، ملناقشة أوجه التعاون البحثي املشترك بين الوحدة 1439 /2 /25سعادة الدكتورة صباح سمنودي، وذلك يوم الثالثاء بمكة املكرمة 

 واملراكز والخدمات البحثية في العمادة،

 لتوجيهات معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس بأن يركز البحث العلمي على خدم
ً
ة يأتي هذا االجتماع تنفيذا

، بمتابعة من وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر 2030املجتمع املكي، وأن يعمل من أجل تحقيق رؤية اململكة 

 من العمادة على تأطير أوجه التعاون املشترك بين
ً
الباحثين في جامعة أم القرى والجهات املستفيدة من نتائج األبحاث العلمية  الحربي، وحرصا

  بما يتناسب مع احتياجات الجهات.

 عن هيكلتها اإلدارية، 
ً
 مختصرا

ً
ومهام الوكاالت املختلفة، كما عرضت ألهداف املراكز البحثية  وقد قدمت العمادة عرضا

يات املتخصصة عامة ومركز البحوث التربوية والنفسية خاصة، وتم تقديم دور مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث التطوع في االتفاق

والشراكات الخارجية، كما عرضت سعادة رئيسة وحدة األبحاث والدراسات بمكتب التعليم األهلي لالحتياجات البحثية والتدريبية لوحدة 

 األبحاث والدراسات بالتعليم األهلي.

بما يتناسب مع احتياجات وناقشت العمادة سبل تفعيل دور املراكز البحثية في تطوير ونشر ثقافة البحث العلمي في التعليم األهلي 

الجهة املستفيدة من تقديم دورات متخصصة في تطوير مهارات القادة واملعلمات في البحث العلمي، وتحكيم األبحاث مع التحفيز على التطوع 

   البحثي لدى منسوبي مدارس التعليم األهلي في مكة املكرمة.

والتطوير الدكتورة هنادي بحيري، وسعادة وكيالت املراكز البحثية حضر االجتماع سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة 

الدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا وكيلة مركز بحوث اللغة العربية وآدابها،  الدكتورة ديانا حماد وكيلة مركز البحوث التربوية والنفسية،

ية، الدكتورة سمية بنت هاشم حريري وكيلة مركز بحوث وكيلة مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمار  الدكتورة نورة بنت صالح فاروقي

الطب والعلوم الطبية، وسعادة الدكتورة سمية شرف األستاذ املساعد في قسم علم النفس وقائدة مبادرة عطاء للتطوع البحثي وبحوث 

 التطوع.
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عبد الهادي بن محضار عيدروس، كما شارك في إثراء مقترحات التعاون سعادة مدير مركز بحوث العلوم االجتماعية الدكتور 

 وسعادة وكيلة مركز بحوث العلوم التطبيقية الدكتورة هنادي بنت أحمد كتوعة.

التدريبية للباحثين في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع من وجهة  االحتياجاتعقد ورشة عمل  3.1.41

 واألكاديميةنظر القيادات البحثية 

الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، أقامت عمادة البحث برعاية كريمة من سعادة وكيل  

"االحتياجات التدريبية للباحثين في مجال التطوع  العلمي ممثلة في وكالة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع ورشة عمل بعنوان

هـ، حيث هدفت الورشة إلى 1439-3-3ديمية والبحثية"، وذلك يوم الخميس املوافق البحثي وبحوث التطوع من وجهة نظر القيادات األكا

وضع تهيئة البيئة البحثية املالئمة للباحثين في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع، ومشاركة الباحثين والقيادات األكاديمية والبحثية في 

 ية للباحثين املتطوعين واالحتياجات التدريبية لبحوث التطوع.االحتياجات التدريبية، والخروج بتصور مبدئي عن خطة تدريب

افُتتحت الورشة بكلمة سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي عن أهمية التطوع كقضية استراتيجية كونه أحد 

عنى2030أهداف رؤية اململكة االقتصادية التنموية 
ُ
بتقديم الخدمات البحثية التطوعية  ، ومدى الحاجة الفعلية الستحداث وكالة ت

 دعم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس للجهود البحثية بجامعة أم القرى، 
ً
واألبحاث العلمية في مجال التطوع، مثمنا

 لعمادة البحث العلمي جهودها الحثيثة في االرتقاء بالبحث والباحثين.
ً
 وشاكرا

عبدالرحمن بن غالب األهدل، والتي وصف فيها مهام الوكالة  ة البحث العلمي الدكتور ذلك كلمة لسعادة عميد عماد تال

 إلى تطلعات 
ً
املستحدثة واملخرجات التي قدمتها مبادرة عطاء؛ إحدى مبادرات البحث العلمي، وذلك منذ انطالقها قبل عام ونصف، مشيرا

 الية باإلضافة إلى األبحاث األصيلة والرصينة في مجال التطوع.العمادة املستقبلية في تقديم خدمات بحثية تطوعية ذات جودة ع

ثم قدمت سعادة عميدة الدراسات الجامعية للطالبات الدكتورة هالة بنت سعيد العمودي كلمة دعمت فيها الجهود املباركة 

رجية، وتأهيل وتطوير أداء الباحثين ملبادرة عطاء في تقديم الخدمات البحثية التطوعية وتعزيز الشراكات االجتماعية الداخلية والخا

 املتطوعين وتلمس حاجاتهم التدريبية.

وقدمت ورشة العمل في شطر الطالبات سعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمية آل 

يس، وقد حرص املدربان على االستفادة من شرف، وأدار الورشة في شطر الطالب سعادة وكيل عمادة البحث العلمي الدكتور فيصل بارو 

، مع اقتراح الدورات التدريبية الت
ً
 وللمتطوع البحثي خصوصا

ً
ي خبرات الحضور في تعبئة نماذج االحتياجات التدريبية للباحث العلمي عموما

ووكيالت البحث العلمي، ومجموعة من  وقد حضر الورشة لفيف من العمداء، ووكالء هذا، تلبي االحتياجات املهارية أو املعرفية للباحثين.

 أعضاء هيئة التدريس املهتمين بالتطوع البحثي.
 

 

 

 الحج والعمرة للبحث في سبل التعاون في المجاالت البحثية المختلفة  وزارةزيارة  3.1.42

 املوافق االثنين يوم صباح واملعتمرين الحجاج نقل لشؤون الوزارة وكالة في ممثلة الحج وزارة العلمي البحث عمادة من وفد زار 

 .بالوزارة العالقة ذات اإلدارات تخدم والتي املختلفة البحثية املجاالت في التعاون  سبل لبحث وذلك. هـ30-3-1439

ل وقد
َّ
 الباز، هللا عبد. د للمعلومات العمادة وكيل وسعادة األهدل، الرحمن عبد. د العلمي البحث عمادة عميد سعادة الوفد مث

. د التطوع وبحوث البحثي للتطوع العمادة وكيلة وسعادة البحيري، هنادي. د األكاديمي واالعتماد والتطوير للجودة العمادة وكيلة وسعادة

 بحوث مركز رئيس وكيلة وسعادة العيدروس، الهادي عبد. د االجتماعية العلوم بحوث مركز رئيس سعادة إلى باإلضافة. شرف آل سمية

  .الفاروقي نورة. د واملعمارية الهندسية العلوم بحوث مركز رئيس وكيلة وسعادة حريري، سمية. د الطبية والعلوم الطب

  .اإلدارات مدراء من ومجموعة سمسم، محمد. د واملعتمرين الحجاج نقل لشؤون والعمرة الحج وزارة وكيل سعادة استقبالهم في وكان
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  التاسعة الساعة تمام في االجتماع بدأ وقد
ً
 البحث عمادة عميد قدم ثم العلمي، البحث وعمادة الجامعة عن تعريفي فيلم بعرض صباحا

  العلمي
ً
  عرضا

ً
  .تتبعها التي البحثية واملراكز والوكاالت العمادة عن تعريفيا

  واملعتمرين الحجاج نقل لشؤون الحج وزارة وكيل عرض ثم
ً
  عرضا

ً
 بوكالة خاص عرض ثم وإداراتها، ووكاالتها الوزارة عن مفصال

 .بها الخاصة التطوير ومنطلقات لها التابعة واملشاريع النقل

 استكمال يتم أن على الطرفان واتفق .بإدارته يختص بما كل إلى وتطلعاتهم أعمالهم عن مبسطة نبذة اإلدارات مدراء قدم كما

 في والتقنية والتطويرية التطوعيةو  البحثية الخدمات من االستفادة ويحقق الوزارة أهداف يخدم بما املشتركة التعاون  نقاط حول  النقاش

  والنصف عشر الحادية الساعة تمام في االجتماع وانتهى. املختلفة البحثية واملراكز العمادة وكاالت
ً
  .صباحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ( واعدة باحث،)رائد، الدورة الثالثة  ـه1439على برامج المنح الداخلية لعام  التقديم فتح 3.1.43

هـ  إلى يوم  06/04/1439من يوم األحد املوافق  لتمويل املقترحات البحثية هـ1439بدء التقديم على برامج املنح الداخلية لعام  

 لرؤية اململكة  11/05/1439األحد املوافق 
ً
 : اإلعالن في املوضحة األهدافوحسب  2030هـ وستكون املفاضلة وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 الوحدات البحثية المساندة لخدمة أعضاء هيئة التدريس إطالق 3.1.44

 التدريس هيئة أعضاء لخدمة املساندة البحثية الوحدات اطالق

 

  ورشة عمل لمناقشة أفكار المشاريع البحثية في التطوع عقد 3.1.45 

ورشة عمل ملناقشة أفكار املشاريع البحثية في التطوع، وذلك  وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي و بحوث التطوع أقامت 

هـ.  بدأت 1439-4-20بحضور الباحثين الذين قدموا مجموعة من األفكار البحثية في مشاريع التطوع التي تم اإلعالن عنها يوم األحد املوافق 

ة بنت عزت شرف، وذلك بتقديم لرؤية ورسالة الوكالة الورشة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة سمي

العلمي  واملهام املناطة بها باإلضافة إلى الوحدات العاملة فيها، ثم عرضت إحصائية التطوع البحثي للوكاالت واملراكز البحثية في عمادة البحث

قدمة ومحددات األفكار املطلوب قبولها، باإلضافة إلى خالل العام الدراس ي الحالي، ثم عرضت إحصائية كاملة عن عدد األفكار البحثية امل

، وعقب ذلك تم عرض 2030األهداف التي يفترض ارتباطها باألفكار البحثية لتمكين العمل التطوعي في ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

دمت من الباحثين أو من ينوب عنهم، وانتهت 
ُ
الورشة بعرض مجموعة من التوصيات كان أهمها ومناقشة مجموعة من األفكار البحثية التي ق

 :ما يلي

  .التطوع بموضوع عالقة لها ليس التي البحثية األفكار استبعاد .1

  .عنها واملعلن التطوع في العلمية البحوثأهداف  يحقق بما البحثية املقترحات بعض موضوع تعديل .2

  .عنها املعلن التطوع بحوث مشاريعأفكار  قبول  محددات مع يتناغم بما البحثية املقترحات ملخص تعديل .3

  .بالتطوع ارتباطها، وإظهار 2030 اململكة لرؤية وفًقا التطوعي العمل تمكين يخدم بما األفكار بعض محتوى  صياغةإعادة  .4

 .عنها املعلن واملحددات األهداف تراعي بحيث واحد لباحث فكرة منأكثر  دمجإمكانية  .5

 .عنها املعلن واملحددات األهداف تراعي بحيث الباحثين من ملجموعة فكرة منأكثر  دمجإمكانية  .6

 في عليها والتقديم، عنها اإلعالن تم التي واملحددات لألهداف املطابقة البحثية لألفكار التطوع منحة على التقديم إتاحة سيتم .7

 .املخصصة الفترة
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 أكاديمية دلة للعمل التطوعي للبحث في سبل التعاون في المجاالت   ةزيار 3.1.46

هـ، أكاديمية العمل التطوعي إحدى مشاريع إدارة املسؤولية 1439 /5 /6صباح يوم األربعاء املوافق  عمادة البحث العلمي  زارت

االجتماعية لشركة دلة البركة، وذلك لبحث سبل التعاون في املجاالت والخدمات البحثية التطوعية املختلفة؛ والتي تحقق أهداف العمادة 

وقد مثل العمادة سعادة عميد عمادة  اعية، وتمكين العمل التطوعي بما يخدم األفراد واملجتمع.واألكاديمية لنشر وتنمية املسؤولية االجتم

سمية  البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن بن غالب األهدل، وسعادة وكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع الدكتورة

املسؤولية االجتماعية بدلة البركة األستاذ أيمن فلمبان، وسعادة مدير أكاديمية دلة بنت عزت شرف، وكان في استقبالهم سعادة مدير إدارة 

  للعمل التطوعي األستاذ ماجد املزين، ومسؤولة العالقات االجتماعية األستاذة نور عطار.
ً
وقد بدأ االجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا

م تعريفي عن األكاديمية، ثم قدم مدير املسؤولية االجتماعية بشركة دلة مقدمة عن بجولة تعريفية على مرافق األكاديمية، ثم عرض لفيل

 عن أهدافها وأنشطتها
ً
عقب ذلك قدم عميد عمادة البحث العلمي نبذة  ومبادراتها. اإلدارة وأنشطتها، بعد ذلك قدم مدير األكاديمية عرضا

الشراكات املجتمعية التي حظيت بها العمادة، ثم قدمت وكيلة العمادة للتطوع  تعريفية عن العمادة والوكاالت واملراكز التابعة لها، وعن

عن مهام وأهداف الوكالة ووحداتها والخدمات البحثية التطوعية التي تقدمها الوكالة داخل الجامعة  البحثي وبحوث التطوع نبذة

ملشتركة بما يخدم أهداف الطرفين، ويحقق االستفادة من واتفق الطرفان على أن يتم استكمال النقاش حول نقاط التعاون ا وخارجها.

.الخدمات البحثية التطوعية والتطويرية والتقنية املتاحة، وانتهى االجتماع في ت
ً
  مام الثانية عشرة والنصف صباحا
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 المشاركة في فعاليات برنامج )حواء وصناعة األمجاد(  3.1.47

 مع بالتعاون  يسر مركز يقيمة الذي(  األمجاد وصناعة حواء) برنامج فعاليات في الطالبات شطر في العلمي البحث عمادة شاركت  

 عزت بنت سمية. د تقديم"  بتطوعك يبدأ مجدك"  بعنوان  مفتوحة استشارية بجلسة الطالب شؤون وعمادة الجامعية، الدراسات عمادة

 املحركات في التسجيل: التالي وفق القرى  أم جامعة في املؤثرات الباحثات عرض ذلك تال.  تلمساني محمد بنت أفنان. د.أ و شرف

 تسلسل عرض إلى باإلضافة التطوعي غرس لفريق تعريفي بركن املشاركة تمت كما. األبحاث من االقتباسات عدد و العلمي، البحثية،النشر

 الخميس يوم إلى هـ،1439-5-28 املوافق األربعاء يوم من ابتداءً  وذلك ، والصيدلة الطب مجال في املؤثرات العاملات من ملجموعة تاريخي

 .هـ1439-5-29 املوافق
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 الدراسي للفصل   التدريس هيئة أعضاء مهارات لتطوير العلمي البحث مبادرة في التدريبية البرامج تدشين 3.1.48

 (هـ 1439) الثاني

ن معالي مدير الجامعة، يوم األحد املوافق   هـ، البرامج التدريبية ملبادرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 1439/ 5/ 25دشَّ

 :وتتضمن خمسة برامج، هيوطالب الدراسات العليا في البحث العلمي، للفصل الدراس ي الحالي، 

 :العلمي البحث في القيادات إعداد برنامج-1
 

 البحث في املؤسسة رؤية بين التوافق يضمن بما العلمي البحث مجال في اإلدارية القيادات كفاءة من الرفع إلى البرنامج يهدف 

 البحث مستوى  من للرقي املستهدفة األداء ومؤشرات الجيدة املمارسات ألبرز  املشتركة املفاهيم ويعزز  األكاديمية، والبرامج العلمي

 .والعاملي املحلي الصعيد على ومخرجاته العلمي

 أم جامعة في البحثية املسيرة في بصمات لهم الذين املتميزين والباحثين العلمي البحث في اإلدارية القيادات البرنامج يستهدف 

 .داخلية أو خارجية كمنح بحثية دعم برامج من بحثية نجاحات وحققوا القرى،

 
 

 :األعمال ريادة مجال في الباحثين تهيئة برنامج-2
 

 

 الجودة مستويات أعلى لتحقيق وذلك األعمال، ريادة مجال في العلمي البحث لتعزيز وداعمة محفزة بيئة بناء إلى البرنامج يهدف 

 املجتمع في البحثية للمنتجات مضافة قيمة بخلق االقتصادية التنمية في للمساهمة البرنامج يطمح. الباحثين لدى األعمال ريادة في

 .املعرفي

 

 

 الدورة اسم املدرب اسم الدورة يوم الدورة وقت الدورة مدة

 عالف خليل احمد فيصل 2/19/2018 11:30:00 2
 البحث في وطنية مبادرات إعداد

 العلمي

2 10:00:00 3/6/2018 
 يسلم عوض فيصل

 بارويس

 البحث وأخالقيات العلمية النزاهة

 العلمي

2 12:00:00 2/27/2018 
 ابراهيم غالب عبدالرحمن

 االهدل

 مجال في واالتفاقيات الشراكات

 العلمي البحث

2 10:00:00 3/8/2018 
 محمد احمد هاشم

 الصمداني
 العلمي البحث في القيادة مهارات

2 12:00:00 3/11/2018 
 حسين محمد هنادي

 بحيري 

 البرامج في العلمي البحث خطة

 األكاديمية

 السبيت سبيت محمد تهاني 3/18/2018 12:00:00 2
 التغيير ومنهجية البحثية املحركات

 العلمي النشر في

 الدورة اسم املدرب اسم الدورة يوم الدورة وقت الدورة مدة

3 9:00:00 3/12/2018 
 احمد محمد موفق

 عريجة
 العلمي البحث في االبتكار

3 12:00:00 3/6/2018 
 عدنان هشام

 ملك محمد
 األعمال ريادة و العلمي البحث

3 9:00:00 3/13/2018 
 صدقة وجدي

 قطان احمد
 النمذجة و العلمي البحث

3 9:00:00 3/15/2018 
 حسين نجوى 

 سمرقندي عبدربه

 األبحاث ملخرجات الفعال التسويق

 العلمية
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 :املتخصص الباحث برنامج-3
 

 البحثية مجاالتها في املختلفة الدورات من حزمة املتخصص الباحث برنامج يقدم  
ً
 في العامة الباحثين الحتياجات وفقا

 العلمي البحث أساسيات أهم لهم لتقدم املتخصصين التدريس هيئة أعضاء فئة البرنامج يستهدف. املختلفة التخصصات

 لعمادة املقدمة التوصيات على بناءً  اختيارهم تم والذين مجاالتهم في املحترفين باملدربين املتنوعة الدورات هذه تتميز. وإجراءاته

 .الرصين العلمي البحث متطلبات على التدريب مجال في وبراعتهم العلمي البحث

 

 اسم الدورة املدرباسم  يوم الدورة وقت الدورة مدة الدورة

3 9:00:00 3/21/2018 
 ماكفارلين جريس

 لنزي 

 مجال في  العلمي البحث تطوير أولويات

 السعودية العربية اململكة في التمريض

2 10:00:00 3/22/2018 
 غازي  اسماعيل

 مرحبا احمد
 الشرعية الدراسات في االلكترونية املصادر

2 9:00:00 3/26/2018 
 هللا عبد طالل خالد

 الشامات ابو
 الطبي العلمي البحث طرق  أنواع

3 12:00:00 3/27/2018 
 سبيت محمد تهاني

 السبيت
 السحابية الحوسبة

2 9:00:00 3/28/2018 
 حسين ايناس

 الجنهي حسن
 البحثية املعامل في والسالمة األمن

 ":العليا الدراسات لطلبة موجهة" باحث صناعة برنامج-4

 العليا، الدراسات طالب من املختلفة العلمي البحث مجاالت في املتخصصة العلمية الكفايات وإعداد تأهيل إلى البرنامج يهدف 

 أوعية اختيار على ومساعدتهم املتميز، العلمي النشر على وتحفيزهم والتقنية، للعلم السريع التقدم مسايرة على وتشجيعهم

 املجالت في األبحاث لنشر الحديثة املتطلبات من وغيرها الدوليين، املحكمين انتقادات على والرد تخصصاتهم، في املرموقة النشر

 .العاملية

 

 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة وقت الدورة مدة الدورة

2 9:00:00 2/21/2018 
 التهامي فاروق هشام

 عرابي
 البحثية املقترحات كتابة كيفية

3 9:00:00 3/4/2018 
 عابد عبدهللا محمد

 الصواط
 بحثية خطة اعداد مهارات

3 9:00:00 3/7/2018 
 عيس ى محمد عبدهللا

 مسملي

 كتابة في الشائعة األخطاء

 العلمية الرسائل

 الكمي البحث مناهج حماد علي فهمي ديانا 2/25/2018 12:00:00 3

 النوعي البحث مناهج ابوبكر علي فراج هاني 2/26/2018 9:00:00 3

2 12:00:00 3/1/2018 
 يسلم عوض فيصل

 بارويس
 علمي ملصق اعداد مهارات
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 :العلمي البحث في املتطوعين تهيئة برنامج-5
 

 

 وبحوث البحثي التطوع مجال في املتطوعين للباحثين الالزمة والسلوكية واملعرفية الوجدانية املهارات تنمية إلى البرنامج يهدف 

 مدربين قبل من مقدمة تدريبية دورات خمس في وتتوزع ومتنوعة، متتالية تدريبية ساعة 15 تقديم خالل من وذلك  التطوع،

  متمكنين
ً
، علميا

ً
 .مختلفة وتطبيقية نظرية تخصصات وفي وعمليا

 

الدكتور عبدالرحمن  سعادة الدكتور ثامر الحربي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، من وحضر التدشين كٌل  

عماد فلمبان نائب رئيس وحدة العلوم  فيصل بارويس وكيل عمادة البحث العلمي، والدكتور  األهدل عميد عمادة البحث العلمي، الدكتور 

 والتقنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة وقت الدورة مدة الدورة

2 9:00:00 2/21/2018 
 التهامي فاروق هشام

 عرابي
 البحثية املقترحات كتابة كيفية

3 9:00:00 3/4/2018 
 عابد عبدهللا محمد

 الصواط
 بحثية خطة اعداد مهارات

3 9:00:00 3/7/2018 
 عيس ى محمد عبدهللا

 مسملي

 كتابة في الشائعة األخطاء

 العلمية الرسائل

 الكمي البحث مناهج حماد علي فهمي ديانا 2/25/2018 12:00:00 3

 النوعي البحث مناهج ابوبكر علي فراج هاني 2/26/2018 9:00:00 3

2 12:00:00 3/1/2018 
 يسلم عوض فيصل

 بارويس
 علمي ملصق اعداد مهارات
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 في فعاليات تعظيم البلد الحرام  المشاركة 3.1.49

في فعاليات مشروع تعظيم البلد الحرام بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب تحت عنوان: )البحث العلمي في البلد الحرام  املشاركة 

 من الساعة الثامنة صباًحا إلى الساعة الثانية ظهًرا. 1439 /5 /26.. عهد ومثابة( في يوم االثنين املوافق 

 

 رام ..عهدٌ ومثابٌة   (ندوة : )  البحث العلمّي في البلد الح 3.1.49.1 

مت عمادة البحث العلمّي في إطار احتفالّيتها باملشاركة في برنامج : ) تعظيم البلد الحرام ( ندوة علمّية بعنوان : ) البحث العلم 
ّ
ّي نظ

 ( ، وذلك يوم األحد املوافق 
ٌ
شاط . وقد افتتحت  1439/  6/  2في البلد الحرام ..عهٌد ومثابة

ّ
الّندوة مديرة الّندوة سعادة الّدكتورة ه  ، بقاعة الن

 
ّ
 ( ، ثم استهل

ٌ
ة ..عهٌد ومثابة

ّ
ت الّندوة هيفاء بنت عثمان فدا بالترحيب بالحاضرات منّوهة ببرنامج التعظيم لهذا العام والذي يحمل عنوان : )مك

ة والّتطوير واالعتماد األكاديمّي أشادت فيها بكلمة من سعادة الّدكتورة هنادي بنت محمد بحيري وكيلة عميد عمادة البحث العلمّي للجود

متها هّن من قمن بإعداد الئ
ّ
حة أخالقّيات بأهّمّية أخالقّيات البحث العلمّي وصلتها بالبلد الحرام ، منّوهة بأّن متحّدثات الّندوة ومديرتها ومنظ

األستاذة الّدكتورة أميرة بنت علي مداح الّندوة بالحديث عن البحث العلمّي والخاّصة بجامعة أّم القرى . ثّم افتتحت الفارسة األولى سعادة 

انية سعادة األست
ّ
اذة الّدكتورة نزهة ورقتها العلمّية والتي عنوانها : ) األمانة العلمّية في البحث العلمّي .. عهد وميثاق ( ، ثّم تحّدثت الفارسة الث

زاهة البحثّية .. املباح واملحظور (  ، أعقبتها بالحديث الفارسة الثالثة بنت يقظان الجابري عن محتوى ورقتها العلمّية والتي عنوانه
ّ
ا : ) الن

رف (  ،  ثم أبانت س
ّ
عادة الّدكتورة سعادة الّدكتورة عائشة بنت محمد الحربّي  عن ورقتها العلمّية والتي بعنوان : ) الباحثة املكّية .. العهد والش

ة والتي عنوانها : ) البحث العلمّي في العلوم الّتجريبّية .. منطلقات إسالمّية  ( ، واختتمت الندوة   غادة بنت صالح مصارط عن ورقتها العلميّ 

لدى سعادة الّدكتورة عائشة بنت بكر فالتة بورقتها العلمّية والتي بعنوان : ) دور عضو هيئة الّتدريس في تعزيز أخالقّيات البحث العلمّي 

الب ( ،  ومن ثّم توالت ا
ّ
 ملداخالت والتي أشادت بمضامين الّندوة وتكامل الّرؤى فيها وبمخرجاتهاالط

 التطوع بحوث و البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة وكالة مشاركة  3.1.49.2

شاركت وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع في فعاليات مكة عهد ومثابة من خالل دورة تدريبة بعنوان: صناعة املبادرات   

  التطوعية والتي هدفت الى تعريف املبادرات واهميتها ومراحها ودورها في نشر ثقافة القيم االسالمية في املجتمع املكي.

 38كذلك شارك فريق غرس التطوعي بعرض تجربة الفريق وطريقة تشكيله واهدافه وانجازاته. حيث بلغ عدد املتطوعات فيه ما يقارب  

، ماجستير ، دكتوراه ( . وقد قدم الفريق  بكالوريوسإلى انه شمل كافة املراحل الدراسية )  باإلضافةتخصص  20وعدد التخصصات العلمية 

طالبة بمفهوم العهد واملثابة ودور الباحث املكي تجاه  350توعية  مج ) البحث العلمي .. عهد ومثابه ( بعض املشاركات منها:مشاركات في برنا

 .مكة ومجتمعها
 

 غة العربيّة وآدابها في فعاليّات برنامج ) تعظيم البلد الحرام (  مشاركة مركز بحوث اللّ   3.1.49.3

وآدابها باملشاركة في هذه الفعالّية من خالل تقديم مسرحّية تربوّية هزلّية وعنوانها : ) البحوث قام مركز بحوث اللغة العربّية  

بة ( ، و 
ّ
تلقي الّضوء على اآلثار الّسلبّية من عدم مراعاة حرمة أرض الحرم بارتكاب جريمة الّسرقات العلمّية من خالل قيام بعض  التياملعل

ر أدعياء العلم ببيع البحوث الجاهزة ل
ّ
البات على حّد سواء في دكاكين ، تنتشر في بعض املناطق . وانتقدت املسرحية هذا املؤش

ّ
لبة والط

ّ
لط

ة أرض العهد وامل
ّ
ُفوس ومراقبة هللا تعالى في أرض مك دة على إحياء سّنة تعظيم بيت هللا الحرام في النُّ

ّ
ثوبة ، وقد الّسلبّي في قالب فكاهّي مؤك

  _على تقدير الحاضرات .حازت املسرحّية _بفضل هللا

الباتشارك في تقديم املسرحّية كلٌّ من  وقد
ّ
القرش ي ، دنيا حميدة ، رهف عقيلي ،  أصايل، هيام سليماني ، أريج الّسّيد ،  املسكتي: منيرة  الط

ّية العلوم الّتطبيقّية ، علًما بأن كتابة 
ّ
البة جواهر موالنا ، وهّن من طالبات قسم الكيمياء بكل

ّ
البة منيرة والط

ّ
الّنّص ومعالجته كانت من الط

  املسكتي
 

 ورشة عمل بعنوان برامج كشف االنتحال  تقديم: مركز بحوث العلوم الهندسية والمعمارية 3.1.49.4

-2شارك مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية بتقديم ورشة عمل بعنوان )برامج الكشف عن االنتحال( في يوم االحد املوافق  

الورشة ضمن فعاليات عمادة البحث العلمي املخصصة ملشروع تعظيم البلد الحرام )البحث العلمي في البلد الحرام  هذهه ـ. تندرج 6-1439

 استخدامورشة العمل على توعية طالبات البكالوريوس بمفهوم السرقة العلمية، وانواعها، وكيفية تجنبها، وكيفية  ..عهد ومثابة(. هدفت

. ووضحت مقدمة الورشة وكيلة املركز د. نورة فاروقي آلية االقتباس وإعادة الصياغة وااليجاز والفروقات بينهم االنتحال عن الكشف برامج

علمي صحيح. بعد ان تم شرح املفاهيم األساسية النظرية تم استعراض مجموعة من البرامج املستخدمة مع ضرورة سرد املراجع بشكل 

للكشف عن االنتحال وهي عبارة عن برمجيات تساعد في الكشف عن مصدر ونسبة االنتحال من أي عمل آخر. تصنف بعض هذه البرامج 

اكتشاف نسبة االنتحال واالشارة الى املصدر  تتضمنمختلفة من الخدمات  حزم ه البرامجذعلى انها مدفوعة والبعض االخر مجاني. وتقدم ه
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مراجعة جودة الكتابة من الناحية اللغوية. وتختلف البرامج عن بعضها اعتمادا على فئة املستخدمين: أساتذة، طالب،  وايضااألساس ي 

 باحثين، منظمات، جامعات. من أهم البرامج التي تم شرح آلية استخدامها:

turnitin  ،WriteCheck ، iThenticate  ،Theplagiarism.com، Plagiarism Checker.com 

 واختتمت ورشة العمل بالنقاش املفتوح لإلجابة على تساؤالت الطالبات عن املواضيع ذات العالقة.

 مكة لتاريخ سلمان الملك بكرسي التعريفي الركن 3.1.49.5

 1439-6-2قام مركز بحوث الطب والعلوم الطبيه بعمادة البحث العلمي يوم األحد املوافق  ضمن فعاليات تعظيم البلد الحرام 

هجريا بالتعاون مع عمادة شؤون الطالب بإعداد ركن تعريفي بكرس ي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكه حيث احتوى على إصدارات الكرس ي 

بيت هللا الحرام وعمارتها للحرم   أسهمت في رصد جهود خدمة اململكة لحجاجمن كتب قيمه ودراسات بحثيه رائده في مجال تاريخ مكه التي 

ومن   املكي الشريف واملشاعر املقدسه على مر العصور قدم لنا اإلصدارات مشكور املشرف على الكرس ي الدكتور عبدهللا الشريف.

األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد املؤسس، العمل  اإلصدارات للكرس ي ؛ كتاب جهود امللك عبدالعزيز في حفظ األمن بالحجاز، نيابة

 الخيري بمكة في عهد امللك فهد بن عبدالعزيز، املراسيم واألوامر امللكية في رعاية مكة واملشاعر املقدسة، تاريخ املشاعر املقدسة عبر

 .العصور، كتاب الطوافة واملطوفين

راسات تاريخ مكة املكرمة بجامعة أم القرى بمكة املكرمة، واملشاعر تم توضيح أهداف كرس ي امللك سلمان بن عبدالعزيز لد

 :املقدسة في الركن التعريفي على هيئة انفوجرافيك وفيديو ومنها

خدمة وإبراز تاريخ مكة املكرمة وتوثيقه وتمحيصه، ودعم البحث العلمي، وتعميق الفكر التاريخي، ونشر املعرفة التاريخية دراسة 

 وتحقيقا وترجمة 
ً
ونشرا، وتوجيه البحث في خدمة املجتمع بدراسة القضايا التاريخية واإلسهام في حل املشكالت، واستقراء املاض ي خدمة

 لتاريخ مكة املكرمة
ً
 للمستقبل، وأن تكون جامعة أم القرى مرجعا

ً
 .للحاضر واستشرافا

حميد باقاس ي ،غادة هاني نمنقاني ،أمجاد أحمد وتحت إشراف د سميه حريري كال من رحمه عبدال  شارك بإعداد الركن التعريفي

الُعمري ،سماهر رفيع السلمي ،دارين سامي أشقر، رفاه عادل جمعة، روابي علي الشريف، وجدان بكاري ،أفنان حميد اللهيبي ،رنا محمد 

 اللهيبي واألستاذة غيداء ديري 
 

 

 "6الحرم أرض من قطعة جامعتيمركز البحوث التربوية والنفسية في فعالية " مشاركة 3.1.49.6

مركز البحوث التربوية والنفسية ممثال في وكيلته سعادة الدكتورة/ ديانا بنت فهمي حـماد، ضمن أنشطة عمادة البحث  شارك 

 مقياس يقوتطب ببناء..عهد ومثابة" والتي تقيمها عمادة شئون الطالب؛  مكة" وعنوانها "6الحرم أرض من قطعةالعلمي في فعاليات "جامعتي 

 اإلجراءات وفق وذلك بالزاهر، القرى  أم جامعة منسوبات لدى وذلك الجامعة نحو االجتماعية املسئولية مستوى  الستطالع يهدف إلكتروني

 (.SPSS) ببرنامج اإلحصائي للتحليل بياناته وخضعت التحكيم، إلجراءات املقياس خضع حيث املقاييس لبناء العلمية

 

 االجتماعية المسئولية متغير اختيار منطلق 3.1.49.7

 هذه مكتسباته، على للحفاظ أساسيا عامال باعتبارها أفراده إلى املجتمع بها يعهد التي املهام أحد االجتماعية املسئولية تعد

 أفراده، وبين ككيان املجتمع بين العهد أنواع من نوع وهي قوانينه، واحترام املجتمع هذا وممتلكات ومقدرات موارد احترام تتضمن املسئولية

 .الحرم أرض ضمن القرى  أم جامعة فيه بنيت الذي املكان وقدسية بعظم االجتماعية املسئولية هذه وتتعاظم
  

 "جامعتي نحو االجتماعية"المسئولية  مقياس وصف 3.1.49.7.1

 أنشطة خالل املطبق املقياس على االستجابة صدق لضمان املقياس وقصر عبارة،( 15) من النهائية صورته في املقياس يتكون  

 (.نادرا أحيانا،)غالبا،  الفئات يتضمن ثالثي ميزان وفق املقياس على االستجابة تدريج وكان الفعالية،

 من قالتحق تم وقد عباراته، عدد انخفاض االعتبار في أخذنا إذا مقبولة قيمة وهي( 0.682) القيمة املقياس لثبات ألفا معامل قيمة بلغت

 دالة املحسوبة االرتباط معامالت كل فكانت الكلي، واملجموع املقياس عبارات بين االرتباط وصدق التحكيم صدق بواسطة املقياس صدق

 (.  =0.05) عند
 

 ( وخصائصهاالمستهدفة)الفئة  التطبيق وعينة مجتمع 3.1.49.7.2

 هذه الجامعة، منسوبات من فردا( 162) التطبيق عينة وبلغت بالزاهر، القرى  أم جامعة منسوبات هو املستهدف التطبيق مجتمع 

 :يلي فيما والتخصص العمرية، والفئة العمل، بنوع املرتبطة خصائصها تحديد تم العينة
 

 %(. 9.2%(، وعضوت هيئة التدريس ) 6,2%(، واملوظفات ) 84,6) العينة في الطالبات نسبة بلغت -1

 .الكلي العينة حجم من%(  38.9) النسبة الجامعية املرحلة في العمرية للفئة املئوية النسبة بلغت -2
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 %(. 31.5) العلمي التخصص ونسبة%(،  68.5) النسبة العينة في األدبي للتخصص املئوية النسبة بلغت -3
 

 :والتخصص العمرية، والفئة العمل، خصائص وفق العينة توزيع توضح اآلتية واألشكال

 

 االستطالعية الدراسة نتائج 3.1.49.7.3
وهي تشير إلى أن مستوى املسئولية االجتماعية لدى عينة منسوبات  ،(2.10) القيمة ككل املقياس على االستجابة معدل بلغ -1

 .متوسطاجامعة أم القرى كان 
 

 ما يمارسن السلوكيات التي تعبر عن املسئولية االجتماعية الواردة في العبارات اآلتية: غالباأفراد العينة أنهن  يرى  -2

 .نظيفا فيه أجلس الذي املكان ترك على أحرص -

 .الجامعية والضوابط بالقوانين ألتزم -

 .أغلقهفي دورة املياه فإني  اإذا الحظت صنبور ماء مفتوح -

 .الجامعة جدران على كتابات أالحظ حين أتضايق -
 

 ما يمارسن السلوكيات التي تعبر عن املسئولية االجتماعية الواردة في العبارات اآلتية: أحياناأفراد العينة أنهن  يرى  -3

 .وبناءة إيجابية بأنشطة فراغي وقت أشغل -

 .لخطئها بلطف أوجهها الجامعة في العامة باملرافق تعبث زميلة أرى  عندما -

 .فريق فيعلى العمل  ةأفضل العمل منفرد -

 .فيها لإلسهام 2030 رؤية وثيقة مثل الوطنية املستجدات على باالطالع اهتم -

 .لآلخرين أذى سببالزميالت ت أحدى رأيت إذا التدخل أتجنب -

 .انجاز مصلحتهفي الدور إل  األخرياتحاول تخطي ت إحداهنأتدخل حينما أرى  -

 .الجامعية البيئة لتحسين مقترحات للمسؤوالت أقدم -

 .الجامعة في املقامة األنشطة في أشترك -

 .الجامعةأساهم في أعمال تطوعية لخدمة  -
 

 :اآلتيتين العبارتين في الواردة االجتماعية املسئولية عن تعبر التي السلوكيات يمارسن ما نادراأفراد العينة أنهن  يرى  -4

 .رقابة بها توجد ال التي األماكن في لي يحلو كماتصرف أ -

 .املشاكلألنها تجلب لي  األخرياتابتعد عن مساعدة  -
 

 اسة االستطالعيةرتوصيات الد 3.1.49.7.3.1

 اتخاذ ضوءها في يمكن بنتائج للخروج أكبر عينة على ويطبق املتغير جوانب جميع يشمل االجتماعية للمسئولية أوسع مقياس بناء -1

 .أجود قرارات

 .ضبطها بهدف االجتماعية املسئولية في املؤثرة املتغيرات عن للكشف دراسات إجراء -2

 . الجامعي املجتمع تجاه االجتماعية املسئولية لتعزيز إرشادية برامج تطبيق -3
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 المقياس وتطبيق تحكيم 3.1.49.8

ومن قسم   ،تلمساني.د/ أفنان بنت محمد أفي تحكيم نسخة أولية من املقياس أصحاب السعادة من قسم الشريعة:  شارك- -1

 . غالم نبي غالم بنت نجبة /د ،بابقيسعاد بنت صالح  /د ،مغربي الرحمن عبد بنت إيمان /دالكتاب والسنة: 

م -2
َّ
 محمد بنتعبير /د ،بسيونيسوزان بنت صدقة /دالنسخة النهائية من املقياس من قسم علم النفس، أصحاب السعادة:  حك

 .جان سراج بنتنادية /د ،الصبان

 العمري. هيازعاملتطوعة/عالية بنت محمد  الطالبةبمتابعة تطبيق االستطالع إلكترونيا خالل الفعالية من قسم اإلعالم:  قام -3
 

  6“ الحرم ٔارض من قطعة جامعتي" فعالية في الصيدلية العلوم بحوث مركز شاركةم 3.1.49.9

رض من قطعة جامعتي" فعاليات في باملشاركة العلمي البحث بعمادة الصيدلية العلوم بحوث مركز تشرف 
ٔ
  عنوان تحت" 6 الحرم ا

 من بعدد باملشاركة ظافرالقحطاني آل آالء /الدكتورة سعادة املركز وكيلة في ممثلة هـ2/6/1439 املوافق األحد يوم" ومثابة عهد مكة"

 .املركز وكيلة وإشراف القرى  أم بجامعة الصيدلة كلية طالبات اعداد من العلمية امللصقات

 نتائجها تحليل ثم ومن الصيدلة كلية وطالبات لطالب الكترونية استبانات بتصميم قاموا األولى املراكز الثالثة بأن بالذكر والجدير

 الصيدلة كلية في املنعقدة العمل لورشة وتطبيقهم استفادتهم مدى أظهرت كما العلمي البحث بمفهوم تفي متقنة علمية ملصقات إلخراج

 . علمي ملصق تصميم مهارات عنوان تحت بارويس فيصل الدكتور  لسعادة العلمي البحث عمادة مع بالتعاون  15/5/1439 يوم

 : كاآلتي املعرض في ترتيبها جاء والتي الحرام البلد هذا لتعظيم الصيادلة زاوية من الهامة الجوانب من بعض امللصقات استعرضت
 

  لألدوية الصحيح لالستخدام والمعتمر الحاج دليل 3.1.49.9.1

  ثري  نقاش دار كما لألدوية الصحيح االستخدام لطرق  مختصر دليل عن عبارة امللصق كان 
ً
 النطاق واسع باقتراح انتهى جدا

 . هللا بيت حجاج لخدمة لغات لعدة الدليل هذا لترجمة
 

  زمزم ماء على القائمة األبحاث 3.1.49.9.2

 حدثت التي االنجازات اهم واستعرض وتركيبته زمزم ماء وخواص القرآني األعجاز زمزم على القائمة األبحاث ملصق استعرض 

 خالل من وذلك للمشروع االنتاجية الطاقة لرفع هللا حفظه سلمان امللك توجيهات وأهم هللا رحمه عبدهللا امللك عهد في زمزم سقيا ملشروع

  والتوزيع والضخ التقنية ومعدات التشغيلية الطاقات جميع ورفع مبكر وقت منذ الصيانة اعمال تكثيف
ً
 مراعاة مع 2030 اململكة لرؤية وفقا

 .واملعتمرين الحجاج اعداد زيادة
 

 والعمرة الحج موسم في الطبية للكوادر الطوارىء لحاالت واإلستعداد الكوارث إدارة 3.1.49.9.3

 ادارة وخطوات خارطة لعرض الصحة وزارة موقع من هـ1437 عام لحج الغامدي سعيد للدكتور  لكتاب النقاط اهم ترجمة تمت 

 . والعمرة الحج موسم في معها التعامل وكيفية الطبية للكوادر الطارئة للحاالت الكوارث
 

 الحج فريضة في المستخدمة الحديثة والتقنيات الخيام 3.1.49.9.4

 والتي الحجيج وراحة لخدمة املقدسة املشاعر في تنفيذها تم التي الخيام ملشروع الحديثة التقنيات أغلب العلمي امللصق سرد 

 االعالمية اللجنة اطلقتها التي املناسك وسائط وخدمة منى في للمخيم الجغرافي املوقع حفظ الحاج على ليسهل الخرائط، تطبيقات تتضمن

 طرق  وصف تم كما. املقدسة املشاعر لجميع وقت أي في منه االستفادة من واملعتمرين الحجاج لتمكن الكتروني كتطبيق االسالمية للتوعية

  الخيام تصنيع
ً
 .الخارجية العوامل ملقاومة ومميزاتها وخواصها كيميائيا

 

 (األول)المركز  والعمرة الحج موسم خالل استخداما   األكثر التطبيقات 3.1.49.9.5

 االسعافات املطوف، اذكروني، وهيا والعمرة الحج تخدم التي التقنية عالم في الحديثة التطبيقات بعض أهمية امللصق لخص 

  واكثرها التطبيقات انواع إلحصاء الكتروني استبيان خالل من والعمرة الحج دليل مناسك، األولية،
ً
 في استخدامها أهمية ومدى استخداما

 .الخصوص وجه على والعمرة الحج مواسم

 (الثاني)المركز  الصيادلة قبل من المقدمة التطوعية األعمال انواع 3.1.49.9.6

 الجوانب هذه اهم ومن املجتمع لخدمة طاقته ليسخر الصيدلي فيها يساهم التي التطوعية االعمال انواع امللصق استعرض 

 تتبنى التي الحكومية الجهات أهم حصر وتم والعمرة الحج مواسم اثناء واملعتمرين الحجاج خدمة الصيدلة مجال في التطوعية الخدمات

 السعودية واألكاديمية بصمة ولي صيدلي وجمعية السعودي األحمر الهالل  هيئة ومنها عليه وتشجعهم املتطوعين بتطوير وتهتم التطوع

 .الخيرية دواء وجمعية" سماف" الصحي للتطوع
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 (الثالث)المركز  والعمرة الحج موسمي في التطوعية األعمال عن إحصائية 3.1.49.9.7

  في املتطوعين واعداد  صحية والغير الصحية التطوعية الجهات في الصيدلي ودور  األعمال جميع امللصق هذا حصر 
ً
 موسم من كال

 في يزيد الحج موسم في املتطوعين عدد بأن االستبيان هذا تحليل نتائج افادت. الكتروني استبيان طريق عن السابقة األعوام في والعمرة الحج

 في مشاركات هناك بل اولية واسعافات وتثقيف ادوية صرف من الصحي املجال في للصيادلة تنحصر ال التطوعية االعمال وان العمرة موسم

 .والترجمة واالرشاد كالتنظيم صحية غير تطوعية فرق 
 

 املوضوع حيث من العلمي امللصق تقييم معايير على بناء املشاركات بين املفاضلة بعد األولى الثالثة املراكز وتكريم اعالن تم الفعالية نهاية وفي

 . حريري  سمية. ود حماد ديانا. د تلمساني أفنان. د من املكونة التحكيم لجنة قبل من والوضوح والتصميم واملحتوى 
 

 تدشين برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي  3.1.50

دعوتكم لحضور تدشين برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي، يوم االثنين  يسرناف معالي مدير جامعة أم القرى، لى شر ع

هـ، ايهدف البرنامج إلى الرفع من كفاءة القيادات اإلدارية في مجال البحث العلمي بما يضمن التوافق بين رؤية املؤسسة في 1439-6-3املوافق 

ملشتركة ألبرز املمارسات الجيدة ومؤشرات األداء املستهدفة للرقي من مستوى البحث البحث العلمي والبرامج األكاديمية، ويعزز املفاهيم ا

يستهدف البرنامج القيادات اإلدارية في البحث العلمي والباحثين املتميزين الذين لهم بصمات .العلمي ومخرجاته على الصعيد املحلي والعاملي

 .ت بحثية من برامج دعم بحثية كمنح خارجية أو داخليةفي املسيرة البحثية في جامعة أم القرى، وحققوا نجاحا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤية بحثية( -تجربة المحضون مع قضايا الزيارة  -بعنوان  عمل ورشة تقديم 3.1.51

ؤون الّتنموّية سعادة األستاذ
ّ
ة املكّرمة املساعد للش

ّ
عبدهللا بن أحمد آل طاوي، وبحضور  برعاية كريمة من وكيل إمارة منطقة مك

ؤون الّتعليمّية األستاذ الّدكتور عبدالعزيز السروجي، ومدير قسم تنفيذ األحكام الحقوقية
ّ
ة، ورئيس  سعادة وكيل الجامعة للش

ّ
بشمال مك

ة،
ّ
ة املكّرمة مدير قسم تنفيذ األحكام الحقوقية غرفة مك

ّ
ة، واألمين  واألمين العام لجمعية مراكز األحياء بمك

ّ
ة، ورئيس غرفة مك

ّ
بشمال مك

سائي ورشة عمل بعنوان العمادةالعام لجمعية مراكز األحياء بمكة، وممثل محكمة التنفيذ بمكة؛ قّدمت 
ّ
تجربة )بالّتعاون مع مركز ُيسر الن

امنة والّنصف مساًء، بغرفة 1439-6-10مساء يوم االثنين املوافق  ، وذلك)رؤية بحثّية -ع قضايا الّزيارة املحضون م
ّ
هـ، في تمام الّساعة الث

ة
ّ
بة لقضايا الّزيارة  .مك رة على املحضون واملصاح 

ّ
وقد هدفت الحلقة البحثّية إلى الوقوف على واقع املشكالت الّنفسّية واالجتماعّية املؤث

سرّية، ودور املراكز البحثّية في معالجة تلك املشكالت، والخروج بتوصيات ومبادرات علمّية وبحثّية تخدمها وتحّقق الفائدة األ 

وافتتح الورشة سعادة األستاذ عبدهللا بن أحمد آل طاوي، ثم أعقبته كلمة افتتاحّية لعمادة البحث العلمّي قّدمها سعادة وكيل  .واملنفعة

تور فيصل بارويس، وأدار الورشة وفًقا ملحاورها التي تخدم األهداف كلٌّ من سعادة الّدكتور عبدالّرحمن بن حمود الغامدي العمادة الدك

ة املكّرمة ونائب جمعية مراكز األحياء بمكة املكرمة، وسعادة الدكتورة سمية بنت عزت
ّ
شرف  مدير إدارة الّتدريب واالبتعاث بإدارة تعليم مك
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وقد حضر الورشة ما يقارب  .ووكيلة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع لنفسية واإلرشاد النفس ي املساعدأستاذ الصحة ا

 في رئيسة  متدرًبا 70
ً
من جهات مختلفة ذات عالقة بمراكز األبحاث والجهات املستفيدة، واختتمت الورشة بتكريم مقدم من مركز يسر ممثال

هيفاء بنت عثمان فدا إلى سعادة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل، وأصحاب السعادة مديري  الدكتورةمجلس اإلدارة 

 .الورشة، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الدكتوراه بعد ما مرحلة دعم لبرنامج التعليم وزارة مبادرة على التقديم فتح 3.1.52

 .فتح باب التقديم على مبادرة وزارة التعليم لبرنامج دعم مرحلة ما بعد الدكتوراه 
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  الداخلية المنح برنامج ضمن الثانية دورته في( مترجم)برنامج  علىالتقديم  وابةب فتح 3.1.53

 هيئة أعضاء من باملتميزين الخاص الداخلية املنح برامج أحد وهو(  مترجم) برنامج من الثانية الدورة العلمي البحث عمادة تطلق   

 خبراتهم استثمار من يتمكنوا كي التدريس هيئة ألعضاء الالزم الدعم خالله من العمادة توفر حيث مايعادلها أو الدكتوراة حملة من التدريس

 ويغلق م 16/04/2018 املوافق هـ 30/04/1439 اإلثنين يوم التقديم يبدأ.  تعريبها أو العلمية والسالسل الكتب ترجمة في والبحثية العلمية

 .مساءً  11 الساعة تمام في م 14/05/2018 املوافق هـ 28/08/1439 اإلثنين يوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التدريس هيئة أعضاء ملتقى في المشاركة  3.1.54

عمادة البحث العلمي في ملتقى أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان )تدريس يحقق الرؤية( الذي نظمته عمادة التطوير   شاركت

 عضو بواجبات وثيقة صلة ذات مشتركة قضايا ومناقشة فعالة عمل عالقات لبناء الجامعي املجتمع فئات ملختلف الفرصة إتاحة إلىويهدف  

 هيئة أعضاء إليها ينتمي التي العمل دائرة توسع أن شأنها من والنقاش للتواصل فرص من امللتقى يوفره ما خالل من وذلك. التدريس هيئة

 وتساهم الوطني التحول  تواكب بحيث التعليمية العملية وتطور  الجامعي املجتمع إثراء في واملساهمة يكتسبونها، التي الخبرات وزيادة التدريس

 التدريس هيئة ألعضاء العمادة تقدمها التي الخدمات عن تعريفي بركن العمادة شاركت .2030 السعودية العربية اململكة رؤية تحقيق في

 العلمي البحث واحة من مصورة ونسخة ومطويات تقارير من املتنوعة العمادة إصدارات عرض وتم تدريبية دورات أو بحثية خدمات أو منح

 . الستة بأعدادها
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    التعليم بوزارة( العلمي البحث في الدولية الشراكات) مؤتمر في المشاركة 3.1.55

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

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

حيث تنظم وزارة التعليم  ؛من أبريل الجاري  24،  23شعبان املوافق  8،  7والثالثاء 

هذا املؤتمر لتنفيذ مبادرتها لدعم الشراكات الدولية في البحث العلمي، وهي واحدة 

، ويحضر املؤتمر لفيف من 2020مبادرة تعمل الوزارة على إطالقها  حتى  24من 

أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الجامعات السعودية وعدد من الباحثين في 

وتأتي مشاركة وفد الجامعة للتعرُّف ومناقشة  ،خارجيةجامعات وجهات بحثية 

التحالفات البحثية املمكنة في مواضيع ذات أهمية للمملكة، ومن هذه املواضيع 

إدارة الحشود والحفاظ على البيئة ودراسات البترول والبتروكيماويات واألمن 

شراكة بين ا بحثية بالالسيبراني وغيرها، وبعد املؤتمر سوف تطلق الوزارة منًح 

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  ونظام آلي للتوجيه واإلرشاد واإلنذار، والتحدي 

دية من حيث االكتشاف ومنع االنتشار والعالج والتحصين منها، أما التحدي الثالث فهو زيادة إنتاج املاء من الثاني يتعلق باألمراض املع

وقد دعم معالي  ،% من إجمالي الطاقة املنتجة في اململكة4ا زيادة إنتاج اململكة من الطاقة املتجددة بحيث تمثل %، وأخيرً 50التحلية بمقدار 

ل مدير الجامعة األستاذ الدكتور عبدهللا بافيل، وسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، وسعادة وكي

املصاحب كما شاركت شركة وادي مكة في املعرض  ،الجامعة لإلبداع وريادة األعمال الدكتور هاني غازي مشاركة الجامعة في هذا املؤتمر

ا عمادة البحث العلمي في وشاركت أيضً  ،الذي يعرض بعض مخرجات الجامعة من البحث العلمي التي نجحت في التحول إلى شركات ناشئة

ا لتوفير أكبر فرصة اللجنة العلمية لهذا املؤتمر، كما رتبت حضور وفد من الجامعة يمثل الباحثين في املواضيع التي يناقشها املؤتمر سعيً 

نة للباحثين في الحصول على منح بحثية من الوزارة من أجل إجراء البحوث بالتعاون مع الجامعات الداخلية والخارجية، وكانت عمادة ممك

الجامعية الرسمية لجميع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة تدعوهم لحضور ورشة  عناوينا إلى الا إلكترونيً البحث العلمي قد أرسلت بريًد 

املشاركة فيه، كما طلبت من املهتمين التسجيل في موقع املؤتمر من أجل ترتيب حضورهم حيث تم شرح أهدافه وآلية  ؛ملؤتمرعمل عن هذا ا

وجدير بالذكر أن وزارة  ،فيه، وذلك أن الحضور مقتصر على الدعوات التي يصدرها منظمو املؤتمر بعد مراجعة السيرة الذاتية للمتقدمين

ا إن شاء هللا الدعوة لتقديم املقترحات البحثية في مواضيع املؤتمر، والتقديم متاح لجميع أعضاء هيئة التدريس في التعليم سوف تطلق قريبً 

الجامعات الحكومية كباحثين رئيسيين، و يمكن مشاركة باحثين مشاركين من جهات أو جامعات داخلية مع مشاركة باحث واحد على األقل 

ا عن  حضروا املؤتمر أو لم يتم دعوتهم إليه، وسوف يعلن مكتب البحث والتطوير في الوزارة الحًق من جامعات أو جهات خارجية سواءً 

 ،إن شاء هللا-التفاصيل، وسترسلها عمادة البحث العلمي لجميع أعضاء هيئة التدريس عبر البريد اإللكتروني الجامعي الرسمي حال توفرها 

وبعض الجهات التي لديها مراكز بحثية مثل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية  ،ةوقد شارك في املعرض عدد من الجامعات الوطني

 وأرامكو وسابك.

 

 لتنمية تدريبي برنامج فاعلية: بعنوان والعمرة الحج ألبحاث 18 العلمي الملتقى في عمل بورقة المشاركة 3.1.56

  والعمرة الحج منظومتي في العاملين المتطوعين لدى االرشادية المهارات

 عددها بلغ حيث والعمرة، الحج لوزارة تخصيصها تم التي االستراتيجية األهداف من مجموعة 2020 الوطني التحول  برنامج حدد

  عشر خمسة بواقع أهداف خمس
ً
 بكل فريضتهم أداء من يمكنهم مما واملعتمرين للحجاج املقدمة الخدمات في األداء جودة لقياس مؤشرا

 لدى الوعي مستوى  رفع على"  ينص والذي الخامس الهدف منطلق ومن. الثقافية وتجربتهم الدينية رحلتهم إثراء إلى باإلضافة وسهولة يسر

 الحالية الدراسة هدفت للعاملين؛ املقدمة التدريبية البرامج من للمستفيدين عددي بمؤشر واملحدد"  والعمرة الحج منظومتي في العاملين

  عينة اشتملت حيث لديهم، اإلرشادية املهارات تنمية بغرض والعمرة الحج منظومتي في العاملين املتطوعين من لعينة تدريبي برنامج تقديم إلى

 

  ثالثين على الدراسة
ً
  متطوعا

ً
 لهم كان وممن عام 35-25 بين اعمارهم تراوحت الذين من(  الذكور  من 14،  اإلناث من 16)  سعوديا

 إلى باإلضافة للمتطوعين االرشادية املهارات لقياس استبيان الباحثة صممت وقد. مختلفة مؤسسات مع مختلفة تطوعية مشاركات
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 التجريبي شبه املنهج الدراسة استخدمت كما. لديهم االرشادية املهارات لتنمية مختلفة ارشادية جلسات عشر بواقع التدريبي البرنامج

 ظاهر تحسن إلى يؤدي مما العينة على املطبق للبرنامج االيجابية الفعالية الدراسة نتائج وأظهرت. املقترح البرنامج داللة عن للكشف

 أداء تحسين على تعمل التي التدريبية البرامج من املزيد بتقديم الدراسة وأوصت. قبلهم من املقدمة اإلرشادية الخدمات مستوى  في وملموس

 العام القطاع في العاملين من املقدمة الجهود مساندة في يساهم مما وغيرها والتقنية واالرشادية والدينية الصحية املمارسات في املتطوعين

 .والعمرة الحج منظومتي في الرحمن لضيوف املقدمة الخدمات ويدعم والخاص

 

 

   التدريس هيئة ألعضاء( التطوع بحوث) ومنحة العليا الدراسات لطالب( دارس) منحة تدشين 3.1.57

 هـ20/8/1439 املوافق األحد يوم معاليه مكتب في بافيل عمر بن عبدهللا الدكتور  األستاذ القرى  أم جامعة مدير معالي دشن

 الجامعة وكيل بحضور  وذلك التدريس، هيئة ألعضاء "التطوع بحوث" ومنح( ودكتوراه ماجستير) العليا الدراسات لطالب "دارس" منحة

 لشؤون العمادة ووكيل األهدل، عبدالرحمن الدكتور  العلمي البحث عمادة وعميد الحربي، ثامر الدكتور  العلمي والبحث العليا للدراسات

 تم وقد الرسيني، عبدالوهاب الدكتور  اإلسالمي التعليم مركز ومدير البحثية، للكراس ي العمادة ووكيل الباز، عبدهللا الدكتور  املعلومات

 في العلمي البحث منظومة مع تتكامل التي املستهدفة األداء ومؤشرات ،2030 رؤية لتحقيق العلمي البحث لعمادة االستراتيجية الخطة شرح

  الريادة لتحقيق اململكة
ً

. املعرفي لالقتصاد وصوال

 بداية في" دارس" برنامج بوابة إطالق وسيتم هذا،

 بحثية منحة وهي هللا؛ بإذن - القادم الفصل

 لطالب العلمي البحث عمادة تقدمها داخلية

 العلمي، البحث في املتميزين العليا الدراسات

 الدراسات طالب جذب إلى البرنامج هذا ويهدف

 املتميز، العلمي البحث لبيئة الجامعة في العليا

 وتجويدها، املخرجات تحسين أجل من ودعمهم

 البيئة وتوفير الدعم تقديم خالل من وذلك

 الشباب بين املنافسة روح لبث واملشجعة املناسبة

 وأهمية البحثي، املقترح نوعية وتعد الباحثين،

 الحكم في األساسية الركيزة التطبيقية، مخرجاته

 للحصول  املنافسة على وقدرته البحث، تميز على

 املشروع هذا وراء من العمادة وتهدف الدعم، على

 الباحثين، الطلبة دعم إلى األولى بالدرجة

 واكتشاف البحثي، مشوارهم بداية في ومساندتهم

 ركيزة يكونوا حتى مبكر وقت في املتميزين الباحثين

 اهتمت وقد .الجامعة في البحثي العمل في أساسية

 القضايا تمس التي العلمية البحوث بدعم العمادة

 اهتمامها كان هنا ومن الوطنية، االستراتيجية

 قضية ملحاكاة بحثية منح استحداث بضرورة

 البشرية التنمية قضاياى حدإ كونها التطوع

 بحوث منح برنامج استعراض تم عليه الجوهرية؛

عنى التي التطوع
ُ
 الرصينة العلمية البحوث بدعم ت

 مختلف من تناوله يمكن بحثي كمتغير التطوع في

 إجراء إلى املنح وتهدف العلمية، التخصصات

 العمل تمكين شأنها من التي العلمية البحوث

 السعودية العربية اململكة لرؤية اوفًق  التطوعي

 مؤشرات تحقيق في املساهمة إلى باإلضافة ،2030
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 التطوعية الخدمات وتجويد وتطوير التطوعي، العمل تأصيل سياق في التطوع ملشاريع االستراتيجية األهداف أهم وتأتي، الحياة جودة برنامج

 .ومرغوب جيد بمستوى  الخدمات تقديم من يمكنهم بما املتطوعين وتدريب تأهيل إلى باإلضافة

 

 

  عمادة البحث العلمي  خدمات تقييم لمناقشة عمل ورشة تنظيم 3.1.58

شعبان الساعة  28ورشة عمل يوم االثنين املوافق  تنظيم 

ا بعنوان "تقييم خدمات عمادة البحث العلمي"، الحادية عشرة صباًح 

مقترحاتهم لوضع أولويات التحسين ملناقشة الباحثين والباحثات حول 

لخدمات العمادة، وقد جاءت هذه الورشة كخطوة تنفيذية بعد إجراء 

ومناقشتها في  ،تقييم إلكتروني لخدمات العمادة وجمع البيانات املقترحة

الورشة إلدراج ما يتصل بخدمات العمادة في الخطة التحسينية لجودة 

ة عميد عمادة البحث العلمي األداء العام القادم .حضر الورشة سعاد

ورؤساء  ،ووكالء ووكيالت العمادة ،الدكتور عبدالرحمن األهدل

على وحدات خدمات عمادة البحث   ينواملشرف ،ووكيالت املراكز البحثية

ووحدة  ،العلمي الدكتور هشام عرابي املشرف على وحدة االستالل

ووحدة املحركات البحثية الدكتور  ،تقديم االستشارات الفنية لكتابة املقترحات البحثية الدكتور سيد رضوان املشرف على وحدة اإلحصاء

محمد حسانين املشرف على وحدة التدقيق اللغوي لألبحاث باللغة اإلنجليزية، والدكتور عبدالناصر أمين املشرف على وحدة تدقيق األبحاث 

وقد تمت مناقشة ضرورة تقديم االستشارات البحثية في املجاالت املعرفية املختلفة، والعمل على تحفيز الباحثين للنشر  ،هذا ،للغة العربيةبا

 في مجالت علمية مرموقة مع الحرص على تقديم الدعم املالي لهم بما يتوافق مع اللوائح واألنظمة، كما تمت مناقشة ضرورة التسويق لخدمات

عمادة، وتعريف الباحثين بها بمختلف الوسائل كالزيارات للكليات، واملشاركة في امللتقيات التعريفية ونشرها عن طريق وسائل التواصل ال

 االجتماعي، مع التركيز على إمكانية االستفادة منها لطالب الدراسات العليا. 

 
 

 ( المستقبل بوابة) شعار يحمل الذي هـ1439 لعام المستجدين ملتقى في شاركةمال 3.1.59

 الّركن خالل من(  املستقبل بوابة: )  شعار العام هذا يحمل الذي ه1439 املستجدين ملتقى في عمادة البحث العلمي  شاركت 

الثاء االثنين أّيام  ثالثة مدار على بالعابدّية سعود امللك بقاعة ،  بها الخاّص  الّتعريفّي 
ّ
 قبل من ،  ه1439/  12/  25 -23 املوافق واألربعاء والث
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ب شطر
ّ

ال
ّ
البات وشطر ، الّصباحّية الفترة في الط

ّ
 هو ؛ العلميّ  البحث عمادة بمشاركة خاّص  شعار إطالق تّم  وقد هذا.  املسائّية الفترة في الط

م..  اليوم باحث) :  سابقة وأقيمت ،(  املستقبل عال   مشكورة العمادة وقامت.  شكر شهادات مع وهدايا جوائز لها ورصدت ، خاّصة علمّية م 

ق كثيرة أسئلة على أجاب بها خاّص  تعريفّي  عرض بإعداد
ّ
 التي البحثّية الخدمات وطبيعة البحثّية ومراكزها ووكاالتها ونشأتها بالعمادة تتعل

 عطاء بمبادرة الّتعريف وكذا ، سفراء الّداخلي البحثّية باملنحة كالّتعريف الخصوص وجه على البكالوريوس طالب وتخّص  عموًما تقّدمها

ّوع والخاّصة
ّ
البات لحض ؛ الّتطّوع وبحوث البحثيّ  بالّتط

ّ
غوّي  باملرشد والّتعريف ، بها االلتحاق على الط

ّ
 اللغة بحوث مركز مبادرات إحدى الل

 إحدى وهو العلميّ  البحث منارة وحساب ،  واللغوّية واإلمالئّية والّنحوّية األسلوبّية األخطاء لتجنب الباحثين بتوجيه يعنى الذي وآدابها العربّية

 ومصادره العلميّ  البحث مجال في جديد بكّل  الجنسين من الباحثين تزويد  إلى تهدف التي بالعمادة الخاّصة االجتماعيّ  الّتواصل منّصات

 وهي العلمي البحث بواحة الّتعريف وكذا ، والخارجّية الّداخلّية البحثّية واملنح فيه واالبتكار وبرمجّياته وبرامجه ودوراته ومؤتمراته ونشره

ي.  بها البحثّية بالعملّية يتعلق ما كّل  و تقاريرها وعرض ومناشطها العمادة بأخبار الباحثين لتزويد بالعمادة خاّصة إليكترونّية نشرة  هذا وف 

كر بجزيل تتقّدم أن للعمادة يطيب الّسياق
ّ
 سعادة  العلميّ  البحث عمادة عميد بقيادة كان الذي ه1439 املستجدين  ملتقى عمل لفريق الش

 وكيلة بحيري  هنادي الّدكتورة سعادة و ، العمادة وكيل تميم آل عبدهللا الدكتور  سعادة من كّل  وعضوّية ، األهدل عبدالرحمن الدكتور 

 و ، وآدابها العربّية اللغة بحوث مركز مدير وكيلة فدا هيفاء الّدكتورة وسعادة ، األكاديميّ  واالعتماد والجودة للّتطوير العلميّ  البحث عمادة

فين
ّ
د عالء األستاذ املوظ

ّ
 أمجاد واألستاذة ، املنيع لينا ،واألستاذة درديري  غيداء واألستاذة ، حبيب عثمان واألستاذ فتيني هشام واألستاذ مجل

ة في للجميع والّسداد الّتوفيق نسأل وهللا  . الّسلميّ  عزة واألستاذة ، الّدين محي
ّ
 .  واآلخرة األولى في والحمدهلل ، القادمة والفعالّيات البرامج كاف
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  العلمي البحث ألخالقيات المنظمة القواعد عن اإلعالن 3.1.60

مــة)القواعــد  عمــادة البحــث العلمي  أطلقــت 
ّ
ات املنظ  ، م2017_ 2016 عــام منــذ عليهــا لعمــلب بــدأ التي(، العلميّ  البحــث ألخالقيــّ

ف أحمد بن فيصــــــل الّدكتور  آنذاك العلميّ  البحث عميد ســــــعادة من بتوجيه
ّ

 عبدالرحمن الّدكتور  ســــــعادة العميد فترة في إقرارها تّم  و ، عال

جنــة أّن  إلى اإلشـــــــــــــارةوتجــدر   .2018 األهــدل غــالــب بن
ّ
فــة الل

ّ
وائح من العــديــد إلى رجعــت قــد القواعــد هــذه بوضــــــــــــع املكل

ّ
ة الل  لكبرى  الجــامعيــّ

ّية الجامعات
ّ
ئحة على كبير بشــــــــكل واعتمدت. متنوعه إفادات منها وأفادت والعاملّية، واإلقليمّية املحل

ّ
 جامعة في العلميّ  للبحث األخالقّية الال

جنة أعضــــــاء من إيماًنا وذلك -ثراه هللا طّيب- ســــــعود امللك
ّ
ة تحت تعمالن -القرى  وأمّ  ســــــعود امللك – الجامعتين بأّن  الل

ّ
 واحدة، أخالقّية مظل

عّد  ســـــــــــعود امللك جامعة فإّن  أخرى  ناحية ومن
ُ
بق فضـــــــــــل حيازتها مع اململكة جامعات أعرق  ت أن هذا في الســـــــــــّ

ّ
 القواعد خضـــــــــــعتوقد   .الشـــــــــــ

 املتعــارف األطر مع لتتوافق ؛ الّتصــــــــــــويبــات و الّتعــديالت من العــديــد إجراء بعــد العلميّ  املجلس من اإلقرار و ، الخــارجيّ  و الــّداخليّ  للّتحكيم

زاهة في عليها
ّ
ســـــات في البحثّية الن جنة أضـــــافتو   .البحثّية الكيانات و األكاديمّية املؤســـــّ

ّ
ا مهّمٍة  ماّدةٍ  ســـــعود امللك جامعة الئحة على الل  في جدًّ

بة والجزاءات املســــــــــــاءالت ماّدة: وهي ؛ الّتنفيذ نطاق
ّ
مة القواعد مخالفة على املترت  

ّ
 القواعد هذه انتظمتو  .العلميّ  البحث ألخالقّيات املنظ

مة  
ّ
لة ذكرت شــــــّتى عناوين يجمعها ماّدة عشــــــرة خمس في العلميّ  البحث ألخالقّيات املنظ  مجموعة املوادّ  هذه من ماّدة كّل  تحت وجاء ، مفصــــــّ

تي البنود أو القواعد من
ّ
ئحة هذه ذّيلت ثّم  ، قاعدة أو ماّدة كّل  تناســـــــــــــب ال

ّ
 العربّية املراجع بأهّم  قائمة وأخيًرا ، اســــــــــــترشـــــــــــــادّية بنماذج الال

تي واألجنبّية
ّ
جنة عادت ال

ّ
كر الجدير و . إليها الل

ّ
 بالقواعد العمل تفعيل على تعمل العلميّ  والبحث العليا للّدراســــــــــــات الجامعة وكالة أن بالذ

صــة اللجان إنشــاء طريق عن زاهة العليا باللجنة ترتبط التي ، املجاالت مختلف في املتخصــّ
ّ
 وغيره العمل هذا يكون  أن نســألوهللا  . البحثّية للن

ه الكريم، لوجهه خالًصا يكون  وأن ، القيامة يوم موازيننا في
ّ
 .الّنصير ونعم املولى نعم إن

 

  االعلي الدراسات لطالب( دارس) لمنحة التقديم بوابة فتح 3.1.61

 الدراسات طالب تستهدف التي الداخلية البحثية املنح برامج أحد وهي( دارس)  البحثية املنحة العلمي البحث عمادة أطلقت

 اإلحد يوم عليه التقديم يبدأ حيث اإلعالن، في املذكورة للشروط استيفائهم بعد الجنسين من العلمي البحث في املتميزين العليا

 على التسجيل ويستمر هـ 05/05/1440 األحد يوم نهاية إلى البحثية املنح إدارة نظام-اإللكترونية الخدمات بوابة ،عبر هـ 29/12/1439

 . أسابيع ستة مدار
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  الّشطرين في العليا الدّراسات بطاّلب التعريفي اللقاء في المشاركة 3.1.62

ب الـــّدراســــــــــــــات العليـــا في 1439ذو الحجـــة  30يوم االثنين املوافق   البحـــث العلمي  عمـــادة شــــــــــــــاركـــت 
ّ

ه  في اللقـــاء التعريفي بطال

ا حيث قدم سعادة عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن األهدل في شطر الطالب  طرين ، الذي تقيمه عمادة الّدراسات العليا سنويًّ
ّ
الش

وير د. هنـادي بحيري و ســــــــــــعـادة وكيلـة عمـادة البحـث العلمي للتطوع البحثي و بحوث و ســــــــــــعـادة وكيلـة عمـادة البحـث العلمي للجودة و التط

ب الّدارسات العليا ، التي ا
ّ

 عن هيكلة العمادة ورؤيتها ورسالتها والخدمات التي تقّدمها لطال
ً

شتملت التطوع في شطر الطالبات عرًضا مفّصال

عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، ومنح داخلّية التي تقدمها عمادة البحث العلمي وهي  على نوعين من املنح ؛ منح خارجّية مثل دعم مدينة امللك

الب شــــــــــــروط التســــــــــــجيل ، وأهمها
ّ
ر في الط

ّ
ا عن طريق البوابة ، على أن يتوف  تشــــــــــــمل جانبين: منحة )دارس( التي يتم الّتقديم عليها إلكترونيًّ

ب في جميع املراحل للمشــاركة في تســجيل موضــوع الّرســالة ، وتعيين مشــرف عليها . و املنحة ا
ّ

ال
ّ
ألخرى منحة ) ســفراء( و التي تقّدم الّدعم للط

ا . ثّم تّم عرض خدمات الّتطّوع البحثّي و بحوث الّتطّوع التي ستطلق ب ا و دوليًّ ا و إقليميًّ يًّ
ّ
وابتها اإللكترونّية املؤتمرات العلمّية املتخّصصة محل

طرين عن خدمات العمادة و معلومات عن املنح الّداخلّية التي ه1440_1439في الفصل الحالي  األّول 
ّ
.    صاحب العرض ركٌن تعريفيٌّ في الش

ب و االستفادة من الوحدات البحثّية و الّدورات الّتدريبّية
ّ

ال
ّ
 .تقّدمها للط
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واجملموعات  للمراكز العامدة. واكةل 4

 البحثية
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 واملجموعات البحثية للمراكز  العمادة. وكالة 4

 نبذة عن نشأة وكالة العمادة للمراكز والمجموعات البحثية 4.1

ه املتضمن نقل املراكز البحثية من 12/3/1436أنشئت وكالة العمادة للمراكز البحثية بعد قرار معالي مدير الجامعة بتاريخ 

الوكالة بإدارة شؤون املراكز البحثية )تسعة مراكز بحثية( عن طريق  معهد البحوث وإحياء التراث اإلسالمي إلى عمادة البحث العلمي. تهتم

األبحاث التي تلبي االستراتيجية الوطنية البحثية، املجلس التنسيقي بين املراكز وذلك ملراجعة خططها االستراتيجية وتحديد األولويات 

 واستراتيجية الجامعة.

 

 وسائل التواصل 4.2

 Ddsrvrg@uqu.edu.sa 

 هـ1437 موكالة العمادة للمراكز والمجموعات البحثية للعا إنجازاتانفوجرافيك  4.3

  

  

mailto:Ddsrvrg@uqu.edu.sa
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 هـ1438انفوجرافيك إنجازات وكالة العمادة للمراكز والمجموعات البحثية للعام  4.4
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 هـ1439انفوجرافيك إنجازات وكالة العمادة للمراكز والمجموعات البحثية للعام  4.5
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 البحثية . المراكز 5
 

 مركز بحوث الدراسات اإلسالمية 5.1 
 

 الرؤية 5.1.1

 الجامعة وخارجها.أن يكون املركز مرجعا بحثيا معتمدا في الدراسات اإلسالمية وركيزة أساسية في صناعة القرار الشرعي داخل  

 

 لرسالةا 5.1.2

مؤسسة بحثية جامعية تحفز وتدعم إنتاج البحوث اإلسالمية الرصينة، التي تخدم أهداف الجامعة والكليات التي يمثلها املركز،  

 وتستجيب لالحتياجات الوطنية واالجتماعية.
 

 ألهدافا 5.1.3
 

 تبني ودعم البحوث اإلسالمية املحكمة الرصينة.-1

 تنمية وتفعيل املهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس والطالب.-2

 التواصل الفعال مع الباحثين واألقسام األكاديمية والهيئات العلمية.-3
 

 ألولويات البحثيةا 5.1.4

 الدراسات املتعلقة بتدبر القرآن الكريم .1

 الدراسات املتعلقة بالغلو والتكفير واألمن الفكري واألسري. .2

 القضايا الفقهية االقتصادية املعاصرة. .3

 نوازل الحج والعمرة.  .4

 القضايا الفقهية الطبية املعاصرة. .5

 والعاملي املحلي الصعيدين على الصحية واملشاكل الصحية العلوم في والتشخصية والتحليلية االستشارية الخدمات تقديم .6

 

 ألنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثيا 5.1.5

 املكان الزمان النشاط نوع م

 عدد

املستفيدي

 ن

 الخبر املالحظات )رابط

 املوقع( على

1 

 ملركز البحثية األولويات تحديد :ورشة

 مع بالتعاون  اإلسالمية الدراسات بحوث

 للتطوير الشريعة كلية وكالة

 األحد

 هـ 28/4/1437
  20 الطالبات شطر

2 

 ملركز البحثية األولويات تحديد :ورشة

 مع بالتعاون  اإلسالمية الدراسات بحوث

 الدعوة كلية

 الثالثاء

 هـ 5/2/1437

 قاعة الطالبات شطر

 الزاهر الجفالي
20  

3 
 في العلمي البحث مقومات :محاضرة

 الشرعية الدراسات

 اإلثنين

 هـ 14/6/1438

 السبيل عمر قاعة

 الشريعة بكلية

 -الجفالي العابدية

 الزاهر

8 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

 العلمي البحث في املعلومات أوعية :دورة 4
 اإلثنين

 هـ 13/7/1438

 االجتماعات قاعة

 والتقنية العلوم بوحدة

 البحث عمادة بمبنى

 قاعة -العابدية العلمي

3 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
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 وسائل التواصل 5.1.6

 dsrisrc@uqu.edu.saبريد وكيلة املركز:  - rcis@uqu.edu.saبريد مدير املركز:  

 البحث عمادة التدريب

 الطالبات شطر العلمي

5 
 االقتصاد في البحث مناهج :ندوة

 اإلسالمي

 اإلثنين

 هـ 20/7/1438

 عمر الشيخ قاعة

 الشريعة بكلية السبيل

 -اإلسالمية والدراسات

 3 الجفالي -بالعابدية

 الطالبات شطر

50 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

6 
 الحديث في جديدة بحثية آفاق :دورة

 وعلومه

 اإلثنين

 هـ 27/7/1438

 االجتماعات قاعة

 والتقنية العلوم بوحدة

 البحث عمادة بمبنى

 قاعة -العابدية العلمي

 البحث عمادة التدريب

 الطالبات شطر العلمي

16 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

7 
 الدراسات في اإللكترونية املصادر :دورة

 الشرعية

 اإلثنين

 هـ 5/8/1438

 االجتماعات قاعة

 والتقنية العلوم بوحدة

 البحث عمادة بمبنى

 قاعة -العابدية العلمي

 البحث عمادة التدريب

 الطالبات شطر العلمي

3 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

 الفقهية القواعد في البحث آفاق :ورشة 8
 اإلثنين

 هـ 12/8/1438

 االجتماعات قاعة

 والتقنية العلوم بوحدة

 البحث عمادة بمبنى

 قاعة -العابدية العلمي

 البحث عمادة التدريب

 الطالبات شطر العلمي

 

Https://goo.gl/forms

oxtbfmlcLlQ98id93/ 

 

 لظروف تعقد لم

 عام االختبارات تقديم

 هـ1438

9 
 االستراتيجية الخطة األول وضع اللقاء

 للمركز

 الخميس

 هـ 5/8/1437

 الدراسات بحوث مركز

 العابدية اإلسالمية
20  

10 
 االستراتيجية الخطة وضع الثاني اللقاء

 للمركز

 األحد

 هـ 17/8/1437
   

11 
 املشاركة في معرض )النوازل الفقهية(

 

 الثالثاء

 هـ 3/7/1439
 قاعة الجوهرة

أكثر من 

 زائرة 1600

https://uqu.edu.sa/A

pp/News/25429 

 

12 
التزكية االيمانية للباحثة في (ندوة 

 )العلوم الشرعية

 األحد

 هـ 22/7/1439

( 2قاعة الجفالي )

 بشطر الطالبات
 

https://uqu.edu.sa/A

pp/News/26713 

 

13 

املساهمة في التوعية ضد مرض الجرب 

من خالل تصميم مطوية توعوية عن 

النبوي في التعامل مع األمراض الهدي 

 الوبائية

 الثالثاء

 هـ 7/8/1439
  

https://uqu.edu.sa/A

pp/News/28451 

 

https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://goo.gl/forms/oxtbfmlcLlQ98id93
https://uqu.edu.sa/App/News/25429
https://uqu.edu.sa/App/News/25429
https://uqu.edu.sa/App/News/26713
https://uqu.edu.sa/App/News/26713
https://uqu.edu.sa/App/News/28451
https://uqu.edu.sa/App/News/28451
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 الفقهية النوازل  معرض تقرير

 بادرت حيث له، املصاحبة والفعاليات الفقهية النوازل  معرض الشريعة قسم مع وبالتعاون  اإلسالمية الدراسات بحوث مركز أقام

 دراسة ملراحل يعرض فقهي علمي ملعرض والكلية القسم تبني فكرة اقتراح إلى الفقه تخصص في الدكتوراه مرحلة طالبات من مباركة ثلة

 الهيئة أو املجتهد الفقيه قبل من فيها النظر ومراحل الفقهية للنوازل  الشرعية األحكام لتقريب ومبتكرة مبسطة بطريقة الفقهية النوازل 

 .  ذلك تبين  انفوجرافيك تصاميم النظرفي محل النازلة في أقوالهم خالصة وجمع فيها، الناظرة الشرعية العلمية

 الجديدة بالفكرة رحبت والتي تلمساني، أفنان: الدكتورة األستاذة سعادة الشريعة قسم في  العليا الدراسات أستاذ على الفكرة وطرحت

 .عليها الطالبات وشجعت مسبوقة، والغير

  قبوس، إيمان الدكتورة سعادة ووكيلته الجريس ي، خالد الدكتور  الشيخ فضيلة الشريعة قسم رئيس فضيلة على الفكرة وعرضت

 .عليها الطالبات وشجعا بالفكرة فرحبا

 البحث عمادة على املعرض فكرة عرضت فقد العلمي، بالبحث تعتني علمية جهة من بحثيا دعما تحتاج كانت الفكرة ألن ونظرا

 املراكز خالل من املناسبة البحثية باالستشارات ودعمها الرائدة الفكرة تنفيذ في للمساندة اإلسالمية، الدراسات بحوث بمركز ممثلة العلمي

 .له املصاحبة والفعاليات للمعرض والفني العلمي الدعم وتقديم الشرعية، للتخصصات املغايرة التخصصات في البحثية

 تلخيص في قدمنها الالتي الطالبات تصاميم تحكيم في العلمي البحث لعمادة التابعة البحثية املراكز مع بالتعاون  املركز قام حيث 

 سعادة من كبير ودعم األهدل الرحمن عبد الدكتور  سعادة العلمي البحث عميد موافقة بعد املعرض في عرضت التي الفقهية النوازل  بعض

 ظهر حتى له، املصاحبة والفعاليات باملعرض املتعلقة اإلجراءات كل تسهيل خالل من وذلك الحربي ثامر. د العليا للدراسات الجامعة وكيل

 .املشرفة بالصورة

 وبالتعاون   الصواط محمد الدكتور  األستاذ  الشيخ فضيلة السابق رئيسه خالل من اإلسالمية الدراسات بحوث مركز تولى وقد

  والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة ووكالة حريري، سمية الدكتورة سعادة وكيلته خالل من الطبية العلوم بحوث مركز مع

 سمية الدكتورة سعادة خالل من التطوع وأبحاث البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة ووكالة بحيري، هنادي الدكتور  سعادة خالل من

 وأراق األبحاث تحكيم وكذا املعرض، في للمشاركات قدمت التي التدريبية الدورات بعض خالل من للفعالية الالزم الدعم بتقديم شرف،

 .املعرض صاحبت الذي( ومهارات مراحل الفقهية النوازل  لدورة) التدريبية والحقيبة واالنفوجرافيك العمل

 أسمائهن التالية الطالبات املعرض تنفيذ في شارك وقد 

 

 األركان اسماء الطالبات اسماء م

 الحليب بنوك الجمران طالل آمنة 1

 الجنين جنس اختيار حكم الزير خالد أميمة 2

 دراستها ومراحل الفقهية بالنوازل  التعريف صبان حسين بسمة 3

 املشوه الجنين إسقاط حكم قاض ي عبدالحفيظ بنان 4

 الثمالي خلف جميلة 5
 عمليات حكم في وأثره النفس ي الضرر 

 التحسينية التجميل

 عينوسة عبدالرحمن خلود 6
 في امليكروبليدنيج لتقنية الشرعي الحكم

 الحاجبين

 الفقهي وحكمه البتكوين السقاف علوي  رقوان 7

 الفقهية النوازل  دراسة في املنهجية األخطاء هللا حبيب عبيدهللا زينب 8

 الجاف التنظيف حكم السلمي محمد سمية 9
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 الحمل موانع وسائل استخدام حكم بالطو عبداللطيف سهمية 10

 الحارثي عالي مستورة 11
 واملياه الصحي الصرف مياه استعمال حكم

 النباتات سقي في املعالجة

 القرني عبدهللا نادية 12
 أشواط انقطاع حكم على التفويج أثر

 الطواف

 لألنف التجميلية الجراحة حكم العتيبي شاهر نجاح 13

 املحاماة في املرأة عمل الزهراني عطية نرجس 14

 اإلثبات في وأثرها الجنائية الجرائم ماديات العتيبي خالد نسرين 15

 النوازل  بفقه الحافل الروض الدملاني علي أبرار 16

 الشعر زراعة حكم أمير نبيل أروى 17

 جابر عبدهللا ثناء 18
 من التحسينية األسنان تجميل عمليات

 شرعي منظور 

 أمير نبيل رفيف 19
 الجرائم في الوراثية بالبصمة العمل حكم

 الجنائية

 املسعى توسعة نازلة الخزيم محمد شذا 20

 الطهارة على وأثره الكلوي  الغسيل السفياني مضيف عبير 21

 املعرض أهداف

 .البشرية الحاجات لجميع واستيعابها اإلسالمية الشريعة شمولية يوضح مبسط، قالب في الفقهية النوازل  قديمت -1

 .ثوابتها مع يتعارض ال بما ومخترعاتها البشرية تطورات واستيعابها وأهله بالعلم  الشريعة احتفاء بيان -2

 .املعاصرة والقضايا النوازل  في االجتهاد في الشرعية العلمية والهيئات املعاصرين العلماء جهود بيان -3

 . العلم ألهل والرجوع الجديدة الوقائع في الشرعي الحكم استجالء لضرورة املسلم  املجتمع تنبيه -4

 أرحب، أفق الى الدراسية القاعة من العلم بهذا والخروج دينه، بأمور   وتوعيته املجتمع خدمة في املعرض هذا خالل من املساهمة -5

 .أكبر وشريحة

 . العلمية وامللصقات االنفوجرافيك تصاميم في الشرعية العلمية األبحاث نتائج عرض على الطالبات تدريب -6

 كيفية في املقدمة البحوث واستثمار الشرعية، التخصصات في التدريب لخدمة العلمي البحث توظيف على الطالبات تدريب -7

)  الدكتوراه مرحلة طالبات قدمها والتي للمعرض املصاحبة الدورة خالل من التدريبية، الحقائب قالب في وتقديمه النازلة دراسة

 ( ومهارات مراحل الفقهية النوازل 
 

 له املصاحبة والفعاليات الفقهية النوازل  معرض في العمل مراحل

 الكتب جميع من اإلمكان قدر املوضوعات تكون  أن مراعاة تم وقد املعرض، في املشاركات رغبة حسب املوضوعات تحديد مت -1

 .الفقهية

 درسنها، التي الفقهية النوازل  بعض في املختصة العلمية الجهات بعض مع بعضهن وتواصل مكتملة، علمية بحوث الطالبات قدم -2

 .الدراسة محل النوازل  بعض تصور  الستيعاب فيها، أبحاث قدمن الالتي املوضوعات في العلماء وكبار الشرعية الهيئات وبعض

 عليها، الشرعي الحكم تنزيل الفقهي، تكييفها النازلة، تصور :  رئيسية محاور  أربعة في اختصارها تم الطالبات أبحاث اكتمال بعد -3

 .املعرض في االنفواجرافيك محاور  لتكون  وذلك الترجيح،
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 عمادة وكيل سعادة قدمها العلمية، لألبحاث علمي ملصق إعداد كيفية في للطالبات متخصصة دورة العلمي البحث عمادة قدمت -4

 .بارويس فيصل. د العلمي البحث

 :التالي خالل من االنفوجرافيك تحكيم تم -5
 

 الدكتورة األستاذة سعادة اإلسالمية الدراسات بحوث مركز ووكيلة معاصرة فقهية قضايا مادة أستاذة تولته مبدئي تحكيم 

 .تلمساني محمد بنت أفنان

 الدكتور  األستاذ الشيخ فضيلة اإلسالمية الدراسات بحوث مركز مدير تواله الشرعية العلوم في متخصص من الحق تحكيم 

 .الصواط محمد

 بحوث مركز وكيلة خالل من الطب بحوث مركز فيه تعاون  والنفسية الطبية الفقهية النوازل  لبعض ونفس ي طبي تحكيم 

 ووكيلة األسمري، وردة الدكتورة سعادة الطب بكلية التشريح قسم ورئيسة حريري، سمية الدكتورة سعادة الطبية العلوم

 .شرف سمية الدكتورة سعادة التطوع وأبحاث البحثي للتطوع العلمي البحث عمادة
 

 أفنان الدكتورة األستاذة سعادة املادة أستاذة إشراف تحت الفقهية النوازل  دراسة مراحل عن تدريبية حقيبة الطالبات صمم -6

 الفنية الناحية من الحقيبة وراجعت العلمية، ومادتها الحقيبة تصميم في عليها اطلعن التي األبحاث نتائج فيها وظفن تلمساني،

 .املعتمدة املدربة شرف سمية الدكتورة سعادة

 .هـ1439 عام من رجب شهر من 3/4 من الفترة في وذلك له، املصاحبة والفعاليات الفقهية النوازل  معرض عن اإلعالن تم -7

 من الثاني االثنين يوم عقدت( ومهارات مراحل الفقهية النوازل )  بعنوان تدريبية دورة في  للمعرض املصاحبة الفعاليات تمثلت -8

 التخصصات في العليا الدراسات وطالبات التدريس هيئة لعضوات مخصصة الدورة كانت وقد. هـ1439 عام من رجب شهر

 . الدورة عن املتدربات آراء استطالع وتم الشرعية،

 الدراسات عميدة سعادة وبحضور  الخولي عمر بنت سارة الدكتورة سعادة الطالبات لشؤون القرى  أم جامعة وكيلة تفضلت -9

 . هـ1439 عام رجب شهر من الثالث الثالثاء يوم وذلك املعرض بافتتاح العامودي سعيد بنت هالة الدكتورة  الجامعية

 املعرض، في املشاركات الطالبات فيها شارك جلسات، أربع تخللها يومين مدى على كانت والتي الفقهية النوازل  ندوة املعرض رافق -10

 عروض على للتعليق بالجامعة؛ التدريس هيئة عضوات من والنفسية والطبية الشرعية العلوم في متخصصات استضافة وتم

 .أبحاثهن ونتائج الطالبات

 والتقارير العلمية وامللصقات التصاميم جميع ويحوي  املعرض، افتتاح حفل في وتدشينه الفقهية، النوازل  موقع إنشاء تم -11

 الهيئات أهم مواقع وكذا الفقهية، النوازل  في ألفت التي والبحوث الكتب وأهم الفقهية، النوازل  بعض في قدمت التي والعروض

 .الفقهية النوازل  في بالفتوى  املهتمة الشرعية

  https://sites.google.com/view/nawazl:   املوقع رابط

 املعرض فكرة في رأيهن عن منهن الكثيرات اراء استطالع تم وقد زائرة، 1600 من أكثر وخارجها الجامعة داخل من املعرض زار -12

 . منه اكتسبنها التي االستفادة وحجم

 .وطالباتها وعضواتها قيادتها بعض وحضر السعودية، الجامعات لبعض وفعالياته املعرض أصداء وصلت -13

 كبار وبعض الجامعة، في العلمي البحث وعمادة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية قيادات بعض الطالب شطر من املعرض زار -14

 هيئة أعضاء وبعض العقال، علي بن محمد الدكتور  األستاذ فضيلة سابقا اإلسالمية الجامعة مدير كمعالي العلمية الشخصيات

 .بالجامعة العليا الدراسات وطالب التدريس

 .سبق كصحيفة اإللكترونية السعودية الصحف بعض وكذا املعرض، أخبار السعودية األنباء وكالة نشرت -15

 .فيه واملشاركات املعرض زائرات من كبيرا تفاعال شهد   الفقهية_النوازل _معرض# عنوان تحت تويتر في وسم انشاء تم  -16

 .عليه املشرفات و املعرض في املشاركات الطالبات جميع األهدل الرحمن عبد الدكتور  العلمي البحث عميد سعادة كرم -17

 في املشاركات جميع قبوس إيمان الدكتورة سعادة ووكيلته الجريس ي خالد الدكتور  الشيخ الشريعة قسم رئيس فضيلة كرم  -18

 .املعرض على واملشرفات له، املصاحبة والفعاليات املعرض

 .القرى  أم لجامعة الرسمي املوقع في العلمي البحث عمادة صفحة خالل من املعرض أخبار جميع العلمي البحث عمادة غطت -19

 من املعرض، في الطالبات أعمال بجميع الرسمي اإلسالمية الدراسات بحوث مركز وحساب الرسمي الشريعة قسم حساب غرد  -20

 وسم خالل من عنه قيلت التي اإلشادات وأبرز  وأخباره  املعرض وصور  الفقهية، للنوازل  االنفواجرافيك تصاميم

 الفقهية_النوازل _معرض#
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 المعرضأركان 

 كتب في املعروف الفقهي الترتيب حسب املعرض أركان تقسيم تم وقد املختلفة، الفقه أبواب في أركان عدة على املعرض احتوى  

 :كالتالي املعرض أركان وكانت به، املختصة الفقهية النوازل  بعض على قسم كل واحتوى  الفقهاء،

 

 ركن ويحوي: العام القسم

 .هللا حبيب زينب -صبان بسمة: إعداد. الفقهية النوازل  دراسة في املنهجية واألخطاء دراستها، ومراحل الفقهية بالنوازل  لتعريفا -1

 .الدملاني أبرار: إعداد. النوازل  بفقه الحافل لروضا -2

 

 قسم العبادات: ويحوي األركان التالية

 .السلمي سمية: إعداد. الجاف التنظيف حكم .1

 .السفياني عبير: إعداد. الطهارة على وأثره الكلوي  الغسيل .2

 .الحارثي  مستورة: إعداد. النباتات سقي في املعالجة واملياه الصحي الصرف مياه استعمال حكم .3

 .القرني نادية: إعداد. الطواف أشواط انقطاع حكم على التفويج أثر  .4

 .الخزيم شذا: إعداد. املسعى توسعة نازلة .5
 

 ويحوي ركنقسم المعامالت: 

 .السقاف رقوان: إعداد. الفقهي وحكمه البتكوين .1

 

 قسم األحوال الشخصية: ويحوي األركان التالية

 .الجمران أمنة: إعداد. الحليب بنوك .1

 .بالطو سهيمة: إعداد. الحمل موانع وسائل استخدام حكم .2

 .الزير أميمة: إعداد. الجنين جنس اختيار حكم .3

 .قاض ي بنان: إعداد. املشوه الجنين إسقاط حكم .4
 

 قسم التجميل: ويحوي األركان التالية

 .األمير أروى: إعداد. الشعر زراعة حكم .1

 .عينوسة خلود: إعداد. الحاجبين في امليكروبليدنيج لتقنية الشرعي الحكم .2

 .العتيبي نجاح: إعداد. لألنف التجميلية الجراحة حكم  .3

 .جابر ثناء: إعداد. شرعي منظور  من التحسينية األسنان تجميل عمليات .4

 .الثمالي جميلة: إعداد. التحسينية التجميل عمليات حكم في وأثره النفس ي الضرر  .5
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 قسم الجنايات: ويحوي األركان التالية

 .الزهراني نرجس: إعداد. املحاماة في املرأة عمل  .1

 .األمير رفيف: إعداد. الجنائية الجرائم في الوراثية بالبصمة العمل حكم .2

 .العتيبي نسرين: إعداد. اإلثبات في وأثرها الجنائية الجرائم ماديات .3

 

 

 فعاليات مصاحبة لمعرض النوازل الفقهية
 

 أوال: دورة النوازل الفقهية مراحل ومهارات

 الفقه تخصص في الدكتوراه مرحلة طالبات بعض قدمها تدريبية دورة الفقهية النوازل  ملعرض املصاحبة الفعاليات ضمن من كان 

 (.ومهارات مراحل الفقهية النوازل ) بعنوان تلمساني محمد بنت أفنان الدكتورة األستاذة سعادة الشريعة بقسم الفقه أستاذ إشراف تحت

 بعمادة اإلسالمية الدراسات بحوث مركز إشراف تحت بأسبوع الدورة انعقاد قبيل فيها التسجيل ورابط الدورة عن أعلن وقد

 تضمنت وقد .فقط الشرعية التخصصات في العليا الدراسات وطالبات التدريس هيئة لعضوات متاح فيها التسجيل وكان العلمي، البحث

 :كالتالي محاور  أربعة الدورة

 .النوازل  فقه وتأصيل تعريف -1

 .املجتهد في الرئيسية واملقومات االجتهاد، ماهية تعريف -2

 .الفقهية النازلة ملراحل النظرية الدراسة -3

 .الفقهية النازلة ملراحل التطبيقية الدراسة -4

 .الدورة نهاية بعد املتدربات على الدورة لتقييم استبانات وزعت وقد هذا -5
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 الفقهية النوازل ندوة: ثانيا

 الجامعة وكيلة  جلساتها افتتحت والتي ،( الفقهية النوازل  ندوة)  الفقهية النوازل  ملعرض املصاحبة الفعاليات ضمن من كان كما 

 سعيد هالة الدكتورة سعادة للطالبات الجامعية الدراسات عميدة وبحضور  الخولي، عمر سارة الدكتورة سعادة الطالبات لشؤون

 تخلل وقد الجامعة، وطالبات ريسالتد هيئة عضوات من كبيرة مجموعة وبحضور  الطالبات، شطر في الجامعة لقيادات باإلضافة العمودي،

 :كالتالي املصاحبة والندوة املعرض افتتاح جدول  وكان يومين، مدى على جلسات أربع االفتتاح لحفل باإلضافة الندوة

 الفقهية النوازل ندوة وجلسات الفقهية النوازل معرض افتتاح جدول
 

 هـ3/7/1439 الثالثاء

 9,50- 9,00: االفتتاح

 الوقت الفقرة

 في الدكتوراه مرحلة طالبة القرني هللا عبد بنت ناديا: األستاذة الباحثة: االفتتاح لحفل التقديم

الفقه تخصص
9-9,5 

 9,10-9,5 الكريم القرآن

 بن عمر بنت سارة: الدكتورة الطالبات لشؤون القرى  أم جامعة وكيلة سعادة املعرض راعية كلمة

 الخولي فتحي
9,10 – 9,15 

 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية كلمة

 مسلم بنت نورة: الدكتورة األستاذة سعادة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية وكيلة تلقيها

 املحمادي

9,15 -9,20 

 األستاذة سعادة اإلسالمية الدراسات بحوث مركز مدير وكيلة تلقيها العلمي البحث عمادة كلمة

 تلمساني محمد بنت أفنان: الدكتورة

 املعرض على العامة املشرفة

9,20 -9,25 

 هللا حبيب هللا عبيد بنت زينب: األستاذة عنهن تلقيها املعرض فعاليات في املشاركات الباحثات كلمة

 العزيز عبد امللك بجامعة املحاضرة
9,25-9,30 

 9,40-9,30 ومنجزاته باملعرض تعريفي عرض

 9,50-9,40 التكريم

 10-9,50 املعرض أركان على جولة

 الفقهية النوازل ندوة
 

11,20-10: الزمن: األولى الجلسة

 الشريعة كلية الشريعة بقسم الفقه أستاذ إلياس حسن صباح: الدكتوره األستاذة سعادة الجلسة إدارة: العبادات في نوازل  

 القرى  أم بجامعة اإلسالمية والدراسات

 مركز وكيلة الطب، بكلية املساعد الطبية الجزئيية الدقيقة األحياء أستاذ حريري  هاشم بنت سمية الدكتورة سعادة: الجلسة ضيفة

 . القرى  أم بجامعة العلمي البحث بعمادة الطبية والعلوم الطب بحوث

 الوقت املسمى الباحثة اسم العمل ورقة

 على وأثره الكلوي  الغسيل

 الطهارة
 السفياني مضيف بنت عبير.أ

 والقانون  الشريعة بكلية  املحاضرة

 الجوف جامعة
10-10,10 

 طهارة في الفقهية األحكام

 املفاغرة مرض ى وصالة

 املعوية

 الدملاتي علي بنت أبرار. أ

 تخصص الدكتوراه مرحلة في الباحثة

 بوزارة ومعلمة الشريعة كلية في  الفقه

 بدولة اإلسالمية والشؤون األوقاف

 الكويت

10,10-10,20 
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 السلمي محمد بنت سمية. أ الجاف الغسيل حكم

 تخصص الدكتوراه مرحلة في الباحثة

 الشريعة كلية في الشريعة بقسم  الفقه

 القرى  أم جامعة

10,30-10,40 

 الخزيم محمد بنت شذا. أ املسعى توسعة
 اإلمام جامعة الشريعة بكلية  املحاضرة

 اإلسالمية سعود بن محمد
10,40-10,50 

12,50 -11,30: الزمن: الثانية الجلسة

 الشريعة بقسم املشارك الفقه أستاذ جستنية محمد بنت حنان: الدكتورة سعادة الجلسة إدارة: الشخصية األحوال في نوازل  

 .القرى  أم بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية

 الطب بكلية التشريح قسم ورئيسة املساعد، والتشريح األجنة أستاذ األسمري، محمد هللا عبد بنت وردة: الدكتورة سعادة: الجلسة ضيفة

 . القرى  أم بجامعة
 

 

 هـ4/7/1439: األربعاء
 

 11 -10: الزمن: الثالثة الجلسة

 ووكيلة العربية اللغة بكلية املشارك البالغة أستاذ فدا، عثمان بنت هيفاء الدكتورة سعادة الجلسة إدارة: الجنايات في نوازل  

 . العلمي البحث بعمادة وآدابها العربية اللغة بحوث مركز

 بجامعة اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية الشريعة بقسم املشارك الفقه أستاذ قاروت، حسن بنت نور  الدكتورة سعادة: الجلسة ضيفة

 .القرى  أم

 

 الزمن املسمى الباحثة اسم العمل ورقة

 بالبصمة العمل حكم

 الجنائية الجرائم في الوراثية
 أمير نبيل بنت رفيف

 الفقه تخصص الشريعة بكلية محاضر

 القرى  أم جامعة
10-10,10 

 الجنائية الجرائم ماديات

 اإلثبات في وأثرها
 العتيبي خالد بنت  نسرين

 بكلية العامة املواد بقسم محاضرة

 امللك جامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب

 العزيز عبد

10,10-10,20 

 الزهراني عطية بنت نرجس املحاماة في املرأة عمل
 تخصص الدكتوراه مرحلة في الباحثة

 القرى  أم جامعة الشريعة كلية الفقه
10,20-10,30 

 الزمن املسمى الباحثة اسم العمل ورقة

 الحمل موانع استخدام حكم

 املعاصرة

 اللطيف عبد بنت سهيمة

 بالطو

 تخصص الدكتوراه بمرحلة باحثة

 الشريعة كلية الشريعة قسم الفقه

 القرى  أم جامعة

11,30-11,40 

 الزير خالد بنت أميمة الجنين جنس اختيار حكم
 جامعة الشريعة بكلية محاضرة

 الطائف
11,40-11,50 

 املشوه الجنين اسقاط حكم
 الحفيظ عبد بنت بنان

 قاض ي

 تخصص الدكتوراه بمرحلة باحثة

 الشريعة كلية الشريعة قسم الفقه

 القرى  أم جامعة

11,50-12,00 

 الجمران طالل بنت أمنة الحليب بنوك

 تخصص الدكتوراه بمرحلة باحثة

 الشريعة كلية الشريعة قسم الفقه

 القرى  أم جامعة

12,00-12,10 
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 12,40 -11,10 الزمن: الرابعة الجلسة

 كلية في الشريعة بقسم املساعد الفقه أصول  أستاذ قبوس بن سالم بنت إيمان الدكتورة سعادة الجلسة إدارة: التجميل في نوازل  

 .القرى  أم بجامعة الشريعة قسم رئيس ووكيلة اإلسالمية، والدراسات الشريعة

 العلمي البحث عمادة ووكيلة التربية، بكلية املساعد النفس ي واإلرشاد النفسية الصحة أستاذ شرف عزت بنت سمية. د: الجلسة ضيفة

 .القرى  أم بجامعة التطوع وأبحاث البحثي للتطوع

 الزمن املسمى الباحثة اسم العمل ورقة عنوان

 لتقنية الشرعي الحكم

 الحاجبين في امليكروبليدينج

 عبدالرحمن بنت خلود

 عينوسة

 جامعة الحقوق  كلية الفقه بقسم محاضرة

 طيبة
11,10-11,20 

 التجميلية الجراحة حكم

 لألنف
 العتيبي شاهر بنت نجاح

 التربية بكلية محاضرة

 شقراء جامعة
11,20-11,30 

 األسنان تجميل عمليات حكم

 التحسينية
 جابر هللا عبد بنت ثناء

 بكلية اإلسالمية الدراسات بقسم محاضرة

 العزيز عبد امللك جامعة اآلدب
11,30-11,40 

 الصبان حسين بنت بسمة الجنس تغيير عمليات حكم
 الشريعة كلية الشريعة بقسم محاضرة

 القرى  أم جامعة
11,40-11,50 

 حكم في وأثره النفس ي الضرر 

 التجميلية العمليات

 التحسينية

 12,00-11,50 الطائف جامعة الشريعة بكلية محاضرة الثمالي      خلف بنت جميلة
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 مركز بحوث الطب والعلوم الطبية 5.2
 

 الرؤية 5.2.1

كان التطور والنمو قائم على أسس علميه  وكلما، النجاحيمانه بأن التطور سمة من سمات إمن  املستقبليةتنطلق تطلعات املركز  

وطننا  يملك ما، وحيث إن اإلنسان هو أغلى الرؤيةك ادعى للتميز ومن أهم مقومات تحقيق لمحكمه كلما كان ذ استراتيجيةووفق خطط 

هو هدف استراتيجي تسعى كل املجتمعات  الفاعليةراض وعالجه بقدر من اإلنسان ، فإن وقايته من األم يملك ماهي أغلى  والصحةالغالي 

تفرض عليه حمل دعم وتطوير  االجتماعية املسئوليةمن إمكانيات فإن  يملكه بما الطبيةلتحقيقه، لذا فإن مركز بحوث الطب والعلوم 

 السعودي. للمجتمع املقدمة بيةالطايجابا على تطوير الخدمات  يناسب بماونشر نتائج هذه البحوث  الطبيةالبحوث 

 

 الرسالة 5.2.2

التي تقدم  الصحية الرعايةمن األهيل يلعب دورا محوريا في رفع مستوى  عاليةاملركز بما يمتلكه من كوادر بشريه على درجة  

 .السعودية العربية اململكة اإلنسانيةللمواطن واملقيم في مملكة 
 

 األهداف 5.2.3

 والعاملية اإلقليمية والبيئةخصوصا  املحلية بالبيئة العالقةذات  التطبيقية والعلمية الطبية. النهوض بالدراسات والبحوث 1 -6

 عموما.

 لتنفيذها. الالزمة. وضع سياسية البحث العلمي والخطط والبرامج 2 -7

 وتنظيم الندوات واملؤتمرات وورش العمل. العلمية. نشر نتائج البحوث 3 -8

 من خالل دراسة فعالية مستحضرات طبيه يمكن انتاجها. الطبية. اإلسهام في النهوض بالخدمات 4 -9

 .السعودية العربية اململكةداخل وخارج  العلميةمع الهيئات واملؤسسات  واملعرفة والخبرة. تبادل التعاون 5 -10

 . إجراء دورات علميه وبرامج تدريبيه متخصصة.6 -11
 

 ات التي نفذها المركز )داخليا أو خارجيا(الزيارات واالتفاقي 5.2.4

  

 اسم الجهة م
حكومي/

 خاص
 وقت الزيارة

 سبب

 الزيارة املستفيدين

 املالحظات

 )حالة االتفاقيات(

1 
عمادة البحث العلمي تبحث سبل 

 التعاون مع وزارة الحج والعمرة
 حكومي

 اإلثنين

 هـ1439 - 3 - 30

بحث سبل التعاون مع 

 وزارة الحج

استكمال النقاش حول 

 املشتركةنقاط التعاون 

 الوزارةبما يخدم أهداف 

من  االستفادةويحقق 

 البحثيةالخدمات 

2 

جلسة تعاون مشتركة بين جامعة 

ومدينة امللك عبدهللا  أم القرى 

 الطبية

 حكومي
 اإلثنين

 هـ1439 - 2 - 12

تعاون مشتركة بين 

جامعة أم القرى ومدينة 

 امللك عبدهللا الطبية

- 

3 

عمادة البحث العلمي تجتمع مع 

رئيسة وحدة األبحاث والدراسات 

 بمكتب التعليم األهلي

 خاص
 الثالثاء

 هـ1439 - 2 - 25

مناقشة أوجه التعاون 

البحثي املشترك بين 

واملراكز  الوحدة

 البحثيةوالخدمات 

- 

4 

 بين بحثي تعاون  اتفاقية توقيع

 والعلوم الطب بحوث مركز

 الصحة وزارة مع الطبية

 حكومي
 الخميس

 هـ 1439 -8 -24

اتفاقية تعاون  توقيع

بحثي وزارة الصحة 

ومركز بحوث الطب 

 والعلوم الطربية 

 التعاون  مذكرة توقيع تم

https://uqu.edu.sa/A

pp/News/30092 
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 البحثي للمركز والعلمية الثقافية األنشطة 5.2.5
 

 املكان الزمان نوع النشاط  م
عدد 

 املستفيدين

 املالحظات

 )رابط الخبر على املوقع(

1 

محاضرة توعوية 

دراسة بحثية )ضرر 

 إطالة اظافر(

 الخميس

 هـ26/03/1439

مدارس 

 البشرى 

 الثانوية

200 

 حاضرة توعوية ودراسة بحثية ملركزم

 بحوث الطب والعلوم الطبية ملدارس

 البشرى الثانوية

https://uqu.edu.sa/App/News/19413 

2 

لقاء مركز بحوث 

الطب والعلوم الطبية 

بالتعاون مع وكالة 

الشؤون التعليمية 

بكلية الطب )معا نحو 

 بيئة بحثيه جاذبه(

 األحد 

 هـ 1439 /03 /20

مدرج كلية 

 الطب

بمبنى الكليات 

 الصحية.

80 

https://uqu.edu.sa/App/News/19051 

 لقاء مركز بحوث الطب والعلوم الطبية 

 بالتعاون مع وكالة الشؤون التعليمية

 بكلية الطب

3 
لقا ء تعريفي بمنح 

 املراكز البحثية

 األربعاء 

 هـ 1439/ 2/ 5

كلية  بمبنى

 العلوم الطبية
30 

 قّدم مركز بحوث الطب والعلوم الطبية

 لقاًء تعريفيا بمنح املراكز البحثية

https://uqu.edu.sa/App/News/15365 

 

4 

ورشة عمل كيفية 

تصميم استبيانات 

 بحثيه طبيه

 الخميس

 هـ 20-7-1438

كلية العلوم 

 الطبية
30 

Rcms_UQU twitter 

https://uqu.edu.sa/App/News/14954 

 

5 

ورشة مهاراتي البحثية 

وسط الضغوط 

 النفسية 

 االثنين 

 هـ 13-7-1438
 كلية الطب

  

6 

دراسة بحثيه بمناسبة 

بسرطان  شهر التوعية

 الثدي

 األربعاء 

 هـ 1439 -1 -28

 الخميس 

 هـ 1439 - 1 - 29

 مبنى الكليات

الصحية 

 الزاهر

أمام عمادة 

 البحث

 العلمي

400 Rcms_UQU twitter 

7 

املشاركة في اليوم 

العاملي للمختبر 

 بمستشفى حراء

 

 الخميس

 هـ 6-6-1439 

مستشفى 

 حراء
 

https://uqu.edu.sa/App/News/23404 

 

8 
زيارة إلى مركز عمليات 

  911االتصال املوحد 

 الجمعة

 هـ 4-8-1439

مجمع الدوائر 

الحكومية 

 بالعوالي

 

 

9 

)يوم   تنظيم لقاء

البحث العلمي األول 

 )للكليات الطبية

واملعرض املصاحب من 

ملصقات علمية وأركان 

 تعريفية

 األربعاء

 25/7/1439 

مقر الجامعة 

 بالعابدية
 

https://uqu.edu.sa/App/News/27727 

 

https://uqu.edu.sa/App/News/19051
https://uqu.edu.sa/App/News/15365
https://uqu.edu.sa/App/News/14954
https://uqu.edu.sa/App/News/23404
https://uqu.edu.sa/App/News/27727
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 وسائل التواصل 5.2.6

 rcms@uqu.edu.sa Rcms_UQU Twitter Mobile 0541216051بريد مدير املركز:   

 مركز بحوث العلوم الصيدالنية 5.3
 

 الرؤية 5.3.1

 2030الريادة والتميز في مجال البحوث الصيدلية والدوائية وتطبيقاتها في خدمة وتحسين املجال الصحي في اململكة حسب رؤية  
 

 الرسالة  5.3.2

 لالحتياجات الصحية في اململكة؛ وحسب اهتمام الصناعات الدوائية إنشاء مسارات بحثية  
ً
في العلوم الصيدالنية والدوائية وفقا

والتعليم الصيدالني السعودي؛ وتوفير حل علمي موثوق ملواجهة التحديات الصحية في الحج والعمرة؛ مما يساعد على تنمية الصناعة 

 وافق مع الخطة البحثية واالستراتيجية للجامعة.الدوائية باململكة العربية السعودية بما يت
 

 

 

 األهداف  5.3.3

 "والفطريات البكتيرية االمراض الضنك، حمى كورونا،"  املعدية األمراض مكافحة .1

 "والسرطان الدموية واألوعية القلب أمراض السكري،" املزمنة األمراض مكافحة .2

  الصيدالني التعليم في التميز .3

  لألدوية والفعال اآلمن االستخدام .4

 والعمرة بالحج العالقة ذات والدوائية الصيدالنية البحوث .5

 

 م 2017-2015النشر العلمي للمشاريع البحثية في المركز  5.3.4

 النشر مكان الباحثون  العلمية الورقة عنوان البحثي املشروع رقم م

1 43310005 

Pharmacological  validation of the 

anxiolytic, muscle relaxant and 

sedative like activities of capsicum 

annuum in animal model 

Jawad, M. ,Khan, H.  , 

Pervaiz,  S.,Bawazeer, 

S.S.,Abu-Izneid, T.,Saeed, 

M.,Kamal, M.A. 

Bangladesh Journal of 

Pharmacology 

2 43510005 
Rutin: Exploitation of the flavonol for 

health and homeostasis 

Rauf, A.a Imran, M.bc 

Patel,S.d Muzaffar, R.e 

Bawazeer, S.S.f 

Biomedicine and 

Pharmacotherapy 

3 43310014 

Perspective of Saudi undergraduate 

pharmacy students on 

pharmacovigilance and adverse drug 

reaction reporting: A National Survey 

Alkayyal, N.  Cheema,   

Hadi, M.A. 

Currents in Pharmacy 

Teaching and 

Learning 

4 43410009 

Sedative and muscle relaxant activities 

of diterpenoids from phlomidoschema 

parviflorum 

Rauf, A.   Farooq, U. 

•Khan, A. ,•Hadda, 

T.B.•Naz, S. •Ibrar, A. 

•Jehan, N. •Cerón-

Carrasco, J.P. •Haan, H.D. 

Brazilian Journal of 

Pharmacognosy 

5 43410009 
Diospyros, an under-utilized, multi-

purpose plant genus: A review 

Patel, S.Khan, A. Halim, 

S.A. Bawazeer, S.Ahmad, 

K.h, M hammad, N. 

Mubarak, M.S. 

Biomedicine and 

Pharmacotherapy 

mailto:rcms@uqu.edu.sa
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 األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي 5.3.5

6 43410009 

Gastrointestinal motility and acute 

toxicity of pistagremic acid isolated 

from the galls of pistacia integerrima 

•Rauf, A. Abu-Izneid, T. 

Maalik, A.Bawazeer, S. 

Khan, A. adda, T.B. Khan, 

H. Ramadan, M.F. 

Medicinal Chemistry 

7 43510001 

Sedative-hypnotic-like effect and 

molecular docking of di-

naphthodiospyrol from Diospyros lotus 

in an animal model 

•Rauf, A. Hadda, T.B. 

Uddin,. Peña-García, J. , 

Pérez-Sánchez,H. , Khan, 

H. , g, Mubarak, M.S. , 

Abu-Izneid, T. 

Biomedicine and 

Pharmacotherapy 

8 43410009 

In vivo and in silico sedative-hypnotic 

like activity of 7-methyljuglone isolated 

from Diospyros lotus L. 

•Rauf, A. , Uysal, S. 

,Hadda, T.B. , Uddin, G. , 

Nawaz, .A.,an, H.f, 

Siddiqui, B.S. , Raza, M.h, 

Bawazeer, S. , G. 

Biomedicine and 

Pharmacotherapy 

9 43310006 

Evaluation of Anti-diabetic Activity of 

Acacia tortilis (Forssk.) Hayne Leaf 

Extract in Streptozotocin-induced 

Diabetic Rats 

•Mohammed Hasan 

Mukhtar,Waleed 

Hassanlalksha 

Azmat,Mohammad 

Raafat 

International Journal 

of Pharmacology 

 م
نوع 

 النشاط
 النشاط  عنوان

 عدد الزمان

 املستفيدين
 رابط الخبر على املوقع  أوــه  /املقدم

1 

 حملة

 توعوية

 شعار تحت

"استخدمها 

 "صح

 الحملة عنوانتوعوية  حملة

 للمضادات الخاطئ"االستخدام 

 العصر بمرض والتوعية الحيوية

 "الصداع املزمن

 الجمعة-الخميس

26-27/3/1439  

 هـ

 الضيافة مركز

 التجاري 

200 

 مديرة بإشراف الصيدلة بحوث مركز

 نادي مع بالتعاون  القحطاني آالء. د املركز

 األعمال وريادة اإلبداع ونادي الصيدلة

 القرى  أم بجامعة الطالب شؤون بعمادة

https://uqu.edu.sa/App/News/19581 

 

2  

كيفية عمل ملصق علمي 

للمشاركات بملصق علمي في 

 الحراممشروع تعظيم البلد

 الخميس يوم

 هـ 15/05/1439

 الصيدلة كلية

32 - 

3  

علمية في مشروع ملصقات 

الحرام لألبحاث تعظيم البلد

 املتعلقة بمجال الصيدلة

وارتباطها بتطوير املشاعر 

 املقدسة

 اإلثنين  يوم

 هـ 26/05/1439

 القرى  أم جامعة

50 
https://uqu.edu.sa/App/News/22179 

 

4 
 برنامج

 
 برنامج "حواء وصناعة األمجاد"

 األربعاء يوم

 والخميس

28-

 هـ 29/05/1439

 القرى  أم جامعة

40 

 

https://uqu.edu.sa/App/News/25058 

Twiter: dsrps 

 

 

https://uqu.edu.sa/App/News/19581
https://uqu.edu.sa/App/News/22179
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 وسائل التواصل  5.3.6

 rcps@uqu.edu.sa  &dsrdps@uqu.edu.saبريد مدير املركز: 

Twiter: dsrps, Snapshat: dsrps 

  

 

 

5 

 حملة

 توعوية 

 

التوعية ضد مرض الجرب 

 وتصحيح األخطاء الشائعة

 األربعاء

 هـ 25/7/1439

 الصيدلة كلية

- 
 د. آالء القحطاني

https://uqu.edu.sa/App/N 

6 

تنظيم 

  لقاءال

واملعرض 

املصاحب 

من 

ملصقات 

علمية 

وأركان 

 تعريفية

يوم البحث  ) اللقاء عنوان

 )ات الطبيةالعلمي األول للكلي

 األربعاء 

 هـ25-7-1439 

 الكليات مقر

 -الصحية

 العابدية

200 

 د. آالء القحطاني

 د. سمية حريري 

https://uqu.edu.sa/App/News/26336 

 

7 

برنامج 

تدريبي 

لتأهيل 

طالبات 

كلية 

الصيدلة 

للبحث 

 العلمي

مقدمة لألبحاث العلمية 

 وأدبيات البحوث

 الخميس 

 هـ 27/6/1439

 الصيدلة كلية

240 

 د. رندا سليمان 

  

ht
tp

s:/
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.e
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/N
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8 

Tw
ite

r: 
ds

rp
s

 

 

املختلطة  موجز عن الدراسات

ومقدمة عن الدراسات النوعية 

 للممارسين الصحيين

 الخميس 

 هـ 5/7/1439

 د. حسين العمر كلية الصيدلة

( في اإلحصاء rاستخدام تقنية )

 تقنية تحليل البيانات املتقدمة

 الخميس 

 هـ 12/7/1439

 د. آالء مليباري  كلية الصيدلة

املبادئ األساسية ألخالقيات 

 العلميالبحث 

 الخميس 

 هـ 19/7/1439

 كلية الصيدلة
د. عبد الحسيب 

 حنيف

كيف تتمكنين من نشر مقالك 

 العلمي؟

 الخميس 

 هـ 26/7/1439

 د. زياد عمران كلية الصيدلة

mailto:rcps@uqu.edu.sa
mailto:dsrdps@uqu.edu.sa
https://uqu.edu.sa/App/News/26336
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 العلمي للبحث الصيدلة كلية طالبات تأهيل برنامج مستوى قياس 5.3.7
 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األبحاث املنشورة
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 والعلوم الطب بحوث مركز أقامه الذي الطبية للكليات األول العلمي البحث يوم عن تقرير

 هـ  25/07/1439بتاريخ  الصيدالنية العلوم بحوث ومركز الطبية
 

  الطبية للكليات العلمي البحث يوم تحديد

 - املوافق األربعاء يوم الطبية للكليات األول  العلمي البحث يوم فعالية إقامة العلمي البحث بعمادة البحثية املراكز مجلس قرر 

  هـ25-07-1439

 -للفعالية كمنظم العلمي البحث لعمادة التابعة الصيدالنية العلوم بحوث ومركز الطبية والعلوم الطب بحوث مركز اعتماد تم 

ال بأشراف
ُ
 القحطاني ظافر آل   بن أالء والدكتورة حريري  هاشم سمية الدكتورة املراكز وكيلتي من ك

 -تنظيم عن ومسؤول للفعالية كمقدم الطبية والعلوم الطب بحوث بمركز مساعد علمي باحث ديري  غيداء األستاذة اختيار تم 

 املتحدثات وتنسيق الحدث
 

  الصحية للكليات العلمي البحث يوم اهداف

 -املتميز العلمي البحث ثقافة نشر الى يهدف 

 -الطبية املجاالت في والباحثين املمارسين بين اإليجابي والتعاون  البحثية التقاطعات سبل عن البحث  

 -الطبية املجاالت مختلف في للباحثات ناجحة تجارب عرض  

 -وثائقية فيديوهات او وملصقات علمية أوراق من علمية وجوائز تميز على الحاصلة انجازاتهم اهم لعرض الطالبات تشجيع  

 بالفعالية الخاصة اللجان تشكيل
 

  التالية اللجان تشكيل تم
 

 -التنسيق لجنة  

 -التحكيم لجنة  

 -التنظيم لجنة  

 -االستقبال لجنة 

 -واملتابعة االشراف لجنة  
 

 

  الفعالية إقامة مكان
  األمامي الطب كلية بمدرج بالعابدية الجامعية باملدينة للطالبات الصحية الكليات بمقر الفعالية أقيمت 

  بالفعالية الُمشاركة الصحية الكليات
ال شاركت 

ُ
 كلية و الصيدلة كلية و التمريض كلية و األسنان طب كلية و التطبيقية الطبية العلوم وكلية الطب كلية من ك

 . الصحية للكليات العلمي البحث يوم بفعاليات التدريس هيئة أعضاء و بطالباتها ممثلة الصحية املعلوماتية و العامة الصحة

  للفعالية المصاحبة الفعاليات
 

 الُمشاركات الطالبات لتأهيل عمل ورشة

 راميا الدكتورة قدمتها How to Present a Scientific Poster بعنوان عمل ورشة للفعالية املنظمة البحوث مركزي  اقام 

  طالبة 39 الحضور  عدد بلغ قد و ، هـ1439-07-19 بتاريخ سندي

  تعريفي معرض

   كلية بكل والبحث اإلنجاز جانب على التركيز تضمن بالكلية تعريفي معرض املشاركة الصحية الكليات من كل اقام 

 

  الصحية الكليات طالبات ألبحاث معرض

قيم 
ُ
  الصحية الكليات طالبات ألبحاث علمية ملصقات عرض وتضمن الصحية الكليات ملقر الرئيس ي املدخل بساحة املعرض أ
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 الجوائز وتوزيع التكريم

  التحكيم لجنة قيمت 
ً
ال

ُ
ل من التعريفية واألركان العلمية امللصقات من ك

ُ
 تعريفي ركن ألفضل الجوائز ووزعت مشاركة كلية ك

 جهات 6 عددها بلغ حيث الراعية للجهات الشكر شهادات و املشاركة للجهات التكريمية الدروع وزعت كما و علمي ملصق وألفضل

 الفعالية تفاصيل
 

 للكليات األول  العلمي البحث يوم لقاء الخولي، عمر بنت سارة الدكتورة الطالبات لشؤون القرى  أم جامعة وكيلة افتتحت 

، 1439-7-25 املوافق األربعاء يوم ، بالعابدية الجامعة مقر في تعريفية وأركان علمية ملصقات من املصاحب واملعرض الطبية
ً
 الذي هجريا

 والتي واملعلوماتية، العامة والصحة التمريض، التطبيقية، الطبية العلوم الصيدلة، والجراحة، الطب األسنان، طب كلية من كل فيه شارك

 سمية. د املراكز وكيالت بإشراف العلمي، البحث بعمادة الصيدلية العلوم بحوث ومركز الطبية والعلوم الطب بحوث مركز من كل نظمها

 .القحطاني ظافر آل   بن أالء. د و حريري، هاشم بنت

. د البحثي والتطوع التطوع بحوث ووكيلة بحيري  هنادي. د  والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة وكيلة من كل حضر حيث 

 فاطمة. د والكليات األقسام ورؤساء الطبية الكليات وكيالت و تلمساني، أفنان. د.أ و فدا هيفاء. د البحثية املراكز وكيالت و شرف، آل سمية

 هيفاء. د محبوب، أماني. د عبيد، بن نجالء. د ، مجلي مريم. د الفيفي، مشاعل. د دهلوي، سلوى . د طاهر، سارة. د غباش ي، مرام. د السلمي،

 نجوى . د االعمال وريادة اإلبداع معهد ووكيلة الحارثي، لؤلؤة. د الطالب شؤون عمادة ووكيلة العمودي هبة. د األسمري، وردة. د حجازي،

 .الجامعة من التدريس هيئة عضوات من  كبير وعدد سمرقندي

 عبرت كلمة الطالبات لشؤون الجامعة وكيلة ألقت الصحية الكليات بمبنى الطب كلية بقاعة املعد ّ  اللقاء ملقر وصولها وفور  

  لهم متمنية مرة ألول  الطبية الكليات بمشاركة سعادتها عن فيها
ً
 عمادة وكيالت سعادتها كرمت كما والعطاء، والتقدم االزدهار من مزيدا

 .الطبية الكليات ومنسقي املنظمة املراكز وكيالت و العلمي البحث

  التاسعة الساعة تمام في اللقاء فعاليات بدأت 
ً
 عمادة عميد سعادة كلمة ذلك بعد الكريم، القرآن من عطرة بتالوة صباحا

  بحيري، هنادي. د سعادة عنه بالنيابة ألقتها األهدل، عبدالرحمن. د سعادة العلمي البحث
ً
 بوصلة توجيه في البحثية املراكز دور  فيها موضحا

 املجتمع منها يستفيد عملية حلول  إلى تنظيرية نتائج من العلمي البحث ليتحول  املحلي املجتمع وتطلعات متطلبات مع يتوافق ملا العلمي البحث

 .وتطبيقاته املنشود العلمي اإلنتاج بمستوى  للرقي ذلك كل العلمية؛ البحثية الساحة على والتطورات املتغيرات يواكب مما

 أالء. د الصيدلية العلوم بحوث ومركز حريري، سمية. د الطبية والعلوم الطب بحوث مركز وكيالت ألقى ذلك، إثر على 

 ثقافة تشجيع أجل من واحد سقف تحت الطبية الكليات كل جمع الذي نوعه من األول  البحثي اللقاء هذا أهمية فيها أكدن كلمة القحطاني،

 .الطبية الكليات بين واللقاء التعارف وتعزيز العلمي البحث

 العلوم الصيدلة، األسنان، طب والجراحة، الطب كلية من كل بمشاركة الطبية للكليات البحثية الجلسات انطلقت ثم 

 .واملعلوماتية العامة الصحة التمريض، التطبيقية، الطبية

 وشكلت 278 الحاضرين عدد بلغ حيث الفعاليات التدريس هيئة وعضوات الصحية الكليات طالبات من كبير عدد حضر 

ي.  الحضور  من عدد اكبر التطبيقية الطبية العلوم كلية  بإشراف تعريفي ركن وأفضل كلية لكل علمي ملصق أفضل تكريم تم اللقاء نهاية وف 

 .  تعريفي ركن افضل جائزة على الصيدلة كلية و التطبيقية الطبية العلوم كلية حازت حيث. محددة ومعايير تحكيمية لجنة

 للباحثين املعرفي اإلنتاج جودة برفع العلمي البحث عمادة اهتمام سياق في الطبية للكليات األول  العلمي البحثي اليوم هذا يأتي 

 العلمية التخصصات بين ومتباينة مشتركة أرضيات من االنطالق ضرورة تؤكد التي البحثية املجموعات ثقافة لنشر وطالب؛ أعضاء من

 .املنشود املعرفي التحول  في منها االستفادة يمكن ومبتكرة جديدة بحثية فرص لخلق
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  الفعالية دولج

Breakfast 

 

Opening and Holy Quran 

 

Speech of Dean of Deanship of Scientific Research 

 

8:50 A.M.  

 

9:00 A.M 

 

9:05 

A.M.             

Resistin, Visfatin , Adiponectin and Leptin: Risk of breast cancer in 

pre- and post- menopausal Saudi females and their possible 

diagnostic and predictive implications as novel biomarkers 

                                                                    

LGR5 marks different cancer stem cell compartments in human 

CaCo-2 and LoVo colon cancer lines 

 

The Effect of Omeprazole on Bone Mineral Density in Wistar Rats 

 

Exploitation of Gene Expression and Cancer 

 

Dr. Hala Kamel    

 

 

Dr. Samah Alharbi  

 

Prof. Layla Borham 

 

Dr. Hiba Al-

Amodi                                                        

9:10 A.M. 

 

 

9:20 A.M. 

 

9:30 A.M.       

 

9:40 

A.M                    

10 min Q&A  

Effect of an experimental mouthwash extracted from miswak 

(salvadora persica) on some dental plaque bacteria 

 

Complications During Maxillary Sinus Augmentation Associated 

with Interfering Septa: A New Classification of Septa 

 

The Effectiveness of Audio Tactile Performance Technique On The 

Quality Of Brushing Among The Visually Impaired Females In 

Makkah 

 

Dr. Nadia Bader  

 

 Dr.Salwa Dahlawi    

 

 

Dr. Sarah Alaql                           

10:00 A.M. 

 

10:10 A.M 

 

 

10:20 

A.M.           

10 min Q&A 

Nontypeable Haemophilus influenza as a model to study the 

pathogenesis of biofilm formation.  

         

  MALDI-MSI imaging for analysis of phospholipids biomarker in 

tumor treated with anti-cancer drug 

       

 Assessment of Drug Lag for Priority Review Drugs Approved in 

The US, Europe and Canada  

   

Isolation of anti-cancer compounds from Haplophyllum 

tuberculatum and studying their mechanism of action on 

melanoma cell 

 Dr . Najla Obaid                  

 Dr.Afnan Batubara            

Dr Kholod Ghazawi        

Dr. Aljawharah Alqathami   

 

10:40 A.M.  

10:50 A.M.      

11:00 A.M.      

11:10 A.M.     
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Buffet lunch on the terrace - Poster Presentations - Exhibition 

 

Opening and Welcoming Ceremony Speech by UQU Vice President for Female Student Affairs, Dr. 

Sarah Al-Khouli 

 

2:00 P.M. 

   Serum level of vitamin D in association with inflammatory 

marker among Indian Adults 

 

The Power of Mothers' Consoling Maneuvers on the Physiological 

and Behavioral Stability of the Premature Neonates: Mothers-

Infant Bonding 

                                                                          

A Two‐Arm Cluster Randomized Control Trial to Determine the 

Effectiveness of a Pressure Ulcer Prevention Bundle for Critically Ill 

Patients 

                                                                          

Contributing factors for acquired muscle weakness in intensive 

care unit  

 

Prof. Pushpamala Ramaiah    

Dr. Sahar Alkheder 

 

 

Dr. Nahla Tayb 

 

 

Dr. Hayam Asfour   

                                                         

2:15 P.M 

 

2:25 P.M. 

 

 

2:35 P.M. 

 

 

 2:45 P.M.      

  

10 min Q&A 

Case control series of intrathecal autologous bone marrow 

mesenchymal stem cell therapy for chronic spinal cord injury 

 Moderate Exercise Increases Affinity of Large Very Low-Density 

Lipoproteins for Hydrolysis  by Lipoprotein Lipas 

The Anti-Cancer Potential of Polyphenols in the Treatment of 

Leukemia 

Deletions at 22q11.2 in idiopathic Parkinson’s disease: a 

combined analysis of genome-wide association data 

 

Dr. Hayam Mahmoud 

  

Dr.  Khloud. Ghafouri   

 

Dr. Amani Mahbub  

   

Dr. Afnan 

Salaka                                                              

3:05 P.M. 

   

3:15 P.M 

 

3:25 P.M 

 

3:35 P.M.        

10 min Q&A 

 A look into social Determinants of Health: Experiences and 

Correlates of Everyday and Healthcare Discriminations among 

Saudis Living in US 

Types and Quality of Pregnancy-related Online Health 

information in Arabic in context of Saudi Arabia 

 

Factors Affecting the Radiobiology of HPV related disease 

 

The role of Extracellular vesicles (Exosomes): the reliability of 

plasma exosomes measurements in healthy male individuals 

 

Dr. Tasneem Sinky  

 

 Dr. Saffanah Alturkistani   

Dr. Mashael Alfaifi  

                    

Dr. Eman abu seer                                   

3:55 P.M 

 

4:05P.M. 

 

4:15 P.M 

 

4:25 P.M.       

10 min Q&A 
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 أفضل ملصق علمي
 

Poster Title Faculty Name 

P1 Giant Cell Tumor of Soft Tissue; A Case Report for the First Time in Ear - Shahd M. 

Hafiz 

P2 Intestinal Parasite Detected during Pre-employment Stool Examination at tertiary 

Health Care Center in Makkah, Kingdom of Saudi Arabia- Ruqayyah Kamal         

P3 Genetic diversity of human Blastocystis isolates in Makkah,Saudi Arabia - Anhar 

Abdelaziz Mohamed Elsayed 

P4 Protein C Deficiency: A Novel Presentation with Extended Family History - Amal 

Joiber Alsaedi 

P5 Cross-Over quasi experimental study design: Evaluation of using Telemeeting 

Technique among Radiology Residents of Two Accredited Training Centers In Makkah 

City, Saudi Arabia, 2017. Basmah Mohammad Allugmani 

 

Faculty of Medicine  

 

P6 Comparative Study Between At-Home Bleaching & Office Bleaching On Color 

Stability And Teeth Sensitivity In Makkah City, Saudi Arabia, Rehab Radi, Safinaz 

Abdelwahab, Nada Abdulaleem 

P7 Correlation Of Dental Caries With ABO Blood Group And Salivary Secretor Status 

Among Female Subjects, Makkah City, Saudi Arabia, Al-Hanoof Al-sihli, Sahar  Al-

Masrafy, Ebtsam Afifi 

P8 Tribological And Topographical Characteristics Of Nano-Processed Coating For 

Aesthetic Restorative Materials, Abrar Fakieh, Doa’a Al-Yamani, Nadia Badr 

P9 Salivary Alkaline Phosphatase, Calcium and Phosphorus as Biochemical Markers in 

Chronic Periodontal Disease, Amjad Ibrahim Alaauldeen 

P10 The Correlation Between Salivary Iga And Dental Caries In Healthy School-Aged 

Children In Makkah, Ghofran Mohammed Badabaan  

 

Faculty of Dentistry 

P11 Attitude, Believes and Decision for practitioners about CAM therapy in treatment 

of pediatric population in Holy Makkah. Alaa Yousef, Asmaa Almowalad, Amjad Al-

kanali, Dhuha Sharaf, Khlood Moaminah, Maad Makawwi, Nehal Fatani, Dr. 

ShimaaNashat 

P12 Thyroid function in Makka province new-borns.- Dina Mohammed, Adyan Khalid, 

Mohjah Abdullah, Amirah Abdulhamid, Dr. Abeer Mahdi, Dr.Ashraf Nabiel, Dr. Lojain 

Khalid 

P13 Personalized medicine, the future of the treatment based upon pharmacogenetics, 

from the point of view of pharmacists and technicians in the area of Makkah: A cross-

Faculty of Pharmacy  

Awards Ceremony  

 

 

4:45 

P.M.         
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sectional study. Alhanouf Alharbi, Lujain Al-johani, Dunia Alfi, Shrouq Allhyani, Dr 

Ahmad Mufti 

P14 Knowledge and Attitude Towards Basic Life Support Among Healthcare Students 

at Umm Al-Qura University in Mecca: A cross-Sectional Study. Afnan Alshomrani, 

Bashair -Al-qethami, Eman Halawan, Ghaidaa Alhazmi, Hind Al-otaibi, Maali Al-mutiri, 

Reham Khayat, Dr . Amal Youssef 

P15 Snapshot of Tuberculosis in a Tertiary care Hospital, Holy Makkah, Kingdom of SA. 

Rawan Alhassani, Rewaa Sadawi, Salwa Alzamzami, Imtinan Almasoudi, Halima 

Basindwah, Shahad Algamdi 

 

P16 Effect of applying play therapy on children with attention deficit Hyperactivity 

disorder, Dr. Manal Abo Almajd, Dr. Nahed Al Najaar 

P17 Factors Contributing to Burnout among Saudi Nurses and Its effect on patients' 

satisfaction at Makkah Al- Mukaramah hospitals, Dr. Sahar Zaki 

P18 Nureses’ Perception Regarding Patients Safety Culture at Selected Hospital in 

Egypt and Saudi Arabia, Dr. Hala Elsayed, Dr. Orban Rajab. 

P19 WHO Ten Steps to Successfully Breastfeeding in Two Saudi Maternity Hospitals: 

Nurses and Midwives’ Survey, Dr. Afnan Bukhari, Prof. Christen, Dr. Mary  

P20 Breast Self-Examination Early Detection Corner Stone for Breast Cancer, Dr.Sahar 

Mohamad Ali, Prof. Poshabamala Ponaiah  

 

Faculty of Nursing 

P21 Assessment the nutritional awareness among female students in the College of 

Applied Medical Sciences, Mecca, Ragad Subahi,Razan Tariq, Sumyya Bakeder, Sarah 

Alsubahi, Shahad Basalama, Marah Mandorah, Reedh Sindi, Dr.Nehal Alfagi 

P22 Assessment of Bone Density status in Married and Non-Married Female Students 

of Umm al-Qura University, Raya Alhuthali,Roaa ALbaydani, Bushra Alharthi,Atheer 

ALqurashi, Ensherah aLmatrafi, Huda Alhalaf, Nojood Alfahmi. 

P23 Assesment of public knowledge and attitudes towards human immunodeficiency 

virus (HIV) infection in Saudi Arabia, Rayda'a Al Gary, Sarah Naeem, Malak Al 

sulami,Dr. Radi AlSafi 

P24 Bioinformatics analysis of chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD)_associated Interleukin6 _ and CHRNA3 Genetic variations, Dareen Ashgar, 

Arwa Alzahrani, Tasneem Alshareef, Hanadi Zebrmawi, Dr.Ayman Alsaegh 

P25 The Prevalence of H. Pylori infection at Maternity and Children Hospital in Holy 

Makkah, Reham Kadah, Reham Allehaibi, Kholoud Alshenqiti, Shahad Alshareef, 

Dr.Maher Andyjani  

 

Faculty of Applied Medical 

sciences  
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P26 Barriers and Enablers of Implementing Electronic Medical Record in Governmental 

Hospital, Makkah, Abrar Nouri, Khadijah Alamoudi,Saja Alamoudi,Shahad 

Althbity,Tahani  Alzahrani,Waad allahyani,Walaa Fallatah 

P27 Motivational Factors among Employees Working at Medical Record Department 

in AL Noor Specialist Hospital and Maternity & Children Hospital in Holy Makkah, 

Halimah Hawsawi,Ghadder alharbi,Shaimaa Abdulrahman,Nouf Alghamdi,Sahar 

Arbaeen,Thraa Khafaji, Rose Malki 

P28 Measuring awareness of pregnant women of health problem that affected the 

period of pregnancy in Makkah city Saudi Arabia 1437-1438, Amani  Alqarni,Anwaar 

Almajnuni, Ebtesam Esmeel,Faizah Hawsawi,Omniah Sinan 

P29 Assessment of Patient Satisfaction with Primary Healthcare Services Provided In 

Mecca City At 1438, Bara’ah Faden,Enas khogeer,Amani AL-sahli,Emtenan AL-

Raddadi,Nouf Al-Harbi,Rana AL-ghamdi,Kamelia Serdar 

P30 Obtaining Informed Consent from Patients: A Brief Update Review, Asalah 

Baduwaylan,Wejdan  Al zahrani,Riwa  Ashi,Hend alqurshi.,Mashael Al dosari,Doaa 

Munshi 

 

Faculty of Public Health  

 

 اعالن ورشة عمل تأهيل الطالبات
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 ليوم البحث العلمي األول للكليات الطبية صور توثيقية
 

 

  

 لشئون  الجامعة وكيلة سعادة افتتاح من جانب

 للكليات األول  العلمي البحث يوم لفعاليات الطالبات

 التعريفي املعرض من جانب و ، الطبية

 

 من معرض امللصقات العلمية  جانب

 

قدمة للفائزات  جانب
ُ
 من الجوائز والدروع امل

 

 مما تم توزيعه على الحضور بعد التسجيل عند البوابة   جانب
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 الصحية للكليات األول العلمي البحث ليوم احصائيات
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 مركز بحوث اللغة العربية وآدابها 5.4
 

 الرؤية 5.4.1

 في علوم العربّية وآدابها، منتًجا  
ً
ا متمّيزا  .لألبحاث العلمّية الّرصينة الّداعمة لالقتصاد املعرفيّ أن يكون املركز مرجًعا بحثيًّ

 الرسالة 5.4.2

غة علوم في ومشروعاته العلميّ  البحث   برامج   دعم 
ّ
غة ومقاصد وآدابها، العربّية الل

ّ
 .وأغراضها الل

  ألهدافا 5.4.3

دامٍة  لتنميٍة  العلمّي؛ البحث بمتطلبات لتفي وتطويرها؛ باملركز العلميّ  للبحث الّتحتّية البنية إنشاء .1  مست 

  الّنوعّية البحوث إجراء على وتحفيزهم الّتدريس، هيئة أعضاء لدى واالبتكار اإلبداع وملكة البحث مهارات تنمية .2
ً
 تحقيقا

  واملجتمع الجامعة لحاجات
ً
 معا

  العلميّ  البحث أولوّياتترتيب  .3
ً
 اإلنسانّي  واللسانّي  واملكانّي  الّزمانّي  ظرفه إلى منسوبا

 

 هـ 1438-1437 عام في المركز من الممولة البحثية المشاريع 5.4.4
 

 

 

 البحثي للمركز الثقافية األنشطة 5.4.5

 

 الباحثين املشروع اسم البحث رقم
 مدة

 البحث

 الدعم تاريخ

1437-1438 
 الدعم مقدار

LNG-15-3-

0001 

 في العربي الشعر موسوعة

 .االحتجاج عصور 

 عبد مريم :الرئيس

 .القحطاني الهادي

 9: املشاركون 

 1: املستشار

 الباحثين من وفريق

 .املساعدين

 هـ 17/2/1438 شهًرا 24

 ريال 77290000

 في األولى الدفعة

  :                  تاريخ

  هـ 17/2/1438

  : 193225قيمتها

 رابط الخبر )على املوقع( املكان الزمان نوع النشاط م

1 

املشاركة في واحة البحث 

العلمي االصدار الثالث 

بمقال ) من األخطاء العلمية 

البحثية الشائعة  (  تقديم : د 

 . هيفاء بنت عثمان فدا .

 ه01/01/143
 واحة مجلة

 العلمي البحث

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Waha 

_DSR_Volume-3_ver3.pdf 

2 

تدشين مدونة وحساب بتويتر 

وقناة   تيليجرام بعنوان 

 )منارة البحث العلمي(

 اإلثنين

 هـ02/02/1438
- https://uqu.edu.sa/App/News/4049 

3 

 بمنارة التعريفي للقاء4

 املدّونة عبر العلمي البحث

 تيليجرام وقناة بها الخاّصة

 .  تويتر وحساب

 الخميس

 هـ24/02/1438

 الجفالي قاعة

2 

https://uqu.edu.sa/App/News/5602 

 

4 

 املعرض في املشاركة

 األول  للملتقى املصاحب

 )منارة ب تعريفي بركن

 العلمي( البحث

 الثالثاء

 هـ21/03/1438

 امللك قاعة

 سعود

 بالعابدية

https://uqu.edu.sa/App/News/6541 

 

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/Waha
https://uqu.edu.sa/App/News/4049
https://uqu.edu.sa/App/News/5602
https://uqu.edu.sa/App/News/6541
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5 

 األول  امللتقى في املشاركة

 علمية بورقة العلمي للبحث

 املنظمة )القواعد عنوانها

 العلمي( البحث ألخالقيات

 رؤية" القرى  أم بجامعة

 الدكتورة قدمتها "وطموح

 . فدا عثمان بنت هيفاء

 الثالثاء

 هـ21/03/1438

 امللك قاعة

 عبد العزيز

 - املساندة

 بالعابدية

 وقاعة

 الجوهرة

 بشطر

 الطالبات

https://uqu.edu.sa/App/News/6437 

 

6 

 هديل )  علمّية )محاضرة

 البكاء غنائّية – الحمائم

 .الحنين وُعلقة

 الخميس

 هـ23/03/1438
 الجوهرة قاعة

https://uqu.edu.sa/App/News/6630 

 

7 

املشاركة في واحة البحث 

العلمي االصدار الرابع بمقال 

) من األخطاء العلمية 

البحثية الشائعة في كتابة 

(  (   2الرسائل العلمية   ) 

تقديم :               د . هيفاء 

 بنت عثمان فدا

 هـ01/07/1438
مجلة واحة 

 البحث العلمي

https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/DSR 

_Waha_Volume_4.pdf 

8 

 البحثيّ  للّتمّيز األّول  امللتقى

 الّدراسات طالبات لبحوث

 العربّية العليا

 الثالثاء

 هـ06/08/1438

 الجّفالي قاعة

2 

dsr.org/?p=1066-http://uqu 

 

9 

قاء الّتعريفّي باملنح 
ّ
الل

الجديدة  ) سفراء  دراسّيةال

 ومترجم ( .

 األربعاء

 هـ07/08/1438

عمادة البحث 

قاعة  -العلمي 

 -التدريب 

https://uqu.edu.sa/App/News/10464 

 

10 
اللقاء التعريفي بلوائح املراكز 

 البحثية والتقديم عليها

 اإلثنين

 هـ03/02/1439

كلية اللغة 

 العربية
 

11 

 الكترونية نافذة اطالق

 حساب عبر باملركز خاصة

 بتويتر خاّص  علميّ 

 الثالثاء

 هـ18/02/1439
 https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/new 

12 

تنظيم لقاًء علمي بعنوان 

غوّي في البحث 
ّ
)الّتحرير الل

 العلمّي(

 األربعاء

 هـ26/02/1439

عمادة البحث 

قاعة  -العلمي 

 -التدريب 

https://uqu.edu.sa/App/News/17206 

 

13 

 

مشاركة وكيلة املركز بورقة 

عمل في ندوة األدب واملعرفة 

اللغوية تحدثت فيها عن 

البالغة واملعاجم من خالل 

"كتاب الراغب االصفهاني 

 
ً
 "أنموذجا

 

 

 

 الثالثاء

 هـ30/03/1439
 قاعة الجوهرة

https://uqu.edu.sa/App/News/19641 

 

https://uqu.edu.sa/App/News/6437
https://uqu.edu.sa/App/News/6630
https://drive.uqu.edu.sa/_/dsr/files/DSR
http://uqu-dsr.org/?p=1066
https://uqu.edu.sa/App/News/10464
https://uqu.edu.sa/App/News/17206
https://uqu.edu.sa/App/News/19641
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 المركز  ) داخليا أو خارجيا ( الزيارات و االتفاقيات التي نفذها 5.4.6
 

 خاص/حكومي الجهة اسم م
 وقت

 الزيارة
 الزيارة سبب

 حالة) املالحظات

 (اإلتفاقيات

1 
 السعوية العلمية الجمعية

 .العربّي  لألدب
  حكومي

 مع شراكة طلب خطاب رفع

 العلمية الجمعّية

 العربّي  لألدب السعودّية

 تاريخه حتى الردّ  يصل لم

 

 وسائل التواصل 5.4.7

 توتير: مركز بحوث العربّية rcalfe@uqu.edu.saبريد وكيلة املركز:  -  rcal@uqu.edu.saبريد مدير املركز:  

 

 المرشد اللّغويّ 
غوّية وبعض الّركاكة في صياغة  

ّ
الجمل ، مّما يمكن تداركه بالّتنبيه ملوضع الخطأ نتيجة ملا ُيالحظ من شيوع الكثير من األخطاء الل

غوّي ( ؛ وهو مجموعة من الّرسائل
ّ
غة العربّية وآدابها تبّني  فكرة ) املرشد الل

ّ
اإلرشادّية   وبيان الوجه الّصحيح للقول فقد أطلق مركز بحوث الل

ا ؛ حيث   ترسل عبر مدّونة وحساٍب في تويتر وقناة بتيليجرام  مّرتين أسبوعيًّ
ً
تحتوي كّل رسالة على إرشاد لغوّي مختصر ودقيق يعالج خطأ

ا ووجه تقويته وإقامته على الوجه الّصحيح .
ً
ا شائًعا فيصّححه ، أو يبّين تركيًبا ركيك  لغويًّ

 ومن املمكن أن تجمع تلك الّرسائل الحًقا وُيزاد عليها بحيث تخرج في صورة كتّيب إرشاد لغوّي . 

غوّي وما أشبه من أنشطة.ومن املمكن أيًضا أن 
ّ
 يكون ذلك نواة لدورات تدريبّية في الّتحرير الكتابّي أو الّتدقيق الل

 العمل فريق

 . حنين الشنقيطي .د د . هيفاء فدا مشرفة ، أ. د. حصة الرشود ، د . مريم الصبان ، د  . أسماء السيد ، د . ريم الجعيد ، 

 

   

14 

مشاركة املركز بمناسبة 

اليوم العاملي للغة العربية 

اللغة  "بفعاليات بعنوان 

 "العربية والتقنيات الجديدة

 الثالثاء

 هـ01/04/1439
 قاعة الجوهرة

https://uqu.edu.sa/App/News/19784 

 

15 

 

ندوة علمية بعنوان   تنظيم

 )آفاق في بحوث العربية(

 االثنين

 هـ16/07/1439
 قاعة خوقير

https://uqu.edu.sa/App/News/26720 

https://uqu.edu.sa/App/News/26330 

16 
قاء العلمي " املشكلة الل إقامة

 العلمية والبحث العلمي"

 االربعاء

 هـ18/07/1439

قاعة الجفالي 

(1) 

https://uqu.edu.sa/App/News/26914 

 

17 

فعاليات ملتقى الّتمّيز   تنظيم

اني لطالبات
ّ
 البحثّي الث

الّدراسات العليا بعنوان 

غة 
ّ
)الّدراسات البينّية لل

 العربّية والعلوم األخرى(

 الثالثاء

 هـ01/08/1439
 قاعة الجوهرة

https://uqu.edu.sa/App/News/28161 

 

18 
 الجامعة صفحة في منشور  تقرير

 

 

mailto:rcalfe@uqu.edu.sa
https://uqu.edu.sa/App/News/19784
https://uqu.edu.sa/App/News/26720
https://uqu.edu.sa/App/News/26330
https://uqu.edu.sa/App/News/26914
https://uqu.edu.sa/App/News/28161
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 هـ   1439/  2/  26   )  العلميّ  البحث في اللّغويّ  ) التّحرير  :  بعنوان علميّ  لقاء تقرير
  

ً
غوّي ملنسوبات  انطالقا

ّ
ي إطار الحراك املهارّي املعرفّي البحثّي الل من رؤية عمادة البحث العلمّي ووكالة املراكز البحثّية بالعمادة، وف 

غة العربّية وآدابها 
ّ
م مركز بحوث الل

ّ
غوّي في البحث العلمّي (، من تقديم سعادة وكيل  القاًء علميًّ جامعة أّم القرى؛ نظ

ّ
بعنوان : ) الّتحرير الل

غة العربّية للّدراسات العليا والبحث العلمّي الّدكتور عبدهللا بن محّمد املسملّي، وذلك يوم األربعاء املوافق 
ّ
ّية الل

ّ
هـ   1439/  2/  26عميد كل

ّدث سعادة الّدكتور املسملّي وعلى مدار ساعتين عن موضوعات عديدة؛ منها: خصائص وقد تح.، بقاعة الّتدريب بعمادة البحث العلمّي 

غوّية، والّتثّبت اللغوّي، ومحاذير األساليب، ومكّم 
ّ
ّي، وروافد الكتابة الل رابط الّنص ّ

ّ
الت الّتحرير الّتحرير البحثّي، وعناصر بناء الّنّص، والت

قاء مجموعة املدا
ّ
قاء العلمّي بحضور بهّي ضاق به البحثّي. هذا وقد أثرى الل

ّ
ي خاتمته، كما حظي الل خالت والّتعقيبات التي أتت خالله وف 

عات بإعادة هذا اللقاء، وتقديم برامج إثرائّية أخرى تعلي من مهاراتهّن البحثّية م له، وطالبت املجتم  املكان؛ ألهّمّية املوضوع وغزارة علم املقد ّ 

غوّي 
ّ
ى العمادة هذا وستتو  .في املجال الل

ّ
ه سعادة -بحول هللا تعالى  -ل

ّ
تها الّتطويرّية تقديم الجديد املفيد والذي تتوال

ّ
وكيلة عميد  وحسب خط

ومّما  عمادة البحث العلمّي للجودة والّتطوير رئيسة مبادرة " تطوير املوارد والقدرات البشرّية في البحث العلمّي " الّدكتورة هنادي بحيري.

لة بسعادة عميدها الّدكتور عبدالّرحمن األهدل الذي ال يألو جهًدا في  تجدر اإلشارة إليه
ّ
كر فيه لعمادة البحث العلمّي ممث

ّ
واإلشادة به والش

موحة، وهللا نسأل الّتوفيق والّسداد 
ّ
دعم مراكز العمادة البحثّية، وحرصه على تقديم كّل مايفيد مجتمع املعرفة، ومايحّقق الخطط الط

 .للجميع 
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  هـ 01/04/1439االحتفاء باليوم العالمّي للّغة العربيّة   تقرير
البات الّدكتورة هالة بنت سعيد العمودي ، و في إطار االحتفال باليوم العاملّي  

ّ
على شرف سعادة عميدة الّدراسات الجامعّية للط

غة العربّية وآدابها احتفالّية علمّية رصينة عبر حزمة من الفعال
ّ
لة بمركز بحوث الل

ّ
مت عمادة البحث العلمّي ُممث

ّ
غة العربّية نظ

ّ
ّيات بعنوان لل

غة العربّية والّتقنيات الجديدة ( ، تزامًنا مع شعار اليونسكو لهذا العام . 
ّ
 : ) الل

قاء سعادة الّدكتورة هالة بنت سعيد العمودي ، ثّم العرض 
ّ
ر الحكيم ، ثّم كلمة راعية الل

ْ
ك
ّ
وقد بدأت االحتفالّية بآي من الذ 

غة العربّية وآدابها وأبرز إنج
ّ
 ازاته . الّتعريفّي بمركز بحوث الل

تي شاركت فيها كّل من سعادة الّدكتورة مريم بنت عبدالهادي القحطانّي وورقتها العلمّية 
ّ
ثّم بدأت فعالّيات الّندوة العلمّية وال

عر العربّي في عصور االحتجاج  أنموذًجا ( ، وسعادة 
ّ
غوّي والّتقنيات الحديثة _مشروع موسوعة الش

ّ
راث األدبّي والل

ّ
الّدكتورة املعنونة ب ) الت

ّية ( ، وسعادة الّدكتورة هيفا
ّ
ء بنت عثمان تهاني بنت محمد الّسبيت وعنوان ورقتها : ) قياس جودة األبحاث العربّية بين العاملّية والجهود املحل

غة العربّية 
ّ
كّية و الل

ّ
يوع أم بداية االنحسار و األ –فدا وعنوان ورقتها :   ) األجهزة الذ

ّ
فول ( ، وسعادة الّدكتورة هنادي حالة من الّتطّور والش

 
ّ
ريف بنت محمد بحيرّي وعنوان ورقتها : ) تقنية اإلحصاء في الّتحليل األسلوبّي _ القيمة املضافة ( ، وسعادة الّدكتورة سارة بنت أحمد الش

غوّية املنّقحة عن طريق االستناد على خبرة الجمهور العربّي على
ّ
ط الّضوء  تاإلنترن وعنوان ورقتها : ) جمع البيانات الل

ّ
( ، ثّم قّدمت فعالّية تسل

غة العربّية ( ، وذلك من خالل عرض تق
ّ
غة العربّية لغير الّناطقين بها الل

ّ
ديمّي من نخبة على : ) أثر الّتقنيات الحديثة في إتقان طالبات معهد الل

سان فأظهرن األثر ا
ّ
 لّتقنّي في إجادتهّن العربّية والّتحليق في آفاقها . من طالبات املعهد الالتي تمّيزن بحسن البيان وطالقة الل

األهدل والتي أشاد فيها بأهّمّية هذه  غالبوأعقب ذلك كلمة لسعادة عميد عمادة البحث العلمّي الّدكتور عبدالّرحمن بن 

 االحتفالّية خدمة لبحوث العربّية . 

غة
ّ
ّية الل

ّ
 سعيدالعربّية مّمن حصدوا جوائز وهم سعادة الّدكتور أحمد بن  ثّم بدأت فعالّية تكريم أساتذة فضالء من أبناء كل

قافّي " للعام العدوانّي ؛ لحصوله على جائزة نادي جّد 
ّ
ه، عن كتابه : ) بداية الّنّص الّروائّي 1433ة للّدراسات األدبّية والنقّدية " فرع املنجز الث

ل الّداللة ( ، وسعادة الّدكتورة أم
ّ
هبّية  عن بحث : ) أهّمّية علم : مقاربة آللّيات تشك

ّ
يرة بنت زبير سنبس ؛ لحصولها على جائزة امليدالّية الذ

غة العربّية للّناطقين بالعربّية وبغيرها ( ، ودرع الباحث العربّي ، و 
ّ
قديرّية من منّصة " أريد " الّدولّية تّ اليدالّية املاألصوات في تعليم الل

الث للّدراسات اإلسالمّية ودورها في تطوير واقع األّمة وخدمة اإلنسانّية باملوسم اإللكترونّية بمناسبة يوم الباحث ال
ّ
عربّي ، في املؤتمر الّدولّي الث

الث  ، املقام في ماليزيا للعام 
ّ
 م ، والذي رعته جامعة اإلنسانّية ، وأكاديمّية فلسبي بماليزيا . 2017العلمّي الّدولّي الث

 هرسالة الدكتورال ة لألدب العربّي ة السعوديّ ة العلميّ ونشر الجمعيّ  لترشيحدرباش الّزهرانّي ؛  ثّم سعادة الّدكتور موس ى بن 

  به الخاّصة
ّ
  ّص للنّ  ظرّي : دراسة في املتن النّ  يّ ص ّ رابط النّ تحت عنوان : ) الت

ّ
 ( .  عرّي الش

الث األولى في املس
ّ
البات الحاصالت على املراكز الث

ّ
غة العربّية والفّن والّتقنيات وقبل الختام تّم تكريم الط

ّ
ابقة الفّنّية : ) ثالثّية الل

 ي املركز األوّ فالحديثة ( ، وهّن  
ّ
البة أبرار باطوق ، واملركز الث

ّ
البة سارة القرش ي  .ل الط

ّ
البة أنغام الغامدي ، واملركز الثالث الط

ّ
 اني الط

كتورة سناء بنت محمد رشاد صميالن رئيسة ، وسعادة األستاذة كما تّم تكريم لجنة  الّتحكيم للمسابقة ، وهّن : سعادة الّد  

 الّصاعدي عضوة .  مسلمالّدكتورة أميرة منير الّدين عضوة ، وسعادة الّدكتورة عبير بنت 

ا
ّ
ب وطالبات الجامعة ، وقد حاز على املركز األّول الط

ّ
لب ثّم تال ذلك إعالن نتائج مسابقة املقالة العلمّية املتمّيزة والتي كانت لطال

البة لطيفة القثامي ، كما تّم تكريم لجنة تحكيم املق
ّ
البة نور الّسعدي ، واملركز الثالث الط

ّ
العلمّية  الةفوزي الّسويهرّي ، واملركز الثاني الط

عيضة املالكّي عضوة ، وسعادة األستاذة  بنتالعزيز البّنانّي رئيسة ، وسعادة األستاذة بدرية  عبداملتمّيزة وهّن سعادة الّدكتورة نجوى بنت 

 عيس ى العنزي عضوة .  بنتبسمة 

البات ؛ لرعايتها
ّ
وجهودها في خدمة املسيرة الّتعليمّية  هذا وقد انتهت االحتفالّية بتكريم سعادة عميدة الّدراسات الجامعّية للط

فات وطالبات دراسات عليا وبكالوريوس ؛ تقديًرا لحرصهّن . 
ّ
وختمت االحتفالية بالجامعة ، كما تّم تكريم فريق عمل االحتفالّية من موظ

 للعلّي القدير أن يحفظ علينا لغة كتابه املبين لغة أهل الجّنة .باالبتهال 
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) ملتقى التّميّز البحثّي الثّاني ( لطالبات الدّراسات العليا بجامعة أّم القرى بعنوان  تقرير

 ـه1439 / 08 / 01الدّراسات البينيّة للّغة العربيّة والعلوم األخرى ( )
البات الّدكتورة سارة بنت عمر الخولي ، وبحضور سعادة عميدة الّدراسات على شرف  

ّ
سعادة وكيلة جامعة أّم القرى لشؤون الط

غة العربّية وآدابها فع
ّ
لة بمركز بحوث الل

ّ
مت عمادة البحث العلمّي ُممث

ّ
البات الّدكتورة هالة بنت سعيد العمودي ، نظ

ّ
الّيات : ) الجامعّية للط

غة العربّية والعلوم األخرى ( .ملتقى الّتمّيز 
ّ
اني ( لطالبات الّدراسات العليا بجامعة أّم القرى بعنوان : ) الّدراسات البينّية لل

ّ
 البحثّي  الث

غة العربّية وآدابها وأبرز إنجازاته ، ثّم كلم
ّ
ر الحكيم ، ثّم العرض الّتعريفّي بمركز بحوث الل

ْ
ك
ّ
ة ة سعادوقد بدأت الفعالّيات بآي من الذ 

تورة هالة الّدكتورة سارة بنت عمر الخولي والتي أشادت فيها بأهّمّية هذا الّنوع من الّدراسات في تنمية البحث العلمّي ، ثّم كلمة سعادة الّدك

ث العلمّي بنت سعيد العمودي والتي شكرت فيها الحرص على تنظيم مثل هذه الفعالّية البحثّية البينّية  ، ثّم كلمة سعادة وكيلة عمادة البح

 ، ثّم كلمة لبحوث الّتطّوع والّتطّوع البحثّي الّدكتورة سمّية بنت عّزت شرف والتي أبانت فيها عن أثر املراكز البحثّية في إحداث الحراك العلميّ 

غة العربّية وآدابها الّدكتورة هيفاء بنت عثمان فدا والتي أبانت فيها عن نواتج ا
ّ
لّدراسات البينّية من حيث سعادة وكيلة مدير مركز بحوث الل

 :   اإلبداع في طرق الّتفكير ، والّدمج املعرفّي ، وتحقيق الّتكامل ، وإنتاج املعرفة .

رعّية (  ، بإدارة سعادة الّدكتورة سعاد بنت فر 
ّ
يح ثّم بدأت الجلسة األولى والتي كانت بعنوان : ) العربّية والّدراسات الّدعوّية والش

قفّي وكيلة
ّ
تي شاركت فيها مجموعة من الباحثات عبر تقديم تعريف ببحوثهّن  صالح الث

ّ
ؤون الّتعليمّية والّتطوير ، وال

ّ
غة العربّية للش

ّ
ّية الل

ّ
كل

ركستانّي ، وغادة بنت عبد املتكبر صادق املغربي  ، وعائشة بنت محّمد سعيد شمس الّدين ، ونجاة
ّ
 ، وهّن : أمل بنت عبدالكريم محمد الت

ّية بنت حمزة محّم 
ّ
ّية الّدعوة وأصول الّدين ( ، وكوثر بنت محمد سعيد ، و بسمة بنت عباد عيضة الّساملّي  ) طالبات كل

ّ
د باوزير ) طالبات كل

غة ال
ّ
ّية الل

ّ
ريف ) طالبات كل

ّ
ريعة والّدراسات اإلسالمّية  ( ، ومنيرة بنت عبدهللا حليص املعلوّي  ، وأنداء بنت حسن محمد الش

ّ
ابها عربّية وآدالش

ربوّية ( ، بإدارة سعادة الّدكتورة ج( .
ّ
غة الّتطبيقّي والّدراسات الت

ّ
انية بعنوان  :  ) بحوث العربّية وعلم الل

ّ
ميلة بنت ثّم بدأت الجلسة الث

تي شاركت فيها مجموعة من الباحثات عبر تق
ّ
غة العربّية وآدابها ، وال

ّ
ّية الل

ّ
ديم تعريف ببحوثهّن عبدالعزيز صدقه خياط األستاذ املساعد بكل

غة العربّية وآدابها ( ، وفاطمه بنت محّمد
ّ
ّية الل

ّ
علي  ، وهّن : بشاير بنت سعد عباس الّنباتّي ، وحنان بنت علي عامر عسيري ) طالبات كل

ونهلة بنت محّمد جميل األحمرّي ، وأفراح بنت سلوم مفرح الحربّي  ، وتغريد بنت حسين نّصار الخطابّي ، ودالل بنت علي محّمد الحضريتي ، 

ربية ( .                                                           
ّ
ّية الت

ّ
                                                            بكر ، ووفاء بنت عوض ضيف هللا الحربّي  ) طالبات كل

 ال جميعوقبل الختام تّم تكريم  
ّ
البات املشاركات في امللتقى . كما تّم تكريم طالبات  ) فريق غرس الّتطّوعّي ( ؛ الالتي أسهمن في ط

اني  
ّ
ه  ، وهّن : سماهر حبيب مالكه ، و زهراء علي الّزهرانّي ، و سمّية إبراهيم الوقدانّي  1439_143إنجاح فعالّيات املركز خالل الفصل الث

براهيم الّصاعدّي ،  ورهف محيا العتيبّي ، وصفّية أحمد سال ، وسارة مرزوق  الجعيد  ، ورئيسة الفريق ، ووفاء ممدوح العوفي ، وخوله إ

 غالية حامد الّرفاعّي . 

البات املتعاونات مع فعالّيات املركز خالل العام الجامعّي  وكذلك
ّ
ه ؛ وهّن : هبة محّمد هيازع  1439_1438تّم تكريم الط

ازع العمرّي  ، وميسون محّمد أحمد العمرّي  ، وليلى حميدان حميد الحربّي  ، وريم محمود عبدهللا العريفي  ، العمرّي،وعالية محّمد هي

بيانّي . 
ّ
 ووجدان محّمد مرزوق الّصبحّي  ، وفاطمة فهد عطية الذ

 والحمدهلل في األولى واآلخرة .
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 اإلسالميالتعليم مركز بحوث  5.5 
 

 النشأة 5.5.1

هـ صدر األمر السامي الكريم 9/2/1402م( بموجب توصية املؤتمر العاملي للتعليم اإلسالمي. وفي 1977 -هـ1397أنش ئ املركز عام )  

هـ تحت 1435هـ بعد تأسيسها عام 1436بضم مركز بحوث التعليم اإلسالمي إلى جامعة أم القرى. ثم تم ضمه إلى عمادة البحث العلمي عام 

 وكالة املجموعات واملراكز البحثية.
 

 الرؤية 5.5.2

 الريادة في أبحاث وتطبيقات التربية اإلسالمية املستقاة من الكتاب والسنة والتراث االسالمي. 
 

 الرسالة 5.5.3

 جمع وتصنيف التراث اإلسالمي التربوي وبحث كيفية تطبيقه على ارض الواقع. 

 

 األهداف 5.5.4

1. .
ً
 وتأليفا

ً
 العناية بالبحوث والدراسات املتعلقة بالتربية اإلسالمية وأصولها، جمعا

 استخراج الكنوز التربوية من التراث اإلسالمي. .2

 النهوض بالبحث العلمي في مجال التربية اإلسالمية .3

 .فحص وتحكيم الكتب والرسائل العلمية املتميزة في تخصص التربية اإلسالمية .4

 

 التطلعات المستقبلية 5.5.5

 جمع واستنباط الدروس التربوية في التراث اإلسالمي واالستفادة منها في الحياة اليومية. 

 
 وسائل التواصل 5.5.6

 rces@uqu.edu.saبريد مدير املركز:  

 

 

  

mailto:rces@uqu.edu.sa
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 مركز بحوث العلوم االجتماعية 5.6
 

 الرؤية 5.6.1

التميز والريادة في مجال البحوث االجتماعية واالقتصادية ملواجهة التحديات الوطنية للنهوض بالوطن الغالي وفق أسس علمية  

 لحماية األسرة والفرد وتنميتهما اقتصاديا، ولتحقيق سالمة املجتمع وتقدمه.
 

 الرسالة 5.6.2

 خدمة املجتمع من خالل توظيف البحث العلمي في معالجة التحديات االجتماعية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية.  
 

 األهداف  5.6.3

 متابعة الدراسات املدعومة من عمادة البحث العلمي والتابعة للمركز. .1

 . 2030إيجاد شراكات بحثية مع جهات خارج الجامعة لدعم الدراسات البحثية وتكون مرتبطة باألولويات الوطنية في برنامج الرؤية  .2

 تفعيل الشراكات القائمة وتحفيز الباحثين لتلبية بنود هذه الشراكات وإجراء دراسات بحثية. .3

 يرد من قضايا حسب التوجيهات. تحفيز الباحثين للمساهمة في إيجاد حلول بحثية ملا  .4

 عقد لقاءات وورش عمل لتعريف الباحثين بالشراكات القائمة وتشجيعهم لعمل دراسات بحثية تلبي هذه الشراكات. .5

 
 هـ 1438-1437 عام في المركز من الممولة البحثية المشاريع 5.6.4

 

 

 

 الزيارات واالتفاقيات التي نفذها المركز )داخليا أو خارجيا( 5.6.5 

 

 

 وسائل التواصل  5.6.6

 rcss@uqu.edu.sa 0558755065بريد مدير املركز:  

 
 

 الباحثين املشروع اسم البحث رقم
 مدة

 البحث

 الدعم تاريخ

1437/1438  

 مقدار

 الدعم

HUM-3-1-

0002-15 

 استخدام ضوء في املتغيرات بعض عالقة

 بالقيم والتكنولوجيا االتصال وسائل

 انموذجا اإلسالم وسطية :املكتسبة اإلنسانية

 

 عادل .د

 بالصادق

 سنة

 واحدة
 هـ 27/9/1437

160400 

 ريال

15-HUM-3-

1-0003 

 تعزيز في االجتماعي التواصل شبكات توظيف

 اململكة في الجامعات طالب لدى الوسطية

 جامعة  – واملأمول  الواقع السعودية العربية

  القرى  أم
ً
 إنموذجا

 

 لؤلؤة .د .أ

 عبد بنت

 الكريم

 القويفلي

 سنة

 واحدة
 هـ 27/9/1437

 ألف 175

 ريال

 الجهة اسم
/حكومي

 خاص
 املستفيدين سبب الزيارة الزيارة وقت

 للبحوث الوطني املركز

 االجتماعية والدراسات
 هـ8/11/1438 حكومي

 أم بجامعة العلمي البحث عمادة بين البحثية االستراتيجية الشراكة بناء

 التحديات ملواجهة االجتماعية والبحوث للدراسات الوطني واملركز القرى 

 الوطنية

 هـ9/2/1439 خاص بجدة التجارية الغرفة

 عمادة بين والبحثية العلمية االستراتيجية الشراكة لبناء األول  االجتماع

 ملواجهة بجدة التجارية الغرفة و القرى  أم بجامعة العلمي البحث

 الوطنية التحديات

 وكيل -الحج وزارة

 النقل لشؤون الوزارة
 هـ30/301439 حكومي

 اإلدارات تخدم والتي املختلفة البحثية املجاالت في التعاون  سبل لبحث

 .الحج بوزارة العالقة ذات

mailto:rcss@uqu.edu.sa
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  البديلة العقوبات ورشة إقامة
 مكة منطقة بمجلس االجتماعية الشؤون لجنة مع بالتعاون  ، هـ1439 شعبان 21 اإلثنين يوم في العلمي البحث عمادة أقامت 

 وذلك (البديلة العقوبات(بعنوان اإلسالمية الدراسات بحوث ومركز االجتماعية، العلوم بحوث مركز: من كال ينظمها علميه ورشة املكرمة،

 التعزيرية العقوبات على املترتبة السلبية االثار حدة من التخفيف أجل من للتطبيق قابلة ونتائج وطني طابع ذات بمبادرات الخروج بهدف

 . الجلد أو كالسجن القاض ي، أو النظام فيها يجتهد والتي محدد شرعي تقدير لها ليس التي والجنايات الجرائم في الحالية

 : بحضور 

 

 االجتماعية العلوم بحوث مركز االسالمية الدراسات بحوث مركز

 العيدروس محضار بن عبدالهادي /الدكتور  السواط عبدهللا بن محمد /الدكتور  األستاذ

 اللهيبي محمد بنت مها /الدكتورة تلمساني محمد بنت أفنان /الدكتورة األستاذ

 
 و البديلة، العقوبات في للمحاور  أفكارهم لتقديم هـ1439 رجب 30-23 من الفترة في القرى  أم جامعة في الباحثين دعوة تم قد و

 و والقانوني الشرعي املجالين في املتخصصين من نخبة مع املوضوع هذا حول  للنقاش هـ1439 شعبان 21 بتاريخ عمل ورشة عقد تقرر 

 بحيث   هـ1440-1439 الدراس ي العام في اقامتها املزمع املوسعة العلمية للورشة البحثية للمحاور  بتصور  الخروج بهدف  النفس ي و االجتماعي

 تطلعات تحقق وطنية ومبادرات تطبيقية بحثية مشاريع تقديم على املشاركين الباحثين تحفيز و لتشجع األولى النواة هذه العمل ورشة تشكل

 هذه تكون  و ،.للجميع امنه بيئة خلق في يساهم بشكل االصالح و التأهيل  حيث من البديلة العقوبة هدف لتحقيق تسعى كما 2030 رؤية

 القرى  أم جامعة من وطنية مبادرة ضمن املشاريع

 : بفكرة األولى العمل ورشة خرجت الحضور، بين املوضوع مناقشة وبعد
 

 العقوبات بموضوع العالقة ذات للجهات الدعوة وتوجه القرى، أم جامعة من باحثون  فيها يشارك موسعة عمل ورشة عقد 

 التابعة االجتماعية واللجنة العالقة، ذات البحثية باملراكز ممثلة العلمي البحث عمادة اشراف تحت الورشة وتكون  البديلة،

 .االختصاص ذات الجهات إليها وتدعى املكرمة، مكة منطقة ألمارة
 

 

 أهداف عقد ورشة العمل الموسعة مع الجهات ذات االختصاص  ومن

 املكرمة مكة منطقة ألمارة تقدم البديلة بالعقوبات مختصة لالئحة مقترحة ملسودة األولى النواة تشكيل. 

 من والحد السجن عقوبات عن مناسبة بدائل ايجاد خالل من املجتمع خدمة في تساهم وطنية ومبادرات بحثية مشاريع اقتراح 

 .2030 رؤية لتحقيق اململكة تطلعات يحقق بما النظامية، املخالفات بعض على الشخصية الحرية

 لها املختصة الجهات تنفيذ وآليات النظامية، املخالفات في الحالية للعقوبات مناسبة بدائل اقتراح. 
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 مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية 5.7
 

 الرؤية 5.7.1

 تحقيق التميز والريادة في مجال البحوث التربوية والنفسية األصيلة التي تلبي حاجات املجتمع.  

 

 الرسالة  5.7.2

تلبية رائدة ومتميزة الحتياجات املجتمع البحثية وتنمية متواصلة لإلنتاج املعرفي من خالل توفير البيئة املحفزة للكوادر البشرية؛  

 راكز والجهات ذات العالقة.وعبر الشراكة الفاعلة مع امل

 

 األهداف 5.7.3

 مرتبطة بأهداف وكالة املراكز.  

 

 األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي 5.7.4
 

  

 وسائل التواصل 5.7.5

 dsrdep@uqu.edu.saوكيلة املركز:   rcep@uqu.edu.saبريد مدير املركز:   

  

 املالحظات عدداملستفيدين املكان الزمان النشاط نوع م

1 

دورة مهارات بحثية في 

إعداد الرسائل 

العلمية )البحوث 

 الكمية(

 الخميس

22-

 قاعة هـ28/6/1437

 التدريب

 بعمادة

 البحث

 العلمي

 دراسات طالبات

 عليا
 (18( ص )2) العلمي البحث واحة

2 

( 1ورشة عمل)

لتحديد الخطة 

 االستراتيجية للمركز.

 اإلثنين

 هـ25/7/1437

 هيئة عضوات

 بكلية التدريس

 التربية

 (3) العلمي البحث واحة

 7 :ص

3 

( 2ورشة عمل )

لتحديد الخطة 

 االستراتيجية للمركز

 اإلثنين

 هـ2/8/1437

 هيئة عضوات

 بكلية التدريس

 التربية

 (7( ص )3) العلمي البحث واحة

4 

دورة محركات البحث 

العلمي ألعضاء هيئة 

 التدريس بكلية التربية

 األحد

 هـ15/1/1438

 كلية مسرح

 التربية
43 - 

5 
لقاء تعريفي بمنح 

 املراكز البحثية

 اإلثنين

 هـ1439/  2/  3
 -  كلية التربية

6 

لقاء تجربة نجاح فريق 

بحثي "مشروع األمن 

 الفكري"

 

 الخميس

 هـ12/3/1439
 https://uqu.edu.sa/App/News/18171  كلية التربية

7 

لقاء معايير اختيار 

مجلة علمية للنشر 

 باللغة العربية

 الثالثاء

 هـ10/7/1439
  كلية التربية

 واحة البحث العلمي 

 (9( ص )7)

mailto:rcep@uqu.edu.sa
mailto:dsrdep@uqu.edu.sa
https://uqu.edu.sa/App/News/18171
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 مركز بحوث العلوم التطبيقية 5.8
 

 النشأة 5.8.1

هـ 1436هـ بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي. ثم تم ضمه إلى عمادة البحث العلمي عام 1404أنش ئ هذا املركز عام  

 بعد تأسيسها تحت وكالة املجموعات واملراكز البحثية.

 

 الرؤية 5.8.2

 في مجال األبحاث العلمية التطبيقية وريادة االقتصاد املعرفي.  
ً
 أساسيا

ً
 وشريكا

ً
 ومحركا

ً
 موثوقا

ً
 بحثيا

ً
 أن يكون املركز مرجعا

 

 الرسالة 5.8.3

البحثية التي تختص بالعلوم التطبيقية ومتابعة تنفيذها وربطها مع املراكز دعم وتشجيع الكوادر البشرية إلنجاز املشاريع  

 والجهات املستفيدة األخرى.

 

 األهداف 5.8.4

إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي للعلوم التطبيقية بما يفي بمتطلبات البحث العلمي ويساهم في التطوير والتحسين  .1

 املستمر له وتوطين التقنية الحديثة. 

زهم على إجراء تشجيع مسيرة البحث العلمي للعلوم التطبيقية وتنمية ملكة اإلبداع واالبتكار لدى الكوادر االكاديمية بها، وتحفي .2

 الحتياجات املجتمع.
ً
 البحوث املتميزة وفقا

 

 هـ1437األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام  5.8.5

واعتماد رؤية ورسالة  تطويرهـ 5/1/1437.عمل شعار ملركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى  -1

 أهداف املركز.

  هـ.  13/3/1437-1املشاركة مع عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في معرض جدة للكتاب  -2

مبادرة مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في نشر املعرفة وتصحيح املفاهيم الخاطئة بعرض  -3

 1437/ 3/ 18في مجتمعنا في العلوم ونشر املعرفة الصحيحة  تصميم مبدئي ومحتوى لقاموس تصحيح املفاهيم الخاطئة الشائعة

 إرسالها على شكل رسائل أسبوعية توعوية في وسائل التواصل التابعة للمركز.  ليتم هـ

بحث إمكانية الشراكة بمجموعة بحثية من مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي وكلية العلوم التطبيقية وكلية  -4

 .هـ1437بجامعة أم القرى مع مصنع األوراق املضيئة الهندسة

هـ. الستيفاء متطلبات الهيئة الوطنية لالعتماد األكاديمي والوقوف على احتياجات swat 23-25/4/1437)عمل تحليل سوات ) -5

في كلية العوم عضوات هيئة التدريس من مركز بحوث العلوم التطبيقية في عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى وكان ذلك 

 التطبيقية في شطر الرجال في العابدية وفي شطر النساء في الزاهر وفي العزيزية.

قام مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي بالتعاون مع كلية العلوم التطبيقية بدعوة أعضاء وعضوات هيئة  -6

لقاء التعريفي بمركز بحوث العلوم التطبيقية ومهامه وبرامجه( التدريس بكلية العلوم التطبيقية لحضور ورشة عمل بعنوان:)ال

 هـ.28/4/1437في 

استبانة الختيار األولويات البحثية  مركز بحوث العلوم التطبيقية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى بعمل قام -7

 لقوة األقسام البحثية في مجاالت األولويات املقترحة والتي  هـ2/5/1437
ً
تخدم املعرفة واالقتصاد واملجتمع؛ ووضع وفقا

االستراتيجيات املناسبة ليتم تكوين قاعدة بيانات للمركز تحدد مجاالت أعضاء وعضوات هيئة التدريس واهتماماتهم البحثية. 

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

  مشروع. 15 استقبال وتمهـ  1437 /28/6البحثية املراكز منح على للتقديم عمل وورش اجتماعات عقد -8

قام املركز باملشاركة مع عمادة البحث العلمي في زيارة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين بهدف البحث في إمكانية التعاون والشراكة  -9

  هـ.12/7/1437

لبحث أوجه الشراكة والتعاون حول تصنيع منتج )إحرام( مقاوم  هـ Uniforms JK 10 / 8 / 1437  شركة منسوجات زيارة -10

    .للفطريات بتقنية نانو الفضية

 

https://www.surveymonkey.com/r/RCAS001
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 هـ1438األنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام  5.8.6

تقديم مبادرتين في مجال انشاء بنك الجينات وانشاء مختبر حيث تم  2017شارك املركز في برنامج مبادرات التحول الوطني لعام  .1

  ابحاث الحشرات ونواقل االمراض.

هـ إعداد وتنسيق واالشتراك في اإلشراف على التقرير السنوي العام 1438 /8/5تسليم التقرير السنوي ملعالي مدير الجامعة  .2

هـ 1436لبحث العلمي لشؤون املجموعات واملراكز البحثية هـ والتقرير السنوي لوكالة عمادة ا1436لعمادة البحث العلمي 

 .هـ 1436والتقرير السنوي لوكالة عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية 

شارك مركز بحوث العلوم التطبيقية في برنامج موهبة اإلثرائي الصيفي الذي تقوم به مؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة  .3

هـ الى تاريخ 22/10/1438املركز في مسار البحث العلمي بأربعة مجاالت ومواضيع بحثية تاريخ املشاركة من واإلبداع، حيث شارك 

 هـ.15/11/1438

 

 هـ1439ألنشطة الثقافية والعلمية للمركز البحثي عام ا 5.8.7

 هـ. 3/2/1439مشاركة املركز في اليوم العربي للكيمياء  -1

هـ ويوم الخميس املوافق  4/2/1439للتقديم على أفكار املشاريع البحثية املفتوحة يومي الثالثاء املوافق تنظيم عدد من اللقاءات  -2

 هـ. 6/2/1439

 هـ..4/2/1439بعد انطالقها في  حضور عدد من دورات مبادرة تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في البحث العلمي -3

  هـ..8/2/1439 برنامج هاجر النسائي التابع ملشروع تعظيم البلد الحرام حضور ملتقى روح التطوع األول من تنظيم -4

لنشر الثقافة وتعزيز الوعي الصحي في جامعة أم  إعداد وتقديم محاضرة بعنوان " سموم الكيمياء في مستحضرات التجميل" -5

الكيمياء املشارك كريم تركستاني أستاذ القرى خاصة وفي املجتمع عامة ، قدمها سعادة الخبير البيئي الدكتور فهد بن عبد ال

 هـ بمقر الزاهر. 25/2/1439يوم الثالثاء املوافق  بجامعة أم القرى. 

 .م22/1/2018 املوافق هـ 5/5/1439اليكتريك جنرال شركة مع العلمي البحث عمادة اجتماعات دعم في ملساهمةا -6

 هـ1439العلمي املشاركة في أعمال اللجنة العلمية لعمادة البحث  -7

 هـ.1439املساهمة في ملفات القواعد الحاكمة للمنح الداخلية في عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى االصدار الثاني  -8

هـ ومنها 1439إعداد العروض التقديمية وتقديم الورش للتعريف بعمادة البحث العلمي ووكاالتها وبرامج املنح وآلية التقديم عليها  -9

 هـ.19/4/1439كلية الحاسب ونظم املعلومات ورشة 

 

 وسائل التواصل 5.8.8

 dsrdas@uqu.edu.saبريد وكيلة املركز:   rcas@uqu.edu.saبريد مدير املركز:  

 RCAS_UQUانستجرام:  RCAS_UQUفيس بوك: @-     RCAS_UQUتويتر: @

  

mailto:rcas@uqu.edu.sa
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 العلوم الهندسية والمعماريةمركز بحوث  5.9
 

 الرؤية  5.9.1
 

الريادة في مجال أبحاث العلوم الهندسية واملعمارية والحاسب اآللي والتميز في اقتراح الحلول والبرامج البحثية النوعية التي تلبي 

 االحتياجات املختلفة.
 

 
 

 الرسالة 5.9.2
 

تشجيع وتطوير العمل البحثي واألكاديمي املتميز من خالل توفير وتهيئة البيئة الجاذبة واملحفزة لدعم التميز واالبداع العلمي  

اهمة للباحثين في مجاالت املعرفة في العلوم الهندسية واملعمارية والحاسب اآللي وذلك لتحقيق الريادة املحلية واالقليمية والعاملية واملس

 في حل املشاكل الوطنية املرتبطة. الفعالة

 
 

 األهداف 5.9.3

إجراء البحوث واملشاريع الهندسية واملعمارية والحاسوبية التي تصب في خدمة الجامعة واملجتمع محليا ودوليا ووضع املقترحات  -1

 التي تسهم في ارتقاء مستوى بحوث علوم الهندسة والحاسب.

 واملتميزين في مجاالت البحث العلمي الهندس ي وعلوم الحاسب.تشجيع الباحثين واملبدعين  -2

 دعم وتبني املشاريع البحثية الهندسية والتقنية املتميزة علميا املنتجة لبراءات اختراعات وتطوير ابتكارات. -3

ا مثل التخصصات تشجيع املشاريع البحثية في علوم الهندسة والحاسب التي تندمج مع التخصصات األخرى وتساند تطبيقاته -4

 الطبية والتعليمية والدينية فتكون بذلك أداة تطويرية لخدمة اإلنسان والبيئة واملجتمع.

االستثمار في الخبرات الوطنية من خالل التعاون الداخلي والدولي مع الجامعات واملراكز البحثية لحل املشاكل املختصة في علوم  -5

 الهندسة والحاسب.
 

 

 االستراتيجيات البحثية 5.9.4

وضع املركز االستراتيجيات ضمن محاور رئيسية تخدم أو تتناول مشاكل بارزة في مدينة مكة املكرمة أو على مستوى املنطقة أو  -1

 على املستوى الوطني. 

 البحوث الهندسية والتقنية املساهمة في مجال التحول الذكي للمدن. -2

 اهمة في الحد من الكوارث واملشاكل املجتمعية والرقي بمستوى الفرد واملجتمع.البحوث الهندسية والتقنية املس -3

 البحوث الهندسية والتقنية املساهمة في تطوير وحل مشاكل الحج والعمرة. -4

 .والبيئة واملياه والبديلة املتجددة الطاقة مجال في والتقنية الهندسية البحوث -5

  .العشوائية املناطق تطوير في املساهمة والتقنية الهندسية البحوث -6
 

 1438-1437المشاريع البحثية الممولة من المركز في عام  5.9.5

 

 

 

 الباحثين املشروع اسم البحث رقم
 مدة

 البحث

 الدعم تاريخ

1437/1438 
 الدعم مقدار

COM-4-1-0001-15 
 املنح إدارة نظام تطوير

 البحثية

 عمر هللا عبد .د

 باز
24  

ً
 شهرا

 1437 االولى الدفعة

 1438 الثانية الدفعة
 ريال 475000

COM-4-1-0002-15 
 موسوعة نظام تطوير

 العربي الشعر

 عمر هللا عبد .د

 باز
24  

ً
 شهرا

 1437 االولى الدفعة

 الثانية الدفعة

1438  

 ريال 425000

COM-3-1-0011-15 

 قاعدة نظام تطوير

 الباحثين بيانات

 البحثي ونتاجهم

 محمد تهاني .د

 السبيت سبيت

 

12  
ً
 ريال 66000  1/1439 شهرا
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 البحثي للمركز والعلمية الثقافية األنشطة 5.9.6

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املكان الزمان النشاط نوع م
 عدد

 املستفيدين

 املالحظات

 املوقع( على الخب )رابط

1 

 في الحديثة التوجهات (بعنوان علمي لقاء

 الالسلكية( الشبكات

 املعهد من عيس ى سونيا البروفسور  :تقديم

 كيبيك جامعة في العلمي للبحث الوطني

 .بكندا

 الثالثاء

 هـ9/4/1437

 التدريب قاعة

 عمادة في

 العلمي البحث

30  

2 

 الهندسة قسم مع بالتعاون  علمي لقاء

 واملستقبل املاض ي بعنوان (الكهربائية

 الشمسية( للخاليا

 جامعة من علم محمد البروفسور  :تقديم

 االمريكية املتحدة الواليات بوردو،

 األربعاء

 هـ29/5/1437

 كلية قاعة

 الهندسة
  

3 

 لنظم التقني االبتكار مركز مع علمي لقاء

 الجغرافية املعلومات

 من املشارك  األستاذ  مقبل محمد :تقديم

 الحاسب علوم قسم مينيسوتا، جامعة

 األمريكية املتحدة الواليات ,والهندسة

 الخميس

 هـ 2/5/1437

 التدريب قاعة

 عمادة في

 العلمي البحث

25  

4 
 الهندسة قسم مع بالتعاون  علمي لقاء

 الناصر للمهندس الكهربائية

 األحد

 هـ20/2/1438

 كلية قاعة

 الهندسة
20  

5 
 الهندسة قسم مع بالتعاون  علمي لقاء

 الجنهي عبدهللا للدكتور  الكهربائية

 األحد

 هـ25/5/1438

 كلية قاعة

 الهندسة
20 

https://uqu.edu.sa/App

News/7929/ 

 

6 

 األستاذ قيصر سعد للدكتور  علمي لقاء

 والتقنية العلوم جامعة في املشارك

 بالباكستان

 الثالثاء

 هـ20/6/1438

 كلية مسرح

 األلى الحاسب

 املعلومات ونظم

45 
https://uqu.edu.sa

/App/ 
News/9095 

7 
 ضمن الدورات من عدد تقديم في املشاركة

 العلمي البحث عمادة في التدريبة البرامج
 متكرر 

 البحث عمادة

 العلمي
25  

  لقاءً  تنظيم 8
ً
 حشيش سونيا للدكتورة علميا

 األربعاء

 هـ 25/7/1439

 التدريب قاعة

 البحث بعمادة

 العلمي

20  

https://uqu.edu.sa/App/News/7929
https://uqu.edu.sa/App/News/7929
https://uqu.edu.sa/App/
https://uqu.edu.sa/App/
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ورؤية  2020بحوث العلوم الهندسية والمعمارية ضمن برنامج التحول الوطني االستراتيجيات البحثية في مركز  5.9.7

2030 
 

 

 2030رؤية  2020برنامج التحول  االستراتيجيات البحثية

البحوث الهندسية والتقنية  -1

املساهمة في مجال التحول الذكي 

 للمدن.

 من أهداف برنامج التحول تأســـيس البنيـــة التحتيـــة.• 

 من أهداف برنامج التحول املساهمة في التحول الرقمي.• 

وتقنية املعلومات تطوير من أهداف وزارة االتصاالت • 

وتفعيل التعامالت الحكومية الذكية وفق بنية تحتية 

 مشتركة لها.

من أهداف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات دعم • 

 التجارة االلكترونية.

ملجتمع حيوي بيئته عامرة: تطوير 

 املدن.

مدن  3من أهداف الرؤية: تصنيف 

سعودية بين أفضل 

 مدينة في العالم.100

ن التزامات الرؤية : تطوير م

 الحكومة اإللكترونية.

البحوث الهندسية والتقنية -2

املساهمة في الحد من الكوارث 

واملشاكل املجتمعية والرقي بمستوى 

 الفرد واملجتمع..

 من أهداف برنامج التحول املساهمة في التحول الرقمي.• 

من أهداف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ردم • 

الفجوة الرقمية في مهارات مستخدمي االتصاالت وتقنية 

 املعلومات

ملجتمع حيوي بنايته متينة: تمكين • 

 املجتمع.

من التزامات الرؤية: تطوير • 

 الحكومة اإللكترونية.

 

البحوث الهندسية والتقنية -3

املساهمة في تطوير وحل مشاكل 

 الحج والعمرة.

الفرصة لعدد كبير  من أهداف وزارة الحج والعمرة إتاحة

 من املسلمين ألداء مناسك الحج والعمرة.

من القيم الراسخة للمجتمع •

الحيوي: تسخير الطاقات 

واالمكانيات لخدمة ضيوف 

 الرحمن..

من أهداف الرؤية : زيادة الطاقة •

االستيعابية الستقبال ضيوف 

 الرحمن.

البحوث الهندسية والتقنية في -4

والبديلة مجال الطاقة املتجددة 

 واملياه والبيئة.

من أهداف مدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية  •

واملتجددة تمكين الطاقة املتجددة من املساهمة الفاعلة 

 في مزيج الطاقة الوطني

ملجتمع حيوي بيئته عامرة: تطوير •

 تحقيق استدامة بيئية. –املدن 

من التزامات الرؤية القتصاد زاهر: •

سوق  -اعدةدعم القطاعات الو 

 للطاقة املتجددة.

البحوث الهندسية والتقنية -5

املساهمة في تطوير املناطق 

 العشوائية.

 من أهداف برنامج التحول تأســـيس البنيـــة التحتيـــة• 

 من أهداف برنامج التحول املساهمة في التحول الرقمي.• 

من أهداف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات تطوير • 

التعامالت الحكومية الذكية وفق بنية تحتية وتفعيل 

 مشتركة لها.

من أهداف وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات توفير • 

خدمات النطاق العريض لكافة مناطق اململكة من خالل 

تحفيز االستثمار في البنية التحتية وتطوير األدوات واألطر 

 التنظيمية والفنية.

 ءة البنية التحتية للنقلمن اهداف وزارة النقل رفع كفا• 

ملجتمع حيوي بيئته عامرة: تطوير • 

 املدن.

 3من أهداف الرؤية: تصنيف • 

مدينة 100مدن سعودية بين أفضل 

 في العالم.

من التزامات الرؤية: تنمية البنية • 

 التحتية الرقمية
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 م 2017-2015النشر العلمي للمشاريع البحثية في المركز  5.9.8

 املشروع رقم

 البحثي
 النشر مكان الباحثون  العلمية الورقة عنوان

43308015 

Improving ESL writing using an 

online formulaic sequence word-

combination checker. 

Grami Mohammad A. 

Grami, 

Basem Y. Alkazemi 

J. Comp. Assisted Learning 32(2): 95-104 

(2016) 

43308016 
High speed on-chip multiple 

cosine transform generator 

Yasser Ismail 

Ahmed Abdelgawad 

Sherif El-etriby 

J Real-Time Image Proc. 1-15,2015 

43408003 

Re-use Of Historical Buildings In 

The Holy City Of Makkah: Case 

Study Selection Guidelines 

Elbelkasy, M. I. 

AlSalafi, J. M. 

Mahmoud, M. F. 

Structural Studies, Repairs and Maintenance 

of Heritage Architecture XIV Vol 153, 2015. 

43408020 

Optimal Feature Subset Selection 

Using Similarity-Dissimilarity 

Index and Genetic Algorithms 

Muhammad Arif 

 

International Journal of Bioinformatics and 

Biomedical Engineering Vol. 1, No. 1, 2015, 

pp. 19-36 

43408011 

A numerical simulation tool for 

nanoscale ion-sensitive field-

effect transistor 

Tarek M. Abdolkader 

International Journal of Numerical 

Modelling: Electronic Networks, Devices 

and Fields. 2016;29:1118-1128 

43408011 

ISFET pH-Sensor Sensitivity 

Extraction Using Conventional 

MOSFET Simulation Tools 

Tarek M. Abdolkader, 

Abdurrahman G. Alahdal, 

Ahmed Shaker, 

Wael Fikry 

International Journal of Chemical 

Engineering and Applications, Vol. 6, No. 5, 

October 2015 

43508015 

Design and Characterization of 

Circularly Polarized Discrete Lens 

Antennas in 60-GHz Band. 

Hamza Kaouach. 

IEEE Antennas and Wireless Propagation 

Letters, Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, 2016, 

43508015 

Simple Tri-Layer Linearly 

Polarized Discrete Lens Antenna 

With High-Efficiency for mm 

Wave Applications 

Hamza Kaouach. 

IEEE Antennas and Wireless Propagation 

Letters, Institute of Electrical and Electronics 

Engineers, 2015, 

43508015 

High-efficiency wideband 

transmit-array antenna with 

linear polarization in Q-band 

Hamza Kaouach 

Amar Kabashi 

Faicel Ouasli 

AEU - International Journal of Electronics 

and Communications(AEU)70(2016)1275- 

1281 

43508015 

Bandpass Antenna-Filter-

Antenna Arrays for Millimeter-

Wave Filtering Applications 

Hamza Kaouach, Amar 

Kabashi, Mohammed T. 

Simsim 

J Electromagn Eng Sci.  15(4):206-2012, 

2015 

43308003 

Global Stabilization of Nonlinear 

Networked Control System with 

System Delays and Packet 

Dropouts via Dynamic Output 

Feedback Controller 

Kheir Eddine Bouazza 
Mathematical Problems in Volume 2015 

(2015) Engineering 
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  وسائل التواصل 5.9.9
 

  Dsrdes@uqu.edu.saوكيلة املركز:  RCES@uqu.edu.saمدير املركز: 

 5732تليفون داخلي :

 

 

  

43508004 

3D Object Model Reconstruction 

Based on Polywogs Wavelet 

Network Parametrization 

Mohamed Othmani 

Yassine Khlifi 

 

World Academy of Science, Engineering and 

Technology International Journal of 

Computer and Information Engineering 

Vol:10, No:7, 2016 

43408022 

Software-defined systems 

support for secure cloud 

computing based on data 

classification 

Yaser Jararweh 

Mahmoud Al-Ayyoub 

Lo’ai Tawalbeh 

Ala’ Darabseh 

Houbing Song 

Annals of Telecommunications. Volume 72, 

Issue 5–6, pp 335–345. June 2017, 

43408022 

A Secure Cloud Computing 

Model based on Data 

Classification 

Lo’aiTawalbeh 

Nour S.Darwazeh 

Raad S.Al-Qassas 

FahdAlDosari 

Procedia Computer Science, Volume  52,   

Pages 1153-1158. 2015, 

43308019 

Modified Cluster Boundary 

Search Technique for Improved 

Layout Designs 

Mohammed A. Al-Saleh 

Mustahsan Mir 

Ahmed Hassanin 

Proceedings of the 2016 International 

Conference on Industrial Engineering and 

Operations Management Kuala Lumpur, 

Malaysia, March 8-10, 3181-  3188 , 2016 

43308019 

Comparison of enhanced 
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 البحثية واملشاريع املنح وكالة. 6

 

 والمشاريع البحثية المنحمهام وكالة  6.1

 استشراف املجاالت البحثية، بما يتوافق مع الحراك االقتصادي في الدولة. -1

 توفير قنوات الدعم للمشاريع البحثية داخليا وخارجيا. -2

 الجدد لالندماج في بيئة املشاريع البحثية. استقطاب الوافدين -3

 إتاحة فرص التقديم بمقترحات بحثية ألعضاء هيئة التدريس. -4

 اتاحة فرص التقديم بمقترحات بحثية لعضوات هيئة التدريس. -5

 استحداث فرص بحثية لطالب الدراسات العليا. -6

 استحداث فرص لتأليف الكتب واملراجع العلمية. -7

 مقترحات املشاريع البحثية، وتحكيمها. استقبال -8

 اإلشراف على سير املشاريع البحثية، ومتابعتها فنيا وماليا، وتقييم مخرجاتها. -9

 نشر ثقافة البحث العلمي في الوسط الجامعي، والتعريف بأسس جودة األنشطة البحثية، ومعاييرها. -10

 الداخلية والخارجية. التعريف بآليات التقديم على برامج املنح البحثية -11

 توفير الدعم واملساندة املباشرة ملنسوبي الجامعة خالل مدة تقديم املقترحات البحثية. -12

 

  dsrvpg@uqu.edu.saوسائل التواصل:

 

 برامج المنح الداخلية بعمادة البحث العلمي 6.2

فيه اإلنجازات العلمية، وتتسابق فيه األمم لبناء اقتصاديات املعرفة، وتطوير قدراتها البشرية في عصر يوصف بأنه زمن تتسارع 

والتطور، القائمة عليها، فإن البيئة الجامعية تعد بمثابة نواة املعرفة الرئيسة في أي مجتمع، والتي من خاللها تبنى ركائز االقتصاد املعرفي، 

؛ فإن عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى قد وضعت خطتها االستراتيجية، والتنفيذية لبناء بيئة بحثية والرقي بين األمم، ومن هذا املنطلق

متكاملة تدعم في محصلتها النهائية االقتصاد املعرفي الوطني، والتوجه القومي، وقد نتج عن هذه الخطة الطموحة عدة مخرجات كانت 

إلى توفير الدعم الالزم ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ لتشجيعهم على ممارسة النشاط البحثي باكورتها برامج املنح الداخلية التي تهدف 

 باحترافية عالية وفق نظم قياسية مقننة، وسيتم التعريف بهذه البرامج تباًعا فيما يلي:

 

 

 هيئة التدريس : احصائية ورش التعريف بالمنح الداخلية وآلية التقديم عليها ألعضاء وعضوات جدول 6.2.1

 

 إشراف الكلية الورشة م

 د. باسم الكاظمي العلوم التطبيقية ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 1

 د. هنادي كتوعة التربية ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 2

 د. ديانا حّماد والدراسات االسالمية الشريعة ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 3

 د. عبد الرحمن األهدل فرع الجامعة بالقنفذة ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 4

 د. باسم الكاظمي املجتمع ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 5

 د. هنادي كتوعة الدعوة للدراسات العليا عليهاورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم  6

 د. محمد مختار الطب ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 7

 د. باسم الكاظمي التمريض ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 8
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 د. هنادي كتوعة واملعلوماتية الصحيةالصحة العامة  ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 9

 د. عبد الوهاب الريسيني معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 10

غة العربّية ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 11
ّ
 د. هنادي كتوعة الل

 د. باسم الكاظمي فرع الجامعة بالليث و أضم الداخلية وآلية التقديم عليهاورشة التعريف باملنح  12

 د. باسم الكاظمي إدارة األعمال ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 13

 د. باسم الكاظمي مركز اللغة اإلنجليزية ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 14

 د. عبد الرحمن األهدل الهندسة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليهاورشة  15

غة العربّية ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 16
ّ
 د. باسم الكاظمي الل

 د. على أمين كلية التصاميم ورشة التعريف باملنح الداخلية وآلية التقديم عليها 17

 

 رائد(  -واعدة–هـ برنامج )باحث  1439  - 1438 لعام الثانيةاحصائيات برامج المنح البحثية في دورتها  6.3
 

 هـ وفقا للبرامج  1439/  1438البحثية لعام  للمنحاحصائيات القبول في الدورة الثانية  6.3.1

 واعدة _ رائد(  –)باحث 
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 هـ 1439/  1438 لعام الداخلية للمنح الثانية الدورة في والبرامجعدد المشاريع الممولة ونسبتها وفقا للكليات  6.3.2

 

 

 هـ  1439/  1438ميزانية الكليات في الدورة الثانية للمنح الداخلية لعام  إحصائية 6.3.3
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  الثانيةألية التحكيم المتبعة في الدورة  6.3.4
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 هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –المحكمين في الدورة الثانية للمنح الفردية الداخلية )باحث  جهات 6.3.5

 

 

 هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –األبحاث المسندة لكل محكم في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث  عدد 6.3.6
 

 

 

 

 

46

40
36

333231

19171614
10

44322222221111111111111111111111111111111

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

(رائد-واعدة-باحث)جهات المحكمين في الدورة الثانية للمنح الفردية 

33

2222

1111

000000000000000000000000
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

ى
س
مو

د 
حم

 ا
ر
اك

ش

ي
سك

وي
خ
 ال

مد
ح
 م

ح
ال

ص
ق 

فائ

م
ا ال
س
د 

حم
 أ
مد

ح
 م

يم
د.ار

 /
ر
كو

مد
ي 

عل
د 

ام
ح
ي 

طف
ل

د 
مو

ح
 م

مد
ح
 م

ها
م

ي
سو

عي
ه 

ين
أم

مد
حا

د 
حم

 م
ى

س
عي

ء 
سنا

طه
د 

مي
ح
 ال

بد
ع
د 

حم
 م

يد
حم

 ال
بد

ع

د 
مي

ح
 ال

بد
ع
ر 

جاب
ة 

هب

ي
ول

مت
ة 

طي
ع
م 

هي
را

 اب
مد

ح
م

ل 
عي

ما
س
 ا
مد

ح
 أ
يد

حم
 ال

بد
ع
ة 

مي
س

ي
ند

ج
 ال

ن
س
ح
ي 

طف
ص

 م
زم

حا

سم
قا
د 

مي
ح
 ال

بد
ع
ل 

ما
 ك

ر
سم

د 
حم

 م
ن
حم

ر
 ال

بد
ع
ي 

ين
س
ح
 ال

مد
ح
م

…

مد
ح
 م

ل
عي

ما
س
 ا
رة

صو
من

دة
سع

و 
 أب

ود
حم

 م
ي

ح
صب

ي 
مد

ح
ه 

هب

ي
ع
زا

خ
 ال

هللا
بد

ع
ن 

 ب
لد
خا

ن
ني
سا

ح
د 

حم
 أ
ود

حم
 م

ي
مد

ح

ش
وا

ر
بو

 ا
هللا

بد
ع
ه 

ام
س
أ

ر
ض

خ
د 

سي
 ال

ى
طف

ص
 م

مد
ح
م

ر
صو

من
د 

ري
 ف
مد

ح
 م

ى
جو

ر

ن
ما

عث
م 

ما
 ت
ي

نب
دال

عب
ل 

ام

مد
ح
 ا
ن
سا

ح
ر 

صاب
ت 

سن
ب

ر
شي

 ب
يم

اه
ر
 اب

ى
هد

ن
جا

لع
 ا
يم

اه
ر
 اب

ن
سي

ح
م 

وئا

م 
س
قا
د 

حم
 م

يم
حل

 ال
بد

ع
د 

حم
ا

ن
س
ح
ر 

هي
ز
ن 

س
ح

ل
شب

د 
حم

 م
ف

ط
عا

ن
عنا

ن 
دي

 ال
ي

تق
د 

حم
م

ت
دا
را

ج
ن 

س
ح
م 

س
قا
ن 

يم
أأ

 .
مد

ح
 ا
ل
قبا

ا

ي
ض

قا
 ال

ن
حم

ر
دال

عب
د 

حم
م

ل
واب

 ال
ي

عل
ن 

 ب
عد

س

ي
ر
وا

ز
 ال

ب
بي
ح
 ال

س
ني
أ

عدد األبحاث المسندة لكل محكم



142 
 

 هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –المحكمين في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث  جنسيات6.3.7

 

 هـ 1439/  1438واعدة _ رائد( لعام  –المحكمين في الدورة الثانية للمنح الداخلية )باحث  جامعات 6.3.8
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 لشؤون ة. واكةل العامد7

 املعلومات
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 املعلومت شؤونل العمادة وكالة. 7

  المعلومات شؤونل العمادة وكالةنبذة عن  7.1

هـ. وهي إحدى 1436/ 01/ 27وتاريخ  4360014026معالي مدير الجامعة رقم بقرار صادر من  تم إنشاء وكالة العمادة للمعلومات  

مادة الوكاالت التابعة للعمادة واملدرجة ضمن الهيكل التنظيمي لها. تقوم الوكالة بإدارة جميع األعمال الخاصة بتقنية املعلومات  داخل الع

ضمن الخطة املستقبلية  قامت هذه الوكالة بتنظيم األعمال املسندة إليهاوالتواصل في الشأن ذاته مع الجهات األخرى داخل وخارج الجامعة.

 للعمادة، وتقسيم هذه األعمال على الوحدات التابعة للوكالة ليسهل عليها اإلشراف املباشر واملتابعة.

ت، عكفت الوكالة على وضع بعد املشاركة في وضع الخطة التنفيذية واالستراتيجية لعمادة البحث العلمي فيما يخص تقنية املعلوما

هذا الهيكل من سعادة عميد عمادة البحث العلمي  اعتمادالهيكل التنظيمي لها الذي يضمن سالسة وجودة تنفيذ األعمال. وقد تم بحمد هللا 

 :   يوالذي يتكون من الوحدات التال

 

 .وحدة النظم والدعم الفني 

 .وحدة التقارير السنوية 

 .وحدة اإلحصاء 

  اإلعالم الرقمي والنشر.وحدة 

 

 إنشاء الهيكل التنظيمي 7.2

 :التاليةيتكون من الوحدات  والذي
 

 وحدة أنظمة المعلومات والدعم الفني 7.2.1

تقوم هذه الوحدة بجميع األعمال الخاصة بتطوير األنظمة املعلوماتية لعمادة البحث العلمي والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات 

وخارج الجامعة. كما تقوم هذه الوحدة بعد االنتهاء من التطوير بتوفير الدعم الفني والتدريب الالزمين لتشغيل وصيانة هذه األخرى داخل 

 .األنظمة

 وحدة التقارير 7.2.2

الخاصة تقوم هذه الوحدة بتوظيف املعلومات املتوفرة في األنظمة املعلوماتية التابعة للعمادة في إصدار تقارير اإلنجاز الدورية 

  .بالعمادة ومؤشرات أداء البحث العلمي والنشر في الجامعة

 

 وحدة اإلحصاء 7.2.3

تعنى وحدة اإلحصاء بتصميم وتطوير اإلحصائيات ومؤشرات األداء ولوحات متابعة األعمال الخاصة بالعمادة والتي تعكف 

 .ودعم القرار في املجالس واللجان الدائمة العمادة على توفيرها لإلدارة العليا لإلشراف العام على أعمال العمادة

 

 المعلومات شؤونمهام وكالة عمادة البحث العلمي ل 7.3
 

 : االتية النظمة( 2018-1-28 الي 2017-12-24 من الفترة في الثالثة الدورة) التقديم دورات فتح اثناء الفني الدعم تقديم.1 -1

  باحث•

  رائد•

   واعدة•

  مترجم دورة نظام من الثانية الدورة و

 من بدال مؤخرا املعلومات تقنية عمادة قبل من دعهما تم التي PHP7 مع تتوافق بحيث العمادة برمجيات جميع تصميم اعادة -2

PHP5.6  . 

 :االتي تتضمن والتي االلكترونية الخدمات الدارة نظام تطوير و تصميم -3

 بحثي مقترح كتابة في فنية استشارة•

  العربية باللغة علمي بحث تحرير•
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 اإلنجليزية باللغة علمي بحث تحرير•

  البحثية املحركات في التسجيل•

  االحصائي التحليل في املساعدة•

   االستالل كشف•

   مسبقا محددة معايير علي نسخة كل تعتمد املحكمين مللفات نسخ عدة تصميم -4

  العليا الدراسات طالب مشروعات لتمويل دارس نظام تطوير و تصميم -5

  االلكترونية الخدمات وحدات بمشرفي خاصة تحكم لوحة اضافة -6

  املحكمين استعراض شاشة من حذفهم و للمحكمين السوداء القائمة امكانية اضافة -7

  منفصلة تقديم بدوارت االلكترونية الخدمات ربط -8

 االلكترونية للخدمات االنجليزية و العربية اللغة دعم اضافة -9

   البحثية للخدمات االلكترونية الخدمات تقيم امكانية اضافة -10

   البحثية املنح ادارة نظام مع التطوع بحوث منح و العليا الدراسات طالب منح نظامي دمج -11

 املنح نظام علي للمشرف تحويلها و البحثي املشروع في الرئيس ي الباحث قبل من نشرها تم التي االبحاث تحميل امكانية اضافة -12

  الداخلية

  دارس لبرنامج تمهديا العليا الدراسات طالب بيانات قاعدة مع لدمجا -13

   االلكترونية الخدمات علي العام املشرف تحكم لوحة احصائيات و تقارير اعداد -14

   املتقاعدين حاالت في الجامعة بوابة خارج من الرئيسين الباحثين دخول  امكانية اتاحة -15

   املالية االدارة الي تحول  و املقبول  للمشروع الرئيس ي الباحث تحكم لوحة من الفواتير تحميل شاشات اضافة -16

 رير النهائي لعمادة البحث العلمالتق ارسال من الرئيس ي الباحث يتمكن بحيث للباحثين النهائي التقرير شاشات اضافة -17

 .النهائي التقرير من االنتهاء بعد   املشروع انهاء نحو اإلجراءات باقي الستكمال الصرف مؤيدات بأصول  ايميل ارسال -18
 

 المعلومات شؤونأهداف وكالة عمادة البحث العلمي ل 7.4
 

1-  
ً
 ومواردا

ً
 وقتا

ً
توفير موارد الجامعة البشرية واملالية عن طريق توظيف تقنية املعلومات في تنفيذ املهام التي يحتاج انجازاها يدويا

 
ً
 .أكثر من تنفيذها آليا

 .توفير املعلومة الصحيحة لدعم اتخاذ القرار -2

 

 المعلومات شؤونلوسائل االتصال بوكالة عمادة البحث العلمي  7.5

  dsrvit@uqu.edu.saوالنشرالبريد اإللكتروني لوكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات 
 

 البحثية المنح إدارة نظام 7.6
 

 

 تطوير نظام إدارة المنح البحثية 7.6.1

 إلى املادة السادسة من الئحة البحث العلمي في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم 
ً
إستنادا

والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق هـ فإن على عمادة البحث العلمي املوافقة على مشروعات البحوث 02/10/1419

ثية القواعد املنظمة لذلك. كما أنه يجب على العمادة إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية واملنتهية في الجامعة، وتبادل املعلومات البح

 .مع الجامعات ومراكز البحوث األخرى 

 وعمادة يعملون في  40هيئة تدريس في أكثر من  وحيث أن الجامعة تضم أكثر من خمسة األف عضو
ً
 فإن  32كلية ومعهدا

ً
مقرا

وتحكيم ومتابعة تنفيذ املقترحات واملشاريع البحثية لهذا العدد الضخم يحتاج إلى نظام إلكتروني ليوفر موارد الجامعة البشرية  استالم

من  االستفادةة تنفيذ املشاريع. كما تظهر الحاجة لهذا النظام في واملالية ويسهل على أعضاء هيئة التدريس والباحثين التقديم ومتابع

ع معلومات املشاريع البحثية إلصدار تقارير ومؤشرات األداء الخاصة بالبحث العلمي واإلنتاج املعرفي في الجامعة لتبادل تلك املعلومات م

 .الجامعة واملراكز البحثية األخرى 

دة البحث العلمي تمت املوافقة باإلجماع على البدء في إنشاء وتطوير نظام إلكتروني وبعد طرح تلك الحيثيات على مجلس عما

هم يحمل مسمى "نظام إدارة املنح البحثية" يوفر ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة إمكانية التقديم على منح مالية لدعم مقترحات

mailto:dsrvit@uqu.edu.sa
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كن عمادة البحث العلمي من تحكيم ومتابعة تنفيذ املقترحات واملشاريع البحثية بعد البحثية من أي مكان بالدخول على الشبكة العاملية ويُ  مَّ

 :قبولها. بعد ذلك تولت وكالة العمادة وضع خطة لتطوير النظام وقد اشتملت الخطة على املراحل التالية

 

 مرحلة التحليل 7.6.1.1

تولت الوكالة تحليل متطلبات ومواصفات النظام وذلك بدراسة جميع مواد الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات 

ومدينة السعودية. كما قامت الوكالة بالتواصل مع الجهات األخرى الداعمة للمشاريع البحثية في اململكة ومنها الخطة الوطنية للعلوم والتقنية 

على  لالطالعلعلوم والتقنية والشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( ومركز املعلم محمد بن الدن للعلم والتعليم ل العزيز عبدامللك 

 .التجارب القائمة في مجاالت أنظمة إدارة املنح البحثية ونتج عن ذلك وضع تحليل كامل ومتكامل لنظام إدارة املنح البحثية

 

 تطوير األنظمة المعلوماتيةمرحلة التواصل مع شركات  7.6.1.2

بعد تجهيز متطلبات ومواصفات نظام إدارة املنح البحثية قامت وكالة العمادة للمعلومات والنشر بطلب عروض أسعار من 

الشركات املحلية والدولية املتخصصة في تطوير األنظمة املعلوماتية وقد حصلت الوكالة على عدة عروض من شركات محلية ودولية بلغ قيمة 

مدة التنفيذ بين ستة أشهر وسنتين. وبعد عرض هذه العروض على مجلس  وتراوحتريال  ألف 900ى عرض ألف ريال وأعل 250أقل عرض 

لها. العمادة تبين عدم مالئمتها من حيث السعر ومدة التنفيذ واملتطلبات مع اإلمكانيات الحالية للعمادة ومع األهداف والخطة االستراتيجية 

 على ذلك فقد قررت العمادة 
ً
 .على املوارد الذاتية املتوفرة بها في تطوير النظام تماداالعوبناءا

 

 مرحلة التطوير 7.6.1.3

 على املوارد البشرية املتوفرة في الوكالة وكان من أكبر التحديات املدة الزمنية لالنتهاء من 
ً
تم البدء في عملية التطوير إعتمادا

من تطوير النظام في ستة أسابيع فقط وذلك لعدم تفويت فرصة التقديم على املنح البحثية على  االنتهاءالتطوير حيث كان من الضروري 

 250عن  يقل ماالأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في العام الحالي. وبذلك تكون عمادة البحث العلمي قد وفرت على الجامعة 

 .لبحثيةألف ريال وهي القيمة السوقية لنظام إدارة املنح ا

وقد بدأت مرحلة التطوير بتنسيق عدة اجتماعات مع سعادة وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع وسعادة عميد 

عمادة تقنية املعلومات لحصر التجهيزات ورخص البرامج التي يمكن أن توفرها عمادة تقنية املعلومات لعمادة البحث العلمي. حيث قامت 

 (dsr.uqu.edu.sa) على مجال التطوير (MYSQL) املرتبطة بقاعدة البيانات (PHP) ومات مشكورة بتوفير بيئة التطويرعمادة تقنية املعل

، على أن تتولى عمادة تقنية املعلومات صيانة وتشغيل بيئة التطوير وتتولى عمادة البحث العلمي تطوير (14GB) ومساحة تخزين قدرها

 .األنظمة املعلوماتية بشكل ذاتي

ذلك تنسيق عدة اجتماعات مع سعادة عميد شئون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين ألخذ املوافقة على الربط اإللكتروني  تلي

توضيح الفائدة من الربط وأنها ستوفر على املتقدمين تسجيل  االجتماعببيانات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة حيث تم خالل 

 وفر على عمادة البحث العلمي تدقيق وصيانة تلك البياناتبياناتهم في النظام وست

ثم قام فريق التطوير املوجود في وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر بتطوير النظام حسب املواصفات الفنية التي تم 

 .من التطوير في ستة أسابيع االنتهاءوضعها مسبقا وتم 

 

 مرحلة اإلختبار 7.6.1.4

من تطوير النظام قامت وكالة العمادة للمعلومات والنشر بعرض النظام على أعضاء هيئة التدريس بالعمادة خاصة  بعد اإلنتهاء

نظام وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية )مدير النظام(. ثم قامت الوكالة بنشر النسخة التجريبية من النظام على موقع الجامعة لطرح ال

  .التحسينية من املستخدمين. وأنتهت مرحلة اإلختبار بتعديل النظام حسب املقترحات التي وردتها من املستخدمينلإلختبار وجمع املقترحات 

 

 مرحلة تدريب المدربين 7.6.1.5

بعد التأكد من جاهزية النظام لإلستخدام قامت وكالة عمادة البحث العلمي للمعلومات والنشر بتدريب مجموعة من املدربين 

النظام كي يتمكنوا من تقديم ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في مختلف الكليات والعمادات  استخدامى واملدربات عل

 .واملعاهد في مقرات الجامعة املختلفة

 مرحلة تطبيق النظام وتوفير الدعم الفني والمساعدة 7.6.1.6

من تدريب املدربين على النظام والتأكد من خلوه من األخطاء تم طرح النظام بنسخته النهائية على موقع الجامعة وتم  االنتهاءبعد 

ات اإلعالن عن بدء استقبال املقترحات البحثية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة للدورة األولى. قامت وكالة العمادة للمعلوم

 :وفير عدة قنوات للدعم الفني واملساعدة في استخدام النظام وكانت تلك القنواتخالل فترة التقديم بت
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 لدعم الفني عن طريق البريد اإللكتروني 7.6.1.6.1

طلب دعم وتم الرد عليها في  75حيث تم إنشاء بريد إلكتروني إلستقبال طلبات الدعم الفني واملساعدة وتم إستالم ما يقرب من 

 ساعة عمل. 48مدة ال تتجأوز 

 

 الدعم الفني عن طريق االتصال المباشر 7.6.1.6.2

تم توفير مسؤول إتصال في مقر الجامعة للطالب ومسؤولة إتصال في مقر الجامعة للطالبات للرد على االستفسارات الخاصة 

اتصال  57ورة األولى الرد على حوالي بالنظام حيث تم توفير هاتف إتصال مباشر وجوال للمسؤول واملسؤولة عن الدعم الفني، وتم خالل الد

 .هاتفي

 

 المساعدة في التقديم 7.6.1.6.3

خدمة املساعدة في التقديم هي خدمة مقدمة ملن لم يتوفر لديه جهاز حاسوبي خالل فترة التقديم أو لم يتوفر له خدمة االتصال 

للتعامل مع األنظمة املعلوماتية. تقدم هذه الخدمة مسؤول دعم فني باإلنترنت بسرعة مناسبة للتقديم أو ليس لديه الخبرة الكافية والدراية 

 يقوم بمساعدة الباحث في التقديم خطوة بخطوة حيث تم تقديم الخدمة لتسعة من أعضاء وعضوات هيئة التدريس بالجامعة.

 

 إحصائية الدعم الفني 7.6.1.6.4

هـ إلى  1438-5-15على نظام إدارة املنح البحثية خالل الدورة الثانية من الدعم الفني والتقني للتقديم عمادة البحث العلمي توفر 

لقد سخرت العمادة جميع اإلمكانيات لدعم الباحثين خالل فترة التقديم على نظام إدارة املنح البحثية. وقد أشرف على الدعم هـ16-5-1438

ر عبد هللا بن عمر باز، واملسؤول عن الدعم ألعضاء هيئة التدريس الفني والتقني بشكل مباشر وكيل العمادة للمعلومات والنشر الدكتو 

 .األستاذ سعيد الطلحي، واملشرفة عن الدعم لعضوات هيئة التدريس الدكتورة نورة فاروقي

شملت خدمة الدعم الفني والتقني توفير دليل مكتوب وآخر مصور يحتوي على طريقة التقديم خطوة بخطوة، وقد أتيح كال 

ين لجميع أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة عن طريق نظام إدارة املنح البحثية وموقع العمادة اإللكتروني. إضافة إلى ذلك، الدليل

ا فقد قامت العمادة بتوفير ثالث قنوات للدعم الفني. تتمثل القناة األولى في االتصال املباشر على جوال مسؤول الدعم، حيث تم استقبال م

أربعة وثالثون اتصاال هاتفيا. وتتمثل القناة الثانية في الزيارة الشخصية ملسؤول الدعم للمساعدة في التقديم خطوة بخطوة، حيث يقارب 

تم استقبال ما يقارب خمسة عشر زيارة. وتتمثل القناة الثالثة في ارسال طلب املساعدة عن طريق البريد اإللكتروني حيث استقبل وأجيب 

 .( يوضح إحصائية الدعم الفني خالل كامل مدة التقديم1مانية بريدا إلكترونيا. الشكل )على ما يقارب ث
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 مرحلة تطوير النظام 7.6.2
 

 نبذه عن النظام  7.6.2.1

البحثية ظام إدارة املنح البحثية هو نظام إلكتروني تم تطويره داخل عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى بهدف ميكنة جميع أعمال املنح ن 

 الداخلية والخارجية.
 

 مميزات النظام 7.6.2.2

 وفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس واملوظفين.ي -1

 يوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع قاعدة بيانات عمادة الدراسات العليا. -2

منح بحثية جديدة أو تعديل سياسات وإجراءات التقديم على املنح البحثية املوجودة كتخصيص املنح  يوفر النظام إمكانية إنشاء -3

ألعضاء هيئة تدريس على مراتب علمية معينة )أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد( أو من تجاوزت خدمتهم مدة معينة. ولكل 

بحاث املقدمة من الباحث الرئيس أو املشارك وسقف كل منحة نوع معين من أنواع املنح يوفر النظام إمكانية تقييد عدد األ 

وسقف البنود الداخلية )كمكافآت الباحثين ومساعديهم ومصروفات الرحالت والنشر العلمي وأي مصاريف أخرى تحتاجها 

 عليها. املنحة(. كما يمكن النظام من تعريف عدد سنوات املشروع لكل منحة واألولويات البحثية التي يمكن التقديم

 ( لتحديد نسبة االستالل في املقترح املقدم.IThenticateيوفر النظام إمكانية الربط اإللكتروني مع البرامج العاملية كـ ) -4

 يوفر النظام إمكانية فحص املقترح البحثي بشكل آلي وتحديد التجاوزات في سياسات وإجراءات التقديم. -5

 ومستشارين من خارج الجامعة. يوفر النظام إمكانية إضافة باحثين -6

يوفر النظام للمتقدم إمكانية توزيع املشروع البحثي على مراحل وتوزيع كل مرحلة على مهام وإسناد كل مهمة إلى عضو أو أكثر  -7

 من أعضاء الفريق البحثي.

املدة الزمنية التي تستغرقها كل  ( عن طريق إدخالGantt chartيوفر النظام للمتقدم إمكانية إنشاء الجدول الزمني للمشروع ) -8

 مهمة بحثية.

يوفر النظام إمكانية التواصل اآللي مع الباحث الرئيس عن طريق البريد اإللكتروني والرسائل القصيرة لطلب التعديل على املقترح  -9

 البحثي في حالة وجود إمكانية للتعديل.

 على تخصص املحكم ومالئمته للتخصص يوفر النظام إمكانية تحكيم املقترح البحثي عن طريق إ -10
ً
رسال املقترح ملحكم أو أكثر بناءا

 العام والدقيق للمقترح البحثي.

 يوفر النظام للمحكم إمكانية تقييم املقترح بشكل آلي والتوصية بقبول أو رفض أو تعديل املقترح البحثي. -11

تساعد عميد ووكالء عمادة البحث العلمي واإلدارة العليا في يوفر النظام مجموعة كبيرة من اإلحصائيات ومؤشرات األداء التي  -12

 الجامعة من االطالع على نشاط البحث واملنح العلمية في الجامعة واستخراج البيانات الالزمة لدعم القرار.

 يوفر النظام إمكانية االستضافة عن طريق تقنية الحوسبة السحابية. -13

 خطوات التقديم على النظام: -14

 من بوابة الخدمات اإللكترونية على موقع الجامعة تسجيل الدخول  -15

 اختيار نظام إدارة املنح البحثية  -16

 التقديم على مقترح بحثي جديد  -17

 املوافقة على الشروط العامة -18

 «  معلومات عامة»تعبئة بيانات املشروع  -19

 تحميل امللفات   -20

 تعبئة بيانات الفريق البحثي   -21

 تعريف مراحل املشروع   -22

 ملراحل واملهامربط األهداف با -23

 ربط املهام بفريق العمل   -24

 ربط املخرجات باألهداف  -25

 ميزانية املشروع   -26



149 
 

 تابع ميزانية املشروع )متطلبات( -27

 تسليم املقترح البحثي بالضغط على أيقونة التسليم في لوحة التحكم الرئيسية. -28

 املوافقة على شروط التسليم. -29

 إنشاء ملف التقرير. -30

 تصفح التقرير. -31

 املشروع.حفظ  -32

 العودة للوحة التحكم الرئيسية وانتقال املقترح لجدول املقترحات املقدمة. -33
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. واكةل عامدة البحث العلمي 8

للجودة والتطوير والاعامتد 

 الأاكدميي
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 . وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير والعتماد األكاديمي8
 

 يللجودة والتطوير واالعتماد األكاديم نبذة عن وكالة عمادة البحث العلمي 8.1

هـ. 17/11/1436تم إنشاء وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي بقرار معالي مدير الجامعة بتاريخ  

 وهي إحدى الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي واملدرجة ضمن هيكلتها اإلدارية.  

   
 

 وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديميمهام  8.2
 

 االرتقاء بالتصنيف الدولي لجامعة ام القرى. -1

 متابعة مؤشرات األداء وإصدار التقارير الخاصة بالجودة. -2

 متابعة ملفات اإلنجاز. -3

 تحديد أولويات التحسين ومتابعة التنفيذ. -4

 تقييم خدمات العمادة. -5

 جمع أدلة وبراهين متطلبات معيار البحث العلمي. -6

 التدريب لكافية الفئات األكاديمية في مجاالت البحث العلمي. -7

 نشر ثقافة جودة البحث العلمي. -8

  رفع كفاءة منسوبي العمادة في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي. -9
 

 

  األكاديمي واالعتماد والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة بوكالة التواصل وسائل 8.3

 dsrvqa@uqu.edu.sa 
 

 

 هـ 1437/1438 للعام للدورات العلمي البحث عمادة تنظيم 8.4
 

 

 العلمي البحث في التدريس هيئة عضوات مهارات تنمية برنامج 8.4.1
 
 

 الهدف من البرنامج 8.4.1.1
 

 

البرنامج إلى تشجيع عضوات هيئة التدريس على النشر العلمي املتميز ومساعدتهن على اختيار أوعية النشر املرموقة في يهدف 

ة.  تخصصاتهن ومراسلتهن الكترونيا والرد على انتقادات املحكمين الدوليين وغيرها من املتطلبات الحديثة لنشر األبحاث في املجالت العاملي

 لكافة عضوات هيئة  21يتكون البرنامج من 
ً
 ونشرا

ً
ساعة تدريبية تتخللها ورشتي عمل لنشر ثقافة الحرص على جودة املخرج البحثي إعدادا

 التدريس.

 تفاصيل البرنامج 8.4.1.2

 الزمان تاريخ الدورة مقدم الدورة عنوان الدورة م

1 
التصنيف الدولي للجامعات العاملية ورشة عمل )معايير 

 ومتطلبات رفع تصنيف جامعة أم القرى(
 د. هنادي محمد بحيري 

 األحد

3  /2/ 1437 

 د. هشام فاروق عرابي امللكية الفكرية وقضايا االنتحال 2 12 -9
 االربعاء

6  /2 /1437 

 د. سهى علي املرس ي تقديم مقترح بحثي ناجح 3
 االثنين

11  /2 /1437 

 د. محمد فوزي حسانين النشر العلمي الدولي 4
 الثالثاء

19/ 2 /1437 

9- 12 
 د. هشام فاروق عرابي البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية 5

 األربعاء

27 /2 /1437 

6 

 ورشة عمل 

)مؤشرات أداء معيار البحث العلمي على املستوى 

 املؤسس ي(

 د. هنادي محمد بحيري 
 األحد

2  /3 /1437 

mailto:dsrvqa@uqu.edu.sa
mailto:dsrvqa@uqu.edu.sa
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 عن برنامج تنمية مهارات عضوات هيئة التدريس في البحث العلمي  نسب رضا المستفيدين 8.4.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقييم البحوث العلمي 8.4.2
 

 تفاصيل البرنامج 8.4.2.1
 

  

 أخالقيات البحث العلمي 7
 د. مريم عبد الهادي القحطاني

 د. عائشة محمد الحربي

 الخميس

6  /3 /1437 

 د. فيصل أحمد عالف بناء وإدارة الفريق البحثي 8
 االحد

9  /3 /1437 

9 google scholar د.  عبدهللا عمر باز 
 االثنين

17  /3 /1437 

 املكان الزمان تاريخ الدورة مقدم الدورة عنوان الدورة م

 د. محمد فوزي حسانين تقييم األبحاث العلميةمهارة  1
 الثالثاء

27/ 6  /1437 
9 - 12 

 

قاعة عمادة 

 البحث

العلمي )شطر 

 الطالبات(

 

 د. فريدة الغامدي مهارة تقييم األبحاث النظرية 2
 االربعاء

28/ 6 /1437 
9 - 12 

 د. هشام فاروق عرابي مهارة تقييم املشاريع النظرية 3
 االربعاء

28/ 6 /1437 
12 - 2 

4 
مهارة تقييم الخطط البحثية لرسائل 

 املاجستير والدكتوراه
 د. سهيل الحربي

 االربعاء

6/ 7 /1437 
9 - 12 

5 
مهارة مناقشة رسائل املاجستير 

 والدكتوراه

 د. حصة الرشود

 د. ميسون البنيان

 الخميس

7/ 7 /1437 
9 - 12 
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   مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس في تقييم البحوث العلمية 8.4.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    برنامج تنمية مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث العلمي 8.4.3

 لهدف من البرنامجا 8.4.3.1

 العليا الدراسات طالبات من املختلفة العلمي البحث مجاالت في املتخصصة العلمية الكفايات وإعداد تأهيل إلى البرنامج يهدف

 املرموقة النشر أوعية اختيار على ومساعدتهن املتميز، العلمي النشر على وتحفيزهن والتقنية، للعلم السريع التقدم مسايرة على وتشجيعهن

 يتكون البرنامج من. العاملية املجالت في األبحاث لنشر الحديثة املتطلبات من وغيرها الدوليين املحكمين انتقادات على والرد تخصصاتهن، في

 .تدريبية ساعة 18

 تفاصيل البرنامج 8.4.3.2
 

 

 الزمان واملكان العدد الدورةتاريخ  مقدم الدورة عنوان الدورة م

 د. هشام فاروق عرابي  امللكية الفكرية والسرقات األدبية  1
 االثنين

18/ 2/ 1437 

100 

9-  
12 

مي
عل
 ال
ث

ح
الب

دة 
ما
 ع
عة

قا
 

2 
كتابة مقترح بحثي ناجح لتقديمة للتمويل من عمادة 

 البحث العلمي 
 د. علي حسن أمين

 االربعاء

20/ 2 /1437 

 النشر العلمي الدولي  3
د. محمد فوزي 

 حسانين

 االحد

24/ 2 /1437 

 د. هشام فاروق عرابي  البحث العلمي في قواعد البيانات األكاديمية  4
 الثالثاء

28/ 2 /1437 

5 
ورشة عمل مؤشرات أداء البحث العلمي بين 

 االعتماد املؤسس ي والبرامجي
 د. علي حسن أمين

 األحد

2  /3 /1437 

 د. هشام فاروق عرابي  أخالقيات البحث العلمي  6
 الثالثاء

4/ 3 /1437 

 د. فيصل أحمد عالف بناء وإدارة الفريق البحثي 7
 االحد

9  /3 /1437 

8 
ورشة عمل )معايير التصنيف الدولي للجامعات 

 العاملية ومتطلبات رفع تصنيف جامعة أم القرى(

د. محمد فوزي 

 حسانين

 االحد

13  /3 /1437 

9 google scholar د.  عبدهللا عمر باز 
 االثنين

17  /3 /1437 
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 مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تنمية مهارات طالبات الدراسات العليا في البحث العلمي 8.4.3.3
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج مهارات بحثية في إعداد الرسائل العلمية لطلبات الدراسات العليا 8.4.4

 تفاصيل البرنامج 8.4.4.1
 

 

 مستوى رضا المستفيدين عن برنامج مهارات بحثية في إعداد الرسائل العلمية لطلبات الدراسات العليا 8.4.4.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 املكان الزمان تاريخ الدورة مقدم الدورة عنوان الدورة م

 د. هاني فراج األبحاث النوعية 1
 األربعاء

 هـ21/6/1437
9 - 1 

 قاعة عمادة البحث العلمي

 

 د. ديانا حماد األبحاث الكمية 2
 الخميس

 هـ22/6/1437
9 - 1 

3 
 األبحاث النوعية

 
 د. هاني فراج

 األربعاء

 هـ28/6/1437
1 - 11 

4 
 األبحاث الكمية

 د. ديانا حماد
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 برنامج تقنيات كتابة األبحاث 8.4.5
 

 تفاصيل البرنامج 8.4.5.1
 

 

 مستوى رضا المستفيدين عن برنامج )تقنيات كتابة األبحاث( 8.4.5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامج تطوير مهارات الباحثات الجدد 8.4.6

 تفاصيل البرنامج 8.4.6.1

 الزمان املكان املستفيدين عدد االعمال / البرامج م

 علمي ملصق إعداد طريقة 1
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 (2الجفالي)
 هـ 23/1/1438

2 
 شبكة على للباحث الهوية بناء تقنيات

 املعلومات

40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 (2الجفالي)
 هـ 3/2/1438

 Latex بصيغة العلمية األبحاث إعداد 3
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 (2الجفالي(
 هـ 17/2/1438

 البيانات لتحليلR تقنية 4
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 )الغزاوي (
 هـ 21/2/1438

 البحثية املعلومات أمن 5
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 )خوقير)
 هـ 23/2/1438

 الزمان املكان املستفيدين عدد االعمال / البرامج م

 علمي ملصق إعداد طريقة 1
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 (2) الجفالي
 هـ 9/1/1438

 العلمية الرسائل على االشراف مهارة 2
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 خوقير
 هـ 11/1/1438

 العلمية األبحاث تحكيم مهارة 3
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 باشراحيل
 هـ 16/1/1438

 ناجح بحثي مقترح إعداد مهارة 4
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 ((2 الجفالي
 هـ 18/1/1438

 البحثي الفريق بناء 5

40 

 عمل ورشة لكل

 

 العلمي البحث عمادة

 ((2 الجفالي
 هـ 25/1/1438

82%
91%

85%86%88%

16%
6%

14%12%9%
2%3%1%2%3%

التنظيم للدورة مكان الدورةوسائل العرض

التدريبية

مقدم الدورة يالبرنامج التدريب

التدريبية

ألبحاث مستوى رضا املستفيدين عن برنامج تقنيات كتابة ا

موافق موافق الى حد ما غير موافق
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   مستوى رضا المستفيدين عن برنامج )تطوير مهارات الباحثات الجدد( 8.4.6.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2016م /  2015خريطة مؤشرات األداء لعام  8.5

 

 المسؤلة الوكالة المؤشر مصدر المؤشر م

1 

عالقة املجاالت التي يتم فيها البحث العلمي 

باألولويات املشار إليها في رسالة البرنامج، أو في خطة 

 البحث العلمي.

NCAAA- AARU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

2 
به أعضاء  عالقة البحث العلمي التطبيقي الذي قام

 هيئة التدريس بالقضايا موضوع الساعة.

NCAAA- AARU وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية 

3 
التقييم املستقل لكفاية منشآت وأجهزة البحث 

 العلمي.

NCAAA- AARU وكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية 

4 
تقييم أعضاء هيئة التدريس لكفاية أجهزة 

 العلمي. ومنشآت البحث

NCAAA- AARU وكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية 

5 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بإنتاج 

 أبحاث علمية ذات مواصفات محددة.

NCAAA- AARU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

6 

عدد األبحاث العلمية املنشورة في مجالت علمية 

التدريس ذوي محكمة مقارنة بعدد أعضاء هيئة 

 الدوام الكامل.

NCAAA- ARWU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

 وكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية NCAAA- AARU نسبة اإلنفاق على األبحاث لإلنفاق الكلي 7

 وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية NCAAA-AARU معدل النجاح في الحصول على منح بحثية. 8

9 

متوسط عدد املرات التي يستشهد فيها باألبحاث 

العلمية التي أنتجها أعضاء هيئة التدريس مقارنة 

 بأعضاء هيئة التدريس.

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

10 
نسبة أعضاء هيئة التدريس الذين نجحوا في 

 الحصول على منح بحثية مفتوحة للمنافسة.

NCAAA-AARU ة للمنح واملشاريع البحثيةوكالة العماد 

11 
األموال التي تم الحصول عليها عن طريق منح 

 البحث العلمي

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

 االنتحال وقضايا الفكرية امللكية 6
40 

 عمل ورشة لكل

 العلمي البحث عمادة

 ((2 الجفالي
 هـ 26/1/1438

70%
80%84%

70%70%

25%
15%14%

27%22%
5%4%2%3%7%

التنظيم للدورة مكان الدورةوسائل العرض

التدريبية

مقدم الدورة يالبرنامج التدريب

التدريبية

باحثات مستوى رضا املستفيدين عن برنامج تطوير مهارات ال

الجدد

موافق الى حد ما غير موافق
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12 
عدد مشروعات البحث العلمي املشترك مع القطاع 

 الصناعي

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية 

13 
املسجلين في برامج الدراسات العليا نسبة الطلبة 

 البحثية.

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

14 
عدد الطلبة املسجلين في برامج الدراسات العليا 

 البحثية املتخرجين في السنة املاضية.

NCAAA وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

15 
برامج الدراسات معدالت انتهاء الطلبة بنجاح في 

 العليا البحثية.

NCAAA وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

16 
معدل الدخل الذي تم الحصول عليه من األبحاث 

 لكل عضو هيئة تدريس بدوام كامل

NCAAA وكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية 

17 
نسبة أعضاء هيئة التدريس املوظفين في البحث 

 )مؤسس ي(

NCAAA وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

18 
نسبة أعضاء هيئة التدريس املشرفين الطالب 

 الباحثين

NCAAA وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

19 
عدد أوراق العمل التي قدمت في مؤتمرات )أ(على 

 مستوى محلي )ب( على مستوى عاملي

NCAAA  البحثيةوكالة العمادة للمنح واملشاريع 

20 
نتائج االستطالع آلراء هيئة التدريس ومن هم خارج 

 املؤسسة عن نسبة التسهيالت البحثية بالجامعة

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

 وكالة العمادة للمعلومات والنشر -NCAAA-AARU معدل النجاح في الحصول على منح بحثية خارجية 21

22 

( البحثية الواردة citationsمعدل االستشهادات )

لكل هيئة التدريس من العاملين بدوام كامل )على 

 مستوى التخصصات(

NCAAA- ARWU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

23 
عدد البرامج التدريبية الفصلية التي تنمى مهارات 

 أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي

AARU- DSR-UQU والتطوير واالعتماد  وكالة العمادة للجودة

 أألكاديمي

24 
 –وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية  AARU- DSR-UQU نسبة عدد األبحاث ذات التخصصات املتعددة

 وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية

25 
نسبة عدد الجوائز العلمية التي حصل عليها 

 عاملياأعضاء هيئة التدريس محليا أو إقليميا أو 

AARU-ARWU-DSR-

UQU- 

 وكالة العمادة للشؤون املالية واإلدارية

 وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية AARU- DSR-UQU نسبة الكتب املمولة ألعضاء هيئة التدريس )تأليفا( 26

27 
نسبة الكتب املمولة ألعضاء هيئة التدريس 

 )ترجمة(

DSR-UQU-AARU  واملشاريع البحثيةوكالة العمادة ملنح 

 وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية DSR-UQU عدد املجموعات البحثية املسجلة 28

29 
نسبة املنح البحثية الناجحة في برنامج واعدة 

 مقارنة بعدد املتقدمات

DSR-UQU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

30 
باحث  نسبة املنح البحثية الناجحة في برنامج

 مقارنة بعدد املتقدمين

DSR-UQU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

31 
نسبة املنح البحثية الناجحة في برنامج رائد مقارنة 

 بعدد املتقدمين

DSR-UQU وكالة العمادة للمنح واملشاريع البحثية 

32 
نسبة نمو الصفحات االلكترونية في موقع عمادة 

 البحث العلمي

DSR-UQU وكالة العمادة للمعلومات والنشر 

 وكالة العمادة للمعلومات والنشر DSR-UQU عدد الزائرين ملوقع عمادة البحث العلمي )فصليا( 33

34 
نسبة كفاءة وتشغيل البنى التحتية والتجهيزات 

 املركزية وتوطين التقنيات

DSR-UQU وكالة العمادة للشؤون اإلدارية واملالية 
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35 
املدعومة املحققة ملعايير جودة عدد الكراس ي 

 الكراس ي البحثية

DSR-UQU وكالة العمادة للكراس ي البحثية 

 وكالة العمادة للمعلومات والنشر DSR-UQU عدد براءات االختراع املقبولة للتقديم 36

 وكالة العمادة للمعلومات والنشر DSR-UQU عدد براءات االختراع املسجلة 37

38 
العلمي املشترك مع أعضاء  عدد مشروعات البحث

 هيئة التدريس في املؤسسات املحلية

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية 

39 
عدد مشروعات البحث العلمي املشترك مع أعضاء 

 هيئة التدريس في املؤسسات الدولية

NCAAA-AARU وكالة العمادة للمجموعات واملراكز البحثية 

40 
التدريبية الفصلية التي تنمي مهارات  عدد البرامج

 طالب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي

DSR-UQU  وكالة العمادة للجودة والتطوير واالعتماد

 األكاديمي
 

 

 هـ1439 /1438البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراسي األول  8.6
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 البحث العلميبرنامج مستشار في  8.6.1
 

 الهدف من البرنامج  8.6.1.1

ساعة تدريبية، تتركز دوراته املتقدمة في اإلحاطة بمعايير اختيار أوعية النشر  18برنامج مستشار في البحث العلمي، يتكون من  

 .وطرق إبراز هوية الباحث في الصفحات اإللكترونية أو تقديم االستشارات املتخصصة في البحث العلمي

 تفاصيل البرنامج  8.6.1.2
 

 

 

 مستوى رضا المستفيدين من برنامج مستشار في البحث العلمي 8.6.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقرها الدورة مقدم الدورة تاريخ الدورة اسم م

 (املتخصصة األوعية) الدولي العلمي النشر 1
 االثنين

 م 23/10/2017
 حسانين محمد. د

 في العلمي البحث عمادة

 الشطرين

2 
 األكاديمي االعتماد في العلمي البحث معيار

 (واإلجراءات املتطلبات)

 الثالثاء

 م 24/10/2017
 بحيري  هنادي. د

 إحترافي علمي ملصق تصميم مهارات 3
 األربعاء

 م 25/10/2017
 بارويس فيصل. د

 البحثي الفريق وإدارة بناء 4
 الخميس

 م 26/10/2017
 عالف فيصل. د

5 
 التواصل مواقع على للباحث مميزة هوية

 العلمي

 اإلثنين

 م30/10/2017

 رضوان سيد. د
 العلمي البحث عمادة

 الطالب بشطر

 السبيت تهاني. د
 بشطر الجفالي قاعة

 3الطالبات

6 

 وكيفية العلمي البحث في االنتحال

 االنتحال كشف برامج استعراض)تجنبه

 (املتخصصة

 األربعاء

 م 1/11/2017
 عرابي هشام. د

 في العلمي البحث عمادة

 الشطرين
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 الباحثات الجدد برنامج تهيئة الباحثين /  8.6.2

 

 الهدف من البرنامج  8.6.2.1

 إلكمال  15برنامج تهيئة الباحثين الجدد؛ ويتكون من  
ً
ساعة تدريبية تتركز في تأهيل الباحثين الحاصلين على الدكتوراه حديثا

 .مشوارهم البحثي والحرص على الحصول على الدعم عن طريق كتابة املقترحات البحثية بجودة عالية

 تفاصيل البرنامج 8.6.2.2
  

 

   مستوى رضا المستفيدين من برنامج تهيئة الباحثين / الباحثات الجدد 8.6.2.3

 مقرها الدورة مقدم الدورة تاريخ الدورة اسم م

 متمكن الكتروني عرض تقديم 1
 االثنين

 م 6/11/2017
 جوهرجي أيمن. د

دة
ما
ع

 
ث

ح
الب

 
مي

عل
ال

 

 (الطالبات شطر) ناجح بحثي مقترح كتابة 2
 الثالثاء

 م 7/11/2017
 الفاروقي نورة. د

 (الطالب شطر) ناجح بحثي مقترح كتابة 3
 اإلثنين

 م 13/11/2017
 عرابي هشام. د

 علمي ملصق عمل مهارات 4
 الخميس

 م 22/11/2017
 بارويس فيصل. د

 العلمي التواصل مواقع في الباحث هوية 5
 الخميس

 م23/11/2017

 رضوان سيد. د

 السبيت تهاني. د
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 برنامج تقنيات عامة في البحث العلمي )شطر الطالبات( 8.6.3
 

 الهدف من البرنامج 8.6.3.1

 ) ويركز الطالبات، بشطر خاص وهو تدريبية؛ ساعة 12 من يتكون  العلمي، البحث في التقنيات برنامج 
ً
 التقنيات على( تطبيقيا

 .البحثية الفرق  إدارة أو تحرير في الحديثة

 تفاصيل البرنامج 8.6.3.2
 

 

 مستوى رضا المستفيدين من برنامج تقنيات عامة في البحث العلمي )شطر الطالبات( 8.6.3.3

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مقرها الدورة مقدم الدورة تاريخ الدورة اسم م

 العلمي البحث في املصورة البيانات أهمية 1
 االثنين

 م 27/11/2017
 خوقير قاعة مليباري  االء. د

2 
 املعلومات على األمني الحفاظ تقنيات

 البحثية

 الثالثاء

 م 28/11/2017
 الفاروقي نورة. د

دة
ما
ع

 
ث

ح
الب

 
مي

عل
ال

 

3 
 مواقع على الباحث هوية بناء تقنيات

 االجتماعي التواصل

 األربعاء

 م 29/11/2017
 السبيت تهاني. د

 املهام وإدارة التخطيط تقنيات 4
 الخميس

 م 30/11/2017
 الغامدي منال. د
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 هـ1439البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراسي الثاني  8.7
 

 برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي  8.7.1

 

 البرنامج تفاصيل 8.7.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مستوى رضا المستفيدين عن برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي 8.7.1.2 

 مدة

 الدورة
 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة وقت الدورة

 العلمي البحث في وطنية مبادرات إعداد عالف خليل احمد فيصل 2/19/2018 11:30:00 2

 العلمي البحث وأخالقيات العلمية النزاهة بارويس يسلم عوض فيصل 3/6/2018 10:00:00 2

2 12:00:00 2/27/2018 
 ابراهيم غالب عبدالرحمن

 االهدل
 العلمي البحث مجال في واالتفاقيات الشراكات

 العلمي البحث في القيادة مهارات الصمداني محمد احمد هاشم 3/8/2018 10:00:00 2

 األكاديمية البرامج في العلمي البحث خطة بحيري  حسين محمد هنادي 3/11/2018 12:00:00 2

 العلمي النشر في التغيير ومنهجية البحثية املحركات السبيت سبيت محمد تهاني 3/18/2018 12:00:00 2
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  صناعة باحث )لطالب وطالبات الدراسات العليا( 8.7.2
 

 تفاصيل البرنامج  8.7.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستفيدين عن برنامج صناعة باحث )لطالب وطالبات الدراسات العليا( مستوى رضا 8.7.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدة 

 الدورة
 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة وقت الدورة

 البحثية املقترحات كتابة كيفية عرابي التهامي فاروق هشام 2/21/2018 9:00:00 2

 بحثية خطة اعداد مهارات الصواط عابد عبدهللا محمد 3/4/2018 9:00:00 3

 العلمية الرسائل كتابة في الشائعة األخطاء مسملي عيس ى محمد عبدهللا 3/7/2018 9:00:00 3

 الكمي البحث مناهج حماد علي فهمي ديانا 2/25/2018 12:00:00 3

 النوعي البحث مناهج ابوبكر علي فراج هاني 2/26/2018 9:00:00 3

 علمي ملصق اعداد مهارات بارويس يسلم عوض فيصل 3/1/2018 12:00:00 2
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 نامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمالبر 8.7.3
 

 تفاصيل البرنامج 8.7.3.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال 8.7.3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدة

 الدورة
 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة وقت الدورة

 العلمي البحث في االبتكار عريجة احمد محمد موفق 3/12/2018 9:00:00 3

 األعمال ريادة و العلمي البحث ملك محمد عدنان هشام 3/6/2018 12:00:00 3

 النمذجة و العلمي البحث قطان احمد صدقة وجدي 3/13/2018 9:00:00 3

3 9:00:00 3/15/2018 
 عبدربه حسين نجوى 

 سمرقندي

 األبحاث ملخرجات الفعال التسويق

 العلمية
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 المتخصص الباحث برنامج 8.7.4

 تفاصيل البرنامج  8.7.4.1

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 المتخص الباحث برنامج دورات منالمستفيدين  مستوى رضا 8.7.4.2

  

مدة 

 الدورة

وقت 

 الدورة
 اسم الدورة اسم املدرب يوم الدورة

 لنزي  ماكفارلين جريس 3/21/2018 9:00:00 3
 في التمريض مجال في  العلمي البحث تطوير أولويات

 السعودية العربية اململكة

 الشرعية الدراسات في االلكترونية املصادر مرحبا احمد غازي  اسماعيل 3/22/2018 10:00:00 2

 الطبي العلمي البحث طرق  أنواع الشامات ابو هللا عبد طالل خالد 3/26/2018 9:00:00 2

 السحابية الحوسبة السبيت سبيت محمد تهاني 3/27/2018 12:00:00 3

 البحثية املعامل في والسالمة األمن الجنهي حسن حسين ايناس 3/28/2018 9:00:00 2

12
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30

19
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30

35

أنواع طرق البحث 
العلمي الطبي

حث أولويات تطوير الب
العلمي  في مجال 
ة التمريض في المملك
العربية السعودية 

األمن والسالمة في 
المعامل البحثية

الحوسبة السحابية ة المصادر االلكتروني
يةفي الدراسات الشرع

أعداد الحاضرين

أعداد الحاضرين
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 هـ 1439للعام  قياس مستوى الرضا عن خدمات عمادة البحث العلمي 8.8
 

 عمادة البحث العلمي خدمات  8.8.1  
  

 

 

 تقييم الخدمات اإللكترونية للعمادة 8.8.2
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ة هل أنت مطلع على تفاصيل خدمات وحدات الخدمات البحثي
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كافية
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تقييم خدمات منح عمادة البحث العلمي )باحث، رائدة، سفراء، واعده، مترجم( 3.88.   
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 االحصائيات للوحدات المساعدة لعمادة البحث العلمي  8.9
 

 عدد الخدمات المقدمة للكليات 8.9.1

 

 

 الخدمات المقدمة من كل وحدة )ذكر وانثي(عدد  8.9.2

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3
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ة تحرير األوراق العلمي
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ة تحرير األوراق العلمي
باللغة العربية

فنية تقديم االستشارات ال
لكتابة المقترحات 

البحثية

كشف االستالل
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 عامة المنفذةعدد الخدمات  8.9.3

 437عدد اجمالي الخدمات املقدمة   

 

 مستوى الرضا عن الخدمات  8.9.3.1

  

3

13

4

3

414

ائيالمساعدة في التحليل االحص

ة تحرير األوراق العلمية باللغ
اإلنجليزية

ة تحرير األوراق العلمية باللغ
العربية

كتابة تقديم االستشارات الفنية ل
المقترحات البحثية

كشف االستالل
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109
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2

زمن االستجابة وضوح النموذج جودة الخدمة المستوى التقني سهولة االستخدام

راضي غير راضي راضي الى حد ما
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 خدمات وحدة االستالل بالكليات 8.9.3.2

 

 خدمات وحدة االستالل ومستوى الرضا عنها 8.9.3.2.1

  

90
88

55
30

21
17

11
10

9
9
9
9

8
7
7

6
5

4
4

3
3
3

2
1
1
1
1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

كلية الصيدلة 

الكلية الجامعية بالجموم 

كلية التمريض 

كلية العلوم التطبيقية  للبنات 

كلية التربية 

كلية السنة التحضيرية 

كلية العلوم االقتصادية والمالية االسالمية 

كلية المجتمع بمكة المكرمة 

عمادة البحث العلمي

معهد خادم الحرمين الشريفين البحاث الحج والعمرة

مركز اللغة االنجليزية

كلية العلوم الصحية بالليث 

وحدة العلوم والتقنية

كلية اللغة العربية وآدابها 
عدد الخدمات

98
101 102 100

105

2 2 1 1 1

8
5 5 7

2

0

20

40

60

80

100

120

زمن االستجابة وضوح النموذج جودة الخدمة المستوى التقني سهولة االستخدام

طلب فحص االوراق العلمية ومقترحات المشاريع البحثية

راضي غير راضي راضي الى حد ما



171 
 

 القرى أم بجامعة العلمي البحث عمادة موقع إحصائيات 8.9.4
 

  

 العدد العنصر نوع

 70 الصفحات

 103 األخبار

 3 اإلعالنات

 20 االستفسارات

 16 املفعلة النماذج

020406080100120

الصفحات

األخبار

اإلعالنات

االستفسارات

النماذج المفعلة
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 إحصائيات عدد زوار موقع عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى 8.9.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

وقترسم بياني للمستخدمين حسب ال 8.9.5.3  

رسم بياني لعدد المستخدمين للفترة المحددة 8.9.5.1 1439-6-17رسم بياني لعدد المستخدمين ليوم  8.9.5.2   
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رسم بياني للمستخدمين على حسب االكتساب 8.9.5.4  

بلدرسم بياني للمستخدمين على حسب ال 8.9.5.5  
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 التحليل الرقمي لمواقع التواصل االجتماعي لعمادة البحث العلمي 8.10
 

 حساب عمادة البحث العلمي في منصة توتير 8.10.1

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يوضح نسبة المستخدمين على حسب الجهازرسم بياني  8.9.5.6  

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1للفترة ما بين )

 الف مرة ظهور.  228 علىحساب العمادة في الفترة املحددة  حصلت تغريدات

 رسم بياني لنقرات الرابط2صورة  8.10.1.2 رسم بياني لمعدل المشاركة 1صورة  8.10.1.1 
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 . 379إجمالي إعادة التغريد في الفترة املحددة هو 

 رسم بياني إلعادة تغريدات الحساب 4 رةصو 8.10.1.4

 اإلعجاباترسم بياني لعدد  3صورة  8.10.1.3

 رسم بياني لعدد الردود 5صورة  8.10.1.5
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 تويتر منصة في العلمي البحث عمادة حساب

 باملتابعين الخاص التحليل

 

 الجنس نوع حسب المتابعين تصنيف 6 صورة 8.10.1.6

  

 اإلهتمام حسب المتابعين تصنيف 7 صورة 8.10.1.7
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 لتفاعل مع المنشورات األخيرة لحساب العمادةا 8.11.1

 

 

 

حساب عمادة البحث العلمي في منصة الفيس بوك 8.11  

 2018فبراير،  28إلى  2018فبراير،  1 بينتم تحليل البيانات في الفترة ما 
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 . واكةل العامدة للكرايس البحثية9
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 للكراس ي البحثية العمادةوكالة -9
 

   الرؤية 9.1
 أن تكون 

ً
 أساسيا

ً
 لتتويج جهود أعضاء هيئة التدريس املتميزين، والذين لهم  لكراس ي البحثية بالجامعة محركا

ً
 متجددا

ً
وداعما

 سجل إنجازي في إنتاج ونشر 
ً
بحوث في مجال التخصص لتحقيق الشراكة االستراتيجية مع املجتمع، والرفع من مكانة الجامعة وريادتها محليا

.
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

 

 الرسالة 9.2

تعزيز جهود الجامعة في تحقيق الرؤية الوطنية ودعم التنمية الوطنية وخدمة غاياتها من خالل البحث العلمي وتوليد املعرفة 

، وتتويج جهود الباحثين املتميزين لتمكينهم من االستمرار في إنتاج املعرفة ونقل التقنيات الحديثة وتوطينها وتوظيفها بما يؤصل وإنتاجها

 مفهوم الشراكة املجتمعية.

 

 المجاالت 9.3
البحث  تغطي كراسي البحث جميَع مجاالت العلوم والمعرفة التي تخدم رسالة الجامعة، واحتياجات المجتمع، وتدعم

 العلمي، واالقتصاد الوطني القائم على المعرفة، وتلبي حاجات الشراكة مع الجهات الممولة

 
 

 األهداف 9.4
 

 دعم الجامعة واململكة في تبوء مكانة متميزة بخارطة التميز العلمي والبحثي، والتطوير واإلثراء املعرفي املتقدم.  -1

ؤسسات املجتمع، ودعم سبل التعاون بين كفاءات الجامعة ومختلف مؤسسات إيجاد وتنمية سبل الشراكة بين الجامعة وم -2

 املجتمع لتشجيع البحث املؤسس ي.

االستفادة املثلى من الكفاءات واملوارد البشرية واملرافق والتجهيزات التي تضمها الجامعة، وتتويج جهود الباحثين املميزين   -3

 املجتمع ومؤسساته.خدمة  جعلهم فيو واستقطاب علماء متميزين،

إنتاج البحوث العلمية املتميزة وبراءات االختراع، وامللكيات الفكرية ودعم النشر العلمي في الدوريات العلمية ذات املستويات   -4

 والسمعة العاملية املرموقة ملساندة برامج التنمية املختلفة.
 

 

 مصادر التمويل 9.5
 

 التمويل النقدي لكرس ي بحثي معين. -1

 التبرعات أو الهبات أو الوصايا واألوقاف واستثماراتها سواء خصصت لكرس ي معين أو لدعم الكراس ي بإطالق.  -2

ما يرصد لتمويل الكراس ي البحثية من ميزانية الجامعة أو من مواردها األخرى، أو من صندوق دعم البرامج التعليمية والبحوث   -3

 الجامعة. واالبتكارات، أو املوارد األخرى داخل وخارج

 ما يخصص من صندوق التعليم أو غيره لدعم الكراس ي البحثية. -4

  التمويل الذاتي الناش ئ عن أنشطة وبرامج الكرس ي )كالدراسات واالستشارات والتدريب وبيع منتجات الكرس ي ومطبوعاته(.  -5
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  االحصائيات 9.6
 

 هـ 1439 – 1438العلمي للكراسي للعام الجامعي  اإلنتاج إحصائية 9.6.1

 

 

 

للكراسي العلمي اإلنتاج مجمل إحصائية 9.6.2  
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 كرسي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة المكرمة 9.7

 

 نبذه عامة عن الكراسي 9.7.1

 بن حسين الشريف. هللا عبد: د. الكرس يأستاذ 

  آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة العزيز عبد: كرس ي امللك سلمان بن الكرس ياسم  

 : وزارة التعليم العاليرباعيااسم املمول ثالثيا او 

 هـ24/3/1432تاريخ االنشاء: 

  بن حسين الشريف هللا عبدأستاذ الكرس ي: د. 

 edu.sa/pschmsاملوقع االلكتروني: 

 مدة التمويل: خمس سنوات هجرية.

 

 بالكرسيالتعريف  9.7.1.1

 للدراسات التاريخية 
ً
، دار واملعتمر، املحج واآليات والشعائر واملشاعرمدينة مكة املكرمة، الكعبة والحرم  تاريخ وبخاصةودعما

 لجهوده في خدمة التاريخ الوطني  هذه وتأتي، املسلمين وقبلة، مهوى األفئدة الوحي ومهبطالبعثة 
ً
، ملا واإلسالمياملبادرة الكريمة منه استمرارا

 ، باملؤرخين وعنايةعرف عن سموه من حب للتاريخ 
ً
  بهذا واهتماما

ً
 العلم قراءة

ً
  ونقدا

ً
  ومتابعة

ً
  ورواية

ً
  وتصنيفا

ً
 .ودعما

 

 رؤية الكرسي 9.7.1.2

، واإلسهام في تعميق املعرفة بتاريخها عبر العصور. 
ً
 ونشرا

ً
 وتحقيقا

ً
 الريادة في خدمة تاريخ مكة املكرمة دراسة

 
 رسالة الكرسي 9.7.1.3

 .وحديثةأصيلة  بحثية وآلياتدراسة تاريخ مكة املكرمة وفق منهج تاريخي صحيح،  

 

 أهداف الكرسي 9.7.1.4
 

 الهدف العام 9.7.1.4.1

 تاريخ مكة املكرمة.  خدمة 

 

 األهداف الفرعية 9.7.1.4.2

 العلمي، وتعميق الفكر التاريخي. البحث ودعم وإبرازه،خدمة تاريخ مكة املكرمة  -1

 البحثية فيه. املشاريع وتمويلدراسة تاريخ مكة املكرمة  -2

 تحقيق مصادر التاريخ املكي. -3

 ترجمة املؤلفات في التاريخ املكي. -4

 نشر املصنفات في التاريخ املكي. -5

 واملدينةمكة املكرمة  تاريخ ومركزقسم التاريخ بجامعة أم القرى  في ثينوالباحأن يكون الكرس ي حلقة وصل بين األكاديميين  -6

  املنورة
ً
 املركز،  لدور  ومكمال

ً
 في خدمة التاريخ الوطني. العزيز عبدامللك  لدارة ورافدا

 مجاالت اختصاص الكرس ي. في واألهلية الحكومية والقطاعاتاملراكز العلمية  مع واستشاريةعقد شراكة بحثية  -7

 .املكي التاريخ حقل في العلمية واملناشطعقد اللقاءات  -8

 والحرمينأعمال موسوعة الحج  في واإلسهامتاريخ مكة املكرمة  في والباحثيندعم طالب الدراسات العليا بقسم التاريخ،   -9

 .الشريفين

 املجتمعي في دعم البحث الهادف. الدور  وتفعيلإثراء دور الجامعة العلمي في خدمة املجتمع،   -10

 حل املشكالت. في واإلسهامتوجيه البحث في خدمة املجتمع بدراسة القضايا التاريخية   -11

 للحاضر  -12
ً
 توجيه البحث التاريخي إلى استقراء املاض ي خدمة

ً
 .للمستقبل واستشرافا

 لتاريخ مكة املكرمة. -13
ً
 أن تكون جامعة أم القرى مرجعا
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 منجزات الكرسي بالتفصيل 9.7.2
 

 الدورات 9.7.2.1
 

 

 

 الــــــنـــــــدوات 9.7.2.2

 عقدها مكان الدورة مقدم الدورة عنوان
 الجهة

 املنظمة

 نوع

 املشاركة

 عدد

ساعات

 الدورة 

 املستهدفة الفئة

 املرويات تخريج

 والحكم التاريخية

 عليها

 سعدي .د.أ

 محمد بن

 الهاشمي

 عمر الشيخ قاعة

 " للطالب السبيل

 (1) " الجفالي قاعة

 عمادة مقر

 الجامعية الدراسات

 الشبكة عبر و

 املغلقة التلفزيونية

 2 تنظيم الكرس ي

 العليا الدراسات وطالبات طالب

 خاص بشكل والتاريخ عام بشكل

 هيئة وعضوات وأعضاء ،

 التدريس

 املرويات تخريج

 والحكم التاريخية

 عليها

 عبد .د

 بن الرزاق

 موس ى

 الوالبصل

 عمر الشيخ قاعة

 " للطالب السبيل

 (1) " الجفالي قاعة

 عمادة مقر

 الجامعية الدراسات

 الشبكة عبر و

 املغلقة التلفزيونية

 2 تنظيم الكرس ي

 العليا الدراسات وطالبات طالب

 خاص بشكل والتاريخ عام بشكل

 هيئة وعضوات وأعضاء ،

 التدريس

 املرويات تخريج

 والحكم التاريخية

 عليها

 بن محمد .د

 صامل

 السلمي

 عمر الشيخ قاعة

 " للطالب السبيل

 مقر " الجفالي قاعة

 الدراسات عمادة

 عبر و الجامعية

 التلفزيونية الشبكة

 املغلقة

 2 تنظيم الكرس ي

 العليا الدراسات وطالبات طالب

 خاص بشكل والتاريخ عام بشكل

 هيئة وعضوات وأعضاء ،

 التدريس

 التدريبية الدورة

 السياحي لإلرشاد

 وآخرون

 أستاذ

 /د الكرس ي

 عبدهللا

 الشريف

 مكة مكارم فندق

 حول  عمل ورقة

 املرشد تأهيل

 السياحي

 الهيئة

 العامة

 للسياحة

 والتراث

 الوطني

 مكة فرع

 في شارك

 الدورة

 بورقة

 عمل

 السياحيين املرشدين 3

 املنظمة الجهة عقدها مكان الندوة مقدم الندوة عنوان
 نوع

 املشاركة
 املستهدفة الفئة الندوة ساعات عدد

 واملطوفين الطوافة
 أم جامعة

 القرى 
 16 تنظيم الكرس ي

 وأرباب املتخصصين

 واملهتمين الطوائف

22-23/2/ 

 ه1435

 اإلرهاب :ندوة

 والجريمة الفكر..

 مكة نادي

 الثقافي

 األدبي

 الثقافي مكة نادي

 األدبي

 املشرف أدارها

 الكرس ي على
1،30 

 وعامة املثقفين

 املواطنين
 هـ14/8/1436
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 المؤتمرات  9.7.2.3

 

  

 املرحلة رجل :ندوة

 الحزم وملك

 اليوم بمناسبة

 .86 الوطني

 تاريخ مركز

 الطائف

 – مكة تاريخ مركز

 عبدالعزيز امللك دارة

 عمل ورقة

 على للمشرف

 .د الكرس ي

 الشريف عبدهللا

 هـ22/12/1437 عامة 1،30

 املصادر :ندوة

 ملكة التاريخية

 .املكرمة

 فندق

 فورمنت

 مكة

 والوطن امللك عن

 والوطنية

 على املشرف أدار

 الجلسة  الكرس ي

 األولى العلمية

1،30 

 املتخصصين

 بالتاريخ واملهتمين

 املكي

 هـ19-20/4/1437

 الى / من عقدها تاريخ تقديم /تنظيم /حضور  املشاركة نوع عقدها مكان املؤتمر عنوان

 للكراس ي الثالث امللتقى

 باململكة العلمية
 سعود امللك جامعة

 عبدهللا .د الكرس ي على للمشرف عمل ورقة

 كرس ي العلمية الكراس ي) :بعنوان الشريف

  عبدالعزيز بن سلمان امللك
ً
 . (نموذجا

 هـ12-13/7/1435

 و للكراس ي الثاني امللتقى

 املمولة العلمية املراكز

 .الخارج من سعوديا

 . هـ7/2/1439-5 حضور  سعود امللك جامعة

 في السياحيين املرشدين لقاء

 .مكة
 

 املرشد وصفات السياحية املعالم عن كلمة

 القدوة
 هـ3/5/14383

 العلمي للبحث األول  امللتقى
 العلمي البحث عمادة

 بالجامعة

 و الكرس ي على للمشرف عمل ورقة

 .البحثية الكرس ي إلصدارات ملصقات
 هـ1438 /3/ 20-21

 للجمعية عشر السابع امللتقى

 تايخ : السعودية التاريخية

 العصور  عبر وحضارتها حائل

 التاريحية الجمعية تنظيم

 السعودية

 حائل جامعة
 العلمية الجلسة  الكرس ي على املشرف أدار

 الثانية
 هـ16/6/1438

 التاريخ مسارات تطوير ورشة

 . املقدسة بالعاصمة اإلسالمي

 للسياحة العامة الهيئة

 فرع الوطني والتراث

 بمكة مكة

 التاريخية مكة معالم) :بعنوان عمل ورقة

 (والتنموية الثقافية األهمية
 . هـ1437 /5/8
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 المحاضرات 9.7.2.4

 

 

 الحمالت واألنشطة الميدانية 9.7.2.5

 

 

 الظهور اإلعالمي 9.7.2.6
 

 املحاضرة مقدم املحاضرة عنوان
 مكان

 عقدها

 الجهة

 املنظمة

 نوع

 املشاركة

 عدد

 ساعات

 املحاضرة

 املستهدفة الفئة

 تاريخ

 عقدها

 الى / من

 أوراق مجموعة

 هور  سنوك

 مكة عن خورنيه

 املحفوظة املكرمة

 اليدن بجامعة

 بهولندا

 فروليك أرنود الدكتور 

 في واملؤرخ الباحث

 الشرقية الدراسات

 املجموعات قسم رئيس

 جامعة بمكتبة الخاصة

 بهولندا اليدن

 امللك قاعة

 العزيز عبد

 التاريخية

 ونساء رجال

 3 تنظيم الكرس ي

 عامة، دعوة

 وأعضاء واملتخصصين

 هيئة وعضوات

 وطالب التدريس

 الدراسات وطالبات

 التاريخ بقسم العليا

 خاصة

16/11/

 هـ 1433

 :بعنوان محاضرة

 و مكة معالم

 2030 ورؤية آثارها

 .د الكرس ي على املشرف

 الشريف عبدهللا

 مكة نادي

 الثقافي

 األدبي

 النادي

 و األدبي

 قسم

 التاريخ

 إلقاء

 محاضرة

 ساعة

 ونصف

 واملعنيين املتخصصين

 والسياحة باآلثار

 عامة واملثقفين

10/9/ 

 هـ 1438

 عقدها مكان الحملة عنوان
 املشاركة نوع

 تقديم /تنظيم /حضور 
 الى / من عقدها تاريخ

 الدائم املعرض

 مكة لصور 

 التاريخية

 – الكرس ي مقر

 القرى  أم جامعة

 التاريخي العمق تبين والحديثة القديمة التاريخية الصور  من مجموعة

 الزاهر السعودي العهد في التاريخي التطور  ومكتسبات

 الطوافة ندوة :ومنها الثقافية الفعاليات في به وللمشاركة للزوار مفتوح

 بن سلمان امللك الشريفين الحرمين خادم :وندوة هـ1435 واملطوفين

 هـ4/6/1436 والتاريخ اإلنسان عبدالعزيز

 الكرس ي إنشاء منذ

 العلمية الرحلة

 مكة معالم الى

 اإلسالمية وآثارها

 املكرمة مكة
 مسار حسب العليا الدراسات وطالب التدريسية للهيئة الكرس ي نظمها

 إسالميا وأثرا معلما (20) بنحو مرورا تعريفي سياحي
 . هـ17/6/1437

 تاريخ الظهور  العنوان نوع الظهور 

 تلفزيوني
لقاء مباشر في التلفاز السعودي مع مشرف الكرس ي حول تدشين الكرس ي برعاية خادم 

 الحرمين الشريفين
 ه 19/7/1432

 ه1/12/1434 حلقة للمشرف على الكرس ي بالقناة الثقافية عن الحج في عصر النبوة تلفزيوني

 ه3/12/1434 حلقة للمشرف على الكرس ي بالقناة الثقافية عن الحج في عصر الراشدين واالمويين تلفزيوني

 تلفزيوني
لقاء تلفوني مباشر مع القناة الثقافية عن الكرس ي و محاضرة أرنود فروليك عن تاريخ 

 مكة
 هـ1438

 تلفزيوني

في برنامج مدارات ثقافية حول الجهود الثقافية لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان 

 يحفظه هللا العزيز عبدبن 

 من خالل الحديث عن كرس ي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة املكرمة

 ه10/4/1436
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 تلفزيوني
ل استقبال مشاركة املشرف على الكرس ي في لقاء مع القناة األولى التلفزيون السعودي حو 

 خادم الحرمين الشريفين إلدارة الكرس ي و اصداراته العلمية .
 هـ11/1/1438

 تلفزيوني
املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني في القناة األولى التلفزيون السعودي عن املعطيات 

 يوم من حكم امللك سلمان بن عبد العزيز . 100التاريخية لـ 
 هـ1436

 تلفزيوني
الثقافية مع املشرف الكرس ي بمناسبة تدشين املجموعة األولى من إصدارات لقاء القناة 

 الكرس ي
 هـ22/7/1436

 تلفزيوني

في برنامج مدارات ثقافية حول الجهود الثقافية لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان 

 بن عبد العزيز يحفظه هللا

 املكرمةمن خالل الحديث عن كرس ي امللك سلمان لدراسات تاريخ مكة 

 ه10/4/1436

 تلفزيوني
مشاركة املشرف على الكرس ي في لقاء مع القناة األولى التلفزيون السعودي حول استقبال 

 خادم الحرمين الشريفين إلدارة الكرس ي و اصداراته العلمية .
 هـ11/1/1438

 تلفزيوني
ي عن املعطيات املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني في القناة األولى التلفزيون السعود

 يوم من حكم امللك سلمان بن عبد العزيز . 100التاريخية لـ 
 هـ1436

 تلفزيوني
لقاء القناة الثقافية مع املشرف الكرس ي بمناسبة تدشين املجموعة األولى من إصدارات 

 الكرس ي
 هـ22/7/1436

 تلفزيوني

 

الذكرى األولى لبيعة خادم املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني مع القناة الثقافية في 

 الحرمين الشريفين امللك سلمان
 ه1437

 تلفزيوني

مشاركة املشرف على الكرس ي في لقاء مع القناة األولى التلفزيون السعودي بمناسبة 

 ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين امللك سلمان.

 

 هـ1438

مع القناة الثقافية بمناسبة ذكرى البيعة الثانية املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني  تلفزيوني

 للملك سلمان.
 هـ1438

عن: اململكة ملتقى  24املشرف على الكرس ي في لقاء مع قناة السعودية املسائية  تلفزيوني

 الحضارات .
 م9/10/2016

عن القصور  mbcاملشرف على الكرس ي يشارك في برنامج معالم و قصور في قنات  تلفزيوني

 85التاريخية بمكة املكرمة بمناسبة اليوم الوطني 
 ه1437

مشاركة املشرف في لقاء تلفزيوني مباشر في قناة اإلخبارية حول تدشين التوسعة  تلفزيوني

 السعودية الثالثة للمسجد الحرام برعاية خادم الحرمين الشريفين.
 هـ25/9/1436

في لقاء تلفزيوني في القناة األولى بمناسبة اليوم الوطني مشاركة املشرف على الكرس ي  تلفزيوني

(85. ) 
 هـ1437

املشرف على الكرس ي في حديث تلفزيوني لصباح السعودية بمناسبة حصول خادم  تلفزيوني

 الحرمين الشريفين على جائزة امللك فيصل لخدمة اإلسالم .
 م13/1/2017

لفزيوني مع القناة الثقافية متحدثا عن الكراس ي مشاركة املشرف على الكرس ي في لقاء ت تلفزيوني

 العلمية .
 هـ24/12/1436

املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني لبرنامج امللتقي على القناة السعودية األولى و  تلفزيوني

 الفضائية املصرية عن تاريخ مكة و معاملها و آثار النبوة .
 هـ1438رمضان 

 م23/9/2016 (.86بمناسبة اليوم الوطني) mbcمشاركة املشرف على الكرس ي في لقاء مع قناة  تلفزيوني

 هـ11/8/1436 مشاركة املشرف في البرنامج التلفزيوني مدارات ثقافية عن خادم الحرمين الشريفين تلفزيوني
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الثقافية حول معالم املشرف على الكرس ي في لقاء تلفزيوني مع برنامج شرفات في القناة  تلفزيوني

 مكة و آثارها
 م23/6/2017

 م22/9/2017 املشرف على الكرس ي في تقرير إعالمي لقناة اإلخبارية عن سوق ذي املجاز . تلفزيوني

 هـ1439 املشرف على الكرس ي في تقرير إعالمي لقناة اإلخبارية عن بئر طوى . تلفزيوني

 هـ1437 عن سوق ذي املجاز . mbcاملشرف على الكرس ي في تقرير إعالمي لقناة  تلفزيوني

 هـ22/8/1435 لقاء للمشرف مع إذاعة نداء االسالم عن ندوة الطوافة واملطوفين إذاعي

 هـ22/8/1435 لقاء للمشرف على الكرس ي مع األذاعة البرنامج العام عن ندوة الطوافة واملطوفين إذاعي

 م6/2017/ على الكرس ي متحدثا بإذاعة نداء اإلسالم عن مسجد البيعة بمنى . املشرف إذاعي

 هـ9/8/1436 شارك في برنامج حوار الحضارات اإلذاعي إذاعي

 هـ1436 شارك في برنامج ندوة مكة املكرمة اإلذاعي إذاعي

 هـ1436 شارك في برنامج ندوة مكة املكرمة اإلذاعي إذاعي

الكرس ي يتحدث إلذاعة نداء اإلسالم بمناسبة استئناف نشاط الكرس ي و املشرف على  إذاعي

 خطته املستقبلية .
 هـ1439

 صحفي
خبر وتصريح عن الكرس ي وراعيه امللك سلمان وندوة الطوافة واملطوفين في عدد من 

 الصحف منها عكاظ

 ه2/4/1434

 ه20/12/1434

السعودية عن مضامين الخطاب امللكي في تصريح للمشرف على الكرس ي لوكالة األنباء  صحفي

 مجلس الشورى
25/12/2015 

 هـ1438 كلمة للمشرف على الكرس ي لوكالة األنباء بمناسبة ذكرى البيعة الثانية للملك سلمان . صحفي

املشرف على الكرس ي يصرح لوكالة األنباء السعودية عن مضامين الرؤية السعودية  صحفي

2030 
 م4/2016م27/4

كلمة للمشرف على الكرس ي بوكالة األنباء السعودية حول أهمية اآلثار والتراث في حياة  صحفي

 األمم و عناية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بهما .
 هـ1/12/1438

املشرف على الكرس ي في حوار مع صحيفة عكاظ حول الكرس ي و دالالت الزيارة امللكية  صحفي

 الشريفين ملكة املكرمة.األولى لخادم الحرمين 
 هـ13/8/1436

 17/12/2015 املشرف على الكرس ي متحدثا لصحيفة الوطن عن التحالف اإلسالمي في محاربة اإلرهاب صحفي

كلمة للمشرف على الكرس ي لصحيفة الوطن عن املشعر منى الحج و التاريخ و اآلثار و  صحفي

 الخدمات العصرية
 هـ11/12/1437

الكرس ي في حوار صحفي مطول مع صحيفة البالد عن الكرس ي وبرامجه و املشرف على  صحفي

 إنجازاته
 هـ1438

املشرف على الكرس ي في حوار مطول مع مجلة اليمامة عن الكرس ي و نتاجه البحثي و  صحفي

 فعالياته الثقافية .
 هـ19/1/1438

 م4/1/2017 املشرف على الكرس ي في حوار مع مجلة اقرأ عن الكرس ي و منتجاته . صحفي

 هـ1438 املشرف على الكرس ي في حوار مع صحيفة اليوم حول : الحج موسم حراك ثقافي عاملي . صحفي



187 
 

 النشر العلمي  9.7.2.7
 

 الكتب 9.7.2.7.1
 

 

 

 األبحاث 9.7.2.7.2
 

 البحثعنوان  مقدم البحث تاريخ القبول او النشر

 د. حسين عبدالعزيز شافعي ه1436
هـ 904 – 901وثيقة حصر أوقاف السلطان محمد قايتابي اململوكي

 دراسة ونشر –م بمكة املكرمة 1498 – 1495 /

 د. امال رمضان عبدالحميد ه1436
العمل الخيري في مكة املكرمة في عهد امللك فهد بن عبدالعزيز آل 

 سعود

 الشهري د. محمد هزاع  ه1436
منهج املؤرخ املكي تقي الدين الفاس ي في االستدالل بالوثائق 

 والنقوش التاريخية

 غسيل الكعبة املشرفة في العهد السعودي د. فهد بن عتيق املالكي ه1436

 د. سامح ابراهيم عبالفتاح ه1436
الظواهر الطبيعية وألثار العمرانية في مكة املكرمة من خالل كتابات 

 املغاربة في القرن الثاني عشر الهجري / الثامن امليالديالرحالة 

 د. جيهان شار علي ه1436
 -1343الحرف التقليدية في مكة املكرمة في العهد السعودي الثالث 

 هـ1426

 د محمد سعد الرحاحله ه1436
قراءة في تاريخ أنظمة الحج والعمرة في صحيفة ام القرى من عام 

 هـ1433هـ إلى عام 1343

 د. ابراهيم عطية هللا السلمي ه1436
األثار املكية من خالل مدونات الرحالة املغاربة واألندلسيين "دراسة 

 وصفية تاريخية

 د. ابراهيم عطية هللا السلمي ه1436
املراسيم واألوامر امللكية في رعاية مكة املكرمة واملشاعر املقدسة 

 دراسة وثائقية

 املوارد املالية ألمراء مكة املكرمة في العصر اململوكي د. محمد بن هزاع الشهري  ه1436

 د. أحمد محمد يوسف ه1436
النقود بمكة املكرمة في العصر العثماني وقيمها النقدية حتى نهاية 

 القرن الثاني عشر الهجري / الثامن العشر ميالدي

 دراسة تحليلية حضارية –للكعبة املعظمة قبل السدانة )الحجابة(  د. أحمد محمود صابون  ه1436

 تاريخ النشر جهة النشر اسم املؤلف عنوان الفصل في الكتاب

هـ / 1373-1343االمن الحجاز جهود امللك عبد العزيز في حفظ 

 م1942-1953
 ه1435 الكرس ي أريح محسن العوفي

 1343الحياة االجتماعية في مكة املكرمة في عهد امللك عبدالعزيز 

 هـ1373-
 ه1436 - ايمان ابراهيم كيفي

-1861هـ / 1334-1277مكة املكرمة في أواخر العهد العثماني 

 م1916
 ه1437 - أريج مسحل القثامي

 نيابة األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد امللك عبد العزيز

 م دراسة تاريخيه حضارية1953 -1926هـ / 1373 -1344
 ه1437 - د. شيخة بنت صالح شعيب

املوانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية إلى نهاية العصر 

 م1517هـ /923-م611اململوكي ) البعثة ( 
 ه1437 - محمد بن حسين الحارثي

 موافق على نشره - عبد العزيز سليمان الفقيه املدرسة الصولتية بمكة املكرمة دراسة تاريخية وصفية

 موافق على نشره - شرف البركاتي طالل. د مكاييل بالد الحجاز في عهد الرسول ^ و الخلفاء الراشدين
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 أ.د. رشاد محمود بغدادي

 سوق مجّنة دراسة ملواقعه ونشاطه د. خالد عبدهللا آل زيد ه1436

 منى -مزدلفة  -املشاعر املقدسة على مر العصور عرفات  أ.د. اميرة علي مداح ه1437

 الطوافة و املطوفين باحثا 35 ه1437

 د. صالح بن محمد الربعي ه1438
الحرمين الشريفين منذ ظهور اإلسالم حتى نهاية العصر  اإلضاءة في

 اململوكي

 د. براهيم جالل بن أحمد جالل منجز و موافق على نشره
تاريخ مكة الحضاري في النصف األول من القرن العشرين من كتب 

 الرحالت املصرية

 و مفاتيحه عبر العصور  باب الكعبة املشرفة و أقفاله د. براهيم بيومي مهران منجز و موافق على نشره

 موائد الفضل و الكرم الجامع لتراجم أهل الحرم )تحقيق( د. آمال رمضان عبد الحميد منجز و موافق على نشره

 منجز و موافق على نشره
فريق علمي برئاسة: د. إبراهيم 

 أحمد جالل

األسواق في مكة املكرمة من بداية القرن الثامن عشر امليالدي إلى 

 العهد السعوديبداية 

 منجز و موافق على نشره
 أمل أحمد الحربي

 أسواق مكة املكرمة في عهد امللك عبد العزيز آل سعود 

 د. عمرو عبد العزيز منير منجز و موافق على نشره
رحلة الحاج محمد البشير بن أبي بكر البرتلي الوالتي إلى الحرمين 

 م )تحقيق(1986هـ/ 1204الشريفين 

 الصالت بين علماء مكة املكرمة و اليمن د. إبراهيم سالمة موافق على نشرهمنجز و 

 تحت اإلعداد
د.عايشة بنت مانع العبدلي و 

 املواقيت جغرافيتها و تاريخها فريق علمي

 تحت اإلعداد
د. صاحب عالم األعظمى 

 الندوى 
وثائق أوقاف اإلمارات اإلسالمية الهندية في الحرمين الشريفين من 

 اإلمارات الهندية حتى نهايتها ترجمة و تحقيق و دراسةنشأة 

 تحت اإلعداد

د. محمد علي فهيم بيومي د. 

عبد املنعم عبد الرحمن عبد 

 املجيد

جهود امللك فيصل في تبني قضايا األقليات اإلسالمية في ضوء وثائق 

 رابطة العالم اإلسالمي.

 تحت اإلعداد

د. محمد علي فهيم بيومي د. 

م عبد الرحمن عبد عبد املنع

 املجيد د. الحسيني حسن حماد
 الصالت بين علماء مكة املكرمة و علماء األزهر في العهد السعودي .

 

  اإلشراف 9.7.2.8
 

 نوع العمل اسم املشرف اسم /اسماء الطالب

 ماجستير الدكتور عبدهللا بن حسين الشريف حسن علي الشهري 

 دكتوراه عبدهللا بن حسين الشريفالدكتور  ماجدة الصيعري 

 دكتوراه الدكتور عبدهللا بن حسين الشريف محمد الحارثي

 ماجستير الدكتور عبدهللا بن حسين الشريف نايف ال زيد
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    أعداد القوى البشرية 9.7,3

 

 

 االحصائيات 9.7.4

 هـ1439 -1438إحصائية اإلنتاج العلمي للكرسي للعام الجامعي  9.7.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجمل اإلنتاج العلمي لكرسي الملك سلمان بن عبد العزيز لدراسات تاريخ مكة المكرمة 9.7.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم تصنيف القوة البشرية م

 د. عبدهللا بن حسين الشريف أستاذ الكرس ي 1

 9 مستشارون 2

أنجزوا البحوث املنشورة و ) باحثا رئيسا 73 باحث رئيس ي 3

 املنجزة وتحت اإلعداد (

 17 باحث مشارك 4

 4 طالب ماجستير 5

 6 طالب دكتوراه 6

 2 سكرتارية 7

 1 محاسب 8

 300نحو  محكمون و مراجعون و مدققون  9

 165 العدد اإلجمالي للباحثين الذين تعاونوا و تواصلوا مع الكرس ي 10

 150 البحثية التي عرضت على إدارة الكرس ي املقبولة و املرفوضةإجمالي عدد املوضوعات  11
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 كرسي الملك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم بجامعة أم القرى 9.8
 

 

 نبذه عامه عن الكراسي 9.8.1
 

 أستاذ الكرس ي أ.د/ يحيى بن محمد حسن زمزمي

  اسم املمول ثالثيا او رباعيا: جامعة أم القرى 

 هـ01/01/1434تاريخ االنشاء: 

  محمد حسن زمزمي )عضو هيئة التدريس بقسم القراءات كلية الدعوة وأصول الدين(. أستاذ الكرس ي: أ.د/ يحيى بن

 7عداد القوى البشرية العاملة: أ

 /http://kachqu.orgاملوقع االلكتروني: 

  مدة التمويل: خمس سنوات هجرية

 ( ريال سعودي.5.000.000قيمة التمويل: )

 

 التعريف بالكرسي 9.8.1.1

وقال جل  –إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم: تعالىجعل هللا تعالى القرآن الكريم محور هداية للناس أجمعين فقال هللا  

شتى النواحي . فإن األثر العظيم للقرآن الكريم يكمن في تحقيق مصالح العباد العليا في هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون :وعال

ا الحياتية ومما ال شك فيه أن الخلل الواقع في أمور البشر ما هو إال نتيجة لضعف الرجوع ملصدر السعادة الحقيقي وهو القرآن الكريم وهن

 تظهر الحاجة املاسة لهذا الكرس ي بعرض الهدي القرآني في قالب حضاري يتواكب مع متطلبات العصر ومستجداته ويؤكد صالحية القرآن

 .الواقعالكريم لكل زمان ومكان وتحقيق ذلك يكون بوجود بيئة مناسبة لتطبيق مخرجات الكرس ي وممارستها عمليا على أرض 

 
 

 رؤية الكرسي 9.8.1.2

 .القرآنإسعاد اإلنسان بهدي  

 

 رسالة الكرسي9.8.1.3

  
ً
  به يمتثلون تبيين املنهج القرآني للناس حتى يكون هديا

ً
 .يعيشونه وواقعا

 

 أهداف الكرسي 9.8.1.4
 

 .القرآني بالهديإعداد دراسة علمية شاملة تعنى  -1

 . األمةالقرآني في تاريخ  للهديإبراز النماذج الحضارية  -2

 . القرآنيتعزيز العناية واالهتمام لدى أفراد املجتمع ومؤسساته بأهمية املنهج  -3

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

 تفعيل األكاديميين والباحثين في دعم مسيرة الدولة في العناية بالقرآن الكريم، وذلك من خالل البحوث والدراسات املتخصصة.  -5

 خالل إعداد ونشر األبحاث والدراسات.تعزيز دور الجامعة في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته للعاملين من  -6

 ي.اإلشراف العلمي على تطبيق مخرجات الكرس ي وعلى تنفيذ نماذجه التطبيقية في املجتمع وتقويمها خالل املدة الزمنية للكرس  -7

  إيجاد مرجعية علمية متخصصة في األبحاث والدراسات املتعلقة بهدايات القرآن الكريم.   -8
  

http://kachqu.org/
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 بالتفصيل الكرسي منجزات 9.8.2
 

  الندوات 9.8.2.1 

 

  الدورات  9.8.2.2

 

 

 

عنوان 

 الندوة

مقدم 

 الندوة

مكان 

 عقدها

الجهة 

 املنظمة

نوع 

 املشاركة

حضور/ 

تنظيم/ 

 تقديم

عدد 

ساعات 

 الندوة

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها 

 من / الى
 هدفها

تأصيل 
الهدايات 
 القرآنية

أ.د/ طه 
 عابدين

جامعة 
أفريقيا 
العاملية 
 بالسودان

جامعة 
أفريقيا 
 العاملية

حضور 
 وتقديم

3 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
وطالب 

الدراسات 
 العليا

 هـ29/8/1438

 نشر ثقافة
الهدايات القرآنية 
والتعريف بمشروع 
املوسوعة العاملية في 
 الهدايات القرآنية

املوسوعة 
العاملية في 
الهدايات 
 القرآنية

أ.د/ يحيى 
 زمزمي

جامعة 
أفريقيا 
العاملية 
 بالسودان

جامعة 
أفريقيا 
 العاملية

حضور 
 وتقديم

3 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
وطالب 

الدراسات 
 العليا

 هـ29/8/1438
التعريف بمشروع 

املوسوعة العاملية في 
 الهدايات القرآنية

املوسوعة 
العاملية في 
الهدايات 
 القرآنية

أ.د/ يحيى 
 زمزمي

جامعة 
القرآن 
الكريم 
 بالسودان

جامعة 
القرآن 
الكريم 
 بالسودان

حضور 
 وتقديم

3 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
وطالب 

الدراسات 
 العليا

 هـ29/8/1438
التعريف بمشروع 

املوسوعة العاملية في 
 الهدايات القرآنية

 عنوان الدورة
مقدم 

 الدورة

الجهة 

 املنظمة
 نوع املشاركة

عدد 

ساعات 

 الدورة

 الفئة املستهدفة

الهديات القرآنية املفاهيم 

 والتأصيل

أ.د/ طه 

 عابدين
 الكرس ي

 

حضور/ تنظيم/ 

 تقديم

3 
أعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

املشاريع العلمية في الهدايات 

 القرآنية

أ.د/ يحيى 

 زمزمي
 الكرس ي

 تنظيمحضور 

 تقديم
3 

أعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

املعايير العلمية في تحكيم 

 املشاريع البحثية

د/ ياسين 

 قاري 
 الكرس ي

 حضور تنظيم

 تقديم
3 

أعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا

التطبيقات العلمية في تقويم 

 أبحاث املوسوعة

د/ فخر 

 الدين الزبير
 الكرس ي

 تنظيمحضور 

 تقديم
3 

أعضاء هيئة التدريس وطالب 

 الدراسات العليا
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 المؤتمرات 9.8.2.3

 
 

 

 

  العمل حلقات 9.8.2.4

عنوان 

 الورشة

مقدم 

 الورشة

مكان 

 عقدها

الجهة 

 املنظمة

نوع 

 املشاركة

حضور/ 

تنظيم/ 

 تقديم

عدد 

ساعات 

 الورشة

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها 

 من / الى
 هدفها

الخطة 

 السنوية

أ.د/ يحيى 

 زمزمي

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

الفريق 

 االداري 
 هـ28/1/1439

 هـ 1438 عام تقييم

 لعام والتخطيط

 هـ 1439

اللقاء األول 

بطالب 

املوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

أ.د/ يحيى 

 زمزمي

قاعة قسم 

الكتاب 

 والسنة

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

طالب 

الدراسات 

العليا 

وأعضاء 

هيئة 

 التدريس

 هـ26/8/1438

التعريف -1

بمنهجية العمل في 

املوسوعة العاملية 

 للهدايات القرآنية

مناقشة أبرز -2

 القضايا التنظيمية

 واإلدارية للموسوعة

عرض آلية -3

 املتابعة والتدريب

اللقاء الثاني 

بطالب 

املوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

أ.د/ يحيى 

 زمزمي

قاعة 

مجلس 

كلية 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

طالب 

الدراسات 

العليا 

وأعضاء 

هيئة 

 التدريس

 

عرض أبرز -1

املوجهات العلمية 

املساعدة للطالب في 

 املوسوعة.

آلية متابعة -2

 اإلنجاز والجودة.

معايير تحكيم -3

 أبحاث املوسوعة.

عرض البرنامج -4

 التدريبي .

 الجهة املنظمة مكان عقدها مقدم املؤتمر عنوان املؤتمر

 نوع املشاركة

حضور/ 

 تنظيم/ تقديم

عدد ساعات 

 املؤتمر

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها 

 من / الى

املؤتمر العاملي 

الثالث 

للقراءات 

 القرآنية

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 االسالمية

 مملة املغرب

وزارة األوقاف 

والشؤون 

 االسالمية

تقديم ورقة 

 عمل
5 

الباحثين 

 واملختصين

20-

 اكتوبر/22

املؤتمر 

القرآني الدولي 

السنوي 

 7مقدس 

 جامعة ماليا ماليزيا جامعة ماليا
تقديم ورقة 

 عمل
5 

الباحثين 

 واملختصين

12-

 ديسمبر/13
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االحتياجات 

 التدريبية

د/ 

عبدهللا 

 البشيري 

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

 هـ18/5/1438

مناقشة 

االحتياجات 

التدريبية في الفترة 

القادمة لطالب 

 الدراسات العليا

عرض مالمح 

خطة الكرس ي 

 هـ1438لعام 

أ.د/ يحيى 

 زمزمي

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

 هـ1438 /1 /8

وضع تصور 
لبرنامج 

تلفزيوني على 
القنوات أحد 

 الفضائية.
وضع تصور 

لبرنامج 
إذاعي على 
إذاعة نداء 
 اإلسالم.

دراسة 

تصميم 

حقائب 

تدريبية 

للهدايات 

 القرآنية

د/ أحمد 

 الفريح

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

14/ 1/ 

 هـ1438

تحديد أهم 

االحتياجات 

لتخصص التدريبية 

الهدايات القرآنية 

 وتحكيمها

مشروع  

هدايات 

القرآن في 

تعظيم هللا 

 عز وجل(

أ.د/ طه 

 عابدين

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

 هـ1438 /3 /1

تكوين فريق بحثي -

 للدراسة التأصيلية

عرض املشروع -

على عدد من 

 املتخصصين

امللتقى 

 القرآني الرابع

د/ 

يوسف 

 الباحوث

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

29/ 3/ 

 هـ1438

عرض جدول -

 الفعاليات

الفعاليات الخاصة -

 بشطر الطالبات .

الشراكة بين 

الكرس ي 

وقسم الكتاب 

 والسنة

د/ ياسين 

 قاري 

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

 هـ1438 /4 /6

تفعيل الشراكة -

بين قسم الكتاب 

 والسنة .

ملخص 

الخطة 

االستراتيجية 

ملركز النبأ 

 العظيم

د/ محمد 

 الربيعة

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

20/ 4/ 

 هـ1438

عرض أبرز نقاط -

االلتقاء بين مركز 

النبأ العظيم 

 والكرس ي.

عرض مسودة -

الشراكة بين 

 الكرس ي واملركز.

تسويق 

املوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

د/ فخر 

الدين 

 الزبير

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

18/ 5/ 

 هـ1438

عرض فكرة -

تسويق املوسوعة 

بالشراكة مع عدد 

من الجامعات 

 الدولية .
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ترشيح طالب 

ومشرفي 

املوسوعة 

 العاملية

أ.د/ سالم 

 الزهراني

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

 هـ1438 /6 /9

ترشيح عدد من -

الطالب من جامعة 

أم القرى إلطالق 

 املوسوعة

حصر املشرفين -

املتخصصين في 

 الهدايات القرآنية

أبرز محاور 

نجاح 

املوسوعة 

العاملية 

للهدايات 

 القرآنية

د/ فيصل 

 غزاوي 

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

22/ 7/ 

 هـ1438

تحديد أهم محاور 

لقاء طالب 

 املوسوعة.

أبرز مقومات نجاح 

 املوسوعة .

كرس ي 

الهدايات 

 القرآنية

 

 

 

أ.د/ يحيى 

 زمزمي

قاعة 

اجتماعات 

 الكرس ي

كرس ي 

امللك 

عبدهللا بن 

 عبدالعزيز

تنظيم 

 وتقديم
5 

أعضاء 

فريق 

 الكرس ي

14/ 8/ 

 هـ1438

عرض تصور مقترح 

إلنشاء كرس ي بإسم 

الهدايات القرآنية 

إلكمال املوسوعة 

العاملية في الهدايات 

 القرآنية
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  الطالبية واألنشطة الحمالت 9.8.2.5
 

عنوان 

 الحملة

مدة 

 الحملة

مكان 

 عقدها

الجهة 

 املنظمة

 نوع املشاركة

حضور/ تنظيم/ 

 تقديم

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها 

 من / الى
 هدفها

التعريف 

باملوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

 أيام 3

جامعة 

أفريقيا 

العاملية 

 بالسودان

كرس ي امللك 

عبدهللا 

 للقرآن الكريم

حضور وتنظيم 

 وتقديم

أعضاء هيئة 
التدريس 

 املتخصصين

وطالب 

الدراسات 

 العليا

27
-

29
/8

/
1438

هـ
 

نشر رسالة الهدايات  -1
 القرآنية في العالم.

العلمي في إثراء البحث  -2
مجال الهدايات القرآنية 

وأثرها في إسعاد 
 اإلنسانية.

توظيف الطاقات  -3
املتميزة في جامعات 
العالم لخدمة القرآن 

 الكريم وهداياته.
فتح آفاق جديدة في  -4

استنباط هدايات القرآن 
الكريم وربطها بواقع 

 األمة ومعالجة مشكالتها.
 

التعريف 

باملوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

3 
 جامعة يلوا

 بتركيا

كرس ي امللك 

عبدهللا 

 للقرآن الكريم

حضور وتنظيم 

 وتقديم

أعضاء هيئة 
التدريس 

 املتخصصين

وطالب 

الدراسات 

 العليا

25
-

27
/

س
ط
س
أغ

 

نشر رسالة الهدايات  -1
 القرآنية في العالم .

إثراء البحث العلمي في  -2
مجال الهدايات القرآنية 

إسعاد وأثرها في 
 اإلنسانية.

توظيف الطاقات  -3
املتميزة في جامعات 
العالم لخدمة القرآن 

 الكريم وهداياته.

فتح آفاق جديدة في  -4

استنباط هدايات القرآن 

الكريم وربطها بواقع 

 األمة ومعالجة مشكالتها

التعريف 

باملوسوعة 

العاملية في 

الهدايات 

 القرآنية

3 

الجامعة 

اإلسالمية 

العاملية 

 بماليزيا

كرس ي امللك 

عبدهللا 

 للقرآن الكريم

حضور وتنظيم 

 وتقديم

أعضاء هيئة 
التدريس 

 املتخصصين

وطالب 

الدراسات 

 العليا

13
-

15
/

يونيو
 

نشر رسالة الهدايات  -1
 القرآنية في العالم.

إثراء البحث العلمي في  -2
مجال الهدايات القرآنية 

وأثرها في إسعاد 
 اإلنسانية.

الطاقات توظيف  -3
املتميزة في جامعات 
العالم لخدمة القرآن 

 الكريم وهداياته.

فتح آفاق جديدة في  -4

استنباط هدايات القرآن 

الكريم وربطها بواقع 

 األمة ومعالجة مشكالتها
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 طالب دراسات عليا  9.8.2.6 
 

الكراس ي 

البحثية 

االنتاجية 

 والتمويل

1 
جامعة أم 

 القرى 

عمادة البحث 

 العلمي
 ورقة عمل

أعضاء هيئة 

التدريس 

 واملختصين

  

 اسم الطالب
نوع الرسالة دكتوراه/ 

 ماجستير/بكالوريوس
 املشرفين التخصص الكلية القسم الجامعة عنوان الرسالة

سليمان عادل بن 

 ضحوي 
 دكتوراه

الهدايات القرآنية في 

سورة الفاتحة والبقرة 

( دراسة 75حتى اآلية ) 

 تطبيقية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

أ.د / يحيى 

بن محمد 

 زمزمي

محمد يحيى آل 

 منشط
 دكتوراه

الهدايات القرآنية في 

سورة البقرة من اآلية ) 

( دراسة 75-141

 تطبيقية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

د/ ياسين 

بن حافظ 

 قاري 

محمد بن إبراهيم 

 الدعيس
 دكتوراه

الهدايات القرآنية في 

سورة البقرة من اآلية ) 

( دراسة 142-202

 تطبيقية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

د/ فيصل 

بن جميل 

 غزاوي 

 دكتوراه أيمن غازي حسين

الهدايات القرآنية في 

سورة البقرة من اآلية ) 

( دراسة 203-251

 تطبيقية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

د/ خالد 

بن علي 

 الغامدي

عبدالهادي بن علي 

 الشمري 
 دكتوراه

الهدايات القرآنية في 

سورة البقرة من اآلية ) 

من سور آل  252-14

عمران ( دراسة 

 تطبيقية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

أ.د/ طه 

عابدين 

 طه حمد

عبدهللا محمد 

 التركاوي 
 دكتوراه

الهدايات القرآنية في 

سورة آل عمران من 

( دراسة 92-14) اآلية 

 تطبيقية

جامعة 

القران 

الكريم 

 بالسودان

دائرة 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدراسات 

 العليا

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

 

 دكتوراه عثمان محمد علي

الهدايات القرآنية في 

سورة آل عمران من 

( 170-93اآلية ) 

 دراسة تطبيقية

جامعة 

إفريقيا 
 العاملية

 بالسودان

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدراسات 

 اإلسالمية

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

 

 دكتوراه مايو إدريس يونس

الهدايات القرآنية في 

سورة آل عمران من 

من  23-171اآلية ) 

سورة النساء ( دراسة 

 تطبيقية

جامعة 
القران 

الكريم 

 بالسودان

دائرة 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدراسات 

 العليا

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن
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 النشر العلمي 9.8.2.6
 

 الكتب 9.8.2.6.1
 

 

 دكتوراه هالة هاشم أبو زيد

الهدايات القرآنية في 

سورة النساء من اآلية 

( دراسة  24-87) 

 تطبيقية

جامعة 

إفريقيا 

 العاملية

 بالسودان

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدراسات 

 اإلسالمية

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

 

فاطمة أحمد عباس 

 البدوي 
 دكتوراه

في الهدايات القرآنية 

سورة النساء من اآلية 

( دراسة  88-147) 

 تطبيقية

جامعة 

إفريقيا 
 العاملية

 بالسودان

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

الدراسات 

 اإلسالمية

تخصص 

التفسير 

وعلوم 

 القرآن

 

عنوان الفصل في  

 الكتاب

مشترك/ 

 منفرد
 اسم املؤلف

جهة 

 النشر
 رقم الطبعة مكان النشر تاريخ النشر

الهدايات القرآنية 

 دراسة تأصيلية
 مشترك

 أ. د/ طه عابدين طه حمد-1

 د/ ياسين بن حافظ قاري -2

 د/ فخر الدين الزبير علي الزبير-3

مكتبة 

 املتنبي
 

املؤتمرات 

 واملعارض
1 

الوافي في هدايات 

 الكافي ) جزء عم (
 أ.د/ طه عابدين طه حمد-4 منفرد

مكتبة 

 املتنبي
 

املؤتمرات 

 واملعارض
1 

السيرة النبوية في 

ضوء الهدايات  

 القرآنية

 1    د/ فخر الدين الزبير علي الزبير-5 منفرد

مختصر هدايات 

سورة الفاتحة 

 بلغات متعددة

 1    أ.د/ طه عابدين طه حمد-6 منفرد

التحرير في أصول 

 التفسير
 أ.د / طه عابدين طه حمد-7 منفرد

مكتبة 

 املتنبي
 1 دور النشر هـ1435

 عابدين طه حمدأ.د / طه -8 منفرد هدايات آية الكرس ي
مكتبة 

 املتنبي
 1 دور النشر هـ1435

هدايات سورة 

 الفاتحة
 أ.د / طه عابدين طه حمد-9 منفرد

مكتبة 

 املتنبي
 1 دور النشر هـ1435

حقوق اإلنسان في 

 ضوء القرآن
 أ.د / يحيى بن محمد زمزمي-10 منفرد

مطبعة 

 الجامعة
 1  هـ1435

 مشاركات دولية 

 ) بروناي (
 مشترك

 د/ غالب بن محمد الحامض ي أ.-11

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني-12

 د/ أمين بن إدريس فالته-13

 د/  نواف بن معيض الحارثي-14

مطبعة 

 الجامعة
 1  هـ1435

 مشاركات دولية 

 ) ماليزيا (
 مشترك

 أ. د/ يحي بن محمد زمزمي-1

 أ. د/ غالب بن محمد الحامض ي-2

 د/ أحمد بن علي الحريص ي-3

 إسماعيل بن عبد الستار امليمنيد/ -4

 د/  ياسين بن حافظ قاري -5

مطبعة 

 الجامعة
 1  هـ1435
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 األبحاث 9.8.2.6.2

 

 

 الظهور اإلعالمي 9.8.2.7

 

 

 اإلشراف 9.8.2.8
 

 مقدم البحث عنوان البحث
اسم املجلة العلمية او 

 الدورية
 الجهة املسؤولة عن صدور املجلة

املنهج القرآني في تأصيل 

 ومبادئ حقوق اإلنسان
 أ.د/ يحيى بن محمد زمزمي

مؤتمر مقدس –جامعة ماليا 

7 
 جامعة ماليا

 مستضيف الظهور  تاريخ الظهور  العنوان نوع الظهور 

 إذاعي
الهدايات القرآنية دراسة 

 تأصيلية
 إذاعة القرن الكريم هـ11/1/1438

 تلفزيوني
التعريف باملوسوعة 

 العاملية للهدايات القرآنية
 هـ8/1/1439

التابعة لجامعة أفريقيا قناة العاملية 

 العاملية

اسم /أسماء 

 الطالب

نوع 

 الرسالة

عنوان 

 الرسالة
 املشرفين التخصص الكلية القسم الجامعة

إهداء محمد 

 رشاد شريف
 دكتوراه

الغاية ألبي 

 جعفر البهقي
 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ يحيى بن محمد زمزمي القراءات

معاذ صفوت 

 محمود
 دكتوراه

)سوق 

العروس ( 

ألبي معشر 

الطبري 

دراسة 

 من 
ً
وتحقيقا

اول الكتاب 

إلى باب 

 االستعاذة

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني القراءات

محمد بن 

عبدالعزيز 

 القبيس ي

 دكتوراه

)سوق 

العروس ( 

ألبي معشر 

الطبري 

دراسة 

 
ً
 من وتحقيقا

باب ترجمة 

وذكر 

أسمائهم إلى 

آخر سورة 

 النساء

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني القراءات
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حامدي بن 

 أحمد األنصاري 
 دكتوراه

)سوق 

العروس ( 

ألبي معشر 

الطبري 

دراسة 

 من 
ً
وتحقيقا

أول سورة 

املائدة إلى 

 أخر الكتاب

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني القراءات

محمد أحمد 

 األنصاري 
 دكتوراه

كتاب ) حل 

الشاطبية ( 

لزين الدين 

العيني دراسة 

 
ً
 وتحقيقا

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني القراءات

أحمد بن طاهر 

 الخضري 
 دكتوراه

كتاب ) تزيين 

الغرة 

بمحاسن 

الدرة ( دراسة 

 
ُ
 وتحقيقا

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ سالم بن غرم هللا الزهراني القراءات

حسني حسن 

 فطاني
 أم القرى 

ترغيب القراء 

في تهذيب 

 األداء

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ أحمد بن عبدهللا الفريح القراءات

صباح 

عبدالجبار 

 بخاري 

 أم القرى 

ترغيب القراء 

في تهذيب 

 األداء

 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ أحمد بن عبدهللا الفريح القراءات

أسماء عبدهللا 

 ادم
 أم القرى 

االحاديث 

الواردة في 

كتاب 

 الوسيط

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث

هاله فؤاد 

 خياط
 أم القرى 

مختلف 

الحديث عند 

االمام 

 املاركفوري

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث

 أم القرى  أبرار زكي صادر

مختلف 

الحديث في 

متاب شرح 

السنة لألمام 

 البغوي 

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
يوسف بن عبدهللا  د/

 الباحوث

فواز عقاب 

 الغموي 
 أم القرى 

تخريج 

االحاديث 

واالثار الواردة 

في كتاب 

 الوسيط

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث
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اسية أيوب 

 طيب
 أم القرى 

الحافظ 

شمس الدين 

محمد 

عبدالهادي 

ومنهجه في 

كتاب املحرر 

 الحديثفي 

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث

 أم القرى  امونة جابو جدة

االلتفات عند 

الطاهر في 

كتابه التحرير 

 والتنوير

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث

جمال محمد 

 الحمادي
 القرى أم 

آيات األحكام  

في الشرح 

املمتع على زاد 

 املستنقع

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 الحديث
د/ يوسف بن عبدهللا 

 الباحوث

سامي يحيى 

 عواجي
 أم القرى 

مفرد القراء 

 السبعة
 القراءات أم القرى 

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ فيصل بن جميل غزاوي  القراءات

عبدالرحمن 

 عبدهللا الرش ي
 أم القرى 

حروف 

املعاني التي 

يحتاجها 

املفسر 

دالالتها 

واثرها في 

 التفسير

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير

وفاء يحيى 

 الحسني
 أم القرى 

التحرير 

والتحبير 

ألقوال أئمة 

التفسير في 

معاني كالم 

السميع 

 البصير

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير

عبدهللا محمد 

 االنصاري 
 أم القرى 

أثر التصريف 

 في التفسير
 أم القرى 

الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير

سليمان عبدهللا 

 القشعمي
 أم القرى 

التحرير 

والتحبير 

ألقوال أئمة 

التفسير في 

معاني كالم 

السميع 

 البصير

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير
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ماجد حامد 

 الشاعر
 أم القرى 

التحرير 

والتحبير 

ألقوال أئمة 

التفسير في 

معاني كالم 

السميع 

 البصير

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 ه عابدين طه حمدأ.د/ ط التفسير

إيمان عبدهللا 

 الحوري
 أم القرى 

دفاع القرآن 

عن القرآن 

دراسة 

 موضوعية

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير

أحمد عبدهللا 

 املطوع
 أم القرى 

آيات األحكام 

في الشرح 

املمتع على زاد 

املستنقع 

للشيخ بن 

 عثيمين

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 أ.د/ طه عابدين طه حمد التفسير

 أم القرى  زكريا أيوب دوال

توجيه 

القراءات في 

تفسير االمام 

املظفر 

املسمعاني 

 ودراسة
ً
 جمعا

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ ياسين بن حافظ قاري  التفسير

أمل محمد 

 القرني
 أم القرى 

النيرة الوجوه 

في قراءة 

العشر لشيخ 

القراء ابي 

حفص 

 االنصاري 

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ ياسين بن حافظ قاري  التفسير

منيره علي 

 السحيم
 أم القرى 

اختالف 

السلف في 

التفسير 

دراسة نظرية 

تطبيقية 

 سورة االنعام

 أم القرى 
الكتاب 

 والسنة

الدعوة 

وأصول 

 الدين

 د/ ياسين بن حافظ قاري  التفسير
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 أعداد القوى البشرية 9.8.3
 

 

 

 االحصائيات 9.8.4
 

 هـ1439 -1438إحصائية اإلنتاج العلمي للكرسي للعام الجامعي  9.8.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصائية مجمل اإلنتاج العلمي لكرسي الملك عبد هللا بن عبد العزيز للقران الكريم 9.8.4.2
  

 

 

 

 

 

 

 

 االسم تصنيف القوى البشرية م

 أ.د/ يحيى بن محمد حسن زمزمي . استاذ الكرس ي 1

 مستشارون 3

فيصل بن جميل غزاوي ، أ.د/ سعود بن عبدهللا الفنيسان ، أ.د/ محمد السرحاني ، 

الغامدي ، أ.د/ عبدالرحمن الشهري ، أ.د/ يحيى زمزمي ، د/ فيصل عالف ، د/ خالد 

 د/ محمد الربيعة ، د/ عبدالوهاب الرسيني .

 باحث رئيس ي 4
د/ فيصل عزاوي ، أ.د/ يحيى زمزمي ، أ.د/ طه عابدين ، د/ خالد الغامدي ، ياسين 

 قاري 

 مساعد باحث متخصص متفرغ 6

الشمري ، أ/ محمد آل منشط، أ/عادل ضحوي ، أ/ أيمن غازي ، أ/ عبدالهادي  /

محمد الدعيس ، أ/ عبدهللا التركاوي ، أ/ عثمان محمد علي ، أ/ مايو ادريس يونس ، 

 أ/ هالة هاشم أبو زيد ، أ/ فاطمة أحمد البدوي .

 أ/ رامي بن محمد الحاج سكرتارية 10

 أ/ حسني بكر مرس ي ، أ/ عماد الكناني ، أ/ ممدوح محمد طارق  موظفون اخرون 12
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 كرسي المعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال 9.9
 

 نبذه عامة عن الكراسي 9.9.1
 

 أستاذ الكرس ي: د/ محمود بن إبراهيم فالتــة

  اسم الكرس ي: كرس ي املعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال

   اسم املمول ثالثيا او رباعيا: مجموعة بن الدن السعودية.

 هـ9/2/1435تاريخ االنشاء :

 م فالتــةأستاذ الكرس ي: د/ محمود بن إبراهي

   https://uqu.edu.sa/dsr املوقع االلكتروني:

  مدة التمويل: خمس سنوات هجرية.

 مليون ريال  5قيمة التمويل: 

 
 التعريف بالكرسي 9.9.1.1

 في سبيل تحويلها لشركات ناشئة. اإلبداعيةكرس ي علمي إلجراء البحوث والدراسات املتعلقة بتطوير املنتجات ألفكار الطلبة  

 
 

 رؤية الكرسي 9.9.1.2

 بناء جيل من املبدعين الرياديين من أجل دعم اقتصاديات املعرفة. 

 
 رسالة الكرسي 9.9.1.3

 جامعة أم القرى في تأسيس شركاتهم الناشئة لبناء مجتمع املعرفةمساندة رواد األعمال من طلبة  

 
 أهداف الكرسي 9.9.1.4

 عبر: اإلبداعيةاملبنية على براءات اختراعاتهم وأفكارهم  Startupsمساعدة الطلبة في تأسيس شركاتهم الناشئة  -1

 توفير الخدمات اللوجستية )مكاتب، تجهيزات(. -2

 إدارية، قانونية. مهارية، تقنية،: ابداعية، يواجهونهاوالحلول للمشاكل التي  االستشاراتتقديم  -3

 Prototyping. اإلبداعيةتصميم النماذج األولية ملنتجاتهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم  -4

 .اإلبداعيةالتسويق ملنتجاتهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم  -5

 .اإلبداعيةهم املبنية على اختراعاتهم وأفكارهم ملنتجات االستثماريةالبحث عن الفرص  -6

 Mentoring & Coachingقبل وأثناء وبعد تأسيس شركاتهم.  واإلرشادالتوجيه  -7

التي تحتاجها شركات الطلبة وخاصة لنقل اختراعاتهم إلى  املجاالتتوفير قاعدة بيانات لخبراء وشركات متخصصة في  -8

 منتجات تجارية.

 يتم من خالله: اإلبداعيةواألفكار  االختراعاتتأسيس مجتمع واقعي وافتراض ي لريادة األعمال املبنية على براءات  -9

 توفير بيئة محفزة لإلبداع الفكري. -10

 إقامة دورات وورش عمل عن كيفية تأسيس أعمال ناجحة مبنية على األبداع املعرفي وبراءات اختراع. -11

.استضافة رواد األعمال الناجحي -12
ً
 ودوليا

ً
 ن واملعروفين في تأسيس شركات مبنية على األبداع املعرفي وبراءات اختراع محليا

 في اململكة العربية السعودية األعمال وريادةاملساهمة في نشر ثقافة االبداع  -13

 األعمال وريادة االبداع مجالي في رصينة علمية بحوث إنتاج -14

 االعمال وريادة االبداع مجالي في املتخصصين الباحثين من مجتمع بناء -15

  

https://uqu.edu.sa/dsr
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 منجزات الكرسي بالتفصيل 9.9.2
 

 األعمال وريادة لإلبداع الدن بن عوض بن محمد المعلم كرسي في إنشائها تم التي الطالبية الشراكات 9.9.2.1
 

 

 

 

 المؤتمرات 9.9.2.2 
 
 

 

 حلقات العمل  9.9.2.3

 عنوان ملف الصور  نوع الدعم مجال الشركة اسم الكيان التجاري  اسم الشركة م

 شعار تنصيص مالي تقنية املعلومات شركة الخطوة اإللكترونية املحدودة تنصيص 1

 شركة ابداعات املحدودة هاستيك 2
منتجات كهربائية 

 مبتكرة
 شعار هاستيك مالي

 شعار حروف مالي تقنية املعلومات شركة حروف النموذجية لإلعالم الرقمي حروف 3

 شعار نوايا مالي التسويق اإللكتروني وكالة نوايا الفنون للدعاية و األعالن نوايا 4

 شعار ترم باق مالي األهتمام بالبيئة شركة ترم باق املحدودة ترم باق 5

 شعار بالي قرين مالي األهتمام بالبيئة شركة النمط األخضر املحدودة بالي قرين 6

 شعار كوكشنري  مالي التطبيقات الذكية شركة معيار التحكم املحدودة كوكشنري  7

 شعار برايل اليف مالي التدريب و التعليم شركة برايل اليف للتجارة برايل اليف 8

 عنوان املؤتمر
مقدم 

 املؤتمر

مكان 

 عقدها

الجهة 

 املنظمة

نوع 

 املشاركة

حضور/ 

تنظيم/ 

 تقديم

عدد 

ساعات 

 املؤتمر

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها من 

 الى /
 التوصيات التكاليف

أهم 

التحديات 

التي تواجه 

رياديي 

 األعمال 

 في السعودية

اللجنة 

االستشارية 

 للكرس ي

فندق 

بارك 

 حياة

EMC 4 تقديم 
رياديي 

 األعمال
 17.562 ه8-9/4/1436

ثالثة و 

ثالثون 

 توصية

 عنوان الورشة
مقدم 

 الورشة

مكان 

 عقدها

 نوع املشاركة

حضور/ 

تنظيم/ 

 تقديم

عدد ساعات 

 الورشة

الفئة 

 املستهدفة

تاريخ عقدها 

 من / الى
 التكاليف هدفها

األعمال في ريادة 

 السعودية

اللجنة 

 االستشارية

 للكرس ي

 6  جدة
ريادي 

 األعمال
 

تحديد 

التحديات 

 والعوائق

10.985 

املجاالت 

البحثية في 

االبتكار و ريادة 

أستاذ 

 الكرس ي
 

كلية 

إدارة 

األعمال 

– 

 3 تقديم
الباحثون 

املهتمون 

بمجالي 

 

تحديد 

املجاالت 

البحثية 
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 الظهور اإلعالمي  9.9.2.4

 

 

 األبحاث 9.9.2.5

 

 

 براءات االختراع 9.9.2.6
 

 

  

األعمال في 

 السعودية

جامعة 

 أم القرى 
 

االبداع و 

 األعمالريادة 
املقترحة 

 للكرس ي

 مستضيف الظهور  تاريخ الظهور  العنوان

جامعة أم القرى و مجموعة بن الدن السعودية يوقعون اتفاقية انشاء 

كرس ي بحثي في مجال األبداع و ريادة األعمال و تحتفل بتخريج الدفعة 

 األولى من برنامج مسرع األعمال

 جامعة القرى  ـه8/2/1435

 لإلبداع
ً
 صحيفة الرياض هـ 12/2/1435 جامعة أم القرى و مجموعة بن الدن تؤسسان كرسيا

لكرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع و ريادة األعمال  االستشاريةاللجنة 

 تعقد اجتماعها األول 
 جامعة أم القرى  ه11/4/1436

 جامعة أم القرى  ـه2/5/1436 ريادة األعمال توصية باجتماع مستشاري كرس ي بن الدن لإلبداع و 33

 جامعة أم القرى  ه14/8/1438 كلية إدارة األعمال تستضيف كرس ي املعلم محمد بن الدن

 صحيفة مكة هـ 26/8/1438 فالتة: نقص حاد في األبحاث العلمية الرصينة

كرس ي املعلم محمد بن الدن يشارك في املؤتمر السابع والسبعين 

 اإلدارة بأتالنتاألكاديمية 

22/11/1438

 ـه
 جامعة أم القرى 

كرس ي املعلم محمد بن الدن لإلبداع في زيارة لكلية األمير محمد بن 

 سلمان
 جامعة أم القرى  ـه6/4/1439

 تاريخ القبول او النشر مقدم البحث عنوان البحث

Innovation in the desert: a network perspective on 

knowledge creation in developing countries د/ محمود بن إبراهيم فالتة 

4-8-2017 

 اإلدارةاملؤتمر السنوي ألكاديمية 

Academy of Management 

 تاريخ الحصول عليها اسم الحاصل عليها الجهة املسجلة للبراءة براءة االختراع

32440.24 

Low Cost Roofing Techniques 

مكتب امللكية الفكرية 

 بجامعة أم القرى 
 ـه4/5/1435 راكان بن جابر الحارثي

32331.44 

Color Education System for the Visually 

Impaired 

مكتب امللكية الفكرية 

 بجامعة أم القرى 
 ـه24/2/1434 مرفت الشربيني
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  البشرية القوى أعداد 9.9.3

 

 

 االحصائيات 9.9.4

 هـ1439 -1438إحصائية اإلنتاج العلمي للكرسي للعام الجامعي  9.9.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصائية مجمل اإلنتاج العلمي لكرسي المعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال 9.9.4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم البشريةتصنيف القوة  م

 د/ محمود إبراهيم فالتــة استاذ الكرس ي 1

 مستشارون 2

 الرسيني الوهاب عبدد/ 

 د/ تركي الصماني

 د/ عماد فلمبان

 د/ مازن مليباري 

 د/ طارق حمدي

 د/ شاكر األشول 

 بدرية املتعاني )تصميم وادارة املحتوى( اخرونموظفون  3
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  مكرسي يحي ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض المفاصل والروماتيز 9.10

 
 

 الكراسي عن عامة نبذة 9.10.1

 ـه14/11/1431أستاذ الكرس ي: د. هاني محمد عثمان املعلم. تم انشاء الكرس ي  

 التعريف بالكرسي 9.10.1.1

 املفاصل والروماتيزم. أمراض وعالجكرس ي علمي بإشراف جامعة أم القرى يعنى بعقد أبحاث علمية تسهم في تشخيص  

 رؤية الكرسي 9.10.1.2

إجراء األبحاث في مجال األمراض الروماتيزمية في اململكة  في واملشاركة واألشرافجعل جامعة أم القرى صرح الريادة في القيام  

 العربية السعودية

  رسالة الكرسي 9.10.1.3

 للباحثين والتقنيي الفن الدعم وتقديمتوفير الجو العلمي املناسب للقيام باألبحاث العلمية في مجال األمراض الروماتيزمية  

 في أبحاث علمية عاملية في األمراض الروماتيزمية واملشاركة والعلماء
 

 أهداف الكرسي 9.10.1.4

 .فيها واملشاركة، عليها واإلشرافالقيام بأبحاث تعنى باألمراض الروماتيزمية،  .1

 تحسين مستوى الرعاية بمرض ى األمراض الروماتيزمية في وطننا الغالي. .2

 .فيها واملساعدةالبدء في إنشاء قاعدة بيانات ملرض ى األمراض الروماتيزمية،  .3

 .فيهاتصميم برامج تعليمية تدريبية لألطباء املشرفين على مرض ى األمراض الروماتيزمية، وتطبيقها، واملشاركة  .4

 
 

 منجزات الكرسي بالتفصيل 9.10.2
 

 الــــــنـــــــدوات 9.10.2.1
 

 

 الدورات  9.10.2.2
 

 

 

 عنوان

 الندوة
 عقدها مكان الندوة مقدم

 الجهة

 املنظمة

 املشاركة نوع

 /تنظيم /حضور 

 تقديم

 الى / من عقدها تاريخ املستهدفة الفئة

مستجدا

 طب في ت

 الروماتيزم

 من نخبة

 األطباء
 جده

 كرس ي

 الزايدي
 وتقديم تنظيم

 واخصائي استشاري 

 الروماتيزم طب

 الجامعات وطلبة

 

 هـ1438 األخرة ربيع -08-09

التشخي

 املبكر ص

 اللتهابات

 املفاصل

 من نخبة

 األطباء
 جده

 كرس ي

 الزايدي
 وتقديم تنظيم

 واخصائي استشاري 

 الروماتيزم طب

 الجامعات وطلبة

 

 هـ1438 اآلخرة جمادى /04-05

 الدورة مقدم الدورة عنوان
 مكان

 عقدها

 الجهة

 املنظمة
 املستهدفة الفئة املشاركة نوع

 من عقدها تاريخ

 الى /

 لطب العامة املراجعة

 لطالبات الروماتيزم

 الطب كلية

 حنان .د

 العصيمي
 الطب كلية

 كرس ي

 الزايدي
 تقديم - تنظيم

    السنوات طالبات

 كلية في النهائية

 الطب

 هـ 02/04/1438

 لطب العامة املراجعة

 كلية لطالب الروماتيزم

 الطب

 الطب كلية املعلم هاني .د
 كرس ي

 الزايدي
 تقديم - تنظيم

 السنوات طالب

 كلية في    النهائية

 الطب

 هـ 05/05/1438
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 المؤتمرات  9.10.2.3

 

 

 حلقات العمل  9.10.2.4
 

 

 الحمالت واألنشطة  9.10.2.5
 

  

 املؤتمر مقدم املؤتمر عنوان
 مكان

 عقدها

 الجهة

 املنظمة

 املشاركة نوع

 /تنظيم /حضور 

 تقديم

 املستهدفة الفئة
 / من عقدها تاريخ

 الى

 طب ملتقى

 األمراض

 الرابع  الروماتيزمية

 من نخبة

 طب استشاريين

 الروماتيزم أمراض

 وتقديم تنظيم القاهرة القاهرة

 استشاري 

 طب واخصائي

 الروماتيزم

 الجامعات وطلبة

 

 جمادى /13-14

 هـ1438 اآلخرة

 طب ملتقى

 األمراض

  الروماتيزمية

 الخامس

 من نخبة

 طب استشاريين

 الروماتيزم أمراض

 وتقديم تنظيم جدة جدة

 استشاري 

 طب واخصائي

 الروماتيزم

 الجامعات وطلبة

 

 شعبان /2-3

 هـ1438

 الورشة مقدم الورشة عنوان
 مكان

 عقدها

 الجهة

 املنظمة

 املشاركة نوع

 /حضور 

 تقديم /تنظيم

 الى / من عقدها تاريخ املستهدفة الفئة

 عمل ورشة

 املفاصل فحص

 من نخبة

 األطباء
 جدة

 كرس ي

 الزايدي
 وتقديم تنظيم

 واخصائي استشاري 

 الروماتيزم طب

 الجامعات وطلبة

 جمادى /06-07

 هـ1438 األولى

 ملتقى  عمل ورش

 األمراض طب

  الروماتيزمية

 الرابع

 من نخبة

 األطباء
 القاهرة

 كرس ي

 الزايدي
 وتقديم تنظيم

 واخصائي استشاري 

 الروماتيزم طب

 الجامعات وطلبة

 جمادى /13-14

 هـ1438 اآلخرة

 ملتقى  عمل ورش

 األمراض طب

  الروماتيزمية

 الخامس

 من نخبة

 األطباء
 وتقديم تنظيم  جدة

 واخصائي استشاري 

 الروماتيزم طب

 الجامعات وطلبة

 هـ1438 شعبان /2-3

 

 الحملة نوان
 مدة

 الحملة

 مكان

 عقدها

 الجهة

 املنظمة

 املشاركة نوع

 /حضور 

 تقديم /تنظيم

 الى / من عقدها تاريخ املستهدفة الفئة

 التهاب العاملي اليوم

 الروماتيزمية املفاصل
 شهر

 - مكة

 جدة

 كرس ي

 الزايدي
 املجتمع فئات وتقديم تنظيم

 1438 محرم /08-12

 ـه

 للسنوات املدخل دورة

 السريرية
 مكة شهر

 كرس ي

 الزايدي
 وتقديم تنظيم

 كلية طلبة

 الطب

 1438 رجب /01-30

 هـ
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 الظهور اإلعالمي 9.10.2.6
 

 

 األبحاث 9.10.2.7
 

 

 

 

  االشراف 9.10.2.8
 

 

 

 الجوائز 9.10.2.9

 

  

 تاريخ الحضور  العنوان نوع الظهور 
مستضيف 

 الظهور 

 هـ02/02/1438 كرس ي الزايدي ألمراض املفاصل يشارك في اليوم العاملي اللتهاب املفاصل خبر
موقع جامعة أم 

 القرى 

 هـ02/02/1438 كرس ي الزايدي ألمراض املفاصل يواصل تألقه في األنشطة العلمية والبحثية خبر
موقع جامعة أم 

 القرى 

 هـ21/03/1438 يقيم لقاًء مع مرض ى التهاب املفاصل الروماتيزميكرس ي الزايدي  خبر
موقع جامعة أم 

 القرى 

ز لخدمة طب الروماتيزوم خبر  هـ21/03/1438 الدكتور املعلم يحصل على جائزة التميُّ
موقع جامعة أم 

 القرى 

 هـ01/08/1438 كرس ي الزايدي بأم القرى ينظم امللتقى العلمي لطب أمراض الروماتيزم خبر
موقع جامعة أم 

 القرى 

 خبر
معالي مدير الجامعة يفتتح فعاليات امللتقى العلمي الخامس لطب األمراض 

 الروماتيزمية
 هـ04/08/1438

موقع جامعة أم 

 القرى 

 

 مقدم البحث عنوان البحث
تاريخ القبول 

 او النشر

اسم املجلة العلمية او 

 الدورية

استخدام العالجات الحيوية عند مرض ى االلتهابات 

 (B-C) الروماتيزمية املصابين بالتهاب الكبد الوبائي

 العزيز عبد سلطانة. د

 
 نشر

European Journal of 

Rheumatology 

Relapse rates after elective discontinuation of anti-

TNF therapy in Rheumatoid arthritis:  A Meta-

analysis and Review of Literature 

Professor Arduino A 

Mangoni 
 نشر

The Journal of 

Rheumatology 

Secondary Hemophagocytic Lymphohistiocytosis 

Syndrom in Adults: A Case Series and Review of the 

Literature 

 نشر د. رباب طه
The Open Access 

Rheumatology Journal 

 الغرض من العمل مدة االشراف نوع العمل اسم املشرف اسم /اسماء الطالب م 

 هـ1438 مشاركة د.هاني املعلم محمد مرعي الشريف 1
املشاركة في أنشطة 

 الكرس ي

 عليها الحاصل اسم املانحة الجهة او الجائزة اسم الجائزة على الحاصل العمل

 الدكتور / هاني املعلم لألمراض الروماتيزميةالجمعية السعودية  لخدمة طب الروماتيزمجائزة التميز 
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 أعداد القوى البشرية 9.10.3
 

 

 االحصائيات 9.10.4
 

 هـ1439 -1438إحصائية اإلنتاج العلمي للكرسي للعام الجامعي  9.10.4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصائية مجمل اإلنتاج العلمي لكرسي يحي ومشعل أبناء سرور الزايدي ألمراض المفاصل والروماتيزم 9.10.4.2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 م البشرية القوة تصنيف االسم

 1 الكرس ي أستاذ املعلم محمد هاني الدكتور 

 2 رئيس ي باحث وأخرون املعلم هاني الدكتور 

 3 مشارك باحث الباحثين من نخبة

 شاهين حسن محمد – مقلية فوزي رامي – برهمين سامي آالء – الشريف مرعي محمد

 طه القادر عبد – حافظ محمد شهد – منصر فارس شروق – فلمبان محمد أيمن –

 عوض علي نيفين – املعلم

 4 متفرغ متخصص باحث مساعد

 5 بكالوريوس طالب العتيبي منال – الحربي ليلى – هللا حبيب عمار – سمسم رحاب – املالكي فهد

 6 ماجستير طالب الحازمي أوس الدكتور 

 7 دكتوراه طالب بومنذر فاطمة. أ – ملياء. أ – نزالوي  سميرة. أ – الجوهري  شرين. د

 8 سكرتارية أزهر رقية. أ
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 كرسي الهدايات القرآنية  9.11
 

 االحصائيات 9.11.1

 

 هـ 1439 – 1438احصائية اإلنتاج العلمي لكرسي الهدايات القرآنية للعام الجامعي  9.11.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصائية مجمل اإلنتاج العلمي لكرسي الهدايات القرآنية  9.11.1.2
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. واكةل البحث العلمي 10

 للتطوع البحيث وحبوث التطوع
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 التطوع وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث وكالة. 10
 

 الرسالة 10.1

  مرجًعا الرسالة م القرى  أم جامعة تكون  أن 
ً
 2020 لعام التطوع مجال في بحثيا

 

 الرؤية 10.2

 ويعزز  املعرفي اإلنتاج جودة يزيد بما التطوع مجال في الرصينة البحوث وإنتاج البحثي التطوع على املشجعة البحثية البيئة توفير 

 املجتمع مع والشراكة التخصصات بين التكامل

 
 

 التطوع وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث وكالة مهام 10.3

 التطوع لبحوث البحثية البيئة تهيئة .1

 2030 التطوع بحوث أولويات تحديد .2
ً
  لرؤية وفقا

 والخارجية الداخلية املؤسسية الشراكات دور تفعيل   .3

  التطوع وبحوث البحثي التطوع ثقافةنشر   .4

 املختلفة التطوعية البحثية الخدماتتقديم   .5

 عليها واإلشراف واملتطوعين التطوع بيانات قواعد بناء .6

 وتجويدها تطويرها أجل من التطوع وبحوث التطوعية البحثية الخدماتدراسة   .7

 التطوع وبحوث البحثي التطوع مجال في البشرية الكوادر وتأهيلاستقطاب   .8

 

 التطوع وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحثوسائل االتصال بوكالة  10.4
 

Dsrvvr@uqu.edu.saEmail:  

 /41213https://uqu.edu.sa/dsrاملوقع االلكتروني: 
 
 

 ومهامها التطوع وبحوث البحثي للتطوع العلمي البحث وكالة وحدات 10.5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://uqu.edu.sa/dsr/41213
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 التطوع بحوث وحدة 10.5.1

 مهامها 10.5.1.1

 تهيئة البيئة البحثية ملشاريع التطوع.  .1

 حصر األهداف البحثية في مجال التطوع.  .2

  حصر األفكار البحثية في مجال التطوع.  .3

 تجهيز كافة متطلبات املنحة البحثية في التطوع.  .4

 متابعة تقارير اللجنة العلمية واإلشراقية ملشاريع التطوع.  .5

   حصر ومتابعة املشاريع املدعومة في مجال التطوع.  .6

 السنوية التقارير وحدة 10.5.2

 مهامها 10.5.2.1

  تجهيز التقارير الدورية للفعاليات الخاصة بوكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع. .1

  تجهيز التقارير السنوية الخاصة بوكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع. .2

  البيانات واملعلومات الداعمة لتقارير العمادة فيما يختص بوكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع.تجهيز  .3

  تجهيز اإلعالنات واألخبار الخاصة بوكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع. .4

 متابعة مؤشرات األداء الخاصة بوكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع. .5

 التطوعية الخدمات وحدة 10.5.3

 مهامها 10.5.3.1

 .العلمي البحث عمادة من املقدمة التطوعية الخدمات حصر .1

 . البحثية التطوعية الخدمات ومتابعة تنفيذ .2

 .البحثية التطوعية الخدمات وتقويم تقييم .3

 .  الجديدة التطوعية الخدمات اقتراح .4

 .املقدمة التطوعية الخدمات حول  التحسينية والخطط املقترحات وضع .5

 المتطوعين خدمات وحدة 10.5.4

 مهامها 10.5.4.1

 حصر ومتابعة بيانات املتطوعين في البحث العلمي. .1

 حصر احتياجات املتطوعين وتوفيرها. .2

 متابعة سير عمل املتطوعين وإعداد التقارير الخاص بهم وبأعمالهم. .3

 حساب الساعات التطوعية للمتطوعين. .4

 وشهادات الساعات التطوعية الدورية والسنوية.إصدار شهادات الشكر  .5

 المجتمعية الشراكات وحدة 10.5.5

 هامهام 10.5.5.1

 اقتراح الشراكات املجتمعية مع الجهات الخارجية املحققة ملهام وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع. .1

 مهام وكالة التطوع البحثي وبحوث التطوع.اقتراح التعاون الداخلي مع الكليات والعمادات واملعاهد بما يحقق  .2

 حصر ومتابعة تنفيذ مذكرات الشراكات والتعاون الداخلي والخارجي. .3

 تقييم وتقويم الشراكات املجتمعية الداخلية والخارجية والخاصة بالخدمات التطوعية. .4

 . وضع املقترحات والخطط التحسينية للشراكات املجتمعية الداخلية والخارجية .5

 التطوع وبحوث البحثي التطوع وكاله انجازات 10.6

  .الطبية الكليات بمقر العمل بيئة في واالنجاز التميز حول  تدريبية دورة تقديم .1

  .العربية اللغة كليه مع بالتعاون  الوكالة عن تعريف تقديم .2

  .االعالم قسم مع بالتعاون  التطوعي العمل عن ومحاضرة الوكالة عن تعريف تقديم .3
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  .التطوعي غرس فريق تشكيل .4

  .التطوعي والفريق البحثية املراكز مع للمتطوعين التطوعية الساعات حساب .5

  .التطوع وبحوث التطوعية وخدماتهم العلمي البحث في املتطوعين لحصر االلكترونية النماذج من مجموعة إطالق .6

 مع بالتعاون  البحثية العينات وجمع التدريبية والدورات التحكيم في تمثلت البحثية التطوعية الخدمات من مجموعة تقديم .7

 جامعة كليات من ومجموعة نورة األميرة وجامعة سعود بن محمد االمام وجامعة العزيز عبد امللك وجامعة سعود امللك جامعة

  .القرى  أم

 والدراسات البحوث معهد مع بالتعاون  الجرب داء حول  التطوعية للتوعية( وباء بال سالمة)وقاء..  حملة في املجتمعية املشاركة .8

  .االستشارية

  هـ.1439-4-20 تأريخ في التطوع ملشاريع البحثية االفكار إطالق .9

   عقد ورشة عمل للباحثين في مجال التطوع البحثي وبحوث التطوع من وجهة نظر القيادات البحثية واالكاديمية. .10

 يسر ومركز التطوعي للعمل دله اكاديمية مثل املتبادلة التطوعية والشراكات التعاون  لدعم املختلفة الزيارات من مجموعة عقد .11

  .وصال وشركة والعمرة الحج ووزارة النسائي

 .التطوع ملشاريع البحثية األفكار ملناقشة عمل ورشة عقد .12

بعنوان: فاعلية برنامج تدريبي لتنمية املهارات االرشادية لدى املتطوعين  18ورقة عمل في ملتقى ابحاث الحج والعمرة  تقديم .13

 العاملين في منظومتي الحج والعمرة.
 

 التطوع البحثي وأبحاث التطوع  10.6.1
 

 الهدف من البرنامج  10.6.1.1
 

 األولويات مناقشة مع البحثي التطوع ثقافة نشر في الدورات تساهم تدريبية، ساعة 12 من يتكون  التطوع؛ وأبحاث البحثي التطوع برنامج 

 .السعودية العربية اململكة في التطوع لبحوث البحثية

   

 تفاصيل البرنامج  10.6.1.2 
 

 
 

 مقرها مقدم الدورة تاريخ الدورة اسم الدورة م  

1 
 الجامعات في التطوع وبحوث البحثي التطوع

 السعودية

 األحد

 م 3/12/2017
 خوقير قاعة شرف سمية. د

2 
 باملؤسسات التطوعي العمل جودة مؤشرات

 الربحية غير

 االثنين

 م 4/12/2017
 بحيري  هنادي. د

دة
ما
ع

 
ث

ح
الب

 
مي

عل
ال

 

 الصحية املنشآت في البحثي التطوع 3
 الثالثاء

 م 29/11/2017

 الشميمري  محمد. د

 شرف عزت شرف. د

4 
 اململكة في التطوع لبحوث البحثية األولويات

 السعودية العربية

 األربعاء

 م 30/11/2017
 بارويس فيصل. د
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 مستوى رضا المستفيدين من برنامج التطوع البحثي وأبحاث التطوع  10.6.1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمي البحث في المتطوعين تهيئة في تدريبيبرنامج  10.6.2
 

 تفاصيل البرنامج 10.6.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرها الدورة مقدم الدورة تاريخ الدورة اسم م

1 
 في التطوعية الجهود تمكين

 العلمي البحث
 شرف سمية. د هـ16/7/1439

دة
ما
ع

 
ث

ح
الب

 
مي

عل
ال

 

 حريري  سمية. د هـ18/7/1439 البحثية التطوعية الفرق  إدارة 2

 بارويس فيصل. د هـ22/7/1439 التطوع في البحثية األفكار 3

4 
 بيانات قواعد تصميم

 العلمي البحث في املتطوعين
 فاروقي نورة. د هـ24/7/1439

5 
 املؤسسات في البحثي التطوع

 الربحية غير
  قمرة هنادي. د/  فدا هيفاء. د هـ25/7/1439
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 مستوى رضا المستفيدين عن برنامج تأهيل المتطوعين في البحث العلمي 10.6.2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منح بحوث التطوع  10.7
 

 

  التطوع مشاريع عن نبذة 10.7.1

عني التي البحثية املشاريع هي 
ُ
 بهدف وذلك العلمية التخصصات كافة في للدراسة كمتغير التطوع بموضوع يتعلق ما كل بدراسة ت

  التطوعي العمل تمكين
ً
 .الحياة جودة برنامج مؤشرات تحقيق في واملساهمة 2030 اململكة لرؤية وفقا

 

  التطوع لمشاريع االستراتيجية األهداف 10.7.2

 التطوعي العمل تأصيل. 

 التطوعية الخدمات وتجويد تطوير. 

 املتطوعين وتدريب تأهيل.  

 
 

  التطوع بحوث منح على التقديم محددات 10.7.3

 التطوعي العمل لتمكين 2030 اململكة رؤية بأهداف املشروع ارتباط. 

 للباحث العلمي بالتخصص املشروع ارتباط. 

 املشروع فكرة أصالة. 

 التطوعي العمل يخدم بمنتج املشروع ارتباط. 

 

 الفئة المستهدفة 10.7.3.1

 .فمافوق  مساعد أستاذ على الحاصلين التدريس هيئة وعضوات أعضاء 

 

 سقف الميزانية  10.7.3.2
 

 سعودي ريال ألف 20
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 عدد األبحاث المسموح بها 10.7.3.3

 .أبحاث ثالث العمادة من املدعومة األبحاث عدد يتجاوز  أال على العلمي البحث عمادة منح ضمن يقدم أن للباحث يسمح 

 

 مدة إنجاز المشروع  10.7.3.4

 .العقد توقيع تاريخ من سنتان 

 

 مراحل منح بحوث التطوع  10.7.3.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هـ بقيادة طالبة الدراسات العليا األستاذة / غالية حامد  1438/1439فريق غرس التطوعي للعام الجامعي  10.8

 الرفاعي تخصص تربية إسالمية
 

 نبذه عن الفريق 10.8.1

والتابعة لوكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع، حيث فريق فرس التطوعي هو أحد مشاريع مبادرة عطاء،  

 يسعى الفريق إلى احتضان وتطوير القدرات البحثية التطوعية لطالبات املرحلة الجامعية وتقديم الخدمات البحثية التطوعية.

 

 الرؤية 10.8.2

 الريادة والتمكين في التطوع البحثي باملجتمع املكي 

 

 الرسالة 10.8.3 

 تقديم أفضل الخدمات البحثية التطوعية، واستقطاب وتأهيل املتطوعات في املجتمع املكي بطريقة أصيله ومنهجية إبداعية. 

 

 القيم 10.8.4
 

 

 .األمانة، املنهجية، االخالص 

  .التعاون، العمل بروح الفريق، العدالة 

  .الشفافية، املصداقية، اإلبداع 

 األهداف 10.8.5
 

  .نشر ثقافة التطوع البحثي 

 .
ً
 تقديم الخدمات البحثية تطوعا

  .تنمية املهارات البحثية 



219 
 

 .التوعية بأخالقيات البحث العلمي 

 .تفعيل الشراكة املجتمعية مع املؤسسات ذات العالقة  
 

 نطاق عمل الفريق 10.8.6
 

 .استقطاب وتأهيل املتطوعين 

 .تقديم الخدمات التطوعية البحثية  
 

 إلنجازات10.8.7

متطوعـــة من مختلف املراحـــل الـــدراســــــــــــيـــة ومن  43اســــــــــــتقطـــاب املتطوعـــات لتقـــديم الخـــدمـــات البحثيـــة التطوعيـــة بواقع عـــدد  .1

 تخصصات مختلفة.

 املشاركة في فعاليات )مكة عهد ومثابة( بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام من خالل االسهامات التالية:  .2

تقديم هوية فنية مصحوبة بتحليل علمي دقيق من قبل طالبات قسم التربية الفنية، والقيام بالدراسة املوسومة بالتحليل الفني  .3

 ملكانة مكة املكرمة من وجهة نظر الطالبات في جامعة أم القرى، للباحثة أ. أنغام الغامدي املعيدة في قسم التربية الفنية. 

فــة حول املفهوم العلمي لكلمــة عهــد ومثــابــة مســــــــــــتنبطــة من القــاموس اللغوي والتراث املعرفي داخــل تقــديم حلقــات توعويــة مختل .4

 (.308جامعة أم القرى وخارجها. حيث بلغ عدد املنتفعات لتثقيف والتنوير ملدلول املفهوم ما يساوي )

ي في صـــناعة املبادرة التطوعية لخدمة املجتمع بعنوان املنهج العلم -عهد ومثابة-تقديم دورة تدريبية ضـــمن فعاليات البلد الحرام .5

 املكي.

 عرض وتقديم البحوث العلمية ذات العالقة بمكة وخصوصيتها بالتعاون مع مركز بحوث علوم الصيدلة.  .6

ة )أنا تفعيل قنوات التواصل االجتماعي )تويترـــ فيس بوك، واتس أب ، والتليجرام( في نشر ثقافة التطوع البحثي باالشتراك مع قنا .7

 باحث( واملهتمة بالبحث العلمي وفعالياته. 

 املشاركة في فعاليات )حواء وصناعة األمجاد( بالتعاون مع مركز يسر النسائي.  .8

املشــــــــــــاركة في تفعيل )ركن املرأة العاملي( بالتعاون مع اللجنة الثقافية في عمادة الدراســــــــــــات الجامعية وذلك من خالل ركن ومجلة  .9

 بالعصور املختلفة. 
ً
 التطور التاريخي البحثي والعلمي للمرأة منذ قديم األزل مرورا

يـة وتثقيف بـأهم وأحـدث النوازل الفقهيـة املعـاصــــــــــــر من خالل مشـــــــــــــاركـة الفريق في تنظيم )معرض النوازل الفقهيـة( املهتم بتوع .10

دراســــا بحثية مقننة وأصــــيلة، وذلك بالتعاون مع مركز بحوث الدراســــات اإلســــالمية وقد ســــاهم الفريق بالتنظيم وتوضــــيح بعض 

كون املرأة املكية مصـــــــــدر النقاط املرتبطة بالنازلة بناًء على ما تم التوصـــــــــل إليه من األحكام العصـــــــــرية والتأكيد على ضـــــــــرورة أن ت

 اعتزاز بقيمها اإلسالمية والتأكيد على دورها في نشر هذه الثقافة بطرق جاذبة.

( بالتعاون مع عمادة 2030املشــــــــــــاركة في تفعيل الجنادرية )تراث وموروث( في ندوة )تعزيز دور املرأة في تنمية املجتمع في ظل رؤية  .11

البيئة املكية في التحفيز ودوافع االنطالق ودور القيم التي تنشرها املرأة املكية من العصور  شؤون الطالب وتناول املرأة املكية وأثر

 القديمة إلى العصر الحاضر وتطورها مع الحفاظ على الهوية اإلسالمية.

البحث العلمي(، املشــــــــــــاركة في تنظيم حضــــــــــــور الندوة العلمية )آفاق في بحوث العربية( والقاء العلمي بعنوان )املشــــــــــــكلة العلمية و  .12

 وذلك بالتعاون مع مركز اللغة العربية وآدابها.

املشــــــــــــاركة في عرض خدمات عمادة البحث العلمي خالل الركن املخصــــــــــــص في ملتقى أعضــــــــــــاء هيئة التدريس بالتعاون مع عمادة  .13

 التطوير والجودة النوعية.
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  املشاركة ضمن فعاليات مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية. .14
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 احصائيات التطوع البحثي في عمادة البحث العلمي 10.8.8

 هـ 1439/  1438التطوع البحثي في عمادة البحث العلمي للعام الجامعي  10.8.8.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إحصائيات المتطوعين من أعضاء هيئة التدريس  10.8.8.2

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 إحصائية المتطوعين من الطالب 10.8.8.3
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 إحصائيات أبحاث التطوع 10.8.8.4

 

 

 إحصائيات األفكار البحثية في التطوع  10.8.8.5
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 املرفقات. 11
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 (تعاونف،تواصل، عار)ت العلمي للبحث األول الملتقى
 

 هـ20-21/03/1438
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 21/3/1438-20ملتقى البحث العلمي األول 

 

 نبذة عن امللتقى األول للبحث العلمي 
 

يســـــــــعى ملتقـــــــــى البحـــــــــث العلمـــــــــي األول الـــــــــذي تنظمـــــــــه عمـــــــــادة البحـــــــــث العلمـــــــــي بجامعـــــــــة أم القـــــــــرى إلـــــــــى دعـــــــــم حركـــــــــة البحـــــــــث العلمـــــــــي فـــــــــي 

 لرؤيــــــة التحــــــول الوطنيــــــة 
ً
 منهــــــا بــــــأن الــــــوعي هــــــو أول خطــــــوة فــــــي ســــــبيل التغييــــــر 2030الجامعــــــة، تطويرهــــــا، والنهــــــوض بهــــــا تحقيقــــــا

ً
م، إيمانــــــا

 مــــــن املســـــــؤولين فــــــي 
ً
العمـــــــادة ألهميــــــة البحـــــــث العلمــــــي فـــــــي مجتمــــــع املعرفـــــــة، فهــــــو املعيـــــــار الحقيقــــــي ملســـــــتوى التقــــــدم فـــــــي والتقــــــدم، وإدراكـــــــا

أي جامعــــــــة، وهــــــــو املقيــــــــاس الــــــــدقيق لعمــــــــق تــــــــأثير الجامعــــــــة فــــــــي حركــــــــة الفكــــــــر واملجتمــــــــع، ولــــــــذا يــــــــأتي هــــــــذا امللتقــــــــى ليفــــــــتح آفــــــــاق الحــــــــوار 

تعريــــــــف بمــــــــا تقدمــــــــه العمــــــــادة مــــــــن دعــــــــم عبــــــــر بــــــــرامج املــــــــنح والتطــــــــوير، ويبــــــــث الحيــــــــاة والحيويــــــــة فــــــــي الوســــــــط األكــــــــاديمي، عــــــــن طريــــــــق ال

ــــــى تحفيــــــز أعضــــــاء  الداخليــــــة والخارجيــــــة، ومــــــا ينطــــــوي تحــــــت مظلتهــــــا مــــــن مراكــــــز بحثيــــــة طموحــــــة، وكراســــــ ي بحثيــــــة عتيــــــدة، كمــــــا يهــــــدف إل

، والتجـــــــارب هيئـــــــة التـــــــدريس وطلبـــــــة الدراســـــــات العليـــــــا وتـــــــوعيتهم بآفـــــــاق التطـــــــوير التـــــــي تمتـــــــد أمـــــــامهم، ويعـــــــرض لهـــــــم النمـــــــاذج الناجحـــــــة

املضـــــيئة فــــــي عــــــالم البحــــــث العلمــــــي، مــــــع التعريـــــف بمفــــــاهيم بالغــــــة األهميــــــة تتعلــــــق بالنشــــــر العلمـــــي الــــــدولي، وينــــــبههم إلــــــى مــــــا قــــــد يواجهــــــون 

مــــــــــن معوقــــــــــات وتحــــــــــديات، وكيفيــــــــــة تجــــــــــاوز ذلــــــــــك، ويعــــــــــرفهم بمعــــــــــايير الجــــــــــودة األكاديميــــــــــة فــــــــــي البحــــــــــث العلمــــــــــي، وال يغفــــــــــل أخالقيــــــــــات 

العلميـــــــة، ومـــــــا ينبغـــــــي أن يكـــــــون عليـــــــه الباحـــــــث الجـــــــاد الصـــــــادق مـــــــن أمانـــــــة ودقـــــــة وموضـــــــوعية ووعـــــــي، ومعرفـــــــة  البحـــــــث العلمـــــــي، والنزاهـــــــة

فيــــــــــه التجــــــــــارب واألفكــــــــــار والطموحــــــــــات  تعــــــــــرض للمــــــــــأمول علميــــــــــة راســــــــــخة، يرافــــــــــق ذلــــــــــك اســــــــــتعراض واع للواقــــــــــع، واستشــــــــــراف طمــــــــــوح 

تحقيــــــــق التعــــــــارف العلمــــــــي والتواصــــــــل الفكــــــــري، ممــــــــا واآلمــــــــال، ويــــــــدور النقــــــــاش املثمــــــــر البنــــــــاء ضــــــــمن مــــــــا ســــــــيقدم مــــــــن أوراق عمــــــــل، مــــــــع 

 .ســــــــــــــــــــيكون لــــــــــــــــــــه أعمــــــــــــــــــــق األثــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــــجيع البحــــــــــــــــــــث العلمــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــي الجامعــــــــــــــــــــة والنهــــــــــــــــــــوض بــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــو الطريــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــحيح

وقــــــد دأب العلمــــــاء فــــــي الجامعـــــــات واملراكــــــز العلميــــــة علـــــــى عقــــــد اللقــــــاءات العلميــــــة التـــــــي يصــــــاحبها عــــــادة عـــــــرض إلنتــــــاجهم العلمــــــي، حيـــــــث 

أحــــــــدث أبحــــــــاث نظــــــــرائهم مــــــــن البــــــــاحثين، ممــــــــا يوســــــــع مســــــــاحة الــــــــوعي املعرفــــــــي، ويــــــــدفع نحــــــــو املزيــــــــد مــــــــن البحــــــــث يتعــــــــرف العلمــــــــاء علــــــــى 

كـــــي يكمـــــل الطريـــــق، ويرفـــــع بنـــــاء العلـــــم، ولـــــذا كـــــان هـــــذا   واالكتشـــــاف، فـــــال يكـــــرر باحـــــث عمـــــل غيـــــره، ويعـــــرف كـــــل باحـــــث أيـــــن وصـــــل ســـــواه

دة البحـــــــث العلمــــــــي، حيـــــــث ســـــــيكون هنــــــــاك ركـــــــن مخصـــــــص لكــــــــل الهـــــــدف مـــــــن األهـــــــداف املحوريــــــــة مللتقـــــــى البحـــــــث العلمــــــــي األول فـــــــي عمـــــــا

 بالحركـــــــــة 
ً
كليــــــــة تعــــــــرض فيــــــــه اإلنتــــــــاج العلمــــــــي ألعضـــــــــاء الهيئــــــــة التدريســــــــية فيهــــــــا، مــــــــن أبحــــــــاث، دراســـــــــات وكتــــــــب، فيكــــــــون ركنــــــــا تعريفيــــــــا

ى العلميـــــــــة فـــــــــي كـــــــــل كليـــــــــة، يشـــــــــرف عليـــــــــه مـــــــــن تقترحـــــــــه الكليـــــــــة مـــــــــن أعضـــــــــاء، بحيـــــــــث يســـــــــتقبلون الـــــــــزوار مـــــــــن األســـــــــاتذة، ويجيبـــــــــون علـــــــــ

استفســـــــاراتهم، ويعرضـــــــون إنتـــــــاجهم العلمـــــــي وإنتـــــــاج زمالئهـــــــم، ، كمـــــــا أنـــــــه ســـــــينبه الكليـــــــات إلـــــــى أولويـــــــة العنايـــــــة بالبحـــــــث والبـــــــاحثين، ألنـــــــه 

سيســــــلط الضــــــوء علــــــى الــــــذين يملكــــــون املــــــؤهالت املميــــــزة للبحــــــث فــــــي كــــــل قســــــم، ممــــــا يســــــتدعي توجيــــــه العنايــــــة والتشــــــجيع لتلــــــك النخبــــــة 

ســـــــبار دقيــــــق للوقـــــــوف علـــــــى أحــــــدث األبحـــــــاث والدراســـــــات التــــــي أنتجتهـــــــا كـــــــل كليــــــة، وفـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه الثمينــــــة، وفـــــــوق ذلـــــــك كلــــــه فهـــــــو م

يكشـــــــف مـــــــا قـــــــد يكـــــــون هنـــــــاك مـــــــن ثغـــــــرات أو نقـــــــص أو تبـــــــاطؤ فـــــــي الحـــــــراك العلمـــــــي، وذلـــــــك مـــــــن شـــــــأنه أن يســـــــتثير املعنـــــــين لتـــــــدارك األمـــــــر 

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

 

 الرؤية
 

 ميز في اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، ملواكبة الرؤية الوطنية في الصناعة البحثية.الت 
   

 الرسالة
 

 نشر ثقافة جودة البحث العلمي لتحقيق التميز على مستوى البرامج األكاديمية، وتعزيز روح التنافس بين الباحثين.
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 املحاور اآلتية:يشمل امللتقى 

 تجارب ناجحة في البحث العلمي. -1

 معايير جودة األبحاث العلمية. -2

 مراكز البحث العلمي ودورها في صناعة القرار. -3

 املجموعات البحثية وعالقتها باالقتصاد الوطني. -4

 أخالقيات البحث العلمي الواقع واملأمول )النزاهة العلمية(. -5

 الكراس ي البحثية )اإلنتاجية والتمويل(. -6
 

 أهداف امللتقى األول للبحث العلمي
 

 نسعى من خالل ملتقى البحث العلمي األول إلى:

 نشر ثقافة جودة البحث العلمي. -1

 الوطنية في منظومة البحث العلمي. 2030تحفيز الباحثين على تفعيل رؤية  -2

 تعزيز روح التنافس بين الباحثين من مختلف الكليات. -3

 العلمي.تبادل التجارب الناجحة في النشر  -4

 الوقوف على الصعوبات التي تواجه الباحثين في إعداد أو نشر األبحاث. -5

 إتاحة الفرصة للباحثين للتعرف على خدمات العمادة واالنتفاع منها. -6

 التعرف على مؤشرات أداء جودة البحث العلمي على املستوى املؤسس ي والبرامجي. -7
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 يتكون امللتقى من عدة لجان وهي: 

 اللجنة اإلشرافية
 

 :أعضاؤها

، وكيل الجامعة، وكيل الجامعة للجودة والتطوير  وتتكون 
ً
، وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائبا

ً
من معالي مدير الجامعة رئيسا

واالعتماد األكاديمي، عميد عمادة البحث العلمي، عميدة الدراسات الجامعية للطالبات، وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون املالية 

، وكيلة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي. واإلدارية، و 
ً
 كيل عمادة البحث العلمي للكراس ي العلمية أمينا

 :مهامها من

 .املختلفة اللجان ملهام والتنسيق واملتابعة االشراف -1

 .والفعاليات والبرامج امللتقى ملحاور  العام التصور  وخطة العامة األهداف وضع -2

 .امللتقى انعقاد ومكان موعد تحديد -3

 .للملتقى الرعاية إقرار -4

 .امللتقى في العامة اللجان أعضاء وأسماء رؤساء إقرار -5

 .امللتقى جلسات ومقرري رؤساء إقرار -6

 .امللتقى ولفعاليات االفتتاح لحفل واملدعوين الضيوف كبار أسماء إقرار -7
 

 لجنة أمانة امللتقى 
 

 :أعضاؤها

، العملي البحث عمادة عمبد من تتكون 
ً
  العلمية للكراســــــــ ي العلمي البحث عمادة وكيل رئيســــــــا

ً
 باويان رشــــــــاد إبراهيم /أ الطالب، لشــــــــطر نائبا

،
ً
 شــــــــــــرف عزت ســــــــــــمية. د الخالق، عبد جياش أحمد ألطاف. د األكاديمي، واالعتماد والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة وكيلة ســــــــــــكرتيرا

 .شاطر الدين عالء نسرين /أ والسكرتيرة شــرف،

 :مهامها

 .امللتقى ولفعاليات االفتتاح لحفل واملدعوين الضيوف كبار أسماء اقتراح -1

 .للملتقى رعاية إيجاد -2

 .مللتقى امليداني املتابعة -3

  أعمالها ومتابعة اللجان بين الربط -4
ً
  أو حضوريا

ً
 .كتابيا

 .للتنفيذ االختصاص ذات الجهات مع التنسيق -5

 .اإلعالمية والتقارير امللتقى ملفات متابعة -6

 .امللتقى في العاملين تكليف -7

 .بامللتقى الخاصة الدعوات توجيه -8
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 اللجنة العلمية 
 

 :أعضاؤها

،_ البحثية واملشاريع للمنح العلمي البحث عمادة وكيل
ً
،_ والنشر للمعلومات العلمي البحث عمادة وكيل رئيسا

ً
 أمين حسين بن علي. د نائبا

 ،
ً
. املزمومي مفرح بن فراج /أ القحطاني، محمد الهادي عبد مريم. د حماد، علي فهمي ديانا. د_أمينا

ً
 _سكرتيرا

 :مهامها

 .العمل وأوراق األبحاث ومحاور  أهداف منظومة إعداد -1

 .العمل وأوراق امللخصات استالم زمن تحديد اقتراح -2

 .العمل وأوراق البحوث تقديم وضوابط شروط إعداد -3

 .املقدمة العمل أوراق تلقي -4

 .العلمية اللجنة إلى الواردة العمل أوراق تحكيم -5

 .العالقات لجنة مع بالتنسيق املجازة األوراق ونشر طباعة إجراءات استكمال متابعة -6

 .العمل ورش لبرنامج األولي املخطط إعداد -7

 .طباعتها قبل امللتقى باسم تصدر التي واملطويات املنشورات لجميع العلمية املادة مراجعة -8

 .العمية للجلسات والطلبة الباحثين بحضور  يتعلق فيما التنسيق -9

 .الجلسات تنظيم -10

 .امللتقى جلسات من جلسة بكل الخاصة التوصيات كتابة -11

 .للملتقى النهائية التوصيات صياغة -12

 .امللتقى ألمانة ورفعه اللجنة أعمال عن أسبوعي تقرير إعداد -13

 .امللتقى ألمانة ورفعة اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -14

 .أعمال من لها يسند ما -15
 

 اللجنة املالية
  

 :أعضاؤها

 فران. هللا عبد. محمد بن حسن مختار ونائبه في شطر الطالب أ. مسلط بن زايد آل جحود والسكرتير أ. محمد بن د اللجنة رئيس من وتتكون 

 :مهامها

 .املالية األمور  كافة على اإلشراف -1

 .التمويل يخص فيما الرعاة مع عليه االتفاق تم ما متابعة -2

 .امللتقى ميزانية بنود على الصرف -3

 .بامللتقى الخاصة املشتريات تأمين -4

 .بالتسعيرات يتعلق فيما املطلوب إعداد -5

 .اللجنة أعمال عن مالي ختامي تقرير إعداد -6

 .املالية الجوانب يخص فيما األخرى  اللجان مع التنسيق -7

 .امللتقى ألمانة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -8

 أعمال من لها مايسند -9
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 اللجنة التنظيمية 
 

 :أعضاؤها

، األهدل غالب بن الرحمن عبد. د
ً
 بن هشام /أ ياركندي، حامد بنت نعيمة. د كتوعة، أحمد بنت هنادي. د الحربي، سالم بن سهيل. د رئيسا

 _سكرتيرا. فتيني علي محمد

 :مهامها

 .والطالبات الطالب شطري  في اللجان بين التنسيق -1

 .لها التابعة اللجان تقرير استالم -2

 .امللتقى ألمانة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -3

 .اعمال من لها يسند ما -4
 

 :عنها وتتفرع

 .للورشة املصاحب املعرض تنظيم لجنة

 .والورش الجلسات تنظيم لجنة
 

  لجنة تنظيم املعرض املصاحب للورشة
 

 :أعضاؤها

 هللا،حبيب  الرحمن عبدن ـنائبه د. فيصل بن عوض بارويس والسكرتير أ. عثمان ب ،اللجنة في شطر الطالب د. سهيل بن سالم الحربي رئيس

 قدس ي،أ. مدحت غازي  الشمراني،أ. صالح بن علي  لشريف،اأ. شاكر يحي  فلمبان،م. رعد بن صالح  مرس ي،وأعضاء اللجنة د. محمد بن حلمي 

 . الدعديأ. مطير ناجم  الدعدي،أ. نواف رفيع  عثمان،أ. وسام أحمد  الدعدي،أ. رعيد غال 

والسكرتيرة أ. فاطمة بنت محمد رسول نور  حجي،نائبتها د. منى بنت محمد  ياركندي،اللجنة في شطر الطالبات د. نعيمة بنت حامد  رئيسة

وعضوات لجنة تنظيم املعرض املصاحب للورشة د. عائشة بنت عبد الكريم السيامي، د. سميرة بنت  الزهراني،، أ. نجود بنت جمعان علي

 .الجابري بنت يقضان  نزهة. د العبدلي،أحمد 

 :مهامها

 .وإعدادها العرض صالة لتجهيز الرعي مع التنسيق -1

 .ترتيباتها على العام واإلشراف املعرض في املشاركة الجهات مع التنسيق -2

 .للخدمات وتسليمه املكان إفراغ على اإلشراف ثم االنتهاء، لحين واملقتنيات األجهزة على املحافظة -3

 .املعرض وخارج داخل واألمن النظام على املحافظة -4

 .التنظيمية للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن أسبوعي تقرير إعداد -5

 .التنظيمية للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -6

 .أعمال من لها يسند ما -7
 

 لجنة تنظيم الجلسات والورش

 :أعضاؤها 

 ،والسكرتير أ. عالء بن محمد جمال املحضار الرحمن عبدبن  هللا عبدنائبه د.  األهدلبن غالب  الرحمن عبداللجنة في شطر الطالب د.  رئيس 

أ. عاطف بن  الجنهي،أ. وليد بن مبارك  شالواله،أ. ماهر بن طاهر  الزهراني، هللا عبدأ. علي بن  ،بن بدري أمين الناصر عبدوأعضاء اللجنة د. 

 القارحي.  الرحمن عبدأ. متعب بن  ،أ. فوزي بن ضيف هللا القارحي ،أحمد شعيرية
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 ،والسكرتيرة أ. عزة بنت رزق هللا السلمي ،اللجنة في شطر الطالبات د. هنادي بنت أحمد كتوعة نائبتها د. زينب بنت محمد القاض ي رئيسة

 أ. إسالم أحمد بدوي.  ،أ. هناء بنت عوض الجعيد ،. منال بنت عدنان الغامديد والورش الجلسات تنظيم لجنة وعضوات

 :مهامها

 .والورش العلمية الجلسات مواعيد وتنظيم تحديد -1

 .العامة العالقات لجنة مع بالتنسيق كاٍف  بوقت اللقاء منصة على وضعها واملقررات الجلسات ورئيسات الباحثات أسماء لكتابة التجهيز -2

 .العلمية اللجنة مع والورش الجلسات وتنظيم باملداخالت يتعلق فيما التنسيق -3

 .الزمني الجدول  لتنسيق املعنية الجهات مع االتصاالت إجراء -4

 .والتقويم املراجعة ونماذج املستخدمة الفنية للوسائط التجهيز -5

 .القاعات بها املزودة العرض أجهزة على وعرضها للملتقى واإلعالنية العلمية املادة تجهيز -6

 .وتوثيقها بامللتقى، الخاصة املراسالت ومتابعة العلمية للجنة وتسليمها والشروط، للضوابط استيفاءها وتوثيق العمل أوراق استالم -7

 .التنظيمية للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن أسبوعي تقرير إعداد -8

 .التنظيمية للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -9

 .أعمال من لها يسند ما -10
 

 العالقات العامة واإلعالم  لجنة

 :وهي لجان ثالث من تتكون 

 اإلعالمية اللجنة
 

 :أعضاؤها

والسكرتير أ. علي بن  ،حافظ العزيز عبدنائبه د. يوسف بن  ،الصواط هللا عبداللجنة في شطر الطالب من رئيس اللجنة د. محمد بن  تتكون 

 ،أ. ياسر بن سليم املحمادي ،أ. صالح بن عمر باهبري  ،أ. محمد بن سميح العتيبي ،وأعضاء اللجنة أ. فهد بن هندي الشريف ،بخيت الحتيرش ي

 أ. محمد بن أحمد بازهير. ،أ. خالد بن دخيل الصاعدي ،أ. فهد بن سفري الصبحي

شطر الطالبات من رئيسة اللجنة د. نورة بنت صالح فاروقي نائبتها د. مشاعل بنت مسعود الصبحي، د. سهاد سراج عمر سنبل، د. سعاد  وفي

 /أ ،حدلي، د. فوزية زيد مبارك الرشود، أ/ أماني وليد عقيلي، والسكرتيرة أ. أميرة بنت حسين اليمانيفريح الثقفي، د. بدرية علي محمد الج

 .تميم حسين صفاء /أ صديقي، أكرم هنادي /أ القثامي، مسحل أمل

 :مهامها

 .وتوزيعها باملناسبة الخاصة اإلعالنات تصميم -1

 .بامللتقى)الفولدرات(الخاصة امللفات وطباعة مراجعة -2

 .وخالفه وأدوات حاسوب أجهزة من احتياجاتها بكافة باملناسبة الخاصة القاعات وتجهيز توفير -3

 .املنصة فيها بما االفتتاح حفل وتنظيم اعداد -4

 .الدعوة بطاقات وتوزيع باملدعوين قوائم اعداد -5

 .امللتقى مطبوعات توزيع -6

 .وخارجها العمادة داخل بامللتقى الخاصة اإلعالنات وتوزيع اعداد -7

 .املطلوبة باملعلومات وتزويدهن املشاركين أمور  تسهيل -8

 .الشطرين بين والصوتي التلفزيوني للنقل التنسيق -9

 .اإلعالمية باملواد املعنية الجهات تزويد -10

 .العمل وأوراق البحوث تقديم وضوابط شروط ونشر له، املالئم الشعار واختيار امللتقى ومنشور  التسجيل استمارات اعداد -11

  وجمعها وتوزيعها التقييم نماذج اعداد -12
ً
  أو_ يدويا

ً
 .الكترونيا

 (.الزمنية الفعاليات وجدول _ والضيوف واملشاركين اللجان أعضاء أسماء وتسجيل لحصر خاص)برنامج  امللتقى بيانات قاعدة اعداد -13

 .والضيوف املشاركين لكل التعريفية البطاقات وتسليم وتجهيز تصميم -14
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 .القاعات بها املزودة العرض أجهزة على وعرضها للملتقى واإلعالنية العلمية املادة تجهيز -15

 .أمكن ان بامللتقى خاص الكتروني رابط إنشاء -16

 .امللتقى فعاليات وكافة االفتتاح حفل توثيق -17

 (.العلمي للبحث الجامعة وكالة_ الجامعة مدير معالي مكتبللجهات املعنية ) تزويد أمانة امللتقى بنسخ متكاملة لرفعها -18

 .للملتقى الختامي التقرير إعداد -19

 .واإلعالم العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن اسبوعي تقرير إعداد -20

 .العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -21

 .أعمال من لها يسند ما -22
 

 االستقبال لجنة
 

 :أعضاؤها

وأعضاء  ،نائبه د. محمد بن هشام بدران والسكرتير أ. إبراهيم بن محمد الحسني ،اللجنة في شطر الطالب د. محمد بن حسن مختار رئيس

 بن محمد مني  هللا عبدأ.  مددين،أ. نبيل بن محمد  مرس ي،د. خالد بن جميل  رمضان،د. محمد بن فواز  مراد،اللجنة د. معتز بن هاشم 

النجا، وعضوات اللجنة د. أميرة بنت جميل  أبونائبتها د. خلود بنت محمد  عاشور،اللجنة في شطر الطالبات أ.د. شيخة بنت سعود  رئيسة

 يد الدعيس.أ. وضحى بنت مطلق اللحياني والسكرتيرة أ. نجالء بنت سع فدا،د. هيفاء بنت عثمان  خصيفان،

 : مهامها

 .تنفيذها وإجراءات الفعاليات، أيام وباقي االفتتاح حفل في الضيوف جلوس وتنظيم الستقبال خطة اعداد -1

 .القاعات وخارج داخل واألمن النظام على املحافظة -2

 .واإلعالم العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن اسبوعي تقرير إعداد -3

 .العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير عداد -4

 .أعمال من لها يسند ما -5
 

 
 

 لجنة الضيافة 
 

 :أعضاؤها

 والسكرتير أ. حميد بن حّماد الدعدي. ،املجلد اإلله عبدنائبه د. عالء بن  ،من رئيس اللجنة د. هشام بن فاروق عرابي تتكون 
 

 الرحمن عبدشطر الطالبات رئيسة اللجنة د. تهاني بنت محمد السبيت، نائبتها د. لولة بنت صالح الحارثي والسكرتيرة أ. فاطمة بنت  وفي

 تمراز و أ. نجاة بنت أحمد مرالة.
 

 : مهامها

 

 .ذلك على الكامل واإلشراف يومين مدار على والغذاء اإلفطار وجبة لتوفير التنسيق -1

 .واإلعالم العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن أسبوعي تقرير إعداد -2

 .واإلعالم العامة العالقات للجنة ورفعه اللجنة أعمال عن النهائي التقرير إعداد -3

 .أعمال من لها يسند ما -4
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ملخص برنامج امللتقى األول للبحث العلمي )الجلسات، رؤسائها واملشاركين فيها( املقام في جامعة أم 

 هـ21/3/1438-20القرى بتاريخ 
 

 الوقت رئيس الجلسة الجلسات

 هـ 20/3/1438اليوم األول 

 كلمة معالي مدير الجامعة الجلسة االفتتاحية
 هـ 20/3/1438االثنين 

 ) صباًحا 55:9وحتى  9من الساعة  (

 الجلسة األولى: تجارب ناجحة في البحث العلمي

والبحث وكيل الجامعة للدراسات العليا 

 العلمي

سعادة الدكتور / ثامر بن حمدان 

 الحربي

عرض خاللها الدكتور فيصل بن أحمد 

عالف "البرنامج الوطني للتعرف على 

االعتالالت الوراثية املسببة ملرض ارتفاع 

كوليسترول الدم العائلي في املجتمع 

السعودي وتطوير اختبارات التشخيص 

 الجزيئي"

بعنوان وجاءت ورقة العمل الثانية 

"حساسات املرجان تفعيل إنترنت 

األشياء في البيئات املائية"، قدمها 

 الدكتور عماد فلمبان

الورقة الثالثة قدمتها الدكتورة خلود  أما

أبو النجا دراسات تحليلية وعددية 

للتوافق الزمني الكامل املركب لألنظمة 

فوق الفوضوية غير الخطية املركبة ذات 

ينة وتطبيقاتها في البارامترات غير املع

 تأمين نقل املعلومات

وتحدث آخر الجلسة األولى عميد كلية  

العلوم الطبية التطبيقية الدكتور أحمد 

بن محمد عش ي عن حصاد كلية العلوم 

الطبية التطبيقية من التمويالت البحثية 

هـ، في رحاب 1437و 1433 بين عامي

 م.2030رؤية اململكة 

 هـ 20/3/1438االثنين 

 ) صباًحا 11:20وحتى  10الساعة  من (

 الجلسة الثانية: معايير جودة األبحاث العلمية

وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة 

 املجتمع

 سعادة الدكتور /هاني بن عثمان غازي 

 

عرض الدكتور أيمن جوهرجي  بداية

ورقة عمل بعنوان "األستاذ الجامعي بين 

مطرقة بحوث الترقية وسندان جودة 

 البحوث"،

 هـ 20/3/1438االثنين 

 ) مساءا 1:35وحتى  12من الساعة  (
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فيما كانت ورقة العمل الثانية بعنوان 

"جودة النشر لألبحاث العربية في معايير 

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

األكاديمي قراءة في أرض الواقع" قدمتها 

 بحيري،هنادي بنت محمد الدكتورة 

اد  وتطرقت الدكتورة ديانا بنت فهمي حمَّ

خالل ورقة العمل الثالثة ملعايير جودة 

األبحاث العلمية وفق برنامج التحول 

 ،2030الوطني 

فيما كانت ورقة العمل الرابعة التي 

قدمها الدكتور خالد معتوق والدكتور 

الهادي العيدروس تحت عنوان  عبد

ية الصادرة من جامعة أم "املجالت العلم

القرى في ضوء املعايير الدولية لجودة 

 .. دراسة تحليلية"،العلميةالدوريات 

ورقة عمل للدكتور إسماعيل بن  تلتها

غازي مرحبا عن )الدقة في البحث العلمي 

"البحث في التخصصات الشرعية 

،)"
ً
واختتمت الجلسة بورقة  نموذجا

 الصبور  عبدعمل للدكتور محمد بن 

ليم عن "مواجهة النشر الوهمي س

 لألبحاث العلمية".

الجلسة الثالثة: مراكز البحث العلمي ودورها في 

 صناعة القرار

 سعادة الدكتور /سهيل بن سالم باجمال

األهدل  الرحمن عبدالدكتور  فيهعرض 

 
ً
ا عن مراكز األبحاث: أنواعها ودورها بحث

فيما قدمت  واستشراف املستقبل،

ورقة  الدكتورة رجاء بنت محمد الردادي

عمل حول "دور مراكز البحث العلمي في 

صناعة القرار"، واختتمت الجلسة 

 املقصود عبدببحث قدمه الدكتور خليل 

عن "التحديات التي تواجه مراكز  إبراهيم

ملكة العربية البحث العلمي في امل

 السعودية وآليات مواجهتها".

 هـ 20/3/1438االثنين 

 ) مساءا 2:55وحتى  2.05من الساعة  (

ورشة عمل مصاحبة بعنوان إعداد املقترحات 

البحثية وعوامل النجاح: مميزات وعوائق البحوث 

 املمولة خارجي
ً
 "الجدد"للباحثات  ا

تقديم /عميدة الدراسات الجامعية 

 للطالبات

 هالة بنت سعيد العمودي د.

 هـ 20/3/1438االثنين 

 ) مساءا 2:00وحتى  12من الساعة  (
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مستوى رضا الحاضرات عن ورشة إعداد املقترحات البحثية وعوامل النجاح: مميزات وعوائق 

 "للباحثات الجدد" 
ً
 البحوث املمولة خارجيا

 

  

تد
امل
ة 
سئل

 وأ
ت
ال
خ
دا

ع م
 م
بة ر

ملد
ب ا

او
ج
ت

ت 
با ر

ال
فع

 و
بي

جا
 إي
كل

ش
ب

لة
ام
ش
 و
دة

حد
 م
شة

ر و
 ال
ف

دا
أه

الت
 و
ءة

فا
لك

ن ا
ل م

عا
ى 

تو
س
 م
لى
 ع
بة ر

ملد
ا

يز
م

جي
تيا

ح
ي ا

لب
ة ي

ش
ر و

 ال
ى و

حت
م

دا
لح

 وا
قة

لد
 با
سم

 تت
مة

قد
امل
ت 

وما
عل
امل

 ألثة
ية
ر و

 د
فة

ص
ة ب

ش
ر و

 ال
ذه

 ه
رار

تك
غي 

نب
ي

ها 
ن

دة
في

وم
ة 
هم

م

ب 
عا
تي
س
ن ا

 م
كد

لتأ
ى ا

عل
ة 
ب در

امل
ص 

حر

الن
ل ا

قب
ة 
ش
ر و

 ال
ت

عا
ضو

ملو
ت 

با ر
تد

امل
ل 

قا
ت

ش…
ر و

 ال
ف

دا
أه

ت 
قق

ح
ة 
دم

ملق
ة ا

مي
عل
 ال
دة

ملا
ا

ة

رتب
 م
قة

ري
ط
ة ب

ش
ر و

 ال
ت

عا
ضو

مو
ض 

عر
م 
ت

ة 

ية
طق

من
و

 ف
لى
 ع
تي
در

 ق
ير
طو

ي ت
ة ف

ش
ر و

 ال
ت

هم
سا

م 
ه

مي
عل
 ال
ث

ح
الب

ة 
اف
ثق
ب 

سا
كت

وا

ت 
ا ار

مه
ب 

سا
كت

ى ا
عل

ة 
ش
ر و

 ال
ني
دت

اع
س

دة
دي

ج

ة ل
ابي

ج
إلي

 وا
قة

الث
ع 
ر ز
لى 

 ع
بة ر

ملد
ص ا

حر
ى 

د

ت
با ر

تد
امل

امل
ي ب

يق
طب

الت
لي 

عم
 ال
ب

جان
ال
ط 

تب ر
ا

ى 
تو

ح

ي  ر
ظ
الن

98%96%96%94%94%
90%90%90%88%

84%84%84%

61%

2%4%4%6%6%8%10%10%10%10%12%
16%

35%

0%0%0%0%0%2%0%0%2%
6%4%

0%
4%

نسبة رضا الحاضرات عن ورشة إعداد املقترحات البحثية وعوامل النجاح مميزات وعوائق البحوث

 للباحثات الجدد تقديم الدكتورة 
ً
هاله بنت سعيد العامودي / املمولة خارجيا

موافق موافق الى حد ما غير موافق
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 هـ 21/3/1438اليوم الثاني 

املجموعات البحثية وعالقتها الجلسة الرابعة: 

 باالقتصاد الوطني

رئيس الجلسة: وكيل جامعة أم القرى 

للفروع سعادة الدكتور /عبد املجيد بن 

 سعيد الغامدي

قدم خاللها الدكتور أسامة بن راشد 

العمري الرئيس التنفيذي لشركة وادي 

مكة للتقنية ورقة عمل بعنوان )وادي 

واالبتكار إلى مكة: من البحث العلمي 

سوق العمل(، فيما جاءت ورقة العمل 

الثانية بعنوان )املجموعات البحثية بين 

املحلية واإلقليمية والعاملية( للدكتورة 

طلحة بنت حسين فدعق، وتطرقت 

الدكتورة سمية بنت عزت آل شرف في 

ورقة العمل الثالثة التي تقدمت بها عن 

)دور االقتصاد املعرفي واملجموعات 

حثية "قراءة وصفية"(، واختتمت الب

الجلسة بورقة عمل الدكتورة أغادير 

بنت سالم العيدروس عرضت خاللها 

استراتيجية تحقيق املسؤولية لتنشيط 

املشاريع البحثية في الجامعات السعودية 

كمحرك لتنمية االقتصاد في ظل 

 متطلبات الرؤية الوطنية.

 هـ 21/3/1438الثالثاء 

 05:10صباًحا إلى  00:9من الساعة  (

 ) صباًحا

الجلسة الخامسة: أخالقيات البحث العلمي الواقع 

 ) واملأمول )النزاهة العلمية

 رئيس الجلسة: وكيل الجامعة

سعادة الدكتور /ياسر بن سلمان  

 شوشو

حيث قدم الدكتور غازي بن مرشد 

العتيبي ورقة عمل بعنوان )اإلخالل 

العلمي "صوره  بالنزاهة في البحث

وأسبابه"(، بدوره قدم الدكتور سهيل 

باجمال ورقة العمل الثانية بعنوان 

)أخالقيات البحث على املخلوقات 

الحية(، وجاءت الورقة العملية الثالثة 

بعنوان )القواعد املنظمة ألخالقيات 

البحث العلمي بجامعة أم القرى "رؤية 

وطموح"( قدمتها الدكتورة هيفاء بنت 

فدا، فيما كانت ورقة العمل  عثمان

الرابعة بعنوان )البعد التعبدي في 

أخالقيات البحث العلمي(، قدمها 

الدكتور صالح بن عبد هللا الفريح، كما 

تحدث الدكتور رمزي الزهراني في ورقة 

عن )أخالقيات البحث  عمله الخامسة

 هـ 21/3/1438الثالثاء 

صباًحا إلى  30:10من الساعة  (

 ) مساءً  05:12
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العلمي وبشاعة االستغالل املادي من 

إلى املجالت املفتوحة واملختطفة 

املؤتمرات الوهمية(، واختتمت الجلسة 

بورقة عمل الدكتورة فائزة بنت محمد 

املغربي بعنوان )تصميم مقرر مقترح في 

أخالقيات البحث العلمي لطالبات 

 الجامعات باململكة العربية السعودية(.

: الكراس ي البحثية( اإلنتاجية الجلسة السادسة

 ) والتمويل

رئيس الجلسة: وكيل الجامعة للشؤون 

التعليمية سعادة الدكتور /عبد العزيز 

 بن رشاد سروجي

حيث طرح خاللها ست أوراق عمل 

استهلها الدكتور عبد الوهاب الرسيني 

بورقة عمل بعنوان )الكراس ي البحثية 

وإجراءات التأسيس(، فيما قدم الدكتور 

هاني املعلم ورقة عمل بعنوان )كيف 

ينجح مشروع الكرس ي العلمي في 

الجامعة؟(، من جانبه تحدث الدكتور 

عبد هللا الشريف عن )الكراس ي العلمية 

التمويل واإلنتاج(، كما قدم الدكتور 

يحيى زمزمي ورقة عمل حول )الكراس ي 

والتمويل(،  –اإلنتاجية  –البحثية 

ت محمد وتناولت الدكتورة ألطاف بن

عبد الخالق في ورقة عملها عن )الكراس ي 

البحثية: مقومات ومؤشرات النجاح( وفي 

الورقة العلمية السادسة واألخيرة في هذه 

الجلسة عرضت الدكتورة إيناس بنت 

خلف الخالدي في ورقة العمل التي 

 2030تقدمت بها عن )دور رؤية اململكة 

في زيادة إنتاجية الكراس ي البحثية 

 ها(.وتمويل

 هـ 21/3/1438الثالثاء 

 10:2مساًء إلى  35:12)من الساعة 

 ) مساءً 

 املعرض املصاحب للملتقى

قاعة   )جامعة أم القرى )فرع العابدية

 امللك سعود

صباًحا إلى 9للرجال )من الساعة 

للنساء )من الساعة  مساًء( 2الساعة 

 ) مساءً  9مساًء إلى  5
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 هـ21/3/1438-20العلمي املقام في جامعة أم القرى بتاريخ توصيات امللتقى األول للبحث 

 

 في الهدف منظور 

 العلمي البحث عمادة

 األول  العلمي البحث ملتقى توصيات للعمادة االستراتيجي الهدف

 للكفاءات بحثية بيئة توفير التحتية البنية

 املتميزة
 .البحثية األولويات لتحديد القرى  أم جامعة في البحثية للقوى  بيانات قاعدة اعداد

 نشر عبر الحضور  تحقيق النشر زيادة

 .البحثية املعلومات

 مع والتعاون  والتواصل التعارف إلثراء اململكة جامعات لتشمل امللتقى دائرة توسيع

 .فاعليتها وضمان امللتقى جلسات إلثراء املتميزين والباحثين التجارب ترشيح مناسبة

 امللتقى في بها املشارك األبحاث لنشر نشر دور  او مجالت مع الشراكة الرصينة البحوث إنتاج تحفيز

 وكيفا كما العلمي النشر زيادة

 جودته وتحسين

 التأثير معامل يرفع بما العاملية البحث محركات في للجامعة املعرفي اإلنتاج جميع وضع

 .للجامعة العلمية واملرجعية

 البشرية املوارد تطوير

 البشرية املوارد )تطوير

 وطالب أعضاء) بالجامعة

 بمخرجات للرقي وتعزيزها

 .العلمي البحث

 العبء ضمن البحثية واملشاريع البرامج الحتساب فاعلة تنظيمية وقواعد الئحة اقتراح

 ويعزز  الرصين بالنشر ويرتقي املشاركات عدد يرفع بما التدريس هيئة ألعضاء التدريس ي

 لضمان املتميزين الباحثين أعمال ويتوج املعرفي اإلنتاج فبي واململكة الجامعات دور  من

 .الفكري  إنتاجهم استمرار

 هيئة أعضاء من املتميزين الباحثين لتسكين فاعلة تنظيمية وقواعد الئحة اقتراح

 في يساعد وبما للباحث اإلنجازي  السجل بموجب البحوث ومعاهد مراكز في التدريس

 .البحوث ومعاهد مراكز تقويم

 االنتاج وجودة   تنوع

 املعرفي

 البحث برامج وتمويل تطوير

 .الجامعة في

 .املتنوع املعرفي اإلنتاج لتعزيز وفوائدها مزاياها البحثية املجموعات ثقافة نشر

 .املعرفي االقتصاد مفهوم وتحقيق التجاري  والقطاع الصناعي القطاع مع التواصل زيادة

 أبحاث جودة مستوى  رفع

 البحثي األداء وتعزيز الكليات،

 .الجامعة في

 تغيير-بحثية خدمة للتسويق، قابل منتج) ب تنتهي التي األبحاث دعم على الجامعة تركيز

 .(وتأهيل تدريب-سلوك

 املجاالت في األبحاث تشجيع الوطنية املساهمة

 .الوطنية لالحتياجات امللبية

 األبحاث لدعم استراتيجيات بإعداد القرار صناع عند البحثية املراكز مكانة تعزيز

 .الوطنية املحلية

 والنظم السياسات
 وقواعد إداري  تنظيم تطوير

 للبحث داعمة تنفيذية

 الكفاءة يحقق بما العلمي

 .والفاعلية

 الجامعات في العلمي البحث عمادات بين املستمر والتعاون  االلتقاء نقاط تفعيل

 ذلك لتعزيز مشتركة آلية وإيجاد ، املعرفي االبداع ومعاهد عمادات مع السعودية،

 األبحاث تنتجه مما من استفادة أقص ى تحقيق تضمن مشتركة مجالس كإنشاء ، التعاون 

 .للمجتمع العلمية

 .املختلفة التخصصات في للباحثين وطنية بيانات قاعدة إنشاء

 البحثية النزاهة مفهوم تفعيل

 تثقيفية دورات عمل مع التدريس هيئة أعضاء لجميع االنتحال كشف برنامج توفير

 الجامعية والرسائل العلمية األوراق على النزيهة املمارسات تطبيق في تساعد متواترة

 البحثية املشاريع ومقترحات

 لجميع املسائالت يضبط إلكتروني نظام مع العلمي البحث ألخالقيات محلية لجنة انشاء

 .الجامعة منسوبي

 من مناسب قدر تحقيق املالي التمويل

 املالية املوارد في االستقرار

 العلمي للبحث

 والتجهيزات ، البشرية القوى  وتشمل العمل آليات وحوسبة األعمال موارد تخطيط إعادة

 ليتواكب العلمي البحث على اإلنفاق معدل برفع ذلك و للبحوث املالية واإلدارة املكانية

 .العلمي البحث دعم في للمشاركة الخاص القطاع بتحفيز وذلك العاملي، املتوسط مع
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 على للملتقى التجهيزات عبء وتخفيف العمل سير لضمان تنفيذية شركة مع التعاقد

 العمادة

 الوعي لنشر مكلفة غير سهلة كوسائل واالجتماعية الرقمية الشبكات عبر التواصل زيادة

 .الصحيحة البحثية واملمارسات

  العليا الدراسات وطلبة للباحثين املساندة الدعم وحدات تأسيس
ً
 التحرير وتحديدا

 .وغيرها والتعريب والترجمة البيانات وتحليل واإلحصاء اللغوي  والتدقيق

 هوية وتجديد امللتقى ومحاور  عنوان تجديد مع عامين كل العلمي للبحث ملتقى اقامة

 امللتقى اهداف مع ليتناسب املعرض

 املجتمع خدمة

 الجامعة بين الشراكة تعزيز

 الصناعة وقطاعات واملجتمع

 التحول  برنامج أهداف مع املدعومة البحثية املجموعات أهداف تتوافق أن على الحرص

 الشراكات وتحقيق الوظائف وتوليد التعليم بتطوير املختص الجانب في 2020 الوطني

 .الخاص القطاع مع والبحثية املجتمعية

 .الخاصة والقطاعات األعمال رجال دعم الستقطاب البحثية الكراس ي أهمية ثقافة نشر

 .املمارسات وتقويم الحلول  وتقديم املرتبطة املجتمع قضايا ملعالجة الباحثين توجيه

 .امللتقى تجهيزات جودة من للرفع الكافي املالي الدعم لضمان للملتقى رعاة مع التنسيق

 العاملية الشراكة تعزيز الدولي التعاون 

 البحث في الدولي والتعاون 

 العلمي

 املجالت تصنيف تضمن فاعلة وآلية واضح تصور  لوضع العربية الجامعات مع التعاون 

 العربي، ISI ل مماثلة العربية

 االداء جودة

 وتقويم لقياس مؤشرات وضع

 القائم البحثي النشاط

 بالتخطيط واملساهمة

 .املستقبلي

 .واستمراريتها االعمال جودة لضمان والبحثية الفرق  متابعة وحدة انشاء

  القرى  أم جامعة من الصادرة املجالت جودة مستوى  من الرفع
ً
 الهيئة ملعايير وفقا

 .األكاديمي واالعتماد للتقويم الوطنية

 ربط مع ومرجعي ذاتي رباعي تحليل وعمل الجامعة في العلمي البحث تقويم ضرورة

 السنوية التقارير وتجويد واالجراءات االليات نمذجة مع املخرجات مع واملوارد املدخالت

 .البحثية الجهات جميع من املقدمة
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 للبحث األول الملتقى في العلمية الملصقات دليل

 )تعارف،تواصل،تعاون (العلمي

 هـ 1437/ 03/  20-21
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 دليل امللصقات العلمية في امللتقى األول للبحث العلمي 

 

 الكلية اسم الباحث عنوان البحث م
رقم موقع 

 امللصق

1  
فقه القرآن الكريم حاجة لذوي االحتياجات 

 الخاصة
 ابتسام بدر عوض الجابري 

الدعوة وأصول كلية 

 الدين
1  

2  
تأثير شبتهي القرابة والزوجية في إسقاط حد 

 السرقة
 بنت بالقاسم عايض القرني ابتسام

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

2  

3  

االستفادة من التشكيل علي املانيكان لرفع 

كفاءة الباترون الورقي لخدمه صناعه 

 املالبس.

 ابتسام محمد الحجري 
الكلية الجامعية 

 بالليث
3  

4  
اإلبتزاز اإلليكتروني بين كلية الشريعة 

 والدراسات االسالمية والقانون 
 محمد الغامدي ابتسام

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

4  

5  
األنا في رثاء النفس في الشعر العربي القديم 

 الرؤية الفكرية والتشكيل الفني
 إبراهيم إبراهيم محمد العطار

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

5  

6  

املراسيم واألوامر امللكية في رعاية مكة 

املكرمة واملشاعر املقدسة في العهد 

 السعودي

 إبراهيم بن عطية هللا السلمي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

6  

 إبراهيم علي محمد أحمد فقه املوازنات الدعوية  7
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
7  

 إحسان عبد الغفار مرزا االختالفأدب   8
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
8  

9  

Improvement the miscibility by 

combination of poly(3-hyoxy butyrate) 

PHB and poly(propylene carbonate) 

PPC with additives. 

 احمد الهادي

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
9  

10  

تأثير تناول جرعات التحميل بالكرياتين خالل 

فترة التهدئة على املستوي الرقمي وحامض 

 السرعةالالكتيك لسباحي 

  10 كلية التربية احمد محمد املغربي

11  
النقود املتداولة في مكة املكرمة في العصر 

 العثماني
 أحمد محمد يوسف

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

11  

12  
الكعبة املعظمة قبل السدانة الحجابة 

 اإلسالم دراسة تاريخية حضارية
 أحمد محمود صابون و آخرون

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

12  

13  
املدرسة السودانية في القرن الرابع عشر 

 الهجري 
 إدريس علي األمين

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
13  
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14  

فاعلية العليم التكاملي في املرحلة االبتدائية 

املعلمات في مدارس مدينة من وجهة نظر 

 مكة املكرمة

  14 التربية اروى عبداملنعم الرفاعي

15  
م 1861 – 1916مكة املكرمة خالل الفترة ) 

 هـ(1334-1277
 أريج بنت مسحل القثامي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

15  

 أسامة عمر سليمان األشقر مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطالق  16

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

16  

17  

Effects of intraperitoneally injected 

silver nanoparticles on histological 

structure and blood parameters in the 

albino rats 

 اسامة محمد سرحان
كلية العلوم 

 التطبيقية
17  

18  

A Semi Blind Channel Estimation 

Method Based on Hybrid Neural 

Networks for Uplink LTE-A 

 االسعد السميراني

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

18  

19  

Entry and Aggregate Efficiency growth: 

An optimal dynamic Program of entry 

and Research and Development 

investment 

  19 إدارة األعمال اسماء الرايس

  20 كلية التربية أسماء محمد الفضل للكفارات في االسالماملضامين التربوية   20

 إسماعيل مرحبا البنوك الطبية البشرية  21

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

21  

22  
رسالة في مسألة تعارض االحتماالت العشرة 

 املخلة بالفهم في التخاطب
 أشرف بن محمود بن عقلة بني كنانه

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

22  

23  
القيم التشكيلية لفن الكوالج إلثراء مجال 

 تصميم األزياء

 افتكار حامد منش ي

 شهيرة عبدالهادي ابراهيم عبد الهادي
  23 كلية التصاميم

24  
منظومة لبناء التصميم الزخرفي لألزياء على 

 أساس هندس ي موحد
  24 كلية التصاميم افتكار حامد منش ي

  25 كلية التصاميم افنان رياض عبد املنعم قاض ي رؤية تشكيلية مبتكرة لغرز التطريز اليدوي   25

26  

املساندة االجتماعية وأثرها على تنمية 

املهارات الحياتية ألسر ذوي االحتياجات 

 الخاصة

  26 كلية التصاميم أفنان محمد عمر بسري 

27  
قراءة في "سبل السالم املوصلة إلى بلوغ 

 املرام" لألمير الصنعاني املجلد الرابع
 الرحمن رجب كنكارآالء بنت عبد 

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
27  

28  
مالبس العمال بين الواقع واملأمول في اململكة 

 العربية السعودية
  28 كلية التصاميم االء صالح اسعد حبحب

29  
استحداث صيغ ضوئية كمدخل لتدريس 

 التعبير باأللوان
  29 كلية التربية الهام عبد هللا اسعد ريس
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30  
املكرمة في عهد امللك العمل الخيري في مكة 

 فهد بن عبدالعزيز آل سعود
 آمال بنت رمضان صديق

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

30  

31  
الحوار مع االخر في الفكر االسالمي دراسة 

 تحليلية من منظور تربوي حضاري 
  31 كلية التربية أمال محمد حسن عتيبة

32  

النسق القيمي النظري والسلوكي لدى عينة 

جامعة أم القرى في ضوء بعد من طالبات 

 املتغيرات

  32 كلية التربية أماني محمد قليوبي

33  
رحمة الرسول صلى هللا عليه وسلم 

 باملخالفين
 أمل بنت إسماعيل محمد زاهد الصيني

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
33  

34  
االمكانات التشكيلية للقماش واالفادة منها فى 

 انتاج مشغوالت فنية مستحدثة برؤية نحتية
 أمل عويس صابر عبد القادر

الكلية الجامعية 

 بالليث
34  

35  

املتطلبات الفعلية لبناء بيئات التعلم 

 اإلفتراضية في مؤسسات

 التعليم العالي

  35 كلية التربية أمل نصر الدين سليمان عمر

36  

تصميمات معاصره من التراث واملالبس 

التاريخية للشعوب لرفع الذوق امللبس ي من 

 املعلومات الدوليةخالل شبكة 

 أمل نصر جعفر
الكلية الجامعية 

 بالليث
36  

 آمنة عامر علي البشري  ⸨البرمجة اللغوية العصبية ⸩  37
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
37  

38  
املشاعر املقدسة عبر العصور دراسة 

 تاريخية حضارية
 وآخرون أميرة بنت علي مداح

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

38  

 أميرة علي الصاعدي العلمي في السنة النبويةدور املرأة   39

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

39  

 أميرة علي الصاعدي املرأة العاملة في العهد النبوي _ تاصيل وتميز  40

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

40  

41  

مخرجات مناهج قسم التربية الفنية بكليه 

القري تمثل الهوية التربية بجامعه ام 

والوطنية واالنتماء للمملكة العربية 

 السعودية

  41 كلية التربية اميره عبد الرحمن منير الدين

42  

وعي املرأة السعودية بحقوقها االجتماعية 

واالقتصادية وانعكاسه على مسئوليتها 

 االجتماعية

  42 كلية التصاميم انتصار صالح أحمد حلبي

43  

الزوجين في ضوء التواصل اإللكتروني بين 

سمات الشخصية وانعكاسه على الرضا 

 الزواجي

  43 كلية التصاميم انعام أحمد عابد شعيبي

44  
الحياة اإلجتماعية بمكه املكرمة في عهد امللك 

 عبدالعزيز آل سعود
 إيمان بنت إبراهيم كيفي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

44  
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45  
األدلة العقلية على اإلمامة عند الشيعة 

 االثني عشرية عرض ونقد
 إيمان بنت صالح بن سالم العلواني

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
45  

46  
جماليات الرواشين في مشغوالت فنيه برسوم 

 الحاسب ثالثية األبعاد
  46 كلية التربية ايمان حسن املنتصر

47  
تزكية القوى النفسية والعقلية في املجتمع 

 الغربي من خالل تدبر القران الكريم
  47 كلية التربية زكي اسرةإيمان 

48   
ً
 وتطبيقا

ً
 إيمان سالم صالح قبوس االستدراك األصولي تأصيال

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

48  

49  
اإلنهاك النفس ي لألم ذات الطفل التوحدي 

 وعالقته بادارة موارد األسرة
  49 كلية التربية ايمان شعبان أحمد ابراهيم

50  
العاملين ) مكانة أمهات املؤمنين في كتاب رب 

 دراسة موضوعية على ضوء سورة األحزاب (
 إيمان عبد الرحمن محمود مغربي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
50  

51  

رحمة هللا بعباده في التكاليف الشرعية على 

ضوء سورة البقرة دراسة تطبيقية على آيات 

 (241إلى اآلية -228الطالق )من اآلية 

 إيمان عبد الرحمن محمود مغربي
الدعوة وأصول كلية 

 الدين
51  

52  
 التثقيف نشر في الدعوي  بوك الفيس دور 

 السعودي الجامعي الشباب لدى الديني
 حسين عبداملحسن فتحي ايمان

كلية العلوم 

 االجتماعية
52  

53  
Floral Morphology of Some Taxa of 

Crassulaceae 
 ايمان قراقيش

كلية العلوم 

 التطبيقية
53  

54  
الكفاءة جودة بيئة العمل وأثرها على 

 اإلنتاجية في املشروعات الصغيرة
  54 كلية التربية إيناس أحمد علي السليمي

55  

Systematic studies on the 

Zygophyllaceae of Saudi Arabia: A new 

variety and new variety combination in 

Tetraena. 

 ايناس بخاري 
كلية العلوم 

 التطبيقية
55  

56  
علي نمو  أثـر الرسوم فـي قصص األطفـال

 اإلدراك البصري للطفـل
  56 كلية التصاميم ايناس سمير محمد حلمي

57  

Prevalence of Hypertension among 

Sudanese Rural Population, Sinnar 

State- Sudan, 2013 

  57 كلية التمريض بدرية الفكي

58  

Prevalence of Hypertension risk factors 

among Sudanese Rural Population, 

Sinnar State- Sudan, 2016 

  58 كلية التمريض بدرية الفكي

59  
املهارات اللغوية وأساليب تدريسها لغير 

 الناطقين بالعربية )تعليم مهارة القراءة(
 بشرى عثمان الشيخ أبشر

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

59  

60  

Effectiveness of a planned educational 

program on preeclampsia for 

primigravida Indian women 

  60 كلية التمريض بوشباماال رامايا

61  
تقييم اولي لغازات االحتباس الحراري بمكة 

 املكرمة
 تركي محمد حبيب هللا

معهد خادم 

الحرمين الشريفين 
61  



244 
 

ألبحاث الحج 

 والعمرة

62  

القيم الجمالية والوظيفية للحرف 

بمنطقة النوبة والصناعات اليدوية الشعبية 

 بأسوان

  62 كلية التصاميم ثروت متولى خليل

63  

Health locus of control in patients 

undergoing coronary artery surgery – 

changes and associated outcomes: a 

seven-year cohort study 

  63 كلية التمريض جريس ليندساي

64  

A hermeneutic exploration of 
women’s decision trajectories: 
Seeking professional help for a 
first AMI. 

  64 كلية التمريض جريس ليندساي

65  

Utility Of The Theory Of Planned 

Behaviour In Saudi Arabian Context: A 

Cross-cultural Study 

 

 توفيق البكري 
  65 كلية التربية

66  

البدانة و التدخين وقلة ممارسة النشاط 

البدني و املضاعفات الصحية املرتبطة بها 

لدى عينة من السعوديين في مكة املكرمة 

 باململكة العربية السعودية

 جعفر فارس

 توفيق البكري 
  66 كلية التربية

67  

Effect of heat treatment under sulfur 

atmosphere on physical properties of 

pyrite (fes2) sprayed thin films 

 

 الناصر الورفليجالل 

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
67  

68  

Biotechnological production and 

insecticidal activity of the 

overexpressed vegetative insecticidal 

vip3ah1 gene in Escherichia coli 

 جمال ابراهيم عثمان
كلية العلوم 

 التطبيقية
68  

69  
 بنوك لبن الرضاع بين الحل والحرمة  دراسة

 فقهية مقارنة
 جمال مهدي محمود األكشة

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

69  

70  
الحرف التقليدية في مكة املكرمة في العهد 

 السعودي
 جهان بنت إبراهيم شار علي عبدالرحيم

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

70  

71  

توظيف النباتات الخضراء في تصميمات 

واملكمالت في مبتكرة لبعض قطع األثاث 

 املسكن

  71 كلية التصاميم جوهرة سالم التركي

72  

القيم الجمالية في الزخرفات النباتية 

اإلسالمية وزخارف حركة اآلرت نوفو 

واالستفادة منهما في ابتكار زخارف لتصميم 

 أثاث ومكمالت املسكن برؤية معاصرة

  72 كلية التصاميم جوهرة سالم التركي

73  
 -s1α variation ofEffect of genetic 

casein, lactation time and parity 
 جيهان ابراهيم

كلية العلوم 

 التطبيقية
73  
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milk production and composition in  on

Zaraibi goats 

74  

Proximate and elemental composition 

of important  fish species in Makkah 

Central Fish Market, Saudi Arabia 

 متوليحامد 
كلية العلوم 

 التطبيقية
74  

75  
ـــــقراءات  ـــوم الــ ـــ ـــ دراســـــــات املستشرقين لعلـــ

 )جهود وشبهات(
 حبيب هللا السلمي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
75  

اج معجزة االستشفاء بماء زمزم  76  حزيمة صافي سرَّ

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

76  

77  
3dcrtversus rapidarc treatment for 

breast cancer:dosimetric study 

 حسام صالح الدين

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
77  

78  
تأثير املتغيرات التكنولوجية واأليديولوجية 

 على تفاعلية فن اإلعالن
  78 كلية التربية حسان صبحي علي حسان

79  

Evaluation of Blended Courses Design 

for Quality Assurance and Continuos 

Improvement at Umm Al-Qura 

University 

 حسن الصباغ

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

79  

80  
الخالف أنواعه وضوابطه وكيفية التعامل 

 معه
 حسن بن حامد بن مقبول العصيمي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

80  

 بن عبد الحميد بخاري حسن  تأصيل فقه املوازنات، تنظيًرا وتطبيًقا  81

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

81  

82  
دليل املعلم في تدريس املحادثة للمبتدئين من 

 الناطقين بغير العربية
 حسن محمد حسن محجوب

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

82  

83  

Assessment of Nurses Competency 

during emergency Management 

of Patients with 

Acute Myocardial Infarction 

  83 كلية التمريض حسنات البشير

84  

Assessment of Nurse’s knowledge 

regard  Emergency Management of 

Patients with Acute Myocardial 

Infarction 

  84 كلية التمريض حسنات البشير

85  

Prevalence of antibiotic resistance and 

virulence factors encoding genes in 

clinical Staphylococcus aureus isolates 

in Saudi Arabia 

 حسين ابو الريش
كلية العلوم 

 التطبيقية
85  

86  
وثيقة أوقاف السلطان قايتباي اململوكي في 

 مكة املكرمة
 حسين بن عبدالعزيز شافعي

الشريعة كلية 

والدراسات 

 االسالمية

86  
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87  
في مسند  –الدنيا  –وصف الظل الزائل 

 ودراسة
ً
 اإلمام أحمد جمعا

 حصة عبد العزيز الصغير
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
87  

88  

Alleviation of Adverse Effects of 

Salinity Stress on Tomato (Solanum 

lycopersicum, L.) Plants by Exogenous 

Application of Ascorbic Acid 

 حميدة السيد
كلية العلوم 

 التطبيقية
88  

89  

The Influence of Exposure to Different 

Noise Sources on Some Biophysical 

Properties of Rats' Blood 

 حنان حسين عامر

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
89  

90  

New horizons of integrating ICT in 

Egyptian initial teacher education. 

آفاق جديدة لدمج تكنولوجيا املعلومات في 

 تعليم املعلمين في مصر

  90 كلية التربية حنان صالح الدين حلواني

91  

اإلستلهام من العناصر الطبيعية في 

التصميم الداخلي البيئي للمنتجات 

 السياحية

  91 كلية التصاميم حنان عبد الرحيم حجازي 

92  

Effect on chemical content and 

secondary metabolite of Zygophyllum 

coccineum and Tamarix nilotica 

 حنان عثمان
كلية العلوم 

 التطبيقية
92  

93  
كان الوسطية في القرآن ودور االسرة في 

 تفعيل الوسطية في حياة االبناء
  93 كلية التربية حنان قاض ي الحازمي

94  
لعمليات القواعد والضوابط الحاكمة 

 التجميل
 حنان محمد جستنية

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

94  

95  

ANote on the 

inhomogeneous schrodinger equation 

with mixed power nonlinearity 

 حزي   حسونة  حنان
الكلية الجامعية 

 بأضم
95  

96  
التطوير التقني في األعمال االحتسابية 

 املواقع -والرقابية 
 باأخضرحياة سعيد 

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

96  

97  

التدريس في معهد اللغة العربية لغير 

الناطقين بها بجامعة أم القرى بين الخبرة 

 واآلمال

 حياة سعيد باأخضر

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

97  

98  
درجة تطبيق املدرسة لقيمة العدل كما يراها 

 الثانوية بمكة املكرمةطالب املرحلة 
  98 كلية التربية حياة عبدالعزيز نيازي 

99  
آيات العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في 

 اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه جمعا ودراسة
 حياة محمد املحمادي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
99  

100  

ازدواجية الشكلية والوظيفية في تعليم اللغة 

)دراسة في مناهج العربية لغير الناطقين بها 

 اللغة العربية ألغراض خاصة(

 خالد أحمد إسماعيل أحمد

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

100  

 خالد أحمد سليمان شبكة التضخم و اثره على الدين دراسة مقارنة  101

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

101  
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 زايد خالد بن عبدهللا آل سوق مجنة دراسة في موقعة ونشاطه  102

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

102  

103  
أثر األمراض املعدية في أداء فريضة الحج 

 دراسة فقهية
 خالد بن عيد الجريس ي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

103  

104  

تأثير تدريبات مقترحة للتوافق علي بعض 

املتغيرات البدنية ومستوى األداء املهاري 

 لالعبي كرة اليد خالل املباريات

  104 كلية التربية خالد حسين محمد علي

105  

Purification and 
characterization of halo-alkali-
thermophilic protease from 
Halobacterium sp. Strain HP25 
isolated from raw salt, Lake 
Qarun, Fayoum, Egypt 

 خالد عبد الرحمن البنا
كلية العلوم 

 التطبيقية
105  

106  
Lightening-like interactions in nuclear 

collisions 

 خالد عبدالواجد

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
106  

107  
إدارة التغيير في األسرة السعودية وعالقتها 

 بالذكاء الوجداني لدى الزوجين
  107 كلية التصاميم خديجة حامد محمد الحارثي

108  
معرض الكتاب املستعمل "كتابي ألجلك": 

 إقامته وعمل دراسة تقيميه له

 الخزاعي صالح خديجة

 النجيدي نجيد نورة
  108 العلوم االجتماعية

109  
التربية الذاتية املستنبطة من سورة 

 الحجرات
  109 كلية التربية خديجة محمد الجيزاني

110  

تنظيم محتوى منهج العلوم في ضوء نموذج 

التعلم املوسع وفعاليته في التحصيل وبقاء 

أثر التعلم لدى طالبات املرحلة املتوسطة 

 باململكة العربية السعودية .

  110 كلية التربية خديجة محمد خير الحلفاوي 

 خلود بنت يوسف بن محمد النشار آداب وأحكام -الحوار في سورة مريم   111
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
111  

112  

النسق القيمي لألسرة السعودية في ضوء 

ثقافة العوملة وانعكاسه على املمارسات 

 الجامعيةاإلدارية لطالب املرحلة 

  112 كلية التصاميم خلود حسن هرجس الحازمي

 خيرية بنت عمر بن موس ى أغذية الحيوان املأكول آثارها و أحكامها  113

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

113  

 بناء مقيــاس االداء املنهي للـمــدرب الريــاض ي  114
 د جمال رمضان موس ي

 أحمد نبيـه إبراهـيم محـمد
  114 كلية التربية

115  
توجيه املتشابه اللفظي في قصة شعيب عليه 

 السالم
 تهاني بنت سالم أحمد باحويرث

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
115  

 دالل بنت كويران السلمي الحداثة و موقفها من السنة  116
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
116  

117  
دراسة تطبيقية لجماليات الشماغ العربي 

 كمصدر لتصميم أزياء معاصرة
  117 كلية التصاميم نامي الحارثي الشريفدالل عبدهللا 
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118  
وعي سيدات األعمال بإدارة القيمة وانعكاسه 

 على كفاءة األداء في املشروعات الصغيرة
  118 كلية التصاميم ديمة محمد صالح بندقجي

119  

A comparability analysis of anxiety 

scale for international students' 

classifications: invariance across 

gender, status, and students' current 

degree 

  119 كلية التربية ذياب بن عايض املالكي

120  
اساليب زخرفة املالبس في املنطقة الشرقية 

 باململكة العربية السعودية

 رابعة سالم محمد امين سجيني

 لينا محمد عبدهللا باحيدرة
  120 كلية التصاميم

121  
والحديث الزي التقليدي للرجل بين القديم 

 بمدينة مكة املكرمة )دراسة مقارنة(
  121 كلية التصاميم رابعة سالم محمد امين سجيني

122  
انشاء موقع تعليمي لتصميم املالبس 

 الحريمي للمبتدئين
  122 كلية التصاميم رانيا شوقي محمد غازي 

123  

Gama raration induced graft 

copolymerization of acrylic acid and 

acrylonitriille films and its application. 

 رانيا فكري 
الكلية الجامعية 

 بالليث
123  

124  
معالجات وظيفية جمالية ملشكالت التصميم 

 باألعمدة الجدارية في املسكن
  124 كلية التصاميم رانية علي أحمد عبد الرحمن

125  

Opportunistic Intestinal Protozoal 

Infections among Immunosuppressed 

Patients in a Tertiary Hospital Makkah, 

Saudi Arabia 

 راية سلطان
كلية العلوم 

 التطبيقية
125  

126  
املبادئ التربوية املستنبطة من كتاب األدب 

 املفرد لإلمام البخاري 
  126 كلية التربية رجاء السيد املحضار

127  
استخدام األلياف الذكية إلنتاج أقمشة ذات 

 خواص أداء وظيفي ملقاومة قرح الفراش

 مجلد رشا سمير

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
127  

128  

Studies the effect of Gold 

Nanoparticles Plasmonic Bands on 

Organic Semiconductor Solar Cells; 

Copper Phthalocyanine Films 

 رشدي سعودي محمد

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
128  

129  
Measurements of Fingers Doses to 

Nuclear Medicine Staff 

 رمضان علي حسن

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
129  

130  

نعم هللا تعالى على الرسول صلى هللا عليه 

حى( دراسة  وسلم كما وردت في سورة)الضُّ

 موضوعية

 روضه محمد بن ياسين
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
130  

131  
تصميم موقع الكتروني خيري يناسب 

 املستخدم السعودي
  131 كلية التربية رؤي ابراهيم معتوق عساس

132  
فاعلية برنامج لتنمية بعض مهارات إدارة 

 الحياة بإستخدام الخرائط الذهنية

 ريما سعد أبو حيمد

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
132  

133  

Using the enzymatic and non-

enzymatic antioxidant defense system 

of the land snail  Eobania vermiculata 

 زهرة حسينان حسن الشميلي الفهمي
الكلية الجامعية 

 بأضم
133  
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as biomarkers of terrestrial heavy metal 

pollution 

134  

Bioaccumulation and histopathological 

changes of the digestive gland of the 

land snail Eobania vermiculata 

(Mollusca: Gastropoda), as biomarkers 

of terrestrial heavy metal pollution in 

Taif city 

 زهرة حسينان حسن الشميلي الفهمي
الكلية الجامعية 

 بأضم
134  

135  

Effect of garlic on toluene-induced 

biochemical and histopathological 

effects in albino rats 

 زهير الصحاف
كلية العلوم 

 التطبيقية
135  

 تكرونيزينب بنت سعيد بن داود  مبدأ الشورى على ضوء الكتاب والسنة  136
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
136  

137  

Assessing Student Perceptions of 

Indigenous Science Co-educators, 

Interest in STEM, and Identity as a 

Scientist: A Pilot Study 

 ساره عمر فتحي الخولي

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
137  

 غرم هللا الزهرانيسالم  توجيه املبرد للقراءات في كتابه )الكامل(  138
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
138  

139  
الحروف املقطعة وأحكامها األدائية عند 

 القراء العشرة
 سالم غرم هللا الزهراني

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
139  

140  
القصيدة الطاهرة في القراءات العشر لطاهر 

 بن عرب األصبهاني "عرض ودراسة"
 سالم غرم هللا الزهراني

 كلية الدعوة وأصول 

 الدين
140  

141  

Motivation and De- motivation Effect 

On Job Satisfaction among Nurses 

Working In Hera Hospital at Makkah 

Al-Mokaramh 

  141 كلية التمريض سحر محمد علي

142  

Factors Contributing to Burnout among 

Saudi Nurses and their Effect on 

Patients' Satisfaction at Makkah Al- 

Mukaramah Hospitals 

 سحر محمود زكي

 ملياء أحمد السيد
  142 كلية التمريض

143  

Effect of structured physical exercise 

program on older adult's daily living 

activities and cognitive functions 

 سحر محمود زكي

 منال حسن أبو املجد
  143 كلية التمريض

144  

 

Castor Oil Safety and Effectiveness on 

Labour Induction and Neonatal 

Outcome 

 سحر منصور ملاضة

 سحر محمود الخضر
  144 كلية التمريض

145  

The Effect of Aromatherapy Massage 

Using Lavender Oil 

on the Level of Pain and Anxiety 

During Labour Among Primigravida 

Women 

 سحر منصور ملاضة

 ابتسام نعماني
  145 كلية التمريض
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146  
Study of skin diseases among chilen at 

Assiut Governorates 
  146 كلية التمريض سعاد سيد بيومي

147  
3DCRT versus rapidarc treatment for 

breast cancer: dosmetric study 

 سعود حميد اللحياني

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
147  

148  
Transport Properties of Ti–Ni Spinel 

Ferrites 

 سعيد محمد عطية

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
148  

149  

أنماط السلوك الصحي للطالب كمدخل 

لتقويم الخطة العامة إلدراة النشاط 

 الرياض ي بجامعة أم القرى 

  149 كلية التربية سلطان عبد الصمد الخضري 

150  
أصول التفسير في مقدمات كتب التفسير 

 دراسة وصفية تحليلية
 إبراهيم بن داود سلمى داود

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
150  

151  

Occurrence and characterization of 

toxigenic Bacillus cereus in food and 

infant feces 

 سمير رشدي اورقنجي
كلية العلوم 

 التطبيقية
151  

152  
مستوى وعي األسرة لدورها في تحقيق األمن 

 الفكري لدى األبناء

 سميرة أحمد العبدلي الفيفي

 هنادي محمد عمر قمرة
  152 كلية التصاميم

153  
مدى تحقيق كليات التربية في اململكة العربية 

 السعودية ألهداف التعليم العالي
  153 كلية التربية سميرة سالم باجابر

 سناء بنت عبد الرحيم حلواني جدل إبراهيم عليه السالم في القرآن الكريم  154
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
154  

155  

التقليدي )السارونغ( في جنوب دراسة للزي 

شرق آسيا واستلهام تصميمات برؤية 

 معاصرة

  155 كلية التصاميم سناء بنت عبد هللا عبد الرحمن السيامي

156  

تصاميم مقترحة لزي طالبات املرحلة 

املتوسطة في مدارس التعليم العام باململكة 

 عرعر( -العربية السعودية )مكة املكرمة

  156 كلية التصاميم الرحمن السياميسناء بنت عبد هللا عبد 

157  

التأهيل بالفن التشكيلي كلغة تواصل مع 

 املجتمع املحيط

 للمعاقين سمعيا

  157 كلية التربية سناء بنت محمد رشاد صميالن

158  

Structural Optoelectric Properties of 

(ZnO)x (ZnSe)yThin films for 

Optoelectronic Applicatio 

 محمد فريجين  سناء

 

الكلية الجامعية 

 بأضم
158  

159  
تجربه اململكة العربية السعودية في تطوير 

 مناهج التربية الفنية في التعليم العام
  159 كلية التربية سهيل سالم الحربي

160  

األحاديث واآلثار الواردة في كتاب علوم 

 643 - 577الحديث البن الصال ت ) 

هـ(تخريًجا ودراسة من بداية الكتاب حتى 

 السابع عشرنهاية النوع 

 سهيلة بنت حسين بن محمد حريري 
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
160  

161  

الواحة البهية في طبقات قراء املدرسة 

املصرية من القرن األول الهجري إلى القرن 

 الرابع الهجري 

 سوسن حسن الدوبي
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
161  
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162  
من طريق  –انفرادات اإلمام نافع وراوييه 

 الصوتية في األداء القرآنيالشاطبية آثارها 
 السيد إبراهيم املنس ي سليم

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

162  

163  

Amino acids pattern and fatty acids 

composition in the most important fish 

species of saudi Arabia 

 شادي الشهاوي 
كلية العلوم 

 التطبيقية
163  

164  
معاصره لتجميل  تصميم جداريات اسالميه

 بعض االماكن بمكة املكرمة
  164 كلية التربية شحته حسني حسين

165  
الكراس ي العلمية ودورها في تنمية البحث 

 العلمي بالجامعات السعودية الواقع واملأمول 

 شريف محمد إسماعيل

 خالد عبدالرحمن ياسين أحمد

 السنة عمادة

 التحضيرية
165  

166  

A qualitative study of Egyptian School 

Nurses’ attitudes and experiences 

towards sex and relationship education 

  166 كلية التمريض شويكار شحاته فراج

167  

Parents’ Decision Regarding the Use of 

Medication Treatment to Control their 

Chilen’s Hyperactivity 

  167 كلية التمريض شويكار شحاته فراج

168  
األمير فيصل العامة في الحجاز في عهد نيابة 

 امللك عبدالعزيز
 شيخة بنت صالح شعيب

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

168  

169  

Growth of silicon-doped graphene by 

solid-phase CVD under atmospheric 

pressure 

 اللقماني صالح مرزوق 
كلية العلوم 

 التطبيقية
169  

 صالح بن سليمان بن حمد الحويس اإلسالميأحكام عقد الحكر في الفقة   170

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

170  

171  

 لدى الوعي لتنمية إرشادي برنامج فاعلية

 وأثره املعوقين بخصائص العاديين التالميذ

 نحو العاديين التالميذ اتجاهات تنمية في

 العاديين بمدارس املعوقين دمج

  171 كلية التربية الحارثي صبحي

172  
معوقات الحوار في املجتمع اإلسالمي تحديد 

 وطرق عالجها في ضوء الحوار االسالمي
  172 كلية التربية صفية عبدهللا بخيت

 طالل بن جميل الرفاعي روايات الحافظ احمد بن حجي الحسباني  173

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

173  

174  
املسكوكات العباسية حتى منتصف القرن 

 الخمس الهجري 
 ذوي ناصر البركاتيطالل بن شرف 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

174  

 طلبة عبد الستار أبوهديمة اللغة العربية واالعالم الشبكي  175

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

175  

176  
Effective Dose Evaluation for Chest and 

Abdomen X-ray Examinations 
 طه محمد طه

كلية العلوم 

 التطبيقية
176  
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177  
Mining Student's Belief based on E-

learning System Readiness 

 عادل بالصادق

 عبد الخالق دولة

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

177  

178  

Structural, chemical, and 

electrochemical properties of co-doped 

fluorite oxides Ce0.8La0.2¡xtlxo2¡d as 

electrolyte materials for solid oxide fuel 

cells 

 عادل محمد املدني
كلية العلوم 

 التطبيقية
178  

 عارف إسماعيل املخالفي نقد التاريخ القديم  179

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

179  

 عارف بن عوض الركابي السنة النبوية للقرآن الكريم  180

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

180  

 عائشة بنت محمد بن رجاء هللا الحربي املحدثيننقد املتن عند   181
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
181  

182  
من حسن إسالم املرء تركه  ما ال يعنيه رواية 

 ودراية
 عائشة فراج علي العقال

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
182  

183  
القيم التربوية املتضمنة في الرسوم الجدارية 

 بمدارس مكة املكرمة
  183 كلية التربية الحجيليعبد العزيز علي فهد 

184  
مصطلح الركوع في املصاحف مدلوله، 

 نشأته، وأقوال العلماء فيه
 عبد القيوم بن عبد الغفور السندي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
184  

185  
القراءات الشاذة: تعريفها، أنواعها، رواتها، 

 حكمها
 عبد هللا موس ى الكثيري 

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
185  

186  

التشكيل بالحرف العربي في اإلبداع في 

تصميم الجرافيك املطبوع كمصدر إلحياء 

 الهوية والتراث

  186 كلية التصاميم عبد املجيد محمود صباغ

187  
معايير اختيار املحتوى في برامج تعليم اللغة 

 العربية ألغراض أكاديمية
 عبد الناصر عثمان عبد هللا صبير

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

187  

188  

The effect of glycogenic training on 

some physical variables and cortisol 

and testosterone levels in soccer  

players 

  188 كلية التربية عبد الهادي ابراهيم يونس

189  

 معطياته في قراءة :اإلسالمي التسامح

الكتاب  ضوء الواقعية في وآثاره الفكرية

 والسنة

 الغشيمي غالب محمد الواسع عبد
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
189  

190  

 األمة وحدة في وأثره النبوي  الخطاب

 العصر في واملعوقات املضامين في دراسة

 الحاضر

 الغشيمي غالب محمد الواسع عبد
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
190  

191  
قاعدة عموم نفي املساواة و أثرها في الفقة 

 اإلسالمي
 عبدالرحمن بن محمد بن عايض القرني

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

191  
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192  

Room-temperature indentation creep 

and the mechanical properties of 

rapidly solidified Sn–Sb–Pb–Cu alloys 

 ن الشينعبد الرحم

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
192  

193  
السياسة التشريعية في التشريعات املحلية و 

 الدولية في االتحادات الرياضية
  193 كلية التربية بخاري  مرزاجان إبراهيم بن عبداللطيف

 عبدهللا بن حمد الغطيمل الزحام في املسجد الحرام  194

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

194  

195  
األحابيش وموقفهم من الصراع بين قريش 

 واملسلمين
 عبدهللا حسين الشريف

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

195  

196  
الضوئي كأداة بديله طرق استخدام القلم 

 عن اقالم الخط العربي التقليدية
  196 كلية التربية عبدهللا عبده فتيني

197  
تحقيق مبدأ العدالة العقدية ومجال تفعيلها 

 في الفقه اإلسالمي
 عبدهللا محمد حلمي عيس ى

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

197  

198  

Electrical and dielectric properties of 

synthezised In2S3 material for solar 

cells 

 عبداملجيد عمر طيمومي

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
198  

199  

العالقات بين شمال شبه الجزيرة العربية 

وبالد الرافدين منذ أقدم العصور وحتى 

 القرن السادس ق. م

 عبداملعطي بن محمد عبداملعطي سمسم

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

199  

200  

 باألمن وعالقتها الضغوط مواجهة أساليب

 املرحلة طالب من عينة لدى النفس ي

 البصرية اإلعاقة ذوي  والثانوية املتوسطة

 الكويت بدولة

  200 كلية التربية فخرو  عبدالناصر

 عبدالوهاب بن عايد األحمدي مفهوم العدد و أثره في األحكام الشرعية  201

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

201  

202  

التأثير التربوي للشخصية الكارتونية على 

 الطفل:

دراسة لتصميم شخصية كارتونية مقترحة 

 للطفل السعودي

  202 كلية التربية عبير بنت مسلم بن سفر الصاعدي

203  

Akhirin regulates the 
proliferation and differentiation 
of neural stem cells in intact 
and injured mouse spinal cord 

 عذاري فلمبان
كلية العلوم 

 التطبيقية
203  

204  

Scientific  Research Forum -  Umm Al- 

Qura University ( 2016 – 2017) 

Implementation of Synergic Nursing 

Practice Model to Improve Care Given 

for Infants with Orofacial Clefts 

  204 كلية التمريض عربان رجب بيومي
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 عز الدين وظيف علي بشير اللغة العربية ألغراض خاصةتعليم   205

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

205  

206  
دراسة تحليله ملشاكل صناعة الثوب 

 السعودي في اململكة العربية السعودية
  206 كلية التصاميم عزة محمد حلمي ابراهيم سالم

207  

تطبيق برامج التعليم اإللكتروني بمقررات 

وعالقته بدافعية التعلم املستندة الى االعالم 

الذات: دراسة على عينة من  نظرية تقرير

 طالبات قسم االعالم جامعة أم القرى 

  207 العلوم االجتماعية عزة مصطفى الكحكى

208  

 علي الجديدة اإلعالم لوسائل النفسية اآلثار

 " السعودية العربية اململكة في املراهقين

 "ميدانية دراسة

  208 العلوم االجتماعية حسين عبدهللا جالل عزه

209  
األحرف السبعة وعالقتها باملصاحف 

 والقراءات
 عصام دخيل هللا الحربي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
209  

 النصر في القرآن الكريم  210
عفاف بنت عطية هللا بن ضيف هللا 

 املعبدي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
210  

211  

 الوعي البيئي لألسرة بالتلوث امليكروبيولوجي

لألثاث واملفروشات وانعكاسه على جودة 

 البيئة املنزلية

  211 كلية التصاميم عفاف عبدهللا قبوري

212  

Online Opto-thermo-mechanical 

studies of isotactic Polypropylene 

fibres using modified multi-mode 

Opto-thermo-mechanical stretching 

 عفاف معوض عبداملجيد
كلية العلوم 

 التطبيقية
212  

213  
تصميم مقرر الكتروني في تقنيات املالبس 

 الجاهزة وفاعليته في التعليم عن بعد
  213 كلية التصاميم عال سالم الحسني

214  

Detection of heavy metal resistance 

genes in an environmental 

Pseudomonas aeruginosa isolate 

 عالء اسعد محضر
كلية العلوم 

 التطبيقية
214  

215  
الخلط والتركيب في القراءات، تعريفه، 

 وأقوال العلماء فيه، وحكمه
 علي بن عبد القادر سيت

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
215  

216  
Quality attributes of the most common 

consumed fresh fish in Saudi Arabia 
 علي جاب هللا

كلية العلوم 

 التطبيقية
216  

217  

 تصميم مقترح ملسكن األسرة بعد زواج

األبناء باستخدام برنامج الرسم بالحاسب 

 اآللي

  217 كلية التصاميم علياء علي محمد مختار

218  

املواطنة التنظيمية والرضا عن العمل 

وعالقتهما بجودة اداء معلمي التربية البدنية 

 باملنطقة الغربية باململكة العربية السعودية

 عمرو حلمي

 هشام سيد

 عبد الهادي ابراهيم يونس

  218 التربيةكلية 

219  
كتاب فتوح مصر املحروسة على يد سيدي 

 عمرو بن العاص
 عمرو عبدالعزيز منير

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

219  
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220  
األحكام املتعلقة بمزدلفة بالحج على حسب 

 ما يقتضية العصر
 عواطف بنت حسين البوقري 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

220  

221  
الشائعة لدى طالب أنماط األخطاء اإلمالئية 

 املرحلة الثانوية
 عوض أحمد أدروب محمد

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

221  

222  
مرويات عبد هللا بين أبي شيبة في صحيح 

 اإلمام البخاري مع شرحها وذكر فوائدها
 عيشة عوض املشعبي

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

222  

223  
في التصميم  توظيف الخداع البصري 

 الداخلي للمسكن املعاصر
  223 كلية التصاميم غادة محمد صالح ناضرين

224  

تنميه التفكير االبداعي للذكاءات املتعددة 

 للتربية الفنية في ضوء قانون الجذب

 

  224 كلية التربية غاده غازي تاج جان

225  
الواجب املرتب وعالقته بمقاصد كلية 

 الشريعة والدراسات االسالمية اإلسالمية
 غازي بن مرشد بن خلف العتيبي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

225  

226  
Energy Levels and Transition Rates for 

Ga-Like Ions (Xe XXIV – Pr XXIX 

 فاطمة السيد محروس

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
226  

227  
التأصيل االسالمي للتخطيط االستراتيجي 

 التربوي 
  227 كلية التربية فاطمة سالم باجابر

228  

The effect of quercetin on 

cyclosporine-A-induced cardiotoxicity 

in adult male albino rats: a histological 

and immunohistochemical study 

 فايزة محبوب
كلية العلوم 

 التطبيقية
228  

229  Nuts and  cardiovasculer diseae 229 كلية التربية فتحية أحمد محمد خوجلي  

230  

ومجاالت مراكز التدريب التربوي أساليب 

وتحقيق التنمية املهنية للمعلمين باململكة 

 العربية السعودية

  230 كلية التربية فخرية بنت محمد إسماعيل خوج

231  
شبهة أبي مسلم األصفهاني في النسخ والرد 

 عليها
 فريدة بنت محمد بن أحمد الغامدي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
231  

232  Art courses and interior design student 232 كلية التصاميم فريدة محسن عبدهللا املرحم  

233  
 -جماعة املسلمين )التكفير والهجرة( نشأتها

 خطرها -عقائدها
 فهد القرش ي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
233  

 فهد بن عتيق املالكي غسل الكعبة املشرفة في العهد السعودي  234

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

234  

235  

قياس اتجاهات السلوك املعرفي واملمارسات 

املتعلقة بالنظافة لدى عينة من زوار بيت 

 هللا الحرام

 كوثر بنت حامد محمد زبرماوي 
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
235  

236  

Protective effects of extra virgin olive 

oil against Paracetamol-induced liver 

toxicity in Wistar albino Rats 

 لطيفة خياط
كلية العلوم 

 التطبيقية
236  
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237  
Pain Responses To Veni puncture 

Immediately In Adulthood 
ى
ُ
  237 كلية التمريض الزامل غازي  مل

238  
Quality of Life for Chilen Suffering 

from Sickle Cell Anemia 

 ملياء أحمد السيد

 سحر محمود الخضر
  238 كلية التمريض

239  
األوالد في األموال حال تسوية الهبة بين 

 الحياة
 لولوة بنت عبد هللا أحمد علي بخيت

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
239  

 متعب بن حسين القثامي تركيا آسيا الصغرى  في عهد املغول   240

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

240  

241  
مظاهر اللبس بين األسماء واملصادر في 

 العربية
 املتولي محمود املتولي عوض

تعليم اللغة معهد 

العربية لغير 

 الناطقين بها

241  

 املتولي محمود املتولي عوض األصول الكبرى بين سيبويه والشافعي  242

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

242  

243  

The Effectiveness of Using an 

Electronic Instructional Software on the 

Cognitive Achievement, Learning 

Computer Skills, And Modifying 

Students' Attitudes toward Internet-

Based-Learning 

  243 كلية التربية محمد أبراهيم أمين

244  
املوانئ البحرية الحجازية من البعثة النبوية 

 إلى نهاية العصر اململوكي
 محمد بن حسين الحارثي

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

244  

 محمد بن علي بن صالح الغامدي أحاديث مختصر ابن الحاجبالكالم على   245

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

245  

246  
Generalized Gaussian Random Unitary 

Matrices Ensemble 
 محمد بوعلي

كلية العلوم 

 التطبيقية
246  

247  
القواعد والضوابط الفهية عند اإلمام القيم 

 في العبادات
 الصواطمحمد بن عبدهللا بن عابد 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

247  

 محمد توم حامد علي بشارة اإلمام الدوري ومكانته بين املقرئين  248
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
248  

249  

املقاييس القانونية على  فيتأثير التدريب بإستخدام التغيير 

م   110 ملتسابقي الرقميبعض املتغيرات الخاصة  واملستوى 

 ح

  249 كلية التربية الحميدمحمد جابر عبد 

250  
العناصر املعمارية والزخرفية لتيجان 

 األعمدة األيونية
  250 كلية التصاميم محمد حسين قاسم نصار

251  
 الفقهالحالل والحرام واملغلب منهما في 

 اإلسالمي  دراسة تطبيقية  معاصرة
 محمد سعيد محمد الرمالوي 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

251  



257 
 

252  

The study of physical, anthropometric 

and physiological status for Saudi 

Arabian sitting volleyball players by 

playing positions 

 يونس سالمة محمد

 
  252 كلية التربية

253  

 –عالقة بعض متغيرات اإلدراك الحس 

حركي بمستوى أداء حركات الهبوط في رياضة 

 الجمباز

  253 التربيةكلية  محمد شكري زمزمي

254  
“Expansions in Terms of q-Laguerre 

Heat Polynomials 
 محمد صابر حمودة

كلية العلوم 

 التطبيقية
254  

255  

داللة االستفهام في بعض اآليات املدنية في 

القرآن الكريم وتدريسه لغير الناطقين 

 بالعربية.

 محمد صالح عبد هللا علي

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

255  

256  
الفن الجرافيتي كمصدر إلثراء القيم 

 التعبيرية والفنية للمشغولة النسجيه
  256 كلية التربية محمد صالح عبد الحليم

 محمد علوه بحث شبهات وتحقيقات  257
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
257  

258  
سينوغرافيا تصميم ايوان القبلة بمسجد 

 السلطان حسن
  258 كلية التربية محمد علي يوسف الجرجاوي 

259  

تأثير التمرينات البدنية التنافسية على بعض 

القدرات الوظيفية والبدنية للطالب املعاقين  

 15- 12سمعيا من سن 

  259 كلية التربية محمد نسيم أحمد جان

 محمد يحيى ولد الشيخ تواتر القراءات وموقف ابن الجزري منه  260
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
260  

 محمود حامد عثمان اإلسالميقاعدة سد الذرائع و أثرها في الفقه   261

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

261  

262  
املنهج التعليلي بالقواعد الفقهية عند 

 الشافعية
 محمود محمد الكبش

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

262  

263  

تأثير التمرينات البدنية على  اإلصابة 

بااللتصاق العضلي الليفي لبعض مناطق 

كأحد املشكالت العمود الفقرى واالكتاف 

 الصحية لكثرة استخدام الكمبيوتر

  263 كلية التربية مدحت قاسم عبدالرازق 

264  

فاعلية القبعات الست في تنمية مهارات 

التذوق األدبي لدى متعلمي اللغة العربية 

 الناطقين بلغات أخرى 

 مسعد محمد إبراهيم حليبة

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

264  

265  

First report of environmental isolation 

of Cryptococcus neoformans and other 

fungi from pigeon oppings in Makkah, 

Saudi Arabia and in vitro susceptibility 

testing 

 مشعل هالل املالكي
كلية العلوم 

 التطبيقية
265  
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266  

تعليم العربية لألغراض الخاصة: كتاب 

الطبية، الصادر عن  العربية لألغراض

املوافق لعام  1997جامعة امللك سعود عام 

 ،) دراسة مسحية، تحليلية ،  1418
ً
أنموذجا

 تقويمية(

 معتصم يوسف مصطفى

معهد تعليم اللغة 

العربية لغير 

 الناطقين بها

266  

267  
هدي القران في تجاوز بعض معوقات التربية 

 الداخلية
 معتوقه بنت محمد حسن بن زيد الحساني

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
267  

 ممدوح عبدهللا العتيبي ظاهرة التلفيق عند األصوليين  268

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

268  

269  

Work stress sources among nursing 

stiff working I ICU Governmental 

&Non-governmental Hospitals at 

Makkah 

  269 كلية التمريض منار محمد السليماني

 منال بنت سليم بن رويفد الصاعدي الجراحة التجميلية أحكامها وضوابطها  270

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

270  

271  

Developing and Evaluating Counseling 

Program for Caregivers to Cope with 

their Chilen Suffering from Autism at 

Makah Al Mukramah 

 منال حسن أبو املجد

 سعيد النجارناهد 

 سميرة يعقوب

ى غازي الزامل
ُ
 مل

  271 كلية التمريض

272  

Antioxidant Effect of white cabbage 

seed Extract on thyroid and suprarenal 

Glands of whole body irradiated Albino 

Rat 

 منال حفني
كلية العلوم 

 التطبيقية
272  

273  

Gamma-Irradiation Affects Volatile Oil 

Constituents, Fatty Acid Composition 

and Antimicrobial Activity of Fennel 

(Foeniculum vulgare) Seeds Extract. 

 منال يحي بن سميح

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
 شاشة

274  

Chemical Compositions, Potential 

Cytotoxic and Antimicrobial Activities 

of Nitraria retusa Methanolic Extract 

Sub-fraction 

 

 منال يحي بن سميح

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
273  

275  

املحتوى اللغوي لكتب تعليم اللغة العربية 

كلغة ثانية بالواليات املتحدة 

 األمريكية)باالشتراك(

 منصور سعد السحيمي

اللغة  معهد تعليم

العربية لغير 

 الناطقين بها

274  

276  

واقع تقويم الطالبات في برنامج  املعلم في 

كلية التربية ومتطلبات تطويره في ضوء 

 معايير الجودة والعدالة

 منى بنت إبراهيم اللبودي

 هنية عبدهللا السعداوي 
  275 كلية التربية

277  

أثر برنامج تدريبي مقترح قائم على التعلم 

عبر الهواتف   Mobile learningالنقال 

في تنمية األداء  Smart Phonesالذكية 

 منى بنت حميد السبيعي .

 نورة بنت سعيد الغامدي
  276 كلية التربية

http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
http://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ORQrvqsAAAAJ&citation_for_view=ORQrvqsAAAAJ:u5HHmVD_uO8C
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التدريس ي للطالبة املعلمة تخصص العلوم 

والرياضيات بكلية التربية بجامعة امللك 

 عبدالعزيز.

278  
الحوار األسري: ممارساته ومعوقاته داخل 

 السعودية وعالقته ببعض املتغيرات . األسرة
  277 كلية التصاميم منى حامد موس ى

279  
العوامل املؤثرة على اساليب التنشئة واتخاذ 

 القرار لدى االطفال

 منى يسرى النقيب

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
278  

280  

Maternal control of seed development 

mediated by the flavonoid biosynthesis 

pathway 

 مها الجابري 
كلية العلوم 

 التطبيقية
279  

281  
األمن النفس ي للمرأة وانعكاسه على محددات 

 األداء الوظيفي في بيئة العمل
  280 كلية التصاميم مها حسن الحسن القحماني

282  
الخوارج خالل القرون األربعة األولى من -

 الهجرة
 مها عبد الرحمن أحمد نتو

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
281  

283  

تحديد املعايير القياسية ألقمشة مالبس 

 التكنولوجيةاإلحرام في ضوء املتغيرات 

 الحديثة

  282 كلية التصاميم نادية عبدالغفور نجم الدين االنديجاني

284  

Prevention and Management of 

Chemotherapy Extravasation: 

Effect of Intervention Guidelines on 

Nurses' Performance 

  283 كلية التمريض عربان رجب بيومي  -سعيد النجار ناهد 

285  

Patients' Satisfaction Regarding 

Nursing Care Provided in Different 

Hospitals in Makkah AL Mukram 

 

 ناهد سعيد النجار

 سحر محمد علي

 ملياء احمد السيد

 عبدالعزيز حمدية محمد

  284 كلية التمريض

286  

املعاقين نحو  إتجاهات امهات التالميذ غير

دمج ابنائهن مع التالميذ املعاقين  في مدارس 

 التعليم

  285 كلية التربية ناهل محمد بابكر الشريف

287  
تقييم فرص التمويل الذاتي بأندية دوري 

 باململكة العربية السعودية الدرجة األولى
  286 كلية التربية نبيل عبد املطلب محمد عمر

288  

Stress-Dependent in Micro-Mechanical 

Resonators Based On Dual-Phase-

Lagging Heat Conduction 

 نجاة الغامدي
كلية العلوم 

 التطبيقية
287  

 نجبة غالم نبي غالم محمد اللف والنشر في القرآن الكريم  289
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
288  

290  

دراسة مطابقة بين طريقتين لحشو و تبطين 

اجسم املانيكان لتحقيق حجم و شكل 

 البشرى 

  289 كلية التصاميم نجالء ابراهيم بن حمدان

  290 كلية التصاميم نجوى صالح اللحياني قياس رضا املستهلك عن التسوق اإللكتروني  291

 نعيمة بنت عبدالعزيز حجازي  اإلعجاز النفس ي في القرآن الكريم  292
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
291  

 الرفاعينهلة محمود  جرح األقارب وأثره على الرواية  293
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
292  
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294  

Optimization of factors affecting 

esterification of mixed oil with high 

percentage of free fatty acid 

 نهله احمد طه

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
293  

295  

بعض التجارب العاملية الرائدة حول 

استخدام الحياة الثانية في التعليم الجامعي 

 3تطبيقات الويب  كأحد

  294 كلية التربية نهير طه حسن

296  
مظاهر امللك والقدرة في ضوء سورة امللك 

 وآثارها اإليمانية
 نواف بن معيض الحارثي

كلية الدعوة وأصول 

 الدين
295  

297  

Effect of transformational leadership 

and organizational culture on 

managerial effectiveness in saudi 

arabia 

  296 كلية إدارة األعمال نورا زوا بنتي مات صالح

298  

تعديل  فيفاعلية برنامج إرشادى تدريبى 

مرحلة  فيإتجاهات التالميذ األسوياء 

الطفولة املتأخرة  نحو أقرانهم من ذوى 

 مدارس الدمج . فياإلحتياجات الخاصة 

  297 كلية التربية العال أبونوال أحمد البدوى 

 نوال بنت سعيد بن عمر بادغيش وتكنولوجيا املعلومات الجرائم األخالقية  299

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

298  

 نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار رعاية اليتيم ومظاهرها في القرآن الكريم  300
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
299  

301  

Influence of Immunology Knowledge 

on Healthcare 

and Healthy Lifestyle 

  300 كلية التمريض نورليدا أبو القاسم

302  

Zinc Content in Cord Blood Is 

Associated 

with Maternal Age and Parity 

  301 كلية التمريض نورليدا أبو القاسم

303  

التداوي بالحجامة وأثرها على العبادة 

ومقدماتها في ضوء كلية الشريعة والدراسات 

 االسالمية اإلسالمية

 املحمادينوره بنت مسلم 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

302  

304  
Assessing the lifestyle among obese 

adolescent females 
  303 كلية التمريض نوره جارهللا الخالدي

305  
ابتكار تصميمات ألزياء النساء مستوحاة من 

 الطبيعة البحرية باململكة العربية السعودية
  304 كلية التصاميم نوره صديق ابراهيم مكرش

306  

Atmospheric Concentrations of 

Selected Insecticides and Current Use 

Herbicides in Saskatchewan 

 نوف عيدان سعيد الزهراني
الكلية الجامعية 

 بأضم
305  

307  

Perspective on Changes in 

Atmospheric Concentrations of 

Lindane and the Per-Emergent 

Herbicides (Trifluralin, Ethalfluralin, 

Triallate) in the Canadian Prairies 

 نوف عيدان سعيد الزهراني

 

الكلية الجامعية 

 بأضم
306  



261 
 

308  
مقياس تقدير اضطراب طيف التوحد خالل 

 املراحل العمرية
  307 كلية التربية نيرمين عبدالرحمن قطب

309  

Content of antinutritional factors and 

HCI-extractability of minerals from 

white bean(Phaseolus 

Dulgaris)cultivars Influence of soaking 

and  or cooking. 

 هاجر برعي املكي

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
308  

 هالة محمد جستنية الخطأ الطبي في امليزان  310

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

309  

311  

Nurse's Psychological Empowerment 

and Perceived Autonomy in Selected 

Hospitals at Menofia Governorate 

Egypt 

 هالة يحي سيد علي

 منال حسن ابو املجد
  310 كلية التمريض

312  

Relationship between Nurse Unit 

Managers' Motivation and Their 

Performance Management in Selected 

Hospital at Makkah Al 

Moukarramah, KSA 

  311 كلية التمريض هالة يحيى سيد علي

313  

Students' perceptions of the 

educational environment of the 

nursing program in Faculty of Applied 

Medical Sciences at Umm Al Qura 

University, KSA. 

  312 كلية التمريض هالة يحيى سيد علي

314  
 املتغيرات الجمالية لطرق تناول الخامات

 الجاهزة في فن التصوير الحديث واملعاصر
  313 كلية التربية هاني محمد علي رزق

315   
ً
 وعامليا

ً
 رعاية االيتام محليا

 هدى محمد صالح كيره

 

الكلية الجامعية 

 بالليث
314  

316  

Oxidised low density lipoprotein 

causes human macrophage cell death 

through oxidant generation and 

inhibition of key catabolic enzymes 

 

 هنادي كتوعة

كلية العلوم 

 التطبيقية
315  

317  
دور األسرة في تعزيز قيم املواطنة لدى 

 الشباب
  316 كلية التصاميم هديل محمد بن عمران

318  
تأثير مكمالت الزينة على جماليات تصميم 

 وتأثيث املسكن
  317 كلية التصاميم هناء عدنان محمد وزان

319  

أهداف االرشاد األكاديمي  معوقات تحقيق

ودور الخدمة االجتماعية في مواجهتها )دراسة 

جامعة  -مطبقة على كلية العلوم االجتماعية 

 أم القرى(

  318 العلوم االجتماعية هناء محمد أحمد غز

320  

e-Learning Readiness among Academic 

Staff and Students at Umm AlQura 

University 

 هناء يماني

 زينيرانية 

 محمد اللهيبي

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

319  
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321  e-Learning in Saudi Arabia هناء يماني 

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

320  

 هند محمد سردار منهج الراغب االصفهاني في التفسير  322
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
321  

323  

Health care workers’ knowledge and 

practices regarding the prevention of 

central venous catheter-related 

infection. 

  322 كلية التمريض هيام إبراهيم عصفور 

 هيلة بنت سعد بن محمد السليمي يهود الدونمة  324

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

323  

325  
الحوار كوسيلة ملواجهة األفكار املتطرفة 

 اإلسالمي املقارن دراسة  في الفقة 
 وائل محمد رزق موس ى

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

324  

326  
Selection of e-learning Web service 

based on QoS and user profile. 

 

 وداد قزقز

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

325  

327  

A multi criteria decision making model 

for software selection to build e-

portfolio. 

 وداد قزقز

 رانية زيني

 ابتهال قوقندي

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

326  

328  
الطاقة االبداعية لنظرية االحتماالت في 

 تصميم األزياء
  327 كلية التصاميم وسام ياسين عبد الرحمن صباغ

329  
استخدام جماليات الخط الكوفي اثراء 

 النسائيةتصميمات مبتكرة لالزياء 
  328 كلية التصاميم والء سمير عثمان بنجر

330  

Photonic band gap characteristics of 

one-dimensional graphene-dielectric 

periodic structures 

 بلقاسم بلحاجوليد 

 

كلية العلوم 

 التطبيقية
329  

 وليد بن هليل املطيري  املغازي والسرايا النبوية إلى نجد  331

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

330  

332  

تطبيقات على اإليماء والتنبية للعلة بذكر 

الحكم عقيب وصف  بالفاء من كتاب 

 الطهارة من كتاب بلوغ املرام

 ياسر بن محمد بن صالح هوساوي 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

331  

333  

القيم التشكيلية للصورة الرقمية كعنصر 

لإلعالن إبداعي في التصميم الجرافيكي 

 املطبوع

  332 كلية التصاميم ياسر محمد سعيد محمود

334  

 

التعليم الديني الخالق القران واثرة في احترام 

 حقوق االنسان

 يحيى زمزمي
كلية الدعوة وأصول 

 الدين
333  



263 
 

335  

Students' Opinions about Nursing 

Education and its Relation to Their 

Academic Motivation 

 إبراهيميسرية محمد 

 سحر محمود الخضر
  334 كلية التمريض

336  

Assessment of Knowledge, Attitude, 

and Behavior of Hand Hygiene among 

Nurses in Emergency Department at 

King Abdul-Aziz Hospital in Makkah 

Al-Mukaramah. 

 يسرية محمد إبراهيم

 حنان سيد علي

 إسراء عصام الدين محمد

  335 التمريضكلية 

337  

A Novel Information Security Scheme 

for E-Learning Infrastructure Success 

Based on TRI Model 

 يسين الخليفي

 عادل بالصادق

عمادة التعلم 

اإللكتروني والتعليم 

 عن ُبعد

336  

338  
Quality of life and self esteem of 

Egyptian chilen with type I Diabetes. 

 يمنى صبري 

 أشرف شرقاوي 

 شويكار شحاته فراج

 هالة البرعي

  337 كلية التمريض

339  
عالقة مقاصد كلية الشريعة والدراسات 
االسالمية بالقرآن الكريم و أهميتها في 

 تدبرة

 يوسف احمد محمد البدوي 

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

338  

 يوسف بن علي بن رابع الثقفي موقف أوربا من الدولة العثمانية  340

كلية الشريعة 

والدراسات 

 االسالمية

339  

341  

Modification of the Microbiom 

Constitution in the Gut using Chicken 

IgY Antibodies resulted in a reduction 

of acute Graft-versus-Host Disease 

after experimental Bone Marrow 

Transplantation. 

Abdellatif Bouazzaoui., F. A.Allaf. E. 

Huber, A. Dan , J. P.firstinger, G. 

Sprotte. J. Kostler. A. Hiergeist, A. 

Gessner, R.Aneesen. W.Herr, E. Holler 

  340 كلية  الطب

342  

Surface and catalytic properties of 

triflic acid supported zirconia: Effect of 

zirconia tetragonal phase 

Abd El Rahman S. Khder 
كلية العلوم 

 التطبيقية
341  

343  

The clinical impact of orthotic 

correction of lower limb rotational 

deformities in chilen with cerebral 

palsy: a randomized controlled trial 

Abd El-Kafy EM 
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
342  

344  

Effect of postural balance training on 

gait parameters in chilen with cerebral 

palsy 

Abd El-Kafy EM 
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
343  

345  

Risks of a fructose rich soft ink 

consumption on some biochemical 

parameters in Balbc mice 

Abd Elmonem .H.A. and Enaam Ali, 344 كلية الطب  

346  

 

Bacterial Whole Genome Sequencing 

as Powerful Tool for Hospital 

Abdalla Ahmed, Bashir Sirag, Fahad 

Raees, El-Shiekh Kidir, Tayseer Ali, 

Mohammad Atiqur Rahman, Sami 

  345 كلية الطب
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Molecular Epidemiology:  

Acinetobacter baumannii as a model 

 

 

Ashgar, Abeer Barhameen, 

Abdelrahman Elsawy, Asmaa Mostafa 

and Sheerin Shalam 

347  

Solution of stochastic generalized 

shallow water wave equation using 

RVT technique 

Abdallah Hussein 346 كلية املجتمع  

348  

Effect of Pulsed High Intensity Laser in 

treatment of Diabetic Foot Ulcer: A 

Randomized Controlled Study 

Abdelgayed AE, Thabet AA, Abdel-

Kafy 

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
347  

349  

The fibrolytic potentials of vitamin D 

and thymoquinone remedial therapies: 

Insights from liver fibrosis established 

by CCl4 in rats 

Abdelghany AH, Iis S Ahmad J and 

Refaat B 

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
348  

350  

Effect of constraint-induced therapy on 

upper limb functions: A randomized 

control trial 

Abdel-Kafy EM, Elshemy SA 
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
349  

351  

Aspergillus terreus Meningitis in 

Immunocompetent Patient: A Case 

Report 

Abdelrahman Elsawy, Hani Faidah, 

Abdalla Ahmed, Asmaa Mostafa  and 

Farah Mohamed 

  350 كلية الطب

352  

First Record of Indigenous Furuncular 

Myiasis Due to Cordylobia 

anthropophaga in Unusual Ecologic 

Niche, Makkah, Saudi Arabia. 

Abdo Almatary AM, Hassanein RY, 

Makhlof RT, Bakir HY Mohamed AM 

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
351  

353  
Pilgrims attitudes and believes towards 

medications use during Hajj season. 
Abdul Haseeb 352 كلية كلية الصيدلة  

354  

Effectiveness of a pharmacist-led 

educational intervention to reduce the 

use of high-risk abbreviations in an 

acute care setting in Saudi Arabia: a 

quasi-experimental study 

Abdul Haseeb 353 كلية كلية الصيدلة  

355  

Knowledge, Attitude, and Perception of 

Parents Towards Antibiotics Use for 

Upper Respiratory Tract Infections in 

Chilen in Holy Makkah, Kingdom of 

Saudi Arabia 

Abdul Haseeb 354 كلية كلية الصيدلة  

356  

Study investigating pharmacy students’ 

inter-professional perceptions toward 

the pharmacy profession in Saudi 

Arabia 

Abdul Haseeb 355 كلية كلية الصيدلة  

357  

Antimicrobial resistance among 

pilgrims: a retrospective study from 

two hospitals in Makkah, Saudi Arabia; 

Abdul Haseeb, Hani Saleh Faidah, 

Abdul Rahman Bakhsh, Waleed 

Hassan Al Malki, Mahmoud E. Elrggal, 

  356 كلية الطب
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International Journal of Infectious 

Diseases; 2.229 impact factor 

Fahad Saleem, Shafiq ur Rahman, 

Tahir Mehmood Khan and  

Mohamed Azmi Hassali; 

358  
Evaluation of neonatal jaundice in 

the Makkah region 

Abdulaziz Alkhotani, Essam Eldin 

Mohamed Nour Eldin, Amal 

Zaghloul & Shakil Mujahid 

 

  357 كلية الطب

359  

Association of blood pressure, BMI and 

plasma leptin levels in young normal 

weight male university students 

Abdulhalim S. Serafi, Zahir Hussain, 

Gamal G. Osman, Mohammed A. 

Bafail, Sumera Sohail, Aisha Javaid 

  358 كلية الطب

360  
Quercetin attenuates, indomethacin-

induced acute gastric ulcer in rats 

Abdullah G Alkushi, Naser Ahmed 

Mahmoud Elsawy 
  359 كلية الطب

361  

Maternal Anthropometric Study of Low  

Birth Weight Newborns in Saudi 

Arabia:  A Hospital-Based Case-Control 

Study 

Abdullah G. Alkushi 360 كلية الطب  

362  

Therapeutic Effect of Vitamin E on 

Testicular Tissue Damage Caused by 

Obesity 

Abdullah G. Alkushi 361 كلية الطب  

363  

Low Dose Irbesartan Has a 

Renoprotective Effect as High Dose 

Ramipril in Diabetic Rats Treated with 

Insulin 

Abdulmonim A. Alqasim, Sami H. 

Hammadi, Ghazi A. Bamagous, Essam 

Eldin M. Noureldin, Hussam H. Madi 

  362 كلية الطب

364  

Association of Adipocytokines: Resistin 

and Retinol Binding Protein-4 with 

Severity of Preeclampsia and Insulin 

Resistance 

Abeer A. EL-Refai, Sameer H. Fatani, 

KamelHala F. M.  
  363 كلية الطب

365  

Imported malaria to Makkah district, 

Saudi Arabia: is there any risk of local 

transmission? 

Abeer Abd El-Rehim El-

Henawy · Ahmed Abdel-

Razik · Sahar Zakaria. 

Dina El hammady ·  Niveen Saudy 

· Manar Sobh Azab 

  364 كلية الطب

366  

The Effect of Some 

Immunomodulatory and Anti-

Inflammatory ugs on Li-Pilocarpine-

Induced Epileptic Disorders in Wistar 

Rats  

Abeer Al-refai 365 كلية الطب  

367  
An interesting misdiagnosed case of 

Crhon’s disease: case report 

Abeer S. Ali1, Sana’a R. Kelantan, 

Balqees A.Albarakati, Emtenan 

Kh.Alsahafi, Ghaidaa B.Alahmadi and 

Shahad M. Aldor 

  366 كلية الطب

https://www.researchgate.net/researcher/2083898673_Abeer_Abd_El-Rehim_El-Henawy
https://www.researchgate.net/researcher/2083898673_Abeer_Abd_El-Rehim_El-Henawy
https://www.researchgate.net/researcher/2054105995_Ahmed_Abdel-Razik
https://www.researchgate.net/researcher/2054105995_Ahmed_Abdel-Razik
https://www.researchgate.net/researcher/2075414397_Sahar_Zakaria
https://www.researchgate.net/researcher/2059061484_Dina_Elhammady
https://www.researchgate.net/researcher/2083894733_Manar_Sobh_Azab
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
https://www.researchgate.net/publication/305888485_The_Effect_of_Some_Immunomodulatory_and_Anti-Inflammatory_Drugs_on_Li-Pilocarpine-Induced_Epileptic_Disorders_in_Wistar_Rats?ev=prf_pub
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368  

Novel illudalane sesquiterpenes 

fromEncephalartos villosus Lehm. 

antimicrobial activity 

Abeer Samir Mohamed 367 كلية كلية الصيدلة  

369  
Quality Assurance at work practice 

system using Brahms Model 
Abid Ghaffar 

 السنة عمادة

 التحضيرية
368  

370  

Genetic and histopathological 

alterations induced by cypermethrin in 

rat kidney and liver: Protection by 

sesame oil 

Abou El-Ella GA 
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
369  

371  

Evaluation of ELISA test  as a rapid 

Screening tool for detection of Johne’s 

Disease among suspected Small 

Ruminants in Makkah, KSA 

Abou El-Ella GA, Abd El-Rahim HA, 

Ahmed OB 

كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
370  

372  

Evaluation of diagnostic and predictive 

value of serum adipokines: Leptin, 

resistin and visfatin in postmenopausal 

breast cancer, Obesity Research and 

Clinical Practice, 2016. 10(4): p. 442-

53 

*, Hala F.M. KamelAdel M. A. Assiri  371 كلية الطب  

373  

Resistin, Visfatin, Adiponectin and 

Leptin: Risk of breast cancer in pre- and 

post-menopausal Saudi females and 

their possible diagnostic and predictive 

implications as novel biomarkers, Dis 

Markers, 2015 :253519 

*, Hala F.M. KamelAdel M. A. Assiri, 

Fawzy M.Ramadan 
  372 كلية الطب

374  

Characterisation of the proteins 

induced by DMXAA treatment in LS1 

74T xenograft tumours using MALDI-

MSI 

Afnan Sale h Batubara 373 كلية كلية الصيدلة  

375  

Tabu Memory Based Approach to 

Balance Genetic Search and local in 

Multiobjective memetic algorithms 

Ahmad Hasan Alhindi 

 

كلية كلية الحاسب 

اآللي ونظم 
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 جائزة أم القرى التقديرية للكليات المبادرة في النشر العلمي

 (عضوة لجنة إعداد الجائزة)إعداد: د. تهاني محمد السبيت
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 عن الجائزة

العاملية التي يتم االعتماد عليها عند تقييم  تتسابق املؤسسات األكاديمية في نشر إنتاجها العلمي في محركات البحث

النشاط البحثي للجامعات في نظم التصنيف الدولية؛ فتبذل املؤسسات األكاديمية الكثير من الجهود وتخصص 

امليزانيات الضخمة للتأكد من تسجيل اإلنتاج العلمي لكافة منسوبي املؤسسة كخطوة ال غنى عنها تتوج عملية النشر 

 وعية املعلومات السيما املرموقة منها.العلمي في أ

انطلقت مبادرة حث األعضاء وطالب الدراسات العليا على تسجيل إنتاجهم  –جامعتها –أم القرى النابض -من قلب 

العلمي في املحركات البحثية بمباركة القائد معالي مدير الجامعة د. بكري بن معتوق عساس ودعم عمادة البحث العلمي 

  جائزة أم القرى التقديرية للكليات املبادرة في النشر العلمي" لتتوج جهود الكليات في هذا املجال.فجاءت فكرة" 

 

 الجائزة مراحل

  



301 
 

 

 
ً
 الجائزة إعداد لجنة تشكيل: أول

 

 اللجنة:  أعضاء
 

 عالف فيصل. د -

 بحيري  هنادي. د -

 باز هللا عبد. د -

 حماد ديانا. د -

 السبيت تهاني. د -

 . عبد الرحمن األهدل د -

 باجمال سهيل. د -

 كتوعة هنادي. د -

 الصاعدي أميرة. د -

 جستنية رائد. د -
 

 :الجائزة ضوابط
 

ويشترط على الكليات العلمية  google scholarو Researchgateمحركات بحثية على األقل اثنان منها هي  3التسجيل في  يشترط -

 كمحرك ثالث. Scopusالتسجيل في 

 .الثالثة البحثية املحركات في الكلية أعضاء من %70 تسجيل هو األدنى الحد -

 ".Umm Al-Qura Universityكتابة اسم الجامعة بالشكل الصحيح "  يشترط -
 

 

  
ً
 الجائزة تدشين: ثانيا

 

هـ، بحضور وكيل الجامعة  26/12/1437الجائزة معالي مدير جامعة أم القرى د. بكري بن معتوق عساس في مكتبه يوم الثالثاء املوافق  ندش

للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي، وعميد البحث العلمي السابق د. فيصل عالف وتم تعميم إعالن الجائزة على جميع 

 لتدريس.أعضاء هيئة ا
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ً
 والتشجيع الدعم تقديم: ثالثا

 

 

 : منها ونذكر والتشجيعتنوعت صور الدعم 

 تهاني. د إعداد من)والدليل  بحثية محركات 6 في التدريس هيئة ألعضاء الذاتي التسجيل لتسهيل مصور  إرشادي دليل إعداد -

 (.السعودية الجامعات جميع على تعميمه تم وقد السبيت

 كليات من العديد في مستفيد 250 من وأكثر تدريبية ساعة 50 عن يزيد بما التوعوية واملحاضرات العمل ورش من العديد عقد -

 .العلمي البحث عمادة مظلة تحت القرى  م جامعة لباحثي اإللكترونية الهوية بناء ملبادرة التطوعي الفريق من بدعم الجامعة وفروع

 .الكليات بين التنافس روح إلذكاء كلية كل من املسجلين أعداد عن أولية إلحصائيات الدوري النشر -

 .االقتراحات وتقديم االستفسارات على اإلجابة خالل من ملنسوبيهم الدعم لتقديم الكليات مساندة -

  الدعم ومازال -
ً
 ...مستمرا

 

 

 
ً
 النتائج وحساب البيانات سحب: رابعا

 

  مقرر  كان عما فقط أسبوع ملدة البيانات سحب تأخير تم -
ً
 في فنية مشاكل واجهت التي الكليات من عديدة مطالبات بعد مسبقا

 إعداده تم نموذج في التسجيل في فنية مشاكل واجهوا الذين األعضاء أسماء لتسجيل األسبوع هذا استغالل يتم أن على التسجيل

 .العلمي البحث عمادة قبل من

 .هـ 1438 صفر 21 بتاريخ البيانات سحب تم -

مسجل في قواعد بيانات شؤون أعضاء  هو ما حسب الجامعة في التدريس هيئة أعضاء بيانات مع املسحوبة البيانات مطابقة تمت -

 هيئة التدريس.

  البيانات تحليل تم -
ً
 .النتائج على للوقوف إحصائيا

 

 
ً
 النتائج: خامسا

 

 (:Scopus) محرك في تسجيل نسبة.أعلى أ 

 

 %: 70من  أكثرالتي حققت  الكليات

 

 التطبيقية الطبية العلوم كلية .1

 الطب كلية .2

 بالليث الهندسة كلية .3

 بالقنفذة الطب كلية .4

 اإلسالمية والعمارة الهندسة كلية .5
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 بالقنفذة الطب كلية .6

 التطبيقية العلوم كلية .7

 الصيدلة كلية .8

 %: 70من  أقلالكليات التي حققت 

 كلية العلوم الصحية بالقنفذة .1

 كلية الحاسب اآللي بالقنفذة .2

 اآللي بالليث كلية الحاسب .3

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات .4
 

 

 (Google Scholar) محرك في تسجيل نسبة.أعلى ب
 

 %:  70من  أكثرالتي حققت  الكليات

 

 

 الصيدلة كلية .1
 

 %:  70من  أقلالتي حققت  الكليات

 

 

 

 العلوم الطبية التطبيقية  كلية .1

 بالجموم الجامعية الكلية .2

 وآدابها العربية اللغة كلية .3

 الصحية واملعلوماتية العامة الصحة كلية .4

 املنكر عن والنهي باملعروف لألمر العالي املعهد .5

 بالليث الصحية العلوم كلية .6

 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية .7

 املعلومات ونظم اآللي الحاسب كلية .8

 الطب  كلية .9

 التمريض كلية .10
 

 (:Research gate) محرك في تسجيل نسبة أعلى. ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %:  70من  أعلىالكليات التي حققت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األعمال إدارة كلية .1

 األسنان طب كلية .2

 التطبيقية الطبية العلوم كلية .3

 الصحة العامة واملعلوماتية الصحية  كلية .4

 بالجموم الجامعية الكيلة .5

 الصيدلة كلية .6

 بالليث الصحية العلوم كلية .7

 التمريض كلية .8
 

 %: 70من  أقلالتي حققت  الكليات
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 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية .1

 الطب كلية .2

 املعلومات ونظم الحاسب كلية .3

 التطبيقية العلوم كلية .4
 

 

 % في محركين على األقل:  50. الكليات التي حققت أكثر من د

 

 

 

 

 

 

 النهائية النتيجة 

 

 % في الثالث محركات املطلوبة:  70. الكليات التي حققت أكثر من هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 معايير بكافة االلتزام مع البحثية املحركات في التسجيل على التدريس هيئة أعضاء لحث املبذولة الجهود في تميزها الصيدلة لكلية نبارك

 .الجائزة

  

 كلية الطب كلية العلوم الطبية التطبيقية كلية الصيدلة

 كلية التمريض كلية إدارة األعمال  كلية العلوم التطبيقية

 كلية الصحة العامة واملعلوماتية الصحية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات

 الكلية الجامعية بالجموم كلية العلوم الصحية بالقنفذة كلية الطب بالقنفذة

 كلية طب األسنان اإلسالميةكلية الهندسة والعمارة  كلية الهندسة بالقنفذة

 كلية العلوم االجتماعية كلية اللغة العربية وآدابها كلية الهندسة بالليث
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 التوصيات  
 

 

 اإلنتاج تجيير تضمن التي البحثية املحركات في التسجيل بضوابط األعضاء التزام من للتأكد الجهود من ملزيد الكليات بذل ضرورة -

 (.للجامعة الرسمي البريد واستخدام عليه املتفق الجامعة باسم بالتسجيل)كااللتزام  البحثي القرى  أم جامعة لرصيد العلمي

 .مباشرة الجامعة مدير ملعالي بذلك الدوري والرفع البحثية املحركات في األعضاء تسجيل متابعة استمرار ضرورة -

 .العلمية الترقية على للحصول  البحثية املحركات في األعضاء تسجيل تضمن العلمي املجلس مظلة تحت آليات سن ضرورة -

 .الكليات كافة على وتعميمه البحثية املحركات في للتسجيل اإلرشادي الدليل بطباعة التوصية -

 .البحثية املحركات في التسجيل لتسهيل التدريبية البرامج استمرار لضمان ميزانيات تخصيص ضرورة -
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تمويلها لبرامج  مشاريع المنح الداخلية التي تمالباحثين في  أسماء

المنح الفردية )رائد، باحث، واعدة( بعمادة البحث العلمي في دورة 

 م 2017عام 
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 البرنامج املوضوع
كود 

 البحث

مدة 

 التنفيذ

الباحث 

 الرئيس
 املجال العام الكلية

التخصص 

 العام

التخص

ص 

 الدقيق

امليزانية 

 املعتمدة 
 العنوان

 باحث 1

17-

ADM-

1-01-

0004 

12 

املولدي 

عمار 

حسين 

الجال

 ص ي

كلية 

العلوم 

االقتصاد

ية واملالية 

 االسالمية 

التخصص

 ات اإلدارية

األعمال 

 املصرفية

إدارة 

 املخاطر

               

119,400.

00  

ادارة 

مخاطر 

السيولة 

في 

املصارف 

 اإلسالمية

 باحث 2

17-

COM-

1-01-

0007 

18 

محمد 

خضر 

محمد 

 نور 

كلية 

الحاسب 

اآللي ونظم 

 املعلومات 

تخصصات 

علوم 

 الحاسب

INFORMA

TION 

SYSTEMS 

قاعدة 

البيانات 

وتعدين 

 البيانات

               

212,900.

00  

نظام 

لتحليل 

بيانات 

حوادث 

 السيارات

 باحث 3

17-

COM-

1-01-

0009 

24 

عبدهللا 

عمر 

محمد 

 باز

كلية 

الحاسب 

اآللي ونظم 

 املعلومات 

تخصصات 

علوم 

 الحاسب

INFORMA

TION 

SYSTEMS 

قاعدة 

البيانات 

وتعدين 

 البيانات

               

313,040.

00  

توظيف 

تقنيات 

تحليل 

البيانات 

والتنقيب 

عن 

البيانات 

ملراقبة 

جودة 

اإلجراءات 

 والقرارات

 رائد 4

17-

COM-

1-02-

0001 

18 

محمد 

موس ى 

حسن 

ال 

 مجامد

كلية 

الحاسب 

اآللي 

 بالقنفذة 

تخصصات 

علوم 

 الحاسب

COMPUTE

R SCIENCE 

شبكات 

 الحاسب

                 

98,400.0

0  

تطوير 

بروتوكول 

إلدارة 

التنقل 

على 

املستوى 

األدنى 

لشبكات 

اآلدهوك 

النقالة 

املدمجة 

مع 

 اإلنترنت

 

 مشاريع املنح الداخلية التي تم تمويلها لبرامج املنح الفردية الباحثين في  أسماء) 

 م 2017واعدة( بعمادة البحث العلمي في دورة عام  باحث، رائد،)
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 رائد 5

17-

COM-

1-02-

0002 

24 

وليد 

سعيد 

محمد 

االسمر

 ي

كلية 

الحاسب 

اآللي ونظم 

 املعلومات 

تخصصات 

علوم 

 الحاسب

COMPUTE

R SCIENCE 

الحوسبة 

 املتحركة

                 

98,100.0

0  

فهم 

السلوك 

الحركي 

من خالل 

معلومات 

املواقع في 

املباني 

وخارجها 

من خالل 

الشبكات 

الذكية 

 ةواملتشعب

 باحث 6

17-

CRW-

1-01-

0003 

18 

عالء 

الدين 

عبدالح

كيم 

محمد 

 علي

الكلية 

الجامعية 

 بالجموم 

تخصصات 

ادارة 

 الحشود

Crowd 

Managem

ent 

تطبيق 

تحليالت 

الصور في 

إدارة 

 الحشود

               

234,000.

00  

التنقيب 

البصري 

في 

الحشود: 

تفسير 

مشاهد 

الحشود 

الصعبة 

في 

التجمعا

 ت الكبيرة

 باحث 7

17-

EDU-

1-01-

0003 

24 

محمد 

سالمة 

يونس 

سيد 

 احمد

كلية 

 التربية 

التخصص

 ات التربوية

التربية 

 البدنية

مستويات 

النشاط 

 البدني

               

300,800.

00  

دراسة 

تقييمية 

ملستوي 

بعض 

القدرات 

البدنية 

والجسمي

ة و 

الفسيولو

جية و 

عالقتها 

ببعض 

املتغيرات 

لصغار 

الكرة 

 الطائرة

باململكة 

العربية 

 السعودية

 باحث 8

17-

ENG-

1-01-

0001 

18 

وائل 

عبدالر

حمن 

عبدالر

الكلية 

الجامعية 

 بالجموم 

التخصص

ات 

 الهندسية

ELECTRICA

L 

ENGINEER

ING 

معالجة 

اإلشارات 

والصور 

الرقمية 

 وتطبيقها

               

212,800.

00  

بناء 

خوارزميه 

ديناميكية 

معتمده 

على 
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حمن 

 دعبس

مرشح 

كاملان 

املوسع 

لبناء 

الصور 

املقطعية 

ملراقبه 

التدفق 

متعدد 

 املراح

 باحث 9

17-

ENG-

1-01-

0002 

12 

طالل 

صالح 

زبير 

 مندورة

كلية 

الهندسة 

والعمارة 

 االسالمية 

التخصص

ات 

 الهندسية

MECHANI

CAL 

ENGINEER

ING 

تقنية 

 النانو

               

262,600.

00  

زيادة 

مقاومة 

كسوة 

الكعبة 

ة املشرف

للحرق 

واالشتعا

ل والقطع 

باستخدا

م تقنية 

 النانو

 باحث 10

17-

ENG-

1-01-

0007 

24 

عبدالر

حمن 

غالب 

ابراهيم 

 االهدل

كلية 

الهندسة 

والعمارة 

 االسالمية 

التخصص

ات 

 الهندسية

ELECTRICA

L 

ENGINEER

ING 

معالجة 

اإلشارات 

والصور 

الرقمية 

 وتطبيقها

               

320,800.

00  

متابعة 

العالمات 

الحيوية 

لألطفال 

الخدج 

عن بعد 

بإستخدا

 م الصور 

 باحث 11

17-

MED-

1-01-

0002 

24 

حسان 

فؤاد 

حسن 

 حويت

كلية 

 الطب 

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

أمراض 

 السرطان

               

262,388.

00  

أمكانية 

التحقق 

من 

إستخدام 

الصبغات 

املناعية 

الهستوكي

ميائية 

لتحديد 

أهداف 

عالجية فى 

أورام 

السرطان 

الرخوى 

العضلى و 

السرطان 

الرخوى 

العظمى و 
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السرطان 

الرخوى 

إيونجز: 

دالله 

اكلينيكية 

باثولوجيه 

 وتكهنية

 باحث 12

17-

MED-

1-01-

0003 

18 

محمد 

احمد 

محمد 

 الثبيتي

كلية 

 الطب 

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

مرض 

 -السكري 

مضاعف

اته، 

أسبابه 

وطرق 

 عالجه

               

248,295.

50  

دراسة 

دور أنزيم 

بروتونز 

تايروزين 

كاينيز في 

عمل 

اإلنسولين 

ومرض 

السكري 

النوع 

 الثاني

 باحث 13

17-

MED-

1-01-

0004 

12 

طارق 

عبدهللا 

أحمد 

 ظفر

كلية 

املجتمع 

بمكة 

 املكرمة 

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

األمراض 

 املزمنة

               

244,000.

00  

الصالحية 

التشخي

صية 

للدالالت 

الحيوية 

الجديدة 

و 

التغيرات 

املرضية 

النسيجية 

في مرض ي 

ألتهاب 

القولون 

مرض 

ألتهاب 

األمعاء 

 املزمن

 باحث 14

17-

MED-

1-01-

0024 

18 

محمد 

زكريا 

حامد 

 داود

كلية 

 الصيدلة 

التخصص

 ات الطبية

PHARMAC

Y 

RESEARCH 

عقاقير 

لعالج 

 السرطان

               

227,500.

00  

دراسة 

مقارنة 

النواع 

مختلفة 

من 

الجزيئات 

الدهنية 

املتناهية 

الصغر في 

عالج 

 السرطان
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 باحث 15

17-

MED-

1-01-

0062 

24 

مازن 

محمد

سعيد 

عبدالع

زيز 

 غيث

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

األمراض 

 املزمنة

               

304,800.

00  

القيمة 

السريرية 

لفيتامين  

D3  ضد

سمية 

الحديد 

مع أو 

بدون 

الفشل 

الكلوي 

 املزمن

 باحث 16

17-

MED-

1-01-

0066 

24 

محمد 

اطهر 

محمد 

 بيدار

وحدة  

العلوم 

 والتقنية

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

األمراض 

 الوراثية

               

300,780.

00  

انتشار 

طفرة 

العامل 

الخامس 

اليدن في 

املنطقة 

الغربية 

من 

اململكة 

العربية 

السعودية

: تطوير 

لطريقه 

التسلسل 

للجيل 

املقبل من 

على 

طريقة 

التشخي

ص 

الجزيئي 

ملرض ي 

القابليه 

للتخثر 

 املورث

 باحث 17

17-

MED-

1-01-

0068 

24 

باسم 

عمرو 

احمد 

 رفعت

كلية 

العلوم 

الطبية 

 التطبيقية 

التخصص

 ات الطبية

MEDICAL 

SCIENCE 

RESEARCH 

أمراض 

 السرطان

               

286,520.

00  

استكشا

ف 

أهداف 

جديدة 

ذات 

فاعلية 

عالجية أو 

تشخيص ي

ة لسرطان 

القولون 

واملستقيم
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: دور 

األكتيفينا

ت 

وبوتيناتها 

 املرتبطة

 واعدة 18

17-

MED-

1-03-

0007 

24 

االء 

محمد 

علي 

سلطان 

القحطا

 ني

كلية 

 الصيدلة 

التخصص

 ات الطبية

PHARMAC

Y 

RESEARCH 

عقاقير 

لعالج 

 السرطان

               

262,200.

00  

تصميم 

وتشييد 

وتقييم 

الفاعلية 

ملشتقات 

جديدة 

-من أس

ميركابتو 

ترايزول 

بنزوثيازو 

ل 

كمضادا

ت 

محتملة 

للسرطان 

ومضادات 

 للجراثيم

 باحث 19

17-

SCI-1-

01-

0003 

18 

عوض 

عقيل 

شيبان 

الراشد

 ي

الكلية 

الجامعية 

 بالقنفذة 

التخصص

 ات الطبية

CHEMISTR

Y 

تقدير 

وفصل 

العناصر 

 امللوثة

               

186,900.

00  

جزيئات 

نانو 

سليكا 

ذات 

خواص 

مغناطيس

ية 

الستخال

ص 

العناصر 

الثقيلة 

ومركباتها 

العضوية 

 من املاء

 باحث 20

17-

SCI-1-

01-

0004 

24 

اسماعي

ل 

ابراهيم 

املحمد

ي 

 الثقفي

كلية 

العلوم 

 التطبيقية 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

CHEMISTR

Y 

تحضير 

مركبات 

 حفزية

               

226,800.

00  

تطبيقات 

عالجيه 

وحفز 

صناعى 

ملتراكبات 

ايون 

البالتين 

الثنائى 

النانومت

ريه 

الجديدة 
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من 

مشتقات 

ل الثيازو 

مع دراسة 

تفصيليه 

 لها

 باحث 21

17-

SCI-1-

01-

0014 

18 

محمد 

فوزي 

رمضان 

حساني

 ن

عمادة 

البحث 

 العلمي

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

BIOLOGY 

املنتجات 

الحيوية 

 والطبيعية

               

227,500.

00  

تقييم 

الدور 

الوقائى 

املتوقع 

لزيت 

اكليل 

الجبل 

)الروزمار

ى( ضد 

إعاقات 

النمو 

 ألجنة

ووالئد 

أمهات 

الفئران 

البيضاء 

املصابة 

بداء 

 السكري 

 باحث 22

17-

SCI-1-

01-

0015 

24 

فرج 

ابراهيم 

محمد 

 ابراهيم

الكلية 

الجامعية 

 بالقنفذة 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

BIOLOGY 

مقاومة 

اإلجهاد 

 الحيوي 

               

186,096.

00  

نهج 

فسيولوج

ية 

وكيموحي

وية 

وجزيئية 

متكاملة 

لفهم 

اليات 

مقاومة 

امللوحة فى 

نبات 

السويداء 

 السعودية

 باحث 23

17-

SCI-1-

01-

0016 

18 

محمد 

اسماعي

ل 

محمد 

 عواد

كلية 

العلوم 

 التطبيقية 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

CHEMISTR

Y 

الطرق 

 التحليلية

               

156,500.

00  

استخدام 

أقطاب 

معدلة 

بعناية 

بتركيبات 

نانوية 

للتعيين 

املتزامن 
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لحمض 

االسكور 

بيك و 

 الجلوكوز 

 باحث 24

17-

SCI-1-

01-

0023 

12 

علي 

حسن 

محمد 

 امين

عمادة 

البحث 

 العلمي

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

BIOLOGY 

املنتجات 

الحيوية 

 والطبيعية

               

185,900.

00  

دراسة 

التأثيرات 

املناعية 

لنبات 

البابايا 

كدواء 

محتمل 

للضغوط 

 الخارجية

 باحث 25

17-

SCI-1-

01-

0031 

24 

بسام 

حسين 

حسن 

 مشاط

معهد 

خادم 

الحرميين 

الشريفين 

البحاث 

الحج 

 والعمرة 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

BIOLOGY 

األمان 

الحيوي 

 وامليكروبي

               

348,800.

00  

 تطوير.

حساس 

بيولوجي 

الكتشاف 

بكتريا 

القولون 

في 

األطعمة و 

املياة 

بسرعة و 

بدقة 

 عالية

 واعدة 26

17-

SCI-1-

03-

0001 

24 

نشوه 

محمود 

املتولي 

 محمد

كلية 

العلوم 

 التطبيقية 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

CHEMISTR

Y 

تحضير 

مركبات 

 حفزية

               

173,400.

00  

دراسة 

تفصيليه 

ألصطناع 

متراكبات 

نانومتريه 

جديده 

أليون 

الفنادايل 

من 

مشتقات 

الترايازول 

واستخدا

مها 

كمحفزات 

فى انتاج 

مواد 

 اقتصادية

 واعدة 27

17-

SCI-1-

03-

0002 

18 

عفاف 

معوض 

عبداملج

 يد علي

كلية 

العلوم 

 التطبيقية 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

PHYSICS 
فيزياء 

 الضوء

               

196,400.

00  

تعيين 

الخصائ

ص 

الضوئية 

والتركيبية 
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لأللياف 

البوملرية  

الحيوية و 

مدي 

مقاومتها 

 للبكتريا

 واعدة 28

17-

SCI-1-

03-

0005 

24 

نوال 

عيس ى 

علي 

 الحازمي

الكلية 

الجامعية 

 بالقنفذة 

تخصصات 

العلوم 

 التطبيقية

BIOLOGY 

مقاومة 

اإلجهاد 

 الحيوي 

               

187,680.

00  

التعرف 

على 

النباتات 

امللحية 

والتجمعا

ت 

البكتيرية  

املصاحبة 

ودراسة  

التكيف 

الفسيولو

جي بها 

واالستفاد

ة 

االقتصاد

ية 

املستدامة 

منها في 

محافظة 

 القنفذة
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 مبادرة تطوير الموارد والقدرات البشرية في البحث العلمي
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 مبادرة تطوير املوارد والقدرات البشرية في البحث العلمي

 

 تعريف املبادرة
 

الرصين، مع انتقاء أوعية تتلخص املبادرة في تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي بما يساعد على زيادة االنتاج العلمي 

، مع حرص الجامعة على تسجيل أعضاء هيئة التدريس في محركات البحث Impact factor النشر املرموقة التي تضمن ارتفاع معامل التأثير

 .البحثياإللكترونية الشهيرة، والتي ترتكز عليها تصنيف الجامعات العاملية، تشمل املبادرة إطالق مشروع لبحوث التطوع والتطوع 

 
 

 أهدافها
 

 نشر ثقافة البحث العلمي لزيادة االنتاج العلمي الرصين -1

 التسجيل في محركات البحث االلكترونية لبناء الهوية البحثية الرقمية -2

 الرفع من كفاءة أبحاث التطوع -3

 استقطاب طالب الدراسات العليا للتطوع البحثي ورفع جودته -4

 انشاء قاعدة بيانات للباحثين -5
 

 عطاء )بحوث التطوع والتطوع البحثي(مبادرة 

 

 الرؤية
 

 في مجال التطوع بحلول 
ً
 بحثيا

ً
 2020أن تكون جامعة ام القرى مرجعا

 الرسالة
 

فل بين توفير البيئة البحثية املشجعة على التطوع البحثي وإنتاج البحوث الرصينة في مجال التطوع بما يزيد جودة اإلنتاج املعرفي ويعزز التكا

 والشراكات مع املجتمعالتخصصات 

  األهداف
 

 إنشاء قواعد بيانات -1

 تهيئة البيئة البحثية لبحوث التطوع -2

 استقطاب وتطوير القدرات البحثية -3

 تفعيل دور الشراكات املؤسسية -4

 إجراء البحوث في مجال التطوع -5

 تحقيق جودة بحوث التطوع -6
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 تفعيل دور عطاء في الشراكات الداخلية والخارجية
 

 االتفاقيات والشراكات الداخليةدور عطاء في 
 

 التطوع بحوث جودة وتحقيق تطوير -1

 التطوع لبحوث املالئمة البحثية البيئة تهيئة -2

 املعلومات قواعد بناء في املساعدة -3

 املتطوعين من البشرية الكوادر وتطوير تنمية -4

 الكلية بتخصص املرتبطة البحثية األولويات وضع في املساعدة -5

 البحثي التطوع ساعات وتوثيق احتساب -6

 التطوع وبحوث البحثي التطوع ثقافة نشر -7

 

 دور عطاء في االتفاقيات والشراكات الخارجية
 

 

 وضع األسس العلمية ألبحاث التطوع والتطوع البحثي للمؤسسة -1 -1

 البحثية األولويات تحديد في املساعدة -2

 املتخصصة البحثية االستشارات تقديم -3

 املؤسسة أهداف مع يتناسب بما البحثية الوحدة تطوير -4

 األهداف جودة تحقيق في املساعدة -5

 املتنوعة البحثية الخدمات تقديم -6

 توثيق واحتساب ساعات التطوع البحثي  -7

 
 

 الالئحة التنظيمية ملبادرة عطاء بحوث التطوع والتطوع البحثي 

 

 



319 
 

 النظام اللكتروني ملبادرة عطاء )بحوث التطوع والتطوع البحثي(

 النظام ملاذا الحاجة من 
 

 

 

 البحثي التطوع على املشجعة البحثية البيئة لخدمة التقنية توفير -1

 املجتمع مع الشراكات ويعزز  املعرفي اإلنتاج جودة يزيد بما التطوع مجال في الرصينة البحوث إدارة -2
 

 الهدف من النظام
 

 

 .البحثي والتطوع التطوع بحوث وإدارة لدعم الكترونية بوابة إنشاء -1

 إنشاء قواعد بيانات املتطوعين واحصائياتهم.  -2

 .الجامعة في التطوع ونشاطات بحوث بيانات قواعد إنشاء -3

 .واحتياجاتها التطوع ببحوث املهتمة للجهات بيانات قواعد إنشاء -4

 .التطوعية والشراكات والفعاليات األنشطة إدارة -5
 

 الفئة املستهدفة 

 

 والخارجية الداخلية الشراكات جهات - الطالب - التدريس هيئة أعضاء

 مستخدمي النظام 

 

 أعضاء هيئة التدريس –املتطوعين طالب  -اإلشرافية  اللجنة

 

نظام إدارة الدورات والبرامج التدريبية ضمن مبادرة تطوير املهارات والقدرات البشرية في البحث 

 العلمي 
 

 تعريف النظام
 

 التقديم إدارة من العليا الدراسات وطالب التدريس هيئة أعضاء من القرى  أم جامعة منسوبي تمكن إلكترونية منصة هو التدريب بوابة نظام

 العلمي البحث في البشرية والقدرات املهارات تطوير مبادرة ضمن املقامة التدريبية بالبرامج الخاصة الشهادات واستالم واملتابعة

 

 ملاذا الحاجة من النظام

 

 .والقبول  التسجيل عمليات إلدارة املستغرق  والوقت الجهد تقليل -1

  للحضور  الشهادات وإصدار للدورات التحضير عملية من التسريع -2
ً
 .الكترونيا

 .التدريبية والدورات البرامج عن إحصائية تقارير طباعة إمكانية -3
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 الهدف من النظام 
 

 والقدرات املهارات تطوير مبادرة ضمن مبادرة ضمن العلمي البحث عمادة من املقدمة التدريبية والدورات البرامج سير ومتابعة إدارة تتمة

 املهمة هذه إلتمام املبذول  والجهد الوقت من للتقليل العلمي البحث في البشرية

 الفئة املستهدفة 
 

 وطالب الدراسات العليا في جامعة أم القرى  –واملتدربين من أعضاء هيئة التدريس  املدربين

 مستخدمي النظام 
 

 متدربين  –مشرفين  – مدربين

 

 نتائج النظام 
 

 

 .الباركود تقنية باستخدام والتحضير الطلبات وقبول  التسجيل عملية تنظيم -1

 .للمتدربين التدريبية للحقيبة االلكتروني العرض إتاحة -2

 .املتدربين رضا مستوى  على االطالع من املدربين تمكين -3

 إتاحة الفرصة ملن يملك مهارات تدريبية ومعرفة من أعضاء هيئة التدريس للتسجيل وتقديم الدورات أو الحقائب التدريبية.  -4

 إتاحة استعراض سير عملية التسجيل للمتدربين.  -5

 .التدريبية والحقائب الدورات تقديم وطلبات التسجيل لطلبات والرفض القبول  عمليات إدارة إمكانية -6

 إمكانية استعراض االحصائيات الخاصة بالبرامج والدورات التدريبة واملدربين واملتدربين.  -7

 

 القرى  أم جامعة باحثي بيانات قاعدة نظام
 

 التعريف بالنظام 
 

 .البحثي وإنتاجهم البحثية واهتماماتهم األكاديمية ورتبهم الباحثين عن تفصيلية بيانات يتضمن معرفي الكتروني نظام

 

 ملاذا الحاجة إلى النظام
 

 .الوطنية الرؤى تحقيق في تساهم مسارات في البحثي الحراك ودفع الجامعة في البحثي النتاج جودة رفع -1

  تكون  أن شأنها من التي املعلومات من العلمي البحث عمادة احتياجات تلبية -2
ً
  مرشدا

ً
  شفافا

ً
  وحياديا

ً
 واتخاذ التخطيط عند وأمنيا

 .مستقبلية قرارات
 

 

 الهدف من النظام

 

 .تخصصاتهم اختالف على الجامعة منسوبي قبل من املنشورة األبحاث ألهم بحثي محرك توفير .1

 .علمية مؤشرات على بناءً  الواقع استقراء خالل من أولويات وتحديد واللوائح السياسات تطوير في تساهم معرفية قاعدة توفير .2

 .األخرى  البحثية باملؤسسات ومقارنته القرى  أم لجامعة البحثي النشاط تقويم في تساهم أدوات توفير -3
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 نتائج النظام 
 

 

 .املتاحة العمليات واستعراض للنظام الدخول  من النظام على واملشرف والزائر الباحث تمكين -1

 الخاصة البيانات وتعديل استعراض من النظام على واملشرف الباحث تمكين -2

 .عليها والتعديل البحثية اهتماماته إضافة من الباحث تمكين -3

 .والتعديل األبحاث بيانات إضافة من الباحث تمكين -4

 .فيها والبحث القاعدة بيانات استعراض من النظام من املستفيدين مقدرة -5

 .وغيره النشر وعاء أو البحث عنوان أو الباحث باسم كالبحث طرق  بعدة القاعدة في البحث تسهيل -6

 .للمستفيدين عرضها قبل املدخلة الباحثين بيانات اعتماد من املشرف مقدرة -7

 .للمستفيدين عرضها عدم بالتالي املدخلة الباحثين بيانات رفض املشرف مقدرة -8

 

 اإلحصائيات
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 هـ1439 /1438البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراس ي األول 

 

 

 هـ1439 /1438البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراس ي األول  احصائيات
 

  مستوى رضا املستفيدين من برنامج مستشار في البحث العلمي
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 دمستوى رضا املستفيدين من برنامج تهيئة الباحثين / الباحثات الجد

 

 

 

 في البحث العلمي )شطر الطالبات(مستوى رضا املستفيدين من برنامج تقنيات عامة 
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 هـ1439البرامج التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراس ي الثاني 
 

 البرنامج األول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج الثالث
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 البرنامج الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج الخامس 
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 هـ1439التدريبية في مبادرة البحث العلمي للفصل الدراس ي الثاني  البرامج إحصائيات
 

 مستوى رضا املستفيدين عن برنامج إعداد القيادات في البحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مستوى رضا املستفيدين عن برنامج صناعة باحث )لطالب وطالبات الدراسات العليا(
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 برنامج تهيئة الباحثين في مجال ريادة األعمال مستوى رضا املستفيدين عن

 

 

 املتخصص الباحث برنامج دورات منمستوى رضا املستفيدين 
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 التواصل مواقع وإحصائيات العمادة موقع تقييم حول شامل تقرير

 للعمادة االجتماعي
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 العلمي البحث لعمادة اإللكترونية الصفحة عن تطويري  تصور  تقرير 
 

 التقرير من الهدف

إعداد هذا التقرير بهدف دراسة إمكانيات تطوير الصفحة اإللكترونية لعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في إطار الصالحيات  تم

 املمنوحة. 

 

 املمنوحة الصالحيات

 .فقطأو نص  html كود إضافة .1

 (.افقي أو عمودي)بشكل  قائمة إضافة .2

 .متحرك بنرات شريط إضافة .3

 .فقط العنوان مع متحرك أخبار شريط إضافة .4

 .متحرك كامل بنر إضافة .5

 . املواقع أخبار مركز .6

 .والفعاليات األحداث تقويم إضافة .7

 .الجهة مع التواصل معلومات إضافة .8

 .للمواقع والفعاليات األحداث مركز إضافة .9

 الخط الزمني لفعاليات املواقع.  إضافة .10

 .الوسائط أحدث عرض .11

 .الفرعية املواقع اخبار عرض .12

 .الكتروني نموذج عرض .13

 حساب تويتر.  عرض .14
 

 
ً
 ذكره من الصالحيات املذكورة أعاله تم دراسة أولويات التحسين التي يمكن تطويرها في إطار الصالحيات املمنوحة.  تقدم ما على بناءا

 

 التحسين أولويات
 

صفحات املراكز البحثية بحيث إضافة الفعاليات واالخبار الخاصة باملركز على صفحة املركز باإلضافة إلى إدراج آخر  تفعيل .1

 النشاطات القائمة باملركز. 

 .للمراكز والفعاليات األحداث مركز إضافة .2

 .املركز حسب على مصنفة االخبار تظهر بحيث العمادة، صفحة في الفرعية املركز أخبار عرض إضافة .3

 .العميد كلمة صفحة تفعيل .4

 صفحة التقارير السنوية للعمادة.  تحديث .5

 .شيوعا األكثر األسئلة صفحة إضافة .6

 صفحة إحصائيات العمادة.  إضافة .7

 .العمادة جهة من املدعومة باألبحاث قائمة إضافة .8

 .IThenticate باستخدام العلمية األمانة عن الكشف آلية إضافة .9

 . املصنفة باملجالت قائمة إضافة .10
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 التنفيذ خطة
 

 صفحات املراكز البحثية يتم إضافة تصنيف املراكز إلى قائمة التصنيف وعلية يظهر الخبر أو الفعالية في صفحة املركز.  لتفعيل .1

 .الكلمة نص إدراج يتم العميد كلمة صفحة لتفعيل .2

 صفحة التقارير يتم أضافة التقرير ملكتبة امللفات.  لتفعيل .3

 .PDFصفحة إحصائيات العمادة يتم إعداد وحصرها ومن ثم إدراجها في ملف  لتفعيل .4

 .ithenticateيتم إدراج ملفات الفيديو التي تشرح طريقة استخدام  الكشف آلية شرح إلضافة .5

 . PDF كلمف وإرفاقها املجالت أسماء جمع يتم املصنفة باملجالت قائمة إلضافة .6

 

 للتنفيذ الزمنية الفترة

 

 الزمنية لتفعيل صفحات املراكز وإضافة مركز األحداث والفعاليات لكل مركز يعتمد على الفعاليات املقامة لكل مركز.  الفترة .1

 .املعدلة النسخة استالم بعد واحد يوم هي العميد كلمة صفحة لتفعيل املتوقعة الزمنية الفترة .2

 .امللف استالم بعد واحد يوم هي التقارير لتفعيل املتوقعة الزمنية الفترة .3

 هي أسبوعين.  IThenticate باستخدام العلمية األمانة عن الكشف آلية شرح إلضافة املتوقعة الزمنية الفترة .4

 .وترتيبها جمعها بعد أسبوع هي املصنفة باملجالت قائمة إلضافة املتوقعة الزمنية الفترة
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 لجائزة التميز الرقميإمكانية تقديم موقع العمادة  تقرير 

 :التقرير من الهدف

 عمادة موقع في والضعف القوة جوانب لتحديد املعلومات وتقنية االتصاالت وزارة تنظمها التي الرقمي التميز لجائزة التحكيم معايير دراسة

 .املوقع على املنطبقة املعايير وحصر. العلمي البحث

 :التحكيم معايير 

  النظام ويحكمها النهائية الدرجة من %24 تمثل(: اإللكترونية) اآللية التحكيم معايير .1
ً
 ذاتيا

 النهائية الدرجة من %8 تمثل: اليدوية التحكيم معايير .2

 النهائية الدرجة من %28 تمثل: العامة التحكيم معايير .3

 النهائية الدرجة من %40 تمثل: املحتوى  تحكيم معايير .4

 
 

 

 
ً
  النظام ويحكمها النهائية الدرجة من %24 تمثل(: اإللكترونية) اآللية التحكيم معايير: أوال

ً
 :ذاتيا

 

 مالحظات املعيار تحقق املعيار

 لها التي الفالش وعروض الصور  نسبة

 . مختصر وصف

 لها املوقع في الصور  جميع

 .مختصر وصف

 في املكتبات التالية ال تظهر: الصور 

 كلية مع العلمي البحث عمادة لقاء .1

 .التربية

 منسوبي مع العلمي البحث عميد لقاء .2

 .االجتماعية العلوم كلية

 

 باستخدام) املوقع شهرة/انتشار مدى

(alexa 

 

 قياسه يمكن ال

 تتبع لكونها العمادة، صفحة على قياسه يمكن ال

 االنتشار مدى قياس فيتم. الجامعة موقع نطاق

 .ككل للنطاق

 كموقع مسجل )URL (املوقع عنوان

  .)sa.(سعودي
  متحقق

 أجهزة بواسطة املوقع تصفح إمكانية

PDA. 
  متحقق

 من والتأكد املوقع في البحث إمكانية

 (.بحث شريط وجود) باستخدامه ذلك
 متحقق غير

على مستوى موقع الجامعة، وال يمكن  البحث

 إضافة شريط بحث على مستوى صفحة العمادة.

 املحتوى  طباعة في التحكم إمكانية

 مخصص مبسط نموذج توفير)

 (.للطباعة

  متحقق

 محركات أشهر قبل من املوقع فهرسة

 في البحث ويتم العاملية، البحث

 – Google - Yahoo: التالية املحركات

Bing 

 .الجامعة موقع نطاق على متحقق متحقق

 SEO- البحث محركات مع التماثل

 Search Engine Optimizationومنها 
 .الجامعة موقع نطاق على متحقق متحقق
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 بوصف الخاص "META Tags "وجود

  .املوقع صفحات

 محتوى  في املذكورة الروابط نسبة

 إذ )http (//:للرمز املتضمنة املوقع

 املوقع محتوى  في رابط أي كتابة يفضل

 أو :www.mcit.gov (مثال )باألسلوب

 .للنقر قابلة بعبارة تستبدل

 .املحتوى  في روابط توجد ال متحقق

 الوصول  يمكن ال التي الصفحات نسبة

. أقل أو( Clicks-3) نقرات بثالث لها

 الثالث لسياسة املوقع إتباع مدى)

 املحتوى  إلى للوصول ( Clicks-3) نقرات

 عن النقرات تزيد أال يجب إذ املطلوب،

 (.ثالث

  متحقق

 في برمجية أخطاء وجود عدم نسبة

 ، JAVA،ASP أخطاء مثل) السكريبتات

ASPX،PHP .) 

يمكن قياسه لعدم وجود  ال

 الصالحيات.
 

 .الصفحات تحميل سرعة

 / 85) جيدة: املكتب سطح

100) 

 متوسطة: الجوال

63 / 100)) 

يتم تحديد األداة املستخدمة من قبل لجنة  لم

التحكيم، فتم اختيار أداة قياس سرعة الصفحة 

 PageSpeed Insightsاملقدمة من جوجل 

 صحة) السليمة الروابط نسبة

: مثل املوقع في الوصالت وصالحية

Broken RSS feeds وغيرها.) 

 في ادخال حقول  أي يوجد ال

 .العمادة موقع
 

 

 
ً
 النهائية الدرجة من %8 تمثل: اليدوية التحكيم معايير: ثانيا

 

 مالحظات املعيار تحقق املعيار

 مختلف في املحتوى  استعراض

 التي املتصفحات اإلنترنت، متصفحات

 Internet: هي منها التأكد سيتم

 –Chrome  –Firefox  -Explorer (IE) 

Safari 

 .الجامعة موقع نطاق على متحقق متحقق

 من األولى للصفحة العودة إمكانية

 .األخرى  الصفحات
  .الفرعية الصفحات جميع في متحقق

 بالبريد االتصال وسيلة توفير

 معه والتفاعل اإللكتروني
  متحقق

 حالة في) بالهاتف االتصال تجربة

 .الرد من والتأكد( وجوده
  متحقق

  الشاشة عرض تغيير إمكانية
ً
 برمجيا

 .بيكسل 1024 × 768 بمقاس للعرض
  متحقق
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ً
 النهائية الدرجة من %28 تمثل: العامة التحكيم معايير: ثالثا

 

 مالحظات املعيار تحقق املعيار

 في ومقروءة واضحة خطوط استخدام

 .والنصوص العناوين
 متحقق

 .موضوعي املعيار

 من املستخدم الخط تعديل يمكن ال

 .الجامعة موقع قبل

 seositecheckup أداة استخدام تم .الجامعة صفحة على متحقق .فهرس/املوقع خريطة وجود

 تحديث آخر تاريخ على تدل عبارة وجود

 .الرئيسة الصفحة في
 .إضافته بمكن متحقق غير

 ومناسبة املوقع من الهدف وضوح

( الرئيسة الصفحة عنوان) عنوانه

  URL.املقصود وليس

  متحقق

 هيكلية وجود/املوقع استخدام سهولة

 .واضحة
  متحقق

 شريط أو معلومة على صفحاته احتواء

 .املوقع في الزائر مكان يوضح معلومات
  متحقق

 لدى الخصوصية ملراعاة سياسة وجود

 .املوقع
 متحقق

 أم بجامعة الخاصة الدخول  سياسة

 .القرى 

 بالخصم اإلنترنت عبر املباشر الدفع

 أو االئتمان، بطاقة من أو الحساب من

 .املحلية البنوك على رابط توفر

  .دفع يوجد ال

 نص ي أو سمعي وصف وجود مدى

 املتحركة واملقاطع لألفالم مختصر

 .املوقع في البيانية والرسوم

  .متحقق غير

 

 األلوان تكون  أن مراعاة يجب

 ناحية من صفحات في املستخدمة

 .وقلتها بريقها وخفة تضادها

 

 متحقق
 .موضوعي املعيار

 

 مع واملساعدة التواصل إمكانية توفر

 البريد طريق عن الزوار

 املتنقل الهاتف رسائل/اإللكتروني

  متحقق

 )e-اإللكترونية الديمقراطية

).Democracy 

 

 

 :تشمل

 متحقق- بنا اتصل نموذج -1

  األكثر األسئلة -2
ً
 غير-شيوعا

 .متحقق

 مع حوار إجراء إمكانية -3

 غير-املوقع على القائمين

 .متحقق

 .متحقق-الهاتف رقم -4

 على تحتوي  صفحة إضافة يمكن

  األكثر األسئلة
ً
 .شيوعا

 مع حوار إلجراء وسيلة إضافة يمكن ال

 .املوقع على القائمين

 على القائمين/املشرفين تحديد تم

 (.أفراد أو الجهة) املوقع
  .متحقق غير
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ً
 النهائية الدرجة من %40 تمثل: املحتوى  تحكيم معايير: رابعا

 معايير املحتوى الخاصة بفرع مواقع الجهات التعليمية

 

 مالحظات قياسه إمكانية املعيار

 واإلمالء القواعد، حيث من اللغة جودة

 .املستهدفة للفئة ومناسبتها
  .متحقق

 /املوقع ملحتوى  مختصر وصف وجود

 .الجهة عن نبذة/منه الهدف
  .متحقق

 الوصالت ألسماء العناوين مناسبة

 .إليها للوصول  املستخدمة
  .متحقق

 للمنشأة الجغرافي املوقع خريطة وجود

 (.فروعها أو/و)
  .متحقق

  .متحقق .والفعاليات األخبار آخر توفر

  .متحقق .املوقع في املدرجة املعلومات صحة

 مقاطع) املرئية واملقاطع الصور  جودة

 .والصوت( الفيديو
  .متحقق

 في املتعددة الوسائط توظيف حسن

 وبشكل بجاذبية املحتوى  عرض

 .املستهدفين مع يتناسب

 .متحقق
 .موضوعي املعيار

 

 تنفيذ حال في آمنة بيئة إلى االنتقال

 تعبئة حال في أو مالي، دفع عملية

 البيانات وكذلك الشخصية البيانات

 .األخرى  السرية

  .دفع عمليات يوجد ال

 الجهات مع التواصل أساليب توفر

 الجهة داخل العالقة ذات املعنية

 .وخارجها

  .متحقق

 عن فورية ردود بإعطاء املوقع تفاعل

 .األسئلة بعض
 .إضافته يمكن ال متحقق غير

 الخدمات( استيفاء) مالئمة مدى

 .املوقع زوار لحاجة املقدمة اإللكترونية
  .موضوعي املعيار

 هو ملا املوقع محتوى  استيفاء مدى

 .املوقع عنوان/لهدف ضروري 
  متحقق

 الوقت توفير في املوقع إسهام مدى

 .للزوار والجهد
  .موضوعي املعيار

 ومتجددة كافية معلومات املوقع يوفر

 .أخرى  مرات الزيارة يستحق تجعله
 .موضوعي املعيار .متحقق

  .موثوقة جهة يتبع .املوقع مرجعية مدى
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 للجهة( التنظيمي) اإلداري  الهيكل توفر

 .املوقع على املشرفة
  .متحقق

 التسجيل آلية عن معلومات توفر

 .وأوقاته وشروطه
 .متحقق

 الدورات برنامج على قياسه تم

 والبحوث للمنح العامة والشروط

 .الداخلية

 .املواد وأسماء الدراسية الخطط توفير
 البحث عمادة بمجال مرتبط غير

 .العلمي
 

 .الدراسية املناهج محتوى  توفير
 البحث عمادة بمجال مرتبط غير

 .العلمي
 

 الدراسية املناهج مفردات توفير

(Syllabus.) 

 البحث عمادة بمجال مرتبط غير

 .العلمي
 

 إلكترونية تواصل( دليل) آليات توفر

 هيئة وأعضاء لإلدارات إلكترونية وغير

 .التدريس

  .متوفر

 هيئة أعضاء عن معلومات توافر

 .التدريس
  .متوفر

 تسجيل/الطالب تقدم متابعة إمكانية

 .متابعة تقارير وتوفر/نشاطاته

 البحث عمادة بمجال مرتبط غير

 .العلمي
 

 النتائج على الطالب إطالع إمكانية

 بشكل النتائج إرسال/به الخاصة

 .إلكتروني

 البحث عمادة بمجال مرتبط غير

 .العلمي
 

 للحوار افتراضية قاعات/منتديات توفر

  للطلبة الصوتي أو النص ي
ً
 لزوار وأيضا

 .املوقع

  .متحقق غير

 

 : مالحظات

دراسة املعايير املوضحة أعاله وبعد االطالع على قائمة الفائزين بالجائزة في دوراتها الستة السابقة، تم مالحظة أن الجائزة تستهدف  بعد

املواقع ذات النطاق الخاص بها. وكون أن موقع عمادة البحث العلمي يتبع نطاق موقع جامعة أم القرى فيمكن اعتباره موقع فرعي وليس 

فرعي باستخدام األداة التي تم تحديدها من قبل الوزارة.  موقع على قياسه يمكن ال املوقع انتشار مدىأن بعض املعايير كمعيار  رئيس ي. حيث

 اإلنترنت متصفحات مختلف في املحتوى  استعراض إمكانية ،PDA أجهزة بواسطة املوقع تصفح إمكانيةباإلضافة إلى أن بعض الخدمات مثل: 

هي خدمات مقدمة من موقع جامعة أم القرى ويتم االستفادة منها لجميع فروع موقع الجامعة، فربما ال يتم  ،البحث محركات معوالتماثل 

 اعتبارها خدمات مقدمة من موقع عمادة البحث العلمي. 
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 والنفسية التربوية البحوث مركز الرقمي ملوقع التواصل الجتماعي توتير لحساب  التحليل

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1ما بين ) للفترة

 .ظهور  مرة 8000على املحددة الفترة في الحساب تغريداتحصلت 

 
ً
 :بالتغريدات املتعلقة الحصائيات: أول

 

 املشاركات ملعدل بياني رسم1 صورة

 

 

 الرابط نقرات ملعدل بياني رسم2 صورة

 .17 يساوي  عليها حصول  تم التي الرابط لنقرات اإلجمالي العدد تبين 2 صورة
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 التغريد أعادة ملعدل بياني رسم3صورة  

 .16 تساوي  الحساب لتغريدات التغريد إعادة لعدد اإلجمالي العدد توضح 3 صورة

 

 رسم بياني ملعدل الردود 4 صورة

 .6 يساوي  عليها الحصول  تم التي الردود لعدد االجمالي العدد توضح 4 صورة
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 االعجابات ملعدل بياني رسم 5 صورة

 .15 يساوي  عليها الحصول  تم التي لإلعجبات الكلي العدد تبين 5 صورة

 
ً
 :باملتابعيين املتعلقة الحصائيات: ثانيا

 

 الجنس حسب على املتابعين تصنيف 6 صورة
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 االهتمامات حسب على املتابعين تصنيف 7 صورة
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  الطب مركز الرقمي ملوقع التواصل الجتماعي توتير لحساب  التحليل

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1ما بين ) للفترة
 

: الحصائيات املتعلقة بالتغريدات:
ً
 أول

 .ظهور  مرة ألف 10على املحددة الفترة في الحساب تغريداتحصلت 

 

 التغريدات ظهور  مرات عدد5 صورة

 

 املشاركات ملعدل بياني رسم6 صورة
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 رسم بياني لنقرات الرابط 7 صورة

 .2 يساوي  عليها حصول  تم التي الرابط لنقرات اإلجمالي العدد تبين 3 صورة

 

 

 رسم بياني إلعادة التغريد لتغريدات الحساب 8 صورة

 .18 تساوي  الحساب لتغريدات التغريد إعادة لعدد اإلجمالي العدد توضح 4 صورة
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 رسم بياني لعدد اإلعجابات. 9 صورة

 

 .14 يساوي  عليها الحصول  تم التي لإلعجبات الكلي العدد تبين 5 صورة

 

 .الردود عدد يوضح بياني رسم10 صورة

 .4 يساوي  عليها الحصول  تم التي الردود لعدد االجمالي العدد توضح 6 صورة
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ً
 :باملتابعيين املتعلقة الحصائيات: ثانيا

 

 تصنيف املتابعين على حسب الجنس 11 صورة

 

 

 تصنيف المتابعين على حسب االهتمامات 12 صورة
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 اإلسالمية البحوث مركز الرقمي ملوقع التواصل الجتماعي توتير لحساب  التحليل

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1ما بين ) للفترة

: الحصائيات 
ً
 املتعلقة بالتغريدات:أول

 .ظهور  مرة 9300على املحددة الفترة في الحساب تغريداتحصلت 

 

 التغريدات ظهور  مرات عدد13 صورة

 

 

 املشاركات ملعدل بياني رسم14 صورة
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 رسم بياني لنقرات الرابط 15 صورة

 .12 يساوي  عليها حصول  تم التي الرابط لنقرات اإلجمالي العدد تبين 3 صورة

 

 

 رسم بياني إلعادة التغريد لتغريدات الحساب 16 صورة

 .11 تساوي  الحساب لتغريدات التغريد إعادة لعدد اإلجمالي العدد توضح 4 صورة
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 رسم بياني لعدد اإلعجابات. 17 صورة

 .21 يساوي  عليها الحصول  تم التي لإلعجبات الكلي العدد تبين 5 صورة

 

 

 .الردود عدد يوضح بياني رسم18 صورة

 .0 يساوي  عليها الحصول  تم التي الردود لعدد االجمالي العدد توضح 6 صورة
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ً
 :باملتابعيين املتعلقة الحصائيات: ثانيا

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب الجنس 19 صورة

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب االهتمامات 20 صورة
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 العربية  اللغة بحوث مركز الرقمي ملوقع التواصل الجتماعي توتير لحساب  التحليل

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1ما بين ) للفترة

 

 
ً
 :بالتغريدات املتعلقة الحصائيات: أول

 .ظهور  مرة ألف 55على املحددة الفترة في الحساب تغريداتحصلت 

 

 التغريدات ظهور  مرات عدد21 صورة

 

 

 املشاركات ملعدل بياني رسم22 صورة
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 رسم بياني لنقرات الرابط 23 صورة

 .61 يساوي  عليها حصول  تم التي الرابط لنقرات اإلجمالي العدد تبين 3 صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسم بياني إلعادة التغريد لتغريدات الحساب 24 صورة

 .146 تساوي  الحساب لتغريدات التغريد إعادة لعدد اإلجمالي العدد توضح 4 صورة
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 رسم بياني لعدد اإلعجابات. 25 صورة

 .94 يساوي  عليها الحصول  تم التي لإلعجبات الكلي العدد تبين 5 صورة

 

 

 .الردود عدد يوضح بياني رسم26 صورة

 .7 يساوي  عليها الحصول  تم التي الردود لعدد االجمالي العدد توضح 6 صورة
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ً
 :باملتابعيين املتعلقة الحصائيات: ثانيا

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب الجنس 27 صورة

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب االهتمامات 28 صورة
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 منارة البحث العلميالرقمي ملوقع التواصل الجتماعي توتير لحساب  التحليل

 :(2018مارس  – 1( إلى تاريخ )2017ديسمبر  – 1ما بين ) للفترة

 

 
ً
 :بالتغريدات املتعلقة الحصائيات: أول

 

 ألف مرة ظهور. 76.8 على املحددة الفترة في الحساب تغريداتحصلت 

 

 

 التغريدات ظهور  مرات عدد29 صورة

 

 

 

 املشاركات ملعدل بياني رسم30 صورة
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 رسم بياني لنقرات الرابط 31 صورة

 .1800 يساوي  عليها حصول  تم التي الرابط لنقرات اإلجمالي العدد تبين 3 صورة

 

 رسم بياني إلعادة التغريد لتغريدات الحساب 32 صورة

 .137 تساوي  الحساب لتغريدات التغريد إعادة لعدد اإلجمالي العدد توضح 4 صورة
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 رسم بياني لعدد اإلعجابات. 33 صورة

 .171 يساوي  عليها الحصول  تم التي لإلعجبات الكلي العدد تبين 5 صورة

 

 

 .الردود عدد يوضح بياني رسم34 صورة

 .5 يساوي  عليها الحصول  تم التي الردود لعدد االجمالي العدد توضح 6 صورة
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ً
 :باملتابعيين املتعلقة الحصائيات: ثانيا

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب الجنس 35 صورة

 

 

 تصنيف املتابعين على حسب االهتمامات 36 صورة
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 القواعد الحاكمة للمنح والبحوث الداخلية

 )اإلصدار الثاني(

 م 2018/  هـ 1439

 (العربية)النسخة 
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 : تعريفاتاألولىاملادة 

 :الجامعة (أ)

 .القرى  أم جامعة: ايقصد به

 :البحثي املشروع (ب)

 ودعمه وفق نصوص هذه القواعد التنظيمية. ،الذي تتولى الجامعة تمويله البحثي املشروعيقصد به: الصيغة النهائية التي يخرج بها 

 : الكتاب (ج)

واحد أو أجزاء  جزء منيكون  رصينة،علمية  منهجية وفقويسير  جادة،يقدم إضافة علمية  دفتين بين مكتوب علمي: عمل به املراد

 .الدولية النشر ملعايير وفقا وينشر يحكمأو مجموعة مؤلفين  واحد،مؤلف  يقدمه متعددة،

 الرئيس:الباحث  (د)

ويتولى  البحثي، املشروعيقصد به: عضو هيئة التدريس، أو من في حكمه من حملة الدكتوراه الذي يمثل املجموعة املشاركة في 

 .الجامعةوتمثيلها لدى  ،وإدارة املجموعة ،شرافاإل 

 الباحث املشارك: (ه)

 بحثي مشروعمع مجموعة من الباحثين إلنجاز  والذي يشترك الدكتوراه، حملة من أو من في حكمه التدريس،يقصد به: عضو هيئة 

 يتم التعاقد عليه مع الجامعة.

 العقـد: (و)

، ومجموعة من الباحثين األول  بالطرف إليه ويشار العلمي، البحث عميدويمثلها سعادة  ،يقصد به: عقد االتفاق املبرم مع الجامعة 

 .الثاني بالطرف إليه ويشار ،يمثلهم الباحث الرئيس

 :الختصاصجهة   (ز)

 في الجامعة. العلمي البحث عمادةيقصد بها: 

 :  الوكالة (ح)

 البحثية واملشاريع للمنح العلمي البحث عمادة وكالة هي

 :الوكيل (ط)

 البحثية واملشاريع للمنح العمادة وكيل 

 :املشرف (ي)

 الباحثين من مجموعة على أو الطالبة/  الطالب على األكاديمي اإلشراف يتولى الذي القرى، أم جامعة من التدريس، هيئة عضو: به يقصد

 .الجامعة مع عليه التعاقد يتم بحثي مشروع إلنجاز الطلبة

 البحثية:  األولويات (ك)

 كأولويات وطرحها أهدافها وتحديد صياغتها فيتم الدراسة تستحق أولوية ذات أنها املختصة الجهات ترى  التي البحثية واملواضيعهي املجاالت   

 البحثية مقترحاتهم لتقديم الجامعة وكليات باملراكز للمتخصصين
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 شجرة التخصصات البحثية:  (ل)

يقصد بشجرة التخصصات البحثية املجاالت التي يتعين أن تتوجه إليها البحوث والدراسات متمثلة في املقترحات البحثية املقدمة 

املجال العام، وما يتصل به من تخصصات فرعية، لعمادة البحث العلمي، وقد حرصت عمادة البحث العلمي على ان تغطي هذه الشجرة 

تعبر عن املجاالت الواقعة محل اهتمام خالل مدة زمنية معينة، بحيث تنال هذه املجاالت النصيب األوفر مقارنة بغيرها من مجاالت 

يمر بها املجتمع، أو لكونها لم تنل التخصص، إما لتناولها للحاجات املجتمعية املستجدة، أو ملعالجتها لألزمات أو األحداث الطارئة التي 

 النصيب نفسه من االهتمام الذي نالته املجاالت األخرى في التخصص من قبل الباحثين.

 البحثي الفريق أعضاءاملادة الثانية: 

 ومساعدي املشاركين، الباحثين من عدد إشراك وباإلمكان فقط، واحد رئيس باحث على البحثي املشروع يحتوي  أن يجب (أ)

أال يزيد إجمالي  على واحد، مستشار إلى باإلضافة البكالوريوس، وطالب العليا، الدراسات وطالب واملهنيين، والفنيين، الباحثين،

 ال التي النظرية املشاريع ذلك من ويستثنى ،من إجمالي ميزانية املشروع %40للفريق كله عن نسبة  املخصصةت آبند املكاف

 %70نسبة  كله للفريق املخصصةت آجمالي بند املكافإل  االقص ى الحد فيها يتجاوز  ال أن على ومستهلكات، وخامات أجهزة تتطلب

. 

 التدريس هيئة أعضاء من يكون  وأن(، الطبية الزمالةالرئيس: يجب أن يكون من حملة الدكتوراه، أو ما يعادلها مثل: ) الباحث (ب)

 .بالجامعة

الطبية(، وباإلمكان أن يكون من داخل  الزمالةالدكتوراه، أو ما يعادلها مثل: )ك: يجب أن يكون من حملة ار الباحث املش (ج)

 الجامعة، أو من خارجها، أو من خارج اململكة وفق الضوابط التالية:     

ين املشاركين عن ثالثة ، ويمكن أن يكون أحدهم فقط من خارج -1  أو ،اململكة  داخلسواء كان  الجامعةال يزيد عدد الباحث 

 .رجهاخا

 أن يكون الباحث املشارك ذا خبرة علمية، وعملية متميزة في مجال تخصص البحث تؤهله للعمل في املشروع البحثي. -2

 أ-3
ً

 عن إدارة أمور التنسيق، واملتابعة الفنية، واملالية مع الباحثين املشاركين. كاملةمسؤولية  ن يكون الباحث الرئيس مسؤوال

رفق مع نموذج تقديم البحث -4
ُ
لعمل في املشروع وفق الضوابط املعمول ا ماملشاركين وما يفيد قبوله للباحثينالذاتية  السيرةأن ت

 بها من قبل عمادة البحث العلمي. 

 عمل باملشروع وفق الضوابط التالية:     للاململكة  خارجاملستشارون: يمكن االستعانة بمستشار من داخل أو خارج الجامعة، أو  (د)

 مجال تخصص البحث تؤهله للعمل في املشروع البحثي.  فيأن يكون ذا خبرة علمية، وعملية متميزة - 1

مدعومة من عمادة البحث العلمي  مشاريعأال يزيد عدد املستشارين عن واحد وال يزيد مشاركته كمستشار في أكثر من ثالثة  – 2

 ي فترة التقديم أو قيد التنفيذ(. )سواء كانت ف

 يجب أال تزيد مكافأته عن الحد األقص ى املنصوص عليه في الئحة دعم البحوث.  - 3

يجب إلقاء محاضرة حول موضوع البحث في القسم الذي يتبع له الباحث الرئيس أو األنسب ملجال البحث ، ويلقيها املستشار  – 4

 ع مدير املركز األقرب للتخصص. أو الباحث الرئيس ، ويتم تنسيقها م

ه الذاتية، -5
ُ
رفق مع نموذج تقديم البحث سيرت

ُ
العمل في املشروع وفق الضوابط املعمول بها من قبل عمادة البحث  هقبولو أن ت

 العلمي.   

من داخل  سعن ثالثة (، أو البكالوريو  عددالال يزيد )املاجستير حملة من باحث بمساعد االستعانة يمكن: باحث اعدسم (ه)

الجامعة، أو خارجها فقط، وال يسمح باالستعانة بمساعدين من خارج اململكة، ويتم تزويد العمادة ببيانات مساعد الباحث من 

شهادات( بعد بدء املشروع البحثي، وقبل صرف املستحقات املالية الخاصة به؛ ملطابقتها باملؤهالت -أوراق ثبوتية-)سيرة ذاتية

 ول ميزانية املشروع البحثي.  التي تم ذكرها في جد

 بطالب باالستعانة يسمح وال فقط، الجامعة خارج أو داخل، من العليا الدراسات بطالب االستعانة يمكن: العليا الدراسات طالب (و)

ا مسجلين يكونوا أن على اململكة خارج من  بعد ذلك يثبت ما يرفقوا وأن السعودية، الجامعات إحدى في أو الجامعة، في رسميًّ

 .لتدقيقها بهم؛ الخاصة املستحقات صرف وقبل املشروع، بداية
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البكالريوس: يمكن االستعانة بطالب البكالريوس من داخل أو خارج الجامعة فقط، وال يسمح باالستعانة بطالب من خارج  طالب (ز)

ا في الجامعة، أو إحدى الجامعات السعودية، وأن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية املشروع،  اململكة على أن يكونوا مسجلين رسميًّ

 .لتدقيقها بهم؛ الخاصة املستحقات صرف وقبل

ن هم في حكم طالب املرحلة الجامعية من داخل، آخرون (ح) : يمكن االستعانة بمهنيين، وفنيين من حملة الشهادة الجامعية، أو م 

 أو خارج الجامعة فقط، وال يسمح باالستعانة بفنيين من خارج اململكة. 

 .السعودية الجامعات في لميالع للبحث املوحدة الالئحة وفق العمل لفريق املالية املستحقات صرف يتم (ط)

 

 : شروط تقديم مشاريع البحوثالثالثةاملادة 

 يكون البحث املقدم ضمن املجاالت البحثية التي تم اقتراحها من قبل عمادة البحث العلمي.  أن (أ)

 أن يلتزم باملواعيد املخصصة لتقديم مشاريع البحوث املعلنة بموجب البرامج السنوية لعمادة البحث العلمي. (ب)

 ا.كليً  امسبًق  إنجازه تم قد البحث يكون  يجب أال (ج)

  البحثي املقترح ُيقدم (د)
ً

ا مكتمال  .اإللكترونية الخدمات بوابة عبر إلكترونيًّ

 بتحديد ويكتفى ،مستشار( على األسماء املحددة في نموذج تقديم املشروع املقترح –مشارك  –يقتصر الفريق البحثي )باحث رئيس  (ه)

 . البحثي املقترح تقديم وقت واملهنيين والفنيين، والطالب، للمساعدين، فقط املناصب

 .البحثي املشروع ملجال الباحثين اتتجب مالئمة تخصص (و)

 عدم الجمع بين وظيفتين في املشروع الواحد.  يجب (ز)

كباحث رئيس أو باحث مشارك  ،فردية مدعومة من عمادة البحث العلمي بحوثثالثة  في باالشتراك التدريس هيئة لعضو يحق (ح)

ا رئيًسا في أحدها على االقل، وفي حال وصول الباحث للسقف 
ً
)سواء كانت في فترة التقديم أو قيد التنفيذ( على أن يكون باحث

د على أحد املسموح به من عدد املشاريع فإنه ال يحق له التقديم على مشروع جديد إال بعد إنهاء أحد املشاريع املمولة لديه، أو تم الر 

 املقترحات املقدمة بالرفض. 
 

 تحكيم ال: الرابعةاملادة 

 وفق اإلجراءات التالية: البحثية اتيتم تحكيم املقترح 

% لعشرين  3ويشترط ان ال تزيد نسبة االستالل عن  االستالل، اكتشاف أدوات بأحد آلي لتدقيق البحثي املقترح يخضع (أ)

 .كلمة متصلة، واال سيتم رفض املقترح بدون تحكيم علمي ملحتوياته

وإبداء  ،لتقييمل خارجًيا املحكمينإلى اثنين من  ابالجامعة إرسال مشروع البحث سريًّ  العلمي البحث عمادة تتولى (ب)

 املالحظات عليه.

 للنموذج املعد لهذا الغرض من  تقييم مشاريع املحكمون يتولى  (ج)
ً
 .العلمي البحث عمادةالبحوث وفقا

 ألخذها في االعتبار. االبحاث بين املفاضلة بعد املحكمينإفادة الباحثين بمرئيات  العلمي البحث عمادةتولى ت (د)

 املقترح وشروط أركان كامل يستوف لم إذا للمحكمين تسليمة قبل بحثي مقترح أي رفض في الحق العلمي البحث لعمادة (ه)

 الخاصة اللوائح تطبيق وسيتم أدبية، سرقات أية اكتشاف أو عليه، عالية استالل نسبة تسجيل تم إذا أو ، البحثي

 .البحثي املقترح مقدم على العلمية بالنزاهة

 تتم بالسرية املطلقة. التحكيمجميع أعمال  (و)

 التقديم إقفال تاريخ من أشهر ستة خالل واملفاضلة البحثية املقترحات تحكيم نتائج عن اإلعالن الى العمادة تهدف (ز)

 .اإللكتروني

 التاليةتحكيم التقرير النهائي وفق اإلجراءات  يتم: 
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 الجوانباملختصين يتولى كل منهما تقييم  املحكمينثنين من اإلى  النهائيإرسال التقرير  العلمي البحث عمادةولى تت (أ)

 ويتم تزويد الباحث الرئيس بما يرد من مالحظات ألخذها في االعتبار في حال الحاجة إلى أية تعديالت. واملالية، الفنية،

عمادة البحث العلمي اإلجراءات املناسبة ولها القرار النهائي في حالة اختالف وجهات النظر بين الباحثين،  تتخذ (ب)

 واملحكمين.

 صرف بعدمالتوصية  العلمي البحث عمادةيجوز ل املحكمينتقارير في حالة اإلخالل ببنود العقد املبرم، أو نتيجة ل (ج)

  البحث، ميزانية من األخيرة الدفعة
 
 .االختصاصق عليه من جهة أو اتخاذ أي قرار آخر يواف

 اإلجراءات لتطبيق املالية؛ لإلدارة بالرفع الحق للعمادة فإن املحدد املوعد في النهائي التقرير تسليم عدم حالة في (د)

 .الرئيس للباحث املصروفة الدفعة استرجاع بخصوص الطرفين بين املبرم العقد بنود حسب النظامية
 

 التمويل: الخامسةاملادة 

 تمويل البحوث املعتمدة وفق اإلجراءات التالية: يتم

وفريق البحث الذي يمثله  الجامعة،وااللتزامات الواردة في العقد املبرم بين  الشروط،وفق  إاليتم تمويل البحث  ال

 وعلى:  ،الباحث الرئيس

ملدة أقصاها عام واحد بدون إضافة  للتمديداملمول من الجامعة عن عامين ماليين قابلة  البحثي املشروعال تزيد مدة  (أ)

 مبالغ أخرى إلى ميزانية البحث. ةأي

عقده  وتوقيعميزانيته  واعتماد العلمي البحث عمادة مجلس موافقةبعد  إالوالتمويل  للدعمال يعتبر البحث مقبوال  (ب)

 االولى على البند املخصص.  بالدفعةواالرتباط 

لعمادة البحث العلمي والحصول على موافقة  الرفعبنود امليزانية املقترحة للمشروع البحثي إال بعد  بيناملناقلة  يجوز  ال (ج)

 مسبقة.

 ال يتجزأ من عقد البحث. االدليل جزءً  هذايعتبر  (د)

 في له خصص ما الفريق   في عضو كل ويمثل تضامنية، األدبية املسئولية وتكون  البحثي، الفريق يمثل ئيسالر  الباحث (ه)

 .املشروع

اسباب أو بناء على طلب الباحث الرئيس وموافقة عمادة البحث العلمي يتم تصفية  ألي يالبحث املشروععند إيقاف  (و)

 .االختصاصفي امليزانية املعتمدة للبحث إلى جهة  املرصودةوتعاد املبالغ  ،ااملشروع ماليًّ 

 

 املادة السادسة: املتابعة

 ولها عنه، تقرير وطلب البحثي املشروع سير حالة عن لالستفسار الرئيس الباحث مخاطبة في الحق العلمي البحث لعمادة (أ)

 . البحث خطة حسب موعده في النهائي التقرير ورود تأخر حال في التذكير

 .املالية لدى املعتمدة للصيغة مطابق غير هو ما لرفض تجنبا وتدقيقها، الفواتير مراجعة العمادة من يطلب أن للباحث (ب)

لعمادة البحث العلمي، والحصول على موافقة مسبقة  الرفعا من األمور املذكورة أدناه إال بعد ال يحق للطرف الثاني أن يغير أيًّ  (ج)

مكتوبة من الطرف األول تفيد بالسماح بإجراء التغيير على أن يكون فقط ضمن النقاط التالية )وال يسمح بطلب أي تغيير 

 فيما سواه(:

 باحث الرئيسال تغيير - 1

 باحث مشارك، أو أكثر. تغيير - 2

 .املستشار تغيير - 3

 جاله.أو م ،تغيير أهداف املشروع - 4

 .الصرف بنود تغير - 5

بْع  لم إذا خالفه أو مواد، أو أجهزة، على ملناقصات مقدمة عروض أية رفض في الحق للعمادة (د)
َّ
ت
ُ
 املعمول  والشروط اللوائح، ت

 .بالجامعة املشتريات نظام في بها

 عمادةالحاالت االضطرارية القصوى تمديد مدة البحث فعليه أن يتقدم بطلبه في هذا الشأن إلى  فيعند رغبة الطرف الثاني  (ه)



361 
 

 على األقل مشتمال على ما يلي: أشهر ةقبل تاريخ انتهاء فترة البحث بثالث العلمي البحث

 لطلب التمديد موضًح  - 1
ً
 ا به ما تم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد.تبريرا

 مام الجزء املتبقي من البحث خالل فترة التمديد.خطة العمل إلت - 2

وال يمكن أن يتم التمديد إال بعد الحصول على موافقة خطية من عمادة البحث العلمي بعد دراسة الطلب املقدم من الباحث  

 الرئيس.

 

 املادة السابعة: التعهدات

أو  ،أو شركة ،أو بعدها ألي شخص ،خالل فترة إنجاز املشروعكان ذلك أسواء -أال يفش ى في أي وقت من األوقات بيتعهد الطرف الثاني 

أو  ،أو أسلوب تصنيع ،أو عملية ،طريقة ةأو أي ،أو قاعدة تكون مملوكة للطرف األول  ،صيغة ةأو مضمون أي ،أية معلومات سرية-مؤسسة

  ،تركيب
ُ
 أو تجهيز أية منتجات قد ت

 
  ،فكتش

ُ
 ع خالل إنجاز املشروع.ختر  أو ت

 الرئيس الباحثمنة: تغيير املادة الثا

 في حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيس في استكمال البحث ألي سبب من األسباب يتبع أحد الخيارين التاليين:

 .االختصاصإلى جهة  اعتماداتهوإعادة املبالغ املتبقية من  ،وتصفيته ،إيقاف مشروع البحث (أ)

الستكمال  ؛تم إعادة التعاقد معهتبحيث  ؛املشاركين كباحث رئيساستكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين  (ب)

 .العلمي البحث عمادةوذلك بتوصية من  ،مشروع البحث

 

 التقاريرة: تقديم سعاتاملادة ال

: فني ومالي؛ وذلك عند نهاية مدة املشروع حسب خطته بما نهائية تقريريناملشروع يلتزم الباحث الرئيس بتقديم  إلقفال (أ)

 ال يتجاوز سنتين )إضافة الى فترة التمديد ان وجدت(. 

وفق النماذج املعمول بها على موقع  الكترونيا العلمي البحث عمادةإلى  ينالنهائي ينيتولى الباحث الرئيس تقديم التقرير  (ب)

 .البحثية املنح نظام عبرالعمادة 

 كامل على يحتوي  و العلمي، البحث عمادة تطرحه الذي بالنموذج إخراجه وطريقة الفني النهائي التقرير شكل يتقيد (ج)

 .اختراع براءات او علمية اوراق من مخرجاته و املشروع تفاصيل

ا الفواتير من نسخة للمشروع املالي بالتقرير الرئيس الباحث يرفق (د)  مرفقة الفواتير أصول  تسليم يتم كما ، إلكترونيًّ

 .الرئيس الباحث من موقعا املطبوع بالتقرير

 

 املادة العاشرة: النشر

 ا.للجامعة الحق في االستفادة من البحث حسبما تراه مناسبً  (أ)

 نتائج له إال بعد موافقة الجامعة. ةأو أي ،ال يجوز نشر البحثحالة املعلومات التي لها طابع حساس أو سري  في (ب)

 التمويل فقط ، وال يحق للباحثين نشره. التقرير النهائي من حقوق جهة (ج)

 ،نتج عن البحث كبراءة االختراعي ملا الفكرية ةلكياملحقوق   على يحافظوا ان الباحثين على فإنهنشر نتائج البحوث  عند (د)

 وغيرها.

 الباحث بنشر ورقة علمية على األقل من املشروع البحثي، وذلك وفق الشروط التالية:  يلتزم (ه)

 من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم  النشر-
ً
باللغة اإلنجليزية: يجب ان يكون وعاء النشر )مجلة او مؤتمر( معتمدا

 /http://www.scimagojr.comوالتقنية، ومصنفا في موقع  

 واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة ضوابطباللغة العربية : يجب أن يكون وعاء النشر )مجلة( متوافقا مع  النشر -

 :وهي التالية العربية باللغة تنشر التي للمجالت األكاديمي

 (للمحكمين جغرافي.)تنوع واحدة جامعة أو واحدة دولة من وليس مختلفة دول  من املحكمون  يكون  ان  (1)

 متخصصة علمية هيئة أو تعليمية مؤسسة من صادرة املجلة تكون  أن  (2)

http://www.scimagojr.com/
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  األخيرة سنوات الثالث خالل دوري وبشكل منتظما املجلة صدور  يكون  أن  (3)

 (للباحثين جغرافي)تنوع  مختلفة وجهات دول  من لباحثين النشر املجلة تقبل ان  (4)

 (التحرير لهيئة جغرافي)تنوع  مختلفة جهات ومن  الخبرة ذوي  من ومن معلنة تحرير هيئة  (5)

  االنجليزية و العربية باللغة  البحثية للملخصات الوصول  للباحثين يمكن الكتروني موقع لها  (6)

   ISSNأن تكون املجلة مسجلة دوليا ولها رقم إيداع   (7)

 

 : حقوق براءة الختراعةاملادة الحادية عشر 

 نسبة توزيع حول  الطرفين بين االتفاق يتم فإنه مالية، استحقاقات أو التزامات، من عليها يترتب وما الفكرية، امللكية بحقوق  يتعلق فيما

 .به يستعان كمرجع املجال هذا في القرى  أم جامعة لوائح وتؤخذ طرف، لكل منها العائد
 

 : إنهاء البحثةاملادة الثانية عشر 

، أو العلمي البحث عمادةلبحث في صورته النهائية معتمدة من ل املقبول  النهائي التقريرينتهي مشروع البحث بتقديم  (أ)

 .الئحةألية أسباب أخرى ترد في مواد هذه ال

 املشروع بناء على إخطار كتابي للطرف الثاني. وانهاء العقد،يجوز للجامعة العتبارات املصلحة العامة إلغاء هذا  (ب)

ية ظروف قاهرة خارجة عن اإلرادة تجعل من املتعذر على أعن  اخطيًّ  العلمي البحث عمادةيقوم الطرف الثاني بإشعار  (ج)

الطرف الثاني الوفاء بكافة التزاماته طبقا لقواعد البحث العلمي املعمول بها في الجامعة على أن يلتزم بإرجاع كامل 

تم االتفاق عليه املكافآت التي تم صرفها، وإيداع أية أجهزة، ومواد في مخازن ومستودعات الجامعة، أو في املكان الذي ي

 مع عمادة البحث العلمي.

 .البحثي الفريق طرف يخلى وعندها ،تعاد املبالغ املتبقية بعد التصفية إلى بند البحث بالجامعة (د)

 

 : قواعد الصرف املاليةاملادة الثالثة عشر 

)أ( يسقط حق الباحثين املدعمة أبحاثهم من داخل الجامعة في املطالبة بصرف الدفعات املستحقة لهم من ميزانيات عقودهم إذا تخلف أي 

 .معهم املبرم العقد في لها املحددة املواعيد في عنها النهائي التقريرمنهم عن تقديم 

 .بالجامعة وبرامجه العلمي، البحث أغراض في منها بالصرف ويستفاد االختصاص،)ب( تعاد املبالغ املتوفرة نتيجة لهذا القرار إلى ميزانية جهة 

 لى النحو التالي:عالبحث للباحث الرئيس  مشروعيتم صرف نفقات  )ج(

 تكاليف لتغطية العقدبعد توقيع  املعتمدةالبحث  ميزانيةمن  %75عن تزيد ال: األولىالدفعة  (1

 (.ومستشار ، مشاركين وباحثين رئيس،)باحث  الباحثين مكافآت تشمل ال ان على املشروع

 النهائي التقرير تقديم بعد وتصرف املعتمدة، املشروع ميزانية من املتبقي: الثانية الدفعة (2

 (.ومستشار ، مشاركين وباحثين رئيس،)باحث  الباحثين مكافآت تشمل: وقبوله

 

 املادة الرابعة عشرة: إجراءات شراء األجهزة واملواد وخالفها

 لسياسات، وقواعد تنظيم النواح
ً
ي دون إخالل باللوائح، واألنظمة املالية للشراء في الجامعة، يتم شراء األجهزة، واملواد، وخالفها طبقا

 املالية املنظمة بوكالة الجامعة للدراسات العليا، والبحث العلمي. 

وفي حدود امليزانية  ي،املشتريات الحكوملشراء وفق نظام با البحث ومستلزمات أجهزة بتوفير الرئيس الباحث يقوم (أ)

 املصروفة لهذا الغرض ووفق بنود امليزانية املعتمدة وحسب االنظمة املالية املعتمدة في الجامعة. 
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 واملؤتمرات الرحالت: عشرة الخامسةاملادة 
 

 ذلك من ويستثنى ،املعمول بها في الجامعة واملوظفين التدريس هيئة أعضاء الئحةنتدابات وفق إل لهم بالنسبة يومساعد ،ن و يعامل الباحث

 مصاريف مجموع يتجاوز  أال ويشترط(،  غيرهافواتير تذاكر سفر على  ةيأقبل ت)وال  فقط السياحية الدرجة على فتكون  السفر تذاكر

 .للمشروع اإلجمالية امليزانية من %15 عن يزيد ال الذي لها املحدد البند سقف واملؤتمرات الرحالت

 

 العاملين في البحثو الباحثين  مكافآت: ةعشر  السادسةاملادة 
 

درجاتهم العلمية حسب ما جاء في الالئحة املوحدة للبحث  بمختلفالعاملين في البحث و الباحثين  مكافآت كون ت  (أ)

العلمي في الجامعات السعودية، والصادرة بموجب قرار مجلس التعليم العالي املعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

 هـ. 2/4/1419وتاريخ  4403ب//7

 

 أيجب  (ب)
َّ

 واملوضح في الجدول التالي: ، تزيد املكافأة عن الحد األقص ىال

 

 الحد األقص ى الدور في املشروع

 الباحثين

 مشاركين ثالثة عن يزيد ال وبما

ا( 1200) ريال ومائتا ألف رئيس  شهريًّ

 ( 1000) ريال ألف مشارك
ً
 شهريا

 املستشار

 لكل واحد مستشار عن يزيد ال وبما

للمستشار  مشاريع وثالثة مشروع

 الواحد

 .الواحد العام في ريال آالف سبعة( 7000) مكةمن داخل 

 وداخل مكة خارج من

 اململكة
 .الواحد العام في ريال ألف عشر أربعة( 14000)

 .الواحد العام في ريال ألف عشرين( 20000) اململكة خارج من

 مساعدون 

 مساعدين ثالثة عن يزيد ال وبما

 بعدها وما املاجستير حملةمن 

 وما املاجستير حملة

 بعدها
 شهرًيا ريال ثمانمائة( 800)

ا ريال ستمائة( 600) الجامعية الشهادة حملة  شهريًّ

ا ريال أربعمائة( 400) الجامعية املرحلة طالب  شهريًّ

 

 ا لنظام العمل خارج وقت الدوام في الجامعة.يعامل الفني العامل باملشروع طبًق  (ج)

 تقرير النهائي هي خمسمائة ريال.ال أو يلمشروع البحثل التحكيممكافأة  (د)

ملن يكلف بفحص الكتب املؤلفة أو املحققة أو املترجمة أو تحكيمها سواًء لایر ( ألفي  2000) قدرهاتصرف مكافأة  (ه)

( 1500صفحة، و ) 200من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد والذي تزيد عدد صفحاته عن 

صفحة، و  150-100يال للكتاب ما بين ( ألف ر 1000صفحة، و ) 200-150ألف وخمسمائة ريال للكتاب ما بين 

 صفحة. 100( خمسمائة ريال للكتاب أقل من 500)
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  التطبيق نطاق: عشرة السابعةاملادة 

بما ال و  ،والباحثين ،ال يتجزأ من عقود األبحاث املوقعة بين الجامعة االقواعد الحاكمة للبحوث املدعمة من الجامعة جزءً  هتعتبر مواد هذ

 الئحة دعم البحوث املوحدة بالجامعات السعودية.يتعارض مع 

 

 التطبيق بداية:  عشرة الثامنةاملادة 
 

 . العلمي املجلس من اعتمادهاالقواعد من تاريخ  ههذ تسري 
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Article (1) Definitions 
 

For the purposes of this regulation, the terms set forth herein shall have 

the following meaning 

 

(A)  University: 

Umm Al Qura University. 

 

(B)  Research Project: 
The final version of the research project funded and supported by the 

university, according to these guidelines. 

 

(C)  Books: 

 A hardbound scientific work   regulated and published in accordance with 

international publishing standards, which provides a significant scientific 

addition and follows rigorous scientific methodology, consisting of one or 

several parts,  submitted by an author or  group of authors. 

 

(D)  Principal Investigator: 

  Faculty member (or equivalent) who holds a PhD degree, and whose 

responsibilities include representing, supervising and managing the research 

group. 

 

(E)  Co-Investigator: 

 Faculty member (or equivalent) who holds a PhD degree, and  participates 

with a group of researchers to accomplish a research project funded by the 

university. 

 

(F)  Contract: 

 A signed contract with the university, represented by the Deanship of 

Scientific Research,  referred to henceforth as the First Party, and a group of 

researchers represented by the Principal Investigator,  referred to henceforth as 

the Second Party. 

 

(G)  Competent Authority: 

 Deanship of Scientific Research. 

 

(H)  Vice -Deanship: 

 Vice-Deanship of Scientific Research Grants and Research Projects 

 

(I) Vice Dean: 

  Vice Dean for Research Grants and Research Projects 
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(J) Supervisor: 

 A faculty member from Umm Al-Qura University who supervises  students 

or a group of researchers in order to complete a research project contracted by 

the University. 

 

(K) Research Priorities: 

  The fields and research topics that the competent authority consider to be a 

priority worthy of study, which are formulated, defined and presented as 

priorities for the specialists of the centers and the University faculties  for the 

submission of their research proposals. 

 

(L)  Research Specialties Tree:  

Deanship of scientific research has defined a tree of specialties that 

categorizes the different knowledge areas that are of interest to the university 

during the forthcoming 5 years, so researchers can submit their proposals under 

one or more of the knowledge areas identified. These areas address  emerging 

societal needs,  dealing with crisis, or emergency  situations experienced by 

society, or because they did not receive the same share of interest received by 

other areas of specialization by researchers. 

 

Article (2) Members of the Research Group 

 
(A)  A research group must include one principle investigator, multiple co-

investigators, research assistants, technicians, laborers, postgraduate and 

undergraduate students, and a consultant. According to the Expenditure 

Article, the total for the entire group should not exceed 40% of the total 

budget of the research project. The theoretical projects that do not require 

equipment, services, and materials can be excluded from this condition 

and should not exceed 70% of the total budget. 

 

(B)  The principal investigator must be a PhD holder or equivalent (such as a 

medical fellowship) and a University faculty member. 

 

(C) The co-investigator must be a PhD holder or equivalent (such as a 

medical fellowship). He/she may be a faculty member from the university, 

or another institution inside the Kingdom of Saudi Arabia or abroad  under 

the following conditions: 

1. Number of co-investigators my not exceed three, where only one 

co-investigator can be from outside the University either from 

within the Kingdom or abroad . 

2. The co-investigator must have practical and scientific experience of 

the highest caliber in the field of study in order to assist in the 

research project.  

3. The principal investigator is fully responsible for coordinating all 

financial and technical matters with co-investigators. 
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4. The co-investigator must submit along with the research project the 

following documents : an updated curriculum vitae, a letter of 

acceptance stating that s/he accept to participate in the project in 

accordance with the guidelines set by the Deanship of Scientific 

Research. 

 

(D)  Consultants: Advice can be sought from an advisor from the university 

or other institute (inside the Kingdom or abroad). The following 

conditions apply: 

1. The consultant must have unique scientific qualifications and 

extended experience in the field of study to qualify for participation 

in the research project. 

2. The number of consultants cannot exceed one per project and the 

total number of consultations shall not exceed three projects funded 

by the Deanship of Scientific Research (either during submission or 

in the process of implementation. 

3. The consultant’s fees should not exceed the maximum limit, as 

mentioned in the research support  regulations. 

4. A general presentation on the topic of study must be presented by 

the consultant or principle investigator to the department associated 

with the principle investigator, or an entity within the university that 

are interested in the topic of the research.. The presentation is 

coordinated with the center director closest to the specialization.  

5. The following documents should be included in the application: the 

consultant’s curriculum vitae, a  letter of acceptance that s/he accept 

to participate in the project in accordance with the guidelines set by 

the Deanship of Scientific Research. 

 

(E) Research Assistants: A research assistant holding a master’s (the total 

number shall not exceed three) or bachelor’s degree can be recruited from 

the university, or other institutions in Saudi Arabia. An assistant cannot 

be hired from abroad. The following details should be submitted to the 

Deanship after the commencement of the project and prior to the release 

of funding: his or her curriculum vitae, ID and qualifications. The purpose 

is to endorse the qualifications with the information provided in the 

research proposal. 

 

(F) Postgraduate students: Postgraduate students can be recruited from the 

university or other Saudi institutions, but cannot be recruited from abroad. 

They must provide evidence that they are currently registered in the 

university, or another Saudi university, after the commencement of the 

project and prior to  the release of funding, and qualifications must be 

endorsed. 

 

(G)  Undergraduate Students: Undergraduate students can be recruited from 
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the university or other Saudi institutions, but cannot be recruited from 

abroad. They must provide evidence that they are currently registered in 

the university, or another Saudi university, after the commencement of the 

project and prior to  the release of funding, and qualifications must be 

endorsed. 

 

(H)  Others: Technicians and laborers who hold university degrees, or who 

are considered to be college educated, can be recruited from within the 

university or other Saudi institutions, but they cannot be recruited from 

abroad. 

 

(I) The financial payments of members of the research project should be 

spent in accordance with the Unified Regulations of the Scientific 

Research in Saudi Universities.  

 

Article (3) Requirements of Research Project Applications  

 
(A)  The proposed study must be within the research fields recognized by the 

Deanship of Scientific Research. 

 

(B)  The application must abide by the confirmed deadlines for submitting 

the proposals  pursuant to the Deanship of Scientific Research's annual 

programs . 

 

(C)  The project must not have been completed prior to the application. 

 

(D)  The completed proposal must be submitted electronically via Electronic 

Services Portal.  

 

(E)  The names of the members of the research team must be  mentioned in 

the completed proposal: the principal investigator, the co-investigator(s), 

and the consultant. The positions of the remaining members should also 

be identified in the proposal (assistance, students, technicians, and 

laborers). 

 

(F) The qualifications of members of the research team must be compatible 

with their specialization. 

  

(G)  A member of the research team cannot have two positions in the same 

project. 

 

(H)  The maximum number of projects funded by the deanship of scientific 

research (either submitted or already running) which faculty members are 

permitted to participate in should not exceed three concurrent projects. 

Faculty members must be a principle investigator in at least one of the 
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three projects . When the limit of participation has been reached (i.e. three 

concurrent projects involvement), the researcher must not apply for any 

new project until s/he have accomplished the projects at hand (for the 

running projects), or have received a rejection notification for any of the 

submitted proposals . 

 

 

Article (4)  Evaluation/or review 

 
 Research projects are evaluated/or reviewed according to the following 

procedures: 

 
(A)  All proposals will be subject to plagiarism checks; the percentage of 

plagiarism shall not exceed 3% for 20 consecutive words, otherwise the 

proposal shall be rejected without  reviewing its scientific  content. 

(B)  The Deanship of Scientific Research forwards proposals confidentially 

to two nominated external reviewers for assessment and comments. 

 

(C)  Reviewers will give their assessment for the research projects according 

to the forms designed by the Deanship. 

 

(D)  The Deanship will inform the researchers of the reviewers’ comments at 

the end of the review process. 

 

(E)  The Deanship reserves the right to reject any proposal before assigning it 

to reviewers, if the proposal does not fulfill the conditions and 

requirements set by the Deanship, such as plagiarism. The standards of 

research ethics will be seriously evaluated. 

 

(F)   The reviewing/evaluation processes are strictly confidential. 

 

(G)  The results of the reviews will be announced six months after the 

electronic closing date of submissions for all research projects.  

 

 
 Final reports are evaluated/reviewed according to the following 

procedures:  

 
(A)  The Deanship forwards the final reports to two nominated external 

reviewers, each of whom is responsible for assessing technical and 

financial matters. The principal investigator will be notified of any 

relevant comments  for consideration, should s/he need to make 

modifications. 
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(B)  The Deanship takes the appropriate actions and  holds the final decision, 

should discrepancy or (conflict?) arise between the reviewers and the 

researchers. 

 

(C)  In the event of violation of the terms of the signed contract, or due to 

reviewers’ reports, the Deanship reserves the right to withhold the final 

installment of the research project, or take other actions agreed to by the 

competent authority. 

 

(D)  In the event that the final report is not submitted  on the due date, the 

Deanship reserves the right to contact the financial department to institute 

legal action to recover the installment paid to the principal investigator, 

according to the terms and conditions of the signed contract between the 

two parties.   

 

Article (5) Funding 

 
Funding of approved projects are based on the following regulations: 

 

Funding of research is only possible when conditions and 

requirements of the signed contract between the two parties (the 

university and the research group represented by the principal 

investigator) are adhered to, including: 

 

(A)  The duration of the University funded research project should not exceed 

two fiscal years. The duration may be extended a maximum of one year 

given that no extra costs are added to the budget. 

 

(B)  A project is only accepted for funding and support after the Deanship of 

Scientific Research Council's   approval of its budget,  the signing of the 

contract, and the first payment for the specified clause..  

 

(C)  Redirections of finances between different clauses of the budget are not  

permitted; until the submission of  a formal letter to the Deanship of 

Scientific Research and permission should be granted first.  

 

(D)  These guidelines are considered part and parcel of the research contract. 

 

(E) The principal investigator  represents the research team. The ethical 

responsibility; is collective and each member represent his or her 

responsibilities, according to what was assigned to them in the project. . 

 

(F)  In the event of termination  of the research project for any reason, or based 

on a request made by the principal investigator with the approval of  the 

Deanship of Scientific Research, the project will be financially defaulted, 
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and the finances must be refunded to the competent authority, as per 

agreed budget. 

 

Article (6) Follow - up 

 
(A)  The Deanship of Scientific Research reserves the right to contact the 

principal investigator to inquire about the progress of the project and the 

request of a report, the Deanship sends a reminder in the event that the 

final report is overdue the agreed date in the research plan. 

 

(B)  The researcher may request the Deanship to review and verify its 

invoices, in order to avoid the rejection of those that are not compliant 

with the form approved by the financial department.  

 

(C)  The second party cannot substitute any of the following items, unless 

s/he receives a formal approval from the first party (Deanship) following 

the submission of a formal request, and may only be in regard to the 

following points (no other request for change are permitted): 

1. Replacement of the principal investigators 

2. Replacement of one or more co-investigators. 

3. Replacement of the consultant. 

4. Change of project objectives or field. 

5. Change in disbursement clause. 

 

(D)  The Deanship reserves the right to decline offers of equipment,  

materials, and so forth if they do not follow the regulations and guidelines 

in place in the University's procurement system.. 

 

(E)  In exceptional cases, when the second party requires an extension for the 

duration of the project, s/he needs to submit to the Deanship a written 

request at least three months prior to the actual date of completion. The 

letter must contain the following: 

1. A justification for the extension, detailing what has already been 

achieved in the research up to that point. 

2.  A plan for the completion of the remaining tasks within the 

extension period. 

The extension can only be granted after receiving written approval 

from the Deanship, following their examination of the principal 

investigator’s request. 

 

Article (7) Pledge 

 
 The second party pledges not to disclose at any time, whether during the 

period of completion of the project or thereafter to any individual, company, or 
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institution any confidential information, content of any form, rules owned by the 

first party, any technique, process, manufacturing method, installation, or 

processing of any products that might be discovered or invented during the 

duration of the project. 

 

 

 

 

Article (8) Replacing the Principal Investigator 

 
In the event that the principal investigator is unable to resume his or 

her duties in the project, for whatever reason, s/he must follow one of the 

two options: 

 
(A)  Terminate the research project, default the budget, and return the funds 

to the competent authority. 

 

(B)  Resume the project by nominating one of the co-investigators as the 

principal investigator in order to reinstate the contract, upon the 

recommendation of the Deanship of Scientific Research.. 

 

Article (9) Submitting Reports 

 
(A)  The principal investigator is committed to submitting a final technical 

and financial report within a maximum of two years (including the 

extension period if applicable) after the completion of the project. 

 

(B)  The principal investigator must submit the final two reports 

electronically to the Deanship according to the accepted forms, obtained 

from the Deanship’s research grants website. 

 

(C)  The final technical report must comply with the designated form and 

manner in which it is produced with that specified by the Deanship. It 

must also contain the full details of the project and its outputs of scientific 

papers or patents.  

(D)  The principal investigator is responsible for electronically submitting 

copies of the invoices for the finances of the projects report, as well as the 

submission of the original invoices and printed reports signed by the 

principle investigator. 

 

Article (10) Publications  

 
(A)  The university reserves the right to benefit from the publications and 

findings as it sees fit. 
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(B)  Confidential or sensitive information or results based on the research 

must not be published unless written approval is received from the 

university.  

(C)  The final report is exclusively the right of the financier, and the authors 

are not permitted to publish it. 

 

(D)  When publishing the research results, the researcher must preserve the 

intellectual property rights resulting from the research such as patents and 

so forth.  

(E) The researchers are requested to publish at least one article for the research 

project according to the following conditions: 

- Published in English:  the publishing outlet (journal or conference) must be 

accredited by King Abdulaziz City for Science and Technology and classified in 

the website . http://www.scimagojr.com/ 

-Published in Arabic: publication outlet (journal) must be in accordance with the 

regulations of the National Commission for Evaluation and Academic 

Accreditation of the journal published in the Arabic language as follows: 

(1) The reviewers shall be from different countries and not from one country or 

one University (geographical diversity of referee) 

(2) The journal should be issued by an educational institution or a specialized 

scientific institution. 

(3) The publication of the journal has been regular and periodic during the last 

three years 

(4) The publication should accept the publication of researchers from different 

countries and regions (geographical diversity of researchers) 

(5) An editorial board with expertise and from various countries (geographical 

diversity of the editorial board) 

(6) Has a website that enables researchers to access research summaries in 

Arabic and English 

(7) The journal is internationally registered and has a (ISSN) deposit number.   

 

Article (11) Patent Rights 

 
 With respect to intellectual property rights, their obligations or financial 

benefits, an agreement between the two parties on the return of the distribution 

rate for each party and the regulations of Umm Al-Qura University are taken as 

a point of reference.  

 

 

Article (12) Completion of the Research Project 

 
(A) The project is completed when the final form of the report is submitted 

and approved by the Deanship of Scientific Research, or any other reason 

listed in the articles of these regulations. 

http://www.scimagojr.com/
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(B) The university reserves the right to cancel the contract and for reasons of 

public interest and terminate the project by providing a written notice to 

the second party. 

 

(C) The second party must notify the Deanship of Scientific Research of any 

overpowering circumstances that prevent him or her from delivering his 

or her responsibilities, as required by the contract and in accordance with 

the university’s scientific research principles. The second party must 

return all the payments that have been spent, and all items and equipment 

must be returned to the University’s storage, or other location agreed upon 

with the Deanship of Scientific Research. 

 

(D) The remaining finances must be returned to the university under the 

University's ‘research’  clause. Upon completing the refund, the second 

party’s responsibility can be waived.  

 

 

Article (13) Financial Expenditure Guidelines 
 

(A)  Should final reports fail to be submitted on due dates as agreed on in the 

contract, the researchers’ rights to payments obtained from the 

university’s research funds is defaulted.  

 

(B)  The recovered finances shall be refunded to the budget of the competent 

authority and used for scientific research purposes and programs at the 

University. 

 

(C)  The installments are funded to the principal investigator as follows: 

1. First installment: The first installment  is no more than  75% of the 

approved research budget after the signing of the contract to cover 

the costs of the project, excluding the payments for the research team 

(principal, co-I and consultant). 

2. Second installment: The remaining is paid when the final report is 

submitted and accepted; including the payments for the research 

team (principal, co-I and consultant). 

 

Article (14) Procurement of Equipment, Materials and Other 

Purchases 

 
Without prejudice to the regulations and financial systems for 

purchasing at the University, the purchase of Equipment, materials, and 

other items, is subject to the policies and rules governing the financial 

aspects organized by the University’s Vice-Presidency for Higher Education 
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and Scientific Research. 

 

(A) The principal investigator has the right to purchase items, in accordance 

with the Government Procurement System, and in line with the budget 

allocated for this purpose, according to the approved financial clause 

subject to the procurement guidelines set by the university. 

 

 

 Article (15) Travel and conference Expenses 

 
Researchers and their assistants are treated according to the university’s 

guidelines for teaching staff members and employees with regard to travel 

allowances, with the exception of tickets for travel, where only economy class 

tickets are allowed (any other class of travel will be rejected) and the total travel 

and conference costs must not exceed the ceiling of the specified item, which 

shall not exceed 15% of the total budget of the project. 

 

Article (16) Researchers’ and team members Allowances  

 
(A) Allowances for Researchers’ and team members in all their scientific 

degrees should comply with the unified guidelines for scientific research 

in Saudi Universities, issued upon recommendation by the Council of 

Higher Education approved by Directive no. 7/B/4403, dated 2/4/1419 

AH.  

 

(B) The allowance should not exceed the maximum limit as shown in the 

table below. 

 

 
Role in the Project Maximum Limit 

Researcher 

no more than three 

Co-investigators 

Deputy 1,200 monthly 

Co-investigator 1,000 monthly 

Consultant 

no more than 

one per project and 

participation in 

only three projects 

From the City 7,000 annually 

From another Saudi 

City 
14,000 annually 

From abroad 20,000 annually 

Assistant 

No more than 

three with a 

master's degree 

Master’s holders + 800 monthly 

Bachelor’s holders 600 monthly 

Undergraduates 400 nthly 
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(C) Technicians working on the project are compensated according to the 

overtime hour system in the university. 

 

(D) The allowance for preliminary research proposal reviewing is SAR 500. 

 

(E) The remuneration of (2000) two thousand riyals for those assigned to 

reviewing authored books, edited, translated, or arbitrated either inside or outside 

the university for a book exceeding 200 pages, (1500) five hundred riyals for a 

book between 150-200 pages, 1000 thousand for a book between 100-150 pages, 

and (500) five hundred riyals for a book less than 100 pages. 

 

Article (17) Range of Application 

  
These articles governing research projects funded by the university are part 

and parcel of the signed contract between the university and the researchers, and 

comply with the unified research support regulations of Saudi universities. 

 

Article (18) The Commencement of Application 

 
These guidelines are effective from the date of approval by the Scientific 

Council. 
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 والتزاماته العلمي البحث ألخالقيات المنظمة القواعد

 هـ 1440/  1439
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 العلميّ  البحث عمادة عميدكلمة 

 

بع نهجه على سار ومن آله وعلى محّمد سّيدنا واملرسلين، األنبياء أشرف على والّسالم والّصالة العاملين، رّب  هللا الحمد
ّ
 الّدين، يوم إلى هداه وات

 :بعد وأّما

ا
ً
موحة الّرائدة الّرؤية من انطالق

ّ
ونظًرا ألهّمّية تعزيز البحث  2، 2020وبرنامج الّتحّول الوطنّي   1، 2030 الّسعودّية العربّية للمملكة والط

ا لدور جامعة أّم القرى ضمن إطار منظومة الّتعليم كلبنة أساسّية ضمن بر 
ً
نامج العلـمّي وتوجيهه بما يتواءم مع احتياجات اململكة ، وتنفيذ

مة ألخالقيّ 
ّ
ات البحث العلـمّي"، مستندة في ذلك على الّتحّول الوطنّي ، بادرت عمادة البحث العلـمّي إلى العمل الجاّد على وضع " القواعد املنظ

ا ، تحّفه منظومة من القيم و الّسلوكّيا ت األخالقّية رؤية جامعة أّم القرى ، و عمادة البحث العلـمّي ؛ لبناء مجتمع معرفّي على نحو رائد عامليًّ

ذي اختّصت به أّم القرى البلد  العلمّية املنبثقة من تعاليم ديننا الحنيف      و قيم املجتمع الّسائدة ، و قدسّية
ّ
املكان و شرف العلم ال

قة بأخالقّيات البحث العلمّي وأساسّياته  –أيًضا–والجامعة ، صادرة في ذلك
ّ
من مطالعة مستمّرة ألدبّيات الّضوابط و املعايير العاملّية املتعل

ّية .
ّ
 و قواعده الكل

لوائــح الــواردة الّضوابــط مــن الّسعودّية اململكــةالعربّية في إنجــازه مــاتّم  القواعدعلى هذه وضع اســتند كمــا
ّ
ـة واألنظمــة بال

ّ
يـ
ّ
 العالقــة ذات املحل

ـة ولوائحــه والجامعــات العالــي الّتعليــم مجلــس نظــام"  وخصوًصا ، العلمي  البحث بمنظومــة
ّ
 و(، 8)م/رقــم امللكي"،الّصــادرباملرســوم الّتنظيميـ

الئحةهـ،و" 1414/ 6/ 4 تاريخ
ّ
ف حقوق  حماية"،و"نظام العلـميّ  للبحث املوّحدة ال

ّ
 امللكّي  باملرسوم الّصادرة الّتنفيذّية، والئحته" الجديد املؤل

الئحة" ،وهـ 10/6/1406 وتاريخ(، 38)م/ رقم"،الّصــادرباملرســومامللكّي االختــراع بــراءاتهـ،و "نظام 2/7/1424 وتاريخ(، 14)م/ رقم
ّ
 ال

ـات"،ونظــام "القرى  أمّ  بجامعة الفكرّية امللكّية لحقوق  الّتنظيمّية
ّ
ـة الكائنــات علــى البحــث أخالقيـ

ّ
ـادرباملرســوم"الحيـ

ّ
 رقــم امللكّي  ،الصـ

ةالّصادرةعــن والئحتــهه، 14/9/1431(،وتاريخ  59)م/
ّ
 ضوابطه،و"وثيقــة" 1433والّتقنيةعــام عبــدالعزيــزللعلــوم مدينــةامللــك الّتنفيذيــ

الئحة ،باإلضافــةإلــى والّتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة عن صادرةهـ 1437 محرم محّدثة"نسـخة  العلمّية األمانة
ّ
 للّدراسات املوّحدة"ال

ا.   العديدمن  -أيًضا  -االستفادة  وتّمت3"،العليا ا ودوليًّ ا وإقليميًّ  من القواعد املعتمدة في هذا الشأن مّحليًّ

كر وجزيل 
ّ
عميد  لسعادة الّتقديروإذا كان من حّق أهل الفضل علينا أن ينسب الفضل لهم فإّن عمادة البحث العلمّي تتقّدم بموفور الش

 
ّ
ف ال

ّ
ي كان مشروع إنشاء الئحة أخالقّيات البحث العلمّي مقترًحا منه ذعمادة البحث العلمّي الّسابق الّدكتور فيصل بن أحمد خليل العال

سائّي وتحكيًما وتصويًبا  إعداًدا الالئحةفدعم كّل اآللّيات واإلمكانات إلظهار هذه 
ّ
 لفريق العمل الن

ً
. وهللا نسأل أن وتدقيًقاوتنظيًما وتشكيال

 . واملثوبةيجزل له األجر 

 

 

  العلمي البحث عميد                        

 األهدل غالب بن عبدالرحمن. د

                                                           
  /gov.sa2030http://vision.على الرابط االلكتروني  2030رؤية اململكة العربية السعودية 1
 gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf2030http://vision.على الرباط االلكتروني  2020ل الوطنيحوّ برنامج التّ  2
 هـ( 4/6/1414( وتاريــخ )8الّصادر باملرســوم امللكّي رقــم )م/« نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات ولوائحــه الّتنظيمّية»   3

ة»
ّ
ف الجديد والئحتــه الّتنفيذيــ

ّ
 ـ(ه2/7/1424( وتاريخ )41الّصادر باملرســوم امللكّي رقــم )م /« »نظــام حمايــة حقــوق املؤل

 هـ( 10/6/1406( وتاريــخ )38، الّصادر باملرســوم امللكّي رقــم )م/«نظــام بــراءات االختــراع»

الئحة الّتنظيمّية لحقوق امللكّية الفكرّية بجامعة أم القرى )مقدمة للمصادقة عليها(؛ إعداد د. ماجد املرعش ي
ّ
 ال

 « 
ّ
ت البحــث علــى الكائنــات الحيــ

ّ
 هـ( 14/9/1431( وتاريخ )59الّصادر باملرســوم امللكّي رقــم )م/« ةنظــام أخالقيــا

ة الّصادرة عــن مدينــة امللك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنّية عــام »
ّ
 هـ 1433الئحتــه الّتنفيذيــ

 ية.هـ صادرة عن مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقن1437" ضوابط األمانة العلمية "نسخة محدثة محرم 

 »ووثيقــة " 
ّ
 القواعــد املنظ

ّ
هــا " مجلــس الجامعة، الّصادرة بقــرار مجلــس الجامعــة رقم ، التــي أقرّ «ةمة لإلشــراف علــى الّرســائل الجامعيــ

 هـ(.11/8/1434)

http://vision2030.gov.sa/sites/default/files/NTP_ar.pdf
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مة ألخالقّيات البحث العلميّ 
ّ
 أسماء أعضاء لجنة القواعد املنظ

 

 الّصفة االسم

 اللجنة رئيسة فدا عثمان بنت هيفاء. د 1

 اللجنة رئيسة نائبة بحيري  محمد بنت هنادي. د 2

 عضو مداح علي بنت أميرة.د أ 3

 عضو الجابري  يقظان بنت نزهة.د. أ 4

 عضو فالته بكر بنت عائشة. د 5

 عضو الحربي محمد بنت عائشة. د 6

 عضو مصارط صالح بنت غادة. د 7

 عضو قليوبى محمد بنت أماني. د 8

 

 

 عبدالكريم بن.عبدهللا د                         الحربي سالم بن.أيمن د                     كشميري  صالح أمين.د/ أ:    من كّلٍ  مراجعة

 عبدهللا

جنة  وتدقيق  ومراجعة
ّ
 :  العلميّ  باملجلس  الّدائمة  الل

.ثامر بن  حمدان   الحربّي  د  

وكيل الجامعة للّدراسات العليا والبحث العلمي  رئيس املجلس  العلميّ     

د.مرعي بن عبد هللا   الشهري     أمين  املجلس العلمّي       

عضو املجلس العلمّي                                                 أ.د/  أحمد بن محمد الخّماش عضو .د/ صالح بن حسن املبعوث أ

 املجلس العلمّي 

جنة الّدائمأ
ّ
م   سكرتير الل

ّ
ة .د/ عبدهللا بن إبراهيم الّزهرانّي  عضو املجلس العلمّي                               أ/ أحمد بن معل

  باملجلس العلميّ 
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 املقّدمة

 

ة مجاالت ـمّي ركـالبحث العل يعّد 
ّ
 في املجتمعات لتطّور  املحّركوهو  العلوم،يزة الحضارة والّتقّدم، وبه ساد املسلمون األوائل في كاف

 ـبغية الوصول إلى أك الحالي؛ عصرنا
ّ
 . جميًعاتي تكفل الحياة الكريمة للبشر ـبر قدر من املعرفة ال

ّي و  ى ا للّريادة في هذا املجال على املستو ؛ سعيً  ميّ ـالقرى جّل اهتمامها للبحث العلوقد أولت جامعة أّم 
ّ
، محّددة  لعاملّي او  اإلقليـميّ املحل

 ـستراتيجّيات واإلجراءات ؛ للّرقّي بجودة البحث العلفي ضوء ذلك حزمة من اإل 
ً

تزام باملسؤولّية ـلال عن حرصها على امّي ورصانته ، فضال

ٌب أساٌس في املجتمع الّتعلياألخالقّية ف
ّ
 ـي إنتاج املعرفة واكتسابها وحفظها ونقلها وتطويرها وتطبيقها ؛ ذلك أّن األخالق متطل

ّ
ربوّي مّي الت

 الحنيف . لتزامها بمبادئ وقيم ديننا اإلسالمّي ا، فال انفصام بين تحقيق رسالة الجامعة وبين 

 
ً
وابتا من وانطالق

ّ
كر فقد استند  سالفة الث

ّ
مة ألخالقّيات البحث العلالذ

ّ
مّي" عليها ، كما جاءت هذه القواعد ـإعداد " القواعد املنظ

دبّيات و الّضوابط و املعايير و أفضل املمارسات العاملّية املعمول بها في الجامعات العربّية و العاملّية أل ا ملطالعٍة ودراسٍة مرجعّيٍة لنتاًج 

ق بأخالقّيات البحث 
ّ
كر الئحة أخالقيات وآليّ  ،مّي ومبادئه و قيمه األساسّيةـالعلالعريقة فيما يتعل

ّ
ة ضمان العمل بها . ) ونخّص بالذ

 البحث العلمّي في جامعة امللك سعود ،و ضوابط األمانة العلمّية الّصادرة  من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والّتقنية (.

مة القواعد لهذه إّن 
ّ
ـتي ؛ العليا أهدافها العلـميّ  البحث ألخالقّيات املنظ

ّ
ة العلـميّ  للبحث األخالقيّ  الّسلوك قواعد إيضاح:  منها ال

ّ
 لكاف

 عن تالفي ما قد  وثين العتمادها في إجراء بحوثهم ،الباح
ً

إيجاد مرجع أخالقّي حال وقوع خلل أو تجاوز في املمارسات البحثّية ، فضال

 يكون من خلٍل أو تجاوز، و دعم البيئة املواتية لروح الفريق العلـمّي و زيادة إنتاجّيته ، و الّتأمين ضّد املخاطر ، و إشاعة الّرضا

عور بثقة 
ّ
ا ، و استبعاد املمارسات  و الّنفساالجتماعّي، و العدل ، و الش املسؤولّية ، و الّتعامل األخالقّي الّصارم بين املتعاملين بحثيًّ

 الّسيّئة من بيئة العمل البحـثّي، وتوجيه الّسلوك في املواقف املختلفة وتعزيزه وفق القيم الّسائدة في املجتمع ؛ كاألمانة و الّصدق

زاهة و غيرها من القيم الحميدة  . ول
ّ
ق والن

ّ
 وتنظيًما وتدقيًقا من غيرها فيما يتعل

ً
عّل مّما يمـّيز هذه القواعد أّنها جاءت أكثر تفصيال

بة على عدم االلـتزام بأخالقّيات البحث العلمّي . و أخـيًرا
ّ
ق باملساءالت و الجزاءات املترت

ّ
فقد  بإجراءات الوقاية ، عالوة على ما يتعل

مة ألخالقيّ 
ّ
ات البحث العلـمّي" ؛ لالرتقاء بالجامعة في مجال البحث العلـمّي ، و موافقة إجراءات البحث و جاءت هذه "القواعد املنظ

ا ، و تقديم رؤية محّددة املعالم لحزمة القواعد و الّسلوكّيات و املما شر العلـمّي ألفضل القواعد و املمارسات املّتبعة عامليًّ
ّ
رسات و الن

ع االلـتزام بها من
ّ
ئحة خالل ثالث سنوات من  اإلجراءات املتوق

ّ
جميع العاملين في مجال البحث العلـمّي بالجامعة ، و ستطبق هذه الال

 اعتمادها ، ثّم تراجع مواّدها وفًقا ملا يستجّد من ضرورات تواجه الجامعة و الباحثين  .
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عريفاتا
ّ
 ملاّدة األولى : الت

ــها .املعاني املوضّ  –القواعد أينما وردت في هذه  –يقصد بالكلمات الّتالية  ـــ ـــ ـــ ــــحة أمـــامـ ـــ  ــ

 لجامعة : جامعة أّم القرى . ا -1

مة ألخالقّيات البحث العلـمّي : القواعد و الّسياسات و اإل  -2
ّ
جراءات الّتنظيمّية الحاكمة ألخالقّيات البحث العلـمّي بجامعة أّم القواعد املنظ

 القرى .

ـتي تحكم جميع العاملين في البحث العلـمّي، وتستقي  أخالقّيات البحث العلـمّي: -3
ّ
مجموعة املبادئ والقيم واإلجراءات واملمارسات الّسلوكّية ال

 
ّ
ـتي ال تخالف الش

ّ
لوائح القانونّية واألعراف الوطنّية واإلقليمّية والّدولّية ال

ّ
ريعة اإلسالمّية، ومن األنظمة وال

ّ
 ريعة اإلسالمّية .أحكامها من الش

سمى ) موضوع البحث ( البح -4
ُ
ي حقائق مسألة أو مشكلة معّينة ت وذلك  ؛ث العلـمّي: هو عملية فكرّية يقوم بها باحث أو أكـثر، من أجل تقص ّ

 
ّ
 باع طريقة علمّية ممنهجة ) منهج البحث وأدواته (؛ للوصول إلى حلول أو نتائج صالحة للّتعميم على مشاكل مماثلة .بات

ها ، وما يتضّمنه من الكوادر البشرية املقـترح البحـثّي : التّ  -5
ّ
امل لطبيعة املشكلة ، وأهّمّيتها واألهداف املوضوعة لحل

ّ
وصيف العلـمّي واملنهجّي الش

زمة وتكلفتها املالّية؛ لتنفيذ املقـترح املقّدم
ّ

ة ، وطرق العمل، والجدول الّزمـنّي للّتنفيذ، واإلمكانات واالحتياجات الال
ّ
ّية توضـح للّدعم، وآل املؤهل

 4كيفّية االستفادة من نتائج ومخرجات هذا البحث، والجهات املستفيدة منه.

 لاملشروع البحـثّي: الّصيغة الّنهائّية للبحث، ا -6
ّ
ى الجامعة أو أي جهة أخرى تمويله ودعمه وفق القواعد الّتنظيمّية، واملتضّمنة النتائج ذي تتول

 الـتي خلص إليها البحث.

من أعضاء هيئة الّتدريس ذوي الخـبرة في تخّصص محّدد أو عدة تخّصصات ، ويشمل الباحثين  افريق بحـثّي يضّم عددً  املجموعة البحثّية: -7

ب الّدراسات العليا والفّنيين والخبراء. همومساعدي
ّ

 و طال

ـتي تحـمي اإلنتاج الفكرّي واإل  -8
ّ
   نسانّي، وتنقسم إلى:بداعّي اإلامللكّية الفكرّية: مجموعة الحقوق ال

ف، والحقوق املجاورة. -9
ّ
 ) التّ الحقوق األدبّية: حّق املؤل

ّ
 روحات( . حقيق، الحواش ي، الش

رات الحقوق الّصناعّية: وتشمل: براءات االخـتراع، والعالمات الّتجارّية، والّرسوم والّنماذج الّصناعّية والّدوائر اإللكترونّية املتكا -10
ّ
ملة، واملؤش

 .الجغرافّية، والّتنّوع الّنباتّي 

البحث العلـمّي بما يضمن إنجاز العملّية البحثّية بمصداقّية  عمليةلـتزام بالقيم األخالقّية العلمّية، واملعايير املهنّية، في النّزاهة البحثّية: اال -11

ة.
ّ
 وموثوقّية ودق

عيئة التدريس ومن في حكمهم أو  أوأعضاءالباحث: هو القائم بمهاّم البحث العلـمّي وإجراءاته وأنشطته. من الباحثين أو مساعدي الباحثين  -12

 
ّ
ب، أو املتعاقدين واملتعاونين معهم. ــــالط
ّ

 ال

ل املجموعة املشاركة في ال -13
ّ
ذي يتّولى اإلشراف وإدارة الفريق البحـثّي، ويمث

ّ
 بحث.الباحث الّرئيس: عضو هيئة الّتدريس، أو من في حكمه، ال

ذي يشترك مع مجموعة من الباحثين؛ إلنجاز بحث علمّي في موضوع ما.الباحث املشارك: عضو هيئة الّتدريس، أو من ف -14
ّ
 ي حكمه، ال

ذي يشارك في إنجاز مشروع بحثّي. -15
ّ
 مساعد الباحث: املعّين على وظيفة مساعد باحث، أو طالب دراسات عليا، أو طالب املرحلة الجامعّية ال

ف: عضو هيئة تدريس ممـّيز وخبـير، يقوم بتأليف كتاب، م -16
ّ
 أو مع مجموعة بحثّية، علـى أن ُيقّدم الكتاب إضافة علمّية جاّدة. انفردً املؤل

لف بتقديم خدمات واستشارات علمّية. -17
ّ
 املستشار: عضو هيئة الّتدريس، أو من في حكمه، أو الخبـير املك

ي، أو تق -18
ّ
لف بفحص إنتاج علـمّي، أو مقـترح بحث

ّ
م: عضو هيئة الّتدريس، أو الخبـير الذي ُيك

ّ
 رير أداء بحثّي.املحك

ب الّدراسات العليا في مرحلـتّي املاجستير والّد  -19
ّ

ى اإلشراف العلـمّي علـى رسائل طال
ّ
ذي يتول

ّ
كتوراه املقّدمة املشرف العلـمّي: عضو هيئة الّتدريس ال

 للبرامج املّدعومة.

https://uqu.edu.sa/page/ar/93230418
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ا للمجال املوضوعّي ملشكلة ا، أم مباني، وذلك طبًق بً كت ممجتمع البحث: كّل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج البحث سواء أكان مجموعة أفراد، أ -20

 البحث.

عّينة البحث: اإلنسان أو الحيوان الخاضع للبحث العلـمّي سواًء عن طريق االستبانة العلمّية، أم استطالع الّرأي، أم بالفحص  -21

ّية أو موافقة من يمثل
ّ
ـّبي/املخـبّري( والتشـخيص والعالج بعد أخذ موافقتهم الخط

ّ
 ا على ذلك في حال البحوث على اإلنسان.هم قانونً )الط

جرى على اإلنسان، بهدف جمع املعلومات، واختبار الفرضّيات، لألغراض العلمّية البحوث علـى اإلنسان: العمليّ  -22
ُ
ـتي ت

ّ
ة البحثّية املّقننة ال

 والوصول للّنتائج.

جرى البحوث عـلى الحيوان: العمليّ  -23
ُ
تـي ت

ّ
على الحيوان؛ بهدف جمع املعلومات، واختبار الفرضّيات لألغراض العلمّية ة البحثّية املّقننة ال

 والوصول للنتائج.

لحق  املخاطر البحثّية: األضرار الّنفسّية أو الجسدّية أو الّضرر االجتماعّي أو االقتصادّي أو البيّئـي، املحتمل وقوعه على عّينة البحث -24
ُ
والتـي ت

 وب فيها.األذى بهم، أو الّنتائج غير املرغ

شارة انتحال امللكّية الفكرّية: تبّنـي شـخص ألفكار أو كتابات أو اختراعات شـخص آخر، والتّصرف فيها كما لو كانت من نتاجه الخاّص دون اإل  -25

 5إلى مصدر هذه األفكار أو الكتابات أو االختراعات، سواء أكان ذلك بقصد أم بغير قصد. -بالشكل العلـمّي الصـحيح  –

ق بإجراء الّتجارب العلمّية سواء على اإلنسان أو الحيواالّحد ا -26
ّ
ع من أّي مشروع بحـثّي، واملتعل

ّ
ن أو ألدنى من املخاطر البحثّية: أقّل ضرر متوق

 البيئة.

ـتي توّجه سلوك الباحثين أث -27
ّ
 ناء إجرائهم البحوث.القيم: مجموعة املبادئ واملعايير األخالقّية املنبثقة من تعاليم اإلسالم وما يضعه املجتمع، وال

 : Research Ethics Committee (IRB) لجنة األخالقّيات البحثّية -28

29-  
ّ
 هي  الل

ّ
ة" ات البحث على املخلوقات الحيّ ي نّص عليها  " نظام أخالقيّ تالقرى ال ة بجامعة أمّ ات البحث على املخلوقات الحيّ ألخالقيّ  ةيّ جنة املحل

 
ّ
 النّ  جنة املوضحة في.   وإضافة إلى مهام الل

ّ
ى الل

ّ
قة بقضايا األمانة العلمّية ،  جنة في جامعة أمّ ظام  ،  تتول

ّ
القرى وضع الّضوابط واملعايير املتعل

 ودراسة الحاالت، وتفسير وتحديث مواد ضوابط األمانة العلمّية . 

 البحثّية . لعملّيةي اامليثاق: اتفاقية ُملزمة تتّضمن املبادئ والقواعد األساسّية املّتفق عليها من أجل احترامها ف -30

 حقيق في اإلخالل بضوابط وممارسات وأخالقّيات البحث العلـمّي واألمانة العلمّية.املساءالت: التّ  -31

بة علـى ا -32
ّ
 حقوق امللكّية الفكرّية وأخالقّيات البحث العلمّي. إلخاللالجزاءات: العقوبات املترت

ـخص ) أو من يمثله  -33
ّ
ا ( موافقته بمطلق حّريته دون استغالل أو إكراه، بعد أن أدرك ما يطلب منه، قانونً املوافقة بعد الّتبصير: إعطاء الش

 
ّ
 رتب على مشاركته من حقوق وواجبات. ) مرفق نموذج أ ( .وأدرك أهداف البحث، واحتماالت الخطر فيه، وما يت

  بحاث الـتيبحاث في مجال البيئة تلك األ ات البحوث في مجال البيئة: يقصد باأل أخالقيّ  -34
ّ
 والكيميائّي  بيـعي ) أي الفيزيائّي تجرى في املحيط الط

 الذي تعيش فيه الكائنات الحيّ  جتماعيّ ( واال  والبيولوجيّ 
ّ
 فاعل داخل املحيط وداخل الكائنات وبين املحيط والكائنات.و نظم التّ  ،ة ة كاف

 

مة ألخالقّيات البحث العلميّ 
َ
انية: إطار تطبيق القواعد املنظ

ّ
 املاّدة الث

 

 يلـتزم جميع املعنّيين بالبحث العلـمّي بالجامعة بما يلي:
 

لوائح والّسياسات املؤّسسّية املرتبطة بالبحث العلـمّي في الجامعة  والّتقّيد بها. .1
ّ
الع علـى األنظمة وال

ّ
 االط

 لالئحة البحث العلـمّي مع مراعا .2
ً
ة الضوابط الشرعية واألخالقّيات املهنية االلـتزام بمعايير األداء واألخالقّيات واملمارسات الجّيدة وفقا

 واألكاديمية عند إجراء بحوثهم.

ـتي تهدف إلى تحقيق املنافع العاّمة، و  .3
ّ
 مجتمع.للخير ال  يحققأو تخفيف األضرار املجتمعّية بما  دفعإجراء البحوث ال

ي، أو اإلفصاح عن وجود جهات داعمة للبحث سواء أكان بمنافع مباشرة أم غـير مباشرة داخليّ  .4
ّ
ة أم خارجّية، مثل : الّرعاية، أو الّدعم املال

 .غيرها أو ، توفير املوادّ 
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أّي اإلفصاح عن أّي تضارب للمصالح املنصوص عليها في: " نظام أخالقّيات البحث العلـمّي علـى الكائنات الحّية" والئحته الّتنفيذّية، أو  .5

 لوائح أخرى.

 الوظيفيّ ياتهم يلـتزم الباحثون بذكر مسّم  .6
ّ
ـتي تجرى ضمن إطارها ، الة البحوث ة في جامعة أّم القرى ، وااللتزام بذكر اسم الجامعة في كاف

ه أو جزء منه خالل فترة انضمام/ تبعيّ  وذلك لكّل 
ّ
جري كل

ً
مباشر من  القرى وإن لم يكن هناك دعم ماليّ  ة الباحث لجامعة أمّ بحث أ

 الجامعة.

 الّضرورّية في حال طلب تمويٍل للبحث من جهات خارجّية، مع ضرورة إعالم الجامعة بذلك.الحصول علـى الّتصاريح  .7

 

مة ألخالقّيات البحث العلميّ 
ّ
الثة: القيم املنظ

ّ
 املاّدة الث

 . هلتزام بتعاليم الّدين اإلسالمّي  و مبادئاال .1

 األمانة والنّزاهة العلمّية. .2

فافّية واملساءلة. .3
ّ
 الش

 املوضوعّية. .4

ة. .5
ّ
 الدق

 ّية والخصوصّية.الّسرّ  .6

 املسؤولّية. .7

 العدالة واملساواة بين جميع األطراف العاملة في البحث. .8

 

 لتزامات الجامعةااملاّدة الّرابعة: 
 

فوّ ّسستعتمد الجامعة باعتبارها مؤ 
ّ
مـّيز املعرفّي، مع املحافظة على القيم اإلسالمّية ة علمّية علـى الجمع بين الت

ّ
الّسامية، واإلسهام ق في اإلبداع والت

ام بذلك في تطوير املجتمع، من خالل ضمان الستخدام األمثل والفّعال للمعرفة البحثّية لخدمة املجتمع املحلـّي والّدولي، ويتعّين عليها للقي

الية:ال
ّ
 لتزامات الت

 

 
ً

 لتزامات الجامعة نحو الباحثين:ا: أّول

 
لوائحستبـّني الّسيا .1

ّ
مة، واملعايير املتعلقة باألمانة العلمّية ات الواضـحة، وإعداد ال

ّ
 املحك

لو   ،ة عامين ( ات البحث  العلمّي بالجامعة تصدر بقرار من معالي مدير الجامعة         ) ملّد تشكيل لجنة دائمة  ألخالقيّ  .2
ّ
 الي :حو التّ على النّ  تشك

 ا ( . ) رئيًس  راسات العليا والبحث العلميّ وكيل الجامعة للّد 

 ا ( .) عضوً  املجلس العلميّ  أمين

 ا ( .) عضوً  عميد البحث العلميّ 

 ا( . راسات العليا )عضوً عميد الّد 

 صخصعضو من التّ 
ّ
 ) رجال أو نساء ( . بالجامعةة رعيّ ات الش

 عضو من التّ 
ّ
 ة  ) رجال أو نساء ( .غويّ خصصات الل

 ة ) رجال أو نساء ( .خصصات العلميّ عضو من التّ 

 من الّتخصصات الّصّحّية ) رجال أو نساء ( . عضو

ربوّية و اإلدارّية و االجتماعّية ) رجال أو نساء ( . عضو
ّ
 من الّتخصصات الت

 . من أعضاء املجلس العلميّ  ينعضو 

 ) رجال أو نساء( .  بالبحث العلميّ  اهتماماتدريس من له من أعضاء هيئة التّ  ينعضو 

 
ّ
 جنة ( .سكرتير ) أمين لل
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  هامّ م. 3
ّ
 جنة ما يلي :الل

 . اضوابط األمانة العلمّية وأخالقّيات البحث العلمّي عموًم  تفسير وتحديث موادّ أ.     

 ب.  
ّ
بات والبيئة ، ويشمل ذلك واليقتصر على: شروط األبحاث التي تستلزم أخذ رخيص بإجراء أي بحث على اإلنسان والحيوان والنّ الت

 قديم والقبول واملتابعة ، إعداد استمارات ونماذج القبول .ة التّ ة قبل البدء بها ، آليّ ات البحثيّ موافقة لجان األخالقيّ 

 تحديد معايير وضوابط الّتحكيم.     .ج

 ات البحثيّ ة لجوانب األخالقيّ ة دوريّ متابعة  وقائيّ .     د
ّ
 ة لألبحاث التي تمت املوافقة على إجرائها مسبًق زاهة العلميّ ة والن

ّ
جنة  ؛ ا من قبل الل

 أكد من سالمة املشاركين في األبحاث واملبحوثين.للتّ 

قة باإل .   ه
ّ
 مانة العلمّية، وإصدار القرارات بشأنها.باأل  خاللدراسة الحاالت املتعل

قائمة على العدل، يم البحوث املمّولة من موارد الجامعة، لتحكفي املرفقات ( ؛  املثّبتةماذج تبـّني سياسة تحكيم واضـحة معلنة ) وفق النّ   .4

 واإلنصاف، وحفظ حقوق الباحثين في االعـتراض املوضوعّي على نتائج الّتحكيم.

قة بامللكّية الفكرّية، وإلزام الباحثين بما ورد  . 5
ّ
 فيه.إعداد ميثاق أخالقّي يتضّمن املعايير األخالقّية، واإلجراءات الّتنظيمّية املتعل

 . فيما يتعلق بإتاحة ونشر األعمال األكاديمّية. وامتيازاتهالـى األعمال البحثّية؛ للمحافظة علـى حقوق الجامعة وضع بنود للمتابعة والّرقابة ع . 6

الزمة للّتدقيق في جودة البحوث، وفحص املمارسات األخالقّية لإلجراءات البحثّية املّتبعة. . 7
ّ
 وضع اإلجراءات ال

لوائح والّنماذج في موقع الجامعة  .8
ّ
  نشر ال

ّ
ب بها.ــــاإللكترونّي، وتعميمها علـى جميع الجهات ذات العالقة، وتعريف الباحثين والط
ّ

 ال

ن علـى أساس الّدين أو تبـّني الـبرامج والبحوث املبتكرة، وتشـجيع الباحثين املتمـّيزين، وتقديم الحوافز املاّدّية واملعنوّية دون الّتميـيز بين الباحثي . 9

لون أ
ّ
 و الجنس.العرق أو ال

نظمة توفير املوارد واملعّدات واملرافق والخدمات للباحثين، وتشـجيعهم للحصول على موارد إضافّية من مصادر الّتمويل الخارجّية في إطار األ  .10

لوائح املعمول بها في اململكة العربّية الّسعودّية.
ّ
 وال

البالد و  إتاحة الفرصة لكّل من يهّمه البحث؛ لالطالع علـى نتائج البحوث والّدراسات ضمن إطار زمـنّي محّدد وبطريقة مسؤولة، وبما ال يمّس أمن .11

 مصلحتها ، أو يخّل بحقوق املشاركين في البحوث. 

قة بعد اإلنفاق.وفير املنح، مع اإل تحديد مكافأة الباحثين واملشاركين في عقد املشروع البحـثّي، أو في شروط ت  .12
ّ
 جراءات الّرسمّية املتعل

ذي . 13
ّ
الزمة؛ لضمان إنفاق الّتمويل في حدود العقد أو املنحة، وفي أوجه اإلنفاق املحّددة في املقـترح ال

ّ
خاذ الجامعة لإلجراءات ال

ّ
تّمت إجازته، ات

ومصلحة البحث، وذلك بعد الرجوع إلى عمادة البحث العلـمّي، أو موافقة الجهة املمّولة إتاحة الفرصة للباحثين في تعديل بعض البنود، بما يّتفق .مع

 للمشروع البحثّي.

وإبالغ  إلزام الجامعة الفريق البحـثّي بالحصول علـى املوافقة املطلوبة من الجهات ذات العالقة؛ لشراء املعّدات واألجهزة البحثّية للمشروع،. 14

 تؤول ملكّية األجهزة للجامعة بعد انتهاء املشروع، ما لم ينّص في الّتعاقد على غـير ذلك. الجامعة عن ذلك على أن

القرى قبل البدء في إجراء أي بحث  ة بجامعة أمّ ات البحثيّ ة من لجنة األخالقيّ بضرورة الحصول على موافقة خطيّ  إلزام الجامعة الفريق البحثيّ . 15

 بات.سواء على اإلنسان أو الحيوان أو النّ 

ّية أو اإل. 16
ّ
ة ، ة أو العامليّ قليميّ تشـجيع الباحثين على إجراء مشاريع بحثّية مشتركة مع زمالئهم الباحثين في الجامعة أو في غيرها من املؤّسسات املحل

 وتعزيز املشاركة بين ذوي الّتخّصصات املختلفة في املجاالت البحثّية املتنّوعة.

 

 :
ً
 نحو املجتمع:لتزامات الجامعة اثانيا

 

تشـجيع البحوث العلمّية اإلبداعّية للنهوض بالعلم واملجتمع وذلك عن طريق:العمل على وضع القواعد الحاكمة آللّيات دعم البحوث  .1

ضمان الّتوزيع العادل ملردود البحوث  وتشـجيع الحصول على فوائد من البحوث،  واف بحقوق جميع األطراف املعنّية،االعـتر  ووتمويلها، 

 حماية امللكّية الفكرّية بما يعود بالّنفع على جميع األطراف املعنّية.  ووالعائدات من االختراعات واألعمال اإلبداعّية، 

ـتي تلـبّي احتياج اململكة العربّية الّسعودّية وأهدافها اإلستراتيجّية  .2
ّ
  ،إجراء البحوث ال

ّ
 ة.وليّ الّد  وة ة و اإلقليميّ املحليّ بات و كذا املتطل

ل تعّديً  .3
ّ
 علـى حقوق العمالء أو املشاركين في البحث. ،ا تزويد املجتمع باملعلومات، و نتائج البحوث بما ال يشك
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 رابط الالئحة التّنفيذّية: 6

http://www.kacst.edu.sa/ar/depts/bioethics/1/Regul/bylaw.pdf 

: إلتزامات الجامعة نحو بيئة البحث العلمّي:
ً
 ثالثا

 

 باملعايير املقرّ تلـتزم الجامعة  .1
ّ
بتطبيق القواعد الواردة في نظام أخالقّيات البحث علـى املخلوقات ال سيما االلـتزام  وة وليّ ة والّد يّ رة باألنظمة املحل

( وتاريخ 321ـتي تمت املوافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم )لالحّية والئحته الّتنفيذّية" نظام أخالقّيات البحث على املخلوقات الحّية " ا

ـتي 13/9/1431
ّ
ّبّية الّتابعة ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتّ ه والئـحته الّتنفيذّية ال

ّ
جنة الوطنية لألخالقّيات الحيوّية والط

ّ
ة نيقوضعتها الل

سبةه. 18/5/1422 وتاريخ( 9512ب//7) رقم الّسامي واألمـره 14/9/1431 وتاريخ( 59)م/ رقم امللكّي  للمرسوم ااستنادً 
ّ
 البشر على للبحوث بالن

 6.والحيوانات

 لجامعة بأحكام الّصـّحة والّس تلـتزم ا .2
ّ
 الية:روط التّ المة املهنّية املّتبعة باململكة العربّية الّسعودّية وفق الش

 االهتمام بحماية صـّح  -أ
ّ
 ــــة الباحثين املشاركين وأعضاء هيئة الّتدريس والط

ّ
ب واملوظ

ّ
 فين و سالمتهم .ال

 ضمان توفير بيئة عمل آمنة لجميع املشاركين والعاملين بالبحث.  -ب

 يّ ـّح المة و املخاطر الصّ تقديم معلومات بشأن الّس  -ت
ّ
ب ــــة للباحثين املشاركين وأعضاء هيئة الّتدريس والط
ّ

 .ال

 تهّدد الّصـّحة و الّس  تيتحديد املخاطر ال -ث
ّ
  المة، و حث

ّ
بالباحثين وأعضاء هيئة الّتدريس والط
ّ

علـى تقديم تقارير بشأنها، كما يجب تقديم  ال

 املعلومات الخاّصة بتدابير الّس 
ّ
 واملجاورين له. ة املوجودين بالحرم الجامعيّ المة من املخاطر البيئّية الـتي قد تنجم عن مشروع معين لكاف

  -ج
ّ

خاذ اإلجراءات واالحتياطات الال
ّ
ا عن مقّر الجامعة؛ لضمان أّن املشروع بعيًد زمة في جميع معامل ومختـبرات الجامعة، وكذا إذا كان ات

 ا. املخاطر الـتي تهّدد البيئة، أو املجتمع، أو البشر، أو الحيوانات ضمن الحدود املقبولة عامليًّ 

الزمة لتوفير املستوى املطلوب من الّسالمة لألحياء، وحماية البيئة والبشر والكائنات الحّية األخرى  -ح
ّ
ة اإلجراءات ال

ّ
خاذ كاف

ّ
الـتي قد تكون  ات

 معّرضة للمخاطر أثناء إجراء البحث. وفي حال اشتمال البحث العلـمّي على الفيروسات أو الكائنات الّدقيقة أو الّنباتات أو الحيوانات،

 ا.فيجب أن تكون األهداف مبّررة أخالقيًّ 

 

 :
ً
 لتزامات الجامعة نحو ارابعا

ّ
بــــالط
ّ

  ال
 

  يقع علـى الجامعة ومنسوبيها واجب
ّ
ب يضمن حّق تجاه املجتمع األكاديمّي والط
ّ

  ال
ّ
ب املشاركين في أنشطة البحوث األكاديمّية جميع الط
ّ

ال

 باملسؤولّية واحـترام املعايير املهنّية، وفي سبيل تحقيق ذلك يجب علـى الجامعة القيام بما يلي: 

 

 مشاركة الباحث الّرئيس أو املشرف على البحث في توفير بيئة مناسبة  .1
ّ
ب ، ومساعدي الباحثين وغـيرهم من املحتاجين ــــتحـمي مصالح الط
ّ

ال

 للّتدريب.

2.  
ّ
ـتي االعـتراف بحقوق الط

ّ
ـتي ينجزونها أو يشاركون في إنجازها، دون قصر االستفادة منها فقط على األغراض ال

ّ
ب في األعمال البحثّية ال

ّ
ال

 تّم الّتعامل معهم علـى أسس املبادئ العاّمة ألخالقّيات البحث العلمّي.تخدم الباحث الّرئيس أو املشرف علـى البحث، ويجب أن ي

3.  
ّ

ال
ّ
 إشرافهم أو تدريبهم غير كاف. ب الذين يثبت أّن إيجاد فرص إضافّية للط

 

 لتزامات الباحثينااملاّدة الخامّسة: 
 

رق البحثّية املناسبة، وأن يبنوا استنتاجاتهم على  .1
ّ
منهجّية الّتفكـير العلـمّي الّناقد املؤّصل، وأن يوثّقوا الّنتائج يلـتزم الباحثون باستخدام الط

 والّتفسيرات البحثّية بكّل موضوعّية.

 يلـتزم الباحثون باألمانة في كّل املمارسات البحثّية، كما يلتزمون بما تم االتفاق عليه مع الجهات الّداعمة واملمّولة للبحث. .2

ـتي تحّقق هذه األهداف.يلـتزم العاملون في البحث العلـمّي  .3
ّ
رق ال

ّ
 بموضوع البحث، وأغراضه، وأهدافه، والط
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4.  
ّ
د من أّن عملّية  الع والّدراية الّتاّمة بأنظمة الجامعة ولوائحها وإجراءاتها الـتي تخّص يلـتزم الباحثون باالط

ّ
شر العلـمّي، والّتأك

ّ
البحث والن

مة ألخالقّيا
ّ
 ت البحث العلمّي".البحث العلـمّي تتّم وفق "القواعد املنظ

ذي يحّقق  .5
ّ
مصالح يلـتزم الباحثون باملمارسات واإلجراءات املّتبعة بالجامعة، فيما يتعلق بنشر األعمال األكاديمّية وإتاحتها على الّنحو ال

لوائح.
ّ
 الجامعة، بما يتوافق مع األنظمة وال

باع الّسلوك املسؤول تجاه .6
ّ
ـتي  يلـتزم الباحثون واملشرفون على البحوث بات

ّ
العمل البحـثّي وعّينة البحث وفق سياسات الجامعة ولوائحها ال

 تخّص أخالقّيات البحث العلمّي.

7.  
ّ
اتّية وفيما يلـتزم الباحثون بتجّنب إعطاء أّي بيانات غـير حقيقّية، أو خادعة، كما يلتزمون بتحّري الّدقة واملصّداقّية عند كتابة الّسيرة الذ

ق بخـبراتهم والّتدري
ّ
ـتي حصلوا عليها، وكفاءاتهم ودرجاتهم العلمّية، والجوائز الـتي حصلوا عليها، وانتمائهم لجهة معينّ يتعل

ّ
ة، والخدمات بات ال

ـتي يقّدمونها، واملطبوعات، واألبحاث التي قاموا بإنجازها.
ّ
 ال

 ة في جامعة أّم القرى، وااللتزام بذكر اسم الجاياتهم الوظيفيّ يلـتزم الباحثون بذكرمسّم  .8
ّ
ة البحوث الـتي تجرى ضمن إطارها ، معة في كاف

ه أو جزء منه خالل فترة انضمام/تبعيّ 
ّ
جري كل

ً
مباشر من  القرى وإن لم يكن هناك دعم ماليّ  ة الباحث لجامعة أمّ وذلك لكل بحث أ

 الجامعة.

ة ، و االلتزام كات البحث العامليّ ة ملحرّ لكترونيّ في املواقع اإل باحث بشكل سنوّي  االلتزام بتحديث قائمة األبحاث املنشورة ومختصراتها لكّل  .9

 
ّ
 للجامعة أو في الصّ  ة سواء على املوقع  اإللكترونّي ة الفكريّ بع أو حقوق امللكيّ بعدم نشر أي مواد تنتهك حقوق الط

ّ
ة في هذه خصيّ فحات الش

 املواقع.

دة يلـتزم الباحثون باالعتراف واإلشارة في بحوثهم إلى كّل من أسهم في العمل البحـثّي بحسب قواعد الّتأليف املنصوص عليها في لوائح عما .10

 الجامعة .بالبحث العلمّي 

ف لبحث، أو لكتاب منشور دون وجود إسهامات فعلّية مّؤثرة له في .11
ّ
البحث أو الكتاب ؛  يلـتزم الباحثون بعدم إدراج اسم أي شـخص كمؤل

مة ألخالقّيات البحث العلمّي".طبًق 
ّ
فين الوارد باملاّدة األولى من "القواعد املنظ

ّ
 ا لتعريف املؤل

شر اإللكترونّي. .12
ّ
 يلـتزم الباحثون بإدراج أسماء جميع املشاركين في تأليف البحث عند نشره، بما في ذلك الن

13.  
ّ
فون الفعلّيون للبحث، ويجب أن يتضّمن البيان يجب أن يحّدد بيان الّتأليف املعتمد من املؤل

ّ
فين أّن املوقعين على البيان، هم فقط املؤل

فين بقيامهم باال 
ّ
 إقرار جميع املؤل

ّ
شر وفًق ط

ّ
م للن

ّ
سـخة الّنهائّية للبحث املسل

ّ
 ا للّنماذج املعّدة لذلك.الع على الن

فاق ف .14
ّ
شر قبل إرسال البحث إلى الّناشر، واختيار وعاء نشر متخّصص يلـتزم الباحثون في املشاريع البحثّية املشتركة باالت

ّ
يما بينهم عـلى الن

 ومصّنف.

شر ألكثر من دورّية في الوقت نفسه. .15
ّ
 يلـتزم الباحثون بعدم تقديم العمل البحـثّي للن

16.  
ّ

مين املتخّصصين في  بعد أخذ إذن الجامعة وعرضها على مجميلـتزم الباحثون بعدم عرض نتائج البحث في وسائل اإلعالم إال
ّ
وعة من املحك

فاقيات الـتي تسمح بذلك.
ّ
مة، ويستثنى من ذلك االت

ّ
 دورّيات محك

إلى إسهامات الباحثين األصلّيين عند استخدام بيانات ناتجة عن أبحاث اآلخرين بهدف إجراء املزيد من  الواضحةشارة باإل يلـتزم الباحثون   .17

 الّدراسات والّتحليالت .

 رات يقتنع بها رئيس الفريق والجهة املمّولة.االنسـحاب من العملّية البحثّية في حال إبداء مـبّر للباحثين حّق  .18

ها، والّسعي لتطوير املجتمع والّرقّي به. .19
ّ
ّية والّدولّية، واالسهام في حل

ّ
 يلـتزم الباحثون بدراسة حاجات املجتمع املحل

 األبحاث، وحفظ حّقها في االستفادة من نتائجها. يلـتزم الباحثون بمشاركة مؤّسسات املجتمع املدنّي في .20

اء ة بالجامعة عن وقوع أي ضرر ، فور حصوله ،من جرّ ات البحثيّ يلـتزم الباحثون واملشاركون في البحث العلـمّي باإلفصاح  للجنة األخالقيّ  .21

 و العمل على تقليص حجم األضرار في حالة وقوعها. ،إجراء أي بحث 
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ب الّدراسات العلياااملاّدة الّسادسة: 
ّ

 لتزامات املشرفين وطال
 

الب تقوم علـى املشاركة بين األستاذ الّناصـح والباحث الذي يتلّقى الّنصـح. ويمكــن إيجاز إلتزامات كّل م إّن 
ّ
ـــــرف العالقة بين املشرف والط ـــ ن املشـــ

 األكـاديـمّي وطالب الّدراسات العليـــا فيما يلي:

 
 

 
ً

 لتزامات املشرف على األبحاث املدعومة:ا: أّول
 

1.  
ّ
الب بها. الع علىاالط

ّ
قة بالّدراسات العليا وتوعية الط

ّ
 لوائح وقواعد الجامعة املتعل

د من أّن موضوع البحث يتوافق مع أنظمة الّدولة والجامعة. .2
ّ
 الّتأك

الب باال .3
ّ
 لتزام بأخالقّيات البحث العلمّي. الّتأكيد املستمّر على الط

ــــارات البحـــــث العلـمّي لدى  .4 ـــ ــــز مهـ ه على الجّدّية واملثابرة.تعزيــ
ّ
الب، وحث

ّ
 الط

به عند اختيار موضوع البحث )ماجستير، دكتوراه( فتتوفر فيه صفات األصالة، والجّدة، والقابلّية للّتطبي .5
ّ

 ق.الّتوجيه املخلص واآلمن لطال

د من توافق الّتخّصص الّدقيق للمشرف مع موضوع البحث، وإن اقتضت الّضرورة االستعانة بم .6
ّ
 شرف مشارك أو مساعد.الّتأك

الب إلى الّتقّيد بكتابة الرّ  .7
ّ
 ا لدليل كتابة الّرسائل العلمّية بالجامعة. سالة طبًق توجيه الط

ن من إنجاز البحث اال .8
ّ
الب إلنجاز رسالته أو مشروعه البحـثّي، وفي الّتغلب علـى ما يواجهه من صعوبات علمّية؛ ليتمك

ّ
لـتزام بمتابعة الط

 . ارة نظاًم خالل املّدة املقرّ 

9.  
ّ
ـــتحّري العدل واملساواة بين الط ب في منحهم حقوقهم اإلشرافية وتقييمهم العلمّي. ـ
ّ

 ال

الب حّق املناقشة، وإبداء وجهة نظره وفق أصول الحوار البّناء.  .10
ّ
 منح الط

شر أو اإلنتاج املعرفّي الذي ينتجه أو يشارك فيها، دون قصر اال  .11
ّ
الب في الن

ّ
ي تخدم تستفادة منها فقط علـى األغراض الاالعـتراف بحقوق الط

ـــا لالباحث الّرئيس أو املشرف على الّرسالة/البحث ؛ بل ينبـغي الّتعامل معه وفًق  مة ألخالقّيات البحث العلمّي".  ـ
ّ
 "القواعد املنظ

 لـتزام املشرف باالعتذار عن اإلشراف في حال موافقة مجلس القسم عـلى تغيـير اإلشراف. ا .12

بات الّتجارب املعملّية واألجهزة والبرامج الحاسوبّية. مساعدة  .13
ّ
الب في توفير ما يحتاج إليه من تدريب أو فّنيين ومتطل

ّ
 الط

الب؛ لتحسين مهار  .14
ّ
ـتي يحتاجها الط

ّ
اته الّرفع إلدارة القسم أو لعمادة الّدراسات العليا أو عمادةالبحث العلـمّي بالّدورات املتخّصصة ال

 تخّصصه. العلمّية في مجال 

ذين لهم القدرة على مساعدته العلمّية؛ لتجاوز أي صعوبات أثناء إعداد الّرسالة.  .15
ّ
الب في الوصول للجهات أو األشخاص ال

ّ
 مساعدة الط

ة من رسال .16
ّ
الب لنشر أبحاث مستل

ّ
  تهتوجيه الط

ّ
ت علمّية مرموقة أو املشاركة بأوراق علمّية في املؤتمرات واألنشطة العلمّية في مجال

 البحثّية.

 

 طالب الّدراسات العليا )الباحث(ا: التزامات ثانيً 
 

الب بما يلي: إضافة ال
ّ
مة ألخالقّيات للبحث العلمّي" بالجامعة يلتزم الط

ّ
 لتزامات الباحثين في املاّدة الخامسة من "القواعد املنظ

 .الّتقّيد باإلرشادات والّنصائح والّتوجيهات التي يقّدمها املشرف .1

الب باحترام املشرف وتقديره، والحرص على مراعاة أصول الحوار و األدب أثناء املناقشة معه. ا .2
ّ
 لـتزام الط

لـتزام طالب الّدراسات العليا بعرض موضوع بحثه في حلقة النّقاش العلـمّي؛ لالستفادة من الّتغذية الّراجعة من الحاضرين في حلقة ا .3

 صل إليه. وّ وتكراره بشكل دورّي لعرض اإلنجازات وما يتّم التّ الّنقاش عند اختيار موضوع الّدراسة، 

 عدم االستعانة بمشرف خارجّي دون الّرجوع للمشرف الّرئيس والقسم. .4

شر وإسهامه في اإلنتاج املعرفّي. .5
ّ
الب بحقوق املشرف في الن

ّ
 اعـتراف الط
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مينااملاّدة الّسابعة: 
ّ
 لتزامات املحك

 

مين، وتطوير قدرات الباحثين في مختلف الجوانب للّتحكيم إيجابً ينعكس وجود ضوابط 
ّ
ا على مستوى البحث العلـمّي، وعلى تطوير وتوجيه قدرات املحك

كلّية؛ فتحديد معايير وضوابط علمّية وفّنّية يتّم على ضوئها تحكيم البحوث والّرسائل تحكيًم 
ّ
ا، من دقيًق ا ا، وتقويمها تقويًم ا آمنً املنهجّية والعلمّية والش

ـتي ال بّد من مراعاتها ما يلي: شأنه تحقيق أكـبر قدر من الّسمّو بالبحث العلـمّي وضمان أهدافه. ومن أهّم 
ّ
 ضوابط الّتحكيم ال

ن من الحكم على ال
ّ
ر الخـبرة املناسبة في ممارسة الّتقويم؛ ليتمك

ّ
م من معرفة ضوابط الّتحكيم العلـمّي ومعاييره، وتوف

ّ
بحث العلمّي بشكل ال بّد للمحك

 .جّيد

م إبداء رأيه بنزاهة وأمانة ودون تحّيز أثناء تحكيمه للبحث
ّ
 .على املحك

 
ّ
 .خر فيما ليس من اختصاصهآم تحكيم البحث بكّل موضوعّية وسّرّية تاّمة، وضمن اختصاصه وخبرته فقط، ويمكن له أن يوص ي بترشيح محك

لغة  اونتائج االختبارات اإلضافّية إن وجدت حول البحث العلـمّي، وكتابة الّتقرير ملتزًم تقديم ملحوظاته وآرائه وانتقاداته، وتوجيهاته 
ّ
بالوضوح وبال

 .الّصـحيحة الفصيحة

يتين تحكيمها بموضوعّية، و احترافّية عالية، و بيان وتدوين االنتقادات         و املالحظات الواردة علـى الّرسالة من الناح وتقويم الّرسائل الجامعّية 

 
ّ
 ة.ة و املوضوعيّ كليّ الش

م إلى االنتحال العلـمّي في املادة العلمّية الـتي يقوم بتحكيمها أو وجود خلل علـمّي أيًّ 
ّ
م في حالة إشارة املحك

ّ
اإلشارة إلى الفقرات با كان نوعه، يلـتزم املحك

  وا كان ارة إلى وجود خلل علـمّي أيًّ الـتي تّم انتحالها مع إرفاق املرجع األصلّي املنتحل منه، كذلك في حالة اإلش
ّ
م اإلشارة إليه بدق

ّ
ة          و يجب على املحك

 .أمانة

م بملحوظاته إلى البحث، وليس إلى شخص الباحث
ّ
 .أن يتوّجه املحك

مين اآلخرين بما يمكن أن يجعل قراراتهم غـير موضوعّية أو غـير دقيقة
ّ
 .عدم الّتأثير على املحك

ة أو الجارحة مهما كان تقصير الباحثعند إعداد 
ّ
رفع عن استخدام الكلمات أو العبارات الجاف

ّ
 .الّتقرير ينبغي الت

ناء عليه وإطرائه.
ّ
م جهود الباحث باعتدال، ودون مبالغة في مدحه والث

ّ
 أن يثّمن املحك

 

امنة: 
ّ
 لتزامات املستشارينااملاّدة الث

 

 بتقديم محاضرة أو ندوة أو ورشة عمل حول املقترح البحثّي املّدعوم.يلـتزم املستشار في حال زيارته للجامعة  .1

 يلـتزم املستشار بأداء املهام املنوطة به في املشروع البحثّي. .2

 

اسعة: أخالقّيات امللكّية الفكرّية
ّ
 املاّدة الت

 

الئحة  تلـتزم الجامعة بحماية الحقوق املالّية واألدبّية )املعنوّية( لإلبداع الفكّري للباحثين
ّ
الئحة املوّحدة للبحث العلـمّي" و "ال

ّ
 لنظام "ال

ً
فين وفقا

ّ
واملؤل

املة للملكّية الفكرّية ملشاريع البحث املمّول" الّصادر من م يذّيةالتّنف
ّ
دينة امللك لنظام حماية حقوق املّؤلف في الّنظام الّسعودّي" ونظام "الّسياسة الش

 :اليالّنحو التّ قنية، على عبد العزيز للعلوم والتّ 

 

 
ً

قافّية أو األدبيّ أوال
ّ
شر لنتاج البحث العلـمّي )ملدة خمس سنوات( من األعمال الث

ّ
ة أو الّصناعّية أو اإلبداعّية : تملك الجامعة حّق الّتأليف وحّق الن

شر العلـمّي تحويل هذا الحّق إلى جهة نشر. ويحتاج الباحثون إلى
ّ
بات الن

ّ
شر، ويشمل ذلك جميع  املمّولة ما لم تقتض  متطل

ّ
موافقة الجامعة على الن

 أنواع املصّنفات الّتالية:

 

 املواّد املكتوبة كالكتب، والكتّيبات، وتقارير املشاريع البحثّية وغيرها. .1

ـتي تعّد خصيصً  .2
ّ
 ا لتذاع، أو لتعرض بواسطة اإلذاعة.املصّنفات ال

شكيلّي، والعمارة،  .3
ّ
 والفنون الّزخرفّية، والحياكة الفّنّية، ونحوها.أعمال الّرسم، وأعمال الفّن الت
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 املصّنفات الّسمعّية، والّسمعّية البصرّية. .4

 أعمال الفنون الّتطبيقّية سواًء أكانت حرفّية، أم صناعّية. .5

 .يماثله ما أو ،أعمال الّتصوير الفوتوغرافيّ  .6

طات، وا .7
ّ
شكيلّية املّتصلة بالجغرافيا، الّصور الّتوضيحّية، والخرائط الجغرافّية، والّتصاميم، واملخط

ّ
لّرسوم )الكروكّية(، واألعمال الت

بوغرافيا، وفّن العمارة، والعلوم.
ّ
 والط

بوغرافيا، أو العمارة، أو العلوم. .8
ّ
قة بالجغرافيا، أو الط

ّ
 املصّنفات املجّسمة املتعل

 برمجّيات الحاسب اآللّي. .9

  ازً يّ تشمل الحماية كذلك عنوان املصّنف إذا كان متمـ .10
ً
 ا للّداللة على موضوع املصّنف.ا جاريً بطابع ابتكارّي، ولم يكن لفظ

ـتي تتّم على املصّنف األساس، أو ما يشتّ ثانيً 
ّ
 مثل:؛ ق منه ا: تلـتزم الجامعة بحماية الحقوق الفكرّية املاّدّية للّتعديالت ال

رجمة. .1
ّ
 مصّنفات الت

رح، أو التّ  .2
ّ
 حقيق، أو غـير ذلك من أوجه الّتحوير.مصّنفات الّتلخيص، أو الّتعديل، أو الش

ـتي تعّد مبتكرة؛ من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواًء أكانت مصنفات أدبّية، أم فنّية، أم علمّية. .3
ّ
 املوسوعات، واملختارات ال

أو ترتيب محتوياتها، وهذه املصّنفات ا أم بأّي شكل آخر، والـتي تعّد مبتكرة من حيث اختيار قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّ  .4

 
ّ
ف املصّنف األساس.تتمّتع بنفس الحماية الـتي يتمّتع بها أصحاب املصّنفات الرئيسة دون أن تؤث

ّ
 ر على حقوق مؤل

 
ً
لية:ثالث

ّ
فين والباحثين في الّنواحي التا

ّ
 ا: تلـتزم الجامعة بحماية الّحقوق الفكرّية األّدبية/املعنوّية للمؤل

 مصّنفاتهم إليهم.  حّق نسبة .1

 .  موافقتهمحّق االعـتراض أو إيقاف أّي تعّد أدبّي على مصّنفاتهم ومنع تحريفها أو الّتعديل عليها بدون أخذ  .2

حّق تفويض الغـير بطبع أو تأجير املصّنف أو نشره أو نقله للجمهور بأّي طريقة مسموعة أو مقروءة أو مرئّية، ويمكن أن يسـحب مصّنفه  .3

 ول مـتى ما أراد ذلك.من الّتدا

سجيل الّصوتّي. .4
ّ
شر املطبعّي أو الت

ّ
 حّق استنساخ املصّنف بمختلف األشكال مثل الن

 حّق األداء العلنّي، ونقل العمل إلى الجمهور. .5

 حّق إجراء تسـجيالت له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعّية أو فيديو، وحّق ترجمته إلى لغات أخرى. .6

ف وتمتّد إلى ) .7
ّ
ف  أو املبدع .  50مهلة الحقوق املالّية فـترة حياة املؤل

ّ
 ( سنة بعد وفاة  املؤل

ة يجوز االستعانة باملصّنف لألغراض الّتعليمّية على سبيل اإليضاح في حدود الهدف املنشود، أو تصوير نسـخة أو نسـختين للمكتبات العاّم  .8

 كون بشروط:أو مراكز الّتوثيق غير الّتجارّية، وي

 . ، أو ربحيّ  بشكل تجارّي  أال يتّم  -أ

سـخ مقصوًر  -ب
ّ
 ا على حاجة األنشطة.أن يكون الن

  -ت
ّ

 باالستفادة املاّدّية من املصّنف.  يضّر أال

 أن يكون املصّنف قد نفد، أو فقدت إصدارته، أو تلفت. -ث

ط إلى الكتب املدرسّية املعّدة ملناهج الّتعليم، نقل مقتطفات قصيرة من مصّنفات سبق نشرها، أو رسوم، أو صور، أو تصميمات، أو خرائ .9

ف.
ّ
 أو إلى كتب الّتاريخ، واألدب والفنون، على أّن يقتصر الّنقل على قدرة الّضرورة، وأن يذكر اسم املصّنف، واسم املؤل

ذين يمتلكون نسـخة أصلّية؛ بغرض  .10
ّ
حماية األصل املنتج منها، مع نسـخ نسـخة واحدة احتياطّية من برمجّيات الحاسب اآللّي لألشـخاص ال

سـخة األصلّية لدى املستخدم إلبرازها حال طلبها.
ّ
 إبقاء الن

ف. ويتعّين على الباحثين تسـجيل رقم إيداع ملصّنفاتهم لدى الرّ  بمدينة: مكتبة امللك فهد الوطنّية  رابًعا
ّ
ياض هي الجهة املسؤولة عن تسـجيل حّق املؤل

 املكتبة .
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 العاشرة: أخالقّيات البحوث على اإلنساناملاّدة 
 

ـة "الصــادر باملرســوم امللكّي رقــم )م/مــع اال
ّ
ـات البحــث علــى الكائنــات الحيـ

ّ
هــ، والئحتـه الّتنفيذّيـة، 1431/9/14( وتاريـخ 59لـتزام بمــا ورد في نظــام "أخالقيـ

 . 7ه 1433قنية عـام والتّ  الّصـادرة عـن مدينـة امللـك عبـد العزيـز للعلـوم

باعهـا أثنـاء إجـراء البحـوث علـى اإلنسان على الّنحو
ّ
مة ألخالقّيات البحث العلـمّي" االشتراطات الواجـب ات

ّ
 اآلتي: حّددت "القواعد املنظ

قة ب .1
ّ
ة يلتــزم الباحث وكامل فريق العمل في البحث العلـمّي والجهة الّداعمة للبحث بجميع األنظمة املتعل

ّ
البحــوث علــى اإلنسان ولوائحهــا الّتنفيذيــ

البدء في البحث على  قبل بالجامعة ات البحث العلميّ من لجنة أخالقيّ  مسبقةيلتــزم الباحث بالحصول على موافقة كما ،الّنافــذة في الّدولــة 

 . اإلنسان 

"  عند تقديم املقترحات Good Clinical Practice (GCP)دة ة الجيّ اإلكلينيكيّ يلتزم الباحث وفريق العمل  بتطبيق أحدث نسخة من معايير "املمارسة  .2

 جارب ومتابعتها وانتهائها.ة على اإلنسان وكذلك عند البدء في هذه التّ جريبيّ البحثية  لألبحاث اإلكلينيكية التّ 

ـة وســالمته مــن جميــع أنــواع يجب أن تتّم جميع األبحاث املتضمّنة لحاالت الّدراسة البشرّية على البشر وفق مراع .3
ّ
اة حّق اإلنسان في الحياة الطبيعيـ

 
ً
ريعة اإلسالمّية.األذى وفقــ

ّ
 ا ألحكام الش

 ا  بــأن يكــون البحــث علــى اإلنســان؛ ألهداف علمّية واضحة ومحّددة.يلتــزم الباحث خطيًّ  .4

عـة  -ذي يجرى عليـه البحـث لا -بــأن تكــون مصلحــة اإلنســان  بالجامعة العلميّ ات البحث يلتــزم الباحث بعد حصوله على موافقة لجنة أخالقيّ  .5
ّ
املتوق

 جربــة، أو البحــث العلمــّي عليـه، أكبــر مــن الضّ من إجـراء التّ 
ً
ا بتجارب كافية علـى الحيـوان إذا كانـت طبيعـة ــرر املحتمل حدوثــه، وأن يكـون مسـبوق

 .البحـث تقتضـي ذلـك

 يكـون تحـت أّي نــوع  .6
ّ

مــن الّتهديد، أو اإلكراه، يلتــزم الباحث بعــدم اســتغالل ظــروف اإلنســان الذي ُيجرى عليـه البحـث بـأّي شـكل مـن األشـكال، وأال

 أو االستغالل.

عة بصـورة واضحـة وصريحة، وبلغـة يلتــزم العاملــون في البحــث العلمــّي بشــرح الّتجربــة للمبحوثين، وبيــان أهدافهــا، و  .7
ّ
طــرق العمــل واملخاطــر املتوق

 
ّ
 ا بنــموذج خــاّص بذلــك.يًّ مناسـبة ملسـتوى عّينة البحث، ويتـّم تســجيل موافقتهــم خط

لقــاح اآلدمــّي، وا لتـييلتــزم الباحث بعــدم إجــراء البحــوث ا .8
ّ
 تهدف لالستنساخ البشرّي والبحوث علــى ال

ّ
ـة، إال

ّ
تــي ألمشــاج، واألجنـ

ّ
 وفــق الّضوابــط ال

ـة” دهاتحّد 
ّ
ـة لنظــام البحــث علــى املخلوقــات الحيـ

ّ
الئحــة الّتنفيذيـ

ّ
على موافقة   حصولهوبشرط ا ، املشار إليها سابًق و ، والّتعريفــات املدرجــة ضمنهــا، “ال

ّية من لجنة األخالقيّ 
ّ
 قبل البدء بمثل هذه البحوث. ةة بالجامعات البحثيّ خط

ـة، أو الّتبــرّ  .9
ّ
ة الجنينيـ

ّ
ـة للحصــول علــى الخاليـا الجذعيــ

ّ
ثــة إلنتــاج بويضــات يلتــزم الباحث بعــدم استنســاخ األجنـ

ّ
رة والبويضــات املؤن

ّ
ع بالّنطــف املذكــ

ة منهــا وإجــراء البحــوث عليهــامخّصبــة بغــرض تحويلهــا بعــد ذلــك إلــى جنـيـن مــن أجــل ا
ّ
 .لحصــول علــى الخاليــا الجذعيــ

املنفصلـة، ويشـمل ذلـك الخاليا  يلتـزم الباحثـون بأخـذ املوافقـة املستنيرة بعـد الّتبصيـر عنـد إجـراء البحــوث علــى األنســجة والخاليــا الحــّية واألجــزاء .10

ـة الكهلــةالجذعّيـة املسـتخلصة مـن الحبـ
ّ
ويشترط موافقة لجنة األخالقيات البحثية )خطيا ( بالجامعة قبل البدء  .ـل الّسّرّي، أو الخاليــا الجذعيـ

 بمثل هذه البحوث.

ي األمر إذا كانــت هن .11
ّ
 بموافقة ول

ّ
ـة، أو املعــاق إال

ّ
على هــذه  تعوداك مصلحــة طبية ــيلتــزم الباحث بعــدم إجــراء البحــث علــى القاصــر، أو ناقــص األهليـ

 ات البحثيّ الفئــات ، وبشرط موافقة لجنة األخالقيّ 
ّ
 ا( بالجامعة قبل البدء بمثل هذه البحوث.يًّ ة )خط

12.  
ّ

الئحة الّتنفيذّيـة لنظـام دتهـا ي حّد ـ وفـق الّضوابـط التيلتــزم الباحث بعــدم اســتخدام املـرأة الحامــل واألجّنة ونـاتج الحمل في البحـث العلمـّي إال
ّ
"ال

 ات البحثيّ ة ، وبشرط موافقة لجنة األخالقيّ نيقالبحـث علـى املخلوقات الحّية" الّصادرة من مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتّ 
ّ
ا(  بالجامعة يًّ ة )خط

ص من البويضات واألجّنة ونواتج الحمل ا
ّ
لفاشلة التي كانت مدار البحث بطريقة آمنة التلحق قبل البدء بمثل هذه البحوث ، كما يلتزم بالّتخل

 ضرًرا بالبيئة واإلنسان . 

 .يلتــزم الباحث بعــدم إنشــاء بنــوك لحفــظ الخاليــا الّتناســلّية والّنطــف بقصــد إجــراء الّتجــارب عليهــا .13

ـر تأثيرً  .14
ّ
تي يمكـن أن تؤث

ّ
تي تكــّرس الّتفرقــة علــى أســاس العــرق ا سّيئً يلتـزم الباحث بعـدم إجـراء البحـوث ال

ّ
 .ا في املجتمــع، وبخاّصــة تلــك ال
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ة، أقـّل  .15
ّ
، مـن ثمانـي عشــرة ســنة، أو مــن كبــار الّســّن  يلتـزم الباحث عنـد إجـراء بحـوث علـى الفئـات الخاّصـة، مثـل: األفـراد الذين ينتمون لفئـة عمريـ

 :ــجناء بـمـا يلــيـة، أو الّس اصّ أو ذوي االحتياجــات الخ

بــاع املنهــج البحثــّي الذي يتماشــى مــع هــذه الفئــات وال يضــ -أ
ّ
 .بهــا مــن الّناحيــة الّنفســّية، أو الجســدّية  ّر ات

  -ب
ّ
ق بحمايـة اإلنسـانإجـراء البحـث في ضـوء الت

ّ
 .شـريعات التي تتعلـ

 .إيضاحه بيســر، وبلغــة واضحــة لهــذه الفئــات قبــل إجــراء البحــوث عليهــا وشــرح موضــوع البحــث  -ج

  -د
ً
ـ
ّ
لهمــا قانونيـ

ّ
ـة مــن ولـّي األمــر، أو وكيلـه، أو مـن ينــوب عنهمــا، أو يمث

ّ
 ا.الحصــول علــى موافقــة كتابيـ

 ات البحثيّ الحصول على موافقة لجنة األخالقيّ  -ه
ّ
 عة قبل البدء بمثل هذه البحوث.ا( بالجاميًّ ة  )خط

باتاملاّدة الحادّ 
ّ
 ية عشر: أخالقّيات البحوث على الحيوان والن

 

 :يلتـزم الباحثـون عنـد القيـام بالّتجـارب، أو إجـراء بحـوث علـى الحيـوان والّنبـات بمـا يلـي

بدائل إلجراء الّتجارب على الحيوانات،  -ن مكما ألاآللّية كباستخدام الحواسب  -يجب اعتبار أنظمة اإلخصاب الّصناعّي أو نماذج املحاكاة  .1

 ي ال يمكـن أن تحّقــق أهدافهــا دون هــذا االستخدام.تـوأن يقتصـر اسـتخدام الحيوان علـى البحـوث ال

 .الّتجارب عليهمر، أو  كخطوة أساسّية وقبيل إجراء للبشيجب أن تكون للّتجارب على الحيوان عالقة بإنتاج املعرفة املفيدة  .2

 يجب استخدام أقل عدد ممكن من الحيوانات، واختيار الحيوانات بشكل مالئم إلعطاء نتائج ومعلومات ذات عالقة بالبحث. .3

4.  
ً
ـة، وبطــرق ال تسّبب أملـــ

ّ
ة العلميـ

ّ
 .عليهــا البحــثا للحيوانــات التي يجــرى تســتخدم الحيوانــات ألغــراض البحــث العلمــّي بالوســائل الّتجريبيــ

ظم رعاية الحيوان أثناء الّتجارب عليها. .5
ُ
 مراعاة ن

 .بات املهّدد باالنقراضعدم االستخدام الّسلبّي للحيوان أو النّ  .6

ص من حيوانــات الّتجــارب بعــد انتهــاء الّتجربــة بصورة آمنة، ومراعاة عدم إضرار ذلك بالبيئة. .7
ّ
 الّتخل

خاذ اإلجــراءات واالحتياط .8
ّ
ة عنــد اشــتمال البحـث علـى تـجارب تحويـر وراثـّي؛ ملنـع تسـّرب الكائنـات املحّورة وراثيًّ ات

ّ
ا من املختبرات ــات الّضروريــ

 التي يجرى فيها البحث.

مـة للّتعامـل مـع الكائنـات املحّورة وراثيًّ  .9
ّ
بـاع األنظمـة واإلجـراءات املنظ

ّ
 ا .ات

 ات البحثيّ خالقيّ يجب الحصول على موافقة لجنة األ  .10
ّ
 يًّ ة )خط

ّ
 قة بالحيوان.ا( بالجامعة قبل البدء بالبحوث املتعل

 

 املادّ 
ّ
 لتزامات الباحث في مجال البيئةاانية عشر: ة الث

 

 يلتزم الباحث في مجال البيئة بما يلي:

 أجراء إثناء أد بقواعد حماية البيئة قيّ التّ  .1
ّ
ث وبما يتواءم مع تعزيز االستعمال لوّ دهور والتّ التّ ة املانعة من جراءات الوقائيّ اذ اإل بحاثه، واتخ

 ا.ة بيئيً ة وتأمين إطار حياة سليمة ومستقرّ املستدام للموارد الطبيعيّ 

مدى ضرورة  دبغية تحدي ،ة املحتملة لبحثه ثار البيئيّ جراء دراسة أولية تهدف إلى تحديد اآلإ،  أي  املبدئّي  د بقواعد الفحص البيـئيّ قيّ التّ  .2

 جراؤه.إللبحث املراد   إجراء دراسة تقييم أثر بيئيّ 

 وتعيين التّ  ،بما يعنيه ذلك من تحديد وتقدير وتقييم آثار البحث على البيئة  تقييم األثر البيـئيّ  .3
ّ

 ،ة لبيّ خفيف من اآلثار الّس زمة للتّ دابير الال

 وزيادة اآلثار اإليجابيّ 
ّ
 وذلك قبل إعطاء القرار باملوافقة على البحث أو رفضه.ة بيعيّ ة على البيئة واملوارد الط

ة يتفاعل مع ة والحيوانيّ باتيّ ة النّ ملجموعات الكائنات الحيّ  ة  ؛ وهي عبارة عن مراعاة الحفاظ على املجمع الحيوّي مراعاة األنظمة اإليكولوجيّ  .4

 ة باعتبار أنّ ر الحيّ غيالبيئة 
ّ
 ة.ل وحدة إيكولوجيّ ها تمث

 قيّ التّ  .5
ّ
  لة بحماية البيئة، وعدم القيام بأّي ة ذات الصّ نظمة الوطنيّ ة واأل قليميّ ة واإلوليّ ات الّد فاقيّ د باالت

ّ
البيئة بما  ل جريمة بحّق فعل يشك

 ضرار على البيئة.أيشمله ذلك من 
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شر األكاديميّ 
ّ
الثة عشر: أخالقّيات الن

ّ
 املاّدة الث

 

شر إيلـتزم الباحثون ب
ّ
 األكاديمّي بمايلي:جراءات أخالقّيات الن

أو أّي مواّد أخرى تّم تمويلها  من الجامعة أو تطويرها من  ،عدم طبع، أو نشر، أو بيع أّي كتب، أو مطبوعات، أو أفالم، أو برامج حاسوبّية  .1

 من الجامعة دون الحصول على موافقة كّتابية صريحة ومسبقة من الجامعة.  املمّول خالل البحث 

 ا بنسـخة من املاّدة املراد طبعها، أو نشرها، أو بيعها.الّرئيس بطلب إلى الجامعة مصـحوبً يتقّدم الباحث  .2

خاذ اإلجراء املناسب. .3
ّ
لب بعد املصادقة عليه إلى الجامعة الت

ّ
ل املفّوض الط

ّ
 يحيل املمث

ج حاسوبّية أو مواقع على اإلنترنت، أو غيرها من اإلشارة إلى دعم الجامعة للبحث في كّل نشرة، أو مقالة، أو أطروحة، أو ورقة علمّية، أو برام .4

 
ً
قة بدراسات البحث ونتائجه ، اعتراف

ّ
 :يلي كما نّصه ويكون  ،ا بدعم الجامعة للبحث املواّد املتعل

 .. (.)تحتوي هذه املقالة / الورقة العلمّية/ األطروحة / ... على دراسات ونتائج البحث الذي دعمته جامعة أّم الّقرى باملنحة رقم .

ة املواّد املنشورة بأيّ  .5
ّ
  –ة وسيلة إعالمّية ينبغـي أن تحتوي كاف

ّ
على شعار  –ت علمّية باستثناء األطروحات العلمّية واملقاالت املنشورة في مجال

ة اآلراء والّنتائج واالستنتاجات والّتوصيات املذكور حو التّ ة الجامعة على النّ الجامعة وصيغة لتبرئة ذّم 
ّ
ف الي: )إّن كاف

ّ
شرة هي للمؤل

ّ
ة في هذه الن

فين( 
ّ
 رورة وجهة نظر جامعة أّم القرى( .و ال تعكس بالضّ  ،)املؤل

 عدم نشر نفس نتائج البحث في أّي أوعية نشر أخرى. .6

ّية التي ينتمون إليها. .7
ّ
 وضع مرجعّية عملهم في جميع محّركات البحث العاملّية؛ جامعة أّم القرى، مع ذكر القسم والكل

 

 الرابعة عشر: املمارسات األخالقّية إلجراءات البحث العلميّ املاّدة 
 

 توجيه البحوث العلمّية إلثراء املعرفة وإفادة املجتمع واإلنسانّية. .1

2.  
ّ

راكمّية، والحفاظ عليها. ال يتصّدى للعمل البحـثّي إال
ّ
  من يمتلك مهارات وقدرات البحث العلـمّي، والعمل علـى تنميتها بالخبرات الت

 ا من تصميم البحث وانتهاًء بالّنتائج. اإللتزام باألمانة العلمّية واملصداقّية في جميع عمليات ومراحل البحث العلـمّي املختلفة بدءً  .3

 الّدقة في الّتوثيق واالستشهاد، مع عدم املبالغة في ذكر املراجع العلمّية دون الرجوع إليها. .4

ا بدون أّي لبس أو ا و واضـًح ث سواًء  أكان ذلك بقصد أ م بغيـر قصد، ويكون االقتباس محّددً عدم بتـر الّنصوص املنقولة بما يخّل بالبح .5

 غموض.

 عدم تجاوز نسبة االقتباس املحّددة واملعتمدة في لوائح وأنظمة عمادة البحث العلمّي )وفق نموذج ب(. .6

 ي إبرازها إلى إضعاف الفكرة التي يتمحور حولها البحث.بيانات قد يؤدّ االمتناع عن الّتضليل العلـمّي املوّجه، وعن إهمال دالالت أرقام أو  .7

ل إليها الباحثون بمصداقّية، وموضوعّية، وشفافّية دون تشويه أو تزييف أو تلفيق، وعدم إخفاء أو عرض الّنتائج البحثّية التـي يتوصّ  .8

 من الّنتائج ة وادعيّ ات ظنّ تورية الّنتائج الّسلبّية أو تفسير الّنتائج على فرضيّ 
ّ
اذ

ّ
اء أّنها عن بحث علـمّي تجريـبّي، وعدم استبعاد املنحرف والش

 
ّ
 ة.الحقيقّية الّناجمة عن الّتجارب العلمّية املنفذ

رّ  .9
ّ
 فع عن أّي مكاسب بحثّية غـير مستحّقة أو الّتعّد االبتعاد والت

ّ
ة على خصيّ ي على حقوق اآلخرين ونتاجهم الفكرّي، وعن إيثار املصالح الش

 ملصالح العاّمة.ا

 ة البحث على أساس الّد ّينميـيز في الّتعامل مع جميع أطراف البحث وعالعدالة واالحـترام وعدم التّ  .10
ّ
 ون، أو الجنس.ين، أو العرق، أو الل

 البحث.في  الحرّية البحثّية في استخدام املنهجّية املناسبة للبحث، وفق اختيار األوعية العلمّية املثلى لعرض نتاجهم املعرفيّ  .11

ي استخدمت من قبل الباحثين ؛ للوصول إلى نتائج البحث، من أجل ـاستجابة الباحثين للمجتمع البحـثّي عند طلب البيانات واملعلومات الت .12

 إعادة تأكيد الّنتائج أو تحديدها أو نقدها.

بحث من حيث طرق استخدامها و كيفّيته ، ونشرها، نة الي تجمع عن األفراد والجماعات املعنّيين بعيّ ـالحفاظ على البيانات واملعلومات الت .13

الع اآلخرين عليها.
ّ
 أو اط

خاذ الحيطة واإلجراءات الالزمة للوقاية من أّي مخاطر أو أضرار محتملة قد .14
ّ
 العناية والحفاظ على حياة اإلنسان وكرامته وخصوصّيته، وات

 يتعّرض لها أثناء الّتجارب العلمّية.



394 
 

روف املالئمة إلجراء  العناية بالحيوان إذا دعت .15
ّ
ة الّتدابير واالحتياطات؛ لتوفير الظ

ّ
خاذ كاف

ّ
الّضرورة إلى إجراء الّتجارب العلمّية عليه، وات

 الّتجربة وتخفيف األلم واملعاناة على الحيوان.

 ا .16
ّ
 . نقضهافاقّيات وعدم لـتزام الباحثين بالوعود واالت

17.  
ّ
دات املطلوبة عهّ عدم اإلخالل بها، وتوقيع املواثيق والتّ و العلـمّي من انظمة ولوائح وسياسات الع الكامل  وااللتزام  بكّل ما يخّص البحث االط

 قبل البدء في املشروع البحثّي. )إعداد امليثاق وإرفاقه(. منه

  االستعداد الّتام للمساءلة عن كّل  .18
ّ
 ما يتعل

ّ
 على اإلخالل به.بة ق بإجراءات البحث العلـمّي ونتائجه واالستحقاقات والجزاءات املترت

 

 املاّدة الخامسةعشر: املساءلت والجزاءات
 

لتحديد الوقائع املشتبه بها، فإذا ثبت ؛ حقيق بمعرفة لجنة ة او مخالفة لقواعد أخالقّيات البحث العلـمّي يحال األمر إلى التّ في حال وجود شبهة علميّ 

تضارب مصالح أو نزاع بين أعضاء الفريق البحـثّي ترفع الجهة املنوطة بها األبحاث )مركز ة  أو وجود إخالل في الّضوابط وممارسات األمانة العلميّ 

ة علمّية ...إلـخ( إلى –بحوث 
ّ
ليةو تتّ  ،ا باإلخالل تقريرً لجنة أخالقّيات البحث العلمّي بالجامعة  مجل

ّ
جنة اإلجراءات التا

ّ
 - :خذ الل

 

 الجزاءات : 

 

لة بالجامعة بتقوم لجنة أخالقّيات البحث  .1
ّ
ب، )  بّ سعن أسباب املخالفة، وتحديد الباحث املتين    /ناقشة الباحث/ين املخالف مالعلمّي  املشك

جراءات املعمول بها في الجامعة واملنصوص عليها في ولها االستعانة بمن تراه  من أهل االختصاص ( ، ومن ثّم تضع توصيتها حيال ذلك وفق اإل 

 أنظمة الدولة. 

 ميًّ سجنة أخالقّيات البحث العلمّي  باإلبالغ ر تقوم ل .2
ّ
ين ،  وتحديد املتّسبب في املخالفة خالل شهرين  /ث / ين املخالف حت إليه مع الباا بما توصل

 ئيس.ي ينتسب إليها الباحث الرّ ـبحّد أقص ى إلى الجهة الت

باحث الرئيس والباحث املخالف حسب توصيتها وذلك بتطبيق جراءات املخالفة العلمّية على الإتقوم لجنة األخالقّيات البحثّية بتطبيق  .3

 اإلجراءات الّتالية: 

  -أ
ً
 ا فيه.ا رئيًس إلغاء البحث املقبول للباحث من تاريخ تطبيق اإلجراء في حال كونه باحث

  -ب
ً
 ا رئيًس يستبعد الباحث املخالف من جميع األبحاث من تاريخ تطبيق اإلجراء إذا كان باحث

ً
 ا.ا  أو مشارك

لجنة أخالقّيات البحث العلمّي  قّررها ملا تة ال تقل عن عام  وال تزيد على ثالثة أعوام ، وفًق تقديم أّي إنتاج علـمّي للباحث املخالف ملّد يرفض  -ج

 بالجامعة.

اتّية.يحرم الباحث من الّدعم في حال ثبوت عدم صّح  .4
ّ
 ة ما ورد في سيرته الذ

كر لها. كاملُيلزم الباحث بإعادة  .5
ّ
 املستحّقات للجهة الّداعمة في حالة عدم التزامه بالش

 اته. ويطالب بإعادة ما استلمه منها بما ال يقل عن ثلث مستحّق  ،تقّدر مستحّقات الباحث/ املخّل بحسب ما أسند إليه من مهاّم  .6

ستدراك إدراج اسم أو أكـثر  من الباحثين املشاركين في فريق يمنح مقّدم البحث أو املشروع فرصة تقّرر مدتها لجنة أخالقّيات البحث العلمّي ؛ ال  .7

ه سقط سهوً  ادعيّ العمل إن 
ّ
 ا.أن

 يلزم مقّدم البحث أو املشروع بإعادة الّدعم للجهة الّداعمة في حال ثبوت رفض إدراج اسم أحد الباحثين املشاركين في فريق العمل. .8

 الّدفعة األخـيرة من الّدعم عند ثبوت تقديمه أو نشره ألكثر من دورّية.ئيس من يستبعد العمل البحـثّي، ويحرم الباحث الرّ  .9

ا ملا تراه لجنة أخالقّيات البحث العلمّي عند ثبوت إخالله ئيس من تقديم أبحاث مدعومة ملّدة عام إلى ثالثة  أعوام وفًق يحرم الباحث الرّ  .10

 لتزامات الباحثين. اب

وتخطر جهة عمله في حال إعالن نتائج البحث في وسائل اإلعالم  ،حقيق ت البحث العلمّي بالجامعة  للتّ ئيس إلى  لجنة أخالقّيايحال الباحث الرّ  .11

  ،ا قبل تحكيمه نهائيً 
ّ
 ا.جنة أن توقع عليه من العقوبات ماتراه مناسبً ولل

12.  
ّ
 م إذا ثبت عدم واقعّية تحكيمه وفق املنهجّية املتعارف عليها.ال يسند الّتحكيم مرة أخرى للمحك

 ي .13
ّ
 حكيم. م من املكافأة في حال عدم التزامه بالفترة الّزمنّية املحّددة للتّ حرم املحك
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خصّية. .14
ّ

 يحرم رئيس الفريق البحـثّي في الـبرامج املّدعومة من الّدعم في حال ثبوت استغالل سلطته لخدمة مصالحه الش

 ت استشارّية للفريق البحثّي.يحرم املستشار في املشروع البحـثّي من املكافأة في حال عدم تقديم دورا .15

الية حسب ما تقرره  لجنة ق( بعقوبة أو أكـثر من العقوبات التّ ر، وامللّف يعاقب كّل من تعّدى على حقوق امللكّية الفكرّية )املنتحل، واملزّو  .16

 أخالقّيات البحث العلمّي بالجامعة : 

  -أ
ّ
 سـخ أو املواّد املنتحلة. الّتحفظ على جميع الن

 أقص ى. اعمة ال تتجاوز قيمة املشروع كحّد مالّية للجهة الّد دفع غرامة  -ب

 إلغاء املشروع. -ج

 مع إبالغ جهة عمله.  ، أعوام خمسة على واليزيدعن عام  الحرمان من املشاركة في أّي برامج مدعومة بما ال يقّل  -د

إن ثبت نقله ثالثة أسطر  –ملدينة امللك عبد العزيز  اادسةعشرة وفًق الفقرة الّس  –ابقة ق في حّق املنتحل دون إحالة إحدى العقوبات الّس تطبّ  .17

لغة العربيّ  55لة أو )متصّ 
ّ
 كلمة بال

ّ
  44، و14، الحجم TraditionalArabic ة ، نوع الخط

ّ
لغة اإلنجليزية نوع الخط

ّ
، TimeNew Roman كلمة بال

 (12الحجم 

رقية العلمّية بماورد في املادّ صلة يعتبر في حكم االستالالنّقل مع اإلحالة ألكـثر من ثمانية أسطر متّ  .18
ّ
ة الخامسة ل ، ويعاقب مرتكبه حال تقّدمه للت

 
ّ
 دريس ومن في حكمهم وقواعدها التنفيذّية .دة لشؤون أعضاء هيئة التّ ئحة املوّح ال من ال ينالثوالث

ئحة" في الواردة الجزاءات تطبق والّنبات والحيوان اإلنسان على البحوث إجراء بشروط اإلخالل عند .19
ّ

" العلميّ  البحث ألخالقّيات الّتنفيذّية الال

  . والّتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك مدينة من الّصادرة الكائنات على

 

 :عشر الّسادسةاملاّدة
 

 . سنوات ثالث كّل  مراجعتها وتتّم  ، بالجامعة العلميّ  املجلس من إقرارها تاريخ من القواعد بهذة يعمل
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 املراجع

 

  
ّ
 م2010 شمس،، جامعة عين يّ ات البحث العلـــمأخالقيــ

  ّات البحث العلميّ إرشادات أخالقي -  
ّ
 ه ـ.1434ل اإلصدار األوّ  -جامعة امللك فيصل  - ات البحث العلميّ ائمة ألخالقيّ جنة الّد الل

 2020 الوطنيّ  الّتحّول  برنامج . 

 2030اململكة العربّية الّسعودّية  رؤية . 

  ّم 2015ادات جامعة مدينة الّس  العلميّ ات البحث دليل أخالقي. 

  ّم2014 ،ات البحث العلمّي، جامعة فلسطيندليل أخالقي . 

  ّّيةالعلوم، العلمّي،ات البحث دليل أخالقي
ّ
 . م 2012،دمياط فرع كل

 ه 1431 البحوث،دعم  الئحة ، والّتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة. 

 ا 
ّ
 م.2015ديسمبر  ،سعود جامعة ، العلميّ ات البحث مة ألخالقيّ لقواعد املنظ

 مة
ّ
 . القرى  جامعةأمّ  ، البحثّية للمجموعات القواعداملنظ

  
ّ

 ه.1420في الجامعات ، دة للبحث العلميّ ئحة املوّح الال

 

 The European Code of Conduct for Research Integrity : 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegri

ty.pdf 
 

 The Science & Society Team, Department for Innovation, Universities & Skills (DIUS), UK,A 

Universal Ethical Code for Scientists: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/uni

versal-ethical-code-scientists.pdf 

 

 

 ة :عوديّ ة الّس ة في اململكة العربيّ ة الفكريّ قوانين امللكيّ 

 

  ّادر بموجب ة ) الصّ ناعيّ ماذج الصّ ة والنّ باتيّ واألصناف النّ ارات املتكاملة ة للّد خطيطيّ صميمات التّ نظام براءات االختراع والت

 ( .2004( )2004يوليو  17ه ، موافق  29/5/1425خ في املؤّر  27رقم م/ املرسوم امللكّي 

  
ّ
( 2003أغسطس  30املوافق  1424رجب  2خ في املؤّر  41رقم م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي ف )الصّ نظام حماية حقوق املؤل

(2003. ) 

 ( 2002أغسطس  7املوافق  1423جمادى األولى  28 يف 21رقم م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي ة )الصّ جاريّ ظام العالمات التّ ن

(2002. ) 

  ّ( .1999( )1999نوفمبر  20املوافق  1420شعبان  12م في /15رقم  ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ جاريّ نظام األسماء الت 

  12املوافق  8/5/1432خ في املؤّر  35رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة وإفشائها )الصّ ريّ واملعلومات الّس نظام عقوبات نشر الوثائق 

 ( .2011( )2011أبريل 

  ( .2008( )2008أبريل  29، موافق 23/04/1429خ في  املؤّر  19رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي )الصّ  جارّي التّ  نظام مكافحة الغّش 

http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Code_Conduct_ResearchIntegrity.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/universal-ethical-code-scientists.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283157/universal-ethical-code-scientists.pdf
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 ( 2007مارس  26هجري، املوافق  1428ل ربيع األوّ  8في  17رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ وماتيّ نظام مكافحة جرائم املعل)

(2007. ) 

  ّ( . 2007( )2007مارس  26املوافق  1428ل ربيع األوّ  8في  8رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ عامالت اإللكترونيّ نظام حماية الت 

  ادر باملرسوم ة )الصّ عاون لدول الخليج العربيّ ة لدول مجلس التّ ة والوقائيّ عويضيّ دابير التّ ق والتّ د ملكافحة اإلغراالقانون املوّح

 ( .2006( )2006يونيو  13املوافق  17/5/1427خ في  املؤّر  30رقم م/ امللكّي 

  ّ(2004( )2004نيو يو  22هـ املوافق 04/05/1425خ في املؤّر  25رقم م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي نظام املنافسة )الص 

  
ّ
 نظام مكافحة الت

ّ
 ( .2004( )2004يونيو  21هـ املوافق 04/05/1425خ في املؤّر  22رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ر )الصّ ست

  ّ( 2004يونيو  18هـ املوافق 01/06/1425خ في املؤّر  3رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ يدالنيّ نظام املنشآت واملستحضرات الص

(2004. ) 

  ّ( .2002( )2002يونيو  24هـ املوافق 14/04/1423في  15رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ جاريّ نظام البيانات الت 

 أبريل  20هـ املوافق 08/02/1423خ في املؤّر  4رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ راعيّ جار باألسمدة واملخصبات الزّ تنظام اال

2002( )2002. ) 

 ( .2001( )2001أكتوبر  16هـ املوافق 1422رجب  28خ في  املؤّر  39رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ الجزائيّ  نظام اإلجراءات 

  
ّ
 ( .2000( )29/11/2000هـ املوافق 03/09/1421في  32رقم م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي شر )الصّ نظام املطبوعات والن

  
ّ
 ( .2000) 2000أغسطس  19هـ املوافق 20/05/1421( وتاريخ 21رقم )م/ امللكّي  ادر باملرسومة ) الصّ رعيّ نظام املرافعات الش

  ( .1995( )1995يوليو  7املوافق  21/1/1416خ في  املؤّر  1م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي )الصّ  جارّي جل التّ قانون الّس 

  ّ( .1992( )1992مارس  10وافق ، امل7/9/1412خ في  املؤّر  26رقم م/  ادر بموجب مرسوم ملكّي نظام اإليداع )الص 

  ّ(، 1989ديسمبر  12هـ، املوافق 13/5/1410خ في املؤّر  9رقم م/ ادر بموجب املرسوم امللكّي ة )الصّ نظام مكتبة امللك فهد الوطني

 ( .1989) 1996لة في بصيغته املعّد 

 ( 1989قواعد املرافعات واإلجراءات أمام ديوان املظالم . ) 

  ّ1970(( )1970مارس  23هـ املوافق 15/1/1390خ في املؤّر  2رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ يّ جار نظام املحاكم الت. ) 

  ّ( .1962( )1962يوليو  22هـ املوافق 20/2/1382خ في املؤّر  11رقم م/ ادر باملرسوم امللكّي ة )الصّ جاريّ نظام الوكاالت الت 

  ّ( . 2009) جارّي التّ  ة لنظام مكافحة الغّش نفيذيّ الالئحة الت 

  ّ( . 2008ة لنظام حماية املنافسة )نفيذيّ الالئحة الت 

  ّ( .2006ة )ة الحكوميّ عامالت اإللكترونيّ ضوابط تطبيق الت 

  ّنفيذيّ الالئحة الت 
ّ
 ة لنظام مكافحة الت

ّ
 ( .2005ر )ست

  ّ( .2005ة )ريّ ة الّس جاريّ الئحة حماية املعلومات الت 

  
ّ

 نفيذيّ ئحة التّ الال
ّ
 ( .2005ف )ة لنظام حقوق املؤل

  ّجاريّ ة للعالمات التّ ة الفكريّ ة لحماية حقوق امللكيّ اإلجراءات الحدودي 
ّ
 ( .2004ف )ة وحقوق املؤل

  
ّ

ة ناعيّ ماذج الصّ ة والنّ باتيّ ارات املتكاملة واألصناف النّ ة للّد خطيطيّ صميمات التّ ة لنظام براءات االختراع والتّ نفيذيّ ئحة التّ الال

(2004. ) 

  
ّ

 ( .2002ة )جاريّ ة لنظام البيانات التّ نفيذيّ ئحة التّ الال

  
ّ

 ( .2002) 2002جارية لعام ة لنظام العالمات التّ نفيذيّ ئحة التّ الال

  
ّ

 ( .2000ة )جاريّ ة لنظام األسماء التّ نفيذيّ ئحة التّ الال

  
ّ

  والقرار الوزارّي  جارّي جل التّ ة لنظام الّس نفيذيّ ئحة التّ الال
ّ
 ( .1996سجيل )بشأن تطوير إجراءات الت

  
ّ

 ( .1981ة )جاريّ ة لنظام الوكاالت التّ نفيذيّ ئحة التّ الال
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 املعاهدات :

 ة .ة الفكريّ ة للملكيّ ة العامليّ تديرها املنظّم  ياملعاهدات الت 

 ( 2013أغسطس  03معاهدة قانون البراءات. ) 

  ّ( .2013أغسطس  03ن بشأن البراءات )عاوّ معاهدة الت 

  ّ( .2004مارس  11ة )ناعيّ الصّ ة ة باريس لحماية امللكيّ اتفاقي 

  ّ( .2004مارس  11ة )يّ ة والفنّ فات األدبيّ ة برن لحماية املصنّ اتفاقي 

  ّ( .1982مايو  22ة )ة الفكريّ ة إنشاء املنظمة العاملية للملكيّ اتفاقي 

  ة )بدء نفاذ املعاهدة بالنسبة للطرف املتعاقد( .ة الفكريّ دة األطراف متعلقة بامللكيّ معاهدات متعّد 

  ّاملؤتمر العام ملنظمة األمم املت 
ّ
 حدة للت

ّ
 ( .2016فبراير  13قافة )ربية والعلم والث

  ّثات العضويّ ة استكهولم بشأن امللوّ اتفاقي 
ّ
 ( .2012أكتوبر  23ابتة )ة الث

  ّ( .2008يوليو  24ة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )اتفاقي 

  ( .2008يوليو  24اقة )ة حقوق األشخاص ذوي اإلعالتفاقيّ  البروتوكول االختيارّي 

  ّاتفاقي 
ّ
 ة بشأن حماية الت

ّ
 ( .2008أبريل  10) غير املادّي  قافيّ راث الث

  
ّ
 ة لالتفاقيّ ق بسالمة األحيائيّ بروتوكول كارتاخينا املتعل

ّ
 ( .2007نوفمبر  07)              نوع البيولوجيّ قة بالتّ ة املتعل

  ( .2006يناير  15ة لألغذية و الزراعة )باتيّ ة النّ ة بشأن املوارد الوراثيّ وليّ املعاهدة الّد 

  ّ( .2005ديسمبر  11ة )جارة العامليّ االتفاق املنش ئ ملنظمة الت 

  ّة جارة العامليّ منظمة الت-  
ّ
ديسمبر  11( )1994ة )اتفاق تريبس( )ة الفكريّ ة لحقوق امللكيّ جاريّ ق بالجوانب التّ االتفاق املتعل

2005. ) 

  ّ( .2005أكتوبر  02باتات )ية النّ ة لوقاوليّ ة الّد االتفاقي 

  ّ( .2005أغسطس  07بغ )ة بشأن مكافحة التّ ة اإلطاريّ ة العامليّ ّح ة الّص ة منظّم اتفاقي 

  ّ( .2005مايو  01ة بشأن تغير املناخ )ة األمم املتحدة اإلطاريّ بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقي 

  
ّ
 1949آب / أغسطس  12ة في إلى اتفاقيات جنيف املعقود اني اإلضافيّ البروتوكول الث

ّ
ق بحماية ضحايا املنازعات املسلحة املتعل

 ( .2002مايو  28ة )وليّ غير الّد 

  ّ( .2002يناير  01) نوع البيولوجيّ ة بشأن التّ اتفاقي 

  ّصّح ة ملكافحة التّ وليّ ة الّد االتفاقي 
ّ
 23أفريقيا )ر، وبخاصة في صّح ديد  و/أو  من التّ ر في البلدان التي تعاني من الجفاف الش

 ( .1997سبتمبر 

  ّ( .1996مايو  24حدة لقانون البحار )ة األمم املتّ اتفاقي 

  ّ( .1995مارس  28ة بشأن تغيير املناخ )حدة اإلطاريّ ة األمم املتّ اتفاقي 

  ّة العامليّ االتفاقي 
ّ
  1952ف لعام ة لحق املؤل

ّ
 ( .1994يوليو  13) 11ة والقرار بشأن املادّ  17ة ق باملادّ مع اإلعالن امللحق املتعل

  ّة العامليّ االتفاقي 
ّ
 ( .1994يوليو  13) 1971ف ة لحقوق املؤل

  ّة بشأن الوسائل التى تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكيّ اتفاقي 
ّ
 08ة بطرق غير مشروعة )قافيّ ة املمتلكات الث

 ( .1976ديسمبر 

  ّة حماية امللكيّ اتفاقي 
ّ
  ة في حالة نشوب صراعقافيّ ة الث

ّ
 ( .1971أبريل  20ح )مسل

  ّ( .2003يناير  01عاون )ة بين دول مجلس التّ ة اإلقتصاديّ اإلتفاقي 
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 مصادر اخرى :

  ّتوصية اليونسكو بشأن أوضاع املشتغلين بالبحث العلمي . 

  ات البيولوجيا وحقوق اإلنسان .ألخالقيّ  اإلعالن العاملّي 

  ّدمير املتعّم إعالن اليونسكو بشأن الت 
ّ
  راثد للت

ّ
 . قافيّ الث

  ة . ة البشريّ بشأن البيانات الوراثيّ  وليّ اإلعالن الّد 

  وحقوق اإلنسان . إعالن عاملي بشأن املجين البشرّي 

  ّة املعايير البيئيISO 14000: 

 http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso14000.htm 

  29/7/2002ر في صاد - 444قانون حماية البيئة في لبنان رقم . 

  ّنوع البيولوجيّ ة التّ اتفاقي  . 

  ّة تغير املناخ . اتفاقي 

  ّر. صّح ة بشأن التّ اتفاقي 

  ة . من االنشطة االقتصاديّ  مة بالحّد ول املتقّد الّد  يلزم يلذا 1998بروتوكول كيوتو سنة 

  ّخرى .املواد اآل و أفايات و بالنّ أبالزيت  لوث البحرّي ة بشأن منع التّ وليّ ة الّد االتفاقي 

  ّمم املتّ ة األ اتفاقي 
ّ
 .  يّ تنوع البيولوجحدة لل

  ّوتعديالتها . 1961ة الجديدة باتيّ ة لحماية األصناف النّ وليّ ة الّد االتفاقي 

  ّة بازل بشأن التّ اتفاقي 
ّ
 .1989خلص منها في سويسرا  وعام فايات الخطرة عبر الحدود و التّ م في نقل النّ حك

  ّ2001األغذية والزراعة  يمجال ية فباتيّ ة النّ فى شأن املوارد الجينيّ ة وليّ ة الّد االتفاقي . 

  
ّ
 . 2012ة في لبنان للبحوث العلميّ  ادر عن املجلس الوطنيّ ات العلوم الصّ وأخالقيّ  يّ شر العلمبروتوكول الن

  لجنة سياسات وإجراءات البحث ته ة، أعّد "سياسات وإجراءات البحث " ، إدارة البحوث األكاديميّ  ، قطردليل البحث في جامعة

 . 2009بجامعة قطر، ربيع 

  ّ2013،  ة بجامعة قطر، مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث العلميّ ة الفكريّ سياسات واجراءات امللكي. 

file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Property_Policy_and_Proce

dures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf 

  لبنان –، بيروت 2013ة ، جامعة بيروت العربيّ  ةملراجعة البحوث العلميّ  املؤسس يّ دليل املجلس .  

file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Property_Policy_and_Procedures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf
file:///C:/Users/abdullah/Downloads/PL_ACADEMIC_005_Intellectual_Property_Policy_and_Procedures_revision_September_10_2013_FINAL.pdf
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 UNESCO Recommendation on the Status of Scientific Researchers 1974. 

 Universal Declaration on Bioethics and Human Rights 2005. 

 UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage 

 International Declaration on Human Genetic Data. 

 Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. 

 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS. 

 Environmental Protection Act in Lebanon No. 444 - issued on 29/7/2002 

 Convention on Biological Diversity. 

 Convention on Climate Change. 

 Convention on Desertification. 

 Kyoto Protocol in 1998 which commits developed countries to reduce economic activities. 

 International Convention on the Prevention of Marine Pollution by oil or waste or other materials. 

 United Nations Convention on Biological Diversity. 

 International Convention for the Protection of New Varieties of Plants. 

 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal and 

approved in Switzerland in 1989. 

 International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. 

 Scientific Publishing Protocol and Ethics of Science issued by the National Council for Scientific Research in 

Lebanon 2012. 
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 مرفق نموذج أ
 

 Informed Consent( التبصيراملوافقة املستنيرة )املوافقة بعد 

 

 No. of Research Project  رقم املشروع البحثي

 عنوان املشروع البحثيّ 

 تهومّد 

 Title of Research Project and its 

duration 

 Principle Investigator  ئيساسم الباحث الرّ 

 
ّ
 College/Centre  ة/املركزيّ الكل

 Mobile/e-mail  لكترونّي إجوال/بريد 

 

ومراجعة  مع الفريق البحثيّ  بعد مناقشة املشروع البحثيّ 

 
ّ
 وضيحيّ سالة التّ كورة في الرّ املعلومات املذ

ّ
ا ني أوافق طوعً ة فإن

ا على مشاركتي أو مشاركة من أعوله شرعً 

ا راسة، وفًق )...................................................................( في الّد 

 الية:للمعطيات التّ 

ائدة مباشرة راسة ذات فمن املحتمل أن تكون نتائج الّد  -1

 . أو غير مباشرة

 . وقت شئت لي سحب موافقتي في أّي  يحّق  -2

راسة دون ذكر في نشر نتائج الّد  ضت الفريق البحثيّ فوّ  -3

 اسمي/ اسم من أعوله شرعً 
ّ

نشر   يضّر ا، شريطة أال

 . تائج باألمن الوطنيّ النّ 

Having discussed this research project with the research 

team and reviewed the OPEN LETTER information. I agree, 

voluntarily for me/my proxy (………………………………………..........) 

to participate in the study, taking into consideration that: 

1- The outcome of the study may be directly or indirectly 

beneficial 

2- I have the right to withdraw my permission at any time 

3- I give permission for the research team to report the 

findings without revealing my name/proxy's name, 

taking into consideration the national security.    

بصمته :  اسم املشارك أو العائل وتوقيعه أو 

…………..………………………………… 

  : ئيس وتوقيعهالباحث الرّ اسم 

…………..………………………………… 

Name of the participant or his proxy and signature 

……………………………………………………… 

Name of PI and signature 
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: ................................................... اريخالتّ   

ات أخالقيّ  لجنةل قب من البحث هذا املوافقةعلىت تّم  -

 .................... بتاريخ  البحث العلميّ 

 .………………… حتى  سارية املوافقة هذه

  توقيع رئيس
ّ
 : لجنةال

................................................. 

………………………………………………………  

Date: …………………………………………………… 

- Approval of Scientific Research Ethics Committee date 

………………………………………………….. 

- This approval is valid till …………………………. 

 

Chairman of the committee signature: 

…………………………….………………... 
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 ب نموذج مرفق
 

 

 جدول : إجراءات االخالل بضوابط األمانة العلمّية 

  يتّم احتساب االقتباس باستخدام برنامجiThenticate   ( كلمة مّتصلة ، وتكون 20على أساس )

مع مراعاة استبعاد صفحة الغالف واملراجع  %3الحدود القصوى املقبولة  لالقتباس أقل من 

اتّية للباحثين .
ّ
رق واملواد والّسيرة الذ

ّ
 والط

 : في حال تجاوز هذه النسبة تطّبق اإلجراءات على الّنحو الّتالي 

 

 املّتخذ االجراء  

 . قادمة سنة الّتقدم من الحرمان مع البحث رفض 8.9% - 3%

 . سنتان الّتقدم من الحرمان مع البحث رفض 14.9% - 9%

 سنوات . 3البحث مع الحرمان من الّتقدم  رفض فأكثر 15%

 
 


