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 الجلسة االفتتاحية  
 م 2016/  12/  19 -هـ  20/3/1438 اإلثنين:اليوم 

 صباحًا( 9:55صباحًا وحتى  9الساعة  )من
 

 الزمن العرض
 ص 9:10  -   9:00 تالوة آيات من القرآن الكريم
 ص 9:25 -   9:15 كلمة معالي مدير الجامعة

 ص 9:40 -   9:30 األول للبحث العلمي تعريف بامللتقى
 ص 9:55  -   9:45 عرض رؤية عمادة البحث العلمي
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 م19/12/2016هـ املوافق  20/3/1438يوم اإلثنين: 
 العلمي تجارب ناجحة يف البحث  األولى:الجلسة 

 صباحًا( 11:20صباحًا إلى  10)من 
 رئيس الجلسة: وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

  سعادة الدكتور / ثامر بن حمدان الحربي
 الدكتورة / ميسون بنت زايد البنيانمقررة الجلسة سعادة 

 الزمن  العنوان  اسم املتحدث م

1 
 د. فيصل بن أحمد عالف

 أستاذ مشارك
 كلية الطب بجامعة أم القرى

البرنامج الوطني للتعرف ىلع االعتالالت الوراثية 
املسببة ملرض ارتفاع كوليسترول الدم العائلي 

يف املجتمع السعودي وتطوير اختبارات 
 التشخيص الجزيئي

 ص 10:10 – 10:00

2 

 د. عماد بن عبد الرزاق فلمبان
 أستاذ مساعد

 كلية الحاسب اآللي ونظم املعلومات 
 بجامعة أم القرى

 املرجان:حساسات 
 يف البيئات املائية األشياء إنترنتتفعيل 

 ص 10:25 – 10:15

3 
 د. خلود بنت محمد أبو النجا

 أستاذ مشارك
 التطبيقية بجامعة أم القرىكلية العلوم 

دراسات تحليلية وعددية للتوافق الزمني الكامل 
املركب لألنظمة فوق الفوضوية غير الخطية 

املركبة ذات البارمترات الغير معينة وتطبيقاتها 
 يف تأمين نقل املعلومات

 ص  10:40 - 10:30

4 
 د. أحمد بن محمد عشي

 أستاذ مشارك
 التطبيقية بجامعة أم القرىكلية العلوم الطبية 

 2030يف رحاب رؤية 
التطبيقية من  حصاد كلية العلوم الطبية

 هـ 1437و 1433بين  التمويالت البحثية
 ص 10:55 – 10:45

5 

 . د. نعمان بن عبد الحميد بوقرةأ
 أستاذ

 قسم اللغة العربية بالكلية الجامعية 
 ألم القرى بالقنفذة

تجويد  وأثرها يفاملختبرات البحثية يف الجزائر 
، مقاربة وظيفية يف وآدابهاأبحاث علوم اللغة 

 واالستراتيجيات واألهدافالرؤية 
 ص 11:10 – 11:00

 ص 11:20 – 11:10 املداخالت واألسئلة 6
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 (مساءً 12:00 -صباحًا  11:20االستراحة )فترة 
 معايير جودة األبحاث العلمية الجلسة الثانية:

  (مساءً 1:35إلى مساءً  12:00الساعة )من 
 رئيس الجلسة: وكيل الجامعة للتطوير األكاديمي وخدمة املجتمع

 سعادة الدكتور /هاني بن عثمان غازي 
 مقررة الجلسة سعادة الدكتورة / حصة بنت زيد الرشود

 الزمن  العنوان اسم املتحدث م

1 
 خالد جوهرجيد.  أيمن بن 

 أستاذ مشارك  
 كلية الطب بجامعة أم القرى   

األستاذ الجامعي بين مطرقة بحوث 
 م 12:10 – 12:00 الترقية وسندان جودة البحوث

2 
 د. هنادي بنت محمد بحيري

 أستاذ مشارك
 كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

جودة النشر لألبحاث العربية يف معايير 
الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

 قراءة يف أرض الواقعاألكاديمي، 
 م 12:25 – 12:15

3 
 د. ديانا بنت فهمي حماد

 أستاذ مساعد
   كلية التربية بجامعة أم القرى

بحاث العلمية وفق برنامج معايير جودة األ
 م 12:40 – 12:30 2020الوطني التحول 

4 

 د. خالد بن سليمان معتوق
 أستاذ مشارك 

  كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى
 د.  عبد الهادي بن محضار العيدروس

 أستاذ مساعد
 كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى

املجالت العلمية الصادرة من جامعة أم 
القرى يف ضوء املعايير الدولية لجودة 

 دراسة تحليليلة العلمية:الدوريات 
 م 12:55 – 12:45

5 
 د. إسماعيل بن غازي مرحباأ.

 أستاذ
 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى 

 الدقة يف البحث العلمي 
 م 1:10 – 1:00 نموذجًا( )البحث يف التخصصات الشرعية

6 
 د. محمد بن عبد الصابور سليم

 أستاذ مشارك 
 تخصص رياضيات للكلية الجامعية بأم القرى بالجموم 

 م 1:25 – 1:15 مواجهة النشر الوهمي لألبحاث العلمية

 م 1:35 – 1:25 املداخالت واألسئلة 7

َّ 
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 (مساءً 2:05إلى  مساءً 1:35صالة الظهر )من الساعة 
 الجلسة الثالثة: مراكز البحث العلمي ودورها يف صناعة القرار

 مساءً(   2:55إلى مساءً  2:05)من الساعة 
 رئيس الجلسة

 سهيل بن سالم باجمالدة الدكتور /سعا
 مقررة الجلسة سعادة الدكتورة / رجاء بنت طاهر معتوق

 الزمن  العنوان  اسم املتحدث م

1 
 غالب األهدلد. عبد الرحمن بن 

 أستاذ مساعد
 كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية بجامعة أم القرى 

مراكز األبحاث، أنواعها ودورها 
 م 2:15 – 2:05 واستشراق املستقبل

 د. رجاء بنت محمد الردادي 2
 استشاري الطب الوقائي والبحوث الصحية

 م 2:30 – 2:20 دور مراكز البحث العلمي يف صناعة القرار

3 

 
 د. خليل بن عبد املقصود إبراهيم 

 أستاذ 
 كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى

 

التحديات التي تواجه مراكز البحث 
العلمي يف اململكة العربية السعودية 

 وآليات مواجهتها
 م 2:45 – 2:35

 م 2:55- 2:45 املداخالت واألسئلة  4

 أماكن إقامة الجلسات
 شطر الطالب

 جامعة أم القرى )فرع العابدية(
 (1قاعة امللك عبدالعزيز التاريخية )املساندة

 شطر الطالبات
 جامعة أم القرى )فرع الزاهر(

 (1بوابة -قاعة الجوهرة )املدخل الرئيسي

َّ 
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 م19/12/2016هـ املوافق  20/3/1438يوم اإلثنين: 
 ورشة عمل مصاحبة بعنوان

 وعوامل النجاح: مميزات وعوائق البحوث املمولة خارجيًاإعداد املقترحات البحثية 
 )للباحثات الجدد(

 تقديم /عميدة الدراسات الجامعية للطالبات
 د. هالة بنت سعيد العمودي

 أستاذ مشارك
 كلية التربية

 مساءً 2مساءً إلى  12من الساعة  قاعة أبو العال -جامعة أم القرى )فرع الزاهر( 

  املصاحب للملتقىاملعرض 
 املواعيد املكان

 جامعة أم القرى )فرع العابدية( 
 قاعة امللك سعود

 
 مساءً( 2صباحًا إلى الساعة 9للرجال )من الساعة 

 مساءً( 9مساءً إلى  5للنساء )من الساعة 
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 م 2016/ 12/  20 -هـ  21/3/1438يوم الثالثاء: 
 وعالقتها باالقتصاد الوطنيالجلسة الرابعة: املجموعات البحثية 

 صباحًا( 10:05صباحًا إلى  9:00)من الساعة 
 جامعة أم القرى للفروعرئيس الجلسة: وكيل 

 عبداملجيد بن سعيد الغامدي/سعادة الدكتور 
 يالرحيم يماندعببنت ء هنامقررة الجلسة سعادة الدكتورة /

 

 الزمن  العنوان   اسم املتحدث م

1 
 العمريد. أسامة بن راشد 

 أستاذ مساعد 
  كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية بجامعة أم القرى

وادي مكة: من البحث العلمي واالبتكار   
 إلى السوق

 ص 9:10 – 9:00

2 
 د. طلحة بنت حسين فدعق

 أستاذ مساعد 
  كلية العلوم االجتماعية

املجموعات البحثية بين املحلية 
 واإلقليمية والعاملية

 ص 9:25 - 9:15

3 
 د. سمية بنت عزت آل شرف

 أستاذ مساعد 
 كلية التربية بجامعة أم القرى

االقتصاد املعريف واملجموعات البحثية 
 )قراءة وصفية(

 ص 9:40 – 9:30

4 
 د. أغادير بنت سالم العيدروس

 أستاذ مساعد
  كلية التربية بجامعة أم القرى

استراتيجية تحقيق املسؤولية لتنشيط 
البحثية يف الجامعات املشاريع 

السعودية كمحرك لتنمية االقتصادية 
 يف ظل متطلبات الرؤية الوطنية

 ص 9:55  – 9:45

 ص 10:05 – 9:55 املداخالت واألسئلة 5
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 صباحًا( 10:30 –صباحًا  10:05فترة االستراحة )
 الجلسة الخامسة: أخالقيات البحث العلمي الواقع واملأمول )النزاهة العلمية(

 مساءً( 12:05صباحًا إلى  10:30)من الساعة 
 وكيل الجامعةرئيس الجلسة: 

  ياسر بن سلمان شوشوسعادة الدكتور /
 مقررة الجلسة سعادة الدكتورة / أميرة بنت علي مداح

 الزمن  العنوان  اسم املتحدث م

1 
 أ.د. غازي بن مرشد العتيبي

 أستاذ 
 اإلسالمية بجامعة أم القرىكلية الشريعة والدراسات 

 اإلخالل بالنزاهة يف البحث العلمي
 )صوره، وأسبابه(

 ص 10:40 – 10:30

2 
 د. سهيل سالم باجمال

 أستاذ مساعد 
  كلية الطب بجامعة أم القرى

 

أخالقيات البحث ىلع املخلوقات 
 ص 10:55 – 10:45 الحية

3 
 د. هيفاء بنت عثمان فدا

 أستاذ مشارك 
  اللغة العربية بجامعة أم القرىكلية 

القواعد املنظمة ألخالقيات البحث 
 القرى  العلمي بجامعة أم

 –رؤية وطموح  –
 ص 11:10 – 11:00

4 
 أ.د. صالح بن عبد الله الفريح

 أستاذ 
 كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى 

البعد التعبدي يف أخالقيات البحث 
 العلمي

 ص 11:25 – 11:15

5 
 أ.د. رمزي بن أحمد الزهراني

 أستاذ 
 كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى 

أخالقيات البحث العلمي وبشاعة 
االستغالل املادي من املجالت 

املفتوحة واملختطفة إلى املؤتمرات 
 الوهمية

 ص 11:40 – 11:30

6 
 د. فائزة بنت محمد املغربي

 أستاذ مشارك
   القرىكلية التربية بجامعة أم 

تصميم مقرر مقترح يف أخالقيات 
البحث العلمي لطالبات الجامعات 

 باململكة العربية السعودية
 ص 11:55 – 11:45

 م 12:05 – 11:55 املداخالت واألسئلة 7

َّ 
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 مساءً( 12:35إلى مساءً  12:05صالة الظهر )من الساعة 
 والتمويل(الجلسة السادسة: الكراسي البحثية )اإلنتاجية 

 مساءً( 2:10مساءً إلى  12:35)من الساعة 
 رئيس الجلسة: وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

  سعادة الدكتور /عبد العزيز بن رشاد سروجي
 مقررة الجلسة سعادة الدكتورة / عائشة بنت بكر فالته

 الزمن العنوان   اسم املتحدث م

1 
 د. عبد الوهاب بن عبد الله الرسيني

 أستاذ مشارك 
 القرى كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم

 
الكراسي البحثية التعريف وإجراءات 

 التأسيس
 م 12:45 – 12:35

2 
 د. هاني بن محمد املعلم

 أستاذ مشارك 
  كلية الطب بجامعة أم القرى

علمي" يف  يكيف ينجح مشروع " كرس
 الجامعة؟

 م 1:000 – 12:50

3 
 بن حسين الشريف د. عبد الله

 أستاذ مشارك 
 القرى  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم

 م 1:15 – 1:05 لكراسي العلمية التمويل واإلنتاج

4 
 أ.د. يحيى بن محمد زمزمي

 أستاذ 
  كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى

 م 1:30 – 1:20 -اإلنتاجية والتمويل  –الكراسي البحثية 

5 
 د. ألطاف بنت أحمد عبد الخالق

 أستاذ مساعد 
  كلية الطب بجامعة أم القرى

مات ومؤشرات الكراسي البحثية: مقو
 للنجاح

 م 1:45 – 1:35

6 
 د. إيناس بنت خلف الخالدي

 أستاذ مشارك
 كلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أ م القرى

 
يف زيادة إنتاجية  2030دور رؤية اململكة 

 الكراسي البحثية وتمويلها
 

 م 2:00– 1:50

 م 2:10 – 2:00 املداخالت واألسئلة  7
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  املعرض املصاحب للملتقى
 املواعيد املكان

 جامعة أم القرى )فرع العابدية( 
 قاعة امللك سعود

 
 مساءً( 2صباحًا إلى الساعة 9للرجال )من الساعة 

 مساءً( 9مساءً إلى  5للنساء )من الساعة 
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 م 2016/  12/  20 -هـ  21/3/1438: ثالثاءاليوم الالجلسة الختامية 
 (مساءً 3:15 مساءً إلى 2:10)من الساعة 

 
 

 الزمن  العرض
 م 2:20 – 2:10 البيان الختامي 

 م 2:35 – 2:25 التوصيات 
 م 3:05 – 2:35 التكريم 

 م 3:15 – 3:05  جائزة الكليات


