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املـقـدمـة
الذي  األول  العلمي  البحث  ملتقى  يسعى 
أم  بجامعة  العلمي  البحث  عامدة  تنظمه 
يف  العلمي  البحث  حركة  دعم  إىل  القرى 
حتقيقا  هبا  والنهوض  وتطويرها،  اجلامعة، 
إيامنا   ، 2030م  الوطنية  التحول  لرؤية 
سبيل  يف  خطوة  أول  هو  الوعي  بأن  منها 
املسؤولني  من  وإدراكًا  والتقدم،  التغيري 
العلمي يف جمتمع  البحث  العامدة ألمهية  يف 
املعرفة ، فهو املعيار احلقيقي ملستوى التقدم 
لعمق  الدقيق  املقياس  وهو  جامعة،  أي  يف 
 ، واملجتمع  الفكر  حركة  يف  اجلامعة  تأثري 
احلوار  آفاق  ليفتح  امللتقى  هذا  يأيت  ولذا 
والتطوير، ويبث احلياة واحليوية يف الوسط 
تقدمه  بام  التعريف  ، عن طريق  األكاديمي 
الداخلية  املنح  برامج  عرب  دعم  من  العامدة 
من  مظلتها  حتت  ينطوي  وما  واخلارجية، 
مراكز بحثية طموحة ، وكرايس بحثية عتيدة 
التدريس  ،كام هيدف إىل حتفيز أعضاء هيئة 
بآفاق  وتوعيتهم  العليا  الدراسات  وطلبة 
هلم  ويعرض   ، أمامهم  متتد  التي  التطوير 
يف  املضيئة  والتجارب   ، الناجحة  النامذج 
عامل البحث العلمي، مع التعريف بمفاهيم 
بالغة األمهية تتعلق بالنرش العلمي الدويل، 
معوقات  من  يواجهون  قد  ما  إىل  وينبههم 
ويعرفهم  ذلك،  جتاوز  ،وكيفية  وحتديات 
البحث  يف  األكاديمية  اجلودة  بمعايري 
البحث  أخالقيات  يغفل  وال   ، العلمي 
أن  ينبغي  وما  العلمية،  والنزاهة  العلمي، 
من  الصادق  اجلاد  الباحث  عليه  يكون 
ومعرفة   ، ووعي  وموضوعية  ودقة  أمانة 
استعراض  ذلك  يرافق   ، راسخة  علمية 
واع للواقع، واسترشاف طموح للمأمول ، 

فيه  تعرض   ، متفتح  نشط  أكاديمي  جو  يف 
واآلمال  والطموحات  واألفكار  التجارب 
ما  ضمن  البناء  املثمر  النقاش  ويدور   ،
سيقدم من أوراق عمل، مع حتقيق التعارف 
العلمي والتواصل الفكري ، وهذا من شأنه 
بإذن اهلل أن يشعل جذوة احلامس املبني عىل 
وعي ومعرفة ومتكن ، مما سيكون له أعمق 
األثر يف تشجيع البحث العلمي يف اجلامعة 

والنهوض به نحو الطريق الصحيح.

وقـد دأب العلـامء يف اجلامعـات واملراكـز 
العلميـة عـىل عقد اللقـاءات العلميـة التي 
يصاحبها عـادة عرض إلنتاجهـم العلمي، 
حيـث يتعـرف العلامء عىل أحـدث أبحاث 
نظرائهـم من الباحثني ، مما يوسـع مسـاحة 
الوعـي املعـريف، ويدفـع نحـو املزيـد مـن 
البحـث واالكتشـاف، فـال يكـرر باحـث 
عمـل غريه، ويعـرف كل باحث أين وصل 
بنـاء  ويرفـع  الطريـق،  يكمـل  سـواه كـي 
العلـم، ولذا كان هذا اهلـدف من األهداف 
املحوريـة مللتقـى البحث العلمـي األول يف 
عامدة البحث العلمي، حيث سـيكون هناك 
ركـن خمصص لكل كلية تعرض فيه اإلنتاج 
العلمـي ألعضاء اهليئة التدريسـية فيها، من 
أبحاث، ودراسـات ،  وكتب ، فيكون ركنا 
تعريفيا باحلركة العلمية يف كل كلية ، يرشف 
عليه من تقرتحه الكلية من أعضاء ، بحيث 
يسـتقبلون الـزوار من األسـاتذة ، وجييبون 
عـىل استفسـاراهتم ، ويعرضـون إنتاجهـم 
العلمـي وإنتـاج زمالئهـم ، مما سـيكون له 
أبلـغ األثـر يف إذكاء روح املنافسـة اإلجيابية 
، وحفـز اهلمـم، وقـدح العزائـم ، كـام أنـه 
سـينبه الكليات إىل أولويـة العناية بالبحث 
والباحثني ، ألنه سيسـلط الضوء عىل الذين 



يملكـون املؤهـالت املميـزة للبحث يف كل 
قسم ، مما يستدعي توجيه العناية والتشجيع 
لتلـك النخبة الثمينـة ، وفوق ذلك كله فهو 
مسبار دقيق للوقوف عىل أحدث األبحاث 
والدراسـات التـي أنتجتهـا كل كليـة ، ويف 
الوقـت نفسـه يكشـف ما قـد يكـون هناك

احلراك  يف  تباطؤ  أو  نقص  أو  ثغرات  من   
العلمي ،، وذلك من شأنه أن يستثري املعنني 
لتدارك األمر ومعاجلته ، فهو معرض حتفيز 

، وتطوير ، وتعاون بإذن اهلل.



كلمة معايل مدير اجلامعة 
احلمدهلل رب العاملني، نحمده سبحانه وهو املوفق واملعني، ونصيل ونسلم عىل خاتم 

النبيني وعىل آله وأصحابه التابعني. وبعد:

انطالقًا من الدور الريادي الذي تقوم به جامعة أم القرى لدعم البحث العلمي والنهوض 
2030م،  رؤية  يف  الكربى  الوطن  اهتاممات  حيقق  زاهر  علمي  ملستقبل  واسترشافًا  به، 
وتنفيذًا لتوجيهات والة األمر السيام يف املجال الفكري الذي متيزت به اجلامعة من خالل 
فعالياهتا ومناشطها وأعامهلا القائمة وفق عمل مؤسيس، ورؤى اسرتاتيجية استهدفت خلق 
بيئة إجيابية رائدة للبحث العلمي.  تسعد جامعة أم القرى بعقد امللتقى العلمي األول حتت 
شعار )تواصل، تعارف، تعاون(، لتضع أيدهيا يف أيدي الباحثني اجلادين احلريصني عىل 
خدمة البحث العلمي، وتسعى للتعاون معهم يف كل ما من شأنه الرقي بالبحث العلمي 
التواصل والتفاعل  واستثامره يف املجاالت كافة، وما هذا امللتقى العلمي إال شاهدًا عىل 

الذي حيقق األهداف.

وقد حرصت اجلامعة عىل تطويع اآلليات والسبل التي يمكن من خالهلا استثامر البحث 
العلمي ليواكب النهضة العلمية الزاهرة التي تشهدها اململكة العربية السعودية، وأملنا أن 
يكون هذا امللتقى بمحاوره وموضوعاته إضافة علمية جادة يف البحث العلمي، وأن يكون 

بداية انطالقة علمية للباحثني عرب خمتلف قنوات البحث العلمي.

وجامعة أم القرى تقدم هذا السجل العلمي للملتقى، ونأمل أن يكون زادًا طيبًا للباحثني 
املهتمني بحراك البحث العلمي، وأن يكون عونًا هلم عىل تطوير دراساهتم وأبحاثهم وفق 

املستجدات احلديثة.

وإين هبذه املناسبة ألشكر اهلل جل وعال، ثم من شكر اهلل شكر أولئك األوفياء األماجد 
للعلوم  الريادة  الوطن، وحيقق  يرتقي هبذا  ما  بكل  يدعمون ويؤازرون ويوجهون  الذين 
اإلنسانية والتطبيقية وعىل رأسهم مليكنا املفدى خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن 
العهد حفظهم اهلل ورعاهم عىل ما جتده اجلامعة من  العهد، وويل ويل  العزيز، وويل  عبد 
امللكي مستشار خادم احلرمني  السمو  دعم سخي وتشجيع، والشكر موصول لصاحب 



الرشيفني أمري منطقة مكة املكرمة عىل دعمه الال حمدود للجامعة.

عىل  العيسى  أمحد  الدكتور  اجلامعة  جملس  رئيس  التعليم  وزير  ملعايل  موصول  والشكر 
متابعته وتيسريه لكل ما من شأنه تأدية اجلامعة لرسالتها عىل أكمل وجه.

أشكر كل من خطط وتابع ونفذ هذا امللتقى وعىل رأسهم وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
امللتقى  وأمانة  العلمي ووكالئه،  البحث  احلريب، وعميد عامدة  ثامر  د.  العلمي  والبحث 
ورؤساء ورئيسات اللجان وأعضائها عىل ما بذلوه من جهود طيبة يف التخطيط واملتابعة 

والتنفيذ.

 وأسأل اهلل للجميع التوفيق والتسديد.

                                                                                                   معايل مدير اجلامعة

سعادة الدكتور / بكري بن معتوق عساس



             كلمة وكيل اجلامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي

نبينا حممد  املرسلني،  األنبياء وخاتم  العاملني والصالة والسالم عىل أرشف  احلمدهلل رب 
وعىل آله وصحبه أمجعني. أما بعد:

فقد تبنت جامعة أم القرى ممثلة بعامدة البحث العلمي إقامة امللتقى األول للبحث العلمي 
الذي هيدف لفتح آفاق احلوار والتطوير ونرش ثقافة جودة البحث العلمي لتحقيق التميز 

عىل مستوى الربامج األكاديمية وتعزيز روح التنافس بني الباحثني. 

يصاحب امللتقى معرضا لإلنتاج العلمي املنشور يف اجلامعة ليبث روح النشاط واحليوية 
يف الوسط األكاديمي ويعزز التعاون املنشود بني خمتلف املجاالت البحثية، وقد شارك يف 
أعضاء  جهود  يوثق  بام  املستقلة  والعامدات  واملعاهد  األكاديمية  الكليات  حمتوياته  إعداد 
هيئة التدريس يف جماالت البحث العلمي من إنتاج علمي عايل التأثري وأوعية نرش مرموقة 
وجوائز وبراءات اخرتاع، مجيعها تربز دور اجلهات املشاركة يف تطوير احلراك العلمي يف 

جامعة أم القرى. 

حرص امللتقى من خالل حتديد رؤيته ورسالته وحماوره عىل توسيع مساحة الوعي املعريف، 
فهو يعترب مسبار دقيق للوقوف عىل أحدث  املزيد من البحث واالكتشاف،  والدفع نحو 
األبحاث والدراسات التي أنتجتها كل كلية، ويف الوقت نفسه يكشف ما قد يكون هناك 
من ثغرات أو نقص أو تباطؤ يف احلراك العلمي، وذلك من شأنه أن يستثري املعنني لتدارك 

األمر ومعاجلته، فهو معرض حتفيز، وتطوير، وتعاون بإذن اهلل.

 ومنذ أن انقدحت الفكرة بأهدافها وحماورها حرص معايل مدير اجلامعة عىل متابعة سري 
امللتقى وتوفري سبل  أهداف  لتحقيق  لتهيئة األرض اخلصبة  به  القائمة  اللجان  العمل يف 

الرقي العلمي عىل املستوى املؤسيس.

وقد بذلت عامدة البحث العلمي - عن طريق اللجان العاملة يف الشطرين- جهودًا تكللت 
األغراض  لتحقيق  املعدة  العمل  خطة  ومتابعة  بالكليات  للتواصل  فيها  سعت  بالنجاح 

املنشودة.



وإين هبذه املناسبة ألشكر اهلل عز وجل عىل توفيقه وعونه، ثم أشكر معايل مدير اجلامعة أ. 
د. بكري عساس عىل متابعته وتيسريه لكل ما من شأنه نجاح إقامة هذا امللتقى.

ثم أشكر عميد عامدة البحث العلمي سابقا سعادة الدكتور فيصل عالف الذي أوقد جذوة 
البحث العلمي ووضع بذور هذا امللتقى والشكر موصول لعميد البحث العلمي الدكتور 
ورئيسات  رؤساء  أشكر  كام  املسرية  ومتابعة  الثامر  لقطف  سعيه  عىل  األهدل  عبدالرمحن 

اللجان كافة عىل ما ُبٍذل من جهد مبارك بروح الفريق الواحد.

بالبحث  واملهتمون  القراء  منه  ينهل  طيبًا  زادًا  العلمي  السجل  هذا  جيعل  أن  اهلل  وأسأل 
العلمي، ويضع بني أيدهيم اجلهود التي بذلت وفق حماور امللتقى ليستفيد منها الباحثون يف 

التميز البحثي وجودته.

أسأل اهلل أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه.

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 

                                                                             سعادة الدكتور/. ثامر بن محدان احلريب



كلـمـــة الـعمـيـــــد
آله  وعىل  حمّمد  سّيدنا  املرسلني،  أرشف  عىل  والّسالم  والّصالة  العاملني،  رّب  احلمدهلل 

وصحبه أمجعني، وبعد:

فتنطلق فعالّيات امللتقى األّول للبحث العلمّي بعامدة البحث العلمّي بجامعة أّم القرى، 
حتت شعار )تواصل _ تعارف_ تعاون(؛ حمّققًا إحداث حراك علمّي يف أروقة جامعة أّم 
القرى، نارشًا ثقافة البحث العلمّي، مستقطبًا جتارب وخربات رّوادها، معّرفًا بإنجازات 
هذه العامدة الفتّية نشأة، الّسابقة مضمونًا، حمّفًزا ملجتمع املعرفة من أعضاء هيئة الّتدريس 

من الباحثني والباحثات وطالب وطالبات الّدراسات العليا. 
لّلجان  منذ ستة أشهر مضت، وتنّوعت مهامها وفًقا  امللتقى  انطلقت االستعدادات هلذا 
خدمة  مجيعها  لتتضامن  الكّلّيات؛  خمتلف  من  تدريس  هيئة  أعضاء  تضّم  والّتي  العاملة 
إلعالء رصح البحث العلمّي يف جامعة أّم القرى. جزى اهلل خرًيا كّل العاملني إلخراج 

هذا امللتقى يف أهبي صورة وأحسن حّلة. 
يمّثل هذا الكتيب وثيقة للملتقى العلمّي األّول، وال خيفى ما هلذا احلراك العلمّي من أثر 
يف بناء اقتصاد املعرفة، وحتقيق رؤية الّتحّول الوطنّي 2030؛ من حيث بناء جمتمع معريّف 
ال  وما  الفهم  عىل  يثقل  ال  ما  بعينيه  املتلّقي  أرحب لريى  لنوافذ  مفتاًحا  سيكون  حيوّي، 
يشكل عىل العلم ، وليتبع هذا امللتقى ملتقيات علمّية تقيمها جامعة أّم القرى مستضيفة 
باحثني من خمتلف اجلامعات بعد أن تشّيد البنيان ؛ لتكون جامعتنا احلبيبة حمّرًكا أساسيًّا 

للحركة العلمّية يف مملكتنا الغالية بدعم من قيادهتا الّرشيدة. 
لرعايته  عّساس؛  معتوق  بن  بكري  الّدكتور  القرى  أّم  جامعة  مدير  ملعايل  اجلزيل  الّشكر 
ألجلها.  أقيم  التي  الغاية  وحتقيقه  صورة،  أدّق  يف  امللتقى  هذا  أعامل  إلخراج  الدؤوبة 
والشكر موصول لكاّفة من شارك يف هذا امللتقى باملتابعة والّتنفيذ، وأخّص بالّشكر رؤساء 

ورئيسات الّلجان العاملة حلرصهم وتفانيهم يف تأدية مهاّمهم. 

بسم اهلل نبدأ، وباهلل الّتوفيق، وعليه الّتكالن.

                                                                              عميد عامدة البحث العلمي
سعادة الدكتور/ عبدالرمحن بن غالب األهدل





كلمة رئيس اللجنة العلمية

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني، سيدنا حممد وعيل آله وصحبه 

أمجعني، وبعد:

فإن للُقيا العلامء وأرباب الفكر بركة ورشف ونفع يعلمهم من امتن اهلل عليه بذلك وقد 
العلمية  امللخصات  عىل  باالطالع  األول  العلمي  البحث  مللتقى  العلمية  اللجنة  حظيت 
العلمي  والشغف  احلقل،  هبذا  الواسع  االهتامم  عىل  فوقفت  امللتقى،  يف  املشاركة  القيمة 

بريادة حقوله، واكتشاف جديده، والعمل عىل املشاركة البناءة فيه.

وقد وضعت اللجنة مجلة من املعايري املوضوعية التي احتكمت إليها يف قبول امللخصات، 
الدقة،  حتري  عىل  احلرص  مع  ضوئها،  يف  عملنا  متنوعة  لضوابط  املعايري  تلك  وختضع 

واملوضوعية، والتأكد من أن تكون تلك املشاركات حمققة ملقاصد امللتقى وأهدافه.

واآلمال معقودة بإذن اهلل أن يكون هذا امللتقى بداية حركة علمية جادة ومؤثرة، تعمل عىل 
االرتقاء بالبحث العلمي، وتذليل ما قد يعرض له من عقبات وحتديات.  

وختامًا نسأل اهلل أن يكلل اجلهود بالتوفيق، وأن جيعل هذا امللتقى باب خري تنفسح أمامه 
القرى خاصة وجامعات  أم  العلمي، يف جامعة  بالبحث  العلم والتطور والنهوض  آفاق 

وطننا احلبيب عامة.

واحلمد هلل أوالً وآخرًا. 

                                                              وكيل عامدة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية
                                                              سعادة الدكتور/ باسم بن يوسف الكاظمي





 

ملخصات امللتقى





23

الربنامـج الوطنـي للتعـرف عـى االعتـالالت الوراثيـة املسـببة ملـرض ارتفاع 
كوليسـرول الدم العائيل يف املجتمع السـعودي وتطوير اختبارات التشـخيص 

اجلزيئي

د. فيصل بن أمحد عالف

أستاذ مشارك

كلية الطب بجامعة أم القرى

faallaf@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص
ارتفاع  مرض  أن  املجتمعات  بعض  عىل  أجريت  التي  املتزايدة  الدراسات  أثبتت 
كولسرتول الدم الوراثي العائيل ال يشخص بدقة  تعكس العدد الفعيل للمصابني يف املجتمع 
، كام أنه ال يعالج بصورة كافية بعد التشخيص. و يرتبط املرض بشكل مبارش بارتفاع نسبة 
معدالت أمراض القلب والرشايني والوفاة املفاجئة, وبالتايل فإن تأخر التشخيص  والعالج 
له عواقب اجتامعية واقتصادية سلبية ال يمكن جتاهلها. يف السنوات اخلمس املاضية قمنا 
الدم  كوليسرتول  ارتفاع  املسببة ملرض  الوراثية  اإلعتالالت  للتعرف عىل  بدراسة وطنية 
التكلفة  يقلل  بام  اجلزيئي  التشخيص  اختبارات  وتطوير  السعودي  املجتمع  يف  العائيل 
ويمنح الفرصة للعائلة الشائع فيها املرض أن يكرمها اهلل بطفل سليم.  مل يكن هذا النوع 
من اإلختبارات متوفرًا يف اململكة العربية السعودية وتكلفة املسح اجليني للشخص الواحد 
تزيد عىل عرشة االف ريال. تنخفض التكلفة يف حال توفر معلومات وقواعد بيانات عن 
عدد ونوع اإلعتالالت الوراثية املنترشة يف املجتمع. ال توجد إحصائيات دقيقة عن معدل 
اإلجتامعية  والتقاليد  والعادات  احلياة  نمط  لكن  السعودي  املجتمع  يف  باملرض  اإلصابة 
اإلصابة  معدل  إرتفاع  مع   %50 عىل  تزيد  والتي  األقارب  بني  للتزاوج  العالية  والنسبة 
بأمراض القلب والرشايني توحي أن عدد املصابني يزيد عىل مخسني مصاب يف فئة االطفال 
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ويرتاوح مابني 46 - 230 ألف مصاب من فئة الكبار معظمهم غري مدركني إلصابتهم. 

قصة  تربز  علمية  سابقة  ذات  تعد  التي  النتائج  من  جمموعة  عن  املرشوع  متخض  وقد 
نجاحنا ، وهي كام ييل :

 تم  إكتشاف ستة طفرات وراثية مسببة للمرض مل تسجل من قبل والتعرف عىل 1. 
اثنان وعرشين طفرة وراثية أخرى موجودة يف املصابني اللذين تم فحصهم ومن 
بني تلك الطفرات الوراثية طفرة منترشة ومتوارثة بنسبة كبرية يف عدد من القبائل 

العربية. 

تم . 2 كام  العاملية  البيانات  قاعدة  يف   املكتشفة  الوراثية  الطفرات  مجيع  إيداع  تم 
إستحداث قاعدة بيانات وطنية أخرى للمرىض وصفحة تثقيفية عىل االنرتنت.

تم نرش هذه اإلكتشافات والبيانات يف مخسة أوراق علمية يف جمالت عاملية مرموقة . 3
باإلضافة إىل كتابة أربعة أوراق علمية أخرى قيد النرش. كام متت املشاركة بنتائج 
الدراسات يف مخسة مؤمترات علمية عاملية. كذلك فقد عرضت نتائج املرشوع يف 
حمارضات أحتضنتها مخس ندوات ختصصية باإلضافة إىل تقديم ثالث حمارضات 

تثقيفية متنوعة.

بأعىل . 4 اجلزيئي  التشخيص  معمل  تأثيث  يف  للمرشوع  املايل  التمويل  ساهم 
املواصفات والتجهيزات كبادرة لتوطني تقنيات الوراثة اجلزيئية يف اململكة وعليه 
احلمض  تسلسل  قراءة  جهاز  باستخدام  اجلزيئي  التشخيص  إختبار  طورنا  فقد 
أثبت  وقد  الصغر  متناهية  النانوية  الرشائح  عىل  املعتمد  الثاين  اجليل  من  النووي 

فاعليته وتم نرش نتائج الدراسة يف جمالت عاملية مرموقة. 

استثمر املرشوع يف الكفاءات البرشية الوطنية بمشاركة مخسة من الطالب واثنان . 5
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من املعيدين يف العمل باالضافة إىل تدريب أربعة من أعضاء هيئة التدريس عىل 
تقنيات متقدمة. 

من  مزيد  لتحقيق  إضافية  متويل  مصادر  إجياد  تتضمن  للمرشوع  املستقبلية  اخلطة 
االنجازات والتعاون ، وإبرام رشاكات مع املزيد من املراكز، واملستشفيات، والرشكات 
يف اململكة العربية السعودية و دول اخلليج العريب وشامل أفريقيا. كام تتضمن تطوير قاعدة 
البيانات الوطنية  ونرش الوعي املبكر باملرض وأسبابه وسبل تشخيصه وعالجه من أجل 

تقديم املساندة والدعم للمرىض وأرسهم وجمتمعهم. 

وقد تم متويل املرشوع البحثي من برنامج التقنيات االسرتاتيجية ضمن برامج اخلطة 
08- رقم  )منحة  احليوية  التقنيات  مسار  يف  واالبتكار  والتقنية  للعلوم  الشاملة  الوطنية 

BIO34-10( و يعد باكورة مشاريع وحدة العلوم والتقنية وأوهلا جلامعة أم القرى.





27

املــائـيـــة البيئـات  االشياء يف  انرنت  تفعيل  املرجــــــــان:  حسـاســات 

د. عامد بن عبد الرزاق فلمبان

أستاذ مساعد

كلية احلاسب اآليل ونظم املعلومات بجامعة أم القرى

eafelemban@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

اآلونة  ىف  تطبيقاهتا  ازدادت  التى  احلديثه  التقنيات  من  األشياء  انرتنت  تقنيات  تعترب 
ىف  انترشت  ولذلك   ، التحكم.  و  املعلومات  جلمع  عامه  بصفة  تستخدم  حيث  االخريه 
تطبيقات كثرية منها البيوت الذكيه و عدادات الكهرباء و املركبات املتصله. يعترب االتصال 
كثرية  تطبيقات  هناك  أن  وكام  التقنيات.  هذه  نجاح  ىف  ساعد  أساسيا  عنرصا  الالسلكى 
أو عددًا  أمهية  تقل  تطبيقات ال  فهناك  األشياء  انرتنت  استفادت من  عىل سطح األرض 
ىف البيئات حتت املائيه ) البحار و املحيطات ( يمكنها االستفادة من هذه التقنيات ، حيث 
يمكن مراقبة أنابيب البرتول و الغاز املدفونه ىف قاع البحر و التى تربط حقل السفانية ىف 
, أو مراقبة جودة املياة و نسب  ,أكرب حقل مائي ىف العامل, مع معامل التكرير  رشق اململكه 
امللوحة ىف املناطق املحيطه بأكرب حمطة حتلية ىف العامل واملوجوده برأس اخلري ىف اململكه, أو 
مراقبة كمية الغذاء املطلوبه ىف مزارع األسامك السعوديه واملنترشه عىل الساحلني, أو مراقبة 
احلدود البحريه للمملكة والتى تبلغ أكثر من 2500 كلم. تكمن املشكلة الكربى ىف تنفيذ 
هذه التطبيقات ىف طريقة عمل االتصال الالسلكى, فموجات الراديو الكهرومغناطيسيه 
ال يمكنها االنتقال ىف الوسط املائى بسالسة مثل الوسط اهلوائى. هيدف هذا املرشوع إىل 
ابتكار تقنيات وأدوات قليلة التكلفة تساعد عىل إيصال البيانات ىف الوسط املائي و بالتاىل 
يساعد  مما  باالنرتنت  مرتبطه  و  أذكى  أجهزة  و جعلها  املاء  املوجوده حتت  االجهزه  ربط 
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عىل التحكم هبا و القراءة منها بسهولة. تم االنتهاء من هذا املرشوع ىف بداية العام اهلجرى 
1438 هـ و قد تم عمل نموذج مبدئي جلهاز االتصال الالسلكى املائي و جتربته ىف حوض 
املاء باملعمل و كذلك ىف مسبح كبري و ىف البحر. اضافة اىل نرش 5 اوراق ىف مؤمترات علمية 
، و 7 أوراق علمية ىف جمالت مصنفة ىف التصنيف العاملى ISI و تم تقديم طلبات تسجيل 
و  عمل  ورشتى  عمل  تم  قد  و  االمريكى.  االخرتاع  براءات  ملكتب  اخرتاع  براءات    3
استضافة اثنني من اخلرباء العامليني ىف هذا املجال. و ىف خالل هذا العمل أيضا تم تدريب 
و االستفاده من  10 من طالب قسم هندسة احلاسب اآلىل ىف نشاطات املرشوع املختلفه 
كالتطوير و االختبارات. كام تم االستفاده من طالبى ماجستري ىف كلية احلاسب االىل و 
طالب دكتوراه مبتعث خارج اململكه. و تم عرض خمرجات و نشاطات املرشوع ىف جهتني 

خمتلفتني إضافة إىل معرض وحدة العلوم و التقنية و الذى أقيم ىف جامعة أم القرى. 
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فوق  لألنظمة  املركب  الكامل  الزمني  للتوافق  وعددية  حتليلية  دراسات 
الفوضوية غري اخلطية املركبة ذات البارمرات الغري معينة وتطبيقاهتا يف تأمني 

نقل املعلومات

د. خلود بنت حممد أبو النجا

أستاذ مشارك

كلية العلوم التطبيقية بجامعة أم القرى

kmaboualnaja@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

ىف عام 2014 تم عرض نوع جديد من أنواع التوافقات الزمنية يسمى التوافق الزمنى 
الكامل املركب وتم دراسته  وتطبيقه عىل األنظمة فوق الفوضوية املركبة غري املتامثلة ذات 
البارمرتات املعينة. ولكن املشكلة التى نريد بحثها وحلها ىف هذا املرشوع هل يمكن دراسة 
هذا النوع من انواع التوافقات الزمنية اجلديدة عندما تكون األنظمة الغري فوضوية املركبة 
التي سنحصل عليها ىف  النتائج  استخدام  ثم  بارمرتات غري معينة  ، وتكون ذات  متامثلة 
عمل تطبيق هو تأمني نقل املعلومات بني هذه األنظمة. لذلك فإن اهلدف األسايس من 
املركب لألنظمة  الكامل  الزمنى  للتوافق  البحث هو عمل دراسات حتليلية وعددية  هذا 
الفوق فوضوية املركبة املتامثلة ذات البارمرتات غري املعينة، ثم استخدام هذه الدراسات يف 
تأمني إرسال املعلومات بني هذه األنظمة. حيث نحاول من خالل الدراسة التحليلية يف 
هذا البحث عمل خمطط عام حيتوي عىل بعض النظريات اجلديدة التي تعتمد عىل طريقة 
األنظمة  مع  التعامل  عىل  قدرة  من  الطريقة  هلذه  ملا  وذلك   ،  Adaptive Control""
ذات البارمرتات غري املعينة، ثم استخدام هذه النظريات يف تعيني دوال التحكم وتقدير 
نظامني  أي  بني  املركب حيدث  الكامل  الزمنى  التوافق  التي جتعل  املعينة  البارمرتات غري 
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املقرتح من خالل عرض  املخطط  فاعلية  ثم نوضح مدى  السابقة،  متامثلني من األنظمة 
بعض األمثلة والتطبيقات. بعد ذلك سنقوم بعمل حماكاة عددية لألنظمة املقرتحة، يتبعها 
إجراء مقارنة بني النتائج العددية والتحليلية حتى نتأكد من صحة املخطط املقرتح. وأخريًا 
البيانات واملعلومات حيث نقوم  نوضح أمهية اجلانب التطبيقي للبحث يف تأمني إرسال 
بعمل تطبيق نستغل فيه املخطط املقرتح يف تأمني إرسال املعلومات بني أي نظامني وذلك 
الثاين بحيث تصل هذه  النظام  إىل  املتغريات وإرساهلا  أحد  من خالل حتميل رسالة عىل 

الرسالة كام أرسلت متاما.
وسنوضح قصة نجاح املرشوع البحثي يف التايل :

واملعلومات . 1 البيانات  إرسال  تأمني  يف  البحثي  للمرشوع  التطبيقي  اجلانب  أمهية 
حيث قمنا بعمل تطبيق نستغل فيه املخطط املقرتح يف تأمني إرسال املعلومات بني 
أي نظامني وذلك من خالل حتميل رسالة عىل أحد املتغريات وإرساهلا إىل النظام 

الثاين بحيث تصل هذه الرسالة كام أرسلت متاما.

2 . Results in أوراق علمية يف جملة  ثامنية  عليها يف  التي حصلنا  النتائج  تم نرش 
.Physics

احلاسوبية . 3 والربامج  التقنية  األجهزة  توفري  يف  للمرشوع  املايل  التمويل  ساهم 
الالزمة ويف نرش نتائج املرشوع يف جملة عاملية مرموقة.

استثمر املرشوع طاقات برشية بمشاركة إداري ومساعد إداري وطالب دراسات . 4
عليا ومستشار.

تم متويل املرشوع البحثي من برنامج املنح الصغرية رقم )م ص -83-35( .. 5

وعليه يتقدم الفريق البحثي بخالص الشكر والتقدير ملدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتقنية التي قدمت املنحة، وجلامعة أم القرى ممثلة يف عامدة البحث العلمي التي قدمت 
النتائج  عىل  واحلصول  انجازه  تم  حتى  ومتطلباته  املرشوع  إجراءات  وتابعت  العون  يد 

املرجوة.
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التمويالت  من  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  حصاد   :2030 رؤية  رحاب  يف 
البحثية بني 1433 و1437 هـ

د. أمحد بن حممد عيش

أستاذ مشارك

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة أم القرى

amashshi@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

املقدمة:نطالقاً من رؤية موالي خادم احلرمني الرشيفيني لبناء إقتصاد قوي للمملكة 
يعتمد عىل املعرفة واالبتكار ىف 2030 كانت جامعة أم القرى برعاية وتوجيهات معاىل 
مدير اجلامعة سّباقة ىف املشاركة وتنفيذ األهداف التى ختدم املجتمع السعودى واإلسالمى 
فلقد  وعليه  باجلامعة.  والتقنية  العلوم  ووحدة  العلمى  البحث  عامدة  خالل  من  وذلك 
سارعت كلية العلوم الطبية التطبيقية بتلبية النداء من خالل املسامهة الفّعالة منذ االنطالقة 
األوىل للخطة الوطنية للتقنية واألبتكار )معرفة( وقد سبق ذلك إعادة صياغة األولويات 
كافة  تقييم  تقرر  كام  الوطنية  اخلطة  أهداف  اعتامداً عىل  عام 1433هـ  بالكلية ىف  البحثية 
أعضاء هيئة التدريس بالكلية بشكل سنوي بناءً عىل إنتاجهم العلمى والبحثى واالبتكارى.

الطرق: هذه دراسة مستعرضة حلرص عدد التمويالت البحثية التى حصل عليها أعضاء 
هيئة التدريس بالكلية خالل األعوام اخلمس املاضية من خالل اجلهات املانحة املختلفة. 
كام تعرض الدراسة نتاج تلك املنح من نرش علمى وبراءة االخرتاع واملشاركة بمؤمترات 

حملية ودولية وكذلك الرشاكات البحثية مع جهات حملية ودولية. 
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النتائج:  حصدت الكلية ىف املرحلة األوىل من برنامج معرفة عىل متويالت بحثية متعددة 
بقيمة 30 مليون ريال من قبل مدينة اامللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية خالل األعوام. كام 
حصلت الكلية عىل متويالت مالية أخرى بقيمة 10 مليون ريال خالل نفس الفرتة من قبل 
معهد إحياء الرتاث اإلسالمي ومعهد خادم احلرميني ألبحاث احلج والكراسى العلمية. 
وأثمرت تلك املنح البحثية عن سبع براءات اخرتاع مقدمة ملكتب إدارة امللكية الفكرية 
باجلامع حيث كانت أربعة منها ضمن املئة األوىل باجلامعة. كذلك تم إبرام اتفاقيات تعاون 
مع مؤسسات دولية وحملية برعاية اجلامعة وتم نرش 20 بحث ىف دوريات علمية عاملية 

مرموقة ذات معامل تأثري قوي ومؤمترات دولية ىف جماالت التخصص.

االستنتاج: استطاعت كلية العلوم الطبية التطبيقية من تطبيق اخلطوات األوىل ىف جمال 
تعزيز البحث العلمى بفضل اهلل ثم بتحفيز كافة أعضاء هيئة التدريس باملشاركة الفعالة 

للحصول املنح البحثية لتحقيق املتطلبات الوطنية لرؤية 2030.

املحور األول: جتارب
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املختربات البحثية يف اجلزائر وأثرها يف جتويد أبحاث علوم اللغة وآداهبا، مقاربة 
وظيفية يف الرؤية واالسراتيجيات واألهداف

أ . د. نعامن بن عبد احلميد بوقرة

أستاذ

قسم اللغة العربية بالكلية اجلامعية ألم القرى بالقنفذة

namanboug@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص

التنموي يف  العلمي ركيزة اجلامعة  الضامن  لكفايتها اإلنتاجية ودورها  البحث  يعد 
خالل   من  اجلامعي  العمل  تكرس  بحثية  مؤسسات  بقيام  إال  ذلك  يتحقق  وال  املجتمع، 
حيقق  وما  املحلية،  التنمية  حتتاجها  االختصاصات  متداخلة  حيوية  بحثية  مشاريع  إنجاز 
تنموي  ختطيط  وفق  إليها  أنيط  التي  املؤسسات  تلك  ومن  املعرفة،  اقتصاديات  أهداف 
شامل تطوير البحث وجتويد خمرجاته بناء عىل سياسة وطنية ما يعرف باملختربات البحثية 
،وهي مؤسسات تنشأ يف رحم اجلامعات اجلزائرية، متميزة باستقالليتها اإلدارية و املالية،  
ومتجاوزة يف فلسفتها و اسرتاتيجياهتا  و أهدافها ما يعرف باملجموعات البحثية و مراكز 
العليا  الدراسات  لطالب  املتخصص  التكوين  بني  بجمعها-مثال-  والكرايس  البحوث 
التخصصات  بني  التواصل  ،بإقامة  املحلية  التنمية  يف  ،واالنخراط  األكاديمي  البحث  و 
لعلوم  املوجه   العلمي  البحث  صناعة  يف  إسهامات  ،وهلا  املختلفة)املقاوالتية(  العلمية 
الدراسة  تسعى  األفق  هذا  ويف  وتدريسها...إلخ،  بحثها  ومناهج  آداهبا  و  العربية   اللغة 
إىل تسليط األضواء عىل جهود املختربات العلمية يف تطوير بحوث علوم اللغة و آداهبا بام 
خيدم مشاريع التطوير االقتصادية يف الدولة، و التعريف ببعضها مثل خمترب اللسانيات و 
اللغة العربية و خمترب املامرسات اللغوية وخمترب الفلكلور و الثقافة الشعبية... إلخ، كام يدعو 
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البحث إىل اإلفادة من التجربة املعينة، وتكريسها يف الواقع البحثي اجلامعي السعودي ملا 
هتيئة  و  العليا  الدراسات  بحثية حملية يف مستوى  كوادر  إعداد  مهمة يف  نتائج  من  حققته 

أعضاء هيئة التدريس املستجدين يف الصعيدين املحيل و الدويل.

املحور ا
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األستاذ اجلامعي بني مطرقة بحوث الرقية وسندان جودة البحوث

د. أيمن بن خالد جوهرجي

أستاذ مشارك

كلية الطب بجامعة أم القرى

akjohargy@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

مكتسباهتا  عىل  واحلفاظ  املجتمعات  لتطوير  الوسائل  أهم  من  هي  العلمية  البحوث 
وحتسني األداء وتقليل اهلدر وحل املشكالت. فال غرابة إذا أضحت اليوم, إحدى الفروق 
األساسية املميزة بني الدول من حيث التقدم والتنمية , كام أهنا حاليا ويف جامعاتنا الوطنية 
هي الركيزة األساسية للرتقي يف الرتب العلمية األكاديمية. واألستاذ اجلامعي أصبح يف 
معضلة بني علمه الذي حيثه عىل إجراء بحوث علمية أصيلة ورصينة وذات جودة عالية 
قد تأخذ من سني عمره األكاديمي الكثري وبني رغبته يف الرتقي لرتب أكاديمية عليا جتربه 
أحيانا عىل إجراء بحوث أصبحت تعرف بمصطلح بحوث الرتقية )بحوث ذات جودة 
العلمية  الورقة  هذه  تناقش  هنا  ومن  الرسيعة.  والنتائج  الفردي  النرش  تتطلب  متدنية( 
بعض األفكار واملقرتحات واحللول للخروج بحل هلذه املعضلة وكيفية املوازنة واجلمع 

بني جودة البحث العلمي والبحوث املطلوبة للرتقية. 
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جودة النرش لألبحاث العربية يف معايري اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد 
األكاديمي ، قراءة يف أرض الواقع

د. هنادي بنت حممد بحريي

أستاذ مشارك

كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى 

hmbehairi@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

يف  العلمي  النرش  بمستوى  أألكاديمي  واالعتامد  للتقويم  الوطنية  اهليئة  اهتمت 
ختصصات  يف  العلمية  للمجالت  قائمة  1432ه  عام  وأصدرت  النظرية  التخصصات 
التي يؤهل النرش فيها عىل إىل استحقاق  التطبيقية والعلوم االنسانية واالجتامعية  العلوم 
يف  حكمهم  يف  ومن  التدريس  هيئة  ألعضاء  )املخصصة  العلمي  للنرش  التميز  مكافآت 
اجلامعات السعودية احلكومية(، واهتمت بوضع ضوابط لتصنيف املجالت يف ختصصات 
الرشيعة واللغة العربية لعدم توفر أو عية نرش متميزة هلذه التخصصات بغري اللغة العربية، 
وقسمت املجالت إىل ثالث فئات استنادا عىل مدى مطابقتها للمعايري العاملية التي وضعا 
ثومسون رويرت. حاولت اهليئة الوطنية أن تضع الضوابط التي تضمن جودة النرش العلمي 
بام حيافظ أوال وأخريا عىل جودة البحث العلمي ويشجع الباحث عىل اختيار أو عية النرش 
املتالئمة مع معايري اهليئة الوطنية. لقد باتت العقبة الكربى يف وجه التخصصات العربية 
مما  االلكرتونية  البحث  حمركات  يف  األوعية  هذه  وجود  عدم  العريب  النرش  يف  والرشعية 
املحركات  يف  النرش  جودة  مقياس  وأصبح  املكتبات  أرفف  حبيسة  األبحاث  هذه  جيعل 
العاملية أمرًا مفقودًا بجانب الكم اهلائل من املجالت الغربية املوجودة يف قواعد البيانات.  
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درجة  أي  إىل  العريب؟  الصعيد  عليى  املشكلة  هذه  الوطنية  اهليئة  واجهت  كيف 
املبذولة يف  اجلهود  ماهي  النرش؟  أن حتافظ عىل مستوى جودة  الوطنية   اهليئة  استطاعت 
العامل العريب للنهوض بمستوى النرش العريب؟  ماهي أهم اخلطوات التي ينبغى استدراكها 
لتصحيح مسار النرش يف املجالت املتخصصة؟ خاصة يف اللغة العربية والعلوم الرشعية.  
كيف يمكن أن تقاس اجلامعات السعودية يف ظل التصنيفات الدولية املعتمدة عىل البحث 
أن يضع  املطروحة وحياول  كافة األسئلة  اهلل  بإذن  العرض  العلمي ومتعلقاته.  سيناقش 

حلوال هلا عىل أرض الواقع.
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معايري جودة األبحاث العلمية وفق برنامج التحول الوطني 2020

د. ديانا بنت فهمي محَّاد

أستاذ مساعد

كلية الرتبية بجامعة أم القرى

dfhammad@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

مل َيُعد البحث األكاديمي ترفًا ؛ بل رضورة تعكس متيز الكوادر األكاديمية يف املؤسسة 
التعليمية،  ومطلبا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة يف جمتمعاتنا، وحل مشاكله الرتبوية 
تنتجها  التي  األبحاث  جودة  ولضامن  واالقتصادية.  والتعليمية  والصحية  واالجتامعية 

املؤسسات البحثية، سعى املختصون إىل وضع معايري لضامن جودة البحوث العلمية.

والتنمية  االقتصادية  الشؤون  جملس  وضع  والعاملية  املحلية  التغريات  ضوء  ويف 
السعودي رؤية 2030 بمحاورها الثالثة: جمتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، 
 .2020 الوطني  التحول  لربنامج  االسرتاتيجية  األهداف  خالل  من  تتحقق  الرؤية  هذه 

فهل ستختلف معايري جودة البحث العلمي بناء عىل تغري األولويات؟ 

وفق  الوطنية  للمؤسسات  العلمية  األبحاث  مسار  لتوجيه  مهاًم  ُيعد  ذلك  حتديد  إن 
األهداف االسرتاتيجية التي حتقق الرؤية وتضمن جودة البحوث العلمية وهو ما أصبح 

رضورة وطنية أكيدة،
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بالبحث  خيتص  فيام  العايل  التعليم  مؤسسات  يف  االهتامم  كان  السابقة،  األعوام  يف 
العلمي حمددا حتت املعيار العارش من معايري االعتامد األكاديمي ملؤسسات التعليم العايل 
 National Commission( التي حددهتا اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي

 ،)for Academic Accreditation and Assessment )NCAAA

فامهي معايري جودة األبحاث العلمية العاملية؟ وماهي مؤرشات جودة األبحاث العلمية 
االسرتاتيجية  األهداف  ماهي  األكاديمي؟  واالعتامد  للتقويم  الوطنية  اهليئة  معايري  وفق 
للمنافذ البحثية الوطنية يف برنامج التحول الوطني 2020؟ ما هي معايري جودة األبحاث 
العلمية وفق برنامج التحول الوطني 2020؟ هل هناك اختالف يف معايري جودة األبحاث 

العلمية وفق برنامج التحول الوطني 2020؟

الورقة احلالية ستناقش إجابات التساؤالت السابقة، مستخلصة معايري جودة البحث 
العلمي وفق برنامج التحول الوطني 2020، وتقارن بني معايري اجلودة عامليا ومؤرشات 
اإلتفاق  ومدى  األكاديمي،  واالعتامد  للتقويم  الوطنية  للهيئة  العلمية  األبحاث  جودة 
بينها وبني معايري األبحاث وفق األولويات اجلديدة لرؤية 2030 والتي حتققها األهداف 

االسرتاتيجية لربنامج التحول الوطني 2020.
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املجالت العلمية الصادرة من جامعة أم القرى يف ضوء املعايري الدولية جلودة 
الدوريات العلمية : دراسة حتليليلة

د. عبد اهلادي بن حمضار العيدروسد. خالد بن سليامن معتوق
أستاذ مساعدأستاذ مشارك

كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرىكلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى
الربيد اإللكرتوين:

ksmatook@uqu.edu.sa 
الربيد اإللكرتوين:

a.eidaroos@gmail.com 

امللخص

العامل،  دول  يف  والتطور  التنمية  يف  اساسيا  حمورًا  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  يعد 
يف  املحكمة  العلمية  الدوريات  بإصدار  العلمية  واملعاهد  اجلامعات  اهتمت  ولذلك 
خمتلف نواحي املعرفة وتنوعت الدوريات العلمية الصادرة من املؤسسات األكاديمية يف 
الوطن العريب بناءًا عىل التخصصات املختلفة واالهتاممات البحثية. وقد أولت اجلامعات 
العلمية  الدوريات  أعداد  وتضاعفت  واالهتامم  اجلهد  من  الكثري  اجلانب  هذا  السعودية 
الصادرة من اجلامعات السعودية ملواكبة التوجهات العلمية احلديثة. هتدف هذه الدراسة 
إىل حتديد املواصفات املعيارية للدوريات العلمية األكاديمية واستكشاف التحديات نحو 
تطبيق معامل التأثري العريب عىل اإلنتاج الفكري يف الدوريات العلمية املحكمة، ومن ثم 
القرى  أم  جامعة  عن  صادرة  حمكمة  علمية  دوريات  سبعة  لتقييم  املعايري  هذه  استخدام 
بمدينة مكة املكرمة. وقد بينت نتائج التحليل ان املواصفات املعيارية للدوريات العلمية ال 
تنطبق مجيعها عىل تلك الدوريات من حيث االنتظام يف الصدور، عدم توفر املستخلصات 
االنجليزية يف نسبة كبرية من الدراسات املنشورة، عدم توفر نظام السرتجاع املحتويات أو 
ملخص البحث، وبعض من الدوريات ال توفر بيانات تعريفية أو ملخص عن املؤلفني. 
بني  ليس  فاالختالف  املرجعية  اإلستشهادات  موضع  هي  جدا  اهلامة  املواصفات  ومن 
هبا  يوجد  فال  الواحدة،  الدورية  يف  املنشورة  الدراسات  بني  بل  فقط  الدوريات  مستوى 
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التزام باملواصفات الفنية للمراجع العلمية. وقد أوصت الدراسة إىل رضورة إعادة النظر 
يف توحيد قواعد النرش يف الدوريات العلمية الصادرة عن جامعة أم القرى، بحيث تتالءم 
العلمية  املراجع  بتوحيد  االلتزام  وباألخص  الدوريات،  نرش  يف  الدولية  التوجهات  مع 
أعداد  توفري  برضورة  الدوريات  وإلزام  للدوريات،  حتليلية  كشافات  توفري  عىل  والعمل 

الدورية بانتظام )إلكرتونيا ومطبوعًا(.
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الدقة يف البحث العلمي)البحث يف التخصصات الرشعية نموذجًا(

أ . د. إسامعيل بن غازي مرحبا

أستاذ

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

igmarhaba@uqu.edu.s :الربيد اإللكرتوين

امللخص

األهداف  حتقيق  به  يناط  والذي  اجلامعات،  به  تقوم  ما  أهم  العلمي  البحث  كان  ملا 
حتقيق  كان  لذا  املجتمع،  يف  التنمية  عجلة  ودفع  الواقعة،  األخطاء  وتصحيح  املنشودة، 
وأعىل  األهداف  أفضل  لتحقيق  أساسية  وركيزة  ملحًا،  مطلبًا  العلمي  البحث  يف  اجلودة 

الطموحات يف شتى املجاالت احلياتية املتنوعة.

ومعايري اجلودة الواجب توافرها يف البحث العلمي، منها معايري عامة يطلب توفرها 
مراحل  من  مرحلة  يف  خاصة  معايري  ومنها  العلمي،  البحث  مراحل  غالب  يف  وحتقيقها 

البحث العلمي أو أكثر.

ولعله من املعايري اهلامة والتي ال تتحقق للجودة يف البحث العلمي إال هبا: )الدقة(، 
ومل أَر من سّلط الضوء عليها بالشكل الكايف، وإنام هي إشارات يسرية يف الكتابات املتعلقة 
بالبحث العلمي، أو ومضات متباعدة تصب بشكل أو بآخر يف إناء الدقة العلمية أو تدل 

عليه، لذا فمن اإلضافة العلمية الكتابة يف هذا املوضوع.

من  مرحلة  كل  يف  الدقة  أمهية  توضح  التي  األمثلة  رضب  املناسب  من  أنه  رأيت  كام 
الرشعية، وهو  بالتخصصات  املتعلق  العلمي  البحث  البحث، وذلك من خالل  مراحل 

جمال ختصص الباحث.
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وسيحوي البحث الكالم عى النقاط اآلتية أو أمههام:

1- الدقة يف اختيار املوضوع.

2- الدقة يف صياغة العنوان.

3- الدقة يف عرض اخلطة.

4- الدقة يف تناول الدراسات السابقة.

5- الدقة يف تصوير املسألة.

6- الدقة يف حترير حمل النزاع.

7- الدقة يف نسبة األقوال.

8- الدقة يف عرض األدلة.

9- الدقة يف املناقشة.

10- الدقة يف التوثيق.

11- الدقة يف التعبريات.

12- الدقة يف النقل.

13- الدقة يف النتائج.

14- الدقة يف التوصيات.

15- الدقة يف املراجع واملصادر.

واحلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وآله وصحبه ومن وااله.

املحور الثاين: 
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مواجهة النرش الومهي لألبحاث العلمية

د. حممد بن عبد الصابور سليم

أستاذ مشارك

الكلية اجلامعية بأم القرى باجلموم

maselim@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

النرش الومهي هو عملية نرش البحث العلمي بام ال يعود بالفائدة عىل اجلامعة التي ينتمي 
إليها الباحث ويتمثل يف نوعني من النرش 

النوع األول من النرش الومهي هو نرش األبحاث العلمية باللغة العربية وال سيام بحوث 
تفيد  ال  ولكن  العلمية  ترقيته  جمال  يف  الباحث  تفيد  والتي  والرتبوية  اإلجتامعية  العلوم 
جامعته حيث أن األبحاث املنشورة باللغة اإلنجليزية فقط تدخل ضمن معايري تصنيف 
اجلامعات عامليًا ، ومن ثم معاجلة هذا النوع من النرش تتمثل أوال يف تفعيل معامل التأثري 
العريب وهو ُمعاِمل خاص باملجالت العربية املتخصصة يف مجيع جماالت املعرفة ، ويقوم 
وتقديم  وتصنيفها  العربية  البحوث  استشهادات  معدل  عن  سنوى  تقرير  إصدار  عىل 
العريب  العلمي  املجتمع  Scopus مما يسهم يف تطور  بنفس طريقة  الذى يعمل  الربنامج 
ووضعه عىل خريطة النشاط العلمي العاملي. وثانيا يف فتح مركز لغة إنجليزية بكل جامعة 
يسهم يف  مما  اإلنجليزية  إىل  العربية  باللغة  املنشورة  العلمية  األبحاث  ترمجة  مهمته  عربية 

تقدم اجلامعة العربية يف التصنيف العاملي للجامعات.

تستغل  والتي  الومهية  النرش  دور  يف  بالنرش  يتمثل  الومهي  النرش  من  الثاين  النوع  أما 
ويف  العلمية  الدوريات  من  املئات  لتصدر   )open access( احلر  الوصول  تفويض 
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نرش  دار  أي  قدرة  تفوق  النرش  دار  عمر  من  وجيزة  زمنية  فرتة  خالل  و  خمتلفة  جماالت 
عريقة، والغالبية العظمى من تلك الدوريات الومهية ال يتم فهرستها يف قواعد البيانات 
العاملية املشهورة ، وتقوم بتشكيل هيئات حترير من األكاديميني دون إذن منهم أو باسامء 
اكاديمية ومهية أو ممن ليس لدهيم اخلربة األكاديمية التي تؤهلهم إلنتاج منشورات علمية 
املجالت  أسامء  عىل  باإلستيالء  لدورياهتم  جاذبة  اسامء  ابتكار  يتعمد  وبعضهم   ، جيدة 
املرموقة واملشهورة، مع إضافة كلامت عليها مثل الدولية )International( ، أو العاملية 
وترسل   ،  )European( األوربية  أو   ،  )American( األمريكية  أو   ،  )Global(
أبحاثهم دون حتكيم وإن حكمت فسيكون يف وقت  املوافقة الرسيعة عىل نرش  للباحثني 

قصري جدا دون مراعاة جلودة النرش ومن أمثلة دور النرش الومهية
and Scientific Publishing, Scientific Research Pu -  Academic  

 ,lishing, International Scholars Journals, BioInfo Publications
.Academic Journals
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مراكز األبحاث ، أنواعها ودورها واسترشاف املستقبل

د. عبد الرمحن بن غالب األهدل

أستاذ مساعد

كلية اهلندسة والعامرة اإلسالمية بجامعة أم القرى 

sa.edu.uqu@agahdal :الربيد اإللكرتوين

امللخص

يعترب البحث العلمي القاطرة التي تقود حركة التنمية والتطور يف مجيع املجاالت، حيث 
األبحاث  ومراكز  واالسرتاتيجية.  التنموية  اخلطط  جلميع  القوي  األساس  حجر  يمثل 
التعريفات  من  العديد  فلها  ولذلك  البحثية  املعرفة  وإدارة  إنتاج  مراكز  هي  والدراسات 
ويتوقف التعريف عىل اهلدف والتخصص الذي أنشأت من أجله. وارتبطت نشأت مراكز 
الصناعية  الثورة  نتاجات  إحدى  كانت  التي  العلمية  الثورة  بتطور  والدراسات  البحوث 
متميز،  حضاري  منجز  هي  ومعرفيًا،  ثقافيًا  إنتاجا  تكون  أن  قبل  املراكز  وهذه  احلديثة 
التي تعكس اهتامم األمم  التخطيط االسرتاتيجي واملرآة  الفكر وينابيع  حيث أهنا خزائن 
والشعوب بالعلم واملعرفة واسترشاف آفاق املستقبل، كام تعكس توجه األمم والشعوب 
نخبة  جتمع  أن  جيب  البحثية  املراكز  أن  واحلضارية.  املعرفية  ومنجزاهتا  تراثها  حفظ  يف 
متميزة ومتخصصة من الباحثني تعكف عىل دراسة معمقة ومستفيضة لتقديم استشارات 
أو سيناريوهات مستقبلية أو حلول ملشاكل قائمة متكن متخذ القرار من تعديل أو رسم 

سياساته بناء عىل هذه املقرتحات يف املجاالت املختلفة.
ويمكن اجياز دور املراكز يف: 

اإلبداع وتوليد األفكار والرؤى اجلديدة وإجياد حلول للمشكالت.. 1

نرش األفكار وتروجيها لدى الرأي العام.. 2
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ترشيد عملية اختاذ القرار وصنع السياسات.. 3

ويمكن تقسيم مراكز االبحاث اىل ثالثة أنواع هي:

مراكز بحوث تابعة للدولة ومؤسساهتا بجميع أطيافها السياسة واالقتصادية . 1
واالجتامعية.

مراكز بحوث أكاديمية تابعة للجامعات واملؤسسات األكاديمية.. 2

مراكز خاصة تقدم خدماهتا ملن يطلبها.. 3

ولتفعيل دور مراكز البحوث والدراسات هناك العديد من اخلطوات جيب اعتامدها إذا ما 
أريد هلذه املراكز أداء دورها يف مواكبة التطور العلمي منها:

جودة الباحثني واستقطاب الكفاءات العلمية البحثية.. 1

القناعة لدى املسؤولني بدور مراكز األبحاث والدراسات.. 2

وجود الطلب عىل منتج هذه املراكز واإلعالن والرتويج عنه.. 3

توفر البيانات واإلحصاءات.. 4

استقاللية املراكز. . 5

التحول الوطني.. 6

مد جسور التواصل مع العلامء والباحثني واملراكز املتخصصة املشاهبة ومتخذي . 7
القرار .

املحور الثال
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دور مراكز البحث العلمي يف صناعة القرار

د. رجاء بنت حممد الردادي

استشاري الطب الوقائي والبحوث الصحية 

saudiresearcher@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص

تقوم مراكز البحوث بإجراء بحوث مركزة ومكثفة وتقدم احللول واملقرتحات للمشاكل 
واالسرتاتيجية  والسياسية  واالجتامعية  التكنولوجية  املجاالت  يف  وخاصة  عامة  بصورة 
املختلفة،  للتحديات  حلول  طرح  يف  البحثية  املراكز  تساهم  كذلك   . والطبية  والتعليمية 
وتوفري املعلومات املبنية عىل املنهجية العلمية لصانع القرار. ولذا زاد االهتامم بدور مراكز 
البحوث يف دعم اختاذ القرار، وصنع االسرتاتيجيات، واقرتاح السياسات، والعمل عىل 

تثقيف الرأي العام.

واستنباط  وحتليلها  املشكالت  وصف  البحوث  مراكز  به  تقوم  ما  ضمن  ومن   
احللول. كذلك تقوم بجمع وحتليل املعلومات لتحديد مدى حتقيق املرشوع ألهدافه من 

خالل األنشطة املوضوعة وقياس نتائج وأثر املرشوع عىل املجتمع.

من أمثلة املراكز البحثية يف اململكة مركز البحوث والدراسات الصحية التابع ملجلس 
اخلدمات الصحية.

سيتم طرح البحوث الصحية كمثال اختاذ قرارات حيث اعتمدت وزارة الصحة عىل 
مركز  مع  تنفيذه  تم  والذي  املعدية  غري  لألمراض  اخلطورة  عوامل  رصد  برنامج  نتائج 

أبحاث مستشفى امللك فيصل التخصيص.

ويف  معاجلتها  ينبغي  التي  الصحية  املشاكل  حتديد  يف  البحوث  أمهية  من  الرغم  وعىل 
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كيفية تشكيل النظام وكيفية قياس التقدم وفقًا للحالة الصحية السائدة يف البلد فإننا نواجه 
ضبابية  منها  ألسباب  وذلك  البحوث  عىل  تستند  معلومات  عىل  احلصول  يف  حتديات 
العالقة بني مراكز البحوث وجهات صنع القرار، وكذلك نقص الوعي من بعض مراكز 
صنع القرار أو املستفيدين بأمهية البحث العلمي لتحديد املشاكل، وحتليل الوضع الراهن، 

واسترشاف املستقبل، ووضع احللول.

ووزارة  البحوث  مراكز  من  أي  بني  واضحة  اتفاقيات  توجد  ال  املثال    سبيل  فعىل 
الصحة.

وتصديًا للتحديات فإن منظمة الصحة العاملية تشجع اجلهات عىل االستثامر يف البحوث 
و أيضًا عىل دعم آليات تبادل املعلومات والبيانات وتعزيز التدريب واملؤسسات البحثية 

وقياس التقدم  عىل أساس التزام تلك اجلهات بتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

املحور الثالث: مراكز ا
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التحديات التي تواجه مراكز البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية 
وآليات مواجهتها

أ.د. خليل بن عبد املقصود إبراهيم

أستاذ

كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى

kaibrahim@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

حيتاج العامل العريب إىل قفزة نوعية للبحث العلمي، والبحث ثروة، والبرتول لن يبقى 
دائاًم، ونحتاج إىل االستثامر يف البحث العلمي لننتقل إىل عامل اإلنتاج العلمي والصناعات 
ختدم  وطنية  دراسات  مراكز  إىل  نحتاج  كام  املعلوماتية،  والثورة  التكنولوجيا  عرص  يف 
املعلومات،  إىل  املحلية واخلارجية حتتاج  القرارات  فالسياسة والتخطيط وصنع  أوطاهنا، 
واملعلومة قوة، وال يستوي العامل مع اجلاهل، وكام قيل اجلاهل عدو نفسه، والعامل العريب 

دخل يف كثري من املطبات والتخلف بسبب عدم توفر املعلومات والبحث العلمي اجلاد.

وهلذا تنشئ الدول مراكز البحث العلمي التى تقوم عىل انتاج املعرفة والتى تعد هي 
رصيد قوهتا ىف هذا العامل .

التى تعمل ىف  العلمي  البحث  العديد من مراكز  بإنشاء  اململكة  قيام  الرغم من  وعىل 
خمتلف جماالت العلوم إال أهنا تواجه العديد من املشكالت التى تعوقها عن أداء دورها 
مراكز  تعوق  التى  التحديات  معرفة  ىف  البحث  مشكلة  حتددت  فقد  وبالتايل  الفعال. 
البحث العلمي ىف اململكة العربية السعودية واآلليات التى يمكن من خالهلا مواجهة هذه 

التحديات.
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أمهية الدراسة:

•  األمهية الكبرية ملراكز البحث العلمى ودورها ىف حتقيق التنميـة والتقـدم والرقـى 	
للمجتمع.

• مراكز 	 لتطوير  واملقرتحات  الدراسة  نتائج  من  القرار  صانعى  استفادة  إمكانية   
البحث العلمى ودعمها.

أهداف الدراسة:

• التعرف عىل أهم مراكز البحث العلمي ىف اململكة العربية السعودية.	

• حتديد أهم معوقات البحث العلمي ىف مراكز البحث العلمي ىف اململكة العربية 	
السعودية.

• البحث 	 مراكز  عىل  سلبًا  تؤثر  التى  التحديات  هذه  ملواجهة  آليات  إىل  التوصل 
العلمي.

تساؤالت الدراسة:

• ما عدد ونوعية مراكز البحث العلمي ىف اململكة العربية السعودية.	

• ما التحديات التى تواجه مراكز البحث العلمي ىف اململكة العربية السعودية؟.	

• ما آليات مواجهة هذه التحديات؟.	

العلمي  البحث  مراكز  تواجه  التى  التحديات  ألهم  حتديد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
ووضعت آليات ملواجهة هذه التحديات.
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وادي مكة: من البحث العلمي واالبتكار إىل السوق

د. أسامة بن راشد العمري

أستاذ مساعد

كلية اهلندسة والعامرة اإلسالمية بجامعة أم القرى

oramri@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

مال  برأس  القرى  أم  بالكامل جامعة  متتلكها  استثامرية  للتقنية هي رشكة  مكة  وادي 
بموجب  بتأسيسها  الرتخيص  عىل  املوافقة  متت  ريال،  مليون  مائة   )100,000,000(
املرسوم امللكي الكريم رقم )م/32( بتاريخ 1433/5/11هـ. تسعى الرشكة اىل املسامهة 
الفعالة يف دعم التحول إىل االقتصاد القائم عىل املعرفة عرب الرشاكة بني املؤسسات التعليمية 
والبحثية وجمتمع األعامل لغرض نقل التقنية وتوطينها وتطويرها بام خيدم االقتصاد الوطني 
وحيقق التنمية املستدامة، وتوفري بيئة حمفزة وجاذبة ملراكز األبحاث والتطوير يف الرشكات 
التجاري  والتحول  العلمي  النشاط  وتطوير  اجلامعة  مع  التعاون  لتعزيز  والعاملية  املحلية 

للبحث العلمي واالبتكار، وذلك عن طريق حتقيق هدفني رئيسيني:
مردود . 1 ذات  منتجات  اىل  وحتويلها  واالبتكار  العلمي  البحث  خمرجات  استثامر 

اقتصادي.

اإلرشاف عىل إنشاء وإدارة وادي مكة للتقنية )حديقة العلوم والتقنية باجلامعة(.. 2

يقدم وادي مكة للتقنية خدماته ألعضاء هيئة التدريس والطالب والطالبات واملبتكرين 
ورواد األعامل والرشكات الناشئة والصغرية واملتوسطة وكذلك الرشكات الكربى حمليًا 



54

وعامليًا.

وادي مكة للتقنية يعترب منصة إلطالق الرشكات الناشئة من االبتكار والبحث العلمي 
عرب ثالثة برامج رئيسية:

مركز االبتكار، وهيدف إىل حتويل األفكار االبتكارية إىل منتجات ذات جدوى . 1
اقتصادية من خالل توفري املوارد واخلربات التقنية واملساحات املكتبية.

من . 2 ناشئة  إىل رشكات  االبتكارية  املنتجات  إىل حتويل  األعامل، وهتدف  مرسعة 
القانونية،  واخلدمات  واإلرشاد  والتدريب  االستشارية  اخلدمات  تقديم  خالل 

باإلضافة اىل التمويل واملساحات املكتبية والوصول إىل السوق.

النمو . 3 لتحقيق  الناشئة  الرشكات  يف  االسثامر  إىل  وهيدف  اجلريء،  املال  رأس 
واالستدامة من خالل ربطها بشبكات املستثمرين األفراد ورأس املال اجلريء.

إىل  باإلضافة  العمل داخل منظومة وادي مكة،  آليات  اىل تفصيل  الورقة  هتدف هذه 
عرض منجزات حتويل خمرجات البحث العلمي واالبتكار إىل السوق.
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املجموعات البحثية بني املحلية واإلقليمية والعاملية

د. طلحة بنت حسني فدعق

أستاذ مساعد

كلية العلوم االجتامعية

sa.edu.uqu@thfadaak :الربيد اإللكرتوين

امللخص

وتنمية  صياغه  يف  وأمهيتها  البحثية  املجموعات  حول  التقديمي  العرض  هذا  يدور 
أداء وخربة الباحث األكاديمي واسهاماته البحثية  ، والتي تنعكس بدورها يف تطوير أداء 
املؤسسة التي ينتمي إليها  ، وتعزيز مكانتها العلمية والبحثية واألكاديمية. فمن ناحية فإن 
هام ومكون  منتج  يعترب   - اجلامعي عىل وجه اخلصوص  – األستاذ  األكاديمي  الباحث 
أسايس من مكونات الرأسامل البرشي للمجتمع ومن ناحية أخرى يساهم هذا الباحث يف 
إنتاج وإعادة إنتاج السياقات التي تكون داخلها . من هذا املنطلق يمكن اعتبار الباحث 
وذلك  وتطويره  تنميته  روافد  من  ورافدًا  بل  ؛  الوطني  لالقتصاد  هامًا  حمورًا  األكاديمي 
من خالل املشاريع البحثية التي يقوم هبا  ، واملجموعات البحثية  التي ينتمي إليها والتي 
تساهم بشكل أو بآخر يف دعم عجلة التنمية الشاملة من خالل اهتامماهتا البحثية.  تنبثق 
كانت  فكلام  والدراسة  بالبحث  تتناوهلا  التي  القضايا  خالل  من  املجموعات  تلك  أمهية 
تلك القضايا ذات أمهية وتلبي احتياجات أنساق املجتمع املختلفة االقتصادية والسياسية 
واالجتامعية والثقافية والرتبوية كلام كان وقعها وأمهيتها وتأثريها أكرب . سيتناول العرض 
املجموعات البحثية كمنظومة متكاملة تتشكل من خالهلا خربة الباحث األكاديمي وذلك 
من خالل استعراض جتربة باحثه أكاديمية من جامعة أم القرى متكنت من االنضامم لبعض 
املجموعات البحثية حملية وإقليمية وعاملية . هذه التجربة شكلت صورًا متباينة فيها من 
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التشاهبات واالختالفات ؛ بل والتقاطعات اليشء الكثري مما عكس أبعادًا متعددة للتجربة 
. ما بني املحيل واإلقليمي والعاملي تشكلت جتربة الباحثة من خالل رئاسة جمموعه بحثية 
مشاركتها  إىل  إضافة   ، حائل  جامعة   – احلسبة  وقضايا  املرأة  أبحاث  كريس  مظلة  حتت 
كخبرية وباحثه سعودية يف مرشوع " املخاطر االجتامعية يف دول جملس التعاون" املمول 
من قبل املكتب التنفيذي ملجلس وزراء العمل والشئون االجتامعية بدول جملس التعاون 
– قسم  - البحرين ، وأيضا جتربة تواصل علمي أكاديمي مع جامعة ليفربول الربيطانية 
االجتامع والسياسة االجتامعية . جتارب ثالث تقدمها الباحثة يف العرض فيها من التشاهبات 
واالختالفات والفرص والتحديات ما يمكن أن يعكس صورة رمزية لتجربة األكاديمي 

السعودي امللتحق بمجموعات بحثيه سواء عىل املستوى املحيل أو االقليمي أو العاملي.
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االقتصاد املعريف واملجموعات البحثية )قراءة وصفية(

د. سمية بنت عزت آل رشف

أستاذ مساعد

كلية الرتبية بجامعة أم القرى

sessharaf@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

يعترب االقتصاد املعريف فرعًا جديدًا من فروع العلوم االقتصادية ، حيث برزت خالل 
أهم  كأحد  املعرفة  عىل  القائم  االقتصاد  أمهية  والعرشين  احلادي  القرن  من  احلايل  العقد 
حمركات التقدم والتطور يف املجتمعات اإلنسانية ، و أصبحت املعرفة ركيزة أساسية ألي 
جمتمع يسعى إىل التقدم وتبوء مكانة الئقة بني املجتمعات احلديثة ، وال حتدث املعرفة إال 
من خالل البحث العلمي ذو املنهجية الدقيقة واملنظمة ، والذي يقدم رؤية واضحة حلل 
املشكالت بطريقة علمية رائدة . ويتطلب االقتصاد املعريف يف ظل التطور العلمي والتقدم 
و  التدريب  منهم  يتطلب  كام   ، املجاالت  خمتلف  يف  الباحثني  من  كبرية  جهودًا  التقني 
التوجيه و التعاون ملواكبة كل حديث يمكن أن يعود عىل الوطن باملنفعة يف شتى املجاالت 
املختلفة. و تلعب املجموعات البحثية دورًا بارزًا يف حتقيق نقل و توطني اخلربات املحلية 
امليدان  يف  العلمية  حتقيق اجلودة  يف  واإلسهام   ، رائدة   علمية  بمشاريع  للقيام  الدولية  و 
الدراسات  الواقع. هذا إىل جانب مشاركة باحثني مبتدئني وطالب  التطبيقي عىل أرض 
هذا  يف  هلم  اجليدة  االستمرارية  ضامن  و  البحثي  والتمرس   ، املهارات  الكتساهبم  العليا 
الوطني  االقتصادي  النمو  تعزيز  يف  مبارش  بشكل  البحثية  املجموعات  تسهم  و  امليدان. 
وذلك ملا هلا من أمهية بالغة يف توطني الكفاءات العلمية املختلفة يف جمموعات ذات هدف 
موحد , حيث يناقش من جوانب بحثية خمتلفة ليعطي رؤية متكاملة وخالّقة ، وبالتايل فهي 
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توفر ما ال توفره البحوث الفردية من االنتاج األصيل و املالئم حلاجة املجتمع , و األقدر 
عىل حل املشكالت بفعالية عالية , و املواكب للتقنية احلديثة , و املحقق الستثامر الطاقات 
البرشية بام يعود عىل املجتمع و الوطن بعوائد اقتصادية إجيابية ثرية حمليُا واقليميًا ودوليًا. 
ومن خالل ما سبق ستقدم ورقة العمل قراءة وصفية لعالقة االقتصاد املعريف باملجموعات 
البحثية من حيث املفهوم والسلبيات واالجيابيات والتطلعات املستقبلية وفق رؤية اململكة 

العربية السعودية 2030. 

املحور الرابع:
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اسراتيجية حتقيق املسؤولية لتنشيط املشاريع البحثية يف اجلامعات السعودية 
كمحرك لتنمية االقتصادية يف ظل متطلبات الرؤية الوطنية

د. أغادير بنت سامل العيدروس

أستاذ مساعد

كلية الرتبية بجامعة أم القرى

asidroos@eqe.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

لقد أضحى عامل اليوم ، وبسبب التقدم الرسيع واملضطرد عىل مستوى الدولة واملجتمع 
أن تسعى مجيع الدول املتقدمة والنامية إىل حتقيق أهدافها التنموية وتقديم خدمات أفضل 
عىل كافة املستويات فاملشاريع اجلادة من ضمن رسالة اجلامعات اآلساسية , فبدون بحث 

علمي تصبح اجلامعة جمرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها اآلخرون.

و سيمنح البحث العلمي بموجب الرؤية اجلديدة الدعم بطريقة مستهدفة. بدال من 
أن ننتظر من البحث العلمي أن حيرك البحث والتطوير، سيقوم البحث والتطوير بتجنيد 
الوطنية  تدعم   فالرؤية   ، النتائج واالستفادة من إمكاناته  العلمي للحصول عىل  البحث 
البحث العلمي بشكل أفضل من السابق  ، إذ تشكل اجلامعات واملراكز البحثية األكاديمية 
قمة اهلرم البحثي وتقود البحث واالكتشاف عىل املستوى الوطني ، وهذا حيملنا إىل تغيري 
ثقايف وحتور يف الوعي يتطلب يف حد ذاته أيضًا جهودًا بحثية علمية ؛ لفهمه ودفع املشاريع 
باستخدام  وذلك  اهلل.  بإذن   2030 الوطنية  للرؤية  وفقًا  لتنميته  حمركًا  ليكون  البحثية 
اسرتاتيجية حتقيق املسؤولية , مع العلم  أن هذه االسرتاتيجية اإلدارية هي آلية عملية يمكن 

تطبيقها. تنطلق من افرتاض اإللزام بالسلوكيات الصحيحة .
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لذا فإن الورقة احلالية هتدف إىل: 
• التعرف عىل مفهوم اسرتاتيجية حتقيق املسؤولية.	

• توضيح معوقات املشاريع البحثية يف اجلامعات السعودية.	

• حتديد متطلبات تنفيذ اسرتاتيجية حتقيق املسوؤلية يف اجلامعات السعودية لتلبية 	
متطلبات التنمية ضمن رؤية 2030 

• اجلامعات 	 يف  املسؤولية  حتقيق  اسرتاتيجية  إجراء  وأساليب  طرق  عىل  التعرف 
السعودية لتلبية متطلبات التنمية االقتصادية ضمن رؤية 2030.

بإجياز ضبط األداء بتحديد املسؤولية واملتابعة املستمرة واملحاسبة لتحقيق جودة األداء 
للمجموعات البحثية.

اسراتيجية التدقيق اإلداري حتقق االيت:
• حلاجات 	 واستجابتها  عالقاهتا  يف  البحثية  املجموعة  إدارة  فعالية  درجة  قياس 

التنمية االقتصادية ومتطلبات الرؤية الوطنية.

• فعالية العالقة بني مجيع املجموعات البحثية.	

• قياس درجة مسامهة اسرتاتيجية يف حتقيق رسالة املجموعة البحثية وأهدافها.	

• حتديد جوانب القوة والضعف لدي جمموعات البحثية.	

املحور اخلامس: أخالقيات الب
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اإلخالل بالنزاهة يف البحث العلمي)صُور َه ، و أسبابه (

أ .د. غازي بن مرشد العتيبي

أستاذ

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

com.hotmail@drghazym :الربيد اإللكرتوين

امللخص

األمم وُرقيها  تقدم  جماالته – يف  العلمي – بجميع  البحث  أمهية  يف  عاقل  يشك  ال 
 : وأمهها   ، العلمي  البحث  بمقومات  يتصف  أن  بد  فال  أهدافه  البحث  يؤدي  ، وحتى 

النزاهة العلمية . 

تفسريها  أو  املعلومة  نسبة  يف   ، احلقيقة العلمية  خيالف  ما  كل  عن  : البعد  واملراد هبا 
أو كتامهنا أو ذكر بعضها وجتاهل بعضها اآلخر أو غري ذلك . 

أخطر مفسدات  من  العلمي  البحث  يف  أي : التقصري ( يف النزاهة  ويعترب اإلخالل ) 
العلم ، وأبرز صوره مخس صور : 

• ينسبه 	 أن  غري  من  شيئًا  بحثه  يف  الباحث  ُيضّمن  بأن   الرسقة العلمية: وذلك 
إىل قائله، وهي قد تكون رسقًة لعنوان بحٍث أو رسقًة لفصٍل أو باٍب، وقد تكون 

رسقة لكتاٍب كامٍل بألفاظه أو معانيه. 

• االنتقائية يف االستدالل : بأن يذكر الباحث األدلة التي توافق هواه ، ويكتم األدلة 	
التي ختالف مراده . 

• حتريف الَكِلم عن مواضعه : بأن يلوي الباحث معاين نصوص الكتاب أو السنة 	
أو يرصف عبارات العلامء عن املراد هبا، وحيملها عىل ما يريد تقريره من عقيدٍة أو 

حكٍم أو نظريٍة أو واقعٍة تارخيية ، من غري أن يقوم دليٌل معترٌب عىل ذلك .  
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• ر يف 	 ُيَزوِّ يثبت عنه أو  الباحث لغريه ما ال  االفرتاء والكذب : وذلك بأن ينسب 
اإلحصاءات واحلقائق العلمية . 

• االعتامد عىل باحثني آخرين أو مكاتب إلعداد البحوث مقابل ماٍل أو خدمات 	
أخرى ونسبة العمل العلمي لغري من قام به . 

ما  للباحث نفسه، ومنها  يعود  ما  منها  العلمي  البحث  يف  بالنزاهة  اإلخالل  وأسباب 
يعود للجهات األكاديمية، ومنها ما يعود للمجتمع، وبياهنا كام ييل: 

ضعف الوازع الديني لدى الباحث. 

ضعف اجلانب العلمي لديه . 

الرغبة يف الشهرة أو املال أو الدرجة العلمية أو املنصب أو الراحة والدعة. 

سوء الطوية وعدم إرادة الوصول للحق . 

ضعف متابعة الباحث من بعض املرشفني األكاديميني . 

عدم َسنَّ األنظمة التي تكفل احلفاظ عىل النزاهة العلمية . 

 املجامالت وعدم الرصامة يف تطبيق األنظمة عىل من خيل بالنزاهة العلمية . 

ضعف تعزيز القيم واآلداب اإلسالمية يف املجتمع . 

أو أغلبها فيجب  العلمي  البحث  بالنزاهة يف  التخلص من صور اإلخالل  أردنا  وإذا 
علينا منع األسباب املؤدية إليها. 
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أخالقيات البحث عى املخلوقات احلية

د. سهيل سامل بامّجال

أستاذ مساعد

كلية الطب بجامعة أم القرى

ssbajammal@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

تتناول ورقة العمل "نظام أخالقيات البحث عىل املخلوقات احلية" الصادر باملرسوم 
امللكي رقم )م/59( بتاريخ 1431/09/14هـ، والذي تضمن األمر بتشكيل جلنة حملية 
البحث  أن  من  للتأكد  حكومية  منشأة  كل  يف  احلية  املخلوقات  عىل  البحث  ألخالقيات 
الناحية األخالقية. كام  البحث من  ، واملوافقة عىل إجراء  اململكة  املتبعة يف  للنظم  موافق 
ألخالقيات  فرعية  جلان  إنشاء  يف  السعودية  اجلامعات  جتارب  العمل  ورقة  تستعرض 

البحث عىل املخلوقات احلية للكليات الصحية والعلمية واإلنسانية. 

وختاما، توضح الورقة أهم معايري االعتامد الدويل AAHRPP لربنامج محاية البحث 
عىل اإلنسان والدروس املستفادة من قصة نجاح عاملية يف مكة املكرمة يف هذا املجال.

املحور اخلامس: أخالقيات البحث
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ة ألخالقيات البحث العلمي بجامعة أم القرى – رؤية وطموح – القواعد املنظمِّ

د. هيفاء بنت عثامن فدا

أستاذ مشارك

كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى

Haifa2629@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص

املنظِّمة  القواعد  موقع  عن  متكاملة  رؤية  نقّدم  أن  نحاول  املوجز  العرض  هذا  يف 
الّسعودّية  العربّية  اململكة  يف  اجلامعات  أهّم  من  واحدة  يف  العلمّي  البحث  ألخالقّيات 

وهي جامعة أّم القرى.

وتأيت هذه الّرغبة امللّحة يف وضع منظومة ِقيمّية متكاملة لواقع البحث العلمّي لثالثة 
أمور مهّمة:

املنظِّم لكّل فعل برشّي منضبط ومثايّل، ناهيك أن  الّدستور  األّول: أّن األخالق هي 
يكون  متعّلقًا بالعلم فكيف بالبحث العلمّي.

القواعد  هذه  بأّن  إيامًنا  بركبها؛  اّللحاق  وحماولة  العاملّية  اجلامعات  مواكبة  الّثاين: 
األخالقّية رضورّية يف بناء املؤّسسات العلمّية.

الثالث: عدم وجود الئحة أخالقّية للبحث العلمّي ختّص جامعة أّم القرى.

من  إىل العديد  رجعت  قد  القواعد  هذه  بوضع  املكّلفة  اّللجنة  أّن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
إفادات  منها  وأفادت  والعاملّية  واإلقليمّية  املحلّية  اجلامعات  لكربى  اجلامعّية  اّللوائح 
عاضدهتا يف وضع هذا الّتصور. وقد اعتمدت بشكل كبري عىل الالئحة األخالقّية للبحث 
بأّن  اّللجنة  أعضاء  من  إيامًنا  وذلك  ثراه-  اهلل  سعود -طّيب  امللك  جامعة  يف  العلمّي 
اجلامعتني – امللك سعود وأّم القرى- تعمالن حتت مظّلة أخالقّية واحدة، هذا من ناحية، 
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ومن ناحية أخرى فإّن جامعة امللك سعود ُتعّد أعرق جامعات اململكة مع حيازهتا فضل 
الّسبق يف هذا الّشأن.

وقد أضافت اللجنة عىل الئحة جامعة امللك سعود ماّدٍة مهمٍة جدًا من وجهة نظرها، 
وهي: ماّدة املساءالت واجلزاءات املرتّتبة عىل خمالفة القواعد املنظِّمة ألخالقّيات البحث 

العلمّي.

وتويص اّللجنة مجيع اجلامعات الّسعودّية وضع تصّور أخالقّي لواقع البحث العلمّي 
لدهيا بام يّتفق مع املبادئ الكلّية ألخالقّيات البحث العلمّي سواء عىل املستوى العاملّي أو 

املستوى املحيّل.

مادة  عرشة  مخس  يف  العلمّي  البحث  ألخالقّيات  املنظِّمة  القواعد  هذه  انتظمت  وقد 
من  جمموعة  املواد  هذه  من  ماّدة  كّل  حتت  وجاء  مفصلة،  ذكرت  شّتى  جيمعها عناوين 
القواعد أو البنود اّلتي تناسب كل ماّدة أو قاعدة وفق ما أتيح لّلجنة االطالع عليه من لوائح 
الّتعديل، وأخريًا  أو  للّتطبيق  قابلة  اسرتشادّية  بنامذج  القواعد  هذه  ُذّيلت  ثم  اجلامعات، 

قائمٌة بأهّم املراجع العربّية واألجنبّية اّلتي عادت اّللجنة إليها. 

خالصًا  يكون  وأن  القيامة،  يوم  يف موازيننا  وغريه  العمل  هذا  يكون  أن  نسأل  واهلل 
لوجهه الكريم، إّنه نعم املوىل ونعم النّصري.

املحور اخلامس: أخالقيات البح
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البعد التعبدي يف أخالقيات البحث العلمي

أ .د.صالح بن عبد اهلل الفريح

أستاذ

كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى

safraih@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

جاء البحث يف مقدمة وأربعة مباحث وخامتة تضمنت عددا من التوصيات. 

املبحث األول: تناول املفاهيم األهم يف الدراسة من خالل بيان املراد بـ "البعد التعبدي"

عن  الباحث  فيها  وحتدث  التعبدي  البعد  يف  اخللل  مظاهر  الثاين:  املبحث  وتناول 
مظهرين مها: اهلوى والتهاون.

أما املبحث الثالث فتحث فيه الباحث عن أثر اإللتزام هبذا الضابط التعبدي وذكر منها:
جودة العمل البحثي. 1

االرتقاء بصناعة البحث العلمي.. 2

البناء العلمي اجليد للباحثني.. 3

وأما املبحث الرابع فتناول فيه أسباب غياب البعد التعبدي وذكر منها:

طلب الدنيا أو السعي لتحقيق مكاسب آنية.. 1

ضيق الوقت عىل بعض الباحثني.. 2

الكسل وطلب الراحة والدعة.. 3
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أما اخلامتة فقد تضمنت أهم التوصيات ومنها:

الباحثني . 1 التعبدي يف قلوب الناس السيام  البعد  الفائقة برتسيخ  البد من العناية 
والعناية بذلك من خالل طرق ووسائل املتعددة.

التعامل بحزم مع التجاوزات يف هذا املوضوع بام حيفظ هلذا البعد هيبته من أن . 2
خيل هبا.

السعي لبناء ثقافة املجتمع املسلم عىل فهم هذا البعد والعيش به يف خمتلف . 3
جوانب احلياة ال سيام فيام يتعلق بالبحث العلمي.

املحور اخلامس: أخالقيات البحث
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أخالقيات البحث العلمي وبشاعة االستغالل املادي من املجالت املفتوحة و 
املختطفة إىل املؤمترات

أ .د. رمزي بن أمحد الزهراين

أستاذ

كلية العلوم االجتامعية بجامعة أم القرى 

raelzahrany@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

التي غزت خمتلف  املعلوماتية  وثورة  التقني  بالتطور  عام  بشكل  العلمي  البحث  تأثر 
املفتوحة  املجالت  املاضية  القليلة  السنوات  خالل  رسيع  بشكل  فانترشت  احلياة.  أوجه 
الباحثني  online open access journals. وتسابق كثري من  عىل شبكة االنرتنت 
وربام  هلا.  والتحكيم  حتريرها  هيئة  يف  واملسامهة  هبا،  الرسيع  النرش  عىل  واألكاديميني 
غاب عن البعض منهم عدم نزاهة كثري من هذه املجالت، حيث تفتقر للحد األدنى من 
أخالقيات البحث العلمي، فالتحكيم هبا صوري، وهيئة التحرير شكلية ال قيمة هلا، سوى 

.predatory journals الرتويج هلذه املجالت، املسامة املجالت املستِغلة

تنرش بعض هذه املجالت عدة أعداد يف السنة الواحدة، تشتمل عىل عرشات األبحاث. 
املستوى العلمي ولغة التحرير، واإلخراج هلا متواضع جدًا. يديرها أحيانًا شخص واحد 
من شقة يف مكان ما يف العامل، كل ما لدهيا جمرد موقع عىل االنرتنت وحساب بنكي لتحويل 

رسوم النرش، بل وربام رسوم عضوية هيئة التحرير أيضًا. 

ومن املحزن ظهور ما يسمى باملجالت امُلخَتَطفة، حيث خُيَتَطف إسم بعض املجالت 
املتمرسني،  غري  الباحثني  بعض  ُيقتنَص  حيث  االستغاليل،  النرش  يف  ويستغل  املشهورة، 

خاصة من الدول النامية، للنرش هبا، بحثًا عن جمد رسيع مأمول.
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يضاف إىل هذا كله ظاهرة املؤمترات الدولية الومهية التي يتسابق الكثريون عىل املشاركة 
أو رؤساء  أو متحدثني رئيسني،  تقييمها،  أو  أبحاث،  أو تقديم  إما باحلضور فقط،  فيها، 

جلسات. 

هيدف هذا العرض إىل التوعية هبذه الظاهرات اخلطرية، باالعتامد عىل أدبيات منشورة 
يف هذا املجال، وعىل ما يرد يف بعض املدونات، لعل أشهرها مدونة

دنفر  كلورادو  بجامعة  املكتبات  علم  ألستاذ    /  https://scholarlyoa.com  
بالواليات املتحدة األمريكية، أ.د. جيفري بيل Jefferey Beall الذي يعد حماربًا كبريًا 
هلذه الظاهرة، كام يظهر يف مدونته التي حتتوي عىل العديد من املامرسات املخزية يف النرش 
هتتم  أخرى  مدونات  إىل  باإلضافة  املاضية.  القليلة  السنني  خالل  وتطوره  االستغاليل 
http://garbageconferences.blogspot. ومنها  الومهية،  الدولية  باملؤمترات 

/com

ختامًا، جيب التأكيد عىل أمهية أن تؤخذ هذه الظاهرات اخلطرية بعني االعتبار من قبل 
املجالس العلمية باجلامعات ، واألقسام األكاديمية والكليات عند النظر يف طلبات التعيني 
والرتقيات العلمية ونحوه، ورضورة استمرار التوعية يف هذا الشأن عىل خمتلف املستويات 

؛ للمحافظة عىل أخالقيات البحث العلمي الرصني ونزاهته.
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تصميم مقرر مقرح يف أخالقيات البحث العلمي لطالبات اجلامعات باململكة 
العربية السعودية

د. فايزة بنت حممد املغريب

أستاذ مشارك

كلية الرتبية بجامعة أم القرى 

Fmmaghrabi@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

هدفت الدراسة احلالية إىل تصميم مقرر درايس يف أخالقيات البحث العلمي لطالبات 
اجلامعات باململكة العربية السعودية، ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
ذوو  األساتذة  نظر  وجهة  من  املقرتح  للمقرر  الرئيسة  املكونات  عىل  التعرف  خالل  من 
االختصاص، وطالبات اجلامعة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد استبانة خاصة هلذا 
املئوية  النسب  الدراسة  نتائج  رصدت  وقد  آرائهم،  ضوء  يف  املقرر  تصميم  وتم  اهلدف 

لتكرارات آراء عينة الدراسة )املختصني، والطالبات( عىل النحو التايل:

بالنسبة للمحور األول: املعلومات العامة ملقرر أخالقيات البحث العلمي، فقد كانت 
وبنسبة )50،  املستهدفة( )85.7، %91.7(  والفئة  املقرر،  )اسم  ملناسبة  املئوية  النسب 

58%( لتدريس املقرر ملرحلة البكالوريوس حسب آراء املختصني والطالبات.

املقرر  أهداف  ملناسبة  املئوية  النسب  كانت  فقد  الثاين:  الدراسة  ملحور  بالنسبة  أما 
الدرايس، امتدت بنسبة )100-81.3( للمختصني، و)91.7-58.3( للطالبات.

وحصل املحور الثالث واخلاص بمحتوى عنارص املقرر الرئيسة والفرعية عىل درجة 
موافقة لوحداته اخلمس امتدت بنسب عىل التوايل )100- %81.3(، )100- %87.5(، 
و)91.7-  للمختصني   )%75  -100(  ،)93.8  -100(  ،)%  ،68.8  -100(
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 )%75 -100( ،)%83.3-100( ،)%41.7-100( ،)%83.3 -100( ،)%58.3
للطالبات.

بنسبة  امتدت  املقرر  تدريس  طرق  مناسبة  موافقة  درجة  عىل  الرابع  املحور  وحصل 
)93.8- 56.3%( للمختصني، )100- 58%( للطالبات.

وحصل املحور اخلامس عىل درجة موافقة مناسبة أساليب تقويم املقرر امتدت بنسبة 
)100-50%( للمختصني، و)91.3-50%( للطالبات.

املقرر  لتدريس  املخصص  الزمن  مناسبة  موافقة  درجة  عىل  السادس  املحور  وحصل 
للمختصني والطالبات عىل  بنسبة )86.8 و%50(  باالتفاق عىل حمارضتني يف األسبوع 

التوايل.

باالتفاق عىل  الطالب  التقويم  آلية  مناسبة  موافقة  السابع عىل درجة  املحور  وحصل 
)40% نظري، 60% عميل( وبنسبة )81.3 و75%( للمختصني والطالبات عىل التوايل. 
وأن  باملقرر،  للتعريف  وكافية  مناسبة  املعلومات  هذه  أن  اتضح  النتائج  تلك  عىل  وبناَء 
األهداف واملحتوى التعليمي واملدة الزمنية املخصصة لدراسة املقرر وآلية تقويم الطالبات 

صاحلة لبناء املقرر

املحور السادس: ال
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الكرايس البحثية التعريف وإجراءات التأسيس

د. عبد الوهاب بن عبد اهلل الرسيني

أستاذ مشارك

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

aaresini@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص
ستتحدث الورقة عن التعريف بالكرايس البحثية وطرق تأسيسها.

وستتضمن النقاط التالية:

الرؤية العامة للكرايس البحثية.. 1

جماالت الكرايس البحثية.. 2

األهداف العامة للكرايس البحثية.. 3

مدة عمل الكرايس البحثية.. 4

مصادر وطرق متويل الكرايس البحثية.. 5

إجراءات تأسيس الكرايس البحثية... 6

امتيازات وواجبات ممويل الكرايس البحثية.. 7

أستاذ الكريس البحثي، صفته ومهامه.. 8

مستشار الكريس، صفته ومهامه.. 9

اهليئة االستشارية  للكريس البحثي، صفتها ومهامها.. 10
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كيف ينجح مرشوع " كريس علمي " يف اجلامعة ؟

د. هاين بن حممد املعلم

أستاذ مشارك

كلية الطب بجامعة أم القرى

hanialmoallim@gmail.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص

العلمي، وتوليد املعرفة  العلمية وسيلة مهمة من وسائل تعزيز البحث  ُتعدُّ الكرايس 
والسعي نحو توظيفها، واالستفادة منها واإلسهام بنتائجها يف التنمية. وهترع اجلامعات إىل 
التعاون مع شخصيات اجتامعية مؤثرة أو مع جهات اعتبارية تدعم فكرة إنشاء الكرايس 

العلمية، إال أن عددًا من مشاريع الكرايس العلمية يتعثر وال يكتب له النجاح. 

أمراض  ألبحاث  الزايدي  رسور  الشيخ  أبناء  مشعل  و  ليحيى  العلمي  الكريس  إن 
جتربة  سنوات  مخس  من  أكثر  من  يقدم  زال  ال  القرى  أم  بجامعة  والروماتيزم  املفاصل 
نجمل  أن  نستطيع  التجربة  هذه  خالل  ومن  العلمي.  املعريف  اإلبداع  يف  متميزة  ناجحة 
يف  علمي"  "كريس  مرشوع  أي  إدارة  عند  تراعى  أن  جيب  أمور  عدة  يف  النجاح  أسباب 
خطة  وضع  إىل  والسعي  والرؤية  اهلدف  وضوح  هو  النجاح  أسباب  أهم  أحد  اجلامعة: 
تطبيقية واقعية عملية لتحقيق ما تم وضعه من أهداف. ومن ثم يأيت موضوع رضورة أن 
قائمة يف حتسني األداء، يف مساس أمور حيوية  الكريس بمشاريعه يف حل مشاكل  يسهم 
الرعاية بمرىض  الكريس لتحسني  ت أبحاث  فلقد ركزَّ واقعية وليست من صنع اخليال، 
الروماتيزم، ولسد فراغ علمي عاملي يف بعض املسائل املتعلقة بتشخيص وحتويل مرىض 
الروماتيزم، ولقد تم عقد عيادات متنقلة يف األماكن التي يندر وجود استشاريي روماتيزم، 
كام أن الكتب التي ُألفت واملشاريع التعليمية من مؤمترات وحلقات عمل ركزت أساسًا 
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عىل األطباء حديثي التخرج واألطباء غري املتخصصني يف طب األمراض الروماتيزمية. 

ولعل من أهم أسباب النجاح هو االعتامد عىل الطاقات الوطنية، واالستثامر يف طلبة 
وطالبات كلية الطب ويف األطباء حديثي التخرج، إذ يفخر الكريس بأنه كان أداًة إلطالق 
مواهب أطباء كثريين من كلية الطب يف جامعة أم القرى ومن خارجها يف عدة جماالت 
بحثية وتدريبية بل واستثامرية، وشمل هذا األمر أيضًا عدة أساتذة واستشاريني من أهل 
اكتسبها  التي  املميزة  العالقة  النجاح  أسباب  ومن  البالد.  وخارج  داخل  االختصاص 
الكريس مع عدد من القطاعات اخلاصة التي وثقت يف أعامل الكريس فسابقت إىل دعم 
مشاريعه وعقد رشاكة نجاح مع إدارته. بقي أمر أخري وهو املرونة والتمرس يف التعامل مع 

التطويل الذي حيدث أحيانًا إلهناء األمور اإلدارية املتعلقة بالكريس مع اجلامعة.
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الكرايس العلمية التمويل واإلنتاج

د. عبد اهلل بن حسني الرشيف

أستاذ مشارك

كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

alsharyf@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

موضوع  ويتمحور  التارخيية  ونشأهتا  العلمية  بالكرايس  تعريف  الورقة  هذه  تناولت 
الورقة حول متويل الكرايس العلمية وإنتاجيتها وذلك من خالل دراسة النقاط التالية: 

أطراف العمل البحثي، ومصادر التمويل: وهي الشخصيات االجتامعية، واملؤسسات 
العامة واألهلية، وميزانية اجلامعة أو أوقافها، وصندوق وزارة التعليم، وتربعات الداعمني 

واهلبات واألوقاف، والتمويل الذايت للكريس.

وقيمة التمويل: وتكون معينة وحمددة بزمن متفاوتة القيمة تؤدى دفعة أو جمزأة، خمتلفة 
مقرتحًا  قدمت  وقد  دائاًم،  كرسيًا  أعرف  ال  أين  غري  دائمة  وتكون  ومتدد  تزاد  وقد  املدة 
وقف  بحبس  املكرمة  مكة  تاريخ  لدراسات  عبدالعزيز  بن  سلامن  امللك  كريس  بديمومة 

عليه.

وإجيابيات التمويل املجتمعي: وتتمثل يف اإلسهام املجتمعي يف خدمة املعرفة، وبلورة 
دور اجلامعات يف تعميق الدراسات البحثية وتطوير العلوم والدفع بالوطن نحو التقدم من 

خالل االقتصاد املعريف والبحث التخصيص الفاعل.

وإشكاليات التمويل: وتتبلور يف عدم استقاللية برنامج الكرايس يف بعض اجلامعات 
وانعدام املرونة اإلدارية واملالية، وعدم التزام املمولني باتفاقية الرشاكة أو انعدام املمولني 
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يف  املمول  عن  الشفافية  غياب  أو  واملهام  بااللتزامات  الوفاء  عن  التمويل  وقصور  هلا، 
الرصف واالستثامر ومردوداته املالية.

وطبيعة إنتاج الكرايس العلمية: تكون بإعداد دراسات وبحوث علمية وحتقيق الرتاث 
االستشارات،  وتقديم  الباحثني،  ودعم  وتدريب  ونرشها،  وطباعتها  الدراسات  وترمجة 

وتنظيم الفعاليات الثقافية، وإنتاج التقنية والتطبيقات اإللكرتونية.

ومعززات اإلنتاجية: تأيت بجودة وتنوع براجمها ومشاريعها البحثية وفعالياهتا الثقافية 
ووضوح رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومدى دقة خططها االسرتاتيجية وتطويرها، وتوفر 
الدعم  وتوفري  األداء،  وقوة  اإلدارة  وحسن  رصفه،  آلية  ورسعة  واستمراره  التمويل 

اللوجستي للكرايس، وتسويق املنتجات بام حيقق خدمة املجتمع والنرش العلمي. 

أو  وطغيان  اإلنتاجية،  قلة  أو  وعدم  اجلودة،  ضعف  يف  وتتمثل  اإلنتاج:  سلبيات 
ضعف اجلانب اإلعالمي، وضعف تسويق ونرش املنتجات البحثية، وعدم ترمجتها لرؤية 
اجلامعة وأهداف الكريس واحتياجات املمول ومتطلبات التنمية، وقلة أو انعدام مردودها 
اإلدارة،  وسوء  الباحثني،  عزوف  االنتاجية  عىل   السلبية  املؤثرات  ومن  االقتصادي، 

وبريوقراطية اإلجراءات اإلدارية، ومجود اللوائح، وإخضاع الكرايس لالئحة اجلامعية،.

وقد ذيلت الورقة بعدد من التوصيات.

املحور السادس: الكر
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الكرايس البحثية – اإلنتاجية والتمويل  –

أ . د. حييى بن حممد زمزمي

أستاذ

كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى

yzamzami@hotmail.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص

املنتجات  تطوير  يف  لتسهم  عام   300 من  أكثر  قبل  العامل  يف  البحثية  الكرايس  نشأت 
وإنجاز املخرتعات كنتاج حضاري للمشاريع البحثية التي تتكامل فيام بينها لتحقق هذه 

اإلنجازات ويتوىل جانب التمويل هلذه املشاريع مؤسسات القطاع الربحي .

البحثية  الكرايس  عمل  يف  الرئيسية  املعامل  بعض  عى  الوقوف  حيسن  الورقة  هذه  ويف 
وذلك عى النحو اآليت :

أوالً: حمور اإلنتاجية ويتضمن:

أهداف الكرايس البحثية وعالقتها باإلنتاجية.. 1

التناسب بني عدد الكرايس وعدد املنتجات – نظرة تقويمية .. 2

بني املنتج احلقيقي واملنتج الومهي ) االنشغال بالوسائل واإلجراءات عن حتقيق . 3
األهداف والغايات( 

نامذج متميزة ملنتجات الكرايس العلمية .. 4

معوقات وحتديات يف الوصول للمنتجات .. 5
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ثانيًا / حمور التمويل ويتضمن:

الرشاكة املجتمعية الفاعلة وأثرها يف متويل الكرايس البحثية.. 1

متويل الكرايس البحثية بني الفرص والتحديات .. 2

أخالقيات التمويل وإدارة الرصف يف الكرايس البحثية .. 3

العالقة بني اإلنتاجية والتمويل – رؤية مقرتحة .. 4

املحور السادس: ال
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الكرايس البحثية: مقوّمات ومؤرشات للنجاح

د. ألطاف بنت أمحد عبد اخلالق

أستاذ مساعد

كلية الطب بجامعة أم القرى

aaabdulkhaliq@uqu.edu.sa :الربيد اإللكرتوين

امللخص

من املؤّكد عامليًا بأن الكرايس البحثية هي إحدى الوسائل الداعمة لدفع عجلة البحث 
العلمي و ركيزة أساسية لتحقيق الرشاكة املجتمعية و إثراء املعارف العلمية ، و التقنيات 
الذي  العلمي، اليشء  التخصصات املختلفة وتشجيع االبتكار واإلبداع  احلديثة يف مجيع 
يمّكن اجلامعات من خدمة املجتمع باملسامهة يف حل مشاكله والرقي بمكانته حمليًا وإقليميًا 
البحثية واستمرار نجاحها  الكرايس  القصوى إلنشاء هذه  تأيت األمهية  وعامليًا. ومن هنا 

طوال فرتة التمويل وذلك حلصاد أقىص وأفضل النتائج املرجّوة منها. 

لذا فإنه من الرضوري التعّرف عىل ماهية العوامل واملقّومات، أوال التي تساعد عىل 
إنشاء كريس بحثي، وثانيا التي ترسم خارطة نجاح استمرار إنتاجية هذه الكرايس البحثية. 
هناك ثالثة عنارص أساسية جيب توافرها لنجاح إنشاء كريس بحثي والتي تتبلور يف اآليت: 
1( موضوع جمال الكريس البحثي 2( حاجة املجتمع أو سوق العمل ملخرجات الكريس 
البحثي 3( التمويل من اجلهة الداعمة. فمن الرضوري جدا دراسة الركنني األول و الثاين 
والبحث عنهام يف حمركات البحث املتعارف عليها للتأّكد من حداثة ومتّيز الفكرة وما ينبثق 
منها من أبحاث و توصيات و أّن هناك حاجة ماسة هلا لوضع حلول جذرية ملشكلة ما يف 
املجتمع، األمر اهلام الذي يعّزز قناعة اجلهة املمّولة وبالتايل الفوز بالتمويل. وال يتوّقف 
منها  و  البحثي  الكريس  إنتاجية  تأيت دعائم هامة أخرى الستكامل نجاح  بل  ؛  هنا  األمر 
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وضع األهداف االسرتاتيجية لربنامج الكريس، ورسم خطة العمل املتقنة للوصول إليها، 
ثّم اختيار فريق العمل املتمّيز لتطبيق اخلطة وحتقيق األهداف، و ما يرتتب عىل ذلك من 

مهام وأعامل أخرى ال تقل أمهية يف التطبيق.

كان ذلك عرض جُممل ملقّومات نجاح الكريس البحثي العلمي و الذي ُطّبق يف جتربة 
ممّيزة و رائدة، استمرت فاعلة ومنتجة قرابة الست سنوات، و الزال لدهيا الكثري لتقّدمه 
العاملية  باجلامعات  أسوة  األخرى  املجتمع  قطاعات  مع  القرى  أم  جامعة  رشاكة  لتعزيز 
املرموقة، و لتطوير البحث العلمي واإلرتقاء بمستوى التعليم اجلامعي والبحثي مما يثرى 

العلوم واملعارف العلمية والعملية لتحقيق أهداف االقتصاد املعريف.

املحور ا
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دور رؤية اململكة 2030 يف زيادة إنتاجية الكرايس البحثية ومتويلها
د. ايناس بنت خلف اخلالدي

أستاذ مشارك
كلية الدراسات القضائية واألنظمة بجامعة أ م القرى

inasalkhaldi@yahoo.com :الربيد اإللكرتوين

امللخص
إن رؤية اململكة 2030 تعد من أعمق وأكرب التحوالت االقتصادية عىل مستوى العامل، 
وتكشف عبقرية التخطيط وعمق التوجهات االسرتاتيجية لقيادة خادم احلرمني الرشيفني 
امللك سلامن بن عبدالعزيز حفظه اهلل وويل عهده األمني األمري حممد بن نايف وويل ويل 
العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلامن حفظهام اهلل، ومما ال شك فيه أن البحث 
العلمي والتطوير التقني يعد مشاركًا فاعاًل يف هذه الرؤية ومن األدوات املهمة التي سوف 
تسهم يف تنفيذها ، وحيث أن الكرايس البحثية تعمل من خالل منظومة البحث العلمي 
اململكة  رؤية  يوضح   مبدئيًا  تصورًا  يقدم  البحث  هذا  فإن  اململكة  يف  التقني  والتطوير 

2030 يف حتويل الكرايس البحثية إىل كرايس بحثية منتجة قادرة عىل متويل ذاهتا. 
لقد توصل البحث إىل إمكانية تواجد كرايس بحثية منتجة يف رؤية اململكة من خالل عدة 

إجراءات أبرزها:
البحث . 1 بمخرجات  االستفادة  وسهولة  لدعم  الالزمة  واللوائح  األنظمة  وضع 

العلمي التي تديرها الكرايس البحثية وحتويلها إىل رشاكات وصناعات ومنتجات 
وعائد اقتصادي.

البحثية عىل مستوى اململكة وإلزام الرشكات ختصيص . 2 إنشاء صندوق الكرايس 
نسبة 1% من أرباحها السنوية لدعم الصندوق. 

إلزام اجلامعات اخلاصة بإنفاق ما نسبته 3% من صايف إيراداهتا عىل دعم الكرايس . 3
البحثية.

تشجيع البحث والتطوير يف الكرايس البحثية لبناء اقتصاد قائم عىل املعرفة يتصف . 4
األعامل،  ريادة  يف  وبالتميز  واالبتكار،  والتطوير  البحث  عىل  االعتامد  بكثافة 
وتعليم رفيع املستوى هادف لتنمية االقتصاد وتطوير املجتمع، وبنية حتتية مادية 

ومعلوماتية متطورة.





جلــان امللتقـى





87

اللجنة اإلرشافية

شطر الطالباتشطر الطالب
معايل مدير اجلامعةالرئيس
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث النائب 

العلمي
وكيل عامدة البحث العلمي للكرايس األمني 

العلمية 
عميدة الدراسات اجلامعية للطالباتعميد عامدة البحث العلمياألعضاء

وكيل عامدة البحث العلمي للشؤون 
املالية واإلدارية

وكيلة عامدة البحث العلمي للتطوير 
واجلودة واالعتامد األكاديمي

أمانة امللتقى

شطر الطالباتشطر الطالب
عميد عامدة البحث العلمي الرئيس /ة
وكيل عامدة البحث العلمي للكرايس النائب /ة

العلمية 
وكيلة عامدة العلمي للتطوير واجلودة 

واالعتامد األكاديمي
السكرتري 

/ة
أ. نرسين بنت عالء الدين شاطر0أ. إبراهيم بن رشاد باويان

د. ألطاف بنت أمحد جياش عبد اخلالقد. فيصل بن أمحد عالفاألعضاء
د. سمية بنت عزت رشف رشف

اللجنة العلمية

شطر الطالباتشطر الطالب
وكيل عامدة البحث العلمي للمنح الرئيس /ة

واملشاريع البحثية
وكيل عامدة البحث العلمي للمعلومات النائب /ة

والنرش
د. عيل بن حسني أمنياألمني 

السكرتري 
/ة

فراج بن مفرح املزموميأ. 

د. ديانا بنت فهمي محاداألعضاء
د. مريم بنت عبد اهلادي القحطاين



88

اللجنة التنظيمية
شطر الطالباتشطر الطالب

د. عبد الرمحن بن غالب األهدلالرئيس /ة
السكرتري 

/ة
هشام بن حممد عيل فتينيأ. 

د. نعيمة بنت حامد ياركندي د. سهيل بن سامل احلريباألعضاء
د. هنادي بنت أمحد كتوعة

اللجنة التنظيمية )جلنة تنظيم اجللسات والورش(

شطر الطالباتشطر الطالب
د. هنادي بنت أمحد كتوعةد. عبد الرمحن بن غالب األهدلالرئيس /ة
د. زينب بينت حممد اخلرض القايضد. عبد اهلل بن عبد الرمحن املحضارالنائب /ة

أ. عزة بنت رزق اهلل السلمي أ. عالء بن حممد مجالالسكرتري /ة
د. منال بنت عدنان الغامديد. عبد النارص بن بدري أمنياألعضاء

إسالم بنت أمحد بدويأ. عيل بن عبد اهلل الزهراينأ. 
هناء بنت عوض اجلعيدأ. ماهر بن طاهر شالوالهأ. 
وليد بن مبارك اجلهنيأ. 
عاطف بن أمحد شعرييةأ. 

فوزي بن ضيف اهلل القارحيأ. 
متعب بن عبد الرمحن القارحيأ. 
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اللجنة التنظيمية )جلنة تنظيم املعرض(

شطر الطالباتشطر الطالب
د. نعيمة بنت حامد ياركنديد. سهيل بن سامل احلريبالرئيس /ة
د. منى بنت حممد عبداهلل احلجيد. فيصل بن عوض بارويسالنائب /ة

فاطمة بنت حممد رسول نور عيلأ. أ. عثامن بن عبد الرمحن حبيب اهلل السكرتري /ة
نجود بنت مجعان الزهراينأ. 

د. عائشة نت عبد الكريم دام ماد السياميد. حممد بن حلمي مريساألعضاء
د. سمرية بنت أمحد حسن العبديلم. رعد بن صالح فلمبان 

أ.د. نزهة بنت يقظان صالح اجلابريشاكر بن حيي الرشيفأ. 
صالح بن عيل الشمراينأ. 
مدحت بن غازي قديسأ. 

رعيد بن غال الدعديأ. 
وسام بن أمحد عثامنأ. 

جلنة العالقات العامة واإلعالم

شطر الطالباتشطر الطالب
د.. عبد الوهاب بن عبد اهلل الرسينيالرئيس /ة

د. هشام بن فاروق عرايباآلمني
د. هتاين بنت حممد سبيت السبيتد. حممد بن حسن خمتاراألعضاء

أ.د. شيخة بنت سعود سعيد عاشورأ.د. حممد بن عبد اهلل الصواط
د. نورة بنت صالح فاروقي
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جلنة العالقات العامة واإلعالم )جلنة الضيافة(

شطر الطالباتشطر الطالب
د. هتاين بنت حممد سبيت السبيتد. هشام بن فاروق عرايبالرئيس /ة
د. لولوة بنت صالح عايض احلارثيعالء بن عبد اإلله املجلدأ. النائب /ة

فاطمة بنت عبد الرمحن مترازأ. محيد بن محاد الدعديأ. السكرتري /ة
نجاة بنت أمحد مرالهأ. 

جلنة العالقات العامة واإلعالم )جلنة االستقبال(

شطر الطالباتشطر الطالب
أ.د. شيخة بنت سعود سعيد عاشورد. حممد بن حسن خمتار الرئيس /ة
د. خلود بنت حممد عالء الدين أبو النجاد. حممد بن هشام بدرانالنائب /ة

أ. نجالء بنت سعيد الدعيسأ. إبراهيم بن حممد احلسني. السكرتري /ة
د. أمرية بنت مجيل اخلصيفاند. معتز بن هاشم مراداألعضاء

د. هيفاء بنت عثامن فداد. حممد بن فواز رمضان
وضحى بنت مطلق اللحياينأ. خالد بن مجيل مريسأ. 
نبيل بن حممد مددينأ. 
عبد اهلل بن حممد منيأ. 
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جلنة العالقات العامة واإلعالم )اللجنة اإلعالمية(

شطر الطالباتشطر الطالب
د. نورة بنت صالح فاروقيد. عبد الوهاب بن عبداهلل الرسيني الرئيس /ة
د. مشاعل بنت مسعود الصبحييوسف بن عبد العزيز حافظأ. النائب /ة

أمرية بنت حسني اليامينأ. عيل بن بخيت احلترييشأ. السكرتري /ة
د. سهاد بنت رساج عمر سنبلفهد بن هندي الرشيفأ. األعضاء

د. سعاد بنت فريح الثقفيحممد بن عمر باهربيأ. 
د. بدرية بنت عيل حممد اجلحديليارس بن سليم املحامديأ. 
د.  أمل بنت مسحل القثاميفهد بن سفري الصبحيأ. 
أماين بنت وليد عقييلأ. خالد بن دخيل الصاعدأ. 

هنادي بنت أكرم الصديقيأ. حممد بن أمحد بازهريأ. 
صفاء بنت حسني متيمأ. 

اللجنة املالية

شطر الطالب
د. حممد بن حسن خمتارالرئيس
أ.مسلط بن زايد آل جمحودالنائب

أ.حممد بن عبد اهلل فرانالسكرتري 












