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مقدمة:

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وبعد 

سعيًا من عامدة البحث العلمي لوضع اللبنات األساسية  للبحث العلمي يف اجلامعة، 
الوطني،  املعريف  االقتصاد  نمو  يعزز  بام  وكيًفا  كاماًّ  فيها  العلمي  النرش  معدالت  ورفع 
ويتواكب مع خطط جامعة أم القرى فقد أطلقت عامدة البحث العلمي مرشوعًا لتعريف 
شجرة التخصصات وذلك لتسليط الضوء عىل كافة املجاالت املعرفية بغرض فتح آفاق 
جديدة لدعم احلراك البحثي بام يتيح للباحثني ممارسة أنشطتهم البحثية ملعاجلة القضايا 
الوطنية، واالقتصادية اهلامة التي تنعكس إجياًبا يف حمصلتها عىل حتقيق التنمية املستدامة 
يف اململكة العربية السعودية، ومن هذا املنطلق، فقد شكلت عامدة البحث العلمي فريق 
عمل برئاسة عميد البحث العلمي وبإرشاف سعادة وكيل عامدة البحث العلمي للمنح 
املرشف  سعادة  وبإدارة  الطالبات،  شطر  يف  العامدة  وكيلة  وسعادة  البحثية،  واملشاريع 
عىل املنح الداخلية، وسعادة املرشفة عىل املنح الداخلية يف شطر الطالبات، حيث عقد 
وكيالت  و  وكالء  و  عمداء،  من  نخبة  ومشاركة  بحضور  عمل  ورش  عدة  الفريق 
الكليات  خمتلف  يف  املتميزين  األساتذة  من  وعدد  العلمي  والبحث  العليا  الدراسات 
االكاديمية واملعاهد يف اجلامعة للمسامهة يف إنشاء شجرة التخصصات، كام تم تشكيل 

ورش عمل داخل الكليات إلنجاز املهام املطلوبة باحرتافية و فاعلية عالية. 
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املجاالت  اختيار  يف  املنهجية  األسس  ووضع  املرشوع،  أهداف  تعريف  تم  حيث 
العام،  املجال  هي  مستويات  ثالثة  عىل  التخصصات  شجرة  تشكيل  وطرق  البحثية، 
بإعداد  املرشوع  عمل  نطاق  بلورة  متت  وقد  الدقيق،  والتخصص  العام  والتخصص 
قائمة مفصلة من املجاالت التخصصية وتعريف اهليكل التصنيفي هلا كي تكون بمثابة 
شجرة التخصصات التي سيتم العمل عليها  و املحدد األساس لنطاق عمل املرشوعات 
العلمي إىل جانب االعتامد عىل هذه  البحث  التي سيتم متويلها من قبل عامدة  البحثية 
الشجرة يف حتديد ما يمكن قبوله من خمرجات املرشوعات البحثية، ورفع جودة البحث 

النوعي والكمي يف اجلامعة.

 ويف هناية االمر خضعت شجرة التخصصات بعد مجع مادهتا ومراجعة حمتواها من 
الكليات األكاديمية املتخصصة إىل التطوير والتعديل والتنقيح حيث تم ذلك بتكوين 
الداخلية  املنح  عىل  املرشف  سعادة  بارشاف  العلمي  البحث  عامدة  داخل  عمل  فرق 
املنح  ادارة  نظام  يف  إلكرتونيا  استخدامها  تدعم  متكاملة  بصورة  اخراجها  يضمن  بام 

الكرتوين لدى عامدة البحث العلمي.

وقد أقرت عامدة البحث العلمي يف جلستها الثانية املنعقدة بتاريخ 1436/6/16هـ 
هذه الشجرة التخصصية لكي يتم العمل هبا خالل العامني القادمني يف دورات التقديم 
عىل املنح البحثية، وإن العامدة لتتطلع من خالل هذا املرشوع إىل تعزيز مكانة اجلامعة، 
ودعم خطواهتا التطويرية املتعددة بام يمكنها من اإلسهام الفاعل يف النهضة البحثية التي 

تشهدها بالدنا املباركة عامة، ومكة املكرمة بصورة خاصة.
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وختاما فالشكر والتقدير موصول ملعايل مدير اجلامعة أ. د. بكري معتوق عساس 
ولسعادة  احلريب،  ثامر  د.  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  اجلامعة  وكيل  ولسعادة 
للمنح  العلمي  البحث  عامدة  وكيل  ولسعادة  عالف  فيصل  د.  العلمي  البحث  عميد 
وكالء  السعادة  وألصحاب  الربنامج  عىل  اإلرشاف  عىل  املكلف  البحثية  واملشاريع 

العامدة وأعضاء الفريق املكلف. 

وألصحاب السعادة أعضاء فرق العمل من العامدات والكليات واملعاهد االخرى 
الذين قاموا بجهد كبري يف زمن قيايس واقتطعوا من وقتهم إلنجاز هذا العمل املتميز.

اسأل اهلل العظيم أن يكون ذلك اجلهد مباركا ومثمرا وبناء واهلل ويل التوفيق.

وكيلة عامدة البحث العلمي بجامعة ام القرى

د. نعيمة حامد ياركندي
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مفهوم شجرة التخصصات العلمية:

البحوث  إليها  تتوجه  أن  يتعني  التي  املجاالت  التخصصات  بشجرة  يقصد 
والدراسات متمثلة يف املقرتحات البحثية املقدمة لعامدة البحث العلمي، وقد حرصت 
من  به  يتصل  وما  العام،  املجال  الشجرة  هذه  تغطي  ان  عىل  العلمي  البحث  عامدة 
ختصصات فرعية، تعرب عن املجاالت الواقعة حمل اهتامم خالل مدة زمنية معينة، بحيث 
تنال هذه املجاالت النصيب األوفر مقارنة بغريها من جماالت التخصص، إما لتناوهلا 
للحاجات املجتمعية املستجدة، أو ملعاجلتها لألزمات أو األحداث الطارئة التي يمر هبا 
املجتمع، أو لكوهنا مل تنل النصيب نفسه من االهتامم الذي نالته املجاالت األخرى يف 

التخصص من قبل الباحثني.

رؤية المشروع:

الريادة يف تقديم خمرجات بحثية ذات جودة عالية ترتجم إىل حلول تطبيقية تنعكس 
عىل دعم االقتصاد املعريف الوطني.

أهداف تحديد شجرة التخصصات:

هيدف مرشوع انشاء شجرة التخصصات إىل:

تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعة عىل التميز واالبتكار والريادة.. 1

تسخري اجلهود البحثية لتلبية احلاجات املجتمعية املستجدة، من خالل املسامهة . 2
يف عالج املشكالت التي يعاين منها املجتمع.

تأسيس . 3 خالل  من  املختلفة  وباملؤسسات  باملجتمع  اجلامعة  صلة  توطيد 
الرشاكات الفاعلة بني اجلانبني.

االستثامر الفعال للموارد والكفاءات البرشية باجلامعة.. 4



9 شجرة التخصصات 
البحثيةفي جامعة أم القرى

تسليط الضوء عىل التخصصات املهمة يف اجلامعة من خالل العناية باملجاالت . 5
البحثية التي مل تنل حظاًّا من البحث والدراسة يف هذه التخصصات.

بمختلف . 6 االقسام  بني  البحثية  املجاالت  يف  التعاون  وسبل  العالقات  توطيد 
ختصصاهتا العلمية يف سبيل دعم احتياجات املجتمع واالقتصاد املعريف 

ضوابط تحديد شجرة التخصصات:

يشرتط يف شجرة التخصصات أن تلتزم بالضوابط اآلتية:

أن تكون واضحة يف صياغتها، دقيقة يف داللتها.. 1

أن تعرب بجالء عن معايشة القسم احلقيقية ملستوى التقدم العلمي يف التخصص . 2
يف العامل قاطبة.

أن تعكس إحساس أعضاء هيئة التدريس بالقسم باملشكالت التطبيقية واملهنية . 3
التي يعاين منها التخصص.

أن تراعي احلاجات املستجدة للمجتمع وختدم قضايا التنمية املستدامة فيه.. 4

أن تغطي املجاالت البحثية الرئيسة والفرعية التي يعنى هبا القسم، وتلك التي . 5
يتكامل فيها القسم مع غريه من األقسام العلمية.

بداية ومدة العمل بشجرة التخصصات:

سيبدأ العمل بمخرجات مرشوع شجرة التخصصات البحثية يف العامدة اعتبارًا من 
منتصف العام اجلامعي

1436 هـ وسيستمر العمل هبا ملدة عامني جامعيني، ثم ختضع بعد ذلك للمراجعة والتقويم.
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أعضاء اللجان الخاصة بتحديد اهداف مشروع تعريف شجرة 
التخصصات ومتابعة تنفيذه:

• د.فيصل أمحد عالف )عميد البحث العلمي( – الرئيس العام للجان اخلاصة 	
باملرشوع

• واملشاريع 	 للمنح  العلمي  البحث  عامدة  )وكيل  الكاظمي  يوسف  د.باسم 
البحثية( – املرشف املكلف بإنجاز املرشوع 

• 	 – القرى(  ام  بجامعة  العلمي  البحث  عامدة  )وكيلة  ياركندي  حامد  د.نعيمة 
املرشفة عىل اللجنة النسائية بشطر الطالبات

• د.عيل حسن حممد أمني )املرشف عىل املنح الداخلية( – عضو ونائب املرشف 	
عىل اللجنة بشطر الطالب ومدقق خمرجات املرشوع

• ونائبة 	 – عضوة  الداخلية-طالبات(  املنح  )املرشفة عىل  كتوعه  امحد  د.هنادي 
املرشفة عىل اللجنة النسائية بشطر الطالبات

• د.هشام فاروق عرايب )املرشف عىل املنح اخلارجية( -عضو	

• د.نورة صالح فاروقي )املرشفة عىل املنح اخلارجية-طالبات( -عضوة	
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شجرة  بتعريف  الخاصة  اللجان  في  المشاركين  أسماء 
التخصصات العلمية من منسوبي العمادة:

د.باسم يوسف الكاظمي )وكيل عامدة البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية(

د.نعيمة حامد ياركندي )وكيلة عامدة البحث العلمي بجامعة ام القرى(

د. عبد اهلل عمر باز )وكيل عامدة البحث العلمي للمعلومات والنرش(

د.عبدالرمحن غالب االهدل )وكيل عامدة البحث العلمي للمجموعات البحثية(

د.حممد حسن خمتار )وكيل عامدة البحث العلمي للشؤون املالية واالدارية( 

د.عيل حسن حممد أمني )املرشف عىل املنح الداخلية(

د.هشام فاروق عرايب )املرشف عىل املنح اخلارجية(

د.هنادي أمحد كتوعه )املرشفة عىل املنح الداخليه-طالبات(

د.نورة صالح فاروقي )املرشفة عىل املنح اخلارجية-طالبات(

د. حممد حلمي املريس

د. حممد هشام حمفوظ

د. عبد النارص بدر أمني

د. أمحد شوقي عبدالشايف
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شجرة  بتعريف  الخاصة  اللجان  ف��ي  المشاركين  أس��م��اء 
التخصصات العلمية من مختلف الكليات والمعاهد بجامعة 

ام القرى:

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية:

1( ا.د.امرية عيل وصفي مداح

 2( د.ازدهار حممود املدين

3( د.خريية عمر هوساوي

4( د.رائد بن خلف العصيمي 

5( د. فيصل بن داود املعلم

6( د. فيصل بن عايض الروقي 

7( د. نورة بنت مسلم املحامدي 

8( أ. سمرية بنت سامل السعيدي

9( د. فاطمة بنت رازن اللقامين

10( د. حممد بن فواز العمريي 

كلية التربية:

11( أ.د.عائشة بكر فالتة

12( أ. د.خدجية حممد سعيد جان

13( د. سمية بنت عزت رشف
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14( د. فيصل بن عوض بارويس

15( د. فتحية أمحد حممد خوجيل

16( د.نوال أمحد البدوى أبو العال

17( د. أحالم عادل خوندنه

18( أ.د. انرشاح إبراهيم املرشيف

19( د. ديانا فهمي محاد

20( د.كوثر مجيل بلجون

21( أ.د.حنان رسحان النمري

كلية العلوم التطبيقية:

22( د. خلود حممد أبوالنجا

23( د.هتاين حممد باوزير

24( د. ليىل سعيد املزروعي

25( أ. د.هوازن امحد ملفون

26( أ.د.نشوه حممود املتوىل

27( د.ياسني عبد اهلل الزبيدي

28( د. حممد ربيع جنيدي



شجرة التخصصات 14
البحثيةفي جامعة أم القرى

29( د.قدري نبيه عبد اخلالق

30( د. حسني حسن أبو الريش

31( د. سعود محيد اللحياين

كلية اللغة العربية وآدابها:

32( د. هنادي حممد بحريي

33( د. حّصة بنت زيد الرشود

34( د. نورة عبداهلل السفياين

35( د. مريم عبداهلادي القحطاين 

كلية الدعوة و أصول الدين:  

36( د. كوثر بنت حامد زبرماوي 

37( د. سوسن بنت حسن الدويب 

38( د. سناء عبدالرحيم حلواين

39( د. سعاد بنت صالح بابقي

40( أ.د.لؤلؤة عبدالكريم القويفيل.

41(  د. عائشة حممد احلريب.

42( د. عائشة عيل اخلوتاين 

43( د. فريده حممد الغامدي
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كلية العلوم االجتماعية:

44( د.محيده عبيد الصبحي

45( د.ابتسام عبدالقادر استنبويل 

46( د.طلحة حسني  فدعق

47( د.عزه مصطفى الكحكي

48( د. رشا عبدالرحيم مزروع

49( د. هويدا حممد امحد

50( د. منى حممد االكرش

51( د. امال سعد الدين حسن حلبي

52( د.مريم مسلم املحامدي

53( د. خلود عبداهلل الثبيتي

54( أ.د. حماسن حسن ابومنصور

55( د.عبداحلفيظ قاسم تركستاين

56( د. عبدالفتاح مجيل بستنجي

57( د. راوية سعيد حممود كربه
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كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

58( د. فهد حممد الدورسي

59( د.عامد عبدالرزاق فلمبان 

60( د.عائشة عبد الكريم السيامي

 كلية التصاميم:

61( د. عبد املجيد حممود صباغ.

62( د.سمرية امحد العبديل 

63( د.العنود عمر حمرض 

64( د. لينا حممد باحيدرة

65( د.رانيه عيل  عبد الرمحن

كلية العلوم المالية واالقتصادية االسالمي:

66( د حممد ابراهيم بن سامن 

67( أ.د. حسن بلقاسم عباس غصان

68( د. نعيم الرمحن حممد حيى

كلية إدارة االعمال:

69( د. سلطان عائض البقمي
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70( أ. د. أمحد أمحد املرصي

71( د. ابتسام حممد ابو سليامن

كلية القضاء واالنظمة:

72( د. عيل يوسف مخيس الزهراين

73( د.ابراهيم بن يوسف البيطار

74( د.امحد عبد القادر  حممد البهى

معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها:

75( د. أمرية عيل الصاعدي

معهد اإلبداع وريادة األعمال:

76( د. فواز امحد سعد

 الكليات الطبية:

77( د. لييل عزت برهام

78( د. عبري عبدالرمحن برمهني

79( د. أمل يوسف عبداهلل

80( د. الطاف امحد عبداخلالق
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كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية:

81( د. أمحد عمر بابلغيث

الكلية الجامعية بالجموم:

82( د. فيصل عبدالقادر بغدادي

83( د. ريام سعد ابوحيمد

الكلية الجامعية بالقنفذة:

84( د. مريم أمحد الزهراين

85( د. أماين محد الشعيبي

الكلية الجامعية بالليث:

86( د. ليىل احلريب
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1 ( التخصصات الشرعية

1 . 1 الفقه: 

فقه العبادات.. 1
فقه النوازل.. 2
فقه األرسة.. 3
فقه املعامالت املالية.. 4
فقه اجلهاد واهلجرة وفقه األقليات.. 5
الدراسات الفقهية املقارنة لألنظمة وتطبيقاهتا.. 6
الدراسات القضائية وتطبيقاهتا.. 7
فقه اجلنايات واحلدود والتعزيرات.. 8
حتقيق الرتاث يف الفقه.. 9

املدارس الفقهية واملذاهب.. 10

2 . 1 السياسة الشرعية:

جتميد األموال.. 1
رأس املال املرصيف.. 2
االرشاد السياحي.. 3
العالمات التجارية.. 4
حقوق امللكية الفكرية.. 5

3 . 1  الدعوة واالحتساب:

 األديان والثقافات.. 1
الدراسات اإلسالمية املعارصة املتصلة باملرأة.. 2
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احلسبة.. 3
الدعوة.. 4
اإلرهاب. 5
قضايا العوملة. 6
قضايا اهلوية. 7
قضايا العنرصية. 8
احلسبة اإللكرتونية. 9

 4 . 1 أصول الفقه:

القواعد األصولية والفقهية. 1
الفكر األصويل املعارص. 2
مقاصد الرشيعة. 3
تاريخ علم أصول الفقه.. 4
أصول املذاهب.. 5
احلكم الرشعي وأدلة األحكام ودالالت األلفاظ.. 6
االجتهاد والتقليد والتعارض والرتجيح.. 7

5 . 1  الثقافة اإلسالمية:

قضايا احلوار.. 1
قضايا اإلرهاب والعنف.. 2
قضايا العوملة واهلوية واالنتامء واملواطنة.. 3
قضايا املرأة والطفولة والشباب.. 4
قضايا العنرصية.. 5
املذهبيات الثقافية املعارصة( اللربالية، االسترشاق، التنصري، العلامنية(.. 6
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ثقافات الشعوب املعارصة.. 7
أخالقيات املهن املتعددة.. 8

6 . 1  القرآن الكريم وعلومه:

اإلعجاز يف القرآن الكريم.. 1
علوم القرآن للناطقني بغري اللغة العربية.. 2
الدراسات املوضوعية والقضايا املعارصة حول القران الكريم. 3
املوسوعات القرآنية.. 4
الدراسات التأصيلية يف علوم القرآن وقواعد وأصول التفسري. . 5
علم القراءات.. 6
علم الرسم.. 7
الوقف واالبتداء.. 8
علم التوجيه.. 9

حتقيق املخطوطات يف التفسري علوم القرآن والقراءات.. 10

7 . 1  السنة النبوية وعلومها:

طرق ثبوت احلديث النبوي وتأصيل االحتجاج باألحاديث الثابتة.. 1
اهلدي النبوي واإلعجاز يف السنة النبوية.. 2
رد الشبهات.. 3
علوم احلديث . 4
املوسوعات العلمية.. 5
حتقيق املخطوطات يف السنة وعلومها.. 6
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8 . 1  العقيدة والمذاهب المعاصرة:

العقيدة السلفية ومنهج أهل السنة.. 1
الفرق واملذاهب الفكرية املعارصة.. 2
الفتن وأثرها عىل املجتمع: االفرتاق والبدع.. 3
حوار األديان واحلضارات.. 4
عظمة احلرمني الرشيفني وحرمتهام.. 5
االجتاهات العقدية الفلسفية )القديمة واملستحدثة(.. 6
النوازل العقدية.. 7

9 . 1  الضوابط الشرعية واللغوية المتعلقة باستخدام الحاسب:

خدمة القرآن الكريم.. 1
 خدمة السنة النبوية.. 2
 خدمة العقيدة. . 3
 خدمة الدعوة إىل اهلل عز وجل.. 4
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2 ( تخصصات األنظمة

1 . 2  النظام الدستوري:

القواعد الدستورية الرشعية.. 1
حقوق اإلنسان.. 2
النظام األسايس للحكم وتأصيله رشعًيا. 3
النظم الدستورية الكربى.. 4

2 . 2  النظام اإلداري:

القواعد واملبادئ اإلدارية والرشعية.. 1
النظام الدويل العام:. 2
القواعد الرشعية.. 3
اجلهاد يف اإلسالم.. 4
اإلرهاب وجرائم احلرب.. 5
املنظامت الدولية اإلسالمية احلكومية وغري احلكومية.. 6
نظريات إسالمية معارصة.. 7

3 . 2  النظام الجنائي:

علم اإلجرام والعقاب.. 1
العقوبات يف اإلسالم.. 2
تطوير النظم اجلنائية.. 3
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4 . 2  النظام المالي والضريبي:

القواعد الرشعية التي حتكم النظام املايل يف اإلسالم.. 1
موارد الدولة ونفقاهتا يف اإلسالم.. 2
النظم املالية والرضيبية املعارصة.. 3
تطوير النظريات.. 4

5 . 2  النظام المدني:

مصادر وأحكام.. 1
احلقوق املدنية.. 2
العقود.. 3
الترشيعات االجتامعية.. 4
القانون يف الدولة اإلسالمية عىل مر العصور.. 5
أصول املرافعات.. 6
وسائل اإلثبات.. 7

6 . 2  النظام التجاري:

القواعد والنظم التجارية.. 1
الرشكات يف الفقه اإلسالمي.. 2
نظم ونظريات قانونية.. 3
أحكام النظم التجارية املعارصة.. 4
 التقنني التجاري السعودي.. 5
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7 . 2  التخصصات القضائية:

السياسة الرشعية. 1
القضاء اجلنائي. 2
القضاء التجاري. 3
القضاء اإلداري. 4
القضاء يف نظام األحوال الشخصية. 5

3 ( التخصصات اللغوية

1 . 3  النحو والصرف وفقه اللغة:

إحياء الرتاث اللغوي يف حضارتنا، ومناهجه يف دراسة الكالم.. 1
الدراسات النحوية واللغوية التطبيقية للقرآن الكريم واحلديث الرشيف. . 2
الدراسات النحوية واللغوية التطبيقية لألدب، وبيان أسس ذلك ومعايريه. . 3
علوم النحو والرصف.. 4
علم الداللة.. 5
علوم القران الكريم وأثرها يف الدرس البالغي والنقد األديب.. 6
الدراسات والقراءات القرآنية.. 7
علم الضبط ورسم املصحف.. 8
علم املعاجم.. 9

التحليل النحوي، مناهجه، ومعايريه، وضوابطه.. 10
علام العروض والقافية  . 11
النظريات اللغوية احلديثة. ونقد أسسها الفكرية، وموقف اإلسالم منها.. 12
تعليم اللغة العربية.. 13
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2 . 3  البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي: 

الدراسات البالغية املتعمقة للقرآن الكريم، وبيان أوجه اإلعجاز البالغي فيه.  . 1
البالغي . 2 التعبري  أوجه  وبيان  الرشيف  للحديث  املتعمقة  البالغية  الدراسات 

العايل فيه. 
الدراسات البالغية املتعمقة للشعر العريب يف عصور االحتجاج، وتوظيفها يف . 3

بيان أوجه إعجاز القرآن الكريم.
القصة يف القرآن الكريم والدراسات البالغية. . 4
مناهج البحث البالغي يف تراثنا، وتوظيفها يف الدراسة البالغية احلديثة.. 5
النظريات البالغية.. 6
بالغة الفنون األدبية احلديثة.. 7
بالغة اخلطاب املعارص.. 8
الرتاث البالغي األصيل.. 9

النقد احلديث.. 10
منهج األدب اإلسالمي.. 11
البنية النصية يف جوامع الكلم يف اهلدي النبوي.. 12
مجاليات االستدراك يف احلديث النبوي.. 13
املدائح النبوية.. 14
تعليم النقد والبالغة.. 15

3 . 3  األدب:

دراسة القرآن الكريم دراسة أدبية متعمقة، تربز جوانب من اإلعجاز البياين فيه.. 1
دراسة احلديث الرشيف دراسة أدبية متعمقة، تربز ما فيه من بيان أديب رفيع.  . 2
دراسة الشعر العريب القديم يف عصور االحتجاج، ومعايريه ومجالياته، وتوظيف . 3

للكشف عن اإلعجاز يف القرآن 
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دراسة الشعر العريب يف كل القرون، وما فيه من أسس فنية معيارية، ومجالياته، . 4
وتطوره، ودالالت ذلك كله. 

الصور الفنية، وتطورها، وعوامل ذلك ودالالته الفكرية والنقدية.. 5
األجناس النثرية، من قصة ورواية ومقالة وخطابة، وما فيها من معايري، وأسس . 6

فنية، ومجاليات، مع رصد تاريخ تطوراهتا الفنية وتداخالهتا.
الفكرية، . 7 وأسسه  ونثرا،  شعرا  الكالم  دراسة  يف  اإلسالمي  العريب  املنهج   

وتطبيقاته اإلجرائية يف الدراسة النقدية 
 أثر اإلسالم يف األدب شعرا ونثرا، ودالالت ذلك.. 8
وموقف . 9 املنهجية،  وتطبيقاهتا  الفكرية  أسسها  ونقد  احلديثة،  النقدية  املناهج 

اإلسالم منها.
أدب الدعوة اإلسالمية، وأسسه الفنية، ودوره، وتأثرياته.. 10
حتقيق النصوص.. 11
األدب املقارن، ودراسات التأثري والتأثر. . 12
مكة املكرمة يف الشعر والنثر، قديام وحديثا. . 13

4 . 3  األدب اإلنجليزي:

دراسات مقارنة.. 1
الرشق ووجهة نظر املسترشقني.. 2
كتابة التاريخ.. 3
نظريات الدراما.. 4
دراسات نقدية.. 5
تطور النظريات االدبية.. 6
انواع االدب اإلنجليزي.. 7
املجتمع السعودي.. 8
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احلضارات االوروبية.. 9
االبداع يف كتابة االعامل األدبية.. 10

5 . 3  الترجمة:

نظريات الرتمجة األدبية.. 1
طرق تدريس الرتمجة.. 2
الرتمجة الفورية.. 3
اسس الرتمجة بني اللغات وتطبيقاهتا. . 4

6 . 3  اللغويات:

التعددية اللغوية.. 1
التحليل اللغوي التقابيل.. 2
علم اللسانيات.. 3
العربية الفصحى واللهجات املحلية.. 4
5 ..)switching-code( التبادل اللغوي 
6 ..)diglossia( ازدواجية اللغة 
حتليل اخلطابات اللغوية.. 7
اللغة العربية املعارصة.. 8
الصناعة املعجمية.. 9

لغويات حاسوبية.. 10
اسس تعليم اللغويات.. 11
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4 (  التخصصات اإلنسانية واالجتماعية

1 . 4  التاريخ والحضارة:

السرية النبوية الراشدة.. 1
 تاريخ اململكة العربية السعودية واحلرمني.. 2
 املصادر التارخيية.. 3
الفكر التارخيي وتطوير مناهج البحث والتعليم يف التاريخ.. 4
تاريخ الدول والشعوب.. 5
االسترشاق.. 6
منهج البحث التارخيي.. 7
اخللفاء الراشدون.. 8

2 . 4  الجغرافيا:

اجلغرافيا الطبيعية.. 1
الدراسات البيئية.. 2
التقنيات احلديثة وتطبيقات نظم املعلومات يف اجلغرافية.. 3
اجلغرافية االقتصادية.. 4
الدراسات العمرانية.. 5
اخلرائط التقليدية والرقمية.. 6
اجلغرافية السلوكية.. 7
جغرافية العامل اإلسالمي والوطن العريب.. 8
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3 . 4  االجتماع والخدمة االجتماعية:

التطوع وتأثريه عىل املجتمع.. 1
العدالة االجتامعية واألمن الفكري.. 2
برامج الرعاية واخلدمة االجتامعية.. 3
العنف الرمزي واالرسي.. 4
التنمية البرشية.. 5
املرأة السعودية. . 6
التهيئة األرسية.. 7
رياض االطفال.. 8
العاملة الوافدة.. 9

4 . 4  علم النفس:

املشكالت النفسية.. 1
املسؤولية االجتامعية.. 2
احلياة الزوجية.. 3
التواصل االجتامعي.. 4
الوعي األرسي.. 5
االنحراف الفكري.. 6
التعليم واملناهج.. 7

5 . 4  اإلعالم:

النظريات اإلعالمية.. 1
املنهجيات احلديثة.. 2
األسس الفكري واأليديولوجية للعمل اإلعالمي.. 3
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املامرسات اإلعالمية احلديثة.. 4
الشبكات االجتامعية.. 5
االتصاالت التسويقية وتطبيقاهتا.. 6
التمويل اإلعالمي.. 7
جرائم االتصال اإللكرتوين.. 8

6 . 4  العالقات العامة:

اجهزة العالقات العامة يف املؤسسات.. 1
اسرتاتيجيات االتصال والتخطيط.. 2
النظريات اإلعالمية. 3

7 . 4  الصحافة:

العمل الصحفي.. 1
السياسة التحريرية.. 2
الصحف االلكرتونية.. 3
 العنارص التيبوغرافية واجلرافيكية.. 4
االخراج الصحفي.. 5

8 . 4  االذاعة والتليفزيون:

أخالقيات العمل اإلذاعي والتليفزيوين.. 1
العوملة. . 2
القنوات التليفزيونية.. 3
الوسائل االعالمية.. 4
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9 . 4  علم المعلومات:
إدارة املعرفة.. 1
األرشفة اإللكرتونية.. 2
املحتوى الرقمي.. 3
النرش اإللكرتوين.. 4
خدمات املعلومات.. 5
املؤسسات املعلوماتية. 6
مصادر املعلومات . 7
احلقوق الفكرية الرقمية.. 8
إدارة املحتوى.. 9

اقتصاديات املعلومات.. 10
املعلوماتية واملجتمع.. 11

10 . 4  السكن وإدارة المنزل:

التصاميم الرتاثية واحلضارية.. 1
املسكن الصحي. . 2
اقتصاد االرسة واملجتمع. . 3
قواعد التجارة العاملية.. 4
العوملة.. 5
املساندة االجتامعية.. 6
احلوار والتواصل االرسي.. 7
تأثيث املسكن وجتميله.. 8
التدريب واالبتكار.. 9
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11 . 4  تصميم األزياء:

النامذج )الباترونات( لألزياء. 1
تصنيع وإنتاج األزياء اجلاهزة. 2
تصميم األزياء ومكمالهتا. 3
خدمة املجتمع والبيئة يف جمال األزياء والنسيج. 4
توثيق املالبس التارخيية والرتاثية والتقليدية. 5
قواعد التجارة العاملية يف جمال األزياء والنسيج. 6
دراسات التكلفة واجلودة يف جمال األزياء والنسيج. 7
إدارة املرشوعات الصغرية يف جمال األزياء والنسيج. 8
الزخارف التقليدية والتطريز. 9

نسيج وزخارف وتطريز كسوة الكعبة. 10
دراسات يف النسيج. 11
تقنية النانو يف جمال األزياء والنسيج. 12
مالبس الفئات اخلاصة. 13
تطبيقات احلاسب اآليل يف جمال األزياء والنسيج. 14

12 . 4  التصميم الداخلي

أسس ونظم املنظور اهلنديس. 1
نظريات العامرة والتصميم الداخيل. 2
اإلنشاءات والتجهيزات الفنية الداخلية. 3
تصميم األثاث. 4
تكنولوجيا خامات التصميم الداخيل. 5
التصميم اهلنديس باحلاسوب. 6
تصميم نظم وتقنيات األلوان يف التصميم الداخيل. 7
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تصميم اهلوية البرصية. 8
تصميم العالمات والرموز. 9

التصميم الطباعي وإنتاج املطبوعات. 10
التصميم التفاعيل وامليديا. 11
تصميم املواقع االلكرتونية. 12
التصوير الفوتوغرايف. 13
تصميم احلروف )التيبوجرافيا(. 14
تصميم نظم وتقنيات األلوان. 15

5 (  التخصصات التربوية

1 . 5  المناهج العامة:

التطوير والتدريب.. 1
املواءمة واعتباراهتا.. 2
الربامج األكاديمية واخلطط الدراسية.. 3
املهارات التعليمية.. 4
املجتمع املحىل.. 5
ذوي االحتياجات اخلاصة.. 6
االعتامد األكاديمي ملؤسسات التعليم العايل.. 7
اجلودة وتطبيقاهتا.. 8
الكرايس البحثية.. 9

الفكر التارخيي.. 10
املناهج احلديثة.. 11
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2 . 5   طرق التدريس:

االحتياجات البيئية اخلاصة.. 1
تطوير املناهج التعليمية وتقويتها.. 2
منظامت وبرامج التعليم.. 3
وتطوير أدوات التعلم.. 4
أخالقيات املهن املتعددة.. 5
أدب الطفل.. 6
نظرية الذكاءات املتعددة.. 7
اسرتاتيجيات التعلم.. 8

3 . 5  الوسائل والتقنيات التعليمية:
التعليم االلكرتوين.. 1
منهجية التعامل مع الفضائيات واإلنرتنت.. 2
تقنيات التواصل االجتامعي.. 3
التقنيات املساعدة يف التعلم.. 4
جرائم االتصال اإللكرتوين.. 5
الشبكات االجتامعية.. 6

4 . 5  اإلشراف التربوي:
العالقات اإلنسانية.. 1
الغايات والوسائـل.. 2
االجتاهات احلديثة يف اإلرشاف الرتبوي. 3
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5 . 5  التربية البدنية: 

مستويات النشاط البدين.. 1
مناهج الرتبية البدنية.. 2
برامج واالسرتاتيجيات.. 3
النظام الغذائي والصحة.. 4
التأثري البيئي. . 5
األمراض املزمنة والصحة النفسية.. 6
األجهزة والنوادي الرياضية.. 7

6 . 5  اإلدارة:

الثقافة التنظيمية.. 1
قياس االداء وتقويمه.. 2
اقتصاد املعرفة وجمتمع املعرفة.. 3
التخطيط االسرتاتيجي.. 4
اإلدارة الرتبوية.. 5
النظم اإلدارية.. 6

7 . 5  التربية الخاصة:

احلقوق الشخصية واالجتامعية.. 1
املؤسسات التعليمية واملراكز.. 2
التوحد واالضطرابات السلوكية.. 3
اإلعاقة العقلية.. 4
صعوبات التعلم.. 5
اإلعاقة السمعية.. 6



شجرة التخصصات 44
البحثيةفي جامعة أم القرى

اضطرابات النطق والكالم.. 7
اإلعاقة البرصية.. 8
املوهبة والتفوق.. 9

8 . 5  رياض االطفال:

 مراكز الرعاية النهارية.. 1
تطوير برامج رياض األطفال.. 2
إعالم الطفل وسبل تطويره.. 3
التطبيقات الذكية.. 4
الروضات االفرتاضية.. 5
املشكالت النفسية والسلوكية لألطفال. 6
التواصل االجتامعي. 7
الرتبية احلركية . 8
الرياضة الدماغية. 9

املهارات القيادية. 10
املعلمة. 11
فنون األطفال. 12
التقويم. 13
اجلودة وتطبيقاهتا. 14
صحة الطفل واإلسعافات األولية. 15

9 . 5  التربية األسرية: 

اقتصاد منزيل.. 1
التأهيل املهني.. 2
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التغذية وبرامج اإلعاشة.. 3
رعاية املسنني.. 4
صناعة املالبس والنسيج.. 5
اخلدمات العامة.. 6
تنسيق احلدائق.. 7
املشاريع الفنية.. 8

6 (  التخصصات اإلدارية

1 . 6  االقتصاد:

سوق األوراق املالية. . 1
التنمية االقتصادية.. 2
االستثامر األجنبي.. 3
العاملة األجنبية.. 4
احتياجات سوق العمل.. 5
البرتول.. 6
مكافحة الفساد.. 7
االقتصاد اخلفي. . 8
االقتصاد التعاوين.. 9

الدين العام. . 10
اقتصاد املعرفة.. 11
العقارات.. 12
التنمية املستدامة.. 13
اخلدمات اإلدارية واملالية.. 14
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2 . 6  المحاسبة:

اإلفصاح املحاسبي . 1
حقوق املالك واإليرادات واملرصوفات. 2
املعايري والنظم املحاسبية.. 3
االستثامرات الدولية.. 4
املحاسبة اإلدارية.. 5
التحليل املايل.. 6
املؤسسات املالية اإلسالمية.. 7
الزكاة والرضيبة.. 8
حوكمة الرشكات.. 9

التعليم املحاسبي.. 10

3 . 6  التمويل واالستثمار:

التمويل اإلسالمي.. 1
حوكمة الرشكات.. 2
التأمني وإدارة املخاطر.. 3
البطالة.. 4
الصكوك اإلسالمية.. 5
سوق األسهم.. 6
رأس املال.. 7
 صناديق االستثامر اإلسالمية.. 8
األصول املالية.. 9

الوساطة املالية. . 10
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4 . 6  إدارة األعمال:

رأس املال الفكري.. 1
اجلدارات البرشية.. 2
التسويق.. 3
املوارد البرشية.. 4
اإلنتاج.. 5
إدارة اجلودة الشاملة.. 6
اإلدارة االسرتاتيجية.. 7
احلوكمة يف املنظامت. . 8
أنامط القيادة وااللتزام التنظيمي.. 9

الرضا الوظيفي.. 10

5 . 6  األعمال المصرفية:

البنوك التقليدية والصريفة اإلسالمية.. 1
رأس مال.. 2
درجة أمان البنوك التجارية.. 3
التنمية االقتصادية.. 4
املصارف التجارية.. 5
التمويل يف املصارف اإلسالمية.. 6
حوكمة املؤسسات املالية واملرصفية.. 7
األداء املرصيف.. 8
إدارة املخاطر.. 9

التمويل األخالقي.. 10
األزمة املالية.. 11
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أسعار األسهم.. 12
البطالة.. 13
العوملة.. 14

6 . 6  التسويق:

اسرتاتيجيات التسويق. . 1
الذكاء العاطفي.. 2
الرشاكات االسرتاتيجية ونقل التكنولوجيا.. 3
التسويق االسالمي.. 4
سلوك الرشاء.. 5
العالمات التجارية.. 6
وسائل التواصل االجتامعي.. 7
املنتجات املستوردة لشهادة “ حالل”.. 8
عمل املرأة السعودية يف جمال التسويق. . 9

7 . 6  اإلدارة الفندقية والسياحية: 

اإلدارة البيئية.. 1
التنمية البرشية.. 2
املسؤولية االجتامعية.. 3
رضاء العمالء.. 4
تطبيقات التكنولوجيا.. 5
ادارة اجلودة الشاملة بقطاع السياحة والفندقة.. 6
اإلدارة والتسويق الفندقي.. 7
التدريب بالقطاع الفندقي.. 8
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التنمية السياحية املستدامة. . 9
الرتاث الثقايف.. 10

8 . 6  إدارة أعمال الحج والعمرة:

إدارة احلشود . 1
نظم املعلومات اجلغرافية. 2
 التميز يف إدارة الفاعليات الدينية  . 3
التكدس املروري. 4
 اإلدارة البيئة لصناعة احلج والعمرة. 5
 اإليرادات من العمرة عىل مدار العام . 6
 العائد االقتصادي من احلج والعمرة وكيفية استفادة اململكة منه. 7
التنمية املستدامة . 8
العاملة الدائمة والعاملة املوسمية باحلج . 9

 ترصيح احلج . 10
 جودة اخلدمات املقدمة حلجاج البعثات الرسمية . 11
حجاج الداخل واخلارج.. 12
 احلوكمة . 13
مؤسسات الطوافة . 14
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Applied Sciences (77( التخصصات التطبيقية
Chemistry 1.77.1  الكيمياء:

• الكيمياء البيئية	
• تقدير وفصل العنارص امللوثة	
• الطرق التحليلية	
• الكيمياء الصناعية	
• املركبات العالجية	
• تصنيع األسمدة	
• حتضري مركبات مضادة للتأكل	
• حتضري املركبات اجلديدة ذات 	

النشاط البيولوجي املتميز
• األدوية	
• حتضري مركبات حفزيه	
• خاليا الوقود	
• مثبطات التآكل	
• الكربون النشط	

•	 Environmental	Chemistry	
•	 Estimate	and	Separation	of	

Pollutants
•	 Analytical	Methods
•	 Industrial	Chemistry	
•	 Therapeutic	Compounds
•	 Fertilizer	Manufacture	
•	 Preparation	of	Anti-corrosion	

Compounds
•	 Preparation	of	New	

Outstanding	Biologically	
Active	Compounds

•	 Pharmaceutical	chemistry		
•	 Prepare	Catalytic	

Compounds
•	 Fuel	Cells
•	 Corrosion	Inhibitor
•	 Active	Carbon	
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Math 2.77.2 الرياضيات

• نامذج رياضيه	
• املحاكاة	
• التحليل العددي	
• التحليل الدايل	
• اجلرب	
• املعادالت التفاضلية	
• الطوبولوجي	
• إحصاء ريايض وعلوم احلاسب	
• هندسة تفاضلية-حتليل مركب	
• األنظمة الديناميكية	
• ميكانيكا موائع	
• ميكانيكا االجسام الصلبة ونظرية 	

املرونة
• نظرية املرونة احلرارية	
• نظرية النسبية العامة	
• رياضيات مالية	
• معادالت تفاضلية ورياضيات 	

تطبيقية
• تقنية النانو	

•	 Mathematical	Models		
•	 Simulation	
•	 Numerical	Analysis
•	 Functional	Analysis	
•	 Algebra
•	 Differential	Equation	
•	 Topology	
•	 Statistical	and	Computer	

Science	
•	 Engineering	Differential-

Complex	Analysis
•	 Dynamic	Systems	
•	 Fluid	Mechanics	
•	 Mechanics	of	Solids	and	

Flexibility	Theory
•	 Theory	of	Thermal	Flexibility
•	 Theory	of	General	Relativity	
•	 Financial	Mathematics
•	 Differential	Equation	and	

Applied	Mathematics	
•	 Nanotechnology	
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Physics 3.77.3  الفيزياء

• املجال املغناطييس	
• الطاقة املتجددة	
• تقنية النانو	
• اخلواص الفيزيائية للمواد	
• الطاقة العالية والنووية	
• الفيزياء البيئية والطبية	
• الفيزياء النظرية	
• فيزياء األغشية الرقيقة	
• فيزياء البالزما	
• فيزياء الضوء	
• اخلواص الفيزيائية لأللياف	

•	 Magnetic	Field
•	 Renewable	Energy	
•	 Nanotechnology
•	 Physical	Properties	of	

Materials
•	 High	Energy	and	Nuclear
•	 Medical	and	Environmental	

Physics	
•	 Theoretical	Physics		
•	 Thin	Membrane	Physics			
•	 Plasma	Physics	
•	 Optic	Physics	
•	 Physical	Properties	of	Fibers	
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Biology 4.77.4  األحياء

• تصنيع األغذية	
• األمان الكيميائي	
• األمان احليوي وامليكرويب	
• املنتجات احليوية والطبيعية	
• البيولوجيا الرتكيبية	
• هندسة اجلينوم	
• كفاءة استخدام النيرتوجني	
• كفاءة استخدام املياه	
• مضادات األكسدة	
• مقاومة اإلجهاد احليوي	
• الوقود احليوي	
• األصول الوراثية والتوصيف 	

اجلزيئي
• املعلوماتية احليوية	
• اخلاليا اجلذعية	
• األدوية واللقاحات واملضادات 	

احليوية
• علم االحياء الدقيقة	
• األمان احليوي للمواد متناهية 	

الصغر
• التنوع احليوي يف اململكة	
• األمراض املشرتكة بني اإلنسان 	

واحليوان

•	 Food	Industry	
•	 Chemical	Safety		
•	 Biosafety	and	Microbial	

Safety
•	 Vital	and	Natural	Products
•	 Synthetic	Biology
•	 Genome	Engineering
•	 Nitrogen	Use	Efficiency
•	 Efficiency	of	Water	Use
•	 Antioxidants
•	 Bio-stress	Resistance
•	 Biofuels
•	 Genetic	Origins	and	

Molecular	Characterization
•	 Bioinformatics
•	 Stem	Cells
•	 Medicines,	Vaccines	and	

Antibiotics
•	 Microbiology
•	 Bio-safety	of	Nanomaterials
•	 Biodiversity	of	Saudi	Arabia
•	 Zoonotic	diseases
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8) Medical Specialties  8 (  التخصصات الطبية

8.1 Medical Research 1.8  البحوث الطبية

•	 Chronic	Diseases
•	 Growth	diseases	and	

Progeria	diseases
•	 Infectious	Diseases
•	 Epidemiology	and	pollutants
•	 Cancers
•	 Human	physiology	diseases
•	 Diabetes	and	its	

complications,	causes	and	
treatment.

•	 Allergies	and	asthma
•	 Psychological	and	

neurological	diseases
•	 Genetic	diseases
•	 Mouth	and	Periodontal(gum)	

diseases.
•	 Obstetric	and	Gynecological	

diseases,	embryology	and	
neonatology

•	 Public	health,	society	and	
environment

•	 Preventive	medicine	and	
awareness

•	 Medical	Education
•	 Drugs	and	clinical	trials
•	 Drugs	and	toxins
•	 Genetic	and	environmental	

risk	factors
•	 Cardiovascular	diseases
•	 Gene	therapy
•	 Genetic	predisposition	to	

common	genentic	disease
•	 Depression	and	drug	

addiction
•	 Fertility	and	Sterility
•	 Surgery	and	Anatomy

• األمراض املزمنة	
• أمراض النمو والشيخوخة املبكرة	
• األمراض املعدية	
• وبائيات وملوثات	
• أمراض الرسطان	
• أمراض وظائف أعضاء اإلنسان	
• مرض السكري- مضاعفاته، أسبابه 	

وطرق عالجه
• أمراض احلساسية والربو	
• األمراض النفسية والعصبية	
• األمراض الوراثية	
• أمراض الفم واللثة.	
• أمراض نساء وأجنة ومواليد	
• صحة عامة وجمتمع وبيئة	
• الطب الوقائي والتوعوي	
• التعليم الطبي	
• جتارب رسيرية وعقاقري	
• أدوية وسموم	
• عوامل اخلطر اجلينية والبيئية	
• أمراض القلب واألوعية الدموية	
• العالج اجليني	
• االستعداد الوراثي لإلصابة 	

باألمراض الوراثية املشرتكة
• االكتئاب وإدمان املخدرات	
• اخلصوبة والعقم	
• ترشيح وجراحة	
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8.2 Public Health 2.8   الصحة العامة

•	 Infectious	diseases
•	 Vector	control
•	 Medical	insurance	
•	 Zoonotic	diseases
•	 Non-infectious	diseases
•	 Food	safety	and	hygiene	and	

quality
•	 biological	and	chemical	

Environmental	pollution	
•	 	biotechnology
•	 Indoor	and	outdoor	air	quality	
•	 Health	setting
•	 	information	technology	in	

medical	services
•	 quality	of	Healthcare	services	

and	medical		practice						
•	 Healthcare	finance	and	

ecanomics
•	 Human	Resources	in	

Healthcare
•	 Healthcare	administration	
•	 Primary	and	Home	

healthcare	
•	 Specialized	healthcare	

delivery
•	 Community	medicine
•	 Occupational	and	industrial	

health	
•	 medical	waste	management
•	 Tele-	and	E-healthcare	&	

telemedicine

• األمراض املعدية	
• مكافحة النواقل	
• التأمني الطبي	
• األمراض املشرتكة بني االنسان 	

واحليوان. 
• األمراض غري املعدية.	
• صحة وسالمة الغذاء واجلودة.	
• التلوث البيئى احليوي والكيميائي	
• التقنية احليوية 	
• جودة اهلواء الداخيل واخلارجي	
• اإلعداد الصحي	
• تقنية املعلومات يف اخلدمات الطبية	
• جودة خدمات الرعاية الصحية 	

واملامرسات الطبية 
• 	

• اقتصاديات ومالية الرعاية الصحية 	
• املوارد البرشية الصحية	
• إدارة الرعاية الصحية	
• الرعاية الصحية األولية واملنزلية	
• تقديم الرعاية الصحية التخصصية	
• طب املجتمع 	
• الصحة املهنية والصناعية	
• إدارة النفايات الطبية	
• الرعاية الصحية اإللكرتونية وعن 	

بعد والطب اهلاتفي
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8.3 Oral Health  3.8  طب الفم واالسنان

•	 Oral	Disease	Prevention	and	
Health	Promotion.

•	 Dental	Informatics
•	 Oral	Systemic	Health
•	 Biomaterials	and	

Biomechanics	
•	 Tissue	Engineering
•	 Cellular	and	Molecular	

Sciences
•	 Oral-Neuro	Science

• الوقاية من األمراض الفم واألسنان 	
وتعزيز الصحة.

• معلوماتية األسنان	
• الصحة اجلهازية للفم واألسنان	
• املواد وامليكانيكا احليوية 	
•  هندسة األنسجة	
• العلوم اجلزيئية واخللوية	
• العلوم العصبية للفم واألسنان	

8.4 Pharmacy Research 4.8  بحوث الصيدلة 

•	 Drugs	to	treat	cancer
•	 Drugs	to	treat	diabetes	and	

obesity
•	 New	antimicrobials	
•	 Fast	release	drug	delivery	

system	
•	 Quality	use	of	medicines	
•	 Natural	products	use
•	 Renal	impairment	
•	 Prevalence	of	pregnancy	

complications	and	modalities	
of	treatments.

• عقاقري لعالج الرسطان	
• عقاقري لعالج مرض السكري 	

والسمنة
• مضادات ميكروبات جديدة	
• نظام اإلفراج الرسيع عند 	

تناول العقاقري
• جودة استخدام األدوية	
• استخدام املنتجات الطبيعية 	
• أمراض الكىل املزمنة	
• انتشار مضاعفات احلمل وطرق 	

العالج
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Engineering (99 ( التخصصات الهندسية
Mechanical engineering 1.99.1  الهندسة الميكانيكية

• املواد املتقدمة	
• املعاجلة احلرارية للمواد	
• أساليب التصنيع احلديثة	
• تقنية النانو	
• القياسات الدقيقة	
• الطاقة النظيفة واخلرضاء	
• اهلندسة احلرارية وحتويل الطاقة	
• ترشيد استهالك الطاقة	
• تقنيات حتلية املياه 	
• أنظمة التربيد وتكييف اهلواء 	

املتقدمة
• أنظمة وتطبيقات التحكم اآليل	
• ديناميكا اآلالت واالهتزازات	
• اهلندسة احليوية	

•	 Advanced	Materials	
•	 Heat	treatment
•	 Advanced	Manufacturing	

Processes
•	 Nano	Technology
•	 Metrology	and	Advanced	

Measurements	
•	 Green/Clean	Energy
•	 Thermal	Engineering	and	

Energy	Transformation
•	 Energy	Management	and	

Conservation
•	 Desalination	Technologies	
•	 Advanced	Cooling	and	Air	

Conditioning	Systems
•	 Automatic	Control	Systems	

and	Applications
•	 Machine	Dynamics	and	

Vibration
•	 Bioengineering
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9.2 Electrical Engineering 2.9  الهندسة الكهربائية

•	 Broadband	communication	
(Fiber	Optics,	Mobile	
Communication

•	 Circuit	design	of	hybrid	and	
analog	signals

•	 Applications	of	signal	and	
image	processing

•	 Applications	of	
communication	networks	and	
computer	systems

•	 Utilization	of	Nano	
technologies	in	
Optoelectronics

•	 Design	of	high	speed	
integrated	and	electronic	
circuits

•	 Applications	of	control	and	
robotic	systems

•	 Applications	of	modern	
sensing	and	measurement	
systems

•	 Applications	of	smart	grids	in	
power	systems

•	 Digital	control	and	protection	
systems

•	 Applications	of	power	
electronics	in	power	systems

•	 Renewable	energy	resources	
in	electrical	networks

• اتصاالت النطاق العريض )األلياف 	
البرصية – األجيال احلديثة من 

االتصاالت املتنقلة(
• تصميم دوائر االشارات التامثلية 	

واملختلطة
• معاجلة اإلشارات والصور الرقمية 	

وتطبيقها
• تطبيقات شبكة االتصاالت 	

واحلاسب اآليل
• 	

• استخدام النانو يف اإللكرتونيات 	
الضوئية

• تصميم الدوائر املتكاملة 	
وااللكرتونية عالية الرسعة

• تطبيقات أنظمة التحكم والروبوت	
• تطبيقات أنظمة القياس واالستشعار 	

احلديثة
• تطبيقات الشبكات الذكية يف نظم 	

القوي الكهربية
• الطرق الرقمية للحامية والتحكم يف 	

األنظمة الكهربية
• تطبيقات الكرتونيات القوي 	

الكهربية
• مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة يف 	

الشبكات الكهربية
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9.3 Architectural Engineering 3.9  الهندسة المعمارية

•	 Urban	&	architectural	
heritage	conservation.

•	 Sustainability	applications	
in	architecture	and	urban	
design.	

•	 Green	architecture.
•	 Architectural	contemporary	

trends	and	their	effect	on	
traditional	architecture.

•	 Slums	areas	(development	
methods	&	legislations).

•	 Sustainability	of	makkah	
urban	development.

•	 Smart	building	applications.
•	 Nano	technology	applications	

in	architectural	materials	and	
new	building	techniques.

•	 Value	engineering	
applications	in	architecture.	

•	 Housing	issues	in	Saudi	
Arabia.

•	 New	cities	and	urban	
development.

•	 Cities	visual	perception.

• احلفاظ عىل الرتاث املعامري 	
والعمراين.

• االستدامة وتطبيقاهتا بالعامرة 	
والعمران.

• 	
• العامرة اخلرضاء.	
• اإلجتاهات املعامرية احلديثة وتأثريها 	

عىل العامرة املحلية.
• 	
• املناطق العشوائية وأساليب التطوير 	

والترشيعات املنظمة.
• استدامة عمليات التنمية العمرانية 	

بمكة املكرمة.
• 	
• تطبيقات املباين الذكية.	
• املواد والتقنيات احلديثة يف البناء 	

وتكنولوجيا النانو.
• 	
• 	
• تطبيقات اهلندسة القيمية يف العامرة.	
• 	
• قضايا اإلسكان يف اململكة العربية 	

السعودية
• املدن اجلديدة والتنمية العمرانية.	
• الصورة البرصية للمدن.	
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9.4 Civil Engineering 4.9  الهندسة المدنية

•	 Smart	Buildings
•	 environment-friendly	

concrete	
•	 Development	of	construction	

materials	and	systems	
to	reduce	the	cost	of	
construction	projects.

•	 Evaluation	and	monitoring	
of	construction	projects	
behavior	in	KSA.

•	 Soil	treatment	–	Slopes	
stability	–	Rock	collapse.

•	 Beach	equilibrium	and	shore	
protection	structures	

•	 Planning	and	design	of	roads	
and	public	transportation	
systems	in	KSA.

•	 Integrated	management	of	
water	sources.

•	 Wastewater	treatment	and	
reuse

•	 Productivity	obstacles	
in	construction	projects	
implementation.

•	 Digital	mapping	and	satellite	
navigation	and	imagery	
systems

•	 Risk	of	flash	floods	in	KSA.
•	 Management	of	Solid	and	

hazardous	wastes

• املباين الذكية.	
• اخلرسانة صديقة للبيئة.	
• تطوير مواد وأنظمة إنشائية لتقليل 	

التكلفة يف املشاريع السكنية.
• تقييم ومراقبة سلوك املنشاءات 	

اخلراسانية واملعدنية يف اململكة
• معاجلة الرتبة - اتزان امليول - 	

اإلهنيارات الصخرية.
• إتزان الشواطئ ومنشآت محاية 	

الشواطئ
• ختطيط وتصميم الطرق وأنظمة 	

النقل العام يف اململكة العربية 
السعودية.

• اإلدارة املتكاملة للمصادر املائية.	
• معاجلة املياه العادمة وإعادة 	

استخدامها
• معوقات إنتاجية تنفيذ املشاريع.	
• 	

• اخلرائط الرقمية ونظم املالحة 	
الفضائية

• 	 
• خماطر السيول يف اململكة العربية 	

السعودية.
• إدارة النفايات الصلبة واخلطرة	
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Computing (1010( تخصصات الحاسبات
Computer Science 1.1010.1  علوم الحاسبات

• أمن املعلومات	
• شبكات احلاسب	
• هندسية الربجميات	
• الذكاء االصطناعي	
• احلوسبة املتحركة	
• احلوسبة عالية اآلداء	

•	 Information	security
•	 Computer	Networks
•	 Software	Engineering
•	 Artificial	Inelegance
•	 Mobile	Computing
•	 HPC	(High	performance	

computing

Information Systems 2.1010.2  نظم المعلومات

• التجارة االلكرتونية	
• النظم التفاعلية والنمطية	
• األنظمة الذكية	
• ختطيط موارد املشاريع	
• أمن تقنية املعلومات وإدارة املخاطر	
• إدارة نظم املعلومات	
• قاعدة البيانات وتعدين البيانات	
• البيانات الضخمة	
• نظم دعم اختاذ القرارات.	
• هندسة املتطلبات.	

•	 E-Commerce
•	 ERP	systems
•	 Expert	Systems
•	 Project	planning
•	 Information	security	and	

crises	management
•	 Information	systems	

management
•	 Database	and	data	mining
•	 Big	Data
•	 Decision	Support	Systems
•	 Requirements	Engineering
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Computer Engineering 3.1010.3  هندسة الحاسبات

• األنظمة املضمنة	
• اإلليكرتونيات وتصميم الدوائر	
• معاجلة اإلشارات الرقمية	
• بناء احلاسب	
• التحكم والروبوتات	
• أمن احلاسبات والتشفري	
• شبكات احلاسب	

•	 Embedded	Systems								
•	 Electronic	circuits	design
•	 Digital	signal	processing
•	 Computer	Architecture
•	 Robotics	and	Control	

systems
•	 Cryptography	and	security	
•	 Computer	Networks

 Transportation and Crowd (1111 ( النقل وإدارة الحشود
Management

Transportation Research 1.1111.1  أبحاث النقل

• النقل اجلامعي	
• أنظمة النقل اجلامعي الذكية 	
• الدراسات املرورية واهلندسة	
• حمطات النقل متعدد األنامط	
• حماكاة شبكة الطرق 	
• حماكاة القيادة	

•	 Mass	Transportation	
•	 Intelligent	Mass	

Transportation	Systems
•	 Traffic	Studies	and	

Engineering
•	 Multi	Modal	Transportation	

Stations
•	 Road	Network	Simulation
•	 Driver	Simulation
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Crowd Management 2.1111.2  إدارة الحشود

• مجع بيانات احلشود	
• حماكاة احلشود	
• حتليل سلوك احلشود	
• استخدام القيادة والسيطرة 	

واحلاسوب واالتصاالت 
الذكية)C4I( يف إدارة احلشود

• تطبيق حتليالت الصور يف إدارة 	
احلشود

• التصور املجسم لديناميكيات 	
احلشود

•	 Crowd	Data	Collection
•	 Crowd	Simulation
•	 Crowd	Behavior	Analytics
•	 Command,	Control,	

Computer	and	
Communication	Intelligence	(	
C4I	)	for	Crowd

•	 Image	Analytics	Application	
for	Crowd	Management

•	 Immersive	Visualization	for	
Crowd	Dynamics

 Intelligent Transportation 3.1111.3  أنظمة النقل الذكية:
Systems:

• نظم املالحة الذكية	
• املركبات املتصلة	
• أنظمة قياس حركة املرور	
• مجع بيانات حركة املرور	
•  االتصاالت البينية بني املركبات 	

وبني املركبات والبينية التحتية

•	 Telematics

•	 Connected	Vehicles	

•	 Traffic	measurement	systems	

•	 Traffic	Data	Collections

•	 V2I	and	V2V	Communication




