خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل
بن عبدالعزيز آل سعود
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ولي العهد صاحب
السمو الملكي
األمير سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود
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أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي
األمير خالد الفيصل آل سعود
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معالي وزير التعليم
العالي األستاذ الدكتور
خالد بن محمد العنقري
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معالي مدير جامعة أم
القرى األستاذ الدكتور
بكري بن معتوق عساس

تقرير اإلنجازات  2008م  2012 -م

13

www.stu.sa

14

جامعــة أم القــرى | وحدة العلــوم والتقنية

سعادة وكيل جامعة
ام القرى للدراسات العليا
والبحث العلمي الدكتور
هاني بن عثمان غازي
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سعادة مدير وحدة العلوم
والتقنية بجامعة أم القرى
الدكتور
فيصل بن أحمد العالف
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30
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كلمة مدير وحدة العلوم والتقنية
في جامعة أم القرى
الصــ َ
اةُ
الصا ِل َح ُ
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حب ِ
ــي آ ِل ِ
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لع ُلــوم َوال َتقْ ِن َّيــة
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َع َلــى ِ
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المــوا ِر ِد َ
ــة ِإلَــى
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ِ
تر ِ
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الب ُ
البتْ ُر ِ
ات  ،ال َتقْ ِن َّي ُة ُ
ومــات َ ،تقْ ِن َّي ُ
ــة َ ،تقْ ِن َّي ُ
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ــة
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ِ
ِ
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ــة َ
ــة َ
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ـاالت و َّ
ـات َ ،تقْ ِن َّيـ ُـة الفَ َ
الض ْو ِ
ضـ ِ
ئيـ ِ
ِّصـ ِ
ترو ِن ّيـ ِ
ا ِإل ِل ْك ُ
ـات و ال ِٱت َ
َ
الم َتقَ ِّد َمـ ِـة َ ،تقْ ِن َّيـ ُـة
المـ ّ
الط َيـ ِ
ـواد ُ
ـران َ ،تقْ ِن َّيـ ُـة الطا َقـ ِـة َ ،تقْ ِن َّيـ ُـة َ
اعـ ِـة َ ،تقْ ِن َّيـ ُـة ال َت ْ
ات
اء  ،ال َتقْ ِن ّي ُ
يد َو ِ
ِ
الب َن ِ
شـ ِـي ِ
البي َئـ ِـة َ ،تقْ ِن َّيــة ال َز ّر َ
يزيــاء .
الف
ياض ّي ُ
ــات و ِ
الر ِ
الط ِّب َّي ُــة َو ِ
ِ
الص ِّح َّي ُــة ِ ،
ُ

الم ْ
ْشـ َ
الع ْلمِ َّي ِة
شـ ُـر
الم ْع ِن َّيـ ِـة ِباألَن ِ
ـط ِة ِ
ِ
وعات االســتراتيجية َ
َو َ
ـاالت االســتراتيجية .
المجـ ِ
َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة ِفــي َ
ــن َت ّل َ
ــة
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
الو َح ِ
ــدةُ ُ
َو َت ْأ ِتــي ِض ْم َ
الع ُل ِ
ــك َ
ــدات َو ْح َ
جام َعــة ُأ ّم ُ
ـاه َم
عام 2008م ؛ ِلتُ سـ ِ
ـي َت َأ َّسسـ ِ
ِب ِ
ـت ّ
القـ َرى َ ،وآلَ َتـ ْ
لخ َّ
ــة
اف االســتراتيجية ِل ُ
الو َط ِن َّي ِ
ط ِ
ــد ِ
ِفــي َت ْح ِق ِ
ــة َ
يــق األَ ْه َ
ــدى .
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
ِ
الشــام َل ِة ِل ُ
لع ُل ِ
الم َ
ــة َوال ِٱ ْب ِتــكا ِر َب ِع َ
يــد ِة َ
ــة
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
ــم ُمنْ َج ِ
َو ِٱ ْس ِ
ــد ِة ُ
أه َّ
الع ُل ِ
ــزات َو ْح َ
ــت ْعراضًا ِل َ
الخ َّ
ــة أَ ّم ُ
الشــام َل ِة
ــة
القــ َرى ِفــي ُ
ِ
الو َط ِن َّي ِ
ط ِ
جام َع ِ
ِب ِ
ــة َ
الخ َّ
طـ ِـة
ـت أَ َما َنـ ُـة ُ
ِل ُ
ـد َوأَ َفقَ ـ ْ
ـوم َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة َوال ِٱ ْب ِتــكا ِر َ ،فقَ ـ ْ
لع ُلـ ِ
ـين َم ْ
شـ ُـروعًا َب ْح ِث ّيــا
ـل ِسـت ٍَّة َو َخ ْم ِ
سـ َ
الو َط ِن َّيـ ِـة َع َلــى َت ْم ِويـ ِ
َ
ـات
ـت ِبهــا ِجهـ ُ
نامــج ال َتقْ ِن ّيـ ِ
ـات االســتراتيجية  ،أَ ْو َصـ ْ
ِفــي َب ْر َ
ـن
الو َط ِن َّيـ ِـة
والد ْو ِل َّيــة ِمـ ْ
ـي مائـ ٍـة وثالثيـ َ
ـن ِإ ْجما ِلـ ّ
َّ
ال َت ْح ِكيـ ِ
ـم َ
َم ْ
ــد ِم
ــروعًا َت َّ
ير ِك َّيــة ِلتقَ ُّ
ش ُ
لج ْم ِع َّيــة األَ ِم ْ
ــم َتقْ ِديمهــا ِل َ
الجام َعــةَ
ت
ــوم َ )AAAS(.و ِبالتَّا ِلــي َفــ ِإ َّن
ِ
ُ
اســتطاع ْ
الع ُل ِ
َ
يــن فــي
أن ت ُْح ِّق َ
ســ َبة أًر َب ٍ
عــة َوأَ ْر َب ِع َ
ــق ُم َع َّ
ــاح ِب ِن ْ
ــد َل َن َج ٍ
المائــةَ  ،وقــد َو َصـ َ
ـج
الم ْب ِّلـ ُـغ ا ِإل ْج َما ِلـ ُ
الم ْع َت َمـ ُ
نامـ ِ
ـد ِل َب ْر َ
ـي ُ
ـل َ
ــة
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
ال َتقْ ِن ّي ِ
ــد ِة ُ
الع ُل ِ
ــات االســتراتيجية ِفــي َو ْح َ
ــة أَ ّم ُ
القــ َرى َحتَّــى ِنها َيــةً
ــة
عــام 2012م ث ََما ِن َي ٍ
جام َع ِ
ِب ِ
ّ

ياسـ ُـة إلَــى خُ َّ
ـوم
ـذ ِه ِ
ـت ٰهـ ِ
طـ ٍـة َو َط ِن َّيــة ِل ُ
جمـ ْ
َو ِقـ ّ
لع ُلـ ِ
الس َ
ـد ت ُْر َ

ين أ ْلفَ ــً َو ُســتُ َم ْائ ٍَة
س ِ
ــب ِع َ
ــع ِي َن َم ُ
ليونــً َوث ََمانُمِ ائَــةً َو َس ْ
َو ِت ْ

ــة َوال ِٱ ْب ِتــكا ِر  ،ت ْ
يذ َهــا َم ِدي َن ُ
ــة
ــر ُف َع َلــى تَنْ ِف ِ
َوال َتقْ ِن َّي ِ
ُش ِ

ــب َعةَ َع ْ
ود َيًا.
ــع ِ
شــ َر ِر َيــ ْاالً ُس ُ
َو َس ْ

يهــا
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
الم ِلــك َع ْب ِ
يــز ِل ُ
ــد َ
لع ُل ِ
الع ِز ِ
ــة َ ،وتُشــا ِر ُك ِف َ
َ
وم َّيـ ُـة َ .وتَنْ ِفيــذًا
المؤَ َّسسـ ُ
ـات َوالـ ِـوزا ِر ُ
امعـ ُ
الح ُك ِ
الج ِ
ـات ُ
َ
ات َو ُ
الخ َّ
ـوم
ـذ ِه ُ
ـد ُ
لَ َأ ْعمــال ٰهـ ِ
ات ُ
سـ ْ
الع ُلـ ِ
طـ ِـة َ
ـت َو َحـ َ
الو َط ِن َّيـ ِـة َت َأ َّس َ
ـج
َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة ِفــي ِ
ـم ال َب ِ
الجهـ ِ
رامـ ِ
ـدف َد ِعـ َ
المشــا َركَ ِة ؛ ِب َهـ َ
ـات ُ

ــي
ســة ِل َت ِ
ــيس َم َر ِ
َو ِض ْم َ
ــز ال ِٱ ْب ِتــكا ِر ال َتقْ ِن ّ
اك ِ
أس ِ
الم َنا َف َ
ــن ُ
ام َع ُ
ــة ُأ ّم ُ
يــل
القــ َرى ِفــي
فقــد َفــا َز ْت َج ِ
ّ
عــام 2012م ِب َت ْم ِو ِ
ـي ِفــي ن ُ
راف َّيـ ِـة
الج ْغ ِ
ومـ ِ
ـات ُ
َم ْركَ ـ ِـز ال ِٱ ْب ِتــكا ِر ال َتقْ ِنـ ّ
ُظـ ِ
الم ْع ُل َ
ـم َ

تقرير اإلنجازات  2012 - 2008م

ـد
ـد ِب ِ
الشــراكَ ِة َمـ َ
العقَ ـ ِ
َ ،و َتـ َّ
ـم َت ْو ِقيــعُ َ
الم ِلــك َع َّبـ َ
ـع َم ِدي َنـ ِـة َ
ـون ِريــال .
الع ِزيـ ِـز ِل ُ
َ
لع ُلـ ِ
يمـ ِـة ِما َئـ ِـة ِم ْل ُيـ ِ
ـوم َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة ِب ِق َ
ــات
ســا ِت َذ ِة
الجام َع ِ
ِ
ات ال َب ْح ِث َّي ِ
الز َيــا َر ِ
َو ِف َّ
نامــج ِ
ــي َب َر َ
ــة لَ َأ َ
ـن ِمــن
البر َنامــج ثَما ِن َيـ ُـة َب ِ
ـع ِ
السـ ُ
اح ِث ْيـ َ
اد ِمـ َ
ود َّي ِة ْ
ـن ْ
اس ـ َتفَ َ
َ
ــيَ ،ون ُ
ــات،
ــبَ ،وا ْل َح ِ
اس ِ
وم ِ
ــة ِ
كُ َل َّي ِ
ــب اآل ِل ّ
الط ّ
ُظ ِ
الم ْع ُل َ
ــم َ
حــاث
ــن ِل َأ ْب
ــد
ِ
ِ
ــةَ ،و َم ْع َه ِ
يق َّي ِ
ــوم ال َت ْط ِب ِ
َو ُ
الع ُل ِ
الح َر َم ْي ِ
خــاد ِم َ

ــود ِة َّ
ــام َل ِة َو ُم َتا َب َع ِت َهــا ؛
• • َت ْح ِق ُ
الش ِ
يــق َض َم ِ
ــان ا ْل ُج َ
ال ُمؤَ ِّ
ْهــا
شــرات ِقيــاس األَ َد ِ
ْ
مــن ِخــ َل ِ
اء ا َّل ِتــي أَ َق َّرت َ
ا ْل ُخ َّ
وم َوال َتقْ ِن َّي ِة َواال ْب ِتكا ِر.
الو َط ِن َّي ُة ِل ْل ُع ُل ِ
ط ُة َ
ناف ِع ْ
ماع َّي ِة .
االق ِت
االج ِت ِ
ِ
الم ِ
صاد َّي ِة َو ْ
• • زيادة َ
ــه ُ
• • َت ْو ِع َي ُ
ــح
ــم َع َم ِل َّي ِ
س ِ
يل َو َد ْع ُ
ــة ال َتقَ ُّ
ــة و َت ْ
ــد ِم ِللمِ َن ِ
ــة
ال َب ْح ِث َي ِ

ـات َ
ـن
ات َب ْح ِث َّيــة َ ،ت ّ
وشـ َراكَ ٍ
ـاء ِعالقـ ٍ
الع ْمـ َر ِة ؛ ِل َب ّنـ ِ
ـج َو ُ
ض ِّمـ ْ
ا ْل َحـ ِ

ُ
ــة ُأ َم ُ
القــ َرى أن
َت َت
جام َع ِ
ــة ِب ِ
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
ــدةُ ُ
الع ُل ِ
شــرف ِو ْح َ

َنقَ ـ َ
النمســا
ـد ِة َو
ـل ال َتقْ ِن ّيـ ِ
ـات ِمــن ال َيا َبـ ِ
َ
المت َِّحـ َ
الم ْم َل َكـ ِـة ُ
ـان َو َ

ــن أَ ْي ِد ُ
ــن
َت َ
ض َ
س ِ
ص ِ
ام ِم َ
ــع َب ْي َ
ــم ث َْمــ َر َة َح ّ
يك ْ
ــو ٍ
ــة أَ ْع َ
ــاد َخ ْم َ

ــة َوكَ َنــدا .
يك َّي ِ
ــد ِة األَ ْم ِر ِ
الوال َي ِ
يز َيــا َو ِ
َو َما ِل ِ
المت َِّح َ
ــات ُ

ير ِك َّيــة
ــدر َع َّ
َو َط َّبقــا ِلل َتقْ ِريــر ا َّل ِ
ــذي َص ْ
الج ْم ِع َّيــة األَ ِم ْ
ــن َ
الخ َّ
ــة
يــل ُ
الو َط ِن َّي ِ
ط ِ
ــد ِم ُ
ِل َتقَ ُ
الع ُل ِ
ان « َت ْح ِل ِ
ــو ِ
ــة َ
ــوم ِب ُعنْ َ
َّ
ــة َوال ِٱ ْب ِتــكا ِر لَ َ
ــب َت ْم ِبر
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
الش ِ
ــام َل ِة ِل ُ
ــه ِر ِس ْ
ش ْ
لع ُل ِ
ص ِنيـ ُ
جام َعــة ُأ ّم
ـوم َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة ِب ِ
ـد ِة ُ
2012م» َتـ َّ
ـم َت ْ
الع ُلـ ِ
ـف َو ْحـ َ
ُ
ـين
ـي أ ْر َبـ ٍـع َو َخ ْم ِ
سـ َ
الم ْر َت َبـ ِـة ال َّرا ِب َعـ ِـة ِمــن ِإ ْج َما ِلـ ّ
الق ـ َرى ِفــي َ
ـد -.
الح ْمـ ِ
ـد ٍة َتقْ ِن َّيـ ٍـة ِفــي َجمِ يـ ِـع أنْحـ ِ
الم ْم َل َكـ ِـة  -ول ٰ ّلــه َ
ِو ْحـ َ
ـاء َ
الر ْؤ َي ُ
الع ُلــوم
ســ َتقْ َب ِل َّية ِ
ــدة ُ
ُ
الم ْ
آلتــي َت ْع َمــل َو ْح َ
ــة ُ
جام َعــة أَم ُ
يــن
َوال َتقْ ِن َّيــة ِب ِ
ــي َت ْك ِو َ
القــ َرى ِمــن أَ ْج ِل َهــا ِه َ
ـاعدي
َم ْج ُموعـ ٍ
ـن َو ُمسـ ِ
صـ ٍـة ِمــن ِ
ـات َب ْح ِث َّيـ ٍـة ُم َت َخ ِّ
باح ِث ْيـ َ
ص َ
يمــا َب ْي َنهــا
اس ٍ
ــن َو َط َل َب ِ
ِ
باح ِث ْي َ
ــات ُع ِل ْيــا َ ،ت َت َع َ
ــة ِد ّر َ
ــاو ُن ِف َ
ــه عالَمِ ّيــً.
ِل َت
صــةً َو ُم َن ِ
كــون َم ِ
س ً
راكــ َز َب ْح ِث َّيــةً ُم َت َخ ِّ
َ
ص َ
اف َ
الرؤيــة َ ،ن ْع َم ُ
يــر
ــدى القَ ِ
يــق َه ِ
ــذ ِه ُ
ص ِ
َو ِل َت ْح ِق ِ
الم َ
ــل َع َلــى َ
الم َ
ــة
المقَ َّد َم ِ
يع ال َب ْح ِث َّي ِ
يــاد ِة َع ِ
شــا ِر ِ
ــدد َو َج ْ
َع َلــى ِز َ
ــة ُ
ــو َد ِة َ
ــد ِل َن َجــاح َم َ
يع
ــن كُ ْل َّيــ َّا ِت
الجام َع ِ
ِ
ِم ْ
شــا ِر ِ
يــاد ِة ُم َع َّ
ــة  ،و ِز َ
يــن ِفــي
ــن َث َلاث ِ
ال َتقْ ِن َي ِ
ــات االســتراتيجية ِم ْ
َــة َوأر َب ِع َ
واسـ ِـتقْ
ـن
الما َئـ ِـة ِإلَــى َخ ْم ِ
ِ
طاب ِ
باح ِث ْيـ َ
سـ َ
الما َئـ ِـة ْ ،
ـين فــي َ
َ
ــن
ــن ِمــن َذ ِوي َ
العال َي ِ
ــاء ِ
ــل ِض ْم َ
ُمؤَ َّه َل ْي َ
ات َ
ــة ِل ْل َع َم ِ
الكفَ َ
خُ ّ
ــام َل ٍة تركــز علــى:
يذ َّي ٍ
ط ٍ
ــة َش ِ
ــه تَنْ ِف ِ
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ــه َعــ َز َو َجــل،
يــق ِمــن ال ٰ ّل ِ
ــل َ ،ت َك َّل َل ْ
ــاح ؛ ِب َت ْو ِف ٍ
َّج ِ
ا ْل َع َم ِ
ــت ِبالن َ
ـن كَ َّ
ام َعــة ُأم
ـد ٍ
ـن ِفــي َج ِ
افـ ِـة ا ْل َع ِ
ود ِمـ ْ
ام ِليـ َ
ـم ال َم ْحـ ُ
و ِب َد ْعـ ٍ
ُ
ات
ـاد ِ
الق ـ َرى ِفــي َش ـتَّى ا ِإل َدا َر ِ
ـدءًا ِمـ َ
ـق ؛ َبـ ْ
الم َر ِافـ ِ
ـن ا ْل ِق َيـ َ
ات َو َ
ـس
(م َعا ِلــي َو ِزيـ ِـر ْ
التع ِليـ ِ
ـس َم ْج ِلـ ِ
ـم ا ْل َعا ِلــي َر ِئيـ ِ
يمــة َ
َ
الح ِك َ
القــ َرى ُ
ــة أَم ُ
ــد
ــن ُم َح َّم ِ
ام َع ِ
َج ِ
الدكْ تُ ــو ْر خا ِلــد ِب ْ
األ ْســتاذُ ُ

القــ َرى ُ
ــة ُأ ّم ُ
يــر
األ ْســتاذُ
جام َع ِ
ِ
،و ُمعالَ ْ
ــي ُم ِد ِ
ا ْل َعنْ قَ ِ
ــر ّي َ

ــة
ــن َم ْعتُ ْ
جام َع ِ
يــل ِ
ــر ّي ِب َ
ُ
ــوق َع ّ
س ْ
الدكْ تُ ــو ْر َب ْك ِ
ــاسَ ,و َو ِك ِ
ُأ ّم ُ
ــعادةُ
ــث ِ
الع ْل َيــا َوال َب ْح ِ
اس ِ
ــات ُ
س َ
الع ْلمِ ــي َ
لد َر َ
القــ َرى ِل َ
فــي
ــن ُع ْث َمــان غــا ِز ْي) َوان ِْت
الدكْ تُ ــو ْر ها ِنــي ِب َ
ُ
ً
هــاء ِب ُم َو َّظ ِ
ــاء .
ــة األَكْ فَ ِ
ــوم َوال َتقْ ِن َّي ِ
ــد ِة ُ
الع ُل ِ
ِو ْح َ
ـاع َدة
ات أَو َط َلبـ ٍ
ســا َر ٍ
و ُت َر َّحـ ُ
ـدةُ ِبـ َـأ ّي ْ
ـات لَ ُمسـ َ
استفْ َ
ـب ا ْل ِو ْحـ َ
ـب
الم َجــالَ ِ
الع َلمـ ِ
ِ
ـن َو ُ
الباح ِث ْيـ َ
ات ال َتقْ ِن َّيـ ِـة  ،كَ مــا ُت َرحـ ُ
ـاء ِفــي َ
ـات ا ْل ُع ْل َيــا
ات أَ ْع َ
ـس َو ُطـ َل ِ
اسـ ِ
اب ِ
ضـ ِ
ِب ِز َيــا َر ِ
ـاء َه ْي َئـ ِـة ال َت ْد ِريـ ِ
الد َر َ
ــي كَ ُجــزْ ٍء
الد ْو ِل ّ
ــي َوا ِإل ْق ِليمِ ّ
الم َح ِّل ّ
الم ْ
ــي و َ
َع َلــى ُ
ســ َت َوى َ
الو َط ِن َّيـ ِـة َّ
الخ َّ
ـوم
ـذ ُ
الشـ ِ
ـوات تَنْ ِفيـ ِ
ـن خُ ُطـ ِ
ِمـ ْ
ـام َل ِة ِل ْل ُع ُلـ ِ
طـ ِـة َ
ـوم َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة
ـد ِة ُ
الع ُلـ ِ
َوال َتقْ ِن َّيـ ِـة َوال ِٱ ْب ِتــكا ِر ؛ ُم َم ِّث َلــةً ِفــي ِو ْحـ َ
ام َعـ ِـة ُأ ّم ُ
الق ـ َرى
ِفــي َج ِ
الع َّلاف
ص ٌل ْب ُن أَ ْح َم َد َ
دَ .ف ْي َ
مدير وحدة العلوم و التقنيه
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الخطة الوطنية الشاملة
للعلوم والتقنية واالبتكار
مقدمة
لقــد اهتمــت المملكــة بتخطيــط نشــاطها العلمــي والتقنــي وبحــث ســبل تطويــره واالرتقــاء بــه إلــى مســتوى
عالمــي متميــز  ،يؤهلــه للمســاهمة بفاعليــة وكفــاءة فــي مواجهــة التحديــات المســتقبلية التــي تواجــه
مســيرة التنميــة .ففــي عــام 1423هـــ أصــدر مجلــس الــوزراء موافقتــه علــى السياســة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم
والتقنيــة واالبتــكار للمملكــة  ،وتحويــل اقتصادهــا القائــم علــى النفــط والمــوارد الطبيعيــة إلــى اقتصــاد قائــم
علــى المعرفــة ؛ مــن خــال نقــل وتوطيــن وتطويــر التقنيــات االســتراتيجية الخمســة عشــر للمملكــة التــي تــم
إقرارهــا .ولقــد تُرجمــت هــذه السياســة الــى خطــة وطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار  ،تشــرف علــى تنفيذهــا
مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة  ،وتشــارك فيهــا الجامعــات والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة.
ويبيــن الشــكل رقــم  1كيــف تؤثــر الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار بشــكل مباشــر  ،واألثــر
اإليجابــي علــى القطــاع العــام والخــاص والمجتمــع فــي المجــاالت الحيويــة ذات العالقــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة.

الشــكل رقم  :1مســاهمة الوزارات والمؤسسات
الحكوميــة فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار واألثــر األيجابــي علــى
القطــاع الخــاص والعــام والمجتمــع فــي المجــاالت
الحيويــة ذات العالقــة.
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وتنفي ـذًا ألعمــال هــذه الخطــة الوطنيــة تأسســت وحــدات العلــوم والتقنيــة فــي الجهــات المشــاركة ؛ بهــدف
دعــم البرامــج والمشــروعات االســتراتيجية المعنيــة باألنشــطة العلميــة والتقنيــة فــي المجــاالت االســتراتيجية ،
بحيــث تصبــح المملكــة العربيــة الســعودية مــن القــوى االقتصاديــة العالميــة القائمــة علــى المعرفة بحلــول عام
2025م .ويبيــن الشــكل رقــم  2أهــداف الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار التــي تســعى الى تحقيقها
مــن خــال الخطــط الخمســية ومراحــل بنــاء اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة والمنظومــة الوطنيــة لالبتــكار .

األقتصاد والعلوم التقنية واالبتكار بعد عام 2025م
 )1االقتصاد يقاد من خالل المعرفة (توليد المعارف محليًا)
 )2البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار والتقنيات المتطوره
تبنى وتطور داخليًا
 )3التقنيات تنتج داخليًا
 )4منتجات معرفية متميزة
 )5توسيع نطاق المنتجات وفتح اسواق جديدة بالكامل

األقتصاد والعلوم التقنية واالبتكار قبل عام 2010م
 )1االقتصاد يقاد من خالل استهالك الموارد (وفره ورخص
المواد الخام)
 )2التقنيات المتطورة تبنى وتطور وتنتج خارجيًا
 )3التقنيات مستوردة
 )4منتجات تقليدية
 )5البقاء على المنتجات التقليدية وإستنفاذ الموارد
الطبيعية

الشــكل رقــم  :٢أهــداف الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار والخطــط الخمســية لبنــاء اقتصــاد
ومجتمع المعرفة.
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مسارات التقنية
تقــدم الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار تمويــات ماليــة فــي خمســة عشــر مســارا اســتراتيجيا مــن
مســارات التقنيــة  ،جميعهــا تلبــي احتياجــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي التقــدم التقنــي  ،ويعــرض
الشــكل رقــم  3الخمســة عشــر مســارًا ذات األولويــة االســتراتيجية فــي المملكــة .ويشــتمل كل مســار مــن
مســارات التقنيــة االســتراتيجية علــى رؤيــة ورســالة ينبغــي االلتــزام بهمــا مــن قبــل الباحثيــن.

التقنيات الصحية والطبية
التقنية الحيوية
الفيزياء والرياضيات
التقنيات المتناهية الصغر (النانو)
تقنية المياه
تقنية المعلومات
تقنية البيئة
تقنية الطاقة
تقنيات البتروكيميائيات
تقنيات المواد المتقدمة
التقنيات الزراعية
تقنيات البناء والتشييد
الفضاء والطيران
النفط والغاز
تقنيات اإللكترونيات واإلتصاالت

الشــكل رقــم  :٣المســارات التقنيــة الخمســة عشــر ذات األولوية اإلســتراتيجية
للملكــة العربية الســعودية

التقرير الســنوي
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وحدة العلوم والتقنية
في جامعة أم القرى
 .١.٢التعريف والنشأة والتأسيس
إن وحــدة العلــوم والتقنيــة هــي وحــدة بحثيــة
مســتقلة  ،يشــرف عليهــا ســعادة وكيــل
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ،
ويديرهــا ســعادة مديــر الوحــدة منــذ تأسيســها
عــام 2008م  ،وترتبــط الوحــدة مــع األمانــة العامــة
للخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة
واالبتــكار بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم
والتقنيــة ،وتعنــى بتنســيق وإدارة البرامــج
والمشــروعات ذات العالقــة باألنشــطة العلميــة
والتقنيــة فــي الجامعــة لتحقيــق المنافــع
االقتصاديــة واالجتماعيــة بعيــدة المــدى.
وتعــد وحــدة العلــوم والتقنيــة مســئولة عــن
إدارة برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم

التعريفيــة والتشــجيعية داخــل الجامعــة بشــأن
برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم
والتقنيــة واالبتــكار .وتســهم وحــدة العلــوم
والتقنيــة فــي جامعــة أم القــرى علــى تدريــب
أعضــاء هيئــة التدريــس علــى كيفيــة التقديــم
للمنــح البحثيــة ؛ عــن طريــق دورات تدريبيــة
تعينهــم علــى كتابــة مقترحــات ناجحــة.

 .٢.٢الرؤية
«مســاهمة علميــة متميــزة وفعالــة لجامعــة
أم القــرى ومنســوبيها تحقــق األهــداف
االســتراتيجية للخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة بعيــدة المــدى».

 .٣.٢الرسالة

والتقنيــة واالبتــكار الســتة وهــي :برنامــج

دعــم البرامــج والمشــروعات االســتراتيجية

التقنيــات االســتراتيجية المتقدمــة ،برنامــج

المعنيــة باألنشــطة العلميــة والتقنيــة فــي

مراكــز االبتــكار التقنــي ،برنامــج منــح الزيــارات

جامعــة ام القــرى  ،وتطويرهــا  ،ومتابعــة

البحثيــة ألســاتذة الجامعــات الســعودية ،برنامــج

تنفيذهــا  ،وضمــان تناســقها مــع توجهــات

المشــاريع التشــغيلية ،برنامــج التجهيــزات

الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة

والمعامــل المركزيــة ،برنامــج منــح الزيــارات

بمــا يحقــق أهدافهــا.

البحثيــة لطلبــة الدراســات العليــا .كمــا تعــد
الوحــدة مســئولة أيضــً عــن القيــام بالحمــات
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 .٤.٢األهداف االستراتيجية
1.1التعريــف بالخطــة الوطنيــة الشــاملة

1010توفيــر بيئــة عمــل احترافيــة تســاعد

للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار بعيــدة

فــي توســيع شــراكات األنشــطة البحثيــة

المــدى داخــل الجامعــة.

للجامعــة محليــً ودوليــً ؛ بمــا يحقــق

2.2رفــع

مســتوى

مســاهمة

الجامعــة

ومنســوبيها فــي الخطــة الوطنيــة
الشــاملة للعلــوم والتقنيــة كمــً ونوعــً.

أهــداف
والتقنيــة
1111اإللتــزام

الوطنيــة

الخطــة

للعلــوم

واالبتــكار.
بنقــل

وتوطيــن

وتطويــر

3.3تقديــم المشــورة العلميــة للباحثيــن

التقنيــات االســتراتيجية الخمســة عشــر

لضمــان جــودة مقترحاتهــم البحثيــة ،

للمملكــة العربيــة الســعودية التــي تــم

وتطابــق أهدافهــا مــع أهــداف الخطــة

إقرارهــا وتذليــل العقبــات التــي تواجــه

الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة.

مســيرة التحــول الــى اقتصــاد ومجتمــع

4.4اإلشــراف اإلداري والفنــي علــى مشــاريع
الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة فــي
الجامعــة.
5.5العمــل كنقطــة اتصــال مــع األمانــة العامــة
للخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم
والتقنيــة.
6.6حــث أســاتذة الجامعــة والباحثيــن ؛ وطلبة
الدراســات العليــا بأهميــة المســاهمة
فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم
والتقنيــة بعيــدة المــدى.
7.7مســاعدة أســاتذة الجامعــة والباحثيــن
فــي إعــداد وصياغــة مقترحــات المشــاريع
البحثيــة المقدمــة.
8.8متابعــة ســير المشــاريع وتذليــل جميــع
العقبــات ؛ لضمــان إنجازهــا بنجــاح فــي
الوقــت المحــدد.
9.9توثيــق صــات الجامعــة بمؤسســات
القطاعــات الخــاص و العــام والمجتمــع.

المعرفــة.

 .٥.٢القيم
1.1األمانــة الماليــة والعلميــة والشــفافية و
العدالــة اإلداريــة.
2.2االلتــزام بمســاعدة الباحثيــن وطلبــة
الدراســات العليــا فــي تحقيــق أهدافهــم.
3.3تحمــل مســئولية أعمالنــا و تعزيــز
ا لتفــو ق .
4.4قبــول الحلــول و المنهجيــات المتعــددة
ورعايــة األفــكار اإلبداعيــة ؛ للحصــول علــى
أفضــل النتائــج.
5.5إنجــاز العقــود طبقــا لمعاييــر الدقــة
العلميــة واالحترافيــة و الجــدارة ؛ لضمــان
الجــودة.
6.6تســخير طاقاتنــا لخدمــة مجتمعنــا
ومســيرة

وطننــا.
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 .٦.٢بناء القدرات البحثية المساندة لوحدة العلوم والتقنية
إن مــن أهــم الجوانــب التــي اهتمــت بهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار هــي بنــاء
القــدرات  ،ســواء كانــت قــدرات بشــرية  ،أو قــدرات مكانيــة  ،أو أنظمــة وأدوات تشــغيل مســاندة لمنظومــة
البحــث واالبتــكار .وفــي هــذا الجانــب اهتمــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى بالتدريــب الداخلــي
لمنســوبيها والباحثيــن ،كمــا اهتمــت بأتمتــة النظــم .وفيمــا يلــي عــرض ألهــم برامــج بنــاء القــدرات التــي
تــم تنفيذهــا .

 .١.٦.٢برامج التدريب الداخلية في وحدة العلوم والتقنية بجامعة أم القرى
يعتبــر التدريــب مرتكــزا أساســيا لبنــاء القــدرات الذاتيــة لموظفــي الوحــدة والباحثيــن مــن منســوبي الجامعــة؛
لذلــك حرصــت إدارة الوحــدة علــى تنظيــم عــدد مــن البرامــج التدريبيــة  ،بمــا يحقــق تطلعــات الخطــة الوطنيــة
فــي العلــوم والتقنيــة واالبتــكار .فعقــدت بعــض البرامــج التدريبيــة وهــي:

 .١.١.٦.٢التدريب على كيفية كتابة مقترحات بحثية ناجحة:
تعقــد هــذه الــدورة بهــدف تقديــم خطــوات عمليــة حــول كيفيــة كتابــة مقتــرح بحثــي ناجــح ،باإلضافــة إلــى
تعليمــات تفصيليــة بشــأن إتمــام نمــاذج مقترحــات األبحــاث التابعــة للخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة
واالبتــكار ،وقــد أقيمــت أربــع دورات  ،و ذلــك علــى النحــو التالــي:
1.1يوم األحد  19رمضان 1431هـ الموافق  29اغسطس  2010م بجامعة أم القرى.
2.2يوم األربعاء  30شوال 1432هـ الموافق  28سبتمبر  2011م بجامعة أم القرى.
3.3يوم األربعاء  5محرم 1433هـ الموافق  30نوفمبر  2011م بجامعه ام القرى
4.4يوم األربعاء  7ربيع الثاني 1433هـ الموافق  29فبراير 2012م بجامعة أم القرى
وحضــر هــذه الــدورات األربــع مــا يزيــد عــن مائــة عضــو هيئــة تدريــس مــن أقســام وكليــات أكاديميــة مختلفــة
 ،وأثمــرت هــذه الــدورات عــن ازديــاد عــدد وجــودة المخرجــات والمقترحــات البحثيــة المقدمــة إلــى الخطــة
الوطنيــة كمــا ســيأتي الحقــً.
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 .٢.١.٦.٢التدريــب علــى اســتخدام البوابــة اإللكترونيــة للخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار
تقــدم هــذه الــدورة التدريبيــة ممارســة عمليــة وتدريبــً واقعيــً لتحميــل المقترحــات البحثيــة علــى موقــع
الشــبكة اإللكترونيــة ؛ فيتــم عقــد جلســات تدريــب مكثفــة أثنــاء فتــح مواعيــد تقديــم المقترحــات البحثيــة.
وقد أقيمت ثالث دورات على النحو التالي:
1.1يوم االثنين  23شوال 1433هـ الموافق  10سبتمبر 2012م بجامعة أم القرى (للرجال).
2.2يوم الثالثاء  24شوال 1433هـ الموافق  11سبتمبر 2012م بجامعة أم القرى (للرجال).
3.3يوم الثالثاء  25شوال 1433هـ الموافق  12سبتمبر 2012م بجامعة أم القرى (للنساء).
و قد شارك فى هذه الدورات  141باحث و باحثه.

 .٣.١.٦.٢تدريب العاملين على استخدام نظم المتابعة والمعلومات الذكية:
تــم تدريــب جميــع منســوبي وحــدة العلــوم والتقنيــة علــى اســتخدام برنامــج إدارة المهــام ( )ASANAكمــا
تــم تدريبهــم علــى برنامــج ميكروســوف بروجكــت.
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 .٧.٢تأســيس البوابــة اإللكترونيــة لوحــدة العلــوم والتقنيــة
بجامعة أم القرى
تــم بنــاء وتأســيس الموقــع اإللكترونــي لوحــدة العلــوم والتقنيــة ( )www.uqu.edu.sa/stuفــي منتصــف عــام
2010م كجــزء فــي صفحــة مســتقلة تحــت الرابــط اإللكترونــي لموقــع جامعــة أم القــرى ( ، )www.uqu.edu.saويحتــوي
الموقــع علــى المعلومــات األساســية عــن برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنية واالبتــكار ،وتوجيهات
عــن كتابــة المقتــرح البحثــي ،وصفحــة األخبــار .ومــع إزديــاد عــدد الزائريــن للموقــع إلــى مــا يقــارب عشــرة اآلف زائــر مــن
حوالــى خمســين دولــة حــول العالــم  ،بــدا واضحــا وجــوب تطويــر الموقــع  ،أو إنشــاء موقــع إضافــي أكثــر تطــورًا
 ،وبالتالــي أنشــئ موقــع إضافــي خــاص فــي عــام 2012م علــى الرابــط ( ، )www.stu.saوتــم تســجيله رســميًا فــي
المركــز الســعودي لمعلومــات الشــبكة (.)http://www.nic.sa
ويحتــوي الموقــع الجديــد علــى معلومــات إضافيــة بشــأن المشــاريع القائمــة والتنظيمــات والقوانيــن ذات الصلــة،
ويتيــح الموقــع تحميــل الســير الذاتيــة للباحثيــن ،واإلطــاع علــى أهــم األحــداث  ،كمــا يتيــح اإلطــاع علــى ملخصــات
المقترحــات البحثيــة القائمــة  ،والمعالــم الرئيســة للمشــاريع  ،والمراجعــات العلميــة للمقــاالت البحثيــة ويوفــر
خدمــة تحديــث األخبــار اليوميــة  ،باإلضافــة إلــى إحتوائــه علــى مايزيــد عــن مائــة مســتند يمكــن تحميلــه لخدمــة
الباحثيــن.
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 .٨.٢النظــم االلكترونيــة لتخطيــط المــوارد واصــدار التقاريــر الذكيــة
باســتخدام برنامــج ()ERP
تعــد وحــدة العلــوم والتقنيــة فــي جامعــة أم القــرى مســؤولة عــن متابعــة ومراقبــة تقــدم المشــاريع
البحثيــة  ،وإصــدار التقاريــر المفصلــة ؛ بحيــث تســاعد هــذه التقاريــر فــي تأميــن المــوارد والكفــاءات البشــرية
 ،واالحتياجــات المكانيــة  ،والتجهيــزات  ،واألنظمــة اآلليــة ؛ لضمــان اســتمرار المشــاريع طبقــا لإلرشــادات
واإلجــراءات المقــررة مــن قبــل الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار .وتنفيــذًا لضمــان جــودة تأديــة
األعمــال فــي الوحــدة تــم اســتخدام برامــج األنظمــة الذكيــة والتطبيقــات التاليــة ؛ مــن أجــل مراقبــة ومتابعــة
المشــاريع البحثيــة القائمــة إداريــا وماليــا:

 .١.٨.٢األنظمــة االلكترونيــة لمتابعــة وإدارة المهــام باســتخدام برنامــج أســانا
()ASANA
يعــد برنامــج أســانا ( )ASANAمــن أفضــل المواقــع اإللكترونيــة المتخصصــة فــي إدارة المهــام عبــر فــرق
العمــل المتعــددة  ،وتســتخدم وحــدة العلــوم والتقنيــة هــذا البرنامــج لمتابعــة منظومــة بنــود العمــل
المرهقــة ؛ حتــى يتــم إنجازهــا ومتابعتهــا فــي الوقــت المحــدد وبمشــاركة جميــع األعضــاء ،ويعمــل البرنامــج
فــي أجهــزة الحاســوب باإلضافــة إلــى نســخة تعمــل علــى الهواتــف الذكيــة.

 .٢.٨.٢النظم االلكترونية إلدارة معلومات المشاريع بإستخدام برنامج ()PIMS
تســتخدم وحــدة العلــوم والتقنيــة أدوات ميكروســوفت أوفيــس للتجميــع األولــي وتحليــل البيانــات ،
وتشــمل هــذه األدوات الــورد والبوربوينــت واالكســيل وميكروســوف بروجكــت.
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إنجازات وحدة العلوم
والتقنية في برنامج
التقنيات االستراتيجية
 .١.٣إحصائيــات المشــاريع المقدمــة والممولــة والمرفوضــة حســب
األعــوام ودفعــات التقديــم نصــف الســنوية ومعــدالت النجــاح
فــي الفتــرة مــن عــام 2008م إلــى عــام 2012م تــم تقديــم ( )198مشــروعًا لوحــدة العلــوم والتقنيــة  ،ولــم يرفــض
منهــا مــن قبــل الوحــدة ســوى مشــروعين  ،وتــم إرســال بقيــة المشــاريع إلــى أمانــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار ؛ لمراجعتهــا ومطابقتهــا .وقــد قامــت الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة
واالبتــكار برفــض ( )66مشــروعا منهــا  ،وتــم إرســال بقيــة المشــاريع البالــغ عددهــا ( )130مشــروعا إلــى الجمعيــة
األميركيــة لتقــدم العلــوم؛ لتحكيمهــا فنيــً .وقــد أوصــت الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم بدعــم ()56
مشــروعا  ،وتمــت الموافقــة علــى تمويلهــا بعــد صــدور قــرار اللجنــة اإلشــرافية للخطة الوطنية الشــاملة للعلوم
والتقنيــة واالبتــكار .وبالتالــي بلغــت نســبة نجــاح التمويــل الحالــي  .%44ويرجــى مالحظــة أن الجــزء المتبقــي مــن
التقريــر يشــير إلــى المشــاريع التــي اجتــازت الــدورة الكاملــة لعمليــة التحكيم :بدايــة من وحدة العلــوم والتقنية
فــي جامعــة أم القــرى ،وصــوال إلــى الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم .وفيمــا يلــي العــرض البيانــي لجــدول
إجمالــي بيانــات المشــاريع:
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جدول رقم  :1إحصائيات التقديم والقبول والرفض لمشاريع التقنيات االستراتيجية من عام 2008م وحتى عام 2012م.

البرنامج

برنامج التقنيات االستراتيجية

التقرير

إحصائيات التقديم والقبول والرفض لمشاريع التقنيات االستراتيجية من عام
2008م وحتى عام 2012م.

الترتيب

التسلسل الزمني في عملية التقديم.

المدة الزمنية

من 2008م إلى2012م.

وضع المشروع

عدد المشاريع

إجمالي عدد المشاريع التي تم تقديمها إلى وحدة العلوم والتقنية

198

عدد المشاريع المرسلة إلى الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

19٦

عدد المشاريع التي تم رفضها من قبل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

٦٦

عدد المشاريع المرسلة إلى الجمعية األميركية لتقدم العلوم

١٣٠

عدد المشاريع التي تم رفضها من قبل الجمعية األميركية لتقدم العلوم

٧٤

عدد المشاريع التي أوصت بتمويلها الجمعية األميركية لتقدم العلوم

56

عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

56

ما أعيد تقديمه لوحدة العلوم والتقنية

38

عدد المشاريع المقدمة ألول مرة

160

عدد المشاريع المرفوضة من قبل وحدة العلوم والتقنية

٢
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الشــكل رقــم  :4المشــاريع المقدمــة والمقبولــة والممولــة مــن أمانــة الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار حيــث
يتضــح مــن الرســم البيانــي اإلحصائــي إجمالــي التقديــم والقبــول والرفــض لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية مــن عــام 2008م
وحتــى عــام 2012م ؛ حيــث تمــت الموافقــة علــى تمويــل ()56مشــروعًا ،مقابــل ( )130مشــروعًا تــم تحكيمهــا وإكمــال دورتهــا ،
فيمــا تــم رفــض ( )66مشــروعًا ؛ لمالحظــات شــكلية مــن أمانــة الخطــة الوطنيــة  ،ومشــروعين تــم رفضهمــا مــن قبــل وحــدة
العلــوم والتقنيــة.

جدول رقم  :2إجمالي الميزانيات لمشاريع التقنيات االستراتيجية الممولة والمرفوضة من عام 2008م وحتى عام 2012م.

البرنامج

برنامج التقنيات االستراتيجية

التقرير

احصاءات التمويل

الترتيب

التصور اإلجمالي للمبلغ والميزانية

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

وضع المشروع

إجمالي الميزانية

عدد المشاريع

ما تم تمويله

 98,870,617ريال سعودي

56

ما تم رفضه

 127,597,392ريال سعودي

74

اإلجمالي

 226,468,009ريال سعودي

130
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الشــكل رقــم  :٥نســبة وإجمالــي ميزانيــات مشــاريع التقنيــات االســتراتيجية التــي تــم إقــرار دعمهــا مــن الخطــة الوطنية
الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار مقابــل ماتــم رفضــه بنــاء علــى تقاريــر التحكيــم الدولــي مــن عــام  2008م وحتــى
عــام  2012م .لقــد تمــت الموافقــة علــى تمويــل مشــاريع بمبلــغ إجمالــي ( 98.870.617ريــال ســعودي) ؛ بنســبة نجــاح ( )% 44
وكان إجمالي ما تم رفضه (  127.597.392ريال سعودي) بنسبة (  )% 56من أجمالي ( 226.468.009ريال سعودي)..

جدول رقم  :3احصائيات التمويل السنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية للفترة من  2008وحتى 2012م.

البرنامج

برنامج التقنيات االستراتيجية

التقرير

احصائيات التمويل السنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية للفترة من 2008
وحتى 2012م

الترتيب

ترتيب سنوي

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

السنة

عدد المشاريع الممولة

التمويل السنوي

النسبة

2008م

2

4.000.000

%4

2009م

1

2.000.000

%2

2010م

5

9.826.567

%10

2011م

26

٤٤,٢١٦,٣٧٣

%45

2012م

22

38.827.677

%39

اإلجمالي

56

98.870.617

%100
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الشــكل رقــم  :6إحصائيــات التمويــل الســنوي لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية للفتــرة مــن 2008م حتــى 2012م حيــث
يتضــح مــن الرســم البيانــي اعتمــاد تمويــل ( )56مشــروعًا بحثيــً فــي التقنيــات االســتراتيجية ؛ حيــث بلــغ التمويــل اإلجمالــي
لهــا مــن عــام 2008م وحتــى عــام 2012م ( )98.870.617ريــال ســعودي  ،بمتوســط نســبة نجــاح ( .)%44وكان عــام 2011م هــو األكثــر
ازدهــارًا ؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة فيــه ( )26مشــروعًا ؛ بتكلفــة ( )44,216,373ريــال ســعودي.

جدول رقم  :٤إحصائيات التمويل النصف سنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية للفترة من 2008م وحتى 2012م بحسب الدفعات الزمنية
لتقديم المشاريع.

البرنامج

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

التقرير

احصائيات التمويل النصف سنوي لمشاريع التقنيات االستراتيجية للفترة من
2008م وحتى 2012م بحسب الدفعات الزمنية لتقديم المشاريع

الترتيب

نصف سنوي

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

السنة

الدفعة

التمويل

المشاريع

التمويل السنوي النسبة المئوية

2008م

مارس

4.000.000

2

4.000.000

%4

2009م

مارس

2.000.000

1

2.000.000

%2

2010م

سبتمبر

9.826.567

5

9.826.567

%10

مارس

27.418.975

15

-

-

سبتمبر

16.797.398

11

44.216.373

%45

مارس

27.911.647

16

-

-

سبتمبر

10.916.030

6

38.827.677

%39

98.870.617

56

98.870.617

%100

٢٠١١م
٢٠١٢م
اإلجمالي
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الشــكل رقــم  :٧إحصائيــات التمويــل النصــف ســنوي لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية للفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م ؛
بحســب الدفعــات الزمنيــة لتقديــم المشــاريع ؛ فقــد تــم اعتمــاد تمويــل ( )56مشــروعًا بحثيــً فــي التقنيــات االســتراتيجية وبلــغ
إجمالــي التمويــل ( )98.870.617ريــال ســعودي بمتوســط نســبة نجــاح ( .)%44توضــح البيانــات أن دفعــة مــارس 2012م كانــت
األكثــر نجاحــً ؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا ( )16مشــروعًا ؛ بتكلفــة ( )27.911.647ريــال ســعودي.
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 .٢.٣إحصائيــات التمويــل لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية
حسب المسارات التقنية الفاعلة في جامعة أم القرى
تمكنــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى مــن الحصــول علــى اعتمــادات ماليــة فــي عشــر مــن
مســارات التقنيــات االســتراتيجية الخمســة عشــر التــي أقرتهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة
واالبتــكار والجــدول رقــم  5يوضــح إحصائيــات التمويــل اإلجمالــي لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب
المســارات التقنيــة للفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م.
جدول رقم  :5إحصائيات التمويل اإلجمالي لمشاريع التقنيات االستراتيجية حسب المسارات التقنية للفترة من 2008م وحتى 2012م.

البرنامج

برنامج التقنيات االستراتيجية

التقرير

إحصائيات التمويل اإلجمالي لمشاريع التقنيات االستراتيجية حسب المسارات
التقنية للفترة من 2008م وحتى 2012م

الترتيب

حجم التمويل للمسارات التقنية

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

المسار التقني

عدد المشاريع

التمويل

النسبة

1

تقنية المعلومات

19

 35.865.863ريال

%36

2

التقنيات الطبية والصحية

10

 19.513.228ريال

%20

3

التقنية الحيوية

8

 15.771.913ريال

%16

4

تقنية النانو

٨

 11.004.250ريال

%11

5

اإللكترونيات واالتصاالت والضوئيات

3

 5.450.637ريال

%6

6

الرياضيات والفيزياء

4

 3.433.630ريال

%3

7

تقنية المواد المتقدمة

1

 2.000.000ريال

%2

8

تقنية الفضاء والطيران

1

 1.987.096ريال

%2

9

التقنية البيئية

ا

 1.984.000ريال

%2

10

تقنية المياه

1

 1.860.000ريال

%2

 98.870.617ريال

%100

إجمالي التمويل

56
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الشكل رقم  :8التوزيع النسبي للتمويل اإلجمالي المعتمد لمشاريع التقنيات االستراتيجية حسب المسارات التقنية
للفترة من  2008م وحتى  2012م.
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الشــكل رقــم  :٩إحصائيــات التمويــل الســنوي المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب التمويــل المعتمــد
لــكل مســار تقنــي فــي كل ســنة عــن الفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م .وتوضــح البيانــات أن ك ً
ال مــن مســار التقنيــة الحيويــة
والتقنيــات المتناهيــة الصغــر كان لهمــا الســبق فــي الحصــول علــى التمويــل منــذ عــام 2008م ؛ مــع تزايــد مطــرد حتــى عــام
2012م .أمــا مســار تقنيــة المعلومــات ومســار التقنيــات الصحيــة والطبيــة فقــد تــم تفعيلهمــا بنهايــة عــام 2010م  ،وكالهمــا
يشــكل مصــدر قــوة واعــدة فــي االســتثمار المعرفــي.

تقرير اإلنجازات  2008م  2012 -م

45

الشــكل رقــم  :١٠إحصائيــات التمويــل نصــف الســنوي المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب المســارات التقنيــة،
فــي كل دفعــة مــن الســنة عــن الفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م.
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 .٣.٣إحصائيــات التمويــل لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية
حسب الكليات األكاديمية
تقــع ( )15كليــة مــن كليــات جامعــة أم القــرى البالــغ عددهــا ( )31كليــة ضمــن مســارات التقنيــات االســتراتيجية
للخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار وهــي :كليــة الطــب  ،كليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة،
كليــة الصيدلــة  ،كليــة طــب األســنان  ،كليــة التمريــض  ،كليــة الصحــة العامــة والمعلوماتيــة الصحيــة  ،كليــة
العلــوم الطبيــة بالقنفــذة  ،كليــة العلــوم الطبيــة بالليــث  ،كليــة العلــوم التطبيقيــة  ،كليــة الحاســب اآللــي ونظــم
المعلومــات ،كليــة الهندســة والعمــارة اإلســامية ،كليــة العلــوم االجتماعيــة ،معهــد خــادم الحرميــن ألبحــاث الحــج
والعمــرة  ،الكليــة الجامعيــة بالجمــوم  ،الكليــة الجامعيــة بالليــث .وقــد شــاركت ( )13كليــة منهــا فــي برنامــج
ـان منهــا ؛ إذ تمكنــت هــذه الكليــات الثمــان مــن الحصــول علــى
التقنيــات االســتراتيجية ،وكان النجــاح حليــف ثمـ ٍ
إجمالــي تمويــل و يقــدر بـــ ( )98,870,617ريــال ســعودي  ،ويوضــح الجــدول رقم  6التمويل اإلجمالي والنســبة المئوية
لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب الكليــات األكاديميــة المشــاركة للفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م.
جدول رقم  :6إحصائيات التمويل اإلجمالي لمشــاريع التقنيات االســتراتيجية حســب الكليات األكاديمية المشــاركة للفترة من
2008م وحتى 2012م.

البرنامج

برنامج التقنية االستراتيجية  -الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار

التقرير

إحصائيات التمويل اإلجمالي لمشاريع التقنيات االستراتيجية حسب الكليات
األكاديمية المشاركة للفترة من 2008م وحتى 2012م

الترتيب

أداء المجال التقني

المدة الزمنية

من  2008م إلى 2012م

الكلية

عدد المشاريع الممولة

التمويل

النسبة

1

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

21

39,309,128

%40

2

كلية الطب

9

17,752,381

%18

3

كلية العلوم التطبيقية

10

13,735,280

%14

4

كلية الصيدلة

5

9,987,000

%10

5

كلية العلوم الطبية التطبيقية

5

9,529,760

%10

6

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

3

4,642,000

%٤

7

معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

1

1,994,468

%2

8

الكلية الجامعية بالجموم

2

1,920,600

%2

 98.870.617ريال

%100

إجمالي التمويل

56
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الشــكل رقــم  :١١التوزيــع النســبي للتمويــل اإلجمالــي المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب الكليــات األكاديميــة
للفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م .تــم إعتمــاد تمويــل (  )56مشــروعًا بحثيــً فــي التقنيــات االســتراتيجية ؛ حيــث بلــغ التمويــل
اإلجمالــي ( )98.870.617ريــال ســعودي  ،وتوضــح البيانــات تصــدر كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات ؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع
الممولــة (  )21مشــروعًا ؛ بتكلفــة ريــال( )39,309,128ريــال ســعودي  ،تمثــل  %40مــن إجمالــي قيمــة التمويــل يليهــا كليــة الطــب ،
والــذي بلــغ عــدد مشــاريعها ( )9مشــروعًا ؛ بتكلفــة ( )17,752,381ريــال ســعودي تمثــل  %18مــن إجمالــي قيمــة التمويــل.
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الشــكل رقــم  :١٢إحصائيــات التمويــل نصــف الســنوي المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية حســب التمويــل المعتمد
لــكل كليــة أو معهــد فــي كل دفعــة مــن الســنة عــن الفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م .توضــح البيانــات انحــدارًا فــي عــددًا
المشــاريع الممولــة فــي كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات ،والتــي كانــت تشــكل مصــدر قــوة واعــدة فــي الجامعــة ،
بينمــا يالحــظ ارتفــاع بســيط وثبــات فــي عــدد المشــاريع الممولــة فــي كليــة الطــب.
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 .٤.٣التحليل الكمي والكيفي لبيانات مشاريع التقنيات
االستراتيجية الممولة في الكليات األكاديمية
إن الهــدف مــن التحليــل الكمــي والكيفــي للبيانــات هــو معرفة جــودة المقترحات المقدمة في مســارات التقنيات
االســتراتيجية مــن الكليــات األكاديميــة ؛ بحيــث تتــم المقارنــة الكميــة لعــدد المقترحــات المقدمــة إلــى متوســط
درجــة التحكيــم الحاصلــة عليهــا المقترحــات مــن الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم  ،وبالتالــي يتــم التعرف على
المســارات التقنيــة والكليــات التــي لهــا الصــدارة فــي الجامعــة .والجــدول رقــم  7يبيــن متوســط درجــة التقييــم
لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية الممولــة فــي الكليــات األكاديميــة المشــاركة للفتــرة مــن  2008م وحتــى 2012م
ونســبتها مــن إجمالــي عــدد المشــاريع كمــا تظهــره الخريطــة اإلدراكيــة فــي الشــكل رقــم  .١٣كذلــك يبيــن
الجــدول رقــم  8متوســط درجــة التقييــم لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية الممولــة فــي الكليــات األكاديميــة
المشــاركة حســب المســارات التقنيــة للفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م ونســبتها مــن إجمالــي عــدد المشــاريع
كمــا تظهــره الخريطــة اإلدراكيــة فــي الشــكل رقــم  ١٤وقــد أحــرزت كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات
تقدمــا فــي عــدد المشــاريع  ،حيــث بلغــت عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا ( )21مشــروعا ؛ بمتوســط درجــات ()11.25
 ،فــي حيــن وصــل عــدد المشــاريع الممولــة لكليــة العلــوم التطبيقيــة ( )9مشــاريع ؛ بمتوســط درجــات ( )11.52؛
حيــث كان أداؤهــا أعلــى مــن كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات ،وتقتــرب منهــم كثيــرا كليــة الصيدلــة ؛
بمتوســط درجــات ( )11فــي ( )9مشــاريع ممولــة .ويتصــدر المشــهد مســار تقنيــة المعلومــات ( )19مشــروعا ممــوالً
بمتوســط درجــات ( .)11.43كمــا حقــق مســار التقنيــات الطبيــة والصحية متوســط درجــات (  )10.93من خالل عشــرة
مشــاريع  ،فــي حيــن حققــت التقنيــة الحيويــة متوســط درجــات ( )10.96مــن خــال ثمانيــة مشــاريع .وقــد حقــق
مســار الرياضيــات والفيزيــاء متوســط درجــات ( )11درجــة مــن خــال ( )4مشــاريع.
جدول رقم  :7متوســط درجة التقييم لمشــاريع التقنيات االســتراتيجية الممولة في الكليات األكاديمية المشــاركة للفترة من
2008م وحتى 2012م ونســبتها من إجمالي عدد المشــاريع.

البرنامج

برنامج التقنية االستراتيجية

التقرير

متوسط درجة التقييم لمشاريع التقنيات االستراتيجية الممولة حسب الكليات
األكاديمية المشاركة

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

الكلية

عدد المشاريع متوسط درجة التقييم من
الجمعية األميركية لتقدم
الممولة
العلوم

النسبة

1

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

21

11.25

%39

2

كلية الطب

9

10.71

%16

3

كلية العلوم التطبيقية

10

10.39

%16

4

كلية العلوم الطبية التطبيقية

5

11.52

%9

5

كلية الصيدلة

5

11.00

%9

6

كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

3

9.50

%5

7

الكلية الجامعية بالجموم

2

10.25

%4

8

معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

1

11.00

%2
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الشــكل رقــم  :13الخريطــة اإلدراكيــة لمتوســط درجــات تقييــم الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم لمشــاريع التقنيــات
االســتراتيجية الممولــة فــي الكليــات األكاديميــة المشــاركة للفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م .أحــرزت كليــة الحاســب اآللــي
ونظــم المعلومــات تقدمــا فــي عــدد المشــاريع  ،وبلغــت عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا ( )21مشــروعا ؛ بمتوســط درجــات ()11.25
 ،فــي حيــن وصــل عــدد المشــاريع الممولــة لكليــة العلــوم التطبيقيــة ( )9مشــاريع ؛ بمتوســط درجــات ( ، )11.52حيــث كان
أداؤهــا أعلــى مــن كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات  ،وتقتــرب منهــم كثيــرا كليــة الصيدلــة بمتوســط درجــات ( )11فــي
( )9مشــاريع ممولــة.
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جــدول رقــم  :8متوســط درجــة التقييــم لمشــاريع التقنيــات االســتراتيجية الممولــة فــي الكليــات األكاديميــة المشــاركة حســب
المســارات التقنيــة للفتــرة مــن  2008م وحتــى  2012م ونســبتها مــن إجمالــي عــدد المشــاريع.

البرنامج

برنامج التقنية االستراتيجية

التقرير

متوسط درجة التقييم لمشاريع التقنيات االستراتيجية الممولة حسب الكليات
األكاديمية المشاركة

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

مسارات التقنية

المشاريع
الناجحة

متوسط الدرجة من الجمعية
األميركية لتقدم العلوم

النسبة المئوية
من المشاريع
الممولة

1

تقنية المعلومات

19

11.43

%35

2

تقنية الطب والصحة

10

10.93

%18

3

التقنية الحيوية

8

10.96

%15

4

التقنية متناهية الصغر

7

9.71

%13

5

الرياضيات والفيزياء

4

11.00

%7

6

االلكترونيات واالتصاالت والضوئيات

3

9.87

%5

7

التقنية البيئية

1

12.00

%2

8

المواد المتقدمة

1

11.00

%2

9

الفضاء والطيران

1

10.10

%2

10

تقنية المياه

1

10.50

%2
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الشــكل رقــم  :14الخريطــة اإلدراكيــة لمتوســط درجــات تقييــم الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم لمشــاريع التقنيــات
االســتراتيجية الممولــة حســب المســارات التقنيــة للفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م .يبيــن الرســم البيانــي أعــاه عــدد المشــاريع
فــي كل مســار مــن مســارات التقنيــة (محــور س)  ،فــي مقابــل درجــات الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم (محــور ص).
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 .٥.٣الريادة على مستوى الكليات والمسارات التقنية والباحثين
فيمــا يلــي ســوف يلقــى الضــوء علــى الكليــات األكاديميــة والمســارات التقنيــة و الباحثيــن الذيــن كان لهــم
نصيــب الســبق والريــادة.

 .١.٥.٣بيان بأعلى ثالث كليات أكاديمية من حيث مقدار التمويل المالي
لمشاريع التقنيات االستراتيجية
تمكنــت كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات مــن الحصــول علــى تمويــات تقــدر بـــ ( )39مليــون ريــال
ســعودي إلجمالــي ( )21مشــروعا ممــوالً  ،فــي حيــن تمكنــت كليــة الطــب مــن الحصــول علــى تمويــل
بمقــدار ( )17مليــون ريــال ســعودي ل ( )9مشــاريع  ،وحصلــت كليــة العلــوم التطبيقيــة علــى تمويــل ()13
مليــون ريــال ( )10مشــاريع والجــدول رقــم  ٩يوضــح ذلــك.

جــدول رقــم  :٩الترتيــب التنازلــي للكليات األكاديميــة الحاصلة على تمويل في برنامج التقنيات االســتراتيجية للفترة من
2008م وحتى 2012م.

الكليات

التمويل بالريال

عدد المشاريع

كلية الحاسب اآللي ونظم المعلومات

39.309,128

21

كلية الطب

17.752.381

9

كلية العلوم التطبيقية

13.735.280

10
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 .٢.٥.٣بيان بأعلى ثالث مسارات تقنية من حيث مقدار التمويل المالي لمشاريع
التقنيات االستراتيجية
تصــدر مســار تقنيــة المعلومــات ب ( )19مشــروعًا  ،بتمويــل مقــداره ( )35.865.863ريــال ســعودي فــي حيــن
حصــل مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة علــى تمويــات بقيمــة (  )19.513.228ريال ســعودي ل ( )10مشــاريع.
وحصــل مســار التقنيــة الحيويــة علــى تمويــل بقيمــة (  )15.771.913ريــال ســعودي ل ( )8مشــاريع تقنيــة
والجــدول رقــم  10يوضــح ذلــك.

جــدول رقــم  :١٠الترتيــب التنازلي لمســارات التقنيــات الحاصلة على تمويل في برنامج التقنيات االســتراتيجية للفترة من 2008م
وحتى 2012م.

المسارات التقنية

التمويل بالريال

عدد المشاريع

تقنية المعلومات

35.865.863

19

التقنيات الطبية والصحية

19.513.228

10

التقنية الحيوية

15.771.913

8

 .٣.٥.٣بيان بأعلى ثالث كليات أكاديمية مساهمة في تفعيل المسارات التقنية
االستراتيجية وعدد المشاريع الممولة فيها
تتداخــل أغلــب مســارات التقنيــات مــع الخبــرات الموجــودة فــي الكليــات  ،فيمكــن أن تغطــي كليــة واحدة
أكثــر مــن مســار تقنــي واحــد .وقــد تمكنــت كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات مــن الحصــول علــى
تمويــات تقــدر بـــ ( )39مليــون ريــال إلجمالــي ( )21مشــروعا ممــوالً فــي مســار تقنيــة المعلومــات  ،ومســار
اإللكترونبــات واإلتصــاالت والضوئيــات  ،فــي حيــن تمكنــت كليــة الطــب مــن الحصــول علــى تمويــل
بمقــدار ( )17مليــون ريــال ســعودي ل ( )9مشــاريع فــي مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة والتقنيــة
الحيويــة وتقنيــة البيئــة .وحصلــت كليــة العلــوم التطبيقيــة علــى تمويــل بحوالــي ( )14مليــون ريــال ()10
مشــاريع بحثيــة فــي مســارات تقنيــه الميــاه  ،والتقنيــة متناهيــة الصغــر  ،وبرنامــج الرياضيــات و الفيزيــاء
 ،والجــدول رقــم  11يبيــن ذلــك.
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جــدول رقــم  :١١الترتيــب التنازلــي ألعلــى ثــاث كليــات أكاديميــة مســاهمة فــي تفعيــل المســارات التقنيــة االســتراتيجية وعــدد
المشــاريع الممولــة فيهــا للفتــرة مــن 2008م وحتــى 2012م.

البرنامج

الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار

التقرير

ترتيب ألعلى ثالث كليات أكاديمية مساهمة في تفعيل المسارات التقنية
االستراتيجية وعدد المشاريع الممولة فيها للفترة من 2008م وحتى 2012م

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

كلية الحاسب اآللي ونظم

التمويل في
مجال التقنية

تقنية المعلومات

31.871.395

17

اإللكترونيات واالتصاالت والضوئيات

5.450.637

٣

الفضاء والطيران

1.987.096

1

المعلومات

عدد المشاريع

إجمالي التمويل

39.309.128

كلية الطب
التقنيات الطبية والصحية

5.983.468

٣

التقنية الحيوية

9.784.913

٥

التقنية البيئية

1.984.000

1

17.752.381

كليه العلوم التطبيقيه
التقنية متناهية الصغر

9.083.605

6

الرياضيات والفيزياء

2.791.630

3

تقنيه المياه

1.860.000

1

13.735.280
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 .٤.٥.٣بيان بأعلى عشرة باحثين من حيث عدد المشاريع ومقدار التمويل
المالي الحاصلين عليه في برنامج التقنيات االستراتيجية
وفقــا لتقاريــر وحــدة العلــوم والتقنيــة الفصليــة فقــد تــم ترتيــب أفضــل عشــرة باحثيــن فــي جامعــة أم
القــرى فيمــا يتعلــق بالتمويــل وعــدد المشــاريع البحثيــة المقبولــة (كباحــث رئيــس) فــي مســار التقنيــات
االســتراتيجية والجــدول رقــم  ١٢يوضــح ذلــك.
جــدول رقــم  :12الترتيــب التنازلــي ألعلــى عشــرة باحثيــن مــن حيــث عــدد المشــاريع ومقــدار التمويــل المالــي الحاصليــن عليــه
فــي برنامــج التقنيــات االســتراتيجية.

البرنامج

الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار

التقرير

أفضل عشرة باحثين في جامعة أم القرى

المدة الزمنية

من 2008م إلى 2012م

االسم

الكلية

المسار التقني

العدد

التمويل
المعتمد

زكي صديقي

العلوم التطبيقية

تقنية المياه وتقنية النانو

3

5.580.000

ميشلين هارون

الصيدلة

التقنية الحيوية

2

4.000.000

محمد عبد الرحمن

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

تقنية المعلومات

2

4.000.000

فيصل أحمد العالف

الطب

التقنية الحيوية

2

4.000.000

عبد المجيد خليل

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

تقنية المعلومات

2

3.984.145

عماد فلمبان

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

اإللكترونيات واالتصاالت

2

3.966.597

عبد اهلل عثمان أحمد

الطب

التقنية الحيوية

2

3.784.913

صالح عبد الحميد

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

تقنية المعلومات

2

3.754.520

محمد خلف اهلل

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

اإللكترونيات واالتصاالت وتقنية الفضاء

2

3.470.966

أنس باسالمة

الحاسب اآللي ونظم المعلومات

تقنية المعلومات

2

3.360.000
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د .زكي صديقي

د .ميشلين هارون

د .محمد عبدالرحمن

د .فيصل بن أحمد العالف

د .أنس باسالمة

د .محمد خلف اهلل

د .عماد فلمبان

د .عبد المجيد خليل

د .صالح عبد الحميد علي
عوض أحمد

د .عبداهلل عثمان
عبداهلل أحمد

الشــكل رقم  :١5صور ألعلى عشــرة باحثين من حيث عدد المشــاريع ومقدار التمويل المالي الحاصلين عليه في برنامج
التقنيات االستراتيجية.
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 .٦.٣مؤشرات اآلداء الرئيسة في برنامج التقنيات االستراتيجية
تقــوم وحــدة العلــوم والتقنيــة بقيــاس أداء جميــع المشــاريع البحثيــة علــى أســاس مؤشــرات األداء
الرئيســة التــي حددتهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار والمذكــورة فــي
الشــكل رقــم .16
ماتــم عرضــه فــي هــذا التقريــر مــن بعــض مؤشــرات األداء هــو ماتــم إنجــازه حاليــً وســتكون التقاريــر
المســتقبلية متضمنــة بقيــة المؤشــرات .علمــً بأنــه يتــم تقييــم كل مشــروع ويتم تقييم كل مشــروع
مرتيــن ســنويا ؛ علــى أســاس مؤشــرات األداء ،ثــم يرفــع تقريــر أداء أولــي فــي نهايــة كل ســنة ميالديــة
إلــى الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار والجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم ؛
لتحكيــم تقــدم ونتائــج المشــاريع.
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الشــكل رقــم  :١٦مؤشــرات األداء الرئيســة فــي برنامــج التقنيــات االســتراتيجية التــي حددتهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار.
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 .١.٦.٣النشر العلمي في برنامج التقنيات االستراتيجية
يعتبــر نشــر األبحــاث والمشــاركة فــي المؤتمــرات مــن أهــم مخرجــات النشــاط البحثــي فــي الجامعــة ،
فمــن خاللهــا يمكــن للمؤسســات البحثيــة أن تنشــر وتتبــادل المكتشــفات العلميــة مــع نظرائهــم فــي
جميــع أنحــاء العالــم  ،والجــدول رقــم  ١٣يوضــح نمــاذج للمنشــورات والمؤتمــرات للباحثيــن فــي برنامــج
التقنيــات االســتراتيجية جامعــة أم القــرى.
جــدول رقم  :١٣البيان التفصيلي للنشــر والمؤتمرات.

الباحث
البحث المنشور

مجالت
مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي
المجال التقني

د .عبد المجيد خليل
Patient to Patient Communication for Emergency
Response Support
االتصاالت بين المرضى لدعم االستجابة في حالة الطوارئ
المؤتمر الدولي الثالث عشر لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكترونيات
لشبكات الصحة اإللكترونية :التطبيق والخدمات.
جامعه ميسورى كولومبيا ،الواليات المتحدة األميركية.
تقنية المعلومات

الباحث
البحث المنشور

د .زكي صديقي
Synthesis and Characterization of Nano-scale Pd Supported ZnO
and WO3 Photo catalysts for MTBE Removal
تركيب ومواصفات عنصر البالديوم نانو النطاق وأكسيد الزنك وثالث أكسيد
التنغستن في التحفيز الضوئي إلزالة ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

مجالت
مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي
المجال التقني

التاريخ

يونيو 2011م

مؤتمر العلوم السعودي الخامس
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة
تقنية المياه

التاريخ

أبريل 2010م

البحث المنشور

Photocatalytic degradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in contaminated water by Pd doped nano-ZnO
إنخفاض التحفيز الضوئي في ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر في المياه الملوثة عن
طريق استخدام البالديوم وأكسيد الزنك المعالج بالنانو

مجالت مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي

المؤتمر الدولي للمياه ومعالجة الفضالت السائلة2012 :م ماليزيا ،كوااللمبور
جامعة أم القرى ،مكة المكرمة

المجال التقني

تقنية المياه

التاريخ

يونيو 2012م
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الباحث
البحث المنشور

مجالت
مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي
المجال التقني

د .أنس باسالمة
Streaming driving behaviour data. In ACM, New York,
NY, USA, 116-119.
سلوك انتقال البيانات بشكل انسيابي .رابطة مكائن الحوسبة ،نيويورك،
الواليات المتحدة
مجلة المؤتمر الدولي الثالث ألنظمة المعلومات الجغرافية المتقدمة
وتطبيقاتها وخدماتها :ورشة العمل الدولية الخاصة بالتدفق األرضي
كاليفورنيا  -الواليات المتحدة األمريكية
تقنية المعلومات

الباحث
البحث المنشور

البحث المنشور

مجالت
مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي
المجال التقني

التاريخ

نوفمبر2012م

د .صالح أحمد علي
Distributed data collection and storage algorithms for collaborative
learning vision sensor devices with applications to pilgrimage
تجميع البيانات الموزعة وخوارزميات التخزين ألجهزة االستشعار التعاونية
وتطبيقاتها على الحج

مجالت
مطبوعات المؤتمر
عرض تقديمي
المجال التقني

61

مجلة شبكات االستشعار ،مجلد 12 :رقم3 :

تقنية المعلومات

التاريخ

نوفمبر2012م

Hajj and Umrah Event Classification Datasets
تصنيف بيانات الحج والعمرة الكترونيا

المجلة الدولية لمعالجة الصور واالتصاالت المرئية ،مجلد رقم ،1 :رقم  ،2أكتوبر
2012م
تقنية المعلومات

التاريخ

اكتوبر 2012م
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إنجازات وحدة العلوم
والتقنية في برنامج
االبتكار التقني
إن مراكــز االبتــكار التقنــي هــي منشــآت متخصصــة  ،يعمــل الباحثــون والطــاب فيهــا مــع قطــاع الصناعــة
؛ لتطويــر منتجــات وخدمــات ابتكاريــة  ،فأحــد المهــام الرئيســة لمراكــز االبتــكار التقنــي هــي تقليــص
الفجــوة بيــن القطــاع األكاديمــي وقطــاع الصناعــة .وقــد فــاز فريــق بحثــي يرأســه ســعادة الدكتــور نبيــل بــن
عبدالقــادر كوشــك فــي الحصــول علــى تمويــل مقــدراه ( )100مليــون ريــال ســعودي ؛ لمــدة خمــس ســنوات
إلنشــاء مركــز ابتــكار تقنــي فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي الــدورة الثانيــة ضمــن منافســة ألكثــر
مــن ( )80مقترحــً تــم تقديمهــا .شــارك فــي إعــداد المقتــرح ك ً
ال مــن :د .محمــد مقبــل  ،د .صالــح بــن محمــد
باســامة  ،د .أنــس بــن محمــد باســامة  ،د .معــراج مــرزا  ،د .رمــزي الزهرانــي  ،د .أحمــد القطــان  ،د .خالــد
الغامــدي  ،د .أميــن معــرف  ،د .وائــل بــدوي  ،د .جمعــه داوود.
ويعــد مركــز االبتــكار التقنــي فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة ( )GISTICأول مركــز ابتــكار تقنــي فــي جامعــة
أم القــرى ،والصــور التاليــة تعــرض فريــق العمــل المؤســس لمركــز االبتــكار التقنــي فــي نظــم المعلومــات
الجغرافيــة أثنــاء مراســم توقيــع عقــد اتفاقيــة التمويــل بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.
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إنجازات وحدة العلوم والتقنية
في برنامج المعامل
والتجهيزات المركزية
لقــد تــم تصميــم برنامــج المعامــل والتجهيــزات المركزيــة لتعزيــز وإيجــاد مراكــز ومعامــل متخصصــة فــي
الجامعــات فــي أرجــاء المملكــة العربيــة الســعودية ،علــى أن تكــون فــي مســارات التقنيــات االســتراتيجية
الموضحــة فــي الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار .ويهــدف البرنامــج إلــى تقديــم منشــآت
تقنيــة علــى أعلــى المســتويات فــي الجامعــات بمــا يعــزز البحــث العلمــي .وقــد تقدمــت وحــدة العلــوم
والتقنيــة بجامعــة أم القــرى بطلــب لتأســيس ثالثــة معامــل مركزيــة لثالثــة باحثيــن تقدمــوا لبرنامــج المعامــل
والتجهيــزات المركزيــة  ،والتــي الزالــت مقترحاتهــم فــي انتظــار نتائــج التحكيــم.

 .1المنشأة المتقدم لها :مركز تعليم المهن الصحية القائم
على المحاكاة
تقديم :د .سهيل بن سالم باجمال (أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري
المساعد بكلية الطب)
وكيل كلية طب األسنان للدراسات العليا والبحث العلمي
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 .2المنشأة المتقدم لها :مركز جراحة الرجل اآللي (الربوت)
تقديم :د .حمزة بن أحمد غلمان (أستاذ الهندسة الميكانيكية المشارك بكلية
الهندسة والعمارة اإلسالمية)
عميد كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

 .3المنشأة المتقدم لها :مركز الوقاية والسيطرة على األمراض
تقديم :د .محمد بن أبو بكر باسالمة (أستاذ علم األمراض المساعد بكلية
الطب)
عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية
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إنجازات وحدة العلوم والتقنية
في برنامج الزيارات العلمية
ألعضاء هيئة التدريس في
الجامعات السعودية
تشــجع الخطــة الوطنيــة األســاتذة المشــاركين العامليــن فــي الجامعــات
الســعودية علــى زيــارة المؤسســات البحثيــة الدوليــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ،
وتتــراوح مــدة هــذه الزيــارات مــن  8إلــى  12أســبوعًا  ،وينبغــي أن تكــون الطلبــات
مرتبطــة علــى األقــل بأحــد مســارات التقنيــات االســتراتيجية الخمســة عشــر حتــى
يتــم قبولهــا .وفيمــا يلــي عــرض ألســماء أعضــاء هيئــة التدريــس مــن جامعــة أم
القــرى المســتفيدين مــن برنامــج الزيــارات العلميــة ألاعضــاء هيئــة التدريــس فــي
الجامعــات الســعودية منــذ عــام 2008م وحتــى عــام 2012م.
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2008
د .فيصل بن أحمد العالف
كلية الطب
الزيارة إلى الكلية الطبية في فيينا

د .ماهر إبراهيم رجب
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
الزيارة إلى جامعة نوتنجهام

د .صالح محمد باسالمة
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
الزيارة إلى جامعة واسيدا باليابان

د .ابتسام محمد أحمد أبو سليمان
كلية العلوم التطبيقية
الزيارة إلى جامعة سينز بماليزيا
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2009
د .تركي فيصل الصماني
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
الزيارة إلى جامعة فيكتوريا

2010
د.عماد بن عبدالرزاق فلمبان
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
الزيارة إلى جامعة كونيتيكت
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2011
د .بسام حسين مشاط
معهد خادم الحرمين
ألبحاث الحج والعمرة

د .محمد خليل تركستاني
كلية العلوم التطبيقية
الزيارة إلى جامعة ليفربول
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مناقشة الوضع
الراهن والتوصيات
حققــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى نجاحــا واضحــً فــي الحصــول علــى تمويــل لعــدد ()56
مشــروعًا بحثيــً وذلــك فــي ( )10مســارات مــن مســارات التقنيــات االســتراتيجية الخمســة عشــر التــي أقرتهــا
الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار  ،وبمعــدل قبــول يقــدر ب ( )%44منــذ عــام 2008م إلــى
عــام 2012م .ويتصــدر النشــاط البحثــي مســار تقنيــة المعلومــات  ،ثــم مســار تقنيــة األبحــاث الطبيــة والصحية،
ثــم مســار التقنيــة الحيويــة  ،وذلــك فــي كليــات عــدة فــي مقدمتهــا كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات ،
وكليــة الطــب  ،وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة  ،وكليــة الصيدلــة.
ويعــد أنجــح مســارات التقنيــة مــن حيــث نســبة التمويــل فــي وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى هــو
مســار تقنيــة المعلومــات ؛ حيــث تــم اعتمــاد تمويــل بمبلــغ إجمالــي (  ) 35,865,863ريــاال ســعوديًا ل ()19
مشــروعا ؛ بمعــدل نجــاح ( ، )%59والــذي يمثــل ( )%36مــن إجمالــي التمويــل المعتمــد  ،ويعقــب مســار تقنيــة
المعلومــات مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة المتقدمــة بنســبة تمويــل ( )19,513,228ريــاال ســعوديًا ل ()10
مشــاريع بحثيــة ؛ بمعــدل نجــاح ( ، )%37والــذي يمثــل ( ، )%20مــن إجمالــي التمويــل المعتمــد .يلــي مســار
التقنيــات الطبيــة والصحيــة مســار التقنيــة الحيويــة ؛ بإجمالــي تمويــل ( )15,771,913ريــال ل ( )8مشــاريع بحثية
؛ بمعــدل نجــاح ( ، )%35ويمثــل ( )%16مــن إجمالــي التمويــل المعتمــد .ويلــي مســار التقنيــة الحيويــة مســار
النانــو ؛ بإجمالــي تمويــل ( )11.004.250ريــاال ســعوديًا ل ( )7مشــاريع بحثيــة  ،تمثــل ( )%11مــن إجمالــي التمويــل
المعتمــد.
ويتضــح مــن البيانــات الســابقة أن كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات حققــت أعلــى نجــاح فيمــا يتعلــق
بنســبة التمويــل فــي الجامعــة ؛ حيــث بلــغ إجمالــي التمويــل الــذي حصلــت عليــه المشــاريع المقدمــة مــن
الكليــة هــو ( )39,309,128ريــال ســعوديًا ؛لتمويــل ( )21مشــروعا ؛ بنســبة نجــاح بلغــت ( )%57تمثــل ( )%40مــن
إجمالــي التمويــل المعتمــد للجامعــة .وقــد حصلــت كليــة الطــب علــى تمويــات تقــدر ب ( )17,752,381ريــاال
ســعوديًا لدعــم ( )9مشــاريع ؛ بنســبة نجــاح بلغــت ( )%38تمثــل ( )%18مــن إجمالــي الدعــم المعتمــد للجامعــة.
وتلــي كليــة الطــب كليــة العلــوم التطبيقيــة بميزانيــة تمويــل ( )13,735,280ريــاال ســعوديا ل ( )10مشــاريع ،
بنســبة نجــاح بلغــت ( ، )%43تمثــل ( )%14مــن إجمالــي التمويــل المعتمــد للجامعــة.
إن الزيــادة المطــردة فــي عــدد وجــودة المشــاريع المقدمــة والممولــة خــال الســنوات الخمســة المشــمولة فــي
هذا التقرير تؤكد أن المســارات األربعة المذكورة أعاله تمثل نقاط قوة في جامعة أم القرى  ،وأن مســتقبل
هــذه المســارات ســوف يكــون واعـدًا فــي الســنوات القادمــة  ،ويســتوجب أولويــة دعمهــا فــي الكليــات الثــاث
المعنيــة (كليــة الحاســب اآللــي ونظــم المعلومــات ،وكليــة الطــب  ،وكليــة العلــوم التطبيقيــة) باإلمكانــات
البشــرية والماديــة ؛ إستشــرافًا بدورهــا فــي تعزيــز مفهــوم ودور الجامعــة فــي االقتصــاد المعرفــي  ،وضمانــً
لعــدم تراجــع المســتوى المرمــوق الــذي وصلــت اليــه .ففرصــة تكويــن مجموعــات أو مراكــز بحثيــة متخصصــة
أو حاضنــات أعمــال فــي المســارات التقنيــة األربعــة المذكــورة أعــاه ســتكون أعلــى مــن غيرهــا مــن المســارات.
كذلــك هــي الحــال فــي مســارات التقنيــة الســته الفاعلــة األخــرى فــي الكليــات المعنيــة (كليــة الصيدلــة ،كليــة
العلــوم الطبيــة التطبيقيــة  ،كليــة الهندســة والعمــارة اإلســامية  ،معهــد خــادم الحرميــن ألبحــاث الحــج
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والعمــرة  ،الكليــة الجامعيــة بالجمــوم) ربمــا يكــون دعمهــا فــي المرحلــة الالحقــة مهمــً ؛ لتوســعة دائــرة
نقــاط القــوة واالســتثمار المعرفــي .فــي حيــن يحفــز الباحثيــن فــي الكليــات حديثــة النشــأة علــى التقديــم
والمشــاركة  ،ويتــم تقييــم أداء الكليــات (كليــة طــب األســنان  ،الكليــة الجامعيــة بالليــث  ،كليــة العلــوم
االجتماعيــة  ،كليــة الصحــة العامــة والمعلوماتيــة الصحيــة) فــي المرحلــة الالحقــة.
وضمــن منافســة لتأســيس مراكــز االبتــكار التقنــي فــازت جامعــة أم القــرى فــي عــام 2012م بتمويــل مركــز
االبتــكار التقنــي فــي نظــم المعلومــات الجغرافيــة  ،وتــم توقيــع العقــد بالشــراكة مــع مدينــة الملــك عبــد
العزيــز للعلــوم والتقنيــة بقيمــة مائــة خمســون ريــال ســعودي.
وطبقــً للتقريــر الــذي صــدر عــن الجمعيــة األميركيــة لتقــدم العلــوم بعنــوان «تحليــل الخطــة الوطنيــة
الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار لشــهر ســبتمبر 2012م» تــم تصنيــف وحــدة العلــوم والتقنيــة
بجامعــة أم القــرى فــي المرتبــة الرابعــة مــن إجمالــي (  ) 54وحــدة تقنيــة فــي جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة
الســعودية -وهلل الحمــد.-
وتســعي وحــدة العلــوم والتقنيــة فــي جامعــة أم القــرى لمواكبــة اســتراتيجيات الخطــة الوطنيــة الشــاملة
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار ؛ لذلــك تهــدف فــي رؤيتهــا إلــى تكويــن مجموعــات بحثيــة متخصصــة ؛
مــن باحثيــن  ،ومســاعدي باحثيــن ؛ وطلبــة دراســات عليــا ؛ تتعــاون فيمــا بينهــا لتكــون مراكــز بحثيــة
متخصصــة ومنافســه عالميــً .ومــن خــال تحقيــق هــذه األهــداف تســهم وحــدة العلــوم والتقنيــة فــي
التوجــه نحــو االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ؛ وذلــك بتفعيــل مرتكــزات االقتصــاد المعرفــي األربعــة وهــي:
البحــث العلمــي والتطويــر  ،والملكيــة الفكريــة  ،واالبتــكار  ،والتســويق واالستشــارات.
فاالبتــكار هــو تطويــر إبداعــي غيــر مســبوق لحلــول تتجــاوب مــع المتطلبــات .وحتــى تجنــى الثمــار
االقتصاديــة ألي عمــل ابتــكاري نابــع مــن البحــوث العلميــة الممولــة مــن الخطــة الوطنيــة ينبغــي علــى
الباحثيــن أن يتقدمــوا للحصــول علــى بــراءات االختــراع والملكيــات الفكريــة الناتجــة عــن البحــوث .وقد ينتج
عــن ذلــك فتــح أســواق جديــدة للمنتجــات ؛ســواء فــي صــورة منتــج مــادي يتــم تداولــه ،أو منتــج فكــري فــي
صــورة أعمــال استشــاراية .ولكــي يكــون التســويق التجاري للمنتجــات المعرفية والملكيــات الفكرية مثمرًا
بمــا يحقــق أهــداف الخطــة الوطنيــة ينبغــي أن تكــون هنــاك آليــة لتفعيــل التواصــل والعمل مــع الصناعة،
وعلــى الباحثيــن أن يقومــوا بزيــارة الصناعــات المعنيــة قبــل وأثنــاء وبعــد إجــراء بحوثهــم ؛لمعرفــة فــرص
االســتثمار المعرفــي الحتياجــات الســوق ومــن ثــم تطويــر المنتجــات والخدمــات االبتكاريــة.
ويوضــح الشــكل رقــم  ١٧المقومــات الرئيســة التــي تمتلكهــا جامعــة ام القرى والتسلســل األكثر منطقية
فــي التحــول الــى اقتصــاد المعرفــة فــي إطــار برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار.
كمــا يوضــح الشــكل  ١٨كيــف أن تقاطــع مرتكــزات االقتصــاد المعرفــي األربعــة يمكــن أن يســهم فــي
التحــول المتزامــن الــى اقتصــاد المعرفــة.
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الشكل رقم  :١٧المقومات الرئيسة التي تمتلكها جامعة ام القرى والتسلسل األكثر منطقية في التحول الى اقتصاد المعرفة في إطار برامج
الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار.

الشكل رقم  :١٨تقاطع مرتكزات االقتصاد المعرفي األربعة بما يسهم في التحول المتزامن الى اقتصاد المعرفة.
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إن المرتكــزات األربعــة المذكــورة أعــاه شــرطًا أساســيًا ألي دولــة فــي التنافــس فــي البيئــة العالميــة الحاليــة،
وقــد التزمــت الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار لحكومــة المملكة العربية الســعودية
ببنــاء القــدرات ودعمــت هــذا التوجــه وقدمــت حوافــز للباحثيــن والمبتكريــن ســعيًا فــي الوصــول الــى
الهــدف المنشــود.
ولعــل النجــاح فــي جعــل بــراءة االختــراع والملكيــة الفكريــة ســلعة ســوقية تجاريــة يعــزز مــن تســويق
الخدمــات االستشــارية ،بحيــث توفــر هــذه االستشــارات قيمــة مضافــة إلــى المجتمــع.
ولقــد عملــت إدارة جامعــة أم القــرى علــى اســتحداث وتأســيس الوحــدات األساســية التــي تضمــن توزيــع
المســؤوليات وأداء المهــام الالزمــة  ،فقــد أنشــأت وحــدة العلــوم والتقنيــة  ،ومعهــد البحــوث والدراســات
االستشــارية  ،ومعهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال  ،ومكتــب الملكيــة الفكريــة  ،ومركــز دعــم االعتمــاد المهنــي
 ،ووادي مكــة للتقنيــة  ،وصنــدوق دعــم البرامــج التعليميــة والبحــوث واالبتــكارات .إن المضــي قدمــا نحــو
تحقيــق االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة يتطلــب عمــل هــذه الجهــات ســويا  ،وبشــكل متزامــن مــن أجــل
تحقيــق هــذا الهــدف.
ولقــد ســاعدت برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار فــي إكتشــاف الخبــرات
وبنــاء القــدرات البحثيــة فــي الجامعــة فــي المســارات االســتراتيجية للمملكــة العربيــة الســعودية  ،وأهــم
التوصيــات التــي ينبغــي االخــذ بهــا فــي جامعــة ام القــرى فــي الفتــرة القادمــة هــي:
 )1اكتشــاف القــدرات البحثيــة فــي الجامعــة في المســارات االســتراتيجية ذات األولويــة للخطة الوطنية
الشــاملة للعلوم والتقنيــة واالبتكار .
 )2دعــم القــدرات البشــرية بتوفيــر جميــع االحتياجــات والتجهيــزات والمســاحات الالزمــة بالمواصفــات
الالئقــة ؛ لتحقيــق الرؤيــة الوطنيــة فــي بنــاء اقتصــاد المعرفــة.
 )3فتــح برامــج دراســات عليــا فــي المســارات االســتراتيجية الفاعلــة فــي الجامعــة  ،مثــل تقنيــة
المعلومــات والتقنيــات الطبيــة والصحيــة والتقنيــة الحيويــة وتقنيــة النانــو ؛ حيث أظهــرت جامعة أم
القــرى قــوة واضحــة فــي تلــك المجــاالت البحثيــة.
 )4اســتقطاب كفــاءات وطنيــة وعالميــة لدعــم الحــراك البحثــي  ،مــع توفيــر وظائــف بحثيــة مســاندة
تليــق بحجــم الدعــم واإلنفــاق المعتمــد فــي المســارات الممولــة  ،ودعــم المســارات غيــر الفاعلــة.
 )5بنــاء قواعــد بيانــات للتواصــل مــع العامليــن  ،وأنظمــة إلدارة خدمــات العمــاء  ،وتحديــث صفحــة
االنترنــت ،وتحميــل كافــة البيانــات والمســتندات الالزمــة للباحثيــن.
 )6بنــاء وإيجــاد واتمتــت األنظمــة الماليــة والمحاســبية واإلحصائيــة وأنظمــة الجــودة والمراجعــة
الداخليــة  ،وتدريــب المســؤولين والعامليــن عليهــا.
 )7اســتحداث وبنــاء مراكــز بحثيــة جديــدة  ،وتجديــد البنيــة التحتيــة البحثيــة والمعامــل الحاليــة فــي
مجــاالت الخبــرة والقــوة فــي جامعــة أم القــرى.
 )8إيجــاد آليــة للتوظيــف  ،وبنــاء القــدرات الخاصــة بالخدمــات البحثيــة المســاندة  ،واســتقطاب
الكفــاءات الوطنيــة للعمــل فــي تلــك الوظائــف.
 )9المشــاركة مــع الشــركات اإلقليميــة والدوليــة والشــركاء فــي القطــاع العــام ،الذيــن لديهــم اهتمام
ومصلحــة مباشــرة فــي نتائــج البحــوث التــي تتنــاول التحديــات الكبــرى ؛بهــدف إنشــاء شــركات دائمة.
 )10توزيــع الوظائــف األكاديميــة والبحثيــة بصــورة عادلــة  ،مبنيــة علــى البيانــات ونقاط القــوة الموجودة
فــي الجامعــة ؛ بمــا يضمــن تأســيس المراكــز البحثيــة المتخصصة في المســتقبل القريب.
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بيان بأسماء الباحثين الرئيسين وأرقام وعناوين المشاريع البحثية في التقنيات
االستراتيجية التي إجتازت معايير التحكيم الوطنية والدولية وتم إقرار تمويلها
من أمانة الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية.
م

عنوان المشروع

رقم المشروع

1

البرنامج الوطني للتعرف على االعتالالت الوراثية
المسببة لمرض ارتفاع كوليسترول الدم
العائلي في المجتمع السعودي وتطوير اختبار
للتشخيص الجزئي.

O8-BIO34-10

د .فيصل العالف

2

المحفزات الضوئية النانونية وتركيبات البلورات
السائلة والجسميات النانونية.

08-NAN33-10

د .عصام العرفج

3

البرنامج الوطني للتعرف على اإلعتالالت الوراثية
المسببة لمرض نزيف الدم (الناعور) في المجتمع
السعودي وتطوير اختبار بي سي ار /اتش ار ام
للتشخيص الجزيئي.

10-BIO920-O9

د .فيصل العالف

4

مراقبه موثوقة ألنابيب البترول والغاز باستخدام
الشبكات الحساسة الالسلكية.

10-ELE1238-10

د .عماد فلمبان

5

تحضير مركبات نانوية جديدة وتطبيقاتها في
ازالة الـ  MTBEمن الماء.

10-WAT1240-10

د .زكي صديقي

6

تصميم المعادن للحصول على الخواص
المرغوبة من خالل التحكم بظروف وأحوال
تشكيل هذه المعادن.

10-ADV1247-10

د .حمزة غلمان

7

منصة للعلوم اإللكترونية عالية األداء في الوقت
الحقيقي لإلدارة المستدامة للبنية التحتية
للنقل.

10-INF1235-10

د .محمد الضريبي

8

البنى الهيكلية القابلة إلعادة التشكيل ذات
المنطق المكثف وأدوات الدعم .CAD

10-ELE1237-10

د .فاتح كوشان

9

الموجات المرنة والحرارية ألشعة ذهب نانونية
ناتجة من نبضة ليزر.

10-MAT1243-10

د .حمدي يوسف

10

البرنامج الوطني للتعرف على االعتالالت الوراثية
المسببة لمرض الكلى المتعدد التكيسات ذو
نمط التوريث المتنحي للمرضى السعوديين.

10-BIO1250-10

11

تطوير منطقي لمركبات اليبتيسين جديدة
تستهدف نقص بروتين  p53من خالل تفعيل
بروتين  p73واستخدام تقنية النانو في توصيل
هذه المركبات لعالج السرطان.

10-BIO2064-11

د .مشلين هارون

12

تحليل التوقيت لبرامج الوقت الحقيقي المتوازية
المنفذة على حواسيب متعددة النواة .

10-INF1705-11

د .أمين معرف

اسم الباحث الرئيسى

د .برهان ادريس

تقرير اإلنجازات  2008م  2012 -م

م

عنوان المشروع

رقم المشروع

اسم الباحث الرئيسى

تحضير وتطوير خالل التصميم الجزيئي
بمساعدة الكمبيوتر لمركبات نوكليسيدات
االيسوكسازليدينيل البودفيللوتوكسين
واستكشاف فعاليتها المضادة للفايروسات
والسرطان.

10-MED1699-11

د .مجدي بخيتان

14

معالجة وتحسين االستعالم في أنظمة قاعدة
البيانات المكانية الزمانية.

10-INF1700-11

د .محمد بن داوود

15

الية امنة لتتبع االصول والبضائع باستخدام
تقنية .WCDMA

10-INF1713-11

د .محمد سمسم

16

شارك  :الية لمشاركة المصادر وتطبيقها على
نظام لمشاركة السيارات ونظام للحوسبة
السحابي.

10-INF2061-11

د .محمد مقبل

17

نظام متابعة سلوكيات القيادة المرورية.

10-INF2062-11

د .أنس باسالمة

18

13

75

قياس االكتيفينوالفوليستاتين لمعرفة جاهزية
الرحم إلقرار الجنين ومعدالت الحمل في المرضى
الخاضعين لحقن السائل المنوي داخل الرحم
والتلقيح الصناعي والحقن المجهري.

10-2068 MED-11

د .عادل باحاذق

19

تأثير دراسة الفجوات االكسوجينية على
خصائص المركب  %PMN-PT25في حالة
البلك والترتيب الدقيق.

10-NAN1714-11

د .عبد اهلل البركاتي

20

دراسة خاصية العالج الجيني المزدوج
كإستراتيجية عالجية واعدة لمعالجة السرطان
الخلوي الكبدي .

10-MED2065-11

21

البحث في اسباب الحمل خارج الرحم :
دورالكائنات الدقيقة المعدية جنسيا وتأثيرها
على افراز البروتينات المسئولة عن اقرار الجنين
في قنوات فالوب.

10-MED2067-11

د .باسم رفعت

22

دراسة تأثير العوامل المختلفة على السلوك
االسترخائي للبلمرات المتحدة عديدة المقطع
المتشكلة ذاتيًا.

10-NAN1682-11

د .خالد خيرو

23

تصنيع الفضة النانوية المحتزة داخل متراكبات
أكسيد التيانيوم المتوسط الفتحات – ونانو
الكربون وخصائصهم.

10-NAN1694-11

د .خالد خيرو

24

كورال سينس :شبكات الحساسات الالسلكيه
لما تحت الماء لمراقبه بيئات الشعب المرجانيه.

10-INF1688-11

د .عماد فلمبان

د .عادل الشيمي
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م

عنوان المشروع

رقم المشروع

اسم الباحث الرئيسى

25

آيبوس :ترابط شبكات االستشعار المحمولة
لدعم مواجهة الطوارئ.

10-INF1236-11

د .عماد فلمبان

26

النانولتوجرافيا باستعمال أشعة ذرية محايدة
ودراسة الخصائص الضوئية للجسيمات
النانومترية المصنعة.

10-NAN2198-11

د .محمد بوستيمي

27

تبسيط تطوير البرمجيات عالية األداء على
المعالجات متعددة النوى.

10-INF1678-11

د .محمد أنصاري

28

إطار مفتوح المصدر وواعي بالسياق للتعلم
اإللكتروني للطلبة من ذوي التعليم المتوسط
واإلعاقة الفكرية.

10-INF1703-11

29

تطوير استراتيجية اختبار المكونات البرمجة
على مبدأ مدى قوى التفاعل بين المتغيرات
لدعم تمتة بناء عقد استشعار الشبكات
الالسلكية في خطوط االنتاج.

10-INF1674-11

د .باسم الكاظمي

30

األنظمة الذكية إلدارة الطرق ومراقبة االزدحام
المروري للمشاة.

10-INF1707-11

د .صالح عبد الحميد

31

جودة استهالك الطاقة وتخزين البيانات
باستخدام الشبكات الهوائية.

10-INF1702-11

د .صالح عبد الحميد

32

"حج ميمو"  :اإلستعانة بالحجاج لجمع البيانات
والوثائق للتحسين المستمر للحج والعمرة.

10-INF1683-11

د .عبد المجيد خليل

د .محمد بن داوود

تصميم وتشييد األدوية المدعوم بالتكنولوجيا
 33والمعلوماتية الحيوية للمستشقات الفالفينية
كمضادات للسرطان.

10-BIO1685-11

د .حامد اسماعيل علي

ترشيح الطاقة كمقياس أولى في محاكاة
شبكات الحاسب اآللي.

10-INF2060-11

د .أنس باسالمة

فطر الجهاز العصبي رينوكاليديليا مكنزيياي
وفطريات الجهاز العصبي ذات الصلة من
35
مجموعة الخمائر السوداء في المرضى والبيئات
القاسية في المملكة العربية السعودية.

10-BIO2295-12

د .عبداهلل عثمان

تأثير الليزر عالي ومنخفض الشدة في التئام
الوركي للفئران  :دراسة عشوائية ضابطة
مزدوجة السرية.

10-MED2958-12

د .محمد باسالمة

الفيروسات البكتيرية كعالج بديل لميكروب
أسينتوباكتر بيوماني المقاوم للعقاقير :
37
الكشف والعزل لفيروس بكتيري قاتل من
البيئة المحلية.

10-BIO2319-12

34

36

د .عبداهلل عثمان
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اسم الباحث الرئيسى

استخدام البيولوجيا الجزيئية في تحديد
واستنساخ بروتين نوعي (  60كيلو دالتون ) ذو
 38خواص مناعية لميكروب السل  :نحو الوصول
الى اختبار تشخيصي لمكافحة مرض السل في
االنسان والحيوان.

10-MED2299-12

دراسة استراتيجيات عالجية توافقية جديدة
ضد سرطان القولون من فيتامين (د) أو نظيره
39
باركالسيتول مع الثيموكوينون وأدوية األورام
التقليدية  :الفاعلية والسالمة وآليات العمل.

10-MED2965-12

40

تطوير اختبار لمسح الطفرات الجينية المسببة
ألورام الدماغ ( االورام الدبقية ).

10-MED2961-12

41

دالالت جديدة للكشف عن مدى استجابة
مرضى االلتهاب الكبد الوبائي ج المزمن
للعالج في المملكة العربية السعودية  :دور
االكتيفين  ،االنترليوكين ، 10 ،البروتين العاشر
المحفز لالنترفيرون جاما والنمط الوراثي لجين
االنترليوكين.28 ،

10-MED2302-12

د .أحمد عشي

42

نظام ذكي لتحديد مواقع وتتبع األشخاص.

10-INF2290-12

د .أحمد قطان

43

تصميم وتصنيع وتقييم بيولوجي لنظائر
بسوروسبرمين جديدة التي تعتمد على األكلة
الموجهة للتوبوايز وميريز الثاني في الحمض
النووي والنشاط ضد األورام المقاومة لألدوية.

10-BIO2311-12

44

دراسة رياضية لبداية واستمرارية واستقرار
الهالوكالين (التدرج الملحي) في البرك
الشمسية  :بناء بركة شمسية تجريبية
كتطبيق عملي.

10-MAT2969-12

د .عبداهلل أحمد محمد

45

خوارزميات ترشيح متقدمة للمالحة المتكاملة.

10-SPA2289-12

د .محمد خلف اهلل

46

التحديد الثالثي واألبعاد للموضع باستخدام
تكنولوجيا النطاق فائق العرض.

10-ELE2307-12

د .محمد خلف اهلل

47

االنسياب بالحمل الحراري المختلط غير المستقر
بالقرب من نقطة الركود لسطح عمودي مسخن
ومغموس في وسط مسامي مشبع بمائع
نانوني.

10-MAT2296-12

د .عبد اهلل أحمد محمد

48

نباتات ذات تأثير محتمل ضد السرطان  :دراسات
كيميائية نباتية وبيولوجية مع تحديد آلية
العمل.

10-MED2310-12

د .عمار بدر

د .عمرو عبد الفتاح

د .أسامة عدنان
كنساره
د .طاهر محي الدين

د .مشلين هارون
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49

تقييم مخاطر اإلصابة بمرض السرطات
والمرتبطة بالتعرض طويل المدى لبعض
المعادن الثقيلة في الهواء الجوي بمكة
المكرمة.

10-ENV2363-12

50

عدم استقرار تيارات الحمل لمسألة بينارد —
مارانجوني في طبقة مسامية مشبعة بمائع
نانوني وتتعرض لتأثير مجال مغنطيسي
عمودي.

10-MAT2314-12

د .عبد اهلل أحمد محمد

51

تحليل ونمذجة ومحاكاة تختلف البنى للبدالت
الضوئية.

10-INF2970-12

د .فهد الزهراني

52

دراسة تجربية ونظرية مشتركة للخصائص
الضوئية والكهربية لالعشية الرقيقة
تحت ظروف متعددة للمركب 3O3/NB2
.3/pbmg1

10-NAN2287-12

تشييد كيمو انزيمى محافظ على البيئة
لوسائط الدواء باستخدام الفصل الديناميكي
53
الحركي باستخدام حفازات رسمزة صديقة
للبيئة.

10-NAN2316-12

د .هبه محمد حسن

د .عبد اهلل البركاتي

د .زكي صديقي

تحضير وتوصيف مواد نانو حاصدة للضوء
واستخدامها كبديل للطقاة وللحصول على
الماء النقي عن طريق تحفيزها الضوئي.

10-NAN2317-12

د .زكي صديقي

فهم السلوك الزمني لنظم الوقت الحقيقي
 55عن طريق تحليل ديناميكي آلي لتتبع تنفيذ
برامج متعدد األبعاد.

10-INF2281-12

د .أمين معرف

الكشف التلقائي عن الممارسات الضارة
بالمنافسة.

10-INF2321-12

د .ناصر البقمي

54

56
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Project Code

54

55

Project Name

Principle Investigator

12-MED2965-10

NOVEL COMBINATORIAL THERAPEUTIC STRATEGIES BY VITAMIN
D OR ITS ANALOGUE PARICALCITOL, THIMOQUINONE AND
Osama Adnan Mohammad
CONVENTIONAL CYTOTOXIC
Kensara
DRUGS AGAINST COLORECTAL
CARCINOMA: EFFICACY, SAFETY
AND MECHANISMS

12-NAN2287-10

EXPERIMENTAL AND THEORETICAL STUDY OF OPTICAL AND
ELECTRICAL PROPERTIES OF PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN) THIN-FILM
UNDER VARIOUS CONDITIONS

Abdullah N A Al-Barakati

81

80

Umm Al Qura University | Science and Technology Unit

Project Code

Project Name

Principle Investigator

12-NAN2316-10

Environmentally benign chemo-enzymatic synthesis of
drug intermediates involving
Zaki S. Seddigi
dynamic kinetic resolution using
eco-friendly racemization catalysts.

48

12-NAN2317-10

Synthesis and Characterization
of Light-Harvesting Nanomaterials for Renewable Energy and
Photocatalysis Toward Clean
Water

Zaki S. Seddigi

49

12-SPA2289-10

Advanced Filtering Algorithms
for Integrated Navigation

Mohamed Khalaf allah

12-INF2970-10

SIMULATION MODELING AND
PERFORMANCE ANALYSIS OF
Fahad A. Al-Zahrani
DIFFERENT ALL-OPTICAL SWITCH
ARCHITECHURES

12-MAT2969-10

AN INVESTIGATION OF THE
INITIATION, MAINTENANCE AND
STABILITY OF THE HALOCLINE
Abdullah Ahmad Abdullah
UNDERLAYING THE OPERATION
Mohammad
OF SOLAR PONDS: APPLICATION
TO THE CONSTRUCTION OF AN
EXPERIMENTAL SOLAR POND.

12-MED2958-10

EFFECT OF HIGH & LOW INTENSITY LASER THERAPY ON SCIATIC
Mohammad Abubakr MohamNERVE REGENERATION IN RATS.
mad Basalamah
A RANDOMIZED DOUBLE-BLIND
PLACEBO CONTROLLED TRIAL

12-MED2961-10

DEVELOPMENT OF MUTATION
SCREENING STRATEGY IN BRAIN
TUMOURS (GLIOMAS).

47

50

51

52

53

Taher Mohammed Mohiuddin
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44

45

46

Project Name
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Principle Investigator

12-INF2321-10

Automatic Detection of AnticomNasser Al-Bigami
petitive Conducts

12-MAT2296-10

Unsteady Mixed Convection
Flow near the Stagnation Point
of a Heated Vertical Plate in a
Porous Medium Saturated with
a Nanofluid.

12-MAT2314-10

The instability of Rayleigh-Marangoni convection in a porous
Abdullah Ahmad Abdullah
medium layer saturated by a
Mohammad
nanofluid and affected by a vertical magnetic field.

12-MED2299-10

Molecular characterization and
cloning of a 60 KDa Mycobacterium bovis-specific antigen as a
recombinant protein: Towards
Amr M.Mohamed
the development of a reliable
skin test for control of tuberculosis among humans and animals.

12-MED2302-10

Novel host markers for the prediction of treatment outcome in
patients with chronic hepatitis
C infection in Saudi Arabia: The
role of activins, interleukin--10,
interferon-γ-inducible protein-10
and interleukin-28B gene polymorphism.

12-MED2310-10

Plants with Potential Anti-cancer
Effect: Phytochemical, Biological
and Mechanistic Studies. Development of the Production of
Ammar Bader
Active Natural Compounds in
vitro and the Optimization of the
Biological Activity by Chemical
Modifications.

Abdullah Ahmad Abdullah
Mohammad

Ahmed Mohammad Ahmed
Ashshi
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Project Code

Project Name

Principle Investigator

11-NAN1714-10

Theoretical study of Oxygen vacancies Influence on the properties of PMN-25%PT system In Its
bulk and nanostructure forms

11-NAN2198-10

Nanolithography with metastable atomic beam and optical
Mohamed Boustimi
characterization of the fabricated
nanostructures

12-BIO2295-10

The neurotropic fungus Rhinocladiella mackenziei and other
related neurotropic black yeasts Abdalla Osman Abdalla Ahmed
in patients and extreme environmental niches in Saudi Arabia

12-BIO2311-10

Design, Synthesis, and Biological
Evaluation of Novel Psorospermin Analogs That Rely on ToMichelyne Haroun
poisomerase II–Directed Alkylation of DNA and Activity against
Drug-Resistant Tumors

36

12-BIO2319-10

Bacteriophage therapy as an
alternative treatment option for
multi-drug resistant Acinetobacter baumannii

Abdalla Osman Abdalla Ahmed

37

12-ELE2307-10

3D Positioning using Ultra Wide
Band (UWB) Technology

Mohamed Khalaf allah

12-ENV2363-10

Assessment of cancer risk associated with long term exposure of
Heba Mohamed Adly Hassan
some airborne heavy metals in
Makkah Region

39

12-INF2281-10

Understanding the timing behavviour of Real-Time Systems
through Automatic Dynamic
Analysis of Multidimensional
Execution Traces

Amine Marref

40

12-INF2290-10

Intelligent Ubiquitous localization and tracking of people

Muhammad Arif Syed Hamid

32

33

34

35

38

Abdullah N A Al-Barakati

2008-2012 Report

Project Code

Project Name

Principle Investigator

11-INF1707-10

Activins and follistatin as markers of endometrial receptivity
and pregnancy rate in patients
undergoing intrauterine insemination, in vitro fertilization and
intra-cytoplasmic sperm injection.

Salah Abdelhamid Awad Aly
Ahmed

11-INF2060-10

Promoting Energy as a First
Class Metric in Network Simulations

Anas Basalamah

26

11-INF2061-10

SHAREK: A Resource Sharing Approach for Car Pooling and Cloud Mohamed Mokbel
Computing

27

11-INF2062-10

Vehicular Driving BehavIor MoniAnas Basalamah
toring System

11-MED2065-10

A study of cancer-targeting dual
gene virotherapy as a promising
therapeutic strategy for treatAdel Galal Ahmed El-Shemi
ment of hepatocellular carcinoma

11-MED2067-10

Exploring the pathogenesis of
ectopic pregnancy: The role of
sexually transmitted organisms
and their effect on the expression of implantation markers by
the Fallopian tube.

Basem Refaat

11-MED2068-10

Activins and follistatin as markers of endometrial receptivity
and pregnancy rate in patients
undergoing intrauterine insemination, in vitro fertilization and
intra-cytoplasmic sperm injection.

Adil Omar Bahathiq

11-NAN1694-10

Antimicrobial Properties of Silver
Nanoparticles Encapsulated Inside Mesoporous Titania NanoKhalid S. Khairou
tubes and Carbon nanotubes
Fabricated using Self-assembly
Method

24

25

28

29

30

31
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Project Code

Project Name

Principle Investigator

11-INF1688-10

CoralSense: An Underwater Wireless Sensor Network for Monitor- Emad A. Felemban
ing Coral Reef Environments

11-INF1700-10

Query Processing and Optimization in Spatiotemporal Database Mohamad Abdur Rahman
Systems

11-INF1702-10

GreenITsensing: Energy Efficient
Salah Abdelhamid Awad Aly
and Data Monitoring Using WireAhmed
less Sensor Devices

11-INF1703-10

Open Source Context-Aware
E-Learning Framework for Students with Moderate Learning
and Intellectual Disabilities

19

11-INF1705-10

Timing Analysis of Parallel Real-Time Applications Running on
Amine Marref
Multi-Core Hardware Architectures

20

11-INF1713-10

WCDMA based secure asset
tracking

11-MED1699-10

Preparation and Development
Through Computer-Aided Molecular Drug Design of Isoxazolidine
Nucleosides and Isoxazolidinyl
Majde Mohammad Bekhitan
and Nucleosidyl Podophyllotoxin
Derivatives with Potential Antiviral and Anticancer Activities

11-NAN1682-10

Investigation of the Different
Factors Affecting the Relaxation
Khalid S. Khairou
Behavior of nano-structurally
self-assembled Block copolymers

11-BIO2064-10

Rational Development of Novel
Ellipticines That Target p53 Deficiency by Activation of p73 and
Their Delivery Using Nanotechnology for Cancer Therapy

15

16

17

18

21

22

23

Mohamad Abdur Rahman

Mohammed Talal Simsim

Michelyne Haroun
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9
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11

12

13

14

Project Name

75

Principle Investigator

10-ADV1247-10

Designer Materials: Achieving
the Materials Properties via
Controlling the Deformation
Conditions

Hamza Ghulman

10-INF1236-10

iBOS: Interconnected BOdy
Sensor Networks for Emergency
Response Support

Emad A. Felemban

10-MAT1243-10

Thermoelastic Waves in Gold
Nano-Beams Induced by Laser
Pulse

Hamdy Mahmoud Youssef

11-BIO1685-10

Unsteady Mixed Convection
Flow near the Stagnation Point
of a Heated Vertical Plate in a
Porous Medium Saturated with
a Nanofluid.

Hamed Ismail Ali Ismail

11-INF1674-10

The instability of Rayleigh-Marangoni convection in a porous
medium layer saturated by a
Basem Alkazemi
nanofluid and affected by a vertical magnetic field.

11-INF1678-10

AN INVESTIGATION OF THE
INITIATION, MAINTENANCE AND
STABILITY OF THE HALOCLINE
UNDERLAYING THE OPERATION Mohammad Momin Ansari
OF SOLAR PONDS: APPLICATION
TO THE CONSTRUCTION OF AN
EXPERIMENTAL SOLAR POND.

11-INF1683-10

HajjMemo: Pilgrims-Sourced
Data Collection for Documentation and Continuous Improvement of Hajj & Umrah Services

Abdelmajid Khelil
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LIST OF ALL ACCEPTED PROJECTS

Project Code

Project Name

Principle Investigator

1

08-BIO34-10

The national screening program
for genetic mutations causing
familial hypercholesterolemia
Faisal Ahmed Khalil Al-Allaf
among Saudi Arabian population
and the development of a molecular diagnostic test.

2

08-NAN33-10

Nanophotocatalysis and
Nanoparticles-Liquid Crystal
Composites

Esam A. Alarfaj

09-BIO920-10

The national screening program
for genetic mutations causing
haemophilia among Saudi population and the development of
PCR/HRM molecular diagnostic
test.

Faisal Ahmed Khalil Al-Allaf

4

10-BIO1250-10

The national screening program
for genetic mutations causing
autosomal recessive polycystic
Burhan Mohammed Edrees
kidney disease in clinically diagnosed Saudi patients

5

10-ELE1237-10

Logic-Intensive Reconfigurable
Architectures and

Amine Marref

10-ELE1238-10

Reliable Monitoring for Oil and
Gas Pipelines using Wireless
Sensor Networks

Emad A. Felemban

10-WAT1240-10

Synthesis of Nano Structured
Composites and Their Application in Elimination of Methyl
Zaki S. Seddigi
Tertiary Butyl Ether (MTBE) From
Water

3

6

7
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The four foundations shown in Figure 17.0 are essential to any country's capability
to compete internationally. Nurturing researchers' expertise and encouraging their
continuous growth are key elements of NSTIP.
Success in turning patents and intellectual property into commodities has probably
facilitated marketing consultation services which contribute to the community's
development.
UQU has always initiated and activated core units which ensure the effective division of
tasks and responsibilities. The list of the university's various institutions which perform
their tasks as key integral parts of UQU include: STU, Institute of Consulting Research
and Studies, Institute for Business Innovation, Intellectual Property Bureau, Professional
Accreditation Support Center, Makkah Techno Valley, and the Educational Programs,
Research and Innovation Fund. For Saudi Arabia to build a knowledge-based economy,
it is imperative that these institutions coordinate their efforts and work side by side.
NSTIP has contributed greatly to effectively apply faculty expertise and enhance their
research potential in its key Technology Areas which represent the kingdom's strategic
technology needs.
Here is a list of STU's recommendations for the advancement of research at UQU:
1. Consolidating and strengthening the research infrastructure within UQU needed
to address the NSTIP priority areas where UQU expertise and strengths lies.
2. Strengthening the research expertise and teams needed to address these themes
through providing all necessary facilities, equipment, and space according to NSTIP
standards.
3. Initiating post-graduate programs in NSTIP Technology Areas which are already
active at UQU such as Information Technology, Medical and Health Technology,
Biotechnology and Nanotechnology.
4. Recruiting local and international experts who will enhance research activities at
the university and providing them with a sufficient number of research assistants
and technicians at a scale that fits the expanding size of research projects at UQU.
5. Setting up databases which facilitate communication between staff members
and administrative systems of client service, updating the website, and making all
documents and data necessary for researchers easily accessible.
6. Establishing financial and accounting systems, statistical applications, quality
assurance criteria and self-assessment methods, as well as organizing staff training
in each of them.
7. Founding new research centers and renewing the existent research infrastructure
and laboratories, especially in the Technology Areas in which UQU excels.
8. Setting a recruitment mechanism and building up the skills of those working
in research support services with special emphasis on employing locals in such
positions.
9. Starting new partnerships with local, regional and international businesses
and governmental institutions which have direct interests in the findings of UQU
research studies.
10. Fair distribution of academic and research posts between the different institutions
of UQU based on current data and points of strength in a manner which facilitates
the establishment of more specialized research centers in the near future.
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Figure 17.0 Knowledge Based Economy Model. The model shows UQU knowledge and research assets
which are the key foundations in the transformation to a knowledge-based economy according to NSTIP.

Figure 18.0 key knowledge-based components of UQU and their level of contribution towards the
Knowledge-Based Economy.
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It is also important to nourish the potential of the other six Technology Areas in their
relevant colleges (the College of Pharmacy, the College of Applied Medical Sciences,
the College of Engineering and Islamic Architecture, The Custodian of the Two Holy
Mosques Institute for Hajj Research and the University College in Jamom). In order
to widen UQU's knowledge investment and consolidate its points of strength in the
next stage, it is imperative to support research in the aforementioned colleges and
encourage researchers in the more recently established colleges (such as the College
of Dentistry, the University College in Lieth, the College of Social Sciences and the
College of Public Health and Health Informatics).
In 2012, UQU's proposal won a grant to establish the Geographical Information
Systems Technology Innovation Center (GISTIC), which was followed by signing
a 150 million SAR partnership contract with KACST.
According to the American Association for the Advancement of Science's September
2012 report on the National Science, Technology and Innovation Plan, GISTIC was the
fourth best innovation center out of 54 TIC centers around the kingdom.
STU-UQU aims to fulfill the objectives of NSTIP through a future plan of forming multiple research groups made up of highly-qualified researchers, research assistants,
and graduate students working closely to establish world-class research centers of
excellence. STU can effectively contribute to a knowledge-based economy through
solid investment in its four pillars: research and development, intellectual property,
innovation, and consultation and marketing.
Innovation provides solutions. However, it is only through patents and intellectual
property that we can protect the economic fruit of funded research projects. Once
innovative ideas are patented and protected by intellectual property rights, we can
explore new markets for concrete products or intellectual services such as consultation. Success in such markets hinges on establishing a mechanism which ensures
constant interaction and collaboration between researchers and the industries relevant to their research. In order to identify knowledge investment opportunities and
market needs, it is necessary for researchers to be in close contact with the industry
prior to, during and after conducting research.
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Conclusion and
Recommendations
STU-UQU has a success rate of 44% in terms of total projects approved from 2008 to
2012. Umm Al-Qura University conducted research in 10 out of the 15 Technology Areas
as outlined in the NSTIP. The Information Technology Track at the College of Computer
& Information Technology lead the way while other prominent colleges include the
College of Medicine, the College of Applied Medical Sciences, and the College of Pharmacy.
STU's most active NSTIP Technology Area was Information Technology in which 19
projects were funded with an amount of 35,865,863 SAR (36% of the total amount of
funding awarded), with a success rate of 59%. It was followed by the Advanced Medical and Health Research Technology Area in which 10 projects secured 19,513,228 SAR of
funding (20% of the total) with a success rate of 37%. The next most active Technology
Area at STU was Biotechnology with 15,771,913 SAR of funding (16% of the total) for 8
projects. Nanotechnology also performed well with 11,004,250 SAR of funding (11% of
the total) for 8 projects.
The data in the report shows that the College of Computer and Information Systems
was the most successful in terms of funded research projects in UQU as it was awarded
39,309,128 SAR (40% of the total funding amount awarded) to fund 21 projects, achieving a success rate of 57%. It was followed by the College of Medicine which was awarded 17,752,381 SAR of funding (18% of the total) for 9 projects, bringing its success rate
to 38%. The College of Applied Sciences came in third place securing 13,735,280 SAR of
funding (14% of the total) with a success rate of 43%.
The steady increase in the number and quality of research projects during the five
years covered by this report confirms that these four Technology Areas represent key
strengths at UQU and promise a thriving future of rewarding work. It is equally important to prioritize supporting research in the most active three colleges (the College of
Computer and Information Systems, the College of Medicine and the College of Applied
Sciences) through providing all necessary human resources, facilities and equipment
as they have been exemplary in illustrating the role of the university in promoting a
knowledge-based economy. The progress and enhancement of these colleges' can be
ensured by setting up of specialized research centers and business incubators in the
three aforementioned Technology Areas as they represent greater potential than the
other Areas.
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2011
Dr. Basem Mashat
Hajj Research Center
Umm Al-Qura University

Dr. Mohammad Khalil
College of Applied Sciences
Umm Al-Qura University
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2009
Dr. Turki Faisal Al Somani
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University

2010
Dr. Emad Felemban
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University
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2008
Dr. Faisal Al Allaf
College of Medicine
Umm Al-Qura University

Dr. Maher Ibrahim
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University

Dr. Saleh Basalamah
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University

Dr. Ibtesam Abu Suleiman
College of Applied Sciences
Umm Al-Qura University
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Achievements of Science and
Technology Unit in Saudi
Faculty International Scientific
Visits Program

The National Science, Technology and Innovation Plan encourages professors
working at Saudi universities to visit international research facilities around
the world. These visits normally range from 8 to 12 weeks. Applications must be
associated with at least one of the 15 Strategic Technology Areas for approval.
Following are the names of UQU professors who went on international scientific
visits:
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2. Facility Applied for: Robotic Surgery
Dr. Hamza Ghulman
Professor Mechanical Engineering
Dean- College of Engineering and Islamic Architecture

3. Facility Applied for: Center for Prevention and
Disease control
Dr. Mohammad bin Abu Bakr Basalamah
Professor of Medicine-College of Medicine
Dean- College of Applied Medical Science
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Achievements of The Science
and Technology Unit In Core
Facility Program
Core Facility Programs are designed to create and enhance specialized centers and
laboratories in universities around the kingdom. These labs and centers are focused
on the 15 Strategic Technology Areas specified in NSTIP. This program aims to provide
high level technology facilities in the universities, which enhances scientific research
in the region area.
STU-UQU has applied to establish three new Core Facilities, which are currently
under review with NSTIP. Following are the researchers who have applied for the Core
Facility Program.

1. Facility Applied for: Simulation-Based Health Professions
Education
Dr. Sohail Ba-Jamal
Professor of orthopedic surgery and spine
Assistant Prof. College of Medicine
Vice Dean, Postgraduate Studies & Scientific Research
College of Dentistry
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Achievements of The Science
and Technology Unit in
Technology Innovation Centers
Technology Innovation Centers (TICs) are specialized facilities on campus where
researchers and students work with the relevant industry to develop innovative
products and services. One of the core missions of TIC’s is to bridge the gap between
Academia and industry.
Dr. Nabeel Koshak lead a research team that won a 100million SAR grant for five years
to create the Technology Innovation Center in Geographic Information Systems in a
competition which involved more than 80 project proposals. The following team was
included in the preparation of the proposal: Dr. Mohamed Mokbel, Dr. Saleh bin Mohammed Basalamah, Dr. Anas ibn Muhammad Basalamah, Dr. Meraj Mirza, Dr. Ramzi
Al-Zahrani, Dr. Ahmad Al-Qattan, Dr. Khaled Al-Ghamdi, Dr. Amine Marref, Dr. Wael
Badawi, Dr. Jumma Dawood.
The Center for Technology Innovation in Geographic Information Systems (GIS TIC) is
the first technical innovation center in Umm Al Qura University.
The following pictures are from the contract signing ceremony of GISTIC, held at King
Abdul Aziz City for Science and Technology.
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Dr. Anas Basalamah
Streaming driving behavior data. In ACM, New York, NY, USA,
116-119.

Journal, Conference Journal, Conference Proceeding, Presentation
Proceedings
Proceeding, Presenof the Third ACM SIGSPATIAL International Workshop on Geo
Streaming (IWGS ‘12)
tation
USA
Technology Area

Researcher
Publication

Information Technology

Date

November, 2012

Dr. Salah Aly Ahmed
Distributed data collection and storage algorithms for collaborative learning vision sensor devices with applications to pilgrimage

Journal, Conference
Proceeding, Presen- International Journal of Sensor Networks, Page # 137-148, Volume
12, Number 3.
tation
Technology Area

Information Technology

Date

November, 2012

Publication
Hajj and Umrah Event Classification Datasets
Journal, Conference
Proceeding, Presentation

Technology Area

International Journal of Image Processing and Visual Communication, Page # 15-18, Vol. 1, No. 2, October 2012

Information Technology

Date

October, 2012
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3.6.1 Publications and Conference proceedings in the Strategic
Technology Program
Publications and Conferences are two important outcomes of research activity on
campus. They represent the primary way academic research institutions share scientific
findings with peer teams around the world.
The table 13 shows the noteworthy Publications and Conferences under the Strategic
Technology program carried out at STU-UQU.
Table 13 Break down of publications and conferences

Researcher
Publication

Journal, Conference
Proceeding, Presentation
Technology Area

Researcher
Publication

Journal, Conference
Proceeding, Presentation
Technology Area

Dr. Abdel Majid Khelil
Patient to Patient Communication for Emergency
Response Support
The 13th IEEE International Conference on e-Health Networking,
Application & Services (Healthcom), 2011.
Life Sciences Center - University of Missouri
Columbia, MO, USA
Information Technology

Date

June, 2011

Dr. Zaki S. Seddigi
Synthesis and Characterization of Nano-scale Pd Supported ZnO
and WO3 Photo catalysts for MTBE Removal
5th Saudi Science Conference.
Umm Al Qura University, Makkah, KSA
Water Technology

Date

April, 2012

Publication

Photocatalytic degradation of methyl tert-butyl ether (MTBE) in
contaminated water by Pd doped nano-ZnO

Journal, Conference
Proceeding, Presentation

International Conference on Water and Wastewater Treatment(ICWWT 2012)
Kuala Lampur, Malaysia

Technology Area

Water Technology

Date

June, 2012
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Figure 16.0 Key performance indicators in the Strategic Technology Program as identified by
the NSTIP
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3.6 Key Performance Indicators of Strategic
Technology Program
STU-UQU measures the performance of all research projects on the basis of key
performance indicators (KPIs) defined by the NSTIP.
In this report, we have presented some of the performance indicators which have
been achieved, other indicators will be presented in the future reports. Note that
each project is evaluated each project is evaluated twice a year on the basis of these
performance indicators and at the end of each calendar year a Performance Interim
Report is filed with the NSTIP and AAAS for reviewing the progress and outcomes of
all projects.
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Dr. Zaki S. Seddigi

Dr. Faisal Ahmed Al-Allaf

Dr. Mohammad Abdul Rehman

Dr. Michelyne Haroun

Dr. Emad A. Felemban

Dr. Mohammad Khalaf-Allah

Dr. Anas Basalamah

Dr. Abdalla Osman
Abdalla Ahmedه

Dr. Salah Abdel Hamid
Awad Aly Ahmed

Dr. Abdel Majid Khalil

Figure 15.0 Pictures of the top ten researchers in terms of the number of projects and the
amount of funding in the Strategic technologies program
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3.5.4 Top 10 Researchers of UQU in terms of number projects and
funding awarded in the Strategic Technology Program
The Top 10 researchers (main investigators in research projects) at Umm Al-Qura
University in terms of funding and number of research projects awarded in the Strategic
Technology Areas of NSTIP have been classified based on STU term reports and listed
in the table below.
Table 12.0 Classification of top 10 UQU researchers in terms of number of projects and
awarded funding in the Strategic Technologies Program.
Program

National Science Technology and Innovation Plan

Report

Top Ten Researchers of UQU

Duration

From 2008 to 2012
No. of Funding
Projects Awarded

Name

College

Track

Zaki S. Seddigi

College of Applied Sciences

Water and Nanotechnology

3

SAR 5,580,000

Michelyne Haroun

College of Pharmacy

Biotechnology

2

SAR 4,000,000

Mohamad Abdur Rahman

College of Computer and Information System

Information Technology

2

SAR 4,000,000

Faisal Ahmed Khalil
Al-Allaf

College of Medicine

Biotechnology

2

SAR 4,000,000

Abdelmajid Khelil

College of Computer and Information System

Information Technology

2

SAR 3,984,145

Emad A. Felemban

College of Computer and Information System

ECP

2

SAR 3,966,597

Abdalla Osman Abdalla
Ahmed

College of Medicine

Biotechnology

2

SAR 3,784,913

Information Technology

2

SAR 3,754,520

Salah Abdel Hamid Awad College of Computer and InforAly Ahmed
mation System
Mohamed Khalaf allah

College of Computer and Information System

ECP and Space Technology

2

SAR 3,470,966

Anas Basalamah

College of Computer and Information System

Information technology

2

SAR 3,360,000
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Table 11.0 Classification of top 3 colleges with key contributions in Strategic Technology
Areas according to the number of funded projects in each between 2008 and 2012.
Program

National Science Technology and Innovation Plan

Report

UQU Colleges contributing in Multiple Technology Areas

Duration

From 2008 to 2012

College of Computer and
Information Systems

Funding in
Tech. Area

Information Technology

SAR 31,871,395

17

ECP

SAR 5,450,637

3

Space and Aeronautics

SAR 1,987,096

1

Advance Medical and Health
Research

SAR 5,983,468

3

Biotechnology

SAR 9,784,913

5

Environmental Technology

SAR 1,984,000

1

Nanotechnology

SAR 9,083,605

6

Mathematics and Physics

SAR 2,791,630

3

Water Technology

SAR 1,860,000

1

Number of Projects

Total overlap
funding

SAR 39,309,128

College of Medicine

SAR 17,752,381

College of Applied Sciences
SAR 13,735,280
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3.5.2 Top 3 Technology Areas in terms of strategic technology
project grants at UQU
The Information Technology Area topped the list with 19 projects which were awarded
35,865,863 SAR of funding. It was followed by the Advanced Medical and Health Research
Area with 10 projects and 19,513,228 SAR of funding. Third on the list, was the Biotechnology
Area which was awarded 15,771,913 SAR to fund 8 projects, as shown on table 10.

Table 10. Classification of Technology Areas in terms of Strategic Technology Area funding
between 2008 and 2012.
Technology Area

Funding SAR

Number of Projects

Information Technology

35,865,863

19

Advanced Medical and Health Research

19,513,228

10

Biotechnology

15,771,913

8

3.5.3 Top 3 colleges with key contributions in Strategic Technology
Areas according to the number of funded projects:
NSTIP Technology Areas and UQU college expertise overlap. It is often the case that one
College covers more than one Technology Area. The College of Computer and Information
System succeeded at securing 39 million SAR to fund 21 projects in the Areas of Information
Technology and Electronics, Photonics and Communication and Space and Aeronautics.
The College of Medicine has been awarded 17 million SAR to fund 9 projects in the Areas of
Advanced Medical and Health Technology, Biotechnology, and Environmental Technology.
The College of Applied Sciences' has been awarded 14 million SAR funding for its projects in
Water Technology, Nanotechnology, and Mathematics and Physics.
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3.5 College Distinction In NSTIP Technology Areas
The following sections shed some light on the most distinguished UQU colleges and
researchers and their Technology Areas.

3.5.1 Top 3 UQU colleges in terms of funding awarded
The three UQU colleges with the biggest funding grants during the period covered in
this report were the College of Computer and Information Systems (39 million SAR for
21 projects), the College of Medicine (17 million SAR for 9 projects), and the College of
Applied Sciences (13 million SAR for 10 projects).

Table 9.0 Classification of Top UQU colleges funded by the Strategic Technologies
Program between 2008 and 2012
Faculty

Funding SAR

Number of Projects

College of Computer and Information
System

39,309,128

21

College of Medicine

17,752,381

9

College of Applied Sciences

13,735,280

10

www.stu.sa

52

Umm Al Qura University | Science and Technology Unit

Figure 14.0 Perceptual Map of average AAAS scores of all funded projects according to
their Technology Area between 2008 and 2012. It shows the number of projects in each
Technology Area (X axis) and their average AAAS score (Y axis).
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Table 8.0 Average Scores of the funded projects according to their Technology Areas and
their ratio to the total of funded projects between 2008 and 2012
Program

NSTIP- Strategic Technology Program

Report

UQU Successful Technology Areas

Duration

From 2008 to 2012

% Share
in Funded
Projects

Technology Areas

Successful
Projects

1

Information Technology

19

11.43

35%

2

Advanced Medical and
Health Research

10

10.93

18%

3

Biotechnology

8

10.96

15%

4

Nanotechnology

7

9.71

13%

5

Mathematics And Physics

4

11.00

7%

6

Electronics, Communications
and Photonics

3

9.87

5%

7

Environmental Technology

1

12.00

2%

8

Advanced Materials

1

11.00

2%

9

Space and Aeronautics

1

10.10

2%

10

Water Technology

1

10.50

2%

Average Score from AAAS
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Figure 13.0 Perceptual Map of average AAAS scores for colleges' funded projects between
2008 and 2012. It shows a significant increase in the number of funded projects at the
College of Computer and Information Systems (21 projects with an AAAS average score of
11.25) followed by the College of Applied Sciences (9 projects with an average score of 11.52),
and closely behind them, the College of Pharmacy with an average score of 11 in 9 projects.
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3.4 Quality Vs Quantity Comparison (Perceptual Mapping):
Perceptual mapping is a technique used to strategically measure the top performers of any
business unit. Business units are measured by two or more factors and mapped over X-Axis
and Y-Axis to determine which unit performs the best with available resources. Perceptual
Mapping techniques can also show which units can perform better provided they are properly
supported by management with additional resources.
STU-UQU has implemented Perceptual Maps to draw a Quality vs Quantity analysis of the
Colleges & Technology Areas. The following maps demonstrate which Colleges produced
better quality proposals in which Technology Areas.
Table 7.0 shows the average score of funded projects in participant colleges between 2008 and
2012 and its ratio to the total number of projects as it is shown in Figure 13.0.
Table 8.0 illustrates the average score of funded strategic technology projects in participant
colleges based on their Technology Area and its ratio to the total number of projects as it is
displayed in Figure 14.0.
The College of Computer and Information Systems registered a significant growth in the
number of its funded projects which reached 21 with an AAAS average score of 11.25, while the
number of funded projects at the College of Applied Sciences reached 9 with an average score
of 11.52, which is a higher score than the one registered by the Computer and Information
Systems College. The College of Pharmacy came next with an AAAS average score of 11 in 9
funded projects.
The highest average score was registered in the Information Technology Area with 11.43 in 19
funded projects. The Medical and Health Research Technology Area achieved an average score
of 10.93 in 10 funded projects, while the Biotechnology Area scored 10.96 in 8 funded projects.
As for the Mathematics and Physics Area, the average score was 11 in 4 funded projects.
Table 7.0 Average Scores of Participating UQU Colleges in the Strategic Technologies
program and their ratio to the total of funded projects between 2008 and 2012
Program

NSTIP- Strategic Technology Program

Report

UQU Successful Colleges

Duration

From 2008 to 2012

Colleges

Successful
Projects

Average Score from
AAAS

Share %
in Funded
Projects

1

College of Computer and Information
System

21

11.25

39%

2

College of Medicine

9

10.71

16%

3

College of Applied Sciences

10

10.39

16%

4

College of Applied Medical Science

5

11.52

9%

5

College of Pharmacy

5

11.00

9%

6

College of Islamic Engineering and
Architecture

3

9.50

5%

7

University College in Jamom

2

10.25

4%

8

The Custodian of Two Holy Mosques

1

11.00

2%
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Figure 12.0. Semi-Annual funding received in the Strategic Technologies Program by each
participating UQU college from 2008 to 2012. It shows a significant drop in the number
of funded research projects by the College of Computer and Information Systems after a
particularly active period. On the other hand, research activity at the College of Medicine
displays a slight but steady increase.
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Figure 11.0. Total funding received in the Strategic Technologies Program by each UQU
college between 2008 and 2012. It shows that 56 funded projects secured a funding total of
98,870,617 SAR with the College of Computer & Information Systems emerging as a consistent high performer with 21 projects and funding of 39,309,128 SAR, followed by the College
of Medicine with 9 projects and funding of 17,752,381 SAR.
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3.3 Funding Statistics of the Participating UQU Colleges
in the Strategic Technologies Program
Fifteen of UQU's colleges and institutes fall within the NSTIP Strategic Technology
Areas: College of Medicine, College of Applied Sciences, College of Pharmacy, College of
Dentistry, College of Nursing, College of Public Health and Health Informatics, College of
Health Sciences in Qunfudah, College of Health Sciences in Lieth, College of Computer
and Information Systems, College of Engineering and Islamic Architecture, College of
Social Sciences, Custodian of the Two Holy Mosques' Hajj Research Institute, University
College in Jamom, and University College in Lieth. Thirteen of these colleges submitted
applications for research funding in the strategic technology program. The applications
of eight of them were successful and were able to secure a funding of 98,870,617 SAR. The
following table breaks down the funding college-by-college:
Table 6.0 Statistics of total funding for strategic technology projects for each UQU college
from 2008-2012.
Program

NSTIP- Strategic Technology Program

Report

Funding Statistics

Order

College Wise

Duration

From 2008 to 2012

Faculty

No. of Projects

1

College of Computer and
Information System

21

39,309,128

40%

2

College of Medicine

9

17,752,381

18%

3

College of Applied Sciences

10

13,735,280

14%

4

College of Pharmacy

5

9,987,000

10%

5

College of Applied Medical Sciences

5

9,529,760

10%

6

College of Engineering and Islamic
Architecture

3

4,642,000

4%

7

The Custodian of the Two Holy
Mosques Institute for Hajj Research

1

1,994,468

2%

8

University College in Jamom

2

1,920,600

2%

SAR 98,870,617

100%

Total Funding

56

Funding

Ratio
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Figure 10.0. Semi-Annual funding divided according to submission term and Strategic
Technology Area for the period 2008-2012
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Figure 9.0. Annual funding received by STU in different Strategic Technology Areas in the
2008-2012 period. The figure shows the constant expansion of biotechnology and nanotechnology share from 2008 to 2012 as well as the large share of the IT and medical and health
areas which were launched in 2010.
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Figure 8.0. The total distribution of funding secured in each Technology Area of the
Strategic Technologies Program by STU-UQU from 2008 to 2012.
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3.2 Statistics of Funded Projects in the Strategic Plan
According to the Technology Areas
Out of the 15 Technology Areas of NSTIP, STU-UQU has successfully submitted and
received funding in 10 areas. Table 5 shows the total number of funded projects, funding
amount and their percentage based on Strategic Technology Areas during the 2012-2008
period.

Table 5 Funding statistics of strategic technology projects according to their Technology Area.
Program

NSTIP- Strategic Technology Program

Report

Funding Statistics

Order

Technology Area Performance

Duration

From 2008 to 2012

Technology Area

No. of Projects

1

Information Technology

19

SAR 35,865,863

36%

2

Advanced Medical and Health
Research

10

SAR 19,513,228

20%

3

Biotechnology

8

SAR 15,771,913

16%

4

Nanotechnology

8

SAR 11,004,250

11%

5

Electronics, Communications
and Photonics

3

SAR

5,450,637

6%

6

Mathematics And Physics

4

SAR

3,433,630

3%

7

Advanced Materials

1

SAR

2,000,000

2%

8

Space and Aeronautics

1

SAR

1,987,096

2%

9

Environmental Technology

ا

SAR

1,984,000

2%

10

Water Technology

1

SAR

1,860,000

2%

Total Funding

56

Funding

SAR 98,870,617

Ratio

100%
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Figure 7.0 Percentage of bi-annual funding for strategic technology projects between 2008
and 2012 according to submission terms. It shows approved funding for 56 projects with a
budget of 98,870,617 SAR and a success ratio of 44%. The March 2012 term was by far the
most successful with 16 funded projects with a total funding of 27,911,647 SAR.
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Figure 6.0 Percentage of annual funding for strategic technology projects between 2008
and 2012. The figure shows 56 approved funded projects with a total of 98,870,617 SAR of
funding and a success ratio of 44%. 2011 was the most successful year with 26 funded projects with a budget of 44,216,373 SAR.

Table 4 Semiannual funding statistics of Strategic Technologies projects for the 2008-2012
period categorized according to their submission terms.
Program

National Science Technology and Innovation Plan

Report

Funding Statistics

Order

Year-Wise

Duration

From 2008 to 2012

Year

Term

Funding

Projects

Yearly Funding

Ratio

2008

Mar-08

4,000,000

2

4,000,000

4%

2009

Mar-09

2,000,000

1

2,000,000

2%

2010

Sep-10

9,826,567

5

9,826,567

10%

Mar-11

27,418,975

15

Sep-11

16,797,398

11

44,216,373

45%

Mar-12

27,911,647

16

Sep-12

10,916,030

6

38,827,677

39%

2011
2012

Grand Total

98.870.617

56

98,870,617

100%
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Figure 5.0 Pie Chart of count and funding details of funded and rejected projects from
2008 to 2012 showing the ratio and total of funding for strategic technology projects which
were approved by NSTIP compared to the ratio and total for those which were rejected
based on international review reports between 2008 and 2012. The total funding amount
for approved projects was 98,870,617 SAR (%44 success ratio) and the total funding amount
applied but rejected was 127,597,392 SAR which is %56 of the total 226,468,009 SAR applied
for funding.
Table 3 Table 3 Annual funding statistics of Strategic Technologies projects in the period
between 2008 and 2012
Program

NSTIP- Strategic Technology Programs

Report

Funding Statistics

Order

Year-Wise

Duration

From 2008 to 2012

Year

Projects

Yearly Funding

Ratio

2008

2

4,000,000

%4

2009

1

2,000,000

%2

2010

5

9,826,567

%10

2011

26

44,216,373

%45

2012

22

38,827,677

%39

Grand Total

56

98,870,617

100%
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Figure 4.0 Graphical presentation of the Count Details of funded/rejected projects submitted
to STU, NSTIP, and AAAS between 2008 and 2012 showing 56 funded projects, 130 reviewed
projects which went through all the stages of the review process cycle, 66 projects rejected
by NSTIP for formal observations, and two projects rejected by STU.

Table 2 Total budget of funded/rejected Strategic Technologies projects submitted between
2008 and 2012.
Program

NSTIP- Strategic Technology Programs

Report

Funding Statistics

Order

Count Wise & Budget Wise Visualization

Duration

From 2008 to 2012

Projects Status

Total budget

No. of Projects

Funded

SAR 98,870,617

56

Rejected

SAR 127,597,392

74

SAR 226,468,009

130

Total Applied
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Table 1.0 Statistics of number of funded and rejected Strategic Technologies projects
submitted between 2008 and 2012.
Program

NSTIP- Strategic Technology Programs

Report

Submission, Acceptance and Rejection Statistics

Order

Count Wise

Duration

From 2008 to 2012

Projects status

No. Of projects

Total submitted to STU

198

Total submitted to NSTIP

196

Rejected by NSTIP

66

Sent to AAAS

130

Rejected by AAAS

74

Number of projects accepted from AAAS

56

Funded by NSTIP

56

Re-submitted proposals to STU

38

Submitted to STU first time

160

Proposals rejected by STU

2
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Achievements of The Science
and Technology Unit in
Strategic Technologies Plan
3.1 Statistics of Submitted, Funded, Rejected and
Success Rate of Strategic Technology Projects
according to Semi-Annual and Yearly Submissions
During the years from 2008 to 2012, a total number of 198 projects were applied for
through STU-UQU. Only 2 projects were rejected by STU-UQU while the remaining 196
projects were sent to NSTIP for a compliance review. NSTIP rejected 66 projects, and the
remaining 130 projects were sent to the American Association for the Advancement of
Science (AAAS) for scientific peer review. AAAS accepted and recommended funding 56
projects, which was followed by the approval of the NSTIP supervisory committee. With
56 projects securing funding, STU's success ratio reached %44.
Please note that the remaining part of the report refers to the projects which have passed
through the complete cycle of the review process i.e. from STU-UQU to AAAS. The tabular
and graphical presentation of the count of project data is given below:
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2.8 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING AND SMART
REPORT SYSTEMS USING ERP
One of the major responsibilities of STU is to supervise and follow up the progress of
research projects at UQU, which involves issuing comprehensive reports on the human
resources, facilities, space and equipment needed for each research project. STU
reports are essential in ensuring the implementation of standard NSTIP procedures.
The following software systems and applications have been used by STU to implement
and monitor ongoing research projects:

2.8.1 SMART TASK MANAGEMENT USING ASANA
For task management across various teams, Asana is one of the best tools in the
market. STU uses Asana to track the status of an extensive array of job items to
be completed on a given day. A computer as well as a mobile phone version of the
program is available for each researcher.

2.8.2 PROJECT INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (PIMS)
For initial data gathering and analysis, STU uses MS-Office tools. These tools include
MS-Project, MS-Excel, MS-PowerPoint and MS-Word.
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2.7 ESTABLISHMENT OF THE STU WEB PORTAL
The STU-UQU website was initially established in 2010 and was hosted as part of
www.uqu.edu.sa with only static information and news. It provided detailed information
on all NSTIP programs as well as guidelines on proposal writing and submission. With
the number of visitors steady increasing to reach over 10000 visitors from more than 50
countries, a new, independent webpage was created to meet the enormous demand for
information about our research opportunities, and run our own high-level domain. The new,
more developed website's address was registered in the Saudi Information Network Center
with the address: www.stu.sa.
The current independent website gives visitors access to additional information about
ongoing projects, relevant laws and regulations, online resume submission, events, project
milestones, scientific peer reviewed research articles and daily news updates. The website
also gives researchers access to over 100 uploaded documents.
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2.6.1.2 NSTIP PORTAL
The NSTIP Portal program provides detailed, step-by-step training on how to submit
a proposal online. A highly specialized and informative training session is held semiannually before the submission deadlines.
In 2012, STU held three NSTIP Portal training sessions:
11. Monday 23rd Shawal 1433 AH corresponding to 10th September, 2012 (for
male researchers)
22. Tuesday 24th Shawal 1433 AH corresponding to 11th September, 2012 (for
female researchers)
33. Tuesday 25th Shawal 1433 AH corresponding to 12th September, 2012 (for
female researchers)
A total of 141 researchers attended these training sessions.

2.6.1.3 TRAININGS TO USE SMART INFORMATION SYSTEMS
Through this program, STU research team members are trained to use ASANA program
as well as Microsoft Project programs.

www.stu.sa
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2.6 CONSOLIDATING STU RESEARCH POTENTIAL AND
CAPACITY
Nurturing research potential of every type has always been a priority in the National
Science, Technology & Innovation Plan (NSTIP). Such dedicated care has included not
only investing generously in the facilities and equipment required for research, but,
most importantly, in researcher development. As shown below, various internal training
programs and workshops have been set up to ensure the constant progress of each
participant in any research work conducted by the unit.

2.6.1 INTERNAL TRAINING PROGRAMS AT STU
Training is a key component of the STU's success. In addition to providing project
management services, the STU provides a variety of training programs to its employees
and research team on a regular basis.
Below are some of the training programs carried out at the STU.

2.6.1.1 SUCCESSFUL PROPOSAL WRITING
This workshop is designed to present step-by-step training on how to write a successful
research project proposal, in addition to instructions on completing NSTIP proposal
forms. Four workshops have been so far presented on the following dates:
•

Sunday 19th Ramadan 1431 AH corresponding to August 29th, 2010 at Umm AlQura University.

•

Wednesday, 30th Shawwal 1432H corresponding to September 28th, 2011 at
Umm Al-Qura University

•

Wednesday, 5th Muharram 1433 AH corresponding to November 30th, 2011 at
Umm Al-Qura University

•

Wednesday, 7th Rabi-Uthani AH corresponding to February 29th, 2012 Umm
Al-Qura University

Over 100 faculty members of various departments and colleges benefited from the
workshops. Furthermore, the Proposal Writing Workshop contributed to increasing the
overall number of research proposals submitted to NSTIP, as detailed below.
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2.4 STRATEGIC
OBJECTIVES
11. Promoting the National Science,
Technology & Innovation Plan
(NSTIP) within UQU.
22. Raising the level of UQU's
researchers and faculty member’s
contribution and involvement
in NSTIP quantitatively and
qualitatively.
33. Providing scientific advice to
researchers with the aim of ensuring
the quality of their research
proposals and their compatibility
with the goals of NSTIP.
44. Administrative and technical
supervision of NSTIP projects within
UQU.
55. Working as the link between
UQU and the Secretariat of the
Comprehensive National Plan for
Science Technology and Innovation.
66. Encouraging and motivating
faculty, researchers and graduate
students to actively contribute to
the Comprehensive National Plan for
Science Technology and Innovation.
77. Providing assistance for faculty and
researchers in the preparation and
formulation of project proposals.
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1010 Establishing a professional work
environment which facilitates
the expansion of UQU's local and
international research partnerships.
1111 Commitment to the development
of the fifteen Strategic Technology
Priority Areas and overcoming any
obstacles in the transition to or the
nationalization of the knowledgebased economy.

2.5 VALUES
11. Financial, scientific and
administrative transparency and
fairness.
22. Commitment to assisting
researchers and graduate students
in achieving their goals.
33. Assuming responsibility for our
actions and consolidating excellence.
44. Openness to multiple approaches,
nurturing innovative thinking and
accomplishing the best results.
55. Fulfilling contracts in accordance
with the highest standards of
scientific rigor, professionalism, and
quality assurance.
66. Devoting our knowledge, expertise
and power to the service of our
community.

88. Following up the progress of
research projects and clearing
any obstacles standing in the
way of their prompt, successful
implementation.
99. Consolidating the university's
relationship with the public and the
private sectors, and the community
at large.
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Science and Technology
Unit- Umm Al-Qura University
2.1 FOUNDATION AND
PROGRESS
The Science & Technology Unit at Umm
Al-Qura University (STU-UQU) is an
independent research facility under
the supervision of Vice President for
Graduate Studies & Scientific Research,
Umm Al-Qura University. STU-UQU
conducts its work in coordination with
the General Secretariat of the National
Science, Technology & Innovation
Plan (NSTIP) and King Abdul Aziz City
for Science & Technology (KACST). Its
mission is to coordinate all projects
related to scientific and technological
activity at the university and to ensure
that they adhere to policy directives
set-forth in NSTIP and strike farreaching social and economic benefits
throughout the Kingdom of Saudi
Arabia (KSA).
STU-UQU is responsible for the
management of the six NSTIP funding
programs: the Advanced Strategic
Technology Program, the Technology
Innovation Centers Program, the Faculty
Scientific Visit Program, the Operational
Projects Program, the Core Facility
Program, and the Graduate Student

Research Visit Program. In addition to
administering Project Management
Services, STU is also responsible for
carrying out awareness campaigns
within the university regarding NSTIP
funding. Furthermore, STU-UQU holds
regular presentations and training
sessions on how to write successful
grant applications and submit research
project proposals for funding which
target professors and researchers.

2.2 VISION
The fulfillment of the long-term
strategic objectives of the National
Science Technology & Innovation Plan
through highly distinguished scientific
contributions
by
Umm
Al-Qura
University
researchers.

2.3 MESSAGE
Supporting, funding, developing and
overseeing scientific and technological
research activities and projects at Umm
Al Qura University in such a manner as
to ensure their consistency with the
strategic objectives of the National
Science Technology & Innovation Plan.
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Technology Areas
NSTIP provides funding for 15 different technology areas. These areas have specific
strategic priorities that cater to the needs of the Kingdom to advance and get self-reliant
technologically. Figure 3.0 displays all the 15 Strategic Technology Priority Areas of NSTIP.
Each Strategic Technology Area has a vision and a mission which must be followed by the
researchers.

Advanced Medical and Health Research Technology
Biotechnology
Mathematics and Physics
Nanotechnology
Water Technology
Information technology
Environmental Technology
Energy
Petrochemicals
Advanced Materials
Agricultural Technology
Building and Construction
Space and Aeronautics
Oil and Gas
Electronics, Photonics and
Communications

Figure 3.0 The 15 Strategic Technology
Priority Areas for Saudi Arabia.
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As part of the implementation of the National Science, Technology and Innovation Plan,
science and technology units in the appointed participant institutions have been established with the aim of supporting strategic science and technology projects and programs which will enable Saudi Arabia to emerge as a major knowledge-based economic
force by 2025.

Science technology, innovation and
economy pre 2010
1.
2.
3.
4.
5.

An economy driven by consumption and
the cheap cost of raw materials
Advanced technology developed and
produced abroad
Imported technology
Conventional products
Exhausted natural resources for manufacturing conventional products

Science Technology and Innovation Industry
post 2025
1.
2.
3.
4.
5.

An economy driven by knowledge and
locally developed science
Locally conducted research, development,
and innovation
Locally produced technology
Significant scientific contributions
Expanding production and establishing
totally new markets

Figure 2.0 The objectives of the National Science, Technology and Innovation Plan as
stages of the five-year plans for building a knowledge-based economy and community.
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National Science Technology
and Innovation Plan
Introduction
Science and technology planning has been high on the list of Saudi Arabia's priorities as it
aims to raise its achievements in this vital field to a world-class level and transform it into a
major driving force in the development of the kingdom. In 2002 (1423H), the Council of Ministers approved the National Policy for Science and Technology as a key step towards transforming Saudi Arabia's oil-based economy to a knowledge-based one through developing
fifteen strategic technological areas. Implementing the government's science and technology policies resulted in the National Science, Technology and Innovation Plan (NSTIP) which is
supervised by King Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST) and assigned to the
coordinated efforts of a number of universities, ministries and governmental agencies.

Figure 1.0 NSTIP core activities
and how they affect the public and
private sectors of KSA
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class research centers of excellence. In
order to achieve this goal, STU has set its
sight for the short-term on increasing the
number and quality of research projects
by UQU colleges, and raising the success
rate of funded projects from %44 to %50.
Another immediate STU objective is
recruiting highly qualified researchers who
will be part of the work on implementing
a comprehensive executive plan that
focuses on:
•

•
•

25

would also like to welcome visiting local
and international faculty members and
graduate students as part of carrying out
NSTIP at UQU.
Dr. Faisal Al-Allaf,
Director Science & Technology Unit
Umm Al-Qura University

Achieving and monitoring quality
assurance through the NSTIP key
performance indicators (KPIs).
Accomplishing greater social and
economic benefits.
Promoting, facilitating and supporting
research grant proposals.

It is an honor to present to you the fruits
of five years of committed, assiduous work
that was crowned with success, thanks to
the infinite support of everybody at UQU
and especially His Excellence, Prof. Khaled
Al-Angari, the Minister of Higher Education,
His Excellence Prof. Dr Bakri bin Matoog
Assas Rector Umm Al Qura University and
Vice Rector for Graduate Studies Prof. Dr
Hani Bin Othman Ghazi.
We will be glad to receive your queries
and research assistance requests. We
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Foreword By The Director
of The Science and
Technology Unit
In accordance with the international
trend towards expanding the horizons of
knowledge-based economy, Saudi Arabia
launched the National Science, Technology
and Innovation Plan (NSTIP), a major
step in transforming its oil-dependent
economy through setting fifteen Strategic
Technological Areas: Medical and Health
Technology, Biotechnology, Mathematics
and Physics, Nanotechnology, Water
Technology, Information technology,
Environmental
Technology,
Energy,
Petrochemicals,
Advanced
Materials,
Agricultural Technology, Building and
Construction, Space and Aeronautics, Oil
and Gas, and finally, Electronics, Photonics
and Communications.
NSTIP is the embodiment of the
government’s will to expand its
investment in developing science and
technology research at the kingdom. It is
a comprehensive plan which is supervised
by King Abdul Aziz City for Science and
Technology (KACST) and assigned to
the coordinated efforts of a number of
universities, ministries and governmental
agencies. As part of the implementation of
this national plan, science and technology
units at participant institutions were
established with the objective of
supporting and consolidating strategic
technology projects.
STU-UQU has successfully secured funding

for 56 Strategic Technology Projects
to date out of a total of 130 projects
submitted to the American Association
for the Advancement of Science (AAAS)
representing a combined total funding
budget of SAR 98,870,617.
According to the AAAS report titled “The
Analysis of National Science Technology
& Innovation Plan September 2012”, STUUQU ranks among the top third of all 54
STUs of the Kingdom with a success ratio
of 44 percent.
In the 2012 New Technology Innovation
Center Competition, UQU's proposal won
a grant to establish the Geographical
Information
Systems
Technology
Innovation Center (GISTIC), which was
followed by signing a -100million SAR
partnership contract with KACST.
As part of the Faculty Scientific Visits
Program, 8 UQU professors from the College
of Medicine, the College of Computer
and Information Systems, the College of
Applied Sciences and the Custodian of
the Two Holy Mosques' Institute for Hajj
Research conducted scientific visits which
paved the way for establishing research
partnerships with institutions in Japan,
the UK, Austria, Malaysia, the USA and
Canada.
An essential part of STU's vision is to form
clusters of research groups productively
collaborating to eventually create world-
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Figure 11.0. Total funding received in the Strategic Technologies
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Figure 12.0. Semi-Annual funding received in the Strategic
Technologies Program by each participating UQU college
from 2008 to 2012
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2008 and 2012
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Figure 17.0 Knowledge Based Economy Model. The model
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