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كلمة مدير وحدة العلوم والتقنية 
يف جامعة أم القرى

َوالًصــَاُة   ، الَصاِلَحــاُت  َتِتــُم  ِبَنْعَمتــِه  الَّــِذي  الَحْمــُد هلل 
؛ َســِيِدنا  َوالُمْرســَلْيِن  األَْنِبيــاِء  أَْشــُرِف  َعَلــى  َوالَســاُم 
ــٍد َوَعِلــّي آِلــِه َوَصحِبــِه َوَســًلَم أًَمــا َبْعــُد ،  َوَنِبّينــَا ُمَحمَّ

ٱْسَتْشــَرفَت  َفَقــد  ــة  العالَِميَّ هــات  الَتَوجُّ َمــَع  ٱتِّســاقًا 
ِفــي  َجِديــَدًة  أَفــاق  الَســُعوِديَّة  ــة  الَعَرِبيَّ الَمْمَلَكــة 
َمْجِلــس  أَْصــُدر  ِإذ  ؛  َواالْبِتــكار  الَمْعِرِفــّي  االْقِتصــاد 
ــة  الــُوَزراء عــاّم 1423هـــ ُمواِفقتــُه َعَلــى الِسياَســة الَوَطِنيَّ
المملكــة  فــي  واالبتــكار  ــة  َوالَتْقِنيَّ ِللُعُلــوم  الشــاِمَلة 
القاِئــِم  ِاْقِتَصاِدَهــا  َوَتْحِويــل  الســعودية،  العربيــة 
ــِة ِإلَــى ِاْقِتصــاٍد قاِئــٍم  َعَلــى الَنْفــِط َوالَمــواِرِد الَطِبيِعيَّ
َوَتْطِويــر  وتوطيــن  نقــل  ِخــاِل  َمــن  ؛  الَمْعِرَفــة  َعَلــى 
ــاِت االســتراتيجية الَخمَســَة َعَشــَر فــي المملكــة  الَتْقِنّي
ــُة الِبْتــُروِل  ــُة الِميــاه ، َتْقِنيَّ الِتــي َتــمَّ ِإْقراُرهــا َوِهــَي : َتْقِنيَّ
ــُة الُمَتناِهَيــُة  ــاِت ، الَتْقِنيَّ ــُة الِبتُروكِيَمائيَّ َوالغــاِز ، َتْقِنيَّ
ــُة  ــُة الَمْعُلومــاِت ، َتْقِنيَّ ــُة ، َتْقِنيَّ ــُة الَحَيِويَّ الِصَغــِر ، الَتْقِنيَّ
ــُة الَفَضــاِء  ْوئِيــاِت ، َتْقِنيَّ اإِلِلْكتُروِنّيــاِت والٱتَِّصــاالِت و الضَّ
َمــِة  ــُة الَمــواّد الُمَتَقدِّ ــُة الطاَقــِة ، َتْقِنيَّ َوالَطَيــراِن ، َتْقِنيَّ
َو  الَتْشــِييِد  ــُة  َتْقِنيَّ  ، الَزّراَعــِة  ــة  َتْقِنيَّ  ، الِبيَئــِة  ــُة  َتْقِنيَّ  ،
و  الِرياِضّيــاُت   ، ــة  يُّ َوالِصحِّ ــة  يُّ الِطبِّ الَتْقِنّيــاُت   ، الِبَنــاِء 
ــٍة  ُخطَّ إلَــى  الِسياَســُة  هــِذِه  ُتْرجَمــْت  َوِقــّد   . الِفيزيــاُء 
َعَلــى  ُتْشــِرُف   ، َواالْبِتــكاِر  ــِة  َوالَتْقِنيَّ ِللُعُلــوِم  ــة  َوَطِنيَّ
ــِة  َتْنِفيِذَهــا َمِديَنــُة الَمِلــك َعْبــِد الَعِزيــِز ِللُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
ســاُت  َوالُمَؤسَّ َوالــِوزاِراُت  الَجاِمعــاُت  ِفيَهــا  َوُتشــاِرُك   ،
ــِة  الَوَطِنيَّ ــِة  الُخطَّ لََأْعمــال هــِذِه  َوَتْنِفيــذًا  ــُة.  الُحُكوِميَّ
الِجهــاِت  ِفــي  ــِة  َوالَتْقِنيَّ الُعُلــوِم  َوَحــَداُت  َســْت  َتَأسَّ
َوالَمْشــُروعاِت  الَبراِمــِج  َدِعــَم  ِبَهــَدف  ؛  الُمشــاَرَكِة 
ــِة  ــِة َوالَتْقِنيَّ ــِة ِباألَْنِشــَطِة الِعْلِميَّ االســتراتيجية الَمْعِنيَّ
َتّلــَك  ِضْمــَن  َوَتْأِتــي   . االســتراتيجية  الَمجــاالِت  ِفــي 
ــِة ِبجاِمَعــة ُأّم الُقــَرى  الَوَحــداِت َوْحــَدُة الُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
ــي َتْحِقيــِق  ســِت عــاّم 2008م ؛ لِتســاِهَم ِف ــْي َتَأسَّ ، َوآلََت

الشــاِمَلِة  ــِة  الَوَطِنيَّ ــِة  ِللُخطَّ االســتراتيجية  األَْهــَداِف 
  . الَمــَدى  َبِعيــَدِة  َواالْبِتــكاِر  ــِة  َوالَتْقِنيَّ ِللُعُلــوِم 

ــِة  َوٱْســِتْعراضًا ِلأَهــمَّ ُمْنَجــزاِت َوْحــَدِة الُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
الشــاِمَلِة  ــِة  الَوَطِنيَّ ــِة  الُخطَّ ِفــي  الُقــَرى  أَّم  ِبجاِمَعــِة 
ــِة  ــِة َواالْبِتــكاِر ، َفَقــْد َوأََفَقــْت أََماَنــُة الُخطَّ ِللُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
ِفــي  َبْحِثّيــا  َثَماُنــوَن َمْشــُروعًا  َتْمِويــِل  َعَلــى  ــِة  الَوَطِنيَّ
َبْرناَمــج الَتْقِنّيــاِت االســتراتيجية ، أَْوَصــْت ِبهــا ِجهــاُت 
ِمئَتــاِن  ِإْجماِلــّي  ِمــْن  ــة  ْوِليَّ والدَّ ــِة  الَوَطِنيَّ الَتْحِكيــِم 
ــة  ــة األَِميْرِكيَّ وَثَماِنيــَة َمْشــُروعًا َتــمَّ َتْقِديمهــا ِللَجْمِعيَّ
الجاِمَعــَة  َفــِإنَّ  اِلــي  َوِبالتَّ  )AAAS(. الُعُلــوِم  ِم  ِلتَقــدُّ
ِتســَعُة  ِبِنْســَبة  َنَجــاٍح  َل  ُمَعــدَّ ــَق  ُتْحقِّ أن  اســتطاَعْت 
اإِلْجَماِلــُي  ــُغ  الَمْبلِّ َوَصــَل  وَقــد   ، الَمائــَة  ِفــي  وَثاُثــوَن 
ــَدِة  ــي َوْح ــاِت االســتراتيجية ِف ــِج الَتْقِنّي ــُد ِلَبْرناَم الُمْعَتَم
ــًة عــاّم  ــى ِنهاَي ــَرى َحتَّ ــِة أَّم الُق ــِة ِبجاِمَع ــوِم َوالَتْقِنيَّ الُعُل
2013م َماِئــًة َوِتْســَعٌة َوَثَلاُثــوَن ِمْلُيونًا َوأَْرَبُعِماَئٍة َوِتْســَعَة 
وَن ِرَيــْاالً ُســُعوِدَيًا. َعْشــَر أَْلًفــا َوِتْســُعِماَئٍة َوِاْثَنــاِن َوِســتُّ

َوِضْمــَن الُمَناَفَســة ِلَتأِســيِس َمَراِكــِز االْبِتــكاِر الَتْقِنــّي 
فقــد َفــاَزْت َجاِمَعــُة ُأّم الُقــَرى ِفــي عــاّم 2012م ِبَتْمِويــِل 
ِة  َمْرَكــِز االْبِتــكاِر الَتْقِنــّي ِفي ُنُظــِم الَمْعُلوَمــاِت الُجْغراِفيَّ
الَمِلــك  َمِديَنــِة  َمــَع  ِبالِشــراَكِة  الَعَقــِد  َتْوِقيــُع  َوَتــمَّ   ،
ــِة ِبِقيَمــِة خمســين ِمْلُيــوِن  َدالَعِزيــِز ِللُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ َعبَّ
ِريــال علــى أنــه يمكــن زيــادة التمويــل الــى مائــة مليــون 
ريــال مــن خــال إســهام القطــاع الصناعــي والتجــاري. 

الجاِمَعــاِت  لََأَســاِتَذِة  ــِة  الَبْحِثيَّ الِزَيــاَراِت  َبَرناَمــج  َوِفــيَّ 
ــَن ِمــن  ــُة َباِحِثْي الَســُعوِديَِّة اْســَتَفاَد ِمــَن البْرَنامــج َثماِنَي
ــِة الِطــّب ، َوكليــة اْلَحاِســِب اآلِلــّي َوُنُظــِم الَمْعُلوَمــاِت  ُكَليَّ
ــِة ، َوَمْعَهــِد خــاِدِم الَحَرَمْيــِن  ، َوكليــة الُعُلــوِم الَتْطِبيِقيَّ
ــة ،  ِلَأْبحــاِث اْلَحــِج َوالُعْمــَرِة ؛ ِلَبّنــاِء ِعاقــاٍت وَشــَراَكاٍت َبْحِثيَّ
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ِحــَدِة  ــْن َنَقــَل الَتْقِنّيــاِت ِمــن الَياَبــاِن َوالَمْمَلَكــِة الُمتَّ َتّضمِّ
ِة َوَكَندا . ِحــَدِة األَْمِريِكيَّ َوالنمَســا َوَماِليِزَيــا َوالِوالَيــاِت الُمتَّ

ــة  ــة األَِميْرِكيَّ قــا ِللَتْقِريــر الَّــِذي َصــْدر َعــنَّ الَجْمِعيَّ َوَطبَّ
ــِة  الَوَطِنيَّ ــِة  الُخطَّ "َتْحِليــِل  ِبُعْنــَواِن  الُعُلــوِم  ِلَتَقــُدِم 
ــِة َواالْبِتــكاِر لََشــْهِر ِســْبَتْمِبر  ــوِم َوالَتْقِنيَّ ــاِمَلِة ِللُعُل الشَّ
ــِة ِبجاِمَعة ُأّم  2012م" َتــمَّ َتْصِنيــُف َوْحــَدِة الُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
اِبَعــِة ِمــن ِإْجَماِلــّي أْرَبــٍع َوَخْمِســيَن  الُقــَرى ِفــي الَمْرَتَبــِة الرَّ
ــٍة ِفــي َجِميــِع أْنحــاِء الَمْمَلَكــِة - وهلل الَحْمــِد.  ِوْحــَدٍة َتْقِنيَّ

ــا  َفِفــي َعــاِم 2013 م َتــمَّ َقُبــوُل َتْمِويــِل 24 َمْشــُروًعا َبْحِثّيً
أَْرَبِعيــَن  ِبِقَيِمــُه  ِة  اإِلْســِتَراِتيِجيَّ ْقِنَيــاِت  التَّ َمَجــاِل  ِفــي 
وَخمُســَمائُة  أَْلفــًا  َوَخْمُســوَن  َوُأَربُِّعــُة  َوَماِئــُة  ِمْلُيــوٍن 
ْقِديــُم  ِرَيــاٍل َســُعوِديٌّ َكَمــا َتــمَّ التَّ َوَخْمَســُة َوأَْرَبُعــوَن 
ُة  ــتَّ ــاِن َوِس ــِة ِمَئَت ــِة َمَشــاِريَع تشــغيلية ِبِقَيِم ــى أَْرَبَع َعَل
ِمْلُيــوٍن َوِمَئَتــاِن وتســعٍة َوَخْمِســيَن أَْلــُف ِرَياٍل َســُعوِديٌّ 

ْحِكيــِم. ــا َقْيــَد التَّ َوِهــَي َحاِلّيً

الُمَســاِنَدِة  ــِة  َوالَماِليَّ ــِة  اإِلَداِريَّ الُقــْدَراِت  ِبَنــاِء  َوِبَهــَدِف 
ــِل  ــِة الَعَم ــِة َوَتْشــِكيِل َمْنُظوَم ــاِل الَبْحِثيَّ ِلَتْنِفيــِذ األَْعَم
ِلَوْحــَدِة  ــِة  الِعْلِميَّ ْجَنــِة  اللَّ َتْشــِكيُل  َتــمَّ  ِســيِّ  الُمَؤسَّ
الَجاِمَعــِة  ُمِديــِر  َمَعاِلــي  ِمــْن  ِبَقــَراٍر  ْقِنَيــُة  َوالتَّ الُعُلــوِم 
الَباِحِثيــَن  األَكاِديمييــَن  َمــْن  َنْخُبــًة  َيَضــمُّ  والــذى 
َعاُقــِد  ــة ِللتَّ ــْت الُمَواَفَقــُة َعَلــى آِليَّ ِزيــَن. َكَمــا َتمَّ الُمَتَميِّ
ــُؤوِن  ــُعوِديِّيَن َوَتْدِريِبِهــْم ِلِإَداَرِة الشُّ ــَباِب السَّ َمــَع الشَّ
الَمْعُلوَمــاِت  َتْقِنَيــِة  َوِإَداَرِة  الُمْشــَتَرَياِت  َوِإَداَرِة  ــِة  الَماِليَّ
َوِقْســِم الَمْخــُزوِن َوِقْســِم ِإَداَرِة الَمَشــاِريِع. َكَذِلــَك َتــمَّ 
ِزيــَن ِللُمَشــاَرَكِة ِفــي  ِاْســِتْقَطاُب َبْعــِض الَباِحِثيــَن الُمَميِّ

لَــُة. الُمَموِّ الَمَشــاِريِع  َتْنِفيــِذ 

الُعُلــوم  َوْحــَدة  َتْعَمــل  آلِتــي  ة  الُمْســَتْقَبِليَّ الُرْؤَيــُة 
َتْكِويــَن  ِهــَي  أَْجِلَهــا  ِمــن  الُقــَرى  أَم  ِبجاِمَعــة  ــة  َوالَتْقِنيَّ
َصــٍة ِمــن باِحِثْيــَن َوُمســاِعدي  ــٍة ُمَتَخصِّ َمْجُموعــاٍت َبْحِثيَّ
َبْيَنهــا  َتَتَعــاَوُن ِفيَمــا   ، ُعِلْيــا  ِدّراَســاٍت  باِحِثْيــَن َوَطَلَبــِة 
عالَِمّيــًا  َوُمَناِفَســًه  َصــًة  ُمَتَخصِّ ــًة  َبْحِثيَّ َمراِكــَز  ِلَتكــوَن 
.َوِلَتْحِقيــِق َهــِذِه الُرؤيــة ، َنْعَمــُل َعَلــى الَمــَدى الَقِصيــِر 
َمــِة  ــِة الُمَقدَّ َعَلــى ِزيــاَدِة َعــدِد َوَجــْوَدِة الَمَشــاِريِع الَبْحِثيَّ
َمَشــاِريِع  َنَجــاح  ِل  ُمَعــدَّ وِزيــاَدِة   ، الجاِمَعــِة  ــاَِّت  ُكْليَّ ِمــْن 
ِإلَــى  ثاثــون  و  تســعه  مــن  االســتراتيجية  الَتْقِنَيــاِت 
َلْيــَن  َخْمِســيَن فــي الَماَئــِة ، واْســِتْقطاِب باِحِثْيــَن ُمَؤهَّ
ُخّطــٍه  ِضْمــَن  ِلْلَعَمــِل  الَعالَيــِة  الَكَفــاَءاِت  َذِوي  ِمــن 

علــى: تركــز  َشــاِمَلٍة  ــٍة  َتْنِفيِذيَّ

؛ •• َوُمَتاَبَعِتَهــا  ــاِمَلِة  الشَّ اْلُجــوَدِة  َضَمــاِن  َتْحِقيــُق 
ْتَهــا  ــرات ِقيــاس األََداِء الَِّتــي أََقرَّ مــْن ِخــَلاِل ُمَؤشِّ
َواالْبِتــكار. ــِة  َوالَتْقِنيَّ ِلْلُعُلــوِم  ــُة  الَوَطِنيَّ ــُة  اْلُخطَّ

ِة .•• زيادة الَمناِفِع االْقِتصاِديَِّة َواالْجِتماِعيَّ

ــِح •• ِم ِللِمَن ــِة الَتَقــدُّ ــُة و َتْســِهيُل َوَدْعــُم َعَمِليَّ َتْوِعَي
ــِة. الَبْحِثَي

ــِة ِبجاِمَعــِة ُأَم الُقــَرى  َتَتشــرُف ِوْحــَدُة الُعُلــوِم َوالَتْقِنيَّ
أن َتَضــَع َبْيــَن أَْيِديُكــْم َثْمــَرَة َحّصــاِد ســتِة أَْعــَواٍم ِمــَن 
َجــاِح ؛ ِبَتْوِفيــٍق ِمــن اهلِل َعــَز َوَجــل،  َلــْت ِبالنَّ اْلَعَمــِل ، َتَكلَّ
ــي َجاِمَعــة  ــِة اْلَعاِمِليــَن ِف ــْن َكافَّ ــُدوٍد ِم ــٍم ال َمْح و ِبَدْع
ِمــَن  َبــْدءًا  ؛  َوالَمَراِفــِق  اإِلَداَراِت  ى  َشــتَّ ِفــي  الُقــَرى  ُأم 
التْعِليــِم  َوِزيــِر  َمَعاِلــي  برئاســة  الَحِكيَمــة  اْلِقَيــاَداِت 
اأُلْســتاُذ  الُقــَرى  أَم  َجاِمَعــِة  َمْجِلــِس  َرِئيــِس  اْلَعاِلــي 
ــِر  ــْي ُمِدي ــِرّي ، َوُمعالَ ــِد اْلَعْنَق ــْن ُمَحمَّ ــد ِب ــوْر خاِل الُدْكُت
جاِمَعــِة ُأّم الُقــَرى اأُلْســتاُذ الُدْكُتــوْر َبْكــِرّي ِبــَن َمْعُتــوْق 
َعّســاْس، َوَوِكيــِل جاِمَعــِة ُأّم الُقــَرى ِللَدَراَســاِت الُعْلَيــا 
ِبــَن  هاِنــي  الُدْكُتــوْر  َســعاَدُة  الِعْلِمــي  َوالَبْحــِث 
الُعُلــوِم  ِوْحــَدِة  فــِي  ِبُمَوظَّ َواْنِتهــاًء  غــاِزْي  ُعْثَمــان 
ــَأّي اْستْفَســاَراٍت  ــَدُة ِب ــُب اْلِوْح ــاِء .وُتَرحَّ ــِة األَْكَف َوالَتْقِنيَّ
ِفــي  َوالُعَلمــاِء  الباِحِثْيــَن  لَُمســاَعَدة  َطَلبــاٍت  أَو 
ــِة ، َكمــا ُتَرحــُب ِبِزَيــاَراِت أَْعَضــاِء َهْيَئــِة  الَمَجــالَاِت الَتْقِنيَّ
ــى الُمْســَتَوى  ــا َعَل ــَلاِب الِدَراَســاِت اْلُعْلَي ــِس َوُط الَتْدِري
ُخُطــواِت  ِمــْن  َكُجــْزٍء  الَدْوِلــّي  و  َواإِلْقِليِمــّي  ــّي  الَمَحلِّ
ــِة  ــوِم َوالَتْقِنيَّ ــاِمَلِة ِلْلُعُل ــِة الشَّ ــِة الَوَطِنيَّ ــِذ الُخطَّ َتْنِفي
ــي  ــِة ِف ــوِم َوالَتْقِنيَّ ــَدِة الُعُل ــي ِوْح ــًة ِف َل ــكاِر ؛ ُمَمثِّ َواالْبِت

َجاِمَعــِة ُأّم الُقــَرى.

اف د. َفْيَصٌل ْبُن أَْحَمَد الَعلَّ
ِة ِبَجاِمَعِة ُأّم الُقَرى  مدير ِوْحَدِة الُعُلوِم َوالَتْقِنيَّ
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فهرس 
المحتويات
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١.٧.٢ برامج التدريب الداخلية يف وحدة العلوم والتقنية
1.1.7.2 التدريب عىل كيفية كتابة مقرتحات بحثية ناجحة
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٢.٦.٤ الملكيات الفكرية وبراءات االخرتاع الناتجة من مشاريع برنامج 
التقنيات اإلسرتاتيجية

٣.٦.٤ المعامل والتجهزيات اليت تم إنشاؤها والتقنيات اليت تم 
توطينها وتطويرها بدعم من برنامج التقنيات اإلسرتاتيجية

1.3.6.4 معمل الدكتور فيصل العالف ألبحاث األمراض الوراثية 
والطب الجزييئ

2.3.6.4 معمل الدكتور أنس باسالمة ألبحاث الحوسبة المنتشرة
3.3.6.4 معمل الدكتور عماد فلمبان ألبحاث تطبيقات المدن الذكية 
4.3.6.4 معمل الدكتور خالد خريو ألبحاث النانو بوليمرات والمحفزات 

الضوئية
٤.٦.٤ الشراكات العلمية والجهات المتعاونة يف مشاريع برنامج 

التقنيات اإلسرتاتيجية
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١.٥ مركز االبتكار التقين يف نظم المعلومات الجغرافية

١.١.٥ إبرام وتمويل عقود مشاريع بحثية ابتكارية يف نظم المعلومات الجغرافية
٢.١.٥ تشــكيل المجلــس العلمــي لمركــز االبتــكار التقــين يف نظــم المعلومــات 

الجغرافيــة
٣.١.٥ إنشــاء المعامــل والتجهــزيات بمركــز  االبتــكار التقين يف نظــم المعلومات 

الجغرافية
٤.١.٥ المشــاركة يف المؤتمــرات وتنظيــم حلقــة عمــل نظم المعلومــات الجغرافية 
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١.٢.٥ مركز االبتكار التقين يف االلكرتونيات واإلتصاالت الالسلكية 

٢.٢.٥ مركز االبتكار التقىن لتحلية المياة بالطاقه الشميسة
٣.٢.٥ مركز االبتكار التقىن يف نظم المعلومات الحيوية والتشخيص الجزييئ 

لألمراض المعدية واألمراض الوراثيه والسرطان

إنجازات وحدة العلوم والتقنية يف برنامج المشاريع التشغيليه
١.٦ مركز اإلبداع واالبتكار: مساحة المبتكر

٢.٦ مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي
٣.٦ مركز الكشف المبكر عن سرطان القولون

٤.٦ المركز المتنقل لطب الفم واألسنان 

إنجازات وحدة العلوم والتقنية يف برنامج المعامل والتجهزيات المركزية
١.٧ مركز تعليم المهن الصحية القائم عىل المحاكاة  

٢.٧ مركز جراحة الرجل اآليل )الربوت(
٣.٧ مركز الوقاية والسيطرة عىل األمراض المعدية

إنجازات وحدة العلوم والتقنية يف برنامج الزيارات العلمية ألعضاء هيئة 
التدريس يف الجامعات السعودية

مناقشة الوضع الراهن والتوصيات
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مقدمة
لقــد أهتمــت المملكــة بتخطيــط نشــاطها العلمــي والتقــين وبحــث ســبل تطويــره 
واالرتقــاء بــه إىل مســتوى عالمــي متمــزي ، يؤهلــه للمســاهمة بفاعليــة وكفــاءة يف 
مواجهــة التحديــات المســتقبلية الــيت تواجــه مســرية التنميــة. ففــي عــام ١٤٢٣هـــ أصــدر 
مجلــس الــوزراء موافقتــه عــىل السياســة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار 
للمملكــة ، وتحويــل اقتصادهــا القائــم عــىل النفــط والمــوارد الطبيعيــة إىل اقتصــاد 
قائــم عــىل المعرفــة ؛ مــن خــالل نقــل وتوطين وتطوير التقنيات االســرتاتيجية الخمســة 
السياســة اىل خطــة وطنيــة  ُترجمــت هــذه  إقرارهــا. ولقــد  تــم  الــيت  للمملكــة  عشــر 
ــز للعلــوم  للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار ، تشــرف عــىل تنفيذهــا مدينــة الملــك عبــد العزي
والتقنيــة، وتشــارك فيهــا الجامعــات والــوزارات والمؤسســات الحكوميــة. ويبيــن الشــكل 
الشــاملة  الوطنيــة  الخطــة  يف  الحكوميــة  والمؤسســات  الــوزارات  مســاهمة   ١ رقــم 
للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار واألثــر اإليجــايب عــىل القطــاع الخــاص والعــام والمجتمــع 

يف المجــاالت الحيويــة ذات العالقــة.

وتنفيــذًا ألعمــال هــذه الخطــة الوطنيــة تأسســت وحــدات العلــوم والتقنيــة يف الجهــات 
باألنشــطة  المعنيــة  االســرتاتيجية  والمشــروعات  الربامــج  دعــم  بهــدف  ؛  المشــاركة 
العربيــة  المملكــة  تصبــح  بحيــث   ، االســرتاتيجية  المجــاالت  يف  والتقنيــة  العلميــة 
الســعودية مــن القــوى االقتصاديــة العالميــة القائمــة عــىل المعرفــة بحلول عــام ٢0٢٥م. 
ويبيــن الشــكل رقــم ٢ أهــداف الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتكار اليت تســعى 
إىل تحقيقهــا مــن خــالل الخطــط الخمســية ومراحــل بنــاء اقتصــاد ومجتمــع المعرفــة 

والمنظومــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار.

الخطة الوطنية الشاملة للعلوم 
والتقنية واالبتكار
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االقتصاد والعلوم التقنية واالبتكار بعد عام 2025م

 ١( االقتصاد يقاد من خالل المعرفة )توليد
    المعارف محليًا(

 ٢( البحث والتطوير واإلبداع واالبتكار والتقنيات
     المتطوره تبىن وتطور داخليًا

٣( التقنيات تنتج داخليًا
٤( منتجات معرفية متمزية

 ٥( توسيع نطاق المنتجات وفتح أسواق جديدة
     بالكامل

االقتصاد والعلوم التقنية واالبتكار قبل عام 2010م

 ١( االقتصاد يقاد من خالل استهالك الموارد )وفره
    ورخص المواد الخام(

٢( التقنيات المتطورة تبىن وتطور وتنتج خارجيًا
٣( التقنيات مستوردة

٤(  منتجات تقليدية
 ٥( البقاء عىل المنتجات التقليدية واستنفاذ الموارد

     الطبيعية

الشكل رقم ١: مساهمة الوزارات 
والمؤسسات الحكومية يف الخطة 

الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية 
واالبتكار واألثر األيجايب عىل القطاع 

الخاص والعام والمجتمع يف المجاالت 
الحيوية ذات العالقة.  

الشكل رقم ٢: أهداف الخطة الوطنية للعلوم 
والتقنية واالبتكار والخطط الخمسية لبناء اقتصاد 

ومجتمع المعرفة و المنظومه الوطنية للعلوم 
والتقنية واالبتكار. 
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المسارات التقنية االسرتاتيجية
تقــدم الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار تمويــالت ماليــة يف خمســة عشــر مســارا 
اســرتاتيجيا مــن مســارات التقنيــة ، جميعهــا تلــي احتياجــات المملكــة العربيــة الســعودية يف 
التقدم التقين ، ويعرض الشــكل رقم ٣ الخمســة عشــر مســارًا ذات األولوية االســرتاتيجية يف 
المملكــة. ويشــتمل كل مســار مــن مســارات التقنيــة االســرتاتيجية عــىل رؤيــة ورســالة ينبغــي 
االلــزتام بهمــا مــن قبــل الباحثيــن وهــي موصوفــة يف مجلــد مســتقل خــاص بــكل مســار تقــين 

.www.stu.sa باللغتيــن العربيــة واإلنجلزييــة يمكــن تحميلــه مــن الموقــع االلكــرتوين

الشكل رقم ٣:  المسارات التقنية االسرتاتيجية الخمسة عشر ذات األولوية للمملكة العربية السعودية.

التقنيات الصحية والطبية

الفزيياء والرياضيات

تقنية المياه

التقنية الحيوية

التقنية المتناهية الصغر 
)النانو(

تقنية المعلومات
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تقنية البيئة

تقنية البرتوكيميائيات

التقنية الزراعية

تقنية الفضاء و الطريان

تقنية الطاقة

تقنية المواد المتقدمة

تقنية البناء و التشييد

تقنية النفط و الغاز

تقنيه اإللكرتونيات و 
اإلتصاالت و الضوئيات
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١.٢. التعريف والنشأة 
والتأسيس

إن وحــدة العلــوم والتقنيــة هــي وحــدة بحثيــة 
وكيــل  ســعادة  عليهــا  يشــرف  مســتقلة، 
الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي ، 
ويديرهــا ســعادة مديــر الوحــدة  منــذ تأسيســها  
عــام ٢008م ، وترتبــط الوحــدة مــع األمانــة العامة 
والتقنيــة  للعلــوم  الشــاملة  الوطنيــة  للخطــة 
العزيــز للعلــوم  الملــك عبــد  واالبتــكار بمدينــة 
الربامــج  وإدارة  بتنســيق  وتعــىن  والتقنيــة، 
والمشــروعات ذات العالقة باألنشــطة العلمية 
المنافــع  لتحقيــق  الجامعــة  يف  والتقنيــة 

المــدى. بعيــدة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

عــن  مســئولة  والتقنيــة  العلــوم  وحــدة  وتعــد 
إدارة برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم 
برنامــج  وهــي:  الســتة  واالبتــكار  والتقنيــة 
برنامــج  المتقدمــة,  االســرتاتيجية  التقنيــات 
مراكــز االبتــكار التقــين, برنامــج منــح الزيــارات 
البحثية ألســاتذة الجامعات الســعودية, برنامج 
التجهــزيات  برنامــج  التشــغيلية,  المشــاريع 
الزيــارات  منــح  برنامــج  المركزيــة,  والمعامــل 
تعــد  كمــا  العليــا.  الدراســات  لطلبــة  البحثيــة 

الوحــدة مســئولة أيضــًا عــن القيــام بالحمــالت 
التعريفيــة والتشــجيعية داخــل الجامعــة بشــأن 
للعلــوم  الشــاملة  الوطنيــة  الخطــة  برامــج 
العلــوم  وحــدة  وتســهم  واالبتــكار.  والتقنيــة 
تدريــب  عــىل  القــرى  أم  والتقنيــة يف جامعــة 
أعضــاء هيئــة التدريــس عــىل كيفيــة التقديــم 
تدريبيــة  دورات  طريــق  عــن  ؛  البحثيــة  للمنــح 

ناجحــة. مقرتحــات  كتابــة  عــىل  تعينهــم 

٢.٢. الرؤية

لجامعــة  وفعالــة  متمــزية  علميــة  »مســاهمة 
األهــداف  تحقــق  ومنســوبيها  القــرى  أم 
الشــاملة  الوطنيــة  للخطــة  االســرتاتيجية 

المــدى«. بعيــدة  والتقنيــة  للعلــوم 

٣.٢. الرسالة

االســرتاتيجية  والمشــروعات  الربامــج  دعــم 
يف  والتقنيــة  العلميــة  باألنشــطة  المعنيــة 
ومتابعــة   ، وتطويرهــا   ، القــرى  أم  جامعــة 
توجهــات  مــع  تناســقها  وضمــان   ، تنفيذهــا 
والتقنيــة  للعلــوم  الشــاملة  الوطنيــة  الخطــة 

أهدافهــا. يحقــق  بمــا 

 وحدة العلوم والتقنية
يف جامعة أم القرى
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٤.٢. األهداف االسرتاتيجية   
الشــاملة . ١ الوطنيــة  بالخطــة  التعريــف 

بعيــدة  واالبتــكار  والتقنيــة  للعلــوم 
الجامعــة. داخــل  المــدى 

الجامعــة . ٢ مســاهمة  مســتوى  رفــع 
الوطنيــة  الخطــة  يف  ومنســوبيها 
ونوعــًا. كمــًا  والتقنيــة  للعلــوم  الشــاملة 

للباحثيــن . ٣ العلميــة  المشــورة  تقديــم 
 ، البحثيــة  مقرتحاتهــم  جــودة  لضمــان 
وتطابــق أهدافهــا مــع أهــداف الخطــة 

والتقنيــة.  للعلــوم  الوطنيــة 
اإلشــراف اإلداري والفين عىل مشــاريع . ٤

الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة يف 
الجامعة.

األمانــة . ٥ مــع  اتصــال  كنقطــة  العمــل 
الشــاملة  الوطنيــة  للخطــة  العامــة 

والتقنيــة. للعلــوم 
والباحثيــن . ٦ الجامعــة  أســاتذة  حــث 

بأهميــة  العليــا  الدراســات  وطلبــة  ؛ 
الوطنيــة  الخطــة  يف  المســاهمة 
بعيــدة  والتقنيــة  للعلــوم  الشــاملة 

. ى لمــد ا
والباحثيــن . ٧ الجامعــة  أســاتذة  مســاعدة 

يف إعــداد وصياغــة مقرتحــات المشــاريع 
البحثيــة المقدمــة.

متابعــة ســري المشــاريع وتذليــل جميــع . 8
العقبــات ؛ لضمــان إنجازهــا بنجــاح يف 

الوقــت المحــدد.

بمؤسســات . 9 الجامعــة  صــالت  توثيــق 
والمجتمــع. العــام  و  الخــاص  القطاعــات 

توفــري بيئــة عمــل احرتافيــة تســاعد يف . ١0
البحثيــة  األنشــطة  شــراكات  توســيع 
يحقــق  بمــا  ؛  ودوليــًا  محليــًا  للجامعــة 
للعلــوم  الوطنيــة  الخطــة  أهــداف 

واالبتــكار.  والتقنيــة 
اإللــزتام بنقــل وتوطين وتطوير التقنيات . ١١

االســرتاتيجية الخمســة عشــر للمملكــة 
إقرارهــا  تــم  الــيت  الســعودية  العربيــة 
مســرية  تواجــه  الــيت  العقبــات  وتذليــل 
المعرفــة. ومجتمــع  اقتصــاد  اىل  التحــول 

٥.٢. القيم
األمانــة الماليــة والعلميــة والشــفافية و . ١

العدالــة اإلداريــة. 
وطلبــة . ٢ الباحثيــن  بمســاعدة  االلــزتام 

أهدافهــم.  تحقيــق  يف  العليــا  الدراســات 
تعزيــز . ٣ و  أعمالنــا  مســئولية  تحمــل 

 . ق لتفــو ا
قبــول  الحلــول و المنهجيــات المتعــددة . ٤

للحصــول  ؛  اإلبداعيــة  األفــكار  ورعايــة 
عــىل أفضــل النتائــج.

الدقــة . ٥ لمعايــري  طبقــا  العقــود  إنجــاز 
؛  الجــدارة  و  واالحرتافيــة  العلميــة 

الجــودة. لضمــان 
مجتمعنــا . ٦ لخدمــة  طاقاتنــا  تســخري 

وطننــا. ومســرية 
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٦.٢. الهيكل التنظيمى واإلدارى لوحدة العلوم 
والتقنية

١.٦.٢. الهيــكل اإلدارى لوحــدة العلــوم والتقنية

مواكبــًة للتطــور والتوســع الملحــوظ يف النشــاط البحــي فقــد تــم اســتقطاب عــدد 
مــن الكفــاءات الســعودية الشــابة والواعــدة وتدريبهــم يف تخصصــات المحاســبة 
التنفيذيــة  والســكرتارية  البشــرية  والمــوارد  المعلومــات  وتقنيــة  الماليــة  واإلدارة 
المخــزون وبالتــايل  المشــرتيات وإدارة  المشــاريع وسالســل اإلمــداد وإدارة  وإدارة 
تكــون هيــكل إداري متخصــص إلدارة شــؤون الوحــدة. كمــا تــم االســتعانة بعــدد 
مــن الخــربات غــري الســعودية لتقديــم الدعــم الفــين والتقــين المســاند وتــم تكليــف 
ســعادة الدكتــور/ أنــس بــن محمــد باســالمة للعمل منســق لوحدة العلــوم والتقنية. 

والشــكل رقــم ٤ يبيــن الهيــكل التنظيمــي اإلدارى بوحــدة العلــوم و التقنيــة.  
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الشكل رقم ٤: الهيكل التنظيمي لوحدة 
العلوم والتقنية بجامعة أم القرى.
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٢.٦.٢.  اللجنة العلمية لوحدة العلوم والتقنية 

الخطــة  مــن  الممولــة  البحثيــه  المشــاريع  تزايــد يف  مــن  الجامعــه  لمــا تشــهدة  نظــرا 
الوطنيــة للعلــوم و التقنيــة و االبتــكار ورغبــه يف متابعــه و مراقبــه مؤشــرات النجــاح 
بهــدف تحســين األداء العــام و ضمــان اإلنجــاز و تمشــيا مــع اللوائــح والقــرارات الصــادرة 
مؤخــرا مــن أمانــة الخطــه الوطنيــة فقــد تــم تكويــن اللجنــة العلميــة لوحــدة العلــوم 
والتقنيــة بقــرار معــاىل مديــر الجامعــه رقــم ٤٣٤0١٣٥٦٦١ بتاريــخ ١٤٣٤/١١/١8هـــ و تــم اختيــار 
أعضــاء اللجنــة العلميــة )الشــكل رقــم ٥( بنــاءا عــىل كفاءتهــم البحثيــه وعــىل مســتوى 
لهــم  ممــن  اللجنــة  أعضــاء  غالبيــة  يكــون  ان  االعتبــار  يف  األخــذ  مــع  الــدوىل  النشــر 
مشــاريع ممولــة مــن الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار حــى يكونــوا عــىل 
علــم و درايــة بالقواعــد والمشــكالت الــيت تواجــه الباحثيــن ومــن ثــم يكونــوا أكــرث قــدرة 

عــىل إيجــاد الحلــول ، وتتــوىل اللجنــة العلميــة المهــام التاليــة:-

المشــروعات . ١ و  الربامــج  و  االســرتاتيجيات  و  الخطــط  وضــع  يف  المســاهمه 
العلميــة و التقنيــه يف ضــوء السياســة الوطنيــة للعلــوم و التقنيــة و ترتيــب 

أولويــات الربامــج و المســارات المعتمــدة لجامعــه أم القــرى.

متابعــه تنفيــذ الربامــج و المشــاريع العلميــة والتقنيــة والبحثيــه مــع الباحثيــن . ٢
العامــة  األمانــة  منهجيــة  وفــق  الحاضنــه  والمراكــز  والمعاهــد  والكليــات 
للخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار وضمــان تناســقها و 

للعلــوم والتقنيــه. الخمســية  الخطــط  تحقيقهــا ألهــداف 

و مراجعتهــا . ٣ الباحثيــن  مــن  المقدمــة  للمشــاريع  البحثيــه  المقرتحــات  اســتالم   
االبتــكار. و  التقنيــة  و  للعلــوم  الوطنيــة  للخطــة  العامــة  األمانــه  وإرســالها إىل 

المســاهمة يف إقــرار ومتابعــه الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بــكل مشــروع شــاملة . ٤
المواصفــات الفنيــة والمتطلبــات الماليــة يف إطــار المبالــغ الماليــة المخططــه.

تقــدم . ٥ و  المتحققــه  اإلنجــازات  عــن  الســنوي  التقريــر  إعــداد  يف  المســاهمة 
ســري العمــل و تقديمــة للجنــه اإلشــرافيه للخطــة الوطنيــة الشــامله للعلــوم 

و التقنيــة و االبتــكار.
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تزويــد اللجنــة اإلشــرافيه بالتقاريــر النهائيــه للمشــاريع البحثيــه الموافــق . ٦
عليهــا لدراســتها و تقييمهــا و إتخــاذ القــرارات الالزمــة حيالهــا باإلضافــه 

إىل رفــع األعمــال المتمــزية إىل أمانــة اللجنــة لصــرف مكافــّات التمــزي.

رفــع كفــاءة األداء واإلنتاجيــة والتنافســية يف الجامعــه من خالل التوظيف . ٧
األمثــل للعلــوم والتقنيــة وتفعيــل الخطة الوطنيــة للعلوم و التقنية.

إدارة و ضمان براءات االخرتاع وحقوق الملكية الفكرية.. 8

المســوحات . 9 وإجــراء  اإلحصائيــات  وإعــداد  المعلومــات  و  البيانــات  جمــع 
ومتابعــه المســتجدادت العلميــة والتقنيــة وتحديــث المؤشــرات العلميــة 

العالقــه. ذات  والتقنيــه 

تنســيق و متابعــه برامــج التعــاون العلمــى والتقــين و التعــرف عــىل الفــرص . ١0
برامــج  اىل  وتطويرهــا  اســتثمارها  و  الدوليــة  اإلتفاقيــات  يف  المتاحــه 

ومشــاريع محــددة المعالــم واألهــداف.

االســتفادة الكاملــة مــن المســاعدات العلميــة والفنيــة والمنــح البحثيــه . ١١
الهيئــات  و  اإلتحــادات  تقدمــة  ممــا  وغريهــا  واالستشــارات  والتدريبيــة 

والدوليــة. العلميــة  والمنظمــات 

 التنســيق مــع مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم و التقنيــة و الشــراكة مــع . ١٢
مؤسســات القطــاع الخــاص يف المجــاالت العلميــة و التقنيــة و فيمــا تــم و 

ســيتم دعمــه مــن مشــاريع.
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الشكل رقم ٥: أعضاء اللجنة العلمية لوحدة 
العلوم و التقنية لعام ٢0١٣م.
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٣.٦.٢.  المجموعات البحثية و مساعدى الباحثين المستقطبين 

إتســاقًا مــع رؤيتنــا يف تكويــن مجموعــات بحثيــة متخصصــة مــن باحثيــن ومســاعدي 
باحثيــن وطلبــة دراســات عليــا ، تتعــاون فيمــا بينهــا لتكــون مراكــز بحثيــة متخصصــة 
ومنافســة عالميــًا فقــد تــم اســتقطاب بعــض الباحثيــن ومســاعدي الباحثيــن وطلبــة 
حــى  المختلفــه  البحثيــه  المشــاريع  عــىل  وتوزيعهــم  الممزييــن  العليــا  الدراســات 
يساهموا يف إنجاح هذه المشاريع ويوضح الشكل رقم ٦ أعداد طلبة البكالوريوس 
الباحثيــن مــن حملــة الماجســتري والدكتــوراه  والماجســتري والدكتــوراه ومســاعدي 
المشــاركين يف مشــاريع برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية حســب المســارات التقنيــة. 
كمــا يوضــح الشــكل رقــم ٧ مســاعدي الباحثيــن اللذيــن تــم اســتقطابهم لتكويــن 

المجموعــات البحثيــة المتخصصــة.  

الشــكل رقــم ٦: إحصائيــة أعــداد طلبــة البكالوريــوس والماجســتري والدكتــوراه ومســاعدي الباحثيــن مــن حملــة 
الماجســتري والدكتــوراه المشــاركين يف مشــاريع برنامــج التقنيــات اإلســرتاتيجية حســب المســارات التقنيــة. 



www.stu.saجامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م 

40

الشكل رقم ٧: مساعدي الباحثين اللذين تم 
إستقطابهم لتكوين المجموعات البحثية 

المتخصصة اىل عام ٢0١٣ م
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٧.٢. بناء القدرات البحثية المساندة لوحدة العلوم 
والتقنية 

إن مــن أهــم الجوانــب الــيت 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. ويف هــذا الجانــب 
اهتمــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى بالتدريــب الداخــيل لمنســوبيها 
بنــاء  برامــج  ألهــم  عــرض  يــيل  وفيمــا  النظــم.  بأتممــة  اهتمــت  كمــا  والباحثيــن، 
القــدرات الــيت تــم تنفيذهــا منــذ عــام ٢008م واســتمرت يف التطويــر إىل عــام ٢0١٣م . 

١.٧.٢. برامــج التدريــب الداخليــة يف وحدة العلــوم والتقنية 

يعتــرب التدريــب مرتكــزا أساســيا لبنــاء القــدرات الذاتيــة لموظفــي الوحــدة والباحثين 
مــن منســويب الجامعــة؛ لذلــك حرصــت إدارة الوحــدة عــىل تنظيــم عــدد مــن الربامــج 
التدريبيــة ، بمــا يحقــق تطلعــات الخطــة الوطنيــة يف العلــوم والتقنيــة واالبتــكار. 

فعقــدت بعــض الربامــج التدريبيــة وهــي:

1.1.7.2. التدريــب عــىل كيفيــة كتابــة مقرتحــات بحثية ناجحة
تعقــد هــذه الــدورات بهــدف تقديــم خطــوات عمليــة حــول كيفيــة كتابــة مقــرتح بحيث 

نمــاذج مقرتحــات األبحــاث  إتمــام  باإلضافــة إىل تعليمــات تفصيليــة بشــأن  ناجــح، 

التابعــة للخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار وقــد أثمــرت عــن ازديــاد عــدد 

و جــودة مخرجــات المقرتحــات البحثيــة المقدمــة إىل الخطــة الوطنيــة كمــا ســيأيت 

الحقــًا. ويف عــام 2013م أقيمــت دورة واحــدة فقــط و قــام بالقائهــا ســعادة الدكتــور 

فيصــل بــن أحمــد العــالف وقــد حضــر فيهــا مــا يزيــد عــن مائــه عضــو هيئــة تدريــس مــن 

أقســام وكليــات أكاديميــة مختلفــة. 

2.1.7.2. التدريــب عــىل اســتخدام البوابــة اإللكرتونيــة للخطــة الوطنيــة 
الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار

التدريبيــة ممارســة عمليــة وتدريبــًا واقعيــًا لتحميــل المقرتحــات  الــدورة  تقــدم هــذه 

البحثيــة عــىل موقــع الشــبكة اإللكرتونيــة؛ فيتــم عقــد جلســات تدريــب مكثفــة أثنــاء 

فتــح مواعيــد تقديــم المقرتحــات البحثيــة.  وقــد أقيمــت أربــع دورات قدمهــا د. أحمــد 
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محمــود شــوقى و ا. نعمــان أحمــد شــاه يف شــطر الطــالب عــىل النحــو التــايل اثنــان 

يف فــرتة التقديــم فربايــر / مــارس 2013م واثنــان يف فــرتة التقديــم ســبتمرب 2013م.

3.1.7.2. تدريب العاملين عىل استخدام نظم المتابعة واإلدارة الذكية
برنامــج إدارة  تــم تدريــب جميــع منســويب وحــدة العلــوم والتقنيــة عــىل اســتخدام 

بروجكــت. برنامــج ميكروســوف  عــىل  تدريبهــم  تــم  )ASANA( كمــا  المهــام 

4.1.7.2. بنــاء القــدرات البشــرية الوطنيــة المســاندة إلدارة البحــث العلمــي 
والجهــات المســتفيدة مــن مخرجــات التعلــم  

اهتمــت وحــدة العلــوم والتقنيــه بجامعــه أم القــرى بتوظيــف الشــباب الواعــد وتنميــة 

مهاراتهــم يف مجــاالت عملهــم بالوحــدة ممــا أدى اىل رفــع كفــاءه األداء لمنســوىب 

الوحــدة وأدى إىل زيــادة جــودة مخرجــات العمــل والجــدول رقــم 1 يعــرض بيان بالدورات 

الــي حصــل عليهــا العامليــن يف عــام 2013م.  كذلــك فقــد تــم تدريــب مجموعــه مــن 

الشــباب الســعودى حديــى التخــرج يف وحــدة العلــوم والتقنيــة لمــدة زمنيــة ممــا 

اكســبها الخــربة وأهلهــا للعمــل يف أماكــن مرموقــه أخــرى. و يوضــح الجــدول رقــم 2 

بيــان بأســماء مــن ســبق لهــم العمــل بالوحــدة و أماكــن أعمالهــم الــي إنتقلــو اليهــا.

التاريخ عناوين الدورات االسم

١٤٣٥/٦/١٧هـ إعداد تقرير المراجع الداخىل منصور بن ناجى الحرازى ١

١٤٣٥/٥/٢٣هـ السكرتاريه التنفيذيه ريان بن رضا العطاس ٢

١٤٣٥/٥/٢٣هـ السكرتاريه التنفيذيه عمر بن أحمد السهىل ٣

١٤٣٥/٦/١٧هـ إعداد تقرير المراجع الداخىل أحمد بن عبداهلل عاشور ٤

١٤٣٥/٣/8هـ المراجعه الداخليه عمر بن سعود الشاىم ٥

١٤٣٥/٣/8هـ المراجعه الداخليه أحمد بن عبداهلل عاشور ٦

١٤٣٥/٣/8هـ المراجعه الداخليه منصور بن ناجى الحرازى ٧

١٤٣٥/٣/8هـ المراجعه الداخليه وليد بن محمد السلمى 8

١٤٣٥/٣/8هـ المراجعه الداخليه راىم بن عىل باحشوان 9

جدول رقم ١:   عناوين الدورات التدريبية اليت التحق بها منسويب وحدة العلوم والتقنية عام ٢0١٣م.
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شعار الجهة جهة العمل  اإلسم

مستشفى الدكتور سليملن فقيه ا. فيصل بن أحمد باهمام ١

برنامج خادم الحرميين لإلبتعاث الخارجي ا. رأفت بن رضا العطاس ٢

كلية الحاسب ااّليل بجامعة أم القرى م. مصعب بن عبد العزيز خياط ٣

برنامج خادم الحرميين لإلبتعاث الخارجي ا.محمد بن أحمد عبد الجبار ٤

كلية الصيدلة بجامعة أم القرى ا. حاتم بن محمد شطا ٥

 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم

 الصحية
ا. مؤيد بن هاشم السريحي ٦

 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم

 الصحية
ا. سلمان بن سالم اليماين ٧

 معهد البحوث والدراسات اإلستشارية

بجامعة أم القرى
ا. عبادي بن حامد الحريب 8

الخطوط الجوية العربية السعودية م. تركي بن عبالرحمن فلمبان 9

البنك السعودي األمريكي م. عبدالكريم بن طارق المجلد ١0

مدينة الملك عبد اهلل الطبية م. ابراهيم بن شرف الغامدي ١١

مجموعة بن الدن السعودية م. عبداهلل بن ادم بن طاهر ١٢

البنك األهيل التجاري م. رائد بن عبدالعزيز بارباع ١٣

جدول رقم ٢:   أسماء من سبق لهم العمل والتدريب يف وحدة العلوم والتقنية و أماكن أعمالهم اليت 
إنتقلو اليها.
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البوابة اإللكرتونية لوحدة العلوم والتقنية   .8.٢
بجامعة أم القرى

 )www.uqu.edu.sa/stu( والتقنيــة  العلــوم  لوحــدة  اإللكــرتوين  الموقــع  بنــاء  تــم 
اإللكــرتوين  الرابــط  تحــت  مســتقلة  صفحــة  يف  كجــزء  ٢0١0م  عــام  منتصــف  يف 
لموقــع جامعــة أم القــرى )www.uqu.edu.sa(، ويحتــوي الموقــع عــىل المعلومــات 
واالبتــكار،  والتقنيــة  للعلــوم  الشــاملة  الوطنيــة  الخطــة  برامــج  عــن  األساســية 
وتوجيهــات عــن كتابــة المقــرتح البحــي، وصفحــة األخبــار. ومــع إزديــاد عــدد الزائريــن 
للموقــع إىل مــا يقــارب عشــرة اآلف زائــر مــن حــوايل خمســين دولــة حــول العالــم، بــدا 
واضحــا وجــوب تطويــر الموقــع، أو إنشــاء موقــع إضــايف أكــرث تطــورًا، وبالتــايل أنشــئ 
وتــم تســجيله   ،  )www.stu.sa( الرابــط  ٢0١٢م عــىل  عــام  موقــع إضــايف خــاص يف 

 .)http://www.nic.sa( الشــبكة  الســعودي لمعلومــات  المركــز  رســميًا يف 

ويحتــوي الموقــع الجديــد عــىل معلومــات إضافيــة 
القائمــة والتنظيمــات والقوانيــن  بشــأن المشــاريع 
ذات الصلــة، ويتيــح الموقــع تحميــل الســري الذاتيــة 

كمــا  األحــداث،  أهــم  عــىل  واإلطــالع  للباحثيــن، 
يتيــح اإلطــالع عــىل ملخصــات المقرتحــات البحثيــة 
القائمــة، والمعالــم الرئيســية للمشــاريع، والمراجعــات 
تحديــث  خدمــة  ويوفــر  البحثيــة  للمقــاالت  العلميــة 
األخبــار اليوميــة، باإلضافــة إىل إحتوائــه عــىل مايزيــد 
عــن مائــة مســتند يمكــن تحميلهــا لخدمــة الباحثيــن. 
و قــد بلــغ عــدد المطلعيــن عــىل الصفحــة االلكرتونيــة 
هــي  دخــوال  الــدول  أكــرث  و  زائــر   ١٧,٦٧٣ م   ٢0١٣ عــام 
المتحــدة  الواليــات   , الســعودية  العربيــة  المملكــه   :

االمريكيــه, دولــة فلســطين المحتلــه , و قــد كانــت أكــرث 
الوثائــق اطالعــا عليهــا هــي قواعــد إعــداد المشــاريع )٣0 زائــر( و 

ايضــا قواعــد متابعــه و إدراة المشــاريع )٢9 زائــر(.  
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أتمتت النظم وعمليات المتابعة وإصدار   .9.٢
التقارير الذكية 

تعــد وحــدة العلــوم والتقنيــة يف جامعــة أم القــرى مســؤولة عــن متابعــة ومراقبــة 
تقــدم المشــاريع البحثيــة، وإصــدار التقاريــر المفصلــة؛ بحيــث تســاعد هــذه التقاريــر 
 ، والتجهــزيات   ، المكانيــة  واإلحتياجــات  البشــرية،  والكفــاءات  المــوارد  تأميــن  يف 
واألنظمــة اآلليــة ؛ لضمــان إســتمرار المشــاريع طبقــا لإلرشــادات واإلجــراءات المقــررة 
مــن قبــل الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار. وتنفيــذًا لضمــان جــودة تأديــة 
األعمــال يف الوحــدة تــم اســتخدام برامــج األنظمــة الذكيــة والتطبيقــات التاليــة مــن 

أجــل مراقبــة ومتابعــة المشــاريع البحثيــة القائمــة إداريــا وماليــا.

١.9.٢. األنظمــة اإللكرتونيــه لمتابعــة وإدارة المهــام باســتخدام 
 )ASANA( برنامــج أســانا

يف  المتخصصــة  اإللكرتونيــة  المواقــع  أفضــل  مــن   )asana( أســانا  برنامــج  يعــد 
إدارة المهــام عــرب فــرق العمــل المتعــددة ، وتســتخدم وحــدة العلــوم والتقنيــة  هــذا 
الربنامــج لمتابعــة منظومــة بنــود العمــل المرهقــة ؛ حــى يتــم إنجازهــا ومتابعتهــا 
أجهــزة  يف  الربنامــج  ويعمــل  األعضــاء،  جميــع  وبمشــاركة  المحــدد  الوقــت  يف 

الذكيــة. الهواتــف  الحاســوب باإلضافــة إىل نســخة تعمــل عــىل 

٢.9.٢. النظــم االلكرتونيــة إلدارة معلومــات المشــاريع باســتخدام 
 )PIMS( برنامــج

تســتخدم وحدة العلوم والتقنية أدوات ميكروســوفت أوفيس للتجميع األويل وتحليل 
البيانات ، وتشــمل هذه األدوات الورد والبوربوينت واالكســيل وميكروســوف بروجكت. 

)ERP system( ٣.9.٢. اتمتــت نظــام تخطيــط موارد المؤسســات

تســتخدم وحــدة العلــوم والتقنيــه هــذا الربنامــج يف المحاســبه واإلدارة الماليــه وهــو 
مصمــم خصيصــا لتخطيــط مــوارد المؤسســات الماليــه وإصــدار التقاريــر والقوائــم الماليــة 

ومــزيان المراجعــة والمزيانيــات. 
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إن الزيــادة المطــردة يف عــدد وجــودة المشــاريع المقدمــة والممولــة خــالل الســنوات 
قــوة يف  نقــاط  تمثــل  التقريــر   هــذا  المشــمولة يف  المســارات  أن  تؤكــد  الماضيــة  
جامعــة أم القــرى، وأن مســتقبل هــذه المســارات ســوف يكــون واعــدًا يف الســنوات 
البشــرية  باإلمكانــات  المعنيــة  الكليــات  يف  دعمهــا  أولويــة  ويســتوجب  القادمــة، 
االقتصــاد  يف  الجامعــة  ودور  مفهــوم  تعزيــز  يف  بدورهــا  إستشــرافًا  والماديــة؛ 
ففرصــة  اليــه.  وصلــت  الــذي  المرمــوق  المســتوى  تراجــع  لعــدم  وضمانــًا  المعــريف، 
المســارات  أعمــال يف  أو حاضنــات  بحثيــة متخصصــة  أو مراكــز  تكويــن مجموعــات 

أعــىل مــن غريهــا مــن المســارات. التقنيــة المذكــورة ســتكون 

وباإلضافــة إىل العــدد المزتايــد مــن المشــاريع البحثيــة الــيت تــم إقــرار تمويلهــا فــإن فــوز 
جامعــة أم القــرى يف عــام ٢0١٢م بتمويــل مركــز االبتــكار التقــين يف نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة، وتوقيــع العقــد بالشــراكة مــع مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة 
بقيمــة خمســون مليــون ريــال ســعودي شــجع ثالثــة فــرق بحثيــه بجامعــه أم القــرى عــىل 
التقــدم بمقرتحــات لتأســيس ثالثــة مراكــز ابتــكار تقــين يف مجــاالت مختلفــه هــذا العام.

وطبقــًا للتقريــر الــذي صــدر عــن الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم بعنــوان "تحليــل 
الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار لشــهر ســبتمرب ٢0١٢م" تــم تصنيــف 
وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى يف المرتبــة الرابعــة مــن إجمــايل ) ٥٤ ( وحــدة 

تقنيــة يف جميــع أنحــاء المملكــة العربيــة الســعودية -وهلل الحمــد-.

تســعي وحــدة العلــوم والتقنيــة يف جامعــة أم القــرى لمواكبــة اســرتاتيجيات الخطــة 
الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار ؛ لذلــك تهــدف يف رؤيتهــا إىل تكويــن 

مقومات نجاح جامعة أم القرى 
يف بناء اقتصاد ومجتمع المعرفة  



 جامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م

47

مجموعــات بحثيــة متخصصــة ؛ مــن باحثيــن ، ومســاعدي باحثيــن ؛ وطلبــة دراســات عليــا؛ 
تتعــاون فيمــا بينهــا لتكــون مراكــز بحثيــة متخصصــة ومنافســه عالميــًا. ومــن خــالل 
تحقيــق هــذه األهــداف تســهم وحــدة العلــوم والتقنيــة يف التوجــه نحو االقتصــاد القائم 
عــىل المعرفــة ؛ وذلــك بتفعيــل مرتكــزات االقتصــاد المعــريف الثالثــة  وهــي: البحــث 
العلمــي والتطويــر  واالبتــكار، والملكيــة الفكريــة ، والتســويق واالستشــارات. ويوضــح 
الشــكل رقــم 8 كيــف أن تقاطــع مرتكــزات االقتصــاد المعــريف الثالثــة يمكــن أن يســهم 
يف التحول المزتامن إىل اقتصاد المعرفة. وهذا التكامل شــرطًا أساســيًا ألي دولة يف 
التنافــس يف البيئــة العالميــة الحاليــة، وقــد الزتمــت الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم 
والتقنيــة واالبتــكار لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية ببنــاء القــدرات ودعمــت هــذا 
التوجــه وقدمــت حوافــز للباحثيــن والمبتكريــن ســعيًا يف الوصــول إىل الهــدف المنشــود.

ولقــد عملــت إدارة جامعــة أم القــرى عــىل اســتحداث وتأســيس الوحــدات األساســية الــيت 
تضمــن توزيــع المســؤوليات وأداء المهــام الالزمــة ، فقــد أنشــأت وحــدة العلــوم والتقنيــة 
، ومعهــد البحــوث والدراســات االستشــارية ، ومعهــد اإلبــداع وريــادة األعمــال ، ومكتــب 
 ، للتقنيــة  مكــة  وادي  وشــركة   ، المهــين  االعتمــاد  دعــم  ومركــز   ، الفكريــة  الملكيــة 
 9 رقــم  الشــكل  ويوضــح  واالبتــكارات.  والبحــوث  التعليميــة  الربامــج  دعــم  وصنــدوق 
المقومــات الرئيســة الــيت تمتلكهــا جامعــة أم القــرى والتسلســل األكــرث منطقيــة يف 
مســاهمتها يف التحــول إىل اقتصــاد المعرفــة يف إطــار برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة 

للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار. 

إن المضــي قدمــا نحــو تحقيــق االقتصــاد القائــم عــىل المعرفــة يتطلب عمل هــذه الجهات 
ســويا ، وبشــكل مزتامــن مــن أجــل تحقيــق هــذا الهدف. 
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الشكل رقم  8: تقاطع مرتكزات االقتصاد المعريف الثالثة بما 
يسهم يف التحول المزتامن إىل اقتصاد المعرفة.



 جامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م

49

الشكل رقم 9: المقومات الرئيسة اليت تمتلكها جامعة أم القرى والتسلسل األكرث 
منطقية يف التحول إىل إقتصاد المعرفة يف إطار برامج الخطة الوطنية الشاملة 

للعلوم والتقنية واالبتكار.
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تقدمــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بطلــب تمويــل لعــدد مــن المقرتحــات البحثيــة يف برنامــج 
التقنيــات االســرتاتيجية واإلحصائيــات التاليــة توضــح ماتــم إنجــازه يف عــام ٢0١٣م ودفعــات 

التقديــم والكليــات األكاديميــة والمســارات التقنيــة.

والممولــة  المقدمــة  المشــاريع  إحصائيــات   .١.٤
والمرفوضــة حســب دفعــات التقديــم نصــف الســنوية 

النجــاح ومعــدالت 
يف عــام ٢0١٣م تــم تقديــم )١0٦( مشــروعًا لوحــدة العلــوم والتقنيــة ، وتــم إرســال 9٦ مشــروعًا 
إىل أمانــة الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار؛ لمراجعتها ومطابقتها. 
وقــد قامــت الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار برفــض )٣٢( مشــروعا 
منهــا، وتــم إرســال بقيــة المشــاريع البالــغ عددهــا )٧٤( مشــروعا إىل الجمعيــة األمريكيــة 
لتقــدم  األمريكيــة  الجمعيــة  أوصــت  وقــد  فنيــًا.  لتحكيمهــا  )AAAS(؛  العلــوم  لتقــدم 
اللجنــة  قــرار  بعــد صــدور  تمويلهــا  عــىل  الموافقــة  وتمــت  )٢٤( مشــروعا،  بدعــم  العلــوم 
اإلشــرافية للخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار. وبالتــايل بلغــت نســبة 
نجــاح التمويــل لعــام ٢0١٣م  ٣٢%. ويبيــن الجــدول رقــم ٣ إحصائيــات التقديــم والقبــول 
والرفــض لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م. كمــا يبيــن 
الشــكل رقــم ١0 الرســم البيــاين اإلحصــايئ إلجمــايل التقديــم والقبــول والرفــض لمشــاريع 
التقنيــات االســرتاتيجية مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م. يف المقابــل يبيــن الجــدول رقــم 
٤ والشــكل رقــم ١١عــدد وإجمــايل مزيانيــات مشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية الــيت تــم إقــرار 
دعمهــا مــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار مقابل ماتــم رفضه بناًء 
عــىل تقاريــر التحكيــم الــدويل عــام ٢0١٣م حيــث تمــت الموافقــة عــىل تمويــل مشــاريع بمبلغ 
إجمــايل )٤0١٥٤٥٤٥( ريــال ســعودي؛ بنســبة نجــاح )٣٢%( وكان إجمــايل مــا تــم رفضــه بمبلــغ 

إنجازات وحدة العلوم والتقنية 
يف برنامج التقنيات االسرتاتيجية 

حى عام 2013م
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دول رقم ٣: إحصائيات التقديم والقبول والرفض لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية من عام ٢008م وحى عام ٢0١٣م.

عدد المشاريع حالة المشاريع 

٣0٦ إجمايل عدد المشاريع اليت تم تقديمها إىل وحدة العلوم والتقنية

٣ عدد المشاريع اليت تم رفضها من قبل وحدة العلوم والتقنية

٣0٣ عدد المشاريع المرسلة إىل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

9٥ عدد المشاريع اليت تم رفضها من قبل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

٦ عدد المشاريع المرفوضة بسبب مالحظات يف األمانة العلمية

٢08 عدد المشاريع المرسلة إىل الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

١٢8 عدد المشاريع اليت تم رفضها من قبل الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

80  عدد المشاريع اليت أوصت بتمويلها الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

80 عدد المشاريع اليت تم تمويلها من قبل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

إحصائيات التقديم والقبول والرفض لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية من عام 
٢008م وحى عام ٢0١٣م. التقرير

التسلسل الزمين يف عملية التقديم. الرتتيب

من ٢008 إىل٢0١٣م.   المدة الزمنية

)8٤,١9٥,١٥٣( ريــال ســعودي بنســبة )٦8%( مــن إجمــايل عــام )١٢٤,٣٤9,٦98( ريــال ســعودي مقدم 
يف عــام ٢0١٣م. 

وبالنظــر يف احصائيــات التمويــل الســنوي لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية للفــرتة مــن ٢008 
وحــى ٢0١٣م والمبينــة يف الجــدول رقــم ٥ والشــكل رقــم ١٢ يتضــح مــن الرســم البيــاين اعتمــاد 
تمويل )80( مشروعًا بحثيًا يف التقنيات االسرتاتيجية من عام ٢008م وحى عام ٢0١٣م بتكلفة 
إجماليــة )١٤0,٦٥٣,٧8٢( ريــال ســعودي، بمتوســط نســبة نجــاح )٤٣%( حيــث يعتــرب عــام ٢0١١م هــو 
األكــرث ازدهــارًا؛ فقــد بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة فيــه )٢٦( مشــروعًا؛ بتكلفــة )٤٤,٦١١,١٧٣( ريــال 
ســعودي. وبمقارنــة إحصائيــات التمويــل نصــف الســنوي لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية 
للفــرتة مــن ٢008م وحــى ٢0١٣م بحســب الدفعــات الزمنيــة لتقديــم المشــاريع ، توضــح البيانــات 
يف الجــدول رقــم ٦ والشــكل رقــم ١٣ أن دفعــة مــارس ٢0١٣م كانــت األكــرث نجاحــًا؛ حيــث بلــغ 

عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا )١٧( مشــروعًا؛ بتكلفــة )٢9,٥٣8,88١( ريــال ســعودي.
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الشــكل رقــم ١0: المشــاريع المقدمــة والمقبولــة والممولــة مــن أمانــة الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار  
مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م. يتضــح مــن الرســم البيــاين اإلحصــايئ إجمــايل التقديــم والقبــول والرفــض 
لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م ؛ حيــث  تمــت الموافقــة عــىل تمويــل )80( 
مشــروعًا، مقابــل )١٢8( مشــروعًا تــم تحكيمهــا ورفضهــا مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم ، فيمــا تــم 
رفــض )9٥( مشــروعًا مــن قبــل األمانــة العامــة للخطــة الوطنيــة ؛ لمالحظــات شــكلية ، وثــالث مشــاريع تــم رفضهمــا 

مــن قبــل وحــدة العلــوم والتقنيــة.

الجدول رقم ٤: عدد وإجمايل مزيانيات مشاريع التقنيات االسرتاتيجية اليت تم إقرار دعمها من الخطة الوطنية 
الشاملة للعلوم والتقنية واالبتكار مقابل ماتم رفضه بناء عىل تقارير التحكيم الدويل عام ٢0١٣م. 

إجمايل المزيانية عدد المشاريع  وضع المشروع

٤0,١٥٤,٥٤٥ ريال سعودى ٢٤ ما تم تمويله

8٤,١9٥,١٥٣ ريال سعودى ٥0 ما تم رفضه

١٢٤,٣٤9,٦98 ريال سعودى ٧٤ اإلجمايل

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

احصاءات التمويل التقرير

٢0١٣م   المدة الزمنية
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الشــكل رقــم ١١: نســبه وإجمــايل مزيانيــات مشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية الــيت تــم إقــرار دعمهــا مــن الخطــة 
الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار مقابــل ماتــم رفضــه بنــاء عــىل تقاريــر التحكيــم الــدويل عــام 
٢0١٣م. يتضــح مــن الرســم البيــاين إجمــايل المزيانيــات لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية الــيت لــم تــوص بدعمهــا 
الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم، مقابــل ماتــم إقــرار دعمهــا مــن الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنية 
واالبتــكار عــام ٢0١٣م. ولقــد تمــت الموافقــة عــىل تمويــل مشــاريع بمبلــغ إجمــايل )٤0,١٥٤,٥٤٥( ريــال ســعودي؛ 
بنســبة نجــاح )٣٢%( وكان اجمــايل مــا تــم رفضــه بمبلــغ )8٤,١9٥,١٥٣( ريــال ســعودي بنســبة )٦8%( مــن إجمــايل 

عــام )١٢٤,٣٤9,٦98  ( ريــال ســعودي.

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

احصائيات التمويل الســنوي لمشــاريع التقنيات االســرتاتيجية للفرتة من ٢008 
وحى ٢0١٣م التقرير

ترتيب سنوي الرتتيب

من ٢008 إىل ٢0١٣م المدة الزمنية

الجدول رقم ٥: إحصائيات التمويل السنوي لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية للفرتة من ٢008 وحى ٢0١٣م.

النسبةالتمويل السنويعدد المشاريع الممولةالسنة

٣%٢008٢٤,000,000م

١%٢009١٢,000,000م

٧%٢0١0٥9,8٢٦,٥٦٧م

٣٢%٢0١١٢٦٤٤,٦١١,١٧٣م

٢8%٢0١٢٢٢٣8,8٢٧,٦٧٧م

٢9%٢0١٣٢٤٤0,١٥٤,٥٤٥ م 

١00%80١٣9,٤١9,9٦٢اإلجمايل
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الشــكل رقــم ١٢: إحصائيــات التمويــل الســنوي لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية للفــرتة مــن ٢008م حــى ٢0١٣م. يتضــح 
مــن الرســم البيــاين اعتمــاد تمويــل )80( مشــروعًا بحثيــًا يف التقنيــات االســرتاتيجية؛ حيــث بلــغ التمويــل اإلجمــايل لهــا 
مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م )١٣9,٤١9,9٦٢( ريــال ســعودي، بمتوســط نســبة نجــاح )٤٣%(. وكان عــام ٢0١١م هــو 

األكــرث ازدهــارًا؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة فيــه )٢٦( مشــروعًا؛ بتكلفــة )٤٤٦١١١٧٣( ريــال ســعودي.

الجدول رقم ٦: إحصائيات التمويل النصف سنوي لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية للفرتة من ٢008م وحى ٢0١٣م 
بحسب الدفعات الزمنية لتقديم المشاريع.

الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار الربنامج

احصائيــات التمويــل النصــف ســنوي لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية للفرتة من ٢008م 
وحى ٢0١٣م بحســب الدفعات الزمنية لتقديم المشــاريع التقرير

نصف سنوي الرتتيب

من ٢008م إىل ٢0١٣م المدة الزمنية

النسبة المئويةالتمويل السنويالمشاريعالتمويلالدفعةالسنة

٣%٤,000,000٢٤,000,000مارس٢008م

١%٢,000,000١٢,000,000مارس٢009م

9%١١,8٢٦,٥٦٧٥9,8٢٦,٥٦٧سبتمرب٢0١0م

٢0١١م
٢٦,٢٥٤,٧8٥١٥مارس

٤٤,٦١١,١٧٣
%١8

١٢%١8,٣٥٦,٣88١١سبتمرب

٢0١١م
٢٧,9١١,٦٤٧١٦مارس

٣8,8٢٧,٦٧٧
%٢0

8%١0,9١٦,0٣0٦سبتمرب

٢0١٣ م
٢9,٤09,٢٣١١٧مارس

٤0,١٥٤,٥٤٥
%٢١

8%١0,٧٤٥,٣١٤٧سبتمرب

١00%١٣9,٤١9,9٦٢80١٣9,٤١9,9٦٢اإلجمايل
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٢008م  مــن  للفــرتة  االســرتاتيجية  التقنيــات  لمشــاريع  ســنوي  النصــف  التمويــل  إحصائيــات   :١٣ رقــم  الشــكل 
وحــى ٢0١٣م بحســب الدفعــات الزمنيــة لتقديــم المشــاريع. تــم اعتمــاد تمويــل )80( مشــروعًا بحثيــًا يف التقنيــات 
االســرتاتيجية وبلــغ إجمــايل التمويــل )١٣9,٤١9,9٦٢( ريــال ســعودي بمتوســط نســبة نجــاح )٤٣%(. توضــح البيانــات 
أن دفعــة مــارس ٢0١٣م كانــت األكــرث نجاحــًا؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا )١٧( مشــروعًا؛ بتكلفــة 

ريــال ســعودي.  )٢9,٤09,٢٣١(
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التقنيــات  لمشــاريع  التمويــل  إحصائيــات   .٢.٤
االســرتاتيجية حســب المســارات التقنيــة الفاعلــة يف 

القــرى أم  جامعــة 
تمكنــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى يف عــام ٢0١٣م مــن الحصــول 
الخمســة  االســرتاتيجية  التقنيــات  مســارات   مــن  ســته  يف  ماليــة  اعتمــادات  عــىل 
عشــر الــيت أقرتهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار. ويوضــح 
الجــدول رقــم ٧ والشــكل رقــم ١٤ إحصائيــات التمويــل اإلجمــايل لعــام ٢0١٣م لمشــاريع 
التقنيــات االســرتاتيجية حســب قيمــة التمويــل للمســارات التقنيــة ، حيــث تقــدم مســار 
التقنيــات الطبيــة والصحيــة بتمويــل إجمــايل قــدره ١٥٦٥88٥٣ ريــال يمثــل ٣9% مــن 
إجمــايل قيمــة التمويــل ، يليــه مســار تقنيــة المعلومــات بتمويــل قــدره ١٣٦٢0٦٢٥ ريــال 
قــدره  بتمويــل  الطاقــة  تقنيــة  مســار  يليــه  التمويــل  قيمــة  إجمــايل  مــن   %٣٤ يمثــل 
التمويــل  قيمــة  وبمقارنــة  التمويــل.  قيمــة  إجمــايل  مــن   %١0 يمثــل  ريــال   ٣,88٦,٤٦٧
عــام  ٢008-٢0١٢م ومــا حصــل عليــه  مــن  الفــرتة  تقــين يف  الحاصــل عليــه كل مســار 
٢0١٣م يوضــح الشــكل رقــم ١٥ تفعيــل النشــاط البحــي يف مســار تقنيــه الطاقــه )٣ 
مشــاريع ممولــه( وتقنيــة البرتوكيماويــات )مشــروعا واحــدا فقــط( ضمــن المســارات 
أي  عــىل  المســارات  بعــض  تحصــل  لــم  بينمــا  ٢0١٣م  عــام  يف  مــرة  ألول  الممولــة 
مشــاريع ممولــه عــىل الرغــم مــن حصولهــا ســابقا عــىل مشــاريع مثــل  تقنيــه النانــو – 
تقنيــه الرياضيــات و الفزييــاء- تقنيــه الميــاه- تقنيــه الفضــاء و الطــريان- تقنيــه البيئــه 
– تقنيــه المــواد المتقدمــه. كمــا توضــح البيانــات تطــور مســتمر يف مســار التقنيــات 

الطبيــة والصحيــة ومســار تقنيــة المعلومــات.
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الجدول رقم ٧: إحصائيات التمويل اإلجمايل لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية لعام ٢0١٣م حسب المسارات التقنية.

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

إحصائيات التمويل اإلجمايل لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية حسب المسارات 
التقنيةعام ٢0١٣م التقرير

قيمة التمويل للمسارات التقنية الرتتيب

٢0١٣م المدة

النسبةالتمويلعدد المشاريعالمسار التقين

٣9 %8١٥,٦٥8,8٥٣التقنيات الطبية والصحية ١

٣٤%9١٣,٦٢0,٦٢٥تقنية المعلومات٢

١0%٣٣,88٦,٤٦٧تقنيه الطاقه ٣

8%٢٣,٤00,٦00اإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئيات٤

٥%١١,898,000تقنيه البرتوكيماويات٥

٤%١١,٦90,000التقنية الحيوية ٦

١00%٢٤٤0,١٥٤,٤٥٤إجمايل التمويل
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الشــكل رقــم ١٤: إحصائيــات التمويــل اإلجمــايل المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية لعــام ٢0١٣م حســب 
التقنيــة. المســارات 
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الشــكل رقــم ١٥: مقارنــة بيــن قيمــة التمويــل الحاصــل عليــه كل مســار تقــين يف الفــرتة مــن ٢008-٢0١٢م ومــا تــم 
الحصــول عليــه عــام ٢0١٣م. توضــح البيانــات إســتمرار التطــور يف مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة ومســار تقنيــة 
المعلومــات مــع تفعيــل النشــاط البحــي ألول مــرة يف عــام ٢0١٣م يف مســار تقنيــه الطاقــه )٣ مشــاريع ممولــه( 
وتقنيــة البرتوكيماويــات )مشــروع واحــد فقــط( ضمــن المســارات الممولــة بينمــا لــم تحصــل بعــض المســارات 
عــىل اى مشــاريع ممولــه عــىل الرغــم مــن حصولهــا ســابقا عــىل مشــاريع مثــل  تقنيــه النانــو – تقنيــه الرياضيــات و 

الفزييــاء- تقنيــه الميــاه- تقنيــه الفضــاء و الطــريان- تقنيــه البيئــه – تقنيــه المــواد المتقدمــه.
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التقنيــات  لمشــاريع  التمويــل  إحصائيــات   .٣.٤
األكاديميــة  الكليــات  حســب  االســرتاتيجية 
تقــع )١٥( كليــة مــن كليــات جامعــة أم القــرى البالــغ عددهــا )٣١( كليــة ضمــن مســارات 
التقنيــات االســرتاتيجية 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 
بالقنفذة ، كلية العلوم الطبية بالليث ، كلية العلوم التطبيقية ، كلية الحاسب اآليل 
ونظــم المعلومــات، كليــة الهندســة والعمــارة اإلســالمية، كليــة العلــوم االجتماعيــة، 
معهــد خــادم الحرميــن ألبحــاث الحــج والعمــرة ، الكليــة الجامعيــة بالجمــوم ، الكليــة 
الجامعيــة بالليــث. وقــد شــاركت )١٤( كليــة منهــا يف برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية، 
وكان النجــاح حليــف ثمــاٍن منهــا ؛ إذ تمكنــت هــذه الكليــات الثمــان مــن الحصــول عــىل 
إجمــايل تمويــل ويقــدر بـــ )٤0,١٥٤,٤٥٤( ريــال ســعودي ، ويوضــح الجــدول رقــم 8 والشــكل 
رقــم ١٦ التمويــل الــذي حصلــت عليــه كل كلية أكاديمية. ومــن خالل البيانات اإلحصائية 

المتوفــرة  يتضــح لنــا مــا يــيل: 

القــرى 	  أم  جامعــه  كليــات  المعلومــات  ونظــم  االىل  الحاســب  كليــه  تصــدرت 
ســعودى. ريــال   ١١,١٦٥,٧٧٥ بقيمــه  ممولــه  مشــاريع   ٧ عــىل  بحصولهــا 

تلتهــا كل مــن كليــه الصيدلــة والكليــه الجامعيــه بالجمــوم بحصــول كل منهمــا 	 
عــىل ٤ مشــاريع بحثيــه ممولــه بقيمــه ٧,9٧0,٧٦8 و ٦,٢٧١,٥٦٧ريــال ســعودى

حصلــت كليــه الطــب عــىل المركــز الرابــع بثالثــه مشــاريع بحثيــه ممولــه بقيمــة 	 
ريــال ســعودى  ٥,٥٧8,08٥

حصلــت كليــه العلــوم الطبيــة التطبيقيــه عــىل المركــز الخامــس بحصولهــا عــىل 	 
مشــروعين مموليــن بقيمــه ٣,800,000 ريــال ســعودى.

حصلــت كليــه الهندســة والعمــارة االســالميه عــىل مشــروعين مموليــن بقيمــه 	 
٢,١٢8,٣٥0 ريــال ســعودى.
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حصلت وألول مرة بعض الكليات عىل تمويل لمشاريع بحثيه وهي كاآليت:	 
عــىل 	  أيضــًا  وحصلــت  بالليــث  المعلومــات  ونظــم  االىل  الحاســب  كليــه 

ممــول بحــي  مشــروع 
كليه البنات بالليث حصلت أيضًا عىل مشروع بحي ممول.	 

شــاركت بعــض الكليــات ألول مــرة ضمــن المشــاريع االســرتاتيجية و لكــن لــم 	 
يحالفهــا التوفيــق يف الحصــول عــىل مشــاريع ممولــه و هــي كاالىت:-

كليه الصحة العامه والمعلوماتية الصحيه. ١
كليه المجتمع. ٢

كليه الهندسة والعمارة االسالميه بالليث. ٣

كمــا يبيــن الشــكل رقــم ١٧ مقارنــة بيــن إحصائيــات التمويــل المــايل لمشــاريع التقنيــات 
االســرتاتيجية حســب الكليــات األكاديميــة المشــاركة للفــرتة مــن ٢008م وحــى ٢0١٢م 
ومــا حصلــت عليــه مــن تمويــل يف عــام ٢0١٣م. حيــث توضــح البيانــات التطــور المســتمر 
يف النشــاط البحــي يف كل مــن الكليــة الجامعيــة بالجمــوم وكليــة الصيدلــة وكليــة 
العلــوم الطبيــة التطبيقيــة وكليــة الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات وكليــة الطــب 
وكليــة الهندســة والعمــارة اإلســالمية مــع تفعيــل النشــاط البحــي ألول مــرة يف عــام 
٢0١٣م يف كليــة البنــات بالليــث وكليــة الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات بالليــث بينمــا 
لــم تحصــل كليــة العلــوم التطبيقيــة ومعهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج 

والعمــرة عــىل أي مشــاريع ممولــه عــىل الرغــم مــن حصولهــا ســابقا عــىل مشــاريع.



www.stu.saجامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م 

62

الجدول رقم 8: إحصائيات التمويل اإلجمايل لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية لعام ٢0١٣م حسب الكليات 
األكاديمية المشاركة.

برنامج التقنيات  االسرتاتيجية الربنامج

إحصائيــات التمويــل اإلجمــايل لمشــاريع التقنيات االســرتاتيجية حســب الكليات 
األكاديميــة المشــاركة للعام ٢0١٣م التقرير

عدد المشاريع للكليات األكاديمية المشاركة الرتتيب

المدة الزمنية  ٢0١٣م

النسبةالتمويلعدد المشاريع الممولةالكلية

٢8%٧١١,١٦٥,٧٧٥كلية الحاسب اآليل ونظم المعلومات١

٢0%٤٧,9٧0,٧٦8كلية الصيدلة٢

١٥%٤٦,٢٧١,٥٦٧الكلية الجامعية بالجموم ٣

١٤%٣٥,٥٧8,08٥كلية الطب٤

١0%٢٣,800,000كلية العلوم الطبية التطبيقية٥

٥%٢٢,١٢8,٣٥0كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية٦

٥%١١,898,000كليه البنات بالليث٧

٣%١١,٣٤٢,000كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية بالليث8

١00%٢٤٤0,١٥٤,٤٥٤إجمايل التمويل
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الشــكل رقــم ١٦: التوزيــع النســىب للتمويــل االجمــاىل المعتمــد لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية للعــام٢0١٣م 
حســب الكليــات األكاديميــة المشــاركة. تــم إعتمــاد تمويــل )٢٤( مشــروعًا بحثيــًا يف التقنيــات االســرتاتيجية ؛ 
حيــث بلــغ التمويــل اإلجمــايل )٤0,١٥٤,٤٥٤( ريــال ســعودي ، وتوضــح البيانــات تصــدر كليــة الحاســب اآليل ونظــم 
المعلومــات ؛ حيــث بلــغ عــدد المشــاريع الممولــة )٧( مشــاريع  ؛ بتكلفــة ١١١٦٥٧٧٥ ريــال ســعودي ، تمثــل ٢9% مــن 
إجمــايل قيمــة التمويــل  يليهــا كليــة الصيدلــه و الكليــه الجامعيــه بالجمــوم، والــذي بلــغ عــدد مشــاريع كل منهما 

)٤( مشــروعًا ؛ بتكلفــة  )٧,9٧0,٧٦8(  و  )٦,٢٧١,٥٦٧( ريــال ســعودي تمثــل٢0% و ١٦% مــن إجمــايل قيمــة التمويــل.
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األكاديميــة  الكليــات  حســب  االســرتاتيجية  التقنيــات  لمشــاريع  المــايل  التمويــل  إحصائيــات   :١٧ رقــم  الشــكل 
المشــاركة للفــرتة مــن ٢008م وحــى ٢0١٢م ومقارنتهــا بعــام ٢0١٣م. توضــح البيانــات التطــور المســتمر يف النشــاط 
البحــي يف كل مــن الكليــة الجامعيــة بالجمــوم وكليــة الصيدلــة وكليــة العلــوم الطبيــة التطبيقيــة وكليــة 
الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات وكليــة الطــب وكليــة الهندســة والعمــارة اإلســالمية مــع تفعيــل النشــاط 
البحــي ألول مــرة يف عــام ٢0١٣م يف كليــة البنــات بالليــث وكليــة الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات بالليــث بينمــا 
لــم تحصــل كليــة العلــوم التطبيقيــة ومعهــد خــادم الحرميــن الشــريفين ألبحــاث الحــج والعمــرة عــىل أي مشــاريع 

ممولــه عــىل الرغــم مــن حصولهــا ســابقا عــىل مشــاريع. 

٠

٥٠٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠٠٠

٢٥٠٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠٠

٤٠٠٠٠٠٠٠
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مشــاريع  لبيانــات  والكيفــي  الكمــي  التحليــل   .٤.٤
الكليــات  يف  الممولــة  االســرتاتيجية  التقنيــات 

يميــة  د كا أل ا
إن الهــدف مــن التحليــل الكمــي والكيفــي للبيانــات هــو معرفــة جــودة المقرتحــات 
المقدمــة يف مســارات التقنيــات االســرتاتيجية مــن الكليــات األكاديميــة ؛ بحيــث تتــم 
المقارنــة الكميــة لعــدد المقرتحــات المقدمــة إىل متوســط درجــة التحكيــم الحاصلــة 
عليهــا المقرتحــات مــن الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم ، وبالتــايل يتــم التعــرف عــىل 
الكليــات الــيت لهــا الصــدارة يف الجامعــة والجــدول رقــم 9 يبيــن متوســط درجــة التقييــم 
لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية الممولــة يف الكليــات األكاديميــة المشــاركة لعــام 
٢0١٣م ونســبتها مــن إجمــايل عــدد المشــاريع كمــا تظهــره الخريطــة اإلدراكيــة يف 
الشــكل رقــم ١8.  فقــد أحــرزت كليــة الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات تقدمــا يف عــدد 
وجــودة ونســبة المشــاريع، وبلــغ متوســط درجــات التقييــم ١0,١٦ ، تلتهــا كليــة الصيدلــه ؛ 

بمتوســط درجــات ١0,٧0 ، ثــم الكليــة الجامعيــة بالجمــوم ثــم كليــة الطــب.

وبالنظــر يف المســارات التقنيــة الــيت لهــا الصــدارة يف الجامعــة يبيــن الجــدول رقــم ١0 
متوســط درجــة التقييــم لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية الممولــة  حســب المســارات 
 .  ١9 رقــم  الشــكل  يف  اإلدراكيــة  الخريطــة  أيضــًا  تظهــره  كمــا  لعــام ٢0١٣م  التقنيــة 
ويتصــدر المشــهد مســار تقنيــة المعلومــات بعــدد 9 مشــاريع ممولــة بمتوســط درجــات 
١0,٣١. كمــا حقــق مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة متوســط درجــات ١0,٤٥ مــن خــالل 
ثمانيــه مشــاريع ، يف حيــن حقــق مســار تقنيــة الطاقــه متوســط درجــات ١0,٤0 مــن خــالل 
ثالثــة مشــاريع يليــه مســار تقنيــه االلكرتونيــات واإلتصــاالت بمتوســط ١0,٤0 درجــات مــن 

خــالل مشــروعين. 
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عدد المشاريع الكلية
الممولة

متوسط درجة التقييم من 
الجمعية األمريكية لتقدم 

العلوم
النسبة

٢9%٧١0,١٦كلية الحاسب اآليل ونظم المعلومات١

١٣%٤١0,٧0كلية الصيدلة ٢

١٧%٤9,9٣الكلية الجامعية بالجموم٣

١٧%٣١0,00كلية الطب٤

8%٢١١,00كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية٥

8%٢١0,٦٥كلية العلوم الطبية التطبيقية٦

٤%١١١,٥0كلية البنات بالليث٧

٤%١9,00كلية الحاسب اآليل ونظم المعلومات بالليث8

الجدول رقم 9: متوسط درجة التقييم لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية الممولة يف الكليات األكاديمية 
المشاركة لعام ٢0١٣م ونسبتها من إجمايل عدد المشاريع.

برنامج التقنية االسرتاتيجية الربنامج

متوســط درجة التقييم لمشــاريع التقنيات االســرتاتيجية الممولة حســب الكليات 
األكاديمية المشــاركة التقرير

٢0١٣م المدة الزمنية
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الشــكل رقــم ١8: الخريطــة اإلدراكيــة لمتوســط درجــات تقييــم الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم لمشــاريع 
التقنيــات االســرتاتيجية الممولــة يف الكليــات األكاديميــة المشــاركة لعــام ٢0١٣م. أحــرزت كليــة الحاســب اآليل 
ونظــم المعلومــات تقدمــا يف عــدد المشــاريع، وبلغــت عــدد المشــاريع الممولــة فيهــا )٧( مشــروعا؛ بمتوســط 
درجــات )١0,١٦( ، يف حيــن وصــل عــدد المشــاريع الممولــة لكليــة الصيدلــه )٤( مشــاريع ؛ بمتوســط درجــات )٧0,١0(.
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المشاريع مسارات التقنية
الناجحة

متوسط الدرجة من الجمعية 
األمريكية لتقدم العلوم

النسبة المئوية 
للمشاريع 

الممولة

٣8%9١0,٣١تقنية المعلومات١

٣٣%8١0,٤٥التقنيات الطبية والصحية٢

١٣%٣١0,٤0تقنيه الطاقه٣

١٣%٢9,00تقنيه االلكرتونيات واإلتصاالت٤

٤%١١١,٥0تقنيه البرتوكيماويات٥

٤%١١0,٥0التقنية الحيوية٦

الجدول رقم ١0: متوسط درجة التقييم لمشاريع التقنيات االسرتاتيجية الممولة لعام ٢0١٣م حسب مسارات 
التقنيات االسرتاتيجية.

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

متوســط درجــات تقييــم الجمعيــة األمريكيــة لتقدم العلوم لمشــاريع التقنيات 
االســرتاتيجية الممولــة يف الكليــات األكاديميــة المشــاركة لعام ٢0١٣م التقرير

٢0١٣م المدة الزمنية
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الشــكل رقــم ١9: الخريطــة اإلدراكيــة لمتوســط درجــات تقييــم الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم لمشــاريع 
أعــاله عــدد  البيــاين  الرســم  يبيــن  التقنيــة.  التقنيــات االســراتيجية الممولــة لعــام 2013م حســب المســارات 
المشــاريع يف كل مســار مــن مســارات التقنيــة )محــور س( ، يف مقابــل درجــات الجمعيــة األمريكيــة لتقــدم 
العلــوم )محــور ص(. يتصــدر المشــهد مســار تقنيــة المعلومــات )9( مشــروعا ممــواًل بمتوســط درجــات )١0,٣١(. كمــا 
حقــق مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة متوســط درجــات ) ١0,٤٥( مــن خــالل ثمانيــه مشــاريع ، يف حيــن حققــت 
تقنيــة الطاقــه متوســط درجــات )١0,٤0( مــن خــالل ثالثــه مشــاريع. وقــد حقــق تقنيــه االلكرتونيــات و اإلتصــاالت 

درجــات )9( درجــة مــن خــالل )٢( مشــروع.
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٥.٤. الريادة عىل مستوى الكليات والمسارات التقنية 
والباحثين  حسب الكليات األكاديمية 

مــا يــيل ســوف يلقــى الضــوء عــىل الكليــات األكاديميــة والمســارات التقنيــة والباحثيــن 
الذيــن كان لهــم نصيــب الســبق والريــادة يف عــام ٢0١٣م. 

١.٥.٤. بيــان بأعــىل ثــالث كليــات أكاديميــة من حيث مقــدار التمويل 
المايل لمشــاريع التقنيات االسرتاتيجية

تمكنــت كليــة الحاســب اآليل ونظــم المعلومــات مــن الحصــول عــىل تمويــالت تقــدر 
بـــ )١١١٦٥٧٧٥( ريــال ســعودي إلجمــايل )٧( مشــروعا ممــواًل، يف حيــن تمكنــت كليــة 
الصيدلــه مــن الحصــول عــىل تمويــل بمقــدار )٧,9٧0,٧٦8( ريــال ســعودي ل )٤( مشــاريع، 
مشــاريع   )٤( ريــال   )٦,٢٧١,٥٦٧( تمويــل  عــىل  بالجمــوم  الجامعيــه  الكليــة  وحصلــت 

والجــدول رقــم ١١ يوضــح ذلــك.

٢.٥.٤. بيــان بأعــىل ثــالث مســارات تقنيــة مــن حيــث مقــدار التمويــل 
المــايل لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية

تصــدر مســار التقنيــات الطبيــة والصحيــة ب )8( مشــروعًا، بتمويــل مقــداره )١٥٦٥88٥٣( 
بقيمــة  تمويــالت  عــىل  المعلومــات  تقنيــة  مســار  حصــل  حيــن  يف  ســعودي  ريــال 
)١٣,٦٢0,٦٢٥( ريــال ســعودي ل )9( مشــاريع. وحصــل مســار التقنيــة البيئيــه عــىل تمويــل 

الجدول رقم ١١: الرتتيب التنازيل ألعىل ثالث كليات أكاديمية حاصلة عىل تمويل يف برنامج التقنيات 
االسرتاتيجية لعام ٢0١٣م.

عدد المشاريعالتمويل بالريالالكليات

١١,١٦٥,٧٧٥٧كلية الحاسب اآليل ونظم المعلومات

٧,9٧0,٧٦8٤كلية الصيدله

٦,٢٧١,٥٦٧٤الكلية الجامعيه بالجموم
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الجدول رقم ١١: الرتتيب التنازيل ألعىل ثالث مسارات تقنيه حاصلة عىل تمويل يف برنامج التقنيات 
االسرتاتيجية لعام ٢0١٣م.

عدد المشاريعالتمويل بالريالمجال التقنية

١٥٦٥88٥٣8التقنيات الطبية والصحية

١٣,٦٢0,٦٢٥9تقنية المعلومات

٣,88٦,٤٦٧٣تقنية الطاقه

بقيمــة )٣,88٦,٤٦٧( ريــال ســعودي ل )٣( مشــاريع تقنيــة ، كمــا هــو موضــح يف 
الجــدول رقــم ١٢.

٣.٥.٤. بيــان بأعــىل ثــالث كليــات أكاديميــة مســاهمة يف تفعيــل 
المســارات التقنيــة االســرتاتيجية وعــدد المشــاريع الممولــة فيهــا

تتداخــل أغلــب مســارات التقنيــات مــع الخــربات الموجــودة يف الكليــات، فيمكــن أن 
تغطــي كليــة واحــدة أكــرث مــن مســار تقــين واحــد والجــدول رقــم ١٣ يبيــن الرتتيــب 
التنــازيل ألعــىل ثــالث كليــات أكاديميــة مســاهمة يف تفعيــل المســارات التقنيــة 
االســرتاتيجية وعــدد المشــاريع الممولــة فيهــا لعــام ٢0١٣م. فقــد تمكنــت الكليــة 
الجامعيــه بالجمــوم مــن تنشــيط ثــالث مســارات تقنيــه هــى )تقنيــه المعلومــات 
وتقنيــة الطاقــة و تقنيــة االلكرتونيــات واالتصــاالت والضوئيــات.(   و حصلــت عــىل 
تمويــل قــدرة )٦,٢٧١,٥٦٧( ريــال ل )٤( مشــاريع بحثيــة, تلتهــا كليــة الحاســب اآليل 
ونظــم المعلومــات حيــث فعلــت مســارين تقنييــن )تقنيــة المعلومــات )٦ مشــاريع 
بحثيــه(، وتقنيــه اإللكرتونيــات واإلتصــاالت والضوئيــات )١مشــروع بحــى((  بقيمــه 
تقــدر بـــ )١١,١٦٥,٧٧٥( ريــال إلجمــايل )٧ مشــاريع بحثيــه( و تمكنــت كليــة الطــب مــن 
تفعيــل مســارين تقنييــن )التقنيــات الطبيــة والصحيــة ومســار التقنيــة الحيويــة( و 
الحصــول عــىل تمويــل بمقــدار )٥,٥٧8,08٥( مليــون ريــال ســعودي ل )٣ مشــاريع 

بحثيــه(.
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الجدول رقم ١٣: الرتتيب التنازيل ألعىل ثالث كليات أكاديمية مساهمة يف تفعيل المسارات التقنية 
االسرتاتيجية وعدد المشاريع الممولة فيها لعام ٢0١٣م. 

٤.٥.٤. بيــان بالباحثيــن الفائزيــن بحســب عــدد المشــاريع ومقــدار 
التقنيــات  برنامــج  يف  عليــه  الحاصليــن  المــايل  التمويــل 

٢0١٣م لعــام  االســرتاتيجية 

وفقــًا لتقاريــر وحــدة العلــوم والتقنيــة الفصليــة لعــام ٢0١٣م فقــد تــم ترتيــب الباحثيــن 
يف جامعــة أم القــرى فيمــا يتعلــق بالتمويــل وعــدد المشــاريع البحثيــة المقبولــة 
)كباحــث رئيــس( يف مســار التقنيــات االســرتاتيجية والجــدول رقــم ١٤  يوضــح ذلــك.

التمويل يف الكلية الجامعيه بالجموم
إجمايل التمويلعدد المشاريعمجال التقنية

٢,8٣٣,٤٦٧٢تقنية الطاقه

٦,٢٧١,٥٦٧ ١,8٢٥,٤00١اإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئيات

١,٦١٢,٧00١تقنية المعلومات

   كلية الحاسب اآليل ونظم المعلومات

9٥90٥٧٥٦تقنية المعلومات
١١,١٦٥,٧٧٥

١,٥٧٥,٢00١اإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئيات

كلية الطب

٣,888,08٥٢التقنيات الطبية والصحية
٥,٥٧8,08٥

١,٦90,000١التقنية الحيوية

برنامج التقنيات االسرتاتيجية الربنامج

ترتيــب ألعــىل ثــالث كليــات أكاديمية مســاهمة يف تفعيل المســارات التقنية 
االســرتاتيجية وعدد المشــاريع الممولة فيها لعام ٢0١٣م التقرير

عام ٢0١٣ م المدة الزمنية
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الجدول رقم ١٤: بيان بأسماء الباحثين الرئيسيين وأرقام المشاريع البحثيه يف التقنيات االسرتاتيجية اليت 
اجتازت معايري التحكيم الوطنية و الدولية و تم إقرار تمويلها من أمانه الخطة الوطنية الشاملة للعلوم 

والتقنية واالبتكار لعام ٢0١٣م.

التمويل المسار التقينرقم المشروعالكليةاالسم
المعتمد

١,١٧٤,8٦0تقنية المعلوماتINF2526-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتتركي فيصل الصماىن

١,١٦٤,١٦0تقنية المعلوماتINF2541-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتتركي فيصل الصماىن

٢,000,000التقنيات الطبية والصحيةMED944-10-13الصيدلةوليد حسن المالكى

٢,000,000التقنيات الطبية والصحيةMED729-10-13الصيدلةمجدي محمد باخيتان

١,9٧٢,008التقنيات الطبية والصحيةMED873-10-13الصيدلةأشرف نبيل عبد ربه

١,998,٧٦0التقنيات الطبية والصحيةMED2515-10-13الصيدلةزياد حماد عمران

٢,000,000التقنيات الطبية والصحيةMED745-10-13العلوم الطبيه التطبيقيهمحمد صالح الدين العياط

٢,000,000التقنيات الطبية والصحيةMED1319-10-13العلوم الطبيه التطبيقيهإيهاب محمد عبد الكاىف

٢,000,000تقنية المعلوماتINF1094-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتعمران عىل تصدق

١,998,9٢٥تقنية المعلوماتINF1123-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتفيصل راضى العصيمى

١,٢٥٣,٧٦٣تقنية المعلوماتINF1369-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتسونيا عىل حشيش

اإللكرتونيات واإلتصاالت ELE2527-10-13الحاسب االىل ونظم المعلوماتلؤى عبد الرحمن  طوالبه
١,٥٧٥,٢00والضوئيات

١,9٦٧,8٣٧تقنية المعلوماتINF2455-10-13الحاسب اآليل ونظم المعلوماتمحمد عبد الرحمن   داود

١,99٦,08٥التقنيات الطبية والصحيةMED992-10-13الطبعادل عمر باحاذق

١,89٢,000التقنيات الطبية والصحيةMED724-10-13الطبمحمد عمرو الباىل

١,٦90,000التقنيات الطبية والصحيةBIO890-10-13الطبنداء مصطفى بوقرى

اإللكرتونيات واإلتصاالت ELE469-10-13الكليه الجامعيه بالجموموائل عبد الرحمن دعبس
١,8٢٥,٤00والضوئيات

١,٦١٢,٧00تقنية المعلوماتINF544-10-13الكليه الجامعيه بالجمومعبد الرحمن حيدر  أحمد

١,٦٥9,١٤٢تقنيه الطاقهENE2356-10-13الكليه الجامعيه بالجمومخري الدين حاج قويدر بوعزه

١,١٧٤,٣٢٥تقنيه الطاقهENE2373-10-13الكليه الجامعيه بالجمومماجد سعيد المرعىش

١,0٥٣,000تقنيه الطاقهENE536-10-13كليه الهندسة والعمارة االسالميهمقبول محمد انورى

١,00٥,000تقنية المعلوماتINF761-10-13كليه الهندسة والعمارة االسالميهعامر محمود خان

الحاسب االىل ونظم المعلومات شريف سعيد العرتىب
١,٣٤٢,000تقنية المعلوماتINF604-10-13بالليث

١,898,000تقنيه البرتوكيماوياتPET1075-10-13الكليه الجامعيه بالليثمنال محمد عبد الجليل

برنامج التقنيات اإلسرتاتيجية الربنامج

الباحثيــن الحاصليــن عــىل تمويــل يف جامعــة أم القــرى لعام ٢0١٣م التقرير

٢0١٣م المدة الزمنية
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التقنيــات  برنامــج  يف  الرئيســة  األداء  مؤشــرات   .٦.٤
االســرتاتيجية

أســاس  البحثيــة عــىل  المشــاريع  أداء جميــع  بقيــاس  والتقنيــة  العلــوم  تقــوم وحــدة 
مؤشــرات األداء الرئيســة الــيت حددتهــا الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة 
واالبتكار والمذكورة يف الشــكل رقم ٢0. ويتم تقييم كل مشــروع مرتين ؛ عىل أســاس 
مؤشــرات األداء، ثــم يرفــع تقريــر أداء أويل يف نهايــة كل ســنة ميالديــة إىل الخطــة 
الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار والجمعيــة األمريكيــة لتقــدم العلــوم؛ 

لتحكيــم تقــدم ونتائــج المشــاريع. 

الشكل رقم ٢0: مؤشرات األداء الرئيسة اليت حددتها الخطة الوطنية الشاملة 
للعلوم والتقنية واالبتكار لقياس مخرجات المشاريع البحثية.
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التقنيــات  برنامــج  مشــاريع  مــن  الناتــج  العلمــي  النشــر   .١.٦.٤
تيجية ا ســرت ال ا

يعتــرب نشــر األبحــاث والمشــاركة يف المؤتمــرات مــن أهــم مخرجــات النشــاط البحــي 
يف الجامعــة، فمــن خــالل النشــر يمكــن للمؤسســات البحثيــة أن تتبــادل المكتشــفات 
العلميــة مــع نظرائهــا يف جميــع أنحــاء العالــم. والشــكل رقــم ٢١ يبيــن التطــور الســنوي 
مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م يف عــدد المشــاركات يف المؤتمــرات بأعمــال علميــة 
ناتجــة مــن مشــاريع ممولــة مــن برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية. كمــا يبيــن الشــكل 
رقــم ٢٢ عــدد األوراق العلميــة المنشــورة يف مجــالت تخصصيــة والناتجــة مــن مشــاريع 
تشــرف عليهــا وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــه أم القــرى وممولــة مــن برنامــج التقنيــات 
االســرتاتيجية. والجــدول رقــم ١٥ يوضــح البيــان التفصيــيل للنشــر العلمــي والمشــاركة 

يف المؤتمــرات العلميــة لعــام ٢0١٣م.

الشــكل رقــم ٢١: عــدد المشــاركات يف المؤتمــرات بأعمــال علميــة ناتجــة مــن مشــاريع تشــرف عليهــا وحــدة العلــوم 
والتقنيــة بجامعــه أم القــرى وممولــة مــن برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية.
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الشــكل رقــم ٢٢: عــدد األوراق العلميــة المنشــورة يف مجــالت تخصصيــة والناتجــة مــن مشــاريع تشــرف عليهــا 
وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــه أم القــرى وممولــة مــن برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية.
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الجدول رقم ١٥: البيان التفصييل ألعمال النشر والمشاركة يف المؤتمرات الناتجة من مشاريع برنامج 
التقنيات اإلسرتاتيجية.

د. حمدي يوسفالباحث

Vibration of Gold Nano-Beam with Variable Thermal Conductivity البحث المنشور 
Subjected to Sinusoidal Heating

ذبذبات شعاع النانو الذهي مع توصيل متغري للحراة وتعريضها للتسخين 
الجيي

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

مؤتمر دويل
إيطاليا- ميالن 

متحدث

يونيو ٢0١١مالتاريخالرياضيات والفزيياءمجال التقنية 

Fractional Order Thermo elastic Waves of Cylindrical Nano-Beamالبحث المنشور 
الرتتيب الكسري للموجات الكهروحرارية لشعاع النانو االسطواين الشكل

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

عرض تقديمي شفوي: الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين: مؤتمر 
الهندسة الميكانيكية 

نوفمرب ٢0١٣ م

االجتماع والبيان التفسريي

الواليات المتحدة - سان دييجو

نوفمرب ٢0١٣مالتاريخالرياضيات والفزيياءمجال التقنية 

Vibration of Gold Nano Beam Induced by Laser Pulse in Context of البحث المنشور 
Two Temperature Generalized Thermoelasticity

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

الجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين: مؤتمر الهندسة الميكانيكية 
نوفمرب ٢0١٣ م الواليات المتحدة - سان دييجو

بوسرت

نوفمرب ٢0١٣مالتاريخالرياضيات والفزيياءمجال التقنية 
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د. عماد فلمبانالباحث 

Maximum Power Point Tracking of a PV System Using State Space البحث المنشور 
Averaging for WSN

عىل نقطة قوة تتبع لنظام الفوتوفلطية باستخدام متوسط فراغ الحالة 
لشبكة االستشعار الالسلكية 

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

 المؤتمر الدويل لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات
لألدوات الذكية: المقاييس والتطبيقات 

متحدث

نوفمرب ٢0١٣مالتاريخاإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتمجال التقين 

Energy-Delay trade-offs for underwater acoustic sensor networkالبحث المنشور 
تأخر الطاقة يف تبادالت شبكة االستشعار السمعية تحت الماء

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

مؤتمر البحر األسود

جورجيا

متحدث 

يوليو ٢0١٣مالتاريخاإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتالمجال التقين

Towards automated self tagging in emergency health casesالبحث المنشور 
نحو الرتقيم الذايت اآليل يف الحاالت الصحية الطارئة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

مجلة الصحة كوم
الربتغال- لشبونه 

متحدث

أكتوبر ٢0١٣مالتاريخاإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتالمجال التقين

Performance Analysis on Packet delivery ratio and end to end delay of البحث المنشور 
different network topologies in WSN

تحليل األداء يف معدل انتقال الحزم بتأخر طرفية إىل طرفية يف دراسة 
الطوبوغرافيات المختلفة يف شبكة االستشعار الالسلكية

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

المؤتمر الدويل عن شبكات االستشعار الظرفية المتنقلة
- داليان-الصين

متحدث

ديسمرب ٢0١٣مالتاريخاإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتالمجال التقين
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Performance Analysis of wavelet transforms for leakage detection in البحث المنشور 
long range pipeline networks

تحليل أداء نقل الموجات الصغرية الكتشاف التسريب يف شبكات خطوط 
األنابيب الطويلة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

مؤتمر جمعية مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات الدويل لمعالجة اإلشارات 
واإلتصاالت 

مالزييا- كوااللمبور 
متحدث

نوفمرب ٢0١٣مالتاريخاإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتمجال التقين 

DEMO: Modular Wireless Technology Gatewayالبحث المنشور 
ديمو: البوابة اإللكرتونية التقنية الالسلكية المركبة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

مؤتمر جمعية مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات الدويل ألنظمة االستشعار 
المتحركة الظرفية 

الصين- جوانزو 
بوسرت وتم عرض نماذج

اإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتالمجال التقين

د. زكي صديقيالباحث

A Comparative Study of Removal of MTBE from Waste Water Using البحث المنشور 
Semiconducting Photo catalysts

دراسة مقارنة إلزالة ميثيل ثالي بوتيل اإليرث من المياه العادمة باستخدام 
التحفزي الضويئ شبه الموصل

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

لندوة الدولية الثانية للكيمياء المقارنة للتنمية المستدامة-تطبيق الزتامن مع 
تصميم النظام –اتحاد جمعيات الكيمياء اإلفريقية

المغرب - مراكش

متحدث

مايو ٢0١٣مالتاريختقنية المياهمجال التقنية 
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د. زكي صديقيالباحث

Photodegradation Study of Aqueous Methyl tert-Butyl Ether Using البحث المنشور 
Zinc Oxide: The Effect of Particles Size

دراسة التدرك الضويئ لميثيل ثاليث بوتيل اإليثل المايئ باستخدام أكسيد 
الزنك: أثر حجم الجسيمات

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

المجلة الدولية للطاقة الضوئية
مصر –القاهرة

متحدث

٢0١٣مالتاريختقنية المياهمجال التقنية 

Photocatalytic Removal of MTBE from Wastewater Using Modified البحث المنشور 
ZnO Based Catalysts

إزالة التحفزي الضويئ لميثيل ثاليث بوتيل اإليرث من المياه باستخدام أكسيد 
الزنك المعدل باستخدام المحفزات

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

االتحاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية-االجتماع الرابع واألربعين
 تركيا-إسطنبول

متحدث

أغسطس ٢0١٣مالتاريختقنية المياهمجال التقنية 

Photocatalytic Degradation of Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) in the البحث المنشور 
presence of visible light

انخفاض التحفزي الضويئ لميثيل ثاليث بوتيل اإليرث يف وجود الضوء المريئ

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

المؤتمر الدويل للمياه والطاقة والبيئة
تركي-ا كوساداسي

متحدث
مصر –القاهرة

ديسمرب ٢0١٣مالتاريختقنية المياهمجال التقنية 
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د. محمد عبد الرحمنالباحث

-Modeling e-Health Framework towards Personalized and Contextالبحث المنشور 
Aware Multimedia Services

إطار لنمذجة الصحة اإللكرتونية نحو شخصنة وسياقية خدمات الوسائط 
المتعددة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

 Springer, eds. Borko Furht and Ankur دليل االبتكارات الطبية التقنية
٣-8٤9١-٤٦١٤-٤-9٧8 Agarwal, ISBN

سبتمرب ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتمجال التقين 

Context-Aware Multimedia Services Modeling: An e-Health البحث المنشور 
Perspective

نمذجة سياق خدمات الوسائط المتعددة: من منظور الصحة اإللكرتونية

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

 :JOURNAL OF MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, Springer, DOI
١٥-٥9٥-0١٣-s١١0٤٢/١0,١00٧

مجلة أدوات الوسائط المتعددة والتطبيقات، سربنجر

يوليو ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتالمجال التقين

A Framework Toward Detecting and Visualizing Kinematic Data for البحث المنشور 
Children with Hemiplegia

أطار الكتشاف وتصور البيانات الحركية لألطفال المصابين بالشلل النصفي

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

 ١٥th IEEE International Conference on e-Health Networking,
.Lisbon, Portugal ,)٢0١٣ ,Application & Services )IEEE Healthcom

المؤتمر الدويل  الخامس عشر لجمعية مهندسي الكهرباء واإللكرتونيات 
لشبكات الصحة اإللكرتونية: التطبيق والخدمات

9-١٢ أكتوبر ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتالمجال التقين



www.stu.saجامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م 

82

د. محمد عبد الرحمنالباحث

EMOTION-BASED MASHUP FOR SOCIAL MEDIA CONTENTSالبحث المنشور 
المزج عىل أساس عاطفي لمحتويات وسائل اإلعالم االجتماعية

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

المؤتمر الدويل التاسع عشر عن أنظمة الوسائط المتعددة ٢0١٣: بريتون –  
المملكة المتحدة-سيفرونت

متحدث 

8-١0 أغسطس ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتالمجال التقين

Context-Aware Mobile Services for Hajj and Umrahالبحث المنشور 
اإلدراك السياقي لخدمات الحج والعمرة المتنقلة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي
ورشة العمل الثالثة عشر ألبحاث الحج والعمرة-مكة المكرمة

التاريختقنية المعلوماتمجال التقين 
٣0 أبريل ٢0١٣ م

– ٢ مايو ٢0١٣ م 

Towards a Semantic Multimedia Content Retrieval Frameworkالبحث المنشور 
إطار اسرتجاع المحتوى الداليل للوسائط المتعددة

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي
المؤتمر الدويل التاسع عشر عن أنظمة الوسائط المتعددة ٢0١٣: بريتون – 

سيفرونت، المملكة المتحدة

8-١0 أغسطس ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتالمجال التقين

البحث المنشور 
 Multimedia Interactive Therapy Environment for Children Having

Physical Disabilities
البيئة العالجية التفاعلية من خالل الوسائط المتعددة لألطفال الذين يعانون 

من اإلعاقات الجسدية

مجالت
مطبوعات المؤتمر

عرض تقديمي

المؤتمر الدويل عن استعادة الوسائط المتعددة 
الواليات المتحدة-  دالس 

متحدث

١٦-١9 أبريل  ٢0١٣مالتاريختقنية المعلوماتالمجال التقين
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٢.٦.٤. الملكيــات الفكريــة وبــراءات االخــرتاع الناتجــة مــن مشــاريع 
برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية.

الــيت تمنحهــا دولــة ذات  الفكريــة  الحقــوق  مــن  االخــرتاع هــي مجموعــة  بــراءة 
ســيادة لمخــرتع أو مــن تــم التنــازل لــه عــن هــذا الحــق لفــرتة محــدودة مــن الوقــت يف 
مقابــل الكشــف العــام عــن هــذا االخــرتاع. فاالخرتاعــات هــي حلــول لمشــاكل تقنيــة 
معينــة، والخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار تشــجع الباحثيــن 
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس للتقــدم للحصــول عــىل براءات اخــرتاع لحمايــة أعمالهم. 
والشــكل رقــم ٢٣ يبيــن التطــور الســنوي مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م يف عــدد 
بــراءات االخــرتاع الناتجــة مــن مشــاريع ممولــة مــن برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية. 
كمــا يبيــن الشــكل رقــم ٢٤ عــدد و نســبة بــراءات االخــرتاع الناتجــة عــام ٢0١٣م مــن 
مشــاريع تشــرف عليهــا وحــده العلــوم والتقنيــة بجامعــه أم القــرى وممولــة مــن 
برنامــج التقنيــات االســرتاتيجية حســب المســارات التقنيــة. يوضــح الجــدول رقــم ١٦ 
البيــان التفصيــيل لــرباءات االخــرتاع الناتجــة مــن المشــاريع الممولــة مــن برنامــج 

التقنيــات االســرتاتيجية لعــام ٢0١٣م.

الشــكل رقــم ٢٣: التطــور الســنوي مــن عــام ٢008م وحــى عــام ٢0١٣م يف عــدد بــراءات اإلخرتاع الناتجة من مشــاريع 
ممولة من برنامج التقنيات االســرتاتيجية.
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الشــكل رقــم ٢٤: عــدد و نســبة بــراءات االخــرتاع الــيت نتجــت مــن مشــاريع تشــرف عليهــا وحــده العلــوم والتقنيــة 
بجامعــه أم القــرى وممولــة مــن برنامــج التقنيــات االسرتاتيجيةحســب المســارات التقنيــة
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الجدول رقم ١٦: البيان التفصييل لرباءات االخرتاع الناتجة من المشاريع اليت تشرف عليها وحدة العلوم 
والتقنية والممولة من برنامج التقنيات االسرتاتيجية.

د. زكي صديقالباحث

 Catalyst for MTBE Degradationاسم براءة االخرتاع
"محفز انحطاط ميثيل ثالي بوتيل اإليرث" 

رقم طلب براءة االخرتاع: ٢0,٣٢٤٤0     

تم إرساله إىل مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية المسجلة )أمريكا(الحالة

تقنية المياهالمجال التقين

يناير ٢0١٣مالتاريخ 

Composition for Photo catalytic degradation of MTBEاسم براءة االخرتاع

مركب لخفض البيولوجيا الضوئية يف ميثيل ثالي بوتيل اإليرثالحالة

تم إرساله إىل مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية المسجلة (أمريكا)المجال التقين

مايو ٢0١٣مالتاريخ 

د. زكي صديقالباحث

Communication enabling Multi-Protocol Gateway and Virtual اسم براءة االخرتاع
Resource Manager

اإلتصاالت الداعمة للبوابة متعددة الربوتوكوالت ومدير الموارد االفرتاضية

تم إرساله إىل مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية المسجلة )أمريكا(الحالة

اإللكرتونيات واإلتصاالت والضوئياتالمجال التقين

فرباير ٢0١٣ مالتاريخ 
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محمد عبد الرحمن، أحمد قمر، صالح باسالمةالباحث

Detecting and visualizing live Kinetic and Kinematic Data for the اسم براءة االخرتاع
 Musculoskeletal System using Microsoft Kinect Camera for Children

with Hemiplegia
التنبؤ وتصور الحركة الحية والبيانات الحركية للنظام العضيل الحركي 

باستخدام كامريا كينكت ميكروسوفت لألطفال الذي يعانون من الشلل 
النصفي 

تم إرساله إىل مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية المسجلةالحالة
00٣٣-٢٤9١D :Ref

تقنية المعلوماتالمجال التقين

إبريل ٢0١٣مالتاريخ 

محمد عبد الرحمن، صالح باسالمةالباحث

A web-based non-invasive way of detecting, tracking, recognizing and اسم براءة االخرتاع
3D visualizing live kinematic hand-therapy data of a Hemiplegic patient

طريقة غري جراحية مدعومة بالويب للتنبؤ ومتابعة والتعرف عىل وتصور 
ثاليث األبعاد للحركة الحية لبيانات عالج اليد لمرضى الشلل 

بحث قابل للتسجيل يف الواليات المتحدة الحالة

تقنية المعلومات المجال التقين

ديسمرب ٢0١٣مالتاريخ 
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صالح عيل وتركي الغامديالباحث

Multi Functions Head Umbrella and Scarf For Rechargeable Devices اسم براءة االخرتاع
and Batteries Mobile battery charger by solar cells

رأس مظلة متعددة المهام وغطاء لألدوات والبطاريات اليت يعاد شحنها 
وشاحن البطاريات المتنقلة بالخاليا الشمسية

يجري العمل عليها يف جامعة أم القرى ومكتب مدينة الملك عبد العزيز الحالة
للعلوم والتقنية

تقنية المعلومات المجال التقين

مارس ٢0١٣مالتاريخ 

صالح عيل وتركي الغامديالباحث

اسم براءة االخرتاع
 A Smart Prayer Carpet System for Human Detection and Activity

Recognition
 نظام سجادة صالة ذكية لتحري األشخاص ومعرفة األنشطة 

يجري العمل عليها يف جامعة أم القرى ومكتب مدينة الملك عبد العزيز الحالة
للعلوم والتقنية

تقنية المعلومات المجال التقين

مارس ٢0١٣مالتاريخ 

Speed Bumps and U-Turns Road Sensors Systemاسم براءة االخرتاع
نظام استشعار صدمات السرعة والدوران للخلف يف الطريق

يجري العمل عليها يف جامعة أم القرى ومكتب مدينة الملك عبد العزيز الحالة
للعلوم والتقنية

تقنية المعلومات المجال التقين

مارس ٢0١٣مالتاريخ 

Smart Objects Classification and Recognition System Boxاسم براءة االخرتاع
صندوق نظام التعرف وتصنيف األغراض باستخدام األنظمة الذكية

يجري العمل عليها يف جامعة أم القرى ومكتب مدينة الملك عبد العزيز الحالة
للعلوم والتقنية

تقنية المعلومات المجال التقين

فرباير ٢0١٣مالتاريخ 
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تطويرهــا  أو  انشــاؤها  تــم  الــيت  والتجهــزيات  المعامــل   .٣.٦.٤
والتقنيــات الــيت تــم توطينهــا مــن خــالل مشــاريع برنامــج التقنيــات 

االســرتاتيجية

أهتمــت الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار بتوطيــن التقنيــات وتأســيس 
المعامــل ونتيجــة التمويــل المــايل لمشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية تأسســت عــدة 
معامــل متخصصــة كمــا تــم تطويــر بعــض المعامــل األخــرى والزالــت بعــض المعامل 
الجديــدة يف طــور اإلنشــاء. والشــكل رقــم ٢٥ يظهــر معمــل الدكتــور فيصــل بــن 
أحمــد العــالف ألبحــاث الوراثــة البشــرية والطــب الجزيــيئ كمــا يظهــر الشــكل رقــم 
٢٦ معمــل الدكتــور أنــس بــن محمــد باســالمة ألبحــاث الحوســبة المنتشــرة ، ويظهــر 
الشــكل رقــم ٢٧ معمــل الدكتــور عمــاد بــن عبــد الــرزاق فلمبــان ألبحــاث تطبيقــات 
المــدن الذكيــة. كذلــك يعــرض الشــكل رقــم ٢8 معمــل الدكتــور خالــد بــن ســليمان 

خــريو ألبحــاث النانــو بوليمــرات والمحفــزات الضوئيــة.
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1.3.6.4. معمــل الدكتــور فيصــل بــن أحمــد العــالف 
ألبحــاث الوراثــة البشــرية والطــب الجزيــيئ

القسم األكاديمي: الوراثة الطبية
الكلية: الطب 

 O8-BIO34-10 ، O9-BIO920-10 :أرقــام المشــاريع
، 10-BIO1250-10

البلمــرة  أنزيــم  تفاعــل  توطينهــا:  تــم  الــيت  التقنيــات 
التسلســيل الكمــي والكيفــي ، إستنســاخ األحمــاض النوويــة، 

زراعــة   ، الثــاين  الجيــل  تقنيــة  بواســطة  النوويــة  األحمــاض  تسلســل  تحليــل 
الخاليــا البشــرية ، بنــاء النواقــل العالجيــة ، بنــاء وتحليــل الربوتينــات المدمجــة ، 

الوراثيــة. لألمــراض  المســببة  الجينيــة  اإلعتــالالت  عــن  الكشــف 

الشكل رقم ٢٥: معمل الدكتور فيصل بن أحمد 
العالف ألبحاث الوراثة البشرية والطب الجزييئ.
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2.3.6.4. معمــل الدكتــور انــس بــن محمــد باســالمه 
ألبحــاث الحوســبة المنتشــرة

القسم األكاديمي: هندسة الحاسب اآليل
الكلية: الحاسب اآليل ونظم المعلومات 

،11-INF2062-10   :أرقام المشاريع
11-INF2061-10 ، 11-INF2060-10

التقنيــات الــيت تــم توطينهــا: تقنيــات المالحــة الداخليــة ، 
أنظمــة المــدن الذكيــة ، أنظمــة النقــل الذكــي ، إنرتنــت األشــياء.  

الشكل رقم ٢٦: معمل الدكتور أنس بن محمد باسالمة ألبحاث 
الحوسبة المنتشرة.
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3.3.6.4. معمل الدكتور  عماد بن عبد الرزاق 
فلمبان ألبحاث تطبيقات المدن الذكية

القسم األكاديمي: هندسة الحاسب اآليل
الكلية: الحاسب اآليل ونظم المعلومات 

 أرقام المشاريع:
، 10-ELE1238-10 ، 11-INF1688-10   

11-INF1236-10 ، 10-INF1235-10 

التقنيات اليت تم توطينها: الحساسات الالسلكية ، محاكات 
الشبكات ، صناعة المجسات وعقد اإلستشعار ، صناعة وسائل اإلتصال تحت 

الماء.  
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لشكل رقم ٢٧: معمل الدكتور عماد بن عبد الرزاق فلمبان ألبحاث 
تطبيقات المدن الذكية.
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خــريو  ســليمان  بــن  خالــد  الدكتــور  4.3.6.4. معمــل 
ألبحــاث النانــو بوليمــرات والمحفــزات الضوئيــة.

القسم األكاديمي: الكيمياء 
الكلية: العلوم التطبيقية 

أرقام المشاريع:
11-NAN1682-10 ، 11-NAN1694-10 

التقنيــات الــيت تــم توطينهــا: تقنيــات النانــو يف تحضــري 
محفــزات ضوئيــة ذات كفــاءة عاليــة ، اســتخدام خليــط النانــو 

فضــة مــع المحفــزات االخــرى للقضــاء عــىل البكترييــا  .

الشكل رقم ٢8: معمل الدكتور خالد بن سليمان 
خريو ألبحاث النانو بوليمرات والمحفزات الضوئية.
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أهتمــت وحــدة العلــوم والتقنيــة ببنــاء عالقــات تعــاون بينيــة وشــراكات مــع الجامعــات 
العالميــة وذلــك بهــدف نقــل وتبــادل الخــربات والمعرفــة كمــا أهتمــت ببنــاء عالقــات 
تعــاون مــع مؤسســات القطــاع العــام والخــاص بمــا يحقــق الرؤيــة الوطنيــة يف بنــاء 
منظومــة العلــوم والتقنيــة والشــكل رقــم ٢9 يعــرض شــعارات الجهــات المتعاونــة يف 

تنفيــذ مشــاريع التقنيــات االســرتاتيجية منــذ ٢008م وحــى ٢0١٣م.

٤,٦,٤ الشــراكات العلمية والجهات المتعاونة يف مشــاريع 
برنامــج التقنيات االســرتاتيجية
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الشكل رقم ٢9: شعارات الجهات المتعاونة يف تنفيذ مشاريع 
التقنيات االسرتاتيجية منذ ٢008م وحى ٢0١٣م.
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المعلومــات  نظــم  يف  التقــىن  االبتــكار  مركــز   .١.٥
الجغرافيــه

إن مراكــز االبتــكار التقــين هــي منشــآت متخصصــة، يعمــل الباحثــون والطــالب فيهــا 
مــع قطــاع الصناعــة؛ لتطويــر منتجــات وخدمــات ابتكاريــة، فأحــد المهــام الرئيســة لمراكــز 
االبتــكار التقــين هــي تقليــص الفجــوة بيــن القطــاع األكاديمــي وقطــاع الصناعــة. وقــد 
تمكــن فريــق بحــي يرأســه ســعادة الدكتــور نبيــل بــن عبــد القــادر كوشــك يف الحصــول 
عــىل تمويــل مقــدراه )٥0( مليــون ريــال ســعودي؛ لمــدة خمــس ســنوات إلنشــاء مركــز 
ابتــكار تقــين يف نظــم المعلومــات الجغرافيــة يف الــدورة الثانيــة ضمــن منافســة ألكــرث 
مــن )80( مقرتحــًا تــم تقديمهــا. شــارك يف إعــداد المقــرتح كاًل مــن: د. محمــد مقبــل، 
د. صالــح بــن محمــد باســالمة، د. أنــس بــن محمــد باســالمة، د. معــراج مــرزا، د. رمــزي 
الزهــراين، د. أحمــد القطــان، د. خالــد الغامــدي، د. أميــن معــرف، د. وائــل بــدوي، د. جمعــه 

داوود. 

ويعــد مركــز االبتــكار التقــين يف نظــم المعلومــات الجغرافيــة )TIC-GIS( أول مركــز 
الفريــق  القــرى، والشــكل رقــم ٣0 يوضــح صــور أعضــاء  إبتــكار تقــين يف جامعــة أم 
البحــي المشــاركين يف تقديــم المقــرتح أثنــاء مراســم توقيــع عقــد اتفاقيــة التمويــل 

بمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة. 

إنجازات وحدة العلوم 
والتقنية يف برنامج مراكز 

االبتكار التقين
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الشكل رقم ٣0: مراسم توقيع عقد تمويل مركز االبتكار التقين يف نظم المعلومات 
الجغرافية  يف مقر مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض.
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نظــم  يف  ابتكاريــة  بحثيــة  مشــاريع  تمويــل  عقــود  إبــرام    .١.١.٥
الجغرافيــة المعلومــات 

تــم توقيــع عقــود عــدد مــن المشــاريع البحثيــة يف شــهر ابريــل مــن عــام ٢0١٣م وذلــك 
لرســالة  وتحقيقهــا  مواءمتهــا  مــن  والتأكــد  المقدمــة  المقرتحــات  تحكيــم  بعــد 

المركــز وشــملت المشــاريع اآلتيــة: 

مشــروع تغريــد: وهــو مشــروع يقــوم بالبحــث المــكاين والزمــاين . ١
عــن التغريــدات يف تويــرت، ويقــوم بجمــع مالييــن التغريــدات يوميــا، 
ولديــه القــدرة عــىل تخزييــن مليــارات التغريــدات ومــن ثــم إعطــاء 

تقاريــر شــاملة للمعلومــات المصاحبــة لتلــك التغريــدات.

مشــروع شــاهد: هــو نظــام الســتعالم وعــرض وتصويــر بيانــات األقمــار الصناعيــة . ٢
المتعلقــة بالبيئــة كالتصحــر ودرجــات الحــرارة  

مشــروع حــج ســنس: يهــدف إىل توفــري منصــة تفاعليــة لرصد . ٣
تحــركات الحــاج وأنشــطتهم يف لحظتهــا. المنصــة تقــوم 

بجمــع وتحليــل وعــرض البيانــات المتعلقــة بالحجــاج.

٢.١.٥. تشــكيل اللجنــة العلميــة لمركــز االبتــكار التقــين يف نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة

المعلومــات  نظــم  يف  التقــين  االبتــكار  لمركــز  العلميــة  اللجنــة   تشــكيل  تــم 
الجغرافيــة عــام ٢0١٣م. وتتكــون اللجنــة مــن تســعة أعضــاء برئاســة ســعادة مديــر 
المركــز الدكتــور نبيــل بــن عبــد القــادر كوشــك وعضويــة عــدد مــن المختصيــن مــن 
مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة )د. خالــد األحمــدي ، د. خليــل الصبحــي 
، م. وليــد مــال( إضافــة إىل أعضــاء مــن جامعــة أم القــرى )د. صالــح باســالمة ، د. 



 جامعـــة أم القـــرى | وحـــدة العلـــوم والتقنيـــة | تقريـــر اإلنجـــازات 2013 م

101

محمــد مقبــل( ومــن شــركات ومكاتــب استشــارية متخصصــة يف نظــم المعلومــات 
الجغرافيــة )م. ناصــر خاشــقجي ، م. حســام ســيد ، م. مجــدي بنــا(.

٣.١.٥. إنشــاء المعامــل والتجهــزيات بمركــز االبتــكار التقــىن يف 
نظــم المعلومــات الجغرافيــه

نظــم  يف  التقــىن  االبتــكار  مركــز  معامــل  مــن  معمــل  أول  انشــاء  يف  البــدء  تــم 
المعلومــات الجغرافيــه )الشــكل ٣١( و هــو معمــل حاضنــه االبتــكار يف مقــر المركــز 
بمبــىن معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــرتاث اإلســاليم ، والــيت كانــت نــواة لعــدد 

مــن الحاضنــات. 

الشكل رقم ٣١: معمل االبتكار التقين يف نظم المعلومات 
الجغرافية. 
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نظــم  عمــل  حلقــة  وتنظيــم  المؤتمــرات  يف  المشــاركة   .٤.١.٥
التاريخيــة  الجغرافيــة  المعلومــات 

نظــم المركــز حلقــة عمــل نظــم المعلومــات الجغرافيــة التاريخيــة والــيت ناقشــت 
التاريخيــة وســلطت  الجغرافيــة  المعلومــات  بنظــم  المتعلقــة  المحــاور  مــن  عــددًا 
الضــوء عــىل أهميتهــا وضــرورة دعــم األبحــاث المنبثقــة منهــا. وقــد كان المتحدثــون 
فيهــا  مــن المتخصصيــن مــن دول متنوعــه. كمــا شــارك المركــز يف معــرض أرامكــو 

لنظــم المعلومــات الجغرافيــة المنعقــد يف الظهــران عــام ٢0١٣م. 
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٥.١.٥. النشــر العلمــي الناتــج مــن مركــز االبتــكار التقــين يف نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة

يعتــرب نشــر األبحــاث والمشــاركة يف المؤتمــرات مــن أهــم مخرجــات النشــاط البحــي 
للمركــز ، وفيمــا يلــى بيــان تفصيــيل للنشــر العلمــي والمشــاركة يف المؤتمــرات 

العلميــة لعــام ٢0١٣م.

1. Khormi H, Kumar L, Elzahrany RA )2013( Regression Model for Predict-
ing Adult Female Aedes aegypti Based on Meteorological Variables: 
A Case Study of Jeddah, Saudi Arabia. J Earth Sci Clim Change 4: 168

2. Eldawy A., Yuan Li, Mohamed Mokbel and Ravi Janardan. )2013(. 
“CG_Hadoop: Computational Geometry in MapReduce”. In Pro-
ceedings of the ACM SIGSPATIAL International Conference on Ad-
vances in Geographic Information Systems, SIGSPATIAL GIS 2013, 
Orlando, Florida, November 2013

3. Jie B. and Mokbel M. )2013( “GeoRank: An Efficient Location-Aware 
News Feed Ranking System”. In Proceedings of the ACM SIGSPATIAL 
International Conference on Advances in Geographic Information 
Systems, SIGSPATIAL GIS 2013, Orlando, Florida, November 2013

4. Koshak, Nabeel A., and Nour, Akram O., )2013( “Integrating RFID and 
GIS to Support Urban Transportation Management and Planning of 
Hajj”. Proceeding of CUPUM 2013, The 13th International Confer-
ence on Computers in Urban Planning and Urban Management, 
July 2-5, 2013, Utrecht, The Netherlands.
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٦.١.٥. الشــراكات العلميــة والجهــات المتعاونــة مــع مركــز االبتــكار 
التقــين يف نظــم المعلومــات الجغرافيــة

بــدأت إدارة مركــز االبتــكار التقــين يف نظــم المعلومــات الجغرافيــة بعقــد العديــد 
مــن الشــراكات التعاونيــة مــع منظمــات علميــة وحكوميــة محليــة ودوليــة:

التعاون مع الجهات الصناعية:. 1

التعاون مع الجامعات العالمية:. 2
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 التعاون مع القطاعات الحكومية يف السعودية. 3

الشكل رقم ٣٢: الشراكات العلمية والجهات المتعاونة يف 
مشاريع مركز االبتكار التقين يف نظم المعلومات الجغرافية.
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٢.٥. مقرتحــات مراكــز االبتــكار التقــىن الــيت تم 
تقديمها عام ٢0١٣م 

الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة  الــيت طرحتهــا مدينــة  الثالثــة  المنافســة  ضمــن 
لتأســيس مراكــز االبتــكار التقــين تــم تقديــم ثالثــة مقرتحــات عــام ٢0١٣م وهــي كالتــايل:

١.٢.٥. مركز االبتكار التقين يف اإللكرتونيات 
واإلتصاالت الالسلكية 

الباحث الرئيىس :  د. عبد الرحمن االهدل
الكلية: الهندسة والعمارة اإلسالمية

٢.٢.٥. مركز االبتكار التقىن لتحلية المياة 
بالطاقه الشمسية 

الباحث الرئيىس :  د. عصام العرفج
الكلية:  العلوم التطبيقية
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٣.٢.٥. مركز االبتكار التقىن يف نظم 
المعلومات الحيوية والتشخيص 

الجزييئ  لالمراض المعدية واالمراض 
الوراثيه والسرطان 

 الباحث الرئيىس : 
د. فيصل العالف  و د. شاهد صديقى 

الكلية: الطب وكلية طب األسنان 



يهتــم برنامــج المشــاريع التشــغيليه بتطويــر المرافــق االساســيه ووحــدات التشــغيل 
وتســتمر مــدة المشــروع لمــده خمســه ســنوات. تقدمــت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــه 
أم القــرى عــام ٢0١٣م بمقرتحــات لتأســيس اربعــه مشــاريع تشــغيلية بقيمــة إجماليــة 

قدرهــا ٢0٦,٢٥9,000ريــال وهــي كالتــايل:   

١.٦. مساحة المبتكر: مركز اإلبداع 
واالبتكار

الباحث الرئيىس: د. انس بن محمد باسالمه
الكلية: الحاسب اآليل ونظم المعلومات

الدعم المطلوب: ٥٦,٣08,000 ريال لمدة خمس سنوات
األهداف العامه:

انشــاء معامــل  توفــر للطــالب خاصــه وألفــراد المجتمــع عامــه . ١
إمكانيــة اســتخدام اداوت التصنيــع المتقــدم والحصــول عــىل 

التدريــب يف اســتخدام أدوات االبتــكار الحديثــه
بنــاء البيئــه االبتكاريــه ابتــداء مــن األجهــزة والمعــدات وانتهــاء . ٢

يف  المبتكــر  مســاحات  فكــرة  نشــر  ثــم  العمليــه  بالمــواد 
المــدارس العامــة وبنــاء ثــالث مســاحات مصغــرة يف مــدارس 

المكرمــه. مكــه 
صنــع جيــل مــن الشــباب المتمكــن مــن تصنيــع وانتــاج األفــكار . ٣

الرياديــه القابلــه لالحتضــان يف حاضنــات األعمــال. 

إنجازات وحدة العلوم والتقنية 
يف برنامج المشاريع التشغيلية 
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ســرطان  عــن  المبكــر  الكشــف  مركــز   .٢,٦
الثــدي

الباحث الرئيىس: د. أيمن بن عبد المقتدر إسكندر
الكلية: الطب

الدعم المطلوب: ٦١,9٥٥,000 ريال لمدة خمس سنوات
األهداف العامه:

انشــاء وتشــغيل عيادات متنقلة عاليه الجودة للكشــف المبكر عن . ١
سرطان الثدى يف المدن والقرى والهجر والمناطق العشوائية 

إنجاز أبحاث تتصل بقضايا الرعايه الصحية ألمراض سرطان الثدي . ٢
رفــع مســتوى الوعــي بيــن الجماهــري للكشــف المبكــر والوقايــة مــن . ٣

ســرطان الثــدي .
بناء القدرات العلمية لجميع الجهات والمنظمات المشاركة. ٤
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٣,٦. مركــز الكشــف المبكــر عــن ســرطان 
القولــون

الباحث الرئيىس: د. أيمن بن عبد المقتدر إسكندر
الكلية: الطب

الدعم المطلوب:  ٤٥,٥١٦,000 ريال لمدة خمس سنوات
األهداف العامه:

إنشــاء وتشــغيل عيــادات متنقلــة عاليــه الجــودة للكشــف المبكــر . ١
عــن ســرطان القولــون يف المــدن والقــرى والهجــر والمناطــق 

العشــوائية والحــد منــه 
إنجــاز أبحــاث تتصــل بقضايــا الرعايــه الصحيــة ألمــراض  ســرطان . ٢

القولــون
رفــع مســتوى الوعــي بيــن الجماهــري للكشــف المبكــر والوقاية من . ٣

ســرطان القولون
بناء القدرات العلمية لجميع الجهات والمنظمات المشاركة. ٤
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٤,٦. عيادات األسنان المتنقله
الباحث الرئيىس: د. محمد بن مصطفى بيارى

الكلية: طب األسنان 
الدعم المطلوب: ٤٢,٤80,000 ريال لمدة خمس سنوات

األهداف العامه:
 وحــدات األســنان المتنقلــة لخدمــة مكــة المكرمــة . ١

والمناطــق المحيطــة بهــا وتشــمل القــرى والهجــر 
والمناطــق العشــوائية. 

الــيت . ٢ الوبائيــة  الفــم  صحــة  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء 
تعمــل بمثابــة حجــر الزاويــة يف تطويــر المســح الوطــين لصحــة 

الســعودية. العربيــة  المملكــة  يف  والكبــار  لألطفــال  الفــم 
نشــر الوعــي الصحــي للعنايــة بصحــة  الفــم واألســنان وتطبيــق . ٣

قاعــدة "الوقايــة خــري مــن العــالج".



يؤســس الربنامــج لبنــاء تجهــزيات مركزيــة تقنيــة متمــزية ضمــن المجــاالت الخمســة 
والتقنيــة  للعلــوم  الوطنيــة  الخطــة  حددتهــا  والــيت  للمملكــة  اإلســرتاتيجية  عشــر 
واالبتــكار. مــن خــالل هــذا الربنامــج ســيتم إســتحداث عــدد مــن المعامــل والتجهــزيات 
بحيــث  الســعودية  الجامعــات  يف  مقرهــا  يكــون  التنمويــة  األهميــة  ذات  المركزيــة 
تخــدم هــذه المعامــل والتجهــزيات البحــث العلمــي يف النطــاق اإلقليمــي الموجــوده 
فيــه. يتــم التقديــم لتمويــل المعامــل المركزيــة عــن طريــق منافســة تعلــن عنهــا أمانــة 
زيــارة منشــآت  الخطــة الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة ويتــوىل فريــق علمــي متخصــص 

الجامعــة ووضــع التوصيــات بإنشــاء المعامــل والتجهــزيات المركزيــة. 

لقــد بــادرت وحــدة العلــوم والتقنيــة بجامعــة أم القــرى بطلــب لتأســيس ثالثــة معامــل 
وتجهــزيات مركزيــة ، مــن باحثيــن يف ثــالث كليــات علميــة .

١.٧. مركز تعليم المهن الصحية القائم 
عىل المحاكاة  

الباحث الرئيس: د. سهيل بن سالم باجمال 
أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري المساعد بكلية الطب 

وكيل كلية طب األسنان للدراسات العليا والبحث العلمي 

 إنجازات وحدة العلوم
والتقنية يف برنامج المعامل 

والتجهزيات المركزية
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٢,٧. مركز جراحة الرجل اآليل )الربوت(
الباحث الرئيس: د. حمزة بن أحمد غلمان 

أســتاذ الهندســة الميكانيكيــة المشــارك بكليــة الهندســة 
والعمارة اإلســالمية 

عميد كلية الهندسة والعمارة اإلسالمية

٣,٧. مركز الوقاية والسيطرة عىل 
األمراض المعدية

الباحث الرئيس: د. محمد بن أبو بكر باسالمة 
أستاذ علم األمراض المساعد بكلية الطب

عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية سابقًا
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تقــوم فكــرة الربنامــج عــىل تقديــم المدينــة عــددا مــن المنــح الســنوية للســعوديين 
مــن أســاتذة الجامعــات يف الجامعــات الســعودية لمــدة تــرتاوح مابيــن 8-١٢ أســبوعًا. 
يمضــي الباحــث الزيــارة البحثيــة يف أحــد المختــربات العلميــة المتطــورة يف الجامعات 
أو المراكــز البحثيــة العالميــة المرموقــة يف إحــدى مجــاالت التقنيــات االســرتاتيجية 
الخمســة عشــر: تقنيــة الميــاه ، تقنيــة البــرتول والغــاز ، تقنيــة البرتوكيمائيــات ، التقنيــة 
المتناهيــة الصغــر ، التقنيــة الحيويــة والهندســة الوراثيــة ، تقنيــة المعلومــات ، تقنيــة 
اإللكرتونيــات و اإلتصــاالت و الضوئيــات ، تقنيــة الفضــاء و الطــريان ، تقنيــة الطاقــة 
، تقنيــة المــواد المتقدمــة ، تقنيــة البيئــة ، تقنيــة الزراعــة ، تقنيــة التشــييد و البنــاء ، 

التقنيــات الطبيــة والصحيــة ، الرياضيــات و الفزييــاء.

و يف عــام ٢0١٣ م لــم يتقــدم احــد للحصــول عــىل منــح زيــارات بحثيــه مــن الجامعــه 
العــام ان وقــت االجــازة الصيفيــه  التقــدم لهــذا  الباحثيــن عــن  وربمــا يعــود إحجــام 
والــيت مــن المقــرر الســفر فيهــا يتوافــق مــع شــهر رمضــان الكريــم ،  وقــد شــارك عــدد 
مــن الباحثيــن يف الربنامــج  يف األعــوام الســابقة مــن ٢008 م وحــى عــام  ٢0١٢م وهــم 

عــىل النحــو المبيــن يف الشــكل رقــم ٣٣. 

إنجازات وحدة العلوم والتقنية 
يف برنامج منح الزيارات البحثية 

ألساتذة الجامعات السعودية
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د. فيصل بن أحمد العالف
كلية الطب 

الزيارة إلى الكلية الطبية في فيينا 

2008

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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د. تركي فيصل الصماني 
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

الزيارة إلى جامعة فيكتوريا

د.عماد بن عبدالرزاق فلمبان
كلية الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

الزيارة إلى جامعة كونيتيكت

2009

2010
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د. بسام حسين مشاط
معهد خادم الحرمين ألبحاث الحج والعمرة

جامعة أم القرى
الزيارة إلى جامعة شيفيلد 

2011

د. محمد خليل تركستاني
كلية العلوم التطبيقية

الزيارة إلى جامعة ليفربول

الشكل رقم ٣٣: صور ألعضاء هيئة التدريس المستفيدين من 
برنامج الزيارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعات 

السعودية والجامعات العالمية اليت تمت زيارتها. 
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لقــد ســاعدت برامــج الخطــة الوطنيــة الشــاملة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار يف اكتشــاف 
الخــربات وبنــاء القــدرات  البحثيــة يف الجامعــة يف المســارات االســرتاتيجية للمملكــة 
العربيــة الســعودية ، وأهــم التوصيــات الــيت ينبغــي االخــذ بهــا يف جامعــة أم القــرى يف 

الفــرتة القادمــة هــي: 

ذات . ١ االســرتاتيجية  المســارات  يف  الجامعــة  يف  البحثيــة  القــدرات  اكتشــاف 
والتقنيــة واالبتــكار. للعلــوم  الشــاملة  الوطنيــة  للخطــة  األولويــة 

البشــرية بتوفــري جميــع االحتياجــات والتجهــزيات والمســاحات . ٢ القــدرات  دعــم 
اقتصــاد  بنــاء  يف  الوطنيــة  الرؤيــة  لتحقيــق  ؛  الالئقــة  بالمواصفــات  الالزمــة 

المعرفــة. 

فتــح برامــج دراســات عليــا يف المســارات االســرتاتيجية الفاعلــة يف الجامعــة ، . ٣
مثــل تقنيــة المعلومــات والتقنيــات الطبيــة والصحيــة والتقنيــة الحيويــة وتقنية 
النانــو ؛ حيــث أظهــرت جامعــة أم القــرى قــوة واضحــة يف تلــك المجــاالت البحثيــة.

اســتقطاب كفــاءات وطنيــة وعالميــة لدعــم الحــراك البحــي ، مــع توفــري وظائف . ٤
بحثيــة مســاندة تليــق بحجــم الدعــم واإلنفــاق المعتمــد يف المســارات الممولــة ، 

ودعــم المســارات غــري الفاعلــة. 

بنــاء قواعــد بيانــات للتواصــل مــع العامليــن ، وأنظمــة إلدارة خدمــات العمــالء . ٥
الالزمــة  والمســتندات  البيانــات  كافــة  ،وتحميــل  االنرتنــت  صفحــة  وتحديــث   ،

للباحثيــن.  

مناقشة الوضع الراهن 
والتوصيات
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وأنظمــة . ٦ واإلحصائيــة  والمحاســبية  الماليــة  األنظمــة  وأتمتــت  وإيجــاد  بنــاء 
عليهــا.  والعامليــن  المســؤولين  وتدريــب   ، الداخليــة  والمراجعــة  الجــودة 

اســتحداث وبناء مراكز بحثية جديدة، وتجديد البنية التحتية البحثية والمعامل . ٧
الحاليــة يف مجــاالت الخــربة والقوة يف جامعة أم القرى. 

إيجــاد آليــة للتوظيــف، وبنــاء القــدرات الخاصــة بالخدمــات البحثيــة المســاندة، . 8
واســتقطاب الكفــاءات الوطنيــة للعمــل يف تلــك الوظائــف. 

المشــاركة مــع الشــركات اإلقليميــة والدوليــة والشــركاء يف القطــاع العــام، . 9
تتنــاول  الــيت  البحــوث  نتائــج  يف  مباشــرة  ومصلحــة  اهتمــام  لديهــم  الذيــن 

دائمــة. شــركات  إنشــاء  بهــدف  الكــربى؛  التحديــات 

البيانــات . ١0 عــىل  مبنيــة  عادلــة،  بصــورة  والبحثيــة  األكاديميــة  الوظائــف  توزيــع 
ونقــاط القــوة الموجــودة يف الجامعــة؛ بمــا يضمــن تأســيس المراكــز البحثيــة 

القريــب. المســتقبل  المتخصصــة يف 
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الملحقات
قائمة بتفاصيل المشاريع اليت تم إقرار دعمها منذ عام ٢008 إىل عام ٢0١٣

اسم الباحث رقم المشروععنوان المشروعم
الرئيىس

١
الربنامج الوطين للتعرف عىل االعتالالت 

الوراثية المسببة لمرض ارتفاع كوليسرتول الدم 
العائيل يف المجتمع السعودي وتطوير اختبار 

للتشخيص الجزيئ
O8-BIO34-10د. فيصل العالف

المحفزات الضوئية النانونية وتركيبات البلورات ٢
د. عصام العرفجNAN33-10-08السائلة والجسميات النانونية

٣
الربنامج الوطين للتعرف عىل اإلعتالالت 

الوراثية المسببة لمرض نزيف الدم )الناعور( يف 
المجتمع السعودي وتطوير اختبار يب سي ار/ 

اتش ار ام للتشخيص الجزييئ
10-BIO920-O9د. فيصل العالف

مراقبه موثوقة ألنابيب البرتول والغاز باستخدام ٤
د. عماد فلمبانELE1238-10-10الشبكات الحساسة الالسلكية

تحضري مركبات نانوية جديدة وتطبيقاتها يف ٥
د. زكي صديقيWAT1240-10-10ازالة الـ MTBEمن الماء

٦
تصميم المعادن للحصول عىل الخواص 

المرغوبة من خالل التحكم بظروف وأحوال 
تشكيل هذه المعادن

10-ADV1247-10د. حمزة غلمان

٧
منصة للعلوم اإللكرتونية عالية األداء يف 
الوقت الحقيقي لإلدارة المستدامة للبنية 

التحتية للنقل
10-INF1235-10د. محمد الضريي

البىن الهيكلية القابلة إلعادة التشكيل ذات 8
CAD 10المنطق المكثف وأدوات الدعم-ELE1237-10

د. فاتح كوشان

)امين معرف(

الموجات المرنة والحرارية ألشعة ذهب نانونية 9
د. حمدي يوسفMAT1243-10-10ناتجة من نبضة لزير

١0
الربنامج الوطين للتعرف عىل االعتالالت 

الوراثية المسببة لمرض الكىل المتعدد 
التكيسات ذو نمط التوريث المتنحي للمرضى 

السعوديين
10-BIO1250-10د. برهان ادريس
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١١
تطوير منطقي لمركبات اليبتيسين جديدة 

تستهدف نقص بروتين p٥٣ من خالل تفعيل 
بروتين p٧٣ واستخدام تقنية النانو يف توصيل 

هذه المركبات لعالج السرطان
11-BIO2064-10د. مشلين هارون

تحليل التوقيت لربامج الوقت الحقيقي ١٢
د. أمين معرفINF1705-11-10المتوازية المنفذة عىل حواسيب متعددة النواة 

١٣

تحضــري وتطويــر خالل التصميم الجزييئ 
بمســاعدة الكمبيوتر لمركبات نوكليســيدات 

االيسوكســازليدينيل البودفيللوتوكسين 
واستكشــاف فعاليتها المضادة للفايروســات 

والسرطان

10-MED1699-11د. مجدي بخيتان

معالجة وتحسين االستعالم يف أنظمة قاعدة ١٤
INF1700-11-10البيانات المكانية الزمانية

د. محمد عبد الرحمن 

بن داوود

الية امنة لتتبع االصول والبضائع باستخدام ١٥
WCDMA 10تقنية-INF1713-11د. محمد سمسم

شارك : الية لمشاركة المصادر وتطبيقها عىل نظام ١٦
INF2061-11-10لمشاركة السيارات ونظام للحوسبة  السحايب

د. محمد مقبل

) د. أنس باسالمة(

د. أنس باسالمةINF2062-11-10نظام متابعة سلوكيات القيادة المرورية١٧

١8
قياس االكتيفينوالفوليستاتين لمعرفة جاهزية 

الرحم القرار الجنين ومعدالت الحمل يف 
المرضى الخاضعين لحقن السائل المنوي داخل 

الرحم والتلقيح الصناعي والحقن المجهري
10-2068 MED-11د. عادل باحاذق

١9
تأثري دراسة الفجوات االكسوجينية عىل 

خصائص المركب PMN-PT٢٥% يف حالة البلك 
والرتتيب الدقيق

10-NAN1714-11د. عبد اهلل الربكايت

٢0
دراسة خاصية العالج الجيين المزدوج 

كإسرتاتيجية عالجية واعدة لمعالجة السرطان 
الخلوي الكبدي  . 

10-MED2065-11د. عادل الشيمي
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٢١
البحث يف اسباب الحمل خارج الرحم : 

دورالكائنات الدقيقة المعدية جنسيا وتأثريها 
عىل افراز الربوتينات المسئولة عن اقرار الجنين 

يف قنوات فالوب
11-MED2067-10د. باسم رفعت

٢٢
دراسة تأثري العوامل المختلفة عىل السلوك 

االسرتخايئ للبلمرات المتحدة عديدة المقطع 
المتشكلة ذاتيًا

11-NAN1682-10د. خالد خريو

٢٣
تصنيع الفضة النانوية المحزتة داخل مرتاكبات 

أكسيد التيانيوم المتوسط الفتحات – ونانو 
الكربون وخصائصهم

10-NAN1694-11د. خالد خريو

كورال سينس:  شبكات الحساسات الالسلكيه ٢٤
د. عماد فلمبانINF1688-11-10لما تحت الماء لمراقبه بيئات الشعب المرجانيه

آيبوس: ترابط شبكات االستشعار المحمولة ٢٥
د. عماد فلمبانINF1236-11-10لدعم مواجهة الطوارئ

٢٦
النانولتوجرافيا باستعمال أشعة ذرية محايدة 

ودراسة الخصائص الضوئية للجسيمات 
النانومرتية المصنعة

10-NAN2198-11د. محمد بوستيمي

تبسيط تطوير الربمجيات عالية األداء عىل ٢٧
د. محمد أنصاريINF1678-11-10المعالجات متعددة النوى

٢8
إطار مفتوح المصدر وواعي بالسياق للتعلم 

اإللكرتوين للطلبة من ذوي التعليم المتوسط 
واإلعاقة الفكرية

10-INF1703-11
د. محمد عبد الرحمن 

بن داوود

٢9
تطوير اسرتاتيجية اختبار المكونات الربمجة 
عىل مبدأ مدى قوى التفاعل بين المتغريات 

لدعم تمتة بناء عقد استشعار الشبكات 
الالسلكية يف خطوط االنتاج

10-INF1674-11د. باسم الكاظمي

األنظمة الذكية إلدارة الطرق ومراقبة االزدحام ٣0
د. صالح عبد الحميدINF1707-11-10المروري للمشاة
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٣١
جودة استهالك الطاقة وتخزين البيانات 

باستخدام الشبكات الهوائية
10-INF1702-11د. صالح عبد الحميد

٣٢
"حج ميمو" : االستعانة  بالحجاج لجمع البيانات 

والوثائق للتحسين المستمر للحج والعمرة
10-INF1683-11

د. عبد المجيد خليل

)د. محمد عبد الرحمن(

٣٣
تصميم وتشييد األدوية المدعوم بالتكنولوجيا 
والمعلوماتية الحيوية للمستشقات الفالفينية 

كمضادات للسرطان
11-BIO1685-10د. حامد اسماعيل عيل

ترشيح الطاقة كمقياس أوىل يف محاكاة ٣٤
د. أنس باسالمةINF2060-10-11شبكات الحاسب اآليل

٣٥
فطر الجهاز العصي رينوكاليديليا مكزنيياي 

وفطريات الجهاز العصي ذات الصلة من 
مجموعة الخمائر السوداء يف المرضى والبيئات 

القاسية يف المملكة العربية السعودية
10-BIO2295-12د. عبد اهلل عثمان

٣٦
تأثري اللزير عايل ومنخفض الشدة يف التئام 

الوركي للفرئان : دراسة عشوائية ضابطة 
مزدوجة السرية

10-MED2958-12د. محمد باسالمة

٣٧
الفريوسات البكتريية كعالج بديل لميكروب 

أسينتوباكرت بيوماين المقاوم للعقاقري : 
الكشف والعزل لفريوس بكتريي قاتل من 

البيئة المحلية
10-BIO2319-12د. عبد اهلل عثمان

٣8

استخدام البيولوجيا الجزيئية يف تحديد 
واستنساخ بروتين نوعي ) ٦0 كيلو دالتون ( ذو 
خواص مناعية لميكروب السل : نحو الوصول 

اىل اختبار تشخيصي لمكافحة مرض السل يف 
االنسان والحيوان

10-MED2299-12د. عمرو عبد الفتاح

٣9
دراسة اسرتاتيجيات عالجية توافقية جديدة 

ضد سرطان القولون من فيتامين )د( أو نظريه 
باركالسيتول مع الثيموكوينون وأدوية األورام 

التقليدية : الفاعلية والسالمة وآليات العمل
10-MED2965-12

د. أسامة عدنان 

كنساره
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تطوير اختبار لمسح الطفرات الجينية المسببة ٤0
د. طاهر محي الدينMED2961-12-10ألورام الدماغ ) االورام الدبقية (

٤١

دالالت جديدة للكشف عن مدى استجابة 
مرضى االلتهاب الكبد الوبايئ ج المزمن 

للعالج يف المملكة العربية السعودية : دور 
االكتيفين , االنرتليوكين– ١0 , الربوتين العاشر 

المحفز لالنرتفريون جاما والنمط الورايث لجين 
االنرتليوكين– ٢8

10-MED2302-12د. أحمد عيش

د. أحمد قطانINF2290-12-10نظام ذكي لتحديد مواقع وتتبع األشخاص٤٢

٤٣
تصميم وتصنيع وتقييم بيولوجي لنظائر 

بسوروسربمين جديدة اليت تعتمد عىل األكلة 
الموجهة للتوبوايز ومرييز الثاين يف الحمض 

النووي والنشاط ضد األورام المقاومة لألدوية
10-BIO2311-12د. مشلين هارون

٤٤
دراسة رياضية لبداية واستمرارية واستقرار 

الهالوكالين )التدرج الملحي( يف الربك الشمسية 
: بناء بركة شمسية تجريبية كتطبيق عميل

10-MAT2969-12د. عبد اهلل أحمد محمد

د. محمد خلف اهللSPA2289-10-12خوارزميات ترشيح متقدمة للمالحة المتكاملة٤٥

التحديد الثاليث واألبعاد للموضع باستخدام ٤٦
د. محمد خلف اهللELE2307-10-12تكنولوجيا النطاق فائق العرض

٤٧
االنسياب بالحمل الحراري المختلط غري المستقر 

بالقرب من نقطة الركود لسطح عمودي 
مسخن ومغموس يف وسط مسايم مشبع 

بمائع نانوين
10-MAT2296-12د. عبد اهلل أحمد محمد

٤8
نباتات ذات تأثري محتمل ضد السرطان : دراسات 

كيميائية نباتية وبيولوجية مع تحديد آلية 
العمل

10-MED2310-12د. عمار بدر

٤9
 تقييم مخاطر اإلصابة بمرض السرطان 

والمرتبطة بالتعرض طويل المدى لبعض 
المعادن الثقيلة يف الهواء الجوي بمكة 

المكرمة
10-ENV2363-12د. هبه محمد حسن
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٥0
عدم استقرار تيارات الحمل لمسألة بينارد – 

مارانجوين يف طبقة مسامية مشبعة بمائع 
نانوين وتتعرض لتأثري مجال مغنطييس عمودي

10-MAT2314-12د. عبد اهلل أحمد محمد

تحليــل ونمذجــة ومحــاكاة تختلــف البىن للبدالت ٥١
د. فهد الزهراينINF2970-12-10الضوئية

٥٢
دراسة تجربية ونظرية مشرتكة للخصائص 
الضوئية والكهربية لالعشية الرقيقة تحت 

٣/pbmg٣  ١O٣/NBظروف متعددة للمركب٢
10-NAN2287-12د. عبد اهلل الربكايت

٥٣
تشييد كيمو انزيمى محافظ عىل البيئة 

لوسائط الدواء باستخدام الفصل الديناميكي 
الحركي باستخدام حفازات رسمزة صديقة 

للبيئة
10-NAN2316-12د. زكي صديقي

٥٤
تحضري وتوصيف مواد نانو حاصدة للضوء 

واستخدامها كبديل للطقاة وللحصول عىل 
الماء النقي عن طريق تحفزيها الضويئ

10-NAN2317-12د. زكي صديقي

٥٥

فهم السلوك الزمين لنظم الوقت الحقيقي عن 

طريق تحليل ديناميكي آيل لتتبع تنفيذ برامج 

متعدد األبعاد

10-INF2281-12د. أمين معرف

الكشف التلقايئ عن الممارسات الضارة ٥٦
د. ناصر البقميINF2321-12-10بالمنافسة

إطار مبتكر ألنظمة التشفري اآلمنة ضد هجمات ٥٧
INF2526-10-13القناة الجانبية

د. تركي فيصل 

الصماىن

٥8
معالج معاون للتشفري باستخدام المنحنيات 
اإلهليجية ذو طاقة منخفضة وسرعة عالية 

لتأمين اتصال الند للند لألجهزة يف الجيل 
الخامس لشبكة الجوال

13-INF2541-10
د. تركي فيصل 

الصماىن

٥9
دراسة مقارنة لتقييم اآلثار المرتتبة عىل 

الجينات الهيكلية للنمطيين الف ١ و الف ٤ 
لفريوس االلتهاب الكبدي الوبايئ النوع سي 
يف التسبب بالمرض يف المجتمع السعودي

10-MED944-13د. وليد حسن المالكى
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٦0

تحضري وتطوير مركبات هجينة ذات فاعلية 
مزدوجة من خالل التصميم الدوايئ بمساعدة 

الحاسوب للعالج المزتامن لمرض ارتفاع 
السكر يف الدم وامراض القلب والشرايين 

والعالج  المزتامن لمرض ارتفاع السكر يف الدم 
والسرطان

10-MED729-13
د. مجدي محمد 

باخيتان

٦١
عالج سرطان الثدي و/او سرطان القولون 

باستخدام مركبات جديدة تستهدف مسارات 
متعددة للتريوسين كينزي

10-MED873-13د. أشرف نبيل عبد ربه

٦٢
تصميم واصطناع والفحص الحيوي لطالئع 

دوائية مشتقة من التيلوفورنيدنين كعالج 
موجه مضاد للسرطان

10-MED2515-13د. زياد حماد عمران

٦٣
فعالية اللزير عايل الشدة يف عالج المرضى 

الذين يعانون من ترقق أو هشاشة العظام. 
دراسة عشوائية ضابطة

10-MED745-13
د. محمد صالح الدين 

العياط

٦٤
منهج جديد باستخدام تقنية التخطيط 

الكهرباىئ للعضالت ىف تقييم وعالج الجنف 
.المجهول السبب لدى المراهقين بالمملكة 

العربية السعودية
10-MED1319-13

د. إيهاب محمد عبد 

الكاىف

٦٥
نظام قائم عىل المعرفة للنهوض باالعتماد 

األكاديمي لربامج شهادات الهندسة المقدمة 
يف الجامعات السعودية

10-INF1094-13د. عمران عىل تصدق

٦٦
نظام آين وفعال لتحديد وتصنيف هوية 

المركبات يعتمد عىل التصور الثاليث األبعاد 
للتطبيقات األمنية

10-INF1123-13
د. فيصل راضى 

العصيمى

٦٧
بنية متكاملة عامة لدعم وتطوير تطبيقات 

شبكات المجسات الالسلكية واستخدامها يف 
عمل نظام إخالء فعال لمنطقة عرفات يف 

مكة المكرمة
10-INF1369-13د. سونيا عىل حشيش

٦8
نموذج جديد وفعال للحوسبة السحابية المتنقلة 

القائم عىل مفهوم السحابة صغرية لتطبيقات 
الرؤية الحاسوبية المكثفة و معرفات الرتددات 

الراديوية
10-ELE2527-13

د. لؤى عبد الرحمن  

طوالبه
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نظام الستعالم وتحليل وعرض بيانات شبكة ٦9
INF2455-10-13التواصل االجتماعي

محمد عبد الرحمن   

داود

٧0
متالزمة األيضفى السعوديات البالغات: دور 

اآلكتفينات واآلديبوكيزن ومستوي فيتامين د. 
والمعالجة به

13-MED992-10عادل عمر باحاذق

٧١
:دينامكيات مستعمرات البعوض يف 

المنطقتين الغربية والجنوبية بالمملكة العربية 
السعودية انواعها ودرجات مقاومتها للمبيدات 

الحشرية
10-MED724-13محمد عمرو الباىل

المحددات الجينية ألمراض الحساسية والربو ٧٢
نداء مصطفى بوقرىBIO890-13-10يف المملكة العربية السعودية

٧٣
نظام التصوير المقطعي الالسلكي النقال 
لرصد التدفق متعدد المكونات يف خطوط 

أنابيب النفط والغاز
10-ELE469-13

وائل عبد الرحمن 

دعبس

أدوات اســتدالل فائق متوازية لحل مشــاكل ٧٤
INF544-13-10األمثليــة العامــة المتصلة

عبد الرحمن حيدر  

أحمد

٧٥
توفري الطاقة عن طريق المراقب لنظام التحكم 

بالشبكة الالسلكية المستندة إىل السحابة 
الحاسوبية إلنشاء البيئة الذكية

10-ENE2356-13
خري الدين حاج قويدر 

بوعزه

٧٦
التنبؤ قريب المدى بكمية اإلشعاع الشميس 

الساقط عىل المملكة العربية السعودية 
باستخدام نظم حسابية وذكية

10-ENE2373-13ماجدسعيد المرعىش

٧٧
تصميم النظام األمثل لتعرفة الكهرباء الناتجة 

عن ربط وحدات الطاقة الشمسية بشبكة 
الكهرباء يف المملكة العربية السعودية

10-ENE536-13مقبول محمد انورى

INF761-13-10تصميم والتحقق من أنظمة السالمة الحرجة٧8
عامر محمود خان

)محمد راشد(
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اسم الباحث رقم المشروععنوان المشروعم
الرئيىس

التعرف التلقايئ عىل المخطوطات اليدوية ٧9
شريف سعيد العرتىبINF604-13-10العربية التالفة يف الوثائق التاريخية

80
مثبطات تأكل الصلب الكربوين النانوية 

ومضادات البكرتيا المنتجة من اعادة تدوير 
البوليمرات الستخدامها يف تطبيقات حقول 

البرتول
10-PET1075-13منال محمد عبد الجليل
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Project Code Project Name Principle Investigator

71 13-MED992-10

Metabolic syndrome in young 
adult Saudi females: Role of ac-
tivins, adipokines, and vitamin 
D status and supplementation.

Adil Omar Bahathiq

72 13-PET1075-10

Nano-composite corrosion 
inhibitors and biocides for 
oil-field applications obtained 
from recycling of polyethylene 
terephthalate polymers

Manal Khowdiary

73 13-INF2455-10
A System for Querying, Analyz-
ing, and Visualizing Real-Time 
Social Network Data

Mohamad Abdur Rahman

74 13-INF2526-10
A Novel Framework for Secure 
Cryptosystems against Side 
Channel Attacks

Turki Al-Somani

75 13-ELE2527-10

New and Efficient Mobile Cloud 
Computing Model based on 
Cloudlet Concept for Intensive 
Computer Vision and RFID 
Applications

Lo'ai Tawalbeh

76 13-INF2541-10

Low-Power, High-Speed ECC 
Coprocessor to Secure Peer-to-
Peer Communication between 
two MTC Devices in 5G Mobile 
Network

Turki Al-Somani

77 13-MED2515-10

DESIGN, SYNTHESIS AND 
BIOLOGICAL EVALUATION OF 
TYLOPHORINIDINE PRODRUGS 
AS TARGETED ANTI-CANCER 
TREATMENT

Ziad Omran

78 13-ENE2356-10

Energy Saving Using Cloud-
Based Supervisor Wireless Net-
work Control System for Smart 
Environment

Kheir Eddine Bouazza

79 13-ENE2373-10

Short-Term Solar Radiation 
Prediction over Saudi Arabia 
using Numerical and Intelligent 
Systems

Majid Almaraashi

80 13-ENE536-10
Desiging an optimal Feed-In 
tariff for Grid Connected Photo-
voltic System in Saudi Arabia

Makbul Anwari
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Project Code Project Name Principle Investigator

62 13-INF544-10
Parallel Meta-Heuristics Tool-
box for Continuous Global 
Optimization

Abdel-Rahman Ahmed

63 13-INF604-10
Automatic Recognition of Ar-
abic Handwriting in Historical 
Manuscripts

Sherif El-Etriby

64 13-INF761-10
Design and Verification of Safe-
ty Critical Systems

Mohammad Rashid

65 13-MED1319-10

Novel approach using elec-
tromyographic technology in 
evaluation and treatment of 
Saudi Arabian adolescents with 
Idiopathic Scoliosis.

Ehab Abd El Kafy

66 13-MED724-10

Population dynamics of mos-
quitoes in western and south-
ern regions of Saudi Arabia: 
variants and resistance to 
insecticides

Mohammed El-Bali

67 13-MED729-10

Preparation and Development 
Through Computer-Aided Drug 
Design of bifunctional Hybrid 
agents with combined anti 
hyperglycemic anticancer ac-
tivities and antihyperglycemic 
cardioprotective activities

Majde Mohammad Bekhitan

68 13-MED745-10

Long-term effect of high inten-
sity laser therapy in treatment 
of patients with osteopenia or 
osteoporosis. A randomized 
placebo-controlled trial.

Mohamed Alayat

69 13-MED873-10

Treatment of breast cancer 
and/or colo-rectal cancer using 
novel compounds that target 
multi-tyrosine kinase path-
ways

Ashraf Abdrabo

70 13-MED944-10

Comparative study to evaluate 
the effects of the structural 
genes of hepatitis C virus 4a 
and 1a genotype in HCV Patho-
genesis in Saudi population.

Waleed Almalki
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Project Code Project Name Principle Investigator

53 12-MED2958-10

EFFECT OF HIGH & LOW IN-
TENSITY LASER THERAPY ON 
SCIATIC NERVE REGENERATION 
IN RATS. A RANDOMIZED DOU-
BLE-BLIND PLACEBO CON-
TROLLED TRIAL

Mohammad Abubakr Mo-
hammad Basalamah

54 12-MED2961-10
DEVELOPMENT OF MUTATION 
SCREENING STRATEGY IN 
BRAIN TUMOURS (GLIOMAS).

Taher Mohammed Mohiud-
din

55 12-MED2965-10

NOVEL COMBINATORIAL 
THERAPEUTIC STRATEGIES BY 
VITAMIN D OR ITS ANALOGUE 
PARICALCITOL, THIMOQUINONE 
AND CONVENTIONAL CYTOTOX-
IC DRUGS AGAINST COLOREC-
TAL CARCINOMA: EFFICACY, 
SAFETY AND MECHANISMS

Basem Refaat

56 12-NAN2287-10

EXPERIMENTAL AND THEORET-
ICAL STUDY OF OPTICAL AND 
ELECTRICAL PROPERTIES OF 
PbMg1/3Nb2/3O3 (PMN) THIN-
FILM UNDER VARIOUS CONDI-
TIONS

Abdullah N A Al-Barakati

57 13-BIO890-10
Genetic determinants for 
allergy and asthma in a Saudi 
Arabian population

Neda Bogari

58 13-ELE469-10

Wireless Portable Tomography 
(WiPot) System for Monitoring 
the Multi-phase Flow in Oil-
Gas Pipelines

Wael Deabes

59 13-INF1094-10
Knowledge-based System for 
Advancing Accreditation of 
Engineering Degree Programs

Imran Tasadduq

60 13-INF1123-10

A Practical Real-time Vehicle 
Classification and Identification 
System Based on Textured 3D 
Imagery for Security Applica-
tions

Faisal Al-Osaimi

61 13-INF1369-10

CoreSense: A Generic Wireless 
Sensor Network Platform with 
Application of Effective Evacua-
tion in Arafat Area of Makkah

Sonia Hashish
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Project Code Project Name Principle Investigator

46 12-MED2302-10

Novel host markers for the pre-
diction of treatment outcome 
in patients with chronic hepa-
titis C infection in Saudi Arabia: 
The role of activins, interleu-
kin--10, interferon--inducible 
protein-10 and interleukin-28B 
gene polymorphism.

Ahmed Mohammad Ahmed 
Ashshi

47 12-MED2310-10

Plants with Potential Anti-can-
cer Effect: Phytochemical, 
Biological and Mechanistic 
Studies. Development of the 
Production of Active Natural 
Compounds  in vitro and the 
Optimization of the Biological 
Activity by Chemical Modifica-
tions.  

Ammar Bader

48 12-NAN2316-10

Environmentally benign che-
mo-enzymatic synthesis of 
drug intermediates involving 
dynamic kinetic resolution us-
ing eco-friendly racemization 
catalysts.

Zaki S. Seddigi

49 12-NAN2317-10

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

Zaki S. Seddigi

50 12-SPA2289-10
Advanced Filtering Algorithms 
for Integrated Navigation

Mohamed Khalaf allah

51 12-INF2970-10

SIMULATION MODELING AND 
PERFORMANCE ANALYSIS 
OF DIFFERENT ALL-OPTICAL 
SWITCH ARCHITECHURES

Fahad A. Al-Zahrani

52 12-MAT2969-10

AN INVESTIGATION OF THE INI-
TIATION, MAINTENANCE AND 
STABILITY OF THE HALOCLINE 
UNDERLAYING THE OPERATION 
OF SOLAR PONDS: APPLICA-
TION TO THE CONSTRUCTION 
OF AN EXPERIMENTAL SOLAR 
POND.

Abdullah Ahmad Abdullah 
Mohammad
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Project Code Project Name Principle Investigator

36 12-BIO2311-10

Design, Synthesis, and Biolog-
ical Evaluation of Novel Pso-
rospermin Analogs That Rely 
on Topoisomerase II–Directed 
Alkylation of DNA and Activity 
against Drug-Resistant Tumors

Michelyne Haroun

37 12-BIO2319-10

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

Abdalla Osman Abdalla 
Ahmed

38 12-ELE2307-10
3D Positioning using Ultra 
Wide Band (UWB) Technology

Mohamed Khalaf allah

39 12-ENV2363-10

Assessment of cancer risk asso-
ciated with long term exposure 
of some airborne heavy metals 
in Makkah Region

Heba Mohamed Adly Hassan

40 12-INF2281-10

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

Amine Marref

41 12-INF2290-10
Intelligent Ubiquitous localiza-
tion and tracking of people

Ahmed Khattan

42 12-INF2321-10
Automatic Detection of Anti-
competitive Conducts

Nasser Al-Bigami

43 12-MAT2296-10

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

Abdullah Ahmad Abdullah 
Mohammad

44 12-MAT2314-10

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

Abdullah Ahmad Abdullah 
Mohammad

45 12-MED2299-10

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

Amr M.Mohamed
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Project Code Project Name Principle Investigator

28 11-INF2062-10
Vehicular Driving BehavIor 
Monitoring System

Anas Basalamah

29 11-MED2065-10

A study of cancer-targeting 
dual gene virotherapy as a 
promising therapeutic strategy 
for treatment of  hepatocellular 
carcinoma

Adel Galal Ahmed El-Shemi

30 11-MED2067-10

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

Basem Refaat

31 11-MED2068-10

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

Adil Omar Bahathiq

32 11-NAN1694-10

Antimicrobial Properties of 
Silver Nanoparticles Encap-
sulated Inside Mesoporous 
Titania Nanotubes and Carbon 
nanotubes Fabricated using 
Self-assembly Method

Khalid S. Khairou

33 11-NAN1714-10

Theoretical study of Oxygen 
vacancies Influence on the 
properties of PMN-25%PT sys-
tem In Its bulk and nanostruc-
ture forms

Abdullah N A Al-Barakati

34 11-NAN2198-10

Nanolithography with meta-
stable atomic beam and optical 
characterization of the fabricat-
ed nanostructures

Mohamed Boustimi

35 12-BIO2295-10

The neurotropic fungus Rhi-
nocladiella mackenziei and 
other related neurotropic black 
yeasts in  patients and extreme 
environmental niches in Saudi 
Arabia

Abdalla Osman Abdalla 
Ahmed
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Project Code Project Name Principle Investigator

19 11-INF1703-10

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

Mohamad Abdur Rahman

20 11-INF1705-10

Timing Analysis of Parallel Re-
al-Time Applications Running 
on Multi-Core Hardware Archi-
tectures

Amine Marref

21 11-INF1713-10
WCDMA based secure asset 
tracking

Basim Zaffar

22 11-MED1699-10

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

Majde Mohammad Bekhitan

23 11-NAN1682-10

Investigation of the Different 
Factors Affecting the Relax-
ation Behavior of nano-struc-
turally  self-assembled Block 
copolymers

Khalid S. Khairou

24 11-BIO2064-10

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

Michelyne Haroun

25 11-INF1707-10
Smart traffic sensing and 
crowd monitoring  manage-
ment

Salah Abdelhamid Awad Aly 
Ahmed

26 11-INF2060-10
Computer Systems and Net-
worksJ Software Englneering 
and Innovated Systems

Lo'ai Tawalbeh

27 11-INF2061-10
SHAREK: A Resource Sharing 
Approach for Car Pooling and 
Cloud Computing

Anas Basalamah
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Project Code Project Name Principle Investigator

9 10-ADV1247-10

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

Hamza Ghulman

10 10-INF1236-10
iBOS: Interconnected BOdy 
Sensor Networks for Emergen-
cy Response Support

Emad A. Felemban

11 10-MAT1243-10
Thermoelastic Waves in Gold 
Nano-Beams Induced by Laser 
Pulse

Hamdy Mahmoud Youssef

12 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

13 11-INF1674-10

The Development of Variable 
Strength Interaction Testing 
Strategy to Support Automatic 
Generation of WSN Nodes in 
Production Lines

Basem Alkazemi

14 11-INF1678-10
Simplifying the development 
of high performance applica-
tions on Multi Core systems

Mohammad Momin Ansari

15 11-INF1683-10

HajjMemo: Pilgrims-Sourced 
Data Collection for Documenta-
tion and Continuous Improve-
ment of Hajj & Umrah Services

Mohamad Abdur Rahman

16 11-INF1688-10

CoralSense: An Underwater 
Wireless Sensor Network for 
Monitoring Coral Reef Environ-
ments

Emad A. Felemban

17 11-INF1700-10
Query Processing and Opti-
mization in Spatiotemporal 
Database Systems

Mohamad Abdur Rahman

18 11-INF1702-10
GreenITsensing: Energy Ef-
ficient and Data Monitoring 
Using Wireless  Sensor Devices

Salah Abdelhamid Awad Aly 
Ahmed
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CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS

Project Code Project Name Principle Investigator

1 08-BIO34-10

The national screening program 
for genetic mutations causing 
familial hypercholesterolemia 
among Saudi Arabian population 
and the development of a molec-
ular diagnostic test.

Faisal Ahmed Khalil Al-Allaf

2 08-NAN33-10
Nanophotocatalysis and 
Nanoparticles-Liquid Crystal 
Composites

Esam A. Alarfaj

3 09-BIO920-10

The national screening program 
for genetic mutations causing 
haemophilia among Saudi popula-
tion 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 
kidney disease in clinically diag-
nosed Saudi patients

Burhan Mohammed Edrees

5 10-ELE1237-10
Logic-Intensive Reconfigurable 
Architectures and Supporting 
CAD Tools

Amine Marref

6 10-ELE1238-10
Reliable Monitoring for Oil and 
Gas Pipelines using Wireless Sen-
sor Networks

Emad A. Felemban

7 10-INF1235-10

A Real-Time High-Performance 
eScience Platform For Sustain-
able Transport Infrastructure 
Management

Emad A. Felemban

8 10-WAT1240-10

Synthesis of Nano Structured 
Composites and Their Applica-
tion in Elimination of  Methyl 
Tertiary Butyl Ether (MTBE) 
From Water

Zaki S. Seddigi
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. 8 Developing a recruitment mechanism, improving the capabilities of research 
support services and hiring qualified locals for jobs in these services.

. 9 Cooperating with regional and international corporations and partners in the 
public sector whose areas and interests are covered by our research projects 
findings in order to establish long-term partnerships.

. 10 Fair distribution of academic and research posts based on STU data and UQU's 
areas of strength in a manner which can pave the way for the establishment of 
specialized research centers in the near future.
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CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS

The National Science and Technology Innovation Plan has significantly contributed 
to fostering research potential and nourishing expertise at Umm Al-Qura University 
in the 15 Technology Areas the Kingdom of Saudi Arabia has dedicated the plan to 
develop. Here is a list of the recommendations that we believe can take UQU to the 
next level.  

. 1 Discovering UQU research potential in the NSTIP's Technology Areas.

. 2 Consolidating UQU's human potential through providing equipment, facilities 
and the required area according to the highest standards in order to realize the 
national vision of a knowledge-based economy.

. 3 Starting post-graduate programs in the Technology Areas active at UQU 
such as Information Technology, Advanced Health and Medical Technology, 
Biotechnology, and Nanotechnology as the university has shown its strength in 
these areas.

. 4 Attracting local and international experts who can enhance research activities, 
and creating job opportunities that are proportionate to the scale of funding 
in active Technology Areas, in addition to supporting and promoting inactive 
Technology Areas.

. 5 Building a database to facilitate communication with staff members, setting 
administrative client service regulations, updating the internet page and 
uploading all relevant documents and data to it.

. 6 Setting and automating financial and accounting regulations, a statistical 
system, quality assurance and internal auditing standards and training the STU 
staff to use them.

. 7 Starting up new research centers and renovating current research infrastructure 
and labs in UQU's areas of strength.
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Dr. Basem Mashat
Hajj Research Center
Umm Al-Qura University 

2011

Dr. Mohammad Khalil
College of Applied Sciences
Umm Al-Qura University 

Figure 33: A list of the names of Saudi faculty members who were 
awarded a grant in the Faculty Scientific Visit Program.
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Dr. Turki Faisal Al Somani
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University

Dr. Emad Felemban
College of Computer & IT
Umm Al-Qura University 

2009

2010
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Dr. Faisal Al Allaf
College of Medicine
Umm Al-Qura University

2008

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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STU ACHIEVEMENTS IN THE 
FACULTY SCIENTIFIC VISIT 
PROGRAM

This program is funded by KACST which gives away several grants for Saudi 
faculty members to spend 12-8 weeks at a top university or research center's lab 
which specializes in one of the Technology Areas: Water Technology, Oil and 
Gas Technology, Petrochemicals Technology, Nanotechnology, Biotechnology, 
Information Technology, Electronics, Photonics and Communication Technology, 
Aeronautics and Space Technology, Energy Technology, Advanced Materials 
Technology, Environmental Technology, Agricultural Technology, Building and 
Construction Technology, Medical and Health Technology, and Mathematics and 
Physics Technology.

In 2013, none of the faculty members eligible to get the grant applied, which might 
be because Ramadan coincided with the summer holiday during which the visit 
usually takes place. However, a number of researchers participated in the program in 
previous years of the 2012-2008 period. Their names are listed in Figure 33.
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7.2 ROBOTIC SURGERY 

Dr. Hamza Ghulman 

Professor of Mechanical Engineering 

Dean- College of Engineering and Islamic Architecture

7.3 CENTER FOR PREVENTION AND 
DISEASE CONTROL

Dr. Mohammad Basalamah

Professor of Medicine

College of Medicine

Former Dean- College of Applied Medical Science  
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STU ACHIEVEMENTS IN THE 
CORE LABORATORY AND 
FACILITY PROGRAM

The Core Facility Program is designed to create high-quality technical core facilities 
in the 15 NSTIP Technology Areas. Through this program, new core laboratories 
and other facilities are established in Saudi universities as part of the role these 
universities play in the kingdom's development. The major objectives of such facilities 
center on creating a better environment for research in each region of the country. 
Funding under this program is awarded based on a contest organized by the NSTIP. 
A special team is assigned the task of visiting university premises and providing 
recommendations regarding core labs and facilities. 

STU-UQU has applied to establish three new Core Facilities, which are currently 
under review by the NSTIP. Following are the researchers who have applied for the 
Core Facility Program.

7.1 SIMULATION-BASED HEALTH PROFESSIONS 
EDUCATION

Dr. Sohail Ba-Jamal

Professor of orthopedic surgery and spine

Assistant Prof. College of Medicine

Vice Dean for Postgraduate Studies & Scientific Research

College of Dentistry 
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6.4 CENTRE FOR EARLY DETECTION OF COLON 
CANCER

Submitted by: Dr. Ayman Eskandar, MBBS, FRCPC

Estimated Budget: SAR 45,516,000

Goals of Projects:

. 1 Establishing and operating a state-of-the-art facility 
for the early detection of Colon Cancer. The facility will 
contain a state-of-the-art -365 Multi-slice Computed 
Tomography located in the heart of Makkah (Azizia 
Campus).

. 2 Establishing a non-invasive image acquisition based on 
a screening program and a community based sampling 
method of silent precancerous polyps among Makkah's 
inhabitants which would have otherwise manifested 
themselves with full blown pictures of advanced colon cancer.

. 3 An early detection and prevention of Colon Cancer program should contribute to 
the reduction of the health cost of treating colon cancer patients.

. 4 Starting an awareness campaign about the early detection & prevention of 
Colon Cancer.

. 5 Capacity building of participating organizations/institutes.

www.stu.sa
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6.3 MOBILE DENTAL CENTER:

Submitted by: Dr. Mohammed Mustafa Beyari

 Estimated Budget: SAR 42,480,000

Goals of Projects:

. 1 Establishment of Mobile dental units to serve Makkah 
and surroundings.

. 2 Establishing an epidemiological oral health database 
that acts as a corner stone in developing a National 
Oral Health Survey for Children and Adults in Saudi 
Arabia.

. 3 Starting an awareness campaign about Oral and 
Dental health and applying the rule of "prevention is 
better than treatment".
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6.2 CENTRE FOR EARLY DETECTION OF BREAST 
CANCER:

Submitted by: Dr. Ayman Eskandar, MBBS, FRCPC

Estimated Budget: SAR 61,955,000

Goals of Projects:

. 1 Establishing and operating a state-of-the-art facility 
for the early detection of Breast Cancer. The facility 
will contain one stationery Mammography unit 
within the UQU medical center located in the heart of 
Makkah (Azizia Campus), and two Mobile Breast Cancer 
Diagnostic Mammography Labs for other diverse parts 
of Makkah.

. 2 Establishing a non-invasive image acquisition based on 
a screening program and community based sampling as 
well as biopsy uptake method of silent breast cancers 
among Makkah province females which would have otherwise manifested 
themselves with full blown pictures of advanced breast cancer.

. 3 The early detection and prevention of breast cancer program should contribute 
to the reduction of the health cost of treating breast cancer patients.

. 4 Starting an awareness campaign about early detection & prevention of Breast Cancer.

. 5 Capacity building of participating organizations/institutes
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OPERATIONAL PROJECTS
The Operational Project Program deals with developing the basic facilities and 
operational units. The duration of an operational project is 5 years. The STU submitted 
4 project proposals with an estimated total budget of 206,259,000 SAR

6.1 MAKER SPACE: CENTER FOR CREATIVITY AND INNO-
VATION

Submitted by: Dr. Anas Basalamah

Estimated Budget: SAR 56,308,000

Project objectives: 

. 1 Building an advanced innovative area in  Umm 
Al Qura University which would be equipped 
with all the human potential and the technical 
equipment to perform innovative activities.

. 2 To introduce a culture of innovation in the region, 
and attract students to the area and train them 
in a number of projects viable to be made into a 
business. 

. 3 Spreading the culture of innovation by providing 
courses and the preparation and translation of materials for those interested in 
the scientific and Execution of a number of forums

. 4 The study of the success of the idea and accepted the results.

. 5 The training of Saudis to empower them to make use of tools and materials and 
methods of scientific supervision. 
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Technology Innovation Center in 
Bioinformatics of Infectious and 
Inherited Diseases and Cancer 
(TICBIIDC)
Principal Investigator:  Dr. Faisal Ahmed Al-Allaf and 
Dr. Shahid Siddique
College: Medicine and Dentistry
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5.2 TECHNOLOGY INNOVATION CENTERS' 
PROPOSALS FOR 2013
As part of the Third Technology Innovation Center Proposal Contest which is organized 
by King Abdulaziz City for Science and Technology, 3 proposals were submitted for 2013:

“KACST TIC on Electronic and Wireless 
Communication at UQU”
Principal Investigator: Dr. Abdul Rehman Al-Ahdal
College: Engineering and Islamic Architecture

“Technology Innovation Center for Solar 
water Desalination Utilizing nanoparticles”

Principal Investigator: Dr. Esam Al-Arfaj
   College: Applied Sciences
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. 3 PARTNERSHIPS WITH GOVERNMENTAL BODIES AND AGENCIES

Figure 32: GIS TIC partnerships
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5.1.6 GISTIC Scientific Partnerships

Numerous Partnerships between the GIS TIC and scientific institutions, governmental 

agencies and international organizations have been firmly established.

. 1 PARTNERSHIPS WITH THE INDUSTRIAL SECTOR

. 2 PARTNERSHIPS WITH INTERNATIONAL UNIVERSITIES
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5.1.5 GISTIC Publications

The Scientific Committee at the GIS TIC was formed in 2013. It is made up of 9 members 
and is headed by Dr. Nabeel Koshak. Five of the members are KACST experts (Dr. Khaled 
Al-Ahmadi, Dr. Subhi Khalil, and Eng. Waleed Mulla), two are UQU faculty members 
(Dr. Saleh Basalamah and Dr. Mohamed Mokbel) and three are consultants from 
specialized GIS consultation firms and offices (Eng. Nasser Khashogji, Eng. Hussam 
Sayed and Eng. Majdi Banna).

. 1 Khormi H, Kumar L, Elzahrany RA (2013) Regression Model for Predicting Adult 
Female Aedes aegypti Based on Meteorological Variables: A Case Study of Jeddah, 
Saudi Arabia. J Earth Sci Clim Change 168 :4

. 2 Eldawy A., Yuan Li, Mohamed Mokbel and Ravi Janardan. (2013). “CG_Hadoop: 
Computational Geometry in MapReduce”. In Proceedings of the ACM SIGSPATIAL 
International Conference on Advances in Geographic Information Systems, 
SIGSPATIAL GIS 2013, Orlando, Florida, November 2013

. 3 Jie B. and Mokbel M. (2013) “GeoRank: An Efficient Location-Aware News Feed 
Ranking System”. In Proceedings of the ACM SIGSPATIAL International Conference 
on Advances in Geographic Information Systems, SIGSPATIAL GIS 2013, Orlando, 
Florida, November 2013

. 4 Koshak, Nabeel A., and Nour, Akram O., (2013) “Integrating RFID and GIS to Support 
Urban Transportation Management and Planning of Hajj”. Proceeding of CUPUM 
2013, The 13th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban 
Management, July 2013 ,5-2, Utrecht, The Netherlands.
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5.1.4 Participating in conferences and hosting the histori-
cal geographical information systems workshop 

The GIS TIC organized a workshop on historical geographical information systems. 

The workshop discussed several topics which included highlighting the importance 

of these historical systems and the research studies stemming from them. A group 

of experts on the subject from several countries took part in the workshop. The 

center also participated in the Saudi ARAMCO's Geographical Information Systems 

Exhibition which was held in Dhahran in 2013.
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5.1.3 Labs and other facilities at GISTIC

Work on the first laboratory at the GIS TIC is underway (see Figure 31). It is an 
innovation incubator lab located at the Scientific Research and Revival of Islamic 
Heritage Institute building, which has played host for several UQU incubators.

Figure 31: Technical Innovation Laboratory at the 
GIS Center.
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5.1.1 Projects funded for Research and Innovation at GISTIC

Several research project contracts were signed in April 2013, following a peer review 
of each project's feasibility and the extent to which it fulfilled the center's mission. 
Some of these projects were:

. 1 Taghreed: searches each tweet's time and place through 
processing millions of tweets daily. It can save billions of 
tweets and produce thorough reports on each tweet's 
details.

. 2 Shahed: finds, displays and takes images of satellite 
data which is related to the environment such as 
desertification and temperature.

. 3 Hajj Sense: provides an interactive platform to track 
pilgrims' movement and activities instantaneously. It 
collects, analyzes and displays pilgrims-related data.

5.1.2 GISTIC Scientific Committee

The Scientific Committee at the GIS TIC was formed in 2013. It is made up of 9 members 
and is headed by Dr. Nabeel Koshak. Five of the members are KACST experts (Dr. 
Khaled Al-Ahmadi, Dr. Subhi Khalil, and Eng. Waleed Mulla), two are UQU faculty 
members (Dr. Saleh Basalamah and Dr. Mohamed Mokbel) and three are consultants 
from specialized GIS consultation firms and offices (Eng. Nasser Khashogji, Eng. 
Hussam Sayed and Eng. Majdi Banna).
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Figure 30: Pictures of the GIS TIC research team members 
involved in drafting the proposal for the center during the 
ceremony of funding contract signing with KACST.
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STU ACHIEVEMENTS IN 
TECHNOLOGY INNOVATION 
CENTER PROGRAM IN 2013

5.1 TECHNOLOGY INNOVATION CENTER IN 
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS
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 -50million 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 
involved in the preparation of the proposal, and it included: Dr. Mohamed Mokbel, 
Dr. Saleh Basalamah, Dr. Anas Basalamah, Dr. Meraj Mirza, Dr. Ramzi Al-Zahrani, Dr. 
Ahmad Al-Qattan, Dr. Khaled Al-Ghamdi, Dr. Amine Marref, Dr. Wael Badawi and 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. Figure 30 displays 
pictures of the GIS TIC research team members involved in drafting the proposal for 
the center during the KACST funding contract signing ceremony.
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Figure 29: The logos of our partners in the Strategic Tech-
nology projects from 2008 to 2012.
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4.6.4 Scientific partnerships and strategic technology projects 
PARTNERS

The STU has made it one of its objectives to establish partnerships with international 

universities through which the exchange of knowledge and expertise can flourish. It 

also pursued forging fruitful cooperation with the public and private sectors in a ways 

that would fulfill the national policy for the development of science and technology 

at the kingdom. Figure 29 shows the logos of our partners in the Strategic Technology 

projects from 2008 to 2013.
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4.6.3.4 Dr. Khaled Khairo's Nanoplymers 
Research Laboratory

Department: Chemistry

College: Applied Sciences

Project Numbers: 11-NAN1682-10 , 11-NAN1694-10

Technologies Developed:Use of Nanotechnology in the 

preparation of high-efficiency light catalyst, the use of na-

no-silver mixture with other catalysts to eliminate bacteria

Figure 28: Dr. Khaled Khairo's 
Nano-polymers and Light cata-
lyst Research Laboratory



www.stu.sa

93

Figure 27: Dr. Emad Felemban's Laboratory for 
Smart City Applications Research
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4.6.3.3 Dr. Emad Felemban's Laboratory for 
Smart City Applications Research(Simplici-
ty Labs)

Department: Computer Engineering

College: Computer and Information Systems

Project Numbers: 10-ELE1238-10 , 11-INF1688-10 , 

11-INF1236-10 , 10-INF1235-10

Technologies Developed: Wireless Sensor Networks, 

Network Simulations, Embedded Systems and Underwater 

networks.
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Figure 26: Dr. Anas Basalamah's Ubiquitous 
Computing Research Laboratory
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4.6.3.2 Dr. Anas Basalamah's Ubiquitous 
Computing Research Laboratory 

Department: Computer Engineering

College: Computer and Information Systems

Project Numbers:  

11-INF2062-10 , 11-INF2061-10 , 11-INF2060-10

Technologies Developed: In-door navigation, smart cit-

ies, smart transportation, the Internet of Things.
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4.6.3.1 Dr. Faisal Al-Allaf's Research Labo-
ratory for Human Genetics and Molecular 
Medicine

Department: Genetics

College: Medicine 

Project Numbers:  

08-BIO32-10, 09-BIO920-10, 10-BIO1250-10

Technologies Developed: Quantitative and qualitative 

polymerase chain reaction, capillary sequence analysis, next generation 

sequencing, DNA cloning, cell culture, construction and analysis of gene 

therapeutic vectors and fusion proteins, and identification and detection 

of mutation(s) causative of inherited diseases. 

Figure 25: Dr. Faisal Allaf's Research Laboratory 
for Human Genetics and Molecular Medicine
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4.6.3 Laboratories, technologies and other facilities developed 
through the strategic technology program projects

A key component of the NSTIP is setting up laboratories and introducing new 

technologies. As part of the work on the Strategic Program funded projects, several labs 

were initiated and a number of others renovated, with more labs under construction. 

Figure 25 shows Dr. Faisal Al-Allaf's Research Laboratory for Human Genetics and 

Molecular Medicine. Figure 26 shows Dr. Anas Basalamah's Ubiquitous Computing 

Laboratory. Figure 27 shows Dr. Emad Felemban's Laboratory for Smart City Applications 

Research. Figure 28 shows Dr. Khaled Khairo's Nanoplymers Research Laboratory.
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Researcher Salah A. Aly and Turki AlGhamdi

Patent Name A Smart Prayer Carpet System for Human Detection and Activity 
Recognition

Status In progress at UQU, also KACST office

Technology Area Information Technology

Date March, 2013

Patent Name Speed Bumps and U-Turns Road Sensors System

Status In progress at UQU, also KACST office

Technology Area Information Technology

Date March, 2013

Patent Name Smart Objects Classification and Recognition System Box

Status In progress at UQU, also KACST office

Technology Area Information Technology

Date February, 2013

Researcher Dr. Mohamed a. KhalafAllah

Patent Name Method to Obtain Accurate Vertical Component Estimates in 3D Posi-
tioning

Status Patent Pending with USPTO

Technology Area Electronics, Communications and Photonics 

Date April 3rd, 2013

Researcher Dr. Mohamed a. KhalafAllah

Patent Name Differential Ultra-Wideband Indoor Positioning Method

Status Patent Pending with USPTO

Technology Area Electronics, Communications and Photonics 

Date April 3rd, 2013
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Researcher Dr. Emad Felemban

Patent Name Communication enabling Multi-Protocol Gateway and Virtual Re-
source Manager

Status Patentability Search

Technology Area Electronics, Communication and Photonics

Date February, 2013

Patent Name Apparatus for testing wireless communication and networking of 
wireless sensor networks in different environmental conditions

Status Applied

Technology Area Electronics, Communication and Photonics

Date May, 2012

Researcher Mohamed Abdur Rahman, Ahmad Qamar, Saleh Basalamah

Patent Name
Detecting and visualizing live Kinetic and Kinematic Data for the Mus-
culoskeletal System using Microsoft Kinect Camera for Children with 
Hemiplegia

Status Filed at US Patents and Trademarks Office )Ref: 3391D-0024).

Technology Area Information Technology

Date April, 2013

Researcher Mohamed Abdur Rahman, Saleh Basalamah

Patent Name A web-based non-invasive way of detecting, tracking, recognizing and 
3D visualizing live kinematic hand-therapy data of a Hemiplegic patient

Status U.S. Patentability Search

Technology Area Information Technology

Date December, 2013

Researcher Dr. Emad Felemban

Patent Name
Multi Functions Head Umbrella and Scarf For Rechargeable Devices 

and Batteries Mobile battery charger by solar cells

Status In progress at UQU, also KACST office

Technology Area Information Technology

Date March, 2013
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Researcher Dr. Zaki S. Seddigi

Patent Name Catalyst for MTBE Degradation”, Docket No. 32440.20

Status Applied

Technology Area Water Technology

Date January, 2013

Patent Name Composition for Photocatalyticdegradation of MTBE

Status Applied

Technology Area Water Technology

Date May, 2013

Patent Name Composition and method of using a catalyst for photocatalytic deg-
radation of contaminant in water using visible light source

Status Applied

Technology Area Water Technology

Date May, 2013

Table 16: A detailed list of patents stemming from funded research projects in Strategic Technol-

ogy Program in 2013.
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Figure 24: Number and percentage of patents pertaining to projects supervised by the STU and fund-
ed by the NSTIP in 2013.
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4.6.2 Strategic technology program Patents and intellectual 
property

A patent is a set of exclusive rights granted by a sovereign state to an inventor or 

their assignee for a limited period of time, in exchange for the public disclosure of the 

invention.

Inventions are solutions to specific technological problems. The NSTIP encourages 

researchers who are also faculty members to apply for patents in order to protect 

the fruits of their work. Figure 23 shows the annual growth from 2008 to 2013 in the 

number of patents emerging from funded research projects in Strategic Technology 

Program. Figure 24 shows the number and percentage of patents pertaining to projects 

supervised by the STU and funded by the Strategic Technology Program in 2013. Table 

16 presents a detailed list of patents stemming from funded research projects in 

Strategic Technology Program in 2013. 

Figure 23: Annual growth from 2008 to 2013 in the number of patents emerging from funded research 
projects in Strategic Technology Program.
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Researcher Dr. Md. Abdur Rahman

Publication EMOTION-BASED MASHUP FOR SOCIAL MEDIA CONTENTS

Conference Proceed-
ing, Presentation

19th International Conference on Distributed Multimedia Systems 
)DMS 2013), 
Brighton - Seafront, United Kingdom

Technology Area Information Technology Date August 8 - 10, 
2013.

Publication Context-Aware Mobile Services for Hajj and Umrah

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

13th workshop of Hajj and Umrah research.
Makkah Al Mukarramah

Technology Area Information Technology Date 30 April 2013 - 2 
May 2013

Publication Towards a Semantic Multimedia Content Retrieval Framework

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

19th International Conference on Distributed Multimedia Systems 
)DMS 2013), 
Brighton - Seafront, United Kingdom

Technology Area Information Technology Date August 8 - Au-
gust 10, 2013.

Publication Multimedia Interactive Therapy Environment for Children Having 
Physical Disabilities

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

International Conference on Multimedia Retrieval, 
Dallas, USA
Brighton - Seafront, United Kingdom

Technology Area Information Technology Date April 16-19, 
2013
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Researcher Dr. Md. Abdur Rahman

Publication Modeling e-Health Framework towards Personalized and Con-
text-Aware Multimedia Services

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

Handbook of Innovative Medical Technologies, Springer, eds. 

Borko Furht and Ankur Agarwal, ISBN 978-1-4614-8494-3.

United Kingdom

Technology Area Information Technology Date September 2013

Publication Context-Aware Multimedia Services Modeling: An e-Health Perspec-
tive

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

JOURNAL OF MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, Springer, DOI: 
10.1007/s11042-013-1595-5
United Kingdom

Technology Area Water Technology Date July 2013

Publication A Framework Toward Detecting and Visualizing Kinematic Data for 
Children with Hemiplegia

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

15th IEEE International Conference on e-Health Networking, Applica-
tion & Services )IEEE Healthcom, 2013),
Lisbon, Portugal.

Technology Area Information Technology Date October 9 – 12, 
2013.
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Researcher Dr. Emad A. Felemban

Publication Photocatalytic Degradation of Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) in the 
presence of visible light

Conference Proceed-
ing, Presentation

The International Conference on Water, Energy and Environment 
)ICWEE2013), Kusadası, Turkey

Technology Area Water Technology Date September 2013

Publication A Comparative Study of Removal of MTBE from Waste Water Using 
Semiconducting Photo catalysts

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation

The second International symposium on analytical chemistry for 
sustainable development – ACSD2013 and the Federation of African 
Chemical Societies Congress.
Marrakech, Morocco

Technology Area Water Technology Date May, 2013

Publication Molecular interaction, Co-Solubilisation of organic pollutants and 
ecotoxicity of a potential carcinogenic fuel addictive MTBE in water

Journal, Conference 
Proceeding, Presen-

tation
Journal of Molecular Liquids

Technology Area Water Technology Date 2013
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Publication Performance Analysis of wavelet transforms for leakage detection in 
long range pipeline networks

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

IEEE ICSPC.  Kuala Lumpur, Malaysia

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date November, 2013

Publication DEMO: Modular Wireless Technology Gateway

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

IEEE MASS. Hangzhou, China

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date October, 2013

Researcher Dr Zaki S. Seddigi

Publication Photodegradation Study of Aqueous Methyl tert-Butyl Ether Using 
Zinc Oxide: The Effect of Particles Size

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

International Journal of Photoenergy, Volume 2013 )2013), Article ID 
206129, 7 pages
Cairo Egypt

Technology Area Water Technology Date August, 2013

Publication Photocatalytic Removal of MTBE from Wastewater Using Modified 
ZnO Based Catalysts

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation 

The 44th IUPAC World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey

Technology Area Water Technology Date August 2013
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Researcher Dr. Emad A. Felemban

Publication Maximum Power Point Tracking of a PV System Using State Space 
Averaging for WSN

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

IEEE International Conference on Smart Instrumentation, Measure-
ment and Applications. Malaysia

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date November, 2013

Publication Energy-Delay trade-offs for underwater acoustic sensor network

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

Black Sea Conference.  

Georgia

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date July, 2013

Publication Towards automated self-tagging in emergency health cases

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

HealthCom. Lisbon Portugal

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date October, 2013

Publication Performance Analysis on Packet delivery ratio and end to end delay 
of different network topologies in WSN

J ournal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

MSN Conference. Dailian China

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date December, 2013

Publication RFID for Oil and Gas Industry: Applications and Challenges

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

International Journal of Engineering and Innovative Technology 
)IJEIT) 

Page # 80-85, Volume 3, Issue 5, November 2013 

Technology Area Electronics, Communication 
and Photonics Date November, 2013
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Table 15: List of publications and conference proceedings emanating from strategic technol-

ogy projects in 2013.

Researcher Dr. Hamdy Yousef

Publication Vibration of Gold Nano-Beam with Variable Thermal Conductivity 
Subjected to Sinusoidal Heating

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation

International conferences in Milan, Italy.

Technology Area Mathematics and Physics Date January, 2013

Publication Fractional Order Thermo elastic Waves of Cylindrical Nano-Beam

Journal, Conference 
Proceeding, 
Presentation 

Oral Presentation. ASME 2013 International Mechanical Engineering 
Congress & Exposition ,San Diego, CA, USA

Technology Area Mathematics and Physics Date November, 2013
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Figure 22: Number of published research articles pertaining to projects supervised by the STU and 
funded by NSTIP.
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4.6.1 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. Figure 21 shows the annual 

progress from 2008 to 2013 in the number of conference proceedings emanating from 

funded research projects in the Strategic Technology Program. Figure 22 reveals the 

number of published research articles pertaining to projects supervised by the STU 

and funded by the Strategic Technology Program. Table 15 presents a detailed list of 

publications and conference proceedings in 2013.

Figure 21: Number of conference proceedings emanating from projects supervised by the STU and 
funded by NSTIP.
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4.6 KEY PERFORMANCE INDICATORS OF STRATEGIC 
TECHNOLOGY PROGRAM
STU-UQU measures the performance of all research projects according to the key 

performance indicators (KPIs) defined by the NSTIP. 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.

Figure 20.0 Key performance indicators in the Strategic Technology 
Program as identified by the NSTIP
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National Science Technology and  Innovation  Plan Program

Funding Year 2013Report

2013Duration

Table 14: A list of lead researchers and the number of projects approved by national and interna-

tional peer reviews and the NSTIP in 2013.

Name College Track Funding 

Turki Al-Somani College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 1,174,860

Turki Al-Somani College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 1,164,160

Waleed Almalki College of Pharmacy
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 2,000,000

Mohamed Alayat College of Applied Medical Science
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 2,000,000

Ehab Abd El Kafy College of Applied Medical Science
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 1,800,000

Imran Tasadduq College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 2,000,000

Majdi Bkhaitan College of Pharmacy
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 2,000,000

Faisal Al-Osaimi College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 1,998,925

Ziad Omran College of Pharmacy
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 1,998,760

Adil Bahathiq College of Medicine
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 1,996,085

Ashraf Abdrabo College of Pharmacy
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 1,972,008

MD. A. Rahman College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 1,998,867

Manal Khowdiary College of Girls Al-leith Petrochemical SAR 1,898,000

Mohammed El-Bali College of Medicine
Advanced Medical and 

Health Research
SAR 1,892,000

Wael Deabes University College Jamoom ECP SAR 1,825,400

Neda Bogari College of Medicine Biotechnology SAR 1,690,000

Kheir E. Bouazza University College Jamoom Energy SAR 1,659,142

Abdel R.  Ahmed University College Jamoom Information Technology SAR 1,612,700

Lo'ai Tawalbeh College of Computer and Information Systems ECP SAR 1,575,200

Sherif El-Etriby
College of Computer and Information System- 

Al leith
Information Technology SAR 1,342,000

Sonia Hashish College of Computer and Information Systems Information Technology SAR 1,253,763

Majid Almaraashi University College Jamoom Energy SAR 1,174,325

Aamir Khan College of Engineering and Islamic Architecture Information Technology SAR 1,075,350

Makbul Anwari
College of Engineering and Islamic 

Architecture
Energy SAR 1,053,000
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College of Computer and 
Information Systems

Funding in Tech. 
Area

Number of Projects
Total overlap 

funding

Information Technology SAR  9,590,575 06
SAR 11,165,775

ECP SAR     1,575,200 01

University College Jamoom

ECP SAR 1,825,400 1

SAR 6,271,567Information Technology SAR 1,612,700 1

Energy SAR 2,833,467 2

College of Medicine

Advance Medical and Health 
Research 

SAR 3,888,085 2
SAR 5,578,085

Biotechnology SAR 1,690,000 1

Table 13: Top 3 Colleges of Umm Al-Qura University in the Strategic Technology Program (2013).

NSTIP- Strategic Technology Program Program

UQU Successful Technology AreasReport

2008-2012Duration

4.5.4 Top UQU Researchers with funded research projects in 
the Strategic Technology Program in 2013

Based on the STU reports for 2013, UQU researchers were ranked on a list that shows 

the number of approved research projects (for each principal investigator) and the 

budget their projects were awarded (Table 14).
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Table 12 Top 3 Technology Areas of Umm Al-Qura University

Technology Area  Funding SAR Number of Projects

Advanced Medical and Health Research SAR 15,658,853 08

Information Technology SAR 13,620,625 09

Energy SAR 3,886,467 03

Following are the top three Technology Areas in terms of awarded funding for projects 

in the Strategic Technology Program in 2013.

4.5.3 Top 3 UQU colleges with key contributions in Strategic 
Technology Areas 

Most of the technology areas and college expertise overlap. Usually one college covers 

more than one Technology Area of NSTIP. Table 13 shows the top 3 colleges in terms 

of funded projects contribution to Strategic Technology Areas in 2013. The College of 

Computer and Information Systems secured the most funding in the two Technology 

Areas of Information Technology and Electronics, Communication and Photonics 

(11,165,775 SAR) with 7 projects (6 Information Technology projects and 1 ECP project). 

It was followed by the College of Medicine which was awarded a budget of 5,578,085 

SAR for 3 projects in the Technology Areas of Advance Medical and Health Research 

and Biotechnology. Third was the University College of Jamoom with an awarded 

budget of 6,271,567 SAR for 4 projects in ECP, Information Technology and Energy. 
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4.5 COLLEGE DISTINCTION IN NSTIP TECHNOLOGY 
AREAS
The following sections shed some light on the most distinguished UQU colleges and 

researchers and their Technology Areas.

4.5.1 Top 3 UQU colleges in terms of funding awarded

The College of Computer & Information Systems secured a budget of 11,165,775 SAR 

with a total of 7 funded projects while the College of Pharmacy and the University 

College Jamoom were able to secure a total of 7,970,768 SAR and 6,271,567 SAR 

respectively with 4 projects each.

4.5.2 Top 3 Technology Areas in terms of strategic technology 
project grants at UQU

Advanced Medical and Health Technology Area topped the list with 8 funded projects 

and a budget of 15,658,853 SAR. It was followed by Information Technology which 

was awarded a budget of 13,620,625 SAR for 9 projects. Third on the list was the 

Energy Technology Area which was awarded 3,884,467 SAR for 3 projects as shown 

in Table 12. 

Table 11 Top 3 Colleges of Umm Al-Qura University in the Strategic Technology Program 

(2013).

Faculty  Funding SAR Number of Projects

College of Computer and Information System SAR 11,165,775 7

College of Pharmacy SAR 7,970,768 4

University College Jamoom SAR 6,271,567 4
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Figure 19: Perceptual Map of average AAAS scores of funded strategic technology projects in each 
Technology Area in 2013. The diagram shows the number of projects in each Technology Area (axis 
X) against the AAAS average score (axis y). The Technology Area with the highest average score was 
Information Technology with 9 funded projects and an average score of 10.31. It was followed by Ad-
vanced Medical and Health Technology with 8 funded projects scoring 10.45. The Energy Area came 
third with 3 funded projects and an average score of 10.40, followed by Communication, Electronics 
and Photonics in fourth with an average score of 10.40 and two funded projects
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Table 10: The average score of funded strategic technology projects in each Technology Area in 

2013. 

% Share 

in Funded 

Projects

Average 

Score from 

AAAS

Successful 

Projects
Technology Areas

33%10.458
 Advanced Medical and

Health Research
1

4%10.501Biotechnology2

8%9.002
 Electronics, Communications

and Photonics
3

13%10.403Energy4

38%10.319Information Technology5

4%11.501Petrochemical Technology6

NSTIP- Strategic Technology Program Program

UQU Successful Technology AreasReport

2008-2012Duration



www.stu.sa

67

Figure 18: Perceptual Map of funded strategic technology projects' AAAS average scores in each col-
lege for the year 2013. The College of Computer and Information Systems showed an increase in the 
number of projects as it had 7 funded projects. It scored an average of 10.16. It was followed by the 
College of Pharmacy with 4 funded projects a 10.70 average score.
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Table 9:  The average score of each college's funded strategic technology projects in 2013 and the 

percentage they represent of the total number of projects. 

% Share in 

Funded 

Projects

Average 

Score from 

AAAS

 Successful 

Projects
Colleges

8%10.652
 College of Applied Medical

Sciences
1

4%9.001
 College of Computer and

Information System- Al Leith
2

29%10.167
 College of Computer and

Information System
3

8%11.102
 College of Engineering and

Islamic Architecture
4

13%10.003College of Medicine5

17%10.704College of Pharmacy6

4%11.501College of Girls Al Leith7

17%9.934
 University College in

Jamoom
8

NSTIP- Strategic Technology Program Program

UQU Successful CollegesReport

Funding Year 2013Duration
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4.4 QUALITY VS QUANTITY COMPARISON (PERCEPTUAL 
MAPPING):
Perceptual mapping which compares quality to quantity was used to evaluate 

the quality of submitted proposals in the Technology Areas from each college. The 

number of proposals is therefore compared to their average AAAS score in order to 

find out the best colleges in terms of quality. Table 9 shows the average score of 

each college's funded strategic technology projects in 2013 and the percentage they 

represent considering the total number of projects as shown on the perceptual map 

in Figure 18. The College of Computer and Information Systems showed an increase 

in both, the number and quality of projects with a an average of 10.16, followed by 

the College of Pharmacy with a 10.70 average score, and the University College in 

Jamoom in third place. The College of Medicine came fourth.

An overview of the Technology Areas which top the list is provided in Table 10 and 

Figure 19 which show the average score of funded strategic technology projects 

based on their Technology Areas in 2013. The Technology Area with the highest 

average score was Information Technology with 9 funded projects and an average 

score of 10.31. It was followed by Advanced Medical and Health Technology with 8 

funded projects scoring 10.45. The Energy Area came third with 3 funded projects and 

an average score of 10.40, followed by Communication, Electronics and Photonics in 

fourth with an average score of 10.40 and two funded projects.
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Figure 17:  Comparative analysis of funding received by each college in the 2008-2012 period and the 
year 2013. Steady growth in the number of research projects can be observed in the University College 
in Jamom, College of Pharmacy, College of Medical Applied Sciences, College of Computer and Infor-
mation Systems, College of Medicine, and College of Engineering and Islamic Architecture. The Lieth 
College for Females and the College of Computer and Information Systems in Lieth started new funded 
research projects for the first time in 2013.  The College of Applied Sciences and the Custodian of the 
Two Holy Mosques' Hajj Research Institute failed to get funding approval for any of their research proj-
ects in 2013 despite their success in previous years.
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Figure 16: The relative distribution of Funding received by each College in the year 2013. A total of 24 
strategic technology projects were funded with a total budget of 40,154,545 SAR. The Computer and 
Information Systems College topped the list with 7 projects and a total budget of 11,165,775 SAR (28% 
of the total amount awarded) with the College of Pharmacy coming next, followed by the University 
College in Jamoom as they were respectively awarded 7,970,768 SAR and 6,271,567 SAR (20% and 16% 
respectively of the total amount awarded).
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Table 8 Statistics on the strategic technology projects funding in each UQU college  for the year 

2013.

% Share in 

funding

No. of 

Projects
 Funding Faculty

28%07SAR 11,165,775
 College of Computer and

Information System
1

20%04SAR 7,970,768College of Pharmacy2

16%04SAR 6,271,567University College Jamoom3

14%03SAR 5,578,085College of Medicine4

9%02SAR 3,800,000
 College of Applied Medical

Sciences
5

5%02SAR 2,128,350
 College of Engineering and

Islamic Architecture
6

5%01SAR 1,898,000College of Girls Al-leith7

3%01SAR 1,342,000
 College of Computer and
 Information System- Al

leith
8

100%24SAR 40,154,545Total Funding

NSTIP- Strategic Technology Program Program

Funding StatisticsReport

College WiseOrder

Funding Year 2013Duration
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• New colleges applied for research project funding but were not successful: 

•  College of Public Health and Health Informatics

• Community College

• College of Engineering and Islamic Architecture in Leith

Figure 17 compares different colleges' strategic technology projects funding in the 

period between 2008 and 2012 in addition to the research projects awarded funding 

in the year 2013. Steady growth in the number of research projects can be observed 

in the University College in Jamom, College of Pharmacy, College of Medical Applied 

Sciences, College of Computer and Information Systems, College of Medicine, and 

College of Engineering and Islamic Architecture. The Leith College for Females and the 

College of Computer and Information Systems in Leith started new funded research 

projects for the first time in 2013.  The College of Applied Sciences and the Custodian 

of the Two Holy Mosques' Hajj Research Institute failed to get funding approval for 

any of their research projects in 2013 despite their success in previous years.
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4.3 STATISTICS ON STRATEGIC TECHNOLOGY PROJECTS 
FUNDING IN EACH UQU COLLEGE
Out of UQU's 31 colleges, 15 share their research fields with the NSTIP's Technology 

Areas. These are: College of Medicine, College of Applied Medical Sciences, College of 

Pharmacy, College of Dentistry, College of Nursery, College of Public Health and Health 

Informatics, College of Applied Sciences in Qunfudah, College of Applied Sciences in 

Lith, College of Applied Sciences, the 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. Fourteen of these colleges submitted applications for 

research funding in the strategic technology program. The applications of eight of 

them were successful in securing a budget of 40,154,545 SAR. Table 8 and Figure 16 

show each college's awarded budget. The statistics reveal that:

• The College of Computer and Information Systems topped the list with 7 
funded research projects securing a total budget of SAR 11,165,775.

• The College of Pharmacy and the University College in Jamom jointly 
held the second position with 4 funded research projects securing a total 
respective funding budgets of 7,970,768 SAR and 6,271,567 SAR.

• Fourth was the College of Medicine with 3 funded research projects securing 
a total budget of 5,578,085 SAR.

• Fifth on the list was the College of Applied Sciences with 2 funded research 
projects and a total budget of 3,800,000 SAR.

• The College of Engineering and Islamic Architecture came sixth with 2 
funded research projects and a total budget of SAR 2,128,350. 

• New colleges succeeded in getting funding for their research projects: the 
College of Computer and Information Systems in Leith (with one funded 
research project) and the Leith College for Females (with one funded 
research project).
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Figure 15:  A comparison between the 2008-2012 period and 2013 in terms of research project fund-
ing secured by each Technology Area. A steady increase in the number of projects in the Advanced 
Medical and Health Technology Area and the Information Technology Area is observed. It also shows 
the activation of the Energy Technology Area (with 3 projects) and the Petrochemicals Technology 
Area (with one project) for the first time in 2013. The diagram also shows the number of Technology 
Areas in which no projects succeeded in securing funding during this period despite their success in 
previous periods (Advanced Materials, Water Technology, Nanotechnology, Environmental Technol-
ogy Space and Aeronautics and Mathematics and Physics).
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Figure 14:  Funding statistics of Strategic Technology projects according to their Technology Areas 
(2013).
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Table 7: Funding statistics of Strategic Technology projects according to their Technology Areas 

(2013).

% Share in 
funding

No. of 
Projects Funding Technology AreaYear

39%08SAR 15,658,853
 Advanced Medical and

Health Research
1

34%09SAR 13,620,625Information Technology2

10%03SAR 3,886,467Energy3

8%02SAR 3,400,600
 Electronics, Communications

and Photonics
4

5%01SAR 1,898,000Petrochemical Technology5

4%01SAR 1,690,000Biotechnology6

100%24SAR 40,154,545 Total Funding

NSTIP- Strategic Technology ProgramProgram

Funding StatisticsReport

Technology Area PerformanceOrder

Funding Year 2013Duration



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

56

4.2 STATISTICS ON STRATEGIC TECHNOLOGY PROJECTS 
FUNDING ACCORDING TO TECHNOLOGY AREAS 
In 2013, STU succeeded in securing funding in six of the NSTIP's 15 Technology Ar-

eas. Table 7 and Figure 14 provide the details of the total budget awarded for stra-

tegic technology projects in 2013 according to Technology Areas. Topping the list 

are the STU projects in the Advanced Medical and Health Technology Area as they 

were granted a budget of SAR 15,658,853 (39% of the total budget granted in 2013). 

Next were the Information Technology projects as they came second with a budget 

of SAR 13,620,625 (34% of the total budget). The Energy Technology projects came 

third securing a budget of 3,886,467 SAR (10% of the total budget). Figure 15 gives an 

overview of the Technology Areas of the STU projects in terms of the budget granted 

in each area over the entire period. A comparison between the 2008-2012 period and 

2013 in terms of research project budgets secured shows the activation of the Energy 

Technology Area (with 3 projects) and the Petrochemicals Technology Area (with one 

project) for the first time in 2013. The diagram also shows the number of Technology 

Areas in which no projects succeeded in securing funding during this period despite 

their success in previous periods (Building and Construction, Water Technology, 

Nanotechnology, Environmental Technology Space and Aeronautics and Mathemat-

ics and Physics). It also shows a steady increase in the number of projects in the Ad-

vanced Medical and Health Technology Area and the Information Technology Area.



www.stu.sa

55



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

54

Table 6: Semiannual term funding statistics on the strategic technology projects during the 2008-

2013 period. 

Yearly FundingProjects Funding TermYear

4,000,00024,000,00008-Mar2008

2,000,00012,000,00009-Mar2009

9,826,56759,826,56710-Sep2010

1526,254,78511-Mar
2011

44,611,1731118,356,38811-Sep

1627,911,64712-Mar
2012

38,827,677610,916,03012-Sep

1729,409,23113-Mar
2013

40,154,545710,745,31413-Sep

139,419,962139,419,962Total

National Science Technology and Innovation PlanProgram

Funding StatisticsReport

Year-WiseOrder

From 2008 to 2013Duration

Figure 13: Semiannual term funding statistics on the strategic technology projects during the 
2008-2013 period. The diagram presents a comparison of funding budgets based on  semiannual 
terms during the 2008-2013 period when 80 strategic technology  projects were granted funding 
with a total budget of 139,419,962 SAR and a success rate of 40%. It also shows that the March 
term of 2013 was the most successful as it yielded 17 projects which were approved for funding 
with a total budget of 29,409,231 SAR.
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Table 5: Annual funding statistics on the strategic technology projects for the 2008-2013 period.

RatioYearly FundingProjectsYear

3%4,000,00022008

1%2,000,00012009

7%9,826,56752010

32%44,611,173262011

28%38,827,677222012

29%40,154,545242013

100%139,419,96280Grand Total

NSTIP- Strategic Technology ProgramsProgram

Funding StatisticsReport

Year-WiseOrder

From 2008 to 2013Duration

Figure 12: Annual funding statistics on strategic technology projects for the 2008-2013 period. The 
diagram shows that 80 strategic technology  projects were granted funding with a total budget of 
139,419,962 SAR and a success rate of 40%. The most productive year of the period was 2011 as the 
number of funded projects reached 26 with a total budget of 44,611,173 SAR.
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Table 4: The number and budget of strategic technology projects which were approved for funding in 

2013 by the NSTIP compared to the number of rejected projects based on an international peer review

NSTIP- Strategic Technology ProgramProgram

Funding StatisticsReport

Count Wise & Budget Wise VisualizationOrder

Funding Year 2013 Duration

Projects Status Total budget No. of Projects

Funded SAR 40,154,545 24

Rejected SAR 84,195,153 50

Total Applied SAR 124,349,698 74

Figure 11: Pie Chart showing the number of strategic technology projects which were approved 
for funding by NSTIP based on an international peer review compared to the number of rejected 
projects in 2013. The chart compares the budget of the projects that were approved by the NSTIP 
to the estimated budget of the projects rejected by the AAAS in the same year. A total budget of 
40,154,545 SAR was awarded to accepted projects, with a success rate of 32% in 2013 compare to an 
estimated budget of 84,195,153 SAR for rejected projects, which makes their rate 68%.
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Table 3: Approval/rejection statistics for Strategic Technology Projects (2008-2013).

No. of ProjectsProjects Status

304Submitted to STU

3Rejected by STU

301Sent to NSTIP

95Rejected by NSTIP

6Number of Projects Rejected for Plagiarism 

208Sent to AAAS

128Rejected by AAAS

80Approved by AAAS and Funded by NSTIP

NSTIP- Strategic Technology ProgramProgram

Submission, Acceptance and Rejection StatisticsReport

Count Wise Order

From 2008 to 2013Duration

Figure 10: Statistics on strategic technology projects' submission, funding approval, and rejection by 
NSTIP in the period of 2008-2013. The diagram shows that 80 projects were granted funding approval. 
It also shows that 128 project proposals were rejected by the AAAS, while another 95 proposals were 
rejected by the NSTIP for objections related to form. The STU rejected 3 project proposals.
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STU ACHIEVEMENTS IN 
STRATEGIC TECHNOLOGIES 
PLAN 2013

The STU submitted funding requests for a number of research proposals in the fields of 

strategic technologies.  The following statistics detail what has been accomplished in 

2013 with respect to Submission Terms, Technology Areas and Participating Colleges.

4.1 STU RESEARCH PROJECTS' STATISTICS: 
SUBMISSION, FUNDING, REJECTION, APPLICATION 
PERIOD AND SUCCESS RATE
In 2013, a total of 106 project proposals were submitted to the STU-UQU, of which 96 
were sent to the NSTIP board to be reviewed. The NSTIP rejected 32 projects while the 
remaining 74 projects were sent to AAAS for peer reviews. AAAS approved 24 projects, 
which were consequently granted funding by the NSTIP through a directive issued 
by its Consultative Committee, bringing the STU's research project success rate for 
2013 to 32%. 

Table 3 shows the strategic technology research projects' statistics in terms of fund-
ing approval or rejection between 2008 and 2013. Figure 10 displays a detailed dia-
gram with the statistics related to strategic technology projects' submission, fund-
ing approval, and rejection in the period of 2008-2013. Table 4 and Figure 11 show the 
number of strategic technology projects which were approved for funding based on 
an international peer review compared to the number of rejected projects, and the 
total budget (40,154,545 SAR, with a success rate of 32%) that was awarded to ac-
cepted projects in 2013 compared to the estimated budget of the rejected projects 
(84,195,153 SAR with a rate of 68%) of the same year. 

A look at the statistical diagram for the strategic technology projects' annual funding 
in the 2008-2013 period (Table 5 and Figure 12) shows that 80 strategic technology  
projects were granted funding with a total budget of 139,419,962 SAR and a success 
rate of 40%. The most productive year of the period was 2011 as the number of funded 
projects reached 26 with a total budget of 44,611,173 SAR. A comparison of funding 
statistics by semiannual terms during the 2008-2013 period is provided in Table 6 and 
Figure 13 and it shows that the March term of 2013 was the most successful as it yield-
ed 17 projects which were approved for funding with a total budget of 29,409,231 SAR.
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Figure 9: UQU's assets and foundations and the best ways to maximize their 
contribution to the transformation into a knowledge economy within the 
framework of the NSTIP.
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Figure 8: The overlap between Knowledge Based Economy foun-
dations and how their simultaneous growth leads to achieving a 
knowledge based economy.
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towards a knowledge-based economy which can be realized only through laying 

its three foundations: scientific research, development and innovation; intellectual 

property; and marketing and consultations. Figure 8 illustrates how the intersection 

of these three areas can drive a simultaneous transition to a knowledge economy. 

Such integration is a prerequisite for any country to gain a competitive foothold in 

the international arena. The NSTIP has committed its support to achieving such a 

stage through consolidating research potential, facilities and resources as well as 

creating incentives for researchers and innovators.

UQU has relentlessly worked on maximizing performance quality through well-

planned responsibility and task distribution initiatives which were embodied in the 

establishment of multiple units. In addition to the STU, UQU founded the Institute of 

Consulting Research and Studies, the Innovation and Entrepreneurship Institute, the 

Intellectual Property Office, the Vocational Accreditation Support Center, the Makkah 

Techno Valley Company and the Educational Programs, Research and Innovation 

Fund. Figure 9 shows UQU's institutional assets and the best ways to maximize their 

contribution to the transformation into a knowledge economy within the framework 

of the NSTIP.  The accomplishment of this goal necessitates the utmost coordination 

and cooperation between UQU's various institutions.
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UQU'S CONTRIBUTION 
TOWARDS BUILDING A 
KNOWLEDGE-BASED ECONOMY 
AND A KNOWLEDGE SOCIETY 

The steady increase in the number and quality of research projects during recent years 

confirms that the Technology Areas highlighted in this report represent key strengths 

at UQU and promise a thriving future of rewarding work. It is equally important to 

prioritize supporting research in the most actively contributing colleges 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 opportunities of establishing specialized research groups/centers and 

business incubators in the Technology Areas which showed steady progress will be 

greater. 

In addition to the robust growth in the number of research projects approved for 

funding, in 2012, Umm Al-Qura University was awarded a budget to establish the 

Center for Technology Innovation in Geographic Information Systems (GIS TIC). A 

fifty-million SAR partnership contract was subsequently signed with King Abdulaziz 

City for Science and Technology (KACST), which was such a great incentive for three 

other proposals by UQU to establish more science and technology innovation centers 

this year. 

According to the American Association for the Advancement of Science (AAAS) report 

on the NSTIP for September 2012, the STU at Umm Al-Qura University was ranked 

fourth on a list of 54 Science and Technology Units around the kingdom.

In our constant endeavor to stay in tune with the strategic plans of the NSTIP, and as 

a key part of the STU's vision, we aim at starting research groups of senior researchers, 

research assistants and post-graduate students who, through their cooperation, 

will create the basis of world class research centers of excellence. Through the 

achievement of such objectives, the STU fulfills its role and takes further strides 



www.stu.sa

45

2.9 SYSTEM AUTOMATION AND MONITORING AND 
SMART REPORTS

STU is in charge of overseeing the progress of research projects, and issuing comprehensive 
reports about them since such reports provide the data based on which aspects such as 
needed human resources, space, equipment and electronic systems are determined. To 
facilitate the progress of our projects within the framework of the NSTIP and the STU's 
own quality assurance standards, we have integrated using the following smart systems 
and applications. Applied effectively, such tools can be instrumental to administrative 
and financial monitoring of our current projects.

2.9.1 SYSTEM AUTOMATION AND TASK MANAGEMENT WITH 
ASANA

Asana is one of the best task management programs when the tasks involve multiple 
work teams. The STU uses Asana to follow up on the numerous demanding tasks that 
have to be promptly accomplished involving every work team member. The program can 
be installed on PCs as well as smart phones.

2.9.2 PROJECT DATA MANAGEMENT AUTOMATION WITH PMIS

The STU uses MS Office tools such as Word, PowerPoint, Excel and MS Project for 
preliminary data collection and analysis. 

2.9.3 INSTITUTION RESOURCE MANAGEMENT AUTOMATION 
WITH ERP

ERP is a program which the STU uses in the department of financial administration and 
accounting. It is designed to manage institutions' financial resources and issue reports 
on balance sheets. 
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2.8 UMM AL-QUA UNIVERSITY 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 steadily increasing to reach over 10,000 from more than 50 countries, 
a new, independent website was created to meet the enormous demand for information 
about our research opportunities, and run our own high-level domain. The new, 
developed website's address was registered in the Saudi Information Network Center 
(www.nica.sa) with the address: www.stu.sa.

The current independent website gives visitors access to additional information about 
ongoing projects, relevant bylaws and regulations, online resume submission, events, 
project milestones, peer reviewed research articles and daily news updates. The website 
also gives researchers access to over 100 uploaded documents. The number of the website 
visitors reached 17,673 in 2013. Most of these visitors came from Saudi Arabia, the United 
States and Palestine. The most viewed documents were: "Basics of Project Planning" (30 
visitors), and "Basics of Project Management and Monitoring" (29 visitors).
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Table 2: The names of former STU staff members and the institutions they moved to.

Logo of 
Employer

Name of EmployerNameSr.

 Dr Suliman Fakeeh HospitalFaisal Ahmed Bahamam1

 Custodian of two Holy Mosque

Program for Higher Studies
Raffat Raza Attas2

 College of Computer and Information

Systems, Umm Al Qura University
Mashab bin Abdul Aziz3

 Custodian of two Holy Mosque

Program for Higher Studies
Mohammad Abdul Jabbar4

 College of Pharmacy, Umm Al Qura

University
Haim Mohamamd Shata5

 King Saud Bin Abdul Aziz University of

Health Sciences
Moayad bin Hashim Alsarihi6

 King Saud Bin Abdul Aziz University of

Health Sciences
Salman Salim Yemani7

 Institute of Consulting Research and

Studies
Ibadi Hamin Alharbi8

Saudi Airlines
Turki Abdul rehman 

Felamban
9

)Saudi American Bank )SAMBAAbdul Karim bin Tariq10

King Abdullah Medical CityIbranib bin Saraf Alghamdi11

Saudi Bin Laden GroupAbdullah bin Adam bin Tahir12

Bank Al AhliRaed bin Abdul Aziz Barbah13
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2.7.1.4 EXPANDING QUALIFIED NATIONAL HUMAN RESOURCES TO 
CONSOLIDATE THE ADMINISTRATION  OF SCIENTIFIC RESEARCH 
AND OTHER TARGET SECTORS

The STU has always considered it of paramount importance to offer job opportunities 
to promising young graduates and develop their skills. The result has been a noticeable 
increase in the competence of the STU administrative and clerical staff and the quality of 
the overall outcome. Table 1 provides an overview of the development courses given to staff 
members in 2013. A group of new graduates were trained at the STU for a period of time 
which allowed them to gain the qualifications and experience that would enable them to 
take jobs in other prestigious institutions around the kingdom. Table 2 provides a list of 
those who gained their experience at the STU and were then employed in other institutions.

DateCourse TitleNameSr.

17/6/1435
Preparation of Internal Audit 

Report
Mansoor Hirazi1

23/5/1435Executive Secretarial Rayyan Raza Attas2

23/5/1435Executive SecretarialOmar Ahmed Alsehli3

17/6/1435
Preparation of Internal Audit 

Report
Ahmed Ashoor4

8/3/1435Internal AuditOmar Saud Alshami5

8/3/1435Internal AuditAhmed Ashoor6

8/3/1435Internal AuditMansoor Hirazi7

8/3/1435Internal AuditWaleed Alsulami8

8/3/1435Internal AuditRami Ali Bahaswan9

Table 1: Titles of the training program given to STU staff in 2013.
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2.7 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). STU's dedicated efforts for this area 
have included not only generous investment in the facilities and equipment required for 
research, but, most importantly, faculty and researcher development and the automation 
of all university services and systems. Below is a list of the most important development 

programs that started in 2008 and continued to 2013.

2.7.1 STU INTERNAL TRAINING PROGRAMS

 Training is a key element of employee and researcher development. STU has made it one 
of its priorities to organize training programs which fulfill the goals of the NSTIP. Here is 
a list of some of the training programs conducted at the STU:

2.7.1.1 RESEARCH PROPOSAL WRITING WORKSHOP

The purpose of this workshop is to give practical tips on how to write a successful research 
proposal. Another component of the workshop deals with detailed steps on completing 
NSTIP research proposal forms. This workshop has notably increased the number and 
quality of the research proposals submitted to the NSTIP, as will be shown below. Only 
one Research Proposal Writing workshop was given in 2013. It was conducted by Dr. Faisal 
Allaf. Over 100 UQU faculty members from different colleges attended the workshop.

2.7.1.2 NSTIP PORTAL WORKSHOP

This workshop familiarizes participants with the NSTIP Portal website and trains them in 
how to upload research proposals to it. An intensive workshop is held during the period 
of proposal submission. Four NSTIP workshops have been given so far, two during the 
February/March 2013 application period, and the other two during the September 2013 
application period. The trainers were Dr. Ahmad Shawqi and Mr. Noman Ahmad Shah.

2.7.1.3 ASANA (TASK MANAGEMENT) WORKSHOP 

Every staff member at the STU was trained to use the task management program ASANA 
and the MS Project program.
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Figure 7: Research Assistants who were brought to the formation 
of specialized Research Groups.
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2.6.3 STU Research Groups

A key part of the STU's vision is to start research groups of senior researchers, 
research assistants and post-graduate students which, through their cooperation, 
will create the basis of world class specialized research centers. In order to achieve 
this goal, we have recruited top researchers, highly-qualified research assistants and 
outstanding post-graduate students and assigned them to the different research 
projects according to their research interests, productivity and, in the case of post-
graduate students their potential. Figure 6 shows the number of undergraduate and 
post-graduate students and Research assistants with Master's and Ph.D. degrees 
who are participating in our Science and Technology Program projects according to 
the Technology Area they are specialized in. Figure 7 shows the recently recruited 
research assistants who form an integral part of our research groups plan.

Figure 6: Statistics of undergraduate and post-graduate students and Research Assistants with 
Master's and Ph.D. degrees participating in Science and Technology Program projects categorized 
according to the  Technology Areas of their expertise. 
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Figure 5: Members of the STU Scientific Committee for 2013.
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. 8 Managing and documenting patents and intellectual property rights.

. 9 Gathering data, preparing statistics, conducting surveys, following the 
latest scientific findings and technological developments and updating 
research indicators and any relevant technology.

. 10 Coordinating and overseeing technological and research partnership 
programs, and identifying the potential for international cooperation which 
can be developed into fruitful programs and projects.

. 11 Full utilization of any research financial awards, scientific or technological 
support, training programs,  or consultations granted by national or 
international agencies and organizations.

. 12 Coordinating with king Abdulaziz City for Science and Technology (KACST) 
and establishing partnerships with institutions in the private sector in 
the fields of science and technology pertinent to future projects as well as 
projects which have already been approved.
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2.6.2 STU Scientific Committee

As the number of funded research projects conducted at Umm Al-Qura University 
steadily grew, it became imperative to observe indicators of success and endeavor to 
improve implementation and performance. The regulations and recommendations of 
the NSTIP Board further highlighted the importance of these points, and it was with 
the objective of achieving them that the Scientific Committee was established under 
Umm Al-Qura University President Directive No. 4340135661. The members of the 
committee were selected based on their research achievements and publications, 
with the priority in the selection process for researchers who worked on projects 
funded by the NSTIP in order to ensure their first-hand knowledge of the challenges 
and obstacles that researchers face and the best ways to overcome them. The tasks 
assigned to the committee are:

. 1 Contributing to setting strategic plans and scientific and technological 
programs and projects in light of the NSTIP, in addition to reviewing and 
prioritizing UQU's programs and their tracks.

. 2 Following up technical, scientific and research projects and programs with 
researchers, colleges and research centers to ensure they are compatible 
with the vision and recommendations of the NSTIP and the objectives of the 
Science and Technology Five-Year Plan.

. 3 Reviewing submitted research project proposals and forwarding them to 
the NSTIP's General Secretariat.

. 4 Improving project proposal quality and overseeing the implementation 
plan, budget and technical features of each approved project.

. 5 Participating in drafting the annual report on projects work progress and 
achievements before submitting it to the Supervisory Committee of the 
NSTIP.

. 6 Providing the Supervisory Committee with the final reports of accepted 
research projects to be reviewed and assessed, and submitting a list of the 
distinguished projects which qualify for distinction awards.

. 7 Providing assistance to researchers and faculty with writing research 
project proposals.
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Figure 4: STU's Organizational and Administra-
tive Structure
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2.6 ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE  
STRUCTURE OF STU

2.6.1 Organizational Structure of Science and Technology Unit

In order to keep up with the rapid growth of research projects, STU decided to recruit 
qualified young Saudi graduates in the field of accounting, financial administration, 
information technology, human resources, executive secretarial work, project 
management, supply chains, procurement, and storage management. The expanded 
work team enhanced the STU's current administrative structure and developed the 
quality of running its affairs. A number of experienced non-Saudi staff members were 
added to the team in order to provide technical support services. Dr. Anas Basalamah was 
appointed STU Senior Coordinator. Figure 4 shows the organizational and administrative 
structure of STU.
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2.4 STRATEGIC 
OBJECTIVES 
. 1 Promoting the National Science, 

Technology & Innovation Plan 
(NSTIP) within UQU. 

. 2 Raising the level of UQU's 
researchers and faculty member’s 
contribution and involvement 
in NSTIP quantitatively and 
qualitatively. 

. 3 Providing scientific advice to 
researchers with the aim of ensuring 
the quality of their research 
proposals and their compatibility 
with the goals of NSTIP.

. 4 Administrative and technical 
supervision of NSTIP projects within 
UQU. 

. 5 Working as the link between 
UQU and the Secretariat of the 
Comprehensive National Plan for 
Science Technology and Innovation. 

. 6 Encouraging and motivating 
faculty, researchers and graduate 
students to actively contribute to 
the Comprehensive National Plan for 
Science Technology and Innovation. 

. 7 Providing assistance for faculty and 
researchers in the preparation and 
formulation of project proposals.

. 8 Following up the progress of 
research projects and clearing 
any obstacles standing in the 
way of their prompt, successful 
implementation.

. 9 Consolidating the university's 
relationship with the public and the 
private sectors, and the community 
at large. 

. 10 Establishing a professional work 
environment which facilitates 
the expansion of UQU's local and 
international research partnerships. 

. 11 Commitment to the development 
of the fifteen Strategic Technology 
Priority Areas and overcoming any 
obstacles in the transition to or the 
nationalization of the knowledge-
based economy. 

2.5 VALUES 
. 1 Financial, scientific and 

administrative transparency and 
fairness. 

. 2 Commitment to assisting 
researchers and graduate students 
in achieving their goals. 

. 3 Assuming responsibility for our 
actions and consolidating excellence. 

. 4 Openness to multiple approaches, 
nurturing innovative thinking and 
accomplishing the best results. 

. 5 Fulfilling contracts in accordance 
with the highest standards of 
scientific rigor, professionalism, and 
quality assurance. 

. 6 Devoting our knowledge, expertise 
and power to the service of our 
community.
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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 far-
reaching 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.

SCIENCE AND TECHNOLOGY 
UNIT- UMM AL-QURA UNIVERSITY
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Environmental 
Technology

Petrochemicals

Agricultural Technology

Space and Aeronautics

Energy

Advanced Materials

Building and  
Construction

Oil and Gas

Electronics, Photonics 
and Communications
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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. A separate book for each area has been issued in both, English and Arabic. 
The books can be downloaded from the STU website www.stu.sa.

Medical and Health 
Technology

Mathematics and
Physics

Water Technology

Biotechnology

Nanotechnology

Information technology

Figure 3.0 15 Strategic Technology Priority Areas for Saudi Arabia
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Figure 1.0 NSTIP core activities and 
how they affect the public and pri-
vate sectors of KSA 

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 econ-
omy and community.

Science technology, innovation and  
economy pre 2010

1. An economy driven by consumption and 
the cheap cost of raw materials

2. Advanced technology developed and 
produced abroad

3. Imported technology
4. Conventional products
5. Exhausted natural resources for manufac-

turing conventional products

Science Technology and Innovation 
Industry post 2025

1. An economy driven by knowledge and 
locally developed science

2. Locally conducted research, development, 
and innovation

3. Locally produced technology 
4. Significant scientific contributions
5. Expanding production and establishing 

totally new markets
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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 trans-
form 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 gov-
ernment'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.

As part of the implementation of the National Science, Technology and Innovation Plan, 
science and technology units in the appointed participant institutions have been estab-
lished with the aim of supporting strategic science and technology projects and pro-
grams which will enable Saudi Arabia to emerge as a major knowledge-based economic 
force by 2025.
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Figure 17:  Comparative analysis of funding received by each 
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Figure 18: Perceptual Map of funded strategic technology 
projects' AAAS average scores in each college for the year 2013

Figure 19: Perceptual Map of average AAAS scores of funded 
strategic technology projects in each Technology Area in 2013

Figure 20: Key performance indicators in the Strategic 
Technology Program as identified by the NSTIP

Figure 21: Number of conference proceedings emanating from 
projects supervised by the STU and funded by NSTIP. 

Figure 22: Number of published research articles pertaining to 
projects supervised by the STU and funded by NSTIP.

Figure 23: Annual growth from 2008 to 2013 in the number of 
patents emerging from funded research projects in Strategic 
Technology Program.

Figure 24: Number and percentage of patents pertaining to 
projects supervised by the STU and funded by the NSTIP in 2013.

Figure 25: Dr. Faisal Allaf's Research Laboratory for Human 
Genetics and Molecular Medicine 

Figure 26: Dr. Anas Basalamah's Ubiquitous Computing 
Research Laboratory 

Figure 27: Dr. Emad Felemban's Laboratory for Smart City 
Applications Research 

Figure 28: Dr. Khaled Khairo's Nanoplymers Research Laboratory

Figure 20: The logos of our partners in the Strategic 
Technology projects from 2008 to 2012. 

Figure 30: Pictures of the GIS TIC research team members 
involved in drafting the proposal for the center during the 
ceremony of funding contract signing with KACST.

Figure 31: Technical Innovation Laboratory at the GIS Center.

Figure 32: GIS TIC partnerships

Figure 33: A list of the names of Saudi faculty members who 
were awarded a grant in the Faculty Scientific Visit Program.

64

67

69

74

75

76

83

84

89

91

93

94

97

99

101
105
117



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

26

Figure 1.0 NSTIP core activities and how they affect the public and 
private sectors of KSA 

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. 

Figure 3.0 15 Strategic Technology Priority Areas for Saudi Arabia 

Figure 4: STU's Organizational and Administrative Structure 

Figure 5: Members of the STU Scientific Committee for 2013. 

Figure 6: Statistics of undergraduate and post-graduate students 
and Research Assistants with Master's and Ph.D. degrees 

Figure 7: Research Assistants who were brought to the formation of 
specialized Research Groups. 

Figure 8: The overlap between Knowledge Based Economy 
foundations and how their simultaneous growth leads to achieving 
a knowledge based economy. 

Figure 9: UQU's assets and foundations and the best ways to 
maximize their contribution to the transformation into a knowledge 
economy within the framework of the NSTIP. 

Figure 10: Statistics on strategic technology projects' submission, 
funding approval, and rejection by NSTIP in the period of 2008-2013 

Figure 11: Pie Chart showing the number of strategic technology 
projects which were approved for funding by NSTIP based on an 
international peer review compared to the number of rejected 
projects in 2013 

Figure 12: Annual funding statistics on strategic technology projects 
for the 2008-2013 period 

Figure 13: Semiannual term funding statistics on the strategic 
technology projects during the 2008-2013 period. 

Figure 14:  Funding statistics of Strategic Technology projects 
according to their Technology Areas (2013). 

Figure 15:  A comparison between the 2008-2012 period and 2013 in 
terms of research project funding secured by each Technology Area

Figure 16: The relative distribution of Funding received by each 
College in the year 2013. 

 Table of Figures
29

29

30
35
38
39

40

48

49

51

52

53

54

58

59

63



www.stu.sa

25
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cooperation and partnership projects that 
would facilitate working on the latest 
technologies from countries such as Japan, 
the United Kingdom, Austria, Malaysia, the 
United States and Canada. 

According to the American Association for 
the Advancement of Science (AAAS) report 
on the NSTIP for September 2012, the STU at 
Umm Al-Qura University was ranked fourth 
in a list of 54 Science and Technology Units 
around the kingdom.

In 24  ,2013 strategic technology projects 
were awarded budgets which amounted 
to 40,154,545 SAR. Four operational projects 
with an estimated budget of 206,259,000 
SAR have been submitted for a peer review 
and funding approval.

With the aim of developing and consolidating 
the STU's administrative capabilities and 
financial resources which would ensure 
carrying out our research projects within 
a sound institutional framework, Umm Al-
Qura University President issued a directive 
to form an STU Scientific Committee. 
Furthermore, an administrative mechanism 
was put in place to recruit and train young 
Saudi graduates in the departments of 
financial management, procurement, 
information technology and storage and 
project management.

A key part of the STU's vision is to start 
research groups of senior researchers, 
research assistants and post-graduate 
students who, through their cooperation, 
shall form the basis of world class research 
centers. In order to fulfill this vision, we have 
set ourselves the short-term objectives of 
increasing the number and quality of the 
research projects submitted by Umm Al-
Qura University's respective colleges in such 
a way as to increase our funding approval 
rate from %39 to %50. Another short-term 

objective which we have been pursuing at 
this stage is recruiting highly accomplished, 
distinguished researchers who can work 
within a comprehensive operational plan 
which focuses on:

• 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.

On behalf of the Science and Technology 
Unit at Umm Al-Qura University, I present 
to you the fruit of years of ceaseless work 
to achieve success which would have never 
been possible without the unconditional, 
unlimited support of everyone at Umm 
Al-Qura University. I would like to thank 
all those who have contributed to our 
achievements: His Excellency, Dr. Khalid Al-
Angari, the Minister of Higher Education; His 
Excellency, Prof. Bakri Al-Assas, President 
of Umm Al-Qura University; Dr. Hani Ghazi, 
Vice-President for Post-Graduate Studies 
and Scientific Research; and every member 
of the STU staff.

We are very pleased to provide any form of 
support we can to scientists and researchers 
in the field of technology, and to answer 
any queries about what we do. We extend 
a warm welcome to local and international 
faculty and post-graduate students as 
scientific visits constitute an important 
step in the implementation of the  National 
Science, Technology and Innovation Plan 
which the STU represents at Umm Al-Qura 
University.

Dr. Faisal Al-Allaf, 
Director Science & Technology Unit
Umm Al-Qura University
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As part of Saudi Arabia's ceaseless endeavor 
to maintain a solid position among the 
world's leading nations, it has committed 
itself to explore new horizons of innovation 
in a knowledge-based economy. In 2002, 
the Saudi Council of Ministers passed a new 
comprehensive science, technology and 
innovation policy which would pave the 
way for the transformation of its economy 
from an oil and natural resource-based 
one to a knowledge economy through 
founding, nationalizing and developing 
the fifteen Strategic Technology Areas 
proposed: Water Technology, Oil and Gas 
Technology, Petrochemicals Technology, 
Nanotechnology, Biotechnology, 
Information Technology, Electronics, 
Photonics and Communication Technology, 
Aeronautics and Space Technology, 
Energy Technology, Advanced Materials 
Technology, Environmental Technology, 
Agricultural Technology, Building and 
Construction Technology, Medical and 
Health Technology, and Mathematics 
and Physics Technology. The result of this 
pivotal initiative was launching 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 selection of universities, ministries 
and governmental agencies. As part of the 
implementation of this plan, a Science and 
Technology Unit in each of the participant 
institutions was established with the 
objective of supporting strategic technology 
programs and projects. The Science and 

Technology Unit (STU) at Umm Al-Qura 
was founded in 2008 to start its effective 
contribution to the implementation of the 
strategic goals of the NSTIP.

Since its establishment, the STU at Umm 
Al-Qura University has set an example in 
the rapid growth of its list of achievements. 
Based on the recommendations of 
international peer review bodies, the NSTIP 
board has approved funding 80 out of 208 
STU Strategic Technology Program research 
projects submitted to the American 
Association for the Advancement of Science 
(AAAS) making its success rate %39. The 
approved budget for Strategic Technology 
research projects at the STU since 2013  
totaled 139,419,962 SAR.

In 2012, Umm Al-Qura University won the 
Technology Innovation Center Competition 
and was awarded the budget to establish 
the Center for Technology Innovation in 
Geographic Information Systems (GIS TIC). 
A fifty-million SAR partnership contract was 
subsequently signed with King Abdulaziz 
City for Science and Technology (KACST). 
The assigned budget was set to increase to 
100,000,000 SAR through the contribution 
of the industrial and commercial sectors.
The Faculty Scientific Visit Program have 
enabled eight faculty members 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 
and Umrah Research to establish research 

FOREWORD BY THE DIRECTOR  
OF THE SCIENCE AND 
TECHNOLOGY UNIT



www.stu.sa

19



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

18

Director Science and 
Technology Unit at Umm 
Al Qura University 
Dr. Faisal bin Ahmed Al-Allaf



www.stu.sa

17



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

16

Vice-Rector for  
Graduate Studies and 
Scientific Research  
Dr. Hani bin Othman Ghazi



www.stu.sa

15



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

14

Rector Umm Al Qura 
University Professor 
Dr Bakri Bin Matoog Assas



www.stu.sa

13



UMM AL QURA UNIVERSITY | SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIT | 2013 REPORT

12
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