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مـــدخـــل

تهدف جائزة التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
إلى  توفير البيئة المحفزة للباحثين لإلسهام في النهضة العلمية التي 
المتميزة ألعضاء  المبادرات  إبراز  المملكة؛ وذلك من خالل  تشهدها 

هيئة التدريس ومن في حكمهم، وتكريمهم مادياً ومعنوياً.
العلمي، وتعود نشأتها  البحث  وتعد الجائزة إحدى مبادرات عمادة 
إلى يوم 1429/6/26هـ الذي شهد إقرار مجلس الجامعة الئحة الجائزة 

وإعالن البدء بتطبيقها.
1431/3/21هـ  األحد  يوم  الجامعة  شهدت  فقد  لذلك  وتفعياًل 
االحتفال بمنح جائزة التميز البحثي ألول مرة في تاريخها، واستجابة 
من هيئة الجائزة وهي الجهة العليا المشرفة على الجائزة للملحوظات 
التي ظهرت خالل العام األول فقد أجرت الهيئة بعض التعديالت على 
الئحة الجائزة، وتمثلت أهم التعديالت في زيادة عدد المجاالت التي 
تمنح فيها الجائزة، والسنوات الخاصة باإلنتاج العلمي، وقد اعتمدت 
تعديالت الالئحة من المجلس العلمي، وتم العمل بها اعتباراً من دورة 

المنح الثانية للجائزة.
وقد شهد يوم الثالثاء 10 /1432/4هـ الموافق 15 مارس 2011م 

احتفال الجامعة بالدورة الثانية لجائزة التميز البحثي.
كما شهد يوم الثالثاء 29 /1433/3هـ الموافق 21 فبراير 2012م 

احتفال الجامعة بالدورة الثالثة لجائزة التميز البحثي.
2013م  فبراير   23 الموافق  1434/4/13هـ  الثالثاء  يوم  وشهد 

احتفال الجامعة بالدورة الرابعة لجائزة التميز البحثي.

وفي يوم االثنين 2 جمادى األولى 1435هـ، الموافق 3 مارس 2014م 
احتفلت الجامعة بالدورة الخامسة للجائزة.

فبراير   11 الموافق  1436هـ،  اآلخر  ربيع   22 األربعاء  يوم  وشهد 
2015م، احتفال الجامعة بالدورة السادسة للجائزة.

فبراير   16 الموافق  143٧هـ،  األولى  جمادى   ٧ الثالثاء  يوم  وفي   
2016م، احتفلت الجامعة بالدورة السابعة للجائزة.

201٧م،  أبريل   26 الموافق  هـ،   143٨ رجب   29 األربعاء  يوم  وفي 
احتفلت الجامعة بالدورة الثامنة للجائزة.

مارس   ٧ الموافق  1439هـ،  اآلخرة  جمادى   19 األربعاء  يوم  وفي 
201٨م، احتفال الجامعة بالدورة التاسعة للجائزة.

كما شهد يوم الثالثاء 11 شعبان 1440هـ، الموافق 16 أبريل 2019م، 
احتفال الجامعة بالدورة العاشرة للجائزة.

نازلة  من  بأجمعه  والعالم  الغالية  بالدنا  به  تمر  ما  واليوم في ظل 
بكوكبة  االحتفال  وبين  بيننا  وحال  بيوتهم،  الجميع  ألزم  الذي  الوباء 
من المتميزين الذين ظفروا بالجائزة هذا العام، إال أن الجميع أصر 
المتميزين، فعقدت  على أن ال يحول ذلك عن تكريم من يستحق من 
االجتماعات عن بعد وأرسلت البحوث للمحكمين، وخوطب المستشارون 
ليستمر العمل ويكرم العاملون المجتهدون المتميزون، ونحن اليوم نعلن 
أسماء الفائزين بالجائزة في الدورة الحادية عشرة للجائزة، وتكريمهم 

في بداية الفصل الدراسي القادم إن شاء اهلل.
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كلمة معالي رئيس جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية

أ. د. أحمد بن سالم العامري

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة 
والسالم على معلم البشرية وأزكى البرية، الرسول املجتبى، والنبي 
املصطفى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد،

وأشاد  أهله،  وأكرم  منزلته،  وأعلى  العلم،  شأن  اهلل  رفع  فلقد 
باحملتفني به، فقال - جل وعال -: ﴿يرفع اهلل الذين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات﴾، وقال - عز من قائل -: ﴿قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين ال يعلمون، إمنا يتذكر أولو األلباب﴾، وإن من 
أعظم ما مييز األمم الراقية واملجتمعات املتقدمة عنايتها بالعلماء 
من  للمزيد  ودفعهم  وتشجيعهم  ودعمهم  بهم  واالحتفاء  املتميزين 

العطاء والبذل .

ومن هذا املنطلق حرصت جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
على تشجيع علمائها من أعضاء هيئة التدريس نحو السعي إلى 
البحث العلمي املتميز، ونحو التنافس يف نشره واإلتقان يف إعداده، 
ومشاركة العلماء اآلخرين لالستفادة منه، وإن جائزة التميز البحثي 
تعد من أهم محفزات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة، ومن أهم 
مظاهر تشجيع األبحاث املتميزة التي جتمع بني األصالة واالبتكار، 
لتحقيق الهدف االستراتيجي يف تطوير القدرات البحثية ألعضاء 
التدريس، واإلسهام يف رفع كفاءة األبحاث املنتجة، وتسخير  هيئة 

اجلهود البحثية لتلبية حاجات املجتمع .
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جميع  املباركة  املناسبة  هذه  يف  ألهنئ  سانحة  فرصة  وأجدها 
الفائزين بجائزة التميز، وأحثهم على املزيد من البذل والعطاء، وأن 
سعادة  أشكر  كما  واجلودة،  للتقدم  لهم  حافزاً  اجلائزة  هذه  تكون 
وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس هيئة اجلائزة 
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز التميم على إشرافه املباشر 
العلمي  البحث  وكذلك سعادة عميد  اجلائزة،  مراحل  على جميع 
األستاذ الدكتور محمد بن محسن بابطني نائب رئيس هيئة اجلائزة 

على ما قدمته العمادة من جهد ومتابعة .

تلقاه  التي  واملساندة  الدعم  ثمار  من  ثمرة  هي  اجلائزة  وهذه 
اجلامعة من معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، الذي 
كان له األثر الظاهر يف االرتقاء باخلدمات املقدمة جلميع منسوبي 
اجلامعة، لتحقيق رؤية وأهداف بالدنا الغالية، بقيادة خادم احلرمني 

الشريفني امللك سلمان 
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كلمة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي
ورئيس هيئة جائزة التميز البحثي

أ. د. عبد اهلل بن عبد العزيز التميم

تطوراً  السعودية  العربية  اململكة  يف  العلمي  البحث  شهد  لقد 
والتطبيقية،  النظرية  البحثية  املجاالت  جميع  يف  مشهوداً  نوعياً 
االهتمام  نحو  البحثية  واملراكز  اجلامعات  جهود  واجتهت 
واإلبداع  العلمي  البحث  أنشطة  تدعم  التي  والبرامج  بالسياسات 
واالبتكار وريادة األعمال لدورها املهم يف حتقيق أهداف التنمية 
اإلمام  جامعة  سايرت  وقد  والبيئية،  واالجتماعية  االقتصادية 
محمد بن سعود اإلسالمية التطورات اجلديدة يف اململكة العربية 
السعودية استجابة لتوجهات حكومتنا الرشيدة ، من أجل حتويل 
االقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني على املعرفة يحركه اإلبداع 
واالبتكار من أجل نهضة اقتصادية شاملة، فاالقتصاد املعريف يعد 

مورداً مهماً يفوق مردوده املوارد االقتصادية الطبيعية. 

وسعًيا من اجلامعة يف تكرمي املتميزين من الباحثني، ومن أجل 
التي  العلمية  النهضة  لإلسهام يف  للباحثني  احملفزة  البيئة  توفير 
جائزة  بإطالق  بادرت  فقد  السعودية  العربية  اململكة  تشهدها 
لها.  عشرة  احلادية  بالدورة  اليوم  نحتفل  التي  البحثي  التميز 
وتعد اجلائزة أحد أهم محفزات أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 
إلعداد األبحاث املتميزة التي جتمع األصالة واالبتكار. وهي إحدى 
آليات تنفيذ الهدف اإلستراتيجي الثالث )تطوير القدرات البحثية 
ألعضاء هيئة التدريس( من خطة البحث العلمي يف اجلامعة التي 
إلى  اجلائزة  تهدف  كما  عام 1430هـ،  اجلامعة  اعتمدها مجلس 
نشر ثقافة التميز العلمي يف اجلامعة، وإلى اإلسهام يف رفع كفاية 
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األبحاث املنتجة، وتسخير  اجلهود البحثية لتلبية حاجات املجتمع، 
وذلك من خالل االستثمار األمثل ملوارد اجلامعة وإمكاناتها البشرية 
واملادية مبا يحقق قفزات بحثية تطويرية، ويسهم يف حتقيق رؤية 

اململكة 2030.

دورتها  يف  باجلائزة  الفائزين  أهنئ  أن  الكلمة  هذه  يف  وأحب 
احلالية وأدعوهم إلى مواصلة اجلهد الستمرار متيزهم، كي نفخر 
اجلامعة،  يف  من الباحثني  لغيرهم  احلسنة  القدوات  ألنهم  بهم 
وأجدد الشكر للزمالء يف هيئة اجلائزة ويف األمانة العامة للجائزة 
على عملهم املخلص وسعيهم الدؤوب، كما أشكر باسم هيئة اجلائزة 
عمادة البحث العلمي ويف مقدمة مسؤوليها سعادة عميدها األستاذ 
الدكتور محمد بن محسن بابطني نائب رئيس هيئة اجلائزة على 
ما قدمته العمادة من جهد مشكور متثل يف قيام العمادة بجميع 

األعمال التنفيذية للجائزة. 

والشكر األمت واألكمل بعد شكر اهلل تعالى ملعالي مدير اجلامعة 
اجلائزة  ما جتده  على  العامري  بن سالم  أحمد  الدكتور  األستاذ 
من دعم وتسديد منذ إنشائها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من 
وذلك يف  املالية،  أو  التنظيمية  الناحية  من  والتطور سواء  التميز 
جهد دؤوب وجناحات مستمرة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، 
بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وسمو 
ولي عهده األمني األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز  حفظهم 

اهلل جميعا.

والشكر موصول ملعالي وزير التعليم على ما جتده اجلامعة من 
دعم وتشجيع وسعي لتوفير اآلليات الكفيلة بدعم مسيرة اجلامعة 

يف مختلف جوانب عملها. 

فيه خير  ملا  اجلهود  ويبارك يف  يسدد اخلطى  أن  أسأل  واهلل 
وازدهار وطننا الغالي.
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كلمة عميد البحث العلمي
ونائب رئيس هيئة الجائزة

أ. د. محمد بن محسن بابطين

إن مما حترص عليه اجلامعات العريقة واملؤسسات البحثية يف 
العالم تكرمي الباحثني املتميزين تشجيعاً لهم ودعماً للبحث العلمي 
الذي يسعى خلدمة املجتمع وتنميته وحل املشكالت التي تواجهه 
من خالل البحث املتعمق الهادف للتقصي واملعاجلة لإلشكاليات 
التنموية التي تواجه املجتمع، ويعد هذا األمر من أهم احملفزات 
التي تتخذها املؤسسات البحثية يف العالم، وحترص عليها، وعمادة 
اإلسالمية سعت  بن سعود  محمد  اإلمام  بجامعة  العلمي  البحث 
إلى إطالق جائزة التميز البحثي لدورها املهم يف حتفيز الباحثني 
التكرمي من  باألبحاث اجلادة والرصينة، وهذا  للقيام  وتشجيعهم 
اجلامعة تأكيد لدورها البارز يف املساهمة يف إثراء البحث العلمي 
ودفع مسيرته وازدهاره، واعترافاً منها باإلجنازات الفكرية املتميزة 
التي تخدم التقدم العلمي، وتساعد على النهوض باجلهود املبذولة 
للنخبة من  لرفع املستوى احلضاري يف مختلف امليادين، وتقديراً 
هذا  ويف  اجلامعة،  منسوبي  من  والعطاء  النبوغ  ذوي  الباحثني 
تشجيع لهم ملواصلة املزيد من العطاء واملزيد من البحث والتعمق 

الفكري الرصني.

اختيار  دورة يف  عشرة  إحدى  من خالل  اجلائزة  أسهمت  لقد 
مجموعة من األبحاث املتخصصة، وإن هذا ليؤكد الدور املهم يف 
التحفيز للعمل اإليجابي والطموح من أجل مستقبل زاهر، كما أنه 
يساعد يف نشر ثقافة التنافس بني الباحثني يف اجلامعة، ويحفز 

إلجناز األبحاث املتميزة يف مختلف التخصصات.
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التي حققتها اجلائزة خالل مسيرتها هي  النجاحات  وإن هذه 
معالي  من  ودعم  اهتمام  من  تلقاه  ثم مبا  أوالً  تعالى  اهلل  بفضل 
مدير اجلامعة األستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري الذي كانت 
رؤيته وتعهده بالدعم املادي واملعنوي لكل مبادرات اجلائزة املرتكز 

األساس ملا حتقق لها من جناحات يف تاريخ اجلامعة .

ويسرني بهذه املناسبة أن أبارك للفائزين بجائزة التميز البحثي 
على  للحصول  تقدم  من  لكل  وأمتنى  عشرة،  احلادية  دورتها  يف 
ويطيب  القادمة،  الدورات  الفوز يف  التوفيق  يحالفه  ولم  اجلائزة 
لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لسعادة وكيل اجلامعة 
للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس هيئة جائزة التميز البحثي 
قدمه  ما  على  التميم  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الدكتور  األستاذ 
ويقدمه للجائزة من جهود مشكورة وأعمال جليلة، فقد كان متابعاً 
بدقة جميع األعمال التنفيذية للجائزة، فقد كان يرى نفسه عضواً 
الداعم  نعم  كان  املناصب،  عن  بعيداً  العلمي  البحث  منظومة  يف 
واملوجه، فله مني ومن جميع زمالئي منسوبي العمادة جزيل الشكر 

واالمتنان . 

وال يفوتني الشكر والتقدير ألصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء 
أمانة  أعضاء  الزمالء  أشكر  كما  البحثي،  التميز  جائزة  هيئة 
اجلائزة، وموظفي عمادة البحث العلمي الذين بذلوا جهوداً مضنية 

إلجناح أعمال اجلائزة. واهلل املوفق.
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حول الجائزة
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فكرة اجلائزة
جائزة سنوية مُتنح للمتميزين يف مجال البحث العلمي من أعضاء هيئة 
التدريس، ومن يف حكمهم؛ من أجل حفز الهمم نحو اإلبداع يف البحث 
العلمي وإذكاء روح التنافس فيه، وإثراء العلم واملعرفة بالبحوث اجلادة 

والرصينة.
فروع اجلائزة

تتكّون اجلائزة من فرعني:
الفرع األول: جائزة الباحث املتميز.
الفرع الثاني: جائزة البحث املتميز.

مجاالت اجلائزة
ُتنح اجلائزة يف إحدى التخصصات الرئيسة للجامعة وهي:

1- العلوم الشرعية.
2- علوم اللغة العربية.

3- العلوم اإلنسانية.
4- العلوم االجتماعية .

5- العلوم اإلدارية واالقتصادية.
الترشح للجائزة

يحق ألعضاء هيئة التدريس، ومن يف حكمهم، والباحثني من منسوبي 
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ترشيح أنفسهم أو غيرهم من 
البحوث  ووحدات  لفرعي اجلائزة من خالل مراكز  منسوبي اجلامعة 

بالكليات واملعاهد العليا.

شروط الترشح للجائزة
يشترط يف املتقدم ويف األعمال املرشحة للجائزة بفرعيها، ما يأتي:

1. أن يكــون املتقــدم أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس أو  مــن يف حكمهــم أو 
الباحثــني يف اجلامعــة أثنــاء الترشــح للجائــزة. 

2. أن يكــون املتقــدم للجائــزة قــد أمضــى عامــاً واحــداً علــى األقــل يف 
العمــل داخــل اجلامعــة.

3. أال تكــون األعمــال العلميــة املقدمــة للجائــزة مســتلة مــن رســائل 
املاجســتير أو الدكتــوراه، أو مــن أي أعمــال أخــرى للباحــث نفســه.
4. أال يكــون قــد مضــى علــى نشــر األعمــال العلميــة املرشــحة جلائــزة 

الباحــث املتميــز أكثــر مــن عشــر ســنوات عنــد الترشــح للجائــزة.
5. أال يكــون قــد مضــى علــى نشــر األعمــال العلميــة املرشــحة جلائــزة 

البحــث املتميــز أكثــر مــن ســنتني عنــد الترشــح للجائــزة.
6. أال يكــون قــد مضــى علــى مشــاركة املرشــح جلائــزة الباحــث املتميــز 
يف الفعاليــات العلميــة املتخصصــة، كاملؤمتــرات، أو عضويتــه يف 
أكثــر مــن 10  العلميــة والهيئــات واملجالــس املتخصصــة  اللجــان 

ســنوات عنــد الترشــح للجائــزة.
٧. مضــي ثــالث ســنوات علــى األقــل علــى احلصــول علــى جائــزة البحــث 

أو الباحــث املتميــز ملــن ســبق لــه احلصــول علــى إحداهمــا.
٨. أال يكــون قــد ســبق احلصــول علــى جائــزة أخــرى بالبحــث املقــدم 

جلائــزة البحــث املتميــز.

9. أال يكون املرشح عضواً يف هيئة اجلائزة أو أمانتها.
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معايير التقومي للحصول على اجلائزة
أوال: جائزة الباحث املتميز:

1. احلصول على جوائز علمية معتمدة يف مجال التخصص. 
كاملؤمتــرات   - العلميةاملتخصــة  الفعاليــات  يف  الفاعلــة  املشــاركة   .2

عمــل محكمــة. وأوراق  بأبحــاث   - والنــدوات 
ــي نشــر  ــة الت ــاج العلمــي احملكــم واملنشــور ونوعــه، واألوعي ــم اإلنت 3. ك
فيهــا، وحتــدد هيئــة اجلائــزة عــدد ونــوع األعمــال العلميــة التــي يحــق 

للمرشــح التقــدم بهــا.
4. املســاهمة يف خدمــة التخصــص مــن خــالل عضويــة املجامع والهيئات 

واملجالس املتخصصة.
5. املعايير األخرى التي ترى هيئة اجلائزة اعتمادها.

 وحتــدد هيئــة اجلائــزة الــوزن النســبي لــكل معيــار مــن هــذه املعاييــر يف 
منــاذج التحكيــم.

ثانيًا: جائزة البحث املتميز:
1. أصالة البحث وقيمته العلمية.

2. الضبط املنهجي الذي يتوافر عليه البحث.
3. إســهام البحــث يف إضافــة جديــد للتراكــم العلمــي يف املجــال الــذي 

يتناولــه.
4. املعايير األخرى التي ترى هيئة اجلائزة اعتمادها.

وحتــدد هيئــة اجلائــزة الــوزن النســبي لــكل معيــار مــن هــذه املعاييــر يف 
منــاذج التحكيــم.

حقوق الفائزين باجلائزة
� جائزة الباحث املتميز:

� جائزة نقدية مقدارها )100.000ريال( مائة ألف ريال.
� شهادة تقدير.

� مجسم يحمل شعار اجلائزة.
� جائزة البحث املتميز:

� جائــزة نقديــة مقدارهــا )20.000ريــال( عشــرون ألــف ريــال 
فقــط.

� شهادة تقدير.
� مجسم يحمل شعار اجلائزة.
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أعضاء هيئة اجلائزة

المنصباالسمم

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس هيئة اجلائزةأ. د. عبداهلل بن عبدالعزيز التميم1

عميد البحث العلمي ونائب رئيس الهيئةأ. د. محمد بن محسن بابطني2

األستاذ بكلية الشريعةأ. د. علي بن عبدالعزيز املطرودي3

األستاذ املشارك بكلية التربيةد. مشعل بن سليمان العدواني4

األستاذ املشارك بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةد. عثمان بن عبداهلل الوقداني5

األستاذ املشارك بكلية اإلعالم واالتصالد. عبدالرحمن بن نامي املطيري6

األستاذ املشارك بكلية اللغة العربيةد. وفاء بنت إبراهيم السبيل7

أمني املجلس العلميد. عبداهلل بن إبراهيم السيف8

وكيل العمادة للبحث والتطوير وأمني هيئة اجلائزةد. محمد بن عبدالعزيز أباعود9
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أمانة اجلائزة

جهة العملاالسم

وكيل العمادة للبحث والتطوير وأمني هيئة اجلائزةد. محمد بن عبدالعزيز أباعود

مدير الشؤون اإلدارية واملاليةهاني بن محمد الربّيع

سكرتير وكيل العمادة للبحث والتطويرعبدالرحيم بن يحيى الفيفي
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الفائزون بالجائزة
 في دوراتها العشر 
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الفائزون بالجائزة في دورتها األولى 
1430/1429 هـ 2009م
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البحوث المنشورة خارج الجامعة
أواًل: العلوم الشرعية:

الدكتــور يوســف بــن عبــداهلل الشــبيلي عــن بحثــه »زكاة األســهم 
مجلــة  يف  منشــور  بحــث  االســتثمارية«،  والصناديــق  والصكــوك 
مركــز صالــح كامــل لالقتصــاد بجامعــة األزهــر، عــام 1429هـــ.

ثانيًا: اللغات وآدابها:
الدكتــور عبــداهلل بــن محمــد املفلــح عــن بحثــه »أثــر القــرآن الكــرمي 
يف العنــوان يف الشــعر الســعودي: دراســة يف الداللــة والبنــاء« بحــث 
منشــور يف مجلــة الدراســات القرآنيــة التابعــة مركــز الدراســات 

اإلســالمية بجامعــة لنــدن، عــام 200٧م.
ثالثًا: العلوم اإلنسانية واالجتماعية:

»التحــوالت  بحثــه  عــن  الرمــي  عبدالرحمــن  بــن  علــي  الدكتــور 
يف نظريــة التنميــة مــن منظــور نقــدي« بحــث منشــور يف املجلــة 
االجتمــاع  لعلــم  الســعودية  اجلمعيــة  عــن  الصــادرة  االجتماعيــة 

عــام 1429هـــ. األولــى  جمــادى 
رابعًا: العلوم الطبيعية واحلاسوبية:

الدكتــور أنيــس بــن محمــد قوبعــة عــن بحثــه «آليــة جدولــة إرشــادية 
بتقســيم الزمــن لشــبكات املجســات الالســلكية شــجرية التجمــع - 

زيجبــي.
TPBS: A Division Beacon Scheduling Mechanism 
for Zigbee Cluster-Tree Wireless Sensor Networks.

مبشــاركة اثنــني مــن الباحثــني همــا آندريــه كوينهــا وماريــو ألفيــس 

مــن املعهــد الفنــي التقنــي يف بورتــو بالبرتغــال، وهــو بحــث منشــور 
ســبرجنر  النشــر  دار  مــن   Real-time Systems مجلــة  يف 

)Springer( يف عــدد شــهر أكتوبــر 200٨م.



جائزة التميز البحثي الدورة الحادية عشر   |   21

الفائزون بالجائزة في دورتها الثانية 
1431/1430 هـ 2010م
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أوال: البحوث المنشورة داخل الجامعة
العلوم الشرعية:

األســتاذ الدكتــور  مفــرح بــن ســليمان القوســي عــن بحثــه »جتديــد الفكــر 
اإلســالمي: مشــروعيته، ومجاالتــه، وضوابطــه« بحــث منشــور يف مجلــة 
جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، العــدد اخلامــس عشــر 

ربيــع اآلخــر 1431هـــ - 2010م.

ثانيًا: البحوث المنشورة خارج الجامعة
١- العلوم الشرعية:

الدكتــور  عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الســند، عــن بحثــه »الضوابــط 
الشــرعية للمفطــرات يف مجــال التــداوي: دراســة تأصيليــة مقارنــة، 
وتطبيقيــة علــى مــرض الســكري« بحــث منشــور يف مجلــة اجلمعيــة 

الفقهيــة الســعودية العــدد الرابــع 1430 هـــ.
٢- علوم اللغة العربية:

الدكتــور  يوســف بــن عبــداهلل  العليــوي، عــن بحثــه »إثبــات القــول 
مجلــة  منشــور يف  واجلماعــة«  الســنة  أهــل  أئمــة  عنــد  باملجــاز 
اجلمعيــة العلميــة الســعودية للغــة العربيــة، العــدد الثالــث، جمــادى 

اآلخــرة 1430 هـــ.
٣- العلوم الطبيعية:

ــه »التقريــب العــددي  ــد، عــن بحث ــي كردي ــور نبيــل محمــد عل الدكت
 Numerical approximation«  ،»ملســألة غــالف غيــر خطيــة

ــة  for a nonlinear membrane problem« املنشــور يف املجل
 International Journal of( ،الدوليــة للميكانيــكا غيــر اخلطيــة

Non-liner Mechanics( يف العــدد )9( مجلــد 43، 200٨م.
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الفائزون بالجائزة في دورتها الثالثة 
1432/1431 هـ 2011م
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أوال: جائزة الباحث المتميز:
أ. د. هشام عبداهلل الدسوقي العربي

البحوث املقدمة للجائزة:
البحث األول:

تقييم املضخات النافثة للبخار
Evaluation of steam jet ejectors

البحث الثاني:
حتليل غرف البخر الفجائي متعدد املراحل

analysis of Multistage Flash Desalination Flashing 
Chambers

البحث الثالث:
حتليل كفاءة وحدات تبريد هواء بالتبخير ثنائية املراحل

Performance analyisi of tow-stage evaporative 
coolers

ثانيا: جائزة البحث المتميز:
أ. جائزة البحث املنشور داخل اجلامعة:

١- العلوم الشرعية:
بطــالن  »أســباب  بحثــه  عــن  اخلضيــر  عبــداهلل  بــن  يوســف  د. 
بحــث  األداء«،  وتوصيــف  التجاريــة: حتليــل اخلطــاب  الشــركات 
منشــور يف مجلــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، 

العــدد اخلامــس عشــر، ربيــع اآلخــر 1431 هـــ.

ب. جائزة البحث املنشور خارج اجلامعة:
١- العلوم االجتماعية:

أ. د. فهــد بــن عبدالعزيــز الدامــغ عــن بحثــه «دراســة نقديــة لتاريــخ 
تأســيس أو إعــادة إعمــار بعــض البلــدان النجديــة» منشــور يف مجلــة 
الــدارة العــدد الثانــي - الســنة الســابعة والثالثــون ربيــع اآلخر 1432 

هـ.
١- العلوم الطبيعية:

د. ســعيد علــي محمــد املنونــي عــن بحثــه »دراســة مســائل غيــر 
خطيــة ملؤثــر ب - البــالس يف IRn باســتخدام نظريــة ريتشــيري«
A study of nonlinear problems for p-laplacian in IRn 
via Ricceri's principle
بحــث منشــور يف مجلــة التحليــل غيــر اخلطــي: النظريــات، الطــرق 
 )13( العــدد  يف   ،)Nonlinear analysis: TMA( والتطبيقــات 

مجلــد ٧4، 2011م.



جائزة التميز البحثي الدورة الحادية عشر   |   25

الفائزون بالجائزة في دورتها الرابعة 
1433/1432 هـ 2012م
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أ. العلوم الشرعية:
د. عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الشــعالن عــن بحثــه »قاعــدة املغلــوب 

املســتهلك كاملعــدوم »تأصيــاًل وتطبيقــاً«.
بحــث منشــور يف مجلــة اجلمعيــة الفقهيــة الســعودية، يف العــدد 

الثامــن، بتاريــخ شــوال - محــرم 1431 - 1432 هـــ.
ب. مجال العلوم الطبيعية:

Milling parameters optimization for Synthesis of 
ZnO nanoparticles

د. محمد عبداهلل ولد األمني
بحث منشور يف:

Internation Journal of the Physical Sciences

Vol , 5 )17( :رقم العدد
December 18 , 2010 :تاريخ النشر

ج. العلوم اإلدارية واالقتصادية:
Modelling Dependence Structure with Archimedean 
Copulas  and Applications to iTraxx CDS Index

د. نادر أحمد منصور النيفر
بحث منشور يف:

Journal of Computational and Applied Mathematics

رقم العدد:
 Vol 235, Issue 8, p: 2466-2459

تاريخ النشر:
15 February 2011

جائزة البحث المتميز المنشور خارج الجامعة
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الفائزون بالجائزة في دورتها الخامسة 
1435/1434 هـ 2013م
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يف مجال علوم اللغة العربية:
د. يوسف بن عبد اهلل العليوي

البالغة النبوية يف ضوء تعدد الروايات احلديثية: دراسة منهجية.
املجلة التي نشر فيها البحث: 

مجلة العلوم العربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
رقم العدد: العدد )24(.

تاريخ النشر:  رجب )1433هـ(.

جائزة البحث المتميز المنشور خارج الجامعة:جائزة البحث المتميز المنشور داخل الجامعة:

يف مجال العلوم اإلنسانية:
 أ. د. صالح بن عبد اهلل امللحم 

دراسة  السعودي:  املجتمع  يف  املتقاعدين  لدى  التسوق  عادات 
تطبيقية على السوق االستهالكي باملنطقة الشرقية. 

املجلة التي نشر فيها البحث: 
املجلة العربية للعلوم اإلدارية: جامعة الكويت

رقم العدد: املجلد: 19، العدد: 3.
تاريخ النشر: مايو 2012م، رجب 1433هـ، ص:42-1.
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الفائزون بالجائزة في دورتها السادسة
 1435-1436 هـ، 2014م
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يف مجال العلوم الشرعية
د. ناصر بن عبداهلل بن سعيد الودعاني

أصولية  دراسة   - مقتضاهما  عن  واملندوب  الواجب  »حتول 
استقرائية«، وهو بحث منشور يف مجلة العلوم الشرعية يف العدد 

الثالثني من شهر محرم عام 1435هـ.

يف مجال العلوم الشرعية
أ. د. عبد اللطيف بن إبراهيم احلسني

»مفهوم الغضب يف ضوء اإلسالم - دراسة علمية ميدانية«
الشريعة  لعلوم  القرى  أم  جامعة  مجلة  يف  منشور  بحث  وهو 
شهر  من  واخلمسني  السابع  العدد  يف  اإلسالمية،  والدراسات 

جمادى اآلخرة عام 1434هـ.
يف مجال العلوم االقتصادية 

أ. د. محمد بن إبراهيم السحيباني )الباحث الرئيسي(
أ. د. عبداهلل بن منصور الغفيلي )الباحث املشارك(

»زكاة صناديق املؤشرات« وهو بحث منشور يف مجلة جامعة امللك 
والعشرين  السادس  املجلد  يف  اإلسالمي،  االقتصاد  عبدالعزيز: 

العدد الثاني من عام 1434هـ.

جائزة البحث المتميز المنشور داخل 
الجامعة:

جائزة البحث المتميز المنشور خارج 
الجامعة:
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الفائزون بالجائزة في دورتها السابعة
 1436-143٧ هـ، 2015م
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أوال: يف مجال العلوم الشرعية:

أ. د. عبد الكرمي بن محمد بن أحمد السماعيل. ١

إخالل  عند  اجلزائي  الشرط  مبلغ  املستصنع  استحقاق  »مدى 
الصانع بااللتزام يف الفقه اإلسالمي« وهو بحث منشور يف مجلة 
)2٧( عدد  املجلد  امللك سعود، يف  بجامعة  اإلسالمية  الدراسات 

)2(، وتاريخ النشر: رجب 1436هـ.

أ. د. يوسف بن عبداهلل بن محمد اخلضير. ٢

»رد االعتبار التجاري - أحكامه وإجراءاته - دراسة مقارنة يف الفقه 
اإلسالمي« وهو بحث منشور يف مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية - 
جامعة املجمعة، يف العدد اخلامس وتاريخ النشر: شعبان 1435 هـ.

أ. د. آمال بنت عبدالعزيز محمد العمرو. ٣

بحث  وهو  ونقض«  عرض  الكون،  لوجود  اإلحلادية  »التفسيرات 
اإلسالمية،كلية  والدراسات  البحوث  مركز  مجلة  يف  منشور 

دارالعلوم، جامعة القاهرة، ورقم العدد: ٧6، وتاريخ النشر: ديسمبر 
2014، املوافق صفر 1436هـ.

ثانيا: يف مجال العلوم العربية:

د. إبراهيم بن محمد بن عبدالكرمي أبامني 

الثقافية  السيرة  يف  قراءة  الكبرى:  اإلبداعية  الهمذاني  »أحبولة 
املضمرة يف مقاماته« وهو بحث منشور يف مجلة  العلوم العربية - 

جامعة اإلمام، يف العدد 36 وتاريخ النشر: رجب 1436هـ.
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الفائزون بالجائزة في دورتها الثامنة
 143٧-143٨ هـ، 201٧م
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أوال: في مجال العلوم العربية:
١ - د. محمد بن سعد بن زيد الدكان

»عتبــات العنــف: كيــف ينشــأ اإلرهــاب مــن خــالل اللغــة؟« وهــو بحث 
منشــور فــي مجلــة العلــوم العربيــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

اإلســالمية، ورقم العدد: 41، وتاريخ النشــر:  شــوال 143٧ هـ.
ثانيًا: مجال العلوم اإلنسانية:

٢- د. محمد خميس إبراهيم حرب
»تمكيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالجامعــات الســعودية: بيــن إدراك 
القيــادات ودرجــة الممارســة« وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة العلــوم 
ورقــم  اإلســالمية،  بــن ســعود  اإلمــام محمــد  بجامعــة  التربويــة 

العــدد: 2 ، وتاريــخ النشــر: رجــب 1436هـــ.
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الفائزون بالجائزة في دورتها التاسعة
 143٨-1439 هـ، 201٨م
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أوال: في مجال العلوم الشريعة:
ع  ١ - د. ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّ

»حديــث عمــار بــن ياســر رضــي اهلل عنهمــا فــي تحديــد اليديــن فــي 
ــوم  ــة العل ــا ودراســة« وهــو بحــث منشــور فــي مجل التيمــم: تخريًج
الشــريعة بمجلــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ورقــم 

العــدد: 41، وتاريــخ النشــر: شــوال 143٧هـــ.
٢- د. مها بنت عبد اهلل محمد الهدب

»مصحــف الجــزري »ت٨33هـــ« وأثــره فــي علــم الرســم العثمانــي« 
وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة تبيــان للدراســات القرآنيــة، بجامعــة 
االمــام محمــد بــن ســعود االســالمية، ورقــم العــدد: 2٨، وتاريــخ 

النشــر: شــوال 143٨/ يوليــو 201٧م.
ثانًيا: في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية:

٣- د. عبد الحليم عمار غربي
إشــكاالت  الشــريعة:  مــع  المتوافقــة  لألســهم  المالــي  »التطهيــر 

وحلــول«، وهــو بحــث منشــور فــي مجلــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز: 
النشــر:  وتاريــخ  ع3،  م29،  العــدد:  ورقــم  اإلســالمي،  االقتصــاد 

أكتوبــر 2016م.
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الفائزون بالجائزة في دورتها العاشرة
 1439-1440 هـ، 2019م
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أوال: في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية:
١ -د. نادر أحمد النيفر )الباحث الرئيس(

أ. د. محمد بن إبراهيم السحيباني )الباحث المشارك(
»تقديــر التعويــض فــي قضايــا التضليــل بســوق األســهم الســعودية: 
األســس الفقهيــة والقانونيــة والطــرق القياســية«، وهــو بحث منشــور 
فــي مجلــة العلــوم بجامعــة الملــك عبدالعزيز: االقتصاد اإلســالمي، 
رقــم العــدد: المجلــد 30 العــدد 3 محــرم 1439هـــ، وتاريــخ النشــر: 

محــرم 1439هـ.
ثانًيا: في مجال العلوم اإلنسانية:
٢- د. سعاد بنت مساعد األحمدي

»تطويــر مقــرر اإلحصــاء المقــدم لطــالب وطالبــات الدراســات 
العليــا بقســم المناهــج وطــرق التدريــس فــي جامعــة اإلمــام محمــد 
ابــن ســعود اإلســالمية فــي ضــوء متطلبــات البحــث التربــوي »تصــور 
ــة  ــة بجامع ــوم التربوي ــة العل ــرح«، وهــو بحــث منشــور فــي مجل مقت
الثانــي مــن  العــدد  بــن ســعود اإلســالمية، وفــي  اإلمــام محمــد 

ــخ النشــر ذو الحجــة 143٨هـــ. ــي، وتاري ــد الثان المجل

األولــى   الــدورة  المتميــزة  العلميــة  الرســائل  بجائــزة  الفائــزون 
٢0١٩م: هـــ،   ١440-١4٣٩

في مجال العلوم الشرعية:
١- د. رائد بن حسين آل سبيت

»االســتثناء مــن القواعــد األصوليــة - دراســة تأصيليــة تطبيقيــة 
علــى قواعــد الحكــم الشــرعي والتكليــف« ونــوع الرســالة دكتــوراه، 

ــخ المناقشــة: 1439/6/20هـــ. وتاري
٢- د. صالح بن صالح الحارثي

ــه وســلم فــي التعامــل مــع المنكــرات  ــى اهلل علي ــي صل »منهــج النب
- دراســة حديثيــة موضوعيــة«، ونــوع الرســالة دكتــوراه، وتاريــخ 

1439/6/12هـــ. المناقشــة: 
٣- أ. عبداهلل بن عثمان السنيدي

ــارف اإلســالمية »المقدمــات  ــرة المع ــة فــي دائ ــا األصولي »القضاي
ودليــل الكتــاب والســنة واإلجمــاع« دراســة تحليلــة نقديــة« نــوع 
تاريــخ  1439/4/1هـــ،  المناقشــة:  وتاريــخ  ماجســتير،  الرســالة 

.143٨  /12 النشــر: 
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4- أ. حسن بن إبراهيم السلمان
ــن جرحــاً  ــن معي ــى ب ــام يحي ــات عــن اإلم ــالف الرواي »أســباب اخت
وتعديــاًل، وقرائــن الترجيــح بينهــا« ونــوع الرســالة ماجســتير، وتاريخ 

المناقشــة: 1440/2/14هـــ.
في مجال العلوم اإلنسانية:

١- د. مسفر بن علي الموسى
الوثائقيــة  األفــالم  صناعــة  فــي  المهنيــة  الممارســة  نمــاذج 
ــة  ــى األفــالم الوثائقي ــة عل ــة تقويمي االســتقصائية: دراســة تطبيقي
االســتقصائية فــي القنــوات اإلخباريــة، ونــوع الرســالة دكتــوراه، 

201٨/4/12م. المناقشــة:  وتاريــخ 
٢- د. أحمد بن يحيى المكروب

)Acquisition of Tense-Aspect System by  Arabic 
and English L2 Learners: A Comparative Study(

ونوع الرسالة دكتوراه وتاريخ الرسالة 1440/1/10هـ.
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الفائزون بالجائزة
في دورتها الحادية عشرة

 1440-1441 هـ، 2020م
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أواًل: جائزة البحث المتميز  في مجال العلوم الشرعية

د. أحمد بن عبدالعزيز بن شبيب

المعهد العالي للقضاء

اجلنسية: سعودي.
تاريخ امليالد: : 1400/3/14هـ.

مكان امليالد: الرياض.
املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
التخصص العام: الفقه املقارن.

التخصص الدقيق: املعامالت املالية واألنظمة التجارية.
تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:

1425/6/2هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
مصادر القانون التجاري واألحكام القضائية التجارية في المملكة 
العربية السعودية - دراسة تأصيلية تطبيقية على األحكام الصادرة 

من الدوائر التجارية بديوان المظالم -.
المجلة التي نشر فيها البحث: مجلة الجامعة اإلسالمية.

رقم العدد: السنة )52( - ملحق العدد )1٨3( - الجزء الخامس عشر.
تاريخ النشر: 1439 هـ - 201٨/12/1م.

ملخص البحث:

جاء البحث في مقدمة، وتمهيد، وثالثة مباحث، وخاتمة. 

تم الحديث في المبحث األول: عن مصادر القانون التجاري في كتب 
القانون، وفي بعض قوانين الدول العربية، ثم التعليق على ذلك. 

في  التجارية  القضائية  األحكام  مصادر  فعن  الثاني:  المبحث  أما 
واألنظمة  للحكم،  األساسي  النظام  في ضوء  السعودية  العربية  المملكة 
العدلية، واألنظمة التجارية، وما نص عليه أهل القانون التجاري السعودي 

في كتبهم. 

القضائية  األحكام  لمصادر  تطبيقية  فدراسة  الثالث:  المبحث  أما 
الصادرة من الدوائر التجارية بديوان المظالم، وتم تقسيمه إلى مطلبين: 

األول: عرض للتطبيقات في حال عدم التعارض بين مصادر األحكام 
واألنظمة  اإلسالمية،  الشريعة  نصوص  وهي:  التجارية،  القضائية 

التجارية، والعقد، والعرف التجاري، والسوابق القضائية، وأقوال الفقهاء 
وشراح األنظمة. 

تلك  بين  تعارض  للتطبيقات في حال وجود  عرض  الثاني:  والمطلب 
التجارية(، وهي على  بـ )ترتيب مصادر األحكام  المصادر، أو ما يسمى 

الترتيب: 
األوامر واألنظمة والقرارات المتعلقة باالختصاص القضائي.. 1
نصوص األدلة الشرعية الصحيحة الصريحة.. 2
القواعد اآلمرة في األنظمة التجارية.. 3
المبادئ القضائية.. 4
 العقد.. 5
القواعد المكملة في األنظمة التجارية.. 6
العرف التجاري.. ٧
السوابق القضائية.. ٨
اجتهادات الفقهاء وشراح األنظمة.. 9

مبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية العامة.. 10
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أ. د. إبراهيم بن طلبة حسين

كلية الشريعة

اجلنسية: مصري.
تاريخ امليالد: :19٧6/12/30م.

مكان امليالد: مصر.
املؤهل العلمي: دكتوراه - أستاذ دكتور )بروفيسور(.

اجلامعة املانحة: جامعة األزهر - مصر.
التخصص العام: الثقافة اإلسالمية.

التخصص الدقيق: الثقافة اإلسالمية.
تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:

1429/11/24هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
المتغيرات  ضوء  في  الشباب  طاقات  توجيه  في  اإلسالم  »منهج 

الحضارية«
المجلة التي نشر فيها البحث: مجلة الدراسات الدعوية - الصادرة عن: )الجمعية 

السعودية للدراسات الدعوية( المملكة العربية السعودية
رقم العدد: العدد العاشر. 

تاريخ النشر: رمضان/1439هـ.
ملخص البحث:

المتوثبة،  الهمم  سن  في  ألنهم  نهضتها؛  وسر  األمم،  حضارة  عماد  الشباب  فإن 
والجهود المبذولة، سن البذل والعطاء، والحركة والبناء، وغالباً ما يمثل الشباب النسبة 
العظمى من السكان، األمر الذي يقتضي مزيداً من االهتمام به، واالستثمار فيه، حيث 

يعتمد نمو خيرات هذه المجتمعات.
وما من شك أن الشباب في هذه الفترة يعاني من متغيرات حضارية أثرت على 
لديه في كيفية استثمار طاقاته  ارتباكاً  والثقافة، وأحدثت  الفكر  العديد من جوانب 
على  تأثيره  ينصب  وتقنياته  ومشكالته  الحضاري  التأزم  إن  الصحيح.  الوجه  على 
الشباب في المقام األول، والناظر المتأمل في نصوص الشريعة يجد أن اإلسالم تبنى 
منهجاً متكاماًل لتوجيه طاقات الشباب على الوجه الصحيح، ليكون قادراً على مواجهة 

المتغيرات الحضارية.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

ضغط المتغيرات الحضارية المعاصرة على الشباب، وضرورة توجيه الشباب إزاء . 1
هذه المتغيرات .

المستهدفة . 2 الفئة  ألنهم  الفكرية  االنحرافات  من  الشباب  فئة  تحصين  ضرورة 
والتي يسهل اختراقها.

تتعدد طاقات الشباب وتوجيه هذه الطاقات وتوظيفها يسهم في البناء الحضاري . 3
لألمة.

أهداف البحث:
الكشف عن أهم طاقات الشباب الكامنة، ومدى عناية اإلسالم بالشباب.. 1
إبراز منهج اإلسالم في توجيه طاقات الشباب المتعددة.. 2

الشباب وعالج . 3 الضاغطة على  الحضارية  والمتغيرات  المشكالت  التعرف على 
اإلسالم لها.

محاولة توظيف طاقات الشباب في البناء والنهوض الحضاري.. 4
تحصين الشباب ضد األفكار الهدامة والمتطرفة؛ ليكونوا أداة بناء للوطن، تعمل . 5

على رفعته وريادته.
منهج البحث :

سأستخدم في هذا البحث المنهج التكاملي حيث سأجمع بين:
المنهج االستداللي والمنهج التحليلي و المنهج االستنباطي في تأصيل قضايا الشباب 

ومعالجتها في ضوء الكتاب والسنة .
وخاتمة،  مباحث،  وخمسة  وتمهيد،  مقدمة،  على  البحث  اشتمل  البحث:  تقسيمات 

وفهارس.
المتغيرات  ضوء  في  اإليمانية  الطاقة  توجيه  في  اإلسالم  منهج  األول:  المبحث 

الحضارية.
المبحث الثاني: منهج اإلسالم في توجيه الطاقة العقلية في ضوء المتغيرات الحضارية.
المبحث الثالث: منهج اإلسالم في توجيه الطاقة البدنية في ضوء المتغيرات الحضارية.
المتغيرات  ضوء  في  الجنسية  الطاقة  توجيه  في  اإلسالم  منهج  الرابع:  المبحث 

الحضارية.
المتغيرات  ضوء  في  النفسية  الطاقة  توجيه  في  اإلسالم  منهج  الخامس:  المبحث 

الحضارية.
الخاتمة: وفيها: أهم النتائج والتوصيات .
ومن أبرز التوصيات التي خرج بها البحث:

ضرورة وأهمية العناية والرعاية لمرحلة الشباب، واالقتراب منهم، حتى ال يقعوا . 1
بأيدي  والبالد  الديار  تخريب  تريد  التي  الظالم،  وقوى  الشّر،  لتيارات  فريسة 

الشباب وسواعدهم.
تكثيف المحاضرات التوعوية الموجهة إلى الشباب وعقد العديد من المؤتمرات . 2

والندوات والملتقيات والفعاليات التي تعالج وتناقش قضايا ومشاكل الشباب.
ومعاونتهم . 3 للشباب،  الزواج  بتيسير  معنية  مؤسسات  بإنشاء  الباحث  يوصي 

ودعمهم.
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ثانيًا: جائزة البحث المتميز  في مجال علوم اللغة العربية

د. محمود علي محمد شرابي

كلية اللغة العربية

اجلنسية: مصري.
تاريخ امليالد: : 19٧6/1/2م.

مكان امليالد: محافظة الغربية.
العربية  اللغة  تدريس  وطرق  املناهج  دكتوراه  العلمي:  املؤهل 

للناطقني بغيرها.
اجلامعة املانحة: جامعة القاهرة .

للناطقني  العربية  اللغة  تدريس  وطرق  املناهج  العام:  التخصص 
بغيرها.

التخصص الدقيق: املناهج وطرق تدريس اللغة العربية للناطقني 
بغيرها.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:
2013/2/14م
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
اِطِقين بَغيِرها  غة الَعربّية للنَّ غوّية في اللُّ َتحليل ِاختبار الَكَفاَءة اللُّ

واصلّية في َضْوء الِكَفايات التَّ
Analysis Of The Proficiency Test In The Arabic Language 
For Non - Native Speakers In View Of  Communicative 
Competence
بمركز  ثانية   لغة  العربية  تعليم  مجلة  البحث:  فيها  نشر  التي  المجلة 

الملك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
رقم العدد: الثالث فبراير 2019. - تاريخ النشر: جمادى األولى 1440هـ.

ملخص البحث:
تحددت مشكلة البحث في الحاجة الملحة لتطوير اختبارات ومقاييس 
الكفاءة اللغوية في اللغة العربية للناطقين بغيرها، ومن ثم سعى الباحث 
بغيرها،  للناطقين  العربية  اللغة  في  اللغوية  الكفاءة  اختبار  تحليل  إلى 
متعلمو  يحتاجها  التي  التواصلية  بالكفايات  االختبارية  المادة  وربط 
التي  والبحوث  الدراسات  ندرت  حيث  بغيرها،  الناطقون  العربية  اللغة 
تناولت تحليل الكفايات التواصلية في اختبارات الكفاءة اللغوية في اللغة 
العربية للناطقين بغيرها، رغم اقتقار الميدان لها والحاجة إليها، وهذا 
ما أكدته نتائج الدراسات والبحوث السابقة. لذا سعى الباحث للتصدي 
اللغة  دارسي  لدى  المناسبة  التواصلية  الكفايات  وتحديد  المشكلة  لهذه 
العربية الناطقين بغيرها ثم تحليل اختبار الكفاءة اللغوية في اللغة العربية 
للناطقين بغيرها في ضوء هذه الكفايات التواصلية. واعتمد الباحث على 
المنهج الوصفي التحليلي القائم على جمع المعلومات، ووصف الظاهرة، 
وتحديد مشكلتها، وتحليل بياناتها، لتحقيق أهداف البحث ووصواًل للنتائج 

واالستفادة منها.
وضوء اإلجابة عن أسئلة البحث أسفر عن العديد من النتائج كان من 

أبرزها ما يلي:  

خلص البحث إلى )22( كفاية من الكفايات التواصلية المناسبة لدى 
مجاالت،  أربعة  على  ومقسمة  بغيرها  الناطقين  العربية  اللغة  دارسي 
كفايات  و)٧(  اللغوية،  التواصلية  بالكفايات  تتعلق  كفايات   )5( منها 
الكفايات  بمجال  تتعلق  كفايات  و)6(  التواصلي،  الموقف  بمجال  تتعلق 
التواصلية االستكشافية، و)4( كفايات تتعلق بمجال الكفايات التواصلية 

االستراتيجية.
وهذا يشير إلى التباين في تمثيل الكفايات وضرورة مراجعة اختبار اللغة 
المقنن في مركز قياس؛ ألن منهجية تصميم االختبارات تفتقر  العربية 
إلى البناء المحكم المتوازن فتارًة تُمثل الكفاية بتكرار ونسبة متوازنين، 
وتارًة بتكرار ونسبة منخفضين، وال بد من مراعاة جميع الكفايات، حيث 
إن عدم التوازن والشمول في جميع الكفايات، يُفقد الكفاية أهميتها، بل 
اللغة العربية الناطقين بغيرها  ويضعف من شأن تعلم واكتساب دارسي 

لهذه الكفايات.
كما أشارت نتائج البحث إلى أن الكفايات التواصلية المتصلة بالموقف 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  اختبار  في  تمثياًل  أكثر  كانت  التواصلي، 
بالعربية )6 -12( بنسبة 39.9%؛ ألنها تتعلق بتحديد المعنى الذي تحمله 
الرسالة، والتغلب على الظروف والمؤثرات المحيطة بالموقف التواصلي، 
والتعبير عن جمل مؤثرة في موقف تواصلي، وخلص الباحث أيًضا إلى 
أن الكفايات التواصلية المتصلة بمستوى الموقف التواصلي، كانت أكثر 
تمثياًل في اختبار اللغة العربية المقنن لغير الناطقين بها بنسبة %20.9. 
كما أشارت نتائج البحث إلى أن الكفايات التواصلية المتصلة بالكفايات 
التواصلية االستكشافية، كانت أقل تمثياًل في اختبار اللغة العربية المقنن 
للناطقين بغيرها، بنسبة 23.٨%، لالهتمام باكتشاف األخطاء المنطقية 
اللغوية واألسلوبية في النص، وتحديد المعلومات المرتبطة  أو األخطاء 

بالنص أو بالموضوع والمعلومات الخارجة عنه ... وغيرها.
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د. عبدالعزيز بن علي الغامدي

كلية اللغة العربية

اجلنسية: سعودي.
تاريخ امليالد: :1404/11/10هـ.

مكان امليالد: املرزوق.
املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
التخصص العام: النحو والصرف وفقه اللغة.

التخصص الدقيق: النحو والصرف.
تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:

142٨/3/12هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
غاته،  إجراء الشيء في القرآن وقراءاته ُمجرى غيره: مظاهره، ومسوِّ

وموقف النحويين منه.
المجلة التي نشر فيها البحث: مجلة العلوم العربية، الصادرة عن عمادة 

البحث العلمي، في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
رقم العدد: 46.

تاريخ النشر: محرم 1439هـ.
ملخص البحث:

    يُمثِّل هذا الموضوع مظهراً من مظاهر التصرُّف في العربية، وهو 
ل اللفظ منزلة غيره  في أصله يقوم على فكرة القياس، وطريقته: أن يُنـزَّ

فيجري مجراه.
     وهذا المظهُر أشار إليه النحويون، ودرج في كثيٍر من مسائلهم، 
واألعاريب  المشكلة،  اآليات  توجيه  في  رون  والمفسِّ المعربون  واستثمره 
ع في  المخالفة، وعمدوا به إلى ترجيح أحد االحتماالت أو نقضها، والتوسُّ

اللفظ بخروجه عن استعماله المعهود.
     وتُعنى هذه الدراسة بالكشف عن جوانب هذا الموضوع، وتدوين 
وأبرز  مفهومه،  ن  تضمَّ بتمهيٍد  بدأتُه  وقد  مواضعه،  من  استُخلص  ما 
ما  أّولها  مباحث، عرضُت في  ثالثة  ذلك  تال  ثم  النحويين،  موارده عند 
ثانيها  صُت  القرآن وقراءاته، وخصَّ الوقوف عليه من مظاهره في  أمكن 
لمسوِّغاته، وبّينُت في الثالث موقف النحويين منه، وأودعُت في الخاتمة 

لُت إليه من نتائج. أهمَّ ما توصَّ
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أ. د. خالد بن سليمان المليفي

كلية اللغة العربية

اجلنسية: سعودي.
تاريخ امليالد: :139٧هـ.
مكان امليالد: الرياض.

املؤهل العلمي: دكتوراه )أستاذ دكتور(.
اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: اللغة العربية.
التخصص الدقيق: النحو والصرف.

تاريخ االلتحاق بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية:
1421 هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
الواو في ضوء تراِجم القرآن اإلنجليزية )دراسة إعرابية مقاِرنة(

المجلة التي نشر فيها البحث: مجلة العلوم العربية .
رقم العدد: 53. -  تاريخ النشر: 1440هـ.

ملخص البحث:
  يدرس هذا البحث )الواو( في بعض تراِجم القرآن الكريم اإلنجليزية 
منطلًقا من التحليل اإلعرابي الذي هو أحد أهمِّ أدوات فهم النصِّ القرآني 
باعتباره أداًة لتحليل الكالم وبيان أركانه وعناصره، وهو من ناحية أخرى 

. أحد المراحل التي تمرُّ بـها عملية ترجمة النصِّ
ويـهدف البحث إلى األمور اآلتية:

ًة والترجمة، وبيان أثر إعراب القرآن -  إيضاح العالقة بين النحو عامَّ
الكريم بصفته الُصوَرة التطبيقيَّة للنحو في ترجمته.

معرفة مدى معرفة المترجمين بدالالت الواو التي ذكرها النحويون، - 
. والتي تقتضيها احتمـاالت النصِّ

الوقوف على بعض طرائق المترجمين في نقل وظائف الواو.- 
ن من ثالثة مباحث، وهي:  ويتكوَّ

المبحث األول: الواو بين ُمطلَق الـجمع وإفادة الترتيب.

د التوجيه اإلعرابي لـها. المبحث الثاني: معاني الواو في ضوء تعدُّ

ة في ترجمة الواو. قَّ المبحث الثالث: من ُصَور الـخطأ أو عدم الدِّ

وقد أفضى البحث إلى نتائج، منها: أنَّ المفاضلة بين تراِجم الواو عند 
احتمـالها ألكثر من داللة يعود في األصل إلى المفاضلة بينها من خالل 
االستئنافية  الواو  أنَّ  ومنها:  القرآني،  النصِّ  في  لـها  اإلعرابي  التحليل 
إدراك  حيُث  من  المترجمين  لدى  إشكااًل  الواوات  أكثر  ان  تُعدَّ والزائدة 
المنهجيَّة  أنَّ من األخطاء  أيًضا:  لـها، ومنها  والبحُث عن مقابل  معناها 

لدى بعض مترجمي القرآن اعتمـاَد تفسير المعنى دون تفسير اإلعراب.
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ثالًثا: جائزة البحث المتميز  في مجال العلوم اإلنسانية

أ. د. عبداهلل بن فالح السكران

كلية التربية

اجلنسية: سعودي.
تاريخ امليالد: :13٨4/٧/1هـ.

مكان امليالد: الرياض.
املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة امللك سعود.
التخصص العام: أصول تربية.

التخصص الدقيق: أصول تربية.
اإلسالمية:  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االلتحاق  تاريخ 

1430/9/12هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
القائم على المعرفة في مخرجات  مدى توافر مهارات االقتصاد 
التعليم الثانوي بالمملكة العربية السعودية وسبل تحقيقها كما 

يراها خبراء التربية ورجال األعمال
المجلة التي نشر فيها البحث: مجلة العلوم التربوية و النفسية  جامعة 

البحرين.
رقم العدد: المجلد 1٨ العدد 3.

تاريخ النشر: سبتمبر 201٧.
ملخص البحث:

هدفت الدراسة إلى التعّرف على مدى توافر مهارات االقتصاد القائم 
السعودية  العربية  بالمملكة  الثانوي  التعليم  مخرجات  في  المعرفة  على 
واعتمدت  المسحي  الوصفي  المنهج  الباحث  واستخدم  تحقيقها،  وسبل 
الدراسة على أداتين لجمع البيانات تمّثلت في استمارتي مقابلة إحداهما 
األعمال  ورجال  التربية،  خبراء  على  طّبقت  مقّننة،  واألخرى  مفتوحة 

بالمملكة العربية السعودية، وكانت أهم النتائج:
أن المهارات الالزمة لالقتصاد القائم على المعرفة تتمثل في: مهارات 
الجماعي  بالعمل  مرتبطة  مهارات  معها،  والتفاعل  بالمعرفة  مرتبطة 

واالتصال، مهارات مرتبطة بالتفكير.
معها  والتفاعل  بالمعرفة  المرتبطة  المهارات  أن  الدراسة  بّينت  كما 
متوفرة بدرجة متوسطة في مخرجات التعليم الثانوي، وكذلك المهارات 
بالتفكير  المرتبطة  المهارات  أّما  واالتصال،  الجماعي  بالعمل  المرتبطة 

فإنها متوفرة بدرجة ضعيفة، وقد بينت الدراسة أن: من اإلجراءات التي 
تساعد المدرسة الثانوية على إكساب الطاّلب المهارات الالزمة لالقتصاد 

القائم على المعرفة ما يلي:
المدرسي،  المجتمع  في  المعرفة  على  القائم  االقتصاد  ثقافة  نشر 
يؤكد  ما  الثانوي  التعليم  لمناهج  والخاصة  العامة  األهداف   تضمين 
على إكساب الطاّلب مهارات االقتصاد القائم على المعرفة، رفع كفاية 
المعلمين في استخدام مبادئ االقتصاد القائم على المعرفة وتطبيقاتها 
في التدريس، إعادة هيكلة المناهج الدراسية لتتضمن توظيفاً لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصال، تبني استراتيجّيات للتأكيد على التعليم المستمر.
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رابًعا: جائزة البحث المتميز  في مجال العلوم االجتماعية

د. خالد بن علي النجمي

كلية العلوم االجتماعية

اجلنسية: سعودي.
تاريخ امليالد: :1393هـ.

مكان امليالد: خميس مشيط.
املؤهل العلمي: دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
التخصص العام: التاريخ واحلصارة )التاريخ اإلسالمي(.

التخصص الدقيق: تاريخ املغرب واألندلس.
اإلسالمية:  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االلتحاق  تاريخ 

1429هـ.
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عنوان البحث الفائز بالجائزة:
مؤرخ المرية ابن خاتمة األنصاري )770هـ / ١٣6٩م( وكتابه )مزية 
المرية على غيرها من البالد األندلسية( - دراسة في مخطوطته 

ونصوصه الباقية -
واالجتماعية   اإلنسانية  العلوم  مجلة  البحث:  فيها  نشر  التي  المجلة 

الصادرة عن جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
رقم العدد   54 - تاريخ النشر  1441هـ / 2020م.

ملخص البحث:
كانت مدينة المرية باب األندلس البحري، ومن خاللها أقام عالقات مع 
محيطه اإلسالمي، وقد ذهبت المرية فيما ذهب من ملك بني األحمر في 
غرناطة )635-٨9٧هـ( عندما انطوى بساط األندلس، واهلل غالب على 
أمره وقد كان القرن ٨هـ في مملكة غرناطة مميزاً بظهور طائفة من األدباء، 
على رأسهم لسان الدين ابن الخطيب في غرناطة، وابن خاتمة األنصاري 
شاعر المرية ومؤرخها في زمنه. ومثلما تميزت مدينة غرناطة عن سائر 
الخطيب،  البن  غرناطة«  إخبار  في  »اإلحاطة  بكتاب  األندلسية  المدن 
هو  ويترجم ألعالمها  تاريخها  عن  يتحدث  بمؤلف  المرية  أيضاً  حظيت 
كتاب »مزية المرية على غيرها من البالد األندلسية« البن خاتمة. وقد 
جاءت هذه الدراسة لتعنى بابن خاتمة من الناحية التاريخية وما بقي من 
مخطوط كتابه »مزية المرية«، وما تناثر من نصوصه في المصادر الناقلة 
عنه، فضاًل عن تناول منهجيه ومصادره، وقيمته التاريخية بين مصنفات 

التاريخ والتراجم األندلسية.
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