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سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  البحثي  التميز  جائزة  تهدف 
النهضة  يف  لإلسهام  للباحثني  احملفزة  البيئة  توفير  إلى  اإلسالمية 
العلمية التي تشهدها اململكة؛ وذلك من خالل إبراز املبادرات املتميزة 

ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، وتكرميهم مادياً ومعنوياً.
وتعد اجلائزة إحدى مبادرات عمادة البحث العلمي، وتعود نشأتها 
الئحة  اجلامعة  مجلس  إقرار  شهد  الذي  1429/6/26هـ  يوم  إلى 

اجلائزة وإعالن البدء بتطبيقها.
1431/3/21هـ  األحد  يوم  اجلامعة  شهدت  فقد  لذلك  وتفعياًل 
االحتفال مبنح جائزة التميز البحثي ألول مرة يف تاريخها، واستجابة 
من هيئة اجلائزة وهي اجلهة العليا املشرفة على اجلائزة للملحوظات 
التي ظهرت خالل العام األول فقد أجرت الهيئة بعض التعديالت على 
الئحة اجلائزة، ومتثلت أهم التعديالت يف زيادة عدد املجاالت التي 
متنح فيها اجلائزة والسنوات اخلاصة باإلنتاج العلمي، وقد اعتمدت 
تعديالت الالئحة من املجلس العلمي، ومت العمل بها اعتباراً من دورة 

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

احتفال اجلامعة بالدورة الثانية جلائزة التميز البحثي.

كما شهد يوم الثالثاء 29 /1433/3هـ املوافق 21 فبراير 2012م 
احتفال اجلامعة بالدورة الثالثة جلائزة التميز البحثي.

2013م  فبراير   23 املوافق  1434/4/13هـ  الثالثاء  يوم  وشهد 
احتفال اجلامعة بالدورة الرابعة جلائزة التميز البحثي.

ويف يوم االثنني 2 جمادى األولى 1435هـ، املوافق 3 مارس 2014م 
احتفلت اجلامعة بالدورة اخلامسة للجائزة.

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

فبراير   16 املوافق  143٧هـ،  األولى  ٧ جمادى  الثالثاء  يوم  ويف   
2016م، احتفلت اجلامعة بالدورة السابعة للجائزة.

أبريل 201٧م،   26 املوافق  هـ،  األربعاء 29 رجب 143٨  يوم  ويف 
احتفت اجلامعة بالدورة الثامنة للجائزة.

حيث  للجائزة،  التاسعة  بالدورة  لالحتفال  نلتقي  اليوم  نحن  وها 
مجال  يف  املتميزين  اجلامعة  منسوبي  من  لعدد  اجلائزة  منح  سيتم 

البحث والنشر العلمي.

مـــدخـــل



6



٧
واكبت اجلامعة التطورات التي شهدها البحث العلمي يف اململكة 
مؤخًرا استجابة لتوجهات حكومتنا الرشيدة نحو االهتمام بالسياسات 
واالبتكار  واإلبداع  العلمي  البحث  أنشطة  تدعم  التي  والبرامج 
وريادة األعمال لدورها املهم يف حتقيق أهداف التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية، وحتويل االقتصاد السعودي إلى اقتصاد مبني 
على املعرفة يحركه اإلبداع واالبتكار إلحداث نهضة اقتصادية شاملة 
يفوق  مهماً  اقتصادياً  مورداً  املعريف  االقتصاد  باعتبار  اململكة،  يف 

مردوده املوارد االقتصادية الطبيعية. 

يف  لإلسهام  للباحثني  احملفزة  البيئة  لتوفير  اجلامعة  من  وسعًيا 
النهضة العلمية التي تشهدها اململكة وتكرمي املتميزين منهم بادرت 
إلى إطالق جائزة التميز البحثي والتي نحتفل اليوم بالدورة التاسعة 
التدريس  هيئة  أعضاء  محفزات  أهم  إحدى  اجلائزة  وتعد  لها. 
األصالة  على  تتوافر  التي  املتميزة  البحوث  إعداد  على  باجلامعة 
اإلستراتيجي  الهدف  تنفيذ  آليات  إحدى  اجلائزة  ومتثل  واالبتكار. 
التدريس» من خطة  البحثية ألعضاء هيئة  القدرات  «تطوير  الثالث 
البحث العلمي يف اجلامعة التي اعتمدها مجلس اجلامعة بقراره رقم 
)2139 – 1431/1430هـ( يف 1430هـ، كما تهدف اجلائزة إلى نشر 
ثقافة التميز العلمي يف اجلامعة، وإلى اإلسهام يف رفع كفاءة األبحاث 
املنتجة، وتسخير  اجلهود البحثية لتلبية حاجات املجتمع، وذلك من 
خالل االستثمار األمثل ملوارد اجلامعة وإمكاناتها البشرية واملادية مبا 

كلمة وكيل الجامعة

للدراسات العليا والبحث العلمي

ورئيس هيئة جائزة التميز البحثي

الدكتور محمود بن سليمان آل محمود



٨
يحقق قفزات بحثية تطويرية، ويسهم يف حتقيق رؤية اململكة 2030، 

وبرنامج التحول الوطني 2020.

فاق  إقباالً  قبلها  والتي  الدورة  هذه  خالل  اجلائزة  شهدت  لقد 
البحث  املالية جلائزة  القيمة  بعد مضاعفة  وذلك  السابقة  الدورات 

املتميز من عشرين ألف ريال إلى أربعني ألف ريال. 

ويف اخلتام أبارك للفائزين باجلائزة يف دورتها احلالية وأدعوهم 
إلى مواصلة اجلهد لضمان استمرار متيزهم، وأتطلع إلى أن يكونوا 
أعضاء  سيما  ال  اجلامعة،  يف  الباحثني  من  لغيرهم  حسنة  قدوات 
يف  للزمالء  الشكر  أجدد  نفسه  الوقت  ويف  اجلدد،  التدريس  هيئة 
هيئة اجلائزة ويف األمانة العامة للجائزة على عملهم املخلص وسعيهم 
ويف  العلمي  البحث  عمادة  اجلائزة  هيئة  باسم  أشكر  كما  الدؤوب، 
مقدمة مسؤوليها سعادة عميدها الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز 
جهد  من  العمادة  قدمته  ما  على  اجلائزة  هيئة  رئيس  نائب  املقبل 

مشكور متثل يف قيام العمادة بجميع األعمال التنفيذية للجائزة. 

والشكر األمت واألكمل بعد شكر اهلل تعالى ملعالي مدير اجلامعة 
عضو هيئة كبار العلماء األستاذ الدكتور سليمان ابن عبداهلل أبا اخليل 
على ما جتده اجلائزة من دعم وتسديد منذ إنشائها حتى وصلت إلى 
أم  التنظيمية  الناحية  من  والتطور سواء  التميز  من  إليه  ما وصلت 
تطلعات  لتحقيق  مستمرة  وجناحات  دؤوب   جهد  يف  وذلك  املالية، 

بن  سلمان  امللك  الشريفني  احلرمني  خادم  بقيادة  الرشيدة،  قيادتنا 
بن  سلمان  بن  محمد  األمير  األمني  عهده  ولي  وسمو  العزيز،  عبد 

عبدالعزيز  حفظهم اهلل جميعا.

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

مختلف جوانب عملها. 

خير  فيه  ملا  اجلهود  يف  ويبارك  اخلطى  يسدد  أن  أسأل  واهلل 
وازدهار وطننا الغالي.
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تتخذها  التي  احملفزات  أهم  من  املتميزين  الباحثني  تكرمي  يعد 
املؤسسات البحثية يف العالم لتشجيعهم ودعم البحث العلمي بهدف 
خدمة املجتمع وتنمية وحل املشكالت التي تواجهه وذلك من خالل 
لإلشكاليات  املباشرة  واملعاجلة  للتقصي  الهادف  املتعمق  البحث 
العلمي  البحث  عمادة  من  وإدراكاً  املجتمع.  تواجه  التي  التنموية 
لدورها املهم يف حتفيز الباحثني وتشجيعهم للقيام باألبحاث اجلادة 
والرصينة فقد سعت إلى إطالق جائزة التميز البحثي التي تعد أحد 
محفزات اإلبداع والتميز يف مجال البحث العلمي يف اجلامعة، ويأتي 
هذا التكرمي من اجلامعة تأكيداً لدورها البارز يف املساهمة يف إثراء 
باإلجنازات  منها  واعترافاً  وازدهاره،  مسيرته  ودفع  العلمي  البحث 
النهوض  على  وتساعد  العلمي،  التقدم  تخدم  التي  املتميزة  الفكرية 
باجلهود املبذولة لرفع املستوى احلضاري يف مختلف امليادين، وتقديراً 
اجلامعة،  منسوبي  من  والعطاء  النبوغ  ذوي  الباحثني  من  للنخبة 
وتشجيعهم على مواصلة املزيد من البحث والتعمق الفكري، وعرفاناً 
بدورهم يف خدمة العلم واملجتمع وما أثروا به العملية التعليمية من 

بحوث وخبرات.
أبحاث  من  التسع  دوراتها  خالل  اجلائزة  به  أسهمت  ما  إن 
متخصصة ليؤكد دورها املهم يف التحفيز للعمل اإليجابي والطموح 
من أجل مستقبل زاهر، وبث  روح التنافس بني الباحثني يف اجلامعة 
وتشجيعهم إلجناز أبحاث متميزة يف مختلف التخصصات، واإلسهام 

يف تعزيز ثقافة البحث العلمي وترسيخ االهتمام به.

كلمة عميد البحث العلمي

ونائب رئيس هيئة الجائزة

الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل
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إن النجاحات التي حققتها اجلائزة خالل مسيرتها هي بفضل اهلل 
ثم مبا لقيته من اهتمام ودعم من معالي مدير اجلامعة  تعالى أوالً 
أبا  عبداهلل  بن  سليمان  الدكتور  األستاذ  العلماء  كبار  هيئة  عضو 
واملعنوي  املادي  بالدعم  وتعهده  التطويرية  رؤيته  كانت  الذي  اخليل 
لكل مبادرات اجلائزة املرتكز األساس ملا حتقق لها من جناحات يف 

تاريخ اجلامعة.
التميز البحثي  للفائزين بجائزة  ويسرني بهذه املناسبة أن أبارك 
يف دورتها التاسعة، وأرجو لكل من تقدم للحصول على اجلائزة ولم 
يحالفه التوفيق الفوز يف الدورات القادمة، كما يطيب لي أن أتقدم 
بجزيل الشكر وعظيم االمتنان لسعادة وكيل اجلامعة للدراسات العليا 
والبحث العلمي ورئيس هيئة جائزة التميز البحثي الدكتور محمود بن 
سليمان آل محمود على ما قدمه ويقدمه للجائزة من جهود مشكورة 
وأعمال جليلة، حيث كان حريصاً على متابعة جميع األعمال التنفيذية 
للجائزة أوالً بأول، وكان يرى نفسه عضواً عاماًل يف منظومة البحث 
العلمي بعيداً عن املناصب، لذا كان نعم الداعم واملوجه، فله مني ومن 
يفوتني  وال  والعرفان.  الشكر  العمادة جزيل  جميع زمالئي منسوبي 
شكر وتقدير أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء هيئة جائزة التميز 
وموظفي عمادة  أمانة اجلائزة،  أعضاء  الزمالء  أشكر  كما  البحثي، 
اجلائزة.  أعمال  إلجناح  مضنية  جهوداً  بذلوا  الذين  العلمي  البحث 

واهلل من وراء القصد.
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حول الجائزة
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فكرة الجائزة

أعضاء  من  العلمي  البحث  مجال  للمتميزين يف  مُتنح  جائزة سنوية 
اإلبداع  نحو  الهمم  أجل حفز  من  ومن يف حكمهم؛  التدريس،  هيئة 
واملعرفة  العلم  وإثراء  فيه،  التنافس  روح  وإذكاء  العلمي  البحث  يف 

بالبحوث اجلادة والرصينة.
فروع الجائزة

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

مجاالت الجائزة
ُ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 
ووحدات  مراكز  خالل  من  اجلائزة  لفرعي  اجلامعة  منسوبي  من 

البحوث بالكليات واملعاهد العليا.
شروط الترشح للجائزة

يشــترط يف املتقــدم ويف األعمــال املرشــحة للجائــزة بفرعيهــا، مــا 
يأتــي:

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

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

أال تكــون األعمــال العلميــة املقدمــة للجائــزة مســتلة مــن رســائل . 3
املاجســتير أو الدكتــوراه، أو مــن أي أعمــال أخــرى للباحــث نفســه.

أال يكــون قــد مضــى علــى نشــر األعمــال العلميــة املرشــحة جلائزة . 4
الباحــث املتميــز أكثــر مــن عشــر ســنوات عنــد الترشــح للجائزة.

أال يكــون قــد مضــى علــى نشــر األعمــال العلميــة املرشــحة جلائزة . 5
البحــث املتميــز أكثــر مــن ســنتني عنــد الترشــح للجائزة.

أال يكــون قــد مضــى علــى مشــاركة املرشــح جلائــزة الباحــث . 6
أو  كاملؤمتــرات،  املتخصصــة،  العلميــة  الفعاليــات  يف  املتميــز 
عضويتــه يف اللجــان العلميــة والهيئــات واملجالــس املتخصصــة 

أكثــر مــن 10 ســنوات عنــد الترشــح للجائــزة.
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مضــي ثــالث ســنوات علــى األقــل علــى احلصــول علــى جائــزة . ٧

ــا. ــى إحداهم ــه احلصــول عل ــن ســبق ل ــز مل البحــث أو الباحــث املتمي
أال يكــون قــد ســبق احلصــول علــى جائــزة أخــرى بالبحــث املقــدم . ٨

جلائــزة البحــث املتميــز.
أال يكون املرشح عضواً يف هيئة اجلائزة أو أمانتها.. 9

معايير التقويم للحصول على الجائزة
أوال: جائزة الباحث املتميز:

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

والنــدوات - بأبحــاث وأوراق عمــل محكمــة.
3. كــم اإلنتــاج العلمــي احملكــم واملنشــور ونوعــه، واألوعيــة التــي نشــر 
فيهــا، وحتــدد هيئــة اجلائــزة عــدد ونــوع األعمــال العلميــة التــي 

يحــق للمرشــح التقــدم بهــا.
املجامــع  خــالل عضويــة  مــن  التخصــص  املســاهمة يف خدمــة   .4

املتخصصــة. واملجالــس  والهيئــات 
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 

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

ــار مــن هــذه املعاييــر  وحتــدد هيئــة اجلائــزة الــوزن النســبي لــكل معي
ــم. يف منــاذج التحكي

حقوق الفائزين بالجائزة
○ 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.



14
أعضاء هيئة الجائزة

المنصباالسمم

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، رئيس الهيئةد. محمود بن سليمان آل محمود1

عميد البحث العلمي، نائب رئيس الهيئةد.عبدالرحمن بن عبدالعزيز المقبل2

األستاذ بالمعهد العالي للقضاءأ.د. خالد بن زيد الوذيناني3

األستاذ بكلية اللغة العربيةأ.د. علي بن محمد الحمود4

األستاذ بكلية العلوم االجتماعيةأ.د. فهد بن عبدالعزيز الدامغ5

األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم اإلداريةأ.د. خالد بن عبدالرحمن المشعل٦

أمين عام المجلس العلميد. سامي بن صالح الرسيني٧

وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون الثقافية، أمين هيئة الجائزةد. رعد بن عبداهلل التركي٨



15
أمانة الجائزة

جهة العملاالسم

وكيل عمادة البحث العلمي للشؤون الثقافية، والمشرف على وحدة النشر العالميد. رعد بن عبداهلل التركي

وكيل عمادة البحث العلمي للنشر العلميد. أحمد بن محمد هزازي

عمادة البحث العلميأ. هاني بن محمد الربّيع
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الفائزون بالجائزة في 
دوراتها الثمان



1٨
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الفائزون بالجائزة في دورتها األولى 
1430/1429 هـ 2009م



20

أواًل: العلوم الشرعية:
األســهم  »زكاة  بحثــه  عــن  الشــبيلي  عبــداهلل  بــن  يوســف  الدكتــور 
والصكــوك والصناديــق االســتثمارية«، بحــث منشــور يف مجلــة مركــز 

صالــح كامــل لالقتصــاد بجامعــة األزهــر، عــام 1429هـــ.

ثانيًا: اللغات وآدابها:
ــر القــرآن الكــرمي  ــه »أث ــح عــن بحث ــن محمــد املفل ــور عبــداهلل ب الدكت
يف العنــوان يف الشــعر الســعودي: دراســة يف الداللــة والبنــاء« بحــث 
الدراســات  مركــز  التابعــة  القرآنيــة  الدراســات  مجلــة  يف  منشــور 

اإلســالمية بجامعــة لنــدن، عــام 200٧م.

ثالثًا: العلوم اإلنسانية واالجتماعية:
»التحــوالت  بحثــه  عــن  الرومــي  عبدالرحمــن  بــن  علــي  الدكتــور 
املجلــة  يف  منشــور  بحــث  نقــدي«  منظــور  مــن  التنميــة  نظريــة  يف 
االجتماعيــة الصــادرة عــن اجلمعيــة الســعودية لعلــم االجتمــاع جمــادى 

األولــى عــام 1429هـــ.

البحوث المنشورة خارج الجامعة

رابعًا: العلوم الطبيعية واحلاسوبية:
ــة إرشــادية  ــه »آليــة جدول ــور أنيــس بــن محمــد قوبعــة عــن بحث الدكت
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 يف 
 )Springer( مــن دار النشــر ســبرجنر Real-time Systems مجلــة

يف عــدد شــهر أكتوبــر 200٨م.
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الفائزون بالجائزة في دورتها الثانية 
1431/1430 هـ 2010م



22
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 اخلامس 

عشــر ربيــع اآلخــر 1431هـــ - 2010م.

ثانيًا: البحوث املنشورة خارج اجلامعة

١- العلوم الشرعية:

الدكتــور  عبدالرحمــن بــن عبــداهلل الســند، عــن بحثــه »الضوابــط 
ــة،  ــة مقارن ــداوي: دراســة تأصيلي الشــرعية للمفطــرات يف مجــال الت
ــة  ــة اجلمعي ــى مــرض الســكري« بحــث منشــور يف مجل ــة عل وتطبيقي

ــع 1430 هـــ. ــدد الراب ــة الســعودية الع الفقهي
٢- علوم اللغة العربية:

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

1430 هـــ.

٣- العلوم الطبيعية:

الدكتــور نبيــل محمــد علــي كرديــد، عــن بحثــه »التقريــب العــددي 
 Numerical approximation for «  ،»ملســألة غــالف غيــر خطيــة
a nonlinear membrane problem« املنشــور يف املجلــة الدوليــة 
 International Journal of Non-liner( ،للميكانيــكا غيــر اخلطيــة

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 املتميز:
أ. جائزة البحث املنشور داخل اجلامعة:

١- العلوم الشرعية:
د. يوســف بــن عبــداهلل اخلضيــر عــن بحثــه »أســباب بطــالن الشــركات 
التجاريــة: حتليــل اخلطــاب وتوصيــف األداء«، بحــث 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:

ــة لتاريــخ  ــه »دراســة نقدي أ. د. فهــد بــن عبدالعزيــز الدامــغ عــن بحث
تأســيس أو إعــادة إعمــار بعــض البلــدان النجديــة« منشــور يف مجلــة 
الــدارة العــدد الثانــي - الســنة الســابعة والثالثون ربيــع اآلخر 1432هـ.

٢- 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 
والتطبيقــات )Nonlinear analysis: TMA(، يف العــدد )13( مجلــد 

٧4، 2011م.
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الفائزون بالجائزة في دورتها الرابعة 
1433/1432 هـ 2012م
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أ. العلوم الشرعية:
ــوب  ــه  «قاعــدة املغل ــداهلل الشــعالن عــن بحث ــن عب ــن ب د. عبدالرحم

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

بتاريخ شــوال - محرم 1431 - 1432 هـ.
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



2٨

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 داخل 
الجامعة:

جائزة البحث المتميز المنشور خارج 
الجامعة:

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

دراســة  الســعودي:  املجتمــع  املتقاعديــن يف  لــدى  التســوق  عــادات 
الشــرقية.  باملنطقــة  االســتهالكي  الســوق  علــى  تطبيقيــة 

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



30

يف مجال العلوم الشرعية
د. ناصر بن عبداهلل بن سعيد الودعاني

أصوليــة  دراســة   - مقتضاهمــا  عــن  واملنــدوب  الواجــب  »حتــول 
اســتقرائية«، وهــو بحــث منشــور يف مجلــة العلــوم الشــرعية يف العــدد 

الثالثــني مــن شــهر محــرم عــام 1435هـــ.

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

»مفهوم الغضب يف ضوء اإلسالم - دراسة علمية ميدانية«
الشــريعة  لعلــوم  القــرى  أم  جامعــة  مجلــة  يف  منشــور  بحــث  وهــو 
مــن شــهر  الســابع واخلمســني  العــدد  اإلســالمية، يف  والدراســات 

1434هـــ. عــام  اآلخــرة  جمــادى 
يف مجال العلوم االقتصادية 

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

»زكاة صناديــق املؤشــرات« وهــو بحــث منشــور يف مجلــة جامعــة امللــك 
عبدالعزيــز: االقتصــاد اإلســالمي، يف املجلــد الســادس والعشــرين 

العــدد الثانــي مــن عــام 1434هـــ.

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

»مــدى اســتحقاق املســتصنع مبلــغ الشــرط اجلزائــي عنــد إخــالل 
الصانــع بااللتــزام يف الفقــه اإلســالمي« وهــو بحــث منشــور يف مجلــة 
الدراســات اإلســالمية بجامعــة امللــك ســعود، يف املجلــد )2٧( عــدد 

ــخ النشــر: رجــب 1436هـــ. )2(، وتاري
٢- أ. د. يوسف بن عبداهلل بن محمد اخلضير

التجــاري- أحكامــه وإجراءاتــه - دراســة مقارنــة يف  »رد االعتبــار 
الفقــه اإلســالمي« وهــو بحــث منشــور يف مجلــة العلــوم اإلنســانية 
واإلداريــة - جامعــة املجمعــة، يف العــدد اخلامــس وتاريــخ النشــر: 

شــعبان 1435 هـــ.

٣- أ. د. آمال بنت عبدالعزيز محمد العمرو
»التفســيرات اإلحلاديــة لوجــود الكــون، عــرض ونقــض« وهــو بحــث 
اإلســالمية،كلية  والدراســات  البحــوث  مركــز  مجلــة  يف  منشــور 
النشــر:  وتاريــخ   ،٧6 العــدد:  ورقــم  القاهــرة،  جامعــة  دارالعلــوم، 

1436هـــ. صفــر  املوافــق   ،2014 ديســمبر 
ثانيا: يف مجال العلوم العربية:

د. إبراهيم بن محمد بن عبدالكرمي أبامني 
»أحبولــة الهمذانــي اإلبداعيــة الكبــرى: قــراءة يف الســيرة الثقافيــة 
املضمــرة يف مقاماتــه« وهــو بحــث منشــور يف مجلــة  العلــوم العربيــة - 

جامعــة اإلمــام، يف العــدد 36 وتاريــخ النشــر: رجــب 1436هـــ.
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الفائزون بالجائزة في دورتها الثامنة
 143٧-143٨ هـ، 201٧م
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أوال: يف مجال العلوم العربية:
١ - د. محمد بن سعد بن زيد الدكان

»عتبــات العنــف: كيــف ينشــأ اإلرهــاب مــن خــالل اللغــة؟« وهــو بحــث 
ــن ســعود  ــام محمــد ب ــة اإلم ــة بجامع ــوم العربي ــة العل منشــور يف مجل

اإلســالمية، ورقــم العــدد: 41، وتاريــخ النشــر:  شــوال 143٧ هـــ.
ثانيًا: مجال العلوم اإلنسانية:

٢- د. محمد خميس إبراهيم حرب
ــني إدراك  ــات الســعودية: ب ــس باجلامع ــة التدري »متكــني أعضــاء هيئ
القيــادات ودرجــة املمارســة« وهــو بحــث منشــور يف مجلــة العلــوم 
التربويــة بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ورقــم العــدد: 

ــخ النشــر: رجــب 1436هـــ. 2 ، وتاري
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الفائزون بالجائزة في دورتها التاسعة
 143٨-1439 هـ، 201٨م
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اجلنسية: سعودي.

تاريخ امليالد: 1٧ / 2 / 1394هـ.

مكان امليالد: األحساء.

املؤهل العلمي:  دكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: أصول الدين.

التخصص الدقيق: السنة وعلومها.

اإلسالمية:  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االلتحاق  تاريخ 

1415 / 1416هـ. د. ياسر بن عبدالعزيز بن أحمد الربيِّع
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يف األحساء

جائزة البحث المتميز في مجال العلوم الشريعة



3٧
عنوان البحث الفائز باجلائزة

)حديث عمار بن ياسر رضي اهلل عنهما يف حتديد اليدين 
يف التيمم: تخريًجا ودراسة(

بن  محمد  اإلمام  جامعة  مجلة  البحث:  فيها  نشر  التي  املجلة 
سعود اإلسالمية )العلوم الشرعية(.

رقم العدد: 41.

تاريخ النشر: شوال 143٧هـ.

ملخص البحث:

يف  عنهما  اهلل  رضي  ياسر  بن  عمار  حديث  البحث  يتناول 
اليدين  حد  الروايات يف  اختلفت  حيث  التيمم.  اليدين يف  حد 
يف التيمم؛ فقد عرض البحث إلى جمع طرق احلديث، ودراسة 
االختالف يف أسانيدها ومتونها، وبيان الراجح من الروايات، ثم 
دراسة أقوال العلماء يف توجيه ذلك االختالف، وخلص إلى أن 
احلديث ثابُت عن عمار مرفوًعا من حديث عبداهلل ابن مسعود 
أبي  حديث  من  موقوًفا  وثابٌت  أبزى،  بن  عبدالرحمن  وحديث 
مالك الغفاري، وأصح األوجه عن الزهري: الزهري عن عبيداهلل 
ابن عبداهلل عن أبيه عن عمار. وأما االختالف يف املنت فالصواب 

من الروايات دون تقييد باآلباط، والراجح يف رواية حديث عمار 
التقييد بالكفني.



3٨

اجلنسية: سعودية.

تاريخ امليالد: 139٨/6/4هـ.

مكان امليالد: الرياض.

املؤهل العلمي: الدكتوراه.

اجلامعة املانحة: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

التخصص العام: القرآن وعلومه.

التخصص الدقيق: القراءات ورسم املصحف.

اإلسالمية:  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االلتحاق  تاريخ 

1422/٧/9هـ. د. مها بنت عبد اهلل محمد الهدب
كلية أصول الدين
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عنوان البحث الفائز باجلائزة

)مصحف اجلزري «ت8٣٣هـ» وأثره يف علم الرسم 
العثماني(

املجلة التي نشر فيها البحث: مجلة تبيان للدراسات القرآنية، 
جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية.

رقم العدد: 2٨.
تاريخ النشر: شوال 143٨/ يوليو 201٧م.

ملخص البحث:
ء وفق ما حتصل لديهم  إن املصاحف التي كتبها العلماء األجالَّ
من النظر يف املصاحف العتيقة، ووفق ما نُقل عنها من روايات 
علماء الرسم املتقدمني، تعد مادة غنية يف الرسم العثماني، ومن 
هو  الذي  اجَلَزري٨33هـ(،  ابن  )مصحف  املصاحف  هذه  أبرز 

محل البحث.
َعلَم من  الرسم؛ ألن مصححه  ولهذا املصحف أهميته يف علم 
تشكل  القراءات  أعالم  ومصاحُف  والقراءات،  الرسم  أعالم 
مصدراً وإضافة عظيمة يف علم الرسم، ولها أثر تطبيقي كبير 

فيه.
مبصطلح  فيه  فُت  عرَّ ومتهيد  مقدمة  من  البحث  هذا  ويتكون 
اجلزري  بابن  التعريف  يف  األول  فصول:  ثالثة  ثم  املصحف، 
ومصحفه، والثاني يف أثر هذا املصحف يف علم الرسم، والثالث 

يف دراسة تطبيقية ألثر هذا املصحف يف علم الرسم من خالل 
البحث  ثم ختمت  واملوصول،  املقطوع  باب  وهو  أبوابه  من  باب 

بخامتة اشتملت على أبرز النتائج والتوصيات، ومنها: 
1. أن مصحف ابن اجلزري هو من تصحيح ابن اجلزري صاحب 
اخلير  أبي  ابنه  من  بأمر  نسخٌة  عنه  ُكتبت  وقد  النشر،  كتاب 

محمد بيد تلميذه طاهر بن عرب.
ومرسوم  تام،  أنه مصحف  املصحف  أن من خصائص هذا   .2
به يف  وله اصطالحه اخلاص  البصري،  أبي عمرو  قراءة  وفق 

استعمال األلوان، وهو مضبوط بشكل اخلليل.
3. أنه يُعد عمدة يف فن الرسم العتماد مصححه على النقل عن 

األئمة، والنظر يف املصاحف القدمية.
4.  أنه يعد من مصاحف املشارقة، ويبني املعمول به عندهم يف 

تلك الفترة.
5. أنه يكشف عن موقف ابن اجلزري من اختيارات الشيخني 
يف علم الرسم، واستقالله العلمي يف مسائل اخلالف، وإضافاته 

يف هذا العلم.
ابن اجلزري يف  اختيارات  بدراسة  بالتوصية  البحث  وقد خرج 
الرسم واالستفادة من النظر يف هذا املصحف باعتباره الصورة 
العملية الختياراته باإلضافة إلى كونه مادة غنية يف علم الرسم.
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اجلنسية: جزائري.

تاريخ امليالد: 19٧٧/4/٧مـ.

مكان امليالد: اجلزائر.

املؤهل العلمي:  دكتوراه.

اجلامعة املانحة: سطيف/اجلزائر.

التخصص العام: علوم مالية ومصرفية.

التخصص الدقيق: علوم مالية ومصرفية متوافقة مع الشريعة.

اإلسالمية:  سعود  بن  محمد  اإلمام  بجامعة  االلتحاق  تاريخ 

1432/3/16هــ. د. عبد احلليم عمار غربي
كلية األقتصاد والعلوم اإلدارية

جائزة البحث المتميز في مجال العلوم  اإلدارية واالقتصادية
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عنوان البحث الفائز باجلائزة

)التطهير املالي لألسهم املتوافقة مع الشريعة: إشكاالت 
وحلول(

العزيز:  امللك عبد  البحث: مجلة جامعة  التي نشر فيها  املجلة 
االقتصاد اإلسالمي

رقم العدد: م29، ع3

تاريخ النشر: أكتوبر 2016م.

ملخص البحث:

املختلطة  الشركات  أسهم  يف  واملتاجرة  االستثمار  ظاهرة  تُعدُّ 
شريحة  اهتمام  أثارت  التي  املعاصرة  القضايا  أهم  من  واحدة 
واسعة من األفراد الذين طرحوا حولها تساؤالت فقهية ومالية 
عديدة. لقد اجتهد الباحثون يف مجال الفقه والتمويل اإلسالمي 
يف وضع حلول لهذه التساؤالت، من خالل عمليات التطهير املالي؛ 
تزال  ومع ذلك؛ ال  الشريعة.  متوافًقا مع  االستثمار  يكون  حتى 
هناك العديد من اإلشكاالت الشرعية واملالية املتعلِّقة بالتطهير؛ 
األمر الذي يجعل من املمارسات املّتبعة يف هذا املجال تخضع 
من  مهم  جانب  لتقدمي  الدراسة  هذه  تأتي  املستمر.  للتحسني 

جوانب التجديد يف القطاع املالي وهو سوق األسهم اإلسالمية؛ 
من خالل ثالثة محاور هي: اإلشكاالت واحللول املرتبطة بقياس 

التطهير املالي ومنهجيته وآلياته.








