
 هـ1441�� مللعام ا�جا اإلنجازاتتقر�ر 

�غطي هذا التقر�ر الف��ة املمتدة من بداية الفصل الدرا�ىي األول وح�ى ��اية الفصل الدرا�ىي الصيفي للعام ا�جامعة 

ه ، و�قتصر ع�� ما تم إنجازه من أ�شطة خالل هذه الف��ة ، وُيعت�� هذا العام أخر عام من األعوام ا�خمسة �خطة 1441

هـ). و�مكن إجمال اإلنجازات العلمية للمعهد �� محوره األر�عة ، البحث والتعليم 1441-1437االس��اتيجية األو�� (املعهد 

  .والتدر�ب واللقاءات ، �التا��

 محور البحث العل�ي
ً
ورقة علمية �� مجالت علمية محكمة مختلفة ، و�ان  15، �شر أعضاء هيئة التدريس باملعهد  أوال

شرت �� أو  3من ضم��ا 
ُ
و�ذلك ي�ون معدل النشر ورقة واحد ل�ل عضو هيئة  .ISI مجالت مصنفة �� منصة 3راق علمية �

تب �شرت أر�عة م��ا �� دور �شر أور�ية أو أمر�كية  5تدريس �� املتوسط. كما قام أعضاء هيئة التدريس باملعهد بتأليف 
ُ

ك

 ��  12وا�خامس باللغة األوردية �� الهند. إضافة إ�� تأليف 
ً
 من دور �شر عاملية   11فصال

ً
كتاب �شرت أو ستنشر قر�با

ورقة علمية ��  18ورقة علمية محكمة ، و 16مختلفة. أما مجلة جامعة امللك عبدالعز�ز : االقتصاد اإلسالمي فقد �شرت 

   .منتدى النقاش ، �� أعدادها الثالثة السنو�ة ، وأحد هذه األعداد باللغة العر�ية

 محور ا
ً
، اعتمدت عمادة الدراسات العليا با�جامعة برنامج ماجست�� جديد �� األوقاف ، لتصبح ال��امج  لتعليمثانيا

إن شاء هللا. أما برنامج التحليل  1442املعتمدة باملعهد ثالثة برامج ، وسيطلق ال��نامج ا�جديد �� العام ا�جام�� 

طالبا ، وقدم املعهد ست مواد   12لي�ون إجما�� الطالب بھ    طالب هذا العام ،  7االقتصادي اإلسالمي وسياساتھ فقد قبل  

وحدة دراسية. ويساهم �عض أعضاء هيئة التدريس بالتدريس �� �ليت�ن با�جامعة ، هما �لية   18�� هذا ال��نامج ، من 

  .وحدة دراسية  50االقتصاد واإلدارة و�لية اآلداب والعلوم اإل�سانية ، ألك�� من 

 محور التدر�
ً
، حرص املعهد ع�� تقديم برامج تدر�بية مم��ة �� نوعي��ا وموضوعا��ا ، واستطاع إفادة أك�� من  بثالثا

) ب��امجھ التدر�بية التسعة  1300
ً
 م��ا ع�� منصات  8متدرب (�ساًء ورجاال

ً
ال�ي قدمها هذا العام ، وال�ي قدم �عضا

ون مع مؤسسة سليمان الراج�� ا�خ��ية لتأهيل العامل�ن التواصل عن ُ�عد ، و�ان هناك برنامجان قدمهما املعهد بالتعا

حقائب تدر�بية �� األوقاف والعمل ا�خ��ي. كما ابرم املعهد عقدا لتنفيذ  3�� القطاع ا�خ��ي. كما تمكن املعهد من إعداد 

   .برنامج�ن تدر�بي�ن ملؤسسة سا�� لتطو�ر األوقاف

 محور اللقاءات العلمية
ً
هـ ، حوار األر�عاء األسبو�� ، واجتماع 1405لميان ثابتان باملعهد منذ عام ، هناك لقاءان ع  را�عا

 ��  28رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي با�جامعات السعودية �ل عام�ن. قدم املعهد 
ً
ثمانية وعشرون حوارا

التدريس. وتأجل االجتماع الرا�ع مشار�ات من عضوات هيئة    3أيام األر�عاء �عضها ع�� منصات التواصل عن ُ�عد مع ثالث  

عشر رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي با�جامعات السعودية �سبب جائحة �ورونا. كما نظم املركز السعودي 

 .ندوات عن ُ�عد �� موضوعات مختلفة 3اإلسبا�ي لالقتصاد والتمو�ل اإلسالمي ثالث 


