
“ثشٔبِح ِٙبساد اٌجحج اٌؼٍّٟ”
ِشوض اٌجحٛث ثؤلغبَ اٌؼٍَٛ ٚ اٌذساعبد اٌغج١خ ٌٍغبٌجبد

٘ـ 1431/1432اٌفصً اٌثبٟٔ 

دٚس ِشوض اٌجحٛث  

فٟ دػُ عبٌجبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب



2ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

:ٔجزح تؼش٠ف١خ ػٓ اٌّشوض

 أَشئ يشكز انجحٕث فً أقسبو انعهٕو ٔانذساسبد انطجٍخ

ْـ نٍتٕنى يسئٕنٍخ 1406/  1405نهطبنجبد فً انعبو انجبيعً 

اإلششاف ٔانًتبثعخ نألثحبث ثبإلضبفخ إنى تشجٍع ٔتـًٍُخ 

.انجحٕث ٔانُشبط انعهًً فً انكهـٍبد انعهًٍخ



3ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

:ا١ٌٙىً اٌتٕظ١ّٟ ٌٍّشوض

وكانت انجايعت نهذراساث انعهيا و انبحذ انعهًي

عًادة انبحذ انعهًي

يركز بحود أقساو انعهوو  

نهطانباث وانذراساث انطبيت

يذير انجايعت



4ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

سعبٌخ اٌّشوض:

نعًم عهى تأيٍٍ ثٍئخ عًم يحفزح ٔ دعى يستًش نألثحبث ا

. يتعذدح انتخصصبد

سإ٠خ اٌّشوض:

تحقٍق تًٍز عبنًً ثأثحبث أصٍهخ ٔيجتكشح فً يجبالد انجحج راد  

.االٔنٌٕخ انٕطٍُخ

اٌشعبٌخ ٚ اٌشإ٠خ



5ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

اال٘ذاف

 تشد١غ ٚ دػُ ٚ ت١ّٕخ اٌجحج ٚإٌشبط اٌؼٍّٟ فٟ اٌى١ٍبد

.اٌؼ١ٍّخ

 ٍّٟاالستمبء ثّغتٜٛ اٌجحج اٌؼ.

  اٌشثظ ث١ٓ اٌجبحثبد ِٓ ِختٍف اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ ٌتحم١ك

.اثحبث ِشتشوخ فٟ اٌّدبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّختٍفخ

  ٟاالعٙبَ فٟ ت١ّٕخ ٚ خذِخ اٌّدتّغ ػٓ عش٠ك االثحبث اٌت

٠مش٘ب اٌّشوض ٚ إٌذٚاد ٚ االٔشغخ اٌؼ١ٍّخ اٌتٟ ٠ٕظّٙب  

. اٌّشوض



6ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

يذٌشح يشكز انجحٕث ٔسئٍسخ يجهس انًشكز       ٔبد٠خ اٌؼ١غٝ. د

يذٌشح انًختجش انًشكزيِٙب داغغتبٟٔ. د

كهٍخ انعهٕو / عضٕح يجهس يشكز انجحٕث       إ٠ٕبط اٌؼ١غٝ. د
انطجٍخ انتطجٍقٍخ  

كهٍخ عهٕو األغزٌخ / عضٕح يجهس يشكز انجحٕث   ثذس٠خ اٌؼجذاٌىش٠ُ. د
ٔانزساعخ

كهٍخ عهٕو / عضٕح يجهس يشكز انجحٕث       ششٚق اٌخ١ٍفخ. د
انحبست ٔانًعهٕيبد 

كهٍخ انعهٕو/ عضٕح يجهس يشكز انجحٕث     ١ٍ٘خ اٌؼٛداْ. د 

كهٍخ انصٍذنخ/ عضٕح يجهس يشكز انجحٕث         ٔٛاي اٌشش١ذ. د



7ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

:اٌىٛادس اإلداس٠خ ٚاٌف١ٕخ ثبٌّشوض.ة

اٌٛظ١فخاالعُ

سكشتٍشح         ِٛضٟ اٌض٠ش. أ

يجشيجخٌٌٖٛٛ اٌذس٠ُٙ. أ

يجشيجخشٙذ اٌشاخحٟ. أ

يجشيجخفبعّخ اٌّغشثٟ           . أ

ثبحثخ  دالي اٌشص٠ٕٟ . أ

ثبحثخٔذٜ اٌحغ١ٓ . أ  





8ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

:اٌتٕظ١ُ االداسٞ ٚ اٌٛحذاد اٌتبثؼخ ٌٍّشوض

يذيرة يركزانبحود

يجهس ادارة انًركز

سكرحاريت انًركز

وحذة انشؤوٌ 

انًانيت
وحذة انشؤوٌ 

االداريت

وحذة انشؤوٌ 

انًعهوياحيت

وحذة نخذياث 

انفنيت



9ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

خذِبد 

اٌّشوض

قاعت انًحاضراث 

و انبذ انًباشر

انحاسب اآلني

و االنخرنج

 انخغهيف

انطباعت و 

 انخصوير
عًادة انبحذ  

 انعهًي

سابك 

يذينت انًهك 

عبذانعزيز 

برنايج اساسياث 

انبحذ انعهًي

اننذوة انسنويت

يحاضراث عهًيت

انيوو انخعريفي

ورش عًم



10ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

اٌذػُ اٌّبدٞ ٌألثحبث

دػُ ػّبدح اٌجحج اٌؼٍّٟ 1.
ٌٍّشبس٠غ اٌجحث١خ ٌغبٌجبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

ُس٠بي(  ػششْٚ اٌف) 20,000اٌحذ االلصٝ : ١ِضا١ٔخ اٌذػ

ُعش٠مخ اٌتمذ٠ُ ػٍٝ اٌذػ:

.األٌىتشٟٚٔ“ داػُ”تمذ٠ُ اٌّششٚع اٌجحثٟ ثٛاعغخ ثشٔبِح 1.

ػٍٝ ( اٚ ِدٍظ اٌمغُ)صٛسح ِٓ ِٛافمخ ػّبدح اٌذساعبد اٌؼ١ب 2.

.اٌّششٚع اٌجحثٟ



ششٔط انتقذٌى نطهت انذعى يٍ يشكز انجحٕث

انذساسبد يٕافقخ صذٔس ثًجشد انذعى عهى انتقذٌى ضشٔسح 

.انًٕافقخ تبسٌخ اشٓشعهى خًسخ يضً قجم ٔ انعهٍب

 انذكتٕساِ ٔ انًبجستٍش سسبئم فً سٕاء نهًشكز انشكش كتبثخ  

.انعهًٍخ انًجالد فً انُشش عُذ أ

صذٔسْب ثًجشد انًُشٕسح االثحبث يٍ ثُسخخ تزٌٔذَب:

اي ِدالد فٟ إٌشش ػٕذ (س٠بي آالف ػششح) ِب١ٌخ ِىبفآح ٕ٘بن  

ISI .

11"دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

ْـ 1432/ سثٍع أل/24



ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د
12

اٌذػُ اٌّبدٞ ٌألثحبث:أٚال

دػُ ػّبدح اٌجحج اٌؼٍّٟ 1.

(اٌىتشٟٚٔ) داػُثشٔبِح 

عٍت دػُ ثحج     

عبٌجبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

13

عش٠مخ اٌتمذ٠ُ ثغٍت دػُ ٌغبٌجبد  

  دساعبد ػ١ٍب



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

14

:يٕقع داعى -1

portal/arb-http://dsre

http://dsre-portal/arb
http://dsre-portal/arb
http://dsre-portal/arb


15ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انصفحه انرئيسيه نبرنايج داعى 

حسجيم انذخول   -2



16

إدخبي

اعُ اٌّغتخذَ اٌخبص ثبٌدبِؼخ 
ksu2/

إدخبي وٍّخ اٌّشٚس

إدخبي اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثبٌّغتخذَ -3

حج١ت االٌفٟ / فٟ حبٌٗ تؼشضه ٌّشىٍٗ ػٕذ اٌذخٛي ػٍٝ ثشٔبِح داػُ ٔشخٛ االتصبي ػٍٝ االعتبر

4677959/سلُ اٌٙبتف 

16"دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

ْـ 1432/ سثٍع أل/24



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

17

  اخت١بس ألغبَ اٌؼٍَٛ ٚاٌذساعبد اٌغج١خ -5

اخت١بس  -4

  ِشاوض اٌجحٛث



َبدٌخ انعٍسى                ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً. د

ْـ 1432/سثٍع أل/24                                    

18

ّٔٛرج عٍت دػُ ٌغبٌت ”اخت١بس -6

“  دساعبد ػ١ٍب



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

19

تؼجئخ إٌّٛرج -7



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

20

“إسعبي اٌجحج”اخت١بس  -8



21ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

سٍصم سقى انجحج انى اًٌٍم انطبنجّ -9

ٔالثذ يٍ االحتفبظ ثّ يٍ اجم 

 يتبثعّ انجحج 



ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً

22

في حانت رغبت   -10

  انطانبت يخابعت انبحذ

ادخال رقى 

انبحذ 



23ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

دػُ ِذ٠ٕخ اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض ٌٍؼٍَٛ ٚ اٌتم١ٕخ2.

:اٌذػُ ١ِضا١ٔخ •
 70,000 ٌٍّبخغت١ش س٠بي

100,000 ٌٍذوتٛساٖ س٠بي

 ػجذاٌؼض٠ض اٌٍّه ِذ٠ٕخ ِٛلغ عش٠ك ػٓ اٌىتش١ٔٚب اٌتمذ٠ُ ٠تُ •

.اٌتم١ٕخ ٚ ٌٍؼٍَٛ

.اٌّمذَ ٌٍذػُ ٚاٌّتبثؼخ اإلششافاٌجحٛث ِشوض ٠تٌٛٝ•

  .اٌؼبَ عٛاي ِفتٛحب اٌتمذ٠ُ ثبة •

عبٌجبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب



ْـ 1432سثٍع أل  24ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”    انعٍسىَبدٌخ .د

و  27/2/2011



ْـ 1432سثٍع أل  24ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”    انعٍسىَبدٌخ .د

و  27/2/2011



:ِشوض اٌت١ّض اٌجحثٟ فٟ اٌتم١ٕخ اٌح٠ٛ١خ 

 ًٌذعى انًشكز يقتشحبد يشبسٌع اثحبث انذساسبد انعهٍب ف

يجبالد انتقٍُخ انحٌٍٕخ نهطالة ٔانطبنجبد نذسجتً انًبجستٍش 

.سٌبل 25,000ٔانذكتٕساِ ثًُحخ تصم انى تصم إنى 

اٌىشاعٟ اٌجحث١خ

 
ْـ 1432سثٍع أل  24ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”    انعٍسىَبدٌخ .د

و  27/2/2011



27ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

أشبء لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌخبصخ ثّشوض اٌجحٛث

االثحبث اٌّذػِٛخ اٌحذ٠ذح1.

االثحبث اٌدبس٠خ2.

االثحبث إٌّشٛسح3.

اٌّحى١ّٓ  4.

ػضٛاد ١٘ئخ اٌتذس٠ظ اٌجبحثبد 5ِٓ.

عبٌجبد اٌذساعبد اٌؼ١ٍب اٌحبصالد ػٍٝ دػُ ِٓ ِذ٠ٕخ  6.
.اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض



28ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

إٔشبء ِٛلغ اٌىتشٟٚٔ ٌٍّشوض

 ْـ  1429-1428تى عبو

http://rcmalaz.ksu.edu.sa/

ٚ ِدّٛػبد اٌجش٠ذ ( SMS)إٔشبء ِدّٛػبد تٛاصً : عبدعب

:االٌىتشٟٚٔ

 نهتٕاصم يع انجبحثبد ٔ طبنجبد انذساسبد انعهٍب ثكم كهٍخ

ٔ اإلعالٌ عٍ أَشطخ انًشكز ثٕاسطخ سسبئم انجٕال ٔ  

.انجشٌذ االنكتشًَٔ

http://rcmalaz.ksu.edu.sa/


29ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

تؼ١ُّ ضٛاثظ صشف ِىبفآد ٔشش اثحبث اٌذساعبد 

اٌؼ١ٍب



30ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

ISIضٛاثظ ِىبفآد إٌشش اٌؼٍّٟ فٟ ِدالد 

ثحج وً ِمبثً س٠بي آالف ػششح (10,000) ِب١ٌخ ِىبفؤح تصشف 
  اٌّدالد فٟ ِٕشٛس ٚ اٌذوتٛساٖ اٚ اٌّبخغت١ش سعبئً ِٓ ِغتً

.ISI لٛائُ ضّٓ اٌّذسخخ

 اٌّششف / اٌّششفخ ٚ اٌغبٌجخ ث١ٓ ثبٌتغبٚٞ اٌّىبفؤح تصشف.

ْٛثحٛث اسثؼخ ٚ اٌّبحغت١ش سعبٌخ ِٓ ثحث١ٓ الصٝ ثحذ اٌّىبفؤح تى 
.اٌىتٛساٖ سعبٌخ ِٓ

تبس٠خ ثؼذ ٔشش٘ب ٠تُ اٌتٟ اٌجحٛث ػٍٝ اٌّىبفآد صشف تغج١ك ثذأ  
.1/1/2010 اٌّٛافك ٘ـ 15/1/1431

لٛائُ ضّٓ اٌذسخخ اٌّدالد فٟ إٌشش د١ًٌ ثٙب ِشفك اٌغٍجبد تشفغ  
ISI ٌٝدساعٟ فصً وً ٔٙب٠خ فٟ اٌؼ١ٍب اٌذساعبد ػّبدح ا.



ISIعش٠مخ اٌجحج ػٓ ِدالد 

31ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



32ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



33ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



34ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



35ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



36ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



37ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



38ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



39ثشَبيج يٓبساد انجحج انعهًً"  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د



40

شىشا ٌحغٓ االصغبء

ِغ اع١ت اٌت١ّٕبد ٌىٓ ثبٌتٛف١ك

ْـ 1432سثٍع أل  24 ثشَبيج يٓبساد  "  / دٔس يشكز انجحٕث فً دعى طبنجبد انذساسبد انعهٍب ”َبدٌخ انعٍسى               . د

انجحج انعهًً


