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 بذة عن الرننامجن

 
 
لدى طلبة  وكخطوة رائدة لتشجيع البحث العلميامللك سعود جامعة التي تسعى إليها  لألهداف تحقيقا

 ه 1436 – 1435منذ عام  دعم أبحاث طلبة البكالوريوس""برنامج  ت عمادة البحث العلميطرح، البكالوريوس

 البحث العلمي مهاراتو  قيمثقافة و غرس و جامعة ودمجهم في العملية البحثية الالبكالوريوس في  طلبةلجذب 

 .تأهيل جيل من الباحثين في مختلف املجاالت العلميةبهدف  لديهمالجماعي املشترك البحثي وتعزيز ثقافة العمل 

قييم تمختلف التخصصات في طلبة البكالوريوس املقدمة من قبل  البحثية قترحاتأفضل املالبرنامج  دعمي

يس راف أعضاء هيئة التدر تحت إش، على أن يتم تنفيذها تختيار الواعد مههاال املشاريع املقدمة بطريقة تنافسية 

الدعم متاح إكسابهم الخبرة البحثية وتقوية تواصلهم البحثي مع أعضاء هيئة التدريس.  بهدفو  بالجامعة

ملقررات ابما في ذلك دعم أبحاث  طلبة مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعودمقترحات البحثية املقدمة من لل

ة طلب املشاريع البحثية املقدمة منكما يخصص البرنامج مائة منحة بحثية لدعم  .لبة اإلمتيازوالتخرج وط

 برنامج الطلبة املتفوقين واملوهوبين. ضمنالبكالوريوس 

 من الطلبة الباحثين  ةقدمامل ةبحثيالع ير اشامل إلنجاز مقترحاتي ليقدم البرنامج الدعم املا
 
 صاريفغطية ملت متضمنا

نشر  تصرف بعد لهم مالية مكافأةتقديم لبحث، إضافة إلى تنفيذ ااملقررة لالزمنية تخالل الفترة  البحث إنجاز 

 العلمي شر لندعم الإضافية  مكافأة الل تقديمتخكما يحرص البرنامج على تحفيز النشر العلمي من . يالبحثاملشروع 

 
 
املدرجة في قواعد  ( أو في املجالتWeb of Science-ISIفي املجالت املصنفة ضمن شبكة العلوم )لنشر ا لوعاء وفقا

  .مدة من املجلس العلمي في الجامعةاملعت حدى املجالت العلميةأو في إ البيانات العاملية

بالبحث كة املشار في حال  ةمقطوع كافأة ماليةمبتقديم وذلك  في املؤتمرات العلمية الطلبةة مشاركيشجع البرنامج 

وائز جللحصول على  طلبة البكالوريوس نافسةمتعزيز على البرنامج  داتخلي أو تخارجي. كما يحرص في مؤتمر علمي

 ىحدفي إ تهتخالل مشارك جائزة علميةعلى البحث  في حال حصول  إضافية تشجيعية مكافأةتقديم وذلك ب علمية

 .املعترف بها ةعلميات الؤتمر امل

جامعة امللك سعود وللطلبة الخريجين في مختلف التخصصات في رنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس يتيح الب

د برامج و ألحأ ملشاركة كمساعد باحث في أحد املشاريع البحثية التابعة لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسا

 بهدف صقل مهاراتهم البحثية وإكسابهم الخبرة في تعلم التقنيات املختلفة وإعطائهم الفرصة عمادة البحث العلمي

 رةمقابل الحصول على شهادة تخب وذلك، للمشاركة في العملية البحثية مما يثري سيرتهم الذاتية ونشرهم العلمي

  متقديم الشكر له و أبورقة النشر  إلى إدراج إسمهم إضافة
 
جاز البحث في إن املشاركةملقدار  في البحث املنشور تبعا

 و 
 
   .البرنامج إدارةلضوابط واتفاقيات مكتوبة تشرف عليها  وفقا مليثاق أتخالقيات البحث العلمي وتبعا

إضافة  ،في "أساسيات البحث العلمي" لطلبة البكالوريوس عن بعد لكترونيةإيطرح البرنامج دورة بحثية تأهيلية 

و في البحث العلمي بوجه عام أ تقنيات ىحدإفي  دورات تدريبيةب لإللتحاق لطلبة البرنامج تنسيقال لى إمكانيةإ

جين للتدريب الخري و أيتيح البرنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس املنتظمين كما  مجال املشروع البحثي الخاص بهم.



 

 

 5 

، كالترجمة والقانون والتصاميم والشؤون اإلدارية والفنية في بعض التخصصاتوالتطبيق العملي امليداني 

رات اإلدا أي منفي للتدريب وذلك واإللكترونية وفي مجال الحاسب اآللي والعالقات العامة واإلعالم والتسويق، 

 العمل وق لس وتهيئتهم التدريبية مهاراتهم وصقل العملية الخبرة كسابهمإالتابعة لعمادة البحث العلمي بهدف 

 .السعودي

 لقاء سنوي لطلبة البكالوريوس من تخالل عقد حرص البرنامج على إبراز النشاط البحثي للطلبة الباحثينكما ي

ى العمل على إضافة إل مخرجاتهم البحثية وتكريم الطلبة الناشرين واملتميزين مههماملشاركين في البرنامج لعرض 

 من حرصه على تحقيق  تسويق مخرجاتهم البحثية،
 
دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية وذلك انطالقا

 .البحوث

 أهداف الرننامج

  في جامعة امللك سعود.لدى طلبة البكالوريوس تعزيز ثقافة البحث العلمي 

  البكالوريوس في جامعة امللك سعود ودمجهم في العملية البحثية.العدد األكبر من طلبة تشجيع وجذب  

 .تأهيل جيل من الباحثين في مختلف املجاالت العلمية 

 .إعداد وتطوير املهارات البحثية لدى طلبة البكالوريوس 

 .تدريب طلبة البكالوريوس على التقنيات البحثية املختلفة 

 في الجامعة أعضاء هيئة التدريسقبل  البكالوريوس الخبرة البحثية من طلبة إكساب . 

  وأعضاء هيئة التدريس. طلبة البكالوريوسالباحثين من  بينالبحثي تقوية التواصل 

 لدى طلبة البكالوريوس.البحث العلمي وأتخالقيات  قيم غرس 

  تعزيز جودة اإلنتاج والنشر العلمي لدى طلبة البكالوريوس بما يخدم العملية البحثة ويعزز رؤية عمادة

 البحث العلمي.

  العامليةو املحلية العلمية في املؤتمرات طلبة البكالوريوس تعزيز مشاركة. 

  علمية.الجوائز العلى طلبة البكالوريوس منافسة تعزيز 

 .تعزيز ثقافة العمل الجماعي البحثي املشترك بين طلبة البكالوريوس 

 في البحث العلمي. واإلبداع دعم التميز ل ةإيجاد بيئة جاذب 

 تعزيز دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية البحوث. 
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 املستهدفةالفئة 

 .طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعود 

  في جامعة امللك سعود.ومن في حكمهم أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 فئات الدعم

 :ا، بما فيهالبكالوريوس في جامعة امللك سعود طلبة يدعم البرنامج املقترحات البحثية املقدمة من

 مشاريع املقررات. 

 .مشاريع التخرج 

 .مشاريع طلبة اإلمتياز 

  منحة بحثية املخصصة (100املتفوقين واملوهوبين ضمن املائة )برنامج الطلبة طلبة املشاريع املقدمة من 

 لهم من البرنامج.

 أوجه الدعم

  .دعم إنجاز البحث  .مكافأة النشر املتميز 

 .مكافأة الطالب/ة  .مكافأة املشاركة في املؤتمرات العلمية 

  .دعم ما بعد النشر  مكافأة الحصول على الجوائز العلمية. 

 الشروط والضوابط 

 
ا
  : الشروط والضوابط للمشاركة في الرننامج:أول

 الباحثين طالباتالللطالب/  .1

 مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعود.طلبة مقدمة من قترحات البحثية ملا أن تكون  1.1

 .في بحثين في نفس الدورة يحق لطالب/ة البكالوريوس املشاركة  2.1

ولكن  ،واحد في نفس الدورة يبحث مقترح في أكثر من كباحث رئيس املشاركةالبكالوريوس  يحق لطالب/ة ال  3.1

 لدورةا ين كحد أقص ى فييحق له املشاركة كباحث رئيس وآتخر مشارك أو كباحث مشارك في مقترحين بحثي

 .نفسها

 .لطالب/ة الذي لم يشارك بمشروع بحثي سابقا قترحقبول ملالأولوية عند املفاضلة،  4.1

 .بعد انتهاء فترة التقديم املحددة ات املقدمةطلباليتم قبول  لن  5.1

 .البحثية جاهزة للتنفيذ بعد توقيع العقداملشاريع  مقترحاتأن تكون  6.1
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العقد، ما عدا املشاريع الخاصة بالتخرج  سنة واحدة من تاريخ توقيعتخالل البحثية  قترحاتتنفيذ امليتم  7.1

   .واإلمتياز حيث تحدد وفقا للتاريخ املتوقع للتخرج

 دةم من قبل املشرف/ة على البحث مرتين وذلك في منتصف ونهايةالطالب/ة  داءالتفصيلي أل  يميقتالتم ي   8.1

 .البحثيقترح امل تنفيذ

من املشروع البحثي إلدارة البرنامج في نهاية املدة  يتعين على الطالب/ة )واملشرف/ة( تسليم نسخة نهائية   9.1

 .املتفق عليها لتنفيذ املقترح البحثي

يتعين على الطلبة املتقدمين بمشاريع التخرج أو بمشاريع اإلمتياز تسليم النسخة الههائية من كامل البحث  10.1

ما  لطلب دعم بعد نشر البحثعلى أن يتم التواصل مع البرنامج الحقا  املنجز إلدارة البرنامج قبل التخرج،

 .النشر بعد

يتعين على الطالب/ة )واملشرف/ة( التقدم إلدارة البرنامج بموافقة أتخالقيات البحث العلمي على مشروعهم  11.1

قبل و  ، وكحد أقص ى مع تسليم التقرير النصفيالبحثي )إن تطلب املشروع ذلك( تخالل مدة تنفيذ البحث

 . استالم مبلغ الدعم

عشرة  يهإنجاز املقترح البحثي و لدعم  واملقدمة من البرنامج املعتمدة اإلجمالية املالية القيمةيلزم التقيد ب 12.1

إنجاز  روفة علىصالفواتير امللتغطية  ( ريال7,000) الفآ مبلغ سبعةريال، يخصص مهها  (10,000آالف )

 . نشر البحث بعد /امكافأة للطالب/ة تسلم له( ريال ك3,000)الف مبلغ ثالثة آو  ،البحث

ال تقدم مكافأة الطالب/ة إال بعد نشر البحث، مع اشتراط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في  13.1

 .البحث املنشور 

 /ةتقسم مكافأة الطالب كطلب فردي أو كمجموعة بحثية من الطلبة، على أنبقبول الطلبات املقدمة يسمح  14.1

 .بيههم مناصفة فيما ريال( 3,000)

ريال( وفقا لالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعة، 7,000التقيد ببنود صرف ميزانية إنجاز البحث )يلزم  15.1

للقوى البشرية  ٪40من بنود امليزانية للمستلزمات واألدوات البحثية ونسبة  ٪60على أن يخصص نسبة 

 
 
 . ملا هو معتمد في اإلدارة املالية في الجامعة وفقا

عمادة البحث  املعتمدة والتي تشكر الشكر  صيغة يجب أن يتضمن البحث املنشور  ،البحثينشر املشروع عند  16.1

البحثي من تخالل برنامج دعم أبحاث طلبة  تمويل املشروعدعم و جامعة امللك سعود على في العلمي 

 . ، كما نص عليه أدناه في قسم صيغة الشكر املعتمدة من البرنامجالبكالوريوس

ات املقدمة لدعم ما بعد النشر من طلبة البكالوريوس تخارج البرنامج وذلك بعد نشر يقبل البرنامج الطلب 17.1

 .البحث، بشرط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور 

تكاليف  شاملة وثلثين للمشرف/ة)الطلبة املشاركين( بنسبة ثلث للطالب/ة مكافأة ما بعد النشر قسم ت 18.1

 .النشر

 .هاباملجلة التي تم النشر  تصنيفبناء على  مكافأة النشر ة تحدد قيم 19.1

 .مناصفة بين الطلبة املشاركين مكافأة دعم املشاركة في املؤتمرات العلميةتقسم  20.1
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 .مناصفة بين الطلبة املشاركين مكافأة دعم الحصول على الجوائز العلميةتقسم  21.1

املشروع البحثي وفقا مليثاق أتخالقيات البحث لتزام بأتخالقيات البحث العلمي في جميع مراحل إلضرورة ا 22.1

نرجو زيارة الرابط التالي:   زيد من املعلوماتعلى املولإلطالع  ،العلمي

http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/comm_Policies. 

 لدراستها والرفع بتوصيتها للعمادة حيال ذلك. تعرض الحاالت الخاصة على اللجنة اإلشرافية للبرنامج 23.1

 على أبحاث طلبة البكالوريوسعضاء/عضوات هيئة التدريس املشرفين أ . ب

 على رأس العمل في جامعة امللك سعود. ومن في حكمه تدريس عضو هيئة /ة على البحث شرفامل أن يكون  1.2

 .والعملي واملالي على املشروع البحثيمسؤولية اإلشراف العلمي املشرف/ة على البحث  ىيتولأن  2.2

3.2  
 
  أن يقدم تقريرا

 
  آتخر و  نصفيا

 
  نهائيا

 
  البحثي املشروعسير عن  مفصال

 
فيه توزيع مهام فريق العمل  موضحا

 .واإلنجاز التفصيلي للطالب/ة )الطلبة املشاركين( تخالل املدة املتفق عليها لتنفيذ املقترح البحثي

ي نهاية إلدارة البرنامج ف املنفذ ( تسليم نسخة نهائية من املشروع البحثييتعين على املشرف/ة )والطالب/ة 4.2

 املدة املتفق عليها لتنفيذ املقترح البحثي.

لبة )الطالبكالوريوس لب/ة مع طا "نموذج اتفاقية النشر"يتعين على املشرف/ة تسليم نسخة موقعة من    5.2

 إدارة البرنامج.عتمادها من ال وذلك عند تسليم النسخة الههائية من املشروع البحثي املنفذ  املشاركين(

الطالب/ة( التقدم إلدارة البرنامج بموافقة أتخالقيات البحث العلمي على مشروعهم )و يتعين على املشرف/ة  6.2

 .وقبل استالم مبلغ الدعم البحثي )إن تطلب املشروع ذلك( تخالل مدة تنفيذ البحث

  التقرير النصفي من قبل املشرف/ة تسليم ال يتم تغطية مصاريف إنجاز البحث إال بعد    7.2
 
بموافقة  مرفقا

بقيمة  معتمدةمختومة و أتخالقيات البحث العلمي )إن تطلب املشروع ذلك(، إضافة إلى تسليم فواتير أصلية 

 7,000) الفآ سبعةمبلغ ال تتجاوز 
 
وملا هو معتمد في اإلدارة  لالئحة املوحدة للبحث العلمي ( ريال فقط وفقا

 و املالية في الجامعة )كما أشير إليه أعاله( 
 
ذلك تخالل و ، لبنود امليزانية املدرجة في نموذج الطلب املقدم وفقا

 . املدة املتفق عليها لتنفيذ املشروع

  بحثيةالورقة النشر  النشر بعددعم مكافأة مبلغ  يستلم املشرف    8.2
 
، شر فيهاناملجلة التي تم ال لتصنيف وفقا

تكاليف النشر، ل شاملةبة ثلثين للمشرف/ة بنس الطلبة املشاركين() وبين الطالب/ة قيمتها بينهتقسم بحيث 

 .)الطلبة املشاركين( وثلث للطالب/ة

 اعلى أن يكون ترتيب األسماء وفق ،عند النشر ( كمؤلفلبة املشاركين)الط /ةيشترط وضع إسم الطالب     9.2

ية مع ضرورة تزويد اللجنة اإلشراف ،يثاق أتخالقيات البحث العلميمل تبعاو إلتفاق املسبق بين الباحثين ل

 من اإلتفاقية.مكتوبة بنسخة 

 .في نفس الدورة كحد أقص ىلطلبة البكالوريوس  ينيبحثمقترحين جوز للمشرف/ة اإلشراف على ي   10.2

http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/comm_Policies
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رف أن يخطر إدارة البرنامج في حال تخليه عن اإلشـــــــــراف على املشـــــــــروع البحثي، ويلزمه/ا يتعين على املشـــــــــ   11.2

  .املناطة إليه كمشرف على البحثسئوليات امل/ى لتحمل كافة ترشيح من ينيب عنه/ا كمشرف/ة آتخر

 تعرض الحاالت الخاصة على اللجنة اإلشرافية للبرنامج لدراستها والرفع بتوصيتها للعمادة حيال ذلك.    12.2

 
ا
 :: الشروط والضوابط للحصول على مكافأة الطالب/ةثانيا

  بحثيةالورقة ال يقدم البرنامج مكافأة مالية للطالب/ة بعد نشر . 

  البحث املنشور.كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في يشترط  

 كافأة مناصفة بين الطلبة املشاركين.تقسم امل 

 ( ريال.3,000)الف لمكافأة ثالثة آاإلجمالية لقيمة ال 

 .تصرف املكافأة مرة واحدة لكل مقترح بحثي 

 
ا
 :نشر العلميل: الشروط والضوابط للحصول على دعم ما بعد اثالثا

  بحثيةالورقة ال يقدم البرنامج الدعم املالي للنشر بعد نشر.  

 .يشترط كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املنشور 

 على أن يكون ترتيب األسماء وفقا  عند النشر، ( كمؤلفلبة املشاركينيشترط وضع إسم الطالب/ة )الط

ية مع ضرورة تزويد اللجنة اإلشراف ،تبعا مليثاق أتخالقيات البحث العلميو لإلتفاق املسبق بين الباحثين 

 من اإلتفاقية.مكتوبة بنسخة 

 لتكاليف  شاملة وثلثين للمشرف/ة)الطلبة املشاركين( بنسبة ثلث للطالب/ة مكافأة ما بعد النشر قسم ت

 النشر.

  يقبل البرنامج طلبات دعم ما بعد النشر من طلبة البكالوريوس تخارج البرنامج وذلك بعد نشر البحث بشرط

 كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج.

 النحو التالي وفقا لتصنيف وعاء النشر على ة مكافأة النشر تحدد قيم: 

 مبلغ مكافأة النشر تصنيف النشر العلمي

 في إحدى الدوريات املصنفة ضمن شبكة العلوم العلمي النشر  .1

(Web of Science- ISI). 

 ريال 10,000

 ريال SCOPUS. 7,000 بيانات في إحدى الدوريات املصنفة ضمن قواعد العلمي النشر  .2

املعتمدة من األقسام األكاديمية  في إحدى املجالت العلمية العلمينشر ال .3

 التي ينطبق عليها شروط املجلس العلمي واملعتمدة فيه.و 

 ريال 5,000
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 مكافأة النشر املتميز 

  يقدم البرنامج مكافأة مالية إضافية( مقطوعة للنشر املتميز في مجالت الربع األولQ1( أو الثاني )Q2 أو )

(، يتم تحديدها من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج بعد ISI( من مجالت النخبة العاملية )Q3الثالث )

 اكتمال جميع الشروط.

 
ا
 شاركة في املتتمرات العلمية:ملا على مكافأة حصول ل: الشروط والضوابط لرابعا

يقدم البرنامج مكافأة مالية مقطوعة تشجيعية لطالب/ة البكالوريوس في حال املشاركة في أحد املؤتمرات العلمية 

 .املعتمدة واملعترف بها داتخل أو تخارج اململكة

  من داتخل البرنامجيجب أن يكون الطالب/ة. 

  مرة واحدة لكل مقترح بحثياملكافأة تصرف. 

 ة من البرنامج في البحث املشارك فيه.يشترط كتابة صيغة الشكر املعتمد 

 :تصرف قيمة املكافأة على النحو التالي 

 مبلغ املكافأة تصنيف املشاركة في متتمر علمي

 ريال 1,000 مشاركة البحث في مؤتمر علمي داتخلي 

 ريال 2,000 مشاركة البحث في مؤتمر علمي تخارجي 

 كافأة مناصفة بين الطلبة املشاركينتقسم امل. 

 
ا
 الجوائز العلمية: على مكافأة حصول لل: الشروط والضوابط خامسا

يقدم البرنامج مكافأة مالية مقطوعة تشجيعية لطالب/ة البكالوريوس في حال حصول بحثه/ا على جائزة علمية 

 .من مؤتمر علمي معتمد

  من داتخل البرنامجيجب أن يكون الطالب/ة. 

  مرة واحدة لكل مقترح بحثياملكافأة تصرف. 

  كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج في البحث املشارك فيه. يشترط 

 ( ريال.1,000املكافأة ألف ) قيمة 

 كافأة مناصفة بين الطلبة املشاركينتقسم امل. 

 صيغة الشكر املعتمدة من الرننامج
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شاركتهم في تخالل ميتعين على الطلبة الناشرين واملشاركين في املؤتمرات العلمية والحاصلين على جوائز علمية من 

امللك  جامعةفي البحث العلمي  املؤتمرات العلمية كتابة صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج والتي تشكر عمادة

 البحثي من تخالل برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس، على النحو التالي:  تمويل املشروعدعم و سعود على 

 ــــكر إلى ــ ــ ــ ــ ـــعود في عمادة البحث العلمي  "يتقدم الباحثين بالشــ ــ ــ ــ ــ هذا املشــــــــــــــروع وتمويل دعم على جامعة امللك ســـ

 ."برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسمن تخالل  (       –     –     – URSP) البحثي رقم

 “The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at King Saud 

University for funding this work through the Undergraduate Research Support Program, Project 

no. (URSP –    –    –      ).” 

 ات التقديمآلي

 :آلية التقديم على الرننامج 

  ي املوجود ف "مشروع بحثي لطلبة البكالوريوسدعم مقتنح " طلبنموذج لتعبئة الطالب/ة الرئيس

 لبرنامج.اإللكتروني لوقع امل

 لكتروني للبرنامجالنموذج بعد تعبئته إلى البريد اإل يرسل USRSP@ksu.edu.sa  وقت فترة التقديم املعلن(

 عهها(.

  من قبل اللجنة املختصةتخضع جميع املقترحات البحثية املتقدمة للمراجعة والتحكيم. 

 .يتعين على الطالب/ة الرئيس عمل كامل التعديالت املطلوبة من املحكم 

  البحثية من قبل اللجنة املختصة. قترحاتاملفاضلة بين امليتم 

 ملشرف ا على مقترحه/ا البحثي، تقوم اللجنة اإلشرافية بترشيحشرف/ة مل الطالب/ة في حال عدم ترشيح

 .للمقترح البحثي من تخالل قاعدة البيانات املتوفرة لدى إدارة البرنامجاملناسب 

  في حال كون املشروع  باحث الرئيس/ة )الالطالبو  بين كل من عمادة البحث العلمي توقيع العقديتم

 ./ة على البحثاملشرفعضو هيئة التدريس و البحثي غير فردي( 

 :آلية طلب صرف دعم إنجاز البحث 

 إلى إدارة البرنامج بطلب صرف مبلغ تكاليف إنجاز البحث املتفق عليها،  رسمي يتقدم املشرف/ة بخطاب

 مرفقا بما يلي:

  للطالب/ة )الطلبة املشاركين(التقرير النصفي لإلنجاز التفصيلي. 

 .)موافقة أتخالقيات البحث العلمي )إن تطلب املشروع ذلك 

http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
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  ومرفقة بسندات  ( ريال7,000معتمدة بقيمة ال تتجاوز مبلغ سبعة آالف )مختومة و فواتير أصلية

 ذلك و ، و قبض من جهة الشراء
 
ي فلالئحة املوحدة للبحث العلمي وملا هو معتمد لبنود الصرف في ا فقا

 اإلدارة املالية في الجامعة.

  يخضع الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد من قبل اللجنة

 .اإلشرافية على البرنامج

 :)آلية طلب صرف مكافأة الطالب/ة )الطلبة املشاركين 

  ثة )وقدرها ثال "مكافأة الطالب/ة"بطلب صرف رسمي إلى إدارة البرنامج  بخطابيتقدم الطالب/ة الرئيس

 بما  USRSP@ksu.edu.saلكتروني للبرنامج البريد اإلعبر  ريال( - 3,000 -آالف 
 
 يلي:مرفقا

  
 
 فيه إدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج.  نسخة من البحث املنشور موضحا

 من الطالب/ة الرئيس بتقسيم املكافأة بالتساوي مع الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث  تعهد تخطي

 
 
 .(فرديا

  يخضع الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد من قبل اللجنة

 .اإلشرافية على البرنامج

 :آلية طلب صرف دعم ما بعد النشر 

  )ع وقاملاملوجود في  "دعم ما بعد النشر طلب "مكافأةنموذج لتعبئة الطالب/ة الرئيس )أو املشرف/ة

 بما يلي: لبرنامجاإللكتروني ل
 
 مرفقا

  
 
 فيه إدراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج.  نسخة من البحث املنشور موضحا

  ومعتمدة )الطلبة املشاركين( والطالب/ة موقعة من املشرف/ة  ”نموذج اتفاقية النشر“من صورة

 من إدارة البرنامج.

 وثلث  ،شرتكاليف النلشاملة بنسبة ثلثين للمشرف/ة من املشرف/ة بتقسيم مكافأة النشر  تعهد تخطي

 .)الطلبة املشاركين( للطالب/ة

 من الطالب/ة الرئيس بتقسيم مكافأة النشر بالتساوي مع الطلبة املشاركين )إن لم يكن  تعهد تخطي

 
 
 .(البحث فرديا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل )مع املرفقات( النموذج بعد تعبئته يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

 ر الطلب املقدم )مع املرفقات( للمراجعة والتدقيق قبل اإلعتماد وفقا لتصنيف املجلة التي تم النش يخضع 

 بها ووفقا الكتمال الشروط. 

mailto:USRSP@ksu.edu.sa
http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
http://forms.ksu.edu.sa/form_display.php?form_id=8abfe8ac9ec214d68541fcb888c0b4c3
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
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  من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج في حال النشر في الربع األول  مكافأة النشر املتميزيتم تحديد مبلغ

(Q1( أو الثاني )Q2( أو الثالث )Q3م )( ن مجالت النخبة العامليةISIكما ذكر أعاله ). 

  املشاركة في املتتمرات العلمية: مكافأةآلية طلب صرف 

 ر علميمؤتمشاركة في ملمكافأة ا" صرف طلببرسمي إلى إدارة البرنامج  بخطابالطالب/ة الرئيس  يتقدم "

 
 
 ما يلي:ب مرفقا

 نسخة من شهادة املشاركة في البحث. 

 تخالل املشاركة الشكر املعتمدة من البرنامجدراج صيغة إل  حيوضت.  

 بالتساوي معبتقسيم املكافأة  من الطالب/ة الرئيس تعهد  
 
 .(الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فرديا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل)مع املرفقات(  الخطاب يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

 يخضع الطلب املقدم للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد. 

  الحصول على الجوائز العلمية:مكافأة آلية طلب صرف 

 ةئز اجمكافأة الحصول على " بطلب صرفرسمي إلى إدارة البرنامج  بخطابالطالب/ة الرئيس  يتقدم 

 " العلمية
 
 ما يلي:ب مرفقا

 نسخة من شهادة الجائزة.  

 يوضت 
 
  .تخالل املشاركة دراج صيغة الشكر املعتمدة من البرنامجإل  حا

 الطلبة املشاركين )إن لم يكن البحث فردي بالتساوي معبتقسيم املكافأة  من الطالب/ة الرئيس تعهد 
 
 .(ا

 لكتروني للبرنامج  إلى البريد اإل (الخطاب )مع املرفقات يرسلUSRSP@ksu.edu.sa. 

 يخضع الطلب املقدم للمراجعة والتدقيق باكتمال الشروط قبل اإلعتماد. 

 

 

 

 

 

 

mailto:USRSP@ksu.edu.sa
mailto:USRSP@ksu.edu.sa
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 بادرات مساندة لطلبة البكالوريوسم

 العديد من املبادرات املساندة لطلبة البكالوريوس، ومهها:برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس يطرح 

  طلبة البكالوريوسباحث من المساعد الطالب مبادرة .  1

جامعة امللك سعود وللطلبة الخريجين في مختلف التخصصات في رنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس يتيح الب

د برامج أو ألح ملشاركة كمساعد باحث في أحد املشاريع البحثية التابعة لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسا

صقل مهاراتهم البحثية وإكسابهم الخبرة  بهدف شروط وضوابط يشرف عليها البرنامج وفق عمادة البحث العلمي

في تعلم التقنيات املختلفة وإعطائهم الفرصة للمشاركة في العملية البحثية مما يثري سيرتهم الذاتية ونشرهم 

البحث  في مالشكر لهيم تقدإلى  إضافة ،من إدارة البرنامج تخبرةمشاركة/مقابل الحصول على شهادة  ، وذلكالعلمي

 كمؤلف في  إدراج إسمهم وإلى إمكانية املنشور 
 
صل إلى بنسبة ت في إنجاز البحث املشاركةملقدار  ورقة النشر تبعا

 بتقرير نصفي وآتخر نهائي عند اكتمال إنجاز البحث  كحد أدنى 25%
 
 لك ذو والتي يتعين توثيقها تفصيليا

 
مليثاق  وفقا

 
 
و عمادة دون تحمل البرنامج أ دراة البرنامجإبط واتفاقيات مكتوبة تشرف عليها لضوا أتخالقيات البحث العلمي وتبعا

 .وصصلعلمي ألي تكاليف مالية بهذا الخالبحث ا

 وكالة الجامعة لشؤون الطالبات ومراكز البحوث في الجامعة. :اركاء النجاح

 مبادرة التدريب البحثي لطلبة البكالوريوس .  2

 عن بعد( للبحث العلمي تأهيليال الرننامج(: 

  لطلبة البكالوريوس يطرح البرنامج 
 
 للبحث العلميتأهيلي برنامجا

 
في عد عن بالكترونية عبر منصة  ا

 "أساسيات البحث العلمي".

 رننامج التأهيليأهداف ال: 

 للعملية البحثية. تأهيل طلبة البكالوريوس الباحثين -

 تنمية املهارات البحثية لطلبة البكالوريوس. -

 تأهيل طلبة البكالوريوس لكتابة املقترحات البحثية. -

  أساسيات البحث العلمي. ترسيخ مفهوم -

 تعزيز ثقافة البحث العلمي. -

  للبرنامج بنجاحيتعين على طلبة البكالوريوس امللتحقين في البرنامج اجتياز الدورة التأهيلية. 

 عمادة التعامالت اإللكترونية واإلتصاالت في الجامعة. :اركاء النجاح

 متخصصة في تقنيات بحثية التقني البحثي تدريبال: 
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 تنسيق اللب بط لبرنامجدارة اإل  لتقدما امللتحقين بالبرنامجالبكالوريوس  لطلبة تيح البرنامج الفرصةي

ل في مجا تخصصيةعلى إحدى التقنيات املعملية الالبحثية التدريب في أحد املعامل للحصول على 

البرنامج أو عمادة البحث العلمي إدارة دون تحمل  بوجه عاممجال البحث العلمي مشروعهم البحثي أو في 

 .ألي تكاليف مالية بهذا الخصوص

 مفصل من الجهة التدريبية تقرير  يشترط البرنامج الحصول على 
 
 تقييم فيه موضحا

 
تخالل  بةالطلداء أل  ا

 .التدريبيةالبحثية تخالل الدورة  همتابعة تطور قدراتملوذلك  فترة التدريب

 كراس ي البحث ومراكز البحوث واملعامل التخصصية في الجامعة. :اركاء النجاح

  والخريجين امليداني لطلبة البكالوريوسالتعاوني مبادرة التدريب .  3

في بعض لعملي اتطبيق الللتدريب امليداني و  نأو الخريجييتيح البرنامج الفرصة لطلبة البكالوريوس املنتظمين 

في  وذلك ،والحقوق  والترجمة العامة العالقات ومجال واإلعالمي واإللكتروني والفني اإلداري  كاملجالالتخصصات 

 تهيئتهمو  التدريبية مهاراتهم وصقل العملية الخبرة كسابهمإ من اإلدارات التابعة لعمادة البحث العلمي بهدف أي

 .دون تحمل إدارة البرنامج أو عمادة البحث العلمي ألي تكاليف مالية بهذا الخصوص السعودي العمل لسوق 

 كليات الجامعة. :اركاء النجاح

  ممثلي عمادة البحث العلمي من طلبة البكالوريوسالطلبة .  مبادرة 4

  البرنامجيحرص 
 
ث مبادرة استحدا من تخالل في تعزيز العملية البحثية في كلياتهم على إشراك الطلبة املتميزين بحثيا

 األمثل تفعيلالوذلك بهدف هـ، 1436 منذ عامممثلي عمادة البحث العلمي من طلبة البكالوريوس في الكليات 

ة من تخالل ريوس في العملية البحثيوتعزيز مشاركة طلبة البكالو  في الكليات لبرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس

فة الكليات املختلو إضافة إلى تعزيز سبل التواصل وتقوية أواصر التعاون بين عمادة البحث العلمي  البرنامج

 .بالجامعة

 كليات الجامعة. :اركاء النجاح

 :أهداف مبادرة الطلبة ممثلي عمادة البحث العلمي في الكليات 

اإلملام بكل ما تقدمه عمادة البحث العلمي من برامج داعمة ملنظومة  دعم البيئة البحثية في الكليات عن طريق .1

 .البحث العلمي والنشر في جامعة امللك سعود

بأوعية البحث املتاحة من تخالل عمادة البحث العلمي ودعم التفاعل مع البرامج املطروحة بهدف التعريف  .2

 زيادة املشاركة فيها.

 تشجيع طلبة البكالوريوس على املشاركة البحثية في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس.  .3

 اإلعالن والتسويق للفعاليات التي تقيمها عمادة البحث العلمي داتخل الكليات لتعزيز الحضور واملشاركة فيها. .4
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شراف عن طريق اإل الكليات داتخل رفع كفاءه الباحثين  التحسين املستمر في منظومة البحث العلمي من تخالل .5

والتنسيق لعقد برنامج فصلي/سنوي يتضمن مجموعة من املحاضرات وورش العمل وحلقات النقاش في 

 الكليات. 

 ملهام املناطة للطلبة ممثلي/ممثالت البحث العلمي في الكليات:ا  

ات يل الصعاب والعقبحلقة وصل فّعالة بين عمادة البحث العلمي والكليات املختلفة في الجامعة بهدف تذل .1

 البحث العلمي عن طريق: إنجاز  التي تواجه طلبة البكالوريوس في

 عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني.و  الفّعال مع طلبة البكالوريوساملباشر التواصل  -

التعريف ببرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس وبجميع البرامج واملبادرات البحثية املقّدمة من عمادة  -

 يها.لمشاركة فالطلبة والباحثين من اعضاء هيئة التدريس لالبحث العلمي في الكليات بهدف تشجيع 

  دة لتحقيق اإلستفادةاملقدمة من وحدة مساندة وتخدمات الباحثين في العماالبحثية التعريف بالخدمات  -

 القصوى مهها.

م بمقترحاتهم لتقدعلى املشاركة وافي الكليات طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس املشرفين تشجيع  -

 إلى البرنامج.البحثية 

التنسيق لإلعالن والتسويق ملختلف البرامج واملبادرات التي تطرحها عمادة البحث و  البرنامج إعالنات توزيع -

وذلك بهدف توصيلها لجميع الفئات املستهدفة في الكليات عن طريق استخدام وسائل اإلعالن  العلمي

املتاحة في الكليات كاإلعالن في الشاشات اإللكترونية أو تخصيص لوحة إعالنات لعمادة البحث العلمي في 

 .كل كلية

 الكليات. في القاعات لحجز  التنسيق -

طلبة البكالوريوس في وضع آلية لتعريف طلبة البكالوريوس وأعضاء املشاركة مع إدارة برنامج دعم أبحاث  .2

 هيئة التدريس بالبرنامج في الكليات، كتقديم العروض التقديمية واإلجابة على اإلستفسارات عن البرنامج. 

املشاركة مع إدارة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس لعقد برامج فصلية/سنوية تتضمن محاضرات وورش  .3

 .في الكليات  ل في البحث العلميالعم

 تحفيز طلبة البكالوريوس في الكليات على النشر العلمي واملشاركة في املؤتمرات والحصول على جوائز العلمية. .4

نّفذها عمادة  .5
ُ
املشاركة في وضع الخطط اإلستراتيجية لتنظيم وتسويق الفعاليات واألنشطة البحثية التي ت

 البحث العلمي في الكليات. 

 حضور اإلجتماعات والتواصل الدوري مع إدارة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس. .6

 ورفع إعداد  .7
 
 مفصال

 
 فصلي تقريرا

 
 وآتخر تختامي ا

 
 :ما يلي على شملي ا

 الخطة املّتبعة إلنجاز املهام املناطة.  -
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 إجمالي عدد الطلبة والطالبات املتقدمين للبرنامج من الكلية تخالل الدورة املطروحة. -

 الصعوبات والعقبات التي واجهت العمل )إن وجدت(. -

 الكلية. البحثية فيتقديم مقترحات تطويرية لتعزيز العملية  -

  مثلي عمادة البحث العلمي:للطلبة ماملميزات املقدمة 

كر من العمادة. .1
ُ

 تقديم شهادة ش

 في رفع املشاركة الطالبية من  .2
 
 ومساهمة

 
اث طلبة الكلية في برنامج دعم أبحتقديم شهادة تمّيز لألكثر تفاعال

 البكالوريوس.

ة بالبرنامج في أساسيات البحث العلمي. .3 ة التسجيل في الدورة البحثية التأهيلية اإللكترونية الخاصَّ  أولويَّ

سعود  في جامعة امللكإتاحة الفرصة لطلب الّتدريب البحثي على تقنيات معملية في أحد املعامل املتخصصة  .4

 البحثية.لصقل مهاراتهم 

ة املشاركة كمساعد باحث في أحد املقترحات البحثية املتقّدمة للبرنامج. .5  أولويَّ

 املهار  السجل لطلبة البكالوريوس في  والتدريب البحثي تسجيل املهارات.  مبادرة 5

 
 
بأهمية املهارة البحثية املكتسبة من طلبة البكالوريوس تخالل فترة إنجاز وتنفيذ مقترحاتهم البحثية ضمن  إيمانا

على هـ 1439 – 1438املعنية منذ عام البرنامج وإثراء لسيرهم الذاتية، عملت إدارة البرنامج بالتنسيق مع الجهات 

 لتدريبيةا املهارات البحثيةكأحد تخالل فترة دراستهم الجامعية  البكالوريوس طلبةالبحثي لاعتماد احتساب النشاط 

على أن يتم تحديد ساعات التدريب البحثية من قبل اللجنة اإلشرافية على البرنامج  ،املهاري  السجلفي املعتمدة 

 وفقا ملرحلة ومستوى اإلنجاز البحثي للطلبة.

 عمادة شؤون الطالب في الجامعة. اركاء النجاح:
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 سنو  لطلبة البكالوريوسالعلمي اللقاء ال

 
 
رنامج بعلى إبراز النشاط البحثي للطلبة الباحثين، يعقد ال برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسمن حرص  انطالقا

  لقاء  
 
ن واملتميزين الطلبة الناشري يمكر وت هم البحثيةمخرجات وذلك لعرض املشاركين فيه لطلبة البكالوريوس سنويا

 .مههم

 سنو  لطلبة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوسلقاء العلمي الالأهداف 

 .العلمية لطلبة البكالوريوس بحوثالتعزيز دور عمادة البحث العلمي في تشجيع ورعاية  .1

 التعريف ببرنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس وأوجه الدعم املقدمة من تخالله.  .2

 التعريف بإنجازات البرنامج تخالل دوراته املختلفة.  .3

 جذب الفئة املستهدفة من طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس لإلنخراط في البرنامج. .4

 تعزيز ثقافة البحث العلمي بين طلبة البكالوريوس. .5

 تعزيز روح املنافسة العلمية بين طلبة البكالوريوس املشاركين في البرنامج. .6

 الباحثين.البكالوريوس عرض املخرجات البحثية لطلبة  .7

 .)الداتخلية والخارجية( البكالوريوس للمنافسة في املسابقات العلمية املختلفة طلبةتهيئة  .8

 تبادل الخبرات البحثية بين الطلبة املشاركين في البرنامج تخالل اللقاء العلمي. .9

 ين ضمن البرنامج.التسويق للمخرجات البحثية للطلبة الباحثين والناشر  .10

 تكريم الطلبة الناشرين واملتميزين ضمن البرنامج. .11

 الباحثين في البرنامج. البكالوريوس تكريم أعضاء هيئة التدريس املشرفين على طلبة .12

 تقوية التواصل بين عمادة البحث العلمي والباحثين من طلبة البكالوريوس وأعضاء هيئة التدريس املشرفين. .13

 الفئة املستهدفة

 .طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس في جامعة امللك سعود 

  في جامعة امللك سعود.ومن في حكمهم أعضاء وعضوات هيئة التدريس 

 املسابقات العلمية

يعقد البرنامج تخالل اللقاء العلمي السنوي مسابقات للعروض التقديمية وامللصقات العلمية للطلبة الباحثين 

 تعزيز روح املنافسة في البحث العلمي بيههم. واملشاركين في البرنامج بهدف

  ":مسابقة "العروض التقديمية .1
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 :برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس. ضمنطلبة البكالوريوس  الفئة املستهدفة 

 :ألفضل ثالث عروض تقديمية. الجوائز 

 :الشروط والضوابط 

 ( دقائق.7) سبعةأال تتجاوز مدة العرض ال 

  للغة العرض املعتمد من البرنامج العرضضرورة استخدام قالب 
 
  .وفقا

 ال إرسال العرض بصيغة "PowerPoint البرنامج "فعاليات " إلى بريدURSPevents@ksu.edu.sa". 

 .يشترط إدراج أسماء الطلبة املشاركين واملشرف على البحث في الشريحة األولى من العرض 

  سم الطالب الباحث الذيإول هو سم األ شاركين في عرض البحث أن يكون اإل سماء املأيشترط عند ترتيب 

 سيعرض البحث.

 يتعين ،
 
 إضافة رابط نشر البحث في الشريحة األولى من العرض. في حال كان البحث منشورا

 الحصول عليها من موقع ، ويمكن العرض آتخر شريحةفي  صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج دراجضرورة إ

 البرنامج:

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/syg_lshkr_lmtmd_mn_lbrnmj.pdf 

 دقيقة على األقل.( 15)خمسة عشر شارك قبل موعد العرض بضرورة حضور الطالب امل 

 املسابقة. ال يسمح لغير الطالب الباحث/أحد الطلبة املشاركين في البحث بعرض البحث تخالل 

 .ال يسمح للمشرف بعرض البحث تخالل املسابقة 

 .يحبذ وضع البريد اإللكتروني للباحث في العرض، وذلك لتواصل املهتمين بموضوع البحث 

 .يمكن للطالب املشارك توزيع نسخ إضافية صغيرة الحجم من العرض ملن يطلبه من الزوار 

 يتم استبعاد العروض الغير مستوفية للشروط.س 

  ضرورة اإل 
 
 .لها طالع على معايير التقييم والتي سيتم تقييم العروض وفقا

 :املشاركين في الرننامج لطلبة البكالوريوس ""امللصق العلمي مسابقة .2

 :طلبة البكالوريوس املشاركين في برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس. الفئة املستهدفة 

 :ألفضل ثالث ملصقات علمية. الجوائز 

 :الشروط والضوابط 

 ( أن يكون امللصق العلمي عامودي وبمقاسA0 .)  

mailto:URSPevents@ksu.edu.sa
https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/syg_lshkr_lmtmd_mn_lbrnmj.pdf
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  للغة البحثضرورة استخدام قالب امللصق املعتمد من البرنامج 
 
 اتإجراء بعض التغيير إمكانية مع ، وفقا

عمادة مع كتابة  مللك سعود في أعلى اليمينشعار جامعة اوضع  التأكد من في محتوى القالب بشرط

   شعار البرنامج في أعلى اليسار.وضع و  أسفل الشعار البحث العلمي 

  إدراج أسماء الطلبة املشاركين واملشرف على البحث في امللصق العلمي.يشترط 

 سم الطالب الباحث الذي سيعرض إول هو سم األ األسماء في امللصق أن يكون اإل يب يشترط عند ترت

 امللصق.

  في امللصق العلمي، ويمكن الحصول عليها من موقع  صيغة الشكر املعتمدة من البرنامج دراجإضرورة

 البرنامج:

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/syg_lshkr_lmtmd_mn_lbrnmj.pdf  

 وذلك لتواصل املهتمين بموضوع البحث. ريد اإللكتروني للباحث في امللصقيحبذ وضع الب 

  من مسافة متر. وضوح الكتابة على امللصق بحيث يمكن قراءتهاالتأكد من 

 .أن يكون محتوى امللصق ضمن أتخالقيات البحث العلمي 

  إرسال نسخة الكترونية من امللصق بصيغة الPowerPoint فعاليات بريد  إلى

 " للمراجعة والتدقيق قبل الطباعة. URSPevents@ksu.edu.s ”البرنامج

  إرسال نسخة الكترونية نهائية من امللصق بصيغتي الPowerPoint وPDF البرنامجفعاليات بريد  إلى. 

  امللصق العلمي النسخة الههائية من طباعةتتحمل إدارة البرنامج. 

  ال يسمح للطالب املشارك بتعديل أو تغيير ملصقه بعد اإلرسال الههائي، كما ال يحق له استبداله وقت

 العرض.

  املسابقة. يسمح لغير الطالب الباحث/أحد الطلبة املشاركين في البحث بعرض البحث تخاللال 

 .ال يسمح للمشرف بعرض البحث تخالل املسابقة 

 دقيقة على األقل.( 15) خمسة عشر ضرورة حضور الطالب املشارك بجانب ملصقه قبل موعد التحكيم ب 

  ( دقائق.7) سبعةاملدة املحددة لتحكيم كل ملصق الـ ال تتجاوز 

 .ال يسمح لغير الطالب الباحث/أحد الطلبة املشاركين في البحث بعرض امللصق تخالل املسابقة 

 .ال يسمح للمشرف بعرض امللصق تخالل املسابقة 

 .يمكن للطالب املشارك توزيع نسخ إضافية صغيرة الحجم من امللصق ملن يطلبها من الزوار 

 لشروط.يتم استبعاد امللصقات الغير مستوفية لس 

 ا.ضرورة االطالع على معايير التقييم والتي سيتم تقييم امللصقات وفقا له 

https://dsrs.ksu.edu.sa/sites/dsrs.ksu.edu.sa/files/imce_images/syg_lshkr_lmtmd_mn_lbrnmj.pdf
mailto:URSPevents@ksu.edu.s
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 معنا تواصل

 :موقع الرننامج اللكتنوني   

 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1158             :باللغة العربية -

   https://dsrs.ksu.edu.sa/en/node/2063        باللغة اإلنجليزية: -

 للرننامج الرنيد اللكتنوني:    USRSP@ksu.edu.sa  

 لفعاليات الرننامج الرنيد اللكتنوني:   URSPevents@ksu.edu.sa   

 :تويتن    @UResearchSP_KSU    

 :(  011) 8050925/  8050249   8058411 / 8056146 / 8055609 /هاتف 
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 إدارة برنامج دعم أبحاث طلبة البكالوريوس
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد:

 أ.   فاطمة بنت أحمد املغربي   

  مراجعة وتدقيق:

 د.  عبير بنت عبد املعطي املصري 

 


