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 مقذمت

أساسٌاً فً عملٌٌة التنمٌة وتسعى مرتكزاً البحث العلمي ٌُمثل •

البحث من الدول والمجتمعات إلى اإلفادة من نتائج العددي 

بالفائدة تعود قيمة اقتصادية منتجات ذات العلمً فً تطوٌر 

 .على اقتصادات الدولة



 خطت انبحج انعهمي

  تقدم متكاملة خطة إعداد العلمً بالبحث القٌام ٌتطلب•

  هو ما تتضمن والتً البحث موضوع عن وافية معلومات

 البحث ميزانية وماهي الباحثين هم من ،البحثي المحتوى



 عهيجميع خطظ انبحوث تتضمه اإلجابت 
 انتساؤالث انتانيت

البحث؟ أساسها قام على التً المشكلة ماهً •

ماهً الفرضٌة التً البحث؟ ماهً أهداف 

 سٌتم اختبارها؟

 

جميع مصادر تنفيذ البحث متوفرة؟ هل •

وجميع احتياجات والتي تتضمن االجهزة 

 .البحث المادية والبشرية



عىذ و اإلنماو به عهيه انمطهوب انتزكيز ما هو 

 ؟مشزوع بحثيكتابت 

 جوانبهابجمٌع المشكلة و اإللمام وضوح •

 .تحدٌد األهداف التً ٌمكن الوصول إلٌها•

 خطة العمل تحدٌد•

 الفترة الزمنٌة للتنفٌذ•

 المشروعمكان تنفٌذ •

 على مستلزمات البحثكٌفٌة الحصول •

 التواصل مع الشركات كٌفٌة•

باستٌراد الخاصة األنظمة و ماهً القوانٌن •
 .واألدوٌةوالمواد الكٌماوٌات 

 .التموٌلجهة  تحدٌد•



 كيفيت إعذاد انميزاويت

 أهمهاالميزانية بنود عديدة من تتضمن 

 المستهلكات   الكٌماوٌات•

 األدوات   أطقم التحالٌل•

 الرحالت    األجهزة•

 خاصةمستلزمات   القوى البشرٌة•

 دوات مكتبٌةأ•

تحلٌل النتائج، مثل البرامج وبرامج كمبٌوتر •

 اإلحصائٌة



 نمىحت بحثيتمشزوع كتابت 

ٌتطلب ، لذلك مالً لتنفٌذهلدعم العلمً البحث ٌحتاج •
 .ومتطلباتهاالدعم الباحث تحدٌد جهة على 

 

• Always read the RFP (request for 
proposal) to find out what the funders 
want. They will give you money only if 

• You can help them reach their goals. 
The goals of funding agencies (public 
and private) vary dramatically. 

• Proposals can be different among 
different inst., its goals, and its review 
system. 



 محتوى انمقتزح انبحثي

 العنوان•

 المقدمة•

 البحثأهداف •

 السابقةالدراسات •

 (وأسالٌبهالبحث منهج )وطرق البحث المواد •

 البحثٌةالخطة المبدئً لتنفٌذ الزمن الجدول •

 التقدٌرٌةالبحث مٌزانٌة •

 المراجع•



 عىوان انبحج

 :بجانبٌن أساسٌٌن العنوان ٌرتبط اختٌار •

 عن مضمون البحثٌعبر :موضوع جانب •

 خطوطسم ثعبان الصل االسود على تأثير )  

 (سرطان القولون     

 من األخطاءخلوه : جانب شكلً•

 عدد من الكلماتأقل •

 محدد ولٌس عام•



 مهخص انبحج

جمٌع األجزاء من كتابة االنتهاء الملخص بعد ٌكتب ما عادة •

 .البحثمشروع ٌقرأ عادة فً بداٌة و 

عناصر المشروع جمٌع الملخص على ن ٌحتوي أٌجب •

 تتضمنوالتً 

 ......، النتائجالطرٌقة، األهداف، المقدمة        

• Some detail is good 

• Introductory sentences and interpretation are 
essential; too often they are omitted 



 انمقذمت

طبٌعة المشكلة عن إحاطة سرٌعة •

 .بدء الدراسةعند  الذي هو علٌهوالوضع 

االقتصادٌة البحث أهمٌة موضوع •

 .والتطبٌقٌة

 .األسباب الداعٌة للدراسة•

 .من البحث وأهدافهالغرض •



 األهذاف

 .تحدد االهداف بدقة•

 

 .محددةعلى شكل نقاط توضع •

 

 .ن توائم الموضوع بشكل عامأجب ٌ•



 انذراساث انسابقت

 جذابةبطرٌقة استعراضها ٌتم •

 االختصار•

 التكرارعدم •

 الدراسات مع بعضها البعضربط •

بٌن االتفاق واالختالف ح ٌتوض•

 .الدراسات والسبب وراء ذلك

 .علمٌة معروفةمن مجالت ق ٌالتوث•



 انتجاربطزيقت إجزاء 

 إجراء التجارب طرق •

العٌنات ونوع وأخذ والكمٌات والتارٌخ المعامالت ذكر •

 المستخدماإلحصاء 

 علٌهاومصدر الحصول الكٌماوٌات والبٌئات أسماء ذكر •



انخطتانزمىي نتىفيذ انجذول   

توضح كل مرحلة ذكر تفاصٌل •

 :تنفٌذ البحثمن مراحل 

 جمع المعلومات -

 إجراء التجارب -

 النتائجتحلٌل  -

 كتابة البحث -

وضعها على شكل ٌفضل •

 مخطط متداخل المراحل



 ميزاويت انبحج

 :يليجدول مفصل لما وضع 

 الكٌماوٌات•

 المستهلكات•

 طقم التحالٌلأ•

 األدوات•

 األجهزة•

 الرحالت•

 القوى البشرٌة•

 خاصةمستلزمات •

 أدوات مكتبٌة•



 انمزاجع

  علمٌة كتب من مستقاة بمراجع المعلومات جمٌع توثٌق•

 .علمٌة مجالت فً منشورة ومقاالت





انتمويممصادر   

 :حكوميةمصادر 

المصدر العلم الحكومٌة لتموٌل البحث المصادر تمثل •

 .األساسً

من خالل البند العلمً للبحث التموٌل الحكومً وقد تطور •

ميزانية فً للدولة وباألخص المختص فً المٌزانٌة العامة 

 والتقنيةللعلوم عبد العزيز الملك مدينة ميزانية  والجامعات 

برامج الخطة وكذلك  للطاقة المتجددةالملك عبدهللا مدينة و

 .الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار



 حكوميةمصادر غير 

الجهات تقدمها البحثٌة التً والمنح تمثل الكراسً البحثٌة •

 للتموٌل المظهر البارز للجامعات  واألفراد

وشركة رامكو أشركة مثل الشركات الكبرى تقوم بعض كما •

خالل مراكز البحوث من العلمً البحث بتموٌل  سابك

 .لهاالتابعة والتطوٌر 



انتمويممصادر   

 ز للعلوم والتقنٌةٌعبدالعزالملك مدٌنة •

 الطبٌةلألبحاث العالمً الملك عبدهللا مركز •

 اإلسالمٌةللبحوث والدراسات فٌصل الملك مركز •

 العلمًلإلبداع جائزة المراعً •

 والتكنولوجٌاللعلوم المؤسسة العربٌة •

 الطبٌةهارفرد لألبحاث مؤسسة دبً •

 العالمٌةالصحة منظمة •

 منظمة الٌونسكو•

 الكراسً البحثٌة•



 انبحثيتانكزاسي 

 :الكراسي العلمية برنامج 

فً تساهم البحثٌة التً من األنشطة العلمٌة الكراس تعتبر •

قضاٌا المجتمع تعالج التطبٌقٌة التً البحوث تموٌل مشارٌع 

 .ة الوطنٌةٌالتنمأهداف خطط وتخدم 



 مذيىت انمهك عبذ انعزيز نهعهوو وانتقىيت 
http://grants.kacst.edu.sa/menu/ProgramsDefinition.aspx 

 المنح الصغيرةبرنامج •

 منح طالب الدراسات العليابرنامج •

 المنح الوطنيةبرنامج •

 منح األبحاث التطويريةبرنامج •

 العلمية والتقنيةاالبتكارية منح األفكار برنامج •

 منح القطاعات اإلنتاجيةبرنامج •

 منح العلوم اإلنسانيةبرنامج •



انطبيتنألبحاث عبذ هللا انعانمي مزكز انمهك   
http://www.kaimrc.med.sa/ 

وّجه الهتمام الحكومة و دعمها للمشاريع البحثية فقد نظرا •

يحفظه هللا الحرمين الملك عبد هللا بن عبد العزيز خادم 

لكي مركز الملك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية بإنشاء 

 .المنظومة العلمية للشئون الصحية للحرس الوطنيتكتمل 

 

 مزكز انمهك فيصم نهبحوث وانذراساث اإلسالميت
http://www.kff.com/AR01/homepage/Inex.html 



 انمزاعي نإلبذاع انعهميجائزة 
http://www.kacst.edu.sa/ar/sites/almaraiprize/prize.aspx 

وطنٌة جائزة هـ بتبنً 1420عام المراعً شركة بادرت •

 العلمً، لإلبداع سنوٌة 

والباحثٌن والمخترعٌن فً العلماء وتشجٌع إلى دعم تهدف •

عبد الملك مدٌنة إشراف المملكة العربٌة السعودٌة تحت 

 والتقنٌة،للعلوم العزٌز 

تتكون . سامٌة كرٌمة توجت هذه المبادرة بموافقة وقد •

 :هً من اربعة فروع الجائزة 



 جائزة العالم المتميز -1

لهم لمن العربٌة السعودٌة المملكة المقٌمٌن فً للعلماء ٌكون الترشٌح •
التطبٌقٌة مجاالت علوم األساس والعلوم إسهامات علمٌة متمٌزة فً 

 .والتطوٌرٌة واالبتكار 

 جائزة العمل اإلبداعي - 2

المنشورة تشمل البحوث لألعمال اإلبداعٌة األصٌلة التً ٌكون الترشٌح •
فً من األعمال والتصامٌم الصناعٌة وغٌرها االختراع وبراءات 

 .التطبٌقٌة والتطوٌرٌةوالعلوم األساس مجاالت علوم 

 جائزة األبحاث العلمية للنساء - 3

نسائً فً من قبل عنصر تنفٌذها تم لألبحاث العلمٌة التً ٌكون الترشٌح •
 .رٌةٌقٌة والتطوٌالتطبوالعلوم األساس علوم مجاالت 

 جائزة الوحدة البحثية - 4

مثل المؤسسات العامة والخاصة، للوحدة البحثٌة فً ٌكون الترشٌح •
مجاالت علوم الطبٌعة البحثٌة فً والمعاهد والمراكز ذات األقسام 
 .التطبٌقٌة والتطوٌرٌةوالعلوم األساس 



 لألبحاث الطبٌةدبً هارفارد مؤسسة •
http://www.dhfmr.hms.harvard.edu/about-the-foundation/about-the-

foundation 

 

 سابكشركة •

 

 ارامكوشركة •

 

 اللطٌف جمٌلعبد مؤسسة •

 



 لإلعاقةمركز االمٌر سلمان •

 

 والتكنولوجٌاالمؤسسة العربٌة للعلوم •

 

 منظمة الصحة العالمٌة•
http://www.searo.who.int/en/Section1243/Section2279/Section2287.htm 

 

 

 

 



 منظمة الٌونٌسكو•
http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=7972&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

 

 العالمٌة للتجمٌللولاير شركة •

 

 الجامعاتالعلمً فً البحث  عمادات•



نحسه اإلصغاءشكزاً   


