
 ولىفي دورته األ "البكالوريوس طلبة أبحاث دعمحفل توقيع عقود "برنامج 

 مشاعل الواصلكتبت : 

الدكتور بدران بن عبد الرمحن العمر  األستاذ حتت رعاية مدير اجلامعة امللك سعود معايل       

ظمت نوحبضور وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ الدكتور أمحد العامري 

 رائدة خطوةك "برنامج دعم أحباث طلبة البكالوريوس"حفل توقيع عقود عمادة البحث العلمي 

هـ (املوافق 8/7/1436يوم االثنني  يف ذلكو  ،العلمي البحث لتشجيع اجلامعة مستوى على

 .بىن كلية الطب، مستشفى امللك خالد اجلامعيمب القاعة الكربى يف م)27/4/2015

 100إليه ما يزيد عن الربنامج والذي تقدم  هذا بنجاح لتفخر علميعمادة البحث الوإن 

 أعضاء من خنبة إشراف حتت و طالب وطالبات البكالوريوس يف اجلامعةمشروع حبثي من قبل 

هو ما يشري إىل محاس الطالب والطالبات للبحث العلمي من خالل  املتميزين والتدريس  هيئة

البحثية. وقد اهتمت عمادة البحث  الاالت خمتلف يف املقدمة من قبلهم البحثية العروض

 مهارات غرس العلمي من خالل هذه املبادرة بتشجيع طلبة البكالوريوس على البحث العلمي و

 املايل التمويل تقدميهذا باضاافة إىل استثمار قدراتم يف ذلك من خالل لديهم  يةالبحث قيمالو 

 .أحباثهمإجناز لـ

البحث العلمي للعقود مع الطلبة و الطالبات و مشريف و مشرفات األحباث  توقيع عمادةوقد مت 

حبفل نظمته عمادة  االحتفاءوذلك لتمويل مشاريعهم البحثية و البدء يف إجنازها. كما مت 

ووكيلة ، شود بن حممد اخلريفر  .الدكتور األستاذ البحث العلمي بقيادة عميد البحث العلمي

 وقد لوحظ .عبري بنت عبد املعطي املصري .ام النسائية الدكتورة عمادة البحث العلمي لألقس

 . اضنسانية و الطبية و العلمية أقسامهاإداراتا و ب اجلامعة كليات خمتلف تفاعل



 طلبة أحباث دعم برنامج" من الدعم على واحلاصلة الفائزة األحباث عدد بلغ وقد  

)  13,فمن كلية الطب ( اجلامعة كليات تلفمن خم احبث) 34(إىل أربع وثالثون " البكالوريوس

ومن   ), 4( اهلندسة كلية ومن) , 4,  ومن طب األسنان ( )6( العلوم كلية ومنحبثًا , 

) ,ومن كلية الرتبية حبث واحد ومن كلية 2) , ومن كلية الصيدلة (3(  ةالعلوم الطبية التطبيقي

 إدارة األعمال حبث واحد فقط .
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نادية العيسى أثناء احلفل وذلك جلهودها وعطاءها املتفان لعمادة  .هذا وقد مت تكرمي الدكتورة 

من مزيدا ً  التوفيق و للطلبة و الطالبات الفائزين بعرواهم البحثيةهلا متمنني البحث العلمي، 
 لبحث العلمي.التقدم والتميز يف ا

 


