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عن وكالة الدراسات العليا و البحث العلمي
عن وكالة الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية علوم الحاسب والمعلومات

https://ccis.ksu.edu.sa/ar/node/1572

الرؤية:


الريادة والتميز في الدراسات العليا والبحث العلمي.

الرسالة:




تقديم خدمات متميزة لطالب و طالبات الدراسات العليا
التطوير المستمر لبرامج الدراسات العليا من خالل اعتماد المعايير العالمية
دعم األقسام األكاديمية لتطوير برامجها البحثية.

األهداف :



تحسين جودة أداء طالب الدراسات العليا.
ربط الدراسات العليا والبحث العلمي بقضايا المجتمع ذات الصلة بتخصصات األقسام.




ترسيخ وتعزيز االخالق النابعة من الدين االسالمي الحنيف والممارسات االكاديمية.
القيادة الخالقة من خالل لتميز والمسؤولية واالبداع وروح العمل الجماعي .

القيم:

قنوات التواصل:
طالب الدراسات العليا  :وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي بكلية علوم الحاسب والمعلومات:
رقم الهاتف

رقم
المكتب

الدور

البريد االلكتروني

الجهة

64024

2059

2

ccisgr@KSU.EDU.SA

0118052508

154

3

nrajebah@KSU.EDU.SA

96339
94888
94450

2073
2073
2072

2
2
2

malnasser@KSU.EDU.SA
agggg@KSU.EDU.SA
aamirah@KSU.EDU.SA

أ  .ريم بنت فهد الرويس

0118052639

156

3

FCCIS1GSSR@ksu.edu.sa

وحدة الدراسات العليا

أ .نورة بنت صالح الفاضل (رئيسة الوحدة)
أ .سارة بنت خالد العشيوان
أ .نوف الحارثي

0118052730
0118051089
94401

20

3

FCCIS1GSU@ksu.edu.sa

2072

2

alhnouf@ksu.edu.sa

وحدة البحث العلمي

أ .غدير بنت عبدالعزيز الراشد
أ .فايزة بنت ضيف هللا العمري

0118054390
0118058213

153

3

FCCIS1SRU@ksu.edu.sa

أ .ريم بنت فهد الرويس

0118052639

156

3

FCCIS1TSU@ksu.edu.sa

وكيلة الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي
مساعدة وكيلة الكلية للدراسات العليا
والبحث العلمي
مدير مكتب الوكيلة
لجنة المعيدين والمبتعثين
سكرتارية الوكيلة
سكرتارية مكتب مساعدة وكيلة الكلية
للدراسات العليا والبحث العلمي

وحدة المعيدين والمبتعثين

االسم
د  .منى الرزقان
د .نورة بنت ابراهيم الرجبية
أ  .محمد الناصر
أ  .عبد هللا الودعاني
أ  .أميرة الحارثي

تويتر

@FCCIS_GSSR
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وحدة الدراسات العليا
وحدة الدراسات العلياhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1836 :
هي احدى الوحدات التابعة لمكتب مسااااعدة وكيلة الكلية للدراساااات العليا والبحث العلمي خاصاااة بتساااجيل المقررات للدارساااات وتنظيم االختبارات
الخاصة ببرامج الماجستير والدكتوراه بالكليةhttps://ccis.ksu.edu.sa/ar .
شروط القبول في الالئحة الموحدة للدراسات العليا ( كلية علوم الحاسب و المعلومات ) :
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/Faculty_of_Computer_and_Information_Sciences



برامج الدراسات العلياhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/892:



برامج الماجستير اعتيادي :









الماجستير في علوم الحاسب https://ccis.ksu.edu.sa/ar/cs
الماجستير في نظم المعلومات https://ccis.ksu.edu.sa/ar/is
الماجستير في هندسة الحاسب https://ccis.ksu.edu.sa/ar/ce
الماجستير في تقنية المعلومات https://ccis.ksu.edu.sa/ar/it
الماجستير في هندسة البرمجيات https://ccis.ksu.edu.sa/ar/se
الماجستير في االمن السيبراني ( البرامج المشتركة ) https://ccis.ksu.edu.sa/ar/masters
( تحدي االمن السببراني ) /https://cyberchallenge.thakaa.sa



برامج الماجستير بنظام التعليم المستمر الموازي  ( :برسوم وال يتطلب موافقة جهة عمل )
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1278




الماجستير في علوم الحاسب https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1287
الماجستير في نظم المعلومات https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1701



الماجستير في هندسة البرمجيات https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1305



الماجستير في تقنية المعلومات ( طالبات فقط ) https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1290



برامج الدكتوراه:






الدكتوراه في علوم الحاسب https://ccis.ksu.edu.sa/ar/cs/cs-phd-program
الدكتوراه في نظم المعلومات https://ccis.ksu.edu.sa/ar/is/phd-program/admission
الدكتوراه في هندسة الحاسب https://ccis.ksu.edu.sa/ar/ce/phd-program
االدكتوراه في هندسة البرمجيات https://ccis.ksu.edu.sa/ar/node/2123

جميع اللوائح و النماذج للكلية علوم الحاسب ( لوائح عامة  ،لوائح هيئة التدريس والموظفين  ،لوائح الطالب ) :
https://ccis.ksu.edu.sa/ar/ccis-regulations
نماذج و إجراءات عمادة الدراسات العليا ( وحدة الشوؤن الطالبية ) :
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1617
نماذج و إجراءات عمادة الدراسات العليا ( وحدة الخريجين ) :
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/604
نماذج و إجراءات عمادة الدراسات العليا ( وحدة الشوؤن المالية ) :
https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/599
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آلية تسجيل المقررات:
 -1بعد فتح البوابة االلكترونية لطالب  /لطالبة لتسجيل المقررات في بداية الفصل بتسجيل المقرر المسموح له بالخطة عن طريق البوابة.
 -2في حال لم تظهر المقررات لطالب  /لطالبة بالبوابة وواجه مشكلة بالتسجيل فعليه تعبئة نموذج تسجيل المقررات و كتابة البيانات كاملة و
من ثم يقوم كل قسم بتسجيل مقرراته للطالب وايضا ً توجد مساعدة للتسجيل أ .نوف الحارثي  ( alhnouf@ksu.edu.saتحويلة
)94401
 -3على الطالب  /الطالبة في حال رغبتها في تسجيل مقرر خارج خطة أو مقرر متزامن مع مادة تكميلية أو مقرر رسالة (رصد غير مكتمل)
أو مشروع ( رصد غير مكتمل) التوجه للقسم لطلب الموافقة على نموذج تسجيل المقرر و إرساله لعمادة الدراسات العليا للتنفيذ.

 -4نموذج طلب تسجيل مقرر:
https://qrgo.page.link/1J5z7

 -5التحويل:
تحويل من خارج الجامعة:
يحق الطالب  /الطالبة التحويل إلى الجامعة من جامعه اخرى معترف بها بناء على توصية وموافقة مجلسي القسم والكلية و
موافقة عمادة الدراسات العليا إذا توافرت شروط القبول في الطالب  /الطالبة.
النموذج:
https://qrgo.page.link/VcPhR

تحويل من داخل الكلية:
يحق لطالب  /لطالبة التحويل من تخ صص الى اخر داخل الجامعة مرة واحدة فقط بناء على تو صية مجل سي الق سم والكلية
وموافقة الدراسات العليا مع مراعاة توفر شروط القبول لطالب  /لطالبة المحولة وأي شروط اخرى يراها القسم ضرورية.
النموذج:
https://qrgo.page.link/yH1ZU
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الحركات االكاديمية :
 .1على الطالب  /الطالبة إدخال الحركة االكاديمية (اعتذار (فصل-مقرر) تأجيل دراسة أو قبول ) عن طريق البوابة االلكترونية .
 .2رفع نموذج ورقي للحركة الفصاااالية إلى القساااام للحصااااول على الموافقة في حال التقديم خارج وقت التقويم الجامعي أو في حال لم تتمكن من
التقديم عن طريق النظام.
 .3يحق لطالب  /لطالبة  4حركات فصلية خالل فترة دراستها متتالية أو منفصلة سواء كلها اعتذار أو كلها تأجيل .
 .4يحق لطالب  /لطالبة التأجيل بعد اجتياز فصال دراسيا على ان ال يتجاوز مدة التأجيل أربعه فصول.
 .5ال يحق لطالب  /لطالبة االعتذار عن مقرر في حين أن العبء األكاديمي لها ال يتجاوز  6ساعات قبل االعتذار.
 .6الفرق بين االعتذار والتأجيل أن االعتذار يلزمها تسااجيل مقررات ويكون خالل الفصاال الدراسااي أما التأجيل فيكون قبل بدابة الفصاال ويلزمها
إنهاء فصل دراسي كامل.
نموذج االعتذار عن مقرر:

https://qrgo.page.link/mrt9k

نموذج طلب التقدم على (تأجيل القبول ،تأجيل الدراسة ،االعتذار ،الحذف):

https://qrgo.page.link/TqaGn

اإلفادة:
عند حاجة الطالب  /الطالبة لإلفادة الى جهة العمل أو تعريف يمكنها التوجه للقسااام و طلب خطاب باإلفادة موقع و مختوم من رئيساااة /
وكيلة القسم أما ما يخص طالبات قسم هندسة الحاسب يمكنها التوجه لمكتب وكيلة قسم هندسة الحاسب د .نورة الحقاني .
اآللية المتبعة عند طلب بدل كتب و مراجع:
تعبئة نموذج صرف بدل كتب ومراجع يرفع النموذج الكتروني من القسم عن طريق ديوان الى الدراسات العليا ثم عمادة القبول و التسجيل ( قسم
المكافئات ) .

النموذج:
https://qrgo.page.link/fsMNL
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اآللية المتبعة عند طلب بدل طباعة رسالةhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217 :



يحق لطالب  /لطالبة غير الموظف او الموظف في القطاع الخاص طلب بدل الطباعة من وحدة الخريجين في عمادة الدراسات
العليا يتواصل مع أ  /محمد االحمري 4678333
أما الطالب  /الطالبة الموظف في جامعة الملك سعود يمكنها تقديم طلبه عن طريق رفع طلبه لقسم الذي تعمل فيه جهته المالية بطلب
( بدل طباعة رسالة ) يرفع خطاب للموارد البشرية يظم ( صورة من الموافقة ) و (صورة من الوثيقة ) .



اآللية المتبعة عند طلب مكتب لطالب الدراسات العليا ( :ال يوجد مكتب لقسم الطالب )



إعداد خطاب موقع من رئيسة القسم موجه إلى رئيسة الشؤون المالية يذكر فيه أن الطالبة منتظمة في القسم وترغب في طلب مكتب
في الكلية.
تتوجه الطالبة الى مسئولة المكاتب في الشؤون المالية مكتب ( 159الدور  )3لتسليمها الخطاب والستالم المفتاح و التوقيع على
إعادة المفتاح في نهاية العام الدراسي.
اما ما يخص طالبات قسم هندسة الحاسب التوجه الى مكتب مساعدة الوكيلة للدراسات العليا والبحث العلمي مكتب ( 153الدور )3
إلعداد الخطاب.
لالستفسار عن توفر مكاتب قبل التقدم يمكنك التواصل مع موظفة وحدة المالية أ\تهاني العمري ت0118056643 /







المكاتب المتوفرة لطالب الدراسات العليا في كلية علوم الحاسب والمعلومات:
عدد مكاتب طالب الدكتوراة

16

مبنى رقم 31

عدد مكاتب طالبات الماجستير

21

المدينة الجامعية للطالبات

S04 + S45

عدد مكاتب طالبات الدكتوراه

22

المدينة الجامعية للطالبات

S27 + S09

G61

7
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الحقوق الطالبية:
يتوجه الطالب لمكتب أ 02الدور ( 1مبنى )31
تتوجه الطالبة لمكتب  143الدور ( 3مبنى رقم  - 6المدينة الجامعة للطالبات) للتواصل 8051648:

لحجز قاعة:
يتوجه الطالب لمكتب الوكالة  2073الدور ( 2بمنى )31
تتوجه الطالبة  131الدور ( 3مبنى رقم  - 6المدينة الجامعة للطالبات)
للتواصل 8058602 :

إلخالء الطرف :

يدخل الطالب  /الطالبة على النظام الخاص به ويقدم أخالء طرف الكتروني ويصل للموظف المسؤول عن اخالء الطرف
من خالل النظام الرجيستر ويتم القبول على نظام ويصل من خالل النظام الخاص بالطالب له .
المقترح العلمي والرسالة:
نموذج كتابة مقترح الرسالة :
https://qrgo.page.link/tz5mV

دليل كتابة مقترح بحثي:
https://qrgo.page.link/jd69Z

8
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نماذج وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي :
النماذج | كلية علوم الحاسب والمعلومات)(ksu.edu.sa

آلية مناقشة رسالة ماجستير:
مخطط توضيحي إلجراءات تقديم مقترح رسالة ماجستير:

مخطط توضيحي إلجراءات تشكيل لجنة مناقشة رسالة ماجستير:

https://qrgo.page.link/Ja9wr

https://qrgo.page.link/JTEmH

مخطط توضيحي إلجراءات مناقشة رسالة ماجستير:
مالحظة  :نموذج االعالن متوفر باللغتين العربية واالنجليزي و بصيغة بوربوينت  PPTXعلى موقع الوكالة ضمن نماذج طلبة الدراسات العليا.
https://qrgo.page.link/kwd3o

آلية مناقشة رسالة دكتوراه:
مخطط توضيحي إلجراءات تشكيل لجنة مناقشة رسالة دكتوراه:

مخطط توضيحي إلجراءات تقديم مقترح رسالة دكتوراه:

https://qrgo.page.link/jE7Si

https://qrgo.page.link/aWAfQ

مخطط توضيحي إلجراءات مناقشة رسالة دكتوراه:
مالحظة  :نموذج االعالن متوفر باللغتين العربية واالنجليزي و بصيغة بوربوينت  PPTXعلى موقع الوكالة ضمن نماذج طلبة الدراسات العليا.

https://qrgo.page.link/6hYoZ

للحصول على قالب/نموذج دعوة مناقشة رسالة دكتوراة /ماجستير:
النماذج | كلية علوم الحاسب والمعلومات)(ksu.edu.sa
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يرسل المشرف اإلعالن الى وكالة الكلية للبحث العلمي في مدة أسبوعين أو عشرة أيام بعد موافقة الدراسات
العليا .مرفق لكم ( نموذج اإلعالن بـ العربي و اإلنجليزي ) .
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يرسل المشرف اإلعالن الى وكالة الكلية للبحث العلمي في مدة أسبوعين أو عشرة أيام بعد موافقة الدراسات العليا
.مرفق لكم ( نموذج اإلعالن بـ العربي و اإلنجليزي ) .
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نماذج تقييم المقترحات البحثية:
تقييم مقترح بحثي ماجستير:
https://qrgo.page.link/zjcv8
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عنوان الرسالة
xxxx

x

xxxx

. •
•
•

x

12:00
https://zoom.us/j/
Passcode: xxxxx

( النماذج | كلية علوم الحاسب والمعلوماتksu.edu.sa)

College of Computer and
Information Sciences

College of Computer and Information Sciences is pleased to invite you to
The MSc thesis defense of
Title
Thursday xxxx H
Thursday xxxx G

10:00 AM – 12 PM

Evaluation Committee
• Dr.
• Dr.. (examiner)
• Dr. (examiner)

https://zoom.us/j/
Passcode: xxxxxxxxx
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وحدة الخريجين بكلية علوم الحاسب والمعلومات:
تقوم الوحدة بإ عداد قاعدة بيانات للطالبات الخريجات للتمكن من للتواصل معهم في حال توفر وظائف شاغرة ودورات تفيد في سوق
العمل ولمن ترغب بوضع بياناتها بالكلية التواصل مع وحدة الخريجين في كلية علوم الحاسب والمعلومات عن طريق أحد قنوات
التواصل التالية :قناة التلقرام https://t.me/joinchat/YDKrtcgEApgzNGNk
تويتر ccis_alumni :
@  it_alumni@ksu.edu.sa :ت 0118051873 :

وحدة البحث العلمي

كليات الجامعة

مركز بحوث الكلية
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أوالً :كليات الجامعة :
https://qrgo.page.link/928se

دعم أبحاث ونشر طالب الدراسات العليا.
أ  .برنامج دعم طالب الدراسات العليا الخطط البحثية والنشر العلميhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/2228 :
شروط التقدم واإلجراءات:

 .1إرفاق إفادة بموافقة عمادة الدراسات العليا.
 .2يكون التقدم على نماذج عمادة البحث العلمي.
 .3يكون التقدم للحصول على الدعم خالل عامين من موافقة عمادة الدراسات العليا كحد أقصى.
 .4ال يصرف الدعم بعد مناقشة الرسالة.
 .5ترسل النماذج إلى البريد اإللكترونيHGDSR@ksu.edu.sa :
نموذج تقديم لدعم خطة بحثية على الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/Tgjq3

ولالطالع على المزيد يُرجى زيارة الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/ZMSJY
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ب .دعم ألبحاث المنشورة لطالب الدراسات العليا :
تدعم عمادة البحث العلمي األوراق العلمية المنشورة لطلبة الدراسات العليا في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات شبكة العلوم (.)Web of Science
شروط التقديم واإلجراءات :منها
 -1يستحق الطالب مكافأة األوراق العلمية المنشورة خالل دراسته أو بعد تاريخ المناقشة بعام واحد فقط.
 -2يكون التقدم على نماذج عمادة البحث العلمي.
 -3يظهر الطالب االنتماء لجامعة الملك سعود في الورقة العلمية المنشورة ويكون الطالب هو الباحث األول او المراسل.
 -4تحتوي الورقة على صيغة الشكر المناسبة لعمادة البحث العلمي – برنامج دعم طالب الدراسات العليا.
HGDSR@ksu.edu.sa
 -5ترسل األوراق والنماذج إلى البريد اإللكتروني
ولالطالع على المزيد من الشروط زيارة الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/Vk6sM

برنامج مساعد الباحث التأهيلي:
يسعى البرنامج إلى جذب العديد من الباحثين الجدد من طلبة البكالوريوس والخريجين وطلبة الدراسات العليا والباحثين من الفئة اإلدارية
ودمجهم في العملية البحثية من خالل تهيئتهم وإتاحة الفرصة لهم للعمل كمساعد باحث في مختلف التخصصات وفي أي من المشاريع
البحثية التابعة ألحد البرامج التي تطرحها عمادة البحث العلمي ..
لمعرفة الشروط والضوابط على الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/PmfzD
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أولا :للمتقدمين من مساعدي الباحثين:




يتم استقبال الطلبات المقدمة من مساعدي الباحثين (نموذج طلب التحاق) عن طريق البريد اإللكتروني للبرنامج (،) dsrra@ksu.edu.sa
مرفقة بالوثائق المطلوبة.
بعد مراجعة الطلبات المقدمة ،يتم تحويل المتقدمين إلى جهات التدريب المعنية.
بعد اعتماد المقبولين ،يتم توقيع اتفاقية ثالثية ما بين إدارة البرنامج والجهة التدريبية ومساعد الباحث مقدم الطلب.

وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/MahgC

ثانيا ا :ألعضاء هيئة التدريس الباحثين في الجامعة:
 يتم استقبال الطلبات المقدّمة من أعضاء هيئة التدريس المهتمين (نموذج طلب اإلستعانة بمساعد باحث) عن طريق البريد اإللكتروني للبرنامج
( ،) dsrra@ksu.edu.saمرفقة بسيرهم الذاتية وملخص المشروع البحثي (إن وجد).
في حال العمل على أبحاث المخلوقات الحية (اإلنسان/حيوانات التجارب) ،يُشترط على عضو هيئة التدريس المسجّل في البرنامج
التسجيل في اللجنة الوطنية لألخالقيات الحيوية ( )NCBEوالحصول على الشهادة المطلوبة:
https://qrgo.page.link/MahgC

-5مبادرة المشروعات البحثية الوطنية المشتركة.

برنامج بحثي يقدم فضا ًء/مجاالً إلعطاء الفرص ألعضاء هيئة التدريس والباحثين في مختلف الكليات واألقسام األكاديمية في الجامعة للقيام بمشاريع بحثية
ذات صبغة تطبيقية وتقاطعيه  /تمازجيه ) (Applied & Multi/Interdisciplinaryومرتبطة بقضايا مهمة وذات أولوية قصوى للمجتمع والوطن،
ولتعرف أكثر على منطلقات البرنامج وأهدافه وكل ما يتعلق بالمبادرة يُرجى زيارة الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/yDSMb
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المجالت المقترحة للمشروعات البحثية واألولويات.
 معالجة المشكالت المجتمعية.
 تطوير مقترحات لمشكالت الصناعة.
 وضع خطط مبتكرة في المجاالت الطبية .
 تطوير البحث العلمي في مجاالت صناعة الدواء.
 تطوير وتحديث التعليم.
 تنمية وحماية البيئة.
 تطوير قطاع السياحة التاريخية والدينية والمدن الجديدة والساحلية.
 اإلسهام في إيجاد حلول للطاقة البديلة والمتجددة والطاقة الحرارية .
 -6برنامج كراسي البحثhttps://ccis.ksu.edu.sa/ar/ccis-labs .
كراسي البحث هي مبادرات علمية متميزة ومؤطرة زمنيا ً ( أربع سنوات قابلة للتجديد ) يكلف بها علماء متميزون للقيام ببحوث معمقة
وتطبيقية رائدة على نحو تستفيد منه القطاعات االقتصادية واالجتماعية لتزيد من فاعليتها وقدرتها على المنافسة ولها عدة مجاالت:
الكراسي الطبية والصيدلية:

أ-
ب -الكراسي العلمية والزراعية:

https://qrgo.page.link/9tKjS

https://qrgo.page.link/bL5iE

https://qrgo.page.link/ZEebY
ت -الكراسي الهندسية:
ث -الكراسي اإلنسانية واالقتصاديةhttps://qrgo.page.link/xBAHz :
وللمزيد يُرجى االطالع على هذه الرابطhttps://qrgo.page.link/UMRm9 :

 -7المبادرات المساندة لمنظومة البحث العلمي:


قاعدة اإلنتاج العلمي.



جائزة الملك سعود لتميز العلمي.



لجنة أخالقيات البحث العلمي.

https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/spw
http://award.ksu.edu.sa/ar

https://qrgo.page.link/N7hJt

لجنة أخالقيات البحث العلمي:
يقوم الباحث بتقديم الطلب على إحدى اللجان الفرعية حسب تخصص اللجنة وليس بالضرورة أن يقدم الباحث طلبه إلى اللجنة التابعة للكلية
التي ينتمي إليها بل الفيصل في ذلك هو نوعية البحث فإذا تعلقت مشاريع األبحاث بعمل فحوصات أو إجراءات طبية أيا ً كانت طبيعتها
على بعض المرضى في احد المستشفيات الجامعية فيتعين على الباحث أن يتقدم بطلب الموافقة على مشروع بحثه إلى اللجنة الفرعية
للكليات الطبية ,وينطبق ذلك على الباحث الذي ال ينتمي إلى إحدى الكليات الطبية تندرج ثالث لجان فرعية للجنة أخالقيات البحث العلمي
تجدونها هنا:
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/subcomm
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 -8األنظمة واللوائح للجنة أخالقيات البحث العلمي:
https://qrgo.page.link/NGd3h

 -9النماذج الخاصة بلجنة أخالقيات البحث العلمي:
https://qrgo.page.link/3DvYo

ثانياً :مركز بحوث الكلية https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchcenters :
https://qrgo.page.link/WmRDy

برنامج دعم مراكز البحوث في الكليات.
https://qrgo.page.link/hj1X1
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ضوابط النشر للبحوث المنشورة.
https://qrgo.page.link/LbPTS

مركز بحوث الدراسات اإلنسانية
خاص بطالبات األقسام اإلنسانية.

ثالثاً :وحدة مساندة وخدمات الباحثاتhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/RSSU :
تعمل الوحدة بإشراف مباشر من وكالة عمادة البحث العلمي لألقسام النسائية وتقدم الخدمات االستشارية بالتعاون مع عدد من
المستشارات غير المتفرغات من عضوات هيئة التدريس بجامعة الملك سعود المتميزات بالبحث العلمي من مختلف التخصصات العلمية
ولالطالع على الخدمات المقدمة من الوحدة يٌرجى زيارة الرابط التاليhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1117:
https://qrgo.page.link/xZwPW

الخدمات المقدمة من وحدة مساندة وخدمات الباحثات التاليةhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1274 :
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للتقديم على الخدمات المقدمة البد من تعبئة النماذج المطلوبة وإرسالها على البريد التاليRSSUF@KSU.EDU.SA :
النماذج تجدونها هناhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1277:
https://qrgo.page.link/Ba4z5

باإلضافة إلى موافقة العمادة على منح حسابات لمنسوبيها على برنامج قياس األصالة البحثية والكشف عن االقتباسات )(Plagscan
ولطلب تفعيل الحساب الشخصي البد من إرسال النموذج الموجود على الموقع بعد تعبئة البيانات إلى البريد اإللكتروني للوحدةrssu@ksu.edu.sa :
النموذج باللغة العربية:
https://qrgo.page.link/TPh5M

النموذج باللغة االنجليزية:
https://qrgo.page.link/vaJYM

للتواصل القسم النسائي :مديرة الوحدة مبنى ) (21الدور االول مكتب)(111
مقر الوحدة  -المكتبة المركزية  -الدور الثالث– مكتب ()14

@rssuf@ksu.edu.sa /
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تويترrssuf_ksu :

قنوات الدعم المتوفرة بحسب مرحلة المشروع

25

166626

قواعد المعلومات:


توفر جامعة الملك سعود منصة إلكترونية من خالل المكتبة الرقمية السعودية لقواعد المعلومات
https://qrgo.page.link/778Gd

حضور المؤتمرات :يتم رفع طلب حضور مؤتمر عن طريق البوابة الخدمات االلكترونية .
نظام إلكتروني من خالله يستطيع منسوبي جامعة الملك سعود تقديم طلب لحضور مؤتمر أو ندوة أو لقاء للدخول إلى النظام عن
طريق بوابة الخدمات اإللكترونية ألعضاء هيئة التدريس والموظفين على الرابط:
https://qrgo.page.link/k6nfd

خدمات من مركز الكتابة باللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب:
يقدم مركز الكتابة باللغة اإلنجليزية االستشارات المجانية التي تهدف إلى تحسين التفكير النقدي ومهارات الكتابة األكاديمية.
من أهداف المركز:


تقديم ورش عمل حول الكتابة األكاديمية.



التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس لتطبيق ممارسات التدريس المماثلة من الكتابة األكاديمية في برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها.



توفير معايير للتقييم الموحد للكتابة األكاديمية في برنامج اللغة اإلنجليزية وآدابها.



يقدم خدماته من  8صباحا حتى  3مساء في معمل  107الدور الثالث في كلية اآلداب.
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(وحدة الخدمات اللكترونية ) عمادة شؤون المكتبات الخدمة المرجعية اإللكترونية:

وحدة

هي خدمة وفرتها عمادة شؤون المكتبات تخدم منسوبي جامعة الملك سعود من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطالب وكذلك تخدم
المستفيدين من خارج جامعة الملك سعود بحيث يتم اختيار المرجع العلمي المطلوب وأرسال طلب التصوير اإللكتروني وأرساله
للمستفيد إلكترونيا ً تم استحداث الخدمة المرجعية اإللكترونية عن بعد  :واتس اب العمادة اليف شات استخدام خدمة الرائدات عن
بعد لتجديد اإلعارة.
استخدام راجع (قاعدة اإلنتاج العلمي) لنسخ الرسائل وإرساله عن بعد بصيغة  PDFوالرد خدمة 24ساعة.
وتقديم خدمة البحوث الببليوجرافية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعودو التي تقدم خدمات التالية :
اعداد قوائم الببليوجرافية في موضوع البحث .
تجهيز الكتب
التواصل  LIBRARY@ksu.edu.sa @ Bibservice@ksu.edu.sa :التحويلة 011806100:
ولتعرف بالخدمة يُرجى زيارة الرابط التاليhttps://qrgo.page.link/BYnVq :

خدمات مركز بحوث الكلية :
تحقيق تميز عالمي بأبحاث أصيلة ومبتكرة في مجاالت البحث ذات األولوية الوطنية للمزيد يرجى زيارة الرابط التالي:
https://qrgo.page.link/WmRDy

تطبيق مركز بحوث الكلية :

166628
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وحدة المعيدين والمبتعثين
وحدة المعيدين والمبتعثين:
تهدف وحدة المعيدين والمبتعثين إلى تسهيل ومتابعة اجراءات المعيدين والمبتعثين.
وحدة مساندة المعيدين والمبتعثين بعمادة الدراسات العليا:
تقدم خدمة االرشاد االكاديمي ويمكنك زيارة موقع وحدة مساندة المعيدين والمبتعثين بعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي على هذا الرابط:
https://qrgo.page.link/1VZFB

برنامج االشراف الخارجي المشترك:
يهدف البرنامج الى إتاحة فرصة الحصول على درجة الدكتوراه من خالل اإلشراف المشترك بين جامعة الملك سعود و جامعات عالمية
متميزة التقديم على البرنامج متاح طوال العام من خالل البريد االلكتروني الخاص بالبرنامج التواصل @ ejsp@ksu.edu.sa :
تحويلة 0118058169 / 0118050539:
ً
تم إنشاء برنامج اإلشراف الخارجي المشتـرك للمعـيدات والمحاضـرات بجامعــة الملك سعود لالستفــادة من البرامـج القائمة حاليا في العديد
من الجامعـات العالـمية المرمـوقة في عدد من الدول المتقدمة والتي تسمح للمعيدة او المحاضرة باقتسام أوقاتـهم بين الجـامعة العــالمية وبين
جـامعة المـلك سعـود بهيكـلة واضــحة تضـمن الجــودة واألداء الـمـتمــيز الستكمـال الدراسـة العلــيا للمعيــدات والمحاضـرات الالتي ال
تسمـح لهن ظروفهن االجتمـاعية باالبتعاث خارج المملكة .إضافة إلى رفع مستوى الكـوادر النسائية بجامعة الملك سعود وتزويد الجامعـة
بعضوات هيئة التدريس من الكــوادر النسائية السعودية المؤهلة علميا .للمزيد من المعلومات يمكنك زيارة موقع البرنامج عبر الرابط التالي:
https://ejsp.ksu.edu.sa/ar

دعم ابحاث مبتعثي الجامعة:
يهدف إلى تشجيع مبتعثي الجامعة لالنخراط في الحراك البحثي في الجامعة والنشر قبل الحصول على الدرجة العلمية المبتعث عليها.
للتقديم و للمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الموقع على الرابطhttps://qrgo.page.link/Dwpai :
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أرقام تهمك

عمادة الدراسات العليا:




الهاتف0118052886/ :
البريد اإللكترونيdgsadm@ksu.edu.sa :
الموقع اإللكترونيhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar :

عمادة البحث العلمي:
 الهاتف0118051508 /0118057976 /0118050925 :
 البريد اإللكترونيvdsr@ksu.edu.sa :
العليا :الموقع اإللكترونيhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar :
عمادة الدراسات 




الموقع اإللكترونيhttps://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar :





الهاتف0118051508 /0118057976 /0118050925 :
البريد اإللكترونيvdsr@ksu.edu.sa :
روابط تهمك
الموقع اإللكترونيhttps://dsrs.ksu.edu.sa/ar :

الهاتف0118052886/ :

المعلومات :
بحوث بكلية علوم الحاسب و
البريدمركز ال
dgsadm@ksu.edu.sa
اإللكتروني:


عمادة البحث العلمي:


الهاتف0118055340 /0118056349 :
البريد اإللكترونيrcmalaz@ksu.edu.sa :
الموقع االلكترونيhttps://ccis.ksu.edu.sa/ar/rc/announcements :

للدراسات العليا في الجامعات السعودية
الموحدة
العلومالالئحة
مركز بحوث أقسام 
الطبية:
والدراسات
https://qrgo.page.link/PaUZx 




الهاتف0118055340 /0118056349 :
rcmalaz@ksu.edu.sa
اإللكتروني:الخدمات االلكترونية المقدمة من عمادة الدراسات العليا
البريد 
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/79
االلكتروني:
الموقع https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1217 



تهمك
روابط
العلمي :
خدمات الكترونية مقدمة من عمادة البحث

https://graduatestudies.ksu.edu.sa/ar/node/1205



الالئحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية
https://qrgo.page.link/PaUZx
لوحدة القبول بعمادة الدراسات العليا
 األسئلة الشائعة
https://qrgo.page.link/jLjjn 
الحقوق المالية للطالب السعوديين وطالب المنح
https://qrgo.page.link/UNJRq
لوحدة القبول بعمادة الدراسات العليا الخاصة ببرنامج التعليم المستمر وبرنامج التعليم التنفيذي
 األسئلة الشائعة
https://qrgo.page.link/z1f7V 
األسئلة الشائعة لوحدة القبول بعمادة الدراسات العليا
المجالت واألبحاث العلمية)(ISI
بيانات
 قاعدة
https
://qrgo.page.link/jLjjn
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/ISI 
األسئلة الشائعة لوحدة القبول بعمادة الدراسات العليا الخاصة ببرنامج التعليم المستمر وبرنامج التعليم التنفيذي
https://qrgo.page.link/z1f7V
 كيف تبحث في قاعدة بيانات) (ISI Web of Knowledge؟
https://qrgo.page.link/vJ3c4
المجالت واألبحاث العلمية)(ISI
قاعدة بيانات 
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/ISI
 سلسلة محاضرات قيمة مقدمه من مركز بحوث الدراسات العلمية والطبية -عمادة البحث العلمي
 (ISI Web؟
كيف تبحث في قاعدة بيانات)of Knowledge
https://qrgo.page.link/fj8rC
https://qrgo.page.link/vJ3c4



الدراساتالعلمي :
بحوث و البحث
لدراسات العلي

العلمية والطبية -عمادة البحث العلمي
الكليةمن مركز
وكالةمقدمه
محاضرات قيمة
سلسلة
https://ccis.ksu.edu.sa/ar/node/1775

https://qrgo.page.link/fj8rC
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أرقام تهمك

جمع و إعداد

/

د /رهام العبد الجبار

د/نورة الرجيبه

ريم الرويس

فايزة العمري

غدير الراشد

ساره العشيوان

نورة الفاضل

مراجعـــــــة وإشراف :
د .منى الرزقان  -وكلية الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي
أ .محمد الناصر – مدير مكتب وكلية الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

166631

