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 يداشرإلا ليلدلا

 دوعس كلملا ةعماجب ثوحبلا زكارمل 
 

 ـ-1440 لوالا عي"ر

 

 لالخ نم ةفلتJKا ةعماGHا تايلCD E اBل ةعAاتلا ةيثحبلا زكارملا رود ميظع" %4ا 23لعلا ثحبلا ةدامع %$س"

 %dع ةدامعلا نم اصرحو .23لعلا ثحبلا معدل ةمزاللا تانا[مالا فلتخمب اBVWXجتو ايSسجولو ايلام اBمعد

 معد تايلآل ايداشرا اليلد بpتكلا اذX مضي زكارملا هذd% Xع نVفرشملل ةghاو معدلا ھجوا نو[ت نا

 نVثحابلاو س�ردتلا ةئيX ءاضعا نم ISI ـلا تانايب دعاوق نمض ةسرBفملا تاwرودلا CD ةروشvملا ثاحبألا

 .ثوحبلا زكارمل ركش نمضتت �3لاو ةعماGHاب بالطلاو

 

الوأ
ً

 مولعلا ةكبش تانايب دعاوق نمض ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ثوحبلا 12ع معدلا رصتقي :

)science)web of  ـلا تانايب دعاوق ـب فرع^ نا\ ام وأ ISI. 

 رش8لا طباوض

 ةعماGHاب �3عملا مسقلل لوأ ءامتناو �3عملا ثوحبلا زكرمل ركش لمحتو ةروشvملا ثوحبلا معد متي •

 .ةعماGHا لخاد نم ىرخا ةمعاد ةBج يا ركش مدع عم

o معد مت Xثوحب زكرم نم ةحنمب �3حبلا عورشملا اذ Eةدامع ،راثآلاو ةحايسلا ةيل 

 دوعس كلملا ةعماج ،23لعلا ثحبلا

o the Research Center in This research project was supported by a grant from 

College of Tourism and Archaeology, Deanship of Scientific Research, King 

Saud University 

 .)قحالملا رظنا( ¹ºكأف ةئملاب ٢٥ %4ا اµ´ف سابتقالا ةبس² لصت �3لا ثوحبلا لبقت ال •

 Vºثأتلا لماعمل Ã3سvلا طسوتملا بسحب تاwرودلا نم %10 ى²دأ CD عقت �3لا ثوحبلا لبقت ال •

)Average Journal Impact Factor Percentile( GHا عيمJHدعاوق نمض ةجردملا ةيملعلا تالا 

 .)Web of Science-ISI( مولعلا ةكبش تانايب

 نVكراشملا ددع فعض نع ةعماGHا جراخ نم ثحبلا %dع مXؤامسأ جردملا ددع دwزي ال نا بجي •

 .)Q1( لوألا عÍرلا تاwرود نمض ةروشvملا ثوحبلا كلذ نم �ËثSس�و ،ةعماGHا نم
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• CD ةلاح Eءامتنالا مادختسا بجي ھنإف ،دوعس كلملا ةعماج نم لسارملا ثحابلا نّو GHكلملا ةعما 

 .طقف ةعماÔHل 23سرلا ي²وÒºكلالا ديÑºلا مادختسا كلذكو دوعس

 .ھمئاق ةيثحب ةعومجم معدلا بلطب مدقتملا ثحابلل نو[ي ال نا •

اروشvم ثحبلا نو[ي نأ •
ً

 Aل[ش ×µاØرودلا لبق نم يwفمو ةيملعلا ةBتانايب دعاوق نمض اسر 

اghومو )Web of Science( مولعلا ةكبش
ً

 مقرو )دلJHا( ددعلا مقر ،رشvلا خwرات :dDي ام 

 .تاحفصلا

اجردم ثحبلا نو[ي نأ •
ً

 ةدامعلا تانايب ةدعاقب 

 ثوحبلا كلذ نم �ËثSس�و ،ةدحاولا ةنسلا CD ةدحاولا ةwرودلا CD نVثحب نم ¹ºكأ رش² مدع •

 )Q1( لوألا عÍرلا تاwرود نمض ةروشvملا

 .)Hijacked Journals( ةفطتJKا تاwرودلا CD ةروشvملا ثوحبلا لبقت ال •

 .) ArticleResearch( ةمكJhا ةيملعلا قاروألا ÝD معدلل ةلوبقملا ةروشvملا ثوحبلا •

 نو[ي نا %dع طقف Q1 لوألا عÍرلا تالجم CD رشvت �3لا )article review( ةيعجرملا قاروالا لبقت •

 .السارم وأ لوأ ثحاب ةقرولاب مدقتملا ثحابلا

 ةيملع قاروا لوبق مدعو ةيلاGhا ةيلاملا ةنسلا سفن CD ةروشvملا ةيملعلا قاروألا معد متي •

 .ةقباس ماوعا CD هروشvم

 

 )قحالملا %dع عالطالا ءاجرلا ةدمتعملا تالJHا فانصأ ل[ل معدلا ةميقو ليصافت ةعجارمل(

 

ايناث
ً

 Web of Science( مولعلا ةكبش تانايب دعاوق نمض ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ثوحبلا :

ISI -( ايلعلا تاساردلا بالطل 

 طط4D GKاملا معدلا Ñºتع�و تاعماGHاب 23لعلا ثحبلل سpئرلا يرشáلا دروملا نولثمي ايلعلا تاساردلا بالط

 ثحبلا ةدامع تظحال .ةلحرملا هذBل ةيساسألا تابلطتملا نم ةبلطلل ةروشvملا ةيملعلا قاروأللو ثحبلا

 جاتحت ثوحبلا زكارم لالخ نم نVثحابلاو ايلعلا تاساردلا بالط معد CD ايلاح ةعبتملا ةقwرطلا نأ 23لعلا

 مèµازاجنإ رخأتو مBفوزع %4إ يدؤي دق امم مBBجاوت �3لا تاåوعصلا مXا دحأ ةلازإل نVسحتو رwوطت %4ا

 بلطب مدقتلا ةيلمع طيسáت ةدامعلا ترداب اذل ،تاءارجإلا ءاµ×إ ءطåو تاوطGKا ة¹ºك بáسA كلذو ةيثحبلا

ارشابم معدلا
ً

 لالخ نم فرصلا تاءارجإ لامكتساو نكمم تقو عرسا CD تابلطلا كلت CD تبلاو اµ´لا 

 %dع لوصGhا ةيلمع CD عرسé امم تايل[لاب ثوحبلا زكارم %4إ مدقتلاب ماÒWلالا وأ عوجرلا نود ةدامعلا

 .ةدوGHا ةيلاع رشvلا ةيعوا CD 23لعلا رشvلا %dع مXزفحwو ھثحب ةيادب CD ايلعلا تاساردلا بلاطل معدلا
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 ةدمتعملا طورشلا قفو )ايلعلا تاساردلا ثاحبأ معد ةردابم( ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متwو 

 4D: http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/2228اتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل

 

 Web of Science( مولعلا ةكبش تانايب دعاوق نمض ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ثوحبلا :اثلاث

ISI -( بلا تاسارد بالطلnسو<رولا 

 تاصصختلا فلتخم CD سوwرولا[بلا ةبلط لبق نم ةمدقملا ةيثحبلا تاحÒºقملا لضفأ جمانÑºلا معدي

 رايتخال ةيسفانت ةقwرطب ةمدقملا ع�راشملا مييقت لالخ نم ،ةعماGHاب س�ردتلا ةئيX ءاضعأ فارشإ تحتو

 ةيثحبلا ع�راشملا تاحÒºقمل يداملا معدلا جمانÑºلا مدقي .ةدحاو ةنس لالخ اXذيفنت �ËسSي �Ëح اìµم دعاولا

 ذيفنتل ةررقملا ةينمزلا ةÒºفلا لالخ ثحبلا زاجنإ فwراصمل ةيطغ" انمضتم نVثحابلا ةبلطلا نم ةمدقملا

 .�3حبلا مBعورشم رش² دعA مBل فرصت ةيلام ةأفا[م ميدقت %4إ ةفاضإ ،ثحبلا

 فلتخم CD نVجwرGKا ةبلطللو دوعس كلملا ةعماج CD سوwرولا[بلا ةبلطل ةصرفلا جمانÑºلا حيSي

 ةبلط ثاحبأ معد جمانÑºل ةعAاتلا ةيثحبلا ع�راشملا دحأ CD ثحاب دعاسمك ةكراشملا تاصصختلا

 ملع" CD ةGKÑºا مïµاسكðو ةيثحبلا مèµاراBم لقص فدïµ 23لعلا ثحبلا ةدامع جمارب دحأل وأ سوwرولا[بلا

 مXرش²و ةيتاذلا مVºèµس ي¹ºي امم ةيثحبلا ةيلمعلا CD ةكراشملل ةصرفلا مñµاطعðو ةفلتJKا تاينقتلا

 ركشلا ميدقت وأ رشvلا ةقروب مñµامسا جاردإ %4إ ةفاضإ ةÑºخ ةداBش %dع لوصGhا لباقم كلذو ،23لعلا

اعبت روشvملا ثحبلا CD مBل
ً

اعبتو 23لعلا ثحبلا تايقالخأ قاثيمل اقفوو ثحبلا زاجنإ CD ةكراشملا رادقمل 
ً

 

 .جمانÑºلا ةرادإ اµ´لع فرش" ةåوتكم تايقافتاو طباوضل

 ةدمتعملا طورشلا قفو )سوwرولا[بلا ةبلط ثاحبأ معد ةردابم( ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي

 4D: http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1411اتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل

 

 ھباشuلا بسr سايق دنع ةعبتملا طباوضلا

 قفاوملا ـ1439X-02-12 نم ةيادب ھباشuلا بسr سايق جمانرب مادختسا CD 23لعلا ثحبلا ةدامع تأدب

اقفو كلذو م1-11-2017
ً

 زكارم وا نVثحابلا ةدناسمو معد ةدحو رقم CD كلذو ةيلاتلا Vºياعملاو طباوضلل 

 :ةفلتJKا تايل[لل ةعAاتلا ثوحبلا

 سايقلا نم )bibliography( ثحبلاب ةيملعلا عجارملا داعبSسا -1

 )small matches( ةVºصقلا تاطابترالا داعبSسا -2

 )small sources( ردصم يأ نم تاملE )10( نم لقأ ةقباطملا تالاح عيمج داعبSسا -3
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 Materials and( ةمدختسملا داوملا وا لمعلا ةقwرط وأ )Abstract( صÔKملا داعبSسا متي ال -4

Methods( 

 x}لعلا ثحبلا ةدامع اBمدقت wxلا تاردابملا

 :ا{|م ةيعونلا تاردابملا نم ددع ةدامع مدقت

 ةيثحبلا تاعومJHا -1

"
ُ

 ةVِّWمتم ثاحبأ زاجنإ لجأ نم ،نVثحابلا نم ٍددع نVب كÒºشملا �3حبلا لمعلاب ةيثحبلا تاعومJHا Ëَ�ع

امك
ً

اعونو 
ً

 تاصصخت نم نVثحابلا نم ةعومجم نم ةيثحبلا ةعومJHا نو[تتو ،عمتجملل ةدئاف تاذو 

 ،نVئشان نVثحاب بناج %4إ ،جاتنإلا ةفاثكو ةدوGHا نمضت ،ةيثحب تاÑºخو تانا[مðو ةلما[تمو ةعونتم

 ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي .سُّرمتلاو ،ةيثحبلا تاراBملا مïµاسكإل ؛ايلع تاسارد بالطو

 4Dاتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل ةدمتعملا طورشلا قفو )ةيثحبلا تاعومJHا ةردابم(

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

 ةيلودلا ةيثحبلا تاعومJHا -2

 ةعماGHا فادXا قيقحت وحن D$سلل )ي²اثلا راسملا( ةيلودلا ةيثحبلا تاعومJHا جمانرب قلطأ

 ةيملاعلا ةيملعلا تاسسؤملا عم ةيثحبلاو ةيميداEالا ةكارشلا زwزعتلو   KSU2030ةيجيتاÒºسالا

 ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي .ةدوGHا ةيلاع 23لع ثحب تاجرخم لجا نم ةقومرملا

 /en/node/549http://dsrs.ksu.edu.sa طورشلا قفو )ةيلودلا ةيثحبلا تاعومJHا ةردابم(

 ةكÒºشملا ةينطولا ةيثحبلا تاعورشملا ةردابم -3

الاجم ةردابملا مدقت
ً

 ماسقألاو تايل[لا فلتخم CD نVثحابلاو س�ردتلا ةئيX ءاضعأل صرفلا ءاطعإل 

 & Applied) ھيجزامت/ھيعطاقتو ةيقيبطت ةغبص تاذ ةيثحب ع�راشمب مايقلل ةعماGHا CD ةيميداEألا

Multi/Interdisciplinary)  م اياضقب ةطبترموBولوأ تاذو ةمwاصوصخ نطولاو عمتجملل ىوصق ة
ً

 

 ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي )%Gا ،باXرالا ،فرطتلا ،ةلاطبلا ،ةقاطلا ،هايملا ،نا[سالا(

  4Dاتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل ةدمتعملا طورشلا قفو )ةكÒºشملا ةينطولا ةيثحبلا تاعورشملا ةردابم(
https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1773 

 دئار جمانرب -4

 ،�3حبلا مXراوشم ةيادب CD مèµدناسمو ددGHا نVثحابلا معد %4إ عورشملا اذX ءارو نم ةدامعلا فدèµو

 نم دعاسم ذاتسأ ةبتر %dع ھنpيع" %dع ضمي مل يذلا ركبم تقو CD نيVWمتملا نVثحابلا فاشSكاو

  .ةعماGHا CD �3حبلا لمعلا CD ةيساسأ ةVWكر اونو[ي �Ëح نVماع نم ¹ºكأ نVيدوعسلا
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 طبارلا %dع ةردابملا هذBل ةدمتعملا طورشلا قفو )دئار ةردابم( ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي

  4Dhttp://dsrs.ksu.edu.sa/ar/raedاتلا

 باتك فيلأت معد ةردابم -5

é'Hع Xلا اذÑºم جمانvوسÍا يGHءاضعأ نم ةعما Xثحابلاو س�ردتلا ةئيVن CD ساSخ رامثÑºاèµم 

ايلحم ةيملعلا ةبتكملا ي¹ºي امم ةيملعلا لسالسلاو بتكلا فيلأت CD ةيملعلا مèµانا[مðو
ً

ايميلقðو 
ً

 

ايملاعو
ً

 ةدمتعملا طورشلا قفو )باتك فيلأت معد ةردابم( ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متي  .

  4Dhttp://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/395اتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل

 23لعلا VWمتلل دوعس كلملا ةعماج ةزئاج -6

 ،ةبلطو نVثحاåو س�ردت ةئيX ءاضعأ نم اå´µوسvم نم نيVWمتملا مwركت %dع ةعماGHا صرح نم اقالطنا

 VّWمتلا ىوتسمب ءاقترالا نم دwزم لجأ نمو ،23لعلا ثحبلا وحن اµB´جوتو ةيسفانتلا حور معد راطإ CDو

 ةئيèµ %4إ %$س" ةwونس ةزئاج ÝDو ،"23لعلا VWمتلل دوعس كلملا ةعماج ةزئاج" ةعماGHا تأش²أ ؛23لعلا

 ةزئاج( ةدامعلاب ةمئاقلا ةردابملا %dع مدقتلا متwو را[تبالاو عادبإلاو VWمتملا 23لعلا ثحبلل لعاف خانم

  4Dاتلا طبارلا %dع ةردابملا هذBل ةدمتعملا طورشلا قفو 23لعلا VWمتلل دوعس كلملا ةعماج

srs.ksu.edu.sa/ar/node/487http://d 

 x}لعلا ثحبلا ةدامع اBمدقت wxلا تامد�~ا

 ميدقتب ناملس كلملا ةبتكم اXرقمو نVثحابلا ةدناسمو معد ةدحوب ةلثمم 23لعلا ثحبلا ةدامع موقت

 دوعس كلملا ةعماجب ايلعلا تاساردلا بالطو س�ردتلا ةئيX ءاضعأ نم نVثحابلل تامدGKاو تاراشSسالا

 :ةيلاتلا تامدGKا اìµمو ةقومرملاو ةفنصملا ةيملعلا تاwرودلا CD رشvلا ليBسSل

 رشvلل لثمألا ل[شلا %4إ لصي يE ثحبلل يوغللا قيقدتلاو ةيH-نملاو ةيملعلا ةعجارملا تايلمع  -1

 اXرش² لبق ثوحبلل ھباشSلا بس² سايق -2

 بيلاسألا لضفأ ميدقتو ثوحبلاب ةصاGKا ةيعونلاو ةيمكلا تانايبلل يØاصحإلا ليلحتلا ةمدخ -3

 ثحابلا دعاس" �3لاو ،ھضورفو ھتالؤاس"و ھفادXأو ثحبلا تاVºغتم عم Ë/.امتت �3لا ةيئاصحإلا

 Vºسفتلل ةلباق ةلماشو ةقيقد جئاتن %dع لوصGhا %dع

 قرطلا لضفأ وحن ھµ´جوتو ثحابلا معدل ةعونتملا ةيثحبلا تاراشSسالا CD ةدناسملاو معدلا -4

 تاwرودلا CD 23لعلا رشvلا ةيمXأب نVثحابلا ةيعوت كلذكو ،ھثاحبأ رشvل ةGhاصلا ةيعوألاو

 تاراشSسالا ميدقتو )Web of Knowledge-ISI( مولعلا ةكبش تانايب دعاوقب ةنمضملا ةيملاعلا

 .قيقدلا ثحابلا صصخت بسانت �3لا مولعلا ةكبش تاwرودو تالJHا بس²أ رايتخال ةيملعلا
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 :ةعما�~اب x}لعلا ثحبلاب قلعتت ةما� طباور

 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/regulations 23لعلا ثحبلل ةدحوملا ةحئاللا -1

 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1116 23لعلا ثحبلا تايقالخأل ةمظنملا دعاوقلا -2

3- GH23لعلا ثحبلا تايقالخا ةن https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/aboutcomm 

 

 :ةدامعلاب ةصاخ تاددحم

 ةفلسلا لماE نم %40 نع نVثحابلا تآفا[م ىدعتت ال -1

 ةروتاف لE نع لاwر )فالأ ةرشع( 10000 نع تا[ل1µسملاب ةصاGKا Vºتاوفلا ىدعتت ال -2

 ةدمتعم ةيمو[ح تاسسؤمو تاBج نم ةكلمملا جراخ نم تانيعلا ليلحت Vºتاوف لبقت -3

 

 راثآلاو ةحايسلا ةيلE ثوحب زكرم تاردابم

 نVثحابلل تانايب ةدعاق ءاش²ا .1

 نåVوسvملل ةيثحبلا تامامتXالا عم ةقسانتملا تالJHا رصح .2

 ةدناسملا لمعلا شروو تارودلا ةماقإ .3

 زكرملل اBمعد ةينا[مðو ةعماGHا CD ةرفوتملا دراوملا رصح .4

 زكرملا ءاEرش يدان ءاش²ا .5
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 قحالملا

 

 4Dاملا معدلا

 

 Scienceٍ( عسوملا مولعلا فاشك نمض طقف ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ةيملعلا ثوحبلا )أ

SCIE-Citation Index Expanded(، معد متيBلا ة<رودلا ةدوج بسحب اwx ا{�ف رش8لا متي 

 :=¡اتلا وحنلا 12ع كلذو

 24000 غلبمب معدت )Q1( صصختلاب لوألا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -1

 .)لاwر فلأ نورشعو ةعÍرأ(

 22000 غلبمب معدت )Q2( صصختلاب ي²اثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -2

 .)لاwر فلأ نورشعو نانتإ(

 15000 غلبمب معدت )Q3( صصختلاب ثلاثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -3

 .)لاwر فلأ رشع ةسمخ(

 12000 غلبمب معدت )Q4( صصختلاب عAارلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -4

 .لوالا وا لسارملا ثحابلا وX ثحابلا نو[ي نا %dع )لاwر فلأ رشع �3ثأ(

 Scienceٍ( عسوملا مولعلا فاشك نمض ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ةيملعلا ثوحبلا )ب

SCIE-Citation Index Expanded( ةيعامتجالا مولعلا فاشك نمضو )Science Social 

SSCI -Citation Index(، معد متيBلا ة<رودلا ةدوج بسحب اwx وحنلا 12ع كلذو ا{�ف رش8لا متي 

 :=¡اتلا

 26000 غلبمب معدت )Q1( صصختلاب لوألا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا .1

 .)لاwر فلأ نورشعو ةتس(

 24000 غلبمب معدت )Q2( صصختلاب ي²اثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا .2

 .)لاwر فلأ نورشعو ةعÍرأ(

 17000 غلبمب معدت )Q3( صصختلاب ثلاثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا .3

 .)لاwر فلأ رشع ةعبس(

 14000 غلبمب معدت )Q4( صصختلاب عAارلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا .4

 .لوالا وأ لسارملا ثحابلا وX ثحابلا نو[ي نا %dع )لاwر فلأ رشع ةعÍرأ(
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 ةيعامتجالا مولعلا فاشك نمض طقف ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ةيملعلا ثوحبلا )ت

)SSCI-Index Social Science Citation (، معد متيBلا ة<رودلا ةدوج بسحب اwx رش8لا متي 

 :=¡اتلا وحنلا 12ع كلذو ا{�ف

 غلبمب معد حنمت )Q1( صصختلاب لوألا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -1

 .)لاwر فلأ نوثالث( 30000

 غلبمب معد حنمت )Q2( صصختلاب ي²اثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -2

 .)لاwر فلأ نورشعو ةينامث( 28000

 غلبمب معد حنمت )Q3( صصختلاب ثلاثلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -3

 .)لاwر فلأ نورشعو دحاو( 21000

 18000 غلبمب معد حنمت )Q4( صصختلاب عAارلا عÍرلا نمض ةفنصملا تاwرودلاب ةروشvملا ثوحبلا -4

 .لسارملا ثحابلا وا لوالا ثحابلا وX ثحابلا نو[ي نا %dع )لاwر فلأ رشع ةينامث(

 تايناسrالاو نونفلا فاشك نمض طقف ةسرBفملا تا<رودلا => ةروش8ملا ةيملعلا ثوحبلا )ث

)A&HCI –Arts & Humanities Citation Index (، معد متيBاتلا وحنلا 12ع ا¡=: 

 لماعمل عوجرلا نودب ،)لاwر فلأ رشع ةسمخ( 15000 غلبمب معد حنمت ةروشvملا ثوحبلا  .1

 Vºثأتلا

 ةيملع قاروا لوبق مدعو ةيلاGhا ةيلاملا ةنسلا سفن CD ةروشvملا ةيملعلا قاروألا معد متي .2

 .ةقباس ماوعا CD هروشvم
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 سابتقالا ةبس²

 نیبت يتلا ،كلذل ةـصـصخملا جماربلا مادختـساب رـشنلل ةدعملا ةلماكلا ثاحبألل ھباـشتلاو سابتقالا ةبـسن سایق ةمدخ ةدحولا مدقت

 هذھ نم ةذوخأملا تارقفلاو لمجلا يف ھباــــشتلا ةبــــسنو تنرتنإلا عقاومو ىرخألا ثاحبألا نم تاــــسابتقالا ةبــــسن ثحابلل

 يملعلا ثحبلا تایقالخأ دعاوق ةفلاخم وأ ،دئازلا سابتقالا ةلكــــشم يف عوقولا بنجت ىلع نیثحابلا كلذ دعاــــسیو ،عجارملا

 وا ةدحولا ناونع ىلإ ينورتكلإ دیرب لاــسرإ متی لــصاوتللو .اھزواجت بجی ال يتلا سابتقالاو داھــشتــسالا بــسن ددحت يتلا

 .٦٢١٥٦ مقرلا ىلع لوؤسملا راشتسملا عم لصاوتلا

 اھلاسرإو )iThenticate( جمانرب مادختساب ھباشتلا ةبسن سایق جذومن ةئبعت ىجری ةدحولا نم تامدخ وأ ةمدخ بلطل

 rssu@ksu.edu.sa دیبع دمحأ / ذاتسألا ةدناسملا ةدحو ىلإ ينورتكلإلا دیربلاب

 :ةمھم تاظحالم

 .(Ms-word) وأ (PDF) ةغیصبً الماك يثحبلا حرتقملا قافرإ ءاجرلا •

 .بلطلا لاسرا دنع مھتاءامتناو ثحبلا يف نیكراشملا عیمج ءامسأ ةفاضإ طرتشی •

 .بلطلا لاسرا دنع ثحبلاب ةمدخلا بلاط مسا نوكی نأ طرتشی •

 .ھباشتلا ةبسن رادقمو لمعلا اذھ نیثحابلا تامدخو ةدناسم ةدحول يرودلا ریرقتلا نمضتیس •

 ٪٢٥ نع دیزت الأ بجی يملعلا ثحبلا ةدامع جمارب نمض ةمدقملا ثاحبألل ھباشتلا ةبسن •
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 ةمدخلا بلاط تانایب
 يعماجلا /يفیظولا مقرلا ةیملعلا ةبترلا مسقلا ةیلكلا مسالا

     

 لصاوتلا تانایب
 يعماجلا ينورتكلإلا دیربلا لاوجلا فتاھلا

   
 دوعس كلملا ةعماجل يمسرلا دیربلا لالخ نم لاسرالا طرتشی *
 

 ثحبلا تانایب

 ثحبلا ناونع
 )يثحب حرتقملا(

 

 حرتقملا اذھل ھباشت ةبسن سایق لمع مت لھ
 ؟لبق نم يثحبلا

 معن ☐
 :ةقباسلا ةرملا يف مدختسملا جمانربلاو ةھجلا ركذا ءاجرلا معنب ةباجإلا ةلاح يف

 
 ال ☐

  روشنم ثحبلا لھ
 معن ☐

 :رشنلا ءاعو ركذأ
 

 ال ☐

 ھباشتلا ةبسن سایق نم ضرغلا
 ةدامعلل ثحبلاب عفرلا

☐ 
 ةیقرتلاب مدقتلا

☐ 
 ىرخأ

☐ 
 
 .)Ms-word( وأ )PDF( ةغیصبً الماك يثحبلا حرتقملا قافرإ ءاجرلا *
 .بلطلا لاسرا دنع مھتاءامتناو ثحبلا يف نیكراشملا عیمج ءامسأ ةفاضإ طرتشی *
 .بلطلا لاسرا دنع ثحبلاب ةمدخلا بلاط مسا نوكی نأ طرتشی *
 .ھباشتلا ةبسن رادقمو لمعلا اذھ نیثحابلا تامدخو ةدناسم ةدحول يرودلا ریرقتلا نمضتیس *
 .%25 نع دیزت الأ بجی يملعلا ثحبلا ةدامع جمارب نمض ةمدقملا ثاحبألل ھباشتلا ةبسن *
 
 

 ةبوتكملا تانایبلا ةحصب رقأ  ☐

 


