


تبنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية منذ 

هـ تشجيع ودعم البحث العلمي 1397إنشائها عام 

كأحد أبرز وأهم أهدافها

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية



التقنيةوللعلومالوطنيةالمنظومةفيواالستثمارالتطويرعلىالمدينةتعمل

منلمملكةلالمستدامةالتنميةيخدمبماالمعرفةمجتمعبناءلتعزيزواالبتكار

:التاليةواختصاصاتهامهامهاخالل

واالبتكاروالتقنيةللعلومالوطنيةوالخططالسياساتصياغة•

واالبتكاروالتقنيةللعلومالوطنيالنشاطأوجهتنسيق•

المملكةفيالتقنيوالتطويرالعلميللبحثالدعمأوجهتوفير•

التقنيوالتطويرالتطبيقيةالعلميةالبحوثإجراء•

التقنيةللنقوالدوليةواإلقليميةالمحليةوالشراكاتالتعاونوتعزيزتطوير•

وتطويرهاوتوطينها

التجاريوتجهيزهاالتقنيةتطويرفياالستثمار•

الفكريةالملكيةواستثماروتعزيزرعاية•

المبتكرةوالحلولاالستشاراتتقديم•





اء محاور اللق 

برنامج طلبة الدراسات العليا•

برنامج بناء األجيال•

برنامج علماء المستقبل•



اإلدارة العامة لمنح البحوث



دعم وتشجيع البحث العلمي بالمملكة.

 إيجاد حلول للقضايا والمشاكل الوطنية بما

طاعات يتناسب مع متطلبات التنمية في جميع الق

.بالمملكة

يذها، تحديد البحوث الجديرة بالدعم ومتابعة تنف

واالستفادة من مخرجاتها بالوسائل المختلفة

أهداف اإلدارة



الهيكل التنظيمي لإلدارة

مكتــب املشــــــــــرف

إدارة خدمات الباحثني امجإدارة األولوايت والب  ةإدارة املتابعة املالي ةإدارة املتابعة العلمي ةإدارة املشاريع الوطني

مكتب مساعد املشرف للشؤون اإلدارية مكتب مساعد املشرف للشؤون الفنية



برنامج منح بحوث 

طلبة الدراسات العليا

برنامج المنح 

اإلبتكارية

فكرتك

برامج المنح البحثية

برنامج المنح 
الصغيرة

برنامج بناء 

األجيال 



لوى يندرج  تحت البرنامج البحووث التوي تهودف إ

تحقيووق نتووائج محووددة فووي أحوود مجوواالت العلوووم 

وقود ( علووم ، زراعة ، طب ، هندسة ) البحثية 

.ريةتكون بحوث أساسية أو تطبيقية أو تطوي

برنامج المنح الصغيرة



ال ينوودرج تحووت البرنووامج البحوووث الهادفووة السووتكم

متطلبوووات الحصوووول علوووى شوووهادة الماجسوووتير أو 

الووودكتوراي فوووي ماسسوووات التعلووويم العوووالي داخووول 

ة، هندسو)المملكة في أحد مجاالت العلوم الطبيعيوة 

وقووود تكوووون أساسوووية، أو ( طوووب، زراعوووة، علووووم

.تطبيقية أو تطويرية

برنامج منح بحوث طلبة الدراسات العليا



ط يندرج تحت البرنامج البحوث التي ترتب

في -بفكرة ابتكارية وابداعية أصيلة وتهدف 

.   إلى تسجيل براءة اختراع-الغالب 

فكرتك-اإلبتكاريةبرنامج المنح 



برنامج بناء األجيال

برنامج يهدف إلى بناء قدرات األجيال البحثية 

والتعرف على القدرات الوطنية الشابة ونشر 
ثقافة البحث العلمي في مراحل التعليم العام



التقديم مفتوح طوال العام

ليا برانمج منح طلبة الدراسات الع
 بناء األجيال
 كرتك ف-برانمج املنح االبتكارية

مواعيد تقديم المقترحات البحثية



مواعيد تقديم المقترحات البحثية



الفنيةالبرنامج 
المدة 

(السنة)
مقدار المنحة

يابرنامج منح طالب الدراسات العل

تواجد الطالب بالمملكة في أحد •
.الجامعات السعودية

أن يكون مقترح البحث في أحد •

.المجاالت العلمية التطبيقية

.من المقررات الدراسية% ٥٠انهى •

موضوع األطروحة مجاز من •

.الماسسة التعليمية

-
(دكتـوراي)الف1٥٠

(ماجستير)الف1٠٠

برنامج فكرتك
تواجد الباحثين بالمملكة•

ادي ان تمبتكرة يمكن التقديم بفكرة •

الى براءة اختراع 
الف12٠٠

برنامج بناء األجيال
تواجد الطالب بالمملكة في أحد •

المدارس السعودية
لاير11٠.٠٠٠

شروط التقديم



نموذج تقديم مقترح بحثي 



نموذج تقديم مقترح بحثي 



البرنامج
عدد األبحاث 

المقدمة
عدد األبحاث 

المدعومة
مقدار الدعم باللاير

عدد األبحاث 
المنتهية

561913681112511711944المنح الكبيرةبرنامج

برنامج منح طالب 

الدراسات العليا
32642706100.536.1201734

6581.528.0502برنامج فكرتك

148166748.324.113381ةبرنامج المنح الصغير

12751791.970.00041بناء األجيالبرنامج

1٠42947٥٠1.262.899.9943٠61المجموع

1436مقدار الدعم حسب برامج المنح إلى 



المجال
عدد األبحاث 

المقدمة
عدد األبحاث 

المدعومة
مقدار الدعم باللاير

عدد األبحاث 
المنتهية

1645772245.790.987556زراعة

26001059407.675.696678طب

32501982233.571.6291192علوم أساس

2232762325.395.230535هندسة

69117050.441.29796ية العلوم االجتماعية واإلنسان

115151.5504العلوم األمنية

1٠42947٥٠1.262.899.9943٠61المجموع

1436مقدار الدعم حسب مجال البحوث إلى 



العدد نوع اإلنجاز

3٠61 عدد األبحاث المنتهية

1679 عدد األبحاث الجارية

11٥ عدد اإلصدارات العلمية

٥8٠
ى عدد التقارير النهائية الموزعة عل

الجهات الحكومية

8٠٠

اث األوراق العلمية المستلمة من األبح

/  المدعمة والمنشورة في مجالت 

مؤتمرات علمية

باحث1٠436
م عدد الباحثين المستفيدين من دع

األبحاث

37 عدد اللقاءات العلمية

1436نوع اإلنجاز إلى عام 



العدد الماشر

بحثا1٠429 عدد المقترحــــــات المقدمــة 

بحثا47٥٠ عـــدد البحــــوث المدعمـــة 

4٥.٥% متوســـط نسبــة الدعــــم 

8٠٠ النشـــر العلمــــي 

جائزة عالمية وإقليمية ومحلية 23

حازت عليها األبحاث المدعمة
الجوائـــــز العلميـــــــة 

4 عدد براءات االختراع

8
البحوث التي تم اعتماد تطبيق 

نتائجها وكرمت من اإلدارة 

ماشرات عامة



العدد الماشر

1636 عدد المقترحــــــات المقدمــة 

14٠6 عـــدد البحــــوث المدعمـــة 

8٥% متوســـط نسبــة الدعــــم 

7٥8 عدد الذكور

621 عدد اإلناث

4٥.٠3% نسبة اإلناث للذكور

دعم برنامج طلبة الدراسات العليا



العددالماشر

3884عدد الطالب

125عدد مشرفي إدارات التعليم

623(مقبول مبدئيا)عدد االفكار المقدمة 

375عدد االفكار المقدمة المرفوضة

2عدد المقترحات

49عدد المقترحات قيد الدراسة

56تم دراسة المقترح

90تم قبول المقترح

1تم ارسال تقرير نصف المدة

46تم قبول تقرير نصف المدة

6تم ارسال تقرير نهاية المدة

36تم قبول تقرير نهاية المدة

0تم قبول البحث

224تم رفض البحث بعد التحكيم

1بحث منتهى

2831عدد الذكور

1053عدد اإلناث

179عدد المقترحات المدعومة الجارية

1129عدد المقترحات الغير المدعومة

دعم برنامج بناء األجيال

http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/Researcher.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/DepartmentSupervisor.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/Idea.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/IdeaRejected.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/Proposal.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/UnderReviewing.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ProposalCompleted.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ProposalAccepted.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/FirstReportSend.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/FirstReportAccepted.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/FinalReportSend.aspx
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http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearchAccepted.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearchRejected.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearchFinish.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearcherMales.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearcherFemales.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearchSupported.aspx
http://20s.kacst.edu.sa/TwentyS/ar/DashboardReport/ResearchUnSupported.aspx


.صادرسرقة أفكار أو كتابات اآلخرين ونسبتها للذات دون ذكر الم:  االنتحال العلمي 

كشف األمانة العلمية 

.  ريعتبر االنتحال خرق خطير في اخالقيات النش:  أهمية األمانة العلمية

ي فئتين ويأتي االنتحال في اشكال مختلفة ويمكن تصنيفها بشكل عام ف  :

االنتحال لألفكار                   االنتحال للنص 

:    أهداف تطبيق األمانة العلمية

.رفع الجودة العلمية والفنية لألبحاث العلمية •

.لتحسين مخرجات العلمية •

لة ومبتكرة تشجيع الباحثين والعلماء على تقديم أفكار علمية وبحثية أصي•

.وغير مكررة
.ماءين والمختصين والعلضبط عمليات التبادل المعرفي بين الباحث•



يةيوجد العديد من األدوات المستخدمة لفحص األصالة العلم

1. turnitin.

2. Check for plagiarism.

3. Plagiarisma.

4. Plagiarism detect.

5. iThenticate

أدوات فحص االصالة العلمية 



http://gdrg.kacst.edu.sa

رابط التقديم





الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

الفئات المستهدفة من دعم البحث العلمي

الباحثون 

طالب الدراسات العليا

طالب المدارس

بناء األجيال



"عشرون طالباً في عشرين مدرسة"مبادرة 

من تأتي مبوادرة عشورون طالبواً فوي عشورين مدرسوة ضو

منظوموووة مبوووادرات مووودينتك التوووي أطلقتهوووا مدينوووة الملوووك 

شوور وتهوودف المبووادرة إلووى ن، عبوودالعزيز للعلوووم والتقنيووة

بووين ثقافووة البحووث العلمووي والتنوووير بمنهجووه ومتطلباتووه

إدارة 4٥)طالب المرحلوة الثانويوة فوي مودارس المملكوة 

(.تعليم

اث وتعطووى الفرصووة للطووالب فووي كوول منطقووة لتقووديم أبحوو

ال تزيود ويتم دعم المقترحات البحثيوة بميزانيوة. صغيرة 

عن عشرة آالف لاير لكل بحث، في فصل دراسي

بناء األجيال 



غايات المبادرة

نوص تحقيق الهدف الثواني مون أهوداف السياسوة الوطنيوة للعلووم والتقنيوة الوذي

سوتمرار العناية بإعـداد القوى البشرية في مجاالت العلوم والتقنية مع اال"على 

". في تنميتها كمـاً ونوعـاً بما يتالءم ومتطلبات المنظومة المختلفة

 خبووراء القووادرة علووى أن تكووون ضوومن التعوورف علووى القوودرات الوطنيووة الشووابة

يفووعلموواء المملكووة فووي المسووتقبل إن شوواء ، ورعايتهووا، لمزيوود موون التقوودم و

.   والبحث العلميمجاالت التنميةمختلف

ادهم التواصل معهوم وإرشوبهدف علماء المستقبللخبراء وقاعدة بيانات إنشاء

.لتحقيق طموحاتهم ومتابعتهم

 في مراحل التعليم العامنشر ثقافة البحث العلمي.



األهداف

يهدف المشروع إلى إتاحة الفرصوة لطوالب مراحول موا قبول الجامعوة للمشواركة فوي

ي حل نشاطات بحثية مما يكون له مردود في إدراك الطالب ألهمية البحث العلمي ف

:مشكالت المجتمع، وتتكون األهداف الفرعية للمشروع من التالي

 م لهممن خالل المادة العلمية التي تقدتعريف الطالب بمنهجية البحث العلمي.

 راح من خالل تناولوه مشوكلة بحثيوة و اقتوممارسة الطالب عملية البحث العلمي

. الحلول لها

 في وضع الحلول العلميةاستخدام الطرق التحليلية بيان أهمية.

 ي التوي يوتم تطويرهوا فوبعورض األعموال أو النمواذج مساعدة الطالب المتميوزين

. المعارض المعنية بالعلوم والتقنية

 العزيز وربطهم بخدمات مدينة الملك عبدالبحث العلمي بين الطالب تواجد فكرة

. للعلوم والتقنية



ع منهجية تنفيذ المشرو

:تتضمن طرق العمل المهام التالية

عم التعرف علوى خبورات مشوابهة فوي مجوال البحوث علوى المسوتوى اإلقليموي لود

الواليووات المتحودة موون) وعلووى المسوتوى العوالمي( تجربووة قطور)أبحواث الطوالب 

(.خالل االنترنت

(وزارة التعليم، موهبة) التنسيق مع الجهات المعنية

فووي التنسوويق مووع وزارة التعلوويم بغوورض تأسوويس وتسووهيل االتصووال بالموودارس

:ا يلي المناطق المختلفة، وكذلك الختيار المشرفين في كل منطقة لتحقيق م

.مشاركة المعلمين في توجيه ومتابعة أبحاث الطالب•

.مشاركة المعلمين في الفعاليات الخاصة بعرض مخرجات مشروعات الطالب•

.مساهمة المعلمين في استخالص النتائج من تجربة البرنامج•



منهجية تنفيذ المشروع

التنسيق مع ماسسة موهبة لالستفادة من:

.الخبرة المكتسبة في مجال التعامل مع الطالب المبدعين•

. مجاالت المنافسة التي يشارك فيها الطالب•

.كيفية االستفادة من مخرجات البرنامج•

 (المبادرة)إنشاء موقع الكتروني للبرنامج

http://20s.kacst.edu.sa 

: يحتوي على

.جميع المعلومات التي تعرف بالبرنامج•

.نبذة علمية مبسطة للطالب عن أساليب ومنهجية البحث العلمي•

.صفحات التسجيل وتقديم األفكار والمقترحات البحثية ومتابعتها•



وع منهجية تنفيذ المشر

لمخطوط عورض ا+ المعوايير ) معايير اختيار المقترحات البحثية والمفاضولة بينهوا •

(.ةالكامل لعمليات البرنامج بدءاً من التقديم وحتى اختيار المقترحات المدعم

.نماذج المتابعة العلمية والمالية للبحث•

.معايير التقويم•

.تقويم مخرجات بحوث الطالب•

.المشاركة في الفعاليات•



مخرجات المشروع

:من المتوقع أن تكون مخرجات البرنامج كما يلي

 في المناطقحلول علمية لبعض المشكالت.

براءات اختراع.

قدرة الطالب على البحث العلمي والمشاركة في خطط التطوير.

 داع في أسبوع العلوم والتقنية والمعارض األخرى لإلبوعرض األعمال المميزة

ك فوي ، وكوذل"األولمبيواد الووطني لإلبوداع العلموي "كما يوتم ترشويحها لمسوابقة 

.الماتمرات المتخصصة للبحث العلمي وتكريم البحوث المتميزة





حثآلية تنفيذ العمل بالب



آلية العمل



إحصائيات

ً 3964عدد الطالب المسجلين  طالبا

فكرة1136عدد األفكار البحثية المقدمة 

ً 179عدد البحوث المدعومة  بحثا

بحثاً 46تم قبول التقرير النصفي لـ 

بحثاً وسلم التقرير النهائي40تم إنهاء 

منسقاً ومنسقة من وزارة التعليم125

ذكور

2942

إناث

1022



إحصائية المقترحات المقدمة 
منطقة تعليمية38والمدعومة لـ 



وث تحويل المبادرة إلى برنامج سنوي ضمن برامج اإلدارة العامة لمنح البح

لطلبة التعليم العام( بناء األجيال)برنامج 

تفعيل المشاركة مع وزارة التعليم

 تفعيل المشاركة مع موهبة

التكامل مع مبادرة علماء المستقبل

التكامل مع برنامج نور

 للطالب( الصيفية)االستفادة من نشاطات المدينة البحثية

 تربوي متعاونين من خارج الميدان ال)تفعيل الدور التعاوني إلثراء المعرفة

(والبحثي

النشر في مجلة البحث العلمي للفتيان

مستقبل المبادرة



استعراض لموقع المبادرة 

20s.sa 

20s.kacst.edu.sa



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 

2٠s.sa



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



استعراض لموقع المبادرة 



التحكيم



التحكيم



التحكيم



المبادرة على مواقع التواصل االجتماعي 



المبادرة على مواقع التواصل االجتماعي 



المبادرة على مواقع التواصل االجتماعي 







الفريق البحثي للمبادرة 





الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار



علماء المستقبل

هـ1435

هـ1440

هـ1445

هـ1450

متوسط 

وثانوي

جامعي

دراسات

عليا

علماء عالم100.000



المستهدفون

الطالب
أولياء

األمور
المرشدون



تعزيز اإلدراك بأهمية العلوم والتقنية،

ترغيب النشء في العلوم والتقنية والمهن العلمية،

تشجيع وتحفيز عنصر االبتكار عند الطالب،

مساعدة أولياء األمور على تطوير مهارات أبنائهم العلمية،

.  تحفيز العلماء والمتخصصين ليكونوا مرشدين للطالب

األهداف



اط، ق  ة من  ن  حصلون  علي  اء علي ما ي  ن  ي  آلطلاب  ب 
رق  ة  لت  لي 

 
آ

، ة  لف  ن 
ة  المخ  ي  روب  لكت  اب  الإ  اج  آلطالب  من  الملق  ن  اركة  ب  ل ومش  حمن 

ي 
ة   ي  مكاب  ا 

، ن  دي  مور، المرش  اء الإ  ، ا ولن  ن  آلطلاب  ي  ماعي  ب 
ت  واصل اج  كة  ن  ن 

ش 

لي  
اع ق  مي  ن 

وى عل خب 
م ب 
ة   واب  راء آلب  ث  .ا 

البوابة اإللكترونية



http://futurescientists.ka
cst.edu.sa

البوابة اإللكترونية



آلية الترقي



و دن  ي  اطع ف  مق 

ة   مي  لت 
ع ن 

دروس 

إثراء البوابة

ة   اعلي  ق  رامج  ن  ث 

ة   لمي 
ع
لعاب  

 
آ

مة   رج  ب  مت  كي 

ة   لمي 
ع
الإب   مق 

الثـقـافـــــة العلميـــــة للجميـــــــع



الطالب المسجلون

816
325

والطالباتالطالب 

الطالب

الطالبات

604537

المرحلة التعليمية

المتوسط

الثانوي



مشاركات الطالب

224

155

51

126

المجاالت التي سجل فيها الطالب

أحياء

كيمياء

رياضيات

فيزياء

280

63

214

نوع المحتوى الذي شارك به الطالب

صور

فيديوهات

مقاالت



نجوائز مادية أسبوعية للطالب المتميزي

جوائز ومسابقات سنوية

زيارة المدارس والتعاون مع إدارات 

الموهبين

تنظيم العروض العلمية

النشاط والمحفزات



موقع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

www.kacst.edu.sa

باإلدارة العامة لمنح البحوثهاتف خدمات الباحثين

4814455

للبحث في مصادر المعلومات في قواعد المعلومات بالمدينة

online@kacst.edu.sa

ارسل سيرتك الذاتية

gdrg@kacst.edu.sa



شكرًا لكم


