
 للمساهمة في تحقيق الهدف الخامس في الخطة االستراتيجية لكلية الجبيل الجامعية 
ً
مةي ، تهدف مسابقة أفضل بحث علمي لطالبات كليةة الجبيةل الجامعيةة  نةر ثقةف  قافةة البحةث العل2019-2017سعيا

حيةث وطالبةات واار  التعلةي ، ب كما نود التنويه  نر أن غالبية شفوط و ضوابط املقاركة في هذه املسابقة هي نفس شفوط و ضةوابط املقةاركة فةي املة تمف الطلطة  لطةل . و تشجيع البحث بطفق علمية سليمة
.  أن من األهداف األخفى لهذه املسابقة رفع ثسبة املقاركات في مسار البحث العلمي في امل تمف الطلط  السنوي 

:الشروط والضوابط العامة للمشاركة في مسابقة أفضل بحث علمي لطالبات كلية الجبيل الجامعية
.أن تتفق جميع املقاركات مع املبادئ والقي  واألحكام اإلسلمية، واألنظمة باململكة العفبية السعودية.1
.أو واار  التعلي  وغاياتهماوينبع أن ال يتعارض محتوى املقاركة مع أهداف الهيئة امللكية للجبيل .2
.أن يكون موضوع املقاركة املقدمة ضمن موضوعات املسابقة.3
.التقيد بالقفوط والضوابط الخاصة باملسابقة.4
.قوق الفكفية لآلخفينالحأن تكون املقاركة املقدمة من فكف وعمل الطالب أو الطلبة الذين تقدموا بها، وأن تخلو من أي ش يٍء يخل باألمانة العلمية أو ينتقص من .5
ت العلميةةة داخةةل أو  مليميةةة أو دوليةةة سةةوى جةةوا   اللقةةاءايةةة أن ال تكةةون املقةةاركة مةةد تةة  ثقةةفها أو مبلةةي للنقةةف فةةي أي مجلةةة علميةةة أو فةةي مةة تمف سةةابق داخةةل اململكةةة أو خارجهةةا، أو ح ةةلي ع ةةر جةةا    محل.6

.كلية الطالب/جامعة
دين في كلية الجبيل الجامعية لهذا العام الجامعي الحاني .7 -1438)، أو يكون من خفيجي املفحلة الجامعية في الف ل الدراس ي الثةاث  للعةام الدراسة ي املا ة ي (هة1440-1439)أن يكون املقارك من الطلبة املقيَّ

(.ه1439
 بةةبن أكيةةر مةةن طالةةب فةةل ي يةةد عةةدده  عةةن خمسةةة طةةلب، وال بةةد مةةن  رفةةاق بيةةان ب سةةماء جميةةع املقةةاركبن، وثسةة.8

ً
اشةةترك بةةه، وبيةةان مقةةاركة كةةل واحةةد مةةجه ، والجةة ء الةةذيبة فةةي حةةان كةةون العمةةل املقةةدم مقةةتركا

.اس  املقارك الف يس، وتوميع جميع املقتركبن باملوافقة ع ر صحة تلك البيانات واملوافقة ع ر املقاركة في املسابقة

ل مسابقة أفضل بحث علمي لطالبات كلية الجبي
هة1440/1439الجامعية  للعام الدراس ي  



:توصيف مسارات األبحاث العلمية 
 لقفوط البحث العلمي وخ ا  ه ضمن املسارات التالية

ً
 مستوفيا

ً
:يقدم املقارك بحثا

.ويتضمن العلوم البحتة والهندسة وعلوم الحاسب اآلني والتقنية الحيوية ونحو ذلك: مسار العلوم األساسية والهندسية.1
.ويتضمن علوم القفيعة والثقافة اإلسلمية واآلداب واللغات وعلوم اإلدار  ونحو ذلك: مسار العلوم اإلثسانية.2

:الشروط واملواصفات الخاصة باألبحاث العلمية 
:مع االلتزام بالقفوط العامة للمقاركة يقترط في املقاركة املقدمة في محاور األبحاث العلمية ما ي ي

.االلتزام بجميع مواعد البحث العلمي، وبخاصة ما يتعلق باإلحالة ع ر املفاجع العلمية.1
.أن ُيكتب البحث باللغة العفبية أو اإلنجلبزية، مع االلتزام بالكتابة بلغة سليمة.2
 للمفاجع وامللحق والفهارس، ع ر أن يقتمل ع ر األمور التالية20أن ال ت يد صفحات البحث العلمي عن .3

ً
، املقدمةة، مقةكلة صفحة الغلف وبها عنوان املقةارككة، صةفحة مسةتخلص البحةث: صفحة شاملة

.الدراسة، أهداف الدراسة، مواد وطفق البحث، املنامقة، النتا ج والتوصيات، الخلصة، املفاجع العلمية، الفهارس
.املقدمة ومقكلة الدراسة واملنهج املتبع للدراسة، وملخص النتا ج، وأه  التوصيات: كلمة، ويتضمن250أن يكتب ملخص للبحث ال ي يد عن .4
.أن ُيفاعر في األوراق العلمية التي ستقدم باللغة اإلنجلبزية  ضافة مستخلص آخف باللغة العفبية.5
سة  مةن جميةع االتجاهةات ، مةع تةفمي  ال ةفحات ، ع ةر أن يكةون الخةط 2.5ع ةر مسةافة سةطف ون ةر سةطف ، ويكةون ميةاس الهةام  ، A4مقةاس، (Wordبفنةامج وورد )أن تكةون الكتابةة بواسةطة الحاسةب .6

.14مقاس  (TIMES NEW ROMAN)، وفي البحوث املقدمة باللغة اإلنجلبزية هو 16مقاس  (Traditional Arabic)املستخدم في البحوث املقدمة باللغة العفبية هو 
.PDFوثسخة أخفى ب يغة ،Wordثسخة ملر :  لكترونيتبنوثسختبن تسل  ثسخة ورمية من البحث .7
.392موعد لتسلي  األبحاث ملكتب األثقطة الطلبية هو األسبوع السادس من الف ل الدراس ي آخف .8

ل مسابقة أفضل بحث علمي لطالبات كلية الجبي
هة1440/1439الجامعية  للعام الدراس ي  



:آلية ترشيح أفضل بحث علمي
.ليةالكسيت  اختيار البحث العلمي الفا   عبر تقكيل لجنة تحكي  مكونة من أعضاء هيئة تدريس بدرجة ال تقل عن أستاذ مساعد من كل مس  علمي في 

ل مسابقة أفضل بحث علمي لطالبات كلية الجبي
هة1440/1439الجامعية  للعام الدراس ي  


