
 

 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

ثوعمادة البح  

الجامعة رائدة عالميا في مجاالت البحوث المبتكرة ذات الجودة العالية والنهوض بأحدث تميز في البحث العلمي الذي يجعل تحقيق ال الرؤية:
 المعارف والتكنولوجيا في مجاالت رئيسية لها آثار إجتماعية واقتصادية هامة.

نشطة ذات الصلة، وتقديم الدعم المستمر ألعضاء هيئة التدريس والباحثين إلجراء البحوث تهيئة بيئة مواتية ومحفزة للبحوث واأل الرسالة:
 النوعية في مجاالت العلوم والهندسة واإلدارة وغيرها من المجاالت الهامة في المملكة وحول العالم.

لألنشطة البحثية التقويم األكاديمي  
 

( هـ1441 -هـ 1440 ) 2019 - 2020 
 
 

(191الفصل األول )    

 مواعيد تسليم المقترحات البحثية

2019سبتمبر  29 هـ1441صفر  1   االحد 

منح  ،المنح البحثية الصغيرة واالساسية، التمويل الموجه
المجموعات البحثية، منح أعضاء هيئة التدريس الناشئين، المنح 

مقترحات التفرغ العلمي، مقترحات تأليف  التفعيلية للبحوث،
منح التجسير،  ,قترحات الدراسات المجتمعيةجمة، مالكتب والتر

، منح التعاون البحثي المنح البحثية لطالب البكالريوس بالجامعةو
 (IRCالدولي )

 

 البرنامج الصيفي العلمي الدولي

2019سبتمبر  29 هـ1144 صفر 1  2020 –البرنامج الصيفي العلمي الدولي  االحد   

 

وثمواعيد التقديم لجوائز البح  

2019 برأكتو 6 هـ1441 صفر 7   االحد 
، جائزة أفضل مشروع بحثي،  جائزة األستاذ المتميز

 جائزة التميز في البحث العلمي

2019 أكتوبر 6 هـ1441صفر  7   االحد 
 عاليالباحث الوظيفي المبكر، جائزة البحث جائزة 

 التأثير، جائزة البحث عالي اإلقتباس

حديثًا تم إطالقهاجائزة  * 

 

هائي لمعالجة جميع المعامالت الماليةالموعد الن  

2019 أكتوبر 13 هـ1441صفر  14   األحد 
، المراجعة السنوية 2019معالجة جميع المعامالت المالية قبل 

 للمشروع الممول من الجامعة *

وننوه بأنه لن  ، 2020 سيتم معالجتها في السنة المالية 2019اكتوبر  13مديري المشاريع بأن أي عملية شراء بعد تاريخ  نود إبالغ
 أيام من تاريخها.  7يتم قبول أي فاتورة لم يتم تسليمها إلى عمادة البحث العلمي خالل 

 

 األوقات التي اليتم دعم المؤتمرات العلمية خاللها
2019اغسطس  18-22 هـ1440 الحجة ذي 17-21  الخميس –االحد   هيئة التدريس أعضاءعودة  أسبوع   

2019سبتمبر  1-5 هـ1441محرم  2-6  الخميس –االحد    االسبوع األول للدراسة 

9201ديسمبر  31 – 11  
 جمادى 5 – الثانيربيع  14

هـ1144 األول  

الخميس  –األحد   نهاية الفصل الدراسيفترة  

 قبل فترة اإلختبارات النهائية ا  واحد ا  شمل اسبوع)ت
 (ويوم تقديم الدرجات

 يس للمؤتمرات خالل األوقات المعلنة أعالهال يتم دعم حضور أعضاء هيئة التدر
 
 
 



 

 

 جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

(192الفصل الثاني )  

  ةاألكاديميعلى الزيارات العلمية للسنة  التقديمالموعد النهائي لطلب 

 إلى الوحدة المعنية قبل التاريخ المزمع للزيارة: في الالزمة الوثائقتقديم اصول جميع ل أعضاء هيئة التدريس من نرجو
 المملكة العربية السعودية داخل المحلية للزيارات موعدال قبل أسبوعين .1

 .خارج المملكة العربية السعودية الدوليةللزيارات  الموعد قبليوما  خمسة وأربعين .2

2020مارس  29 هـ1144 شعبان 5   األحد 
للمشاريع الممولة من  الزيارات العلميةالموعد النهائي لتلقي طلبات 

 الجامعة

 

 

م دعم المؤتمرات العلمية خاللهااألوقات التي اليت  
2020يناير  19-23 هـ1144جمادى األول  24-28  الخميس –االحد    االسبوع األول للدراسة 

مايو  14 –ابريل  62
2020 

هـ1441 رمضان 3-21  
الخميس –االحد   نهاية الفصل الدراسيفترة  

 قبل فترة اإلختبارات النهائية ا  واحد ا  شمل اسبوع)ت
 (لدرجاتويوم تقديم ا

 ال يتم دعم حضور أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات خالل األوقات المعلنة أعاله وأوقات التكليف خالل الصيف.

 
 

2020ابريل  9، الموافق هـ1441 شعبان 16، هو يوم الخميس 2020- 2019للعام الدراسي  المؤتمراتحضور النهائي لقبول طلبات  الموعد  
 

 
 

لفائزة من ضمن المشاريع الممولة من الجامعةحفل إعالن المشاريع ا  

2020 مارس 30 هـ1441شعبان  6   إعالن المشاريع الفائزة األثنين 

 

 

 

 

 


