
برنامج األبحاث التطبيقية
دليل االستخدام
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https://gpurc.kacst.edu.sa  النظام الرابط للدخول على  - استخدم 
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم اضغط على تسجیل الدخول.
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التطبيقية. - اضغط على رابط تقدیم أسفل العنوان : برنامج األبحاث 
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- قم باإلشارة على جمیع الشروط بالضغط على عالمة االختیار بجانب كل شرط ثم اضغط على
التالیة.  موافق ومتابعة لالنتقال للصفحة 
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البیانات األساسیة لمقترح البحث حسب الحقول الموضحة في الصفحة ثم اضغط حفظ ومتابعة. - ادخل 
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إضافة أعضاء الفریق البحثي /المستشارون/ المساعدون/ طلبة الدراسات العلیا

أتم التسجیل وأكمل تعبئة الملف الشخصي على نظام برامج دعم بحوث  الفریق یجب أن یكون العضو قد  إلضافة أعضاء 
البحثیة،وذلك حتى تتمكن من اضافته عن طریق النظام. الجامعات والمراكز 

النظام( اضغط على أضف - إلضافة عضو )مسجل مسبقا في 
أو رقم الجوال. البرید االلكتروني/  - ابحث باالسم/ الجهة/ المجال / عنوان 

- حدد الشخص المطلوب بالضغط على مربع االختیار بجانب االسم ثم اضغط على إضافة.
البحثي/ دور المستشار / نوع المستشار/دور المساعد/ دور الطالب ونوع تفرغه. )في حال  الفریق  - حدد دور عضو 

االضافة(.
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البحثي حسب الحقول الموضحة في الصفحة. - ادخل تفاصیل المقترح 
اتباع تعلیمات عدد األحرف للحقول الموضحة في الصفحة. - یجب 
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البحثي بالضغط على استعراض/  Choose file حدد الملف المطلوب ثم اضغط على تحمیل - ارفق مستند المقترح 

- سیتم عرض رسالة عند نجاح تحمیل الملف. يمكن عرض الملف المرفق عن طريق ايقونة عرض الملف.

12
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باللغتين العربية  اربعة حقول على األقل، ثم قم بتعبيتها  - الكلمات الدالة، اضغط على ايقونة اضف ليتم اضافة 
واالنجليزية.

- قم بالضغط على حفظ ومتابعة بعد تعبيئة جميع الحقول.
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صفحة تفاصیل المیزانیة ۱
تعرض الصفحة الموارد البشریة وذلك لتحدید المكافأة.

المیزانیة الفعلیة مالحظة: یجب أن ال تتجاوز میزانیة بند الموارد البشریة ٥۰ %من 

البحثي: ۱ .الفریق 
الیا. - ادخل أشهر الصرف للباحثین المشاركین وسیتم حساب المكافأة 

- الحد األقصى لعدد األشهر هو ۲۰ شهر لكل باحث.

۲ .المستشارون
- أدخل مدة االستشارة )أیام(

- أدخل مبلغ المكافأة.
أو خارجي. أو داخلي  - الحد األقصى لمدة االستشارة : ۱٥ یوم لكل مستشار محلي 

- الحد األقصى لمكافأة المستشار : مستشار محلي ۱۰۰۰ ریال/یوم. مستشار داخلي ۲۰۰۰ ریال/یوم. 
مستشار خارجي ٤۰۰۰ ریال/یوم.

- الحد األقصى للتذاكر : مستشار محلي ۰ ریال. مستشار داخلي ٥۰۰۰ ریال. مستشار خارجي ۲۰۰۰۰ ریال.

الرئیسیون ۳ .المساعدون 
- أدخل أشهر الصرف )حد أقصى ۲۰ شهر(

- أدخل مبلغ المكافأة )۲۰۰۰ ریال كحد أقصى(
الرئیسي هو مدیر المشروع ال یتم صرف مكافأة مدیر مشروع. الباحث  - في حال أن 

الدراسات العلیا ٤ .طلبة 
- أدخل المدة والمكافأة.

- حد أقصى ۲۰ شهر.

٥ .الفنیون االداریون المهنیون
الفنیین مثال( - ادخل العدد )عدد 
- أدخل أشهر الصرف والمكافأة

ي ۱۲۰۰ ریال. مهني ۱۰۰۰ ریال. - الحد األقصى للمدة هو ۲۰ شهر. الحد االقصى للمكافأة: فني ۱٦۰۰ ریال. إدار
التالیة. قم بتعبئة الحقول المطلوبة ثم اضغط على حفظ ومتابعة لالنتقال للصفحة 
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خطة المشروع

۱ .اضغط على إضافة/تعدیل تحت عنوان األهداف.
۲ .أدخل عنوان الهدف والمنهجیة المقترحة للوصول للهدف.

الى إضافة المراحل. انتقل  ۳ .اضغط على أضف إلضافة سجل اخر. عند االنتهاء من ادخال جمیع أهداف المشروع. 
٤ .اضغط على إضافة/تعدیل تحت عنوان المراحل.

القائمة المنسدلة ثم ادخل المرحلة )التي سیتم فیها الوصول للهدف( ٥ .حدد الهدف من 
الى المهام. انتقل  ٦ .اضغط على أضف إلضافة سجل اخر. بعد االنتهاء من تحدید المراحل لجمیع األهداف 

۷ .اضغط على إضافة/تعدیل تحت عنوان المراحل.
البدایة والنهایة. ۸ .حدد الهدف والمرحلة ثم أدخل عنوان المهمة وتاریخ 

ى. ۹ .اضغط على أضف إلضافة سجل مهمة أخر
التعدیل بإعادة الخطوات أعاله. ۱۰ .یمكن 
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قم بتعبئة الحقول المطلوبة في صفحة خطة المشروع متبعا االرشادات وعدد الكلمات المحددة. بعد االنتهاء من 
التالیة. التعبئة اضغط حفظ ومتابعة لالنتقال للصفحة 
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مراجعة وإقرار
البیانات. تقدیم الطلب یتطلب موافقة جمیع  البحثي المسجلة للتأكد من صحة  - تعرض هذه الصفحة بیانات المقترح 

الكترونیا. البحثي  الفریق  أعضاء 

یتطلب موافقة جمیع أعضاء فریق الموارد البشریة لتقدیم الطلب
البحثي. الفریق  الفریق مقابل عنوان  الى أعضاء  البیانات اضغط على إرسال دعوات المشاركة  التأكد من صحة جمیع  - بعد 

البحثي بعد ارسال الدعوات. تنبیة: ال یمكن تعدیل بیانات وتفاصیل المقترح 

البحثي مقابل كل عضو.  الفریق  - بعد ارسال الدعوة یمكنك متابعة حالة الدعوة في صفحة ملخص الطلب تحت عنوان 
رابط دعوات المشاركة المعلقة. الرئیسیة بالضغط على  أو في صفحة المستخدم 

البحثي للموافقة على المشاركة الفریق  ارسال رسالة ألعضاء 
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 تقدیم الطلب
بعد موافقة جمیع األعضاء یمكنك تقدیم الطلب بالموافقة على اإلقرار أسفل الصفحة. بتحدید مربع االختیار

 بجانب اإلقرار ثم اضغط على تقدیم الطلب.

اضغط على موافق للتأكيد.
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التالیة. الرسالة  عند نجاح تقدیم الطلب تظهر 



الفني واالستفسارات للدعم 
التالي الرابط  التواصل معنا على  الرجاء 

https://gpurc.kacst.edu.sa/ContactUs.aspx

https://gpurc.kacst.edu.sa/ContactUs.aspx

