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عود ومسو ولي ل سيف عصر مليء بالعز والفخر حتققت فيه املعجزات وتسارعت فيه اإلجنازات حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز آ

ألحباث للرتبع واعهده األمني صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان، استمدت مراكز األحباث قوتها وحضورها الفاعل لتوجيه دفة التمكني لناصية العلم

.على عرش القوة ولتكون عنوان للتفوق واالجناز البحثي

الل منظومة ن ختتمثل البنية التحتية للمركز من بيئة متكاملة من معامل ومكاتب جمهزه بأجهزة حديثة وخدمات مساندة على درجة عالية من الكفاءة تدار م

للباحث املبتدئ ميزإدارية مؤهله وجلنة من الكادر التعليمي تتميز باخلربة الواسعة يف جمال األحباث سعيا لتوفري بيئة علمية مناسبه لإلنتاج العلمي املت

. واملتمرس

جع وتدعم جية تشاتيغري ان ما ينشده مركز األحباث يف كلية علوم احلاسب واملعلومات يتعدى اىل حد كبري ما حتقق حتى يومنا هذا متجها حنو تقديم رؤية اسرت

.ال قبمستاألحباث املواكبة للتطور واحتياجات اجملتمع يف جمال التخصص ليتم توظيفها لتنعكس نتائجها إجيابيًا على حياة الفرد واجملتمع والوطن 

املقدمة
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األهداف
ربط البحث العلمي بأهداف اجلامعة واخلطط الوطنية-١

تشجيع مسرية البحث العلمي وفقًا لألولويات البحثية املقرتحة-٢

املساهمة يف نقل املعرفة وخدمة اجملتمع من خالل الشراكات-٣

تنمية وتطوير قدرات الباحثني واملبتدئني من خالل عقد الدورات -٤

وورش العمل يف مجيع جماالت البحث العلمي

املستهدفةلفئات ا
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهن -

دريساملشاريع البحثية للتخرج أو االبتعاث بإشراف اعضاء هيئة الت-

طالبات جامعة االمرية نورة بنت عبد الرمحن من خالل دعم مشاريع -

التخرج اخلاصة بالطالبات

الباحثني واملستشارين يف املراكز البحثية ذات العالقة-
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ولقد  مت تزويد . معامل املركز البحثي لتكون وجهة للباحثني وأعضاء هيئة التدريس للتفرغ للبحث العلمي أو االجتماع مع أعضاء اجملموعات البحثيةُصممت 

. املعامل بأحدث الربامج وتقنيات وأجهزة احلاسب اآللي اليت تساعد الباحثني على اداء عملهم يف بيئة مثالية

:  حلجز موعد الستخدام اجهزة املعمل يرجى ارسال بريد االلكرتوني اىل العنوان التالي

Ccis-rec@pnu.edu.sa
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