
1 

 

                      
 

 بالمملكة العربية السعودية" الهندسة المدنيةتميز في القصبي للالمهندس طارق جائزة "
 

 الجائزةتعريف ب .1
  لبحثين علميين تطبيقيين تمنح  ،القصبي المهندس طارقمدعومة من قبل تقديرية جائزة

تسمى الجائزة ملكة، و على مستوى الم بكافة فروعهاالمدنية  الهندسةمجال في متميزين 
 :باسم

 "جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية بالمملكة العربية السعودية"
 

 قيمة الجائزة .2
 /50000 /خمسون ألف لاير 

 

 

 رسالة الجائزة .3
 تطبيقية علمية  بحوثالتقني في مجال الهندسة المدنية من خالل  العالمي مواكبة التطور

 .العلميالتميز جادة، بهدف تحقيق 
  والعلمي نحو تلبية متطلبات  توجيه النشاط البحثيخدمة وتطوير المجتمع من خالل

 .التنمية الصناعية
 
 

 أهداف الجائزة  .4
  إلى:تهدف الجائزة 

   ةفي المملك الهندسة المدنيةمجاالت األبحاث العلمية التطبيقية في اإلسهام في تطوير. 
    الهندسة المدنيةفي  تحفيز المواهب والقدراتتنمية روح اإلبداع واالبتكار و. 
  والقطاع الصناعي. السعودية تعزيز العالقة بين الجامعات 
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  مجاالت الجائزة .5
 مصادر المياه هندسة و الجيوتكنيك هندسة و اإلنشاءاتهندسة الهندسة المدنية وتشمل : فروع 

 .سة المساحيةالهندو  إدارة التشييد هندسة و النقل هندسة و البيئة هندسة و
 

 تقييم األعمال المقدمةمعايير  .6
 تقييم، ومن أهمها:يتم تحكيم العمل العلمي المرشح للجائزة باعتبار معايير 

 ومتطلبات المجتمع الفعلية العملصلة بين هدف ال. 
 لالبتكارات( ةاالقتصادي ىجدو نتائج والالتنفيذ  يةقابل(.  
  ر األمثل للموارد البشرية والمالية والتقنية(.المتاحة )االستثما اإلمكانياتاالستفادة من 

 
 شروط االشتراك .7

 أواًل: شروط تتعلق بالباحثين
  أو  اآلتية: عضو هيئة تدريس فئاتلا من منسوبي الجامعات السعودية منالمرشحون

 .طالب دراسات علياأو  باحث
  االشتراك بأكثر من بحث واحد. للفريق البحثيال يجوز  
  االشتراك في الجائزة سنويًا. للفريق البحثييجوز  

 
 

 ثانيًا: شروط تتعلق بالبحث
  في مجال الهندسةأحدث نقلة نوعية في معالجة مشكلة تطبيقيًا و ث البحأن يكون 

  .المدنية
   .البحث لم ينل أي جائزة سابقًا من أي جهة 
  1/1/5112حتى  1/1/5112خالل الفترة قد أنجز أن يكون البحث. 
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 الترشيح .8
 اآلتي ملف الترشيح يجب أن يتضمن: 

 المرفقة.الترشيح استمارة  -
 احداهما بدون اسم الباحث. PDFبصيغة  من البحثنسختان  -
لمية المنشورة وبراءات اإلختراع )إن وجدت( صورة من الصفحة األولى لألوراق الع -

 التابعة للبحث المقدم.
 السيرة الذاتية للباحث الرئيس. -

 م 1/11/5112 اعتبارًا من تاريخلجائزة التنظيمية للجنة س الرئيالترشيحات إلى  ترسل
 alqasbiprize@ksu.edu.saإلكترونيًا على العنوان: ه( 1/5/1341)

  (.1/2/1341) 1/4/5112آخر موعد الستقبال الترشيحات هو 

  وسيتم م 5112 شهر إبريل خاللة لجائز ل الداعمفي حفل سنوي بحضور الجائزة ُتسّلم
 .تحديد التاريخ الحقاً 

 .يبلغ الفائز بالجائزة قبل أسبوع من موعد الحفل 
 
 

 لجنة أمناء الجائزة .9
 كلية الهندسة بجامعة الملك سعود وتتكون من: هي اللجنة العليا المشرفة على الجائزة ومقرها

 رئيسا            راعي الجائزة 
  عضواً                       بجامعة الملك سعودعميد كلية الهندسة 
  عضواً    وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الملك سعود 

 

mailto:alqasbiprize@ksu.edu.sa


4 

 

 
 اللجنة التنظيمية .11

 كون من:كلية الهندسة بجامعة الملك سعود وتت لجائزة ومقرهال المنظمةهي اللجنة 
  رئيساً   بجامعة الملك سعودفي كلية الهندسة رئيس قسم الهندسة المدنية 
  عضواً   بجامعة الملك سعودرئيس وحدة البحث العلمي في كلية الهندسة 
 في كلية الهندسةالمدنية قسم الهندسة -عضو هيئة تدريس 

 .عضواً        بجامعة الملك سعود 
 

 :بجامعة الملك سعودث العلمي في كلية الهندسة رئيس وحدة البحبلالستفسار االتصال 
 د. حسن محمد بيالني .أ

 4677015-11هاتف مكتب: 

 1225115123جوال: 
 alqasbiprize@ksu.edu.saبريد إلكتروني: 
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