
 
 

أحد منسوبي الجامعة أم يمكن أن هل يشترط أن يكون الباحث الرئيس 

 ؟ يكون من خارجها

بكافة برامج التمويل )عدا برنامج والبديل البد أن يكون الباحث الرئيس 

جامعة األميرة نورة أو منسوبي  أحد أعضاء المسار السريع لتمويل األبحاث( 

 بمستشفى الملك عبدهللا الجامعي التشغيل الذاتي

 

 ضوابط جامعة األميرة نورة؟ وماهيالرئيس والبديل من  أن يكون الباحث هل يجب

 ذلك؟ 

يجب أن يكون الباحث الرئيس والبديل أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو 

هللا وقت تقديم طلب التمويل، وأال عبد  الملكمنسوبي ً التشغيل الذاتي بمستشفى 

إجازة استثنائية طوال فترة  علمي أويكون متمتعا بإجازة تفرغ أو اتصال 

رئيسة القسم، وإن كان الباحث شروع ويثبت ذلك بإفادة موقعة من ملعقد ا

عقده في الجامعة لمدة عام على فيجب إرفاق ما يثبت سريان  الرئيس متعاقدا 

 .األقل من تاريخ توقيع العقد

 

رئيس الممولة التي يحق للباحث التقديم عليها كباحث  المشاريعكم عدد 

 ؟

)المجموعات يكون باحث رئيس لمشروع جار واحد ضمن برامج يحق للباحث أن 

البحثية، المشاريع المتوسطة والصغيرة، الناشئات، رائدات المستقبل( على 

 أن يكون باحث بديل/ مشارك في المشاريع األخرى خالل نفس الفترة. أما في

و التمويل بعد النشر المصنف فيحق المسار السريع لتمويل األبحاث  يبرنامج

بغض النظر من األبحاث و محدود عدد غير للباحث أن يكون الباحث الرئيس في 

 .برامج التمويل األخرى ضمنعن وجود مشاريع أخرى جارية 

 

 ؟ هل تقبل األبحاث المحكمة في برامج التمويل

 ISI)عد البيانات في قواتشترط النشر المصنف الحالية جميع برامج التمويل 

Core Collection  ) أوScopus  وال تقبل األبحاثSource emerging ISI 

 

 

المقدمة من قبل  برامج التمويلاالستمارات وضوابط كيف يمكن الحصول على 

 ؟ عمادة البحث العلمي

كافة برامج التمويل موجودة في صفحة عمادة جميع االستمارات ووصف وضوابط 

البحث العلمي في موقع الجامعة االلكتروني إضافة لتضمينها في الحقيبة 

سبتمبر  51البحثية المعممة على كافة المراكز البحثية في الجامعة بتاريخ 

 .ومن حق كل باحثة الحصول على نسخة منها عن طريق المركز م1059

 

 

 

 

 



 
 برنامج المسار السريع؟ماهي قيمة التمويل في 

قيمة التمويل في برنامج المسار السريع تحدد حسب وعاء النشر على النحو 

 التالي:

 

 فئة المجلة

 

 ISI Core النشر ضمن قاعدة بيانات
Collection 

 

 Scopus النشر ضمن قاعدة بيانات

Q1 40000 30000 

Q2 35000 25000 

Q3 30000 20000 

Q4 25000 15000 
 

الممول عند انتهاء فترة العقد قبل االنتهاء  يسمح بتمديد العمل للمشروعهل 

 ؟منه

بعد توضيح الباحثة للظروف لفترتين  الممول يسمح بتمديد العمل للمشروع

البحثي في كل طلب عن طريق خطاب يرفع للمركز  التي عرقلت استكمال المشروع

 .والذي يقوم برفعه للعمادةفي كليتها 

يسمح بوجود باحثين مشاركين من خارج أعضاء الجامعة في المشاريع هل 

 ؟المتقدمة لطلب التمويل 

شرط أن يكون التخصص خارجيين  /أوتعاون مع أعضاء محليين ونعم يمكن ال

الدقيق لهم مناسب للمشروع المتقدم لطلب التمويل مع ارفاق سيرهم الذاتية 

أن يكون عدد األعضاء من داخل الجامعة في استمارة التمويل مع األخذ باالعتبار 

 .أكبر وإضافة طالبة دراسات عليا واحدة على األقل قدر اإلمكان

التقدم على طلب  متمتع بإجازة استثنائية أو اتصال علميال يحق للعضوهل 

 ؟تمويل

يشترط عدم تفرغ الباحث الرئيس والبديل أو تمتعهم بإجازة اتصال أو تفرغ 

تمويل السريع لالمسار  يبرنامجعلمي خالل فترة المشروع ويستثنى من ذلك 

 ألبحاث والتمويل بعد النشر المصنف.ا

 ؟البحثي التميز مكافأة التقدم علىالمسار السريع  يحق للبحث الممول عبرهل 

 نعم

 

 دعم تكاليف حضور المؤتمرات ضمن المشروع البحثي؟ التمويليشمل هل 

 يدعم مبلغ التمويل حضور المؤتمرات. ال.

 ؟مكافأة المستشارهل يشمل التمويل 

 ال

أي من: الترجمة، التحليل اإلحصائي، الطابعة، هل يشمل التمويل دعم 

 ؟القرطاسية، األحبار، أجهزة الحاسب



 
 ال

 هل يشمل التمويل البرمجيات؟

نعم بشرط إرفاق إفادة من رئيسة القسم توضح حاجة القسم لهذه البرمجية 

 وتقر بأنها ستكون متاحة لكافة األعضاء في القسم

  برنامج رائدات المستقبل؟كيف تتقدم الطالبات على 

استمارة المشروع الرائدات اعداد عضو هيئة التدريس المشرف على مشروع  على

ركات و ذلك بعد الحصول على موافقة مجلسي متضمنة أسماء الطالبات المشا

القسم و الكلية ، و من ثم يرفع المركز البحثي المقترح للعمادة لعرضه على 

طالبات المرحلة هذا البرنامج يخدم ولجنة التمويل الدائمة إلصدار القرار ، 

 .ات العليا ) ماجستير و دكتوراه(الجامعية )البكالوريوس(، وطالبات الدراس

 الناشئات؟ الباحثات برنامجالتقدم على ط شر ما هو

يكون الباحث الرئيس من أعضاء هيئة التدريس حديثي التعيين ممن لم  يجب أن

يمض على تعينهن كأستاذ مساعد أكثر من عامين في حين أنه يمكن أن يكون 

 الباحثين المشاركين من مختلف الدرجات العلمية.

 

 ؟دة البحث العلمي في البحث المنشورغير عما شكر جهة أخرىاحث هل يحق للب
من قيمة الدعم لكل شكر  %52خصم داخل الجامعة ويتم أي جهة أخرى  يمنع شكر

 لجهة أخرى خارج جامعة األميرة نورة.

 

بعد النشر المصنف في برنامج التمويل كيف يمكن الحصول على مبلغ التمويل 

 ؟

العلمية المحدد عددها في من مبلغ التمويل بعد نشر األوراق  %011يتم صرف 

 .رفاق الفواتير مع البحث المنشور عند االنتهاء من المشروعالعقد وإ

 

 الباحثين؟ المكافآتكيف يتم توزيع 

الباحثين الضوابط المعتمدة في العمادة حسب  مكافآتيجب أن يراعى في توزيع 

 مكافآتال حساب يتمبحث العلمي في الجامعات السعودية، والالئحة الموحدة لل

 نهاية في واحدة دفعة تصرف ولكنها(  أدناه الجدول حسب) شهري أساس على

 :المشروع

المكافأة  الدرجة العلمية الباحثين

المستحقة بالشهر 

 )لاير(

الحد األعلى 

للمكافأة مدة 

 العقد )لاير(

أستاذ مساعد فما  الباحث الرئيس

 فوق

5100 54400 

أستاذ مساعد فما  الباحث المشارك

 فوق

5000 51000 

 9000 000 محاضر

 0100 000 معيد

طالب المرحلة 

الجامعية أو الفنيين 

 أو المهنيين

400 4000 



 
 

 ؟ في األبحاث المنشورة قتبا النسب المسموحة لالماهي 

ر وضوابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يااللتزام بمعاي

، بجلسته الثانية عشرة المنعقدة 020/01رقمالصادرة بقرار المجلس العلمي 

في تخصصي  %01في جميع التخصصات و  %51والتي حددت بـ ، هـ01/2/0441بتاريخ 

 العلوم الشرعية واللغة العربية

لعمادة البحث العلمي  شكرإدراج هل يتم قبول البحث بالمسار السريع بدون 

 المسار السريع؟ماهي صيغة الشكر لبرنامج و؟ في البحث المنشور

ال يتم قبول البحث المقدم لبرنامج المسار السريع بدون إدراج شكر لعمادة 

 This research was funded by theبالصيغة التالية: البحث العلمي على دعم البحث 
Deanship of Scientific Research at Princess Norah  bint  Abdulrahman University through the Fast-

track Research Funding Program 

 كانتماء أول . عند اسم الباحثة إلى جامعة االميرة نورة  اإلشارةويجب 

كونها باحث هل يحق للباحثة التقديم على برنامج المسار السريع في حال 

 ؟ الباحث الرئيس مشارك في البحث المنشور وليست

الذي نورة  األميرة جامعة منسوبي منالباحث  باسمعلى ان يكون التقديم نعم، 

  بين الباحثين يظهر اسمه أوال

 مباشرة لعمادة البحث العلمي ؟ البحثي طلبات التمويلرفع  هل يمكن

ال، بل يجب رفعها عن طريق المركز البحثي في الكلية التي ينتمي لها الباحث 

 الرئيس. ويستثنى من ذلك منسوبي التشغيل الذاتي بمستشفى الملك عبدهللا

 الجامعي.

هل يحق للمركز البحثي رفض طلب التمويل وعدم رفع المقترح البحثي لعمادة 

 ؟البحث العلمي

المراكز البحثية ترفع لعمادة البحث العلمي بكافة المشاريع المتقدمة لطلب 

المركز مع ابداء أعضاء حسب توصيات  و المرفوضةأالتمويل سواء المقبولة 

يتم عرض كافة المقترحات البحثية مع توصيات و االجتماعالمبررات في محضر 

المراكز البحثية التابعة لها على اللجنة الدائمة لتمويل المشاريع البحثية 

 إلصدار قرار الموافقة أو الرفض.عمادة البحث العلمي  في

 ؟متى تبدأ فترة استقبال طلبات التمويل

 الدراسي لعاما طوال التمويل طلبات الكليات في البحثية المراكز تستقبل

 .العلمي البحث لعمادة أسبوعيا بها ترفع أن ويجب

المسار السريع لتمويل األبحاث والتمويل بعد النشر  يما هو الفرق بين برنامج

 المصنف؟

يشترط في التمويل بعد النشر المصنف التقدم بمقترح بحثي عن طريق  -

المركز البحثي في الكلية والذي يرفعه بدوره لعمادة البحث العلمي حيث 

يعرض على لجنة التمويل ويعطى رقم للمشروع في حين ال يشترط ذلك في 

 المسار السريع.



 
صنف يتطلب ارفاق الحصول على مبلغ التمويل في التمويل بعد النشر الم-

 الفواتير مع البحث المنشور عند االنتهاء من المشروع.

قيمة التمويل في برنامج المسار السريع تحدد حسب وعاء النشر في حين  -

لاير للمشاريع  41111بـ أنها تحدد في برنامج التمويل بعد النشر المصنف 

لاير للمشاريع  01111أو التي ينتج عنها نشر ورقة علمية واحدة الصغيرة 

شرط ارفاق فواتير تغطي التي ينتج عنها نشر ورقتين علميتين،  المتوسطة

 كافة المستلزمات

 العمادة؟ تقدمها-األبحاثغير تمويل –أخرى هل يوجد خدمات 

يوجد في العمادة وحدة مخصصة لتسهيل مهمة الباحثين وتقديم كافة التسهيالت 

مقابلة، اختبار أو مقياس، مالحظة ... أغراض البحث )استبانات، ب المتعلقة

لجهات أخرى لتسهيل مهمة  ومن خاللها يمكن الحصول أي خطاب لتقديمه إلخ(

 الترجمةالباحثة، كما يتبع للعمادة مركز الخدمات البحثية الذي يقدم خدمات 

، الخدمات االستشارية، النشر قبل ما خدمات، اإلحصائي التحليل، والتدقيق

 ، الخدمات التدريبيةiThenticate باساالقت كشف خدمة

 

 يتطلب تعبئة استمارة للتقديم على برنامج المسار السريع؟ هل

 تمويل طلب استمارة تعبئة يتطلب وال بالكامل مؤتمت السريع المسار برنامج

 .مشروع رقم يعطى وال

  ؟ للمقترح البحثي عند التقدم بطلب التمويليلزم فحص االقتبا   هل

بعدم تجاوز نسبة وااللتزام  للمقترح البحثيالبد من اجراء فحص االقتباس نعم، 

 %01االقتباس 

المقترحات البحثية المتقدمة لطلب  قتبا ابفحص  المختصةمن هي الجهة 

 ؟التمويل واألبحاث المنشورة الناتجة عن المشاريع الممولة

عها الباحث التي يتبفحص االقتباس من مهام المراكز البحثية في الكليات 

 .الرئيس في المشروع البحثي

 ؟ المجالت المصنفةبتعميم قوائم  ال يتملماذا 

تصنيف المجالت متغير وعليه ال يمكن تعميم بل يمكن الرجوع لتصنيف المجلة 

 والتحقق منه عبر قواعد البيانات في المكتبة الرقمية السعودية

 هل يوجد مبلغ مبالي محدد لبند الرحالت؟

وافقت اللجنة الدائمة للتمويل على وجود بند للرحالت في استمارة في حال 

طلب التمويل للمشروع البحثي فيجب االلتزام بالمبلغ المدرج في استمارة 

 الفواتير عند تسليم التقرير النهائي. التمويل وارفاق

 ما شروط التقديم على برنامج المسار السريع؟

  جميع إجراءات البرنامج أن يتم التقديم عبر رابط البرنامج حيث أن

 .مؤتمتة
  أن يكون البحث المنشور ظاهرًا في قواعد بيانات  للحصول على التمويل البد

(ISI Core Collection أو  )Scopus. 



 
 (  أن تكون المجلة التي نشر فيها البحث مصنفة في قواعد بياناتISI Core 

Collectionأو ) Scopus وذات معامل تأثير. 

 يتم  ، وسوفالبرنامجبالصيغة المعتمدة في وصف  يجب أن يدرج شكر لعمادة

 .أخرى خارج الجامعة شكر لجهةمن قيمة الدعم لكل  %52خصم 

  يتقدم بطلب التمويل الباحث الذي يظهر أسمه أوال من بين الباحثين

 المشاركين من منسوبي جامعة األميرة 
 

قبول األبحاث المحكمة في التخصصات اإلنسانية واستثناؤها من  هل من الممكن

 شرط النشر المصنف؟

النشر المصنف هو الهدف الذي تسعى له الجامعة وهو سبيل تجويد البحث العلمي 

، وتم تشجيع الباحثات لخوض التجربة خاصة في ظل وجود أوعية نشر مصنفة فيها

ات في هذا الجانب والتي يقدمها وباالستفادة من الخدم جميع التخصصاتتخدم 

 مركز الخدمات البحثية في العمادة.

 ؟كم تبلغ ميزانية نشر األوراق العلمية في المشاريع الممولة

نشر ل الصغيرة للمشاريعلاير  41111ميزانية النشر ثابتة ومحددة بمبلغ حتى 

 لاير للمشاريع المتوسطة لنشر ورقتين علميتين 0111وحتى  واحدةورقة علمية 

 تأثير معامل وذات Scopus ( أوISI Core Collectionبيانات ) في قواعدبحيث يتم النشر 

 كم عدد األعضاء في المشاريع/المجموعات الممولة؟

ليس هناك سقف أعلى لعدد األعضاء إال أنه يجب أال يقل عن عضوين في المشاريع 

ثية وعن خمسة في المجموعات البحثية مع محاولة إشراك طالب الدراسات البح

 العليا قدر اإلمكان

 ع؟متى يتم التقدم بطلب التمويل عبر المسار السري

يتم التقدم بطلب التمويل عبر المسار السريع إذا ظهر البحث المنشور في 

 قواعد البيانات

من رسائل الدكتوراه للتقدم بها على برامج  هل تقبل األبحاث المستلة

 التمويل؟

 ال تقبل المستالت من الرسائل العلمية والكتب للتقدم بها على برامج التمويل

 
 

 


