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ائر    برنامج الباحث الز

Visiting Researcher Program 

 مقدمة:  أ.

 لرسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لريادة املرأة في مجال البحث العلمي واإلسهام في بناء االقتصاد املعرفي  
ً
تحقيقا

بما يخدم التميز البحثي   2030اململكة العربية السعودية  الجامعة االستراتيجية واملنبثقة من رؤية    ألهداف  وتحقيقالعاملي  

  
ً
فكر الوطني ونقل الخبرات العاملية له لبناء مستقبل الوطن وتحقيق التنمية املستدامة واملشاركة  في االستثمار بالودعما

برنامج   بتفعيل  العلمي  البحث  عمادة  قامت  العاملية.  واملعرفة  العلوم  منظومة  بناء  افي  الزائر  إلى  الباحث  يهدف  لذي 

ا الجامعات  من  املتميزين  والباحثين  األساتذة  من   
ً
عددا وتجاربهم  استضافة  خبراتهم  من  لالستفادة  املرموقة  لعاملية 

وأفكارهم في تعزيز مهارات الباحثين والباحثات من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لخلق بيئة بحثية تكاملية قادرة  

 على بناء الشركات التعاونية واملنافسة البحثية العاملية. 

 وصف البرنامج:  ب.

يتم اختيارهم وفق    أستاذدرجة  جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وباحثين عامليين على  باحثي  هو برنامج تعاوني بين   

وتأصيل جودة أبحاثهم العلمية وتحقيق التميز البحثي  الجامعة   معايير ومدة محددة لتعزيز القدرة التنافسية لدى باحثي

 وذلك وفق مهام يكلف بها  
ً
 لتحقيق أهداف البرنامج.الزائر  الباحثعامليا

 اهداف البرنامج:  ج.

األميرة  منسوبي جامعة  من  لباحثين والباحثات  لوصقل مهارات البحث العلمي  الحراك البحثي في الجامعة    تعزيز ▪

 . نورة بنت عبدالرحمن

املرموقة ومراكز البحوث  توفير بيئة مناسبة للتعاون العلمي مع أساتذة وباحثين متميزين من الجامعات العاملية   ▪

 على املستوى املحلي والدولي. 

 ذات التأثير العالي. ISIزيادة النشر العلمي في املجالت العلمية  ▪

 .  ورفع نسبة االستشهاد بأبحاث الجامعة رفع مستوى جودة النشر العلمي املميز واملصنف عامليا في الجامعة  ▪

 مدة البرنامج: د.

 بموافقة عمادة البحث العلمي.بعد التقييم و مدة العقد عام واحد من تاريخ توقيع العقد ويمكن التمديد ملدة مماثلة 

ائر:هـ.   معايير اختيار الباحث الز

 : أن يكون  ▪

      esearchersRited Cighly HISIقائمة    ضمن  منإما   
ً
على  ) عضو هيئة تدريس  أن يكون    أو والتي يعلن عنها سنويا

من ذوي السمعة  وأن يكون    للجامعات  جامعة حسب تصنيف شنغهاي العاملي  200من منسوبي أعلى    أستاذ( درجة  

 .  في مجال تخصصه البحثيةالعلمية والخبرة  

الباحث حاصل على جوائز عاملية من منظمات مشهود لها بالتميز ▪  على  أو    في مجال التخصص يفضل أن يكون 
ً
حاصال

 في منظمات عاملية. 
ً
 براءات اختراع في مجال التخصص مسجال
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 : من منسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  باحث املشاركمهام الباحث الزائر والو.

الزائر  يقدم   .1 الباحث  الباحث  عبدالرحمناملشارك  بمشاركة  بنت  نورة  األميرة  جامعة  منسوبي  للخطة    من   
ً
مقترحا

 البحثية "ميثاق أداء" يتناسب مع مجاله التخصص ي قبل توقيع العقد.

لباحثين والباحثات من منسوبي  مع اوتطوير مهارات البحث والنشر العلمي  البحث  في  باملشاركة  الباحث الزائر  لتزم  ي .2

انجاز براءات  يفضل دعم البيئة الحاضنة لألفكار اإلبداعية وترجمتها ملشاريع  و   الجامعة  استثمارية أو املشاركة في 

 اختراع في مجاالت علمية متقدمة مع الباحثين والباحثات من منسوبي الجامعة

 :كالتالي  خالل فترة الستة أشهر األولى من العقدبحيث تتم  تحدد زيارتين  .3

 زيارة واحدة للباحث الزائر لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.  •

 حث املشارك من منسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ملقر جامعة الباحث الزائر. زيارة واحدة للبا و •

 ) يقدم الباحث الزائر خالل فترة زيارته محاضرات وورش عمل  .4
ً
ال يقل عن ثالث ورش   ملنسوبي الجامعة ) ما  ( حضوريا

عمل أو محاضرات ( واملشاركة في املؤتمرات والندوات والفعاليات التي تقيمها الجامعة، كما يلتزم الباحث املشارك  

 خالل قترة زيارته بالعمل البحثي وإلقاء محاضرة عن األبحاث املشتركة في جامعة الباحث الزائر. 

 نشر ماال يقل عن بحثين.  .5

 اث املنشورة:شروط قبول االبحز. 

1.  ( األصيل  النوع  من  البرنامج  هذا  من  الناتجة  األبحاث  تكون  كمقالة  Original researchأن  منشورة   ،)(Article)    في

 Impactبمعامل تأثير )و   WOS core collectionإحـدى الـمـجـالت الـعـلمـية الـمـصنـفـة عـالـمـيـا ضـمـن قــواعـد الـبــيـانــات 

Factor االستشهاد:ي  مؤشر )فقط( ضمن ( وقت إدراج املقالة 

Science Citation Index Expanded (SCIE) or  

Social Sciences Citation Index (SSCI) Q1, Q2, Q3, Q4   

 أو في مجالت ليس لها معامل تأثير.  WOS emerging sourceوال تقبل األبحاث املنشورة في 

 اإلشارة الى الدعم املالي املقدم من عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على النحو التالي:    يشترط .2

The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at Princess Nourah bint 

Abdulrahman University for funding this work through the Visiting Researcher Program No XX. 

داخل الجامعة أو داخل اململكة، علما بأن الشكر املعنوي فقط مسموح ألي شخص  دون ذكر أي دعم مالي من أي جهة أخرى 

 أو جهة أخرى. 

أو أن يكون الناشر ضمن قائمة املمنوعين حسب    املفترسة ضمن قائمة املجالت املمنوعة أو    ت عدم النشر في مجال   .3

هـ والتي    ١٤٤٠-٥  -  ١وتاريخ  ١٦٩٩٧ما نص عليه تعميم سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رقم  

 يمكن التعرف عليها من خالل الرابطين: 

als.com/journalshttps://predatoryjourn 

https://predatoryjournals.com/publishers 

https://predatoryjournals.com/journals
https://predatoryjournals.com/publishers
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املزدوج .4 اإلنتماء  املنشورة   (Double Affiliation) يمنع  املقاالت  الباحثين  بحيث  في  لجميع  الوحيد  االنتماء  يكون 

   : جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنلوالباحثات  

Department name………., College name………….., Princess Nourah bint Abdulrahman University , Riyadh, 

Saudi Arabia 

 استخدام البريد االلكتروني الجامعي الرسمي في كافة أوجه التخاطب لجميع الباحثين والباحثات من منسوبي الجامعة.  .5

في   .6 عبدالرحمن  بنت  نورة  األميرة  جامعة  منسوبي  بمشاركة  و  ُيسمح  العلمية  العلمية  األبحاث  عنها األوراق    الناتجة 

العقد و)كجزء من مؤلفي الورقة(   التزامات مالية ضمن  أو  دون  ال يسمح بمشاركة باحثين من جامعات سعودية 

 عربية أخرى. 

 يتعهد جميع الباحثين والباحثات املشاركون في األوراق العلمية بامللكية الفكرية للمشروع حسب النموذج املعتمد.   .7

بأ .8 حاجة  االلتزام  حال  في  املعنية  العلمي  البحث  أخالقيات  لجان  موافقة  على  والحصول  العلمي  البحث  خالقيات 

البحث   إذا ثبت وجود أي مخالفات ألخالقيات  اتخاذ كافة اإلجراءات  العلمي  البحث  األبحاث لذلك، ويحق لعمادة 

 .
ً
 ودوليا

ً
 العلمي أو تجاوزات علمية متعارف عليها محليا

/    151وضوابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الصادرة بقرار املجلس العلمي رقم ]  االلتزام بمعايير .9

 هـ. 1440/  5/   17[ بجلسته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ 12

بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل لدى أي جهة تتعارض مصلحتها مع مصلحة الجامعة أو  املشاركة    يُحظر .10

 الدولة.

 الباحث املشارك من منسوبي الجامعة: شروط ومهام  ح. 

    .((Top Academiaمـوقع غزارة النشر العلمي من خالل   الباحث املشارك حسب ترشيحفي األفضلية  أن تكون  .1

   .كون سعودي/ـة الجنسيةيأن  .2

بالتواجد على رأس العمل  تسمح له    أو أي إجازة ال   أو تفرغ علمي  تصال ا  حالةأن ال يكون الباحث املشارك في   .3

العقد فترة  املادة    خالل  وفق  املكافأة  الستحقاق  في    ١٢وذلك  العلمي  للبحث  املوحدة  الالئحة  من  ح  الفقرة 

 الجامعات. 

 تتلخص مهام الباحث املشارك من الجامعة باإلضافة إلى املشاركة العلمية في األبحاث مع الباحث الزائر إلى التالي: 

وتنسيق زيارة    وتعبئة النماذج الخاصة بالتقديم ورفع الخطة البحثية "ميثاق األداء"لزائر  الباحث االتواصل مع   .1

 الباحث الزائر وسكنه ومواصالته وورش العمل واملحاضرات العلمية 

متابعة سير العمل والرفع بالتقارير الدورية ومراجعة كافة مسوغاتها والتحقق من اكتمالها ومطابقتها للشروط   .2

وتبليغه بكافة  الباحث الزائر  ق للخطة البحثية املعتمدة من عمادة البحث العلمي والتواصل مع  وأن تكون وف

 املستجدات والضوابط املقّرة من عمادة البحث العلمي.

 .التواصل الفّعال مع عمادة البحث العلمي في كل مايتعلق باملشروع والعقد .3
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 :طريقة التقديم على البرنامجط.  

من خالل الباحث املشارك من منسوبي الجامعة بحيث يتم وضع خطة بحثية    الباحث الزائريتم التواصل مع   .1

 واضحة تشمل مسار العمل خالل فترة العقد. 

أو    بإتصال  منسوبي الجامعةتعبئة النماذج والبيانات املطلوبة والتأكد من عدم ارتباط الباحث املشارك من   .2

 أو أي إجازة التسمح له بالتواجد على رأس العمل خالل فترة العقد.  تفرغ علمي

 ُيعرض الطلب على مجلس القسم ثم مجلس الكلية للحصول على التوصية.   .3

اللجنة الدائمة للتطوير  من قبللنشر العلمي بعمادة البحث العلمي لدراسة الطلب اشؤون رفع الطلب لوكالة  .4

 والجودة في مجال النشر العلمي.  

 عمادة البحث العلمي.على مجلس الطلب  يعرض .5

بعد اعتماد محضر مجلس عمادة البحث العلمي من صاحب الصالحية وفي حال قبول الطلب يتم التواصل من قبل وكالة  

 لتوقيع العقد. الباحث املشارك من منسوبي الجامعة ومع الباحث الزائرشؤون النشر العلمي مع العمادة ل

ابط الصرف: ي. ا  لدعم املالي وضو

 ال غير توزع  وتصرف كاالتي:  الف( ريال فقط وثالثون )مائة  130.000 إجمالي قيمة الدعم املالي هي 

 ألف( ريال:   ثمانون )  80.000التكاليف البحثية 

 له على دفعتين:  تصرف)خمسون ألف( ريال مكافأة الباحث الزائر  50.000 . 1

 . ريال عند توقيع العقد 25.000 •

حسب اللوائح   عند انهاء متطلبات العقد ونشر الورقتين العلميتين وقبول التقرير النهائي  ريال    25.000  •

 في عمادة البحث العلمي.

صرف للباحث املشارك على دفعتين:  ثالثون ) 30.000 . 2
ُ
 ألف( ريال كحد أقص ى ت

العقد  تصرف  ريال    20.000 • الباحث املشارك وقدرها  و عند توقيع    ص ما تنريال حسب    14.400تشمل مكافأة 

وباقي املبلغ يشمل بعض تكاليف النشر    ( في الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعاتأ( الفقرة ) ١٢عليه املادة )

والتجهيزات  و  واالحصاء  املستلزمات  نهاية  )والتدقيق  في  املقدمة  الفواتير  حسب  سُتحسب  ال والتي  بما    العقد 

 .(يتجاوز اجمالي املبلغ املحدد

تشمل تكاليف النشر و املستلزمات والتجهيزات  و عند انهاء متطلبات العقد  كدفعه نهائية    تصرف  ريال  10.000 •

قدمة فقط  )والتي سُتصرف  والتدقيق واالحصاء  
ُ
امل الفواتير  ال   حسب  املحدد  بما  املبلغ  للباحث ضمن    يتجاوز 

   .(البرنامج 

 

 (:تسليم الفواتير)خمسون ألف( ريال )تسلم للباحث املشارك عند  50.000ف الزيارتين تكالي

)خمسة وعشرين ألف( ريال فقط كحد اقص ى تكاليف زيارة الباحث الزائر لجامعة األميرة   25.000 •

 نورة بنت عبدالرحمن. 
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املشارك من منسوبي  كحد اقص ى تكاليف زيارة الباحث  )خمسة وعشرين ألف( ريال فقط    25.000 •

 الجامعة ملقر جامعة الباحث الزائر.

 

الجامعة  منسوبي  من  المشارك  والباحث  الزائر  للباحث  والمعيشة  والمواصالت  السكن  ومصاريف  التذاكر  المبلغ  يشمل 

واالنظمة في  ويُصرف حسب الفواتير الُمقدمة بما اليتجاوز اجمالي المبلغ المحدد للزيارة ضمن البرنامج وذلك حسب اللوائح  

 الجامعة وال تتحمل الجامعة أي تكاليف ومصاريف أخرى.

 

 :ك.تنسيق الزيارة حسب الشروط التالية

للحصول على املوافقة الالزمة  من قبل الباحث املشارك من منسوبي الجامعة  يتم تعبئة كافة النماذج املطلوبة   .1

 كاآلتي:قبل موعد الزيارة بفترة كافية وذلك 

 . موافقة عمادة البحث العلمي على موعد وبرنامج الزيارة ▪

    استصدار التأشيرة الحكومية بما في ذلك  لحصول على املوافقة الالزمة من الجهات املختصة في الجامعةا ▪

 وزات الطيران واإلقامة. وحج      

 ال تزيد مدة الزيارة عن أسبوعين.  .2

 

 




