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 الموجهة البحوث برنامج
 
 

 :مقدمة للقواعد المقترحة
برنامج استراتيجي جديد نحو دعم األبحاث المتركزة على موضوعات محددة ذات تأثير كبير على 

بشكل عام إلى إيجاد حلقات وصل بين الجامعة ويهدف  المستوى الوطني في المدى القصير أو المتوسط، 

والمؤسسات األخرى في القطاعين الحكومي والخاص وتنسيق الجهود الوطنية إليجاد حلول مبينة على 

رفاهية مواطنيها، كما تركز  البحث والتطوير لمشكالت وقضايا تؤثر بشكل مباشر في مكانة المملكة أو 

 : مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح.الرئيسية 2030على تحقيق محاور رؤية 

 المشروع البحثي الممول:

هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية المتعارف عليها، ويقوم به عضو واحد من الجامعةة 

بمشةاركة عةدد مةن أعضةائ هيئةة التةدريس، إمةا بموةردهم أو بابسةتعانة بمستشةار وبمسةاعد أو أكثةر مةةن 

الطالب لخدمة تخصص أو أكثر من التخصصات العلمية التي تهتم بها الجامعة المحاضرين والمعيدين و

وهةةو إمةةا أن يكةةون جهةةدا نثريةةا حبحثةةا أو تحقيقةةا  يهةةدف إلةةى دعةةم التةةراكم العلمةةي فةةي التخصةةص الةةذي 

 يتناوله، أو جهدا تطبيقيا يستهدف الوصول إلى نتائج تتكامل مع غيرها إلثرائ المجال الذي تتم دراسته.

 وتبعا لذلك تصنف البحوث الموجهة التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة إلى: 

 البحوث النثرية  .1

 البحوث التطبيقية حمن ضمنها البحوث المعملية والبحوث اإلكلينيكية  .2

 وتنقسم البحوث الموجهة من حيث المدة والمبالغ التي تنوق على تمويلها إلى :
 وهو المشروع الذي  المشروع الصغير : .1

   شهرا 12ب تزيد مدة إنجازه عن ح - أ

   لاير 60.000ب يزيد الحد األقصى لتمويله عن مبلغ ح - ب

 ISI)ب يقل نتاجه العلمي عةن ورقةة علميةة منشةورة فةي إحةدى المجةالت العلميةة المصةنوة - ج

core collection or Scopus)   مسةةتله نتائجهةةا مةةن المشةةروع البحثةةي وب تقبةةل

 .  .ISI emerging sourceاألبحاث المنشورة في 

 وهو المشروع الذي  المشروع المتوسط : .2

 شهرا  12ب تزيد مدة إنجازه عن ح - أ

   كحد أقصى120.000ب يزيد مبلغ تمويله عن ح - ب
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ب يقةةةل نتاجةةةه العلمةةةي عةةةن ورقتةةةين علميتةةةين منشةةةورتين فةةةي إحةةةدى المجةةةالت العلميةةةة  - ت

مسةتله نتائجهةا مةن المشةروع البحثةي   (ISI core collection or Scopus)المصنوة

 .  .ISI emerging sourceوب تقبل األبحاث المنشورة في 

  . 
  أهداف البرنامج: 

 :العام الهدف
إجرائ األبحاث عالية الجودة الموجهة نحو تعزيز ابستدامة عبر التركيز على الطاقة والمناخ وتمكين  

والتكنولوجيا الرقمية من خالل الشراكات البحثية بين المؤسسات المرأة وابرتقائ بالرعاية الصحية 
الصناعية والمؤسسات البحثية، وتقديم أبحاث تركز على النتائج مما يساهم في تطوير منتجات وخدمات 

 تساهم في الرفع من تنافسية المؤسسات والشركات الوطنية وبالتالي ابرتقائ بالمحتوى المحلي
 :الفرعية األهداف

 السعودية العربية المملكة في الصناعة تواجهها التي للمشاكل حلول يمتقد. 

 السعودية العربية المملكة في الصحية للمشاكل حلول تقديم. 

  تشجيع بحوث العلوم ابجتماعية عالية الجودة والمؤثرة في المجابت ذات األهمية ابستراتيجية

 للمملكة

   الحكومي أو الخاص في شراكات البحث  تشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الصناعي سوائ

 .والتطوير لتركيز جهود البحث والتطوير لالرتقائ بالمحتوى المحلي

 
 :العلمية المجاالت

تتنوع المجابت المستهدفة في هذا البرنامج بحسب طبيعة المشكلة، وبشكل عام يمكن للباحثين التقدم 
 للبرنامج عن طريق بحث المواضيع الورعية التالية على سبيل المثال ب الحصر: 

  COVID-19فايروس كورونا  .1

 التطرف ونبذ اإلرهاب .2

 سماحة الدين ابسالمي .3

 أهمية الوسطية .4

 المياه .5

 البديلة والطاقة الطاقة .6

 البيئة .7

 والطول المرأة صحة .8

 المرأة دور تمكين .9

 ابقتصادية الريادة .10

 الغذائية والصناعات الزراعة .11

 وابتصابت المعلومات وتقنية اإللكترونيات .12

 ابصطناعي الذكائ .13



  

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 عمادة البحث العلمي

Graduate Studies and Scientific 
Research Vice- Rectorate 
Deanship of Scientific Research 

 السيبراني واألمن الدفاع .14

 المستقبل مدن .15

 
 شروط تمويل األبحاث الموجهة:

الرئيس أحد أعضائ هيئة التدريس بالجامعة وقت تقديم طلب التمويل،  ب بد أن يكون الباحث .1

وأن ب يكون متمتعا  بإجازة تورغ علمي أو اتصال علمي أو إجازة استثنائية طوال فترة عقد 

المشروع، حوإن كان عضو هيئة التدريس متعاقدا  فيجب إرفاق ما ُيثبت بقائه على رأس العمل 

 ألقل من تاريخ توقيع العقد .   في الجامعة لمدة عام على ا

ب يجوز للباحث الرئيس الذي لم ينته من تقديم التقرير النهائي لمشروعه البحثي التقدم بطلب .2

الحصول على أي تمويل لبرامج التمويل الداخلي من عمادة البحث العلمي ويستثنى من ذلك 

 األبحاث.برنامج التمويل بعد النشر المصنف والمسار السريع لتمويل 

 يجب أن ب يكون المشروع المقدم لطلب التمويل قد فرغ منه قبل التقدم بطلب تمويله. .3

 يجب أن ب يكون المشروع المقدم لطلب التمويل مستال  من كتاب أو رسالة علمية. .4

 ISI core)يجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر المصنف ضمن  .5

collection or Scopus)  وب تقبل األبحاث المنشورة فيISI emerging source 

 أثنائ تقديم طلب تمويل المشروع. 

ب يحق للوريق البحثي بعد الموافقة على تمويل مشروعه إجرائ أي تعديالت جذرية على  .6

المشروع وعلى وجه الخصوص حنوع المشروع، موضوع المشروع، الخطة المنهجية 

  إب بعد موافقة اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات البحثية على للمشروع، ميزانية المشروع

 ذلك.

إذا انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثي وفقا  إلطاره المعتمد ولم ينجز فيجوز للجنة  .7

الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية بنائ على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من 

الباحث أو الوريق البحثي مدة إضافية إلنجاز المشروع على أن ب تتجاوز هذه مبررات منح 

المدة ستة أشهر وأن ب يترتب عليها حصول الوريق البحثي للمشروع على أي مستحقات مالية 

 وتكون فترة التمديد مرتين فقط. جديدة

خ انتهائ فترة البحث للباحث التقدم بطلب تمديد مدة البحث إلى عمادة البحث العلمي قبل تاري .8

   يوما على األقل مشتمال على ما يلي:30بثالثين ح

 تبرير لطلب التمديد موضحا  به ما تم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد.  1

خطوات العمل إلتمام الجزئ المتبقي من البحث خالل فترة التمديد وب يكون ذلك ساري   2

 العلمي.  الموعول إب بموافقة خطية من عمادة البحث
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إذا غادر الباحث الرئيس الجامعة ولم ينته المشروع البحثي الممول الذي يعمل عليه وجب  .9

عليه تقديم تقرير لعمادة البحث العلمي يطلب فيه انتقال مسؤولية المشروع للباحث البديل وبعد 

 .عرض التقرير على اللجنة الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية توصي بما تراه

في حالة عدم إمكانية استمرار الوريق البحثي في استكمال البحث األساسي ألي سبب من  .10

األسباب فلمجلس عمادة البحث العلمي بنائ على توصية اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع 

 البحثية اتباع أحد الخيارين:

ة من اعتماداته إلى ميزانية إيقاف مشروع البحث وتصويته وإعادة المبالغ المالية المصروفة والمتبقي  1

 البحوث بالجامعة.

استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين المشاركين في المشروع أو من خارجه كباحث رئيس   2

بحيث يتم إعادة التعاقد معه بستكمال مشروع البحث ويترتب على ذلك حصول الباحث البديل على 

 مستحقات الباحث الرئيس.

ني النهائي للمشروع البحثي ب يعني نهاية ارتباط الوريق البحثي بأي تقديم التقرير الو .11

التزامات أو متطلبات يطلب تنويذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير أو بستكمال أي من 

األهداف الواجب تحقيقها في البحث وذلك دون أي التزامات مالية إضافية من قبل عمادة 

 البحث العلمي.

 

 شروط قبول األبحاث المنشورة:

وذات  ISI core collection . أن تكون األبحاث منشورة في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات الـ1
 ISIوب تقبةةل األبحةةاث المنشةةورة فةةي  Scopusأو  فةةي   (Impact Factor)معامةةل تةةأثير

emerging source 
للدعم المالي المقدم من . يشترط في البحث المنشور اإلشارة إلى ابنتمائ للجامعة والشكر 2

عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مع ذكر رقم المشروع في البحوث 
 المنشورة على النحو التالي:

 This research project was funded by the Deanship of Scientific 
Research, Princess Nourah bint Abdulrahman University, through the 
Targeted Research Program, Grant No ( XX-  TRP-XXX) 

. ابلتةةزام عنةةد نشةةر األبحةةاث بوجةةود كافةةة أسةةمائ أعضةةائ المشةةروع المشةةاركين فةةي البحةةث 3
المنشور، وِفي حالة عدم مشاركة المستشار أو مساعد البحث فةي النشةر يكتةب لهةم شةكر خةاص 

 .عمادةعلى مساعدتهم في إنجاز البحث بعد شكر ال
  . لن تحتسب البحوث المنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إنجاز المشروع.4
 .. يشترط وجود جميع أعضائ المشروع على كل بحث مقدم ضمن إنتاج المشروع5
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. ب تقبل البحوث التي تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى داخل الجامعة غير دعم برنامج 6
 البحث العلميتمويل األبحاث الموجهة بعمادة 

 . ابلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي.7
. تكون البحوث العلمية وابختراعات الناتجة من هذا التعاون المشترك تحةت هةذا العقةد والتةي 8

مع تحملل البلاحثيا الموليولية يتم نشرها مستقبال  ملكا  لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 
 .الكاملة عا المحتوى الذي يقدمونه للجامعةالعلمية والقانونية 

 
 الموجهة: ثالثاً: الضوابط المالية لألبحاث

%  مةن 30تصرف المستحقات المالية لألبحاث الموجهة على شكل سلوتين، إحداهما عند توقيع العقةد ح .1

%  بعد اعتماد التقرير النهةائي مةن مجلةس عمةادة البحةث العلمةي وذلةك 70إجمالي التمويل واألخرى ح

 ISI core collection or)بنائ على الخطة المالية المعتمدة للمشةروع وتقةديم البحةث المنشةور فةي 

Scopus)   وب تقبل األبحاث المنشورة فيISI emerging source. 

يتعهد الباحث الرئيس حالطرف الثاني  بتسديد كافة المسةتحقات الماليةة ألعضةائ المشةروع طبقةا   .2

لدور كل عضو، بعد تسلمه الدفعات المالية المستحقة وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وفقا 

 العلمي.لالئحة البحث 

  من الالئحة الموحةدة للبحةث العلمةي والصةادرة 12تصرف مكافآت الوريق البحثي وفقا للمادة ح .3

وتةاريخ  4403/ب/7بموجب قةرار مجلةس التعلةيم العةالي المعتمةد بالتوجيةه البرقةي الكةريم رقةم 

 هـ.2/4/1419

 


