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 مقدمة:
للمعرفة، و  انطالقا من رؤية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الطامحة إلى أن تكون منارة      

تحقيقا لرسالتها الرامية إلى التميز و الريادة في البحث العلمي، تسعى وكالة الدراسات العليا و البحث 
العلمي إلى توفير بيئة بحثية جاذبة و داعمة للباحثات، من خالل تبني و طرح عدد من المبادرات 

لتمويل األبحاث" الذي يمثل نقلة نوعية  والبرامج المحفزة للبحث العلمي، و منها برنامج "المسار السريع
في إجراءات تمويل األبحاث وزيادة فعاليتها بما يتناسب مع احتياج الباحثات لتحقيق أهداف الجامعة 
االستراتيجية من خالل رفع جودة األبحاث العلمية المنشورة في أوعية النشر المصنف، و دعم توجه 

بشقيه المؤسسي و البرامجي، و تحقيق مراكز متقدمة في  الجامعة للحصول على االعتماد األكاديمي
  التصنيفات الدولية التي تركز بنسبة كبيرة على مؤشرات اإلنتاج العلمي و النشر .

 
 وصف البرنامج و أهميته:

يهدف المشروع إلى تحفيز الباحثات و دعمهن لتحقيق النشر المصنف بإجراءات يسيرة و سريعة،       
ة للحصول على التمويل دون الحاجة لإلجراءات اإلدارية و المالية الخاصة بالتمويل حيث يتيح الفرص

المعتاد، و التي قد يراها الباحثون النشطون عبئا إضافيا يستهلك جزءا من وقتهم و جهدهم، حيث 
يستطيع الباحث التقديم على طلب تمويل البحث بعد نشره وفق إجراءات ميسرة من خالل رفع طلب 

أو    ISI  (Core Collection)م على التمويل بعد نشر البحث وظهوره في قواعد بياناتالتقدي
Scopus وفي مجالت ذات معامل تأثير. و بالتالي فإن سهولة إجراءات هذا البرنامج ستكون عامل ،

  جذب و تنشيط للباحثين و الباحثات يساعد في زيادة غزارة اإلنتاج العلمي المصنف للجامعة.
 

 البرنامج عددا من المزايا الداعمة و المحفزة للبحث والنشر، وهي كالتالي:يقدم 
 ال يحتاج إلى رفع مقترح بحثي أو تحكيمه للحصول على موافقة مسبقة على التمويل. .1
 إمكانية التقديم في جميع حقول المعرفة دون تحديد. .2
ة و منسوبي التشغيل الذاتي إتاحة التقديم ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم والطلب .3

  بالجامعة.
 تقبل األبحاث المشتركة و المنفردة. .4
 فتح باب التقديم طوال العام. .5
 جميع إجراءات البرنامج مؤتمتة. .6
 ال يستلزم توقيع عقود أو رفع تقارير. .7
 تحديد قيمة التمويل بناء على تصنيف وعاء النشر. .8
 خالل فترة وجيزة.تتم الموافقة على التمويل  .9
 
 
 



  

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 عمادة البحث العلمي

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

  أهداف البرنامج:
زيادة عدد األبحاث العلمية المنشورة في أوعية نشر مصنفة ذات معامل تأثير وظاهرة في  -1

 (.ISI  Core Collection،Scopusقواعد بيانات )
 خلق بيئة جاذبة للبحث العلمي من خالل تسهيل إجراءات تمويل األبحاث وزيادة فعاليتها. -2
 رتيب الجامعة في التصنيفات العالمية و دعم فرص دخولها في تصنيفات جديدة.رفع ت -3
 دعم فرص حصول الجامعة على االعتمادات األكاديمية المؤسسية والبرامجية. -4
 

 أهداف الجامعة االستراتيجية التي يسهم في تحقيقها هذا البرنامج:
 تعزيز جودة اإلنتاج العلمي. -1
 ثية في الجامعة.تعزيز القدرات البح  -2
 دعم وتعزيز التميز الطالبي.  -3
 تعزيز التعاون مع الجامعات المحلية والدولية. -4
 ضمان رضا و تفاعل العاملين. -5
  تحسين السمعة األكاديمية للجامعة. -6
 

 مؤشرات األداء التي يدعمها البرنامج:
  عدد األبحاث المنشورة في مجالت مصنفة. .1
 لمي ألعضاء هيئة التدريس.نسبة النشر الع .2
 متوسط البحوث لكل عضو هيئة تدريس لكل سنة. .3
 متوسط االقتباسات من البحوث العلمية. .4
 التصنيفات الدولية  ترتيب الجامعة في .5
 

  شروط التقديم:
 أن يكون الباحث من منسوبي أو طلبة الجامعة حين تقديم الطلب. -1
الباحث األسبق في ترتيب األسماء في البحث المنشور من يقتصر تقديم طلب التمويل على  -2

 منسوبي الجامعة، وله تحديد أوجه صرفه.
أو   (ISI Core Collection)  أن يكون البحث المنشور ظاهراً في قواعد بيانات -3

Scopus.  
( ISI Core Collection)  أن تكون المجلة التي نشر فيها البحث مصنفة في قواعد بيانات -4

  Scopusأو 
 (ISI(Emerging Sources.)وذات معامل تأثير ) لذلك تستبعد قواعد 

 أال يكون البحث قد حصل على دعم من أي جهة أخرى داخل الجامعة. -5
 يحق للباحث التقديم على البرنامج بعدد غير محدود من األبحاث المنشورة خالل السنة الواحدة. -6
لمقدم في نفس مجال تخصص الباحث المتقدم أو مجال آخر ذا يجب أن يكون البحث المنشور ا -7

   عالقة به.
بحث   ( أوOriginal articleيجب أن يكون نوع البحث المنشور المقدم إما بحث أصيل ) -8

 (، وال يقبل غير ذلك.Case Report( أو تقرير حالة )Review Articleمراجعة )



  

 وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
 عمادة البحث العلمي

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

 يم اإلسالمية أو الرؤى الوطنية أو أهداف الجامعة.أال يتعارض محتوى البحث وأفكاره مع الق -9
االلتزام بمعاير وضوابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الصادرة بقرار   -10

 هـ..17/5/1440]، بجلسته الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ 151/19المجلس العلمي رقم[
عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن سواء كانت ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجام -11

من نظام   براءات اختراع أو منتجات أو تطبيقات. وذلك وفقا لما تنص عليه المادة السادسة فقرة )أ(
براءات االختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية 

  جيلها على المستوى الوطني أو الخارجي .وذلك سواء لالختراعات التي يتم تس
يجب أن تتم اإلشارة إلى انتماء الباحث لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن كانتماٍء أول  -12

 بالصيغة التالية:
 Department name/ College name/ Princess Nourah  bint  Abdulrahman 

University. 
    العلمي على دعم البحث بالصيغة التالية: يجب أن يدرج شكر لعمادة البحث -13

This research was funded by the Deanship of Scientific Research 
at  Princess  Nourah  bint  Abdulrahman University through the Fast-

track Research Funding Program. 
 يمنع شكر أي جهة أخرى داخل الجامعة. -14
 لجهة أخرى خارج الجامعة.  % من قيمة الدعم لكل شكر25 يتم خصم -15
 

 اإلجراءات:
 ISI Core)  يتم التقديم إلكترونياً على طلب التمويل بعد ظهور البحث المنشور في قواعد بيانات -

Collection)   أوScopus مع استكمال كافة البيانات ورفع جميع المرفقات  من خالل الرابط أدناه
 المطلوبة.

 تم مراجعة و اعتماد الطلب من قبل اللجنة المختصة في عمادة البحث العلمي.ت -
يتم إرسال الطلب بعد اعتماده لإلدارة المالية لصرف قيمة التمويل المعتمدة من قبل عمادة البحث  -

 العلمي.
 تتابع عمادة البحث العلمي الطلب لحين صرف قيمة التمويل من قبل اإلدارة المالية. -
صرف قيمة التمويل المحددة في الجدول أدناه من أحد موارد الجامعة الذاتية كمبلغ مقطوع )يشمل  يتم -

  مصروفات البحث و مكافأة الباحثين( و ليس كسلفة تستلزم السداد.
 :قيمة التمويل

 
 ISI Coreالنشر ضمن قاعدة بيانات  فئة المجلة

Collection 
 Scopusبيانات  ضمن قاعدة النشر

Q1 40000 30000 
Q2 35000 25000 
Q3 30000 20000 
Q4 25000 15000 

 


