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 البحثية للمجموعات برنامج
 :مقدمة 

على تشجيع البحث العلمي في كافة المجاالت النظرية  نتحرص جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحم
والتطبيقية، وتقديم الدعم المالي، والبيئة البحثية المالئمة ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين 

 والطالب، إلجراء البحوث في مجاالت اهتمامهم، وذلك بتفعيل ما صدر من أنظمة ولوائح بهذا الخصوص.
تمويل المجموعات البحثية من برامج الدعم الهامة التي تقدمها الجامعة للباحثات في كافة ويعتبر برنامج 

 التخصصات

 :المجموعات البحثيةبرنامج  أهداف  أواًل :
 . تقديم مزيد من الدعم للباحثين والباحثات المتميزين داخل الجامعة .1

 . زيادة رصيد الجامعة من األبحاث المتميزة .2
  .نية بين مختلف التخصصات داخل وخارج الجامعةتشجيع األبحاث البي .3

إشراك الباحثات الناشئات وطالبات الدراسات العليا قدر اإلمكان إلكسابهن مزيدا من الخبرة وصقل  .4
 .مهاراتهن في البحث والنشر

تسهيل التواصل والتفاعل وتبادل الخبرات بين باحثي وباحثات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  .5
 .ين والباحثات من الجامعات المحلية والعالميةوالباحث

 .تكوين مرجعيات علمية في مجاالت متخصصة محددة .6

 .دعم الشراكات البحثية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة .7
 البحثية  المجموعات عمل قواعد ثانياً :

رؤية المملكة  األولويات البحثية لكل مجموعة بالخطط االستراتيجية للجامعة، وتتوافق معترتبط  .1
2030. 

سعودي األميرة نورة ) منسوبي جامعة من المجموعة لقيادة رئيس باحث للمجموعة يكون أن .2
(، وأن ال يكون متمتعاً بإجازة تفرغ علمي أو اتصال علمي أو إجازة الجنسية ما أمكن ذلك

برامج التمويل  استثنائية طوال مدة العقد، وأن ال يكون الباحث الرئيس ألي مشروع آخر من ضمن 
 في منشورين بحثين األقل على الداخلي من عمادة البحث العلمي، كما يجب أن يكون له

  ..  ISI  العلوم شبكة في المفهرسة المجالت
 ملخص ويرفق وتخصصها نشاطها مجال عن يعبر البحثية للمجموعة اسماً  الرئيس الباحث يختار .3

  للمجموعة. المتوقع النشاط عن

  .البحثية المجموعة ضمن  االختصاصات ترابط يراعى .4
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 في رئيساً  باحثاً  يكون أن ال على األكثر على بحثيتين  مجموعتين في المشاركة للباحث يمكن .5
  .واحدة مجموعة من أكثر

 من الرئيس الباحث إلى باإلضافة مشاركين اثنين باحثين عن البحثية المجموعة أفراد عدد يقل ال .6
 .الجامعة من( األقل على واحدة) العليا الدراسات طالبات ويفضل مشاركة .جامعة األميرة نورة

تكون األفضلية في الدعم للمقترح البحثي الهادف لتبادل األفكار والخبرات وتسهيل الوصول  .7
 .إلى آخر المستجدات في مجال تخصص المجموعة البحثية

ية ووحدة المجموعات البحثية يتم تفعيل الشراكة البحثية بالتنسيق بين رئيس المجموعة البحث .8
بالعمادة وذلك لالتصال بالباحثين والباحثات بالجامعات والمراكز البحثية داخل وخارج المملكة في 

 .مجال تخصص المجموعة البحثية

عضاء المجموعة البحثية باالنسجام والتعاون فيما بينهم ويمكن ضم عضو جديد أو أكثر أيلتزم  .9
قصى لعدد أعضاء سابقين لم يعد يعمل بالجامعة مع مراعاة الحد األحد أعضائها الأفي حال كان 

 .المجموعة

كبر أتقوم المجموعة البحثية بتقديم ندوات وحلقات نقاش داخل الجامعة بغرض إفادة يفضل أن  .10
 .عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة وتعريفهم بنتاج المجموعة

 أو  ISI  بيانات مصنفة بقاعدة مجالت يف منشورة بحوث خمسة بتقديم الرئيس الباحث يتعهد .11

Scopusتأثير معامل ذات. (Impact factor)  

 مره واحدة فقط بموافقة مماثلة لمدة التمديد ويمكن التوقيع تاريخ من واحد عام العقد مدة .12
 . العلمي البحث بعمادة الصالحية صاحب

 البحثية: للمجموعات األبحاث قبول شروط: ثالثاً 

 Impact) تأثير معامل وذات ISI الـ بيانات بقاعدة مضمنة مجالت في منشورة بحوث خمسة تقديم .1

Factor) مضمنة مجالت في منشورة بحوث أوخمسة والصحية، والهندسية العلمية للتخصصات 
 االجتماعية للتخصصات  (Impact Factor)  تأثير معامل وذات Scopus/ISI ال  بيانات بقاعدة

  .إنجازه تم لما مختصر تقرير البحثية مجموعةال وتقدم. واإلنسانية
 العلمي البحث عمادة من المقدم المالي الى الدعم باإلشارة البحثية المجموعة تقوم أن يشترط .2

وصياغة  المنشورة البحوث في البحثية المجموعة رقم ذكر األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع بجامعة
 The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific:اآلتي الشكر على النحو 

Research at Princess Nourah bint Abdulrahman  University for funding this work through the 
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 جاز المجموعة.لن تحتسب البحوث المنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إن .3

% على األقل من أعضاء المجموعة البحثية على كل بحث مقدم ضمن انتاج 70يشترط وجود  .4
 المجموعة البحثية.
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 برنامج دعم غير الجامعة داخل أخرى دعم جهة ألي شكر على تحتوي التي البحوث تقبل ال .5
 .العلمي البحث بعمادة البحثية المجموعات

% لكل شكر 25جامعة األميرة نورة فإن دعم البحث يقل بنسبة عند وجود شكر لجهة أخرى خارج  .6
 مضاف.

  .العلمي البحث وأخالقيات بقواعد التام االلتزام .7
تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون المشترك تحت هذا العقد والتي يتم نشرها  .8

حمل الباحثين المسؤولية العلمية ن، مع تجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحملمستقباًل ملكاً 
 .والقانونية  الكاملة عن المحتوى الذي يقدمونه للجامعة

 البحثية: للمجموعات التجديد وشروط ضوابط: رابعاً 

  .العقد بحسب المنتهية للمجموعة النشر شروط استيفاء .1
عبدالرحمن األميرة نورة بنت  لجامعة المنتسبين البحثية المجموعة أعضاء أحد يكون أن .2

  .المقدمة األبحاث من األقل على واحد لبحث باحثا ًمراسالً 
 البحثية: للمجموعات المالية الضوابط: خامساً 

 على النحو التالي: ثالث دفعاتيتم الصرف على  .1

 توقيع العقد من كال الطرفين. %( بعد25 وتمثلريال سعودي  50000) دفعة أولى                    
 .ISI%( بعد قبول نشر ورقتين علمية بالمجالت المصنفة 25 ريال سعودي وتمثل50000دفعة ثانية )      

%( بعد قبول التقرير النهائي واعتماده من مجلس عمادة البحث العلمي مع نشر 50وتمثل  100000دفعة نهائية )
 .Scopusأو  ISIما ال يقل عن خمس  أوراق علمية بالمجالت المصنفة في 

)الطرف الثاني( بتسديد كافة المستحقات المالية ألعضاء المجموعة  يتعهد الباحث الرئيس .2
بعد تسلمه الدفعات المالية المستحقة وتقديم  طبقاً لدور كل عضو بالمجموعة البحثية

 كافة المستندات الدالة على ذلك وفقا لالئحة البحث العلمي. 

( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي والصادرة 12ت الفريق البحثي وفقا للمادة )آتصرف مكاف -3
وتاريخ  4403/ب/7بموجب قرار مجلس التعليم العالي المعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 
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