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 برنامج تمويل المشاريع البحثية
 

 : مقدمة للقواعد المقترحة
تحرص جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن على تشجيع البحث العلمي في كافةة المجةا ت النيريةة 

البحثية المالئمة ألعضاء هيئةة التةدريو والمحايةرين والمعيةدين والتطبيقية، وتقديم الدعم المالي، والبيئة 
 والطالب، إلجراء البحوث في مجا ت اهتمامهم، وذلك بتفعيل ما صدر من أنيمة ولوائح بهذا الخصوص.

ويعتبر برنامج تمويل المشاريع البحثيةة مةن بةرامج الةدعم الهامةة التةي تقةدمها الجامعةة للباحثةات فةي كافةة 
 التخصصات.

 لمشروع البحثي الممول:ا
هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسةو العلميةة المتعةارل عليهةا، ويقةوع بةو عضةو واحةد مةن الجامعةة 
بمشةةاركة عةةدد مةةن أعضةةاء هيئةةة التةةدريو،  مةةا بمفةةردهم  أو با سةةتعانة بمكتشةةار وبمكةةاعد أو أكثةةر مةةن 

ما  لعلمية التي تهتم بها الجامعة وهو المحايرين والمعيدين والطالب لخدمة تخصص أو أكثر من التخصصات ا
لةى دعةم التةراكم العلمةي فةي التخصةص الةذي يتناولةو، أو جهةدا  أن يكون جهدا نيريا )بحثا أو تحقيقا( يهدل 

 لى نتائج تتكامل مع غيرها إلثراء المجال الذي تتم دراستو. تطبيقيا يكتهدل الوصول 
 وتبعا لذلك تصنف المشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل الجامعة  لى: 

 البحوث النيرية  .1

 البحوث التطبيقية )من يمنها البحوث المعملية والبحوث اإلكلينيكية( .2

 لى : وتنقكم المشروعات البحثية من حيث المدة والمبالغ التي تنفق على تمويلها 
 وهو المشروع الذي  المشروعات الصغيرة : .1

 ( شهرا 12  تزيد مدة  نجازه عن ) -أ

 ( ريال 40.000  يزيد الحد األقصى لتمويلو عن مبلغ ) -ب

 ISI core)  يقل نتاجو العلمي عن ورقة علمية منشورة في  حدى المجالت العلمية المحكمة -ج

collection or Scopus)  المنشةورة فةي  و  تقبل األبحاث نتائجها من المشروع البحثي مكتلو
ISI emerging source . . 

 وهو المشروع الذي  المشروع المتوسط : .2

 شهرا (12  تزيد مدة  نجازه عن ) -أ
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 ( كحد أقصى80.000  يزيد مبلغ تمويلو عن ) -ب

  يقةةل نتاجةةةو العلمةةةي عةةن ورقتةةةين علميتةةةين منشةةةورتين فةةي  حةةةدى المجةةةالت العلميةةةة  -ت
و  تقبةل  نتائجهةا مةن المشةروع البحثةي مكتلو  (ISI core collection or Scopus)المحكمة

 . . ISI emerging sourceاألبحاث المنشورة في 

 أوً :  شروط تمويل المشاريع البحثية:   

  بد أن يكون الباحث الرئيو أحد أعضاء هيئة التدريو بالجامعة  وقةت تقةديم بلةل التمويةل، وأن    .1
يكون متمتعاً بإجازة تفرغ علمي أو اتصال علمي أو  جازة استثنائية بوال فترة عقد المشروع،  )و ن 

الجامعةة لمةدة كان عضو هيئة التدريو متعاقداً فيجل  رفاق ما ُيثبت بقاءه على رأس العمل في 
 عاع على األقل من تاريخ توقيع العقد(.   

 يجل أن   يكون الباحث الرئيو رئيكاً ألكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية خالل الكنة الواحدة. .2

  يجوز للباحث الرئيو الذي لم ينتو من تقديم التقرير النهائي لمشروعو البحثي التقدع بطلل  .3
 .رامج التمويل الداخلي من عمادة البحث العلميالحصول على أي تمويل لب

 يجل أن   يكون المشروع المقدع لطلل التمويل قد فرغ منو قبل التقدع بطلل تمويلو. .4

 يجل أن   يكون المشروع المقدع لطلل التمويل مكتاًل من كتاب أو رسالة علمية . .5

 ISI core collection or) ميةز يةمنيجل أن يوقع الباحث الرئيو على  قرار بالعلم علةى النشةر الم .6

Scopus)   و  تقبةل األبحةاث المنشةورة فةيISI emerging source  أثنةاء تقةديم بلةل تمويةل
 المشروع. 

جراء أي تعديالت جذريةة علةى المشةروع    يحق للفريق البحثي بعد الموافقة على تمويل مشروعو  .7
الخطةة المنهجيةة للمشةروع ،  ميزانيةة  وعلى وجو الخصوص )نةوع المشةروع ، مويةوع المشةروع ، 

 المشروع(    بعد موافقة اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات البحثية على ذلك.

ذا انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثةي وفقةاً إلبةاره المعتمةد ولةم ينجةز فيجةوز للجنةة   .8
بمةا يتقةدع بةو الباحةث الةرئيو مةن الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية بناء علةى اقتناعهةا 

مبررات منح الباحث أو الفريق البحثي مدة  يافية إلنجاز المشروع على أن   تتجاوز هذه المدة ستة 
وتكةون   أشهر وأن   يترتل عليها حصول الفريق البحثي للمشروع على أي مكتحقات مالية جديدة

 فترة التمديد مرتين فقط .
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د مةدة البحةث  لةى عمةادة البحةث العلمةي قبةل تةاريخ انتهةاء فتةرة البحةث للباحث التقدع بطلل تمدي .9
 يوما على األقل مشتمال على ما يلي : (30بثالثين )

 تبرير لطلل التمديد مويحاً بو ما تم  نجازه في البحث حتى وقت بلل التمديد . (1

ساري المفعول  خطوات العمل إلتماع الجزء المتبقي من البحث خالل فترة التمديد و  يكون ذلك (2
    بموافقة خطية من عمادة البحث العلمي. 

 ذا غادر الباحث الرئيو الجامعة ولةم ينتةو المشةروع البحثةي الممةول الةذي يعمةل عليةو وجةل عليةو  .10
تقديم تقرير لعمادة البحث العلمةي يطلةل فيةو انتقةال مكة ولية المشةروع للباحةث البةديل وبعةد 

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

في حالة عدع  مكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث األساسي ألي سبل مةن األسةباب  .11
لمجلو عمادة البحث العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع البحثية اتباع أحد ف

 الخيارين :

وتصفيتو و عادة المبالغ الماليةة المصةروفة والمتبقيةة مةن اعتماداتةو  لةى ميزانيةة  يقال مشروع البحث  (1
 البحوث بالجامعة.

استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين المشاركين في المشروع أو من خارجةو كباحةث رئةيو بحيةث  (2
يل علةى مكةتحقات يتم  عادة التعاقد معو  ستكمال مشروع البحث ويترتل على ذلك حصول الباحث البد

 الباحث الرئيو.

ي التزامةات أو أتقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي   يعني نهاية ارتباط الفريةق البحثةي بة .12
متطلبات يطلل تنفيةذها لتغطيةة أوجةو الةنقص فةي ذلةك التقريةر أو  سةتكمال أي مةن األهةدال 

  يافية من قبل عمادة البحث العلمي .الواجل تحقيقها في البحث وذلك دون أي التزامات مالية 

 ثانياً: شروط قبول األبحاث المنشورة:

وذات معامةل  ISI core collection أن تكةون األبحةاث منشةورة فةي مجةالت مضةمنة بقاعةدة بيانةات الةة. 1
 ISI emerging sourceو  تقبل األبحاث المنشورة في  Scopusأو  في   (Impact Factor)تأثير
في البحث المنشور اإلشارة  لى ا نتماء للجامعة و الشكر للدعم المالي المقدع من يشترط . 2

عمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 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 Research Funding Program, Grant No ( XX-  RFP-
XXX) 
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ا لتزاع عند نشر األبحاث بوجود كافة أسماء أعضاء المشروع المشاركين في البحث المنشور، وِفي . 3
ل لهم شكر خاص على مكاعدتهم في و مكاعد البحث في النشر يكتأحالة عدع مشاركة المكتشار 
 . نجاز البحث بعد شكر العمادة

  لن تحتكل البحوث المنشورة قبل تاريخ توقيع العقد يمن  نجاز المشروع.. 4

 .نتاج المشروع يشترط وجود جميع  أعضاء المشروع على كل بحث مقدع يمن . 5

دعةم برنةامج تمويةل المشةاريع ي تحتوي علةى شةكر ألي جهةة دعةم أخةرى غيةر ت  تقبل البحوث ال. 6
 بعمادة البحث العلمي.

  .% من قيمة الدعم لكل شكر لجهة أخرى خارج جامعة األميرة نورة25يخصم . 7

  خالقيات البحث العلمي.أا لتزاع التاع بقواعد و. 8

نشةرها  تكون البحوث العلمية وا ختراعات الناتجة من هذا التعاون المشترك تحت هذا العقد والتةي يةتم. 9
مكتقباًل ملكاً لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، مع تحمل الباحثين المكة ولية العلميةة والقانونيةة  

 الكاملة عن المحتوى الذي يقدمونو للجامعة.

 ثالثاً: الضوابط المالية للمشروعات البحثية:

%( بعةةد توقيةةع العقةةد 30) همااحةةد تصةةرل المكةةتحقات الماليةةة للمشةةروعات البحثيةةة علةةى شةةكل سةةلفتين،  .1
%( بعد اعتماد التقرير النهائي من مجلو عمادة البحث العلمي وذلةك بنةاء علةى الخطةة الماليةة 70واألخرى )

و  تقبةل األبحةاث   (ISI core collection or Scopus)المعتمةدة للمشةروع وتقةديم البحةث المنشةور فةي 
 .ISI emerging sourceالمنشورة في 

الرئيو )الطرل الثاني( بتكديد كافة المكتحقات المالية ألعضاء المشروع ببقةاً لةدور يتعهد الباحث  .2
كل عضو ، بعد تكلمو الدفعات المالية المكتحقة وتقديم كافة المكتندات الدالة علةى ذلةك وفقةا 

 لالئحة البحث العلمي.

لمي والصادرة بموجل ( من الالئحة الموحدة للبحث الع12تصرل مكافآت الفريق البحثي وفقا للمادة ) .3
 هة.2/4/1419وتاريخ  4403/ب/7قرار مجلو التعليم العالي المعتمد بالتوجيو البرقي الكريم رقم 

 


