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 : مقدمة

ناء ببلريادة المرأة في مجال البحث العلمي؛ واالسهام  نورة بنت عبدالرحمنتحقيقاً لرسالة جامعة االميرة     
في االستثمار بالفكر الوطني   2030العالمي؛ و دعماً لرؤية المملكة العربية السعودية االقتصاد المعرفي 

 بناء منظومةوالمشاركة في  المستدامة التنميةونقل الخبرات العالمية له لبناء مستقبل الوطن وتحقيق 

استضافة  الذي يهدف إلىوالمعرفة العالمية. قامت عمادة البحث العلمي بتفعيل برنامج االستاذ الزائر  لعلوما
ي ف أفكارهمخبراتهم وتجاربهم و من لالستفادة المرموقة الجامعات العالمية من المتميزين العلماء من عدداً 

علمية تكاملية قادرة على بيئة البات بالجامعة مما يوجد أعضاء هيئة التدريس والطات من تعزيز مهارات الباحث
 لبحثية العالمية. بناء الشركات التعاونية والمنافسة ا

 : الرؤية

 التميز في النتاج البحثي عالميا من خالل استقطاب العلماء المتميزين.
 : الرسالة

 الجامعات في المتميزين العلماء بين المعرفي والتبادل تفعيل التعاون العلمي و الشراكات البحثية و األكاديمية

 .بالجامعة التدريس هيئة وأعضاء العالمية
 : األهداف

  بما يخدم التميز البحثي. 2030و المنبثقة من رؤية المملكة  االستراتيجية الجامعة أهداف تحقيق 

  تشجيع الكليات على تطوير البرامج العلمية المتميزة لصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس وطالبات
 الجامعة 

 المستوى على البحوث ومراكز العلمي مع علماء متميزين من الجامعات للتعاون مناسبة توفير بيئة 

 المحلي و الدولي.

 .رفع مستوى النشر العلمي المصنف من خالل تعزيز الحراك البحثي  في جامعة األميرة نورة 

 وصف البرنامج:
وخبراء ومستشارين عالميين يتم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وباحثين بين  يهو برنامج تعاون   

على التنافسية من منسوبات الجامعة باحثات العزز قدرة ومدة محددة مسبقاً لت معايير وفقاختيارهم 
تحقيق يكلف بها الباحث الزائر لمهام البحثي عالمياً؛ وذلك وفق لتميز تحقيق اأبحاثهم العلمية و جودة تأصيل

 .أهداف البرنامج
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 معايير اختيار األستاذ الزائر: 
 السمعة العلمية والخبرة األكاديمية العالمية في مجال تخصصه.  .1

 جامعة على مستوى العالم حسب تصنيف شنغهاي.  200أن يتبع جامعة مرموقة دولية مصنفة من أفضل  .2

 في مجال التخصص.  الحصول على جوائز عالمية من منظمات مشهود لها بالتميز  .3

 . النشر العلمي المكثف في مجالت علمية محكمة .4

 الحصول على براءات اختراع في مجال التخصص مسجلة في منظمات عالمية.  .5

 مهام األستاذ الزائر:
 أن يقدم مقترح خطة بحثية تضم عدد من المشاريع البحثية في مجال تخصصه. .1

 المشاركة في المشاريع البحثية المتخصصة. .2
 استثمارية.دعم البيئة الحاضنة لألفكار اإلبداعية و ترجمتها لمشاريع  .3
 المشاركة في انجاز براءات اختراع في مجاالت علمية متقدمة.    .4
)في التخصصات  عالي IFوذات تأثير   ISI(Q1, Q2,Q3)تحت النشر في مجالت عالمية متخصصة مصنفة  .5

 أبحاث(. 5)ماال يقل عن .  العلمية(
 إلقاء محاضرات علمية تخصصية أو تدريس مقررات حديثة. .6

 الفعاليات العلمية المتميزة.المساهمة في  .7

 المساهمة في تطوير المعامل البحثية.  .8

 تقديم الخدمات االستشارية وعقد دورات و ورش عمل متخصصة. .9

 .تقيمها الجامعة يالمشاركة في المؤتمرات والندوات الت .10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


