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 برنامج تمويل مشاريع الباحثات الناشئات لدعم أبحاث عضوات هيئة التدريس الجدد
 

 
 تمهيد:

تسعى عمادة البحث العلمي إلى تحقيق رسالة جامعة األميرة نورة من خالل دعم األبحاث العلمية التي 
تسهم في بناء االقتصاد المعرفي مستهدفة جميع منسوبات الجامعة ومن ذلك انبثقت فكرة برنامج 

 الناشئات لدعم بحوث عضوات هيئة التدريس ممن لم يمض على تعيينهن كأستاذ مساعد أكثر من عامين. 
 األهداف:

د الحصول على الدكتوراه.تشجيع الباحثات على االستمرار في نشاطهن البحثي بع•   
دعم تواصل الباحثات مع المراكز البحثية والباحثين الدوليين.•   
تعزيز ثقافة البحث العلمي واستدامته.•   
تشجيع النشر العلمي المصنف. •   

 شروط التمويل:

 ترتبط األولويات البحثية لدعم المشاريع بالخطط االستراتيجية للجامعة، وتتوافق مع رؤية المملكة.1
2030. 

ال بد أن يكون الباحث الرئيس سواء كان منفرداً أو رئيسا ً لفريق بحثي أحد أعضاء هيئة التدريس .2
بالجامعة  وقت تقديم طلب التمويل وأن ال يكون متمتعاً بإجازة تفرغ علمي أو اتصال علمي أو 

 (.وسعودي الجنسيةإجازة استثنائية طوال فترة عقد المشروع )

 الباحث الرئيس رئيساً ألكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية خالل السنة الواحدة.يجب أن ال يكون .3

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

 ISI coreيجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر المميز ضمن قواعد الـ .5

collection or Scopus ثناء تقديم طلب تمويل المشروع وال تقبل األبحاث المنشورة في أISI 

emerging source 

ال يحق للفريق البحثي بعد الموافقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديالت جذرية على المشروع .6
وعلى وجه الخصوص )نوع المشروع ، موضوع المشروع،  الخطة المنهجية للمشروع ، ميزانية 

 بعد موافقة اللجنة الدائمة لتمويل المشروعات البحثية على ذلك. المشروع( إال
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إذا انتهت المدة الزمنية المحددة للمشروع البحثي وفقاً إلطاره المعتمد ولم ينجز فيجوز للجنة .7
الدائمة لمتابعة تمويل المشروعات البحثية بناء على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من 

أو الفريق البحثي مدة إضافية إلنجاز المشروع على أن ال تتجاوز هذه المدة ستة مبررات منح الباحث 
وتكون   أشهر وأن ال يترتب عليها حصول الفريق البحثي للمشروع على أي مستحقات مالية جديدة

 فترة التمديد مرتين.

رة البحث بثالثين للباحث التقدم بطلب تمديد مدة البحث إلى عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فت.8
 ( يوما على األقل مشتمال على ما يلي :30)

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

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

في حالة عدم إمكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث األساسي ألي سبب من األسباب، .9
فإن  لمجلس عمادة البحث العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة لمتابعة المشاريع البحثية  الحق 

اداته إلى في إيقاف مشروع البحث وتصفيته وإعادة المبالغ المالية المصروفة والمتبقية من اعتم
 ميزانية البحوث بالجامعة.

.  تقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي ال يعني نهاية ارتباط الفريق البحثي باْي التزامات أو متطلبات 10
يطلب تنفيذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير أو الستكمال أي من األهداف الواجب تحقيقها في البحث 

مات مالية إضافية من قبل عمادة البحث العلمي.وذلك دون أي التزا  

 

 المزايا:
بحد أقصى. 40.000الحصول على الدعم المالي بتمويل يصل إلى •   
المنافسة في الحصول على الدعم مع عضوات هيئة التدريس الجدد فقط•   

التمويل يدعم المشروع ويشمل مكافأة الباحثين•   
الناشئات:إجراءات التقديم على برنامج الباحثات   

 .تستكمل العضوة استمارة التقديم وترفع  إلى مركز البحوث للتحكيم  
 .يرفع لعمادة البحث العلمي ويعرض على لجنة التمويل ومجلس العمادة 
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 شروط قبول األبحاث المنشورة:

وذات معامل  ISI core collection أن تكون األبحاث منشورة في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات الـ .1
  ISI emerging sourceوال تقبل األبحاث المنشورة في  Scopusأو في (Impact Factor) تأثير

يشترط في البحث المنشور اإلشارة إلى االنتماء للجامعة وبالشكر للدعم المالي المقدم من عمادة  .2
رة البحث العلمي بجامعة  األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع ذكر رقم المشروع في البحوث المنشو

 على النحو التالي:

 This research project was funded by the Deanship of Scientific Research, Princess 
Nourah bint Abdulrahman University, through the Young Researcher Funding Program, 
grant No  ( XX-  YRFP-XXX) 

 عضاء المشروع المشاركين في البحث المنشور.االلتزام عند نشر األبحاث بوجود كافة أسماء أ -3

 لن تحتسب البحوث المنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إنجاز المشروع. -4

ال تقبل البحوث التي تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى داخل الجامعة غير دعم برنامج تمويل  -5
 المشاريع بعمادة البحث العلمي.

 هة أخرى خارج جامعة األميرة نورة.% من قيمة الدعم لكل شكر لج25يخصم   -6
 االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي. -7

تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون المشترك تحت هذا العقد والتي يتم  -8
نشرها مستقباًل ملكاً لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، مع تحمل الباحثين المسؤولية 

 العلمية والقانونية  الكاملة عن المحتوى الذي يقدمونه للجامعة.

 
 الضوابط المالية لبرنامج تمويل مشروع الباحثات الناشئات:

%( بعد توقيع 30تصرف المستحقات المالية للمشروعات البحثية على شكل سلفتين ، إحداهما ) .1
ادة البحث العلمي وذلك بناء على %( بعد اعتماد التقرير النهائي من مجلس عم70العقد واألخرى )

الخطة المالية المعتمدة للمشروع وال يلزم التحكيم كون البحث حكم من قبل المجلس مسبقاً حول 
 ما أنجز من المشروع حسب إطاره المعتمد.

يتعهد الباحث الرئيس )الطرف الثاني( بتسديد كافة المستحقات المالية ألعضاء المشروع طبقاً لدور  .2
بعد تسلمه الدفعات المالية المستحقة وتقديم كافة المستندات الدالة على ذلك وفقا كل عضو ، 

 لالئحة البحث العلمي.

( من الالئحة الموحدة للبحث العلمي والصادرة بموجب 12تصرف مكافآت الفريق البحثي وفقا للمادة ) .3
 هـ.2/4/1419وتاريخ  4403/ب/7قرار مجلس التعليم العالي المعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 


