
 شائعة السئلة األ
 

 كم تبلغ مكافأة الباحثين؟

انية املشروع أي ال تتجاوز 40مكافأة الباحثين ال تتجاوز     ريال للمشاريع  32.000% من ميز

افقة عليه من قبل معالي   16.000املتوسطة و   ريال للمشاريع الصغيرة وذلك حسب ما تمت املو

ابعة  هــ  22/7/1439ملجلس عمادة البحث العلمي بتاريخ مديرة الجامعة في محضر الجلسة الر

هــ ) و يستثنى من ذلك العلوم الرياضية والنظرية 15/8/1439وتاريخ  36360قرار رقم 

والذين يحق لهم الحصول على الحد األعلى من مكافآت الباحثين املفَصلة في  -واإلنسانية 

 (.Scopusأو    ISIة  شرط النشر في أوعية مصنف -الجدول ضمن الجدول التالي 

الحد األعلى 

للمكافأة مدة 

 العقد )ريال(

املكافأة املستحقة 

 بالشهر)ريال(

 

 الباحثين الدرجة العلمية

 الباحث الرئيس أستاذ مساعد فما فوق  1200 14400

 أستاذ مساعد فما فوق  1000 12000

الباحث 

 املشارك

 

 محاضر 800 9600

 معيد 600 7200

4800 400 
طالب املرحلة الجامعية أو 

 الفنيين أو املهنيين

 

هل يجب أن يكون الباحث الرئيس والبديل  من جامعة األميرة نورة؟ وماهي 

ابط ذلك؟   ضو

أو منسوبي يجب أن يكون الباحث الرئيس والبديل أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة     

 بإجازة التشغيل الذاتي بمستشفى امللك عبد هللا  
ً
وقت تقديم طلب التمويل، وأال يكون متمتعا

تفرغ علمي أو اتصال علمي أو إجازة استثنائية طوال فترة عقد املشروع ويثبت ذلك بإفادة 

 فيجب إرفاق ما يثبت سريان موقعة من رئي
ً
سة القسم ، وإن كان الباحث الرئيس متعاقدا



، ويستثنى من شرط  عقده في العمل لدى الجامعة ملدة عام على األقل من تاريخ توقيع العقد

عدم التفرغ للباحث الرئيس للمشروع املمول ضمن برنامج التمويل بعد النشر املصنف أو 

 .ثاملسار السريع لتمويل األبحا

 

 هل يدعم التمويل الترجمة والتحليل اإلحصائي؟ 

 ال يدعم التمويل الترجمة والتحليل اإلحصائي .

 

 -األوراق -القرطاسية   -الطابعة  -هل يدعم التمويل أَيا من : البرمجيات 

 أجهزة الحاسب؟ -األحبار 

 أجهزة الحاسب.-األحبار  -األوراق  -القرطاسية     -الطابعة    -أَيا من : البرمجيات    ال يدعم  التمويل

 

 هل يدعم التمويل رسوم اجراء الرحالت أو حضور املؤتمرات؟

 ال يدعم  التمويل رسوم اجراء الرحالت أو حضور املؤتمرات.

 

انية النشر؟   كم تبلغ ميز

انية للمشاريع الصغيرة عن نشر ورقة بحثية  واحدة ال     انية النشر ثابته بحيث تكون امليز ميز

ريال فقط بحيث  8.000ريال، واملشاريع املتوسطة عن نشر ورقتين بحثيتين  4.000تتجاوز 

 isi (emerging  و يستبعد منها أوعية النشر ضمن  Scopusأو   ISIتنشر في أوعية مصنفة  

source)  

 

 هل يدعم التمويل مكافأة املستشار؟

 ال يدعم التمويل مكافأة املستشار.

 



 

 كم عدد األعضاء في البحوث املدعومة؟ 

من منسوبي الجامعة أو  على لعدد األعضاء اال انه ال يقل عن عضوينأليس هناك سقف   

في املشاريع وعن خمسة أعضاء في املجموعة البحثية   التشغيل الذاتي بمستشفى امللك عبد هللا

 مع محاولة اشراك طالب الدراسات العليا قدر اإلمكان في املشروع

 

 ؟ SCOPUSأو هل ممكن  ISIهل يشترط نشر البحوث في 

 .اإلنسانيةيمكن النشر في كالهما في تخصص العلوم 

 

 يرفع قبل النشر أو بعده؟ برنامج املسار السريع  ضمنهل طلب الدعم   

  Scopus)أو  ISI Core Collectionفي قواعد املعلومات ) وظهوره  يرفع بعد نشر البحث 

 

 هل لعبارة الشكر صياغة معينة؟ 

نعم لكل برنامج دعم عبارة معينة موجودة في دليل برامج دعم عمادة البحث العلمي املوجود 

وفي املوقع االلكتروني لعمادة البحث العلمي ، كما يوجد نص   على املوقع االلكتروني للمركز 

 .لعبارة الشكر في العقد املبرم بين الباحث الرئيس وعمادة البحث العلمي

 

للمقترح املقدم لطلب الدعم وكم النسبة   باساالقتهل يشترط فحص 

 املقبولة؟ 

 %30نعم يشترط فحص االستالل للمقترح املقدم لطلب الدعم والنسبة املقبولة 



 

 

 املقبولة لألبحاث في العلوم االنسانية؟  االقتباسما نسبة 

بناء على قرار املجلس العلمي رقم %20نسبة االستالل املقبولة لألبحاث في العلوم االنسانية 

هـ بتحديد نسبة 17/5/1440هـ بجلسته الثانية عشرة املعقودة بتاريخ  1439/1440( 151/12)

 % في تخصص ي العلوم الشرعية واللغة العربية .30% في جميع التخصصات و20االقتباس 

 

 اإلنسانية؟ما عالقة إذن لجنة أخالقيات البحث العلمي بالبحوث 

تشمل النزاهة البحثية العديد من السلوكيات واملمارسات اإليجابية التي يتعين على الباحث     

األكاديمي التقيد بها، وهي األمانة الفكرية، والدقة والعدالة ، وحقوق امللكية الفكرية وحماية 

انات ،  عن تطبيق مبدأ يكون الباحث هو املسؤول األول و املشاركين في البحث من بشر وحيو

النزاهة البحثية ومن ثم املؤسسة بشكل عام ، حيث تسعى عمادة البحث العلمي إلى تعزيز 

افقة لجنة األخالقيات  مفهوم أخالقيات البحث العلمي عن طريق اشتراط الحصول على مو

وذلك لجميع البحوث املقترحة في مرحلتي راجعة األخالقية للبحوث للم اوالتي تعد اعتماد

افقة املعتمدة ، ديم والتطبيق التق علما بأن البحوث التي يتم تطبيقها على البشر تتطلب املو

البحث قبل البدء بمزاولة األنشطة البحثية بما في ذلك الدراسات بالنسبة ألخالقيات 

االستطالعية ، كما يجب على البحوث املشتركة التي تشمل مؤسسات بحثية مختلفة الخضوع 

 األخالقية من قبل جميع املؤسسات.للمراجعة 

 

دعم  هل يمكن االستالل من رسالة الدكتوراه  والتقدم بها ضمن برامج 

 املشاريع البحثية؟ 

 للتقدم بها على برامج التمويل. ال تقبل مستالت الرسائل والكتب



 

 ما متطلبات التقديم على برامج املسار السريع؟

 الجامعة حين تقديم الطلبأن يكون الباحث من منسوبي أو طلبة  .1

 ولن     Scopusأو  Collection Core ISIأن يكون البحث املنشور ظاهرا في قواعد بيانات )  .2

 .source emerging ISIبحاث املنشورة في األ  تقبل

 يكون البحث قد حصل على دعم من أي جهة أخرى داخل الجامعة.أن ال  .3

ابط االاال  .4 يرة نورة بنت عبد الرحمن الصادرة بقرار ماأل قتباس في جامعة  لتزام بمعاير وضو

 30بحاث العلمية والصحية و %لأل   20قتباس عن %اال  تزيد نسبة  ال ن  العلمي وهي أ  املجلس

 جتماعية .ال او  نسانيةاإلبحاث لأل 

ميرة نورة بنت عبد الرحمن سواء األ ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة  .5

 اختراع أو منتجات أو تطبيقات  كانت براءات

ميرة نورة بنت عبد الرحمن وادراج شكر إلى عمادة األ شارة إلى انتماء الباحث إلى جامعة  اإل   .6

 العلمي لدعمها البحث املنشور. البحث

ل العام حيث أن فترة التقديم مفتوحة طوال ال يحق للباحث التقديم بأكثر من بحث خ .7

 .العام

 

 الدعم بعد النشر واملسار السريع؟ما الفرق بين 

للمركز البحثي للكلية والذي يرفع  التقدم بنموذج تمويلفيه تم ياملصنف  الدعم بعد النشر 

افقة عليه  لعمادة البحث العلمي وبعد أن  نشر يؤجل تسليم الدعم املادي لحين ، تتم املو

% 100البحث )حسب العدد املنصوص عليه بالعقد( وظهورها في قواعد البيانات ويتم استالم  

اتير  ) إذا كان ينطبق ذلك( ، ، االنتهاء من النشرمن مبلغ التمويل بعد  أما وتزويد العماد بالفو

لبحث فال يتم فيه التقدم بمقترح بحثي ويكون استحقاق التمويل بعد استيفاء ااملسار السريع 

 .املنشور لشروط التمويل ويكون مبلغ التمويل حسب تصنيف وعاء النشر 

 



برامج اخرى غير البرنامج القتباس بواسطة  هل يمكن للباحثة اجراء فحص ا

اكز البحثية؟   املعتمد في املر

والذي  ( I thenticate ) ال لن يقبل أي فحص لم يتم من خالل البرنامج املعتمد من العمادة

ائه من خالل التقدم بالطلب ملركز أبحاث كلية التربية  .يمكن إجر

 

مدة املشروع ولم ينجز الباحث املشاريع  ما اإلجراء الالزم اتخاذه عند انتهاء 

 واالبحاث املدعومة؟ 

على ان يقدم مبررات لذلك و التقديم قبل  كل مرة ملدة ستة اشهر  مرتينيحق للباحث التمديد 

عن طريق مركز األبحاث في كلية التربية والذي يرفع بدوره  انتهاء املدة النظامية بثالثين يوم

 لعمادة البحث العلمي.

 

هل يمكن تمويل بحث منشور ضمن املسار السريع دون وجود صيغة الشكر  

 املطلوبة؟

 للعمادة.املطلوبة  ب عليه عبارة الشكر ال يقبل البحث بعد نشره طاملا لم تكت

 

 املتوسطة؟ –واملشاريع الصغيرة  املصنف    هو الفرق بين الدعم بعد النشر    ما

انما يسلم ة دفعتسليم ال يتضمن املصنف  الدعم بعد النشر  .1 %  من 100للباحث و

 40التمويل مبلغ التمويل بعد نشر البحث وظهوره في قواعد البيانات سواء كان مبلغ 

ع املتوسطة الصغيرة يحق للباحث الحصول الف ، في حين أنه في املشاري 80الف أو 

 .% من قيمة التمويل عند توقيع العقد30على دفعة أولى قدرها 



يشترط عدم حصول الباحث على إجازة تفرغ أو اتصال   املشاريع املتوسطة الصغيرة  في   .2

 علمي أو إجازة استثنائية في حين ال يشترط ذلك عند التمويل بعد النشر املصنف .

يحق للباحث التقدم بعدد غير محدد من األبحاث ضمن برنامج التمويل بعد النشر  .3

كان متوسط  املصنف في حين أنه ال يحق أن يكون باحث رئيس ألكثر من مشروع سواء

 أو صغير.

 

 كم عدد األعضاء املمكن مشاركتهم في املشاريع الصغيرة؟

من أعضاء  (2ما يحدد العدد هو طبيعة املشروع ومتطلباته ولكن ال يقل عدد الباحثين عن )

 .هيئة التدريس أو منسوبي التشغيل الذاتي.

 

 هل تقبل األبحاث املنفردة في تمويل املسار السريع ؟

 نعم ، وكثير من الشروط تسقط عن برنامج النشر السريع ومنها :

 .ميرة نورةاشتراط كون الباحث الرئيس من جامعة األ  -

 . أثناء إجراء البحث كون الباحث في تفرغ او اتصال علمي أو إجازة استثنائية -

ملشروع مدعوم في نفس الفترة التي تقدم بها بالطلب على كون الباحث هو باحث رئيس   -

 .عبر  برنامج املسار السريع لتمويل األبحاث الدعم السريع

عبر برنامج  األبحاث لطلب الدعم بعد النشر يمكن للباحث التقدم بعدد ال محدود من  -

 .املسار السريع لتمويل األبحاث

 

 العلمي املدعومة؟  ما هي متطلبات التقدم على برامج عمادة البحث

تعبئة نموذج طلب الدعم وارساله للمركز )النماذج تم وضعها على املوقع االلكتروني  -

 للمركز(.



ارفاق نموذج اخالقيات البحث العلمي وشهادة حضور دورة اخالقيات البحث  - -

 العلمي.

)النماذج تم وضعها على املوقع االلكتروني  طلب فحص االقتباستعبئة نماذج  -

 للمركز( وإرسالها للمركز.

للمقترح البحثي عن  االقتباسعلى أن ال تزيد نسبة   االقتباسارفاق نموذج فحص  -

30% 

تفرغ أو اتصال علمي، وللمتعاقد  أو ارفاق افادة بعدم تمتع العضو بإجازة استثنائية - -

 ن توقيع العقد.افادة بسريان العقد سنة كاملة بدء م

 

 

 

 

  

 


