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 مقدمة:

كافة املجاالت النظرية تحرص جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على تشجيع البحث العلمي في     

والبيئة البحثية املالئمة ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرين  ،وتقديم الدعم املالي ،تطبيقيةوال

ائح  ،إلجراء البحوث في مجاالت اهتمامهم  ،واملعيدين والطالب وذلك بتفعيل ما صدر من أنظمة ولو

مج الدعم الهامة التي تقدمها الجامعة بهذا الخصوص ويعتبر برنامج تمويل املجموعات البحثية من برا

 للباحثات في كافة التخصصات .

 

 أوال: برنامج املجموعات البحثية:

يعد برنامج املجموعات البحثية أحد برامج الدعم التي تقدمها عمادة البحث العلمي لتقديم مزيد      

 عن  لتمويله األقص ى الحد يزيدال  الذي ، وهو   املقترح البحثي من الدعم للباحثين والباحثات املتميزين 

 .ريالمئتا الف ( 200000) مبلغ

 : قواعد عمل املجموعات البحثية

اتيجية للجامعةترتبط  .1 افق مع رؤية  ،األولويات البحثية لكل مجموعة بالخطط االستر وتتو

 .2030اململكة 

أن يكون للمجموعة باحث رئيس لقيادة املجموعة من منسوبي جامعة األميرة نورة أو من منسوبي  .2

 بإجازة تفرغ علمي  ،) سعودي الجنسية ما أمكن ذلك( ،التشغيل الذاتي بالجامعة 
ً
وأن ال يكون متمتعا

اتصال علمي أو إجازة استثنائية طوال مدة العقد وأن ال يكون الباحث الرئيس ألي مشروع آخر من  و

 .ضمن برامج التمويل الداخلي من عمادة البحث العلمي 

 للمجموعة البحثية يعبر عن مجال نشاطها وتخصصها ويرفق مل .3
ً
خص يختار الباحث الرئيس اسما

 .النشاط املتوقع للمجموعة  نع

ابط االختصاصات ضمن املجموعة البحثية . .4  يراعى تر

 في أكثر من  .5
ً
 رئيسا

ً
يمكن للباحث املشاركة في مجموعتين بحثيتين على االكثر على اال يكون باحثا

 مجموعة واحدة .
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باحث الرئيس من إلى ال باإلضافةاملجموعة البحثية عن باحثين اثنين مشاركين فراد ال يقل عدد أ .6

  .من الجامعة على األقل ( ةجامعة األميرة نورة . ويفضل مشاركة طالبات الدراسات العليا ) واحد

تكون األفضلية في الدعم للمقترح البحثي الهادف لتبادل األفكار والخبرات وتسهيل الوصول إلى  .7

 آخر املستجدات في مجال تخصص املجموعة البحثية .

اكة ييتم تفع .8 البحثية بالتنسيق بين رئيس املجموعة البحثية ووحدة املجموعات البحثية ل الشر

اكز البحثية داخل وخارج اململكة في  بالعمادة وذلك لالتصال بالباحثين والباحثات بالجامعات واملر

 مجال تخصص املجموعات البحثية.

جديد أو أكثر في  عضو لتزم أعضاء املجموعة البحثية باالنسجام والتعاون فيما بينهم ويمكن ضم ي .9

الحد األقص ى لعدد أعضاء  حال كان أحد أعضائها السابقين لم يعد يعمل بالجامعة مع مراعاة

 املجموعة.

بغرض إفادة أكبر   يفضل أن تقوم املجموعة البحثية بتقديم ندوات وحلقات نقاش داخل الجامعة .10

 عدد من منسوبي ومنسوبات الجامعة وتعريفهم بنتاج املجموعة.

 أو  ISIبيانات  هد الباحث الرئيس بتقديم خمسة بحوث منشورة في مجالت مصنفة بقاعدةيتع .11

Scopus   ذات معامل تأثير (Impact factor). 

افقة  مدة العقد عام واحد من تاريخ التوقيع ويمكن التمديد ملدة مماثلة مرة واحدة فقط .12 بمو

 صاحب الصالحية بعمادة البحث العلمي.

 

 :األبحاث للمجموعات البحثيةشروط قبول 

 Impactتأثير ) وذات معامل ISIتقديم خمسة بحوث منشورة في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات ال . 1

Factorبحوث منشورة في مجالت مضمنة  ( للتخصصات العلمية والهندسية والصحية، أو خمسة

( للتخصصات االجتماعية Impact Factor) وذات معامل تأثير  Scopus ISI / بقاعدة بيانات ال 

 تقرير مختصر ملا تم إنجازه. واإلنسانية. وتقدم املجموعة البحثية

العلمي بجامعة   يشترط أن تقوم املجموعة البحثية باإلشارة الى الدعم املالي املقدم من عمادة البحث.  ۲

 The authors extend their :وعة البحثية في البحوثالرحمن مع ذكر رقم املجم  األميرة نورة بنت عبد

appreciation to  the deanship of scientific research at princess nourah bint 

Abdulrahman university for funding this work through the research groups program 

grant no. RGP-XXX 

 لن تحتسب البحوث املنشورة قبل تاريخ العقد ضمن إنجاز املجموعة. .3
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% على األقل من أعضاء املجموعة البحثية على كل بحث مقدم ضمن انتاج 70يشترط وجود . 4

 املجموعة البحثية.

ال تقبل البحوث التي تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى داخل الجامعة غير دعم برنامج املجموعة .  5

 ية بعمادة البحث العلمي.البحث

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

 مضاف.

 لعلمي.االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث ا. 7

تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون املشترك تحت هذا العقد والتي يتم . 8

شرها مستقبال ملكا لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مع تحمل الباحثين املسؤولية العلمية ن

 والقانونية الكاملة عن املحتوى الذي يقدمونه للجامعة.

ابط االقتباس في جامع األميرة نورة بنت عبد الرحمن الصادرة بقرار املجلس . 9 االلتزام بمعايير وضو

 .هـ1440/ 17/5ته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ ( بجلس19/15العلمي رقم )

ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن سواء كانت براءات .10

اختراع أو منتجات أو تطبيقات، وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة السادسة فقرة )أ( من نظام براءات 

ة للدراسات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية وذلك االختراع والتصميمات التخطيطي

 سواء لالختراعات التي يتم تسجيلها على املستوى الوطني أو الخارجي.

ابط وشروط التجديد للمجموعات البحثية  :ضو

 استيفاء شروط النشر للمجموعة املنتهية بحسب العقد.. ۱

باحثا  البحثية املنتسبين لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمنأن يكون أحد أعضاء املجموعة . ۲

 مراسال لبحث واحد على األقل من األبحاث املقدمة.

ابط املالية للمجموعات البحثية  :الضو

 يتم الصرف على ثالث دفعات على النحو التالي:.1

 الطرفين.بعد توقيع العقد من كال ( %۲۵ريال سعودي وتمثل  ۵۰۰۰۰دفعة أولى )  - 

 ISIبعد قبول نشر ورقتين علمية باملجالت املصنفة ( %۲۵ريال سعودي وتمثل  ۵۰۰۰۰دفعة ثانية ) -

بعد قبول التقرير النهائي واعتماده من مجلس عمادة البحث (  %۵۰وتمثل  ۱۰۰۰۰۰دفعة نهائية ) -

 Scopusاو   ISI        العلمي مع نشر ما ال يقل عن خمس أوراق علمية باملجالت املصنفة في
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البحثية  بتسديد كافة املستحقات املالية ألعضاء املجموعة (يتعهد الباحث الرئيس )الطرف الثاني .2

 طبق
ً
املستندات الدالة  لدور كل عضو باملجموعة بعد تسلمه الدفعات املالية املستحقة وتقديم كافة ا

 على ذلك وفقا لالئحة البحث العلمي.

والصادرة بموجب  من الالئحة املوحدة للبحث العلمي( ۱۲البحثي وفقا للمادة )تصرف مكافآت الفريق  .3

 .هـ.2/4/1419وتاريخ  4403ب//۷قرار مجلس التعليم العالي املعتمد بالتوجيه البرقي الكريم رقم 

 

 املشروع البحثي املمول:ثانًيا: 

الجامعة  عليها، ويقوم به عضو واحد منهو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف         

وبمساعد أو أكثر من  بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، إما بمفردهم أو باالستعانة بمستشار 

التخصصات العلمية التي تهتم بها الجامعة  املحاضرين واملعيدين والطالب لخدمة تخصص أو أكثر من

اكم العلمي في التخصص الذي يهدف  وهو إما أن يكون جهدا نظريا )بحثا أو تحقيقا( إلى دعم التر

 الوصول إلى نتائج تتكامل مع غيرها إلثراء املجال الذي تتم دراسته. يتناوله، أو جهدا تطبيقيا يستهدف

 ى:لإ الجامعة  وتبعا لذلك تصنف املشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل

 البحوث النظرية . 1

 التطبيقية )من ضمنها البحوث املعملية والبحوث اإلكلينيكية(البحوث . 2

 وتنقسم املشروعات البحثية من حيث املدة واملبالغ التي تنفق على تمويلها إلى

 :: وهو املشروع الذياملشروعات الصغيرة

 شهرا( ۱۲* ال تزيد مدة إنجازه عن )

 ريال (40000)* ال يزيد الحد األقص ى لتمويله عن مبلغ 

 ISI core*ال يقل نتاجه العلمي عن ورقة علمية منشورة في إحدى املجالت العلمية املحكمة )

collection or Scopus األبحاث املنشورة في ( مستله نتائجها من املشروع البحثي وال تقبلISI 

emerging source. 

 

 

 :وهو املشروع الذياملشروع املتوسط: 
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 شهرا( ۱۲*ال تزيد مدة إنجازه عن ) 

 كحد أقص ى( 80000* ال يزيد مبلغ تمويله عن )

 ISI core* ال يقل نتاجه العلمي عن ورقتين علميتين منشورتين في إحدى املجالت العلمي املحكمة )

collection or Scopus تقبل األبحاث املنشورة في  البحثي وال ( مستله نتائجها من املشروعISI 

emerging source. 

 : شروط تمويل املشاريع البحثية

بالجامعة  . ال بد أن يكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس أو من منسوبي التشغيل الذاتي1

إجازة استثنائية طوال   وقت تقديم طلب التمويل، وأال يكون متمتعا بإجازة تفرغ علمي أو اتصال علمي أو 

ما يثبت بقاءه على رأس العمل   فترة عقد املشروع، )وإن كان عضو هيئة التدريس متعاقدة فيجب إرفاق

 في الجامعة ملدة عام على األقل من تاريخ توقيع العقد(.

 الواحدة.  .يجب أال يكون الباحث الرئيس رئيسا ألكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية خالل السنة2

.ال يجوز للباحث الرئيس الذي لم ينته من تقديم التقرير النهائي ملشروعه البحثي التقدم بطلب 3

 الحصول على أي تمويل لبرامج التمويل الداخلي من عمادة البحث العلمي.

 . يجب أال يكون املشروع املقدم لطلب التمويل قد فرغ منه قبل التقدم بطلب تمويله.4

 . يجب أال يكون املشرو 5
ً
 من كتاب أو رسالة علمية. ع املقدم لطلب التمويل مستال

 ISI core collection or. يجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر املميز ضمن 6

Scopus  وال تقبل األبحاث املنشورة فيISI emerging source .أثناء تقديم طلب تمويل املشروع 

افقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديالت جذرية على املشروع. ال يحق للفريق البحثي بع7  د املو

انية  (املشروع وعلى وجه الخصوص )نوع املشروع، موضوع املشروع، الخطة املنهجية للمشروع، ميز

افقة اللجنة الدائمة لتمويل املشروعات البحثية على ذلك.  إال بعد مو

الدائمة   البحثي وفقا إلطاره املعتمد ولم ينجز فيجوز للجنةإذا انتهت املدة الزمنية املحددة للمشروع  .  ۸

ملتابعة تمويل املشروعات البحثية بناء على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من مبررات منح 

الباحث أو الفريق البحثي مدة إضافية إلنجاز املشروع على أن ال تتجاوز هذه املدة ستة أشهر وأن ال 
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وتكون فترة التمديد مرتين   الفريق البحثي للمشروع على أي مستحقات مالية جديدة  يترتب عليها حصول 

 فقط.

 للباحث التقدم بطلب تمديد مدة البحث إلى عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فترة البحث.۹

 يوما على األقل مشتمال على ما يلي:( ۳۰بثالثين )

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

 خطوات العمل إلتمام الجزء املتبقي من البحث خالل فترة التمديد وال يكون ذلك ساري *

افقة خطية من عمادة البحث العلمي.  املفعول إال بمو

 تقديم   إذا غادر الباحث الرئيس الجامعة ولم ينته املشروع البحثي املمول الذي يعمل عليه وجب عليه*

عرض التقرير  تقرير لعمادة البحث العلمي يطلب فيه انتقال مسؤولية املشروع للباحث البديل وبعد

 على اللجنة الدائمة ملتابعة تمويل املشروعات البحثية توص ي بما تراه.

األسباب  في حالة عدم إمكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث األساس ي ألي سبب من*

البحثية اتباع أحد  البحث العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمة ملتابعة املشاريعفلمجلس عمادة 

 الخيارين:

انية  ادة املبالغ املالية املصروفة واملتبقية من اعتماداته إلىعإيقاف مشروع البحث وتصفيته وا* ميز

 .البحوث بالجامعة

رئيس  املشاركين في املشروع أو من خارجه كباحثاستكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين *

الباحث البديل على  بحيث يتم إعادة التعاقد معه الستكمال مشروع البحث ويترتب على ذلك حصول 

 مستحقات الباحث الرئيس.

 تقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي ال يعني نهاية ارتباط الفريق البحثي بأي التزامات أو . 10

الواجب  متطلبات يطلب تنفيذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير أو الستكمال أي من األهداف

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

 :شروط قبول األبحاث املنشورة

وذات معامل  ISI core collection.أن تكون االبحاث  منشورة في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات ال 1

 . ISI emerging sourceوال تقبل األبحاث املنشورة في  Scopusأو في  (Pact Factor Impactتأثير )
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 عمادة البحث املالي املقدم من  يشترط في البحث املنشور اإلشارة إلى االنتماء للجامعة والشكر للدعم    .2

الرحمن مع ذكر رقم املشروع في البحوث املنشورة على النحو  األميرة نورة بنت عبدالعلمي بجامعة 

 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).                                                                                                                                                    

البحوث املنشورة وفي االلتزام عند نشر األبحاث بوجود كافة أسماء أعضاء املشروع املشاركين في  .3

حث في النشر يكتب لهم شكر خاص على مساعدتهم في إنجاز ااملستشار أو مساعد الب  حالة عدم مشاركة

 بعد شكر العمادة. البحث

 . لن تحتسب البحوث املنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إنجاز املشروع.4

 . يشترط وجود جميع أعضاء املشروع على كل بحث مقدم ضمن إنتاج املشروع.5

 تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى غير دعم برنامج تمويل املشاريع بعمادة . ال تقبل البحوث التي6

 البحث العلمي.

 . من قيمة الدعم لكل شكر لجهة أخرى خارج جامعة األميرة نورة %25يخصم . ۷

 . االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي.8

التعاون املشترك تحت هذا العقد والتي يتم . تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا 9

 نشرها

 لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، مع تحمل الباحثين املسؤولية العلمية والقانونية  امستقبال ملك

 الكاملة عن املحتوى الذي يقدمونه للجامعة

ابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبد. ۱۰  صادرة بقرار املجلس الرحمن ال االلتزام بمعاير وضو

 هـ17/05/1440  بجلسته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ ( 19/151) العلمي رقم

 الرحمن سواء كانت براءات  ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة األميرة نورة بنت عبد.  11

فقرة )أ( من نظام براءات اختراع أو منتجات أو تطبيقات. وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة السادسة 

والتصميمات التخطيطية للدراسات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية وذلك  االختراع

 لالختراعات التي يتم تسجيلها على املستوى الوطني أو الخارجي . سواء
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ابط املالية للمشروعات البحثية  :الضو

( بعد توقيع 30)% للمشروعات البحثية على شكل سلفتين، إحداهما. تصرف املستحقات املالية ۱

البحث العلمي وذلك بناء على  %( بعد اعتماد التقرير النهائي من مجلس عمادة۷۰العقد واألخرى )

( وال تقبل ISI core collection or Scopusالخطة املالية املعتمدة للمشروع وتقديم البحث املنشور في )

 . ISI emerging.sourceرة في األبحاث املنشو 

   بتسديد كافة املستحقات املالية ألعضاء  (. يتعهد الباحث الرئيس )الطرف الثاني۲
ً
لدور ا  املشروع طبق

املستندات الدالة على ذلك وفقا لالئحة    كل عضو، بعد تسلمه الدفعات املالية املستحقة وتقديم كافة

 البحث العلمي.

العلمي والصادرة  ( من الالئحة املوحدة للبحث۱۲البحثي وفقا للمادة ). تصرف مكافآت الفريق ٣

 .هـ 4/1419/  ۲وتاريخ    4403/ب/۷رقم    بموجب قرار مجلس التعليم العالي املعتمد بالتوجيه البرقي الكريم

 

ا: 
ً
 :أبحاث عضوات هيئة التدريس الجدد برنامج تمويل مشاريع الباحثات الناشئات لدعمثالث

عمادة البحث العلمي إلى تحقيق رسالة جامعة األميرة نورة من خالل دعم األبحاث العلمية تسعى      

التي تسهم في بناء االقتصاد املعرفي مستهدفة جميع منسوبات الجامعة ومن ذلك انبثقت فكرة برنامج 

من  تعيينهن كأستاذ مساعد أكثر  الناشئات لدعم بحوث عضوات هيئة التدريس ممن لم يمض على

 عامين.

 :شروط التمويل

افق مع رؤية اململكة .  ۱ اتيجية للجامعة، وتتو ترتبط األولويات البحثية لدعم املشاريع بالخطط االستر

۲۰۳۰. 

أو رئيسا لفريق بحثي أحد أعضاء هيئة التدريس  اال بد أن يكون الباحث الرئيس سواء كان منفرد.۲

منسوبي التشغيل الذاتي بالجامعة وقت تقديم طلب التمويل وأن ال يكون متمتعا  بالجامعة أو من

 إجازة استثنائية طوال فترة عقد املشروع )وسعودي الجنسية(. ي أو اتصال علمي أو مبإجازة تفرغ عل

 ألكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية خالل السنة الواحدة.  . يجب أال يكون الباحث الرئيس رئيسا3

 . يجب أال يكون املشروع املقدم لطلب التمويل مستال من كتاب أو رسالة علمية.4
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 ISI core. يجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر املميز ضمن قواعد ال5

collection or Scopus ل املشروع وال تقبل األبحاث املنشورة في أثناء تقديم طلب تمويSI emerging 

source.                                                                                                                                                                             

افقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديالت جذرية على امل6 شروع وعلى .ال يحق للفريق البحثي بعد املو

انية املشروع( إال بعد   وجه الخصوص )نوع املشروع، موضوع املشروع، الخطة املنهجية للمشروع، ميز

افقة اللجنة  الدائمة لتمويل املشروعات البحثية على ذلك. مو

إذا انتهت املدة الزمنية املحددة للمشروع البحثي وفقا إلطاره املعتمد ولم ينجز فيجوز للجنة الدائمة .  ۷

املشروعات البحثية بناء على اقتناعها بما يتقدم به الباحث الرئيس من مبررات منح  تابعة تمويلمل

إضافية إلنجاز املشروع على أن ال تتجاوز هذه املدة ستة أشهر وأن ال  الباحث أو الفريق البحثي مدة

ترة التمديد أي مستحقات مالية جديدة وتكون ف يترتب عليها حصول الفريق البحثي للمشروع على

 مرتين.

للباحث التقدم بطلب تمديد مدة البحث إلى عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء فترة البحث .۸

 األقل مشتمال على ما يلي:ى يوما عل( ۳۰بثالثين )

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

املتبقي من البحث خالل فترة التمديد وال يكون ذلك ساري املفعول إال خطوات العمل إلتمام الجزء * 

افقة خطية  من عمادة البحث العلمي. بمو

في حالة عدم إمكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث األساس ي ألي سبب من األسباب، . ۹

الدائمة ملتابعة املشاريع البحثية الحق في البحث العلمي بناء على توصية اللجنة  فإن املجلس عمادة

انية  إيقاف مشروع البحث وتصفيته وإعادة املبالغ املالية املصروفة واملتبقية من اعتماداته إلى ميز

 البحوث بالجامعة.

تقديم التقرير الفني النهائي للمشروع البحثي ال يعني نهاية ارتباط الفريق البحثي بأي التزامات أو . 10

تنفيذها لتغطية أوجه النقص في ذلك التقرير أو الستكمال أي من األهداف الواجب  يطلب متطلبات

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

ايا :  املز

 (بحد أقص ى.40000• الحصول على الدعم املالي بتمويل يصل إلى)

 .الدعم مع عضوات هيئة التدريس الجدد فقط• املنافسة في الحصول على 

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

 تستكمل العضوة استمارة التقديم وترفع إلى مركز البحوث للتحكيم.  .1

 العمادة.يرفع لعمادة البحث العلمي ويعرض على لجنة التمويل ومجلس  .2

 :شروط قبول األبحاث املنشورة

وذات معامل   ISI core collectionكون األبحاث املنشورة في مجالت مضمنة بقاعدة بيانات الـ  تأن   .1

  source ISI emergingوال تقبل األبحاث املنشورة في  Scopus( أو في Impact Factorتأثير )

االنتماء للجامعة وبالشكر للدعم املالي املقدم من عمادة يشترط في البحث املنشور اإلشارة إلى  .2

البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مع ذكر رقم املشروع في البحوث املنشورة 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).                                                                                                            

 شاركين في البحث املنشور .االلتزام عند نشر األبحاث بوجود كافة أسماء أعضاء املشروع امل .3

 لن تحتسب البحوث املنشورة قبل تاريخ  توقيع العقد ضمن انجاز املشروع . .4

ال تقبل البحوث التي تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى داخل الجامعة غير دعم برنامج تمويل  .5

 املشاريع بعمادة البحث العلمي .

 خارج جامعة األميرة نورة .% من قيمة الدعم لكل شكر لجهة أخرى 25يخصم  .6

 االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي . .7

تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون املشترك تحت هذا العقد والتي يتم  .8

 لجامعة األميرة نورة بنت عبد
ً
 ملكا

ً
مع تحمل الباحثين املسؤولية العلمية  الرحمن ، نشرها مستقبال

 قانونية الكاملة على املحتوى الذي يقدمونه للجامعة .وال

ابط االقتباس في جامعة األمير نورة بنت عبدالرحمن الصادرة بقرار املجلس  .9 االلتزام بمعاير وضو

 هـ .1440/ 17/5بجلسته الثانية عشر املنعقدة بتاريخ  ( 151/  19 )العلمي رقم 

األمير نورة بنت عبدالرحمن سواء كانت براءات ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة  .10

اختراع أو منتجات أو تطبيقات ، وذلك وفقا ملن تنص عليه املادة السادسة فقرة )أ( من نظام براءات 
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االختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية وذلك 

 ا على املستوى الوطني أو الخارجي .سواء االختراعات التي يتم تسجيله

 

ابًعا:  ائدات املستقبل لدعم أبحاث الطالباتر  :برنامج ر

انطالقا من األهداف التي تسعى جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى تحقيقها، التي تتضمن       

تنمية االقتصاد املعرفي. سهم في التقدم وفي ي القيام بدور إيجابي في ميادين البحث العلمي، األمر الذي

إيمانا من العمادة بأهمية البحث العلمي باعتباره لبنة أساسية من لبنات البناء والتطوير ولتفعيل  و

دور طالبات املرحلة الجامعية )البكالوريوس(، وطالبات الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه في 

ائدات املستقب، منظومة البحث العلمي ل" وهو برنامج يهدف إلى العناية بالطالبات من خالل برنامج "ر

سواء في املرحلة الجامعية )البكالوريوس( أو مرحلة الدراسات العليا، وتطوير مهاراتهن وتقديم الدعم 

 )املالي 
ً
لرؤى الجامعة التطويرية لدعم الكفاءات الطالبية وتهيئتهن لألدوار  اللمشاريع البحثية( تحقيق

 الريادية في املستقبل.

 شروط :ال

 مدة تنفيذ املشروع هو عام كامل.. 1

 لطالبات مرحلة البكالوريوس( تحت إشراف عضو هيئة تدريس.)ضرورة أن يكون مشروع التخرج .2

إقرار املشاريع من قبل مجلس املركز املعني تمهيدا لرفعها إلى عمادة البحث العلمي للنظر في إمكانية .3

 تمويلها ودعمها مالية.

 النموذج املطلوب.تعبئة .4

انية التفصيلية للمشروع.. 5  تقديم وصف للمشروع املرشح، متضمنة امليز

 من أي جهة من داخل أو خارج الجامعة. 6
ً
 .أن يتسم املشروع بالجدة واألصالة وأال يكون مموال

ب آدل  ايً أن يراعي املشروع املقدم القيم واألخالق اإلسالمية وعادات وقيم املجتمع السعودي ومراع. 7

 وأخالقيات البحث العلمي.

 عشرون ألف ريال كحد اقص ى. ( ۲۰۰۰۰ ) قيمة الدعم املالي هي. 8

 ضرورة اإلشارة إلى دعم عمادة البحث العلمي للمشروع عند تقديمه للنشر.. 9
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يبدأ استقبال الطلبات واملقترحات البحثية من نهاية الفصل الدراس ي الذي يسبق الفصل الذي .10

 سينفذ فيه املشروع.

 أال يقل عدد الطالبات املشاركات عن طالبتين وال يزيد على خمس طالبات..11

لطالبات مرحلة البكالوريوس( باسم املشاركات جميعا، وأن يكون )يجوز نشر املشروع البحثي .12

 املشرف هو الباحث الرئيس.

املاجستير أو الدكتوراه من مجلس عمادة الدراسات جب اعتماد خطة البحث املقدمة لنيل درجة .ي13

 العليا لطالبة الدراسات العليا وإرفاق خطاب القبول عند التقديم على طلب التمويل.

 :شروط قبول األبحاث املنشورة

 ISI core collection)    حدى املجالت العلمية املحكمةإال يقل نتاجه العلمي عن ورقة علمية منشورة في   .1

or Scopus    مستلة نتائجها من املشروع البحثي وال تقبل األبحاث املنشورة في ) ISI emerging source  

يشترط في البحث املنشور اإلشارة بالشكر للدعم املالي املقدم من عمادة البحث العلمي بجامعة األمير  .2

 This researchالي : نورة بنت عبدالرحمن مع ذكر رقم املشروع في البحوث املنشورة على النحو الت

project was funded by the Deanship of scientific Research , Princess Nourah bint 

Abdulrahman university , through the pioneer researcher funding program , grant no 

PR-xxxx-x                                                                                                                                                                     

 االلتزام عند نشر األبحاث بوجود كافة أعضاء املشروع املشاركين في البحث املنشور . .3

 يشترط وجود جميع أعضاء املشروع على كل بحث مقدم ضمن إنتاج املشروع . .4

تقبل البحوث التي تحتوي على شكر ألي جهة أخرى داخل الجامعة غير دعم برنامج تمويل املشاريع ال  .5

 بعمادة البحث العلمي .

 % من قيمة دعم البحث عن كل شكر لجهة خارج الجامعة 25يخصم  .6

 االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي.  .7

تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون املشترك تحت هذا العقد والتي يتم نشرها  .8

امستقبال مل
ً
الرحمن، مع تحمل الباحثين املسؤولية العلمية والقانونية   لجامعة األميرة نورة بنت عبد  ك

 لذي يقدمونه للجامعة.الكاملة عن املحتوى ا

ابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبد .9 الرحمن الصادرة بقرار املجلس  االلتزام بمعاير وضو

 هـ5/1440/ ۱۷بجلسته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ ( 19/151) العلمي رقم
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كانت براءات الرحمن سواء  عبد ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة األميرة نورة بنت .10

اختراع أو منتجات أو تطبيقات. وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة السادسة فقرة )أ( من نظام براءات 

االختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات املتكاملة واألصناف النباتية والنماذج الصناعية وذلك 

 .سواء لالختراعات التي يتم تسجيلها على املستوى الوطني أو الخارجي

ايا:  املز

 • الحصول على الدعم املالي.

 • حفظ حقوق امللكية الفكرية للطالبات واملشرفين على املشاريع.

ناتج أو مردود  • الحصول على شهادة تميز من قبل عمادة البحث العلمي للمشاريع الواعدة والتي لها

 اقتصادي.

ائدات املستقبل :  إجراءات التقديم على برنامج ر

الطالبات املتوقع  هيئة التدريس املشرف على مشروع البحث استمارة املشروع وعددأن يقدم عضو  .1

 ي.س الدرا انضمامهن إلى هذا املشروع إلى مجلس القسم قبل نهاية الفصل

املديرة الجامعة  يتم عرضه على لجنة تمويل املشاريع ومجلس عمادة البحث العلمي ورفع املحضر  .2

افقة ويتم توقيع العقود  .للمو

ائدات املستقبل:الض ابط املالية ملشروع ر  و

بعد توقيع العقد (  30) %  تصرف املستحقات املالية للمشروعات البحثية على شكل سلفتين، إحداهما .1

عمادة البحث العلمي وذلك بناء على الخطة  %( بعد اعتماد التقرير النهائي من مجلس70واألخرى )

( وال تقبل ISI core collection or Scopusاملنشور في ) املالية املعتمدة للمشروع وتقديم البحث

 . ISI emerging sourceفي األبحاث املنشورة

ااملشروع طب  يتعهد الباحث الرئيس )الطرف الثاني( بتسديد كافة املستحقات املالية ألعضاء .2
ً
لدور كل   ق

املستندات الدالة على ذلك وفقا لالئحة   عضو، بعد تسلمه الدفعات املالية املستحقة وتقديم كافة

 . البحث العلمي

 

ابعا:   املشروع البحثي القابل للتمويل بعد النشر املصنف:ر

أعضاء هيئة هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها، ويقوم به عضو أو أكثر من     

التدريس، إما بمفردهم أو باالستعانة بمستشار أو بمساعد أو أكثر من املحاضرين واملعيدين والطالب 

نظرية  هًداتهتم بها الجامعة، وهو إما أن يكون ج لخدمة تخصص أو أكثر من التخصصات العلمية التي
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اكم العلمي في التخصص الذي يتن اتطبي ًدااوله، أو جه)بحثا أو تحقيقا( يهدف الى دعم التر
ً
يستهدف  ق

 مع غيرها إلثراء املجال الذي تتم دراسته. الوصول إلى نتائج تتكامل

وتتلخص فكرة هذا البرنامج في التمويل للمشاريع ولكن بعد عملية النشر املصنف في إحدى املجالت     

( ، حيث تتقدم ISI core collection or Scopusواملدرجة في قواعد بيانات ) العلمية ذات معامل تأثير 

الباحثة بطلب تمويل املشروع البحثي لها إلى عمادة البحث العلمي عن طريق املركز البحثي التابع للكلية 

منه وتقديم األبحاث املنشورة املتفق  التي تعمل بها، ويكون التمويل لهذا املشروع مشروط بعد االنتهاء

 الرئيس و عمادة البحث العلمي(. ين الطرفين )الباحثعليها مسبقا في العقد املبرم ب

 الجامعة إلى: وتبعا لذلك تصنف املشروعات البحثية التي يمكن تمويلها من قبل

 • البحوث النظرية

 .• البحوث التطبيقية )من ضمنها البحوث املعملية والبحوث اإلكلينيكية(

 تمويلها إلى: واملبالغ التي تنفق علىوتنقسم املشروعات البحثية من حيث املدة 

 :وهو املشروع الذياملشروعات الصغيرة:  

 شهرا( ۱۲ال تزيد مدة إنجازه عن )*

 .الير (  4۰۰۰۰ال يزيد الحد األقص ى لتمويله عن مبلغ )*

ال يقل نتاجه العلمي عن ورقة علمية منشورة في إحدى املجالت العلمية ذات معامل تأثير واملدرجة في  *

 ISI emerging)( وتستبعد املجالت املدرجة في ISI core collection or Scopusقواعد بيانات )

Source) .مستلمة نتائجها من املشروع البحثي 

 املشروع الذيوهو املشروع املتوسط: 

 شهرا( ۱۲ال تزيد مدة إنجازه عن )*

 كحد أقص ى( ۸۰.000ال يزيد مبلغ تمويله عن )  *

ال يقل نتاجه العلمي عن ورقتين علميتين منشورة في إحدى املجالت العلمية ذات معامل تأثير واملدرجة   *

 ISI emerging)ة في ( وتستبعد املجالت املدرجISI core collection or Scopusفي قواعد بيانات )

Source) .مستلمة نتائجها من املشروع البحثي 

 :شروط تمويل املشاريع البحثية بعد النشر املصنف

الذاتي،   لتشغيلا  أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو من منسوبي  ال بد أن يكون الباحث الرئيس  .1

ارفاق ما يثبت بقاءه على رأس فيجب    ًداوقت تقديم طلب التمويل، )وإن كان عضو هيئة التدريس متعاق

 توقيع العقد(. العمل في الجامعة ملدة عام على األقل من تاريخ 

 خالل السنة الواحدة.  يجب أال يكون الباحث الرئيس رئيسا ألكثر من مشروع بحثي أو مجموعة بحثية  .2



 

 

 

15 

 . يجب أال يكون املشروع املقدم لطلب التمويل مست3
ً

 من كتاب أو رسالة علمية. ال

العلمية ذات  . يجب أن يوقع الباحث الرئيس على إقرار بالعلم على النشر املميز في إحدى املجالت4

( وتستبعد املجالت املدرجة في ISI core collection or Scopusمعامل تأثير واملدرجة في قواعد بيانات )

ISI emerging) Sourceتمويل املشروع. ( أثناء تقديم طلب 

افقة على تمويل مشروعه إجراء أي تعديالت جذرية5 على املشروع  . ال يحق للفريق البحثي بعد املو

انية املشروع وع املشروع، موضوع املشروع، الخطةوعلى وجه الخصوص )ن  ( املنهجية للمشروع، ميز

افقة اللجنة الدائمة لتمويل  املشروعات البحثية على ذلك. إال بعد مو

فيجوز للجنة  . إذا انتهت املدة الزمنية املحددة للمشروع البحثي وفقا إلطاره املعتمد ولم ينجز،6

به الباحث الرئيس من مبررات  املشروعات البحثية بناء على اقتناعها بما يتقدمالدائمة ملتابعة تمويل 

املشروع على أال تتجاوز هذه املدة ستة أشهر، وتكون   منح الباحث أو الفريق البحثي مدة إضافية إلنجاز 

 فترة التمديد مرتين فقط.

لعلمي قبل تاريخ انتهاء فترة باحث التقدم بطلب تمديد مدة املشروع البحثي إلى عمادة البحث اللا.7

 البحث بثالثين يوما على األقل مشتمال على ما يلي:

 لطلب التمديد موضحا به ما تم إنجازه في البحث حتى وقت طلب التمديد. ًراتبري* 

ساري املفعول إال  خطوات العمل إلتمام الجزء املتبقي من البحث خالل فترة التمديد وال يكون ذلك* 

افقة خطية من عمادة البحث العلمي.  بمو

عليه وجب عليه  إذا غادر الباحث الرئيس الجامعة ولم ينته املشروع البحثي املمول الذي يعمل . 8

 تقديم تقرير لعمادة البحث العلمي يطلب فيها انتقال مسؤولية

ملشروعات البحثية ا املشروع للباحث البديل وبعد عرض التقرير على اللجنة الدائمة ملتابعة تمويل

 توص ي بما تراه.

سبب من األسباب  في حالة عدم امكانية استمرار الفريق البحثي في استكمال البحث األساس ي ألي. 9

املتابعة املشاريع البحثية اتباع أحد  جلس عمادة البحث العلمي بناء على توصية اللجنة الدائمةمل

 الخيارين:

االرتباط املالي املتوقع  العقد املبرم مع الباحث الرئيس وبالتالي إلغاءإيقاف مشروع البحث وإلغاء  *

 صرفه.

استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثين املشاركين في املشروع أومن خارجه کباحث رئيس *

بحيث يتم إعادة التعاقد معه الستكمال مشروع البحث ويترتب على ذلك حصول الباحث البديل على 

 باحث الرئيس.مستحقات ال
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يشترط تقديم التقرير الفني بعد نهاية املشروع البحثي مع األبحاث املنشورة حسب العقد املبرم . 10

افقة عليها من قبل مجلس العمادة يتم صرف مستحقات  اتير الصرف، وبعد اعتماد املو وكذلك فو

 املشروع دفعة واحدة للباحث الرئيس حسب العقد املبرم بين الطرفين.

 قبول األبحاث املنشورة: شروط

 ISIقواعد بيانات )  أن تكون األبحاث منشورة في إحدى املجالت العلمية ذات معامل تأثير و املدرجة في.  ۱

core collection or Scopusوتستبعد املجالت املدرجة في )(..emerging Source ISI) 

للمشروع البحثي ويشترط اإلشارة لالنتماء في يلتزم الطرف الثاني باإلشارة إلى الطرف األول كممول . ۲

 األبحاث املنشورة إلى جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالصيغة التالية:

Department name/ College name/ Princess Nourah bint Abdulrahman University 

 التالية: بحث بالصيغةكما يجب اإلشارة إلى دور الجامعة في دعم األبحاث املنشورة في هامش ال 

This research project was funded by the Deanship of Scientific Research, Princess 

Nourah bint Abdulrahman University, through the Program of Research Project 

Funding After Publication, grant No ( XX- RPFAP-XX) 

األبحاث بوجود كافة أسماء أعضاء املشروع املشاركين في األبحاث املنشورة، وفي . االلتزام عند نشر ٣

حالة عدم مشاركة املستشار أو املساعد في النشر يكتب لهم شكر خاص على مساعدتهم في إنجاز األبحاث 

 بعد شكر العمادة.

 ال تقبل األبحاث التي تحتوي على شكر ألي جهة دعم أخرى داخل الجامعة. . 4

 من قيمة الدعم لكل شكر لجهة أخرى خارج جامعة األميرة نورة. %۲۵يخصم . 5

 . االلتزام التام بقواعد وأخالقيات البحث العلمي.6

العقد والتي يتم  . تكون البحوث العلمية واالختراعات الناتجة من هذا التعاون املشترك تحت هذا٧

 لجامعة األميرة نورة بنت عبد 
ً
الرحمن، مع تحمل الباحثين املسؤولية العلمية نشرها مستقبال ملكا

 والقانونية الكاملة عن املحتوى الذي يقدمونه للجامعة.

ابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الصادرة بقرار املجلس 8 . االلتزام بمعاير وضو

 .هـ17/5/1440بجلسته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ ( 19/151 ) العلمي رقم

سواء كانت براءات  بنت عبدالرحمن ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة األميرة نورة . 9

السادسة فقرة )أ( من نظام براءات  اختراع أو منتجات أو تطبيقات. وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة

ذج الصناعية وذلك املتكاملة واألصناف النباتية والنما االختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات

 .تسجيلها على املستوى الوطني أو الخارجي سواء لالختراعات التي يتم
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ابط املالية للمشروعات البحثية  :الضو

تصرف املستحقات املالية للمشروعات البحثية على شكل دفعة واحدة بعد اعتماد التقرير النهائي . 1

الخطة املالية املعتمدة للمشروع وتقديم األبحاث من مجلس عمادة البحث العلمي وذلك بناء على 

 Scopus) (ISI core بيانات املنشورة في إحدى املجالت العلمية ذات معامل تأثير واملدرجة في قواعد

collection or  وتستبعد املجالت املدرجة في  (ISI emerging Source) مستلة نتائجها من املشروع

 البحثي.

ااألعضاء املشروع طب  س )الطرف الثاني( بتسديد كافة املستحقات املاليةيتعهد الباحث الرئي.  ۲
ً
لدور   ق

اتير  كل عضو، بعد توقيع العقد املبرم بينه وبين عمادة البحث العلمي، ويستوجب تقديم كافة الفو

الخاصة باملشروع وسندات القبض ومكافآت الباحثين وتقديم كافة املستندات الدالة على ذلك وفقا 

 ة البحث العلمي، وذلك أثناء تسليم التقرير النهائي.لالئح

العلمي والصادرة  حثمن الالئحة املوحدة للب( ۱۲تصرف مكافآت الفريق البحثي وفقا للمادة ).۳

 هـ. 2/4/1419:وتاريخ  44۰۳ب//۷الكريم رقم  جيهبموجب قرار مجلس التعليم العالي املعتمد بالتو 

 

 :السريع لتمويل األبحاثبرنامج املسار خامًسا: 

يهدف املشروع إلى تحفيز الباحثات ودعمهن لتحقيق النشر املصنف بإجراءات يسيرة و سريعة، حيث    

يتيح الفرصة للحصول على التمويل دون الحاجة لإلجراءات اإلدارية و املالية الخاصة بالتمويل املعتاد، 

تهلك جزءا من وقتهم و جهدهم، حيث يستطيع و التي قد يراها الباحثون النشطون عبئا إضافيا يس

الباحث التقديم على طلب تمويل البحث بعد نشره وفق إجراءات ميسرة من خالل رفع طلب التقديم 

، وفي مجالت  Scopusأو Core Collection  ISIعلى التمويل بعد نشر البحث وظهوره في قواعد بيانات 

ءات هذا البرنامج ستكون عامل جذب و تنشيط للباحثين و ذات معامل تأثير. وبالتالي فإن سهولة إجرا

 اإلنتاج العلمي املصنف للجامعة. الباحثات يساعد في زيادة غزارة

ايا   :املز

افقة مسبقة على التمويل .۱  ال يحتاج إلى رفع مقترح بحثي أو تحكيمه للحصول على مو

 إمكانية التقديم في جميع حقول املعرفة دون تحديد.. ۲
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 . إتاحة التقديم ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم والطلبة ومنسوبي التشغيل الذاتي بالجامعة.٣

 نفردة..تقبل األبحاث املشتركة وامل4

 فتح باب التقديم طوال العام.. 5

 .جميع إجراءات البرنامج مؤتمتة.6

 ال يستلزم توقيع عقود أو رفع تقاريره.۷

 تحديد قيمة التمويل بناء على تصنيف وعاء النشر..۸

افقة على التمويل خالل فترة وجيزة.. ۹  تتم املو

 شروط التقديم:

 تقديم الطلب.أن يكون الباحث من منسوبي أو طلبة الجامعة حين .1

يقتصر تقديم طلب التمويل على الباحث األسبق في ترتيب األسماء في البحث املنشور من منسوبي  .2

 الجامعة، وله تحديد أوجه صرفه.

  .Scopus) أو   ISI Core Collectionأن يكون البحث املنشور ظاهرة في قواعد بيانات ) .3

 ISI Core Collection او   Scopusأن تكون املجلة التي نشر فيها البحث مصنفة في قواعد بيانات .4

 ((ISI  Emerging Sourcesوذات معامل تأثير لذلك تستبعد قواعد 

 أال يكون البحث قد حصل على دعم من أي جهة أخرى داخل الجامعة. .5

 السنة الواحدة. دود من األبحاث املنشورة خالليحق للباحث التقديم على البرنامج بعدد غير مح .6

مجال آخر ذا عالقة   يجب أن يكون البحث املنشور املقدم في نفس مجال تخصص الباحث املتقدم أو   .7

 به. 

أو بحث مراجعة  (Original articleيجب أن يكون نوع البحث املنشور املقدم إما بحث أصيل ).۸

(Review Article أو تقرير )(حالةCase Report وال ، ) .يقبل غير ذلك 

أفكاره مع القيم اإلسالمية أو الرؤى الوطنية أو أهداف۹  الجامعة. أال يتعارض محتوى البحث و
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ابط االقتباس في10  الرحمن الصادرة بقرار  عبد جامعة األميرة نورة بنت . االلتزام بمعاير وضو

 هـ17/5/1440 بجلسته الثانية عشرة املنعقدة بتاريخ 19/151 املجلس العلمي رقم

الرحمن سواء كانت براءات  بنت عبد  ملكية كافة مخرجات البحث العلمي تعود لجامعة األميرة نورة.11

 وذلك وفقا ملا تنص عليه املادة السادسة فقرة )أ( من نظام براءات اختراع أو منتجات أو تطبيقات.

النباتية والنماذج الصناعية وذلك  ت التخطيطية للدراسات املتكاملة واألصنافاالختراع والتصميما

 على املستوى الوطني أو الخارجي . سواء لالختراعات التي يتم تسجيلها

كانتماء أول بالصيغة  يجب أن تتم اإلشارة إلى انتماء الباحث لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.۱۲

 التالية:

Department name/ College name/ Princess Nourah bint Abdulrahman University 

 التالية : يجب أن يدرج شکر لعمادة البحث العلمي على دعم البحث بالصيغة.۱۳

This research was funded by the Deanship of Scientific Research at Princess Nourah bint 

Abdulrahman University through  the Fast-track research funding program. 

 يمنع شكر أي جهة أخرى داخل الجامعة..14

 عة.رج الجاممن قيمة الدعم لكل شكر لجهة أخرى خا %۲۵يتم خصم .15

 إلجراءات:ا

 ISI Coreقواعد بيانات ) . يتم التقديم إلكترونية على طلب التمويل بعد ظهور البحث املنشور في1

Collection  أو(Scopus البيانات ورفع جميع املرفقات املطلوبة. مع استكمال كافة 

 العلمي.تتم مراجعة و اعتماد الطلب من قبل اللجنة املختصة في عمادة البحث . ۲

املعتمدة من قبل عمادة البحث  .يتم إرسال الطلب بعد اعتماده لإلدارة املالية لصرف قيمة التمويل3

 العلمي.

 اإلدارة املالية. .تتابع عمادة البحث العلمي الطلب لحين صرف قيمة التمويل من قبل4

لذاتية كمبلغ مقطوع ا .يتم صرف قيمة التمويل املحددة في الجدول أدناه من أحد موارد الجامعة5

 ليس كسلفة تستلزم السداد . )يشمل مصروفات البحث و مكافأة الباحثين( و 
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 قيمة التمويل :

النشر ضمن قاعدة بيانات  فئة املجلة

ISI Core Collection 

 النشر ضمن بيانات 

Scopus 

Q1 40000 30000 

Q2 35000 25000 

Q3 30000 20000 

Q4 25000 15000 

 

ائرسادًسا:   :برنامج العالم الز

تحقيقا لرسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لريادة املرأة في مجال البحث العلمي؛ واإلسهام    

في االستثمار بالفكر  2030ببناء االقتصاد املعرفي العاملي؛ ودعما لرؤية اململكة العربية السعودية 

لبناء مستقبل الوطن وتحقيق التنمية املستدامة واملشاركة في بناء الوطني ونقل الخبرات العاملية له 

ائر الذي  منظومة العلوم واملعارف العاملية، قامت عمادة البحث العلمي بتفعيل برنامج األستاذ الز

يهدف إلى استضافة عددا من العلماء املتميزين من الجامعات العاملية املرموقة لالستفادة من خبراتهم 

أفكارهم في تعزيز املهارات البحثية لدى أعضاء هيئة التدريس والطالبات بالجامعة مما يوجد وتجاربهم   و

 بيئة علمية تكاملية قادرة على بناء الشراكات التعاونية واملنافسة البحثية العاملية.

ائر:  معايير اختيار األستاذ الز

 .. السمعة العلمية والخبرة األكاديمية العاملية في مجال تخصصه١

مستوى العالم حسب تصنيف  جامعة ۲۰۰أن يتبع جامعة مرموقة دولية مصنفة من أفضل . ۲

 شنغهاي.

ائز عاملية من منظمات مشهود لها بالتميز في٣  التخصص. . الحصول على جو

 .. النشر العلمي املكثف في مجالت علمية محكمة4

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

ائر:  مهام األستاذ الز



 

 

 

21 

 تخصصه. أن يقدم مقترح خطة بحثية تضم عدد من املشاريع البحثية في مجال .1

 املشاركة في املشاريع البحثية املتخصصة..2

 .دعم البيئة الحاضنة لألفكار اإلبداعية وترجمتها ملشاريع استثمارية. 3

 .مجاالت علمية متقدمةاملشاركة في انجاز براءات اختراع في . 4

)في التخصصات  IFمعامل تأثير  ISI  (Q1,Q2,Q3)النشر في مجالت عاملية متخصصة مصنفة تحت . 5

 متضمنة شكر لعمادة البحث العلمي على تمويل البحث تحت هذا  أبحاث( 5عن العلمية(. )ماال يقل 

 .البرنامج 

 حديثة.إلقاء محاضرات علمية تخصصية أو تدريس مقررات .6

 املساهمة في الفعاليات العلمية املتميزة..7

 .املساهمة في تطوير املعامل البحثية.8

 تقديم الخدمات االستشارية وعقد دورات وورش عمل متخصصة..9

 املشاركة في املؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعة. .10

 

 

 

 

 


