
املركز البحثي

كلية علوم احلاسب واملعلومات

برامج التمويل اليت تقدمها 

عمادة البحث العلمي



برنامج متويل رائدات املستقبل 

الفئة املستهدفة 

.املرحلة اجلامعية البكالوريوس وطالبات الدراسات العليا ماجستري ودكتوراه طالبات 

:املدة الزمنية 

.شهر 12ال تزيد عن 

:مبلغ الدعم 

ريال الف 20

:الشروط 

جيب أن يكون حتت إشراف عضو هيئة تدريس( طالبات البكالوريوس)مشروع التخرج 

طالباتال يقل عدد الطالبات املشاركات عن طالبتني وال يزيد عن مخس 

القبول شروط 

 ISI core collection or Scopusنشر ورقة علمية على األقل يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة املصنفة •
  ISI emerging sourceمستله نتائجها من املشروع البحثي وال تقبل األحباث املنشورة يف 

.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

.وجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف البحث املنشور•



برنامج متويل الباحثات الناشئات 

: املستهدفةالفئة 
.هيئة التدريس ممن مل ميض على تعيينهن كأستاذ مساعد أكثر من سنتنيأعضاء 

:املدة الزمنية

.شهر12تزيد عن ال 

: مبلغ الدعم

.الف ريال 40

:الشروط

دم للتمويل مستل من كتاب أو رسالة ملقأن يكون الباحث الرئيس سعودي اجلنسية وأحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وعلى رأس العمل وقت تقديم طلب التمويل ، ال يكون املشروع ا

علمية

املنشورةشروط قبول األحباث 

مستله نتائجها من املشروع البحثي وال تقبل األحباث املنشورة   Scopus &  ISI core collectionنشر ورقة علمية على األقل يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة املصنفة •

 ISI emerging sourceيف 
افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

. املنشوروجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف البحث •



برنامج متويل املشاريع البحثية املتوسطة 

: الفئة املستهدفة

.هيئة التدريس باجلامعة ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعةأعضاء 

: املدة الزمنية

.شهر12تزيد عن ال 

:مبلغ الدعم 

.الف ريال80

: الشروط 

شروع حبثي أو جمموعة حبثية  ن ميكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وعلى رأس العمل وقت تقديم طلب التمويل ، ال يكون الباحث الرئيس رئيس  ألكثر مأن 

خالل السنة الواحدة

األحباثقبول شروط 

نتائجها من املشروع البحثي وال تقبل مستله ISI core collection or Scopusاملصنفة  نشر ماال يقل عن ورقتني علميتني منشورتني يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة •

 ISI emerging sourceاألحباث املنشورة يف 
.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

.وجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف البحث املنشور•

.لن حتتسب البحوث املنشورة قبل تاريخ توقيع العقد ضمن إجناز املشروع•



برنامج متويل املشاريع البحثية الصغرية

: الفئة املستهدفة

.هيئة التدريس باجلامعة ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعةأعضاء 

: الزمنيةاملدة 

.شهر12تزيد عن ال 

:  الدعم مبلغ 

.ألف ريال40

: الشروط

شروع حبثي أو جمموعة حبثية  ن ميكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وعلى رأس العمل وقت تقديم طلب التمويل ، ال يكون الباحث الرئيس رئيس  ألكثر مأن 

خالل السنة الواحدة

األحباثقبول شروط 

مستله نتائجها من املشروع البحثي وال تقبل األحباث  ISI core collection or Scopusنشر ورقة علمية على األقل يف إحدى اجملالت العلمية احملكمة املصنفة  •

    ISI emerging sourceاملنشورة يف
افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•
.املنشوروجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف البحث •



برنامج املسار السريع لتمويل األحباث

: الفئة املستهدفة

هيئة التدريس باجلامعة ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعةأعضاء 

:الشروط

.أن يكون الباحث من منسوبي أو طلبة اجلامعة حني تقديم الطلب•

  ISI emerging sourceاملنشورة يف  تقبل األحباث وال  Scopusأو    ISI Core Collectionبيانات  يكون البحث املنشور ظاهر ا يف قواعد أن •
.أال يكون البحث قد حصل على دعم من أي جهة أخرى داخل اجلامعة•

لألحباث العلمية والصحية و  20%ن  االلتزام مبعاير وضوابط االقتباس يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن الصادرة بقرار اجمللس العلمي وهي أال تزيد نسبة االقتباس ع•

. لألحباث اإلنسانية واالجتماعية%25

. ملكية كافة خمرجات البحث العلمي تعود جلامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن سواء كانت براءات اخرتاع أو منتجات أو تطبيقات•

.اإلشارة إىل انتماء الباحث إىل جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن وادراج شكر إىل عمادة البحث العلمي لدعمها البحث املنشور•

.حيق للباحث التقديم بأكثر من حبث خالل العام حيث أن فرتة التقديم مفتوحة طوال العام•

النشر ضمن قاعدة بياناتفئة اجمللة

ISI Core  Collection

النشر ضمن قاعدة بيانات

Scopus

قيمة التمويل يف برنامج املسار السريع لتمويل األحباث



برنامج متويل اجملموعات البحثية 

: الفئة املستهدفة

.هيئة التدريس باجلامعة ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعة أعضاء 

: املدة الزمنية

.عام واحد من تاريخ التوقيع وميكن التمديد ملدة مماثلة مرة واحدة فقط 

: الدعممبلغ 

ألف ريال200

:الشروط

بكة العلوم ملفهرسة يف شت ايكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وعلى رأس العمل وقت تقديم طلب التمويل وله على األقل حبثني منشورين يف اجملالأن •

ISI ، ال يكون الباحث الرئيس رئيسا ألكثر من مشروع حبثي أو جمموعة خالل السنه الواحدة
.يقل عدد أفراد اجملموعة عن اثنني باإلضافة إىل الباحث الرئيس من اجلامعة ويفضل مشاركة طالبات الدراسات العليا من اجلامعةال •

قبول األحباث شروط 

للتخصصات العلمية واهلندسية والصحية، أو مخسة حبوث منشورة يف جمالت مضمنة بقاعدة بيانات ال    ISIتقديم مخسة حبوث منشورة يف جمالت مضمنة بقاعدة بيانات الـ •

Scopus/ISI   االجتماعية واإلنسانيةللتخصصات.
.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

.على األقل من أعضاء اجملموعة البحثية يف كل حبث منشور % 70وجود  •



العاِلم الزائربرنامج 

:الفئة املستهدفة

.أعضاء هيئة التدريس  و الطالبات باجلامعة 

:وصف الربنامج

لتعزز قدرة الباحثات التنافسية من قًاهو برنامج تعاوني بني جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن وباحثني وخرباء ومستشارين عامليني يتم اختيارهم وفق معايري ومدة حمددة مسب

.لربنامجف امنسوبات اجلامعة على تأصيل جودة أحباثهم العلمية وحتقيق التميز البحثي عامليًا؛ وذلك وفق مهام يكلف بها الباحث الزائر لتحقيق أهدا

:اختيار األستاذ الزائرمعايري 

.السمعة العلمية واخلربة األكادميية العاملية يف جمال ختصصه.    1

.جامعة على مستوى العامل حسب تصنيف شنغهاي200أن يتبع جامعة مرموقة دولية مصنفة من أفضل .    2

.احلصول على جوائز عاملية من منظمات مشهود هلا بالتميز  يف جمال التخصص.    3

.النشر العلمي املكثف يف جمالت علمية حمكمة.    4

احلصول على براءات اخرتاع يف جمال التخصص مسجلة يف منظمات عاملية.    5



برنامج متويل املشاريع البحثية  بعد النشر املصنف

:الفئة املستهدفة

.أعضاء هيئة التدريس باجلامعة ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعة

:املدة الزمنية

.شهر12ال تزيد عن 

: مبلغ الدعم 

.الف ريال للمشاريع الصغرية40الف ريال للمشاريع املتوسطة، 80

: الشروط 

روع املقدم لطلب التمويل مستاًل من ملشبد أن يكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة أو من منسوبي التشغيل الذاتي وقت تقديم طلب التمويل ، جيب أن ال يكون اال 

كتاب أو رسالة علمية

األحباثقبول شروط 

ISI core collection or Scopusأن تكون األحباث منشورة يف إحدى اجملالت العلمية و املدرجة يف قواعد بيانات •
.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

.وجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف األحباث املنشورة•



برنامج البحوث املوجهة

:الفئة املستهدفة

.أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعة

:املدة الزمنية

.شهر12ال تزيد عن 

: مبلغ الدعم 

.الف ريال للمشاريع الصغرية60الف ريال للمشاريع املتوسطة، 120

: الشروط 

ب أن ال يكون املشروع املقدم ، جيبد أن يكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وقت تقديم طلب التمويل، وأن يكون على رأس العمل طوال فرتة عقد املشروع ال 

لطلب التمويل مستاًل من كتاب أو رسالة علمية

األحباثقبول شروط 

ISI core collection or Scopusأن تكون األحباث منشورة يف إحدى اجملالت العلمية و املدرجة يف قواعد بيانات •
.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

.وجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف األحباث املنشورة•



برنامج دعم العلوم الشرعية واللغة العربية

:الفئة املستهدفة

.أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي التشغيل الذاتي باجلامعة

:املدة الزمنية

.شهر12ال تزيد عن 

:مبلغ الدعم 

.الف ريال للمشاريع الصغرية15الف ريال للمشاريع املتوسطة، 30

:الشروط 

ب أن ال يكون املشروع املقدم ، جيبد أن يكون الباحث الرئيس أحد أعضاء هيئة التدريس باجلامعة وقت تقديم طلب التمويل، وأن يكون على رأس العمل طوال فرتة عقد املشروع ال 

لطلب التمويل مستاًل من كتاب أو رسالة علمية

األحباثقبول شروط 

ت على األقلنواأن تكون األحباث منشورة يف إحدى اجملالت العلمية  احملكمة التابعة للجامعات احلكومية اخلليجية واليت مضى على صدورها منتظمًة مخس س•

.افراد عمادة البحث العلمي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالشكر للدعم املالي املقدم مع ذكر رقم املشروع•

. املنشورةوجود كافة أمساء أعضاء املشروع املشاركني يف األحباث •



املركز البحثي

واملعلوماتكلية علوم احلاسب 

Ccis-rec@pnu.edu.sa


