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 احلمــد للــه رب العاملــني، والصــاة والســام علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني، وعلــى آلــه وصحبه
والتابعــني، وبعد:

 فــإن تطويــر العمليــة البحثيــة وتعزيزهــا ميثــل جانًبــا مــن الركائــز البُنيويــة لرؤيــة عمــادة البحــث
ــح ــذي يتي ــر ال ــج، األم ــع البرام ــدأ تنوي ــدت مب ــك اعتم ــبيل ذل ــي س ــا، وف ــي وتطبيقاته  العلم
 فضــاءات أوســع لنشــاطات الباحثــني. ويأتــي برنامــج حتفيــز الباحثــني )وقــت( متســقاً مــع خطــة
 العمــادة التطويريــة، ومســتوعباً لشــريحة بحثيــة جديــدة، ومتيحــاً للباحثــني اجلاديــن وقتــاً رحًبــا

ــص للبحــث العلمــي. يَُخَصّ

ــن ــي م ــا شــك إيجاب ــه ب ــي للبحــوث، إال أن ــي بالدعــم املال ــر معن  وإن كان برنامــج )وقــت( غي
 حيــث إســهامه فــي وإثــراء الســاحة املعرفيــة ببحــوث علميــة رصينــة وجــادة، منشــورة فــي قواعــد

البيانــات العامليــة ومجــات أكادمييــة مرموقــة.

 ونأمــل أن يلقــى البرنامــج قبــوالً حســنا لــدى الباحثــني، كمــا نشــكر دعــم املســؤولني باجلامعــة،
ــى عــن ــذي ال يتوان ــد، ال ــز احلام ــة األســتاذ الدكتور/عبدالعزي ــر اجلامع ــي مدي  وبخاصــة معال
 دعــم احلــراك البحثــي لــدى اجلامعــة، وأياديــه البيضــاء مشــهودة ومشــكورة. والشــكر موصــول
 لســعادة وكيــل اجلامعــة ســعادة الدكتور/عبدالرحمــن اخلضيــري علــى دعمــه املتواصــل لعمــادة

البحــث العلمــي.

والله املوفق،،،
عميد البحث العلمي 

د. غالب بن حمد النهدي 
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فكرة البرنامج 

ــن النصــاب  ــاً م ــي، انطاق ــني األداء التدريســي واألداء البحث ــة ب ــى أســاس املوازن ــج عل ــد البرنام يعتم
التدريســي املقــرر فــي نظــام مجلــس التعليــم العالــي واجلامعــات ولوائحــه، وتتبلــور فكرتــه فــي احتســاب 
إجنــازات عضــو هيئــة التدريــس البحثيــة خــال العــام بنســبة معينــة من عــدد ســاعات نصابه التدريســية، 
وبحــد أعلــى ال يتجــاوز 50% مــن نصابــه التدريســي، وال يترتــب علــى ذلــك مقابــل مــادي يدفــع للباحــث.

وعلى أن يتم مكافأة الباحثني من خال احتساب اإلجناز العلمي مبقرر 3 ساعات للفصلني الدراسيني 
التاليني، وعلى ان تكون ضمن اإلجنازات التالية:

نشر كتاب )جمع وحدة بحثية عن طريق تأليف/ ترجمة الكتب(.  
ترجمة كتاب )جمع وحدة بحثية عن طريق ترجمة/ تأليف الكتب(.  

.)Scopus / WOS( نشر وحدة بحثية مصنفة  
نشر وحدتني بحثيتني في مجات تنشر باللغة العربية ومقبولة وفق ضوابط املجلس العلمي   

لألبحاث املقبولة للترقية.   
تسجيل براءة اختراع )مسجلة لدى جهات معتمدة وفق ضوابط جائزة اجلامعة للتميز البحثي(.  

استقبال الطلبات 

ــم اعتمــاد  ــات لهــذا البرنامــج ويت ــة دائمــة بعمــادة البحــث العلمــي لفحــص الطلب ــق جلن ــم عــن طري يت
موافقــة اللجنــة مــن مجلــس عمــادة البحــث العلمــي ومخاطبــة وكالــة اجلامعــة للشــؤون التعليميــة 

ــدة.   ــة املعتم ــي للقائم ــبء التدريس ــن الع ــابها ضم ــة الحتس واألكادميي

ضوابط التطبيق

يتم تطبيق الائحة لألعمال املنشورة من تاريخ 2018-1-1.  
يشمل هذا البرنامج جميع االعمال املنصوص عليها والتي حتتسب بنصف وحدة بحثية او أكثر فقط   

عند التقدمي للترقية العلمية.  
احتساب األعمال التي حتتسب بنصف وحدة بحثية )Scopus/WOS( فقط في حـال كّون املتقدم هــو   

الباحث املراسل. 
يتم احتساب الوحدات الازمة للحصول على املكافأة خال عــام ميادي واحــد جلميع اإلجنــازات   
العلمية، وخال 18 شهر للوحدتني املطلوبة للنشر في املجات العربية املقبولة وفق ضوابط املجلس 

العلمي لألبحاث املقبولة للترقية.   
يتم االستفادة من هذا البرنامج لرئيس الفريق فقط عنــد تسجيل براءة االختراع أو احلصــول على   

جوائز من خارج اجلامعة. 
ال يتم اجلمع بني االستفادة من هذا البرنامج مع املطالبة مبستحقات مالية عن عبء ساعات زائدة.   
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