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  مقدمة: 

 املشروعات تنشأ خالله ومن ، للجامعات الرئيسة الثالثة األركان أحد العلمي البحث

  العلمية واملراكز  الجامعات تحرص لذا الكفاءات، مستوى  ويرتفع الناهضة،
 
 االرتقاء على عموما

  تنشيطهو  بمستوياته،
 
ّما

َ
، مفهومه وتعميق ،ك

 
 والجودة لألصالة الضامنة تهي  منهج   وسالمة نوعا

 بن سطام ألمير ا جامعة إن بل ، املتميز  العلمي النشر  تحفيز  فكرة انبثقت هنا ومن واالبتكار،

 الباحثين على إيجابية انعكاسات من له ملا ،االستراتيجية خطتها في كذل اعتمدت عبدالعزيز 

 إلى ، املتقدمة العاملية السمعة ذات والدوريات املجالت في لنشر ا نحو  التوجه حيث من أنفسهم

  للجامعة بحثيةوال العلمية املكانة تعزيز في اإلسهام جانب
 
. محليا

 
 وعامليا

 
 
 إلى جوانبها بعض في الرامية ورسالتها عبدالعزيز  بن سطام ألمير ا جامعة رؤية عم واتفاقا

  ، فيه املتميزين ومكافأة البحثي التميز  تشجيع
 
 الالئحة من الثالثة املادة في ورد ملا وتحقيقا

ه من السعودية الجامعات في العلمي للبحث املوحدة
ّ
ز » أن  هيئة أعضاء من الباحثون  ُيَحف 

 العلمي البحث عمادة ارتأت فقد ؛«واملبتكرة صيلةاأل  البحوث إجراء على والطالب ريسالتد

 الجامعة ملنسوبي املمنوحة املكافآت تنظيم شأنها من التي القواعد هذه وضع ضرورة بالجامعة

 علمية بحوثا أنجزوا الذين السعوديين غير  والباحثين التدريس هيئة أعضاء من

 تشملهم ولم (Science of Web) العلوم شبكة قواعد في مدرجة عاملية دوريات في ومنشورة متميزة،

 على واملبنية الجامعات في حكمهم في ومن التدريس هيئة ألعضاء التميز  مكافأة بدل ضوابط

   .هـ 1/9/1429 وتاريخ 295 رقم الوزراء مجلس قرار 
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 األهداف األولى: املادة

 .وتحسينه الجامعة في العلمي البحث نوعية تطوير  -1

 الجامعة. في يناملتميز  احثينالب ومكافأة تشجيع -2

 العلمي. البحث مخرجات بجودة االهتمام نحو  التوجيه -3

 املتقدمة. العاملية السمعة ذات والدوريات املجالت في للنشر  التحول  -4

 .لها العالمي املعرفي االنتشار  تحقيق خالل من للجامعة البحثية املكانة تعزيز  -5

 بالجامعة. املتميزين لألكاديميين وجاذبة إيجابية علمية ئةبي توفير  -6

 املتميز. العلمي البحث أهمية نحو  الجامعة منسوبي لدى الوعي مستوى  رفع -7

 

 عامة: شروط الثانية: املادة

 التدريس هيئة أعضاء من العزيز  عبد بن سطام ألمير ا جامعة منسوبي على القواعد تنطبق -1

 الوزراء مجلس من املقرة التميز  بدل ضوابط تشملهم ال  ممن السعوديين غير  والباحثين

 .هـ 1/9/1429 وتاريخ 295 رقم

 األبحاث وتقبل ،القواعد هذه ىعل املوافقة تاريخ من اعتبارا املنشورة للبحوث املكافأة تمنح -2

 . أقص ى كحد يسبقه الذي العام أو  للمكافأة التقديم عام في املنشورة

. الطلب تقديم عند الجامعة في العمل رأس على املتقدم يكون  أن  يجب -3
 
 مكتمال

م املنشور  البحث يجاز  أن يجب  -4  القسم مجلس ي من التميز  مكافأة على للحصول  واملقد 

 . التدريس هيئة عضو  يتبعهما التي والكلية

 بن سطام ألمير ا لجامعة الباحث انتماء إلى فيه أشير  قد يكون  أن املنشور  البحث في يشترط -5

 بذكر  يكتفى وال  ،)University Abdulaziz Bin Sattam Prince) بالكامل الجامعة اسم يذكر  وأن ، العزيز  عبد

 للمؤلف. الحالي العنوان في الجامعة اسم

  نشرها يتم حتى للنشر  املقبولة البحوث في ينظر  ال  -6
 
of web  بيانات قواعد في وظهورها فعال

science الجامعة. إلى االنتماء متضمنة 

 حسب   )type Article( فقط العلمية واألوراق املقاالت هي املكافآت لنيل املقبولة البحوث -7

 . Science of Web تصنيف

 الواحدة. السنة في بحث من بأكثر  للمكافأة يتقدم أن للباحث يجوز  -8
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 يكون  أن على ، مدعوم بحثي مشروع عن نتج أكثر  أو  ببحث للمكافأة يتقدم أن للباحث يجوز  -9

 املشروع. هذا في أصال  املطلوبة األبحاث على زيادة أنتج قد البحث هذا

 بذلك الخاص النموذج بتعبئة للبحث املستحقة املكافأة على الحصول  بطلب التقدم يتم -10

 امللحق. في موضح هو  كما

 األمر. قتض ىا إذا اعتمادها من سنتين بعد القواعد تراجع -11

 

 البحثي التميز  مكافأة منح ضوابط الثالثة: املادة

املجلة تأثير  ملعامل   وفقا   متميزة   علمية  مجلة   في   املنشورة   لألبحاث    املكافأة   منحت .1

 )Factor Impact Journal(  العلوم شبكة قواعد  في  املتبع  التعريف  على  بناء )Science of Web(  التي 

)Thomson نولدج أوف ويب بيانات قاعدة خالل من (رويترز ثمسون ) مؤسسة تصدرها

 )Knowledge of Web – Reuters . 

 مصنفة مجالت في منشورة كانت إذا املكافأة لهذه التطبيقية العلوم في األبحاث تعتمد  .2

)Index Citation Science  العلمية لالقتباسات املوسع بالفهرس املعنونة البيانات قاعدة ضمن

 )Expanded . اعتماد فيتم واالجتماعية اإلنسانية العلوم مجال في للبحوث بالنسبة أما 

)Social االجتماعية العلوم اقتباسات بفهرس املعنونة البيانات قاعدة في املصنفة املجالت

 )Index Citation Science . 

  املجالت ترتيب يعتمد املادة هذه من (2 ، 1) الفقرتين على بناء .3
 
 ملعامل بالنسبة تنازليا

 خالل من رويترز ثمسون  مؤسسة تصدرها التي للقوائم وفقا تخصص كل في التأثير 

 تقسيمها يمكن والتي ، )Knowledge of Web – Reuters Thomson(  نولدج أوف ويب بيانات قاعدة

 التالي: النحو  على فئات أربع لىإ

 التخصص. في املجالت من %(10) أفضل تتضمن : ( أ ) الفئة

 ذات في األفضلية في )أ( الفئة مجالت تلي التي %(10) الـ تمثل التي املجالت تتضمن : )ب( الفئة

 التخصص.

 في األفضلية في (ب) الفئة مجالت تلي التي %(30) الـ تمثل التي املجالت تتضمن : (ج) الفئة

 التخصص. ذات

 املشار  البيانات قاعدة في التخصص في املدرجة املجالت بقية الفئة هذه تتضمن : (د) الفئة

 أعاله. إليها
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 التشجيعية كافأةامل قيمة الرابعة: املادة

 منسوبي من السعوديين غير  من الباحثين أو  الباحث على املتميز  البحث مكافأة تقتصر  -1

 فقط. عبدالعزيز  بن سطام ألمير ا جامعة

 عليهم املكافأة فتقسم للمكافأة املستحق املنشور  البحث في باحث من أكثر  اشترك إذا -2

 بالتساوي.

 : اآلتي للجدول  طبقا املنشور  للبحث املستحقة املكافأة تقسم -3

 للبحث املكافأة مقدار  العلمية للمجلة وفقا املكافأة تصنيف

 ريال 20000 )أ( الفئة مجالت في النشر  مكافأة

 ريال 00051 )ب( الفئة مجالت في النشر  مكافأة

 ريال 10000 )ج( الفئة مجالت في النشر  مكافأة

 ريال 5000 (د) الفئة مجالت في النشر  مكافأة

 .األعلى املكافأة تعتمد تخصص من ألكثر  املجلة انتماء حال في ملحوظة:

  

  التشجيعية كافأةامل لجنة :خامسةال املادة 

 ألعضاء البحثي لتميز ل التشجيعية للمكافأة دائمة لجنة بتشكيل العلمي البحث عمادة تقوم -1

 . السعوديين غير  التدريس هيئة

 التدريس هيئة أعضاء من ونخبة ، العمادة ووكالء ، العمي البحث عميد : من اللجنة تتكون  -2

  املتميزين
 
 . اتالتخصص مختلف في بحثيا

 : اآلتي في اللجنة مهام تتحدد -3

 التابع والكلية القسم مجلس ي من واملعتمدة املكافأة على للحصول  املقدمة الطلبات في النظر  ( أ

 . للشروط استيفائها من للتأكد املتقدم لها

 مجلس إلى بذلك والرفع املكافأة، قيمة تحديد مع التميز  ملكافأة املستحقة األبحاث ترشيح  ( ب

  . الالزم التخاذ العلمي البحث عمادة
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 ملحق

  

 البحثي للتميز  التشجيعية للمكافأة التقدم نموذج
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1

الباحث

الباحثون

 المنشور: البحث عنوان

 الجامعة: من باحثينلل الكلي العدد البحث: لمؤلفي الكلي العدد

 المجلة: اسم النشر: شهر                 النشر: سنة

 العدد: رقم                                        المجلد: رقم المنشور: البحث صفحات أرقام

of Web  بيانات قاعدة في  المجلة تأثير معامل

Science: 
 :ISSN للمجلة المرجعي الرقم

 .  Science of Web  قاعدة في البحث إدراج يثبت ما يرفق وكذلك المنشور البحث من صورة يرفق *                           

  

 


