
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Timeبرنامج تحفيز الباحثين )وقت 
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يحظى البحث العلمي بعناية متنامية من لدن مؤسسات التعليم العالي واملراكز البحثية 

وموضوعية، وملا يمثله من أساس معرفي للعملية املرموقة، ذلك ملا يمتاز به من حيادية 

لرصين من اعتدال فكري اوالحركة التطويرية، إلى جانب ما يتولد عن البحث العلمي  ،التنموية

 ونضوج توعوي يكفل للمجتمعات النماء املتوازن واملطرد.

استحداث وحيث إن رؤية عمادة البحث العلمي في الجامعة تقتض ي منها العمل الدؤوب على 

 منها على اإلفادة القصوى من الكفاءات البحثية لدى 
ً
البرامج البحثية وتطويرها، وحرصا

مع منح العملية البحثية املساحة الوقتية  ةمنسوبي جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، املتزامن

م أو التأل
ّ
يف أو املالئمة لتلك الكفاءات لتجود بما لديها من عطاءات في مجال البحث املحك

الترجمة أو براءات االختراع واكتساب الجوائز البحثية؛ لذا انبثقت لديها فكرة برنامج جديد 

ت(، يستهدف توفير تلك املساحة الزمنية للباحثين من أعضاء هيئة التدريس 
ْ
تحت مسمى )َوق

 بالجامعة.

 

  البرنامج:فكرة  
 من النصاب يعتمد البرنامج على أساس املوازنة بين األداء التدريس ي وا

ً
ألداء البحثي، انطالقا

التدريس ي املقرر في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه، وتتبلور فكرته في احتساب 

إنجازات عضو هيئة التدريس البحثية خالل العام بنسبة معينة من عدد ساعات نصابه 

تب على ذلك مقابل مادي % من نصابه التدريس ي، وال يتر 50التدريسية، وبحد أعلى ال يتجاوز 

 يدفع للباحث.

 
 للفصلينساعات  ٣بمقرر  اإلنجاز العلمياحتساب  يتم مكافأة الباحثين من خاللوعلى أن 

 :التالية الدراسيين التاليين، وعلى ان تكون ضمن اإلنجازات

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

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



Time 

  نشر وحدة بحثية مصنفة(Scopus / WOS). 

  فق ضوابط املجلس العلمي مقبولة و و عربية تنشر باللغة المجالت نشر وحدتين بحثيتين في

    لألبحاث املقبولة للترقية.

 ( وفق ضوابط جائزة الجامعة للتميز مسجلة لدى جهات معتمدة تسجيل براءة اختراع)البحثي. 

  البحثي( للتميز الجامعة جائزة وفق ضوابط املعتمدة )الجوائزجائزة  على الحصول. 

  الطلبات:استقبال  
  اعتماد البرنامج ويتم لهذا الطلبات العلمي لفحصيتم تشكيل لجنة دائمة بعمادة البحث 

 التعليمية للشؤون الجامعة وكالة ومخاطبة العلمي البحث عمادة مجلس اللجنة من موافقة

  . املعتمدة للقائمة التدريس ي العبء ضمن الحتسابها واألكاديمية

 

  التطبيق:ضوابط 
  وما يليها. ٢0١٨-١-١يتم تطبيق الالئحة لألعمال املنشورة من 

  بنصف وحدة بحثية او أكثر  والتي تحتسبيشمل هذا البرنامج جميع االعمال املنصوص عليها

  فقط عند التقديم للترقية العلمية. 

 بحثية نصف وحدةاألعمال التي تحتسب ب احتساب (Scopus/WOS) كّون  حالفي  فقط 

 . املراسل الباحث هو املتقدم

 لجميع اإلنجازات  يتم احتساب الوحدات الالزمة للحصول على املكافأة خالل عام ميالدي واحد

وفق ضوابط  املقبولةللنشر في املجالت العربية شهر للوحدتين املطلوبة  ١٨وخالل  العلمية،

    املجلس العلمي لألبحاث املقبولة للترقية.

  يتم االستفادة من هذا البرنامج لرئيس الفريق فقط عند تسجيل براءة االختراع أو الحصول

 على جوائز من خارج الجامعة. 

 مالية عن عبء ساعات  تال يتم الجمع بين االستفادة من هذا البرنامج مع املطالبة بمستحقا

 زائدة. 
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Researchers' Motivation Program 

(Time) 
  

Higher education institutions and research centers are focusing more on scientific 

research due to its impartiality and objectivity, its knowledge sharing for the 

developmental process of the society, its intellectual moderation and awareness 

maturity, and its impact on ensuring balanced and steadily developing societies. The 

vision of the Deanship of Scientific Research encompasses to work diligently in order 

to initiate and develop such research programs that make the best use of the research 

competencies of the staff of Prince Sattam Bin Abdulaziz University. The research 

process is a time, effort and attention taking job in order to succeed in authoring, 

translating, patenting and winning the research awards. Given the fact that TIME is a 

key in research excellence, a new program (Researchers' Motivation Program -Time) 

is in place that aims to provide with sufficient time to faculty members to focus on 

their research outcomes. 

  



Time 

Program Idea: 
The program idea is to creating a balance between the teaching load and research 

outcomes of the faculty members. All faculty members are required to carry on 

minimum teaching load as specified in the regulations of the University/Ministry of 

Higher Education besides performing research activities. Resultantly, teaching and 

students work priority carries away time and energies of the faculty members due to 

which research work gets aside. So, this program seeks to establish a mechanism to 

convert overall research performance of a faculty member into equivalent of a part of 

teaching load which will not exceed to one’s 50% teaching load. And, there will be no 

material cost to the researchers. 

  

To reward the researchers about the research work, following anyone achievement 

will be taken as equivalents to 3-credit hours in two semesters of the teaching load; 

  

 Publication of a book (collection of research unit by writing / translating books). 

 Translation of a book (collection of a research unit through translation / authoring 

books). 

 Publish a classified research unit (Scopus / WOS). 

 Publication of two research papers in Arabic journals affiliated with academic 

institutions (Arabic and Islamic Studies). 

 Registering a patent (in accordance with the approved regulations of the 

University Award for Research Excellence). 

 Awarding (according to the approved regulations of the University Award for 

Research Excellence). 

  

Receiving Applications: 
  



Time 

A standing committee shall be established at the Deanship of Scientific Research to 

examine the applications under this program. The recommendations of the 

committee shall be approved by the Deanship of Scientific Research Council. 

Subsequently a request will be made to the Vice Rector for Academic Affairs to ratify 

and reduce the teaching load of the approved faculty members. 

 

  

Application Regulations: 
 This program will be applicable from 1-1-2018 and will qualify only that research 

work which is published on or after this date. 

 This program includes all elements of the promotion criteria which are calculated 

either half or full research unit, when applying for the promotion. 

 The point will be calculated half research unit if in research publication 

(Scopus/WOS), the applicant is not the corresponding author. 

 The collection of units required to receive award must be within one Georgian 

year for all scientific achievements and within 18 months for the research 

publication work for Arabic journal of academic institutions. 

  

 

 

 

 










