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 مقدمة:

  العلمي فالنشر  األكاديمي، العمل ألولوية شقيقين الحاضر  وقتنا في والنشر  العلمي البحث
 
 حاليا

  أضحى
 
  طريقا

 
 ،- األغلب على – والرصانة بالجودة تمتاز  التي املتخصصة املعرفة بث في فاعل

 
 
  وعامل

 
ية تطوير  في مساعدا

ْ
 النتاج يضع إنه حيث الخصوص، وجه على الجامعي التعليم ِبن

 دولي. مستوى  على ومقروء كبير  تأثير  ذا النشر  وعاء كان إن السيما والتطبيق، اإلفادة قيد الفكري 

 املختصين، بين املعرفي والتواصل والتأليف البحث حركة في العلمي النشر  يسهم املنظور  وبهذا

 – تتحقق امليزة وهذه االختصاص. ألهل الجاذبة والندوات مراتاملؤت عماد وصار 
 
 للبحوث -غالبا

  وتقل اإلنجليزية، باللغة املنشورة
 
 قواعد إن حيث االخرى، باللغات املنشورة البحوث لدى كثيرا

 للنشر  -اآلن حتى- ضوابطها تتسع ال  (SCOPUSو)  (ISI -Science of Web) مثل العاملية البيانات

 باللغة اإلنسانية البحوث نشر  مكافأة )برنامج إليجاد العمادة أنظار  اتجهت لذا لعربية،ا باللغة

 األمر  اإلنجليزية، باللغة للنشر  اإلنسانية التخصصات في التدريس هيئة أعضاء ليحفز  اإلنجليزية(

 الجامعة. في العلمي النشر  مسيرة وعلى ، الباحثين على بالفائدة يعود أن شأنه من الذي

  : بالبرنامج عريفالت

 في النشر  آفاق اإلنسانية العلوم في للباحثين ويفتح النشر، في اإلنجليزية اللغة يعتمد برنامج  

 (.SCOPUS) أو  (ISI -Science of Web) العاملية البيانات قواعد

 األهداف:

 .العالمي النشر  على اإلنسانية التخصصات في التدريس هيئة أعضاء تحفيز  .1

 .الجامعة في العلمي لنشر ا مسيرة تعزيز  .2

 .مبتكرة ومعالجات حديثة، بموضوعات اإلنسانية املعرفة إثراء إلى الباحثين دفع .3

 .العاملية البيانات قواعد في النشر  بضرورة الوعي تنمية .4
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 واآلليات: الضوابط

ISI) -Science of (Web   العاملية البيانات قواعد في اإلنجليزية باللغة البحوث تنشر  أن .1

 .(SCOPUS)أو

 .البرنامج فيه يعلن الذي العام في منشورة البحوث تكون  أن .2

  اإلنسانية. التخصصات في النشر  يكون  أن .3

 العلمي البحث عمادة قبل من دعمها سبق قد للمكافأة املرشحة البحوث تكون  ل  أن .4

 .بالجامعة

 .الواحد للبحث سعودي ريال(20.000)  عن املكافأة قيمة تزيد ل  أن .5

  املنشورة لالبحاث بالبرنامج عملال يبدأ .6
 
 .م1/1/2016 العام من اعتبارا

 واملنعقاااادة هااااا1438/1439 الجااااامعي للعااااام الخامسااااة جلسااااته فااااي العمااااادة مجلااااس توصااااية علااااى بناااااء   و 

 فاااااااااي االنجليزياااااااااة باللغاااااااااة النشااااااااار  مكافاااااااااأة لبرناااااااااامج تنفيذياااااااااة ضاااااااااواب  بشاااااااااان ، هاااااااااا22/03/1439 بتااااااااااري 

 اكماا املجاالت تصاانيف علااى واملعتماادة التاليااة الضااواب  علااى باملوافقااة أوصاا ى  اإلنسااانية، التخصصااات

 التالي: الجدول  في موضح هو 
 

Q4 Q3 Q2 Q1 Indexing  
-Web Of Science (SSCI / SCI 20,000لاير  15,000لاير  10,000لاير 

EXPANDED) 

  Scopus 20,000لاير  15,000لاير  10,000لاير  5,000لاير 

 Web Of Science (ESCI)  10,000لاير 
SSCI= Social Sciences Citation Index; SCI-EXPANDED= Science Citation Index 

Expanded ; ESCI= Emerging Sources Citation Index 
 

 (أ



 : على التعديل هذا تطبيق يتم أن على

 املوافاااااق 14/04/1439 تااااااري  مااااان العلماااااي البحاااااث عماااااادة تساااااتقط ها التاااااي الطلباااااات جمياااااع-1

 م.01/01/2018

 الضااااواب  هااااذه اعتماااااد تاااااري  حتااااى العمااااادة مجلااااس علااااى تعاااار  لاااام التااااي الطلبااااات جميااااع-2

 السابق. التنظيم وفق سابقة مكافئتين على فيها الباحثين حصل وأن وسبق


