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ــة يف  ــتوى الجامع ــي مبس ــة يرتق ــات العاملي ــد البيان ــر يف قواع ــي أن الن ــث العلم ــادة البح ــدرك ع ت

املجــال البحثــي، حيــث إن تلــك القواعــد تحفــز الباحثــن عــى وســم أبحاثهــم بالجــودة العلميــة والدقــة 

املعلوماتيــة لتشــق طريقهــا وتجــد مكانهــا عــى صفحــات املجــات املصنفــة فيها. وقــد ال حظــت العادة 

مــا يواجهــه بعــض الباحثــن مــن عنــاء املراســلة وتكاليــف النــر.

ــات ذات  ــد املج ــى قص ــن ع ــز الباحث ــذي يحف ــة( ال ــادة البحثي ــج القي ــرة )برنام ــا فك ــت لديه فانبثق

ــدف  ــو اله ــا، وه ــر فيه ــاً إىل الن ــا، تََوصُّ ــاة ملحوظاته ــراطاتها ومراع ــة اش ــايل، ومواكب ــف الع التصني

ــى. ــٍف أع ــع، وتصني ــاٍر أوس ــاد، وانتش ــٍث ج ــور يف: بح ــود املتبل املنش

يهــدف هــذا الربنامــج لتشــجيع الباحثــن ومســاعدتهم لتجــاوز بعــض التحديــات املاديــة والفنيــة املتعلقة 

بالنــر يف املجــات املرموقــة. وذلــك مــن خــال تقديــم جــزء مــن الدعــم املــايل للباحــث الســتخدامه يف 

األمــور الفنيــة املســاعدة يف النــر كالتدقيــق اللغــوي أو رســوم النــر.

يشرط أن يكون الباحث املتقدم للحصول عى املكافأة هو الباحث املراسل الوحيد.1.

أن يكون انتاء الباحث األول لجامعة األمري سطام بن عبدالعزيز.2.

.3 Scopus أو )Web of Science( أن يتــم النــر يف املجــات املصنفــة ضمــن شــبكة العلــوم

)Scopus باســتثناء النــر يف املجــات املصنفــة يف الربــع الرابــع يف(

تطبــق هــذه الضوابــط عــى  منســويب جامعــة األمــري ســطام بــن عبدالعزيــز مــن باحثــن وأعضــاء 4.

هيئــة التدريــس ومــن يف حكمهــم.

تضمن شكر الجامعة يف البحث املنشور.5.

ــور البحــث يف Web of Science أو 6. ــل الباحــث املراســل بعــد ظه ــب مــن قب ــم الطل ــم تقدي يت

 .  Scopus

ال يتم االستفادة مالياً عن البحث الواحد يف أكرث من برنامج من برامج العادة.7.
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5,000 ريال سعودي لتغطية تكاليف النر أو التدقيق اللغوي والتحرير وما شابه ذلك.

التقديــم مــن خــال بوابــة الخدمــات اإللكرونيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بعــد رصــد البحــث يف نظــام 

الرصــد واإلنتــاج العلمــي.

قيمة المكافأة المالية 

آلية التقديم 


