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البحــث العلمــي أحــد األركان الثالثــة الرئيســية للجامعــات ، ومــن خاللــه تنشــأ املرشوعــات الناهضــة، 

ويرتفــع مســتوى الكفــاءات، لــذا تحــرص الجامعــات واملراكــز العلميــة عمومــاً عــى االرتقــاء مبســتوياته، 

ــكار،  ــودة واالبت ــة والج ــة لألصال ــه الضامن ــالمة منهِجيَّت ــاً، وس ــه نوع ــق مفهوم ــاً، وتعمي ــيطه كَّمـ وتنش

ومــن هنــا انبثقــت فكــرة تحفيــز النــرش العلمــي املتميــز، بــل إن جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز 

اعتمــدت ذلــك يف خطتهــا االســراتيجية، ملــا لــه مــن انعكاســات إيجابيــة عــى الباحثــن أنفســهم مــن 

حيــث التوجــه نحــو النــرش يف املجــالت والدوريــات ذات الســمعة العامليــة املتقدمــة، إىل جانــب اإلســهام 

يف تعزيــز املكانــة العلميــة والبحثيــة للجامعــة محليــاً وعامليــاً.

واتفاقــاً مــع رؤيــة جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز ورســالتها الراميــة يف بعــض جوانبهــا إىل تشــجيع 

ــدة  ــة املوح ــن الالئح ــة م ــادة الثالث ــا ورد يف امل ــاً مل ــه، وتحقيق ــن في ــأة املتميزي ــي ومكاف ــز البحث التمي

ــس  ــة التدري ــاء هيئ ــن أعض ــون م ــز الباحث ــه » يَُحفَّ ــن أنّ ــعودية م ــات الس ــي يف الجامع ــث العلم للبح

ــأت عــادة البحــث العلمــي بالجامعــة  ــد ارت ــة واملبتكــرة« ؛ فق والطــالب عــى إجــراء البحــوث األصيل

رضورة وضــع هــذه الضوابــط التــي مــن شــأنها تنظيــم املكافــآت التشــجيعية املمنوحــة ملنســويب الجامعــة 

ــات  ــزة ومنشــورة يف دوري ــة متمي ــاً علمي ــن أنجــزوا بحوث ــن، الذي ــس والباحث ــة التدري مــن أعضــاء هيئ

.Web of Science ــوم ــة مدرجــة يف قواعــد شــبكة العل عاملي
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 أواًل : الشروط العامة

متنــح املكافــأة لألبحــاث املنشــورة يف املجــالت العلميــة املفهرســة يف قواعــد بيانــات نــرش شــبكة . 	

.Impact factor ــر ــل التأث ــوم   Web of Science ذات معام العل

يتم تحديد قيمة املكافأة املالية بناًء عى العوامل األتية : . 	

تصنيف املجالت العلمية املفهرسة ضمن قواعد بيانات نرش شبكة العلوم Web of Scienceأ. 

) الربع األول – الربع الثاين – الربع الثالث – الربع الرابع (.ب. 

الباحث األول للبحث املنشور من منسويب جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز .	. 

الباحث املراسل للبحث املنشور من منسويب جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز.د. 

الباحثون املشاركون يف البحث واملنتمون إىل جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز تبلغ نسبتهم 	. 

50% أو اكرث من عدد الباحثن الكيل.

 ثانيًا : ضوابط منح المكافأة التشجيعية

ــن وأعضــاء . 	 ــن باحث ــز م ــن عبدالعزي ــر ســطام ب ــة األم ــط عــى منســويب جامع ــق هــذه الضواب تطب

ــم. ــن يف حكمه ــس وم ــة التدري هيئ

يتــم التقــدم بطلــب الحصــول عــى املكافــأة املســتحقة للبحــث عــن طريــق الباحــث األول مــن الفريق . 	

البحثــي، ويف حــال كونــه مــن غــر منســويب جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز يكــون التقديــم عــن 

طريــق الباحــث املراســل، ويف حــال كونــه مــن غــر منســويب جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز 

ــب  ــدم الطل ــي، ويتحمــل  مق ــق البحث ــن الفري ــط م ــق باحــث واحــد فق ــم عــن طري يكــون التقدي

مســؤولية توزيــع قيمــة املكافــأة املاليــة عــى الفريــق البحثــي.

ال يتم االستفادة مالياً عن البحث الواحد يف أكرث من برنامج من برامج العادة.. 	

يتــم تطبيــق هــذه الضوابــط عــى جميــع األبحــاث املرســلة اعتبــاراً مــن بدايــة شــهر نوفمــر 0	0	 . 4

ــن 	0/	0/		0	م . واملنشــورة م
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	.      يتم تحديد النقاط املستحقة للبحث املنشور وفق الجدول التايل: 

Journal QuartileAuthorship

) د () 	() ب () أ (

Q1

Q2Q3Q4 الباحث األول

من الجامعة

الباحث املراسل 

من الجامعة 

) باحث مراسل 

وحيد(

نسبة الباحثن من 

الجامعة 50 %   أو اكرث 

من عدد الباحثن الكيل
ضمن افضل 

%10

النقاط 
86432112املستحقة

حساب مجموع النقاط املستحقة عى النحو التايل: . 4

مجموع النقاط املستحقة = النقاط املستحقة يف  )أ( + النقاط املستحقة يف )ب( + النقاط املستحقة يف  

)	( + النقاط املستحقة يف  )د(.

ثم يتم تحديد قيمة املكافأة املالية املستحقة تبعاً ملجموع النقاط املستحقة وفق الجدول التايل:. 5

وبالتايل يكون الحد األدىن واألقىص للمكافأة املالية املستحقة تبعاً للضوابط الحالية كا ييل:

مجموع النقاط 

املستحقة
10 - 128-9764-52-3

قيمة املكافأة 

املالية
2000015000125001000075005000

تصنيف املجلة
Q1

Q2Q3Q4
ضمن افضل %10

1500010000750050005000الحد األدىن للمكافأة

2000020000150001250010000الحد األقىص للمكافأة


