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برنامــج يُعَنــى بدعــم أبحــاث أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديني ومتويلهــا ممــن حصلــوا عــى درجــة 

ــن  ــطام ب ــر س ــة األم ــاعد يف جامع ــتاذ مس ــة أس ــى رتب ــم ع ــى تعيينه ــِض ع ــاً، ومل مي ــوراه حديث الدكت

عبدالعزيز ثالث سنوات.

تشجيع أعضاء هيئة التدريس الجُدد لتحقيق طموحاتهم وأفكارهم البحثية.. 1

تشجيع املقرتحات البحثية التي يبادر بها الباحثون الجُدد انطالقاً من اهتامماتهم البحثية.. 	

ضامن استمرارية العمل البحثي ألعضاء هيئة التدريس حديثي التعيني.. 3

توفر بيئة بحثية داعمة وجاذبة ألعضاء هيئة التدريس.. 	

ــح رسيعــة . 	 ــة التدريــس الجــُدد مــن خــالل املَِن ــة التنافســية ألعضــاء هيئ ــر القــدرات البحثي تطوي

ــة. االســتجابة للتطــورات العلمي

تشجيع أعضاء هيئة التدريس الجدد عى الحصول عى الرتقية األكادميية يف وقت ُمبكِّر.. 	

اثنا عرش شهراً من تاريخ تحرير العقد.

برنامج دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الجدد

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 
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الضوابط والشروط 

آلية التقديم 

يتم التقدم باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة 

التدريس عى الرابط :

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research

ــه عــى . 1 ــوراه وتعيين ــة التدريــس عــى درجــة الدكت أالَّ يكــون قــد مــى عــى حصــول عضــو هيئ

ــالث ســنوات. ــز أكــر مــن ث ــن عبدالعزي درجــة أســتاذ مســاعد بجامعــة األمــر ســطام ب

أالَّ يكون املقرتح البحثي أو جزء منه قد سبق دعمه من أي جهة خارج الجامعة أو داخلها.. 	

ــتر أو . 3 ــالة املاجس ــي لرس ــرشوع البحث ــن امل ــتالً م ــه مس ــزء من ــي أو ج ــرتح البحث ــون املق أالَّ يك

الدكتــوراه.

ــة . 	 أن يكــون عــدد الفريــق البحثــي مــرراً ويفضــل أالَّ يتجــاوز عــدد أعضــاء الفريــق البحثــي ثالث

أعضــاء مبــا يف ذلــك الباحــث الرئيــس.

لعضو هيئة التدريس الحق يف الحصول عى دعم هذا الرنامج مرة واحدة كباحث رئيس.. 	

ــة ذات معامــل تأثــر . 	 ــة واحــدة )Articles( يف دوريــات ومجــالت علمي أن يتــم نــرش ورقــة علمي

 Scopus or( للتخصصــات العلميــة والصحيــة والتطبيقيــة ويف )Web of Science( ISI مصنفــة يف

Web of Science( للتخصصــات اإلنســانية.

أن ينوه الفريق البحثي بالشكر يف كل األبحاث الناتجة عن املرشوع بهذه العبارة:. 	

للبحوث باللغة العربية:أ. 

»تــم دعــم هــذا املــرشوع بواســطة عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز مــن 

خــالل املقــرتح البحثــي رقــم ..................«

للبحوث باللغة اإلنجليزية:	. 

“This project was supported by the Deanship of Scientific Research 
at Prince Sattam bin Abdulaziz University under the research project 
#........................»
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برنامــج يُعَنــي بتمويــل املشــاريع البحثيــة يف املجــاالت اإلنســانية واإلداريــة والعلميــة والهندســية 

ــة. ــس بالجامع ــة التدري ــاء هيئ ــا أعض ــي ينجزه ــة الت والصحي

توفر الدعم البحثي لجميع منسويب الجامعة.. 1

ضامن استمرارية البحوث العلمية املتخصصة للباحثني وترابطها.. 	

تعزيز اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس والجامعة.. 3

تعزيز البُنية التحتية للبحث العلمي.. 	

مواكبة تنامي الحراك املعريف املعارص.. 	

اثنا عرش شهراً من تاريخ توقيع العقد.

برنامج دعم البحوث التخصصية

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 
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الضوابط والشروط 

آلية التقديم 

يتم التقدم باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة 

التدريس عى الرابط :

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research

ــتر أو . 1 ــالة املاجس ــي لرس ــرشوع البحث ــن امل ــتالً م ــه مس ــزء من ــي أو ج ــرتح البحث ــون املق أالَّ يك

الدكتــوراه.

ــة . 	 أن يكــون عــدد الفريــق البحثــي مــرراً ويفضــل أالَّ يتجــاوز عــدد أعضــاء الفريــق البحثــي ثالث

أعضــاء مبــا يف ذلــك الباحــث الرئيــس.

يتــم املوافقــة عــى املقــرتح البحثــي وفقــا ملعايــر تحكيــم يقرهــا مجلــس العــامدة، وتتــوىل اللجــان . 3

الفنيــة املختصــة بالعــامدة تطبيــق معايــر التحكيــم.

ــة ذات معامــل تأثــر . 	 ــة واحــدة )Articles( يف دوريــات ومجــالت علمي ان يتــم نــرش ورقــه علمي

 Scopus Web للتخصصــات العلميــة والصحيــة والتطبيقيــة ويف )Web of Science( ISI مصنفــة يف

of و Science( ISI ( للتخصصــات اإلنســانية .

ــانية . 	 ــات اإلنس ــا التخصص ــني أم ــى دفعت ــة ع ــات العلمي ــة للتخصص ــتحقات املالي ــم رصف املس يت

ــم الــرف عــى دفعــة واحــدة بعــد النــرش. فيت

أن ينوه الفريق البحثي بالشكر يف كل األبحاث التي تنتج عن املرشوع بهذه العبارة:. 	

للبحوث باللغة العربية:أ. 

ــن  ــطام ب ــر س ــة األم ــي بجامع ــث العلم ــامدة البح ــطة ع ــرشوع بواس ــم هــذا امل ــم دع »ت

عبدالعزيــز مــن خــالل املقــرتح البحثــي رقــم ..................«

للبحوث باللغة اإلنجليزية:	. 

“This project was supported by the Deanship of Scientific Research 
at Prince Sattam bin Abdulaziz University under the research project 
#........................»
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اثنا عرش شهراً من تاريخ توقيع العقد.

ــف  ــة والتوصي ــث الدراس ــن حي ــع م ــؤون املجتم ــة بش ــوث املعنيّ ــل البح ــم ومتوي ــى بدع ــج يُعَن برنام

ــاص. ــام والخ ــني الع ــدى القطاع ــودة ل ــة املرص ــكالت املجتمعي ــول املش ــم حل وتقدي

تفعيل الدور املجتمعي لجامعة األمر سطام بن عبدالعزيز.. 1

رصد الظواهر االجتامعية وفقاً للمعاير البحثية العاملية وتقوميها ومعالجتها.. 	

اإلســهام يف تطويــر مؤسســات املجتمــع مــن خــالل تبّنــي أفضــل املامرســات العامليــة وتكييفهــا مبــا . 3

يتوافــق مــع ثقافــة املجتمــع وثوابتــه.

بناء نظريات تنموية تُسِهم يف االستثامر األمثل ملوارد املجتمع البرشي.. 	

تعزيــز القــدرات البحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز يف املجــال . 	

االجتامعي.

تقويم التجار	 التنموية يف املجتمع والعمل عى تحسينها وتطويرها.. 	

اســتحداث أدوات علميــة جديــدة تُعــني عــى الدراســة الصادقــة لواقــع املجتمــع وقيــاس ســلوك . 	

أفــراده.

برنامج دعم البحوث المجتمعية

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 
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الضوابط والشروط 

آلية التقديم 

م باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة  يتم التقدُّ

التدريس عى الرابط:

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research

أالَّ يخرج املقرتح البحثي عن املجاالت املحددة للرنامج.. 1

أالَّ يكون املقرتح البحثي أو جزء منه قد سبق دعمه من أي جهة خارج الجامعة أو داخلها.. 	

ــوراه للباحــث أو . 3 ــه مســتالً مــن رســالة املاجســتر أو الدكت أالَّ يكــون املقــرتح البحثــي أو جــزء من

ألحــد مــن فريــق البحــث.

أن يكــون عــدد الفريــق البحثــي مــرراً مــع توضيــح مهمــة كل عضــو، ويفضــل أالَّ يتجــاوز عــدد . 	

أعضــاء الفريــق البحثــي ثالثــة أعضــاء مبــن فيهــم الباحــث الرئيــس.

أن ينوه الفريق البحثي بالشكر يف كل األبحاث التي تنتج عن املرشوع بهذه العبارة:. 	

للبحوث باللغة العربية : أ . 

»تــم دعــم هــذا املــرشوع بواســطة عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة األمــر ســطام بــن عبــد العزيــز مــن 

خــالل املقــرتح البحثــي رقــم ..................«

	 . للبحوث باللغة اإلنجليزية :

“This project was supported by the Deanship of Scientific Research 
at Prince Sattam bin Abdulaziz University under the research project 
#........................»
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ــى بتمويــل املرشوعــات البحثيــة املشــرتكة بــني فريــق بحثــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  برنامــج يُعَن

ــات أو  ــني بجامع ــس أو باحث ــة تدري ــاء هيئ ــز وأعض ــن عبدالعزي ــطام ب ــر س ــة األم ــني بجامع أو الباحث

ــزة يف مجــال البحــث العلمــي. ــة متميّ ــة عاملي مؤسســات بحثي

ــز مــن خــالل الرشاكــة . 1 ــن عبدالعزي ــي يف جامعــة األمــر ســطام ب ــر البحــث العلمــي والِتَقن تطوي

ــة. ــة املرموق ــز البحــوث العاملي ــة مــع مراك البحثي

تنميــة القــدرات واملهــارات البحثيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس والباحثــني مــن خــالل تبــادل الخــرات . 	

واملعــارف مــع نظرائهــم يف الجامعــات العامليــة.

دعم تكوين الفرق البحثية من أعضاء هيئة التدريس والباحثني وطال	 الدراسات العليا.. 3

تشــجيع تبــادل الزيــارات العلميــة بــني جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز والجامعــات العامليــة . 	

العريقــة.

ــة ذات معامــل . 	 ــة العاملي ــات العلمي ــادة معــّدل النــرش العلمــي للمخرجــات البحثيــة يف الدوري زي

التأثــر العــايل.

18 شهراً من تاريخ تحرير العقد. 

برنامج دعم المشروعات البحثية بشراكة عالمية

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 
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الضوابط والشروط 

أالَّ يكون املقرتح البحثي أو جزء منه قد سبق دعمه من أي جهة خارج الجامعة أو داخلها.. 1

أالَّ يكون املقرتح البحثي أو جزء منه مستالً من املرشوع البحثي لرسالة املاجستر أو الدكتوراه.. 	

أالَّ يقل الفريق البحثي عن ثالثة باحثني، ويشرتط فيهم: . 3

اثنان من أعضاء الفريق البحثي من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.أ. 

الباحث الرئيس من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.	. 

ال مانع من مشاركة مساعدين ومستشارين من خارج الجامعة .ت. 

أن يكون الباحث املشارك من خارج الجامعة من الباحثني املتميزين.ث. 

ــع األبحــاث املنشــورة، كــام يجــب أن يشــارك . 	 يجــب أن يشــارك الباحــث الرئيــس للمــرشوع يف جمي

الباحثــون املشــاركون فيــام ال يقــل عــن بحــث واحــد لــكل عضــو.

أالَّ تتجاوز مدة إنجاز املرشوع 18 شهراً. 	

أالَّ يتجــاوز مبلــغ التمويــل 100,000 ريــال للمرشوعــات يف التخصصات اإلنســانية واإلداريــة و0,000	1 . 	

ريــال للمرشوعــات يف التخصصــات العلميــة والهندســية والصحية.

يجب أالَّ تقل قيمة األجهزة عن 30% من ميزانية املرشوع البحثي.. 	

يجــب أالَّ تتجــاوز قيمــة مكافــآت أعضــاء الفريــق البحثــي عــن 0	% مــن القيمــة اإلجامليــة لتمويــل . 8

املــرشوع.

ــر . 9 ــل تأث ــة ذات معام ــالت علمي ــات ومج ــدة )Articles( يف دوري ــة واح ــة علمي ــرش ورق ــم ن أن يت

 Scopus or( ــة ويف ــة والتطبيقي ــة والصحي ــات العلمي ــة يف Web of Science( ISI( للتخصص مصنف

Web of Science( للتخصصــات اإلنســانية.

إلنهــاء املجموعــة البحثيــة ورصف املســتحقات املاليــة يتعــني عــى الباحــث الرئيــس تحقيــق 		 نقطــة . 10

)للتخصصــات العلميــة( و18 نقطــة )للتخصصــات اإلنســانية( وفــق الجــدول التــايل:
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أن ينوه الفريق البحثي بالشكر يف كل األبحاث التي تنتج عن املرشوع بهذه العبارة:. 11

للبحوث باللغة العربية:أ. 

»تــم دعــم هــذا املــرشوع بواســطة عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز مــن 

خــالل املقــرتح البحثــي رقــم ..................«

للبحوث باللغة اإلنجليزية:	. 

“This project was supported by the Deanship of Scientific Research 
at Prince Sattam bin Abdulaziz University under the research project 
#........................»

إذا نتــج عــن املــرشوع البحثــي بــراءات اخــرتاع أو اخرتاعــات أو اكتشــافات أو منتجــات فــإن امللكيــة . 	1

الفكريــة تكــون للجامعــة والفريــق البحثــي مــن منســويب جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيز.

آلية التقديم 

يتم التقدم باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة 

التدريس عى الرابط:

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research



برامج العمادة للدعم

1	

املجموعــات البحثيــة: مجموعــة مــن الباحثــني مــن ذوي االختصاصــات املتجانســة أو البينيــة، يجمعهــم 

اهتــامم بحثــي مشــرتك، ويتمتعــون بإمكانــات وخــرات بحثيــة عاليــة، باإلضافــة إىل باحثــني جــدد وطــال	 

مــن مرحلــة الدراســات العليــا بغــرض تدريبهــم وإكســابهم الخــرات البحثيــة الرصينــة.

تشجيع ودعم البحث العلمي املشرتك ودعمه.. 1

نقــل الخــرات البحثيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس القدامــى إىل الباحثــني الجــدد وطــال	 . 	

الدراســات العليــا.

تشجيع الرشاكة العلمية بني مختلف القطاعات واملؤسسات الحكومية أو الخاصة.. 3

ــوداً . 	 ــاً وجه ــالً جامعي ــب عم ــع وتتطل ــه املجتم ــي تواج ــكالت الت ــن املش ــر م ــول لكث ــاد حل إيج

ــرة. متضاف

برنامج دعم المجموعات البحثية

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 

18 شهراً من تاريخ تحرير العقد.
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الضوابط والشروط 

أن يرتبط مسمى املجموعة البحثية بأهداف املجموعة البحثية.. 1

أن يستهدف نشاط املجموعة البحثية فئات كبرة من املجتمع.. 	

أن تكون مخرجات البحث قابلة للتطبيق يف امليدان الذي أجريت فيه الدراسة.. 3

ــة ذات . 	 ــة البحثي ــة أعضــاء، ويُفضــل املجموع ــن ثالث ــة ع ــة البحثي ــدد أعضــاء املجموع ــل ع أالَّ يق

ــث. ــوع البح ــة مبوض ــة ذات الصل ــة املتنوع ــات البيني التخصص

ــة ألحــد . 	 ــادة البحثي ــون القي ــى أن تك ــة ع ــارج الجامع ــن خ ــن م ــني متميزي ــن مشــاركة باِحِث ميك

ــة. ــن داخــل الجامع ــس م ــة التدري أعضــاء هيئ

ــارك . 	 ــب أن يش ــورة ويج ــاث املنش ــع األبح ــرشوع يف جمي ــس للم ــث الرئي ــارك الباح ــب أن يش يج

ــكل عضــو. ــام ال يقــل عــن بحــث واحــد ل ــون املشــاركون في الباحث

أالَّ تتجاوز مدة إنجاز املرشوع 18 شهراً.. 	

ــة و . 8 ــانية واإلداري ــات اإلنس ــات يف التخصص ــال للمرشوع ــل 100,000 ري ــغ التموي ــاوز مبل أالَّ يتج

ــة. ــية والصحي ــة والهندس ــات العلمي ــات يف التخصص ــال للمرشوع 0,000	1 ري

يجب أالَّ تقل قيمة األجهزة عن 30% من ميزانية املرشوع البحثي.. 9

ــل . 10 ــة لتموي ــة اإلجاملي ــن القيم ــن 0	% م ــي ع ــق البحث ــاء الفري ــآت أعض ــة مكاف ــاوز قيم أال تتج

ــرشوع. امل

أن يتــم نــرش جميــع األوراق العلميــة املتعلقــة بهــذا املــرشوع يف دوريــات ومجــالت علميــة ذات . 11

معامــل تأثــر مصنفــة يف Web of Science( ISI( للتخصصــات العلميــة والصحيــة والتطبيقيــة ويف 

Scopus or Web of Science( ISI( للتخصصــات اإلنســانية .

ــة يتعــني عــى الباحــث الرئيــس تحقيــق 		 . 	1 ــة ورصف املســتحقات املالي إلنهــاء املجموعــة البحثي

ــايل:  ــة( و18 نقطــة )للتخصصــات اإلنســانية( وفــق الجــدول الت نقطــة )للتخصصــات العلمي
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أن ينوه الفريق البحثي بالشكر يف كل األبحاث التي تنتج عن املرشوع بهذه العبارة:. 13

للبحوث باللغة العربية:أ. 

»تــم دعــم هــذا املــرشوع بواســطة عــامدة البحــث العلمــي بجامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز مــن 

خــالل املقــرتح البحثــي رقــم ..................«

للبحوث باللغة اإلنجليزية:	. 

 This project was supported by the Deanship of Scientific Research“
 at Prince Sattam bin Abdulaziz University under the research project

»........................#
إذا نتــج عــن املــرشوع البحثــي بــراءات اخــرتاع أو اخرتاعــات أو اكتشــافات أو منتجــات فــإن امللكيــة . 	1

الفكريــة تكــون للجامعــة والفريــق البحثــي مــن منســويب جامعــة األمــر ســطام بــن عبدالعزيــز.

آلية التقديم 

م باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة  يتم التقدُّ

التدريس عى الرابط:

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research
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1	

برنامــج يهــدف لتحقيــق رســالة الجامعــة يف إيجــاد بيئــة أكادمييــة بحثيــة ذات مــوارد برشيــة متميــزة مــن 

خــالل دعــم التأليــف املميــز والرتجمــة الرائــدة إلثــراء املعرفة اإلنســانية.

اإلسهام يف جودة اإلنتاج العلمي لجامعة األمر سطام بن عبدالعزيز ورُِقيَّه.. 1

إثراء املعرفة اإلنسانية باملؤلفات والرتجامت الرصينة ذات األصالة العلمية.. 	

اســتنهاض همــم أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــة وتعزيــز قدراتهــم وتنميــة مهاراتهــم . 3

للمشــاركة يف إثــراء املعرفــة اإلنســانية.

االرتقاء بالكتب املرجعية للتخصصات األكادميية يف الجامعة كامً ونوعاً.. 	

املحافظة عى الرتاث املخطوط واالستفادة منه من خالل التحقيق الراشد والرزين.. 	

	1 شــهراً مــن تاريــخ تحريــر العقــد، وميكــن منــح فــرتة إضافيــة ال تتجــاوز نصــف مــدة املــرشوع لالنتهــاء 

منــه، عــى أال يرتتــب عــى التمديــد أي مســتحقات ماليــة إضافيــة.

برنامج دعم تأليف الكتب والترجمة

التعريف بالبرنامج 

األهداف 

المدة 
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1	

الضوابط والشروط 

آلية التقديم 

يتم التقدم باملقرتح البحثي من خالل نظام البحث العلمي ببوابة الخدمات االلكرتونية العضاء هيئة 

التدريس عى الرابط:

https://services.psau.edu.sa/research/Researcher/Research

أن يتم التقديم بكتا	 واحد: للتأليف أو للرتجمة.. 1

أن يكون املؤلف / املرتجم الرئيس من جامعة األمر سطام بن عبدالعزيز.. 	

ــز عــن 0	% مــن . 3 ــن عبدالعزي ان ال يقــل عــدد املؤلفــني / املرتجمــني مــن جامعــة االمــر ســطام ب

عــدد اعضــاء الفريــق.

أالَّ تزيــد قيمــة الدعــم املقــرتح عــن 30,000 ريــال ويحــق لعــامدة البحــث العلمــي إعــادة النظــر . 	

يف امليزانيــة بنــاء عــى نتائــج التحكيــم.

يلتزم املؤلف/املرتجم بقواعد وأسس األمانة العلمية.. 	

أالَّ تتعارض مادة الكتا	 مع الثوابت الرشعية واالجتامعية والسياسية للمملكة.. 	

أالَّ يتعرض الكتا	 لإلسالم، أو للغة العربية بأية إساءة، سواء رصاحًة أو تلميحاً.. 	

أالَّ يتضمن الكتا	 مقاطع أو صور صادمة لألخالق، واألعراف.. 8

أن يكون الكتا	 املراد ترجمته، ذا نفع عام.. 9

أالَّ يكون الكتا	 املراد ترجمته قد سبق ترجمته من قبل.. 10

ــاً بحيــث أالَّ ميــر عــى نــرشه أكــر مــن خمــس ســنوات، . 11 أن يكــون الكتــا	 املــراد ترجمتــه حديث

ــس القســم. ــق رأي مجل ــا	 عــى أن يرف ــة الكت ــرشط بحســب أهمي ــن هــذا ال وميكــن االســتثناء م

يف حال تعدد طبعات الكتا	 املراد ترجمته، يُْشرَتَط ترجمة أحدث طبعة.. 	1

أالَّ تزيد نسبة االقتباس املوثق يف الكتا	 أو العمل املرتجم عن النسبة املقبولة )		%(.. 13

إرفــاق موافقــة جميــع املؤلفني/املرتجمــني عــى تــويل الجامعــة نــرش الكتــا	 وفــق الالئحــة . 	1

املعتمــدة مــع تحديــد نســبة مشــاركة كل منهــم يف تأليــف الكتــا	.

موافقة اللجنة الدامئة للخطط والرامج الدراسية بالجامعة )يف حالة املقرر الدرايس(.. 	1

يجب أالَّ تتجاوز الصور ثلث الكتا	.. 	1

يف حالــة الكتــب العلميــة والهندســية والحاســوبية، يجــب أالَّ تتجــاوز نســبة املعــادالت أو الصيــغ . 	1

الرياضيــة أو الرامــج الحاســوبية نســبة 0	% مــن الكتــا	.

أن يجيد املقدم ملقرتح الرتجمة اللغتني املصدر والهدف.. 18


