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 عمادة البحث العلمي 



  



 مــقدمة
أ البحث العلمي مكانة مرموقة في بناء المعرفة ونشرها، وهو ما استشعرته الجامعة ركنًا أساسيًا في   يتبوَّ
تطوير العملية التعليمية والبحثية، وبناء مجتمع المعرفة وإثراء حقول العلوم المختلفة واإلسهام في رفد المجتمع  

ا إلى الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات،  بطاقات مبدعة ومنتجة. وانطالقا من هذه الرؤية واستناد 
توجهت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إلنشاء بيئة تحفيزية ألعضاء هيئة التدريس وطالب  
وطالبات الدراسات العليا وذلك من خالل طرح برامج تدعم البحث العلمي وتقدم محفزات للنشر العلمي والذي  

 النهوض بالبحث العلمي في المملكة.  تأمل أن تسهم في 

العلمي واالرتقاء بمستواه ورفع   البحث  الجامعة إلى تطوير  العلمي في  البحث  وتهدف برامج محفزات 
مخرجاته وتعظيم العائد منه وتحقيق التميز في تخصصات الجامعة على المستوى العلمي، وبما يرتقي بمستوى  

عالمياً، ويأتي ذلك من خالل إذكاء روح التنافس بين الباحثين لتجويد  الجامعة السعودية اإللكترونية محليًا و 
 األداء وتقديم األفضل وصوال إلى الهدف المنشود الذي من أجله تمنح الجوائز. 

آليات التقديم على محفزات البحث  بيوضح  يعرف و تقديم هذا الدليل الذي    عمادة البحث العلميويسرنا في  
 ة اإللكترونية. العلمي في الجامعة السعودي

  



 

 

 

 النشر العلمي مكافآت
 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي.  مكافآت •

 للمبتعثين من منسوبي الجامعة النشر العلمي  مكافآت •

 النشر العلمي المشترك.  مكافآت •

 طالب الدراسات العليا للنشر العلمي.  مكافآت •

 
  



 أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي مكافآت
مالية ومعنوية تمنحها الجامعة ألعضاء هيئة التدريس الباحثين تشجيعا لهم على جهودهم البحثية  مكافئة  

 المنشورة في أوعية النشر المتميزة المحلية والعالمية والتي تثري الجوانب العلمية والمعرفية وتخدم المجتمع. 

 الرؤية 
 ثَُر ونشر متميز. إنتاج علمي  

 الرسالة
تقديم نتاج علمي في مجاالت المعرفة االنسانية ونشره في أوعية متميزة لالرتقاء بمخرجات اإلنتاج العلمي  

 ألعضاء هيئة التدريس في مجاالت المعرفة اإلنسانية وتحقيق تطلعات المجتمع وأهدافه.

 األهداف 
 تأصيل البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس.  •
 الباحثين في الجامعة معنوياً ومادياً.  دعم •
 تكريم المبدعين من أعضاء هيئة التدريس.  •
 البحث العلمي.  الرقي بمستوى •
 تشجيع النشر العلمي المتميز في المجالت المحلية والعالمية.  •

 المستهدفون 
 أعضاء هيئة التدريس والباحثون في الجامعة السعودية اإللكترونية. 

 المالية: المكافأة 
 للبحوث المنشورة حسب التصنيف اآلتي:  المكافأة تمنح هذه 

 مسوغات منح الجائزة  )لاير( مبلغ المكافأة    الفئة  

 
 أ

15.000 
 لاير  خمسة عشر ألف 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 .Q1 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge) المعلومات

 
 ب

12.000 
 لاير  اثنا عشر ألف 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge)    المعلومات

Q2. 

 
 ج

10.000 
 لاير ف العشرة آ 

مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  اث المنشورة في ألبح
 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge)    المعلومات

Q3. 

 
 د 

8.000 
 لاير ف الثمانية آ 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 موالحاصلة على التقيي (   ISI Web of Knowledge)   المعلومات

Q4. 

 
 ـه

7.500 
 لاير  ف وخمسمائةال سبعة آ

 .حاث المنشورة في مجلة علمية محكمة وطنية ألبل



 

 للمبتعثين من منسوبي الجامعةالنشر العلمي   مكافآت
 

على نشرهم األبحاث  الباحثين تشجيعا لهم  لمنسوبيها من المبتعثين  مالية ومعنوية تمنحها الجامعة  مكافئة  
 المتميزة المحلية والعالمية والتي تثري الجوانب العلمية والمعرفية وتخدم المجتمع. في أوعية النشر 

 الرؤية 
 إنتاج علمي ثَُر ونشر متميز. 

 الرسالة
  تقديم نتاج علمي في مجاالت المعرفة االنسانية ونشره في أوعية متميزة لالرتقاء بمخرجات اإلنتاج العلمي 

 وتحقيق تطلعات المجتمع وأهدافه.   كل المجاالت العلمية في  للمبتعثين من منسوبي الجامعة

 األهداف 
 هيئة المبتعثين للنشر والبحث العلمي. ت •
 الجامعة معنوياً ومادياً.  المبتعثين من منسوبي دعم الباحثين  •
 المبتعثين من منسوبي الجامعة. تكريم المبدعين من  •
 العلمي. البحث  الرقي بمستوى •
 تشجيع النشر العلمي المتميز في المجالت المحلية والعالمية.  •

 المستهدفون 
 في الجامعة السعودية اإللكترونية.  المبتعثين من منسوبي الجامعة

 المكافأة المالية: 
 : شروط التاليةللبحوث المنشورة حسب الالمكافأة تمنح هذه 

(  5000(، بقيمة )Scoupsالعلمية للنشر على قواعد بيانات ال )ان تكون مكافأة واحدة فقط خالل المرحلة -
 لاير فقط. 

 ان يكون هناك انتماء للجامعة السعودية االلكترونية.   -

 
وبنفس    ISIكما يمكنهم االستفادة من برنامج المكافآت التشجيعية للنشر على قواعد بيانات ال  •

 الشروط المطبقة على أعضاء هيئة التدريس. 
 

  

 ان يكون ترتيب المتقدم األول في البحث.   -
 ان ال يكون قد مضى على تاريخ النشر أكثر من سنتين.  -



 النشر العلمي المشترك مكافآت
الذين  مكافئة   العليا  الدراسات  وطالب  الباحثين  التدريس  هيئة  الجامعة ألعضاء  تمنحها  ومعنوية  مالية 

يشكلون فرقا بحثية ويعدون أبحاثا مشتركة مما ينشئ بيئة بحثية متميزة، تشجيعا لجهودهم البحثية المنشورة  
 في أوعية النشر المتميزة المحلية والعالمية.  

 : الرؤية
 تميزة بين أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا. بناء شراكات بحثية م

 :الرسالة 
الريادة في تحقيق التميز البحثي من خالل إنشاء مجموعات بحثية تحقق الريادة العالمية في بناء مجتمع  

 المعرفة.

 :األهداف
 تشجيع البحوث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا.  •
 ثقافة دعم العمل البحثي بين التخصصات. تأصيل   •
 االرتقاء بالبحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا.  •
 تعزيز البحث العلمي المشترك من خالل تهيئة مناخ تفاعلي بين الباحثين.  •
 مواكبة التطورات واستشراف مستقبل البحث العلمي.  •
 

 المستهدفون 
 والباحثون والطالب في الجامعة السعودية اإللكترونية. أعضاء هيئة التدريس 

 المكافأة المالية: 
تمنح هذه الجائزة لعضو هيئة التدريس والطالب أو الطالب الذين اشتركوا في نشر البحث العلمي وتقسم  

 الجائزة بالتساوي بين الباحثين وذلك على النحو التالي: 

 الجائزة مسوغات منح  مبلغ المكافأة )لاير(  الفئة

 20.000 أ
 عشرون ألف لاير

ألبحاث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات 
 .Q1 (والحاصلة على التقييم  ISI Web of Knowledgeالمعلومات)

 16.000 ب
 ستة عشرة ألف لاير 

ألبحاث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات 
 .Q2 (والحاصلة على التقييم  ISI Web of Knowledge) المعلومات 

 12.000 ج
 اثنا عشر ألف لاير

ألبحاث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات 
 .Q3 (والحاصلة على التقييم  ISI Web of Knowledge) المعلومات 

 8.000 د
 ثمانية آالف لاير 

ألبحاث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات 
 .Q4 (والحاصلة على التقييم  ISI Web of Knowledgeالمعلومات  )

 7.500 هـ
 سبعة آالف وخمسمائة لاير 

 لألبحاث المنشورة في مجلة علمية محكمة وطنية. 

 
 



 طالب الدراسات العليا للنشر العـــلميمكافآت 
مالية ومعنوية تمنحها الجامعة لطالب الدراسات العليا الذين ينشرون أبحاثاً في أوعية علمية وذلك  مكافئة  

 ما يحقق لهم وللجامعة حضوراً محلياً وعالمياً بارزاً. بتقديراً للمتميزين منهم،  

 الرؤية 
 الرقي بالبحث واإلبداع العلمي لدى طالب الدراسات العليا. 

 الرسالة 
 الطالب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل توفير الدعم المادي والمعنوي. تشجيع 

 األهداف
 تأصيل ثقافة البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا.  •
 حث طالب الدراسات العليا على النشر العلمي.  •
 تكريم المتميزين من الطالب الباحثين في مراحل الدراسات العليا.  •
 ت البحثية لدى طالب الدراسات العليا. تطوير المهارات والقدرا •

 المستهدفون 
 طالب الجامعة السعودية اإللكترونية. 

 المكافأة المالية: 
لطالب أو الطالبة وتقسم قيمة الجائزة بالتساوي على الطالب والمشاركين في حالة وجود    لمكافئة تمنح هذه ا

 أكثر من باحث للبحث المنشور وذلك على النحو التالي: 

 مسوغات منح الجائزة  )لاير( مبلغ المكافأة    الفئة  

 
 أ

15.000 
 لاير  خمسة عشر ألف 

الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة ألبح
 .Q1 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge) المعلومات

 
 ب

12.000 
 لاير  اثنا عشر ألف 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge)    المعلومات

Q2. 

 
 ج

10.000 
 لاير ف العشرة آ 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge)    المعلومات

Q3. 

 
 د 

8.000 
 لاير ف الثمانية آ 

اث المنشورة في مجلة ضمن قائمة الدوريات المصنفة في قاعدة بيانات  ألبح
 والحاصلة على التقييم(   ISI Web of Knowledge)   المعلومات

Q4. 

 
 ـه

7.500 
 لاير  ف وخمسمائةال سبعة آ

 .حاث المنشورة في مجلة علمية محكمة وطنية ألبل



 

 النشر العلمي  مكافآتإجراءات التقديم على 
 

 
 يتقدم طالب مكافأة النشر بالطلب عن طريق البوابة االلكترونية لعمادة البحث العلمي   

  (rtms.seu.edu.sa  ) 
    

 شروط طلب مكافأة النشر:  
 
 أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  .1
 نشر(.    مكافأةان يتم تعبئة الطلب الخاص بمكافأة النشر عن طريق أيقونة )طلب  .2
( للجامعة السعودية  Affiliationأن يشير الباحث في الورقة العلمية المنشورة إلى انتمائه ) .3

 اإللكترونية 
 دراسي. كل فصل  عنه فيأن يتم التقديم للمكافآت خالل الموعد المعلن   .4
البحث منشورا في مجالت محكمة ذات تصنيف عالمي وضمن قواعد بيانات  يشترط أن يكون  .5

(ISI .أو معتمدة في الجامعات السعودية) 
 من تاريخ النشر.  البحث عامين أن ال يتجاوز عمر  .6
 أن ال يكون البحث مدعوما او قد حصل على دعم مسبق.   .7
 
   

 

  النشر آتآلية صرف مكاف
 

 النشر حسب الجدول التالي:  يتم صرف مكافات  

  

 نسبة المكافأة  

 % 100 إذا كان الباحث األول من الجامعة أو باحث مفرد 

 % 100 إذا كان هناك باحثان من الجامعة أو أكثر 

 % 50 إذا كان ترتيب الباحث ليس األول في البحث 

  



 تعويض رسوم النشر 
 

المميزة وذلك بالتعويض عن رسوم النشر )ان وجدت( حسب الشروط  تقوم العمادة بدعم نشر األبحاث 

 : التالية 
والحاصلة على التصنيف الرباعي )يرجى مراجعه    ISIأن يكون البحث منشوراً في قواعد بيانات   .1

 دليل تقييم المجالت العلمية( 

 المنشور.  البحث في أن يكون ترتيب اسم الباحث األول  .2

   . للجامعة السعودية اإللكترونيةأن يكون هناك انتماء  .3

   . من تاريخ النشر سنة واحدة يزيد عمر البحث عن  أال .4

   .يكون البحث قد حصل على دعم مسبق  أال .5

 ويمكن التقدم بالطلب عبر موقع العمادة االلكتروني وارفاق الفواتير الخاصة بالنشر.  

   

  النشر آتآلية صرف مكاف
 يتم صرف مكافآت النشر حسب الجدول التالي:  

 قيمة الحد األعلى للتعويض  تصنيف المجلة 

Q1 8000  لاير 

Q2 6000  لاير 

Q3 4000  لاير 

Q4 4000 لاير 

 

 

  

 

 



  

  

 

 

  

 برنامج دعم األبحاث العلمية
 
 



  

يهدف البرنامج إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة السعودية اإللكترونية على االنخراط في  
من توفير دعم ومساندة    عمادة البحث العلميالبحث العلمي، واالستفادة من قدراتهم البحثية، وهو ما تهدف إليه  

 . في الجامعة وإيجاد قناة دعم أولى لهم والطلبة ألعضاء هيئة التدريس 

 الرؤية 
 قناة دعم أولى ألبحاث أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 

 الرسالة 
 .دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس بهدف أداء مهامهم البحثية المتميزة

 األهداف
 توفير بيئة بحثية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس.   •
 .بث روح المنافسة بين أعضاء هيئة التدريس نحو التميز البحثي •
 .أعضاء هيئة التدريس لتوفير احتياجاتهم البحثيةمساعدة  •
 .تشجيع الباحثين على النشر بأوعية البحث المرموقة  •
 تعزيز دور الجامعة السعودية اإللكترونية البحثي.  •

 
 بالطلب عن طريق البوابة االلكترونية لعمادة البحث العلمي   دعم األبحاث يتقدم طالب 

  (rtms.seu.edu.sa  ) 
    

 : دعم االبحاث شروط
 أن يكون المتقدم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.  .1
 أن يكون الباحث الرئيس برتبة أستاذ مساعد فما فوق.  .2
 أن يكون الباحث الرئيسي هو األول في ترتيب البحث المنشور.  .3
شهرا، مع إمكانية طلب التمديد مرةً واحدةً فقط،   12أن يلتزم الباحث الرئيس بإنهاء المشروع خالل   .4

 ولمدة ستة أشهر، بناء على تقرير يوضح أسباب الطلب. 
 بالبنود المالية المعتمدة من الطرف األول. االلتزام  .5
 الحد األعلى لميزانية المشروع خمسون ألف لاير.  .6
ق البحثي وفقاً لالئحة الموحدة  تقديم تقرير مالي مفصل مرفق بالفواتير وذلك بالتنسيق مع أعضاء الفري  .7

 للبحث العلمي ما لم ينص على خالفه.  
 تقديم تقرير علمي ُمبّسط مع نهاية العقد مصحوباً بنسخة من ملف األعمال بصيغة إلكترونية.  .8
في حال تخلي الباحث الرئيس لسبب يقدره الطرف األول يتعهد الباحث الرئيس باقتراح أحد أفراد  .9

 ويكون ذلك عن طريق الخدمات االلكترونية للعمادة.   تحمل مسؤولية الفريق الفريق ليحل محله في 
 

 . والكشف عن االستالل  أن يخضع مقترح البحث للتحكيم والمفاضلة  .10
 أن يقدم المقترح البحثي خالل الموعد المعلن عنه كل عام.  .11
 يكون التقديم فقط عبر البوابة االلكترونية للعمادة ولن يقبل أي طلب عبر البريد االلكتروني  أن   .12
 أن يقر الباحث الرئيس بعدم تقديم المقترح ذاته إلى جهة دعم أخرى.  .13



ضمن قائمة  يشترط أن يكون البحث منشورا أو مقبوال للنشر في مجالت محكمة ذات تصنيف عالمي   .14
(ISI)الج في  معتمدة  السعوديةأو  )امعات  قواعد  ضمن  كان  إذا  النشر  ويقبل   ،Emerging ISI 

Journals  وفي حال التقدم لدعم اخر خالل نفس الدورة البحثية يجب ان يكون النشر ضمن قواعد ،)
 فقط. ISI ال

االلكترونية  يذكر الشكر والتقدير في األبحاث المنشورة فقط لعمادة البحث العلمي بالجامعة السعودية    .15
 : دون اإلشارة إلى أي جهة تمويل أخرى من داخل المملكة العربية السعودية كالتالي

"يتقدم الباحث/ الباحثون بالشكر الجزيل إلى عمادة البحث العلمي في الجامعة السعودية اإللكترونية على   
 دعم البحث" 

   

 آلية التقديم والتنفيذ 

 اآلتي: في آلية تنفيذ المشروع تتمثل 

 عن طريق بوابة العمادة.  يقوم الباحث الرئيس بتقديم مقترح البحث   .1
التأكد من استيفائه العناصر  الكشف عن االستالل وبمراجعة المقترح و  عمادةفي ال  المختصة تقوم اللجنة   .2

 األساسية وكفايتها.  
 يرسل المقترح إلى المحكمين لمراجعته وتحكيمه.  .3
 والباحث الرئيس.   العمادةبعد اجتياز المقترح للتحكيم، يوقع عقد مشروع بحثي بين  .4
 . عبر البوابة تقوم اللجنة اإلشرافية بمتابعة البحث من خالل التقارير الفنية والمالية  .5
يمكن للباحث الرئيس طلب تمديد واحد فقط بما ال يتجاوز ستة أشهر بناء على تقرير يوضح أسباب   .6

 الطلب.
ي المشروع البحثي بتسليم الباحث الرئيس للتقرير المالي النهائي للبحث والورقة العلمية المنشورة  ينته .7

 النشر. بعدم القدرة على   العمادةأو خطاب القبول للنشر أو إبالغ 
في حال عدم النشر يقدم الباحث الرئيس تقريرا فنياً نهائياً عن البحث مع التقرير المالي، أو االعتذار   .8

 من ميزانية البحث. ما صرف له حث وإرجاع عن الب
 عدم النشر يعرض الباحث الرئيس لعدم قبوله في البرنامج مرة.  .9

 
 
 
 
 
 
 

 الدعم المالي: 
  ا يلي:مكالمشروع بعد توقيع العقد تصرف ميزانية 

  3يتقدم الباحث بطلب عبر بوابة العمادة بطلب سلفه ماليه لألجهزة / المواد الالزمة، إلتمام البحث ويتم رفع 
 عروض شراء وستقوم اللجنة المختصة بدراستها.  

عند االنتهاء من البحث والحصول على خطاب قبول النشر يتقدم الباحث بتقرير مالي مفصل مرفق بالفواتير  
 مستحقات الخاصة بالبحث دفعه واحدة حسب الالئحة. ليتم صرف باقي ال
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