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دليل عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم

املدقمة:
عمادة البحث العلمي هي إحدي العمادات املساندة بجامعة القصيم و املنوط بها كل مايتعلق بالبحث العلمي في الجامعة
,و بما أن البحث العلمي هو معيار لتقدم األمم فقد صار االهتمام بتنظيم وتطوير وتدعيم البحث العلمي على رأس أولويات الدول
الواعدة ومن ضمنها اململكة العربية السعودية ,وجامعة القصيم تولي البحث العلمي عناية خاصة تتمثل في دعم عمادة البحث
العلمي والعمل على تطويرها واالرتقاء بخدماتها وذلك لتسهيل االجراءات الخاصة بكل ما يتعلق بالبحث العلمي بالجامعة لتحقيق
االنجاز و الفائدة من خالل كمية ونوعية النتاج البحثي الذي تدعمه العمادة  ,ومن هنا جاءت فكرة إعداد الدليل الجرائي لعمادة
البحث العلمي لتوضيح وتسهيل إجراءات العمل لكل املستفيدين من خدمات عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم  ,وطبقا للهيكل
التنظيمي للجامعة فإن عمادة البحث العلمي عمادة مساندة تتبع وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي .

رؤي :العمادة
عمادة متميزة في مجاالت البحث العلمي ،مسهمة بفاعلية في تطوير املجتمع ،وداعمة للتنمية املستدامة على املستوى املحلي .

رسال :العمادة
توفير بيئة بحثية محفزة لتقديم أبحاث تطبيقية متميزة ترقى باملجتمع املحلي وتسهم في تنميته بمنظور استراتيجي ،باستخدام
أحدث األساليب والتقنيات ،وتعزيز التعاون والشراكة وطنيا ودوليا .

ةصادر دعم األحباث جباةع :الدقصيم
يوضح الشكل التالي مصادر دعم األبحاث التي يتم تنفيذها بجامعة القصيم والتي تدعمها وتمولها وتشرف على
تنفيذها العمادة  ,وكذلك األبحاث التي تمول من جهات خارج الجامعة والتي تشرف على تنفيذها العمادة
بالتنسيق مع الجهات الداعمة .
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شكل تخطيطي يوضح مصادردعم البحوث بجامعة القصيم

مصادر دعم األبحاث بجامعة القصيم
دعم داخلي

عمادة البحث
العلمي

دعم خارجي

مراكزواعدة

الكراسي البحثية

شركة سابك

مدينة الملك عبدالعزيز
للعلموم والتقنية

برنامج دعم الجامعات والمراكز
البحثية السعودية
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وحدات عمادة البحث العلمي والوحدات املرتبطة بالعمادة
أوال  :الوحدات اإلدارية
1

عميد البحث العلمي .

2

وكيل العمادة للبحث العلمي .

3

وكيل العمادة للشؤون اإلدارية والمالية .

4

إدارة الشؤون المالية واإلدارية .

5

وحدة المراكز والمنح والمشاريع البحثية.

6

وحدة العلوم والتقنية واالبتكار ( وحدة مرتبطة ).

7

وحدة أمانة المراكز الواعدة .

8

"أمانة جوائز التميز العلمي( وحدة مرتبطة ) .

9

وحدة العالقات العامة .

10

وحدة الدعم التقني .

11

وحدة االتصاالت اإلدارية .

12

وحدة الشؤون المالية .

13

أمانة الكراسي البحثية ( وحدة مرتبطة ) .

14

المستودعات.

15

وحدة الجودة والتخطيط االستراتيجي .
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ثانياً :المراكز البحثية التابعة للعمادة
بيان بأسماء املراكزوأسماء الكليات التابعة لها

الكلية التابعة للمركز

م

اسم املركز

1

الشريعة

2

القتصاد والدارة

القتصاد والدارة
ادراة االعمال بمحافظة الرس

3

العلوم واآلداب بالرس

العلوم واآلداب بالرس
العلوم واآلداب بعقلة الصقور
العلوم واآلداب بضرية
العلوم واآلداب بالنبهانية

4

اللغة العربية والدراسات الجتماعية

5

التصاميم والقتصاد املنزلي

التصاميم والقتصاد املنزلي

6

العلوم واآلداب ببريدة

العلوم واآلداب ببريدة
العلوم واآلداب باالسياح
العلوم واآلداب بعيون الجواء
عمادة الخدمات التعليمية

7

العلوم واآلداب بعنيزة

العلوم واآلداب بعنيزة
العلوم واآلداب بالبكيرية
العلوم واآلداب باملذنب
العلوم واآلداب برياض الخبراء
العلوم واآلداب بالبدائع

8

التربية

9

خدمة املجتمع بريدة

كلية املجتمع بريدة

10

خدمة املجتمع عنيزة

كلية املجتمع عنيزة

11

الزراعة والطب البيطري

12

الحاسب

الحاسب

13

التمريض

التمريض

14

طب األسنان

طب األسنان
طب األسنان بمحافظة الرس

15

الطب

الطب
الطب والعلوم الطبية بعنيزة

16

الهندسة

17

العلوم الطبية التطبيقية

18

الصيدلة

الشريعة

اللغة العربية والدراسات الجتماعية

التربية

الزراعة والطب البيطري
العلوم الصحية بمحافظة الرس

الهندسة
الهندسة بمحافظة عنيزة
العلوم الطبية التطبيقية
التأهيل الطبي
الصحة العامة واملعلوماتية بالبكيرية
الصيدلة
الصيدلة بمحافظة عنيزة
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19

العلوم

20

العمارة والتخطيط

العلوم
العمارة والتخطيط

أنواع المنح المتاحة بعمادة البحث العلمي
-1املنح املستديمة :وهي منح تقدم سنويا عن طريق مراكز البحوث بالجامعة .
-2منح األولويات البحثية :وتكون وفق آليات وضوابط تعلنها عمادة البحث العلمي سنويا وتراعى في جوانبها أولويات املنطقة .
-3منح املجموعات البحثية :ويقوم بتنفيذ املنحة مجموعة من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في عدد من التخصصات العلمية البينية
واملتكاملة والتي تملك خبرات بحثية ومعرفية متميزة في مجال تخصصها و تسعى لنجاز أبحاث مشتركة ذات جودة عالية تساهم في إنتاج املعرفة
وخدمة املجتمع .
-4منح طالب البكالوريوس :هى منحة بحثية تدعمها وتشرف على تنفيذها عمادة البحث العلمي وتستهدف طالب البكالوريوس بالجامعة بهدف
تدريبهم وتشجيعهم على آليات البحث العلمي وعددها ( ) 50منحة سنويا .
-5املنح التطويرية  :هى منحة تدعمها عمادة البحث العلمي وتستهدف املشاريع والبرامج التطويرية التي تتقدم بها الكليات والعمادات والدارات
املختلفة بالجامعة بهدف تطوير أداء الجهة والتغلب على مشكالت وتحديات قد تواجه هذه الجهة .

شروط عامة للتقديم على جميع املنح
(مستديمة -مجموعات بحثية – أولويات بحثية – طالب بكالوريوس -تطويرية )
-1يشترط أن يكون الباحث الرئيس عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم والتقل درجته األكاديمية عن أستاذ مساعد بينما تشترط منحة
املجموعات البحثية أن ال تقل درجة الباحث الرئيس عن أستاذ مشارك .
-2يمكن إشراك باحث مشارك من خارج جامعة القصيم .
-3يحق لعضو هيئة التدريس بالجامعة االشتراك في خمسة مشاريع بحثية في الدورة البحثية الواحدة (عام أكاديمي ) بشرط أن اليكون باحثا رئيسا
في أكثر من مشروعين بحثيين .
-4أن اليكون املقترح البحثي قد سبق تقديمه للدعم من أي جهة أخرى ولن يقدم للدعم من أي جهة أخرى بعد املوافقة على دعمه .
-5أن ال يتجاوز املقترح البحثي النسبة املعتمدة من العمادة عند االختبار ببرنامج القتباس املعتمد من العمادة .
-6أن اليكون لدي الباحث املتقدم بحثامتعثرا طبقا لشروط التعثر التي تحددها عمادة البحث العلمي .
-7يتم العالن عنها سنويا في ميعاد تحدده عمادة البحث العلمي.
-8يتم التقديم من خالل البرنامج االلكتروني للتقديم على األبحاث ( ) RTMSالخاص بالعمادة .

7

 -9يتم استقبال املقترحات البحثية املقدمة عن طريق برنامج (  ) RTMSمن أجل التقويم األولي عن طريق مراكز البحوث التي تقوم بإجراء التقويم
األولي ثم رفع تقرير للعمادة الستكمال االجراءات عن طريق لجان العمادة املختصة .
--10ال تصرف مكافأة الفريق البحثي إال بعد تقديم تقرير نهائي عن مطابقة البحث فنيا وماليا مع النشر العلمي موافق عليه من لجان العمادة
املختصةويفضل النشر في مجالت  ISIأو  SCOPUSأما بالنسبة للتخصصات العربية والشرعية تطبق عليها ضوابط تصنيف النشر في تخصصات
العلوم الشرعية واللغةالعربية املذكورة في املالحق االسترشادية لتطبيق ضوابط صرف مكافآت التميز الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقويم
واالعتماد األكاديمي ( .) NCAAA
-11الشارة إلى دعم عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم عند نشر البحث .
-12مكافآت الفرق البحثية بجميع املنح تصرف طبقا لالئحة املوحدة للبحث العلمي .
--13املنح املستديمة ومنح األولويات البحثية ومنح طالب البكالوريوس مدتها عام واحد بينما منح املجموعات البحثية مدتها قد تصل إلى عامين.
-14بالنسبة ملنح األولويات البحثية لخدمة منطقة القصيم ,بالضافة للشروط السابقة فإنه يشترط :
أ-أن ال يقل عدد أفرادالفريق البحثي عن باحثين من داخل الجامعة و يفضل مشاركة باحث ثالث من جهة خارجية ذات عالقة باملوضوع .
ب-أن يقع املقترح البحثي ضمن األولويات البحثية التي تخدم منطقة القصيم والتي تحددها العمادة سنويا من خالل عقد ورش العمل
واملقابالت طبقا الحتياجات منطقة القصيم .
ج-أن تكون املخرجات قابلة للتطبيق بمنطقة القصيم .
د-أن يقوم الفريق البحثي بتنظيم ورشة عمل الستعراض نتائج املشروع .
15بالنسبة ملنحة املجموعات البحثية وبالضافة للشروط العامة السابقة فإنه يشترط مايلي :
أ-أن يكون الباحث الرئيس أستاذ مشارك على األقل .
ب-أن يتكون الفريق البحثي من عدد اليقل عن ثالثة باحثين من تخصصات مختلفة ومتكاملة .
ج-أن يكون أحد أعضاء الفريق البحثي ممن سبق له النشر في املجالت التابعة لقاعدة بيانات (  ) ISIوبالنسبة للتخصصات العربية والشرعية
تطبق عليها ضوابط تصنيف النشر في تخصصات العلوم الشرعية واللغةالعربية املذكورة في املالحق االسترشادية لتطبيق ضوابط صرف مكافآت
التميز الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .NCAAA
د-يفضل اشراك طالب الدراسات العليا.
ه-يتعهد الباحث الرئيس بتقديم ورقة علمية واحدة على األقل ضمن األبحاث املنشورة في املجالت املضمنة بقاعدة بيانات ( ) ISIأو SCOPUS
وذات معامل تأثير  Impact Factorأما بالنسبة للتخصصات العربية والشرعية تطبق عليها ضوابط تصنيف النشر في تخصصات العلوم الشرعية
واللغةالعربية املذكورة في املالحق االسترشادية لتطبيق ضوابط صرف مكافآت التميز الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي
( .) NCAAA
-16بالنسبة ملنحة طالب البكالوريوس  ,فبالضافة للشروط العامة السابقة فإن عدد املنح املدعومة سنويا اليزيد عن خمسين منحة في جميع
التخصصات بالجامعة ويكون الباحث الرئيس طالب بمرحلة البكالوريوس.
 -17بالنسبة للمنحة التطويرية  ,فبالضافة للشروط العامة السابقة هناك شروط خاصة بهذه املنحة وهي :
أ-مدة التقديم لهذه املنحة متاح طول العام .
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ب -يتم تقديم مقترح تطويري واحد مرشحا من وكالة الجامعة أو العمادة أو الكلية على أن يكون معتمدامن مجلس الكلية
( في حالة التقديم من الكليات ) واليقبل مقترح آخر من نفس الجهة إال بعد االنتهاء من املقترح الجاري تنفيذه .
ج -يتم التقديم عن طريق العمادة مباشرة .
( دليل االستخدام لبرنامج

 RTMSبالرابط التالي :

. ) http://www.srd.qu.edu.sa

)

ويتضمن ذلك املراحل الثالثة وهي :
 -1مرحلة التقديم علي املنح
 -2مرحلة تقويم وتحكيم املقترحات البحثية مع اإلعالم بالنتيجة
-3

مرحلة متابعة تنفيذ املشاريع (في حالة املو افقة عليها) ماليا وإداريا وكذلك تقديم التقاريرالدورية والنهائية وصرف السلف و املكافآت
النهائية.

أوال ً:مرحلة التقديم
يتم تقديم املقترحات البحثية من خالل برنامج التقديم على املشروعات البحثية (  ) RTMSطبقا للشروط
والضوابط الخاصة بكل منحة ويمكن الدخول على البرنامج بموقع عمادة البحث العلمي أو من خالل الرابط
التالي :

http://rtms.qu.edu.sa
وللمزيد من املعلومات يرجى االطالع على دليل املستخدم للبرنامج من خالل الرابط التالي :

http://www.srd.qu.edu.sa
ثانيا :مرحلة التقويم والتحكيم
يتم التقويم األولي بمراكز البحوث املختصة متضمنا إخضاع املقترح البحثي لبرنامج كشف االنتحال املعتمد بالعمادة ويجب أال
تتجاوز نتيجة الفحص النسب املعتمدة بالعمادة لكل من البحوث النظرية والتطبيقية ثم ترفع املقترحات بعد التقويم األولي
إلى العمادة الستكمال إجراءات التحكيم طبقا للشروط والضوابط والنماذج التي تعتمدها العمادة ( مرفق نموذج التحكيم
بالنظام االلكتروني ) (RTMS

إعالن النتيجة:
يتم إعالن نتيجة قبول املقترحات البحثية عن طريق برنامج () RTMSمن خالل الرسائل القصيرة أو البريد
االلكتروني او من خالل مراكز البحوث املختصة .
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مرحلة توقيع العقود
يتم توقيع العقود بعد اعتماد نتيجة التحكيم من مجلس العمادة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث
العلمي حيث يوقع العقد بين عمادة البحث العلمي ويمثلها عميد البحث العلمي و بين الفريق البحثي املشارك
باملشروع كامال من خالل نماذج العقود املوجودة بالنظام االلكتروني ((RTMS

ثالثا ً ً :مرحلة التنيي :
 -1يحق للباحث التقدم بطلب سلفة مالية من امليزانية املعتمدة وطبقا للبنود املعتمدة مليزانية املشروع وذلك عن
طريق نموذج طلب السلفة املوجود بالنظام االلكتروني ( . ) RTMS
 -2يمكن للباحث الرئيس للمشروع طلب تعويض مالي عن مبالغ تم صرفها لتنفيذ خطة
املشروع وذلك طبقا لبنود امليزانية املعتمدة للمشروع عن طريق نموذج طلب التعويض
املوجود باملوقع االلكتروني للتقديم على األبحاث ((RTMS
-3يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير فني ومالي دوري في منتصف مدة تنفيذ املشروع عن طريق نموذج التقرير
الدوري املوجود بنظام ) (RTMS
-4يلتزم الباحث الرئيس بضرورة تسوية السلف املالية قبل نهاية العام املالي مع إرفاق مسوغات صرف السلفة
طبقا للنماذج املعتمدة ببرنامج ( .) RTMS
 -5للباحث الرئيس التقدم بطلبات مناقلة بنود ميزانية أو تغيير وضع الباحثين عن طريق النماذج املوجودة
ببرنامج التقديم على األبحاث ( ) RTMSوذلك وفقا للضوابط والشروط بالعمادة .

رابعا ً:مرحلة إغالق البحث
-1يشترط لغالق البحث تسوية جميع السلف أو طلبات التعويض الخاصة بالبحث .
-2يجب تقديم تقرير نهائي حسب النموذج املوجود باملوقع االلكتروني ( , ) RTMSعلى أن يكون مصحوبا
بنموذج املطابقة املعتمد عبر مركز البحوث املختص .
-3البد من إرفاق ما يفيد بالنشر العلمي وفقا ملا ورد في بنود العقد .

خامسا ً :صرف مكافآت اليريق البحثي
تعد مرحلة صرف مكافآت الفريق البحثي هى آخر مراحل عملية إغالق البحث وذلك بعداستيفاء جميع شروط
إغالق البحث مع عدم وجود أى مالحظات مالية أو فنية .
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-1منح برامج دعم بحوث الجامعات واملراكزالبحثية .
ويتم التقديم من خالل رابط خاص بهذه املنح (  ) gpure.kacjl.edu.saوبالتنسيق مع وحدة العلوم والتقنية واالبتكار
وهي وحدة مرتبطة بعمادة البحث العلمي
-2منح مدينة امللك عبد العزيزللعلوم والتقنية
ويتم التقديم من خالل رابط خاص بهذه املنح (  ) gpure.kacjl.edu.saوبالتنسيق مع وحدة العلوم والتقنية وهي وحدة
مرتبطة بعمادة البحث العلمي .

وتشمل هذه املنح عدة برامج وهي :
برنامج طلبة
الدراسات العليا

برنامج مراكز
االبتكار الصناعي

برنامج البحوث
االساسية

برنامج البحوث
التطبيقية

برنامج التطوير
الصناعي

برنامج البحوث
السكانية

برنامج البحوث
الموجهة

وهناك أيضا البرامج الخاصة مثل :
-1برنامج األمراض املعدية

-2برنامج أبحاث سوسة النخيل

ويتم االعالن عن موعد التقديم والشروط والضوابط عن طريق الجهة الداعمة ومن خالل املوقع االلكتروني.
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الكراسي البحثية
ما هي الكراس ي البحثية ؟
برامج بحثية علمية تسند للعلماء و الباحثين املتميزين الذين يزخر رصيدهم البحثي بمساهمات عالية ,نوعية ,و كمية في
اختصاص معين و يمول الكرس ي من مصادر خارج ميزانية الجامعة ,و يتمتع بمسار إداري ومالي خاص به.

أمانة برنامج الكراس ي البحثية:
هي وحدة إدارية تقوم بمهام إدارية ومالية وفنية تحت إشراف رئيس اللجنة العليا لبرنامج الكراس ي البحثية .
وهناك لجنة عليا للكراس ي البحثية برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وترتبط أمانة الكراس ي البحثية
بعمادة البحث العلمي ولكل كرس ي بحثي مشرف خاص من أعضاء هيئة التدريس له عالقة بمجال كرس ي البحث ويتولى الشراف
على شؤون الكرس ي .وكذلك هناك لجنة علمية لكل كرس ي وتشكل من مجموعة من الباحثين يسهمون في الشراف على إدارة

أعمال الكرس ي العلمية .

طريقة التقدم للحصول على منحة بحثية مدعومة من الكرس ي البحثي
تتم وضع الشروط والضوابط عن طريق اللجنة العلمية للكرس ي برئاسة مشرف الكرس ي وتعتمد من رئيس اللجنة العليا
لبرنامج الكراس ي البحثية وتتضمن موعد التقديم وآلية التحكيم ومتابعة التنفيذ للمشاريع التي يتم قبولها ضمن برامج
الكراس ي البحثية.

جوائز التميز العلمي
فروع الجوائز
أوال:جائزة التميز لألبحاث العلمية
ثانيا :جائزة براءات االختراع
ثالثا :جائزة االكتشافات العلمية
رابعا :جائزة النشر العلمي
جوائز التميزلألبحاث العلمية
تمنح الجائزة لبحث واحد مميز في كل مجال من مجاالتها ،حيث يتقدم الباحث من أعضاء هيئة التدريس في جامعة القصيم
خالل الفترة املحددة.
مجاالت الجائزة:
 -1جائزة العلوم الشرعية واألدبية
 -2جائزة العلوم األساسية والزراعية
 -3جائزة العلوم االجتماعية والنسانية
 -4جائزة العلوم الصحية
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 -5جائزة العلوم الهندسية والحاسوبية
قيمة الجائزة:
يحصل الفائزون في مجاالت الجائزة الخمسة السابقة على :
 -1شهادة تقديرية تتضمن إسم الفائز وعنوان البحث وإسم الجائزة وتاريخ االستحقاق.
 -2مكافأة نقدية مقدارها ( )50000خمسون ألف ريال لكل بحث فائز.
شروط التقدم للجائزة
 -1أن يكون البحث أصيال ومميزا ويتضمن إضافة حقيقية إلى املعرفة في مجال التخصص.
 -2أال يكون البحث مستال من رسالة ماجستير أو دكتوراه ،وأال يكون قد فاز بمفرده أو ضمن مجموعة بحوث بجائزة محلية أو
عربية أو دولية.
 -3أن يكون إنتاجا علميا مميزا منشورا في مجلة علمية محكمة وأن يكون تاريخ النشر خالل آخر عامين من تاريخ االعالن.
 -4أن يقدم البحث ملرة واحدة فقط وأال يعاد تقديمه ألي من جوائز التميز العلمي في جامعة القصيم مرة أخرى.
 -5أن يكون البحث قد أنجز أثناء العمل في جامعة القصيم.
 -6يقدم قرص مدمج يحتوي على أصل البحث املنشور باملجلة العلمية والسيرة الذاتية للمتقدم.
 -7وبالنسبة لألبحاث الصادرة باللغة العربية في التخصصات الشرعية واللغة العربية واإلنسانية يراعى فيها أيضا الشروط
والضوابط التالية:
 -1أن يتم النشر في مجلة صادرة عن مؤسسة تعليمية أو هيئة علمية متخصصة ومعترف بها (جامعات ،مراكز أبحاث ،معاهد،
جمعيات علمية )
 -2أن يكون للمجلة التي يتم النشر فيها ضوابط واضحة ومعلنة للنشر.
 - 3أن يكون ضمن هيئة التحرير في املجلة أعضاء دوليون ،أو يكون لديها هيئة استشارية دولية.
 -4أن يكون للمجلة رئيس وهيئة تحرير من أكاديميين معروفين بمكانتهم العلمية في مجال التخصص.
 -5أن يكون لديها موقع نشر الكتروني.
 - 6أن يكون صدر منها ما ال يقل عن ستة أعداد منتظمة.
 -7أن يكون للمجلة التي يتم النشر فيها رقم إيداع دولي أو الكتروني .ISSN, EISSN
جائزة براءات االختراع
تمنح الجائزة لعضو هيئة التدريس في جامعة القصيم ممن حصل على براءة اختراع ممنوحة بشكل نهائي خالل الثالث سنوات
األخيرة من قبل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية أو مكتب االختراعات واملاركات التجارية بالواليات املتحدة األمريكية أو
مكتب االختراعات باليابان أو املكتب األوربي لالختراعات أو أي مكتب آخر لالختراعات تقره وتقبله اللجنة العلمية بأمانة جوائز
التميز ،كما يشترط للتقدم لجائزة براءات االختراع أن تكون ناتجة عن بحث علمي محكم أو نتج منها بحث علمي محكم.
قيمة الجائزة:
يحصل الفائز بالجائزة على :
 -1شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز وعنوان البحث واسم الجائزة وتاريخ االستحقاق.
-2مكافأة نقدية مقدارها ( )50000خمسون ألف ريال.
جائزة االكتشافات العلمية
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تمنح الجائزة لعضو هيئة التدريس في جامعة القصيم من املبدعين واملميزين من أصحاب االكتشافات العلمية التي ال يمكن
تسجليها كبراءات اختراع وفقا لشروط املعاهدة الدولية لبراءات االختراع ) ،PCT (Patent Cooperation Treatyوتشمل الجائزة
كافة االكتشافات العلمية والطبية والتقنية ،ويشترط أن يكون االكتشاف مسجال خالل الثالث سنوات املاضية من قبل أحد
املراكز العاملية املتخصصة التي تقره وتقبله اللجنة العلمية بأمانة جوائز التميز ،كما يشترط للتقدم للجائزة أن يقترن
االكتشاف بنشر بحث علمي في أحد املجالت املصنفة عامليا.
قيمة الجائزة:
يحصل الفائز بالجائزة على :
 -1شهادة تقديرية تتضمن اسم الفائز وعنوان البحث واسم الجائزة وتاريخ االستحقاق.
 -2مكافأة نقدية مقدارها ( )50000خمسون ألف ريال.

جوائزالنشرالعلمي
مستويات جوائزالنشرالعلمي:
املستوى األول:
جائزة النشر الذهبية وتمنح ملن نشر ورقة علمية في دورية محكمة مرموقة وموجودة ضمن قائمة ال ( )ISI Q1 or Sjr Q1في نفس
سنة النشر أو آخر تصنيف للمجلة ،وتمنح جائزة مقدارها  15ألف ريال ألفضل ثمانية أبحاث تقدمت ضمن هذه الفئة ،بواقع 15
ألف ريال لكل بحث ،وفي حال وجود أكثر من باحث على البحث املنشور توزع بينهم املكافأة بالتساوي ,ويقتصر ذلك على الباحثين
املنتمين لجامعة القصيم فقط.
املستوى الثاني:
جائزة النشر الفضية وتمنح ملن نشر ورقة علمية في دورية محكمة مرموقة وموجودة ضمن قائمة ال ( )ISI Q2 or Sjr Q2في نفس
سنة النشر أو آخر تصنيف للمجلة ،وتمنح جائزة مقدارها  10آالف ريال ألفضل عشرة أبحاث تقدمت ضمن هذه الفئة ،بواقع 10
آالف ريال لكل بحث ،وفي حال وجود أكثر من باحث على البحث املنشور توزع بينهم املكافأة بالتساوي ،ويقتصر ذلك على الباحثين
املنتمين لجامعة القصيم فقط.
املستوى الثالث:
في نفس ) (ISI Q3 or Sjr Q3جائزة النشر البرونزية وتمنح ملن نشر ورقة علمية في دورية محكمة مرموقة وموجودة ضمن قائمة ال
سنة النشر أو آخر تصنيف للمجلة  ،وتمنح جائزة مقدارها  6آالف ريال ألفضل  15بحثا تقدمت ضمن هذه الفئة ،بواقع  6آالف ريال
لكل بحث ،وفي حال وجود أكثر من باحث على البحث املنشور توزع بينهم املكافأة بالتساوي , ،ويقتصر ذلك على الباحثين املنتمين
لجامعة القصيم فقط

شروط الترشح للجائزة
-1يقدم الطلب باسم الباحث الرئيس وال يحق التقدم إال لفرع واحد فقط من فروع جوائز التميز العلمي
-2إذا استحق الجائزة الواحدة فائزان أو أكثر فيمنح كل منهم شهادة تقديرية إضافة إلى املكافأة املالية التي تقسم التساوي بين
-3في حال تعدد الباحثين على البحث املقدم  First authorالفائزين يجب أن يكون املتقدم للترشيح الباحث األول
الجدول الزمني للجائزة :
 -1يعلن عن فتح باب الترشيح للجائزة في الفصل األول من كل عام جامعي.
-2تتولى أمانة جوائز التميز العلمي عبر اللجنة العلمية ولجان التحكيم فرز الطلبات املقدمة خالل فترة معينة تحددها أمانة
.جوائز التميز طبقا لشروط وضوابط تقرها أمانة جوائز التميز .
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-3تعلن أسماء الفائزين في فروع الجائزة في موعد تحدده أمانة جوائز التميز قبل نهاية الفصل الثاني
من العام الجامعي.
طريقة التقديم
.يتم التقديم عن طريق املوقع االلكتروني لعمادة البحث العلمي (جوائز التميز ) من خالل الرابط التالي .

. http://www.srd.qu.edu.sa

انتهى
وهللا الموفق،،،،،،
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