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 مــقدمة

ا يف بناء املعرفة ونشرها، وهو ما استشعرته اجلامعة ركًن مكانة مرموقةالبحث العلمي  يتبوَّأ

 بناء جمتمع املعرفة وإثراء حقول العلوم املختلفة، ووالبحثية ية التعليميةمليف تطوير الع أساسًيا

ه الرؤية واستنادا إىل الالئحة وانطالقا من هذ. واإلسهام يف رفد اجملتمع بطاقات مبدعة ومنتجة

البحث العلمي إلنشاء وكالة اجلامعة للدراسات العليا و جهتتو املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات،

برامج طرح اء هيئة التدريس وطالب وطالبات الدراسات العليا وذلك من خالل بيئة حتفيزية ألعض

البحث العلمي سهم يف النهوض بتتأمل أن  العلمي والذي للنشرحمفزات العلمي وتقدم  البحثتدعم 

 .اململكة يف

إىل تطوير البحث العلمي واالرتقاء مبستواه يف اجلامعة هدف برامج حمفزات البحث العلمي تو

ومبا  ،على املستوى العلمياجلامعة ختصصات وتعظيم العائد منه وحتقيق التميز يف  خمرجاته ورفع

، ويأتي ذلك من خالل إذكاء روح وعامليًا احملًيمبستوى اجلامعة السعودية اإللكرتونية  ييرتق

متنح  التنافس بني الباحثني لتجويد األداء وتقديم األفضل وصوال إىل اهلدف املنشود الذي من أجله

 اجلوائز.

تقديم هذا الدليل الذي يوضح آليات ا والبحث العلمي كالة اجلامعة للدراسات العليو ويسرنا يف

 .حمفزات البحث العلمي يف اجلامعة السعودية اإللكرتونيةالتقديم على 
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 كلمة سعادة المدير 

ينا حممد احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نب

 أما بعد:،،، وعلى آله وصحبه وسلم أمجعني

إشعاع متجددة للفكر واملعرفة، كما أنها  عناصرإبداع علمي ومنارات اجلامعات  دتع

من أهم حمركات تقّدم ورقي اجملتمعات والشعوب يف عصر املعرفة من خالل ما تقوم به 

ة مبتكرة. وكلما من نشاطات تعليمية وخدمة جمتمعية، وما تنتجه من حبوث علمي

اتسمت اجلامعات بالعصّرية واحلداثة واملبادرة كلما ازداد عطاؤها يف حتقيق ازدهار اجملتمع وتطوره، 

 إىل جانب اإلسهام يف رقي العلوم واملعارف.

مواكبة التطورات اليت نصب عينيها اجلامعة السعودية اإللكرتونية البحث العلمي  وضعتوقد 

توفري بيئة حبثية حمفزة لتطوير على  وتعمل اجلامعةاململكة مؤخرًا.  يشهدها البحث العلمي يف

متميزة تثري املعرفة النظرية والتطبيقية،  أفضل الكفاءات يف جماالت البحث العلمي، وإعداد أحباث

 .اجملتمع املختلفة وتليب احتياجات قطاعات

من خالل تقديم جوائز ريس هيئة التد لتوفري مصادر الدعم للباحثني وأعضاءاجلامعة سعت قد و

تأصيل البحث  بهدفلتمويل املشروعات البحثية "باحث"  مجناأطلقت بر، كما املنشورةلألحباث 

إضافة إىل جهودها األخرى يف توفري قواعد املعلومات  خبدمة اجملتمع. العلمي وحتقيق أهدافه املرجوة

 للباحثني من خالل املكتبة الرقمية.

اسبة إال أن أرفع بالغ الشكر والتقدير ملقام سيدي خادم احلرمني الشريفني وال يسعين يف هذه املن

ولي العهد نائب رئيس جملس الوزراء لسمو أيضًا  والشكر-اهللحفظه -امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

، -حفظه اهلل -ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس جملس الوزراء -حفظه اهلل -وزير الدفاع

 ئم بالعلم والتعليم.الدا الهتمامهم

 سائلني املوىل القدير أن يوفق اجلميع ملا حيبه ويرضاه،،،

 مدير الجامعة المكلف

عبدالعزيز بن عبدهللا  أ.د

 الموسى
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وكيل الجامعة للدراسات العليا كلمة 

  والبحث العلمي

 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله،،، أما بعد:

اجلامعة السعودية تتبوء البحث العلمي يف أن وكالة اجلامعة للدراسات العليا وغبة من ر

على ترسيخ ثقافة البحث العلمي  التنمية والعملاإللكرتونية مركزًا رياديًا وإبداعيًا يف سبيل حتقيق 

 لمي""حمفزات البحث العبرامج بطرح  ا على تعزيز هوية البحث العلمي قامتوحرًصوتعزيز قيمته 

 مبادرًة منها يف حفز اهلمم وتوجيه الطاقات اإلبداعية للعمل البحثي املؤسسي.

على لتشجيعهم ألعضاء هيئة التدريس والطالب  عمةاالدإىل توفري البيئة  احملفزات ههدف هذتو

جمموعة من البحث العلمي يف حمفزات اإلنتاج العلمي من أجل الرقي مبستوى العمل البحثي. وتأتي 

تقديم عدد من شمل اليت ت، ووالباحثات من أعضاء هيئة التدريس والطالبللباحثني ئز املقدمة اجلوا

وجائزة لنشر العلمي، لعدة جماالت هي: جائزة أعضاء هيئة التدريس يف العلمي دعم النشر جوائز 

والذي  حث"برنامج "باإضافة إىل  العلمي،وجائزة طالب الدراسات العليا للنشر  ،املشرتكالنشر العلمي 

 . يعين بتمويل األحباث العلمية

أن  يفيسهم سوف الربامج الذي  همن اهلل العون والتوفيق يف حتقيق اهلدف املنشود هلذ ونرجو

العلمية حمليًا وعامليًا. وأملنا، بعد اهلل، بكوادرنا وطالبنا يف النهوض مبستوى  املكانةحتظى اجلامعة ب

 اجلامعة يف جمال البحث العلمي. 

مدير اجلامعة املكلف ثم مساندة  واقعا حيًّا لوال توفيق اهلل أواًلما كانت هذه املبادرات لتكون و

على  سعادتهمن حرص  انطالقاالربامج  ههلذ ودعمهاملوسى بن عبدالعزيز األستاذ الدكتور عبداهلل 

 االهتمام بالعمل البحثي. 

  وكيل الجامعة

بحث ـات العليا والــلــدراسل

 العلمي

عبدهللا بن عبدالرحمن .د أ

 العبدالجبار
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 العلمي نشرجائزة أعضاء هيئة التدريس لل
على ئة التدريس الباحثني تشجيعا هلم جائزة مالية ومعنوية متنحها اجلامعة ألعضاء هي

البحثية املنشورة يف أوعية النشر املتميزة احمللية والعاملية واليت تثري اجلوانب العلمية جهودهم 

 ختدم اجملتمع.وواملعرفية 

 الرؤية

 ونشر متميز. ُرإنتاج علمي َث

 الرسالة

مبخرجات اإلنتاج لالرتقاء  تميزةتقديم نتاج علمي يف جماالت املعرفة االنسانية ونشره يف أوعية م

 .قيق تطلعات اجملتمع وأهدافهوحتيس يف جماالت املعرفة اإلنسانية العلمي ألعضاء هيئة التدر

 األهداف

 تأصيل البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس. .1
 دعم الباحثني يف اجلامعة معنويًا وماديًا. .1
 تكريم املبدعني من أعضاء هيئة التدريس. .3
 البحث العلمي. توىالرقي مبس .4
 تشجيع النشر العلمي املتميز يف اجملالت احمللية والعاملية. .5

 

 المستهدفون

 .أعضاء هيئة التدريس والباحثون يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية

 المكافأة المالية:
 املنشورة حسب التصنيف اآلتي: للبحوث اجلائزةمتنح هذه 

 اجلائزة مسوغات منح مبلغ املكافأة )ريال( الفئة

 -أ
150111 

 مخسة عشر ألف ريال
قاعدة يف جملة ضمن قائمة الدوريات املصنفة يف  ةث املنشوراحبلأل

 .(ISI) العلمي ملعلوماتابيانات معهد 

 -ج
70511 

 ريالومخسمائة آالف سبعة 
 .وطنية يف جملة علمية حمكمة ةث املنشوراحبلأل
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العلمي المشترك النشرجائزة   

عنوية متنحها اجلامعة ألعضاء هيئة التدريس الباحثني وطالب الدراسات العليا جائزة مالية وم

الذين يشكلون فرقا حبثية ويعدون أحباثا مشرتكة مما ينشئ بيئة حبثية متميزة، تشجيعا جلهودهم 

 البحثية املنشورة يف أوعية النشر املتميزة احمللية والعاملية. 

 :الرؤية

 .طالب الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس وشراكات حبثية متميزة بني اءبن

 :الرسالة 

يف حتقيق التميز البحثي من خالل إنشاء جمموعات حبثية حتقق الريادة العاملية يف بناء  الريادة

 جمتمع املعرفة.

 :األهداف

 .طالب الدراسات العلياوتشجيع البحوث املشرتكة بني أعضاء هيئة التدريس  .1

 البحثي بني التخصصات. تأصيل ثقافة دعم العمل .1
 .طالب الدراسات العلياواالرتقاء بالبحث العلمي بني أعضاء هيئة التدريس  .3
 تعزيز البحث العلمي املشرتك من خالل تهيئة مناخ تفاعلي بني الباحثني. .4
 مواكبة التطورات واستشراف مستقبل البحث العلمي. .5

 

 المستهدفون

 .يف اجلامعة السعودية اإللكرتونية والطالبوالباحثون أعضاء هيئة التدريس 

 المكافأة المالية:
متنح هذه اجلائزة لعضو هيئة التدريس والطالب أو الطالب الذين اشرتكوا يف نشر البحث 

 العلمي وتقسم اجلائزة بالتساوي بني الباحثني وذلك على النحو التالي:

 مسوغات منح اجلائزة مبلغ املكافأة )ريال( الفئة

 -أ
11.111 

 ألف ريال رونعش
قاعدة يف جملة ضمن قائمة الدوريات املصنفة يف  ةث املنشوراحبلأل

 .(ISI) بيانات معهد املعلومات العلمي
 .وطنية يف جملة علمية حمكمة ةث املنشوراحبلأل 11.111 -ب
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 عشرة آالف ريال
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 العليا للنشرجائزة طالب الدراسات 

 العـــلمي

حباثًا يف أوعية أامعة لطالب الدراسات العليا الذين ينشرون جائزة مالية ومعنوية متنحها اجل

 ا حيقق هلم وللجامعة حضورًا حمليًا وعامليًا بارزًا.مم، للمتميزين منهمعلمية وذلك تقديرًا 

 الرؤية

 الرقي بالبحث واإلبداع العلمي لدى طالب الدراسات العليا.

 الرسالة

 من خالل توفري الدعم املادي واملعنوي.تشجيع الطالب على تنمية مهاراتهم وقدراتهم 

 األهداف

 تأصيل ثقافة البحث العلمي لدى طالب الدراسات العليا. .1
 الدراسات العليا على النشر العلمي. حث طالب .1
 تكريم املتميزين من الطالب الباحثني يف مراحل الدراسات العليا. .3
 تطوير املهارات والقدرات البحثية لدى طالب الدراسات العليا. .4

 المستهدفون

 .اجلامعة السعودية اإللكرتونية طالب

 المكافأة المالية:

متنح هذه اجلائزة للطالب أو الطالبة وتقسم قيمة اجلائزة بالتساوي على الطالب واملشاركني يف 

 حالة وجود أكثر من باحث للبحث املنشور وذلك على النحو التالي:

 زةمسوغات منح اجلائ مبلغ املكافأة )ريال( الفئة

 -أ
150111 

 مخسة عشر ألف ريال
قاعدة يف جملة ضمن قائمة الدوريات املصنفة يف  ةث املنشوراحبلأل

 .(ISI) بيانات معهد املعلومات العلمي

 -ب
70511 

 ريالومخسمائة آالف سبعة 
أو سجل حبوث مؤمتر علمي  كمةالبحث املنشور يف جملة علمية حم

 حمكم.
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جوائز النشر  إجراءات ونماذج التقديم على

 العلمي

 

المستندات المطلوبة عند التقديم على جائزة 

 النشر العلمي:

البحث وكالة اجلامعة للدراسات العليا وعلى موقع للجائزة إلكرتونيًا  التقدمتعبئة منوذج  .1

 www.dsr.edu.saالعلمي: 

 السرية الذاتية وقائمة بالبحوث املنشورة.إرفاق  .1

 .اقة )البطاقة اجلامعية للطالب(بطاهلوية / الصورة من إرفاق  .3

 .PDFتقديم نسخة كاملة مطبوعة من البحث املنشور ونسخة إلكرتونية بصيغة  .4

 شروط الحصول على جائزة النشر العلمي:

من طالب الدراسات العليا يف أو  أو الباحثني أن يكون املتقدم من أعضاء هيئة التدريس .1

 .اجلامعة
 عامني. أال يكون قد مضى على نشره أكثر من .1
 .لجامعة السعودية اإللكرتونيةل (Affiliation) ءنتماالإىل ايشار يف البحث أن  .3
 أو معتمدة يف اجلامعات السعودية. (ISI)أن يكون النشر يف جمالت حمكمة ذات تصنيف عاملي  .4
املنصوص عايري املوااللتزام بالشروط وبتعبئة النموذج اإللكرتوني أن يكون التقدم للجائزة  .5

 .عليها
 .أو خارجهاداخل اجلامعة على جائزة أال يكون العمل قد سبق حصوله  .6
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 النماذج اإللكترونية

 

 

 بوابة نظام محفزات البحث العلمي
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 تسجيل حساب جديد
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 برنامج "باحث"

 لدعم البحث العلمي
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ة اإللكرتونية على إىل تشجيع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة السعوديالربنامج يهدف 

 وكالة اجلامعةهو ما تهدف إليه و ،االخنراط يف البحث العلمي، واالستفادة من قدراتهم البحثية

عضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وإاجاد ألدعم ومساندة من توفري لدراسات العليا والبحث العلمي ل

 قناة دعم أوىل هلم.

 الرؤية
 اجلامعة.يف دريس قناة دعم أوىل ألحباث أعضاء هيئة الت

 الرسالة
 .أداء مهامهم البحثية املتميزةبهدف دعم أحباث أعضاء هيئة التدريس 

 األهداف
 توفري بيئة حبثية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس.  .1
 .بث روح املنافسة بني أعضاء هيئة التدريس حنو التميز البحثي .1
 .مساعدة أعضاء هيئة التدريس لتوفري احتياجاتهم البحثية .3
 .يع الباحثني على النشر بأوعية البحث املرموقةتشج .4
 تعزيز دور اجلامعة السعودية اإللكرتونية البحثي. .5

 المستندات المطلوبة:

وكالة اجلامعة للدراسات على موقع إلكرتونيًا  "تعبئة منوذج التقديم على برنامج "باحث .1

 .www.dsr.edu.sa: العليا والبحث العلمي

 مة مبجمل البحوث املنشورة.السرية الذاتية وقائ إرفاق .1

 بطاقة العملصورة من إرفاق  .3

 :الشروط

 .يف اجلامعةأن يكون املتقدم من أعضاء هيئة التدريس  .1
 أن يكون الباحث الرئيس برتبة أستاذ مساعد فما فوق. .1

مرًة واحدًة تمديد الطلب ، مع إمكانية شهرا 18أن يلتزم الباحث الرئيس بإنهاء املشروع خالل  .3

 بناء على تقرير يوضح أسباب الطلب. ،ستة أشهر وملدة فقط،
 .ريال احلد األعلى مليزانية املشروع مخسون ألف .4
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 أن خيضع مقرتح البحث للتحكيم واملفاضلة. .5

 .عامكل عنه أن يقدم املقرتح البحثي خالل املوعد املعلن  .6

 .اإللكرتوني أن يقدم املقرتح البحثي حسب منوذج التقديم .7
 تقديم املقرتح ذاته إىل جهة دعم أخرى. مبعدأن يقر الباحث الرئيس  .8
لنشر يف جمالت حمكمة ذات تصنيف عاملي أو البحث منشورا أو مقبوال ليشرتط أن يكون  .9

 .للحصول على الدفعة الثانية من الدعم معتمدة يف اجلامعات السعودية
عة السعودية جاملل (Affiliation) إىل انتمائهالورقة العلمية املنشورة يف الباحث يشري أن  .11

 اإللكرتونية.

 آلية التقديم والتنفيذ

 ميكن تلخيص آلية تنفيذ املشروع كاآلتي:

 يقوم الباحث الرئيس بتقديم مقرتح البحث حسب النماذج املعدة لذلك. .1

مبراجعة املقرتح والتأكد من استيفائه  الوكالةعلى الربنامج يف  يةاإلشرافتقوم اللجنة  .1

  العناصر األساسية وكفايتها.

 يرسل املقرتح إىل احملكمني ملراجعته وحتكيمه. .3

 والباحث الرئيس. الوكالةبعد اجتياز املقرتح للتحكيم، يوقع عقد مشروع حبثي بني  .4

تقوم اللجنة اإلشرافية مبتابعة البحث من خالل التقارير الفنية واملالية حسب النماذج املعدة  .5

 لذلك.

ا ال يتجاوز ستة أشهر بناء على تقرير يوضح ميكن للباحث الرئيس طلب متديد واحد فقط مب .6

 أسباب الطلب.

ينتهي املشروع البحثي بتسليم الباحث الرئيس للتقرير املالي النهائي للبحث والورقة العلمية  .7

 املنشورة أو خطاب القبول للنشر أو إبالغ اللجنة بعدم القدرة على النشر.
أو  ،عن البحث مع التقرير املالي نهائيًا ًايف حال عدم النشر يقدم الباحث الرئيس تقريرا فني .8

 االعتذار عن البحث وإرجاع الدفعة األوىل من ميزانية البحث.
لربنامج مرة أخرى ويسقط حقه يف مكافأة يف اعدم النشر يعرض الباحث الرئيس لعدم قبوله  .9

 النشر.
 خالل الدورة الواحدة. امشارًك اوباحًث ارئيًس االتقدم باحًثميكن للباحث  .11



 
 

18 
 

 

 الدعم المالي:

 تصرف ميزانية املشروع كما يلي:

  :بعد توقيع العقد.61الدفعة األوىل % 
  :بعد النشر أو خطاب القبول للنشر41الدفعة الثانية %. 
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 النماذج االلكترونية 
 نماذج التقديم على برنامج "باحث" 
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 المشروع البحثي   عناصر تحكيم 

  

 

  

 

 يميعناصر التق م

 روعأ. جودة املش

 مطابقة العنوان للمحتوى 1

 مشولية الدراسات السابقة 1

 األصالة واالبتكار يف املشروع  3

 وضوح أهداف املشروع وإمكانية حتقيقها 4

 ب. تصميم املشروع

 مناسبة املشكلة وتساؤالت أو فرضيات الدراسة 5

 مناسبة املنهج املقرتح 6

 مناسبة األدوات املقرتحة 7

 يزانية املشروعج. مناسبة م

 مناسبة التكلفة العامة املشروع 8

 مناسبة احتياجات املشروع )أجهزة، مواد، .....اخل( 9

 مناسبة املدة املقرتحة لتنفيذ املشروع 11
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 لبحث العلميا لمحفزات اللجنة اإلشرافية

 رئيسًا  لدراسات العليا والبحث العلميوكيل اجلامعة ل .1

  ًانائب      العلمي ثعميد البح .1

 عضوًا      عميد الدراسات العليا  .3

 عضوًا    ممثل عن معهد البحوث والدراسات .4

 عضوًا   الكليات )عضو هيئة تدريس( ممثل عن  .5

 سكرتري اللجنة  .6

 

 

 مهام اللجنة اإلشرافية

 اللجنة اإلشرافية املهام اآلتية: تتوىل

 استقبال املقرتحات املقدمة من الباحثني.  .1

 واملقرتحات البحثية.دراسة املوضوعات  .1

 .إليهم اختيار احملكمني وإرسال املقرتحات البحثية .3

االتصال بالباحثني وإبالغهم بتوصيات اللجنة واحملكمني حول مقرتحاتهم  .4

 بها على مقرتحاتهم. املوصيالتعديالت  البحثية وطلب إجراء

 التوصية بقبول املقرتحات البحثية أو رفضها. .5

 ني بطرق التواصل املختلفة.التواصل املستمر مع الباحث .6

استقبال التقارير الفنية واملالية ومراجعتها والتأكد من اكتماهلا  .7

 واستيفائها للمتطلبات األساسية.
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 عناوين التواصل:

 ؟؟؟؟161هاتف: 

 dsr@seu.edu.saبريد إلكرتوني: 

 

 

 


