
دليل تعريفي عن عمادة البحث العلمي 
بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز
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ت��م إنش��اء عم��ادة البحث العلم��ي بجامع��ة االمير س��طام بن 

عبدالعزيز تطبيقًا لالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات 

الس��عودية التي أقره��ا مجلس التعليم العال��ي في قراره رقم 

1419/2/6ه���  بتاري��خ  العاش��رة  بجلس��ته   )1419/10/2(

والمتوج��ة بموافق��ة خادم الحرمين الش��ريفين رئيس مجلس 

التعلي��م العال��ي بالتوجي��ه البرق��ي الكريم رق��م 7/ب/4403 

وتاريخ 1419/4/2ه�. , وتتولى العمادة - ضمن أولويات مهامها 

- تكوي��ن بيئ��ة بحثية مناس��بة من خالل تش��جيع وحث أعضاء 

هيئ��ة التدريس والباحثين وطالب الدراس��ات العلي��ا والمرحلة 

الجامعي��ة على إج��راء البحوث العلمية المبتكرة و يش��رف على 

تنفي��ذ خط��ط العمادة البحثي��ة مجلس باس��م »مجلس عمادة 

البحث العلمي« وهو الجهة التشريعية لدراسة اللوائح والقواعد 

واإلجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي

عمادة البحث العلمي
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الرؤية

التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصين.

األهداف

1. تهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة.

2. تطوير البنية التحتية للبحث العلمي.

3. تشجيع النشر العلمي الرصين.

4. إيجاد برامج نوعية داعمة للبحث العلمي.

5. تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.

6. رفع مستوى جودة العمل اإلداري داخل العمادة.

7. تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون الدولي.

8. استحداث مراكز بحثية تخصصية. 

برامج العمادة لتمويل األبحاث

•  تعمل عمادة البحث العلمي على توفير الدعم المالي والفني الالزم للباحثين في حدود الميزانيات المخصصة، للمشاريع البحثية 

المحكمة ومتابعة سير مشاريع البحوث المدعمة ، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها ويتم ذلك من خالل البرامج التالية 

•   برنامج دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الجدد
 وهو برنامج يعنى بدعم وتمويل أبحاث أعضاء هيئة التدريس الس��عوديين ممن حصلوا على درجة الدكتوراه حديثًا، ولم يمض 

على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد في الجامعة  أكثر من ثالث سنوات.
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برنامج مكافأة التميز البحثي 
يختص هذا البرنامج بمن مكافات لمنس��وبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين غير الس��عوديين الذين أنجزوا بحوثا 

علمية متميزة، ومنشورة في دوريات عالمية مدرجة في قواعد شبكة العلوم )Web of Science( ولم تشملهم ضوابط بدل مكافأة 

التميز ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والمبنية على قرار مجلس الوزراء رقم 295 وتاريخ 1429/9/1 ه�.  

برنامج مكافأة النشر بالغة االنجليزية 
البح��ث العلمي والنش��ر في وقتنا الحاضر ش��قيقين ألولوية العمل األكاديمي، فالنش��ر العلمي حاليًا أضح��ى طريقًا فاعاًل في بث 

المعرفة المتخصصة التي تمتاز بالجودة والرصانة – على األغلب -، وعاماًل مس��اعدًا في تطوير ِبنْية التعليم الجامعي على وجه 

الخصوص، حيث إنه يضع النتاج الفكري قيد اإلفادة والتطبيق، الس��يما إن كان وعاء النش��ر ذا تأثير كبير ومقروء على مس��توى 

دولي. وبهذا المنظور يسهم النشر العلمي في حركة البحث والتأليف والتواصل المعرفي بين المختصين، واصبح عماد المؤتمرات 

والن��دوات الجاذبة ألهل االختصاص. وهذه الميزة تتحقق –غالبًا- للبحوث المنش��ورة باللغ��ة اإلنجليزية، وتقل كثيرًا لدى البحوث 

المنشورة باللغات االخرى، حيث إن قواعد البيانات العالمية مثل )Web of Science- ISI(  و)SCOPUS( ال تتسع ضوابطها -حتى 

اآلن- للنش��ر باللغ��ة العربية، لذا اتجهت أنظار العمادة إليجاد )برنامج مكافأة نش��ر البحوث اإلنس��انية باللغ��ة اإلنجليزية( ليحفز 

أعضاء هيئة التدريس في التخصصات اإلنس��انية للنش��ر باللغة اإلنجليزية، األمر الذي من شأنه أن يعود بالفائدة على الباحثين، 

وعلى مسيرة النشر العلمي في الجامعة.



5

برنامج المجموعات البحثية
ه��و برنام��ج لمجموعة م��ن الباحثين من ذوي االختصاصات المتجانس��ة أو البيني��ة، يجمعهم اهتمام بحثي مش��ترك، ويتمتعون 

بإمكانات وخبرات بحثية عالية، باإلضافة إلى باحثين جدد وطالٍب من الدراس��ات العليا يراد تدريبهم وإكس��ابهم الخبرات البحثية 

الرصينة

•  برنامج دعم التأليف والترجمة 
 في إطار س��عي الجامعة للعمل على توعية المجتمع على نحو عام بالمجاالت العلمية والتش��جيع على االهتمام بالعلوم خصصت 

الجامع��ة ج��زًءا من الدعم لتأليف وترجم��ة الكتب والكتيبات العلمية وغيره��ا من اإلصدارات األخرى كالمج��الت والمعاجم واألدلة 

والنشرات العلمية.

•  برنامج منح سابك البحثية 
وهو برنامج يعنى بدعم المش��اريع البحثية ذات العالقة بالمجاالت الصناعية التابعة  للش��ركة الس��عودية للصناعات األساس��ية 

)سابك( وعلى رأسها صناعة الكيماويات المتخصصة ، والبالستيكيات المبتكرة ، واألسمدة ،والبوليمرات، والمعادن.

•  برنامج دعم البحوث العلمية التخصصية 
وهو البرنامج العام والمعني بتمويل المشاريع البحثية في المجاالت اإلنسانية واإلدارية والعلمية والهندسية والصحية .

•  برنامج دعم المشروعات البحثية بشراكة عالمية 
وه��و برنام��ج يعنى بتمويل المش��روعات البحثية المش��تركة بين فريق بحثي م��ن أعضاء هيئة التدري��س أو الباحثين بالجامعة 

وأعضاء هيئة التدريس أو باحثين مميزين بحثيا بجامعات أو مؤسسات بحثية عالمية متميزة في مجال البحث العلمي.

•  برنامج دعم البحوث المجتمعية:
وه��و برنام��ج يعنى بتمويل المش��اريع البحثية في مج��ال خدمة المجتمع وتفعيل الش��راكة المجتمعية؛ وباألخ��ص القضايا ذات 

العالقة بالمجتمع المحلي سواًء التعليمية أو الخدمية أو التنموية.
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أنظمة البحث العلمي االلكترونية

ليتمك��ن عض��و هئة التدريس بالجامعة من المش��اركة واإلفادة من برامج الدعم والنش��اطات البحثية ل��دى الجامعة ؛ البد له من 

التعرف على أنظمة البحث العلمي اإللكترونية ، وجميعها متاحة على موقع   الجامعة وموقع  عمادة البحث العلمي، وهي:

أوال : نظام البحث العلمي
وضرورته ألعضاء هيئة التدريس تكمن في:

•  قيام الباحثين بتقديم تصورات أولية لمشروعاتهم البحثية . 

•  متابعة الباحثين لعملية تقويم مقترحاتهم البحثية والقيام بمعالجتها إذا تطلب  أثناء عملية التقويم من قبل لجان متخصصة .

•  إطالع الباحثين على مراحل تقدم مقترحاتهم البحثيةحتى مرحلة القبول النهائي .

ثانيا : نظام رصد ومتابعة اإلنتاج العلمي
 وهو يهدف لتوثيقُ مختلف أوجه اإلنتاج العلمي والفكري لمنسوبي الجامعة، شاماًل ذلك براءات االختراع ، وأوراق العمل والجوائز 

التي يحصل عليها الباحثون محليا وعالميا . وهو متاح من خالل موقع الجامعة
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جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز للتميز في البحث العلمي 

تكتم��ل العملية البحثية من تكامل ش��قيها: اإلعداد البحثي الجيد،والنش��ر العلمي الرصين.لذا اعتم��دت الجامعة)جائزة التميز في 

النش��ر العلمي( لتحفز أعضاء هيئة التدريس على النش��ر المتميز لبحوثهم على وجه العموم، والمدعومة من الجامعة على وجه 

الخصوص.

فروع الجائزة
•  التأليف والترجمة 

•  االبتكار واإلبداع وبراءات االختراع

•  الجوائز المحلية والعالمية

•  النشر العلمي.

مجاالت الجائزة
•  العلوم اإلنسانية و اإلدارية 

•  العلوم األساسية والتطبيقية                                

•  العلوم الصحية                                                

الرؤية 
التميز في البحث العلمي

الرسالة 
االرتقاء بمس��توى البحث العلمي في الجامعة من خالل تحفيز أعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث اإلبداعية االبتكارية مما 

يسهم في تحقيق التميز في البحث العلمي.
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القيم 
•  العدالة. 

•  األمانة العلمية.

•  الشفافية.

•  تكافؤ الفرص.

األهداف
التطوير النوعي للبحث العلمي. 1

تشجيع البحث العلمي المتميز في الجامعة. . 2

تشجيع النشر في أوعية النشر التي لها سمعة عالمية مرموقة.. 3

رفع مستوى الوعي بأهمية البحث العلمي المتميز لدى الباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية والطالب.. 4

تش��جيع أعضاء هيئة التدريس على تحقيق االنتش��ار المعرفي العالمي للجامعة وإيجاد بيئة علمية بحثية جاذبة للكفاءات . 5

العلمية

مراحل العمل في الجائزة
1.  اإلعالن عن تاريخ بداية ونهاية التقديم للجائزة. 

2.  فحص الطلبات المقدمة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط.

3.  التحكيم والتقويم والمفاضلة. 

4.  اعتماد نتائج التحكيم من اللجنة العليا والمجلس العلمي.

5.  اعتماد النتائج من معالي مدير الجامعة. 

6.  إعالن الفائزين وتوزيع الجوائز.
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قيمة الجائزة الممنوحة للفائزين 
1.  شهادة تقدير. 

2.  درع تذكاري. 

3.  مبلغ مالي وفق اآلتي:

•  خمسة وعشرون ألف ريال )25,000( لكل فائز من األفراد أو المجموعات البحثية، تقسم بينهم بالتساوي.

•  خمسون ألف ريال )50,000( للقسم الفائز، وتصرف في تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بالقسم. 

•  مائة ألف ريال )100,000( للكلية الفائزة، وتصرف في تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بالكلية.

شروط وضوابط التقديم للجائزة

أوال: الشروط العامة 
1.  أن يكون المتقدم للجائزة أحد منسوبي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

2.  التقديم للجائزة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشروط والمستندات الداعمة للترشيح.

3.  أن تكون األعمال المرشحة منجزة في العام السابق للتقديم للجائزة أو في الفترة الزمنية التي تحددها اللجنة العليا للجائزة.

4.  يشترط أال يكون المتقدم للجائزة عضوًا في اللجنة العليا أو اللجنة التنفيذية للجائزة.

5.  للجنة العليا حق حجب الجائزة في أي فرع من فروعها لألسباب التي تراها.

6.  تمنح الجائزة مرة واحدة كل عام دراسي

7.  يشترط في كل األعمال المقدمة للجائزة أن يكون قد أشير فيها إلى انتماء المتقدم للجامعة .

ثانيا: الشروط الخاصة ومعايير التقويم والمفاضلة لفروع الجائزة  
1. فرع الجائزة للكليات واألقسام األكاديمية المتميزة
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جائزة أفضل كلية على مستوى الجامعة في البحث العلمي
تمنح الجائزة سنويا ألفضل كلية متميزة في مجال البحث العلمي على مستوى الجامعة في الفروع األربعة مجتمعة، ولكل مجال 

من المجاالت الثالثة: )العلوم الصحية، العلوم األساسية والهندسية، العلوم اإلنسانية( وفق اآلتي:

جائزة أفضل  قسم على مستوى الجامعة في البحث العلمي 
تمنع الجائزة س��نويًا ألفضل قس��م متميز في مجال البحث العلمي على مستوى الجامعة في الفروع األربعة مجتمعة، ولكل مجال 

من المجاالت الثالثة )العلوم الصحية، العلوم 

فرع الجائزة للباحثين المتميزين 

جائزة نشر أوراق البحوث العلمية 
تمن��ح ه��ذه الجائزة للباحثين المتميزين في كل مجال من مجاالت الجائزة الثالثة: العلوم الصحية، العلوم األساس��ية والهندس��ية 

والعلوم اإلنسانية.  

جائزة التأليف والترجمة
تمنح جائزة ألفضل كتاب مؤلف أو مترجم في كل مجال من مجاالت الجائزة.

جائزة الحصول على الجوائز المحلية و العالمية 
تمنح هذه الجائزة للباحثين الحاصلين على جوائز محلية أو عالمية في كل مجال من مجاالت الجائزة .

جائزة االبتكار واإلبداع وبراءات االختراع  
تمنح هذه الجائزة للباحثين الحاصلين على براءة اختراع أو قدموا أبحاثًا إبداعية مبتكرة في كل مجال من مجاالت الجائزة.



للتواصل مع العمادة

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
عمادة البحث العلمي

ص.ب 173 الخرج 11942
المملكة العربية السعودية

  dsr@psau.edu.sa البريد االلكتروني
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