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اعظيم دور املراكز البحثية ا ا عمادة البحث العل س عة ل تلفة  لتا امعة ا ليات ا  
ان من خالل ا بمختلف االم يا و تج ا ماليا و لوجس . دعم  وحرصا منات الالزمة لدعم البحث العل

ذه املراكز  ن ع  ة للمشرف ون اوجھ الدعم وا ب دليال ارشاديا  يضمالعمادة ع ان ت ذا الكت
شورة  آلليات رسة ضمن قواعد بيانات الـ  دعم األبحاث امل ات املف يئة من اعضاء   ISIالدور

ن امعةوالطالب  التدرس والباحث   .وال تتضمن شكر ملراكز البحوث با
  

شورة البحوثيقتصر الدعم ع : أوالً  رسة ضمن قواعد بيانات شبكة العلوم   امل ات املف الدور
) web of science (عرف بـ قواعد بيانات الـ أ ان    . ISIو ما 

شر    ضوابط ال
 شورة  البحوث دعم يتم  ملعا للقسم ول أ انتماء والبحوث املع  ملركز شكر تحمل وامل

امعة امعة.مع  با ة داعمة اخرى من داخل ا   عدم شكر اي ج
 ااالقتباس  سبةتصل  ال البحوث تقبل ال   .فاك باملئة ٢٥ا  ف
  ى ال تقع   البحوثال تقبل س ملمن % 10أد ات بحسب املتوسط ال  التأثعامل الدور

)Average Journal Impact Factor Percentile االت العلمية املدرجة ضمن قواعد ميع ا  (
  ).Web of Science-ISIبيانات شبكة العلوم (

 م ع البحث  عدد يزد ال ان يجب امعة خارج مناملدرج أسماؤ ن  ضعف عن ا عدد املشارك
امعة ث من ذلك البحوث من ا س ات الرع األول (، و شورة ضمن دور   ).Q1امل

  امعة  يجب امللك سعود، فإنھ جامعة من املراسل الباحث ّون  حالة استخدام االنتماء 
ي  كذلك امللك سعود و و يد االلك امعة  الرساستخدام ال   .فقطل

 ون  ال ان   .قائمھ بحثية مجموعة الدعم بطلب املتقدم للباحث ي
  ون البحث ي من قبل الأن ي ا ل  ش شورًا  ة م رسا ضمن قواعد بيانات العلمية دور ومف

:) و Web of Scienceشبكة العلوم ( ًا ما ي شر مو لد) ،تارخ ال رقم و  رقم العدد (ا
 الصفحات.

 ون البحث   مدرجًا بقاعدة بيانات العمادة  أن ي
  ة الواحدة  عدم ن  الدور ث من ذلك البحوث الواحدةالسنة شر أك من بحث س ، و

ات الرع األول ( شورة ضمن دور   ).Q1امل
 ) تطفة ات ا شورة  الدور  ).Hijacked Journalsال تقبل البحوث امل
 شورة ا كمة العلمية وراق األ   للدعم ملقبولةالبحوث امل  ).Research Article(ا
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  ) تقبل االوراق املرجعيةreview article  شر  مجالت الرع ع ان ,فقط  Q1األول ) ال ت
 مراسال. ون الباحث املتقدم بالورقة باحث أول أوي
  الية و عدم قبول اوراق علمية شورة  نفس السنة املالية ا يتم دعم االوارق العلمية امل

شوره  اعوام سابقة.  م
 

 الدعم املا
ات العلمية البحوث   )أ شورة  الدور رسة امل  Science(ٍضمن كشاف العلوم املوسع فقط املف

E-SCI-Citation Index Expanded ا شر ف ة ال يتم ال ا بحسب جودة الدور وذلك )، يتم دعم
  :ع النحو التا

شورة  البحوث -1 ات املصنفة امل  24000) تدعم بمبلغ Q1(بالتخصص ضمن الرع األول بالدور
ال).أرعة (  وعشرون ألف ر

شورة ا -2 ات املصنفة لبحوث امل ي  ضمن الرعبالدور  22000) تدعم بمبلغ Q2(بالتخصص الثا
ال). وعشرون ألف إتنان(  ر

شورة ا -3 ات املصنفة لبحوث امل  15000) تدعم بمبلغ Q3(بالتخصص الثالث  ضمن الرعبالدور
ال). فعشر أل خمسة(  ر

شورة ا -4 ات املصنفة لبحوث امل ع بالتخصص ( ضمن الرعبالدور  12000) تدعم بمبلغ Q4الرا
ال) أث( و الباحث  عشر ألف ر ون الباحث   . االول او  املراسلع ان ي

  
رسة ضمن كشاف العلوم املوسع (ٍالبحوث   )ب ات املف شورة  الدور  Science Citationالعلمية امل

E-SCI-Index Expanded) و ضمن كشاف العلوم االجتماعية ( -Social Science Citation Index
SSCI ا شر ف ة ال يتم ال ا بحسب جودة الدور   :وذلك ع النحو التا)، يتم دعم

شورة ا -1 ات املصنفة لبحوث امل  26000بمبلغ تدعم ) Q1(بالتخصص األول  ضمن الرعبالدور
ال).ستة (  وعشرون ألف ر

شورة ا -2 ات املصنفة لبحوث امل ي  ضمن الرعبالدور  24000بمبلغ تدعم ) Q2(بالتخصص الثا
ال).و  أرعة(  عشرون ألف ر

شورة ا -3 ات املصنفة لبحوث امل  17000بمبلغ تدعم ) Q3(بالتخصص الثالث  ضمن الرعبالدور
ال). سبعة عشر(  ألف ر

شورة ا -4 ات املصنفة لبحوث امل ع  ضمن الرعبالدور  14000بمبلغ تدعم ) Q4(بالتخصص الرا
ال) أرعة( و الباحث  عشر ألف ر ون الباحث     .االول أو  املراسلع ان ي
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رسة فقط ضمن كشاف العلوم االجتماعية (البحوث   - ت ات املف شورة  الدور  Socialالعلمية امل

CISS-Index  Science Citation ا شر ف ة ال يتم ال ا بحسب جودة الدور وذلك )، يتم دعم
  :ع النحو التا

شورة ا -1 ات املصنفة لبحوث امل ) تمنح دعم بمبلغ Q1(بالتخصص األول  ضمن الرعبالدور
ال). ثالثون ( 30000  ألف ر

شورة ا -2 ات املصنفة لبحوث امل ي  ضمن الرعبالدور ) تمنح دعم بمبلغ Q2(بالتخصص الثا
ال).و  ثمانية( 28000  عشرون ألف ر

شورة ا -3 ات املصنفة لبحوث امل ) تمنح دعم بمبلغ Q3(بالتخصص الثالث  ضمن الرعبالدور
ال).ون عشر  و واحد( 21000  ألف ر

شورة ا -4 ات املصنفة لبحوث امل ع  ضمن الرعبالدور ) تمنح دعم بمبلغ Q4(بالتخصص الرا
ال) ثمانية( 18000 و الباحث االول او الباحث املراسل عشر ألف ر ون الباحث    .ع ان ي

  
شورة  البحوث   )ت سانيات (العلمية امل رسة فقط ضمن كشاف الفنون واال ات املف Arts الدور

A&HCI –Humanities Citation Index &  ا  .ع النحو التا)، يتم دعم
شورة ا  .1 ال) 15000تمنح دعم بمبلغ لبحوث امل بدون الرجوع ملعامل  ،(خمسة عشر الف ر

 التأث
الية  األوراقيتم دعم  .2 شورة  نفس السنة املالية ا اوراق علمية  وعدم قبول العلمية امل

شوره  اعوام سابقة.  م
  

شورة البحوث: ثانياً  رسة ضمن قواعد بيانات شبكة العلوم (  امل ات املف  Web of Science- الدور
ISIلطالب الدراسات العليا (  

  
عت الدعم املا  امعات و س للبحث العل با شري الرئ طالب الدراسات العليا يمثلون املورد ال
ذه املرحلة. الحظت عمادة  شورة للطلبة من املتطلبات األساسية ل طط البحث ولألوراق العلمية امل

ن من خالل مراكز البحث العل أن الطرقة املتبعة حاليا  دعم طالب الدراسات العليا والباح ث
م  م مما قد يؤدي إ عزوف ات ال تواج م الصعو ن إلزالة أحد ا ر وتحس البحوث تحتاج ا تطو

اء اإلجراءات طء إ طوات و ة ا ب ك س م البحثية وذلك  سيط، لذا بادرت العمادة وتأخر إنجازا  ت
ا مباشراً  الدعم بطلب التقدم عملية  إجراءات واستكمال ممكن وقت اسرع  باتالطل تلك  والبت ال
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ام أو الرجوع دون  العمادة خالل من الصرف ليات لبحوثا مراكز إ بالتقدم االل  عملية  سرع مما بال
صول  م بحثھ بداية  العليا الدراسات لطالب الدعم ع ا حفز شر ع و شر اوعية  العل ال  ال

ودة عالية   .ا

العليا) وفق الشروط املعتمدة  ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة دعم أبحاث الدراساتتم التقدم و  
: ذه املبادرة ع الرابط التا  /2228http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node ل

  
شورة البحوثثالثا:  رسة ضمن قواعد بيانات شبكة العلوم (  امل ات املف Web of Science الدور

ISI - وس) لطالب الدراسات الور   الب
وس  مختلف التخصصات  الور حات البحثية املقدمة من قبل طلبة الب نامج أفضل املق يدعم ال

امعة، من خالل تقييم املشارع املقدمة  يئة التدرس با بطرقة تنافسية وتحت إشراف أعضاء 
حات املشارع  نامج الدعم املادي ملق ا خالل سنة واحدة. يقدم ال س تنفيذ ا ح ي الختيار الواعد م
ة الزمنية املقررة  غطية ملصارف إنجاز البحث خالل الف ن متضمنا  البحثية املقدمة من الطلبة الباحث

افأة مالية تصر  . لتنفيذ البحث، إضافة إ تقديم م م البح شر مشروع عد  م    ف ل

ن  مختلف  رج وس  جامعة امللك سعود وللطلبة ا الور نامج الفرصة لطلبة الب يح ال ي
نامج دعم أبحاث طلبة  عة ل التخصصات املشاركة كمساعد باحث  أحد املشارع البحثية التا

ة م ا كسا م البحثية و ارا دف صقل م وس أو ألحد برامج عمادة البحث العل  الور علم  الب  
م  شر م الذاتية و ي س م الفرصة للمشاركة  العملية البحثية مما ي عطا تلفة و التقنيات ا
شر أو تقديم الشكر  م بورقة ال ة إضافة إ إدراج إسم ادة خ صول ع ش ، وذلك مقابل ا العل

شور تبعًا ملقدار املشاركة  إنجاز البحث ووفقا  م  البحث امل مليثاق أخالقيات البحث العل وتبعًا ل
ا  شرف عل ة  نامج.  إدارةلضوابط واتفاقيات مكتو    ال

وسيتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة  الور ) وفق الشروط املعتمدة دعم أبحاث طلبة الب
ذه املبادرة : ل   http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1411  ع الرابط التا

  

   

  

  

سب الضوابط املتب شابھعة عند قياس    ال
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سب بدأت عمادة البحث العل  استخدام برنامج  شابھقياس  ـ املوافق 1439-02- 12بداية من  ال
ن او مراكز  التالية م وذلك وفقًا للضوابط واملعاي1-11-2017 وذلك  مقر وحدة دعم ومساندة الباحث

تلفة ليات ا عة لل   :البحوث التا

بعاد املراجع العلمية بالبحث   -1   من القياس. )bibliography(اس
ة ( -2 بعاد االرتباطات القص   )small matchesاس
بعاد جميع حاالت املطابقة  -3 لمات من أي مصدر (10أقل من (اس  (small sources(. 
ص  -4 بعاد امل  Materials and(أو طرقة العمل او املواد املستخدمة  )Abstract(ال يتم اس

Methods(. 
 

ا عمادة البحث العل املبادرات   ال تقدم

ا:عدد من املبادرات النوعية  عمادة تقدم   م

موعات البحثية -1   ا
ن، من أجل إنجاز أبحاث  ن عدٍد من الباحث ك ب موعات البحثية بالعمل البح املش َ ا ع ُ

ن من  موعة البحثية من مجموعة من الباحث ون ا ة كمًا ونوعًا وذات فائدة للمجتمع، وتت ِ
ّ متم

املة  اتتخصصات متنوعة ومت انات وخ م ودة وكثافة اإلنتاج، إ  و جانب بحثية، تضمن ا

ارات البحثية، والتمرُّس م امل ن، وطالب دراسات عليا؛ إلكسا ن ناشئ   .باحث

موعات البحثيةيتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة  ذه  )ا وفق الشروط املعتمدة ل
   http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/researchgroupsاملبادرة ع الرابط التا

  

موعات -2   الدولية البحثية ا
موعات برنامج قإطل ي الدولية (املسار البحثية ا داف تحقيق نحو للس) الثا امعة ا  ا

اتيجية اديمية الشراكة ولتعزز   KSU2030االس  املرموقة العاملية العلمية املؤسسات مع والبحثية اال
ودة عالية عل بحث مخرجات اجل من موعات يتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة  .ا ا

  http://dsrs.ksu.edu.sa/en/node/549وفق الشروط  )الدولية البحثية

  

  

كة الوطنية البحثية املشروعات مبادرة -3   املش
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ليات واألقسام  املبادرة قدمت ن  محتلف ال يئة التدرس والباحث مجاًال إلعطاء الفرص ألعضاء 
امعة للقيام بمشارع بحثية ذات صبغة تطبيقية وتقاطعية/تمازجية اديمية  ا  & Applied) األ

Multi/Interdisciplinary)  ة قصوى للمجتمع والوطن مة وذات أولو  اً خصوص ومرتبطة بقضايا م
 ( اب، ا ان، املياه، الطاقة، البطالة، التطرف، االر يتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (االس

كة الوطنية البحثية املشروعات(مبادرة  ذه املبادرة ع الرابط التا )املش   وفق الشروط املعتمدة ل
://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/1773https  

  

    رائد مجبرنا -4
دف ن دعم إ املشروع ذا وراء من العمادة و دد الباحث م ا م بداية  ومساند ، مشوار  البح

شاف ن واك ين الباحث نھ ع يمض لم الذي مبكر وقت  املتم  من مساعد أستاذ رتبة ع عي
ن ن من أك السعودي ونوا ح عام ة ي امعة  البح العمل  أساسية رك   . ا

ذه املبادرة ع  رائد)يتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة  وفق الشروط املعتمدة ل
   http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/raedالرابط التا

  
  كتاب تأليف دعممبادرة  -5

نامج ذا ع ي ال سو امعة م ن التدرس يئة أعضاء من ا ثمار  والباحث م اس ا  خ
م انا م ي  مما العلمية والسالسل الكتب تأليف  العلمية و قليمياً  محلياً  العلمية املكتبة ي  و

وفق الشروط املعتمدة  )كتاب تأليف دعميتم التقدم ع املبادرة القائمة بالعمادة (مبادرة   .وعاملياً 
ذه املبادرة ع الرابط التا    http://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/395ل

 
 جائزة جامعة امللك سعود للتم العل -6
ن  نطالقاً أ احث يئة تدرس و ا من أعضاء  سو ين من م امعة ع تكرم املتم من حرص ا

، ومن أجل مزد من االرتقاء  ا نحو البحث العل وطلبة، و إطار دعم روح التنافسية وتوج
"، و جائزة  امعة "جائزة جامعة امللك سعود للتم العل شأت ا ؛ أ ّ العل بمستوى التم

ة  ارسنو يئة مناخ فاعل للبحث العل املتم واإلبداع واإلبت تم التقدم ع املبادرة و  س إ 
 جائزة جامعة امللك سعود للتم العلالقائمة بالعمادة (

ذه املبادرة ع الرابط التا    //:dsrs.ksu.edu.sa/ar/node/487http  وفق الشروط املعتمدة ل

  

ا عمادة البحث العل دمات ال تقدم   ا
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ا مكتبة امللك سلمان عمادة البحث العل تقوم ن ومقر  بتقديم ممثلة بوحدة دعم ومساندة الباحث
شارات دمات االس ن وا  سعود امللك بجامعة العليا الدراسات وطالب التدرس يئة أعضاء من للباحث

يل س شر ل ات  ال دمات  واملرموقة املصنفة العلمية الدور ا ا   التالية:وم

ية العلمية املراجعةعمليات   -1 ل إ يصل ي للبحث اللغوي  والتدقيق واملن شر األمثل الش  لل
ا شر   .قبل 

سب  -2 شابھقياس  ا ال شر  للبحوث قبل 
ي التحليل خدمة -3 اصة والنوعية الكمية للبيانات اإلحصا  األساليب أفضل وتقديم بالبحوث ا

ات مع تتما ال اإلحصائية دافھ البحث متغ ساؤالتھ وأ  الباحث ساعد وال وفروضھ، و
صول  ع  للتفس قابلة وشاملة دقيقة نتائج ع ا

شارات  واملساندة الدعم -4 ھ الباحث لدعم املتنوعة البحثية االس  الطرق  أفضل نحو وتوج
ة واألوعية شر الصا ن توعيةوكذلك أبحاثھ،  ل مية الباحث شر بأ ات  العل ال  الدور
شارات وتقديم) Web of Knowledge-ISI( العلوم شبكة بيانات بقواعد املضمنة العاملية  االس
سب الختيار العلمية الت أ ات ا  الدقيق الباحث تخصص تناسب العلوم ال شبكة ودور

  

امة تتعلق  ابط  امعة:رو   بالبحث العل با

  https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/regulations العل للبحث املوحدة الالئحة -1
 /1116https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/node العل البحث ألخالقيات املنظمة القواعد -2
 https://dsrs.ksu.edu.sa/ar/aboutcomm نة اخالقيات البحث العل -3

  

  محددات خاصة بالعمادة:

ن عن  -1 افآت الباحث امل السلفة.40ال تتعدى م  % من 

ات عن  -2 ل اصة باملس ل فاتورة. 10000ال تتعدى الفوات ا  (عشرة أالف) رال عن 

ومية معتمدة. -3 ات ومؤسسات ح   تقبل فوات تحليل العينات من خارج اململكة من ج

  
  
  



 9 من 9 صفحة

  
  

  عتمد
  عميد البحث العل

  
ي        م يم ا   أ.د. خالد بن ابرا


