دليل جوائز التميز البحثي جبماعة امجممة
عممادة البحث الةلمي
1436/1435هـ
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تةترب اجلماعةمات عؤسسمات إبداع وعنمارات إشةماع عتجددة للفكر واملةرف  ،كمما أهنما أهـ رركـمات تّـد
ورقــي امجمتمـ يف عصــر املةرفـ عــم ــوم عــما تّــو بــل عــم ومــمانمات تةليميـ  ،وعــما تنتجــل عــم ــو علميـ
عبتكرة .وكلمما اتسمت اجلماعةمات بمالةصـرة وادداةـ واملبـمادرة كلمـما ا داد عاما هـما يف حتّيـ ا دهـمار امجمتمـ
وتاوره .وإن عم أه أدوار اجلماعةـ  ،البحـث الةلمـي ملـما لـل عـم اسـاماعمات واحـح يف رقـي وهنةـ الـونم،
كمــما أحــبحت اجلماعةــمات تصــن عماملي ـماد وفّ ـماد ملّــدار وجــودة عــما تنمــره عــم ــو علمي ـ وعــما تّدعــل عــم
ابتكمارات واكتممافمات وتيج لذلك.

وقد حرحت جماعة امجممة على رف عستوى جودة البحث الةلمي واالبتكمار وعملت جماهد دة على
توفري امل تالبمات والوسمائل لبنماء قدرات أعةماء هيئ التدرةس البحثي و استحدا

براعج ثي ووعي

تدع أ ماةا الةلمي  .وهلذا فّد بمادرت إدارة اجلماعة بماستحدا جوائز التميز البحثي وذلك عم أجل
تّدةر وتمجي البماحثني عم أعةماء هيئ التدرةس ،فت ختصيص جوائز التميز البحثي التمالي :
 -1جمائزة البحث املميز ( 4جوائز ،بواق جمائزة على عستوى كل عركز عم عراكز البحو
بماجلماعة ).
 -2جمائزة البماحث املميز (جمائزتني ،بواق جمائزة لكل ختصص أحداهما للةلو اإلوسماوي واإلدارة ،
واأل رى للةلو التابيّي ).
 -3جمائزة الّس املميز (جمائزتني ،بواق جمائزة لكل ختصص أحداهما للةلو اإلوسماوي واإلدارة ،
واأل رى للةلو التابيّي ).
 -4جمائزة االبتكمار (جمائزة واحدة على عستوى الكليمات).
وةتةمم هذا الدليل الّواعد املنظم جلوائز التميز البحثي واالبتكمار وفّماد لوئح املوحدة للبحث الةلمي
يف اجلماعةمات السةودة  ،الصمادرة بماألعر السماعي الكرمي رق (/7ب )4403/وتمارةخ 1419/4/2هـ .
بةد عوافّ امجملس الةلمي و جملس اجلماعة علياما يف جلستل (الثماعن ) بتمارةخ 1435/5/11هـ  ،واعتمماد
احملةر عم عةمايل و ةر التةلي الةمايل رئيس جملس اجلماعة مبوجب اخلاماب رق ( )1145وتمارةخ
1435/6/20هـ .
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جائزة الباحث المميز
(شروط التقديم على الجائزة)
()1

قيما عةو هيئ التدرةس بفتح حسماب دصر اوتماجل الةلمي علي "البماحث الةلمي عم
جوجل ( )Google Scholarوإرفماق عما ةثبت النمر الةلمي.

()2

تّدمي عما ةثبت املممارك يف املؤمترات ،والةةوة يف هيئ حترةر امجموت ،واإلشراف على
الرسمائل  ،وعةوة جلمان عنماقم رسمائل علمي .

()3

أن ةكون البماحث الرئيس أو البماحث املممارك عةو هيئ تدرةس يف جماعة امجممة وعم يف
حكما مبما فيا املبتةثني يف وقت التّدمي للرتشح للجمائزة وأن ةذكر اس جماعة امجممة
يف البحث املنمور.

()4

أن تكون أوما عةو هيئ التدرةس واأل ما املرشح بةد شار ةوويو .2012

()5

تةبئ منوذج الرتشح للجمائزة.

()6

تسل األوراق املالوب لةممادة البحث الةلمي يف علفمات ع إرفماق وسخ الكرتووي
(.)CD
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(آلية التقييم)

خيصص لكل عتّد  100درج عّسم على النحو التمايل:
املنمورة يف جموت علمي ركم

 -خيصص  %70عم درج التّيي لأل ما

د أقصى 7

و  .ختصص لكل ث  10درجمات حيو علياما البحث كماعل إذا كمان عنمورا أو عّبوم
للنمر يف جمل عصنف  ،وختفض إىل  5درجمات يف حمام غري ذلك.
 خيصص %5عم درج التّيي للمممارك ببحو يف عؤمترات علمي . خيصص %10عم درج الت ّيي لتّدمي املرتشح "سيمنمار" علمي دا ل الّس التماب لل ،عدع ذلك بماملستندات املؤةدة.
 خيصص  %10عم درج التّيي للبحو املّبول للدع سواء دا ليماد أو مارجيماد. خيصص % 5عم درج التّيي للةةوة يف هيئ حترةر جمل علمي  ،أو هيئ حتكي  ،أو إشرافعلى رسمائل علمي أو عةوة جلن عنماقم رسمائل علمي .
ةمرتط للحصوم على اجلمائزة أن حيصل املتّد على  70درج عم إمجمايل  100درج .
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(نموذج الترشح لجائزة الباحث المميز)
اس البماحث:

الرتب األكمادميي :

الّس :

الكلي التماب هلما:

اس البماحث بماللغ االجنليزة كمما ةظار يف النمر:
( )1تفماحيل األ ما املنمورة يف امجموت احملكم بةد شار ةوويو :2012
عنوان البحث

اس امجمل

سن النمر

تصني امجمل

ا رى

( )2املممارك يف املؤمترات والندوات وورش الةمل بةد شار ةوويو :2012
عنوان الورق الةلمي

عنوان املؤمتر او الندوة

الدول

تمارةخ
االوةّماد
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( )3السيمنمار اليت قدعاما بمالّس * :
تمارةخ االوةّماد

عنوان الورق الةلمي

* ةرف عما ةثبت ذلك عم الّس (رةر -شامادة شكر)
( )4املممارة البحثي املّبول للدع دا ليماد أو مارجيماد:
عنوان املمروع البحثي

سن
الدع

عبلغ الدع

اجلا الداعم

( ) 5عةوة  :هيئ حترةر جموت ،هيئ حتكي  ،جلن إشراف على رسمائل علمي  ،جلن عنماقم رسمائل
علمي :
املممارك

ووع الةةـوة وبيماومااـما
التفصيلي

السن

عوحظمات إحمافي

توقي البماحث
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جائز البحث المميز
(شروط التقديم على الجائزة)
يشترط في البحث المرشح للحصول على هذه الجائزة ما يلي:
()1

أن ةكون البحث عنموراد أو عّبوال للنمر يف جمل عصنف يف  ISIبمالنسب للمجماالت
الةلمي أو يف  SCOPUSللمجماالت اإلدارة واإلوسماوي  ،ع إرفماق عما ةثبت ذلك ع
عةماعل االستماماد للمجل املصنف  ،وةستثىن عم ذلك البحو

املنمورة بماللغ الةربي

حيث ستاب علياما حوابط قبوم و الرتقي املةموم هبما يف امجملس الةلمي .
()2

أن ةكون البماحث الرئيسي أو البماحث املممارك عةو هيئ تدرةس يف جماعة امجممة وعم
يف حكما مبما فيا املبتةثني يف وقت التّدمي للرتشح للجمائزة وأن ةذكر اس جماعة
امجممة يف البحث املنمور.

()3

أن ةكون تمارةخ ومر البحث أو قبولل للنمر بةد شار ةوويو .2012

()4

أال ةكون البحث قد سب لل الفو بماجلمائزة .

()5

تةبئ منوذج الرتشح للجمائزة .

()6

تسل األوراق املالوب أو ترسل بمالربةد اىل عممادة البحث الةلمي ع إرفماق وسخ
الكرتووي (.)CD

( آلية التقييم)
تّو عراكز البحو بماملفماحل بني األ ما املرشح  ،وةت ترشيح ث عتميز على عستوى كل عركز .
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(نموذج التقديم على جائزة البحث المميز)
علو تابيّي

جممام البحث :

علو إوسماوي

عنوان البحث:
تمارةخ النمر:
اس امجمل املنمور هبما البحث:
عةماعل االستماماد املرجةي للمجل

Journal Impact Factor

قماعدة البيماومات املصنف هبما امجمل :

أمسماء البماحثني

اجلماعة

الكلي

الدول

اس البماحث الرئيس:
أمسماء البماحثني املمماركني :
-1
-2
-3

توقي عّد الالب
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جائزة القسم المميز
(شروط التقديم)
()1

أن ةكون  % 25على األقل عم أعةماء هيئ التدرةس بمالّس لدةا ومر علمي (تألي
كتب ،ترمج كتب ،و علمي  ،عّماالت علمي  ،كتيب عؤمتر) ع ارفماق عما ةثبت اإلوتماج
الةلمي عم وم حورة الغوف للكتماب أو حفح عةو هيئ التدرةس على "البماحث
الةلمي عم جوجل (. )Google Scholar

()2

أن ةكون هنماك عسمامه عم أعةماء هيئ التدرةس بمالّس بمادةور أو املممارك يف عؤمترات
علمي دا لي او مارجي

()3

وم الةما  ،ع تّدمي عما ةثبت ذلك.

أن ةةّد الّس على األقل " سيمنمار علمي" أو " ورش عمل" يف كل فصل دراسي،
وةّد الّس عما ةثبت ذلك ،ع تزوةد الةممادة بنسخ رقمي .

()4

أن تكون أوما الّس بةد شار ةوويو .2012

()5

تةبئ منوذج الرتشح للجمائزة .

()6

تسل األوراق املالوب لةممادة البحث الةلمي يف علفمات ع إرفماق وسخ الكرتووي
(.)CD
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(آلية التقييم)
خيصص لكل قس  100درج عّسم على النحو التمايل :
 خيصص  %50عم درج التّيي لأل ما املنمورة يف جموت علمي ركم ألعةماء الّس مممهو استماذ عسماعد فمما أعلى (البحث املنمور يف جمل عصنف وف اعتمماد و ارة التةلي بماململك
حيسب ببحثني).
 -خيصص % 5عم درج التّيي لأل ما

املنمورة يف جموت علمي ركم ألعةماء الّس ممم

هو على رتب عةيد أو رماحر (البحث املنمور يف جمل عصنف وف اعتمماد و ارة التةلي الةمايل
بماململك حيسب ببحثني).
 خيصص  %15عم درج التّيي للبحو املّبول للدع سواء دا ليماد أو مارجيماد. خيصص  %10عم درج التّيي للمممارك يف املؤمترات بأ ما . خيصص %10عم درج التّيي للةةوة يف هيئ حترةر جمل علمي  ،أو هيئ حتكي  ،أو إشرافعلى رسمائل علمي أو عةوة جلن عنماقم رسمائل علمي .
 خيصص  %5عم درج التّيي للجاود البحثي للاوب يف الّس . خيصص  % 5عم درج التّيي "للسيمنمارات" الدا لي بمالّس واليت تنماقش عّرتحمات ثي أوعوحوعمات علمي .
ةمرتط للحصوم على اجلمائزة أن حيصل الّس املتّد على  70درج عم إمجمايل  100درج .
وةوحظ استخدا الّس األفةل يف كل ردد عم احملددات السمابّ كمةيمار للّيماس لبماقي االقسما يف
كل ردد ،وبةد ذلك ةت استخراج املتوسط املرجح الكلى  ،وحيصل على اجلمائزة الّس الذى حيصل
على أعلى عتوسط.
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(نموذج الترشح لجائز القسم المميز)
الكلي التماب هلما:

الّس :

()1بيماومات أعةماء هيئ التدرةس بمالّس عم درج استماذ عسماعد فمما فوق:
الرتب األكمادميي

االس

اجلنسي

()2تفماحيل األ ما املنمورة أو املّبول للنمر بةد شار ةوويو :2012
اس البماحث

عنوان البحث

اس امجمل
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سن النمر

تصني امجمل

( )3املممارك يف (ادةور فّط غري رسوب) املؤمترات والندوات وورش الةمل بةد شار ةوويو :2012
عنوان الورق الةلمي

الدول

عنوان املؤمتر/الندوة /ورش الةمل

تمارةخ االوةّماد

( )4ورش الةمل اليت وظماما الّس :
اس املتحد الرئيس

عنوان ورش الةمل

تمارةخ االوةّماد

( )5البحو املّبول للدع دا ليماد أو مارجيماد:
عنوان البحث

سن الدع

اس البماحث الرئيس
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عبلغ الدع

اجلا الداعم

( ) 6عةوة  :هيئ حترةر جموت ،هيئ حتكي  ،جلن إشراف على رسمائل علمي  ،جلن عنماقم رسمائل
علمي :
اس عةو هيئ التدرةس

و ــوع الةة ــوة وبيماوماا ــما
التفصيلي

عوحظمات إحمافي

السن

( )7اإلجنما ات البحثي لاوب الّس يف عؤمتر التةلي الةمايل:
اس الامالب

السن

عنوان البحث

رئيس الّس :
التوقي :
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املركز الفمائز بل
البحث

جائزة االبتكار
(شروط التقديم)
()1

أن ةكون املتّد عةو هيئ تدرةس يف جماعة امجممة وعم يف حكما مبما فيا املبتةثني يف
وقت التّدمي للرتشح للجمائزة وأن ةذكر اس جماعة امجممة يف األوراق اخلماح بماالبتكمار.

()2

أال ةكون سب حصولل على جمائزة عم االبتكمار عم اجلماعة .

()3

تةبئ منوذج الرتشح للجمائزة .

()4

تسل األوراق املالوب لةممادة البحث الةلمي يف علفمات ع إرفماق وسخ الكرتووي (.)CD
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(آلية التقييم)
خيصص لكل عتّد  100درج عّسم على النحو التمايل:
 خيصص  %20عم درج التّيي للتسجيل لرباءة اال رتاع. خيصص  %50عم درج التّيي للحصوم على براءة اال رتاع. خيصص  %15عم درج التّيي عند ومر ورق علمي عرتبا برباءة اال رتاع. خيصص  %15عم درج التّيي للحصوم على جمائزة عم براءة اال رتاع.ةمرتط للحصوم على اجلمائزة أن حيصل املتّد على  70درج عم إمجمايل  100درج ع إرفماق
المواهد إلةبمات كل عما سب .
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(نموذج الترشح لجائزة االبتكار)
اس املتّد
حفتل

عممارك

رئيس

الرتب األكمادميي
الكلي التماب هلما
التخصص
عسمى االبتكمار
ووع االبتكمار (جممالل)
وح االبتكمار

هل مت تسجيل براءة اال رتاع
؟

وة

ال

ارفماق عما ةثبت
هل مت ادصوم على براءة

وة

ال

اال رتاع ؟

ارفماق عما ةثبت

هل مت ومر ورق علمي عرتبا
برباءة اال رتاع ؟

وة
ارفماق عما ةثبت

ال

هل حصل االبتكمار على
جوائز ؟

وة
ارفماق عما ةثبت

ال

حورة االبتكمار

(يف حفح عستّل )

توقيع المتقدم
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