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عمادة البحث العلمي  -جامعة الملك فيصل
التعريف بالمسار:
ً
ُ
املحفزة لتحقيق التميزُّ
انطالقا من رؤية ورسالة جامعة امللك فيصل في دعم البحث العلمي وتهيئة البيئة ِّ
ً
في البحث العلمي ،وسعيا من عمادة البحث العلمي لتنمية ثقافة إنتاج بحث علمي رصين وتطوير منظومة
ً
َّ ُ
َّ
البحثية ملنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة
حفزة تؤصل اإلنتاج البحثي الهادف ،وإيمانا منها بالقدرات
بحثية م ِّ
والفني والخدمات
التدريس والطالب ،فقد تم اقتراح مسار ِّ
"ناشر" وهو مسار لتقديم الدعم املادي واملعنوي ِّ
ُ
الالزمة التي يحتاجها الباحثين من أعضاء هيئة تدريس وطالب (دراسات عليا وبكالوريوس) ألبحاثهم التي تنشر
َّ
في مجالت علمية ُمصنفة .وذلك في مجال :الترجمة؛ خدمات مراجعة الكتابة ()Editing؛ رسوم املجالت؛
ومكافأة الباحث/الباحثين.
ُ
"ناشر" كإسهام من عمادة البحث العلمي لتحقيق أهدافها االستراتيجية في خدمة
ويأتي مقترح مسار ِّ
الباحثين وتحفيزهم لنشر أبحاثهم في الدوريات البحثية املرموقة ،وتوثيق إنتاجهم البحثي بما ُيحقق رفع
ُ
تصنيف الباحثين والجامعة في املقاييس العاملية املعتبرة ،وهذا ما تدعمه الالئحة املوحدة للبحث العلمي في
الجامعات بمادتها السادسة الفقرة (ج) والتي َّ
نصت على أن من اختصاصات مجلس عمادة البحث العلمي
"املوافقة على مشروعات البحو والدراسات ومتاععة تنفيذها وتحكيمها والصرف علهها وفق القواعد
املنظمة لذلك" ،الفقرة (ز) من املادة السادسة والتي تنص على" :تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من
الباحثين وحثهم على إجراء البحو العلمية املبتكرة ،وتهيئة الوسائل واإلمكانيات البحثية لهم ،".وكذلك املادة
الراععة عشرة والتي نصت على أنه "يجوز تقديم الخدمات الالزمة للبحو والدراسات التي ُينجزها الباحث
ُ
بمبادرة منه ألغراض النشرأو الترقية ولم تدرج ضمن خطة البحو املعتمدة".
أهداف
.1
.2
.3
.4

المسار:
تعزيزدور الجامعة في دعم ورعاية البحث العلمي املتميز.
ُ
َّ
تشجيع النشرالعلمي في املجالت املصنفة واملدرجة في قواعد البيانات العاملية.
دعم وتوثيق اإلنتاج البحثي ملنسوبي الجامعة وتحفيزهم لرفع جودة وزيادة النشر العلمي بما ُيحقق
َّ ُ
العاملية املعتبرة.
رفع تصنيف الجامعة في املقاييس
َّ
ُ
حفزة مناسبة للتميز في البحث
تشجيع طالب الدراسات العليا والبكالوريوس بالجامعة وتهيئة بيئة م ِّ
العلمي.
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الضوابط والقواعد المنظمة للحصول على الدعم من خالل مسار "ناشِر"
أوال :الشروط والضوابط
مع مراعاة عدم التعارض مع االنظمة واللوائح والتعليمات املالية والالئحة املوحدة للبحث العلمي في
َّ
الجامعات ،يقتصر التعويض فقط على مصاريف الترجمة؛ خدمات مراجعة الكتابة ()Editing؛ رسوم النشر
ُ
في املجالت ال ِّعلمية؛ ومكافأة الباحث/الباحثين ،على أن تحقق الضوابط واملعاييرالتالية:
ً
"ناشر" من أعضاء هيئة التدريس واملحاضرين واملعيدين (شامال
أ .أن يكون املتقدم لالستفادة من مسار ِّ
املبتعثين) والطالب املنتسبين لجامعة امللك فيصل.
َّ
ب .أال يكون البحث املنشور ضمن البحو املدعومة من العمادة أو تلقى دعم من جهة أخرى داخلية أو
خارجية.
ج .أن يتقدم الباحث بطلب لعمادة البحث العلمي للحصول على موافقة العمادة متضمنة رقم املنحة
البحثية.
د .يجب تدوين شكر واضح لعمادة البحث العلمي بجامعة امللك فيصل على دعمها املادي واملعنوي لنشر
البحث مع اإلشارة الى رقم املنحة البحثية املشاراليه في البند (ج) أعاله.
ه .يجوز أن يتقدم الباحث (رئيسا أو ُمشاركا) بمشروعين–كحد أقص ى–خالل عام التقديم ضمن مسار
ً
َّ
"ناشر" ،على أال يكون البحث املنشور ُمستال من املشاريع املدعومة من عمادة البحث العلمي أو أي جهة
ِّ
داعمة أخرى.
و .أن يظهر اسم وعنوان الجامعة عشكل صحيح على الورقة العلمية ،وأن تكون جامعة امللك فيصل جهة
االنتساب األولى للمؤلف مع استخدام البريد اإللكتروني لجامعة امللك فيصل في معلومات التواصل على
الورقة العلمية إذا كان املتقدم هو الباحث املراسل.
ز .أن يكون البحث املنشور في مجلة عاملية ُمدرجة في قاعدة بيانات شبكة العلوم  Web of Scienceولها
معامل تأثير حسب تقرير االستشهادات )Journal Citation Report (Clarivate Analytics
ُ
للتخصصات العلمية والهندسية والطبيةُ ،ويمكن قبول املجالت املصنفة في قاعدة بيانات Scopus
للتخصصات االجتماعية واإلنسانية.
َّ
األساسية للنشرالسابق ذكرها ومكافأة الباحثين دون غيرها من إضافات
ح .يشمل التعويض عن املصروفات
ً
(على أن تشمل تكاليف إتاحة املحتوى الكامل للبحث مجانا  ،Open Access Choiceبينما ال تشمل
ُ
مصاريف الحصول على نسخ ورقية من البحث أو عدد املجلة املنشور بها البحث وغيرها).
ط .ضرورة مراعاة ضوابط األمانة العلمية حسب قواعد النشرالعاملية.
ي .يتم تعويض املتقدم عن مصاريف النشر من خالل تسليم أصل الفواتير وتعبئة النموذج الخاص بمسار
"ناشر" ،وال ُتقبل ُ
صور الفواتير.
ِّ
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ثانياً :ميزاني َّة المسار
الحد األعلى للدعم (مصاريف النشر واملكافآت) للبحث املنشور هو  30.000ريال وذلك على النحو
التالي:
َّ
أ .قيمة الدعم املالي إلجمالي مصاريف الترجمة؛ خدمات مراجعة الكتابة ()Editing؛ ورسوم النشر في
املجالت ال ِّعلمية هي  15.000ريال سعودي كحد أقص ى لكل بحث منشور وفق الضوابط السابقة ً
وبناء
على أصول الفواتيراملُ َّ
قدمة لعمادة البحث العلمي.
"ناشر" أي تعويض عن مواد أو أجهزة تمت االستعانة بها في البحث
ب .ال تشمل التعويضات الخاصة بمسار ِّ
املنشور.
ج .يتم احتساب مكافأة الباحث/الباحثين في البحث املنشور وفق اللوائح واألنظمة املعمول بها في الجامعة،
ُ
ووفق الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات وبحد أقص ى  15.000ريال إلجمالي الباحثين املنتسبين
لجامعة امللك فيصل فقط.
د .الحد األعلى ملكافأة الباحث الرئيس (األول في ترتيب املؤلفين) قدرها  7.200ريال سعودي.
َّ
ُ
ه .الحد األعلى ملكافأة الباحث املراسل قدرها  6.500ريال سعودي (على أال يجمع بينها وبين مكافأة الباحث
الرئيس أو الباحث املشارك).
و .الحد األعلى ملكافأة الباحث املشارك قدرها  6.000ريال سعودي.
ز .الحد األعلى ملكافأة مساعدي الباحثين والفنيين قدرها  4000ريال سعودي .وبما ال يتعارض مع املادة
الثانية عشر من الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية تصرف املكافأة حسب املؤهل
العلمي كما يلي:
ً
ُ
 املاجستير :تصرف مكافأة قدرها ( 400ريال شهريا) وبحد أقص ى  8أشهر.ً
ُ
 البكالوريوس :تصرف مكافأة قدرها ( 300ريال شهريا) وبحد أقص ى  8أشهر.ً
ُ
 الدبلوم وطالب املرحلة الجامعية :تصرف مكافأة قدرها ( 200ريال شهريا) وبحد أقص ى 8أشهر.

3

