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 اجملموعات البحثية جبامعة امللك فيصل برنامج دعم قرتحُم

 مقدمة:

ي ثقافة انتاج بحث علمامللك فيصل في تنمية  ةتتمثل رؤية عمادة البحث العلمي واملنبثقة من رؤية جامع

لى بناء اقتصاد معرفي ويضع احتياجات املجتمع ضمن أولوياته. والعمل على تطوير منظومة بحثية رصين يهدف إ

محفزة على االبتكار واالبداع تؤصل إلنتاج بحثي يعزز االقتصاد املعرفي وتوطين التقنيات البحثية الحديثة لخدمة 

أهداف تنمية املجتمع واملشاركة الفعالة في الجهد االنساني ملواجهة التحديات الحالية واالحتياجات املستقبلية 

 لقيام بما يلي:لرفاهية املجتمع املحلي والعالمي. وذلك من خالل ا

 .دعم البحث العلمي في جامعة امللك فيصل ماديا ومعنويا والسعي لتنويع مصادر الدعم املالي  

  املساهمة في تطوير البنية التحتية للبحث العلمي بالجامعة بما يتوافق مع أحدث التقنيات واملقاييس العاملية

 ونقل وتوطين التقنيات البحثية الحديثة.

  والتشريعات الخاصة بالبحث العلمي لالرتقاء بمستوى البحث العلمي وتعزيز ثقافة االبداع تطوير األنظمة

  واالبتكار واملنافسة.

  تشجيع البحوث اإلبداعية التي تؤدي الى الحصول على براءات اختراع وتسجيلها دوليا والنشر في الدوريات

 البحثية املرموقة.

 جراءات وممارسات البحث العلمي املتعارف عليها.تبني الباحثين املتميزين وتدريبهم على إ  

 .توثيق االنتاج البحثي ملنسوبي الجامعة بما يحقق رفع تصنيف الباحثين والجامعة في املقاييس العاملية املعتبرة 

 .تعزيز التعاون مع املؤسسات واملراكز البحثية املحلية واإلقليمية والعاملية 

 تواكب التطور في املجتمع من خالل اقتراح األولويات البحثية ودعمها في  املساهمة في مواجهة التحديات التي

 إطار خطط التنمية الوطنية.

 .موائمة املمارسات واإلجراءات املتبعة في عمادة البحث العلمي بما يتوافق مع متطلبات االعتماد األكاديمي 
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خالل حتفيز العمل البحثي  الرؤية: رفع جودة خمرجات البحث العلمي يف جامعة امللك فيصل من
 املشرتك.

الرسالة: تهيئة آليه العمل البحثي املشرتك بني عدد من الباحثني من أقسام وكليات اجلامعة أو جامعات 
حملية أو دولية سعيًا إلنتاج خمرجات حبث علمي ذات جودة حتقق طموحات الباحثني واجلامعة 

 واجملتمع.

 اهلدف من اجملموعات البحثية:

من أهم املنظومات البحثية التي تعمل علي دفع ذات الطابع التخصص ي املشترك تعتبر املجموعات البحثية 

 حيث انها تهدف الي: مسيرة البحث العلمي في املؤسسات البحثية

  يعزز االستفادة والتكامل بين الخبرات املتنوعة خلق مناخ تفاعلي  من خاللالعمل البحثي الجماعي  تعزيز

 وجودة مما يؤدي الي زيادة عدد األخرى وبالشراكة مع الجامعات  داخل الجامعة لفريق البحثيألعضاء ا

 املرموقة. دوليةاالبحاث املنشورة في املجالت العلمية ال

 في بناء كوادر علمية من طالب الدراسات العليا املساهمة .  

 عة امللك فيصلبكوادر مؤهلة من منسوبي جام علمية متخصصةوحدات  املساهمة في بناء. 

  تشجيع الشراكة العلمية بين مختلف القطاعات واملؤسسات الحكومية والخاصة بهدف إيجاد حلول لكثير

 من املشكالت التي تواجه املجتمع.

 وابط املتعلقة باجملموعات البحثية:الضَّ

 :ضوابط وشروط التقدم للمجموعات البحثية: أواًل
 

  أن يكون للمجموعة باحث رئيس ي لقيادة املجموعة من منسوبي جامعة امللك فيصل وممن لديه على األقل

 Web of Science, Thomson)في املجالت املفهرسة في شبكة العلوم منشورة (Research articles) أبحاث 5

(Reuters  نوعية النشر.كذلك األبحاث املنشورة و  من عددن لديه وستكون األفضلية مل .أعوامخر خمس آ في 
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  سماء الباحثين املشاركين الباحث الرئيس أيقدم“CO-Investigators”  املتوقع مشاركتهم باملجموعة البحثية

 .رفاق السيرة الذاتية لكل باحثإمع 

  باحث املشارك األول للن يكون أيجب“Associate CO-Investigator” أبحاث منشورة في  3 عدد ال يقل عن

 يقوميمكن أن  ؛في حالة اعتذار الباحث الرئيس يأعوام. و 5خر آ في  Thomson Reutersفيمجالت مدرجة 

ث حاو أن يحل محله بأباستكمال قيادة املجموعة  ”Associate CO-Investigator“الباحث املشارك األول 

 خر حسب الضوابط املحددة من قبل العمادة.آ

  الباحثين املشاركين  ةبقي يقل اإلنتاج العمي لكل باحث من يجب أن ال“CO-Investigators”  2عدد "عن 

  أعوام. 5خر آفي  Thomson Reutersفي قاعدة بيانات  بحث" منشور 

   أراعي ي 
 
شكل متجانس بشكل يخدم املشروع البحثي ومخرجاته من حيث تنوع تخصصات ن يكون الفريق امل

 الباحثين. 

  عنر معبملجموعة البحثية ااسم يجب أن يكون 
ً
مجال نشاطها وتخصصها ويرفق ملخص علمي عن  ا

 عضاء الفريق البحثي فيأدوار كافة أالنشاطات البحثية املتوقعة من املجموعة خالل مدة العقد مع توضيح 

 .تلك النشاطات

   فراد أ 3فراد املجموعة البحثية عن أال يقل أ علىراعى تعدد االختصاصات وترابطها ضمن املجموعة البحثية ي

خارجية )داخل أو خارج باحثين من جهات  علىن تحتوي املجموعة أالباحث الرئيس ي ويمكن  ىلإباإلضافة 

 أ على اململكة(
 
 .فراد املجموعةألث عدد ال يزيد عددهم عن ث

  على األكثر على أال يكون با مجموعتين بحثيتينيمكن للباحث املشاركة في 
ً
  حثا

ً
مجموعة  في أكثر من رئيسا

  .واحدة

  أبحاث 5يتعهد الباحث الرئيس بتقديم عدد Research articles) Original( منشورة في مجالت  االقل على

للتخصصات العلمية  Thomson Reutersلقاعدة بيانات  طبقا "واحد"ذات معامل تأثير ال يقل عن عاملية 

للتخصصات  Thomson Reuters بقاعدة بيانات درجةمنشورة في مجالت م أبحاث 3أو  والهندسية والصحية

  .واإلنسانية االجتماعية

 مدة العقد عامين من تاريخ التوقيع. 
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  أشهر( عن سير العمل باملجموعة البحثية. 6يلتزم الباحث الرئيس ي بتقديم تقارير دورية للعمادة )كل 

 للمجموعة بحسب عدد األ  عند انتهاء مدة العقد تسوى املستحقات املالية 
 
ة يقدمة واملستوفوراق العلمية امل

 .للشروط

 

 :حباث للمجموعات البحثيةشروط قبول األضوابط و: ثانيًا
 

  أن تكون البحوث املقدمة يشترط(Research articles)  و مقبولة للنشر بمجالت علمية لها معامل أمنشورة

  .Thomson Reutersبيانات لقاعدة  "واحد" طبقا ال يقل عن  تأثير 

 " بحث" منشور ضمن املجالت املصنفة  2يجب أال تحتوي البحوث املقدمة من املجموعة البحثية على أكثر من

  Q1صنفة في الربع األول . أما باقي البحوث فيجب أن تكون في مجالت م  Q4أو الربع الرابع  Q3في الربع الثالث 

 حسب التخصص. Q2الثاني الربع أو  )على األقل بحث واحد(

  ن تكون أي من البحوث املقدمة قد تم تدعيمها من عمادة البحث العلمي بجامعة امللك فيصل أال يجوز

 خر بخالف دعم املجموعات البحثية.آتحت أي مسمي 

 ة، ييشترط وجود اثنين على األقل من أعضاء املجموعة البحثية على كل بحث مقدم ضمن املجموعة البحث

 ين ضمن األبحاث املنشورة.ثيقل ما يشارك به كل عضو من أعضاء املجموعة عن بح على أن ال 

 وعليه  .ول في قائمة عناوين الباحثينالبحث هو العنوان األ  ىن يكون عنوان جامعة امللك فيصل عليجب أ

عة جامل ينمنشور من أعضاء املجموعة البحثية املنتسب كل بحث في First Authorاملؤلف األول  يكون يجب أن 

 .امللك فيصل

  مع ذكر "أسم  اإلشارة بالشكر للدعم املالي املقدم من عمادة البحث العلمي بجامعة امللك الفيصليجب

 املجموعة البحثية".

 ال يتم قبول أي بحث منشور قبل تاريخ توقيع العقد مع املجموعة. 

  أبحاث على الكائنات الحية يتوجب ، وفي حال إجراء خالقيات البحث العلميأااللتزام التام بقواعد و يجب

 الحصول على موافقة اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي.
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 :وابط املالية للمجموعات البحثيةالضَّ: ثالثًا
 

  
 
كحد  ريال 300.000مبلغ ما ال يتجاوز ب و خارجيةأسواء بمشاركة داخلية  للمجموعة البحثية ر امليزانيةقد  ت

 ريال للتخصصات اإلنسانية، على أن 180.000وبمبلغ  ،والصحية والهندسيةى للتخصصات العلمية أقص 

مباشرة حسب القواعد بعد التعاقد  واألجهزة ومصاريف النشر املخصص للمواد  املبلغمن  %50يتم صرف 

 .كامل األبحاثبعد نشر  %25ثم بعد نشر أول بحثيين  %25 يصرفو  العمادة فياملتبعة 

   شهريا طوال مدة املشروع ريال 1200قدرها ة أمكافمنح الباحث الرئيس ي ي. 

   طوال مدة املشروع. شهريا ريال 1000ة قدرها أمنح الباحث املشارك مكافي 

   عن مدة عملهم باملشروع حسب األنظمة واللوائح  مكافأةواملستشارين  ين والفنيينالباحث يمنح مساعدي

 املتبعة في العمادة.

  يزانية الكلية للمجموعة البحثيةمن امل %50يجب أال تزيد مجموع املكافأت املالية للفريق البحثي عن 

 للتخصصات العلمية والصحية والهندسية.

  
 
منشورة أو مقبولة  عن كل ورقة علمية إضافية ألعضاء املجموعة البحثية "إضافية" مالية مكافأةصرف ت

 :التالي على النحو  فترة املشروع خاللللنشر 

 .التخصصفي  Q1املصنفة في أحد املجالت على بحث منشور ريال لكل مؤلف  7.000 

 .التخصصفي  Q2 في أحد املجالت املصنفةعلى بحث منشور ريال لكل مؤلف  5.000 

 .التخصصفي  Q4أو   Q3 املصنفةفي أحد املجالت على بحث منشور ريال لكل مؤلف  3.000 

  
 
تحقات املس تسويةيمكن ف ؛حقق املجموعة البحثية العدد املطلوب من األبحاثفي حالة انتهاء العقد دون أن ت

 حسب مرئيات عمادة البحث.املالية 

 

 

 


