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 فيصلجامعة امللك  –رائد  مسار
 

الذين و  شهادة الدكتوراهالتخرج ممن يحملون حديثي أعضاء هيئة التدريس تحفيز وتشجيع إلى  املسار يهدف 

غير أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  لم يمض على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد أكثر من عامين

ئة البحث لبيوتحفيزهم ، للمسارسابقة لالنضمام نشيطين في مجال البحث العلمي ألكثر من ثالث سنوات ال

خرج  تقديم الدعم املاديبالعلمي املتميز، وذلك 
ُ
واملعنوي لهم لتقديم أبحاث أصيلة متميزة في الفكرة وامل

افسة بين وح املنالسليم وبث ر مي النهائي التطبيقي في مجال تخصصاتهم، واإلسهام في تأصيل البحث العل

 .الباحثين

في بداية في وقت مبكر ودعمهم الباحثين الجدد اكتشاف إلى  املسار من هذا  عمادة البحث العلميوتهدف 

نوا  مشوارهم البحثي ِّ
الدعم ، وكذلك تقديم املساندة و قاعدة صلبة في املجال البحثي بجامعة امللك فيصلليكو 

شطاء في مجال البحث العلمي للنهوض ومواكبة كل جديد في مجال الغير املادي واملعنوي لألعضاء 
ُ
ن

 .تخصصهم
 

 :املسارفكرة 
كإسهام من عمادة البحث العلمي لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف عمادة البحث العلمي  املسار فكرة هذا تنبع 

ضاء هيئة جذب أعالبحثي الرصين في بيئة ُمحفزة داعمة لاإلنتاج في دعم وتنمية وجامعة امللك فيصل 

ول منافسة في الحصلل من خالل تقديم فرصوذلك ، نشيطين في مجال البحث العلميالغير و  التدريس الجدد

وقيع وت للمسار من تاريخ االنضمام  سنةخالل فترة بحث علمي إلنتاج على دعم مالي من عمادة البحث العلمي 

 .العقد
 

 :الرؤية
 . وتوطينه لدى أعضاء هيئة التدريس في الجامعةالرصين تشجيع البحث العلمي 

 

 :الرسالة
تحقيق التميز البحثي من خالل إيجاد بيئة بحثية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس بما يحقق الريادة العاملية في 

 البحث العلمي.
 

 :األهداف
 في انشيطين في املجال البحثي الغير و تشجيع أعضاء هيئة التدريس الجدد  .1

ً
ة البحثية لعمليللبدء مبكرا

 في الجامعة.

 امعة.البحث العلمي في الج وتوطيننشطاء الوغير توفير بيئة بحثية جاذبة ألعضاء هيئة التدريس الجدد  .2

 من خالل بث روح املنافسة. توجيه البحوث نحو التميز والجودة .3

 توفير احتياجاتهم البحثية.التدريس لإتاحة الفرصة لفئة من أعضاء هيئة  .4

 تعريف الباحثين بأوعية البحث املرموقة والحوافز املتاحة. .5
 

 الفئة املستهدفة:
 ونساًء( حديثي الحصول على درجة الدكتوراه ولم يمض على تعيينهم أعضاء هيئة التدريس السعوديو 

ً
ن )رجاال

الذين توقف في فيصل، وأعضاء هيئة التدريس  جامعة امللكفي على رتبة أستاذ مساعد أكثر من عامين 

 .مرة واحدة فقط اثناء عملهم في الجامعة( املسار )يستفيدون من  سنواتألكثر من ثالثة  انتاجهم البحثي
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 رائد: مبساروضوابط االلتحاق  شروط
 أال يمض ي على تعيين عضو هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد بالجامعة أكثر من عامين. .1

 يكون قد أجرى )أو نشر( بحث أال  .2
ً
 علمي ا

ً
، على أن للمسار في االنضمامألكثر من ثالث سنوات سابقة  ا

 .فقط ملرة واحدة املسار  يستفيد من

على األقل في مجلة مدرجة بقواعد بيانات شبكة ، ونشر بحٍث واحد أن يلتزم الباحث بإنهاء املشروع .3

ص الباحث، وذات معامل تأثير أعلى من الصفر، وذلك  Web of Science (ISI) العلوم تتبع لتخصُّ

صات.  لجميع التخصُّ

4.  
ا
 من رسالة يكون البحث ُم  أال

ً
  الدكتوراهستال

ً
 لها. ويمكن أن يكون مكمال

 حسب العقد.، واملدة املقررة للتنفيذ املساريتعهد الباحث بااللتزام بشروط  .5
 

 أيضًا:رائد  مبسارومن ضوابط االلتحاق 
 :عند التقديم

 وفق النماذج املخصصة لذلك عبر موقع العمادة .1
ً
م املقترح البحثي مفصال  .االلكتروني ُيقدا

 ( من رسالة الدكتوراه.PDFُيرفق الباحث نسخة إلكترونية )ملف  .2
 

 :اإلجراءات التنفيذية
م املقترحات الب .1

ا
حك

ُ
صة.ت ِّ

 حثية من قبل لجنة علمية متخص 

ع عقد بين  .2
ا
 الباحث وعمادة البحث العلمي بعد اجتياز املقترح البحثي للتحكيم.ُيوق

 

 :عند النشر
 .فيصلالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة امللك بتسجيل يقوم الباحث الرئيس  .1

 في مجلة مدرجة  .2
ً
 على األقل منشورا

ً
 واحدا

ً
ينتهي املشروع بعد انتهاء النشر، وتسليم الباحث الرئيس بحثا

 .Web of Science (ISI) شبكة العلوم عد بياناتابقو 

  .لبحث املنشور ول لاحث الرئيس للمشروع هو الباحث األ أن يكون الب .3

4.  
ُ
 باملشروع. كمخرج من مخرجات النشر   Review Article" مراجعات النشر"قبل بحوث لن ت

 

 :امليزانية
 على النحو التالي: ISIوفق النشر في قواعد بيانات شبكة العلوم البحثي  قف األعلى مليزانية املقترحيحدد السا 

 

 في التخصص.  Q 1ألف ريال عند النشر في دورية ضمن الربع األول  70.000بلغ م .1

 في التخصص.  Q 2ألف ريال عند النشر في دورية ضمن الربع الثاني  60.000مبلغ  .2

 في التخصص.  Q 3ألف ريال عند النشر في دورية ضمن الربع الثالث  50.000مبلغ  .3

       في التخصص.   Q 4ألف ريال عند النشر في دورية ضمن الربع الرابع  40.000مبلغ  .4
 

   
ُ
  من املجال. %10قبل األبحاث املنشورة في املجالت الواقعة ضمن أضعف وال ت

 

 مدة املشروع:
ادة وقبولها من مجلس عم سنة، تبدأ من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد تقديم املسوغاتمدة املشروع 

 ، على البحث العلمي
ا
ن كحد أقص ى من تاريخ توقيع العقد بين الباحث الرئيس يتزيد مدة املشروع عن سنت أال

 للمشروع وعمادة البحث العلمي.


