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قرار رقم )2813-1435-1436هـ(

المتخذ في الجلسة الثامنة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1435-1436هــ، المعقودة 

بتاريخ   1436/8/2٩هـ، المتضمن الموافقة على التعديالت المقترحة على تنظيمات حوافز 

التميز في مجال النشر العالمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

ــس  ــة المجل ــى توصي ــخ 1436/8/29هـــ، عل ــودة بتاري ــة( المعق ــته )الثامن ــي جلس ــة ف ــس الجامع ــع مجل اطل
العلمــي فــي جلســته )الثالثيــن( المعقــودة بتاريــخ 1436/8/22هـــ، بالموافقــة علــى اقتــراح لجنــة النشــر 
العالمــي إجــراء تعديــات علــى التنظيمــات الخاصــة بحوافــز التميــز فــي مجــال النشــر العالمــي، المعتمــدة 
بتاريــخ  المعقــودة  الثامنــة  الجلســة  فــي  المتخــذ  )2354-1432/1431هـــ(  رقــم  الجامعــة  مجلــس  بقــرار 

1432/7/19هـــ.
كما اطلع مجلس الجامعة على قراري مجلس الجامعة:

1.  القــرار رقــم )2354-1432/1431هـــ( المتضمــن موافقــة المجلــس علــى برنامــج النشــر العالمــي بالجامعــة 
وفــق الصيغــة المرافقــة لقــرار المجلــس.

2. القــرار رقــم )2462-1434/1433هـــ( المتضمــن موافقــة المجلــس علــى مشــروع «تنظيمــات حوافــز التميز 
فــي مجــال النشــر العالمــي» وفــق الصيغــة المرافقــة لقــرار المجلــس.

ولموافقــة ســعادة مديــر الجامعــة بالنيابــة علــى قــرار المجلــس العلمــي، واســتنادًا إلــى الفقــرة )الحاديــة 
عشــرة( مــن المــادة )العشــرين( مــن نظــام مجلــس التعليــم العالــي والجامعــات، تــم عــرض الموضــوع علــى 

ــز فــي مجــال النشــر  ــة لتنظيمــات حوافــز التمي ــى الصيغــة النهائي مجلــس الجامعــة للنظــر فــي الموافقــة عل
العالمــي حســب الصيغــة المرافقــة.

وبعد مناقشة المجلس للموضوع في ضوء ما نصت عليه الُنُظم واللوائح اتخذ قراره التالي:

)القرار رقم 2813-1435-1436هـ(

قــرر مجلــس الجامعــة اســتنادًا إلــى الفقــرة )الحاديــة عشــرة( مــن المــادة )العشــرين( مــن نظــام مجلــس 
ــز فــي مجــال النشــر  ــى تعديــل التنظيمــات الخاصــة بحوافــز التمي ــي والجامعــات، الموافقــة عل التعليــم العال

العالمــي، لتكــون وفــق الصيغــة المرافقــة.
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مدخـــل:

يعــد النشــر العلمــي العالمــي أحــد أهــم المقاييس المســتخدمة لتقدير مســتوى النتــاج العلمي، على المســتوى 
الدولــي، حيــث أصبحــت المعرفــة ذات صبغــة عالميــة بفضــل اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت التــي 
ــه  ــف التوج ــد تضاع ــة. ولق ــز الجغرافي ــن الحواج ــر ع ــض النظ ــن بغ ــاء والباحثي ــن العلم ــل بي ــهلت التواص س
نحــو النشــر فــي المجــات العلميــة المتميــزة مؤخــرًا نتيجــة لزيــادة أعــداد الباحثيــن النشــطين علــى المســتوى 

العالمــي، وتطلعهــم نحــو إحــداث األثــر العالمــي وتحقيــق التميــز فــي مجــاالت اهتمامهــم.  

ويقصــد بمفهــوم النشــر العالمــي نشــر النتــاج العلمــي فــي المجــات العلميــة المصنفــة فــي قواعــد البيانــات 
ــون  ــركة تومس ــة لش ــوم  )Web of Science( التابع ــبكة العل ــا ش ــن أهمه ــي م ــة الت ــة العالمي األكاديمي
رويتــرز )Thomson Reuters( والتــي تــدرج وتفهــرس المجــات بنــاء علــى مدى التزامهــا بالمعايير العلمية 
.Impact Factor )IF( م وفقــً لســمعتها العلميــة، بنــاء علــى معامــل التأثيــر التــي حددتهــا الشــبكة، وُتَقــوَّ
وتــزداد قيمــة النشــر العالمــي إذا مــا تــم العمــل المنشــور بالتعــاون مــع الباحثيــن المرموقيــن خــارج الحــدود، 
حيــث يمثــل إنتــاج المعرفــة التعاونيــة ظاهــرة تتزايــد علــى مســتوى العالــم نتيجــة للتوجــه نحــو تقســيم 
األعبــاء وجدولــة المشــاريع البحثيــة بيــن الباحثيــن، ولقــد اتجهــت أغلــب الجامعــات الرائــدة نحــو تشــجيع 
التعــاون الدولــي بيــن الباحثيــن لمــا يعكســه ذلــك مــن تأثيــرات إيجابيــة علــى نوعيــة األبحــاث المنتجــة 

وكمهــا.
 ويحضــى النشــر العلمــي العالمــي بأهميــة خاصــة العتبــارات عديــدة مــن أهمهــا أنــه يعــد حصيلــة لبحــوث 
يمكــن أن تمتــد ثمرتهــا لتشــمل نطاقــات جغرافيــة واســعة عالميــً، وفــي الوقــت ذاتــه قــد تطــرح هــذه 

البحــوث العديــد مــن التســاؤالت والملحوظــات التــي تمثــل منطلقــً لدراســات الحقــة. 

كمــا يســهم النشــر العالمــي فــي تعزيــز حضــور الجامعــات دوليــً، وحصولهــا علــى االعتــراف بشــكل أوســع، 
حيــث أصبــح مــن المتعــارف عليــه ارتبــاط ســمعة الجامعــات علــى المســتوى الدولــي بكــم األعمــال العلميــة 
المنشــورة مــن قبــل باحثيهــا فــي المجــات العلميــة المتقدمــة، وعــدد مــرات إشــارات اآلخريــن إلــى أعمــال 
هــؤالء الباحثيــن، واالستشــهاد بهــا، أو االقتبــاس منهــا، ولعــل فــي هــذا مــا ينعكــس إيجابــً علــى قيمــة الــدول 

التــي تنتمــي إليهــا هــذه الجامعــات.
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مــن هنــا وباتجــاه تفعيــل مشــروع تحفيــز الباحثيــن فــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية للنشــر 
ــذي أقــره  مجلــس الجامعــة  بقــراره  ــوارد فــي برنامــج النشــر العالمــي ال فــي المجــات العالميــة المتقدمــة ال
رقــم )2354-1432/1431هـــ(، المتخــذ فــي الجلســة )الثامنــة( للمجلــس المعقــودة بتاريــخ 1432/7/19هـ يأتي 
مشــروع «تنظيمــات حوافــز التميــز فــي مجــال النشــر العالمــي» الــذي يســتهدف وضــع التنظيمــات الكفيلــة 
بتقديــر جهــود مــن يتمكنــون مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم والباحثيــن مــن منســوبي 
الجامعــة مــن إنتــاج أعمــال علميــة ذات تأثيــر عالمــي فــي مجــال تخصصهــا، يمكــن نشــرها فــي إحــدى 
المجــات المصنفــة فــي قاعــدة بيانــات شــبكة العلــوم )Web of Science( التابعــة لشــركة  تومســون 

 .)Thomson Reuters( رويتــرز 
وقــد اعتمــد مجلــس الجامعــة هــذه التنظيمــات بقــراره رقــم ) 2462-1434/1433هـــ(، المتخــذ فــي الجلســة 
)األولــى( للمجلــس المعقــودة بتاريــخ    1433/11/1هـــ، وذلــك بنــاء علــى توصيــة اللجنــة العليا للقيــاس والتواصل 

الدولــي المتخــذة فــي الجلســة )الســابعة عشــرة( للجنــة المعقــودة بتاريــخ 1433/7/16هـــ.

مرجعية التقويم للحصول على حوافز التميز:

يعتمــد تقويــم مــدى اســتحقاق حوافــز التميــز فــي مجــال النشــر العالمــي بنوعيهــا المــادي والمهنــي علــى 
 )Thomson Reuters( التابعــة لشــركة تومســون رويتــرز )Web of Science( بيانــات شــبكة العلــوم
)Impact Factor )IF، وفــق مــا يتضمنــه تقريــر  والتــي ترتــب المجــات العلميــة وفقــً لمعامــل التأثيــر 
االستشــهادات المرجعيــة للمجــات )Journal Citation Reports )JCR الــذي تصــدره الشــركة فــي 
شــهر يونيــو مــن كل عــام ميــادي،  وفيــه تقســم المجــات العلميــة  إلــى قســمين، مجــات العلــوم الطبيعيــة 
ــانية  ــوم اإلنس ــات العل ــوم)Science Citation Index )SCI ، ومج ــر العل ــا مؤش ــة، ويضمه والتطبيقي

.Social Science Citation Index )SSCI( واالجتماعيــة، ويضمهــا مؤشــر العلــوم االجتماعيــة
 ويأتــي االعتمــاد علــى هــذه الشــبكة لكونهــا األقــدم مــن بيــن الشــبكات والقواعــد اإللكترونيــة المتخصصــة 

فــي إدراج وتصنيــف أوعيــة النشــر، إلــى جانــب قــوة المعاييــر المتبعــة فــي إدراج المجــات فــي هــذه الشــبكة.

المصطلحات الواردة في التنظيمات:

 )Full Research Articles( ڤ مقاالت البحوث الكاملة
المقــاالت العلميــة التــي تنشــر بكامــل محتوياتهــا، ويشــتمل هــذا النــوع مــن المقــاالت عــادة علــى المكونــات 

الرئيســة للدراســات العلميــة. 
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)Reviews( ڤ المراجعات العلمية

حــول  الســيما  حديثــً،  نشــرت  التــي  االكتشــافات  بعــض  علــى  الضــوء  إلقــاء  تســتهدف  التــي  المقــاالت 
ــات  ــج أو وجه ــى نتائ ــات عل ــاالت المراجع ــوي مق ــد ال تحت ــة، وق ــورات متاحق ــهد تط ــي تش ــات الت الموضوع

نظــر جديــدة.

)Citations( ڤ االستشهادات

هــي اإلشــارات إلــى مقــال علمــي منشــور بالفعــل، فــي مقــال علمــي تــال، ســواء كانــت هــذه اإلشــارات مــن 
قبــل الباحث/الباحثيــن أنفســهم، أو مــن قبــل باحــث/ باحثيــن آخريــن.  

)Self Citations( ڤ االستشهادات الذاتية

هي اإلشارات إلى مقال علمي منشور بالفعل، في مقال علمي تال، من قبل الباحث/الباحثين أنفسهم.

ڤ األعمال المنشورة ضمن سجالت المؤتمرات الدولية

هي المقاالت العلمية الكاملة المنشورة ضمن كتب أعمال المؤتمرات الدولية. 

الضوابط  العامة الستحقاق حوافز التميز في مجال النشر العالمي:

هــذه  أحــكام  وفــق  للمتميزيــن  المهنيــة  الحوافــز  وتكاليــف  النشــر   فــي  التميــز  مكافــأة  صــرف  يتــم   -1
التنظيمــات مــن االعتمــادات الماليــة الحكوميــة، إلــى جانــب مــا يمكــن أن توفــره الجامعــة مــن مصــادر ماليــة 
ذاتيــة، وفــق األنظمــة، واللوائــح، والتعليمــات المنظمــة للبحــث العلمــي، والشــؤون الماليــة فــي الجامعــات 

الســعودية.

2- يشــترط للمتقــدم علــى هــذه الحوافــز أن يكــون قــد قــام بتقديــم عــرض علمــي )Seminar( لمنســوبي 
القســم أو الكليــة التــي يعمــل بهــا تحــت إشــراف مركــز/ وحــدة البحــوث بالكليــة، حــول الورقــة العلميــة 
التــي تقــدم بهــا علــى أن يكــون هــذا العــرض معلنــا فــي الكليــة ويتــم التأكــد مــن ذلــك عــن طريــق مركــز/ 

وحــدة البحــوث. 

3- يقتصــر الحصــول علــى الحوافــز الماديــة والمهنيــة علــى منســوبي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود 

يكــون  أن  شــريطة  والطــاب  والباحثيــن  حكمهــم،  فــي  ومــن  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  اإلســامية، 
مســتحق المكافــأة منتســبا للجامعــة أو علــى رأس العمــل فيهــا عنــد التقــدم، ويشــمل الحصــول علــى 
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الحوافــز الماديــة المتعاونيــن مــع الجامعــة بالتفــرغ التــام أو الجزئــي غيــر المرتبطيــن بجهــات أخــرى أو مــن 
تســمح لهــم جهــات عملهــم األصليــة بتدويــن أســماء جهــات أخــرى علــى أعمالهــم العلميــة.

  Research Articles 4- يقتصــر صــرف حوافــز التميــز فــي النشــر العالمــي علــى مقــاالت البحــوث الكاملــة
والمراجعــات العلميــة Reviews  فقــط، وال يشــمل ذلــك ملخصــات البحــوث. 

5- يشــترط فــي األعمــال العلميــة المنشــورة )Scientific Publications(  ارتباطهــا بالجامعــة، بمعنــى 
أو  جميعهــم   )Affiliation( العلمــي  العمــل  للمشــاركين فــي  المدونــة  العلميــة  المرجعيــة  أن تكــون 
أحدهــم هــي جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية، ويكتــب اســم الجامعــة بالصيغــة التــي وردت فــي 

تعميــم معالــي مديــر الجامعــة رقــم 3752 الصــادر بتاريــخ 1433/6/16هـــ، كمــا يلــي:
Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University )IMSIU(

6- إذا اشــترك فــي إعــداد العمــل العلمــي أكثــر مــن باحــث، تــم تقســيم مبلــغ المكافــأة بالتســاوي بيــن 
مــن منســوبي  المشــاركون  مــن غيرهــم، ويحصــل  أم  الجامعــة  مــن منســوبي  الباحثيــن ســواء كانــوا 

الجامعــة فقــط علــى نصيبهــم.

7- يتــم التقــدم لنيــل مكافــأة النشــر المتميــز للعمــل العلمــي نفســه مــرة واحــدة فقــط، وال يجــوز التقــدم 
بالعمــل نفســه مــرة أخــرى فــي ســنة الحقــة لنفــس النــوع مــن المكافــآت.

8- يشــترط أن يكــون التقــدم بطلــب الحصــول علــى مكافأتــي النشــر واالستشــهادات المتميــزة مــن قبــل 
الباحــث الرئيــس، وإذا كان المتقــدم غيــره لزمــه إرفــاق مــا يفيــد بتفويــض الباحــث الرئيــس لــه للتقــدم 

للحصــول علــى المكافــأة.

٩- يبــدأ العمــل بهــذه التنظيمــات بعــد موافقــة مجلــس الجامعــة عليهــا، ويســتحق أي عمــل علمــي حوافــز 
النشــر مــن بعــد تاريــخ  اعتمــاد مجلــس الجامعــة لبرنامــج النشــر العالمــي الــذي تــم فــي 1432/7/19هـــ، 

الموافــق 6/21/ 2011م، ولــن ينظــر فــي أي عمــل علمــي  نشــر قبــل هــذا التاريــخ.

10- الحوافــز المضمنــة فــي هــذه التنظيمــات تشــجيعية، وتخضــع لســلطة الجامعــة التقديريــة، وال يترتــب 

ــا.  ــمولين به ــل المش ــن قب ــا، م ــة به ــوق أو المطالب ــاء الحق ــا إنش عليه

11- تطبــق هــذه التنظيمــات لمــدة ثاثــة أعــوام تبــدأ مــن تاريــخ اعتمــاد مجلــس الجامعــة لهــا، ويتــم تقويمهــا 
بعــد ذلــك وإجــراء مــا يلــزم مــن تعديــات، فــي ضــوء مــا سيســفر عنــه التطبيــق.
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أنواع الحوافز :

تشمل حوافز التميز في مجال النشر العالمي ما يلي:

أواًل: مكافآت ودروع التميز في النشر:

1- مكافآت التميز:

حددت القيمة المالية لمكافآت التميز في مجال النشر العالمي وفق اآلليات التالية:

أ- تعتمــد قيمــة مكافــأة التميــز علــى ترتيــب المجلــة العلميــة التــي تــم نشــر العمــل العلمــي فيهــا، مقارنــة بغيرهــا 
بنــاء علــى أحــدث تقريــر  الترتيــب  )Web of Science(ويتــم تحديــد  المصنفــة مــن قبــل شــبكة  المجــات  مــن 
 )Subject Category( داخل قائمة الموضوع ،Journal Citation Reports )JCR( لاستشهادات المرجعية
الــذي تنتمــي إليــه هــذه المجلــة. وســعيً إلــى التمييــز بيــن المكافــآت المســتحقة بنــاء علــى مكانــة المجــات التــي تــم 
النشــر فيهــا فقــد تــم تقســيم المجــات المصنفــة فــي القاعــدة بنــاء علــى ترتيبهــا إلــى عشــر فئــات وفقــً للنســب 
المئويــة، وذلــك بتقســيم ترتيــب المجلــة داخــل الفئــة التــي تنتمــي إليهــا علــى العــدد الكلــي للمجــات المنتميــة للفئــة 
نفســها ثــم ضــرب الناتــج فــي 100، مــع تقريــب الكســور العشــرية حســب مــا هــو متعــارف عليــه علميــً لتصبــح النســبة 
ــات  ــا المج ــمت إليه ــي قس ــات الت ــي الفئ ــدول التال ــرض الج ــً. ويع ــً صحيح ــة رقم ــب المجل ــن ترتي ــرة ع ــة المعب المئوي

وقيمــة المكافــأة الخاصــة بــكل فئــة.

)Web of Science( قائمة مكافأة النشر في المجالت المدرجة في شبكة العلوم
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ب- فــي حــال إدراج المجلــة فــي أكثــر مــن قائمــة للموضوعــات )Subject Category( وســعيً للمســاواة 
بيــن الباحثيــن الذيــن ينشــرون فــي المجلــة نفســها مــن التخصصــات العلميــة المختلفــة ســيتم حســاب 
ــابية  ــة حس ــراء عملي ــم إج ــم يت ــر، ث ــالف الذك ــاس س ــس المقي ــة بنف ــي كل فئ ــة ف ــب المجل ــط ترتي متوس

ــا.  ــي وردت فيه ــات الت ــة الفئ ــي كاف ــة ف ــب المجل ــة لترتي ــبة المئوي ــط النس ــتخراج متوس الس

ج- تمنــح مكافــأة تشــجيعية قدرهــا 5.000 ريــال خمســة آالف ريــال ســعودي لألعمــال العلميــة المنشــورة 
مــن  بعــد  يتــم تقويمهــا  لــم  والتــي     )Web of Science(العلــوم فــي شــبكة  المدرجــة  المجــات  فــي 
المؤتمــرات  ســجات  ضمــن  المنشــورة  األعمــال  وكذلــك  المرجعيــة،  االستشــهادات  تقاريــر  قبــل 

نفســها.  القاعــدة  فــي  المدرجــة   ،  )Conference Proceedings(الدوليــة

د- يكون السقف األعلى لمجموع المكافآت للباحث الواحد أربعين ألف )40,000( ريال.

2- دروع التميز:

تمنــح فــي كل عــام ثاثــة دروع ألفضــل ثاثــة باحثيــن فــي مجــال النشــر العالمــي، حصلــوا علــى الســقف 
األعلــى مــن قيمــة مكافــأة التميــز والمقــدرة بـــ 40.000 ريــال علــى أن يتــم ترتيــب المرشــحين بنــاًء علــى مــدى 
ــم  ــي ت ــات الت ــودة المج ــا وج ــاركة فيه ــبة المش ــاث ونس ــدد األبح ــى ع ــد عل ــذي يعتم ــر وال ــي النش ــز ف التمي

نشــر االبحــاث فيهــا. 

إجراءات التقديم والمراجعة ومنح المكافآت:

1- يتــم تقديــم طلبــات الحصــول علــى مكافــآت ودروع التميــز فــي مجــال النشــر مــرة واحــدة فــي كل عــام 
جامعــي، وفــق النمــاذج المرفقــة، خــال أربعــة أســابيع تبــدأ فــي األول مــن ســبتمبر فــي كل عــام.

الطلبــات  للتأكــد مــن اســتيفاء  المقدمــة  الطلبــات  فــي  للنظــر  العالمــي  النشــر  2- تجتمــع لجنــة برنامــج 
التنظيمــات. هــذه  بموجــب  المحــددة  للشــروط 

3- تحــدد اللجنــة قيمــة المكافــأة المســتحقة لــكل متقــدم، وترفــع بأســماء مســتحقي المكافــآت، وقيمــة 
كل منهــا إلــى معالــي مديــر الجامعــة العتمادهــا.

4- يتــم تكريــم المتميزيــن وتســليمهم المكافــآت المســتحقة فــي احتفــال ســنوي يقــام تحــت رعايــة 
معالــي مديــر الجامعــة، وتعلــن أســماؤهم فــي الموقــع اإللكترونــي للجامعــة وفــي وســائل اإلعــام.
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ثانيًا: الحوافز المهنية للتميز في النشر:

باإلضافــة إلــى مــا تقدمــه الجامعــة مــن فــرص حضــور المؤتمــرات الدوليــة يمنــح البرنامــج المتميزيــن فــي النشــر 
العالمــي فرصــة إضافيــة لحضــور المؤتمــرات الدوليــة فــي مجــاالت تخصصهــم، وتتحمــل الجامعــة تذاكــر 
الســفر علــى الدرجــة الســياحية، ورســوم التســجيل فــي المؤتمــر علــى أال تزيــد الرســوم عــن 500 دوالر، 

وذلــك وفقــً للضوابــط والتنظيمــات التاليــة:
1- أن يكــون المتقــدم قــد تمكــن خــال العاميــن الجامعييــن الســابقين مــن نشــر عمــل علمــي واحــد علــى 
األقــل فــي إحــدى المجــات الواقعــة  ضمــن أفضــل 50% مــن المجــات المصنفــة فــي شــبكة العلــوم داخــل 

قائمــة الموضــوع أو الموضوعــات التــي تنتمــي إليهــا المجلــة.
2- يمكــن الحصــول علــى منحــة واحــدة فــي كل عــام مقابــل العمــل العلمــي نفســه، وال يحــق للباحــث أو 

غيــره التقــدم بالعمــل نفســه مــرة أخــرى.
 3- تكــون أولويــة الحصــول علــى المنحــة للباحــث الرئيــس، أو الباحــث األول مــن منســوبي الجامعــة ممــن 
تظهــر أســماؤهم علــى العمــل إذا كان الباحــث الرئيــس مــن غيــر منســوبي الجامعــة، ويحــق للباحــث 
الرئيــس أو األول مــن منســوبي الجامعــة التنــازل ألي شــخص مــن الباحثيــن المشــاركين مــن منســوبي 

الجامعــة.
4- يشــترط لمشــاركة الباحثيــن غيــر الســعوديين المشــاركة بورقــة علميــة/ أو ملصــق تــم قبولهمــا 

للعــرض فــي المؤتمــر.
5- يشترط أال يكون المتقدم قد حصل على تمويل من مصادر أخرى لحضور المؤتمر.

طريقة التقديم للحصول على منحة حضور المؤتمرات:

1- تعبئــة المتقــدم النمــوذج الخــاص بطلــب الحصــول علــى المنحــة، والــذي يتضمــن معلومــات عــن المؤتمــر، 
مــع إرفــاق نســخة مــن العمــل العلمــي الــذي يســتحق بموجبــه المتقــدم المشــاركة.

2- تتــم دراســة  الطلــب والتوصيــة بشــأنه مــن قبــل مركــز/ وحــدة البحــوث بالكليــة التــي ينتمــي إليهــا 
المتقــدم للتأكــد مــن جــودة المؤتمــر، ومكانتــه فــي التخصــص.

3- تتولــى وحــدة النشــر العالمــي دراســة الطلــب ومرفقاتــه، للتأكــد مــن مدى انطباق الشــروط علــى المتقدم، 
والعــرض علــى لجنــة البرنامــج للتوصيــة بمــا تراه.

4- يلــزم الحاصــل علــى المنحــة بعــد عودتــه تقديــم عــرض علمــي )Seminar( لمنســوبي القســم أو الكليــة 
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التــي يعمــل بهــا تحــت إشــراف مركــز/ وحــدة البحــوث بالكليــة، حــول المؤتمــر، ومــا تمخــض عنــه، إلــى 
جانــب إعــداد الحاصــل علــى المنحــة تقريــرًا يتضمــن أهــم جوانــب التميــز فــي المؤتمــر، ومــا أضافــه لــه، علــى أن 

يرفــق بالتقريــر نســخة مــن شــهادة حضــور المؤتمــر. 

المستندات المطلوبة للتقديم لكل نوع من المكافآت:

يتولــى الباحــث الرئيــس أو المفــوض بالتقــدم تعبئــة النمــاذج المخصصــة للحصــول علــى المكافــأة )النمــوذج  
الخــاص بطلــب الحصــول علــى المكافــأة، والنمــوذج الخــاص بمعلومــات  العمــل العلمــي المنشــور( إلكترونيــً  

والتأكــد مــن اســتكمال جميــع المعلومــات الــواردة بهــا، مــع إرفــاق المســتندات التاليــة:

ــل  ــة بمجم ــاملة قائم ــامية، ش ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام محم ــة اإلم ــن جامع ــاركين م ــة للمش ــير الذاتي 1- الس
البحــوث المنشــورة.

2- نســختين مــن األعمــال العلميــة المتقــدم بهــا، إحداهمــا مطبوعــة واألخــرى إلكترونيــة، ويفضــل أن 
.PDF تكــون  النســخة اإللكترونيــة فــي صيغــة



Deanship of Academic Research

تنظيمات حوافز التميز في مجال النشر العالمي 15

نموذج الحصول على حوافز النشر العالمي

أواًل: معلومات المتقدم

)Name( الهوية الوطنية / اإلقامةاالسم

الكلية / القسمالرتبة العلمية

)Mobile( البريد جوال
 )email(االلكتروني

)IBAN( اسم البنكرقم الحساب المصرفي

 O مكافأة ودرع التميز في النشر العالمي         O مكافأة حضور مؤتمر دولينوع الطلب

ثانيًا:معلومات عن البحث المنشور

)Article Title( عنوان المقال

)Journal  Name( اسم المجلة

)Volume( رقم المجلد)Issue( العدد

تاريخ النشر
)Publication Date()ISSN( رقم الردمد

)List of co-authors( قائمة  بالمشاركين في المقال المنشور

)Name( الجامعةاالسم
)University/Institute()College( الكلية)Department( القسم
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ثالثًا: معلومات المؤتمر: ) خاص بمكافأة حضور مؤتمر دولي(

عنوان المقال المقبول في المؤتمر 
)Title of accepted paper(

)Conference Name( اسم المؤتمر

 )Location( مكان  المؤتمر)Date( تاريخ المؤتمر

رابعا:اإلقرار

أنا  ............................................................................................ اقر بأن جميع المعلومات المدونة في هذا النموذج صحيحة وأنني أمتلك 
الحقوق الملكية الفكرية لإلنجاز  كما هو مدون في هذا النموذج.

)signature( التوقيع )Date( التاريخ

خامسًا: إقرار وحدة مركز البحوث

نفيدكم بأن الباحث ) O قد قام بتقديم  |  O سوق يقوم بتقديم( عرض علمي )seminar( لمنسوبي القسم أو الكلية حول الورقة 
العلمية التي تقدم بها في هذا النموذج بتاريخ :          /          /         143هـ، في  قاعة : .................................................

التوقيعرئيس وحدة البحوث / مركز البحوث 

:)DOCUMENTS CHECKLIST( قائمة الوثائق المطلوبة

نسخة من المقال المنشور
)A copy of published paper(

نسخة من المقال المقبول للنشر في المؤتمر ) خاص بمكافأة حضور 
  )A copy of accepted conference paper( )مؤتمر دويل

إثبات اإلدراج في شبكة العلوم
)A proof of Web of Science inclusion(

)Brief CV(نسخة مختصرة من السيرة الذاتية للمتقدم

نسخة من إثبات قبول البحث في المؤتمر )خاص 
بمكافأة حضور مؤتمر دولي(

)A proof of Conference Acceptance(
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