المملكة العربية السعودية
جامعة الملك سعود
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
عمادة البحث العلمي

Deanship of Scientific Research

الالئحة المنظمة

جمادى األولي 1439هـ.

مقدمة
انطالقا ً من حرص الجامعة على تكريم المتميزين من منسوبيها من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطلبة،
وفي إطار دعم روح التنافسية وتوجيهها نحو البحث العلمي ،ومن أجل مزيد من االرتقاء بمستوى التميّز
العلمي؛ أنشأت الجامعة "جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي" ،وهي جائزة سنوية تسعى إلى تهيئة
مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز واإلبداع واالبتكار .وتتمثل مسوغات استحداث هذه الجائزة في اآلتي:
 -1خدمة الهدف األول من الخطة االستراتيجية لجامعة الملك سعود  KSU 2030المتعلق باإلجادة
والتميز البحثي ،من خالل رفع المستوى األكاديمي والبحث العلمي اإلبداعي الذي يخدم المجتمع،
ويسهم في تحقيق التميز في مختلف المجاالت العلمية .وقد تص ّدر هدف التميز أهداف الخطة
االستراتيجية للجامعة؛ ليعكس بوضوح أهميته.
 -2خدمة المبادرات المختلفة في برامج الخطة االستراتيجية للجامعة ،وتحديداً المبادرة التي تخص
أعضاء هيئة التدريس ،التي تنص على زيادة المكافآت وتحسين مستوى الدعم المقدم لهم .ومن
أهداف هذه المبادرة -أيضا ً -توفير بيئة داعمة ومشجعة ألداء أعضاء هيئة التدريس وزيادة الناتج
البحثي.
 -3تجسيد القيم المعتمدة في تطوير الجامعة ،التي منها" :الجودة والتميز" ،و"اإلبداع واالبتكار".
 -4خدمة الخطة االستراتيجية لعمادة البحث العلمي التي تضم ثمانية أهداف ،منها:
 التميز البحثي بما يحقق الريادة العالمية.
 تطوير الموارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.
 المساهمة في بناء مجتمع المعرفة وخدمة أولويات الصناعة والتنمية في المملكة.
 توفير بيئة بحثية محفزة للباحثين وللعملية البحثية في الجامعة.
تتكون الجائزة من ثمانية فروع ،هي :المسيرة العلمية المتميزة ،جودة البحث العلمي ،النشر في مجالت
النخبة ،االكتشافات واالبتكارات وترخيص التقنية ،التميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث،
أفضل كتاب مؤلف ،أفضل كتاب مترجم ،التميز البحثي لطالب الجامعة والمبتعثين.
تشرف هيئة الجائزة واللجنة التنفيذية على إجراءات الترشيح والتقييم ضمن المعايير والضوابط
المحددة لكل فرع من فروع الجائزة .و ُتش ِّكل اللجنة التنفيذية للجائزة لجان تحكيم فرعية متخصصة للمفاضلة
بين المتقدمين.
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املادة األولى :أهداف الجائزة
 تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطالب وتحفيزهم على مزيد من التم ّيز واإلبداع
والتنافس العلمي.
 االرتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كما ً ونوعا ً.
 تشجيع النشر في المجالت والدوريات العلمية المرموقة.
 تشجيع منسوبي الجامعة على تحقيق االنتشار المعرفي العالمي.
 اإلسهام في اإلشعاع العلمي للجامعة محليا ً ودوليا ً.

املادة الثانية :فروع الجائزة
الفرع األول :جائزة المسيرة العلمية المتميزة

)(Life-time Achievement Award

تمنح هذه الجائزة للباحث الذي يتمتع بمسيرة علمية متميزة ،ومتمثلة في جودة البحث العلمي
والعمل األكاديمي وخدمة الجامعة وخدمة المجتمع على امتداد سنوات عمله الجامعي.
الفرع الثاني :جائزة جودة البحث العلمي

)(Research Quality Award

تمنح هذه الجائزة ألفضل باحث تتسم أبحاثه بالجودة والتميز ،ويتضمن هذا الفرع ستة جوائز:
جائزة أولى ،وجائزة ثانية لكل من التخصصات العلمية والهندسية ،وتخصصات العلوم الصحية،
وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
الفرع الثالث :جائزة النشر العلمي في مجالت النخبة ( (Elite Journals Publishing
Award
تمنح هذه الجائزة لثالثة باحثين ممن قاموا بالنشر العلمي في دوريات النخبة العالمية (مجلتي
الطبيعة أو العلوم  )Nature or Science -أو في الدوريات األولى بحسب متوسط التنسيب
المئوي لمعامل التأثير ضمن المجاالت العلمية ( Average Journal Impact Factor
.) Percentile
الفرع الرابع :جائزة االكتشافات واالبتكارات وترخيص التقنية
)(Discoveries, Innovations and Technology Licensing Award
تمنح هذه الجائزة لباحث واحد ممن تندرج أعمالهم تحت اسم االكتشافات العلمية والصحية،
ّ
المرخصة ،على أن تكون لهذه األعمال قيمة
واالبتكارات ،وبراءات االختراع الممنوحة ،والتقنيات
علمية مضافة.
الفرع الخامس :جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث
()Excellence in Obtaining External Funding for Research Award
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تمنح هذه الجائزة لمشروع بحثي واحد يتسم بالتميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث
سواء من القطاع العام أو الخاص أو الخيري.
الفرع السادس :جائزة أفضل كتاب مؤلف

)(Best Authored Book Award

تمنح هذه الجائزة ألفضل كتاب مؤلف في كل من :التخصصات العلمية والهندسية ،وتخصصات
العلوم الصحية ،وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
الفرع السابع :جائزة أفضل كتاب مترجم

)(Best Translated Book Award

تمنح هذه الجائزة ألفضل كتاب مترجم في كل من :التخصصات العلمية والهندسية ،وتخصصات
العلوم الصحية ،وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
الفرع الثامن :جائزة التميز البحثي لطالب الجامعة والمبتعثين
)(Students Research Award
تمنح هذه الجائزة لطالب الجامعة ،من المرحلة الجامعية (البكالوريوس) والدراسات العليا ومبتعثي
الجامعة ،عن أعمال بحثية متميزة.

املادة الثالثة :اإلطار املنظم للجائزة
هيئة الجائزة:
 مدير الجامعة رئيسا ً.
 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي نائبا ً للرئيس.
 عميد البحث العلمي أمينا ً.
 رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
 رئيس الغرفة التجارية.
 عضو من القطاع الخاص.
وتقوم هيئة الجائزة باعتماد اإلطار العام والمبادئ واألهداف العامة للجائزة ،واعتماد الالئحة
المنظمة وتعديالتها ،وكذلك االعتماد النهائي للفائزين في كل فرع من فروع الجائزة.

اللجنة التنفيذية وتتكون من:
 وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً.
 عميد البحث العلمي ،أمين الجائزة نائباً.
 أمين المجلس العلمي.
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 أحد وكالء عمادة البحث العلمي.
 خمسة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ،ويكون تعيينهم لمدة عامين.
 سكرتير اللجنة.

وتتمثل مهام اللجنة التنفيذية في:
 صياغة الالئحة المنظمة للجائزة واقتراح التعديالت والتحديثات عليها.
 اإلشراف على إجراءات اإلعالن واستقبال طلبات التقديم.
 اختيار لجان التحكيم العلمية.
 اختيار اللجان اإلدارية المساعدة.
 رفع قائمة المرشحين للجوائز لهيئة الجائزة.
 ما يوكل إليها من أعمال من هيئة الجائزة.

املادة الرابعة :الشروط العامة للتقديم للجائزة
 -1التقديم للجائزة في الوقت المحدد واستيفاء جميع الشروط والمستندات.
 -2أن يكون العمل المقدم قد تم إنجازه في أثناء مدة العمل بالجامعة ،أو في أثناء أداء مهمة علمية
رسمية خارجها.
 -3ال يجوز لمن فاز بجائزة المسيرة العلمية المتميزة (الفرع األول) التقدم للجائزة في أي من فروعها
مرة أخرى.
 -4ال يجوز لمن حصل على الجائزة في أحد الفروع التقديم للفرع نفسه مرّ ة أخرى مدة أربع سنوات.
 -5ال يجوز التقدم ألكثر من فرعين من فروع الجائزة ،وال تمنح الجائزة إال في فرع واحد.
 -6يشترط في كل األعمال المقدمة للجائزة أن يكون قد أشير فيها إلى انتماء المتقدم لجامعة الملك
سعود.
 -7يحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة إذا ثبت إخالل بأخالقيات البحث العلمي أو بأي من شروط
الجائزة ،وال يحق لمن ُسحبت منه الجائزة التقدم لها مرة أخرى.
 -8يشترط أال يكون المتقدم للجائزة عضواً في هيئة الجائزة أو أي من لجانها أو منسوبي عمادة البحث
العلمي خالل نفس العام.

 -9ال يحق التقدم بأي عمل سبق أن حصل على جائزة من جهة أخرى بالمستوى نفسه أو أعلى.
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 -10على المتقدم التوقيع على تعهد بصحة جميع المعلومات الواردة في طلبه ،تحت طائلة
المسئولية

املادة الخامسة :الشروط الخاصة ومعايير التقييم واملفاضلة لفروع الجائزة
الفرع األول :جائزة المسيرة العلمية المتميزة ( :)Life-time Achievement Awardتمنح هذه
الجائزة لثالثة باحثين في التخصصات العلمية والصحية واإلنسانية ،حيث تمنح للباحث الذي يتمتع بمسيرة
علمية متميزة على امتداد سنوات عمله الجامعي.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
-1

نشر أبحاث علمية محكمة في دوريات علمية مصنفة (على األقل ً 30
بحثا ( )ISIوكتب منشورة

للتخصصات العلمية والصحية ،وً 20
بحثا وكتب منشورة للتخصصات اإلنسانية).
-2

يحق ل ُكل من تتوفر ف يه الشروط الواردة هُنا التقدم للجائزة مُباشرة ،كما يُمكن أن يُرشح للتقدم من

قبل أي جهة في الجامعة ،على أن تقع مسؤولية التقديم ،في الحالتين ،على عاتق المُتقدم.
-3

يحق لمنسوبي الجامعة "الحاليين والمُتقاعدين" التقدم للجائزة.

-4

أن يكون الحد األدنى لمدة عمل المُتقدم بالجامعة "عشر سنوات".

معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
أوال :البحث العلمي
 -1تميز اإلنتاج العلمي.
 -2المشروعات البحثية الممولة.
ثانيا :التدريس
-3

التميز في التدريس

-4

اإلسهام في الدراسات العليا.

ثالثاً :خدمة الجامعة
 -5المناصب القيادية داخل الجامعة.
 -6المبادرات والمشاريع والبرامج داخل الجامعة.
 -7رئاسة او عضوية المجالس واللجان الدائمة.
رابعاً :األثر خارج الجامعة
 -8رئاسة او عضوية الجمعيات والمجالت العلمية والمهنية.
 -9رئاسة او عضوية المجالس األكاديمية واللجان والهيئات الوطنية.
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 -10المبادرات والمساهمات ذات األثر على المستوى الوطني.
 -11التوعية المجتمعية.
 -12قيادة القطاع غير الربحي.
عند تقييم البحوث المنشورة في المجالت المعتمدة للتخصصات اإلنسانية يستبعد المعيار الثالث.

_____________________________________________________________




يُقصد بـأوعية نشر "شبكة العلوم –  "Web of Scienceالتابعة لشركة كالريفيكس اناليتكس ( )Clarivate Analyticsأو ما كان يعرف سابقا بـ  ISIإلى
الدوريات العلمية المح ّكمة والمفهرسة في كشاف العلوم الموسع ( )Science Citation Index-expanded – SCI-Eويحتوي على  8631دورية
علمية وتلك المفهرسة في كشاف العلوم االجتماعية ( )Social Science Citation Index - SSCIويحتوي على  3130دورية علمية وكذلك األبحاث
المفهرسة في كشاف الفنون والعلوم اإلنسانية (ِ )Arts & Humanities Science Citation Index – A&HCIويحتوي على  1734دورية علمية.
يمكن الدخول الى موقع "شبكة العلوم" من خالل موقع عمادة المكتبات في جامعة الملك سعود.

يستخدم مقياس التنسيب المعياري ألعلى قيمة (  )Normalization to the highest respected valueلكل مؤشر في المجاالت
العلمية والهندسية والصحية ،وكذلك للعلوم االجتماعية واإلنسانية كل على حدة ،وذلك لتوحيد قيم المفاضلة للمؤشرات.

الفرع الثاني :جائزة جودة البحث العلمي ).(Research Quality Award
أوالً  :جائزة جودة البحث العلمي في التخصصات العلمية والهندسية
)(Research Quality Award: Science and Engineering
تمنح جائزة أولى وجائزة ثانية ألفضل باحثين ،تتسم أبحاثهما بالجّ ودة والتم ّيز في التخصصات العلمية
والهندسية.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1نشر علمي في الدوريات العلمية المصنفة بما ال يقل عن  25ورقة علمية ( ،(ISIخالل األعوام
الخمسة السابقة.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1عدد األعمال البحثية المنشورة.
 -2معدل اإلسهامات في األعمال البحثية
 -3األثر البحثي :إجمالي االستشهاد لألبحاث المنشورة خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -4جودة البحث :عدد األوراق البحثية المتضمنة في أعلى ربع للمجالت ( )Top Quartileضمن
التخصص للمتقدم لمجموع النشر له خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -5القيادة البحثية :عدد األوراق البحثية كمؤلف أول أو مؤلف مراسل.
 -6التميز البحثي :عدد األوراق البحثية في أفضل  %10من المجالت (بحسب معامل التأثير) في المجال
العلمي للمتقدم.

ثان ًيا :جائزة جودة البحث العلمي في التخصصات الصحية
)(Research Quality Award: Health Sciences
تمنح جائزة أولى وجائزة ثانية ألفضل باحثين ،تتسم أبحاثهما بالجّ ودة والتم ّيز في التخصصات الصحية.
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شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1نشر علمي في الدوريات العلمية المصنفة بما ال يقل عن  25أوراق علمية ( ،(ISIخالل األعوام
الخمسة السابقة.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1عدد األعمال البحثية المنشورة.
 -2معدل اإلسهامات في األعمال البحثية
 -3األثر البحثي :إجمالي االستشهاد لألبحاث المنشورة خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -4جودة البحث :عدد األوراق البحثية المتضمنة في أعلى ربع للمجالت ( )Top Quartileضمن
التخصص للمتقدم لمجموع النشر له خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -5القيادة البحثية :عدد األوراق البحثية كمؤلف أول أو مؤلف مراسل.
 -6التميز البحثي :عدد األوراق البحثية في أفضل  %10من المجالت (بحسب معامل التأثير) في المجال
العلمي للمتقدم.
ثال ًثا :جائزة جودة البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية
)(Research Quality Award: Social Sciences and Humanities
تمنح جائزة أولى وجائزة ثانية ألفضل باحثين ،تتسم أبحاثهما بالجّ ودة والتم ّيز في تخصصات العلوم
االجتماعية واإلنسانية.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1نشر علمي في دوريات مصنفة في  Scopusأو  ISIبما ال يقل عن اثنتي عشر ورقة بحثية خالل
األعوام الخمسة السابقة.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1عدد األعمال البحثية المنشورة دوريات مصنفة في  Scopusأو  ISIاو في المجالت المعتمدة من
مجالس األقسام
 -2معدل اإلسهامات في األعمال البحثية
 -3األثر البحثي :إجمالي االستشهاد لألبحاث المنشورة خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -4جودة البحث :عدد األوراق البحثية المتضمنة في أعلى ربع للمجالت ( )Top Quartileضمن
التخصص للمتقدم لمجموع النشر له خالل األعوام الخمسة السابقة.
 -5القيادة البحثية :عدد األوراق البحثية كمؤلف أول أو مؤلف مراسل.
 -6التميز البحثي :عدد األوراق البحثية في أفضل  %10من المجالت (بحسب معامل التأثير) في
المجال العلمي للمتقدم.
7

الفرع الثالث :جائزة النشر العلمي في مجالت النخبة
( (Elite Journals Publishing Award
تمنح هذه الجائزة لثالثة باحثين ممن قاموا بالنشر العلمي في دوريات النخبة العالمية (مجلتي الطبيعة أو
العلوم  )Nature or Science -أو في الدوريات األولى بحسب متوسط التنسيب المئوي لمعامل التأثير
ضمن المجاالت العلمية (.) Average Journal Impact Factor Percentile
شروط التقدم ()Entry Conditions
 .1المشاركة بنشر ورقة علمية واحدة في دوريات النخبة العالمية (مجلتي الطبيعة أو العلوم -
 )Nature or Scienceأو في الدوريات األولى بحسب متوسط التنسيب المئوي لمعامل التأثير
ضمن المجاالت العلمية ( ،) Average Journal Impact Factor Percentileخالل
الفترة من  2015إلى .2017
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
.1
.2

.3
.4
.5

النشر في دوريات النخبة :عدد االوراق المنشورة في دوريات النخبة العالمية (مجلتي الطبيعة أو
العلوم )Nature or Science -
النشر المتميز :عدد االوراق المنشورة في أو في الدوريات األولى بحسب متوسط التنسيب المئوي
لمعامل التأثير ضمن المجاالت العلمية ( Average Journal Impact Factor
.) Percentile
معدل اإلسهامات :معدل نسب المشاركات الى عدد المشاركين في البحث
القيادة البحثية :عدد األوراق البحثية كمؤلف مراسل و باحث أول معا
األثر البحثي :معدل عدد االستشهادات في االعمال البحثية المقدمة

مالحظة :ال ينبغي التقدم لهذه الجائزة حيث ستقوم لجان جائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي بترشيح
الفائزين بنا ًء على البيانات والمعلومات المتاحة في قواعد نشر شبكة العلوم (.)Web of Science-ISI

الفرع الرابع :جائزة االكتشافات واالبتكارات وترخيص التقنية
)(Discoveries, Innovations & Technology Licensing Award
تمنح هذه الجائزة لباحث واحد ممن تندرج أعمالهم تحت اسم االكتشافات العلمية والصحية ،واالبتكارات،
وبراءات االختراع الممنوحة ،والتقنيات المر ّخصة ،على أن تكون لهذه األعمال قيمة علمية مضافة.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1أن يكون االكتشاف أو االبتكار أو ترخيص التقنية قد تم منحه نهائ ًيا في العامين الميالديين السابقين
لإلعالن عن الجائزة.
 -2أن يكون لجامعة الملك سعود مشاركة بملكية االكتشاف أو االبتكار أو ترخيص التقنية.
 -3أن تكون األعمال ال ُمتقدم بها غير حاصلة على جائزة أخرى من قبل.
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معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1عدد األعمال المتقدم بها الباحث ،التي تحقق شروط التقديم.
 -2معدل المشاركة من مجموع المشاركين في األعمال المقدمة.
 -3المردود المجتمعي أو البيئي أو االقتصادي المتوقع من االكتشاف أو االختراع.
الفرع الخامس :جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث
)(Excellence in Obtaining External Funding for Research Award
يتضمن هذا الفرع جائزة واحدة تمنح ألفراد فريق المشروع البحثي الذي حصل على أعلى تمويل خارجي
سواء من القطاع العام أو الخاص ومن داخل المملكة أو خارجها.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1أن يكون المشروع المتقدم به المرشح ممول من خارج الجامعة.
 -2أال يقل إجمالي التمويل للمشروعات المتقدم بها المرشح عن ( 3.000.000ثالثة ماليين لاير)
 -3تقبل المشروعات الممولة بداية من  2014/01/01م وحتى موعد التقدم للجائزة هذا العام.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1حجم التمويل الكلي للمشروع.
 -2حجم التمويل التي تم الحصول عليه فعليا حتى تاريخ التقدم.
 -3الناتج المعرفي للمشروع البحثي.
 -4عدد أعضاء منسوبي جامعة الملك سعود المشاركين في التعاون البحثي.
 -5مدى االستفادة من المشروع البحثي في تنفيذ مشروعات تعاون أخرى ).(Re-usability
 -6عدد طالب الجامعة المشاركين في التعاون البحثي.
 -7عدد المشاركين من الجهة المستفيدة من التعاون البحثي.
 -8يقيم المشروع الفائز على أساس المعدل السنوي للتمويل.
 -9في حالة المفاضلة بين المشروعات المتساوية في قيمة المعدل المالي السنوي تعطى األفضلية
للمشروع الذي أنتج مخرجات بحثية.
الفرع السادس :جائزة أفضل كتاب مؤلف )(Best Authored Book Award
تمنح جائزة ألفضل كتاب مؤلف في كل من التخصصات العلمية والهندسية ،وتخصصات العلوم الصحية،
وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1أن يكون المتقدم قد عمل في جامعة الملك سعود مدة سنتين على األقل.
 -2أن يكون الكتاب مطبوعً ا في صورته النهائية خالل األعوام الخمس السابقة.
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 -3اإلشارة إلى انتماء المؤلف لجامعة الملك سعود على الكتاب المقدم.
 -4أال يكون العمل المؤلف قد حصل على جائزة تأليف بنفس المستوى.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1أهمية موضوع الكتاب.
 -2اإلضافة المعرفية واألصالة وال ِجدة.
 -3مدى خدمة موضوع الكتاب للمجتمع.
 -5منهجية الكتاب وشمولية المحتويات.
 -6سالمة اللغة ودقة األسلوب واإلخراج.
 -7دقة توثيق المعلومات.
 -8معايير أخرى مثل :عدد المشاركين ،دار النشر ،وعدد اإلصدارات.
الفرع السابع :جائزة أفضل كتاب مترجم ()Best Translated Book Award
تمنح جائزة ألفضل كتاب مترجم في كل من التخصصات العلمية والهندسية ،وتخصصات العلوم الصحية،
وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية.
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1أن يكون العمل المقدم مترجما إلى اللغة العربية.
 -2أن يكون العمل المقدم منشوراً وال يتجاوز تاريخ نشره ثالث سنوات قبل تاريخ التقدم.
 -3ال يجوز تقديم أكثر من عمل مترجم لنفس المتقدم.
 -4اإلشارة إلى انتماء المتر ِجم الرئيس لجامعة الملك سعود بشكل واضح في العمل المقدم.
 -5أال يكون العمل المترجم قد حصل على جائزة ترجمة بنفس المستوى.
معايير التقييم والمفاضلة ()Evaluation Criteria
 -1أهمية موضوع الكتاب.
 -2جودة الترجمة.
 -3سالمة اللغة ودقة األسلوب واإلخراج.
 -4مراعاة حقوق الملكية الفكرية في العمل األصلي والعمل المترجم.
 -5امانة النقل في الترجمة والتوثيق.
 -6معايير أخرى مثل :عدد المؤلفين المشاركين ،دار النشر ،وعدد اإلصدارات.
الفرع الثامن :جائزة التميز البحثي لطلبة الجامعة ومبتعثيها(Students Research Award) .
تمنح هذه الجائزة لعدد من الطلبة ممن تتسم أعمالهم البحثية بالتميز ،ويتضمن هذا الفرع من الجائزة:
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أ .ثالث جوائز لطلبة الدراسات العليا بالجامعة (جائزة في كل من :التخصصات العلمية والهندسية؛
وتخصصات العلوم الصحية؛ وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية).
ب .ثالث جوائز لمبتعثي الجامعة (جائزة واحدة في كل من :التخصصات العلمية والهندسية،
وتخصصات العلوم الصحية؛ وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية).
ت .ثالث جوائز لطلبة مرحلة البكالوريوس بالجامعة (جائزة واحدة في كل من :التخصصات العلمية
والهندسية ،وتخصصات العلوم الصحية ،وتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية).
شروط التقديم للجائزة ()Entry Conditions
 -1يُشترط أن يتوافر في المتقدم ما يلي:
 بالنسبة لطلبة الدراسات العليا ،أن يكون مُسجالً ومنتظما ً في برنامج دراسات عليا بجامعة الملكسعود أو متخرجً ا من برنامج دراسات عليا بالجامعة خالل العامين السابقين للتقديم للجائزة.
ً
مبتعثا من قبل الجامعة ،على أال تكون بعثته قد أُنهيت عند التقديم
 بالنسبة لمبتعثي الجامعة ،أن يكونعلى الجائزة.
 بالنسبة لطلبة المرحلة الجامعية ،أن يكون مُسجالً ومنتظمًا في أحد برامج البكالوريوس في الجامعة. -2أال يقل المعدل التراكمي للمتقدم عن  4من  5أو ما يعادلها.
 -3أن تكون البحوث المقدمة منشورة خالل العامين السابقين.
 -4أن تكون البحوث المقدمة منشورة في مجالت مدرجة في قواعد ( )ISIللمجاالت العلمية والهندسية
والصحية ومجالت مدرجة في قواعد  SCOPUSأو في مجالت علمية محكمة دولية أو محلية
للمجاالت االجتماعية واإلنسانية.
 -5أن يكون قد أشير في البحث إلى انتماء الباحث لجامعة الملك سعود.
معايير التقييم والمفاضلة ( )Evaluation Criteriaللتخصصات العلمية والهندسية والصحية
 -1عدد األوراق البحثية المنشورة في مجالت مدرجة في قواعد .ISI
 -2ترتيب المجالت بحسب المجال العلمي.
 -3نسبة مشاركة الطالب في البحوث المقدمة.
 -4إجمالي عدد االستشهادات للبحوث المقدمة.
معايير التقييم والمفاضلة ( )Evaluation Criteriaللتخصصات االجتماعية واإلنسانية
 -1عدد األوراق البحثية المنشورة في مجالت مدرجة في قواعد . SCOPUS
 -2نسبة مشاركة الطالب في البحوث المقدمة.
 -3عدد األوراق البحثية في مجالت دولية علمية محكمة.
 -4عدد األوراق البحثية في مجالت محلية علمية محكمة.
 -5نشر البحث في كتاب أعمال مؤتمر دولي.
 -6نشر البحث في كتاب أعمال مؤتمر محلي.
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 -7المشاركة بالبحث في مؤتمر دولي.
 -8المشاركة بالبحث في مؤتمر محلي.

املادة السادسة :مكونات الجائزة
 -1شهادة تقديرية.
 -2ميدالية أو درع.
 -3مبلغ مالي للفروع الثمانية ،محدد كالتالي:
الفرع األول:
 جائزة المسيرة العلمية المتميزة للتخصصات العلمية والهندسية  100ألف لاير.
 جائزة المسيرة العلمية المتميزة للتخصصات الصحية  100ألف لاير.
 جائزة المسيرة العلمية المتميزة لتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية  100ألف لاير.
الفرع الثاني :جائزة جودة البحث العلمي
 جائزة جودة البحث العلمي للتخصصات العلمية والهندسية (مركز اول)  100ألف لاير.
 جائزة جودة البحث العلمي للتخصصات العلمية والهندسية (مركز ثاني)  75ألف لاير.
 جائزة جودة البحث العلمي للتخصصات الصحية (مركز اول)  100ألف لاير.
 جائزة جودة البحث العلمي للتخصصات الصحية (مركز ثاني)  75ألف لاير.
 جائزة جودة البحث العلمي لتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية (مركز أول)  100ألف لاير.
 جائزة جودة البحث العلمي لتخصصات العلوم االجتماعية واإلنسانية (مركز ثاني)  75ألف لاير.
الفرع الثالث :جائزة النشر في مجالت النخبة
 جائزة النشر في مجالت النخبة (المركز األول)  100ألف لاير.
 جائزة النشر في مجالت النخبة (المركز الثاني)  75ألف لاير.
 جائزة النشر في مجالت النخبة (المركز الثالث)  50ألف لاير.
الفرع الرابع :جائزة االكتشافات واالبتكارات وترخيص التقنية 50 :ألف لاير.
الفرع الخامس :جائزة التميز في الحصول على التمويل الخارجي للبحوث 50 :ألف لاير.
الفرع السادس :جائزة أفضل كتاب مؤلف
 جائزة أفضل كتاب مؤلف في التخصصات العلمية والهندسية 50 :ألف لاير.
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 جائزة أفضل كتاب مؤلف في التخصصات الصحية 50 :ألف لاير.
 جائزة أفضل كتاب مؤلف في التخصصات االجتماعية واإلنسانية 50 :ألف لاير.

الفرع السابع :جائزة أفضل كتاب مترجم
 جائزة أفضل كتاب مترجم في التخصصات العلمية والهندسية 50 :ألف لاير.
 جائزة أفضل كتاب مترجم في التخصصات الصحية 50 :ألف لاير.
 جائزة أفضل كتاب مترجم في التخصصات االجتماعية واإلنسانية 50 :ألف لاير.

الفرع الثامن :جائزة التميز البحثي للطالب
 جائزة التميز البحثي لطالب الدراسات العليا بالجامعة:
التخصصات العلمية والهندسية:

 20ألف لاير.

التخصصات الصحية:

 20ألف لاير.

التخصصات االجتماعية واإلنسانية  20 :ألف لاير.
 جائزة التميز البحثي للطالب المبتعثين من الجامعة:
 oالتخصصات العلمية والهندسية:

 20ألف لاير.

 oالتخصصات الصحية:

 20ألف لاير.

 oالتخصصات االجتماعية واإلنسانية 20 :ألف لاير.
 جائزة التميز البحثي لطالب المرحلة الجامعية (البكالوريوس):
التخصصات العلمية والهندسية 10 :أالف لاير.
التخصصات الصحية:

 10أالف لاير.

التخصصات االجتماعية واإلنسانية 10 :أالف لاير.

املادة السابعة :لهيئة الجائزة إجراء املراجعة الدورية للمعايير وشروط الترشيح للجائزة
وتعديلها بما يخدم أهداف الجائزة.
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