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 الشائعة األسئلة  
 عمادة البحث العلم   املرحلة الثانية   – برنامج اجملموعات البحثية املوجهة  

 : املرحلة الثانية   – ماهية برنامج اجملموعات البحثية املوجهة 

  الجامعة.  مبادرات التمويل المؤسس  المدعوم من وزارة التعليم  أحد برامجهو  •
 وتطرحه عمادة البحث العلم  ف 

نامج يدعم  •   الجامعة.  لالموجهة البحثية المجموعات  البر
 ألولويات البحثية التسع ف 

نامج تم طرح • ا  المرحلة األوىل من البر
ً
 . منه ثانيةال المرحلةوتطرحه العمادة اآلن ، سابق

 : على الربنامج   التقديم 
نامج؟عىل امن يحق له التقديم   لبر

نامج،  • وط وضوابط البر ا لشر
ً
نامج الطلبات منوفق   ومن حملة الدكتوراه أو ما منسوبر  الباحثي   من  يستقبل البر

 . يعادلها  جامعة الملك سعود وذوي العالقة بالنشاط البحث 

  الجامعة األكاديمية األقسامهل يقترص التقديم عىل 
 
 ؟ف

   أو ما يعادلها  يقترص التقديم عىل الباحثي   من حملة الدكتوراه ، ل ل  •
 األكاديمية.  األقسامف 

  
 
نامج؟هل يحق لحملة الدكتوراه ف  المدينة الجامعية الطبية التقدم للبر

نامج نعم يحق لهم •  . التقدم للبر

نامج؟  التقدمالبحثية من حملة الدكتوراه والمعاهد هل يحق للمنتمي   للكراس  والمراكز   للبر

نامج نعم يحق لهم •  . التقدم للبر

 كم عدد طلبات التقديم المسموح بها؟

 طلبات كحد أقىص. ( 5) ةيسمح لكل باحث بالتقدم بعدد خمس •

 خمرجات اجملموعة البحثية: 
 ما ه  المخرجات المتوقعة من المجموعة البحثية؟ 

 Science( والمفهرسة ضمن كشاف العلوم الموسع ) Web of Science- ISIمضمنة بقاعدة بيانات شبكة العلوم ) ، عىل أن تكون مجلة النشر  يتوقع نشر بحث أصيل من المجموعة البحثية •

Citation Index Expanded- SCI-E( اإلجتماعية  العلوم  أو كشاف   ،)Social Science Citation Index Expanded- SSCI-E(( الفنون واإلنسانية  أو كشاف   ،)Arts    &Humanities 

Citation Index Expanded- A&HCI  تصنيف ) (، وذات معامل تأثب  
 . عند قبول الورقة للنشر  (Journal Citation Reports- JCR AJIFمندرج ف 

 أو الرسالة المرسلة لمدير التحرير أو لكتيب المؤتمرات، ...الخ. المراجعية ل تقبل البحوث  •

  مجالت مصنفة ضمن آخر  •
  قاعدة بيانات شبكة العلوم ) ( JCRحسب تصنيف ) % من مجالت التخصص10ل  تقبل البحوث المنشورة أو المقبولة للنشر ف 

 . (Web of knowledge -ISIف 

  تزيد نسبة التشابه فيها عن •
 %. 25 ل تقبل البحوث المنشورة الث 

؟ لكل ورقة  منفصلهل عىل الباحث بالتقدم بطلب   نشر

 . ورقة بحثيةكل نشر  لعىل الباحث التقدم بطلب منفصل نعم،  •

  وزارة 
 
 التعليم؟ هل يجوز إضافة شكر لجهة ثانية غب  وكالة البحث واإلبتكار ف

ط إدراج صيغة الشكر  • ، مع عدم شكر أي جهة أخرى داعمة ديشب   
  وزارة التعليم كجهة وحيدة ممولة للعمل البحث 

  المنتج العلم  لوكالة البحث واإلبتكار ف 
 . اخل أوخارج المملكةلتمويل ف 

نامج. ، والذي يتم (IFKSURG-2-XXXمختلف )مجموعة يتعي   أن يدرج لكل ورقة منشورة رقم  •   للبر
وب  ونًيا بعد التقديم اإللكب   الحصول عليه الكب 

 هل يتم دعم النشر لجميع الطلبات المتقدمة؟

 ( طلبات لكل باحث. 5يجب أن ل تزيد الطلبات المتقدمة عن خمسة )  •

نامج يجب أن  • وط وضوابط البر  . تحقق األوراق المنشورة شر

  تدعم أولوية الدعم للطلبات  •
 ذات األثر عىل المملكة. األولويات الوطنية للجامعة و الث 

 هل يحق للباحث بنشر مقالة علمية بمؤلف وحيد؟

ا،  •
ً
نامج بمقالت علمية يكون مؤلفها وحيد   المجموعة البحثية الموجهة عن باحث واحد مشارك إضافة إىل الباحث ل يجوز التقدم للبر

ط أن ل يقل عدد الباحثي   ف   . الرئيس )مقدم الطلب( ويشب 

  البحث المنشور؟  هو هل يتطلب أن يكون الباحث مقدم الطلب 
 
 الباحث األول أو المراسل ف

  جميع أوراق النشر  •
ط وجوده ف   . ل يتطلب ذلك، ولكن يشب 

  المجموعة البحثية من جامعة الملك سعود؟  يتطلبهل 
 
 أن يكون جميع الباحثي   ف

ط ذلك، بل يتبع توزي    ع أعد •  اد الباحثي   تبًعا للفئات الثالث: ل يشب 

 %( من جامعة الملك سعود. 100(: جميع الباحثي   )1فئة ) -

 عىل األقل من جامعة الملك سعود.  )%50: )(2فئة ) -

  المجالت المصنفة ضمن أفضل )3فئة ) -
 %(. 10(: ثلث الباحثي   عىل األقل من جامعة الملك سعود، ويستثث  من ذلك النشر ف 

 نقاط للطلبة المشاركي   من طلبة الدراسات العليا؟ ساب تحاهل يتم 

 الدراسات العليا كحد أقىص. طلبة من ( 2)عدد طالبي   لمشاركة ساب نقاط تحانعم يتم  •

 نقاط للطلبة المشاركي   من طلبة البكالوريوس؟احتساب هل يتم 

 ساب نقاط لمشاركة طلبة البكالوريوس. تحال، ل يتم  •

 

 


