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   الباحث الزائر  برنامج

 Visiting researcher Program 

  مقدمة: . أ
تحقيقاً لرسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لريادة المرأة في مجال البحث العلمي واإلسهام في بناء االقتصاد   

الوطني ونقل الخبرات العالمية    في االستثمار بالفكر 2030السعودية  المعرفي العالمي ودعماً لرؤية المملكة العربية  
المستدامة والمشاركة في بناء منظومة العلوم والمعرفة العالمية. قامت عمادة له لبناء مستقبل الوطن وتحقيق التنمية  

برنامج بتفعيل  العلمي  ا  البحث  الزائر  من الباحث  المتميزين  والباحثين  األساتذة  من  عدداً  استضافة  إلى  يهدف  لذي 
والباحثات من  الباحثين  تعزيز مهارات  في  وأفكارهم  لالستفادة من خبراتهم وتجاربهم  المرموقة  العالمية  الجامعات 

المنافسة البحثية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم لخلق بيئة بحثية تكاملية قادرة على بناء الشركات التعاونية و
 العالمية.  

 
    وصف البرنامج: .ب

هو برنامج تعاوني بين جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وباحثين وخبراء ومستشارين عالميين يتم اختيارهم   
وفق معايير ومدة محددة لتعزيز القدرة التنافسية لدى الباحثين والباحثات وتأصيل جودة أبحاثهم العلمية وتحقيق  

 لتحقيق أهداف البرنامج.  الباحث الزائر ز البحثي عالمياً وذلك وفق مهام يكلف بها التمي
 

  اهداف البرنامج:  . ج
   البحثي. بما يخدم التميز 2030تحقيق أهداف الجامعة االستراتيجية والمنبثقة من رؤية المملكة  ▪

الباحثين والباحثات من   أعضاء هيئة التدريس  تشجيع الكليات على تطوير البرامج العلمية المتميزة لصقل مهارات   ▪
   ومن في حكمهم.

توفير بيئة مناسبة للتعاون العلمي مع أساتذة وباحثين متميزين من الجامعات العالمية المرموقة ومراكز البحوث  ▪
  والدولي.على المستوى المحلي 

  في الجامعة.  البحثيرفع مستوى النشر العلمي المميز والمصنف من خالل تعزيز الحراك  ▪
 

  البرنامج:  ةمد . د
 تقديم المبررات.    العلمي بعدالتمديد لمدة مماثلة بموافقة عمادة البحث    توقيع العقد ويمكنمدة العقد عام واحد من تاريخ  

 
   اختيار الباحث الزائر: معاييرهـ. 
   تخصصه.السمعة العلمية والخبرة األكاديمية العالمية في مجال  ▪
 ضمن مؤشرات االستشهاد   ومدرجة  ScienceWeb ofنشراً علمياً مصنفاً في قواعد بيانات  هأن يكون لدي ▪

Science Citation Index Expanded -SCIE or Social Sciences Citation Index -SSCI مثل 
Q1, Q2  .ال تقل عن عشرة أبحاث في الثالث سنوات األخيرة في مجال التخصص  

 Web of قاعدة بيانات   في  8من الزائر أعلى  للباحث h-indexالعلمي أن يكون مؤشر قياس أثر الباحث  ▪
  . Science 

  آن يكون باحثاً رئيساً أو مراسل ألكثر من عشرة أبحاث خالل مسيرته البحثية. ▪
   في مجال التخصص.  باحث حاصل على جوائز عالمية من منظمات مشهود لها بالتميزيفضل أن يكون ال ▪
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  يفضل أن يكون حاصالً على براءات اختراع في مجال التخصص مسجالً اختراعه في منظمات عالمية.  ▪
 

   الباحث الزائر والفريق البحثي: مهامو. 
البحثي   .1 الفريق  بمشاركة  الزائر  الباحث  يقدم  مجاله  أن  مع  يتناسب  أداء"  "ميثاق  البحثية  للخطة  مقترحاً 

ان  )  ويشمل الخطة البحثية وورش العمل، والتدريب، والزيارة  ومجال الفريق قبل توقيع العقد  التخصصي 
 ) وجد

أن يساهم الباحث الزائر مساهمة فعالة في تدريب الفريق على الكتابة والنشر وتطوير مهارات الفريق في  .2
 ي والبحث.   النشر العلم

أن يقدم الباحث الزائر ما ال يقل عن خمس ورش تدريبية متخصصة )عن بعد( لمنسوبي الجامعة خالل مدة   .3
 . العقد مثبته بمحاضر أو نماذج حضور لكل ورشة

 اآلداء عن كافة المهام التي قام بها الباحث الزائر وفق مؤشرات    -أشهر  ثالثةكل    -تقديم تقارير أداء دورية   .4
 .المتفق عليها بين الباحث الزائر وأعضاء الفريق البحثي

إن  )تزيد عن أسبوعين ونقل الخبرة لمنسوبي الجامعة    اللمدة    نعبد الرحمنورة بنت    األميرةزيارة جامعة   .5
 .( أمكن

 .  (قبول األبحاث المنشورة بند( شروط))ز لشروط المدرجة في فقرة نشر ماال يقل عن أربع أبحاث حسب ا .6
   استثمارية.دعم البيئة الحاضنة لألفكار اإلبداعية وترجمتها لمشاريع  .7
 يفضل المشاركة في انجاز براءات اختراع في مجاالت علمية متقدمة مع أعضاء الفريق البحثي من الجامعة.    .8
 المساهمة في الفعاليات العلمية المتميزة مع أعضاء الفريق البحثي من الجامعة.    .9

 المشاركة في المؤتمرات والندوات التي تقيمها الجامعة. .10
 
  

   المنشورة:  االبحاثقبول  شروطز. 
 كمقالة  (، منشورةOriginal research) من النوع األصيل هذا البرنامجأن تكون األبحاث الناتجة من  .1

(Article  )قــواعـد    في ضـمـن  عـالـمـيـا  الـمـصنـفـة  الـعـلمـية  الـمـجـالت   WOS coreالـبــيـانــات  إحـدى 
collection    مثل االستشهاد  مؤشرات  ضمن       Science Citation Index Expanded (SCIE)  orومدرجة 

Social Sciences Citation Index (SSCI))   Q1, Q2     وQ3   خصصات اإلنسانية  فقط وال تقبل األبحاث  للت
 أو في مجالت ليس لها معامل تأثير.  WOS emerging sourceالمنشورة في 

عن ثالثة أعضاء  )الفريق البحثي من الجامعة(  منسوبي القسم أو الجامعة    والباحثات من  عدد الباحثين  لأال يق .2
جامعة   أعضاء  اشراك  مع  األقل  على  سعوديان  بنت    األميرةمنهم  الرحمنورة  جميع    نعبد   األوراقفي 

  ة.يقل عن عضوين في كل ورق   الالمنشورة بما 
يشترط في األبحاث المنشورة عدم شكر أي جهة اخرى داخل الجامعة، كما يجب اإلشارة الى الدعم المالي   .3

  على النحو التالي:  نعبد الرحمبحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت المقدم من عمادة ال
"The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at Princess 
Nourah bint Abdulrahman University for funding this work through the Visiting 
researcher Program" 

  .المنشورة عدم شكر أي جهة اخرى داخل الجامعة غير عمادة البحث العلمي األبحاثيشترط في  .4
عدم النشر في مجلة ضمن قائمة المجالت الممنوعة أو المقرصنة أو أن يكون الناشر ضمن قائمة الممنوعين   .5

  -   ١وتاريخ    ١٦٩٩٧رقم  حسب ما   نص عليه تعميم سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  
   هـ والتي يمكن التعرف عليها من خالل الرابطين:  ١٤٤٠-٥
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باحثين والباحثات من منسوبي جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن  أن يكون االنتماء األول والوحيد لجميع ال .6
  ومنسوبي التشغيل الذاتي إلدارة الشؤون الصحية والمراكز التابعة لها في الجامعة وال يسمح باالنتماء المزدوج

(Double Affiliation ) :ويكون االنتماء بالصيغة التالية  
 Department name/ College name/ Princess Nourah bint Abdulrahman University    

 .مهما كانت درجته االنتماءولن يقبل أي خطأ في 
الباحثين  .7 لجميع  المجلة  مع  التخاطب  أوجه  كافة  في  الرسمي  الجامعي  االلكتروني  البريد  استخدام  يجب 

  الجامعة.والباحثات من منسوبي 
للمشروع  بالملكية الفكريةيجب   أن   يتعهد جميع الباحثين والباحثات المشاركون   في   البرنامج البحثي    .8

  المعتمد. حسب النموذج
بأخالقيات البحث العلمي والحصول على موافقة لجان    والباحثات االلتزام   الزائر والباحثين  على الباحثيجب   .9

حا في  المعنية  العلمي  البحث  كافة  أخالقيات  اتخاذ  العلمي  البحث  لعمادة  ويحق  لذلك،  األبحاث  حاجة  ل 
اإلجراءات إذا ثبت وجود أي مخالفات ألخالقيات البحث العلمي أو تجاوزات علمية متعارف عليها محلياً  

  ودولياً.
مي  الصادرة بقرار المجلس العل  نعبد الرحمااللتزام بمعايير وضوابط االقتباس في جامعة األميرة نورة بنت   .10

  هـ. 1440/  5/  17الثانية عشرة المنعقدة بتاريخ   بجلسته[  12/   151 ] رقم

يحظر أن يشترك أعضاء الفريق بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل لدى أي جهة تتعارض مصلحتها  .11
 مع مصلحة الجامعة أو الدولة.  

 
  

  إجراءات التقديم على البرنامج:ح. 
مع عمادة البحث العلمي وتتلخص   الباحث الزائر والتنسيق: يتم تحديد منسقة من القسم للتواصل مع  تحديد منسقة  •

  مهامها كالتالي:
   وتعبئة النماذج الخاصة بالتقديم ورفع الخطة " ميثاق األداء". الباحث الزائر التواصل مع  .1
ومراجعة كافة مسوغاتها والتحقق  (إذا دعت الحاجة) متابعة سير العمل والرفع بالتقارير الدورية وطلبات التمديد .2

ها للشروط وفق الخطة المرفوعة من الفريق والمعتمدة من عمادة البحث العلمي والتواصل  من اكتمالها ومطابقت 
   وتبليغه بكافة المستجدات والضوابط المقّرة من عمادة البحث العلمي. الباحث الزائر مع 

   معتمدة.المالية بموجب خطابات الصرف الالباحث الزائر المتابعة مع اإلدارة المالية للتأكد من صرف مستحقات  .3
  التواصل الفعّال مع عمادة البحث العلمي وتقديم المقترحات التطويرية. .4
  : طريقة التقديم على البرنامج •
من خالل المنسقة بحيث يتم وضع خطة عمل واضحة تبين مسار العمل خالل   الباحث الزائريتم التواصل مع  .1

  فترة العقد.
ن عدم ارتباط اعضاء الفريق من منسوبي الجامعة بإجازات أو تفرغ تعبئة النماذج والبيانات المطلوبة والتأكد م .2

  علمي. 
  رفع الطلب إلى مجلس القسم ثم مجلس الكلية للحصول على التوصية.  .3
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رفع الطلب إلى وكالة النشر في عمادة البحث العلمي لدراسة الطلب في اللجنة الدائمة للتطوير والجودة في مجال   .4
  النشر العلمي.

   الطلب لمجلس عمادة البحث العلمي العتماد الطلب.رفع  .5
  لتوقيع العقد.  المنسقة والباحث الزائريتم التواصل من قبل عمادة البحث العلمي مع  .6

 
  لدعم المالي:ا ط .

ألف لكل ورقة    ٢٥)تتضمن نشر أربع أبحاث    رال غي   ألف لاير  مئة  ١٠٠٬٠٠٠  مقدارها     الباحث الزائرمكافأة   •
 (علمية

للتخصصات    Q3لجميع التخصصات و  Web of Science- core collection Q1,Q2مصنفة في قواعد بيانات  
 اإلنسانية باإلضافة إلى ورش العمل.   

 ألف لاير لكل ورقة   ١٥) أبحاث ٤ستين ألف لاير تتضمن نشر  ٦٠٬٠٠٠دعم الباحثين والباحثات بمبلغ وقدره  •
  Q3لجميع التخصصات و  Web of Science- core collection Q1,Q2مصنفة في قواعد بيانات  (  علمية

   (.الفواتير والمستلزمات البحثية –قيمة النشر  –مكافأة الباحثات ) للتخصصات اإلنسانية بحيث تشمل
 

   ضوابط الصرف:  ي.
   وأعضاء الفريق البحثي على النحو التالي:  الباحث الزائريتم صرف المبالغ المالية لكل من 

من قيمة االتفاقية يتم صرفها بعد نشر الورقة العلمية األولى وقبول التقرير الدوري  (  %25)  دفعة أولى قدرها .1

  األول.

قدرها  .2 ثانية  و(  %50)  دفعة  والثالثة  الثانية  العلمية  الورقة  نشر  بعد  يتم صرفها  االتفاقية  قيمة  التقرير من  قبول 

  الدوري الثاني.

   من قيمة االتفاقية يتم صرفها بعد نشر الورقة العلمية األخيرة وقبول التقرير النهائي.( %25) دفعة ثالثة قدرها .3

 الفقرة   (١٢) حسب المادة سيتم خصم مبلغ مكافأة العضو لمن تم تفريغه للبحث العلمي خالل فترة سريان العقد *
من الالئحة الموحدة للبحث العلمي والتي تنص بأنه ال يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغ (  ح)

 اً للعمل في البحث العلمي.   
 

 الزائر أو أحد افراد الفريق البحثي زيارة إحداهما لألخر لمرة واحدة حسب الشروط التالية:   للباحثيمكن 
يتم التنسيق لموعد الزيارة ضمن الخطة البحثية " ميثاق األداء" متضمناً تعبئة كافة النماذج المطلوبة للحصول   .1

  على موافقة اللجنة الدائمة للتطوير والجودة في مجال النشر العلمي ومجلس عمادة البحث العلمي. 
شاركة في المحافل العلمية، حيث ستتكفل تزيد مدة الزيارة عن أسبوعين للمساهمة في تبادل الخبرات والم  أال .2

   الجامعة بكافة مصاريف السفر واإلقامة والمواصالت.
 


