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الـمشـاريـع
للفـرق البحـثـية
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بالجامعة  الباحثين  البحثي بقيادة كبار  المشروع  أن يكون 
المنشورة  أبحاثه  (كبحاث رئيس) و ذلك اعتماد¿ على عدد 

في WOS أو Scopus بأكبر عدد استشهادات .

(باحث  خارجيين  دوليين  باحثين  البحثي  الفريق  يتضمن  أن 
واحد على ا¦قل) من جهات عالمية كالجامعات أو المراكز 

البحثية المصنفة بهدف تحقيق التعاون البحثي الدولي .

يقوم الباحث الرئيس للمقترح باختيار فريقه البحثي من 
كليته أو من كليات أخرى بالجامعة حسب االحتياج .

الصادرة  الموافقة  تاريخ  البحثي هو  المشروع  بداية  تاريخ 
نظام  في  المعتمدة  و  العلمي  البحث  عمادة  من 

كونفيرس.

12
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ريال   (٢٠٠٠٠٠) ألف  مائتي  عن  البحثي  المشروع  ميزانية  تزيد  ال  أن 
للمشاريع البحثية التي تصل مدتها إلى ٢٤ شهر، على أن ينشر 
  WOS الباحث ما بين ٤ إلى ٦ أوراق علمية في مجالت مصنفة في

أو Scopus و المعتمدة لدى المجلس العلمي بالجامعة .

في  الجامعة  طالب  من  عدد  البحثي  الفريق  يتضمن  أن 
مرحلة البكالوريوس ، و المعيدين و المحاضرين .

ريال   (١٠٠٠٠٠) ألف  مائة  عن  البحثي  المشروع  ميزانية  تزيد  ال  أن 
ينشر  أن  على  شهر   ١٢ إلى  مدتها  تصل  التي  البحثية  للمشاريع 
الباحث ما ال يقل عن ورقتين علميتين في مجالت مصنفة في 

WOS  أو Scopus و المعتمدة لدى المجلس العلمي بالجامعة .

و  المشروع  عرض  و  فكرة  في  العلمية  ا¦صالة  تراعى  أن 
 (i�enticate) تجنبه التشابه تمام� مع إرفاق تقرير من برنامج

متضمن� نسبة التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪ .

56

78
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ثاني� 
أعـضـاء  برنـامـج 
التـدريس  هـيئـة 
حديث�  المعينين 

 برامج دعم المشاريع البحثية الممولة من الجامعة 9



10  برامج دعم المشاريع البحثية الممولة من الجامعة 



عضو  يكون  أن 
هيئة التدريس

على  يمِض  لم   
رتبة  على  تعيينه 
أكثر  مساعد  أستاذ 

من سنتين .

1

المشروع  يدعم 
البحثي 

قدرها  بميزانية 
 (٨٠٠٠٠) ألف   ثمانون 

ريال كحد أقصى .

2
بمشاركة  يسمح 

البحث

من  عدد  إشراك 
طالب الجامعة

هيئة  أعضاء  من   
التدريس بالجامعة .

 ، البكالوريوس  في مرحلة 
و المعيدين و المحاضرين .

3
4
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المشروع  مدة  تصل 
البحثي إلى ١٢ شهر

عالمية  جهات  من 
أو  كالجامعات 
البحثية  المراكز 
بهدف  المصنفة 
التعاون  تحقيق 

البحث الدولي .

مشاركة  يفضل 
باحث دولي 

موافقة  تاريخ  من   
البحث  عمادة 
المعتمدة  و  العلمي 
في نظام كونفيرس 

.

5

الفريق  ينشر  أن 
 ١ بين  ما  البحثي 
إلى ٢ ورقة علمية

المشروع  مستلة من 
مجالت  في  البحثي 
أو    WOS في  مصنفة 
المعتمدة  و   Scopus
المجلس  لدى 

العلمي بالجامعة .

ا¢صالة  تراعى  أن 
العلمية

عرض  و  فكرة  في   
التشابه  تجنبه  و  المشروع 
من  تقرير  إرفاق  مع  تمام� 
متضمن�   (i�enticate) برنامج 
نسبة التشابه (SI) على أن ال 

تتجاوز ١٠٪ .

68
7

12  برامج دعم المشاريع البحثية الممولة من الجامعة 



 برامج دعم المشاريع البحثية الممولة من الجامعة 13

ثالث� 
بـرنـامـج أبـحـاث 

طـلـبـة 
الدراسـات العليا
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البرنامج  هذا  على  التقديم  العليا  الدراسات  لطالب  يحق 
لبحث الماجستير أو الدكتوراه و التقديم متاح طوال العام .

عمادة  و  العلمي  البحث  عمادة  من  المواافقة  تمت  حال  في 
إلى  يصل  بمبلغ  الطالب  يدعم  البحث  على  العليا  الدراسات 
خمسة و ثالثون ألف (٣٥٠٠٠) ريـال كحد أقصى ¦بحاث الماجستير 
وذلك  أقصى  كحد  الدكتوراه  ¦بحاث  ريال   (٥٠٠٠٠) ألف  وخمسون 
التخصصات  من  عداها  ما  أما   ، والتطبيقية  العلمية  للتخصصات 

النظرية فتدعم بمبلغ يصل إلى عشرة آالف (١٠٠٠٠) ريال .

على  العليا  الدراسات  عمادة  موافقة  الطالب  يرفق 
الدعم  بطلب  الطالب  يتقدم  أن  على  البحث  خطة 
خالل سنة من صدور قرار موافقة عمادة الدراسات 

العليا على خطة البحث .

أن تراعى ا¦صالة العلمية في فكرة و عرض المشروع 
برنامج  من  تقرير  إرفاق  مع  تمام�  التشابه  تجنبه  و 
(Turnitin) متضمن� نسبة التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪

12

34
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بـرنـامـج أبـحـاث 
طـلـبـة 

البـكـالـوريـوس

رابع� 
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عمادة  و  العلمي  البحث  عمادة  من  المواافقة  تمت  حال  في 
إلى  يصل  بمبلغ  الطالب  يدعم  البحث  على  العليا  الدراسات 
خمسة و ثالثون ألف (٣٥٠٠٠) ريـال كحد أقصى ¦بحاث الماجستير 
وذلك  أقصى  كحد  الدكتوراه  ¦بحاث  ريال   (٥٠٠٠٠) ألف  وخمسون 
التخصصات  من  عداها  ما  أما   ، والتطبيقية  العلمية  للتخصصات 

النظرية فتدعم بمبلغ يصل إلى عشرة آالف (١٠٠٠٠) ريال .

12

34

5

على  التقديم  البكالوريوس  لطالب  يحق 
غيرها  أو  التخرج  لمشاريع  البرنامج  هذا 

كباحث رئيس .

أن يعين القسم مشرف� على بحث الطالب 
.

نظام  طريق  عن  الدعم  بطلب  الطالب  يتقدم 
هيئة  عضو  بإشراف  المحددة  الفترة  خالل    converis

التدريس المشرف على البحث .

و  فكرة  في  العلمية  ا¦صالة  تراعى  أن 
عرض المشروع و تجنبه التشابه تمام� مع 
متضمن�   (Turnitin) برنامج  من  تقرير  إرفاق 

نسبة التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪ .

عشرون  و  خمسة  قدره  و  بمبلغ  الطالب  يدعم 
ألف (٢٥٠٠٠) ريال بحد أقصى.



ت  حظا مال

مــة هــا
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يتم  اللذان  المرور  كلمة  و  المستخدم  (اسم 
اªلكتروني  البريد  إلى  النظام  من  إرسالهما 

للمستخدم)

للبريد  المرور  كلمة  و  اªلكتروني  (البريد   
اªلكتروني الجامعي)

صفحة دخول أعضاء هيئة التدريس

صفحة دخول باحثي المستشفى الجامعي 
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يتم  اللذان  المرور  كلمة  و  المستخدم  (اسم 
اªلكتروني  البريد  إلى  النظام  من  إرسالهما 

للمستخدم)   

كما يسرنا أن نستقبل االستفسارات و طلبات المساعدة عبر البريد اªلكتروني الخاص بالدعم 
الفني لنظام إدارة البحوث 

صفحة دخول الطالب

و  [القسم  خاصة   Converis نظام  في  المسجلة  بياناتكم  بمراجعة  التفضل  نأمل 
النموذج  حسب  إفادتنا  و  الصحيح  بالشكل  التقديم  من  للتمكن  ذلك  و  الكلية] 

المرفق.

لتصفح النظام بشكل أفضل نأمل استخدام متصفح

. (Internet Explorer) 

  dsr.converis@iau.edu.sa



@dsr_iau                                                         0133332403           dsr@iau.edu.sa 

وحـــدة التـســـويــــق
بعـمــادة البـحـــث العـلـمـي
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