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تمهيد

البح���ث العلمي من أهداف التعليم العالي ف���ي المملكة العربية يعد 
الس���عودية ، وله اس���هاماته الواضحة في رق���ي ونهضة الوطن ، 
وم���ن هذا المنطلق كان���ت العناية بالبحث العلمي ضمن الخطط 
الوطني���ة المختلف���ة، وكان الدع���م  لألبح���اث العلمية وتش���جيعها وتوجيهها نحو 
األولوي���ات الوطنية وتحقيق التنمية المس���تدامة أمرًا يحظ���ى بالمزيد من العناية 

واالهتمام.

5
Guide of Supported Research Programs from the Deanship of Scientific Research



برنامج المجموعات البحثية المتميزة

برنامج دعم مشاريع التخرج

برنامج دعم األبحاث المتميزة

برنامج دعم أبحاث طالب الدراس���ات 
العليا

برامج دعم البحوث في عمادة البحث العلمي

برنامج مكافأة النش���ر ف���ي المجالت 
المصنفة

برنامج رائد

برنامج دعم النشر العلمي
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تعريف المجموعات البحثية المتميزة:
المجموعة البحثية هي مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصات 
بيني���ة متنوعة ومتكاملة وذات إمكاني���ات وخبرات بحثية تضمن 
الج���ودة وكثاف���ة اإلنت���اج إل���ى جانب باحثين ناش���ئين الكتس���اب 

المهارات والتمرس وضمان االستمرارية.

األهداف:
دعم العمل البحثي البيني بين التخصصات.	 

االرتقاء بالبحث العلمي من الناحية النوعية والكمية.	 

تعزيز العمل البحثي المش���ترك من خ���ال تهيئة مناخ تفاعلي 	 
بين الباحثين وتوثيق الروابط بينهم.

تحسين قدرات الباحثين الجدد وتوجيه اهتماماتهم البحثية بما 	 
يخدم التنمية المستدامة.

دعم الشراكة البحثية مع القطاعين العام والخاص.	 

برنامج المجموعات البحثية المتميزة
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ضوابط وشروط التقدم لبرنامج المجموعات البحثية المتميزة:

يشترط للتقدم لبرنامج المجموعات البحثية المتميزة التقيد باآلتي:

أن يكون للمجموعة باحث رئيس لقيادة المجموعة ممن لديه على األقل بحثين )Research articles(  منشورة 	 
في مجات مصنفة بإحدى القواعد المتعارف عليها عالميًا وتعتمدها عمادة البحث العلمي وفق قائمة المجات 

العلمية التي تقرها العمادة خال العام الجامعي وقت التقديم للبرنامج . 

يختار الباحث الرئيس اسمًا للمجموعة البحثية يعبر عن مجال نشاطها وتخصصها.	 

يفضل تعدد االختصاصات وترابطها ضمن المجموعة البحثية وبما يتفق مع خطة البحث .	 

يمك���ن للباحث المش���اركة ف���ي مجموعتين  بحثيتين على األكثر على أال يكون باحثًا رئيس���ًا في أكثر من مجموعة 	 
واحدة.

 يفضل وجود مستشار في المجموعة البحثية من أحد الجامعات المتميزة.

ال يقل عدد أفراد المجموعة البحثية عن ثاثة باحثين مشاركين باإلضافة إلى الباحث الرئيس.	 

يشترط في األبحاث المقدمة وجود اسم الباحث الرئيس للمجموعة على كل األبحاث المشورة باسم المجموعة.	 

تقدر عمادة البحث العلمي الميزانية المعتمدة للمجموعة حسب التخصص وبما ال تزيد عن مائة وخمسون ألف 	 
ريال )150.000 ريال( . 8



يلتزم الباحث الرئيس بتقديم عدد بحثين منشورة في مجات مضمنة بقاعدة بيانات ال�  ISI وذات معامل تأثير.	 

يش���ترط أن تق���وم المجموعة البحثية باإلش���ارة بالش���كر لعمادة البح���ث العلمي بجامعة المجمع���ة مع ذكر رقم 	 
المجموعة البحثية في األبحاث المنشورة على النحو التالي:

 The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at Majmaah
University for supporting this work through research group No.  XXX

يصرف للباحث الرئيس نس���بة 30% من مس���تحقاته  المعتمدة عند توقيع العقد ، وتصرف باقي المس���تحقات 	 
المالي���ة 70% بعد انتهاء النش���ر وتس���ليمه البحوث المطلوبة في الوقت المحدد بموج���ب العقد ، ودون االخال 

ببنود العقد األخرى .

لن تحتسب األبحاث المنشورة قبل توقيع العقد ضمن إنجاز المجموعة.	 

تقدم المجموعة البحثية بنهاية العقد نسخة من األبحاث المنشورة واإلنتاج العلمي مرفقًا به تقرير مختصر لما 	 
تم انجازه.

عن���د انته���اء م���دة العقد يتم تس���وية المس���تحقات المالية للمجموعة بحس���ب ع���دد االوراق العلمي���ة المقدمة 	 
والمستوفاة للشروط وبنود العقد .

يتم الصرف للمبلغ المس���تحق بموجب ش���هادة إنجاز صادرة من عمادة البحث العلمي باس���م رئيس المجموعة 	 
9البحثية.
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التعريف بالبرنامج :

البح���وث المتمي���زة هي أبحاث قائمة من قب���ل أعضاء هيئة 
التدريس و ليس���ت من ضمن األبحاث المعتمدة في خطة 
البح���وث المدعومة من قبل مراكز البح���وث وعمادة البحث 
العلم���ي ف���ي الجامع���ة إال أنها تتس���م باألصال���ة واالبتكار 

وتسهم في إثراء المعرفة المتخصصة وتخدم المجتمع.

األهداف:

تعزيز دور عم���ادة البحث العلمي في دعم ورعاية األبحاث 	 
المتميزة.

تش���جيع أعضاء هيئ���ة التدريس ف���ي الجامعة عل���ى انتاج 	 
األبحاث المبتكرة والمتميزة علميًا.

زي���ادة االنت���اج العلمي والمنش���ورات العلمية وتحس���ين 	 
جودتها.
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معايير التميز:

 	. ISI أن يكون البحث تحت إجراءات النشر في إحدى المجات المصنفة في قواعد المعرفة

أن يذكر اسم جامعة المجمعة على البحث بالشكل الصحيح وأن يكون انتماءه لجامعة المجمعة.	 

أن يستخدم الباحث البريد االلكتروني الخاص بجامعة المجمعة في معلومات النشر.	 

يش���ترط أن يقوم الباحث باإلش���ارة بالش���كر إلى عمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة مع ذكر 	 
رقم المشروع بالصيغة التالية:

 The author would like to thank Deanship of Scientific Research at Majmaah University
.for supporting this work under Project Number No.  XXX

تقدر عمادة البحث العلمي المبلغ المستحق لكل بحث متميز بما ال يزيد عن  خمسة عشر ألف 	 
ريال )15.000 ريال ( .

للباحث الحق في تقديم بحث واحد ) فقط ( ضمن هذا البرنامج في العام الجامعي.	 

يتم الصرف لمبلغ بموجب ش���هادة إنجاز صادرة من عمادة البحث العلمي باس���م الباحث ، بعد 	 
11انجاز البحث ونشره في المجلة العلمية وفق بنود االتفاق.
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التعريف بالبرنامج: 

يهدف البرنامج الى تشجيع اعضاء هيئة التدريس على النشر 
.ISI في المجات المصنفة بقاعدة بيانات

القواعد المنظمة:

تخص���ص مكاف���أة مقطوعة و قدره���ا 5000 ري���ال، وبحد 	 
أقص���ى بحث واح���د لكل عض���و هيئة تدريس ف���ي العام 

الجامعي.

المكافأة تقدم للباحث الرئيس ويجب أن يكون من أعضاء 	 
هيئة التدريس بالجامعة.

يحدد الباحث الرئيس نسبة مشاركة الفريق ) إن كان البحث 	 
المنش���ور يحتوي على أكث���ر من مؤلف( وي���وزع المكافأة 

على الفريق حسب ما يراه مناسبًا.
12

برنام���ج مكافأة النش���ر في 
المجالت المصنفة
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شروط التقديم:

أن يكون البحث منشورًا في إحدى المجات المصنفة 	 
.ISI ضمن قواعد

أن يكون المتقدم هو الباحث الرئيس.	 

أن يتم ذكر اسم الجامعة على البحث بالشكل الصحيح 	 
وأن يكون انتماءه لجامعة المجمعة.

أن يس���تخدم الباحث البريد االلكتروني الخاص بجامعة 	 
المجمعة في معلومات النشر.
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التعريف البرنامج:

يس���عى البرنامج إلى تشجيع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة 
على النشر العلمي في المجات العلمية المصنفة، لما في 
ذلك من أهمية وتأثير عل���ى تصنيف الجامعة. وعليه يمكن 
تعويض الباحثين عن مصاريف النشر العلمي في المجات 
العلمية المحكمة وفقًا لمجموعة من الضوابط والشروط.

هدف البرنامج:

تعزيز ثقافة البحث العلمي في الجامعة.	 

تش���جيع أعضاء هيئ���ة التدريس بالجامعة على النش���ر في 	 
 Highly المج���ات العلمية ذات معام���ل التأثي���ر المرتفع

.Impact Factor

تحفيز أعضاء هيئة التدريس الى التميز باألبحاث العلمية. 	 

14
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ضوابط وشروط التقدم:

أال يك���ون البحث م���ن ضمن البح���وث المدعومة من 	 
العمادة. 

أن يظه���ر اس���م الباح���ث عل���ي البحث كباح���ث رئيس  	 
ع���ن  المس���ؤول  الباح���ث  أو   Principal Author

 .Corresponding Author المراسات مع المجلة

أن يتسم البحث باألصالة والجدية العلمية، مع ضرورة 	 
مراعاة األمانة العلمية. 

أن يك���ون البحث مقبواًل للنش���ر ف���ي إحدى المجات 	 
. Thomson Reuters المصنفة ضمن  قاعدة بيانات

أن يظهر اس���م الجامعة على البحث بالشكل الصحيح 	 
وأن يكون انتماءه لجامعة المجمعة.

أن يس���تخدم الباحث البريد االلكتروني الخاص بجامعة 	 
المجمعة في معلومات النشر.

التعوي���ض عل���ى المصروف���ات األساس���ية 	  يقتص���ر 
للنش���ر دون غيره���ا من المصروف���ات اإلضافية )مثل 
مصروف���ات إتاحة المحتوي الكام���ل للبحث مجانًا من 
مصروف���ات  أو   ،Open Access Sources خ���ال 
الحصول على نس���خة ورقية من عدد المجلة المنشور 

بها البحث(.

اال يتجاوز مبلغ مصروفات النشر 5000 ريال. 	 

توجي���ه الش���كر Acknowledgment لعم���ادة البحث 	 
العلم���ي مع اإلش���ارة إلي رق���م البحث )س���يحدد من 

العمادة( على النحو التالي:

 The author)s( extend his/their appreciation
 to the Deanship of Scientific at Majmaah
 University for funding this work through

.research project No. XXXXX
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برنامجالتعريف بالبرنامج: 

يس���عى ه���ذا البرنام���ج لتش���جيع المعيدي���ن والمحاضري���ن 
ف���ي الجامعة على النش���ر العلمي، وذلك م���ن خال تقديم 
الدعم الم���ادي وتوفير البيئة المناس���بة والمش���جعة. وتعد 
نوعي���ة المقترح البحثي وجودت���ه، فضًا عن أهمية مخرجاته 
التطبيقية، الركيزة األساس���ية في الحك���م على تميز البحث 

وقدرته على المنافسة.

األهداف:

تش���جيع المعيدين والمحاضرين في الجامعة على النش���ر 	 
العلمي. 

توفير بيئة بحثية جاذب���ة للمعيدين والمحاضرين وتوطين 	 
البحث العلمي في الجامعة.

إتاح���ة الفرص���ة لفئة م���ن أعض���اء هيئة التدري���س لتوفير 	 
احتياجاتهم البحثية.

تعريف الباحثين بأوعية البحث المرموقة والحوافز المتاحة.	 

16
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شروط التقديم:

أن يكون المتقدم على وظيفة معيد أو محاضر بالجامعة.	 

أن يلت���زم الباحث بإنهاء المش���روع ونش���ر بحث واحد على 	 
األقل في مجلة مدرجة بقاعدة بيانات   ISI وذات معامل 

تأثير وذلك لجميع التخصصات العلمية.

تحديد مشرف لقيادة المشروع من القسم العلمي.	 

 أال يكون البحث مستًا من رسالة الدكتوراه.	 

ال تقب���ل أبحاث ال� Review Article  كمخرج من مخرجات 	 
النشر.

أال يكون البحث قد تم إنجازه مسبقًا كليًا أو جزئيًا.	 

أن ُيقدم المقترح البحثي مفصًا وفق النماذج المخصصة 	 
لذل���ك، والت���ي يمكن الحص���ول عليها من موق���ع عمادة 

البحث العلمي.

أن يخضع مقترح البحث للتحكيم العلمي.	 

ترسل المقترحات البحثية لعمادة البحث العلمي بالجامعة 	 
)برنامج رائد(. 

يش���ترط أن يقوم الباحث الرئيس باإلشارة بالشكر لعمادة 	 
البح���ث العلمي بجامعة المجمعة مع ذكر رقم المش���روع 

في البحث المنشور على النحو االتي:

 The authors extend their appreciation to the
 Deanship of Scientific Research at Majmaah
 University for funding this work through research

project No.  XXX

 ينته���ي المش���روع بع���د انتهاء النش���ر، وتس���ليم الباحث 	 
الرئي���س بحثًا واحدًا على األقل منش���ورًا في مجلة مدرجة 

ISI. بقاعدة بيانات

ال يحق لمن س���بق وحصل على دعم من البرنامج التقدم 	 
مرًة أخرى.
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األهداف:
تعزيز ثقافة البحث العلمي في جامعة المجمعة.	 

تش���جيع وجذب طاب الدراس���ات العليا بالجامعة وغرس 	 
مهارات وقيم البحث العلمي لديهم.

إيج���اد بيئة جاذب���ه تدعم التميز واإلب���داع وتأهيل جيل من 	 
الباحثين في مختلف المجاالت العلمية.

تش���جيع مبادرة الطاب لألبحاث وانجازها بإشراف أعضاء 	 
وعض���وات هيئ���ة التدريس في جميع المج���االت وتقديم 

التمويل المالي لهم.

تعزي���ز دور عم���ادة البح���ث العلم���ي ف���ي تش���جيع ورعاية 	 
البحوث.

زي���ادة اإلنت���اج العلمي والمنش���ورات العلمية وتحس���ين 	 
جودتها.
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الشروط والضوابط:
أ. الطالب/الطالبات

أن يكون الطالب أو الطالبة مقيدًا بأحد برامج الدراسات العليا بجامعة المجمعة.	 

أن تتم الموافقة علي مقترح البحث واعتماده من مجلس القسم التابع له البرنامج، 	 
مع  تحديد المشرف المناسب للمشروع البحثي )يرفق صورة من الموافقة(. 

أن يك���ون الطال���ب أو الطالب���ة قد أكمل ما ال يق���ل عن 50% من متطلب���ات الدرجة، 	 
وبمعدل تراكمي ال يقل عن 4.00 وأن يبقى على تخرج الطالب أو الطالبة من الجامعة 

فترة ال تقل عن مدة البحث المقدم عند قبوله.

أن يس���توفى الطال���ب أو الطالب���ة النموذج المع���دة لذلك والمتواف���ر على الموقع 	 
االلكتروني للعمادة.

أن تق���دم المقترحات عن طري���ق الجهة التابع لها الطالب/الطالبة قبل نهاية الش���هر 	 
األول من الفصل الدراسي األول من كل عام دراسي.

ال  يح���ق للطال���ب أو الطالبة المش���اركة في أكثر من بحث واح���د خال فترة تنفيذ 	 
البحث.
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مدة تنفيذ المشاريع البحثية سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد.	 

أن تكون المشاريع البحثية جاهزة للتنفيذ بمجرد توقيع العقد.	 

التقيد بتسليم المشروع البحثي خال الفترة الزمنية المحددة.	 

قيمة الدعم المالي هي 15 ألف ريال، يخصص منها عشرة آالف لتغطية مصاريف 	 
البحث وخمس���ة آالف مكافأة للطالب أو الطالبة تس���لم له عند تس���ليم المشروع 

مرفقًا بتقرير من المشرف الدراسي.

عند نش���ر المشروع البحثي يجب أن يتضمن البحث المنشور الشكر لعمادة البحث 	 
العلمي بجامعة المجمعة على دورها في تمويل المشروع.

ب.  أعضاء/عضوات هيئة التدريس المشرفين:
 أن يكون على رأس العمل في جامعة المجمعة.	 

أن يكون على األقل على رتبة أستاذ مشارك.	 

 يقدم تقرير فصلي وتقرير نهائي عن المشروع البحثي.	 

يتعهد المش���رف أنه عند تعذر اس���تمراره باإلش���راف يقوم بتقديم االعتذار بوقت 	  20



كاف مع ترشيح مشرف بديل على أن ال يترتب على ذلك تأخير تنفيذ المشروع. 

 يتولى المش���رف مسؤولية األشراف المالي على المش���روع البحثي حيث يسجل 	 
باسمه مبلغ عشرة )10( آالف ريال، لتغطية مصاريف البحث.

عند نش���ر ورقة بحثية تقدم مكافأة مالية تقس���م بنس���بة ثلثين للمش���رف وثلث 	 
للطالب أو الطالبة تحدد قيمتها بناء على نوع المجلة التي تم النشر فيها على النحو 

المذكور سابقًا.

آلية التقديم للطالب أو الطالبات:
تقديم الطالب أو الطالبة للمشروع البحثي عبر الرابط المذكور ادناه.	 

 	  dsr@mu.edu.sa  إرسال النموذج بعد تعبئته الى البريد االلكتروني  للعمادة

يتم المفاضلة بين المشاريع البحثية من قبل اللجنة المختصة.	 

توقيع العقد مع كل من الطالب والدكتور المشرف.	 
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األهداف:

تعزيز ثقافة البحث العلمي في جامعة المجمعة.	 

تش���جيع وج���ذب ط���اب وطالب���ات البكالوري���وس في 	 
الجامعة وغرس مهارات وقيم البحث العلمي لديهم.

إيج���اد بيئة جاذبه تدعم التمي���ز واإلبداع وتأهيل جيل من 	 
الباحثين في مختلف المجاالت العلمية.

تش���جيع مب���ادرة الطلب���ة بالمش���اريع البحثي���ة وانجازها 	 
بإش���راف أعض���اء وعضوات هيئ���ة التدري���س في جميع 

المجاالت وتقديم التمويل المالي لهم.

تعزي���ز دور عم���ادة البح���ث العلم���ي في تش���جيع ورعاية 	 
البحوث.

زي���ادة اإلنتاج العلمي والمنش���ورات العلمية وتحس���ين 	 
جودتها.

تقوي���ة التواصل بين الباحثين م���ن الطلبة وأعضاء هيئة 	 
التدريس.
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الشروط والضوابط:

اجتياز الطالب/ة للسنة األولى بمعدل تراكمي ال يقل عن 4.00.	 
يبق���ى على تخرج الطالب/ة م���ن الجامعة فترة ال تقل عن مدة 	 

البحث المقدم عند قبوله.
يقي���م الطالب/ة فصليا من قبل المش���رف خ���ال مدة تنفيذ 	 

المشروع البحثي.
ال يحق للطالب/ة المشاركة في أكثر من بحث واحد خال فترة 	 

تنفيذ البحث.
 ال يشترط أن يكون المشروع البحثي في نفس مجال تخصص 	 

الطالب/ة األكاديمي.
أولوية قبول المش���اريع للطالب/ة الذي لم يش���ارك بمش���روع 	 

بحثي سابق.
 التقيد بتقديم طلب دعم المش���روع البحثي للجنة المش���رفة 	 

خال الفترة الزمنية المحددة.
 مدة تنفيذ المشاريع البحثية سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد.	 
 أن تكون المشاريع البحثية جاهزة للتنفيذ بمجرد توقيع العقد.	 

 التقيد بتسليم المشروع البحثي خال الفترة الزمنية المحددة.	 
 قيمة الدعم المالي هي عشرة آآلف ريال بحد أقصى.	 
عند نش���ر المش���روع البحثي يجب أن يتضمن البحث المنش���ور 	 

الشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة المجمعة على دورها في 
تمويل المشروع.

آلية التقديم للطالب أو الطالبات

تقديم الطالب/ة للمشروع البحثي عبر الرابط المذكور ادناه.	 
إرس���ال النم���وذج بعد تعبئته ال���ى البريد االلكترون���ي  للعمادة  	 

  dsr@mu.edu.sa
يتم المفاضلة بين المشاريع البحثية من قبل اللجنة المختصة.	 
تحديد المش���رف المناسب لكل مشروع من المشاريع البحثية 	 

المختارة.
توقيع العقد مع كل من الطالب والدكتور المشرف.	 
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Rules and Regulations

- The student should pass his / her first year grade with GPA 

not less than 4.00

- It remains on the student graduation from the University 

at least a period of research presented at the acceptance.

- Student is evaluated quarterly by the supervisor during 

the period of implementation of the research project.

- It is not allowed for the student to participate in more than 

one research during the period of performing the research.

- It does not require that the research project is in the same 

field of the academic specialization of the student.

- The priority for the acceptance is for the student who was 

not involved earlier in research project.

- Commitment to apply for the research project support for 

supervising committee during the specified time period.

- Time of performing the research project is one year from 

the date of signing the contract.

- The research projects should be ready for implementation 

once the contract is signed.

- Commitment to deliver research project during the time 

period specified.

- Financial support value is 10 thousand Riyals.

- The published research project must include thanks to the 

Deanship of Scientific Research at the Majmaah University 

for its role in financing the project.

Submission procedures for students:

- The student should submit the research project via the link 

below.

- Send the completed filled form to the e-mail of Deanship 

dsr@mu.edu.sa

- The choice of the research projects is performed by the 

relevant committee.

- Signing of the contract with each of the student and the 

supervisor.
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Objectives:

- Promote a culture of scientific research in the Majmaah 

University.

- Encourage and attract undergraduate students at the 

university to have the skills and values of scientific research.

-  Creating an attractive environment that supports 

excellence, creativity for new generation of researchers in 

various scientific fields.

- Encourage an initiative for students to do scientific research 

under the supervision of the faculty members in all fields 

and to provide the financial funding for them.

Graduation Projects 
Support Program

- Strengthening the role of the Deanship of Scientific 

Research to encourage and support research.

- Increase the scientific production and scientific 

publications and improve its quality.

- Strengthening the communication between researchers, 

students and faculty members.
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B. Supervisors from Staff Members 

- Staff member should be still work in the Majmaah University.
- Have at least the position of Associate Professor.
- Submit a quarterly report and a final report on the research project.
- Supervisor should give an apology when he/she cannot continue to supervise with 

enough time and nominate another supervisor with no delay in the implementation 
of the project.

- The supervisor is responsible for the financial supervision of the research project 
where it records the amount of ten (10) thousand riyals in his name, to cover the 
expenses of search.

- After publishing a research paper, a financial reward is offered divided by two thirds 
for supervisor and one-third of the student. The value is determined based on the 
journal where the research is published as previously mentioned.

Submission procedures for students:
- The student should submit the research project via the link below.
- Send the completed filled form to the e-mail of Deanship dsr@mu.edu.sa
- The choice of the research projects is performed by the relevant committee.
- Signing of the contract with each of the student and the supervisor.
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- The student should complete at least 50 percent of the degree requirements, with 
GPA not less than 4.00 and the student stays in the university before graduation for at 
least the period of research presented at acceptance.

- The student should fill the form prepared for that purpose which is available on the 
website of the Deanship.

- The proposals should be submitted before the end of the first month of the first 
semester of each academic year.

- It is not allowed for the student to participate in more than one research during the 
period of performing the research.

- Time of performing the research project is one year from the date of signing the 
contract.

- The research projects are ready for implementation once the contract is signed.
- Commitment to deliver research project during the time period specified.
- The amount of Financial support is 15 thousand riyals, of which ten thousand allocated 

to cover the expenses of research and five thousand reward for the student when the 
project is delivered attached to a report by the academic supervisor.

- The published research project must include thanks to the Deanship of Scientific 
Research at the Majmaah University for its role in financing the project.
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Graduate Students 
Support Program

Objectives:
- Promote a culture of scientific research in the Majmaah 

University.
- Encourage and attract graduate students of the university to 

have the skills and values of scientific research.
- Creating an attractive environment that supports excellence, 

creativity for new generation of researchers in various 
scientific fields.

- Encourage an initiative for students to do research under 
the supervision of the faculty members in all fields and to 
provide the financial funding for them.

- Strengthening the role of the Deanship of Scientific 
Research to encourage and support research.

- Increase the scientific production and scientific 
publications and improve its quality.

Rules and Terms of submission
A. Students
- Student must be enrolled in one of the graduate studies 

programs at Majmaah University.
- The department council approves the research proposal, 

with determining the appropriate supervisor of the 
research project (Attach a copy of the approval). 28



- The researcher should publish, at end the project, at least 
one paper in ISI journals with Impact Factor for all scientific 
disciplines.

- Nominate supervisor to lead the project from the scientific 
section.

- Research should not be from the doctoral thesis.
- Review Article is not accepted as a research outcome.
- Research should not have been previously done in whole or 

in part.
- To submit a detailed research proposal in accordance with 

the designated models, which can be obtained from the 
website of the deanship of Scientific Research.

- The research proposal should be scientifically reviewed.
- The research proposals should be sent to the Deanship of 

Scientific Research (Raed program).

- It requires that the principle researcher referring to 
thank the Deanship of Scientific Research together with 
the project number in the published research as follows:

The authors extend their appreciation to the Deanship 
of Scientific Research at Majmaah University for funding 
this work through research project No.  XXX

- The project ends after publication, and the Principal 
Investigator should send at least one paper published 
in Journal listed in ISI database.

- It is not allowed to those who have already the support 
of the program to apply again.

29
Guide of Supported Research Programs from the Deanship of Scientific Research



Raed Program

Program definition:
This program seeks to encourage the teaching assistants and 
lecturers at the university on scientific publishing, through 
the financial support and providing an appropriate and 
encouraging environment. The research proposal and its 
quality, as well as the importance of the applied outcomes, 
are the main pillar in judging the excellence of research and 
its ability to compete.

Objectives:
- Encourage the teaching assistants and lecturers at the 

university on scientific publishing.
- Provide an attractive environment for teaching assistants 

and lecturers and resettlement of scientific research at the 
university.

- Provide the scientific research needs for a class of faculty 
members.

- Let the researchers be aware of highly classified journals 
and their rewards for publishing.

- Terms of submission:
- The applicant should be a teaching assistant or Lecturer 

at the university. 30



- The research should have scientific originality and seriousness, with the scientific 
integrity.

- The research should be accepted for publication in one of the classified journals 
within the Thomson Reuters database.

- The university's name should appear on the published research.
- Researcher should use the email of Majmaah university in the research paper.
- Compensation is on the basic expenses for publication without other additional 

expenses (such as providing the full content of the research free through Open Access 
Sources, or get a number of paper copies of the published research).

- Expenses for publishing should not exceed the amount of 5000 SR
- Acknowledgment for the Deanship of Scientific Research referring to the research’s 

number: (which will be determined from the deanship) is as follows: 

The author(s) extend his/their appreciation to the Deanship of Scientific research at 
Majmaah University for funding this work through research project No. XXXXX.
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Scientific Publications 
Support Program

Program definition:
The program seeks to encourage faculty members of 

the university on scientific publishing in classified scientific 
journals which has a great importance in raising the rank of 
the university and its classification among other universities 
that do not enhance the abundance of scientific production 
only, but it is seeking for the quality of this production. We can 
compensate the researchers for scientific publishing expenses 
in the peer-reviewed scientific journals, according to a set of 
rules and conditions.

Objectives:
- Promote a culture of scientific research at the university.
- Encourage faculty members at the university for 

publishing in highly Impact Factor journals.
- Motivate faculty members for the excellence in their 

scientific research.
- Rules and Terms of submission:
- The research must not be of the supported researches by 

the Deanship of scientific research.
- The name of the researcher should appear on the research 

as a Principle author or Corresponding Author who was in 
charge of the correspondence with the journal.
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Program definition:
The program aims to encourage faculty members to publish 
their scientific work in classified journals of ISI database.

Rules and regulations:
- A reward of 5000 SR is given for at most one research for 

each faculty member of the academic year.
- Reward is offered for the Principal Investigator who must 

be a faculty member in Majmaah university.
- Principal Investigator determines the participation rate of 

the team (if research publication contains more than one 
author) and distribute the reward on them as appropriate.

Program of Publishing 
Award In Classified Journals 

Terms of submission:
- Research article should be published in classified ISI 

journals.
- The applicant must be the Principal Investigator.
- Mention the name of Majmaah University on the research 

paper.
- Researcher should use the email of Majmaah university in 

the research paper.
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- Researcher should use the email of Majmaah university in the research paper.
-  It requires that the researcher referring to thank the Deanship of Scientific 

Research at the Majmaah University with the project number in the following 
format

The author would like to thank Deanship of Scientific Research at Majmaah 
University for supporting this work under Project Number No.  XXX.
- Deanship of Scientific Research estimates the amount due for each distinguished 

research to be no more than fifteen thousand riyals (15,000 SR). 
- Researcher has the right to provide a single research (only) within this program 

in the academic year.
- The payment of deserved money will perform by a certificate issued by the 

Deanship of Scientific Research for the researcher after the completion of the 
research and publication in the scientific journal in accordance with the terms 
of the agreement.
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Distinguished Research 
Program

Program definition:
Distinguished research is a list of research by faculty members 
and are not within the approved research in the research plan 
backed by research centers and the Deanship of Scientific 
Research at the university, but they are innovative and contribute 
to the enrichment of specialized knowledge and serve the 
community.

Objectives:
- Strengthening the role of the Deanship of Scientific 

Research in the support and care of research excellence.
- Encourage faculty members at the university on 

innovative research and outstanding scientific 
production.

- Increase the scientific outcome of scientific publications 
and improve quality.

- Standards of Excellence:
- Research articles should be published in classified ISI 

journals.
- Mention the name of Majmaah University on the 

research paper.35
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- The research group should give an acknowledgement in their research papers 
published by the Group to thank the deanship of Scientific Research at the Majmaah 
University and mention the research group number as follows:

The authors extend their appreciation to the Deanship of Scientific Research at Majmaah 
University for supporting this work through research group No.  XXX
- The Principal Investigator takes 30% of the financial dues upon signing the contract, 

and the disposal of the rest of the financial dues of 70% after the end of the publishing 
and delivering the required research on time under the contract, and without 
prejudice to other terms of the contract.

- Published papers of the research group before signing the contract will not be 
counted.

- Research group provides at the end of the contract a copy of the published 
research and scientific production accompanied by a brief report of what has been 
accomplished.

- At the end of the contract period, the financial dues are settling for the group 
according to the number of scientific papers presented and the terms and conditions 
of the contract.

- The payment of deserved money will perform by a certificate issued by the Deanship 
of Scientific Research for the Principal Investigator
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approved by the deanship of scientific research according to the list of scientific 
journals recognized by the deanship during the time of the submission of the 
program in the academic year.

- Principal Investigator should choose a name for the research group expresses its field 
of activity and specialization.

- Multidisciplinary and interdependence are preferable within the research group in 
accordance with the research plan

- The researcher can participate in two research groups at most but he cannot be a 
Principal Investigator in more than one group.

- It is preferable for the research group to have a consultant from one of the distinguished 
universities.

- The number of members of the research group should be at least two researchers in 
addition to the Principal Investigator.

- The name of the Principal Investigator is required to exist in all published research 
work of the group.

- Deanship of Scientific Research approve the budget for the group according to 
specialization with no more than one hundred and fifty thousand riyals (150,000 SR).

- Principal Investigator is committed to provide a number of two papers published in 
ISI journals with impact factor. 
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Definition of the distinguished research groups:
The research group is a group of researchers with variety of 
integrated research experience that guarantee quality and 
intensity of production together with junior researchers to 
acquire skills and experience and ensure continuity.

Objectives:
- Support of scientific research work between 

multidisciplinary.
- Promote scientific research of qualitative and quantitative 

terms
- Promote joint research work by creating an interactive 

environment between researchers.

- Improving the capabilities of the new researchers and 
guide their research interests to serve the sustainable 
development.

- Support research partnership with the public and private 
sectors.

- Guidelines and conditions to apply for the distinguished 
research groups

The following items are required to apply for the distinguished 
research groups:
- The research group should have a principle investigator 

(PI) to lead the group who has at least two papers 
(Research articles) published in classified journals which 

Distinguished Research 
Groups Program
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Preface

The scientific research is considered one of the goals of 
higher education in the Kingdom of Saudi Arabia, and it has 
great contributions to the advancement and renaissance 

of the nation. Therefore, scientific research is supported within 
the various national plans to encourage and direct scientific 
researches toward national priorities and achieving sustainable 
development.
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