
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضوابط صرف بدل مكافأة التميز في تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة 

يتم صرف بدل مكافأة التميز في النشر العلمي لتخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية بناًء على قرار 

ضوابط الصرف المبلغة ببرقية معالي وزير التعليم العالي رقم هـ و  1/9/1429وتاريخ    259الوزراء رقم  مجلس  

 هـ 29/1/1432وتاريخ  32/ 83هـ  وخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 5/1431/ 27وتاريخ   9285

 ويكون تصنيف المجالت ونسبة البدل وضوابط الصرف على النحو التالي:

 أوالً: تصنيف المجالت:

 : الفئة )أ(

وتظهر في الفئات )أ(    (ISI)مجلة العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية التي تدخل في تصنيف ال    تتضمن هذه الفئة

 أو )ب( أو )ج( في قائمة المجالت المعتمدة من الهيئة في أي تخصص.

 : الفئة )ب(

لشروط التسجيل )الفهرسة( في قواعد   ةتتضمن هذه الفئة مجالت العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية المستوفي

 والتي تشترط ما يأتي: Thomson Reutersالبيانات التي توفرها مؤسسات 

 . االنتظام في النشر وفقاً لإلطار الزمني الذي ينص عليه نظام المجلة. 1

 . التقيد بقواعد النشر المتعارف عليها ومنها ما يلي: 2

 مضمونها.  أن يدل عنوان المجلة داللة واضحة على -

 أن تصف عناوين المقاالت محتوياتها بوضوح. -

 أن تتضمن مستخلصات المقاالت وصفاً موجزاً وواضحاً لمحتوى المقال.  -

 أن تتضمن المقاالت معلومات مرجعية كاملة.  -

 المجلة العناوين الكاملة لمؤلفي المقاالت.أن تنشر   -

اإلنجليزية باعتبارها اللغة األكثر رواجاً على المستوى العالمي    أن تكون لغة النشر هي اللغة  اشتراط . األصل هو  3

في أوساط البحث العلمي ويمكن قبول المجالت المنشورة بغير اللغة اإلنجليزية بشرط أن تتضمن المجلة معلومات  

ة اإلنجليزية كاملة باللغة اإلنجليزية علماً بأن التوجه بالنسبة للعلوم على وجه الخصوص هو أن يكون النشر باللغ

وفي المقابل فإنه من الممكن قبول مجالت الفنون واآلداب والعلوم اإلنسانية التي تنشر بغير اللغة اإلنجليزية وفي 

 جميع األحوال يجب أن تكتب قائمة المراجع باللغة اإلنجليزية. 

فاية المراجع المستند . أن يكون التحكيم للنشر من قبل نظراء في التخصص ويضمن جودة البحوث المنشورة وك4

 إليها. 

 . من الموصى به أن يشار في كل مقالة بقدر اإلمكان إلى مصادر تمويل البحث. 5

 . مدى إثراء المجلة لقواعد البيانات العلمية في مجال التخصص. 6

اإلقليمية في حالة تقييدها . اتساع التوزيع الجغرافي لمؤلفي مقاالت ولمحرري المجلة مع إمكانية قبول المجالت  7

 بشكل صارم بالمعايير األخرى لشروط التسجيل.



 . مدى االستشهاد باألعمال السابقة لمؤلفي المقاالت المنشورة في المجلة. 8

 

 الفئة )ج(: 

 للشروط التالية:  المستوفيةتتضمن هذه الفئة المجالت 

 علمية متخصصة. أن تكون المجلة صادرة عن مؤسسة تعليمية أو هيئة  .1

 :تنفيذية قاعدة

و خليجية  أو جمعية علمية تتبع لجامعة حكومية سعودية  أو خليجية  أن تتبع المجلة جامعة حكومية سعودية  أيجب    -

 و تكون المجلة مصنفة ضمن قواعد سكوبس. أ

 

 االخيرة. . أن يكون صدور المجلة منتظماً بشكل دوري دون انقطاع خالل الثالث السنوات 2

. أن يكون قد صدر من المجلة ما ال يقل عن ستة أعداد وأن يكون قد مضى على أول إصدار لها ثالث سنوات 3

 على األقل. 

 .ISSN. أن تكون المجلة مسجلة دولياً وأن يكون لها رقم إيداع دولي 4

 . أن تكون للمجلة قواعد وضوابط للنشر معلنة.5

 تحرير من ذوي الخبرة في البحث العلمي في مجال تخصص المجلة.. أن تكون للمجلة هيئة 6

 . أن تكون البحوث المنشورة في المجلة لباحثين من جنسيات وجهات مختلفة. 7

 . أن تتبنى المجلة التنوع في التحكيم من خالل االستعانة بمحكمين من جنسيات وجهات مختلفة.8

يات المعلومات في التواصل مع الباحثين والمحكمين وأن يكون لها . أن تستخدم المجلة األساليب المعاصرة وتقن9

النصي   البحث  من خالل  األبحاث  لملخصات  الوصول  من  الباحثين  يمكن  اإلنترنت  العالمية  الشبكة  موقع على 

 بواسطة محركات البحث اإللكترونية.

 

 ثانياً: مقدار المكافأة: 

من الراتب األساس للدرجة األولى   %30افأة تميز مقدارها  . يستحق النشر في مجالت الفئة )أ( صرف بدل مك1

 من السلم.

من الراتب األساس للدرجة األولى   %20. يستحق النشر في المجالت الفئة )ب( صرف بدل مكافأة تميز مقدارها  2

 من السلم.

للدرجة األولى   من الراتب األساس  %10. يستحق النشر في المجالت الفئة )ج( صرف بدل مكافأة تميز مقدارها  3

 من السلم.

 



 ثالثاً: ضوابط صرف بدل مكافأة التميز: 

. أن يكون البحث منشوراً في السنة المالية التي يتم فيها تقديم الطلب ويجوز قبول البحوث المنشورة في السنة 1

 المالية السابقة إذا كان السبب تأخر طباعة المجلة. 

ئية ومتاحاً على موقع المجلة اإللكتروني وال يعتد بخطابات قبول . أن يكون البحث منشوراً في صورته النها 2

 النشر.

بشكل واضح وال يعتد باإلشارة   Majmaah Universityأشار إلى انتمائه إلى جامعة المجمعة  . أن يكون المتقدم قد  3

 إلى الجامعة في العنوان أو نحو ذلك.

من عضو هيئة تدريس أومن في حكمهم في إنجاز علمي، فإنه يتم تقسيم النسبة المخصصة    أكثرفي حالة اشتراك  .  ٤

لإلنجاز بينهم بالتساوي. وإذا كان من بين المشاركين في اإلنجاز من ال يستحق مكافأة التميز، يتم احتسابه في نسبة 

المئوية المقررة   النسبةالنسب المئوية  اإلنجاز لغرض تحديد نسبة المكافأة لمن يستحقها فقط على أال يتجاوز مجموع  

 المنفرد. للمكافأة في اإلنجاز

. ال يزيد ما تتم الموافقة عليه من األبحاث المنشورة في مجلة واحدة عن بحثين اثنين في السنة المالية الواحدة 5

 ويستثنى من ذلك إذا كانت المجلة ضمن مجالت الفئة )أ(.

 . اإلنجازن كل إنجاز اعتباراً من تاريخ البدل لمدة سنتين ع . يستمر صرف 6

 % 100. يكون الحد األعلى للبدل 7

. تعتمد قائمة المجالت التي تحقق الضوابط المقرة من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي )هيئة تقويم  8

 التعليم( ضمن الفئتين )ب( و )ج( وفق الجداول المرفقة.

 

 رابعاً: أحكام عامة: 

. استناداً على ما ورد في المالحق اإلسترشادية والقوائم الالزمة لتطبيق ضوابط صرف مكافآت التميز ألعضاء  1

هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم في الجامعات السعودية والمبلغة بخطاب معالي وزير التعليم العالي رقم 

صصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية هـ، يعمل لي بتصنيف المجالت في تخ 29/1/1432وتاريخ    83/32

وفقاً للضوابط أعاله لمدة ثالث سنوات من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة، ومن ثم تتم معاملتها معاملة المجاالت 

  Journal Impact Factorاألخرى حسب ظهورها في أي من الفئات الثالث )أ(،)ب(،)ج( وفقاً لمعامل تأثير المجلة  

التي تصدرها مؤسسة ثمسون رويترز أو   ISIالتعريف المتبع في قواعد بيانات معهد المعلومات العلمية    بناًء على

 . Clarivete Analyticsالذي تصدره مؤسسة  Web of Scienceما يعرف حالياً بشبكة العلوم 

أن يستبعد المجالت التي   . يقوم المجلس العلمي بتقييم المجالت المدرجة في الفئتين )ب( و )ج( بشكل دوري وله2

 ال تلتزم بضوابط الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي وله أيضاً اضافة أي مجلة جديدة تتحقق فيها الضوابط. 

الهيئة  مجلس الوزراء و   . للمجلس العلمي حق تفسير هذه الضوابط وكل ما لم يرد به نص تطبق بحقه ضوابط 3

 كاديمي المتعلقة بصرف بدل مكافأة التميز.الوطنية للتقويم واالعتماد األ

 

 



 )ج( لتقويم واالعتماد األكاديمي ضمن الفئة لالوطنية  هيئةلشروط ال ةفيقائمة المجالت المعتمدة المستو

 

 قائمة المجالت للتخصصات الشرعية واللغة العربية -

 اسم المجلة  م

رقم اإليداع 
 الدولي 

(ISSN) 

المؤسسة التابعة 
 لها

 
 الموقع االلكتروني

 3620-1018 اآلداب مجلة  1
1658-8339 

(online) 

جامعة الملك  
 سعود 

 الرابط

جامعة الملك   6301-1658 مجلة الدراسات االسالمية  2
 سعود 

 الرابط

 الرابط جامعة القصيم  4066-1658 مجلة العلوم الشرعية 3

 الرابط جامعة القصيم  1027-1465 مجلة العلوم العربية واالنسانية 4

عبد جامعة الملك   0989-1319 والعلوم االنسانية  اآلدابمجلة  5

 ز العزي
 الرابط

مجلة الجمعية السعودية للقرآن  6
 وعلومه )تبيان( 

جامعة االمام   1658-3515
محمد بن سعود 

 االسالمية 

 لرابطا

جامعة االمام   4201-1658 مجلة العلوم الشرعية 7
محمد بن سعود 

 االسالمية 

 الرابط

جامعة االمام   4198-1658 مجلة العلوم العربية 8
 محمد بن سعود

 االسالمية 

 الرابط

جامعة االمام   2969-1658 مجلة الجمعية الفقهية السعودية 9
محمد بن سعود 

 االسالمية 

 الرابط

مجلة العلوم الشرعية والدراسات   10
 االنسانية 

 الرابط جامعة ام القرى 1658-4643

 الرابط جامعة ام القرى 8126-1658 مجلة علوم اللغات وآدابها 11

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم   12
 الشرعية والدراسات االسالمية

 الرابط جامعة الملك خالد  1658-1180

مجلة جامعة طيبة لآلداب   13
 والعلوم االنسانية

 الرابط جامعة طيبة  1658-6662

مجلة العلوم الشرعية واللغة  14
 لعربية ا

1658-726X  جامعة االميرة
نورة بنت عبد 

 الرحمن 

 الرابط

مجلة العلوم الشرعية واللغة  15
 العربية 

 األميرجامعة  1658-7278
عبد سطام بن 

 ز العزي

 الرابط

https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal-faculty-arts
https://jis.ksu.edu.sa/ar
https://jis.qu.edu.sa/
https://jahs.qu.edu.sa/index.php/jah
https://www.kau.edu.sa/AccessPage.aspx?Site_ID=320&lng=AR&SYS_ID=135&URL=www.kau.edu.sa&URL=www.kau.edu.sa
https://tbyan.org/
https://tbyan.org/
https://tbyan.org/
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9.aspx
https://alfiqhia.org.sa/page/s/11
https://uqu.edu.sa/jill
https://uqu.edu.sa/jll
https://journals.kku.edu.sa/jisais/ar
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=13&PageId=229
https://www.pnu.edu.sa/ar/ViceRectorates/VGS/Shariah-Arabic/Pages/Home.aspx
https://jias.psau.edu.sa/ar


للعلوم  اإلسالميةمجلة الجامعة  16
 الشرعية 

7898-1658 
7901-1658 

(online) 

 اإلسالميةالجامعة 
 بالمدينة المنورة

 الرابط

للغة  اإلسالميةمجلة الجامعة  17
 العربية وآدابها

1658-791x 
1658-7928 

(online) 

 اإلسالميةالجامعة 
 بالمدينة المنورة

 الرابط

عبد دارة الملك  0148-1319 مجلة الدارة  18

 ز العزي
 الرابط

الرئاسة العامة  2094-1319 مجلة البحوث االسالمية 19
للبحوث العلمية 

 واالفتاء 

 الرابط

الجمعية العلمية  516X-1658 مجلة الدراسات العقدية  20
السعودية لعلوم 

 واألديانالعقيدة 
والفرق والمذاهب 

الجامعة  –
 االسالمية 

 الرابط

الجمعية العلمية  6735-1658 مجلة قضاء  21
القضائية السعودية 

جامعة االمام  –
محمد بن سعود 

 اإلسالمية 

 الرابط

مركز الملك   8513-1319 مجلة الدراسات اللغوية  22
للبحوث فيصل 

والدراسات  
 اإلسالمية 

 الرابط

مؤسسة البحوث  1319-0792 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة 23
والدراسات الفقهية  

وعلوم القرآن 
 الكريم )الوقفية(

 الرابط

 

 واإلدارية  اإلنسانيةقائمة المجالت للتخصصات  -

 اسم المجلة  م

رقم اإليداع 
 الدولي 

(ISSN) 

المؤسسة التابعة 
 لها

 
 الموقع االلكتروني

 7154-1658 المجلة السعودية للتربية الخاصة  1
1658-7162 

(online) 

جامعة الملك  
 سعود 

 الرابط

جامعة الملك   7863-1658 مجلة العلوم التربوية 2
 سعود 

 الرابط

https://journals.iu.edu.sa/ILS
https://journals.iu.edu.sa/ALS
http://www.darahjournal.org.sa/
https://www.alifta.gov.sa/Ar/Pages/allMagazine.aspx
http://www.aqeedamm.com/
https://qadha.org.sa/ar/books
https://kfcris.com/ar/view/85
http://www.alfiqhia.com/
https://sjse.ksu.edu.sa/ar
https://jes.ksu.edu.sa/ar


  اإلنسانيةمجلة العلوم  3
 واالجتماعية 

جامعة االمام   1658-3116
محمد بن سعود 

 االسالمية 

 الرابط

جامعة االمام   7030-1658 مجلة العلوم التربوية 4
محمد بن سعود 

 االسالمية 

 الرابط

 الرابط القرى جامعة ام 8177-1658 مجلة العلوم التربوية والنفسية 5

مجلة جامعة الجوف للعلوم   6
 االنسانية 

 الرابط جامعة الجوف 1658-7812

مجلة جامعة الجوف للعلوم   7
 التربوية 

 الرابط جامعة الجوف 1658-7804

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم   8
 التربوية 

 الرابط جامعة الملك خالد  1658-6654

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم   
 االنسانية 

 الرابط جامعة الملك خالد  1658-6727

 الرابط جامعة المجمعة 6204-1658 واالدارية  اإلنسانيةمجلة العلوم  9

 الرابط جامعة طيبة  3663-1658 لوم التربويةمجلة جامعة طيبة للع 10

مجلة جامعة حائل للعلوم  11
 االنسانية 

1658-766X  الرابط جامعة حائل 

 الرابط جامعة جازان  6921-1658 مجلة العلوم االنسانية  12

مجلة جامعة الباحة للعلوم  13
 االنسانية 

 الرابط جامعة الباحة  1652-7187

 7006-1548 مجلة الشمال للعلوم االنسانية 14
1658-6999 

(online) 

جامعة الحدود 
 الشمالية 

 الرابط

 6944-1319 واالدارية  اإلنسانيةمجلة العلوم  15
1658-838X 

(online) 

جامعة الملك  
 فيصل 

 الرابط

 األميرجامعة  7448-1658 مجلة العلوم التربوية 16
عبد سطام بن 

 ز العزي

 الرابط

مجلة جامعة تبوك للعلوم  17
 واالجتماعية  اإلنسانية

 الرابط جامعة تبوك 1658-8797

 الرابط جامعة الطائف 4767-1658 مجلة العلوم االنسانية  18

مجلة جامعة بيشة للعلوم  19
 تربويةوال اإلنسانية

1658-7723 
1658-8584 

(online) 

 الرابط جامعة بيشة 

 

 قائمة المجالت الخليجية -

https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/Controls.aspx
https://units.imamu.edu.sa/deanships/SR/Units/Vice/Magazines/Pages/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-.aspx
https://uqu.edu.sa/jep
https://www.ju.edu.sa/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9/
https://www.ju.edu.sa/index.php?id=5866
https://journals.kku.edu.sa/jes/ar
https://journals.kku.edu.sa/hj/ar
https://m.mu.edu.sa/ar/departments/vice-rector-graduate-studies-and-scientific-research/42401
https://www.taibahu.edu.sa/Pages/AR/Sector/SectorPage.aspx?ID=24&PageId=1800
https://uohjh.com/
https://www.jazanu.edu.sa/jju/
https://bu.edu.sa/web/bujhs
https://www.nbu.edu.sa/AR/North_Scientific_Journals/Humanities_Sociology/Pages/default.aspx
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/Sjournal/Pages/home.aspx
https://jes.psau.edu.sa/ar
https://www.ut.edu.sa/ar/Journal/Pages/default.aspx
https://www.tu.edu.sa/Ar/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9/266/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.ub.edu.sa/web/dsr/-20


 اسم المجلة  م

رقم اإليداع 
 الدولي 

(ISSN) 
 المؤسسة التابعة لها

 
 الموقع االلكتروني

1.  
دراسات الخليج مجلة 

 والجزيرة العربية
 الرابط  جامعة الكويت 0254-4288

2.  
حوليات اآلداب والعلوم 

 االجتماعية
1560-5248 

 جامعة الكويت
 الرابط 

3.  
المجلة العربية للعلوم 

 اإلنسانية
1026-9576 

 جامعة الكويت
 الرابط 

4.  
مجلة الشريعة والدراسات 

 اإلسالمية
1029-8908 

 جامعة الكويت
 الرابط 

 810X-1029 المجلة التربوية   .5
 جامعة الكويت

 الرابط 

 1097-0253 مجلة العلوم االجتماعية   .6
 جامعة الكويت

 الرابط 

 6069-1029 مجلة الحقوق   .7
 جامعة الكويت

 الرابط 

8.  
المجلة العربية للعلوم 

 اإلدارية 
1029-855X 

 جامعة الكويت
 الرابط 

9.  
Journal of Human 

Sciences 
 جامعة البحرين  1985-8647

 الرابط 

10.  
Journal of Islamic 
Financial Studies 

2469-259X البحرين  جامعة 
 الرابط 

11.  
مجلة كلية الشريعة  

 والدراسات اإلسالمية

5545-2305 
1715-2523 

(online) 
 جامعة قطر 

 الرابط 

 أنساق   .12

2520-713X 
2520-7148 

(online) 
 قطر  جامعة

 الرابط 

 مجلة العلوم التربوية  .13

2706-6711 
2706-672X 

(online) 
 قطر  جامعة

 الرابط 

14.  
المجلة الدولية لألبحاث  

 التربوية
جامعة اإلمارات العربية   2519-6146

 المتحدة 
 الرابط 

 1013-1608 مجلة الشريعة والقانون   .15
  العربية اإلمارات  جامعة

 المتحدة 
 الرابط 

16.  
مجلة البحوث التربوية  

 والنفسية 

2218-6506 
2521-7046 

(online) 
 جامعة السلطان قابوس

 الرابط 

http://pubcouncil.kuniv.edu.kw/JGAPS/homear.aspx?id=1&root=yes
http://apc.ku.edu.kw/aass/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/ajh/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/jsis/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/joe/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/jss/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/jol/homear.aspx?id=1&Root=yes
http://apc.ku.edu.kw/ajas/homear.aspx?id=1&Root=yes
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/22
https://journal.uob.edu.bh/handle/123456789/20
https://journals.qu.edu.qa/index.php/sharia
https://journals.qu.edu.qa/index.php/ANSQ
https://journals.qu.edu.qa/index.php/jes
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/ijre/
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/
https://journals.squ.edu.om/index.php/jeps
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17.  
مجلة اآلداب والعلوم 

 االجتماعية

2312-1270 
2522-2279 

(online) 
 قابوس السلطان جامعة

 الرابط 

 

https://journals.squ.edu.om/index.php/jass

