
 لتميزا ةمكافأ فصر بطاضو

 لمجمعةا جامعة في حكمهم في منو يسرلتدا هيئة ءألعضا

 :لتاليا لنحوا على لسلما من لىوألا جةرللد ألساسيا تبالرا من لتميزا ةمكافأ تحسب: الًأو

 نوع الجائزة المكافأة 

 للحاصل على جائزة محلي 10%

 للحاصل على جائزة إقليمية  20%

 جائزة عالميةللحاصل على  30%

 للحاصل على براءة اختراع 40%

 

 :لتاليةا وطلشرا لعلميةا ئزالجوا ةمكافأ فلصر طيشتر: ثانياً

 . متخصص مركزأو  علمية مؤسسة من درةصا ةلجائزا نتكوأ. أن 

 . ةلجائزا على للمنافسة لمقدمةا ثللبحو لتحكيما أمبد تعتمد لتيا تلجهاا من ةللجائز لمانحةا لجهةا نتكو. أن  ب

 فقاتوأو أن  يميدألكاا دالعتماوا للتقويم لوطنيةا لهيئةا من ةلمعتمدا ئزالجوا قائمة ضمن جةرمد ةلجائزا نتكو. أن  ج

 .لقائمةا ضمن جهاادرا على

 :يلي ما لعلميةا ةلجائزا حكم في نيكو: ثالثاً

 يربطو ،لتخصصا لمجا في عالمية سمعةذات  علمية مجلة في مشتركة بصفةأو  دةمنفر بصفة لعلميا لنشرا .1

 :لتاليا وللجدا في لموضحا لنحوا على لمجلةا بتصنيف ةلمكافأا ارمقد

 مقدار المكافأة تصنيف المكافأة وفقاً للمجلة العلمية

 من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم %30 مكافأة النشر في مجالت الفئة )أ(

 الراتب األساسي للدرجة األولى من السلممن  %20 مكافأة النشر في مجالت الفئة )ب(

 من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم %10 مكافأة النشر في مجالت الفئة )ج(

 

 :يلي بما عالهأ رةلمذكوا تلفئاا في تلمجالا تصنيف في يعتمدو

 : لعربيةا للغةا معلوو لشرعيةا ملعلوا تتخصصا اعد تلتخصصاا جميع في لعلميةا تلمجالا تصنيفأ. 

بناء   Journal Impact Factor لمجلةا تأثير لمعامل فقاًو تلتخصصاا هذه في ةلمتميزا لعلميةا تلمجالا تصنيف يتم 

 Institute for Scientific Information (ISI) لعلميةا تلمعلوماا معهد تبيانا عداقو في لمتبعا لتعريفا على

information  زيتررو نثمسو مؤسسة هارتصد لتيا Thomson Reuters.  لتطبيقيةا ملعلوا في تلمجالا تُصنفو 

 Science Citation Index لعلميةا تلالقتباسا لموسعا سبالفهر لمعنونةا تلبياناا ةقاعد في به للمعموا للتصنيف فقاًو

Expanded  فتصنف وفقاً لقاعدة البيانات المعنونة . والمجالت في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةSocial Science 

Citation Index. لتاليا لنحوا على تفئا ثثال في تخصص كل في لياًزتنا تلمجالا ترتيب يعتمد لكذ على ءبناو: 

 التصنيف الفئة

 من المجالت في التخصص %10تتضمن أفضل  الفئة )أ(

التي تلي مجالت الفئة أ في األفضلية في %10تتضمن المجالت التي تمثل ال  الفئة )ب(
 التخصصذات 

تتضمن هذه الفئة بقية المجالت العلمية المدرجة في التخصص في قاعدتي  الفئة )ج(
  من ثالثاً أعاله 1البيانات المشار إليهما في الفقرة رقم أ من البند رقم 

 

 : لعربيةا للغةا معلوو لشرعيةا ملعلوا تتخصصا في تلمجالا تصنيفب . 

 في لعلميةا تلمجالا تصنيف فيتم ،لعربيةا للغةا بغير لها ةمتميز نشر عيةأو رةلندو تلتخصصاا هذه لخصوصية اً نظر

 : لتالية بطاللضو فقاًو تفئا ثثال في تلتخصصاا هذه



 في تظهرو  ISIـــلا تصنيف في تدخل لتيا لعربيةا للغةا معلوو لشرعيةا ملعلوا تمجال لفئةا هذه في تصنف:  (أ) لفئةا

 . يميدألكاا دالعتماوا للتقويم لوطنيةا لهيئةا هارتصد لتيا ئمالقوا

 توفرها لتيا تلبياناا عداقو في (لفهرسةا) لتسجيلا وطلشر لمستوفيةا لعلميةا تلمجالا لفئةا هذه في تصنف (ب) لفئةا

 دالعتماوا للتقويم لوطنيةا لهيئةا هارتصد لتيا ئمالقوا في لموضحةوا Thomson Reuters زيتررو نثمسو مؤسسة

 . يميدألكاا

 دالعتماوا للتقويم لوطنيةا لهيئةا هارتصد لتيا وطللشر لمستوفيةا لعلميةا تلمجالا لفئةا هذه في تصنف: (ج) لفئةا

 .يميدألكاا

أي ) فيها ينشر لما لنسبة( فإنها تستحق كامل اISI) ــــلا تصنيف في خلتإذا د تلتخصصاا جميع في لمحليةا تلمجالج. ا

30%) 

أو  داً منفر حكمه في منو يسرلتدا هيئة عضو عليها يحصل لتيا يميةدألكاا لعلميةا اءةلبرا هي: واعالخترا اءةبر: بعاًرا

 اعالخترا اءةبر نتكوأن  طيُشترو اع،الخترا اءةبر منح في محلياًأو  عالمياً ةلمعتبرا تلجهاا ىحدإ من مشتركة بصفة

 :لتاليةا كزالمرا حدأ في مسجلة

مكتب االختراعات والماركات التجارية في 
 الواليات المتحدة االمريكية

United States Patent and Trademark Office 

 Japan Patent Office نلياباا في تعااالخترا مكتب

 European Patent Office تعاالالختر بيوروألا لمكتبا

 King Abdulaziz City for Science and Technology يةلتقنوا مللعلو لعزيزاعبد لملكا مدينة
(KCAST) 

 

 ،محكم علمي بحث عنها نتجأو  محكم علمي بحث عن نتجت قد اءةلبرا نتكوأن  اعالخترا اءةبر ةمكافأ فلصر طيشترو

 .زباإلنجا لمقترنةا ثلبحوا بتحكيم يتعلق فيا يميدألكاا دالعتماوا للتقويم لوطنيةا لهيئةا عن درةلصاا وطلشرا تستوفيوأن 

 

 :وطلشرا

( وما ورد في ضوابط صرف مكافأة التميز العلمي على أعضاء هيئة 259يطبق قرار مجلس الوزراء رقم ) -1

 . التدريس السعوديين ومن في حكمهم 

 م .31/12/2008 فقالموا ـه3/1/1430 يخرتا بعد تنشأ لتيا تللحاال ةلمكافأا فتصر  -2

هي    Affiliation للباحث زإلنجاا في نةولمدا لعلميةا لمرجعيةا نتكوأن  لعلميا لتميزا ةمكافأ فلصر طيشتر  -3

 .Majmaah University لمجمعةاجامعة 

  .لعلميا لتميزا ةبمكافأ لخاصةا رةالستماا تعبئة -4

 .  لعلميا زإلنجاا كامل من نسخة قفاإر -5

  .لكليةوا لقسما مجلسي من رةصو قفاإر مع قباالستحقا لكليةاو لقسما مجلس توصية  -6

 .لعلميا لمجلسا ئيسر لىإ مةزلالا لوثائقا كافة به مرفقاً لكليةا عميد من هدعتماا بعد ببخطا ذجلنموا يرسل -7

  .لتخصصا لمجا في لنشرا نيكوأن  -8

 .لسنة النشرتصنيف الإذا لم يظهر  للنشر لسابقا مللعا لمجلةا تصنيف يعتمد -9

 .حكمه في منو يسرلتدا هيئة لعضو سألساا تباللر لىوألا جةرلدا من %100 علىأ بحد ةلمكافأا تحسب -10

  .حدالوا لعلميا زلإلنجا علىأ كحد سنتين ةلمد لفعليا لنشرا يخرتا من ةلمكافأا بحتساا نيكو -11

 .لباحثا لتخصص بألقرا بالتصنيف فيؤخذ للمجلة تصنيف من كثرأ دجوو لحا -12

فإنه يتم تقسيم النسبة المخصصة  ،حدوا عمل في حكمه في منأو  يسرتد هيئة عضو من كثرأ اكشترا لحا في -13

 ساوي لجميع المشاركين في اإلنجاز.لإلنجاز بالت

 حسب ةلمعتمدا اعالخترا اءاتبر كزامر حدأ من صريحة منح دةشها قفاار يجب اع،الخترا اءةلبر بالنسبة -14

 يسرتد هيئة عضو من كثرأ اكشترا لحا فيو ،لمجمعةا جامعة هو علمخترا انعنو نيكووأن يرزلوا بخطا

 ميع المشاركين فيإنه يتم تقسيم النسبة المخصصة لإلنجاز بالتساوي لجف اعالخترا اءةبر في حكمه في منأو 

 براءة االختراع.

 كما ،حدالوا زإلنجاا على ةمكافأ من كثرأ قستحقاا تمسوغا لديه فراتتو لمن لتميزا تمكافآ بين لجمعا زيجو -15

 في اعالخترا اءةبر مع نلمقترا لبحثا نشر ةمكافأو حكمها في ماأو  اعالخترا اءةبر تمكافآ بين لجمعا لحا في



 فالكتشاا تسجيل ةمكافأو اعالخترا اءةبر ةمكافأ بين لجمعا ازجو معد لكذ من يستثنىو ،مرموقة علمية مجلة

 نجما قد فالكتشاا تسجيلو اعالخترا اءةبر على للحصوا نكاإذا  لحيويةا لتقنيةا لمجا في فالكتشاأو ا لطبيا

 .حدوا زنجاإ عن


