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السنويةالمنح برنامج . 1 برنامجالمسمى 

وذاتالميا  عالمصنفةالعلميةالمجالتفيالنشرعلىوتحفيزهمالجامعةفيالتدريسهيئةألعضاءالعلميةاألبحاثدعمفيالبرنامجيتمثل

ماووفقللجامعةيجيةاالستراتالخطةمعيتوافقوبماالمعلنةالبحثيةلألولياتوفقا  سنويا  البحثيةالمشاريعدعمخاللمنذلكويتم.تأثيرمعامل

علىساعدتمحفزةبيئةوايجادالعلميالبحثثقافةتعزيزإلىالبرنامجهذايهدف.الماليالعامخاللالبندلهذاالمخصصةالميزانيةبهتسمح

ربط،الجامعةفيالبحثيةاألولياتمعيتوافقوبمامتواصلةبصفةعلميةببحوثالقيامعلىالتدريسهيئةأعضاءتحفيز،واإلبداعاالبتكار

علميةجالتمفيالنشرعلىالجامعةفيالتدريسهيئةأعضاءمساعدةالمنطقة،فيالتنميةوخططاالستراتيجيةالجامعةبأهدافالعلميالبحث
.تأثيرمعاملذات
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المتميزبرنامج دعم النشر العلمي . 2 مسمى البرنامج

Clarivate)أناليتكسكالريفيت(العلومشبكةبياناتقاعدةفيالمصنفةالمجالتفيللنشرالقابلةلألبحاثالدعمبتقديميختص Analytics.كما

Impact)تأثيرمعاملللمجلةيكونأنيُشترط Factor)فيالنشرعلىالتدريسهيئةأعضاءتشجيعالبرنامجيهدف.التخصصاتلجميع

تصنيفعرففيالعلميالبحثدورتعزيز.تأثيرمعاملذاتمجالتفيونشرهاالعلميةاألبحاثجودةمستوىلرفععالميا  المصنفةالمجالت
Clarivateأناليتكسكالريفيت(العلومشبكةبياناتقاعدةفيمصنفةالمجالتأحدفيالبحثنشريتمأنيُشترط.عالميا  الجامعة Analytics

Impact)تأثيرمعاملللمجلةيكونأنيُشترطكما.( Factor)األولالربعفيُمَرتبَةالمجلةتكونوأن(Quartile Q1)الثانيالربعأو(Q2)أو

احثالبأوالبحثعلىاألولالباحثيكونوأنالجامعة،منسوبيمنالتدريسهيئةعضوالطلبمقدميكونأن.فئتهافي(Q3)الثالثالربع

Corresponding)المراسل Author)،لااليميالباحثيستخدمأن.للموافقةماليةاعتماداتوتوفرالعلميالبحثعمادةموافقةيشترطكما

.الصحيحةبالطريقةيكتبوأنالمجمعةلجامعةالباحثانتماءيكونأنوالبحث،علىالمجمعةلجامعةالرسمي
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برنامج المجموعات البحثية المتميزة. 3 برنامجالمسمى 

ثافةوكالجودةتضمنبحثيةوخبراتإمكانياتوذاتومتكاملةمتنوعةبينيةاختصاصاتذويالباحثينمنمجموعةهيالبحثيةالمجموعة

ينبالبينيالبحثيالعملدعمإلىالبرنامجيهدف.االستمراريةوضمانوالتمرسالمهاراتالكتسابناشئينباحثينجانبإلىاإلنتاج
ينالباحثبينتفاعليمناختهيئةخاللمنالمشتركالبحثيالعملتعزيز.الكميةوكذلكالنوعيةالناحيةمنالعلميبالبحثاالرتقاء،.التخصصات

باحثموعةللمجيكونأنيُشترط.المستدامةالتنميةيخدمبماالبحثيةاهتماماتهموتوجيهالجددالباحثينقدراتتحسين.بينهمالروابطوتوثيق

البحثةعمادوتعتمدهاعالميا  عليهاالمتعارفالقواعدبإحدىمصنفةمجالتفيمنشورةبحثيناألقلعلىلديهممنالمجموعةلقيادةرئيس

.المجموعةمنضوترابطهااالختصاصاتتعدديفضل.وتخصصهانشاطهامجالعنيعبرالبحثيةللمجموعةاسما  الرئيسالباحثيختار.العلمي
.نشورةالماألبحاثكلعلىالرئيسالباحثاسموجودالمقدمةاألبحاثفييشترط.رئيسوباحثمشاركينباحثينأربعةعنالعدديزيدال
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الطالبيةأبحاث ومشاريع التخرج دعم برنامج . 4 مسمى البرنامج

شالجعة، والمخالالل تقالديم الالدعم المالادي وتالوفير البيئالة المناسالبة مالن يسعى البرنامج لتشجيع طالالب وطالبالات الجامعالة علالى اجالراء أبحالاث علميالة، 

في الجامعة ودمجهم فالي العمليالة البحثيالة و الرس مهالارات وقاليم طالب البكالوريوس وجذب تشجيع .الجامعةثقافة البحث العلمي في بهدف تعزيز 

مبالالادرة الطلبالالة تشالالجيع .بيئالالة جاذبالاله تالالدعم التميالالز واإلبالالداع وتأهيالالل جيالالل مالالن البالالاحثين فالالي مختلالالف المجالالاالت العلميالالةإيجالالاد .البحالالث العلمالالي لالالديهم

التواصالالل بالالين تقويالالة .المنشالالوراإلنتالالاج العلمالالي زيالالادة .التمويالالل المالالالي لهالالمهيئالالة التالالدريس وتقالالديم نجازهالالا بإشالالراف أعضالالاء إبالمشالاريع البحثيالالة و

ع التالابع لاله البرنالامج، مالمالن القسالم تتم الموافقالة علالى مقتالرش مشالروع التخالرج واعتمالاد  يُشترط أن .الباحثين من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس

تنفيذ مشاريع التخرج سنة واحدة مالن تالاري  مدة .من قبل المشرف خالل مدة تنفيذ مشروع التخرجتقييم الطالب فصليا . المناسبتحديد المشرف 

. المحالددةبتسليم مشروع التخرج خالالل الفتالرة الزمنيالة التقيد .تكون مشاريع التخرج جاهزة للتنفيذ بمجرد توقيع العقدأن .توقيع العقد بحد أقصى

ي تمويالل نشر مشروع التخرج يجب أن يتضمن البحث المنشور الشكر لعمادة البحث العلمي وصندوق الطالب بجامعة المجمعة على دورهما فعند 

.بأخالقيات البحث العلمي في جميع مراحل المشروعااللتزام .المشروع
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للبحث والتطوير واالبتكارالمؤسسي برنامج مبادرة التمويل . 5 برنامجالمسمى 

ويكالون فيهالا التركيالز علالى .مبادرة التمويل المؤسسي هي مبادرة مقدمة من وكالة البحث واالبتكار في وزارة التعليم وتعتمد على تمويالل الجامعالات

تراتيجية وبمالا يتماشالى مالع األهالداف االسال، المناطقيالةأولويات تمثل هوية الجامعة البحثية، شريطة أن يتوافق ذلك مع األولويات الوطنيالة والفالرص 
وزارة تتعدد برامج التمويل المؤسسالي بجامعالة المجمعالة وحسالب التوجهالات البحثيالة التالي وافقالت عليهالا وكالالة البحالث واالبتكالار بال.بجامعة المجمعة

، بمالا يحقالق التعليم، تشمل برامج بحثية مختلفة ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وكذلك طالب وطالبات الدراسات العليا في جامعالة المجمعالة

عالة معايير إتاحة الفرص لجميالع شالرائح منسالوبي الجامعالة مالن أعضالاء هيئالة تالدريس ومالن فالي حكمهالم والالط لبالة أيالق ا ، وبمالا يحقالق رؤيالة الجام
برنالامج التمويالل المؤسسالي  :ثانيا.برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث المميز :أوال:وتشمل البرامج البحثية بالعمادة االتي .ورسالتها وأهدافها

.برنامج التمويل المؤسسي للمنح السنوية :رابعا.برنامج التمويل المؤسسي لدعم االبتكار :ثالثا.للمجموعات البحثية
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العلميجامعة المجمعة للتميز جائزة برنامج . 6 مسمى البرنامج

ائل لقد أدركت جامعة المجمعة منذ البداية بأهميالة أعضالاء هيئالة التالدريس والبحالث العلمالي، لالذلك عملالت جاهالدة علالى تالوفير كالل المتطلبالات والوسال

ة لمحوريالالالزمة لبناء قالدراتهم وتشالجيعهم لتالزداد إنجالازاتهم العلميالة والبحثيالة، إيمانالا مالن الجامعالة بالأن أعضالاء هيئالة التالدريس يمثلالون القيمالة ا

محركهالا ومنابع العطاء العلمي والفكري والبحثي بالجامعات، إذ أنهم القلب النابق وأصول الجامعة الناجحة، وكذلك هالم يشالكلون عقالل الجامعالة و

دير وتشالجيع ولهذا فقد حرصت جامعة المجمعة على المبادرة باإلعالن عن جوائز التميز البحثي، بهدف تقال. األساسي نحو التميز العلمي والبحثي

م تقالاء بالذاتهالباحثين من أعضاء هيئة التدريس، وحث البقية من زمالئهم على االقتداء بهم وتتبع خطاهم، من أجالل تنافسالية التميالز المحمالود لالر

:األتيوجامعنهم ومجتمعهم وكذلك بالعلوم في مختلف مجاالت المعرفة، وتتمثل جائزة جامعة المجمعة للتميز البحثي في 

جائزة الشخصية العلمية المتميزة . 1

جائزة الباحث المتميز . 2

جائزة النشر في مجالت النخبة . 3

جائزة االكتشافات واالبتكارات. 4
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برنامج التعاون الدولي. 7 برنامجالمسمى 

ر هي مشاريع بحثية يعمل علالى إنجازهالا عضالو هيئالة التالدريس واحالد علالى األقالل مالن جامعالة المجمعالة باالشالتراك مالع باحالث دولالي أو أكثال

أو شالنههاي، وهالذ  البحالوث تنالدرج ضالمن األولويالات البحثيالة  QSينتمالون لواحالدة مالن أفضالل الجامعالات فالي العالالم وفقال  لتصالنيف/ينتمالي

.ازهاللبحوث المدعوم، وذلك من خالل مراكز البحوث وعمادة البحث العلمي في الجامعة وتتطلب موافقة مسبقة قبل الشروع في إنج
سالعودية للعقالدين يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق التطلعات واألولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في المملكالة العربيالة ال

تشالجيع أعضالاء هيئالة التالدريس . 2030المقبلين، ويعزز تنافسية المملكة عالميا  وتصنيف الجامعة، ويتماشى مع توجهات رؤية المملكة 

رفع القدرات البحثيالة ألعضالاء هيئالة  .منسوبي الجامعة على النشر في المجالت العلمية المصنفة ذات تأثير عالي ونسبة استشهاد مرتفعة

التدريس منسوبي الجامعة من خالل الشراكة الفاعلة مع باحثين دوليين ذوي معدالت تأثير عالي
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جامعة المجمعة  الجامعة
سجل اهتمامك لمعرفة المزيد
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