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انطالق¦ من إيمان جامعة تبوك بأهمية وقيمة الباحثين في شّتى المجاالت, 

ودورهم الفاعل في خدمة المجتمع, حيث ٌيعد نتاجهم -البحث العلمي- 

مكون¦ أساسي¦ وفاعًال في أدوار الجامعة التي تقوم بها, واستحضار² لرؤية 

وتحقيق¦  مرتكزاتهما,  أحد  العلمي  البحث  يمثل  اللتان  الجامعة  ورسالة 

للهدف الثاني من الخطة االستراتيجية للجامعة القائم على "دعم البحوث 

ا�بداعية للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة" فقد صدرت هذه القواعد 

التي من شأنها تنظيم منح مكافآت تشجيعية للباحثين من جامعة تبوك 

العملي في مجالت محكمة ذات تصنيف عالي وضمن  بناء² على نشرهم 

قواعد بيانات محددة, وذلك في إطار الالئحة الموحدة للبحث العلمي في 

الجامعات الصادرة بتاريخ ١٤١٩هـ وذلك استنادا للمادة رقم ١٧ من الالئحة 

" يجوز منح  أنه:  الجامعات والتي نصت على  الموحدة للبحث العلمي في 

ويحدد  المتميزين،  للباحثين  سنوي¦  المتميزة  للبحوث  تشجيعية  جوائز 

الجوائز  هذه  عدد  العلمي  المجلس  توصية  على  بناًء  الجامعة  مجلس 

والمكافآت ومعايير االختيار وطريقته"..

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٣العلـــيا 

المقدمة



للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  العلـــيا 

ومـكافأة  تشجــيــــع 

المتميزين  الباحثين 

الجـــــــــامعة فــــــي 

االرتقــــــاء بنــوعـــية 

في  العلمية  االبحاث 

وتحسينها الجامعة 

جــــودة  تحـــــــسين 

االبـحــاث  مخرجـــــات 

بالجــامعة العلمـــية 

النشر  على  التشجيع 
فــــــي المــــجــــــــــالت 
والدوريات ذات السمعة 
العالمــية المتقــــدمة

ريال   ٢٠٫٠٠٠ مجموعها  في  يتجاوز  ال  بما  مالية  مكافآت  أو  مكافأة 

(عشرون ألف ريال) للعام الجامعي الواحد

شهادة تقدير من معالي رئيس الجامعة

ا�عالن عبر المواقع الرسمية التابعة لجامعة تبوك

البحثية  المكانة  تعزيز 
للجـــامـــعة مــن خــــالل 
االنتــشـــــار  تحقـيـــــــق 
المعرفــــي العالمي لها

بــــيـــئــة  خـــــلـــــــــــق 

للباحثــــين  تنــــافسية 

بالجامـعة المـــتميزيــن 

ا�هداف

المكافأة التشجيعية والمزايا ا�ضافية

٤



في  ومن  التدريس  هيئة  (أعضاء  تبوك  جامعة  منسوبي  أحد  المتقدم  يكون  أن  يجب   -1

حكمهم وطالب الدراسات العليا), وأن يكون على رأس العمل عند تقديم الطلب مكتمًال.

في  المدونة  العلمية  المرجعية  تكون  أن  التشجيعية  المكافأة  على  للحصول  يشترط   -2

 .(University of Tabuk) البحث المنشور إلى جامعة تبوك كما في الصيغة التالية

3- يجب ان يكون البحث منشور² على موقع المجلة ا�لكتروني, وال يعتد بقبوالت النشر.

 Research) االصيلة  العلمية  البحوث  التشجيعية هي  المكافأة  لنيل  المقبولة  البحوث   -4

.( Reviews) و المراجعات العلمية (Articles

5- يجب أن يكون البحث منشور² في مجالت محكمة ذات تصنيف عالي وضمن قواعد بيانات 

للمكافآت  المستحقة  الفئات  من  فئة  لكل  عليه  منصوص  هو  ما  وفق  وذلك  محددة 

التشجيعية.

المنشورة  ا�بحاث  تقبل  ذلك  من  واستثناء²  ا�نجليزية,  باللغة  المنشورة  ا�بحاث  تقبل   -6

باللغة العربية في التخصصات ا�نسانية واالجتماعية فقط وذلك حسب الشروط المخصصة 

لذلك.

7- تقبل ا�بحاث التي تنشر مع طالب الدراسات العليا حسب الشروط المخصصة لذلك.

8- حال احتواء المجلة �كثر من مجال بحثي يعتمد التصنيف ا�على.

9- أن يتقدم الباحث بطلب الحصول على المكافأة وفقا للنموذج المعد لذلك.

يجوز للباحث أن يتقدم بطلب الحصول على المكافأة التشجيعية بأكثر من بحث في   -10

السنة الواحدة.

11- يتم االعتماد لمنح المكافأة على تاريخ نشر البحث في موقع المجلة. 

المكافأة  فتقسم  للمكافأة  المستحق  المنشور  البحث  في  باحث  من  أكثر  اشترك  إذا   -12

عليهم بالتساوي.

13- في حال وجود باحثين مشتركين من خارج جامعة تبوك فإن المكافأة ال تشملهم. 

14- ال يجوز للباحث الحصول على أكثر من مكافأة تشجيعية لنفس البحث الذي سبق وأن تم 

التشجيعية لالستشهاد  المكافأة  القواعد, ويستثنى من ذلك  مكافأته عليه وفق¦ لهذه 

با�بحاث العلمية.

الشروط العامة لمنح المكافأة التشجيعية بجامعة تبوك

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٥العلـــيا 



١٢٣

٤٥

الثـالثة:  الفئــة 
الدراسات  طالب 
لعــــــــــــلــــيا  ا
ومشــــرفيهم 

بجامعة تبوك

الفئـــة الرابعة:
هيـئة  أعضـــاء 
التــدريـــــــــس 
الحاصـلــــــــــــة 
على  أبحـاثهم 
استشهـــادات 
عـــــــــــــــــاليـة

الفـــئة الثانية: 
هيئة  أعضــــاء 
غير  التــدريس 
السـعــــوديين 
في  الـــناشرين 
المجـــــــــــــالت 
العلــــــمــــــية

الفئة الخامسة:  
هيئة  أعضــــاء 
في  التـــدريس 
التـــــخـصصات 
ا�نــــــــســانية 
واالجـــــتماعية

الفئــــة ا�ولـــــى: 
أعضــــــاء هـــيئة 
التـــــــــــدريــــس 
النـــــــــاشريـــــن 
فــــــــي مــجـلتي  
Nature  أو Science

15- يجب ان ال يكون البحث مدعوما من جامعة تبوك او أحد برامج الدعم من خارج الجامعة 

العزيز للعلوم  الملك عبد  التعليم، مدينة  (وزارة  التي لها شراكة مع جامعة تبوك مثل 

والتقنية) ويستثنى من ذلك المكافأة التشجيعية لالستشهاد با�بحاث العلمية. 

16- ان تكون االعمال المقدمة للمكافأة موافقة للنزاهة العلمية وا�خالقية وحقوق الملكية 

الفكرية.

تصرف المكافأة التشجيعية للمتقدمين المستحقين لها وفقا لهذه القواعد اعتبارا   -17

من تاريخ اعتمادها في مجلس الجامعة. 

18- منح المكافآت التشجيعية المنصوص عليها في هذه القواعد هو أمر جوازي، بحيث ال 

يترتب عليها أي حقوق مكتسبه للباحثين، وأن منحها يكون في حدود ما يخصص لها من 

قبل الجامعة.

19- يتم مراجعة القواعد التنظيمية للمكافأة التشجيعية بشكل دوري. 

فئات الباحثين المستحقين للمكافأة التشجيعية

 ٢٠٠٠٠ ريال

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٦العلـــيا 



الشروط الخاصة لمنح المكافأة التشجيعية لهذه الفئة

1- ان يكون البحث منشور في أحد المجلتين العلميتين التاليتين: 

مجلة SCIENCE والتي تحتوي على      

أو مجلة NATURE والتي تحتوي على 

2- في حال وجود باحثين مشاركين من خارج جامعة تبوك فإن المكافأة التشجيعية 

تصرف (كاملة) للباحثين المنتسبين لجامعة تبوك فقط, بحيث تحجب عن الباحثين 

المشاركين غير المنتسبين للجامعة.

Nature  أو Science ٢٠٠٠٠ ريالمكافأة النشر في مجلتي 

من  الباحثين  لتشجيع  المكافأة  هذه  تهدف 

أعضاء هيئة التدريس على النشر في مجلتي  

.Nature  أو Science

١
الفئــــة ا�ولـــــى: 
أعضــــــاء هـــيئة 
التـــــــــــدريــــس 
النـــــــــاشريـــــن 
فــــــــي مــجـلتي  
Nature  أو Science

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٧العلـــيا 
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مقدار المكافأة للبحثتصنيف المكافأة وفق¦ للمجلة العلمية



الشروط الخاصة لمنح المكافأة التشجيعية لهذه الفئة

الفـــئة الثانية: ٢
هيئة  أعضــــاء 
غير  التــدريس 
السـعــــوديين 
في  الـــناشرين 
المجـــــــــــــالت 
العلــــــمــــــية

بجامعة  يعملون  الذين  السعوديين  غير  التدريس  هيئة  �عضاء  مخصصة  الجائزة  هذه   -1

تبوك.

 Citation Index يجب أن تكون ا�بحاث منشورة في المجالت المصنفة في قاعدة البيانات  -2

.Social Science Citation Index أو المصنفة في قاعدة بيانات Expanded

3- يجب أن يكون البحث المنشور بعد تاريخ اعتماد الالئحة من مجلس الجامعة. 

. Web of Science 4- يجب ظهور البحث في موقع

5- يشترط لمنح مكافأة الحصول على براءة االختراع أن تكون قد نتجت عن بحث علمي محكم 

أو نتج عنها بحث علمي محكم، وأن يكون المالك لبراءة االختراع (Assignee) هو جامعة تبوك 

(University of Tabuk), وعلى أن تكون البراءة مسجلة في أحد المراكز التالية: 

الحيوية  التقنية  مجال  في  واالكتشافات  الطبية  لالكتشافات  المكافأة  لمنح  يشترط   -6

واكتشاف العقاقير الطبية أن يكون االكتشاف قد نتج عن بحث علمي محكم أو نتج عنه بحث 

علمي محكم، كما يشترط في ان تكون مسجلة في أحد المراكز التالية:  

هذه المكافأة مخصصة �عضاء هيئة التدريس 
المنشورة  تبوك  بجامعة  السعوديين  غير 
أبحاثهم في مجالت محكمة ذات تصنيف عالي 

وضمن قواعد البيانات المحددة أدناه

مكتب االختراعات والماركات التجارية بالواليات المتحدة ا�مريكية
United States Patent and Trademark O�ce

١
مكتب االختراعات باليابان
Japan Patent O�ce

المكتب ا�وروبي لالختراعات
European Patent O�ce

٢

٣
الهيئة السعودية للملكية الفكرية 

Saudi Authority for Intellectual Property 
٤

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٨العلـــيا 

الحد ا�قصى للمكافأة



للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ٩العلـــيا 

7- تصنف المكافأة المستحقة للبحث المنشور طبقا للجدول اÜتي:

مكتب االختراعات والماركات التجارية بالواليات المتحدة ا�مريكية
United States Patent and Trademark O�ce

١
مكتب االختراعات باليابان

Japan Patent O�ce

المكتب ا�وروبي لالختراعات
European Patent O�ce

٢

٣
المركز الوطني لمعلومات التقنية البيولوجية بالواليات المتحدة ا�مريكية 

National Center for Biotechnology Information (NCBI)
٤

المعهد ا�وروبي للمعلومات الحيوية (بيوإنفورماتيكس)
European Bioinformatics Institute (EBI) ٥

قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي
DNA Data Bank of Japan (DDBJ)

٦

الهيئة السعودية للملكية الفكرية ٧
Saudi Authority for Intellectual Property 

١٥٠٠٠ ريال

٧٠٠٠ ريال

١٠٠٠٠ ريال 

مكافأة براءة االختراع، االكتشافات الطبية واالكتشافات في 
٢٠٠٠٠ ريالمجال التقنية الحيوية، اكتشاف العقاقير الطبية

٤٠٠٠ ريال

   Q1 مكافأة النشر في المجالت المصنفة

   Q3 مكافأة النشر في المجالت المصنفة

   Q2 مكافأة النشر في المجالت المصنفة

   Q4 مكافأة النشر في المجالت المصنفة

الحد ا�قصى للمكافأةتصنيف المكافأة وفق¦ للمجلة العلمية



البيانات  قاعدة  في  المصنفة  المجالت  في  ا�نجليزية  باللغة  المنشورة  ا�بحاث  تقبل   -1

.(Scopus) وقاعدة البيانات (Clarivate analytics Web of Science)

2- تقبل ا�بحاث المنشورة باللغة العربية في التخصصات ا�نسانية واالجتماعية فقط وفي 

تبوك  جامعة  مجلة  إلى  با�ضافة   ,(ARCIF) أرسيف  بيانات  قاعدة  في  المصنفة  المجالت 

للعلوم ا�نسانية واالجتماعية.

3- ان يكون الباحث ا�ول من طالب الدراسات العليا بجامعة تبوك. 

4- يجب أن يكون البحث المنشور بعد تاريخ اعتماد الالئحة من مجلس الجامعة. 

5- تصنف المكافآت المستحقة للبحث المنشور طبقا للجدول اÜتي:

للباحثين من طالب  التشجيعية مخصصة  المكافأة  هذه 
الدراسات العليا ومشرفيهم من أعضاء هيئة التدريس 
عند نجاحهم في نشر أبحاث مشتركة في مجالت محكمة 

ذات تصنيف عالي وضمن قواعد البيانات المحددة أدناه

الثـالثة: ٣ الفئــة 
الدراسات  طالب 
لعــــــــــــلــــيا  ا
ومشــــرفيهم 

بجامعة تبوك

الشروط الخاصة لمنح المكافأة التشجيعية لهذه الفئة

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ١٠العلـــيا 

  Q1 مكافأة النشر في المجالت المصنفة
 Web of Science في قاعدة البيانات

  Q2 مكافأة النشر في المجالت المصنفة
 Web of Science في قاعدة البيانات

  Q3 مكافأة النشر في المجالت المصنفة
 Web of Science في قاعدة البيانات

  Q4 مكافأة النشر في المجالت المصنفة
 Web of Science في قاعدة البيانات

مكافأة النشر في بقية المجالت ا�خرى 
Web of Science المصنفة في

و مكافأة النشر في المجالت المصنفة في 
 (Scopus) قاعدة البيانات

مكافأة النشر للتخصصات ا�نسانية واالجتماعية 
في المجالت المصنفة في قاعدة البيانات أرسيف 
ARCIF  ومكافأة النشر في مجلة جامعة تبوك 

للعلوم ا�نسانية و االجتماعية

١٥٠٠٠ ريال

٧٠٠٠ ريال

١٠٠٠٠ ريال 

١٢٠٠٠ ريال

٥٠٠٠ ريال

٤٠٠٠ ريال

الحد ا�قصى للمكافأة التشجيعيةتصنيف المكافأة وفق¦ للمجلة العلمية



الشروط الخاصة لمنح المكافأة التشجيعية لهذه الفئة

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ١١العلـــيا 

الفئـــة الرابعة:٤
هيـئة  أعضـــاء 
التــدريـــــــــس 
الحاصـلــــــــــــة 
على  أبحـاثهم 
استشهـــادات 
عـــــــــــــــــاليـة

1- يجب أن يكون البحث المنشور بعد تاريخ 3 / 1 / 1430 هـ الموافق 31 / 12 / 2008 م.

 Clarivate analytics Web of موقع  على  االستشهادات  عدد  حساب  في  االعتماد  يتم   -2

Science

3- في حالة حصول الباحث على هذه المكافأة ال يحق له التقدم بالبحث نفسه قبل مضي 

تحصل  التي  االستشهادات  لذات  يكون  ال  ان  وعلى  المكافأة,  على  حصوله  من  سنتين 

بموجبها على المكافأة سابق¦, وأن ال تقل الزيادة في عدد االستشهادات الحديثة عن عشرة 

استشهادات.

4- تصنف المكافآت  المستحقة للبحث المنشور طبقا للجدول اÜتي:

من  للباحثين  مخصصة  التشجيعية  المكافأة  هذه 
التدريس بجامعة تبوك ممن يستشهد  أعضاء هيئة 
بأبحاثهم العلمية المنشورة في مجالت محكمة ذات 

تصنيف عالي وضمن قواعد البيانات المحددة أدناه

مقدار المكافأة للبحث

١٠٠ استشهاد½ فأكثر

من ٣١ استشهاد½ الى ٤٩ استشهاد½

من ٥٠ استشهاد½ الى ٩٩ استشهاد½

من ١٠ استشهادات الى ٣٠ استشهاد½

٢٠٠٠٠ ريال

٥٠٠٠ ريال

١٠٠٠٠ ريال 

١٥٠٠٠ ريال

الحد ا�قصى للمكافأة التشجيعيةعدد االستشهادات للبحث الواحد



الشروط الخاصة لمنح المكافأة التشجيعية لهذه الفئة

للدراسات  الجامعة  وكالة 
العلمي والبـحث  ١٢العلـــيا 

٥
الفئة الخامسة:  
هيئة  أعضــــاء 
في  التـــدريس 
التـــــخـصصات 
ا�نــــــــســانية 
واالجـــــتماعية

لهذه  االنجليزية  باللغة  المنشورة  واالجتماعية  ا�نسانية  التخصصات  أبحاث  تقبل   -1

وفي قاعدة   (Scopus) المكافأة إذا كانت منشورة في المجالت المصنفة في قاعدة بيانات
 Citation غير المشمولة في قاعدة البيانات (Clarivate analytics Web of Science) البيانات

.Social Science Citation Index أو المصنفة في قاعدة بيانات Index Expanded

في  منشورة  كانت  اذا  العربية  باللغة  االجتماعية  و  االنسانية  التخصصات  أبحاث  تقبل   -2

تبوك  جامعة  مجلة  إلى  با�ضافة   ARCIF أرسيف   البيانات  قاعدة  في  المصنفة  المجالت 
للعلوم ا�نسانية واالجتماعية.

المجلة  موقع  على  ومتاح¦  النهائية  صورته  في  بالكامل  منشور²  البحث  يكون  أن   -3

االلكتروني، وال يعتد بخطابات القبول.
4- ال يزيد ما تتم الموافقة عليه من ا�بحاث المنشورة في مجلة واحدة عن بحثين اثنين في 

العام الواحد. 
5- يتم االعتماد على تاريخ النشر في موقع المجلة.

6- يجب أن يكون البحث المنشور بعد تاريخ اعتماد الالئحة من مجلس الجامعة. 

7- تصنف المكافأة المستحقة للبحث المنشور طبقا للجدول اÜتي:

Scopus مكافأة النشر في المجالت المصنفة في قاعدة بيانات

 ARCIF مكافأة النشر في المجالت المصنفة في قاعدة بيانات أرسيف
و مجلة جامعة تبوك للعلوم ا�نسانية و االجتماعية

البيانات  قاعدة  في  المصنفة  المجالت  في  النشر  مكافأة 
في  المشمولة  غير   (Clarivate analytics Web of Science)
في  المصنفة  أو   Citation Index Expanded البيانات  قاعدة 

.Social Science Citation Index قاعدة بيانات

أعضاء  من  الباحثين  لتشجيع  المكافأة  هذه  تهدف 
هيئة التدريس في التخصصات ا�نسانية واالجتماعية 
عالي  تصنيف  ذات  محكمة  مجالت  في  النشر  على 

وضمن قواعد البيانات المحددة أدناه.

٧٠٠٠ ريال

٤٠٠٠ ريال

٥٠٠٠ ريال 

مقدار المكافأة للبحثتصنيف المكافأة وفق¦ للمجلة العلمية


