شروط للتقديم على المنح التالية :
(مستديمة -مجموعات بحثية – أولويات بحثية )
-1يشترط أن يكون الباحث الرئيس عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم والتقل درجته األكاديمية عن أستاذ
مساعد بينما تشترط منحة المجموعات البحثية أن ال تقل درجة الباحث الرئيس عن أستاذ مشارك .
-2يمكن إشراك باحث مشارك من خارج جامعة القصيم .
-3يحق لعضو هيئة التدريس بالجامعة االشتراك في خمسة مشاريع بحثية في الدورة البحثية الواحدة (عام
أكاديمي ) بشرط أن اليكون باحثا ً رئيسا ً في أكثر من مشروعين بحثيين .
-4أن اليكون المقترح البحثي قد سبق تقديمه للدعم من أي جهة أخرى ولن يقدم ألي جهة أخرى بعد الموافقة
على دعمه .
 -5أن ال يتجاوز المقترح البحثي النسبة المعتمدة من العمادة عند االختبار ببرنامج اإلقتباس المعتمد من العمادة
والموضحة بالمالحظات العامة .
-6أن اليكون لدى الباحث المتقدم بحثا ً متعثرا ً طبقا لشروط التعثر التي تحددها عمادة البحث العلمي
والموضحة بالمالحظات العامة .
-7يتم اإلعالن عنها سنويا ً في ميعاد تحدده العمادة .
-8يتم التقديم من خالل البرنامج االلكتروني للتقديم على األبحاث ( ) RTMSالخاص بالعمادة وللمزيد من
المعلوات عن استخدام البرنامج يرجى زيارة الموقع التالي :

http://www.srd.qu.edu.sa
 -9يتم استقبال المقترحات البحثية المقدمة عن طريق برنامج (  ) RTMSمن أجل التقويم األولي عن
طريق مراكز البحوث التي تقوم بإجراء التقويم األولي ثم رفع تقرير للعمادة الستكمال اإلجراءات عن طريق
لجان العمادة المختصة .
--10ال تصرف مكافأة الفريق البحثي إال بعد تقديم تقرير نهائي عن مطابقة البحث فنيا ً وماليا ً مع النشر
العلمي وفقا ً لضوابط النشر .
-11اإلشارة إلى دعم عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم عند نشر البحث .
-12مكافآت الفرق البحثية تصرف طبقا لالئحة الموحدة للبحث العلمي .
—13المدة التنفيذية للمنح كمايلي :
عام واحد

المستديمة :
األولويات البحثية :
المجموعات البحثية :

عام واحد
حد أقصى عامين.

-14بالنسبة لمنح األولويات البحثية لخدمة منطقة القصيم ,باإلضافة للشروط السابقة فإنه يشترط :
1

أ-أن ال يقل عدد أفرادالفريق البحثي عن باحثين من داخل الجامعة و يفضل مشاركة باحث ثالث
من جهة خارجية ذات عالقة بالموضوع .
ب-أن يقع المقترح البحثي ضمن األولويات البحثية التي تخدم منطقة القصيم والتي تحددها العمادة
سنويا ً من خالل عقد ورش العمل والمقابالت طبقا الحتياجات منطقة القصيم .
ج-أن تكون المخرجات قابلة للتطبيق بمنطقة القصيم .
د-أن يقوم الفريق البحثي بتنظيم ورشة عمل الستعراض نتائج المشروع .
 - 15بالنسبة لمنحة المجموعات البحثية وباإلضافة للشروط السابقة فإنه يشترط أن يتكون الفريق البحثي من
عدد اليقل عن ثالثة باحثين من تخصصات مختلفة ومتكاملة ويفضل إشراك طالب الدراسات العليا.

مالحظات عامة :
-1البحوث المستديمة المدعومة عام (  2015م ) ولم يتم اإلنتهاء منها تعتبر متعثرة واليحق للفريق
البحثي فيها التقديم على أى منحة حتى ينتهي التعثر.
-2نسبة االقتباس المسموح بها للبحوث النظرية ( ) % 20وللبحوث التطبيقية ( ) 15%ويستثنى من ذلك
المنهجية والمراجع.
-3يمكن االطالع على نموذج التحكيم على موقع العمادة

( النماذج ) .

ضوابط النشر :
-1أن تكون المجلة المنشور بها البحث متخصصة وينطبق عليها ضوابط النشر الصادرة من الهيئة الوطنية
( .) NCAAA
للتقويم واالعتماد األكاديمي
-2بالنسبة للمجموعات البحثية يجب أن يكون المجلة المنشور بها البحث تابعة لقاعدة بيانات  ISIأو
SCOPUS
اما بالنسبة للتخصصات العربية والشرعية فيكون النشر طبقا ً ل (.) NCAAA
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