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مقدمة

�نطالقاً من حر�س �جلامعة على تكرمي �ملتميزين من من�ضوبيها من �أع�ضاء هيئة تدري�س وباحثني وطلبة، ويف �إطار دعم 

روح �لتناف�ضية وتوجيهها نحو �لبحث �لعلمي، ومن �أجل مزيد من �الرتقاء مب�ضتوى �لتمّيز �لعلمي؛ �أن�ضاأت �جلامعة »جائزة 

جامعة �مللك �ضعود للتميز �لعلمي«، وهي جائزة �ضنوية ت�ضعى �إلى تهيئة مناخ فاعل للبحث �لعلمي �ملتميز و�الإبد�ع و�البتكار. 

غات ��ضتحد�ث هذه �جلائزة يف �الآتي: وتتمثل م�ضوَّ

خدمة �لهدف �الأول من �خلطة �ال�ضرت�تيجية جلامعة �مللك �ضعود KSU 2030 �ملتعلق باالإجادة و�لتميز   -1

�لبحثي، من خالل رفع �مل�ضتوى �الأكادميي و�لبحث �لعلمي �الإبد�عي �لذي يخدم �ملجتمع، وي�ضهم يف 

�ال�ضرت�تيجية  �خلطة  �أهد�ف  ز  �لتميُّ هدف  ت�ضّدر  وقد  �لعلمية.  �ملجاالت  خمتلف  يف  �لتميز  حتقيق 

للجامعة؛ ليعك�س بو�ضوح �أهميته.

خدمة �ملبادر�ت �ملختلفة يف بر�مج �خلطة �ال�ضرت�تيجية للجامعة، وحتديد�ً �ملبادرة �لتي تخ�س �أع�ضاء   -2

�أهد�ف هذه  �ملقدم لهم. ومن  �ملكافاآت وحت�ضني م�ضتوى �لدعم  �لتي تن�س على زيادة  هيئة �لتدري�س، 

�ملبادرة -�أي�ضاً- توفري بيئة د�عمة وم�ضجعة الأد�ء �أع�ضاء هيئة �لتدري�س وزيادة �لناجت �لبحثي.

جت�ضيد �لقيم �ملعتمدة يف تطوير �جلامعة، �لتي منها: »�جلودة و�لتميز«، و«�الإبد�ع و�البتكار«.  -3

4-  خدمة �خلطة �ال�ضرت�تيجية لعمادة �لبحث �لعلمي �لتي ت�ضم ثمانية �أهد�ف، منها:

  �لتميز �لبحثي مبا يحقق �لريادة �لعاملية.
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  تطوير �ملو�رد �لب�ضرية باجلامعة وتعزيزها للرقي مبخرجات �لبحث �لعلمي.

  �مل�ضاهمة يف بناء جمتمع �ملعرفة وخدمة �أولويات �ل�ضناعة و�لتنمية يف �ململكة.

  توفري بيئة بحثية حمفزة للباحثني وللعملية �لبحثية يف �جلامعة.

تتكون �جلائزة من ثمانية فروع، هي: �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة، جودة �لبحث �لعلمي، �لن�ضر يف جمالت �لنخبٌة، �الكت�ضافات 

كتاب  �أف�ضل  موؤلف،  كتاب  �أف�ضل  للبحوث،  �خلارجي  �لتمويل  على  �حل�ضول  يف  �لتميز  �لتقنية،  وترخي�س  و�البتكار�ت 

مرتجم، �لتميز �لبحثي لطالب �جلامعة و�ملبتعثني. 

ت�ضرف هيئة �جلائزة و�للجنة �لتنفيذية على �إجر�ء�ت �لرت�ضيح و�لتقييم �ضمن �ملعايري و�ل�ضو�بط �ملحددة لكل فرع من 

فروع �جلائزة. وُت�ضكِّل �للجنة �لتنفيذية للجائزة جلان حتكيم فرعية متخ�ض�ضة للمفا�ضلة بني �ملتقدمني.
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المادة األولى: أهداف الجائزة
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المادة األولى: أهداف الجائزة

•  ت�ضجيع من�ضوبي �جلامعة من �لباحثني و�لطالب وحتفيزهم على مزيد من �لتمّيز و�الإبد�ع و�لتناف�س �لعلمي. 

•  �الرتقاء بم�ضتوى خمرجات �لبحث �لعلمي باجلامعة كماً ونوعاً.

•  ت�ضجيع �لن�ضر يف �ملجالت و�لدوريات �لعلمية �ملرموقة.

•  ت�ضجيع من�ضوبي �جلامعة على حتقيق �النت�ضار �ملعريف �لعاملي.

•  �الإ�ضهام يف �الإ�ضعاع �لعلمي للجامعة حملياً ودولياً.
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المادة الثانية: فروع الجائزة
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المادة الثانية: فروع الجائزة

)Life-time Achievement Award( لفرع �الأول: جائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة�  

 متنح هذه �جلائزة للباحث �لذي يتمتع مب�ضرية علمية متميزة، ومتمثلة يف جودة �لبحث �لعلمي و�لعمل �الأكادميي وخدمة �جلامعة 
وخدمة �ملجتمع على �متد�د �ضنو�ت عمله �جلامعي.

)Research Quality Award( لفرع �لثاين: جائزة جودة �لبحث �لعلمي� 

متنح هذه �جلائزة الأف�ضل باحث تت�ضم �أبحاثه باجلودة و�لتميز، ويت�ضمن هذ� �لفرع �ضتة جو�ئز: جائزة �أولى، وجائزة ثانية لكل من 
�لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية.

)Elite Journals Publishing  Award(  لفرع �لثالث: جائزة �لن�ضر �لعلمي يف جمالت �لنخبٌة� 

Nature or Sci-  متنح هذه �جلائزة لثالثة باحثني ممن قامو� بالن�ضر �لعلمي يف دوريات �لنخبة �لعاملية )جملتي �لطبيعة �أو �لعلوم  -
 Average Journal  Impact( أو يف �لدوريات �الأولى بح�ضب متو�ضط �لتن�ضيب �ملئوي ملعامل �لتاأثري �ضمن �ملجاالت �لعلمية� )ence

.) Factor Percentile

 �لفرع �لر�بع: جائزة �الكت�ضافات و�البتكار�ت وترخي�س �لتقنية

)Discoveries, Innovations and Technology Licensing Award(

متنح هذه �جلائزة لباحث و�حد ممن تندرج �أعمالهم حتت ��ضم �الكت�ضافات �لعلمية و�ل�ضحية، و�البتكار�ت، وبر�ء�ت �الخرت�ع �ملمنوحة، 
و�لتقنيات �ملرّخ�ضة، على �أن تكون لهذه �الأعمال قيمة علمية م�ضافة.
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 �لفرع �خلام�س: جائزة �لتميز يف �حل�ضول على �لتمويل �خلارجي للبحوث

  )Excellence in Obtaining External Funding for Research Award( 

متنح هذه �جلائزة مل�ضروع بحثي و�حد يت�ضم بالتميز يف �حل�ضول على �لتمويل �خلارجي للبحوث �ضو�ء من �لقطاع �لعام �أو �خلا�س �أو 
�خلريي.

)Best Authored Book Award( لفرع �ل�ضاد�س: جائزة �أف�ضل كتاب موؤلف� 

 متنح هذه �جلائزة الأف�ضل كتاب موؤلف يف كل من: �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات �لعلوم 
�الجتماعية و�الإن�ضانية.

)Best Translated Book Award( لفرع �ل�ضابع: جائزة �أف�ضل كتاب مرتجم� 

 متنح هذه �جلائزة الأف�ضل كتاب مرتجم يف كل من: �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات �لعلوم 
�الجتماعية و�الإن�ضانية.

    )Students Research Award(  لفرع �لثامن: جائزة �لتميز �لبحثي لطالب �جلامعة و�ملبتعثني� 

متنح هذه �جلائزة لطالب �جلامعة، من �ملرحلة �جلامعية )�لبكالوريو�س( و�لدر��ضات �لعليا ومبتعثي �جلامعة، عن �أعمال بحثية متميزة. 
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المادة الثالثة:
اإلطار المنظم للجائزة 
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المادة الثالثة: اإلطار المنظم للجائزة 
هيئة �جلائزة:

مدير �جلامعة رئي�ضاً.  •

وكيل �جلامعة للدر��ضات �لعليا و�لبحث �لعلمي نائباً للرئي�س.  •

عميد �لبحث �لعلمي �أميناً.  •

رئي�س مدينة �مللك عبد �لعزيز للعلوم و�لتقنية.  •

رئي�س �لغرفة �لتجارية.  •

ع�ضو من �لقطاع �خلا�س.  •

�ملنظمة وتعديالتها، وكذلك �العتماد  �لالئحة  و�عتماد  للجائزة،  �لعامة  و�الأهد�ف  و�ملبادئ  �لعام  �الإطار  باعتماد  وتقوم هيئة �جلائزة 
�لنهائي للفائزين يف كل فرع من فروع �جلائزة. 

�للجنة �لتنفيذية وتتكون من:

وكيل �جلامعة للدر��ضات �لعليا و�لبحث �لعلمي رئي�ضاً.  •

�جلائزة نائباً. �أمني  �لعلمي،  �لبحث  عميد   •

�لعلمي. �ملجل�س  �أمني   •

�لعلمي. �لبحث  عمادة  وكالء  �أحد   •

ملدة عامني. تعيينهم  ويكون  باجلامعة،  �لتدري�س  هيئة  �أع�ضاء  من  خم�ضة   •

�للجنة. �ضكرتري   •
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وتتمثل مهام �للجنة �لتنفيذية يف:

�ضياغة �لالئحة �ملنظمة للجائزة و�قرت�ح �لتعديالت و�لتحديثات عليها.  •

على �إجر�ء�ت �الإعالن و��ضتقبال طلبات �لتقدمي. �الإ�ضر�ف   •

�لعلمية. �لتحكيم  جلان  �ختيار   •

�مل�ضاعدة. �الإد�رية  �للجان  �ختيار   •

�جلائزة. لهيئة  للجو�ئز  �ملر�ضحني  قائمة  رفع   •

ما يوكل �إليها من �أعمال من هيئة �جلائزة.  •
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المادة الرابعة: 
الشروط العامة للتقديم 

للجائزة
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المادة الرابعة: الشروط العامة للتقديم للجائزة

التقدمي للجائزة يف الوقت املحدد وا�ستيفاء جميع ال�سروط وامل�ستندات.  -1

2-  �أن يكون �لعمل �ملقدم قد مت �إجنازه يف �أثناء مدة �لعمل باجلامعة، �أو يف �أثناء �أد�ء مهمة علمية ر�ضمية خارجها.

3-  ال يجوز ملن فاز بجائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة )�لفرع �الأول( �لتقدم للجائزة يف �أي من فروعها مرة �أخرى.

ال يجوز ملن ح�ضل على �جلائزة يف �أحد �لفروع �لتقدمي للفرع نف�ضه مّرة �أخرى مدة �أربع �ضنو�ت.  -4

ال يجوز �لتقدم الأكرث من فرعني من فروع �جلائزة، وال متنح �جلائزة �إال يف فرع و�حد.  -5

6-  ي�سرتط يف كل الأعمال املقدمة للجائزة �أن يكون قد �أ�ضري فيها �إلى �نتماء �ملتقدم جلامعة �مللك �ضعود.

7-  يحق لهيئة اجلائزة اأن ت�سحب اجلائزة اإذا ثَبت اإخالل باأخالقيات البحث العلمي اأو باأي من �سروط اجلائزة، ول 

يحق ملن �ُضحبت منه �جلائزة �لتقدم لها مرة �أخرى.

ي�سرتط األ يكون املتقدم للجائزة ع�سواً يف هيئة اجلائزة اأو اأي من جلانها اأو من�سوبي عمادة البحث العلمي خالل   -8

نف�س �لعام.

9-  ال يحق �لتقدم باأي عمل �ضبق �أن ح�ضل على جائزة من جهة �أخرى بامل�ضتوى نف�ضه �أو �أعلى.

10- على �ملتقدم �لتوقيع على تعهد ب�ضحة جميع �ملعلومات �لو�ردة يف طلبه، حتت طائلة �مل�ضئولية
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المادة الخامسة: 
الشروط الخاصة 
ومعايير التقييم 

والمفاضلة لفروع 
الجائزة



17

المادة الخامسة: الشروط الخاصة ومعايير التقييم والمفاضلة لفروع الجائزة
  �لفرع �الأول: جائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة )Life-time Achievement Award(: متنح هذه �جلائزة لثالثة باحثني يف �لتخ�ض�ضات 

�لعلمية و�ل�ضحية و�الإن�ضانية، حيث متنح للباحث �لذي يتمتع مب�ضرية علمية متميزة على �متد�د �ضنو�ت عمله �جلامعي.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة� 

ن�ضر �أبحاث علمية حمكمة يف دوريات علمية م�ضنفة )على �الأقل 30 بحًثا )ISI( وكتب من�ضورة للتخ�ض�ضات �لعلمية و�ل�ضحية،   -1

و20 بحًثا وكتب من�ضورة للتخ�ض�ضات �الإن�ضانية(. 

يف  جهة  اأي  قبل  من  للتقدم  ُير�سح  اأن  ُيكن  كما  ُمبا�سرة،  للجائزة  التقدم  ُهنا  الواردة  ال�سروط  فيه  تتوفر  من  لُكل  يحق   -2

�جلامعة، على �أن تقع م�ضوؤولية �لتقدمي، يف �حلالتني، على عاتق �ملُتقدم.  

يحق ملن�ضوبي �جلامعة »�حلاليني و�ملُتقاعدين« �لتقدم للجائزة.  -3

�أن يكون �حلد �الأدنى ملدة عمل �ملُتقدم باجلامعة »ع�ضر �ضنو�ت«.   -4

)Evaluation Criteria( معايري التقييم واملفا�ضلة

�أوال: �لبحث �لعلمي 

متيز �الإنتاج �لعلمي.  -1

�مل�ضروعات �لبحثية �ملمولة.  -2
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ثانيا: �لتدري�س

�لتميز يف �لتدري�س  -3

�الإ�ضهام يف �لدر��ضات �لعليا.  -4

ثالثاً: خدمة �جلامعة

�ملنا�ضب �لقيادية د�خل �جلامعة.  -5

�ملبادر�ت و�مل�ضاريع و�لرب�مج د�خل �جلامعة.  -6

رئا�ضة �و ع�ضوية �ملجال�س و�للجان �لد�ئمة.  -7

ر�بعاً: �الأثر خارج �جلامعة

رئا�ضة �و ع�ضوية �جلمعيات و�ملجالت �لعلمية و�ملهنية.   -8

رئا�ضة �و ع�ضوية �ملجال�س �الأكادميية و�للجان و�لهيئات �لوطنية.  -9

10-  املبادرات وامل�ساهمات ذات الأثر على امل�ستوى الوطني. 

11- �لتوعية �ملجتمعية.

12- قيادة �لقطاع غري �لربحي.

عند تقييم �لبحوث �ملن�ضورة يف �ملجالت �ملعتمدة للتخ�ض�ضات �الإن�ضانية ي�ضتبعد �ملعيار �لثالث. 
________________________________

�لتابعة ل�ضركة كالريفيك�س �ناليتك�س )Clarivate Analytics( �أو ما كان يعرف �ضابقا بـ ISI �إلى �لدوريات �لعلمية   ”Web of Science – ُيق�ضد بـاأوعية ن�ضر »�ضبكة �لعلوم *
�ملحّكمة و�ملفهر�ضة يف ك�ضاف �لعلوم �ملو�ضع )Science Citation Index-expanded – SCI-E( ويحتوي على 8631 دورية علمية وتلك �ملفهر�ضة يف ك�ضاف �لعلوم �الجتماعية 
 Arts & Humanitiesِ( ويحتوي على 3130 دورية علمية وكذلك �الأبحاث �ملفهر�ضة يف ك�ضاف �لفنون و�لعلوم �الإن�ضانية )Social Science Citation Index - SSCI(

Science Citation Index – A&HCI( ويحتوي على 1734 دورية علمية. ميكن �لدخول �لى موقع »�ضبكة �لعلوم« من خالل موقع عمادة �ملكتبات يف جامعة �مللك �ضعود. 
ي�ضتخدم مقيا�س �لتن�ضيب �ملعياري الأعلى قيمة )Normalization to the highest respected value( لكل موؤ�ضر يف �ملجاالت �لعلمية و�لهند�ضية و�ل�ضحية، وكذلك   *

للعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية كٍل على حدة، وذلك لتوحيد قيم �ملفا�ضلة للموؤ�ضر�ت.
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.  )Research Quality Award( لفرع �لثاين: جائزة جودة �لبحث �لعلمي�  

 )Research Quality Award: Science and Engineering( أواًل :  جائزة جودة �لبحث �لعلمي يف �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية� 

       متنح جائزة �أولى وجائزة ثانية الأف�ضل باحثني، تت�ضم �أبحاثهما باجّلودة و�لتمّيز يف �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

1- ن�ضر علمي يف �لدوريات �لعلمية �مل�ضنفة مبا ال يقل عن 25 ورقة علمية )ISI(، خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.

 )Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

عدد �الأعمال �لبحثية �ملن�ضورة.  -1

معدل �الإ�ضهامات يف �الأعمال �لبحثية  -2

�الأثر �لبحثي: �إجمايل �ال�ضت�ضهاد لالأبحاث �ملن�ضورة خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.  -3

جودة �لبحث: عدد �الأور�ق �لبحثية �ملت�ضمنة يف �أعلى ربع للمجالت )Top Quartile( �ضمن �لتخ�ض�س للمتقدم ملجموع   -4

�لن�ضر له خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.

�لقيادة �لبحثية: عدد �الأور�ق �لبحثية كموؤلف �أول �أو موؤلف مر��ضل.  -5

�لتميز �لبحثي: عدد �الأور�ق �لبحثية يف �أف�ضل 10% من �ملجالت )بح�ضب معامل �لتاأثري( يف �ملجال �لعلمي للمتقدم.  -6
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)Research Quality Award: Health Sciences(  ثانًيا: جائزة جودة �لبحث �لعلمي يف �لتخ�ض�ضات �ل�ضحية

     متنح جائزة �أولى وجائزة ثانية الأف�ضل باحثني، تت�ضم �أبحاثهما باجّلودة و�لتمّيز يف �لتخ�ض�ضات �ل�ضحية.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة� 

1-  ن�ضر علمي يف �لدوريات �لعلمية �مل�ضنفة مبا ال يقل عن 25 �أور�ق علمية )ISI(، خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.

 )Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

عدد �الأعمال �لبحثية �ملن�ضورة.  -1

معدل �الإ�ضهامات يف �الأعمال �لبحثية   -2

�الأثر �لبحثي: �إجمايل �ال�ضت�ضهاد لالأبحاث �ملن�ضورة خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.  -3

للمتقدم  �لتخ�ض�س  ربع للمجالت )Top Quartile( �ضمن  �أعلى  �ملت�ضمنة يف  �لبحثية  �الأور�ق  �لبحث: عدد  جودة   -4
ملجموع �لن�ضر له خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.

�لقيادة �لبحثية: عدد �الأور�ق �لبحثية كموؤلف �أول �أو موؤلف مر��ضل.  -5

�لتميز �لبحثي: عدد �الأور�ق �لبحثية يف �أف�ضل 10% من �ملجالت )بح�ضب معامل �لتاأثري( يف �ملجال �لعلمي للمتقدم.  -6

ثالًثا: جائزة جودة �لبحث �لعلمي يف �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية  

)Research Quality Award: Social Sciences and Humanities(        

�الجتماعية  �لعلوم  تخ�ض�ضات  يف  و�لتمّيز  باجّلودة  �أبحاثهما  تت�ضم  باحثني،  الأف�ضل  ثانية  وجائزة  �أولى  جائزة  متنح 
و�الإن�ضانية.
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 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

�الأعو�م �خلم�ضة  �ثنتي ع�ضر ورقة بحثية خالل  ISI مبا ال يقل عن  �أو   Scopus دوريات م�ضنفة يف  ن�ضر علمي يف   -1
�ل�ضابقة.

)Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

عدد �الأعمال �لبحثية �ملن�ضورة دوريات م�ضنفة يف Scopus �أو ISI �و يف �ملجالت �ملعتمدة من جمال�س �الأق�ضام  -2

معدل �الإ�ضهامات يف �الأعمال �لبحثية  -3

�الأثر �لبحثي: �إجمايل �ال�ضت�ضهاد لالأبحاث �ملن�ضورة خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.   -4

للمتقدم  �لتخ�ض�س  ربع للمجالت )Top Quartile( �ضمن  �أعلى  �ملت�ضمنة يف  �لبحثية  �الأور�ق  �لبحث: عدد  جودة   -5
ملجموع �لن�ضر له خالل �الأعو�م �خلم�ضة �ل�ضابقة.

�لقيادة �لبحثية: عدد �الأور�ق �لبحثية كموؤلف �أول �أو موؤلف مر��ضل.  -6

�لتميز �لبحثي: عدد �الأور�ق �لبحثية يف �أف�ضل 10% من �ملجالت )بح�ضب معامل �لتاأثري( يف �ملجال �لعلمي للمتقدم.  -7

) Elite Journals Publishing  Award(   الفرع الثالث: جائزة الن�ضر العلمي يف جمالت النخبٌة  

�لعلوم  �أو  �لطبيعة  )جملتي  �لعاملية  �لنخبة  دوريات  يف  �لعلمي  بالن�ضر  قامو�  ممن  باحثني  لثالثة  �جلائزة  هذه  متنح   
�ملجاالت  �لتاأثري �ضمن  �ملئوي ملعامل  �لتن�ضيب  �الأولى بح�ضب متو�ضط  �لدوريات  �أو يف   )Nature or Science  -

.) Average Journal  Impact Factor Percentile( لعلمية�
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)Entry Conditions( ضروط التقدم�

 )Nature or Science - مل�ضاركة بن�ضر ورقة علمية و�حدة يف دوريات �لنخبة �لعاملية )جملتي �لطبيعة �أو �لعلوم�  .1
  Average Journal( أو يف �لدوريات �الأولى بح�ضب متو�ضط �لتن�ضيب �ملئوي ملعامل �لتاأثري �ضمن �ملجاالت �لعلمية�

Impact Factor Percentile (، خالل �لفرتة من 2015 �إلى 2017.

)Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

 Nature or - لن�ضر يف دوريات �لنخبة: عدد �الور�ق �ملن�ضورة يف دوريات �لنخبة �لعاملية )جملتي �لطبيعة �أو �لعلوم�  .1
 )Science

�لن�ضر �ملتميز: عدد �الور�ق �ملن�ضورة يف �أو يف �لدوريات �الأولى بح�ضب متو�ضط �لتن�ضيب �ملئوي ملعامل �لتاأثري �ضمن   .2
.) Average Journal  Impact Factor Percentile( ملجاالت �لعلمية�

معدل �الإ�ضهامات: معدل ن�ضب �مل�ضاركات �لى عدد �مل�ضاركني يف �لبحث  .3

�لقيادة �لبحثية: عدد �الأور�ق �لبحثية كموؤلف مر��ضل و باحث �أول معا  .4

�الأثر �لبحثي: معدل عدد �ال�ضت�ضهاد�ت يف �العمال �لبحثية �ملقدمة   .5

مالحظة: ال ينبغي �لتقدم لهذه �جلائزة حيث �ضتقوم جلان جائزة جامعة �مللك �ضعود للتميز �لعلمي برت�ضيح �لفائزين 
.)Web of Science-ISI( بناًء على �لبيانات و�ملعلومات �ملتاحة يف قو�عد ن�ضر �ضبكة �لعلوم

  الفرع الرابع: جائزة االكت�ضافات واالبتكارات وترخي�ص التقنية

)Discoveries, Innovations & Technology Licensing Award(                      

وبر�ء�ت  و�البتكار�ت،  و�ل�ضحية،  �لعلمية  �الكت�ضافات  ��ضم  حتت  �أعمالهم  تندرج  ممن  و�حد  لباحث  �جلائزة  هذه  متنح 
�الخرت�ع �ملمنوحة، و�لتقنيات �ملرّخ�ضة، على �أن تكون لهذه �الأعمال قيمة علمية م�ضافة.
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 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

�أن يكون �الكت�ضاف �أو �البتكار �أو ترخي�س �لتقنية قد مت منحه نهائًيا يف �لعامني �مليالديني �ل�ضابقني لالإعالن عن   -1
�جلائزة.

�أن يكون جلامعة �مللك �ضعود م�ضاركة مبلكية �الكت�ضاف �أو �البتكار �أو ترخي�س �لتقنية.     -2

م بها غري حا�سلة على جائزة اأخرى من قبل.  اأن تكون الأعمال املَُتَقدَّ  -3

  )Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

عدد �الأعمال �ملتقدم بها الباحث، التي حتقق �سروط التقدمي.   -1

معدل �مل�ضاركة من جمموع �مل�ضاركني يف �الأعمال �ملقدمة.   -2

�ملردود �ملجتمعي �أو �لبيئي �أو �القت�ضادي �ملتوقع من �الكت�ضاف �أو �الخرت�ع.  -3

  الفرع اخلام�ص: جائزة التميز يف احل�ضول على التمويل اخلارجي للبحوث

)Excellence in Obtaining External Funding for Research Award(

من  �ضو�ء  خارجي  متويل  �أعلى  على  ح�ضل  �لذي  �لبحثي  �مل�ضروع  فريق  الأفر�د  متنح  و�حدة  جائزة  �لفرع  هذ�  يت�ضمن 
�لقطاع �لعام �أو �خلا�س ومن د�خل �ململكة �أو خارجها.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

�أن يكون �مل�ضروع �ملتقدم به �ملر�ضح ممول من خارج �جلامعة.  -1

�أال يقل �إجمايل �لتمويل للم�ضروعات �ملتقدم بها �ملر�ضح عن 3.000.000 )ثالثة ماليني ريال(   -2

تقبل �مل�ضروعات �ملمولة بد�ية من 2014/01/01 م وحتى موعد �لتقدم للجائزة هذ� �لعام.  -3
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)Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

حجم �لتمويل �لكلي للم�ضروع.  -1

حجم �لتمويل �لتي مت �حل�ضول عليه فعليا حتى تاريخ �لتقدم.  -2

�لناجت �ملعريف للم�ضروع �لبحثي.  -3

عدد �أع�ضاء من�ضوبي جامعة �مللك �ضعود �مل�ضاركني يف �لتعاون �لبحثي.  -4

مدى �ال�ضتفادة من �مل�ضروع �لبحثي يف تنفيذ م�ضروعات تعاون �أخرى )ف(.  -5

عدد طالب �جلامعة �مل�ضاركني يف �لتعاون �لبحثي.  -6

عدد �مل�ضاركني من �جلهة �مل�ضتفيدة من �لتعاون �لبحثي.  -7

يقيم �مل�ضروع �لفائز على �أ�ضا�س �ملعدل �ل�ضنوي للتمويل.  -8

يف حالة �ملفا�ضلة بني �مل�ضروعات �ملت�ضاوية يف قيمة �ملعدل �ملايل �ل�ضنوي تعطى �الأف�ضلية للم�ضروع �لذي �أنتج خمرجات   -9
بحثية. 
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)Best Authored Book Award( الفرع ال�ضاد�ص: جائزة اأف�ضل كتاب موؤلف  

متنح جائزة الأف�ضل كتاب موؤلف يف كل من �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات 
�لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

�أن يكون �ملتقدم قد عمل يف جامعة �مللك �ضعود مدة �ضنتني على �الأقل.  -1

�أن يكون �لكتاب مطبوعًا يف �ضورته �لنهائية خالل �الأعو�م �خلم�س �ل�ضابقة.  -2

�الإ�ضارة �إلى �نتماء �ملوؤلف جلامعة �مللك �ضعود على �لكتاب �ملقدم.  -3

�أال يكون �لعمل �ملوؤلف قد ح�ضل على جائزة تاأليف بنف�س �مل�ضتوى.  -4

)Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

�أهمية مو�ضوع �لكتاب.  -1

�الإ�ضافة �ملعرفية و�الأ�ضالة و�جِلدة.  -2

مدى خدمة مو�ضوع �لكتاب للمجتمع.  -3

منهجية �لكتاب و�ضمولية �ملحتويات.  -5

�ضالمة �للغة ودقة �الأ�ضلوب و�الإخر�ج.  -6

دقة توثيق �ملعلومات.  -7

معايري �أخرى مثل: عدد �مل�ضاركني، د�ر �لن�ضر، وعدد �الإ�ضد�ر�ت.  -8
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)Best Translated Book Award( الفرع ال�ضابع: جائزة اأف�ضل كتاب مرتجم 

متنح جائزة الأف�ضل كتاب مرتجم يف كل من �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات 
�لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

�أن يكون �لعمل �ملقدم مرتجما �إلى �للغة �لعربية.  -1

�أن يكون �لعمل �ملقدم من�ضور�ً وال يتجاوز تاريخ ن�ضره ثالث �ضنو�ت قبل تاريخ �لتقدم.  -2

ال يجوز تقدمي �أكرث من عمل مرتجم لنف�س �ملتقدم.  -3

�الإ�ضارة �إلى �نتماء �ملرتِجم �لرئي�س جلامعة �مللك �ضعود ب�ضكل و��ضح يف �لعمل �ملقدم.  -4

�أال يكون �لعمل �ملرتجم قد ح�ضل على جائزة ترجمة بنف�س �مل�ضتوى.  -5

)Evaluation Criteria( معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة

�أهمية مو�ضوع �لكتاب.  -1

جودة �لرتجمة.    -2

�ضالمة �للغة ودقة �الأ�ضلوب و�الإخر�ج.  -3

مر�عاة حقوق �مللكية �لفكرية يف �لعمل �الأ�ضلي و�لعمل �ملرتجم.  -4

�مانة �لنقل يف �لرتجمة و�لتوثيق.  -5

معايري �أخرى مثل: عدد �ملوؤلفني �مل�ضاركني، د�ر �لن�ضر، وعدد �الإ�ضد�ر�ت.  -6
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)Students Research Award(  .الفرع الثامن: جائزة التميز البحثي لطلبة اجلامعة ومبتعثيها

 متنح هذه �جلائزة لعدد من �لطلبة ممن تت�ضم �أعمالهم �لبحثية بالتميز، ويت�ضمن هذ� �لفرع من �جلائزة:

وتخ�ض�ضات  و�لهند�ضية؛  �لعلمية  �لتخ�ض�ضات  من:  كل  يف  )جائزة  باجلامعة  �لعليا  �لدر��ضات  لطلبة  جو�ئز  ثالث  �أ. 
�لعلوم �ل�ضحية؛ وتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية(.

ثالث جو�ئز ملبتعثي �جلامعة )جائزة و�حدة يف كل من: �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية؛  ب. 
وتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية(.

و�لهند�ضية،  �لعلمية  �لتخ�ض�ضات  من:  كل  يف  و�حدة  )جائزة  باجلامعة  �لبكالوريو�س  مرحلة  لطلبة  جو�ئز  ثالث  ت. 
وتخ�ض�ضات �لعلوم �ل�ضحية، وتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية(.

 )Entry Conditions( سروط التقدمي للجائزة�

ُي�سرتط اأن يتوافر يف املتقدم ما يلي:    -1

بالن�ضبة لطلبة �لدر��ضات �لعليا، �أن يكون ُم�ضجاًل ومنتظماً يف برنامج در��ضات عليا بجامعة �مللك �ضعود �أو متخرًجا   -
من برنامج در��ضات عليا باجلامعة خالل �لعامني �ل�ضابقني للتقدمي للجائزة.  

�لتقدمي على  �أُنهيت عند  بعثته قد  �أال تكون  �أن يكون مبتعًثا من قبل �جلامعة، على  ملبتعثي �جلامعة،  بالن�ضبة   -
�جلائزة. 

بالن�ضبة لطلبة �ملرحلة �جلامعية، �أن يكون ُم�ضجاًل ومنتظًما يف �أحد بر�مج �لبكالوريو�س يف �جلامعة.    -

�أال يقل �ملعدل �لرت�كمي للمتقدم عن 4 من 5 �أو ما يعادلها.  -2

�أن تكون �لبحوث �ملقدمة من�ضورة خالل �لعامني �ل�ضابقني.   -3
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�أن تكون �لبحوث �ملقدمة من�ضورة يف جمالت مدرجة يف قو�عد )ISI( للمجاالت �لعلمية و�لهند�ضية و�ل�ضحية وجمالت   -4
مدرجة يف قو�عد SCOPUS �أو يف جمالت علمية حمكمة دولية �أو حملية للمجاالت �الجتماعية و�الإن�ضانية.

�أن يكون قد �أ�ضري يف �لبحث �إلى �نتماء �لباحث جلامعة �مللك �ضعود.   -5

معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة )Evaluation Criteria( للتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية و�ل�ضحية

 . ISIعدد �الأور�ق �لبحثية �ملن�ضورة يف جمالت مدرجة يف قو�عد  -1

ترتيب �ملجالت بح�ضب �ملجال �لعلمي.  -2

ن�ضبة م�ضاركة �لطالب يف �لبحوث �ملقدمة.  -3

�إجمايل عدد �ال�ضت�ضهاد�ت للبحوث �ملقدمة.  -4

 معايري �لتقييم و�ملفا�ضلة )Evaluation Criteria( للتخ�ض�ضات �الجتماعية و�الإن�ضانية
.SCOPUS عدد �الأور�ق �لبحثية �ملن�ضورة يف جمالت مدرجة يف قو�عد  -1

ن�ضبة م�ضاركة �لطالب يف �لبحوث �ملقدمة.  -2

عدد �الأور�ق �لبحثية يف جمالت دولية علمية حمكمة.  -3

عدد �الأور�ق �لبحثية يف جمالت حملية علمية حمكمة.   -4

ن�ضر �لبحث يف كتاب �أعمال موؤمتر دويل.   -5

ن�ضر �لبحث يف كتاب �أعمال موؤمتر حملي.  -6

�مل�ضاركة بالبحث يف موؤمتر دويل.  -7

�مل�ضاركة بالبحث يف موؤمتر حملي.   -8
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المادة السادسة: 
مكونات الجائزة
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المادة السادسة: مكونات الجائزة
1-  �ضهادة تقديرية.

2-  ميد�لية �أو درع.

مبلغ مايل للفروع �لثمانية، حمدد كالتايل:  -3

الفرع االأول: 

جائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة للتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية 100 �ألف ريال.   ·

جائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة للتخ�ض�ضات �ل�ضحية 100 �ألف ريال.   ·

جائزة �مل�ضرية �لعلمية �ملتميزة لتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية 100 �ألف ريال.   ·

الفرع الثاين: جائزة جودة البحث العلمي

جائزة جودة �لبحث �لعلمي للتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية )مركز �ول( 100 �ألف ريال.   ·

جائزة جودة �لبحث �لعلمي للتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية )مركز ثاين( 75 �ألف ريال.   ·

جائزة جودة �لبحث �لعلمي للتخ�ض�ضات �ل�ضحية )مركز �ول( 100 �ألف ريال.   ·

جائزة جودة �لبحث �لعلمي للتخ�ض�ضات �ل�ضحية )مركز ثاين( 75 �ألف ريال.   ·

جائزة جودة �لبحث �لعلمي لتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية )مركز �أول( 100 �ألف ريال.   ·

جائزة جودة �لبحث �لعلمي لتخ�ض�ضات �لعلوم �الجتماعية و�الإن�ضانية )مركز ثاين( 75 �ألف ريال.   ·
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�لفرع �لثالث: جائزة �لن�ضر يف جمالت �لنخبة

جائزة �لن�ضر يف جمالت �لنخبة )�ملركز �الأول( 100 �ألف ريال.  ·

جائزة �لن�ضر يف جمالت �لنخبة )�ملركز �لثاين( 75 �ألف ريال.  ·

جائزة �لن�ضر يف جمالت �لنخبة )�ملركز �لثالث( 50 �ألف ريال.  ·

�لفرع �لر�بع: جائزة �الكت�ضافات و�البتكار�ت وترخي�س �لتقنية: 50 �ألف ريال.

�لفرع �خلام�س: جائزة �لتميز يف �حل�ضول على �لتمويل �خلارجي للبحوث: 50 �ألف ريال.

�لفرع �ل�ضاد�س: جائزة �أف�ضل كتاب موؤلف

جائزة �أف�ضل كتاب موؤلف يف �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية: 50 �ألف ريال.  ·

�ألف ريال.  50 �ل�ضحية:  �لتخ�ض�ضات  يف  موؤلف  كتاب  �أف�ضل  جائزة   ·

و�الإن�ضانية: 50 �ألف ريال. �الجتماعية  �لتخ�ض�ضات  يف  موؤلف  كتاب  �أف�ضل  جائزة   ·

�لفرع �ل�ضابع: جائزة �أف�ضل كتاب مرتجم

جائزة �أف�ضل كتاب مرتجم يف �لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية: 50 �ألف ريال.  ·

�ألف ريال.  50 �ل�ضحية:  �لتخ�ض�ضات  يف  مرتجم  كتاب  �أف�ضل  جائزة   ·

�لتخ�ض�ضات �الجتماعية و�الإن�ضانية: 50 �ألف ريال. يف  مرتجم  كتاب  �أف�ضل  جائزة   ·
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�لفرع �لثامن: جائزة �لتميز �لبحثي للطالب  

جائزة �لتميز �لبحثي لطالب �لدر��ضات �لعليا باجلامعة:   ·

�لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية:  20 �ألف ريال.

�لتخ�ض�ضات �ل�ضحية:   20 �ألف ريال.

�لتخ�ض�ضات �الجتماعية و�الإن�ضانية : 20 �ألف ريال.           

للطالب �ملبتعثني من �جلامعة: �لبحثي  �لتميز  ·  جائزة 

�لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية: 20 �ألف ريال.  o

�لتخ�ض�ضات �ل�ضحية: 20 �ألف ريال.  o

�لتخ�ض�ضات �الجتماعية و�الإن�ضانية: 20 �ألف ريال.  o

)�لبكالوريو�س(:            �جلامعية  �ملرحلة  لطالب  �لبحثي  �لتميز  ·  جائزة 

�لتخ�ض�ضات �لعلمية و�لهند�ضية:  01 �أالف ريال.

�لتخ�ض�ضات �ل�ضحية: 01 �أالف ريال.

�لتخ�ض�ضات �الجتماعية و�الإن�ضانية: 01 �أالف ريال.
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المادة السابعة:
 لهيئة اجلائزة اإجراء املراجعة الدورية للمعايري و�سروط الرت�سيح للجائزة وتعديلها مبا يخدم 

�أهد�ف �جلائزة.
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