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 التنظيمية الئحةال

 "جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي"جائزة ل 

 

 :مقدمة

لتحقيق ألاهداف الاستراتيجية  بمخرجات البحث العلمي الارتقاء إلى عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تسعى     

بفعالية في تحقيق رؤية اململكة العربية  سهاملل مة وتعزيز اقتصاد املعرفة يخطط التنمية املستدم مع بما يتواءللجامعة 

 .  ٢٠٣٠السعودية 

رثراء العل  إل هالباحثيتوفير بيئة بحثية محفزة وحرًصا من وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على        

  ،واملعرفة
 
البحوث في  يناملتميز منسوبيها "جائزة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي" لتكري   تصص  خ

  .مختلف مجاالت البحث العلميفي ة والرصينة علميال
 

 املادة ألاولى: التعريفات
 

 :آلاتية تعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة املعاني 

 .Princess Nourah bint Abdulrahman University جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الجامعة:

  جائزة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي. الجائزة:

 جائزة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي.التنظيمية لالئحة ال الالئحة:

 : مسمى الجائزةالثانيةاملادة 

 جائزة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز البحثي".تسمى الجائزة بـ "

 

 أهداف الجائزةاملادة الثالثة: 
 

 :آلاتيلدى منسوبي الجامعة من خالل املنافسة العلمية  روح إذكاءإلى الجائزة تهدف 
 

  .و البراءات والاكتشافات العلمية العلمي النتاجإلابداع والابتكار في تشجيع  .1

       .متميزة تثري الجوانب العلمية واملعرفية وتخدم املجتمعالنشر في أوعية تحفيز  .2

 .مخرجات البحث العلمي تجويد .3

 . تهيئة منسوبي الجامعة للمنافسات العاملية.4

 .في جميع التخصصات العلمية نتاج العلمي املتميز الزيادة نسبة . 5
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  إلاشراف على الجائزة: الرابعة املادة

 ة:تيوالصالحيات آلا تامحسب التشكيل واملهعلمية اللجنة الو الجائزة يشرف على الجائزة هيئة 

: ھيئة الجائزة:
ً
 أوال

 :تشكل ھيئة الجائزة من

 )ر  الجامعة معالي مدير  -
ً
 .(ئيسا

 ب)نائ العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة سعادة وكيل -
ً
 .للرئيس( ا

 أمينالبحث العلمي ) عميدسعادة  -
ً
 .(ا

 .(عضًوا)الدراسات العليا  عميدسعادة  -

 معالي مدير  يعينه  باع طويل في البحث العلمي   خارجها ممن لهمن هيئة التدريس بالجامعة أو  من أعضاء عضوان -

ال تقل الرتبة العلمية عن أعلى العلمي،  والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيلالجامعة بناًء على توصية سعادة 

 .لحين انتهاء أعمال الدورة السنوية ويستمر كل عام  موعد إطالق الجائزةعند  عيينويكون الت ،ستاذ مشاركأ
 

 :تية آلا ماتاملهوتتولى ھيئة الجائزة 

 .تاملنظمة للجائزة وما يطرأ عليها من تعديال  والقواعد التنفيذيةجراءات عتماد إلا ا .1

 اعتماد امليزانية وإلاجراءات املالية وإلادارية للجائزة. .2

 فروع الجائزة.أسماء الفائزات في كل فرع من اعتماد نتائج التحكي  و  .3

 .عتماد التقرير السنوي للجائزةا .4
 

: اللجنة العلمية:
ً
 رثانيا

 
 
 من:عضوية كل من شكل اللجنة العلمية للجائزة ت

 )رئيس العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيلسعادة   -    
ً
 .(ا

 ب)نائالعلمي البحث  عميدسعادة  -    
ً
 .للرئيس( ا

 )أميناملجلس العلمي أمين سعادة  -    
ً
 .(ا

 .()عضًواالدراسات العليا  عميدسعادة  -    

باع طويل في   لهممن  التخصصات الصحية والعلمية وإلانسانيةمن هيئة التدريس بالجامعة  ة أعضاء منرثالرث -    

العلمي،  والبحث العليا للدراسات الجامعة وكيلعلى توصية سعادة  معالي مديرة الجامعة بناءً   عينهيالبحث العلمي 

لحين انتهاء  ويستمر كل عام موعد إطالق الجائزة  عند عيينويكون الت ،على أال تقل الرتبة العلمية عن أستاذ مشارك

 أعمال الدورة السنوية.
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 :التالية ماتاملهوتتولى اللجنة العلمية للجائزة 

 يطرأ عليها من تعديالت. قد املنظمة للجائزة وما والقواعد التنفيذية إلاجراءاتإعداد  .1

 .تهاودراس املقدمة للجائزة البحثية لجائزة واستقبال ألاعمالإلاشراف على إلاعالن  عن ا .2

تشكيل لجنة فرعية لكل فرع من فروع الجائزة إلجراء الفحص والفرز املبدئي واختيار املحكمين لألعمال البحثية  .3

  .املقدمة للجائزة

          العلمي. وأمانة املجلس اللجان الفرعية من عمادة البحث العلميتشكيل وحدة مساندة لعمل  .4

 عتمادها.من فروع الجائزة لهيئة الجائزة ال في كل فرع   ينرفع أسماء الفائز  .5

 إعداد التقرير السنوي للجائزة. .6

 ما يوكل إليها من أعمال من قبل هيئة الجائزة. .7

 : دورية الجائزةالخامسة املادة

 على توصية اللجنة العلمية للجائزة. أو حجب بعض فروعها بناءً ويحق لهيئة الجائزة حجبها كلًيا،  ،اسنويً تمنح الجائزة 
 

 :  يأتي ملا اة ، والاحتفال بمنح الجائزة وفًق إلاعالن عن الجائزة ، وتحكي  ألاعمال املقدم

علن .1   .سنويا خالل العام الدراس ي لجائزة التقدي  لعن  ي 

2.  
 
 .جائزة خالل شهر من تاريخ إلاعالناملرشحة للستقبل ألاعمال ت

3.  
 
فترة  انتهاءمن  شهرينخالل توصيات لجان التحكي  ، وتعتمد عمال الفائزةوتختار ألا حك  ألاعمال املقدمة، ت

 .التقدي 

 .لجان التحكي   توصياتهيئة الجائزة ليكون حفل الجائزة خالل شهر من تاريخ اعتماد  .4

 الجائزة: فروع السادسة املادة

 ي:تاآلكهي و فروع  ةرثمانيلجائزة ل
 

 

  Research Quality Award جائزة جودة البحث العلمي: الفرع ألاول 

منح  "جوائز في املجاالت "الصحية والعلمية وإلانسانية رثالثلهذا الفرع  ي خصص
 
تتميز  الباحثات الالتيألفضل ت

منشورة في منافذ نشر عاملية تكون املقدمة للجائزة بالجودة وإلاسهام في خطط التنمية الوطنية، و  نأبحاثه

املكتوبة باللغة إلانسانية  في املجلس العلمي للتخصصاتمجالت معتمدة في أو  ، وذات استشهاد عاليمصنفة

  .العربية
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  Research Productivity Award البحث العلمي غزارةجائزة : لثانياالفرع 

خصص منح  "جوائز في املجاالت "الصحية والعلمية وإلانسانية رثالثلهذا الفرع  ي 
 
تتميز  الباحثات الالتيألفضل ت

 املجلس فيمعتمدة مجالت في مصنفة، أو  منشورة في منافذ نشر عامليةتكون ، و بالغزارةاملقدمة للجائزة  نأبحاثه

  .العربية باللغة املكتوبة إلانسانية للتخصصات العلمي
 

 

 .الدراسا  العليا طالبا و الجامعة بتعثا  مل يالبحث التميز  جائزة: لثالثاالفرع 

                                                                                         Research Excellence Award For Post Graduate Students 

خصص منح  "جوائز في املجاالت "الصحية والعلمية وإلانسانية رثالثلهذا الفرع  ي 
 
دراسات ال اتطالب ألفضلت

  .بالجودة املقدمة نتتميز أبحاثه الالتيعليا ال

 
 

  Book Award / TranslatedAuthoredBest / املترجمالكتاب املؤلفجائزة جودة : رابعالالفرع 

 
 
 .الانتشارسعة الجودة و للجائزة ب املقدم كتابهميز يت / مترج ؤلفم  عضو هيئة تدريس منح هذه الجائزة ألفضل ت

 
 

  Award Patent  الاختراعبراءا   جائزة :خامسالالفرع 

 . تعدد منافذ التسجيلعاملية و الب املقدمة للجائزة أعماله تتميز  متقدم ائزة ألفضل تمنح هذه الج

 

  Award Scientific Discoveries  العلميةالاكتشافا   جائزة :سادسالالفرع 

 
 
 . هابعاملية الجهات املانحة واختصاصأعماله املقدمة للجائزة  متقدم تتميز منح هذه الجائزة ألفضل ت
 

  املتخصصةإحراز الجوائز الدولية جائزة : الفرع السابع

 Award of Excellence in Receiving Specialized International Prizes  

 
 
 . هاواختصاص عاملية الجهات املانحةباملقدمة للجائزة  أعماله تتميز  متقدمألفضل  منح هذه الجائزةت

 

 AwardExcellence Center  Researchاملتميز ز البحوث كمر جائزة  :الثامنالفرع 

 
 
وعاملية منافذ  غزارةالجودة والبألاعمال البحثية املنجزة من خالله تتميز  مركز بحثينح هذه الجائزة ألفضل مت

 .ألاخرى العلمية ألانشطة الشراكات البحثية والبرامج وبيتميز كذلك  و ، النشر

 

 ة: الشروط العامة للتقدم للجائز السابعة املادة
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 :تيلجائزة كاآلتكون الشروط العامة للتقدم ل
 

  .عبد الرحمنجامعة ألاميرة نورة بنت  يكون املتقدم للجائزة من منسوبيأن  .1

 بالجامعة. العمل أرثناء منجز املقدمالبحثي  العمل يكون  أن .2

وليس  في جميع ألاعمال املقدمة للجائزة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جامعةل لالنتماءصراحة شارة إلا  ت أن ت .3

الالتزام بكتابة اس  الجامعة  ، وإذا كانت لغة العمل املقدم إلانجليزية يت ضمنًيا أو في عنوان البحث

 .Princess Nourah bint Abdulrahman Universityرسمًيا وهي:  بالصيغة املعتمدة

 .واحد فرع في إال الجائزة تمنح وال من فروع الجائزة ينفرع ألكثر من التقدم يجوز  ال .4

 في هيئة الجائزة أو اللجنة العلمية للجائزة. اللجائزة عضوً  كون املتقدميال أ .5

 .التالية نوات الثالثللسالتقدم للفرع نفسه  الفروع أحد في الجائزة على حصل ملن وز يج ال .6

 واملستندات استيفاء جميع الشروطيجب و  ،"للتقدي   ااملعلن عنهة "املحدد دةخالل املم للجائزة التقديكون  .7

 .املطلوبة

، ول  يسبق عليها للتقدي  السابقة الخمس املقدمة للجائزة منجزة خالل السنوات أن تكون ألاعمال .8

 الحصول بموجبها على جائزة الفرع ذاته في الدورات السابقة .

ت البحث إذا رثبت إلاخالل بأي من شروطها أو بأخالقيا ايحق لهيئة الجائزة أن تسحب الجائزة بعد منحه .9

 .منه الجائزة التقدم لها مرة أخرى  تالعلمي، وال يحق ملن سحب
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 ومعايير املفاضلة : شروط التقدم لفروع الجائزةالثامنة املادة

 

 ي:تتكون شروط التقدم لفروع الجائزة ومعايير املفاضلة لها كما في الجدول آلا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معايير املفاضلة شروط التقدم فرع الجائزة 

 ألاول:

جائزة جودة البحث 

 العلمي
Research Quality 

Award 

 أبحاث املقدمة عن خمسة بحاثالا تقل ألا  -

منشورة في دوريات علمية عاملية مصنفة 

أو في مجالت معتمدة  ،وذات استشهاد عالي

 للتخصصات العلمي املجلس من قبل

وفًقا  العربية باللغة املكتوبة إلانسانية

في جامعة ألاميرة لقواعد التنفيذية للترقيات ل

 نورة بنت عبدالرحمن

 

عنه بعدد البحوث املنشورة في مجالت علمية  االتميز البحثي معبرً  -

 ،عاملية مصنفة موزوًنا بمعامل تأرثير املجلة للعام الذي نشر فيه البحث

 أو في مجالت معتمدة من املجلس العلمي للتخصصات إلانسانية

في جامعة  وفًقا للقواعد التنفيذية للترقيات  العربية باللغة املكتوبة

  ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن

 عنه بإجمالي الاستشهاد للبحوث املقدمة للجائزة.ا التأرثير البحثي معبرً   -

تكون املتقدمة  عنها بعدد البحوث املقدمة التي االقيادة العلمية معبرً   -

 و مؤلف مراسل.أهي الباحث ألاول 

 .ونوعه القيمة العلمية للبحث  -

 

 الثاني:

البحث  غزارةجائزة 

 العلمي

Research Productivity 

Award 

عن عشرة املقدمة ث ابحأال يقل عدد ألا  -

دوريات علمية عاملية في  أبحاث منشورة

 املجلس في أو في مجالت معتمدة  ،مصنفة

 املكتوبة  إلانسانية للتخصصات العلمي

وفًقا للقواعد التنفيذية  العربية باللغة

في جامعة ألاميرة نورة بنت للترقيات 

  عبدالرحمن

 

عنه بعدد البحوث املنشورة في دوريات علمية  اغزارة الانتاج معبرً  -

معتمدة من املجلس العلمي للتخصصات أو في مجالت  ،عاملية مصنفة

في  وفًقا للقواعد التنفيذية للترقيات  العربية باللغة املكتوبة إلانسانية

 جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

املتقدمة  املقدمة التي تكون  بعدد البحوثا عنه امعبرً  القيادة العلمية -

 مؤلف مراسل. أو  هي الباحث ألاول 

أو املحكمة إنتاج العضو من الاختراعات والكتب املؤلفة أو املترجمة   -

 .الحصول على دع  مالي خارجي للبحوث

 الثالث:

 يالبحث التميز  جائزة

الجامعة بتعثا  مل

طالبا  الدراسا  و 

 Research العليا

Exellence Award 

For Post Graduate  

Students 

أن تكون ألاعمال املقدمة للجائزة منجزة  -

الدراسة النظامية للدرجة خالل مدة 

 .العلمية

عن بحثين على أن  ألابحاث أال يقل عدد -

عاملية نشورة في دوريات علمية م تكون 

 املجلس في أو في مجالت معتمدة  ، مصنفة

 املكتوبة  إلانسانية للتخصصات العلمي

العربية وفًقا للقواعد التنفيذية  باللغة

جامعة ألاميرة نورة بنت  للترقيات في

 عبدالرحمن 

 

عنه بعدد البحوث املنشورة في مجالت علمية  امعبرً التميز البحثي  -

عاملية و إقليمية مرموقة مضروًبا في معامل تأرثير املجلة للعام الذي نشر 

 فيه البحث.

 عنه بإجمالي الاستشهاد للبحوث املقدمة للجائزة.  امعبرً التأرثير البحثي  -

املتقدمة عنها بعدد البحوث املقدمة التي تكون  امعبرً القيادة العلمية   -

 و مؤلف مراسل.أهي الباحث ألاول 

 عنه بعدد البحوث املنشورة في دوريات علمية امعبرً نتاج غزارة إلا   -

 مرموقة.إقليمية  عاملية و  
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 معايير املفاضلة شروط التقدم فرع الجائزة

 الرابع:

ب اجائزة جودة الكت

 / املترجماملؤلف
Best Authored/ 

Translated Book 

Award 

 قبلمن  ةمحكمأن تكون جميع املؤلفات املقدمة للجائزة  -

 النشر. قبل مجالس علمية

الكتب املقدمة للجائزة في مجال تخصص  ضوعاتأن تكون مو  -

 املتقدمة.

عدم حصول الكتاب على جائزة سابقة سواء بشكل مشترك أو  -

 منفرد.

 

 ومدى مساهمته في نشر املعرفة. القيمة العلمية للكتاب  -

وشمولية  من حيث املنهجية أو املترج  ب املؤلف اجودة الكت -

  املعلومة وسالمة اللغةتورثيق املعلومات وحدارثة دقة و املحتوى 

  .وألاسلوب وإلاخراج

 .خدمة موضوع الكتاب للجامعة واملجتمع  -

 .ب املقدم للجائزةار النشر الناشرة للكتاسمعة وسعة انتشار د  -

 .عدد الكتب املقدمة  -

 .لها املؤلف ألاول  و هفيها كون املتقدم يالتي  عدد الكتب املقدمة  -

 الخامس:

جائزة براءا  

  الاختراع 
Patent Award 

  بتكار كون الا يأن  -
ً

لدى مؤسسات مختصة  جامعةالباس   مسجال

   .ومعترف بها لدى الجامعة

 أن تكون البراءة مرتبطة ببحث علمي منشور.  -

سواء بشكل مشترك أو  عدم حصول الاختراع على جائزة سابقة -

 منفرد.

 مستوى املؤسسات املانحة. -

 قيمة علمية مضافة. لالبتكار أن يكون  -

 .الوطنية في تحقيق خطط التنميةاملقدمة  الابتكاراتمساهمة  -

 

 السادس:

جائزة الاكتشافا  

 العلمية

Scientific 

Award Discoveries   

 أن يكون الاكتشاف  -
ً
في أحد املراكز باس  الجامعة مسجال

 .العلمية املعتمدة

ا  -
ً
 علمي منشور.ببحث أن يكون مرتبط

بشكل مشترك سواء  سابقة جائزةعدم حصول الاكتشاف على  -

   .أو منفرد

 مستوى املؤسسات املانحة. -

 قيمة علمية مضافة. الكتشافأن يكون ل -

 .في تحقيق خطط التنمية الوطنية املقدم الاكتشافمساهمة  -

 :بعالسا

 الجوائز  إحراز  جائزة

  املتخصصة الدولية
Excellence in 

Receiving Specialized 

International Prizes 

Award 

 

مختصة دولية أن تكون الجهات املانحة للجوائز مؤسسات  -

 .وتقبلها هيئة الجائزة

أن تكون املنافسة على الجائزة مفتوحة لجميع املختصين في  -

املجال املعني، وال يكون من شروط الحصول عليها التمتع 

 بعضوية جمعية أو منظمة معينة. 

أن تتوفر معلومات كافية عن الجائزة وشروطها وإجراءات  -

 التحكي  ملنحها والاعالن عنها. 

ة ملنسوبيها أو مما التي تمنحها املؤسس ز أال تكون من الجوائ -

 يمنح نظير القيام بأنشطة دورية. 

 أال تكون منحت نظير عمل يتعارض مع الثوابت الشرعية  -

 أن تكون للجائزة لجنة تحكي  مستقلة.  -

نجاز علمي محدد وال تدخل في ذلك أن تكون منحت نظير إ -

 الجوائز التكريمية والتشجيعية. 

 للمنافسة على الجائزةأن يكون التحكي  هو املبدأ املعتمد  -

عدم حصول الجائزة الدولية املتخصصة على جائزة سابقة  -

 سواء بشكل مشترك أو منفرد.

 .تها العلميةسمعة الجهات املانحة للجوائز ومكان -

 قيمة علمية مضافة.للعمل الحاصل على الجائزة أن يكون   -

 في س  املتقدم اعدد ألاعمال املتقدم بها للجائزة التي يرد   -
ً
فيها أوال

 قائمة املمنوحين.

 عدد ألاعمال املتقدم بها للجائزة.  -

 

 :ثامنال

جائزة مركز البحوث 

 املتميز
  Research Center 

تخدم  املنفذة في املركز نشطة  البحثية و الخدمية  أن تكون ألا -

 .هأهداف البحث العلمي وتوجهات

بل املركز أن تكون جميع البحوث املدعومة  - و املقدمة  من ق 

 للجائزة منشورة في منافذ نشر عاملية وإقليمية مرموقة.

  عدد ألانشطة البحثية والخدمية املقدمة للجائزة.   -

 .البحثية التي نتج عنها نشر مصنف روعاتعدد املش  -

 .واملحكمينقواعد بيانات للباحثات واملشاريع البحثية  توافر   -

 جودة املوقع إلالكتروني ملركز ألابحاث.  -
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 :: مكونات الجائزةالتاسعة املادة

 :يأتي مامتتكون الجائزة 

   شهادة تقديرية. .1

 درع أو ميدالية. .2

  :آلاتيلجدول وفًقا ل مبلغ مالي حسب فرع الجائزة .3

 

 

  سريان العمل بالالئحة: العاشرة املادة 
 .إدراجها على صفحة الجائزة في موقع الجامعة إلالكترونييعمل بهذه الالئحة من تاريخ إقرارها و 

 : حق تفسير الالئحة ةالحادية عشر  املادة

 .الالئحة هذه تفسير لهيئة الجائزة حق ي

  

 

Excellence Award -  ز في عقد شراكات محلية أو عاملية.مساهمة املرك 

 الجائزة بالريالمقدار  فرع الجائزة

 ريال لكل فائزة. 35,000 ألاول 

 ريال لكل فائزة. 35,000 الثاني

 ريال لكل فائزة. 20,000 الثالث

  ريال 35,000 الرابع

  ريال  25.000 الخامس
  ريال 25,000 السادس

  ريال 25,000 السابع

لدع   %50املجلس( و )  ألعضاءملديرة املركز والباقي منها  % 20ملجلس إدارة املركز ، %50)  .للمركز الفائز ريال 60,000 ثامنال

 أنشطة املركز(

 بنود موارد الجامعة الذاتيةوتصرف الجوائز من * 


