اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة امللك خالد
وكالة الجامعة للتطويروالجودة
عمادة التطويراألكاديمي والجودة
جائـزة جامعـة امللـك خالـد للتميـز فـي جمـال البحـث العلمـي
فـرع عضـو هيئـة التدريـس (التخصصات النظرية)
التعريف باجلائزة:

جائزة جامعة امللك خالد للتميز في مجال البحث العلمي هي جائزة تمنحها الجامعة لعضو هيئة التدريس (رجال-نساء) في
التخصصات النظرية الذي قدم نموذجا متميزا في مجال البحث العلمي ،وعمل على تطوير أدائه البحثي بصفة مستمرة.
وتهدف الجائزة إلى تحقيق معايير الجودة في البحث العلمي ،وإيجاد روح التنافس بين أعضاء هيئة التدريس ممن يتولون

تدريس املقررات ،بعد تحقيق معايير التقييم املعتمدة وفق آليات الترشيح وإجراءاته.
املستهدفون:

جميع أعضاء هيئة التدريس (أستاذ ،أستاذ مشارك ،أستاذ مساعد) من الجنسين بالكليات النظرية (العلوم الشرعية
واإلنسانية واالجتماعية).
أهـداف اجلائـزة:

تسعى الجائزة إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي واالرتقاء به من خالل:
 تحفيز أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتميز والجودة في البحث والنشر العلمي.
 تشجيع التنافس اإليجابي بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة لإلبداع في البحث العلمي وجودة املنتج البحثي.
 تشجيع النشر العلمي املتميز في املجالت والدوريات العلمية املرموقة.
 تنمية روح املبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير البحوث داخل الجامعة.
 تعزيز اإلبداع والتميز في البحث العلمي لتحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.
شروط الرتشح

 أن يكون املرشح للجائزة من منسوبي الجامعة وعلى رأس العمل.
 أن يكون قد أمض ى عامين في الجامعة على األقل.
 أن يحقق املرشح  %80من درجات املعايير الرئيسية للجائزة املرشح لها.
 أن تكون األعمال العلمية للمرشح قد أنجزت خالل الثالث سنوات التي تسبق الترشح للجائزة.
 أن تكون األعمال املتقدم بها للجائزة غير مستلة من رسائل املاجستير والدكتوراه.
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 أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبي من قبل الجامعة.
 أال يكون املرشح للجائزة عضوا في لجنة الجائزة.
 أال يتقدم الباحث بأعمال سبق أن فاز بها في دورة سابقة.
 استيفاء األدلة والبراهين بعدد املعايير.
 أن يمض ي املرشح دورتين سابقتين بعد فوزه بالجائزة (ملن فاز بها سابقا).
 أن تكون األبحاث املتقدم بها تمثل مقاالت علمية ( )Articlesمنشورة في صورتها النهائية.
 أن يشير املرشح إلى انتمائه لجامعة امللك خالد في أبحاثه املقدمة لنيل الجائزة.
 تقديم نسخة أصلية كاملة من البحث املنشور.
 عند تساوي املرشحين بالدرجات تقسم الجائزة بالتساوي.
املرفقـات

 نموذج الترشيح به املعلومات كاملة عن املرشح ومعتمد من الرئيس املباشر.
 السيرة الذاتية للمرشح في حدود ثالث صفحات.
 مطابقة األدلة والبراهين للمطلوب في استمارة الترشيح.
 األدلة والبراهين مرتبة حسب ترتيب معايير التقييم.
قيمة اجلائزة

 املركز األول 15000 :خمسة عشر آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير
 املركز الثاني 10000 :عشرة آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير
 املركز الثالث 5000 :خمسة آالف ريال  +درع الجائزة  +شهادة تقدير
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معلومـات الباحـث األساسيـة
العـام اجلامعـي
االسم

املرتبة األكاديمية

14هـ
جهة العمل

الرقم الوظيفي

العمل الفعلي

بداية الخدمة

معاييـر التقييم
املعاييـر

م

1

عدد األبحاث املنشورة في قاعدة بيانات Web of Science

2

عدد األبحاث املنشورة في قاعدة بيانات Scopus

مصدر التقييم

قائمة األبحاث Web of
Science

طريقة حساب الدرجة

األبحاث املفردة 30
باحث رئيس 20
باحث مشارك 10
األبحاث املفردة 30

قائمة األبحاث Scopus

باحث رئيس 20
باحث مشارك 10

عدد األبحاث املنشورة في إحدى قواعد البيانات اآلتية:
3

EBSCO

قائمة األبحاث كما تظهر في

DOAJ

قواعد البيانات نفسها

Google Scholar
4

عدد األبحاث املنشورة في إحدى املجالت العلمية املحكمة
التابعة للجامعات أو املؤسسات العلمية والبحثية الخليجية

من موقع املجلة ورابط

باحث رئيس 10

البحث

باحث مشارك 5

5
6

عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من جهات محلية

9
10

باحث مشارك 5

صفحة البحث املطبوعة

عدد أبحاث املشاريع البحثية املمولة من تعاونات دولية

8

باحث رئيس 10

األبحاث املفردة 15

املنشورة على اإلنترنت

7

األبحاث املفردة 20

عدد األبحاث املستخلصة من رسائل املاجستير والدكتوراه
التي أشرف عليها املتقدم للجائزة
عدد املؤتمرات املعتمدة من الجامعة التي شارك فيها الباحث
بورقة بحثية منشورة
عدد أبحاث املتقدم للجائزة بمستودع األبحاث بالجامعة (E-

قائمة باألبحاث مع إثبات جهة
الدعم
قائمة باألبحاث مع إثبات جهة
الدعم
مشهد من القسم
مشهد املوافقة على حضور
املؤتمر  +شهادة حضور

قائمة مطبوعة من مستودع

)Print
عدد الجوائز الدولية التي حصل عليها الباحث في مجال
البحث العلمي
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شهادات منح الجوائز
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 10درجات لكل بحث منشور
 5درجات لكل بحث منشور
 3درجات لكل بحث منشور
درجتان لكل مؤتمر
درجتان لكل بحث منشور
 5درجات لكل جائزة دولية
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11
12
13

املعاييـر

عدد الجوائز املحلية التي حصل عليها الباحث في مجال
البحث العلمي
عدد الكتب املؤلفة  /املحررة في مجال تخصص الباحث مع
اإلشارة إلى اسم الجامعة في عنوان الكتاب

شهادات منح الجوائز

درجتان لكل جائزة محلية

نسخة من غالف الكتاب
وصفحة املحتويات

عدد الكتب املترجمة في مجال تخصص الباحث مع اإلشارة إلى
اسم الجامعة في عنوان الكتاب

مصدر التقييم

طريقة حساب الدرجة

نسخة من غالف الكتاب
وصفحة املحتويات

 3درجات لكل كتاب مطبوع

 3درجات لكل كتاب مطبوع

اجملموع الكلي للدرجات

اعتماد رئيس القسم
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4

اعتماد العميد

الدرجة املستحقة

