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  تمهيد

 
 
  ميعلال   النشر   مجال  الجامعة   تولي  ي،العلم  البحث   في  والريادة   التميز  تحقيق  على   خالد   امللك  جامعة   حرص   من  انطالقا

 
 
   اهتماما

 
  علمية  نشر   أوعية  إصدار  خالل   من   وذلك   ومخرجاتها  بالجامعة  الرقي  في  بالغة   أهمية   من  ذلك   في  ملا   خاصا

   املجاالت.   كافة   في  ومتخصصة  محكمة
 
   (2030)  اململكة  رؤية  مع  وتوافقا

 
  وتطوير  تحسين   في  الوزارية   للخطط  وتحقيقا

  والبحث   العليا  للدراسات  الجامعة  وكالة   في  ممثلة  الجامعة   ت امق  السعودية،   الجامعات   في  لعلميا  البحث  منظومة 

  الشروط  كامل  لتحقيق  عملها   تنظم  وضوابط   شروط   وضع  خالل  من  العلمية   مجالتها  وتطوير   تأهيل   على  العلمي

  دة زيا  وكذلك  اصداراتها،  انتشار  اتساع  من  تزيد  عاملية   بيانات  لقواعد  الجامعة  مجالت  النضمام  الالزمة   واملعايير

  متخصصة   علمية  مجالت  إنشاء  في  الجامعة  توجه  تحديد  على  الوكالة   حرصت  كما  الدولي.  املستوى   على  العلمي  أثيرهات

  املساهمة  خالل  من  العلمي  والتميز  الريادة  تحقيق  هو  ذلك  من  األساس ي  الهدف  يكون   أن  على  العلمية  املجاالت   كافة  في

    ي.ولالد املستوى  على املجلة تخصص  مجال في العلمية

 
 
 عمل   وتطوير   تنظيم  في  العلمي  والبحث  العليا  للدراسات  الجامعة  وكالة  واستراتيجيات  سياسات  اتباع  ألهمية  ونظرا

   إعداد  على  العلمية  والجمعيات   املجالت  وحدة   في  ممثلة  الوكالة   قامت   املنشودة،  أهدافها   لتحقيق   املجالت
 
 دليال

 
 
 يعد   كما  العلمية.  باملجالت  يتعلق  ما  كل  في  القادمة  وتوجهاتها  كالةالو   سياسات  فيه  يوضح  الجامعة  يملنسوب  إرشاديا

  الدليل
 
    الدولية. النشر ملنصات وانضمامها انشائها  أهداف  لتحقيق ومنظم  فعال  بشكل املجالت لعمل مساعد   عامال
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 املجالت ويرطتل العلمي والبحث العليا لدراسات الجامعة  وكالة ات استراتيجي

  :العلمية

   تكون  أن على العلمي التخصص إلثراء  متخصصة  لميةع التمج  إنشاء •
 
   مرجعا

 
 به.  معترفا دوليا   علميا

  وتحقيقها   إنشائها   تاريخ   من  سنوات   خمس   خالل  العاملية  البيانات   قواعد   بالجامعة   العلمية  املجالت   دخول  •

   مناسب.   تأثير معامل

 ومستمر.   دائم شكلب  العلمي النشر في االستمرارية •

  جودة   مدى  تعكس  مقبولة  رفض   قبول/  لنسبة   والوصول   املجلة  من   درة الصا  األعداد  ة زياد  على  العمل •

  املجلة. من  املنشور  العلمي املحتوى 

   املالية. االستقاللية  مرحلة إلى العلمية الجامعة بمجالت الوصول  •

 :خالد امللك جامعة في العلمية املجالت إنشاء وضوابط  معايير

 ا. فروعه أو العلمية  املجاالت أحد في متخصصة  علمية  مجلة  تكون  أن •

 التالية: العلمية  الجهات ألحد تابعة العلمية املجلة  تكون  أن •

    بالجامعة. املتخصصة   البحثية املراكز أو الوحدات  •

 العلمية. الجمعيات •

 واملستمر.   الغزير البحثي النشاط  ذات  املتخصصة البحثية  املجموعات •

    الجامعة. لكليات التابعة تميزامل  البحثي النشاط ذات  مية العل ماألقسا •

  التخصصية   أو  اإلضافة  ذكر  مع  التخصص  مجال  في  العلمية  املجالت  قوائم  ملعرفة  استطالعية  دراسة  عمل •

  سةالدرا  تشمل   أن   على  العلمي  البحث   مجال   في  به  تسهم  أن   إنشائها  املراد  العلمية  للمجلة   يمكن  التي  العلمية

 يلي: ما

 .كلمة( 200) املجلة عن مقدمة  •

 كلمة(. 50)  املجلة رسالة  •
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 كلمة(. 50) املجلة  رؤية •

 كلمة(. 150) املجلة أهداف •

 كلمة(. 300)  وأهميته املجلة  تخصص  عن  مختصر  •

 -التالي: وفق  )محلية/اقليمية/دولية(  التخصص ذات  في العلمية باملجالت قائمة •

 التخصص. ذات  في املجالت قائمة ▪

 . SCOPES/ISI الدولية البيانات قاعدة ضمن نفة املص جالتامل قائمة ▪

 . Q1،Q2، Q3 املصنفة: العلمية املجالت نسب تحديد ▪

 كلمة(.  150)  املحلي املجتمع خدمة في املجلة تساهم أن يمكن كيف •

  وليوالد  اإلقليمي  املستوى   على  وذلك  التخصص  مجال  في  علمية  إضافة  تكون   أن   للمجلة  يمكن  كيف •

 كلمة(.  200)

  من   سنوات  خمس  خالل  العاملية  العلمية  البيانات  قواعد  ضمن  لميةالع  املجلة  إلدراج  مقترحة  عمل  ةطخ •

   إنشائها. تاريخ

  السعودية   العربية  اململكة  داخل  من   التخصص  مجال   في   الخبرة  أصحاب   من  متنوعة  التحرير  هيئة  تكون   أن •

 وخارجها.

   تكون   بأن  لها  يتسنى  حتى  لكوكذ  العلمية،  يتها تخصص  يعكس  للمجلة  مميز  اسم   اختيار •
 
   مرجعا

 
  مستقال  علميا

 املستقبل.  في

  معها   العمل املمكن من  والتي املجلة  تخصص مجال  في العاملية النشر دور  أفضل اقتراح •
 
 .مستقبال
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 -  خالد:  امللك بجامعة  متخصصة  علمية مجلة إنشاء طواتخ

  املستندات يمتقد مع   العلمية، ياتوالجمع املجالت  وحدة موقع  على واملتوفر  )أ(  نموذج تعبئة .１

 تالية: ال

  وضوابط  معايير  في املوضح حسب تفصيلية دراسة  جديدة علمية مجلة  إلنشاء املقترحة  الجهة تقدم •

    خالد. امللك  بجامعة  جديدة علمية  مجلة  إنشاء

 لهم.  الذاتية  السير وإرفاق التحرير  هيئة   أعضاء أسماء اقتراح •

 العلمية. والجمعيات   تاملجال  لوحدة )أ( نموذج تقديم .２

 التالية:  املستندات إعداد يتم االختصاص، ذات  الجهات  من  ملجلةا  إنشاء على املوافقة  بعد .３

 التالي:  وفق (GUIDE FOR AUTHORS)  الباحث دليل إعداد .４

 :(CHECKLIST) الطلبات قائمة •

  يتسنى حتى وذلك البحث عإيدا حين تقديمها  الالزم املستندات جميع  فيه  يذكر -

   البحث.  داعإي قبل  ميسر بشكل القائمة مراجعة  حثللبا

 النشر:  وشروط ضوابط •

 الباحث.  قبل من  بها  التقيد الالزم النشر شروط فيها  ُيذكر -

 العلمي:  النشر  اخالقيات اتفاقية •

 املجلة. تتبعها التي العلمي البحث  أخالقيات  فيها  ُيذكر -

 البحث:  في املساهمون   •

 عل املقبولة املساهمات فيها  يذكر -
 
  ميا

 
  اسم  افةاض يتم حتى  باحث لكل وأخالقيا

 لبحث. ل الباحث

 الفكرية. امللكية حقوق  •

 للبحث: املمولة الجهة تعريف •
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  للبحث. املمولة  الجهة عن  ذكرها الالزم  الشروط فيها  يذكر -

 البحث:  ايداع خطوات •

  الزمنية املدة ذكر مع رفضه  أو قبوله  وحتى  ايداعه منذ  البحث  مسار  فيها يوضح -

 إجراء.  لكل قعةاملتو 

 النص:  إعداد •

 الفهرسة(.  املناقشة، النتائج، البحث، طرق   مقدمة،)  النص محتويات -

 الجداول. -

 الصور. -

 امللحقات.  -

 الخط(.  حجم الخط، )نمط  الفنية النص شروط -

 املستخلص.  •

 الرئيس. والباحث العنوان  صفحة •

 املختصرات.  •

 .(AUTHOR AGREEMENT) الباحث اتفاقية إعداد .6

 . (DECLARATION OF INTEREST) املصالح  تضارب  تصريح وثقيه  إعداد .7

 :خالد امللك جامعة في العلمية  املجالت دعم استمرارية معايير

  والذي   )ب(  نموذج  تعبئة  خالل  من  وذلك  العلمية  املجالت  أداء  بتقييم  العلمية  والجمعيات  املجالت   وحدة  تقوم

 االتية: النقاط  على يحتوي 

  بمستوى   لالرتقاء  املحددة  عاييربامل  وااللتزام  النشر  يخص  فيما  جامعةال  واستراتيجيات  أهداف  تحقيق •

   املجالت.

 ومستمر.  منتظم  بشكل النشر استمرارية •

 املنشورة. األبحاث  جميع في العلمي البحث  بأخالقيات االلتزام •
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  خالفي  أو  العلمية  السرقة  أو  العلمي  االحتيال  معايير  علية  تنطبق  علمي  محتوى   أي   نشر   عدم  من  التأكد •

   توجهاتها.  أو الدولة سياسة

 العلمي  النشر   احصائيات   فيها  يذكر  العلمية  والجمعيات  املجالت  لوحدة   أشهر  ستة   كل  دورية  تقارير   مديتق •

 القادم.  التقرير فترة  في تحقيقها  املراد األهداف فيها يذكر  كما  محدثة  ونشر  تطوير  بخطة مصحوبا 

  صدور   بعد  ISSN  الدولية   نشر ال  ووكالة   الوطنية  فهد  امللك   مكتبة   في  الصادرة   األعداد   كافة   بتوثيق  االلتزام •

 الورقي.  اإلصدار  حال  في عدد، كل

  يتم  حتى  وذلك   املقرر   اإلصدار  يوم  في  اإللكتروني   هاموقع  في   املجلة  من  الصادرة   األعداد  كافة  بتحميل  االلتزام •

   .ISSN ليةالدو  النشر ووكالة الوطنية  فهد امللك مكتبة   في الكترونيا توثيقها

  اإللكتروني. املجلة  موقع على وعرضها عدد  كل في نشور امل بحاثأل ا فضلأ  باختيار االلتزام •

  ورقيا،   املجلة  صدور   حال  في  العلمية   والجمعيات  املجالت  لوحدة   ينشر   عدد  كل  من   ورقية   نسخ  ربع أ  تسليم •

   .الجامعة بمكتبة العلمية الجامعة  دوريات  إلصدار  كامل  سم ق لتخصيص  وذلك

  العلمية: املجالت أداء تقييم

  وذلك  ميالدي  عام   كل   نهاية   في  دوري  بشكل   العلمية   املجالت  أداء   بتقييم   العلمية   والجمعيات   جالت امل  ة وحد  تقوم

 ويكون   العلمية،  املجالت   دعم  استمرار  معايير   في   سابقا   املذكورة   املعايير   في  والنظر   )ب(   نموذج   تعبئة   خالل   من

 االتي: والنح على  األداء تقييم

 العلمية.  املجالت لوحدة نوفمبر شهر   نهاية في وذلك السنوي  ا تقريره يمبتقد العلمية املجالت  تقوم •

 )ب(.  نموذج  بتعبئة الوحدة  تقوم التحرير، برنامج من  املستخرجة  التقارير وكذلك املقدم، التقرير  على بناء   •

   املقترحة   الخطة   من   املالية   السنة   خالل  العمل  إنجاز   نسبة   على   التقييم   يرتكز  •
 
  وحدة   قبل  من   واملعتمدة  سلفا

 النشر(.   )خطة )ج(  نموذج تعبئة بعد  العلمية والجمعيات   املجالت

  رفضه   أو   البحث   وقبول   التحكيم  إنجاز   وكذلك  الباحثين  على  الرد  بمواعيد   التحرير   هيئة  التزام  في  النظر   يتم •

 )ج(. نموذج  النشر خطة في سلفا تحدد  زمنية  مدة خالل في
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  وكذلك   للمجلة  املعتمدة  النشر   بخطة   التحرير   هيئة   يدتق   تم  حال   في  %100  عن  عبارة   تكون   التقييم  ةيجنت •

  األبحاث. قبول/رفض في مقبولة علمية  ونسبة  األبحاث استقبال في عالية نسبة  تحقيق

 كتالي: املجالت تصنيف يتم •

 التحرير(.  لهيئة ة تحفيزي مكافئات   بصرف التوصية يتم ) %100 – 90 نسبة تحقيق  :  أ فئة •

 األداء(. تحسين على بالعمل الهيئة حث يتم ) %89  –  80 بةنس  تحقيق : ب  فئة •

  حال   في  وذلك  الدعم   ايقاف  لتفادي   التحرير  هيئة  انذار  يتم  )  %79  –  70    نسبة  تحقيق  :  ج  فئة •

  دراسة  يتم  ة،القادم  الفترة  في  الفئة  نفس  في  األداء  استمر   حال  في  القادمة(،  الفترة   األداء  تحسن   عدم

 للمجلة.  العامة  املصلحة ترتئيه  ما   حسب  وذلك  التحرير هيئة   غييربت لتوصيةا أو املجلة  دعم ايقاف

  التحرير   هيئة  بتغيير  التوصية  أو  املجلة  دعم  ايقاف  دراسة  يتم  :  %70  من   أقل  نسبة  تحقيق  :  د  فئة •

   للمجلة. العامة  املصلحة ترتئيه  ما   حسب وذلك

 الد:خ  امللك بجامعة العلمية املجالت دارواص دعم ايقاف معايير

 العلمية.  للمجلة العلمية األهداف تحقيق  عدم •

 املقدمة.  األبحاث لقلة وذلك  املستمر  النشر في االنضباط عدم •

 التحرير. رؤساء مجلس يقرها  زمنية مدة خالل عاملية  بيانات   قواعد في املجلة دخول  عدم •

  املجلة. في العلمي النشر  بأخالقيات  االلتزام عدم •

 العلمية.  جالتامل اتاصدار  بتوثيق التقييد عدم •

   :العلمية املجالت تحرير هيئات رؤساء اختيار معايير

 أدنى.  كحد مشارك  أستاذ برتبة يكون  أن .1

   يكون  نأ .2
 
 للمجلة. العلمي جال امل في متخصصا

 . مصنفة علمية مجالت في النشر  له سبق   قد يكون  أن .3

 ح.للترشي  تسبق  التي السنة خالل قلاأل على بحثية وحدة  نشر قد يكون  أن .4

 .علمية مجلة   في تحرير هيئة  كعضو العمل له سبق   قد يكون  أن .5
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 :العلمية املجالت  تحرير هيئات رؤساء اختيار ليةآ

  تاريخ  من   أشهر   أربعة   عن  تقل   ال  بمدة  العلمية   املجلة  تحرير   هيئة   لرئاسة  الترشيح   باب   فتح   عن  االعالن  يتم .1

 الحالي. التحرير  هيئة   يسرئ  عمل فترة انتهاء

 .العلمية والجمعيات  املجالت وحدة  على للمشرف  الذاتية وسيرهم املرشحين أسماء ترفع  .2

  في   الواردة  للمعايير  استيفائهم  من  للتأكد  املرشحين  أوراق   بمراجعة  العلمية   والجمعيات  املجالت  وحدة  تقوم .3

   .الدليل هذا

  استوفوا   الذين  ري الس   باالقتراع   شحيناملر   أحد  الختيار  وذلك  العلمي  للمجلس  املرشحين  أسماء  رفع  يتم .4

 الدليل. هذا  في املحددة  ملعاييرا

  عدد  اكبر  يستوفي  الذي   املرشح  اختيار  يتم  الدليل،  هذا  في  الواردة  للمعايير  املرشحين  استيفاء  عدم  حال  في .5

   منها.

  :العلمية املجالت تحرير هيئات رؤساء  مهام

 .علميةال  املجلة تحرير  هيئات ترؤس .1

  والطباعة   النشر   يخص  فيما   بالجامعة   املعنية   ت الجها  ومتابعة   العلمية،  جلةامل  في  العمل  سير  على  االشراف .2

   واملكافآت. 

 الجامعة. وخارج  داخل  املعنية الجهات مام أ  العلمية املجلة تمثيل .3

  التحرير   هيئة   ءضا أع  مع  باالشتراك   العلمية  املجلة   تحرير  هيئة  في  إنجازه  تم  عما  سنوي   نصف   تقرير  اعداد .4

 العلمية. والجمعيات   املجالت وحدة  على للمشرف  ورفعه

  اململكة(  وخارج  داخل  من  األعضاء  بين  التنوع  مراعاة  مع  )  العلمية  املجلة  تحرير  هيئة   لعضوية  أسماء  ترشيح .5

  حين رشملا   استيفاء  من   التأكد   بعد  العلمية   والجمعيات  املجالت   وحدة  على  للمشرف   الذاتية  السير  مع   ورفعها 

  عدم  حال   في  املعايير   هذه  من  عدد  ألكبر   املستوفين  املرشحين  اختيار   ويجوز   يل،الدل  هذا  في  الواردة  للمعايير

  بمن  تسعة  عن  يزيد   وال  خمسة   عن   للمجلة  التحرير   هيئة   أعضاء  عدد   يقل  ال  أن  بشرط   يستوفيها،  من   وجود

    التحرير. هيئة   رئيس فيهم

  هيئة   رئيس   بأعمال   ليقوم  لتحرير ا  هيئة   أعضاء   بين  من   العلمية  جلة املب  التحرير   هيئة   لرئيس   نائب   تعيين .6

   غيابة. حال  في ر التحري
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 العالقة. ذات  العاملية التصنيفات ضمن العلمية املجلة ادراج على العمل .7

 العاملية.  التصنيفات  ضمن  ادراجها  بعد العلمية املجلة تأثير معامل رفع  على العمل .8

   العلمية. ةاملجل في املنشورة األبحاث من  سات با قتاال عدد  زيادة على العمل .9

 العلمية.  املجلة في املشتركين عدد  زيادة على العمل  .10

 خالد: امللك  بجامعة العلمية باملجالت التحرير هيئة أعضاء  اختيار معايير

   األقل. على مشارك  أستاذ برتبه يكون  أن .1

   يكون  نأ .2
 
 للمجلة. العلمي جال امل في متخصصا

 محكمة.  علمية مجالت في النشر  له بق س  قد يكون  أن .3

 للترشيح. تسبق  التي السنة خالل األقل على بحثية وحدة  نشر قد يكون  أن .4

  وذلك  التحرير هيئات قبل من بها االلتزام الواجب الدولية  اتالتصنيف شروط

 التصنيف:  لغرض

  من   سيصدر  ما  نأو   متوقفة  اعتباها  لىإ  سيؤدي   املجلة  عنوان  تغيير  نأ  حيث  ،تغييرها  وعدم  املجلة  اسم  ثبات •

 جديدة. مجلة من   سيعتبر الجديد االسم حت ت الحقا  ةجديد عدادأ

 املجلة. داخل العنوان صفحة أو املجلة غالف على سواء األعداد صدور  مرات عدد  يحدد أن •

   تأخير. أي  دون  ملحددة ا أوقاتها في املجلة  أعداد بإصدار واملنضبط   الكامل االلتزام •

  في  او   املجلة   غالف   لىع  املجلة   أعداد   كل   ى عل  واضح  بشكل   يطبع   ن أو   ISSN  دولي   قم ر   للمجلة   يكون   أن •

 األولى. الصفحات 

 بحث.  لكل األولى الصفحة على ويطبع  به  خاص  DOI رقم  املجلة أبحاث من  بحث  لكل يكون  نأ •

  ذكر   مع   دائما   ةالعربي   للمجالت  واالنجليزية   العربية   تينباللغ  )الباحث(   املؤلف  واسم  املقال  عنوان  يكون   نأ •

   بحث. لكل األولى الصفحة في هذا كل  ويطبع الرسمي اإللكتروني وبريدة  الباحث اله ينتمي التي الجهة

  أول   في  دائما   واالنجليزية  العربية  باللغتين  مستخلص   العربية  باللغة  تصدر  مجلة  في  ينشر  بحث  ل لك  يكون   أن •

 املقال. 
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  مصطلحات   مجموعة  أي   واالنجليزية،  العربية  باللغتين  ثبح  لكل  )داللية(   مفتاحية  كلمات  هناك  كون ت  أن •

   البحث   فهرسة  في  للمساعدة   املستخلصات   بعد  توضع   البحث   موضوع  على  تدل  موضوعية
 
  موضوعيا

   البحث. عمليات ثناء أ واسترجاعه

   باألحرف.  وليس  (3,2,1) العربية باألرقام املجالت أعداد  ترقيم يكون  أن •

   القادمة. األعداد في تغييره م وعد  )مجلد/عدد( مثل  ثابت عيتتاب بترقيم  املجالت  التزام •

  نفس  من  املحكمين  على  تقتصر  ال   وأن  وأجنبية،  عربية  الجنسيات  متعددة  والتحكيم  التحرير  هيئة  تكون   أن •

  البلد.

  كتابة   في  املعروفة   األساليب   بأحد  كتابتها   في  لتزمي  وأن  كاملة،  البحث   أخر  في  امللحقة  املراجع   بيانات  تكون   أن •

 الباحث(. دليل في مذكور  هو  )كما إقرارها مرحلة  بعد العلمية للمجلة سيعتمد والذي  املراجع 
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 )أ(   نموذج   ، علمية   مجلة   انشاء   طلب   نموذج 

   الطلب: مقدم معلومات

      املتقدم:  اسم 

   العلمية: الرتبة

             الكلية:

   القسم: 

        ا:له  التابع  البحثية  الجهة

 الجهة: اسم 

   جوال:ال رقم

   االلكتروني: البريد

   العلمية: املجلة معلومات
 العربية:  باللغة  املقترح  العلمية املجلة اسم 

 اإلنجليزية:  باللغة  املقترح  العلمية املجلة اسم 

   االنجليزية: باللغة املجلة  مختصر

  املجلة:  تخصص مجال

 للمجلة: الدقيق التخصص

   الرسالة:

   :ؤيةالر 
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 لمية: الع املجلة أهداف

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5. 

 والضوابط:  الشروط

 أن تكون مجلة محكمة متخصصة. •
ذات   • في  العلمية  املجالت  كافة  على  لالطالع  وذلك  كاملة(  الدراسة  النموذج  مع  )يرفق  ميدانية  ودراسة  استطالع  عمل 

 يزة في مجال التخصص.  التخصص مع ذكر كيف يمكن للمجلة الجديدة ان تكون اضافة علمية مم 
 أهداف واضحه ومحددة للمجلة املنشئة )ترفق مع النموذج(.  ن هناك أن يكو  •
ع • مع خطة  )ترفق  القادمة  سنوات  الخمس  خالل  العلمية  البيانات  قواعد  في  العلمية  املجلة  إدراج  لضمان  مقترحة  مل 

 النموذج(. 
 السعودية وخارجها. صص من داخل اململكة العربية أن تكون هيئة التحرير متنوعة من اصحاب الخبرة في مجال التخ •
 بأن تكون مرجعا علميا مستقال في املستقبل.اختيار اسم مميز للمجلة وغير مكرر حتى يتسنى لها  •
افقة على إنشاء املجلة.  •  االلتزام بتقديم كافة املستندات الالزمة ) موضح في نظام املجالت( فور املو

 

 : الموافقة على الشروط                                                        :              توقيع المتقدم
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 التخصص:  ذات في املتوفرة العلمية   املجالت  بخصوص امليدانية  والدراسة االستطالع ملخص
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 التحرير: هيئة عضاءأ

 

   العلمية: الرتبة   التحرير: رئيس 1

   :الدولة   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 2

 :  الدولة   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 3

 :  الدولة   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 4

 :  ةالدول   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 5

 :  الدولة   :   ةالعلمي الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   ةالهيئ  عضو 6

 :  الدولة   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 7

 :  الدولة   :   العلمية الجهة 

   العلمية: الرتبة   :   الهيئة عضو 8

 :الدولة   :   العلمية الجهة 
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 التخصص: مجال في  العاملية البيانات  قواعد

 

 

 

 

 

 

1 

  هة:الج :     العربية باللغة سماال 

   : االنجليزية  باللغة االسم

2 

  الجهة: :     العربية باللغة االسم

   : االنجليزية  باللغة االسم

3 

  الجهة: :     العربية باللغة االسم

   : االنجليزية  باللغة االسم

4 

  الجهة: :     العربية باللغة االسم

   : ليزية االنج باللغة االسم

5 

  الجهة: :     لعربيةا باللغة االسم

   : االنجليزية  باللغة االسم
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 (   ب   )   نموذج   ،   العلمية   املجال   أداء   تقييم   نموذج 

 

  :العلمية  املجلة معلومات 
 العربية:  باللغة العلمية  املجلة  اسم

 اإلنجليزية:  باللغة العلمية  املجلة  اسم

   جليزية:االن  باللغة املجلة مختصر

  املجلة:  تخصص مجال

 للمجلة: الدقيق  التخصص

 :التاريخ

 املجلة:  احصائيات ملخص

 الدرجة  الحالية   السنة خالل املنجز النشر  خطة في  املقرر  

 20   العام خالل الصادرة  األعداد عدد

    املستقبلة األبحاث عدد

   املرفوضة األبحاث عدد

   املحكمة  األبحاث عدد

 10   نشورة امل بحاثاأل  عدد
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 العتماده(  طباعته قبل للوحدة النهائي بشكله العدد )تسليم  للوحدة: األعداد سليمت يدمواع

 الدرجة  الفعلي   التسليم تاريخ املقرر   التسليم تاريخ العدد 

 20   األول 

   الثاني

   الثالث

   الرابع 

 15  = الدرجة واحد،  عدد  تسليم في  التأخر حال في 

 0 =  الدرجة عددين،  تسليم في  التأخر الح في 

 املوقع( في وتحميله  وطباعته  العدد  )إصدار النشر:  مواعيد

 الدرجة  الفعلي   اإلصدار تاريخ املقرر   اإلصدار تاريخ العدد 

 20   األول 

   الثاني

   الثالث

   الرابع 

 15  = الدرجة واحد،  عدد  اصدار في  التأخر حال في 

 0  = الدرجة عددين،  اصدار ي ف التأخر حال في 
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 املستقبلة:  لألبحاث الزمنية  املدة  احصائيات

 الدرجة  الفعلي  الزمن املقرر  الزمن 

 3   لتحكيم قبوله  حتى البحث دراسة مدة

 3   لتحكيم  مدة

 3   البحث ومراجعة التحكيم دراسة مدة

 3   النهائي  التحكيم بعد البحث قبول  مدة

  خصصية:الت األبحاث جاالتم

 الدرجة    الفعلية النسبة املتوقعة  سبةالن    الدقيق التخصص 

1    5 

 2    

3    

4    

   املنشورة: األبحاث  نوعية

 الدرجة    الفعلية النسبة املتوقعة  النسبة البحث  نوع 

1    5 

 2    

3    

4    
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   باحثين(: 5 نع يزيد  وال باحثين  3 عن يقل  ماال  ) املجلة في للكتابة استقطابهم املقرر  الباحثين  أسماء

 الدرجة  الجهه  العدد  الباحث  

  درجات 3    1

   للباحث

 

2    

3    

4    

5    
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 (   ج   )   نموذج   ،   نشر   خطة   نموذج 

 
 :  العلمية املجلة   معلومات 

 العربية:  باللغة العلمية املجلة اسم

 جليزية: اإلن   باللغة العلمية املجلة اسم

  االنجليزية: باللغة املجلة مختصر

  املجلة:  تخصص  مجال

 للمجلة:   الدقيق التخصص

   التاريخ:

 املجلة:  احصائيات ملخص

 الحالي   العام في  املتوقع  السابق  العام 

   العام خالل الصادرة  األعداد عدد

   املستقبلة األبحاث عدد

   املرفوضة األبحاث عدد

   املحكمة  األبحاث عدد

   املنشورة  األبحاث عدد
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 العتماده(  طباعته قبل للوحدة النهائي بشكله العدد )تسليم : للوحدة األعداد تسليم واعيدم

 املقرر   التسليم تاريخ العدد 

  األول 

  الثاني

  الثالث

  الرابع 

 املوقع( في وتحميله  وطباعته  العدد  )تصدير  النشر:  مواعيد

 رر املق  اإلصدار تاريخ العدد 

  األول 

  الثاني

  الثالث

 املستقبلة:  لألبحاث الزمنية  املدة  احصائيات

 املقرر  الزمن 

  لتحكيم قبوله  حتى البحث دراسة مدة

  التحكيم  مدة

  البحث ومراجعة التحكيم دراسة مدة

  النهائي  التحكيم بعد البحث قبول  مدة
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 : التخصصية األبحاث مجاالت

 ة املتوقع النسبة الدقيق  التخصص 

1   

2   

   املنشورة: ألبحاث ا نوعية

 املتوقعة  النسبة البحث  نوع 

 % 80 أساس ي  بحث 1

 %5 مراجعة  2

 %5 رسائل  3

 

   املجلة: في للكتابة استقطابهم املقرر  الباحثين  أسماء

 العدد  الباحث  

1   

2   

3   
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 العلمية  جمعياتال
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 :تمهيد

  خالد  امللك جامعة تولي
 
  اهتماما

 
  إلنشاء   دعمها خالل من  لمية الع األنشطة ودعم  رعاية في بالغا

 
  الجمعيات من  عددا

  زيادة في الفاعلة املساهمة  في  بالغة أهمية من  ذلك  في وملا وفروعها.  العلمية املجاالت مختلف في املتخصصة العلمية

  بتخصصات واملهتمين للباحثين الفرصة  إتاحة  وكذلك العالقة ذات  العلمية  التخصصات عن املجتمعي الوعي

  من جديد وه  ما كل  على الع واالط   التخصص تطوير في لإلسهام  متناسق   بشكل العمل من املنشأة العلمية الجمعيات

   املتقدمة. التدريبية  والدورات  العمل ورش  وكذلك الدولية واملؤتمرات امللتقيات  عقد خالل

  وكالة قامت  (،2030) اململكة  رؤية لخدمة  املوجهة العلمية  األنشطة  وزيادة  تعزيز  في املتمثلة الجامعة لرؤية وتحقيقا 

  أهدافها لتحقيق العلمية الجمعيات عمل  لتطوير واضحة  خطط بوضع العلمي والبحث العليا  للدراسات  الجامعة

  ضمان  إلى العلمية الجمعيات عمل تطوير في الوكالة أهداف وتتركز العامة. الجامعة  استراتيجيات ضمن  املنشودة

 واملهتمين  الجمعية منسوبي مباشر  بشكل تخدم واضحة علمية وأهداف تشغيلية  خطط على املبني املؤسس ي العمل

  ينعكس  مما بتخصصها 
 
   والدولي. املحلي املجتمع  وكذلك  اململكة انحاء  كل  في املتخصصين على إيجابا

  املجالت وحدة  في ممثلة العلمي والبحث العليا  للدراسات الجامعة وكالة قامت  االرشادي، الدليل  هذا خالل  ومن

  إلنشاء   توفرها الالزم الشروط بيان عم  الجمعيات لعمل العامة  تاالستراتيجيا إعداد على العلمية  والجمعيات

  أداء تقييم معايير   حددت كما الجمعيات. إدارات مجالس  انتخابات  آلية تحديد إلى اضافة جديدة، علمية  جمعيات

  جامعة تجاه  العلمية الجمعيات ومهام  واجبات  إيضاح مع تنظمها التي العلمية  األنشطة خالل  من  العلمية الجمعيات

   ها.ومنسوبي  خالد امللك
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  الجمعيات  ل عم  وتطوير  لتنظيم العلمي والبحث العليا للدراسات الجامعة وكالة ستراتيجيةا

    :العلمية

   .املتخصصة العلمية الجمعيات إنشاء  دعم -

  مجال  في الفعالة واملساهمة  إنشائها أهداف لتحقيق العلمية  بمهامها للقيام العلمية  الجمعيات دعم -

 لعاملي.وا املحلي املستوى  على  التخصص

  املحلي  املستوى  على  تنافسية علمية  ومشاريع مقترحات رعاية  أو لتقديم العلمية  الجمعيات تحفيز -

  والدولي.

   واإلدارية.  املالية االستقاللية لتحقيق وذلك املالية واردهام  لزيادة العلمية  الجمعيات تحفيز -

 رجم  لتصبح  العلمية  أنشطتها رقعة  لتوسيع العلمية  الجمعيات تحفيز -
 
  عا

 
  علميا

 
  على متخصص   ومهنيا

 الدولي.  املستوى 

 التخصص. مجال  في محكمة نشر  أوعية إلنشاء العلمية الجمعيات ودعم  تحفيز -

   :العلمية  الجمعيات نشاءإ  طلب  وضوابط معايير

 ألخرى. ا الوطنية  والهيئات   املختلفة اململكة  لجامعات التابعة الجمعيات تخصصات وتداخل  تكرار عدم -

  متخصصة   علمية   بمجموعة  واستبدالها   قائمة   لجمعية  ينتمي  فرعي  بتخصص   مختصة   جمعية  ء إنشا  عدم -

 القائمة.  للجمعية تنتمي

   العاملة  العضوية  صفة  عليهم  تنطبق  ممن  الدقيق  الجمعية  لتخصص  املنتمين  عدد  يكون   نأ -
 
   عددا

 
  مناسبا

 التخصص. طبيعة   حسب وذلك

 الجمعية.   وأهداف   ورسالة رؤية وضوح -

 تخصصها.  بمجال املرتبطة  الخاص القطاع وجهات  املتوقعة  الجمعية ملوارد  ر تصو  تقديم -

  .السعودية ية العلم للجمعيات  املنظمة القواعد مع يتماش ى  للجمعية داخلي  نظام إعداد -

 الجمعية. تخصص  مجال  تخدم خرى أ هيئات  وجود  كعدم الجمعية إلنشاء   الحاجة تبرير -

 مهنية.  وليست  علمية الجمعية تكون  نأ -
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 العامل. العضو صفة حضو و  -

  ممن  الجمعية  تأسيس  بطلب  املتقدمين  من  التأسيسية  اللجنة  لعضوية  األقل  على  أسماء  خمسة  ترشيح  -

 .الجمعية في العاملة العضوية شروط   عليهم تنطبق

 : اآلتية الجهات ألحد تابعة العلمية الجمعية تكون  أن -

    الجامعة. في املعتمدة  بحاثاأل  مراكز  •

  .املتخصصة ةالبحثي الوحدات •

 . املستمر يالبحث النشاط  ذات  املتخصصة البحثية  املجموعات •

    .الجامعة لكليات التابعة  ةي البحث العلمية التخصصات  •

   :العلمية الجمعيات إنشاء خطوات

  قبل  من  التالية   املستندات  تقديم  مع   العلمية   والجمعيات  املجالت   وحدة   موقع   على  واملتوفر  (أ)  نموذج  تعبئة -

 :العلمية الجمعية إلنشاء  ترحةقامل الجهة

 التالي: على يحتوي  أن على  الجمعية عن  ملخص  تقديم •

   كلمة(. 300) إنشائها  ومبررات  الجمعية فكرة  تتضمن  مقدمة  •

 كلمة(.  50) الجمعية رؤية •

 كلمة(. 50) الجمعية رسالة  •

 كلمة(. 200) الجمعية أهداف   •

 ها. وأهميت الجمعية تخصص عن مختصر  •

 املقترحة،  واملهنية   العلمية   واألنشطة  البرامج  تشمل  العلمية،  للجمعية  ةمقترح  عمل  خطة  •

 العلمي. التخصص مجال  خدمة في مساهمتها  فعالية لضمان وذلك

 استقالليتها.  إمكانية لضمان وذلك للجمعية املالية   املوارد  لتنمية  مقترحة  خطة  •

    الجمعيات. اتصصتخ وتداخل تكرار عدم لضمان  املنشأة   السعودية بالجمعيات قائمة •

 ية.الذات سيرهم رفاقإ  مع التأسيسية  اللجنة  لعضوية سماء أ خمسة  ترشيح  •

 العلمية. والجمعيات   املجالت لوحدة )أ( نموذج تقديم -
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  ، العالقة  ذات  الجهات  من  التأسيسية  اللجنة  أعضاء  واعتماد  الجمعية  إنشاء  على  املوافقة  قرار  صدور   بعد -

 التالية:  املستندات عدادبإ العلمية والجمعيات املجالت  وحدة  مع ن وبالتعاو   ةالتأسيسي اللجنة تقوم

 وتخصصها.  العلمية للجمعية يرمز  شعار إعداد •

   املوقع  محتوى   تجهيز   خالل   من  وذلك   للجمعية  اإللكتروني  املوقع  إنشاء   على  اإلشراف •
 
  لفتح   تمهيدا

  للجمعية. العضوية  تسجيل فترة

 االجتماعي. التواصل وسائل جميع في ةبالجمعي ةخاص حسابات  نشاءإ على العمل •

 الجمعية. عن باإلعالن للقيام املستهدفة  الفئة تحديد •

 الجمعية. إدارة مجلس لعضوية والترشح  العضوية شروط  تحديد •

   :العلمية  الجمعيات دعم معايير

  والذي   )ب(   ذج نمو   تعبئة   خالل  من   وذلك   العلمية   الجمعيات  داء أ  بتقييم   العلمية   والجمعيات   املجالت   وحدة   تقوم

 تية: اآل النقاط  على يحتوي 

  لتحقيق  العلمية  باألنشطة  العلمية  الجمعيات  قيام  يخص  فيما  الجامعة  واستراتيجيات  أهداف  تحقيق •

 إنشائها.  أهداف

   العلمية. السعودية للجمعيات  املنظمة بالقواعد  التقيد مدى  •

  وأعضاء   منسوبي  لخدمة  املقررة  اتهانشط  جميع  تنفيذ  على  والقيام   عيةللجم  سنوية  تشغيلية   خطط  إعداد •

 الجمعية. 

 الجمعية.  بتخصص املهتمين خدمة  في الجمعية أنشطة خالل من  الفعالة  املساهمة  •

 والدولي.  املحلي املجتمع خدمة  في الجمعية أنشطة خالل من  الفعالة  املساهمة  •

 ومستمر. متنوع  بشكل الجمعية صتخص  مجال في املتخصصة العلمية البرامج تنفيذ •

  بتوفير  أو  مادية   جوائز  بتوفير  وذلك  الباحثين  دعم   خالل  من  العلمي  للبحث   موجهة  ودعم  تحفيز  برامج  ذفيتن •

 العلمي.  البحث  ونشر عرض لتشجيع  علمية ملتقيات

  الجمعية. بتخصص واملهتمين للباحثين محكمة  نشر أوعية  توفير •

 الجمعية.  صتخص  مجال في علمية  استشارات لتقديم متقدمة استشارة  مراكز  توفير •

  الجمعية. تخصص  مجال  في العلمية الكتب  وترجمة  تأليف في الفعالة  املساهمة  •
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 : العلمية الجمعيات عمل  أداء تقييم

  ميالدي   عام  كل  نهاية  في  دوري  بشكل  العلمية   الجمعيات  أداء  بتقييم  العلمية   اتوالجمعي   املجالت   وحدة  تقوم •

  ويكون   العلمية"،  الجمعيات  دعم  "معايير   سابقا   املذكورة  ر يياملعا  في   والنظر  )ب(   نموذج  تعبئة   خالل   من  وذلك

 االتي:  النحو على األداء تقييم  خطوات

  والجمعيات   املجالت  لوحدة  نوفمبر  شهر  نهاية  في  وذلك  السنوي   تقريرها  بتقديم  العلمية  الجمعيات  تقوم •

 العلمية.

 )ب(.  نموذج ئةتعب باستكمال الوحدة تقوم جمعية، كل  من  املقدم التقرير  على بناء   •

  من  سلفا   املعتمدة  التشغيلية  الجمعية   خطة  من   املالية  السنة   خالل   العمل  انجاز   نسبة   على   م التقيي  يرتكز  •

 ة. العمومي الجمعية قبل

   العلمية.  أنشطتها وفاعلية التشغيلية  خططها  بتنفيذ الجمعيات التزام  في النظر يتم •

  وتنفيذ  التنفيذية  الجمعية بخطط التقييد  بعد ببعضها  ات الجمعي أداء مقارنة  عن عبارة  تكون  التقييم  نتيجة •

   العلمية. الجمعيات عمل في الجامعة استراتيجيات

 كتالي:   الجمعيات تصنيف يتم •

 %100 – 90 :  أ فئة •

 %89 –  75  : ب  فئة •

 %74 –  60 : ج فئة •

 %60 من أقل : د  فئة •

  :العلمية الجمعيات أداء كفاءة تقييم معايير

 :كمةمح علمية مجلة إصدار -

 (.ISI) بيانات  قاعدة  ضمن تقع  محكمة  علمية  مجلة  صدارإ •

 (. ISI)  بيانات  قاعدة   ضمن تقع وال  ه محكم علمية  مجلة  صدارإ •

 :العلمية  األبحاث -

 .العلمية  الجمعية قبل  من  املدعومة العلمية  األبحاث عدد •

 الفاعلة.  بحثية  تعاون  اتفاقيات  عدد •
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 . بحثيةال سابقاتامل  تنظيم •

 :العلمية تب لكا  وترجمة تأليف -

 .املؤلفة العلمية الكتب  من  الجمعية اصدارات  عدد •

 . املترجمة العلمية الكتب  من  الجمعية اصدارات  عدد •

 . الجمعية من بدعم املؤلفة  العلمية الكتب  عدد •

 .الجمعية من  بدعم املترجمة العلمية الكتب  عدد •
 

 :العلمية  الجوائز -

 .الجمعية من بدعم املؤلفة  والكتب  ةميالعل األبحاث عن العاملية العلمية الجوائز  عدد •

 .الجمعية من بدعم املؤلفة  والكتب  العلمية األبحاث  عن املحلية  العلمية الجوائز  عدد •

 : املؤتمرات -

 . ومحلية عاملية  متخصصة علمية  مؤتمرات تنظيم •

 املنظمة.  املؤتمرات في الدوليين املتحدثين عدد •

 املنظمة.  للمؤتمرات املصاحبة  املعارض عدد •

 املنظمة.  للمؤتمرات املصاحبة  املعارض في املشاركة للجهات الكلي ددالع •

 املنظمة.  للمؤتمرات املقدمة  األبحاث عدد •

 املنظمة.  املؤتمرات في املقبولة األبحاث عدد •

 : الندوات -

 الجمعية. نظمتها التي الندوات عدد •

 الندوات.  في املدعوين  املحليين/الدوليين للمتحدثين الكلي العدد •

 للندوات.  املصاحبة  رضعا امل عدد •

 للندوات  املصاحبة  املعارض في شاركةامل للجهات الكلي العدد •

 : العمل وورش  التدريبية  لدوراتا -

 العمل.  وورش التدريبية  الدورات  عدد •

 العمل. وورش التدريبية  الدورات  في املحليين/الدوليين املتحدثين عدد •
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 املحاضرات:  -

 املحاضرات.  عدد •

 املحاضرات.  في الدوليين/ املحليين املتحدثين عدد •

 : املجتمع خدمة -

 العلمية.  واإلصدارات الثقافية  املجالت عدد •

 للمجتمع. الثقافية  املطويات عدد •

 للمجتمع. املوجهة والتثقيفية  التوعوية والبرامج  األفالم عدد •

 تخصصها.  مجال  في الواقعة الوطنية والحمالت   الوطنية املشاريع  في املساهمات عدد •

 للمجتمع.  املوجهة والتثقيفية  التوعوية الفعاليات عدد •

  الجمعية. تخصص مجال  في الواقعة العلمية  االستشارات عدد •

 : األعضاء -

 عضويتهم. املستمرة  العاملين الجمعية أعضاء عدد •

 عضويتهم.  املستمرة املنتسبين الجمعية أعضاء عدد •

 اإللكتروني:   املوقع -

 بالجمعية. خاص  إلكتروني  موقع وجود •

 للموقع.  متطابقة  للمحتوى  وإنجليزية  ية بعر   نسخة وجود •

 مستمر. بشكل املوقع صفحات  محتوى  ثتحدي •

 الجمعية.  أنشطة عن  واخبار   إعالنات وجود •

  الجمعية. ألعضاء موجهة   وتثقيفية وتوعوية علمية  مقاالت وجود •

 للجمعية. التابعة العلمية للمجلة صفحة  أو رابط وجود •

   الجامعة.  وشعار  رابط وجود •

   األخرى. العلمية معياتالج وروابط العلمية والجمعيات  املجالت وحدة  رابط وجود •

 املجلة.  بتخصص  املتعلقة األخرى  العلمية الجهات  روابط  وجود •

 للجمعية.  املنظمة الداخلية القواعد  وجود •



 

34 

 اللجان.  وأعضاء   ومقرري  العلمية  الجمعية إدارة  مجلس   أعضاء أسماء  وجود •

 تواصل. وسائل وجود •

   األخرى.  االجتماعي التواصل حسابات تفعيل •

 العلمية:  االتحادات وعضويات   املشترك   التعاون  اتفاقيات  -

 خاصة. أو حكومية  جهات  مع املبرمة  االتفاقيات عدد •

 العلمية.  واالتحادات   املنظمات في الجمعية عضويات عدد •
 

 : األخرى  املعايير -

 الرسمية.  الجمعية أوراق على  الجامعة شعار وجود •

 قانوني. محاسب  من معتمدة   يةو سن  ميزانية دوجو  •

 املختلفة.  اململكة مناطق  في العلمية الجمعية فروع عدد •

 العلمية: الجمعيات إدارة مجالس انتخاب ليةآ

  العلمية   الجمعيات  لجنة  من  بتوصية  الجمعيات  إدارات   مجالس  انتخابات  على  اإلشراف  لجنة  تشكل •

  علمي.لا والبحث العليا  للدراسات  الجامعة  وكيل من وباعتماد

كلف   جديدة،  علمية  جمعية  تأسيس   حال   في •
ُ
  يتم   حتى  اإلدارة   مجلس  بمهام   بالقيام   ة التأسيسي  اللجنة   ت

   اإلدارة. مجلس انتخاب 

   التالي: النحو على وذلك االنتخابي  البرنامج بإعداد العلمية الجمعيات  انتخابات على  املشرفة اللجنة تقوم •

  الجمعية  ألعضاء   الحالي   اإلدارة  مجلس   فترة  نهاية   عن  نلإلعال   الجمعية  إدارة   مجلس  مع  التنسيق  •

 الحالية.  اإلدارة فترة  نهاية قبل أشهر  بأربعة وذلك

  اإلعالن   ثم  ومن  املستهدفة   الفئة  لتحديد  الجديدة  العلمية  للجمعية   ةالتأسيسي  اللجنة  مع  التنسيق •

  املهتمين  وةعود  الجمعية  بأهداف  لتعريف  الخاصة  أو  الحكومية  الجهات  لكافة  رسمي  بشكل

    الجمعية.  لعضوية لالنضمام

 بتقديم  للمرشحين  كافية  الترشيح   فترة  تكون   أن  على   الجمعية،  إدارة  ملجلس  الترشيح   فترة  فتح •

 االنتخابية.  برامجهم
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  وحدة  موقع  في  واملتوفر  )ج(  نموذج  تعبئة  طريق  عن  االنتخابي  البرنامج   بكتابة  املرشح  يقوم ▪

 العلمية. والجمعيات   املجالت

   املقدمة.  املستندات  مراجعة  عملية بعد النهائية املرشحين قائمة وإعالن  املقدمين املرشحين رز ف •

  االنتخابية. ببرامجهم األعضاء  لتعريف انتخابية بحمالت  للقيام للمرشحين فترة تحديد •

 الجمعية.  إدارة ملجلس  املرشحين لألعضاء  التصويت وتاريخ  مدة تحديد •

   االنتخابات. نتائج إلعالن  الجمعية ألعضاء لعموميةا  الجمعية عقد  موعد تحديد •

  عبر  العلمية   للجمعيات  العمومية   الجمعيات  لعقد  اإللكتروني   التعليم  عمادة   مع   بالتنسيق  اللجنة  تقوم •

 االلكترونية. الجامعة منصات

  العلمية  ات يالجمع  مواقع   في   التصويت  نظام  عمل  من  لتأكد   املعلومات  تقنية  إدارة  مع  بالتنسيق   اللجنة   تقوم •

   االنتخابية. العملية نجاح لضمان

   الجديد. اإلدارة مجلس   لعضوية الترشيح  شروط بتحديد الحالي الجمعية إدارة  سمجل  مع   اللجنة تقوم •

 خالد:  امللك جامعة  تجاه العلمية  الجمعيات دور 

   . ةالعلمي والجمعيات املجالت وحدة  وبرامج  أنشطة لدعم  الجمعيات إيرادات من  % 15 تخصيص •

 الجامعة. أروقة  داخل متخصصة  علمية برامج إقامة في املساهمة  •

  العالقة. ذات  التخصصات  في الجامعة منسوبي تدريب  في املساهمة  •

   العلمية. الجمعية أنشطة  في خالد  امللك جامعة  طالب  مساهمة  على الحرص •

  السنوي: املالي وتقريرها التشغيلية الجمعية خطط

  املالية   السنة  خالل  إقامتها  املزمع  العلمية  أنشطتها  بجميع  مفصلة  خطة  دادعبإ  العلمية  الجمعية  تقوم •

  الجديدة.

 الجديد. املالي العام  خالل متوقعة  مالية   ميزانية إعداد  يتم وبذلك علمي  نشاط لكل امليزانية تحدد •

 مثل:  به  القيام العلمية للجمعيات  يمكن التي العلمية األنشطة  تتضمن •

   .ميةلالع املؤتمرات  تنظيم •
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 املختلفة.  العلمية  اللقاءات للمشاركة الجمعية تخصص  مجال  في تميزين امل الباحثين و   علماءال استضافة •

   .متخصصة  ودولية داخلية  عمل ورش تنظيم •

   .متخصصة  علمية استشارات  تقديم •

 . للجمعيات تابعة  متخصصة  علمية  مجالت اصدار •

 .متخصصة  علمية كتب تأليف •

 .متخصصة علمية  كتب ترجمة •

 .املتخصصة العلمية االبحاث  لدعم  برامج وفيرت •

  الدولية  العلمية  والجمعيات  عامليا،  املتقدمة  بحاثاأل   مراكز  لىإ  املتميزين  ألعضائها  علمية   رحالت   تنظيم •

   التخصص. مجال  في املتقدمة العاملية  الجامعات وكذلك املجال، ذات  في املتخصصة 

 .والدولي اخليدال املستوى  على متخصصة علمية  مسابقات  اقامة  •

 . العلمية املؤتمرات لحضور  بالتخصص  املهتمين لطالب دعم تقديم •

 : داري واإل  املالي استقاللها لضمان  املالية  مواردها زيادة في العلمية  الجمعيات دور 

  ماليه   دعم  برامج  خالل  من  العلمي  االستثمار  على  وحثهم  ورسالتها  الجمعية  بأهداف  املجتمع  تعريف •

 . العالقة ذات والقوانيين  األنظمة  عم  فقة واومت  مقننة 

  االستثمار   على  لحثهم  الجمعية  هدافأ  على  واطالعهم  عمالاأل   ورجال  البارزين  وزيارة   استضافة •

 .العالقة ذات  والقوانيين األنظمة مع  فقةواومت  مقننة ماليه   دعم  برامج خالل من العلمي

  التخصص   رواد  من  التخصص   يف  للمهتمين  متخصصة  علمية  اوقاف  وأ   علمية   ة بحثي  كراس ي  توفير •

 املجتمع.  وأ

  مع   بالتعاون   وذلك  التخصص  في  للمهتمين  جاذبة   علمية   بيئة   فيرتو   مع   الدولية   املؤتمرات  استضافة •

 مميزة. علمية  بيئة لتوفير  الصلة ذات والخاصة الحكومية  القطاعات 

  موارد   لزيادة  نيللمهتم  متقدمة  علمية  ودورات  علمية  كتب  من  العلمية  الجمعيات   اصدارات  تسويق •

 املالية.  الجمعية
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  للجمعيات.  دائمة  أوقاف خالل من  العلمية  الجمعيات مدخرات استثمار  على لعملا •

  الجمعيات   في  العلمية  الكوادر   من   لالستفادة   تسويقها  على  والعمل  متقدمة  استشارات   مراكز  نشاءإ •

 العلمية. الجمعيات  مدخرات زيادة ل
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 ( أ )   نموذج   ، علمية   جمعية   إنشاء   طلب   نموذج  

 

   الطلب  مقدم علومات م

   الجوال: رقم                                                                                   املتقدم: اسم

   االلكتروني: البريد                                                                               العلمية: الرتبة

   القسم:                                                                                            ية:الكل

 الجهة: اسم                                                           لها: التابع البحثية  الجهة

   العلمية  الجمعية معلومات 

 العربية:  باللغة املقترح العلمية عيةالجم اسم

 

 اإلنجليزية: باللغة املقترح العلمية الجمعية اسم

 

   االنجليزية: باللغة  الجمعية مختصر 

  الجمعية:  تخصص مجال

 للجمعية: الدقيق التخصص

   الرسالة:

    الرؤية:
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 العلمية الجمعية أهداف

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

  امللخص )يرفق ةأاملنش الجمعية  عن امللخص مختصر
 
 جمعية( إنشاء طلب ندع  النموذج  مع كامال

 

 ةالتأسيسي اللجنة أعضاء

   العلمية:  الرتبة   اللجنة:  رئيس 1

   :اإللكتروني بريدال :   العلمية الجهة 

   العلمية:  الرتبة   اللجنة: عضو 2

 :اإللكتروني بريدال   :  العلمية الجهة 
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 العلمية( الجمعيات  جميع )ذكر السعودية العربية  اململكة  في السعودية الجمعيات  قائمة 

   العلمية:  الرتبة   اللجنة: عضو 3

 :ونياإللكتر بريدال   : العلمية الجهة 

   العلمية:  الرتبة   اللجنة: عضو 4

 :اإللكتروني بريدال   :  العلمية الجهة 

   العلمية:  الرتبة اللجنة:  عضو 5

 :اإللكتروني بريدال   :العلمية الجهة 

   الجهة:   : بالعربية السما 1

   :  باإلنجليزية االسم

   الجهة:   : بالعربية االسم 2

   :  باإلنجليزية االسم

   الجهة:   : بالعربية االسم 3

   :  باإلنجليزية االسم

   الجهة:   : بالعربية االسم 4

   :  باإلنجليزية االسم

   الجهة:   : بالعربية االسم 5

   :  باإلنجليزية االسم
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     ( ب )   نموذج   العلمية   لجمعيات ا   أداء   تقييم   نموذج 

 

   العلمية  الجمعية معلومات 

 العربية: باللغة العلمية الجمعية اسم

 اإلنجليزية:  باللغة العلمية الجمعية اسم

   االنجليزية: باللغة الجمعية مختصر

   الجمعية: تخصص  مجال

 للجمعية:   الدقيق التخصص

   اإلدارة: مجلس رئيس

   :ريخالتا

 حكمةامل العلمية   املجالت

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  500  (ISI)  املحكمة العلمية املجالت

  250  * املصنفة املحكمة العلمية املجالت

  100  املحكمة**  العلمية املجالت

  املجموع  

 ISI ال  غير بيانات قواعد  في  املصنفة املجالت *

 بيانات اعد قو  أي  في  املصنفة  غير  املجالت **
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 مية العل  األبحاث

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  10  الجمعية  قبل  من املدعومة العلمية األبحاث

  30  البحثية*  االتفاقيات

  10  البحثية**  املسابقات

  50  البحثية  الكراس ي

  املجموع  

 خاصة  أو حكومية جهات مع  املبرمة البحثية االتفاقيات *

 العلمية يةالجمع قبل  من  املنظمة  ثيةالبح  املسابقات **

 

 العلمية   الكتب  وترجمة تأليف

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  25  املؤلفة   العلمية الكتب

  20  املترجمة   العلمية الكتب

  15  الجمعية  من بدعم املؤلفة  العلمية الكتب

  15  الجمعية  من بدعم املترجمة  العلمية الكتب

  املجموع  
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 العلمية  ز الجوائ

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  40  العاملية  العلمية  الجوائز

  20  املحلية  العلمية  الجوائز

  املجموع  

 املؤتمرات 

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  200  الدولية  العلمية املؤتمرات

  100  املحلية  العلمية املؤتمرات

  500  العلمية*   املؤتمرات رعاية

  15  املؤتمرات في  الدوليين  املتحدثين

  3  املؤتمرات  في  املشاركين عدد

  30  املنظمة للمؤتمرات  املصاحبة املعارض

  20  املعارض  في  املشاركة الجهات

  2  املنظمة  للمؤتمرات املقدمة األبحاث

  5  املنظمة للمؤتمرات  املقبولة األبحاث

  املجموع  

 التخصص.  مجال  في  ورائدة عاملية علمية  ياتجمع برعاية تقام والتي فةاملعرو   الدولية املؤتمرات  رعاية *
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 امللتقيات 

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  20  العلمية  امللتقيات

  10  الدوليين   املتحدثين

  15  امللتقيات  في   املصاحبة املعارض

  15  امللتقيات  في  املشاركة الجهات

  املجموع  

 العمل  وورش التدريبية  الدورات

 النقاط  وعمجم النقاط  العدد  

  20  العمل  وورش التدريبية الدورات 

  10  الدوليين   املتحدثين

  املجموع  

   املحاضرات و  الندوات

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  20  املحاضرات /الندوات

  10  الدوليين   املتحدثين

  املجموع  
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 املجتمع   خدمة

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  5  العلمية راتواإلصدا  الثقافية املجالت

  2  الثقافية املطويات

  8  التوعوية والبرامج األفالم

  8  الوطنية  املشاريع  في  املساهمات

  5  والتثقيفية التوعوية الفاعليات

  50  الفردية  العلمية  االستشارات

  200  للمؤسسات العلمية  االستشارات

افيه  عقود توقيع    500  إشر

  املجموع  

 األعضاء

 النقاط  مجموع النقاط  لعدد ا 

  10  عضويتهم املستمرة  العاملين األعضاء عدد

  5  عضويتهم املستمرة الطالب األعضاء عدد

  5  عضويتهم املستمرة املنتسبين األعضاء عدد

  املجموع  
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 اإللكتروني املوقع

 النقاط  مجموع نعم /النقاط نعم/ال 

  50  بالجمعية  خاص رونيإلكت موقع  وجود

  30  للموقع  متطابقة وإنجليزية عربية نسخة وجود

  20  مستمر بشكل املوقع   صفحات محتوى  تحديث

  15  الجمعية  انشطة عن واخبار  إعالنات وجود

  15  الجمعية  ألعضاء موجهة وتثقيفية علمية  مقاالت وجود

  20  ية للجمع التابعة العلمية للمجلة صفحة او رابط وجود

  20  الجامعة   وشعار رابط وجود

 الجمعيات وروابط  العلمية والجمعيات  املجالت  وحدة  رابط وجود

 األخرى  العلمية

 30  

  30  للجمعية  املنظمة الداخلية  القواعد وجود

 وأعضاء  ومقرري الجمعية إدارة مجلس  أعضاء أسماء وجود

 اللجان 

 30  

  30  تواصل  وسائل  وجود

  50  خرى األ  االجتماعي  التواصل باتحسا  تفعيل

  املجموع  
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  االتحادات  وعضويات  املشترك التعاون  اتفاقيات 

 النقاط  مجموع النقاط  العدد  

  30  خاصة أو حكومية جهات  مع  املبرمة االتفاقيات

  واالتحادات  املنظمات في  الجامعة عضويات

 العلمية 

 20  

  50  واملحلية   الدولية  االتفاقيات  تفعيل

  املجموع  

 ألخرى ا املعايير

 النقاط  مجموع نعم  او  ال /النقاط )نعم/ال( /العدد 

  الجمعية أوراق   على  الجامعة شعار وجود

 الرسمية 

 20  

  محاسب من معتمدة سنوية  ميزانية وجود

 قانوني 

 20  

  يوم  قبل والفني املالي  التقرير بتسليم االلتزام 

 عام  كل من ديسمبر 30

 200  

  15  يوم قبل التشغيلية الخطة بتسليم م االلتزا

 عام*   كل من ديسمبر

 200  

  اململكة مناطق في   العلمية الجمعية فروع

 املختلفة 

 30  

  املجموع  
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 (   )ج   نموذج   اإلدارة،   مجلس   ملرشح   االنتخابي   البرنامج   نموذج 

 

   الطلب  مقدم معلومات 

   الجوال: رقم                                                                 املتقدم:  اسم 

   االلكتروني: البريد                                                           العلمية: الرتبة

 القسم:                                                                          الكلية:

   العلمية  الدرجات

 التخصص  التخرج  سنة عة الجام العلمية   الدرجة

    

    

    

 واإلدارية  األكاديمية  الخبرات

 الفترة  ( خاص )جامعة/قطاع الجهة اإلداري  املنصب
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 منشورة(  علمية أبحاث  5 اخر )يختار العلمي النشر

 

1-       

2-    

3-    

4-    

5-  

 العلمية  واملنظمات  الجمعيات  وعضوية العلمية   املساهمات
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 اهداف(  خمسة  ) حي الترش هدافأ

 

１. ---------------------------------------------------------------------------------- 

２.  --------------------------------------------------------------------------------- 

３.  --------------------------------------------------------------------------------- 

４. ---------------------------------------------------------------------------------- 

５. ---------------------------------------------------------------------------------- 

   اإلدارة  مجلس عضوية خالل  العلمية واألنشطة  للبرامج املقترحة الخطة
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 اإلدارة  مجلس  عضوية خالل للجمعية املالية املوارد دةلزيا املقترحة الخطة
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   الجمعيات: وتصنيف النقاط  عدد الحتساب مثال

  احتساب لطريقة مثال  هنا العلمية. الجمعيات عليها  تحصلت التي النقاط احتساب  يتم )ب(  نموذج استخدام بعد

   كتالي: وهو عياتالجم تصنيف  ثم ومن النقاط 

   العلمية  الجمعيات نقاط احتساب أوال:

 النقاط  عدد 

 ١٠٠٠ للمعلم  السعودية الجمعية

 ٩٥٠ اإلحصائية للعلوم السعودية الجمعية

 ٧٠٠ الفيزيائية للعلوم السعودية الجمعية

 ٥٠٠ الطبي للتعليم السعودية الجمعية

 ٢٠٠ للحوكمة  السعودية الجمعية

 

:
ً
 ٪. ١٠٠ الكاملة  املئوية النسبة ذات  الجمعية واعتبارها نقاط  عدد أعلى حققت  التي الجمعية تحديد ثانيا

:
ً
  من  جمعية لكل  املحققة املئوية النسبة  احتساب  طريق عن العلمية الجمعيات  لباقي املئوية النسب تحتسب  ثالثا

   ادناه: الجدول  في موضح  هو  كما الكاملة  املئوية النسبة حققت التي الجمعية نقاط عدد
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 النسبة٪  النقاط  عدد 

 ٪ ١٠٠ ١٠٠٠ للمعلم  السعودية الجمعية

 ٪ ٩٥ ٩٥٠ اإلحصائية للعلوم السعودية الجمعية

 ٪ ٧٠ ٧٠٠ الفيزيائية للعلوم السعودية الجمعية

 ٪ ٥٠ ٥٠٠ الطبي للتعليم السعودية الجمعية

 ٪ ٢٠ ٢٠٠ للحوكمة  السعودية الجمعية

 

:
ً
 ادناه: الجدول  في موضح  هو  كما جمعية لكل حققةامل املئوية النسبة على بناء   الجمعيات  تصنيف رابعا

 الفئة  النسبة٪  النقاط  عدد 

 أ  ٪ ١٠٠ ١٠٠٠ للمعلم  السعودية الجمعية

 أ  ٪ ٩٥ ٩٥٠ اإلحصائية للعلوم السعودية الجمعية

 ج ٪ ٧٠ ٧٠٠ الفيزيائية للعلوم السعودية الجمعية

 د ٪ ٥٠ ٥٠٠ الطبي للتعليم السعودية الجمعية

 د ٪ ٢٠ ٢٠٠ للحوكمة  يةالسعود الجمعية

  

 



 

54 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


