المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي

جامعة الملك سعود

كلية علوم الحاسب والمعلومات
وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

جوائز التميز في النشاط البحثي
لطلبة الدراسات العليا

 1437/7هـ

مقدمة
انطالقا من توجهات الجامعة نحو دعم التميز في مجال البحث العلمي بادرت كلية علوم الحاسب
والمعلومات بإطالق مجموعة من الجوائز للمتميزين من طلبة وطالبات الدراسات العليا .وتهدف
هذه المبادرة إلى تطوير النشاط البحثي داخل الكلية من خالل تشجيع الطلبة على النشر العلمي
وبكثافة أثناء رسائل الماجستير والدكتوراه مع الحرص على الرفع من جودة األبحاث والسعي إلى
الحصول على االعتراف الدولي بها .ومن هذا المنطلق قامت هذه المبادرة برصد مجموعة من
الجوائز كاالتي:
 جائزة أفضل رسالة دكتوراه.

 جائزة أفضل رسالة ماجستير.

 جائزة أفضل مشروع ماجستير.
 أفضل ورقة بحثية لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية الحالية.

 أفضل ورقة بحثية لطلبة الماجستير للسنة الجامعية الحالية.

األهداف:

 تحفيز الطلبة على مزيد من التميز واإلبداع والتنافس في مجال البحث العلمي.
 الرفع من جودة رسائل الدكتوراه ورسائل ومشاريع تخرج الماجستير.
المادة األولى :الجوائز
تشمل هذه المبادرة الجوائز التالية:

 جائزة أفضل رسالة دكتوراه.

 جائزة أفضل رسالة ماجستير.
 جائزة أفضل مشروع ماجستير.

 أفضل ورقة بحثية لطلبة الدكتوراه للسنة الجامعية الحالية.
 أفضل ورقة بحثية لطلبة الماجستير للسنة الجامعية الحالية.

المادة الثانية :شروط التقديم
 .1على المتقدددمين على الجوائز المددذكورة أعاله تقددديم ملفددات تحتوع على جميع اإلثبدداتددات
والمؤيدات التي تدعم وتزيد من فرص الفوز بالجائزة.

 .2أن يكون التقديم باسم المتقدم أو المتقدمة للجائزة.

 .3للمتقدمين على جائزة أفضد د ددل رسد د ددالة دكتوراه يجب أن يكون تاريخ مناقشد د ددة الرسد د ددالة قبل
تاريخ المسابقة الحالية وبعد تاريخ آخر مسابقة لهذه الجائزة..

 .4للمتقدمين على جائزة أفض د ددل رس د ددالة و جائزة أفض د ددل مش د ددروع ماجس د ددتير يجب أن يكون
تاريخ مناقش ددة رس ددالة أو مش ددروع الماجس ددتير قبل تاريخ المس ددابقة الحالية وبعد تاريخ آخر

مسابقة لهذه الجائزة.

 .5للمتقدمين على جائزة أفضل ورقة بحثية:

أ .يجب أن يكون تاريخ قبول الورقة قبل تاريخ المسابقة الحالية وبعد تاريخ آخر مسابقة
لهذه الجائزة.

ب .ال تقدم نفس الورقة إلى أكثر من جائزة أفضل ورقة بحثية في نفس الوقت.
ت .ال يعاد تقديم الورقة في مسابقات متتالية لجائزة أفضل ورقة بحثية.

ث .يمكن إدراج الورقة التي تم تقديمها إلى مس د د ددابقة أفض د د ددل ورقة بحثية ض د د ددمن إثباتات
ومؤيدات ما يقدمه المترش د د ددحون على مس د د ددابقة أفض د د ددل رس د د ددالة أو أفض د د ددل مش د د ددروع

ماجستير.

 .6أن ال يكون المتقدم لجائزة قد حاز سابقا على نفس الجائزة بنفس المؤيدات واإلثباتات.
المادة الثالثة :إجراءات التقديم
يشمل ملف التقديم الوثائق التالية:
 .1نموذج التقديم.

 .2كل اإلثباتات الالزمة.

 .3تحقيق الرصيد األدنى (النصاب) حسب معايير هذه الالئحة.
يرسل الملف الي ممثل القسم في الجائزة.

المادة الرابعة :شروط الفوز بالجائزة
 .1تحقيق المتقدم ألعلى مجموع من النقاط حسب جدول احتساب النقاط.

 .2أن يكون مجموع النقاط التي يحصل عليها المتقدم أعلى من الحد االدنى.

 .3تتم عملية المفاضلة بين المتقدمين على نفس الجائزة حسب المعايير التالية:
 النشر العلمي.

 االعتراف الدولي.
يتم احتساب مجموع نقاط كل متقدم حسب الجدول أ:
جدول أ :جدول احتساب النقاط
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نشر ورقة بحثية في مجلة

 Natureأو Science

نشر ورقة بحثية في مجلة

النشر
العلمي

 جوائز أفضل ورقة بحثية،

 جائزة أفضل رسالة دكتوراه،

 جائزة أفضل رسالة ماجستير،

 وجائزة أفضل مشروع ماجستير

عالمية إضافة إلي عالوة ورقة

بحثية مرتبة ضمن أحسن عشرة
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عالمي محكم ومصنف ISI
نشر ورقة بحثية في مؤتمر
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عالمي محكم وغير مصنف ISI
نشر ورقة بحثية في كتاب أصدر

من قبل دار للنشر عالمية.

االعتراف
الدولي

 أفضل رسالة دكتوراه،

 أفضل رسالة ماجستير،
 وجائزة أفضل مشروع ماجستير

تسجيل براءة اختراع
الحصول جائزة علمية عالمية
استضافة في مؤتمر عالمي

كمتحدث رئيسي لتقديم ورقة
بحثية حول المشروع.

3* Cweight

 .1تصنف المجالت و المؤتمرات العلمية العالمية وتقدر حسب الجدول ب التالي:
جدول ب :تصنيف المجالت و المؤتمرات و تقديرها
التقدير)(weight
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 .2تم استخدام الرموز التالية الحتساب النقاط كما هو موضح في الجدول (أ):

 التقدير ، weight :تقدير المجلة ) ،(Jweightتقدير المؤتمر ()Cweight  :Citationsعدد اإلشارات للبحث حسب تصنيف ISI : rank -ترتيب الورقة البحثية ضمن العشرة األوائل في المجلة.

 .3يتم احتساب صنف المجلة العلمية المفهرسة  ISIالتي تم فيها نشر ورقة بحثية (أو قبلت

فيها للنشد د د د د د ددر على أن تكون متاحة الكترونيا من خالل موقع المجلة ولها معرف )DOI

اعتمادا على عامل التأثير المكافئ للمجالت على النحو اآلتي:

 الصنف "أ" :إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر من أو يساوع  0.9وأقل أو يساوع .1
 الصنف "ب" :إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر من أو يساوع  0.75وأقل من .0.9

 الصنف "ج" :إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر من أو يساوع  0.5وأقل من .0.75
 الصنف "د" :إذا كان عامل التأثير المكافئ أكبر أو يساوع  0وأقل من .0.5

يتم حساب عامل التأثير المكافئ للمجلة التي تم فيها نشر ورقة علمية (أو قبلت للنشر على أن

تكون متوفرة إلكترونيا على موقع المجلة ولها معرف  )DOIفي مجلة مصنفة  ISIطبقا للمعادلة

اآلتية:

عامل التأثير المكافئ =

عدد المجالت في مجال نشر المجلة  −ترتيب المجلة التي تم فيها النشر
عدد المجالت التي هي في نفس مجال مجلة النشر – 𝟏

لمعرفة عدد المجالت التي تنتمي إلى نفس مجال تخصص المجلة التي تم فيها النشر ورتبها فإنه
يتم الرجوع إلى آخر تقرير  JCRصدر عن مؤسسة  Thomson Reutersقبل تاريخ قبول نشر الورقة

في المجلة .إذا كانت المجلة تنتمي إلى أكثر من مجال تخصص ،فإنه سوف يعتمد مجال

التخصص الذع تحصل فيه المجلة على أعلى عامل مكافئ.

