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 أوعية النشر العلمي املعتمدة لألغراض املختلفة

 مقدمة

على أن تكون جامعة امللك ضمن  2020-2018اخلطة االسرتاتيجية للجامعة نصت رؤية اجلامعة اليت تضمنتها 
. وتضمنت أهداف اخلطة دعم البحث العلمي وتطويره على أن تكون نسبة 2030جامعة عامليًا حبلول العام   200أفضل 

البحوث املنشورة يف جمالت علمية حمكمة ومصنفة يف قواعد املعلومات أحد املؤشرات الرئيسية لقياس حتقيق هذا اهلدف. وإشارة 
اقية املوقعة بني وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث ووحدة التصنيفات الدولية ابجلامعة واليت تضمنت أن يعمل إىل االتف

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي برفع مستوى البحث الطرفان سوايً على حتقيق رؤية اجلامعة، وانطالقاً من التزام 
واليت من قوائم ابجملالت العلمية املعتمدة ملختلف األغراض  على إصدار عملاجمللس العلمي العلمي كمًا ونوعاً، عليه، فإن 

 شأهنا حتقيق األهداف املشار هلا أعاله.

 

 املعايري العامة للمجالت العلمية احملكمة

تكون أغلبية أعضاء هيئة أن ال تقل الدرجة العلمية ألغلبية أعضاء هيئة التحرير عن رتبة أستاذ مشارك أو ما يعادهلا وأن  .1
 .يف جمال ختصص اجمللة التحرير من األكادمييني أصحاب االختصاص

أن تكون اجمللة العلمية احملكمة متخصصة يف جانب من جوانب املعرفة، وأن تكون البحوث املنشورة فيها على صلة بذلك  .2
 اجلانب.

 أن تصدر اجمللة بشكل دوري ومنتظم وقت نشر البحث. .3
 مطبوع على إصداراهتا.موثق و  ISSNلة مسجلة دولياً وهلا رقم إيداع دويل أن تكون اجمل .4
 أن يظهر ابجمللة قواعد نشر تبني كيفية قبول البحوث هبا. .5
منتظمة، أو أن يكون قد مضى على صدورها، ابنتظام، سنتان على األقل  Issuesأن يكون قد صدر من اجمللة ستة أعداد  .6

 ) تستثىن اجملالت العلمية اليت تصدرها اجلامعات السعودية من هذا الشرط (. عند نشر البحث املقدم للرتقية 
أو قاعدة البياانت  Science Citation Index Expandedتقبل اجملالت االلكرتونية إذا كانت مدرجة يف قاعدة البياانت  .7

Social Science Citation Index  أو قاعدة بياانتScopus اليت تقرها األقسام املختصة ويعتمدها االلكرتونية الت أو اجمل
 اجمللس العلمي.
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 أوعية النشر العلمي املعتمدة لألغراض املختلفة

 Social Scienceأو قاعدة البياانت  Science Citation Index Expandedاملدرجة يف قاعدة البياانت علمية الالت اجملتعترب  .8

Citation Index  أو قاعدة بياانتScopus مستوفية ملعايري  مدها اجمللس العلميالت اليت تقرها األقسام املختصة ويعتأو اجمل
 قبول اجملالت العلمية احملكمة.

 

 أوعية النشر املعتمدة لنشر األحباث املقدمة لرتقية أعضاء هيئة التدريسأواًل: 

للرتقية منشور إضافة إىل معايري قبول اجملالت العلمية احملكمة وضوابط تنوع أوعية النشر، يشرتط أن يكون اإلنتاج العلمي املقدم 
 أو مقبول للنشر يف أحد أوعية النشر وفق ما أييت:

 أوعية النشر املعتمدة التخصص

 العلوم األساسية ▪
 اهلندسة واحلاسب اآليل ▪

 العلوم الطبية ▪

من احلد األدىن لوحدات اإلنتاج العلمي على األقل  ٪ 50أن يكون جيب  .أ
ابلنسبة لتخصصات العلوم األساسية واهلندسة واحلاسب  املطلوب للرتقية

يف اجملالت املدرجة يف  اً منشور  ابلنسبة للتخصصات الطبية، %25 اآليل، و
 أحد قواعد البياانت اآلتية:

1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

للرتقية واليت مل يتم نشرها يف قواعد بقية وحدات اإلنتاج العلمي املقدمة  .ب
البياانت املذكورة يف الفقره )أ(، جيب أن تكون منشورة يف جمالت اتبعة ألحد 

 قواعد البياانت اآلتية:
1. Scopus. 

2. MEDLINE (PubMed). 

3. DOAJ. 

 .EBESCOاجملالت التابعة للمؤسسات العلمية املدرجة يف  .4

خالد مبا ال يزيد عن وحدة اجملالت العلمية التابعة جلامعة امللك  .5
 واحدة.

املؤمترات العلمية وفق الضوابط الواردة يف القواعد التنفيذية لرتقية  .6
  أعضاء هيئة التدريس.
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أو املسوغة وفرص االتصال العلمي إجازة التفرغ العلمي  لنشر األحباث الناجتة عنأوعية النشر املعتمدة : اثنياً 
 للحصول عليها

الراغب  أوأو املكلف مبهمة اتصال علمي يلتزم عضو هيئة التدريس املرخص له يف إجازة تفرغ علمي إلجناز برانمج حبثي 
 بنشر حبث يف أحد أوعية النشر العلمي املعتمدة وفق ما أييت:أو فرصة اتصال علمي يف احلصول على إجازة تفرغ علمي 

 
 أوعية النشر املعتمدة التخصص

 األساسيةالعلوم  ▪
 اهلندسة واحلاسب اآليل ▪
 العلوم الطبية ▪

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

أعضاء هيئة التدريس الذي )املتقدمني من 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 .تقدم براجمها ابللغة اإلجنليزية(

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

 اإلنسانيةالعلوم  ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

 ن)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 تقدم براجمها بغري اللغة اإلجنليزية(.

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

4. DOAJ. 

 .EBSCO اجملالت التابعة للمؤسسات العلمية املدرجة يف .5

اجملالت التابعة للجامعات احلكومية اخلليجية اليت متتلك مواقع  .6
 الكرتونية ومنتظمة الصدور.
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 األحباث املسوغة حلضور املؤمتراتأوعية النشر املعتمدة لنشر : اثلثاً 

)واملرة األوىل ابلنسبة  يسمح لعضو هيئة التدريس ابملشاركة يف اللقاءات العلمية احمللية للمرة الثانية يف العام املايل .أ
 إذا كان لديه حبث منشور يف أحد أوعية النشر اآلتية: للمتعاقدين(

 
 أوعية النشر املعتمدة التخصص

 األساسيةالعلوم  ▪
 اهلندسة واحلاسب اآليل ▪
 العلوم الطبية ▪

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 
 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 تقدم براجمها ابللغة اإلجنليزية(.

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

4. DOAJ. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 تقدم براجمها بغري اللغة اإلجنليزية(.

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

4. DOAJ. 

 .EBSCO اجملالت التابعة للمؤسسات العلمية املدرجة يف .5

اجملالت التابعة للجامعات احلكومية اخلليجية اليت متتلك مواقع  .6
 الكرتونية ومنتظمة الصدور.
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إذا كان لديه حبث منشور يف أحد للمرة األوىل  الدوليةيسمح لعضو هيئة التدريس ابملشاركة يف اللقاءات العلمية  .ب
 أوعية النشر اآلتية:

 
 أوعية النشر املعتمدة التخصص

 العلوم األساسية ▪
 اهلندسة واحلاسب اآليل ▪
 العلوم الطبية ▪

 البياانت اآلتية:اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد 
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 ابللغة اإلجنليزية(.تقدم براجمها 

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

التدريس الذي )املتقدمني من أعضاء هيئة 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 تقدم براجمها بغري اللغة اإلجنليزية(.

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

4. DOAJ. 

 .EBSCO للمؤسسات العلمية املدرجة يفاجملالت التابعة  .5

اجملالت التابعة للجامعات احلكومية اخلليجية اليت متتلك مواقع  .6
 الكرتونية ومنتظمة الصدور.
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إذا كان لديه حبث منشور يف أحد أوعية  الثانيةيسمح لعضو هيئة التدريس ابملشاركة يف اللقاءات العلمية الدولية للمرة  .ج
 النشر اآلتية:

 
 أوعية النشر املعتمدة التخصص

 العلوم األساسية ▪
 اهلندسة واحلاسب اآليل ▪
 العلوم الطبية ▪

 البياانت اآلتية:اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد 
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي 
حصلوا على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت 

 اإلجنليزية(.تقدم براجمها ابللغة 

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

 العلوم اإلنسانية ▪
 العلوم الرتبوية ▪
 العلوم اإلدارية ▪
 العلوم الشرعية ▪

)املتقدمني من أعضاء هيئة التدريس الذي 
على درجة الدكتوراه من اجلامعات اليت حصلوا 

 تقدم براجمها بغري اللغة اإلجنليزية(.

 اجملالت العلمية احملكمة املدرجة يف أحد قواعد البياانت اآلتية:
1. Science Citation Index Expanded. 

2. Social Science Citation Index. 

3. Scopus. 

4. DOAJ. 

 

 

 


