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  (:دارسبرنامج المنح البحثية )تعريف: 

 العلياطالب الدراسات ل داخلية تقدمها عمادة البحث العلميمالية منحة حبثية 
 يف البحث العلمي. يناملتميز 

يف اجلامعة لبيئة البحث طالب الدراسات العليا إىل جذب  الربنامجيهدف هذا  
واملشجعة  ،وتوفري البيئة املناسبة ،العلمي املتميز، وذلك من خالل تقدمي الدعم املادي

عن  وجودته، فضالا  ،وتعد نوعية املقرتح البحثي ،الباحثنيشباب لبث روح املنافسة بني 
ته على وقدر  ،الركيزة األساسية يف احلكم على متيز البحث أمهية خمرجاته التطبيقية،

 ،املنافسة

الباحثني ومساندهتم الطلبة وهتدف العمادة من وراء هذا املشروع بالدرجة األوىل إىل دعم 
حىت يكونوا ركيزة  ؛يف بداية مشوارهم البحثي، واكتشاف الباحثني املتميزين يف وقت مبكر

ستري املاجوطالبات ويشمل الربنامج كل من طالب ، أساسية يف العمل البحثي يف اجلامعة
 :الجدول أدناه يلخص المعلومات التنظيمية المتعلقة بالبرنامج، والدكتوراه

 

 الفئة املستهدفة  القرى  أم بجامعه والدكتوراه املاجستير طالب جميع

 قيود قبول املقترح البحثي خضوعه للتحكيم

بحد أقص ى املاجستير لطالب  100,000 الدكتوراهلطالب  150,000  سقف امليزانية 

بحد أقص ى سنتين   مدة املشروع 

أقص ى عدد مسموح به  مشروع واحد للدرجة العلمية الواحدة

 من األبحاث

وايداعها  هامن االنتهاء بعد الرسالة من إلكترونية وأخرى  ورقية نسخة تقدم •

 . ISSN إيداع رقم علي والحصول  الوطنية فهد امللك مكتبة في

 في مجلة محكمة يفضل نشر ورقة علمية •

مخرجات املشروع 

 املتوقعة
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 دارسنبذة عن برنامج 

 طالب الدراسات إىل جذب  يهدف هذا الربنامج

يف اجلامعة لبيئة البحث العلمي املتميز، وذلك العليا 

وتوفري البيئة  ،من خالل تقديم الدعم املادي

شباب واملشجعة لبث روح املنافسة بني  ،املناسبة

وجودته،  ،وتعد نوعية املقرتح البحثي ،الباحثني

الركيزة  عن أهمية خمرجاته التطبيقية، فضاًل

وقدرته  ،األساسية يف احلكم على متيز البحث

وتهدف العمادة من وراء هذا املشروع  ،على املنافسة

الباحثني ومساندتهم الطلبة بالدرجة األوىل إىل دعم 

 يف بداية مشوارهم البحثي، واكتشاف الباحثني

حتى يكونوا ركيزة  ؛املتميزين يف وقت مبكر

ويشمل ، أساسية يف العمل البحثي يف اجلامعة

 الربنامج كل من طالب املاجستري والدكتوراه.

  ( 6وقد مت استحداث هذا الربنامج تفعيال للمادة )

 من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات.

 األهداف

  ا يف للبدء مبكًرطالب الدراسات العليا تشجيع

 .العملية البحثية

  طالب الدراسات العليا،لتوفري بيئة حبثية جاذبة 

 .اجلامعةوتوطني البحث العلمي يف 

 واجلودة من خالل بث  ،توجيه البحوث حنو التميز

     بني الباحثني. روح املنافسة

  توفري ب الباحثنيشباب إتاحة الفرصة لفئة من

     .احتياجاتهم البحثية

 الباحثني من الطلبة  الباحثني شبابال فتعري(

واحلوافز  ،بأوعية البحث املرموقة والطالبات(

 .املتاحة
 

 

 

About the "DARES” Program 

 This program aims to attract 

postgraduate students to the 

environment of research excellence 

by providing the necessary financial 

support and encouragements to enable 

healthy research  atmosphere that can 

inspire the spirit of competition 

among young researchers to produce 

high-quality research products. 

The primary objective for proposing 

this program is to assist and support 

the new researchers at the beginning 

of their research careers to discover 

and motivate the elite ones at an early 

stage of their academic career in order 

to establish   a solid research 

foundation at the university. The 

program covers both MSc and PhD 

students. 

 This project was innovated to put into 

effect article no. 6 of the unified 

guidelines of scientific research in 

Saudi Universities. 

Objectives 

 Encouraging postgraduate students to 

start their research process early. 

 Providing an attractive research 

environment for postgraduate 

students, and localize the scientific 

research in the university. 

 Gearing research towards excellence 

and quality through encouraging 

competition among researchers. 

 Providing an opportunity for young 

researchers by fulfilling their research 

needs. 

 Exposing young researchers to 

prestigious research bulletins and 

motivations.  
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 دارس لبرنامج بحثي مقترح تقديم شروط

  ةن مسجال رمسيا كطالب دراسات عليا جبامعيكوأن 

أم القرى وأن يكون قد أمت السنة املنهجية بنجاح ومت 

اعتماد عنوان الرسالة وحتديد املشرف من القسم التابع له 

 الطالب.

  ان يكون املقرتح البحثي املقدم يف نفس موضوع جيب

 أالرسالة الطالب سواء يف درجه املاجستري أو الدكتوراه و

 .امسبًق إجنازه مت قد البحث يكون

 من تاريخ توقيع العقد. عامنياملشروع  مدة تتجاوز اّلأ جيب 

 املخصصة لنماذج وفقا مفصاًل البحثي املقرتح ُيقدم أن 

 عمادة موقع من عليها احلصول ميكنلذلك، واليت 

 .العلمي البحث

 طريق  عن البحثية لمقرتحاتيتم التقديم االلكرتوني ل

نظام ادارة املنح البحثية  عرببوابة اخلدمات اإللكرتونية 

 يف بداية كل عام دراسي ملدة شهر. 

  أثناء التقديم - يف حال حتقيق املخطوطات يرفق باملقرتح

صورا واضحة من النسخ اخلطية  –للبوابة اإللكرتونية 

املعتمدة، مبينا فيها تواريخ النسخ وأمساء النساخ 

باإلضافة لصفحة  –إن وجدت  –واإلجازات والسماعات 

العنوان وملف وورد يتضمن وصفا دقيقا للنسخ اخلطية 

 واملكتبات اليت توجد بها

 املشروعتاريخ بداية  قبل املنشورة األحباث حتتسب لن 

 .املشروع إجنازات ضمن

 األخالقيات العلمية واحلفاظ على  البحث ى يفأن يراع

وعدم جتاوز نسبة االستالل  امللكية الفكرية لآلخرين

 املسموح بها.  

 التقدمالربنامج  منسبق له احلصول على منحة  ملن حيق ال 

   أخرى يف نفس الدرجة )ماجستري أو دكتوراه( مرًة

 

 

Terms and Conditions of Submitting a 

Research Proposal to the "DARES " Program 

 Applicant should be registered as a full-

time graduate student in the university; and 

he/she must have completed all the taught 

courses successfully, and their thesis title is 

approved and a supervisor is allocated for 

him/her by the student's department. 

 The research proposal must be submitted in 

the same subject area of a student’s thesis 

topic, and should not have been performed 

entirely before. 

 The duration of the project should not 

exceed 3 years. 

 The research proposal should be submitted 

in details in the designated forms, which 

can be obtained from the Deanship of 

Scientific Research website. 

 Research proposals can be submitted 

through the university portal at the 

beginning of every academic year for a 

month. 

 In case of the  Codicology; a clear image of 

codex copies, indicating issuing dates and 

the names of scribes together with all the 

supporting details required for codex 

validation., -if any-  should be attached to 

the proposal during the submission to the 

electronic gate- in addition to the title page 

and  word file that describes detailed 

descriptions of the codex and list all the 

libraries that owns copies of it  

 Any research papers published before the 

starting date of the project will not be 

counted as part of the achievements of the 

project. 

 Applicants who already have received 

funding through this program are not 

entitled to apply again at the same degree. 
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 تنفيذ البحوث ومتابعتها

 إلكترونياً. التعهد على التوقيعالموافقة على شروط التقديم و تمت 

 يم الطلب الموافقة عليه، حيث يتطلب اجتياز وال يعني تقد 
 .، واعتماد المجالس المعنيةالعلمي للتحكيمي البحث مقترحال

 الجهة المختصة وموافقة  الخارجي، على نتائج التحكيم بناء
" عقد اتفاق المشروع البحثي " يتم إعداد بعمادة البحث العلمي

في برنامج طالب الدراسات العليا‘وتوقيعه بين وحدة منح أبحاث 

الطالب / و ،عمادة البحث العلمي بالجامعةل، ممثلة دارس

 .الباحث الرئيس لتنفيذ المشروع البحثي

 نجاز، ، وعنوانه، ومدة اإلالمشروعالعقد على رقم  يحتوي
 واسم المشرف الرئيس والمشرف المساعدوالتكاليف اإلجمالية، 

 .والشروط ،مجموعة االلتزامات ، وكذلك-إن وجد-

 (والمالية ،الفنية)النهائية و الدورية كل ستة أشهر التقارير تقدم 
وكحد  ،المشروع مدة انتهاء مع يتزامن نأ يجب الذي المفصلة

وفق النماذج أقصى ال تزيد المدة عن شهر بعد انتهاء المشروع 
المستندات األصلية المخصصة لذلك على أن يرفق الباحث 

 .المؤيدة لذلك

 أو خارجية ،تقديم البحث في مؤتمرات علمية داخلية يفضل.  

 على واحد بحث نشرالمشروع، ويفضل  بإنهاء الباحث يلتزم 
 مدرجةضمن المجالت ال تكون نعلى أ محكمة مجلة في األقل

العلمية،  التخصصات لجميع العالي التعليم وزارة بيانات بقاعدة
والشرعية ويتم إنهاء المشروع في إحدى  واإلنسانيةوالصحية، 

 :نالحالتين التاليتي

 .محكمة مجلة في األقل على واحد بحث نشر .1
عدم النشر يجب إيداع الرسالة في مكتبة  حالةفي  .2

 الملك فهد الوطنية والحصول علي رقم إيداع
ISSN . 

 مأ بجامعة العلمي البحث لعمادة لشكرالطالب ا يقدم أن يجب 
والرسالة طبقا  المنشور البحث في المشروع رقم ذكر مع القرى

للصيغة التالية: يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لجامعة أم القرى 
ممثلة في عمادة البحث العلمي على دعم هذا المشروع بموجب 

 العقد رقم ..... وتاريخ ...

 المفصل،  نهائيالالمالي  التقرير تسليم بعد المشروع هيتين
ُتصَرف للطالب بقية  التحكيم نتيجةوتحكيمه، وبناًء على 

 من معهن المشاركيمكافآت و، همكافأتبة الخاص المستحقات
  .مستشارين )المشرفين(

  الطالب علي المنحة البحثية تنازاًل منه عن حقه في  موافقةيعد
طبع الرسالة أو استخدامها لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم 

 لتقرير النهائي. ا

 

Research Projects Execution and Follow-up 

 Applicant must agree and electronically sign 

commitments terms and conditions. 

 Presenting the proposal does not mean getting the 

approval, as the research proposals are subject to a 

scientific peer reviewing process and approved by the 

concerned assemblies.   

 Based on the results of the revision process, and the 

approval of the responsible authority in the Deanship 

of Scientific Research, "A Research Project 

Agreement" will be prepared and signed between the 

granting unit for postgraduate students in the 

"DARES" program as the representative of the 

Deanship of Scientific Research and the principal 

investigator to start the research project execution. 

 The agreement contains the project number, title, 

duration, total cost, and names of participants (if any), 

as well as a set of terms and conditions. 

 The final progress reports (technical and financial) are 

submitted in their designated forms, and all original 

supporting documents are required to be attached with 

them. 

 It is advisable to present the research outcomes in 

national or international scientific conferences. 

 The researcher is committed to finishing the project 

and publishing at least one publication in a peer 

reviewed journal that is included within the journals 

listed in the Ministry of Higher Education database of 

all scientific, health and humanity disciplines. If the 

researcher didn’t manage to publish in such journals 

then he must publish their thesis in King Fahad 

National Library and get ISSN number that confirms 

depositing The project will be ended in two cases:  

a-      Publishing at least one paper in a peer reviewed  journal. 

b-      If the paper was not published, the thesis should be 

placed in the King Fahd National Library and have ISSN. 

 The principal investigator must acknowledge the 

Scientific Research Deanship at the University of 

Umm Al-Qurawith mentioning the number of the 

project in the published paper according to the 

following statement: (Acknowledgements: The authors 

would like to thank Deanship of Scientific Research at 

Umm Al-Qura University (Project No.         for the 

financial support).  

 The project ends after the delivery of the final report 

and got it accepted by the reviewers. Based on the 

outcome of the reviewing process, the principal 

investigator will receive the pending amount of their 

remuneration along with the other participants such as 

the consultant(supervisor)  

 Receiving a grant implies that the student relinquish 

his right in printing or using his thesis for five years 

from the time of submitting  the final report. 
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 دارس لبرنامج الصرف لياتآو الميزانية

 ريال100.000 على دال تزي للمشروع املعتمدة امليزانية 

مع  أقصى حدللدكتوراه ك ريال150.000للماجستري 

الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف يف  ةااللتزام بالبنود املقرتح

عمادة البحث  وما تقره، فيهاوما يستحدث  ،اجلامعات

احلق يف ختفيض ، وللعمادة ليات للصرفآالعلمي من 

 .امليزانية مع عدم ابداء االسباب

 

 تياآل النحو الصرف على المشروع على يتم: 

 

o  جيوز الصرف على مجيع بنود امليزانية )ما عدا الفريق

 ستحقاق بعد توقيع العقد.حبسب مستندات اال البحثي(

 

o كافأة مقطوعة مبا يعادل عام واحد املكافأة: تصرف م

وفًقا لالئحة املوحدة  -املشروع إجناز مدة بلغت مهما-

لدعم البحوث يف اجلامعات السعودية احلالية وتعدل وفًقا 

 -ملا يستحدث فيها: 

ريال سعودي  سبعة االف ومئتني 7200درجة املاجستري  -

 سبعة أالف ريال سعودي لكل مشرف. 7000للطالب و

تسعة األف وستمئة ريال سعودي  9600درجة الدكتوراه 

  سبعة أالف ريال سعودي لكل مشرف. 7000للطالب و

o و التقرير  ،الفين التقريرمن  بعد قبول كٍل تصرف

وحتكيم خمرجات املشروع بعد انتهائه  ني،املالي النهائي

والذي  وفق القواعد اليت تصدر عن اجمللس العلمي،

 .ن يتزامن مع انتهاء مدة املشروعأجيب 

 االعتماد :

 بناء علي  العلمي مت اعتماد هذا الربنامج من اجمللس

( من الالئحة املوحدة للبحث العلمي 49،  6ملادة )ا

 يف اجلامعات.

 للتواصل

 المشرف على المنح الداخلية بعمادة البحث العلمي

 لكتروني:البريد اإل

DSRDIG@uqu.edu.sa 

 

Budget and Grant Allocation for 

"DARES" Program 
 The approved budget for the project 

should not exceed 100,000 Saudi Riyals 

for Master students and 150,000 SAR for 

PhD students. These amounts must 

comply with the proposed articles by the 

Scientific Research Regulations for 

universities, and also with what is 

approved locally by the Deanship of 

Scientific Research for grant allocation. 

 The project allocated amounts will be 

deposited as follows: 
o All budget items are available for 

expenditure (except for the research team), 

according to bills and documents 

submitted after signing the contract. 

o Rewards: Students can get a one-off 

payment for one year only as per the terms 

of  Unified Regulations in the Saudis 

Universities for scientific research; the 

amount is determined  based on the rank of 

registered degree as follows: 

- Master students can get up 7200 SAR, 

with up to 7000 SAR payable to their 

supervisor. 

- Ph.D. students can get up 9600 SAR, 

with up to 7000 SAR payable to their 

supervisor 

o All other receivables will be disbursed 

after the acceptance of the final 

technical and financial reports, and 

reviewing the output of the project 

according to the rules issued by the 

Scientific Assembly, which should 

coincide with the end of the project 

period. 

Approval: 
 This program was approved by the 

Scientific Assembly on the basis of the 

articles no. 6, 49 of the unified guidelines 

of scientific research in Saudi 

Universities. 
For Further Communications  

E-mail DSRDIG@uqu.edu.sa 
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تعريف و  اهداف بتحديد الخاصة اللجنةأعضاء 

 :تنفيذه ومتابعة دارس برنامج

 البحث )عميد عالف أحمد فيصل .د .1

 الخاصة للجان العام الرئيس – العلمي(

 باملشروع

 عمادة )وكيل الكاظمي يوسف باسم .د .2

 – (البحثية واملشاريع للمنح العلمي البحث

  املشروع بإنجاز املكلف املشرف

 املنح على )املشرف أمين محمد حسن يعل د. .3

 على املشرف ونائب عضو  – الداخلية(

 مخرجات ومدقق الطالب بشطر  اللجنة

 املشروع

 وكيلة) الحربي. هللا رجاء محمد عائشة د. .4

 – (اإلسالمية الدراسات بحوث مركز مدير

 النسائية اللجنة على املشرف ونائبة عضوة

 الطالبات بشطر 

 

مناقشة بالخاصة  االجتماعاتاملشاركين في  أسماء

 :دارس تعريف برنامجو  هدافأ

 البحث )عميد عالف أحمد فيصل .د .1

 العلمي(

 عمادة )وكيل الكاظمي يوسف باسم .د .2

 (البحثية واملشاريع للمنح العلمي البحث

 البحث عمادة )وكيل باز  عمر هللا عبد .د .3

 (والنشر للمعلومات العلمي

 عمادة )وكيل االهدل غالب الرحمن عبد .د .4

 (البحثيه للمجموعات العلمي البحث

 البحث عمادة )وكيل مختار  حسن محمد .د .5

  واالدارية( املالية للشؤون العلمي

 البحث عمادة )وكيل الحربي سالم سهيل د. .6

 العلمية( للكراس ي العلمي

 البحث عمادة وكيلة) بحيري  محمد هنادي د. .7

 األكاديمي واالعتماد والجودة للتطوير  العلمي

 (القرى  ام بجامعة

 املنح على )املشرف أمين محمد حسن علي .د .8

 (الداخلية

 املنح على )املشرف عرابي فاروق هشام .د .9

 (الخارجية

 علي املشرف ) أمين بدري  الناصر  عبد د. .10

 العربي( الشعر  موسوعة

 املنح على املشرفة) كتوعه أحمد هنادي .د .11

 طالبات(-الداخلية

 املنح على املشرفة) فاروقي صالح نورة .د .12

 طالبات(-الخارجية

 وكيلة) الحربي رجاءهللا محمد عائشة د. .13

 (اإلسالمية الدراسات بحوث مركز مدير

 مدير لةيوك) القحطاني الهادي عبد مريم د. .14

 (وآدابها العربّية اللغة بحوث مركز

 مدير  )وكيلة حماد علي فهمي بنت ديانا د. .15

 والنفسية( التربوية العلوم مركز 

 عميد وكيلة البنيان ناصر  بنت ميسون  د. .16

 العليا الدراسات

 تدريس هيئة عضو  غز، محمد هناء د. .17

 االجتماعية الخدمة بقسم

 هيئة عضو  الجحدلي علي بنت بدرية د. .18

 الكيمياء بقسم تدريس

 الدعوة كلية وكيلة بابقي صالح سعاد د. .19

 والتطوير التعليمية للشؤن  الدين وأصول 

 شطر  عميدة وكيلة فالتة آدم بكر  عائشة د. .20

 داريةاإل  للشؤون الطالبات

 وحدة علي املشرف ) مبروك منير  محمد م. .21

 الترجمة(
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