برنامج املنح البحثية (سفراء)
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تعريف برنامج المنح البحثية (سفراء):
هو منحة حبثية داخلية تقدمها عمادة البحث العلمي لطالب البكالوريوس ،والدراسات
العليا للمشاركة بورقة عمل أو ملصق يف املؤمترات العلمية :يهدف هذا الربنامج إىل جذب
طالب اجلامعة لبيئة البحث العلمي املتميز ،وذلك من خالل تقدمي الدعم املادي ،وتوفري
البيئة املناسبة ،واملشجعة لبث روح املنافسة بني شباب الباحثني ،وهتدف العمادة من وراء
هذه املنحة بالدرجة األوىل إىل دعم الطلبة ومساندهتم يف بداية مشوارهم البحثي،
لالحتكاك مع اخلربات البحثية واالندماج معها عن طريق عرض نتاجهم البحثي يف
املؤمترات العلمية احمللية ،والعاملية عالية املستوى ،واكتشاف الباحثني املتميزين يف وقت
مبكر؛ حىت يكونوا ركيزة أساسية يف العمل البحثي يف اجلامعة ،ويشمل الربنامج كل
الطالب من جميع المراحل الدراسية.

الجدول أدناه يلخص المعلومات التنظيمية المتعلقة بالبرنامج:
الفئة املستهدفة

جميع طالب البكالوريوس ،واملاجستير ،والدكتوراه بجامعه أم القرى

قيود قبول املنحة

خضوعها للتدقيق

سقف امليزانية

2000ريال للمؤتمرات الداخلية أو  3000ريال للمؤتمرات داخل الدول العربية
و 5000ريال للمؤتمرات خارج اململكة ،وخارج الدول العربية بحد أقص ى
منحة واحد للدرجة العلمية خالل مدة الدراسة لتلك الدرجة كاملة

أقص ى عدد مسموح به من
األبحاث
مخرجات املنحة املتوقعة

عرض النتاج البحثي في املؤتمرات العلمية املحلية ،والعاملية عالية املستوى
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About "Sufara'” Program
Sufara' is a research program that aims at
attracting higher studies students and
undergraduates in the university to the
scientific research distinctive environment
through providing the required financial
support and suitable environment that
motivate
competition
among
young
researchers. The research proposal nature and
quality as well as the importance of the its
output are the main element in knowing the
distinction of the research and its competitive
ability. By offering this grant, the Deanship of
Scientific Research aims basically at
supporting students in their research journey
to get in touch with well-versed researchers
through presenting the output of their
researches in high-level local and international
conferences, and discovering distinguished
researchers who will be the cornerstone in the
research process in the university. The
program is available to all students in all
educational stages.
This project was innovated to put into effect
article no. 6 of the unified guidelines of
scientific research in Saudi Universities.

نبذة عن برنامج سفراء
برنامج سفراء هو برنامج بحثي لجذب طالب
الدراسات العليا والبكالوريوس في الجامعة لبيئة
 وذلك من خالل تقديم،البحث العلمي المتميز
 والمشجعة، وتوفير البيئة المناسبة،الدعم المادي
 وتعد،لبث روح المنافسة بين شباب الباحثين
 فضالا عن، وجودته،نوعية المقترح البحثي
 الركيزة األساسية في،أهمية مخرجاته التطبيقية
، وقدرته على المنافسة،الحكم على تميز البحث
وتهدف العمادة من وراء هذه المنحة بالدرجة
األولى إلى دعم الطلبة ومساندتهم في بداية
 لالحتكاك بالخبرات البحثية،مشوارهم البحثي
واالندماج معها عن طريق عرض نتاجهم البحثي
 والعالمية عالية،في المؤتمرات العلمية المحلية
المستوى واكتشاف الباحثين المتميزين في وقت
مبكر؛ حتى يكونوا ركيزة أساسية في العمل
 ويشمل البرنامج كل الطالب،البحثي في الجامعة
.من جميع المراحل الدراسية
)6( وقد تم استحداث هذا البرنامج تفعيال للمادة
.من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
األهداف

Objectives
 To encourage students to start research
process early.
 To
provide
attractive
research
environment to students and establish
scientific research in the university.
 To
channel
researches
towards
excellence
and
quality
through
encouraging
competition
among
researchers.
 To provide an opportunity for young
researchers by fulfilling their research
needs.
 To expose young researchers to
prestigious research bulletins and
motivations.

تشجيع الطالب للبدء مبكرا ا في العملية
.البحثية
 وتوطين،توفير بيئة بحثية جاذبة للطالب
.البحث العلمي في الجامعة
 والجودة من،توجيه البحوث نحو التميز
.خالل بث روح المنافسة بين الطالب
إتاحة الفرصة لفئة من الشباب الباحثين
.بتوفير احتياجاتهم البحثية
تعريف شباب الباحثين (الباحثين من الطلبة
،والطالبات) بأوعية البحث المرموقة
.والحوافز المتاحة
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Terms and Conditions of
Submitting a Research Proposal
to the " Sufara'' " Program
1- The applicant should be a registered fulltime graduate or bachelor student in the
university; and he/she must have
completed all the required courses
successfully. Moreover, his/her thesis title
should have been approved and a
supervisor has been allocated for him/her
by the student's department. If they are
bachelor students, they should have
accumulation rate of 2.75 or more than 4.
2- The student should submit the approval of
his department and college to participate
in the conference. The approval form
should explain that the subject of the
conference falls within the student's field
of specialization.
3- Application
should
be
submitted
electronically through the service portal
website to the department of research
grants throughout the academic year.
4- Applicants who have already received
funding through this program are not
entitled to apply again at the same degree.

5- Applicants are not to receive grants to
attend the same conference with the same
research paper whether funding was given
by the University or other bodies. Doing
so entails depriving the student from
applying again through Sufara' program
along with returning the fund he received.
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شروط تقديم مقترح بحثي لبرنامج سفراء
 أن يكون مسجال رسميا طالب دراسات.1
عليا أو بكالوريوس بجامعة أم القرى وأن
،يكون قد أتم السنة المنهجية بنجاح
 وحُدد المشرف،واعتمد عنوان الرسالة
من القسم التابع له الطالب في حالة طالب
الدراسات العليا وفي حالة طالب
البكالوريوس يكون الطالب حاصل علي
.4  أو أعلى من2.75 معدل تراكمي
 يجب أن يرفق موافقة القسم األكاديمي.2
والكلية التابع لهما الطالب علي المشاركة
في المؤتمر موضحا فيها أن المؤتمر
.ضمن تخصص الطالب
 يتم التقديم االلكتروني عن طريق بوابة.3
الخدمات اإللكترونية عبر نظام إدارة
.المنح البحثية طوال العام الدراسي
 ال يحق لمن سبق له الحصول على منحة.4
من البرنامج التقدم مر اة أخرى خالل مدة
.الدراسة كاملة في الدرجة نفسها
 ال يجوز الجمع بين منحتين لتمويل.5
حضور المؤتمر نفسه بالورقة البحثية
نفسها سواء كان التمويل من داخل
 وفي حالة ثبوت. الجامعة أو خارجها
مخالفة ذلك يحرم الطالب من التقديم في
برنامج منح سفراء ويلزم بإعادة مبلغ
.المنحة المستلم كامال

The required documents to
apply through the department
of research grants
1. Upon registering in the department of
research grants, student's information is
sent to the department through linking
with the database of the Deanship of
Admission and Registration and the
Deanship of Higher Studies.
2. The student should fill the information
of the conference and the research paper
that include:
- Conference name
- Organizing body
- Host state
- Conference date
- Research title
- Research abstract
- Co-authors (if any)
3. The applicant should submit the
following documents:
- Application form (form s1)
- Research acceptance letter
- Academic department letter (form
s2)
- College council approval letter
(from s3)
- Pledge of attendance in case of
receiving the fund (form s4)
- Pledge of not having another grant
to attend the same conference.
- Passport photocopy
- Participation report (after the end of
the conference)
4. Students should apply for funding three
months at least before the date of the
conference.
5. Deanship of Scientific Research has the
right to accept or reject the application.

المستندات الواجب استكمالها عبر نظام
ادارة المنح البحثية
 عند تسجيل الطالب بنظام ادارة المنح البحثية.1
تنقل البيانات االساسية من خالل الربط مع
قاعدة بيانات عمادة القبول والتسجيل وعمادة
.الدارسات العليا
 يقوم الطالب بإدخال بيانات المؤتمر والبحث.2
:وهي
. اسم المؤتمر. الجهة المنظمة للمؤتمر. دولة استضافة للمؤتمر. تاريخ انعقاد المؤتمر. عنوان البحث. ملخص البحث) المشاركين في البحث (إن وجد: يقوم الطالب بإرفاق المستندات التالية.3
)1 نموذج الطلب (نموذج س خطاب قبول البحث في المؤتمر)2 خطاب القسم األكاديمي (نموذج س خطاب موافقة مجلس الكلية (نموذج)3س
 تعهد من الطالب بالحضور في حالة)4قبول المنحة (نموذج س
 تعهد بعدم الحصول على منحة أخرى.لحضور نفس المؤتمر
 صورة من جواز السفر تقرير عن المشاركة في المؤتمر ( بعد) االنتهاء من المشاركة
 المدة الالزمة للتقديم على المنحة يجب أن ال.4
.تقل عن ثالثة أشهر قبل موعد انعقاد المؤتمر
 لعمادة البحث العلمي الموافقة النهائية من.5
.عدمه
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Research Projects Execution and Follow-up
1- Applicant must agree and electronically sign
commitment terms and conditions.
2- Submitting the application does not mean
getting the approval, as applications are
subject to revision and approval of the
concerned assemblies
3- Based on the results of the revision process,
and the approval of the responsible authority
in the Deanship of Scientific Research, "an
agreement" will be prepared and signed
between the Deanship of Scientific Research
and the student.
4- The agreement contains the grant number,
research title, conference duration, and total
cost, as well as a set of terms and conditions.
5- The student must acknowledge the Deanship
of Scientific Research at Umm Al-Qura
University with mentioning the grant number
in the published paper and in the conference
when presenting his paper according to the
following statement: (Acknowledgements: The
authors would like to thank Deanship of Scientific
Research at Umm Al-Qura University for the
financial support they provided for attending the
conference by virtue of the agreement no…

تنفيذ البحوث ومتابعتها
 تتم الموافقة على شروط التقديم والتوقيع على.1
.التعهد إلكترونياا
 حيث يتطلب، وال يعني تقديم الطلب الموافقة عليه.2
. واعتماد المجالس المعنية،اجتيازه التدقيق
 وموافقة الجهة المختصة، بناء على نتائج التدقيق.3
بعمادة البحث العلمي يُع ُد "عقد اتفاق" ويوقع بين
. والطالب،عمادة البحث العلمي بالجامعة
، وعنوان البحث، يحتوي العقد على رقم المنحة.4
 وكذلك، والتكاليف اإلجمالية،ومدة المؤتمر
. والشروط،مجموعة االلتزامات
 يجب أن يقدم الطالب الشكر لعمادة البحث العلمي.5
بجامعة أم القرى مع ذكر رقم المنحة في البحث
المنشور وفي المؤتمر عند إلقاء بحثة طبقا للصيغة
 يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لجامعة أم:التالية
القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي على دعم
...  وتاريخ.... حضور المؤتمر بموجب العقد رقم
: تنتهي المنحة بعد تسليم.6
،شهادة حضور المؤتمر

-

6- The grant ends after submitting:
 وصورة من جواز السفر موضحا بها- Conference attendance certificate
اختام الخروج والدخول (في حالة
- Passport photocopy wherein dates of
)المؤتمرات الخارجية
departure and arrival are stated (in case of
international conferences)
 كتيب المؤتمر مطبوعا أو في صورة- A hard or a soft copy of the conference book
اليكترونية
- A detailed report about the student's
participation endorsed with photos if possible
 تقرير مفصل عن مشاركة الطالب مزودااto keep them in the records of the Deanship
بالصور ما أمكن لحفظها في سجالت
of Scientific Research and print them in the
العمادة والسماح بطباعتها ضمن سجل
periodical report on Sufara' program.
.التقرير الدوري لبرنامج سفراء
Upon submitting these documents, the student
receives the pending amount of his
صرف للطالب بقية المستحقات
َ وبنا اء عليه ُت
remuneration and a final discharge.

 ويخلى طرفه،الخاصة بمكافأته.
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7- If the student does not submit the
required documents, he is obligated
to return the funding he/she has
received and got a final discharge.
8- Receiving the research grant implies
an approval to abide by the travel
terms stipulated by the Kingdom.

Budget and Grant Allocation for
"Sufara'" Program
1- The approved financial allocations for the
grant should not exceed 2000 SAR for
internal conferences and 3000 SAR for
conferences held in Arab states, and 5000
SAR for conferences held outside the
Kingdom and Arab states. These amounts
must comply with the articles proposed by
the Scientific Research Regulations for
universities, and also with what is
approved locally by the Deanship of
Scientific Research for grant allocation.
The Deanship of Scientific Research has
the right to decrease the allocations
without offering any justifications.
2- The grant allocated amounts will be
deposited as follows:
- The student receives (50%) of his
grant directly after signing the
conference attendance agreement.
- The student receives the rest of
his/her grant after submitting
conference attendance certificate, and
passport photocopy that contains the
departure and arrival dates (in
external conferences).

 في حالة عدم تسليم المستندات المطلوبة أعاله.7
 ويخلى،يلزم الطالب برد المبالغ التي تم صرفها
.طرفه
 تعد موافقة الطالب علي المنحة البحثية اقرارا.8
منه بااللتزام بقواعد السفر المعمول بها في
.المملكة
الميزانية وآليات الصرف لبرنامج سفراء
 االستحقاق المالي المعتمد للمنحة ال تزيد عن.1
 لاير3000 لاير للمؤتمرات الداخلية أو2000
 لاير5000 للمؤتمرات داخل الدول العربية و
 والدول العربية كحد،للمؤتمرات خارج المملكة
أقصى مع االلتزام بالبنود المقترحة في الالئحة
 وما،الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
 وما تقره عمادة البحث العلمي من،يستحدث فيها
 وللعمادة الحق في تخفيض،آليات للصرف
.المستحقات مع عدم ابداء االسباب
: تصرف المنحة على النحو اآلتي.2
)من%50(  يصرف للطالب ما قيمتهالمستحقات الخاصة بمكافأته بعد توقيع عقد
.حضور المؤتمر
 للطالب بقية المستحقات الخاصة) بعد تسليم شهادة حضور%50(بمكافأته
 وصورة من جواز السفر موضحا بها،المؤتمر
اختام الخروج والدخول (في حالة المؤتمرات
.)الخارجية
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Approval:
This program was approved by the
Scientific Assembly on the basis of the
articles no. 6 and 49 of the unified
guidelines of scientific research in Saudi
Universities.

 مت اعتماد هذا الربنامج من اجمللس العلمي بناء
) من الالئحة املوحدة للبحث49 ، 6( على املادة
.العلمي يف اجلامعات

For Further Communications

للتواصل

E-mail

المشرف على المنح الداخلية بعمادة البحث
العلمي

DSRDIG@uqu.edu.sa
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: االعتماد

:البريد اإللكترونيDSRDIG@uqu.edu.sa

أعضاء اللجنة الخاصة بتحديد اهداف وتعريف
برنامج سفراء ومتابعة تنفيذه:
 .1د .فيصل أحمد عالف (عميد البحث
العلمي) – الرئيس العام للجان الخاصة
باملشروع
 .2د .باسم يوسف الكاظمي (وكيل عمادة
البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية) –
املشرف املكلف بإنجاز املشروع
 .3د .علي حسن محمد أمين (املشرف على املنح
الداخلية) – عضو ونائب املشرف على
اللجنة بشطر الطالب ومدقق مخرجات
املشروع
 .4د .هشام فاروق عرابي (املشرف على املنح
الخارجية) – عضو
أسماء املشاركين في االجتماعات الخاصة بمناقشة
أهداف وتعريف برنامج سفراء:
 .1د .فيصل أحمد عالف (عميد البحث
العلمي)
 .2د .باسم يوسف الكاظمي (وكيل عمادة
البحث العلمي للمنح واملشاريع البحثية)
 .3د .عبد هللا عمر باز (وكيل عمادة البحث
العلمي للمعلومات والنشر)
 .4د .عبد الرحمن غالب االهدل (وكيل عمادة
البحث العلمي للمجموعات البحثيه)
 .5د .محمد حسن مختار (وكيل عمادة البحث
العلمي للشؤون املالية واالدارية)
 .6د .سهيل سالم الحربي (وكيل عمادة البحث
العلمي للكراس ي العلمية)
 .7د .هنادي محمد بحيري (وكيلة عمادة البحث
العلمي للتطوير والجودة واالعتماد األكاديمي)
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 .8د .علي حسن محمد أمين (املشرف على املنح
الداخلية)
 .9د .هشام فاروق عرابي (املشرف على املنح
الخارجية)
 .10د .هنادي أحمد كتوعه (املشرفة على املنح
الداخلية-طالبات)
 .11د .نورة صالح فاروقي (املشرفة على املنح
الخارجية-طالبات)
 .12د .مريم بنت عبد الهادي القحطاني (وكيلة
مدير مركز بحوث اللغة العربية وآدابها)
 .13د .عائشة بنت محمد الحربي (وكيلة مدير
مركز بحوث الدراسات اإلسالمية)
 .14د .ديانا بنت فهمي حماد (وكيلة مدير مركز

بحوث العلوم التربوية والنفسية)

العام اجلامعي ()1437-1436هـ
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