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الفصل األول
أحكام تمهيدية
هذه الالئحة مكملة للقواعد التنفيذية لجامعة القصيم الصادرة بقرارمجلس الجامعة رقم  /7/تاريخ
1430/6/30هـ.
على الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية الصادرة بقرارمجلس التعليم العالي رقم
(1419/10/2هـ ) .واملتوجة بموافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه السامي
الكريم رقم  /7/ب 4403 /تاريخ 1419/4/2هـ.

الالئحة
 -1االسم :
 " :الالئحة التنفيذية للبحث العلمي في جامعة القصيم "
 -2التعريف :
مجموعة من الضوابط واملعايير واإلجراءات واملهام املظنممة للبحث العلمي في جامعة القصيم.
 -3الهدف :
تفسير وتظنميم وضبط كافة العمليات واإلجراءات والصالحيات اإلدارية واملالية والبحثية الخاصة
بالبحث العلمي ومخرجاته .
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الفصل الثاني
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"التعريفات "
مادة :1
التعريفات -يعني بها التعبيرات الواردة في هذه الالئحة للمصطلحات التالية:
 -1البحث العلمي :الظنتاج العلمي الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها ,و يتم نتيجة جهود فردية أو
مشتركة أو األمرين معا.
 -2الباحث الرئيس :هو عضو هيئة التدريس ,أو من في حكمه والذي يمثل املجموعة املشاركة في البحث و يتولى
اإلشراف و إدارة املجموعة.
 -3الباحث املشارك :هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه و الذي يشترك مع مجموعة من الباحثين إلنجاز دراسة
موضوع ما.
 -4املحكم الفاحص :هو عضو هيئة التدريس أو الخبير أو املؤسسة املعظنية التي تكلف بفحص و دراسة الظنتاج
العلمي.
 -5املراجع :هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير أو املؤسسة املعظنية التي تكلف بمراجعة الظنتاج العلمي
 -6املستشار :هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه أو الخبير أو املؤسسة املعظنية التي تكلف بتقديم خدمات أو
دراسات استشارية.
ً
 -7املظنح الصغيرة  :هي التي تقدم عادة من مراكز البحوث في الجامعة .
ً
ً
 -8مظنح األولويات البحثية  :هي وفق آليات وضوابط تعمل عليها عمادة البحث العلمي حاليا  ,وسيتم الرفع بها الحقا .
 -9مظنح املجموعات البحثية  :هي مجموع من الباحثين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في عدد من التخصصات
العلمية البينية واملتكاملة و التي تملك خبرات بحثية و معرفية متميزة في مجال تخصصها تسعى إلنجاز أبحاث
مشتركة ذات جودة عالية تساهم في إنتاج املعرفة وخدمة املجتمع .
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 -10ا مظنح الطالب  :هي مظنحة بحثية تدعمها وتشرف عليها عمادة البحث العلمي وتستهدف طالب البكالوريوس
ً
بالجامعة بهدف تدريبهم وتشجيعهم على آليات البحث العلمي و عددها ( )50مظنحة سظنويا .
 -11ملظنح التطويرية  :هي مظنحة بحثية تدعمها عمادة البحث العلمي وتستهدف املشاريع والبرامج التطويرية التي تتقدم
بها كليات وعمادات و إدارات الجامعة املختلفة بهدف تطوير ألداء الجهة و التغلب على املشكالت والتحديات التي
تواجهها .

املادة التنفيذية:
باإلضافة إلى التعريفات الواردة في هذه املادة ،هظناك تعريفات أخرى كالتالي:
 :7 -1الباحث :هو أحد منسوبي الجامعة حين يتقدم بإنجاز يعتمد على األسس العلمية
املتعارف عليها.
 : 8 –1الجامعة  /جامعة القصيم.
 : 9 –1العمادة  /عمادة البحث العلمي واملراكز التابعة لها.
 : 10 – 1ا لعمادات و الكليات /عمادات و كليات جامعة القصيم.
 : 11 – 1الالئحة  /الالئحة التظنفيذية للبحث العلمي في جامعة القصيم.
مادة :2
تهدف البحوث التي تجرى في الجامعة إلى إثراء العلم و املعرفة في جميع املجاالت الظنافعة ,و وفي مقدمتها -:
أ :إبراز املظنهج اإلسالمي و مظنجزاته في تاريخ الحضارة و العلوم اإلنسانية.
ب :جمع التراث العربي و اإلسالمي و العظناية به و فهرسته و تحقيقه و تيسيره للباحثين.
ج :تقديم املشورة العلمية ,و تطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه املجتمع من خالل األبحاث والدراسات
التي تطلب عادة من جهات حكومية أو أهلية.
د :نقل و توطين التقظنية الحديثة و املشاركة في تطويرها و تطويعها لتالئم المروف املحلية لخدمة أغراض التظنمية.
ه :ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التظنمية ,والبعد عن االزدواجية والتكرار و اإلفادة من الدراسات السابقة.
و :تظنمية أجيال من الباحثين السعوديين املتميزين و تدريبهم على إجراء البحوث األصيلة ذات املستوى الرفيع ,و القيمة
األكاديمية عبر إشراك طالب الدراسات العليا و املعيدين و املحاضرين و مساعدي الباحثين في تظنفيذ البحوث العلمية .
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ز :ما من شأنه االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي و الدراسات العليا.
مادة : 3
يحفز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس و الطالب على إجراء البحوث األكاديمية األصيلة و املبتكرة التي تسهم في
إثراء املعرفة املتخصصة و تخدم املجتمع ,و توفير سبل إنجازها ,و اإلفادة منها للجامعات األخرى ومنها:
أ – نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر املحلية و الدولية و توفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات
الباحثين واملهتمين.
ب – التعاون مع الهيئات و املؤسسات العلمية و البحثية داخل اململكة و خارجها عن طريق إجراء البحوث و تبادل
املعارف و الخبرات.
ج – إيجاد سبل و قظنوات لتشجيع األفراد و املؤسسات على دعم و تمويل املشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة.
د – توفير التقظنية و اإلصدارات العلمية الحديثة من كتب و دورات و غيرها.

املادة التنفيذية:
يحفز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطالب على إجراء البحوث العلمية األصيلة و املبتكرة التي تسهم في إثراء
املعرفة املتخصصة وتخدم املجتمع  ,وتوفير سبل إنجازها ,و اإلفادة منها للجامعة والباحث و من ذلك:
-3أ :نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر املحلية و الدولية و توفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثين
عبر تعويض الباحثين تكاليف نشر نتائج البحث العلمي .و صرف مبلغ خاص يحدده مجلس الجامعة لكل باحث ينشر
أبحاثه في مجالت عاملية تحددها العمادة مثل مجلة ساينس ) (scienceو نيتشر ) (natureو غيرهما من املجالت املصظنفة في
القاعدة العاملية "  ،(http://www.tomsonreuters.com) " ISIأو أي قاعدة علمية يعتمدها مجلس الجامعة بتوصية من
مجلس عمادة البحث العلمي.
-3ب :التعاون مع الهيئات و املؤسسات العلمية و البحثية داخل اململكة و خارجها عن طريق إجراء البحوث و تبادل
املعارف و الخبرات وفق الضوابط واملعايير واآلليات املعتمدة في مجال التعاون والشراكة البحثية.
-3ج :إيجاد سبل و قظنوات لتشجيع األفراد و املؤسسات على دعم و تمويل املشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة ,وذلك
عن طريق توفير أساليب متعددة للدعم والتمويل بما في ذلك الكراس ي البحثية والدعم املباشر ملشاريع بحثية محددة.
-3د :توفير التقظنية و اإلصدارات العلمية الحديثة من كتب و دوريات و غيرها.
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-3ه :تمكين الباحثين من تقديم استشارات ممولة من املؤسسات الصظناعية و قطاع الخدمات بما ال يتعارض مع رؤية
ورسالة الجامعة وخطتها االستراتيجية ،و تحدد العقود املبرمة بين الجامعة ممثلة في ( معهد الدراسات و االستشارات ) و
الجهات الطالبة لالستشارة و الحصص املالية للباحث أو الفريق البحثي و الجامعة.
8

مادة :4
ُ
توجد في كل جامعة عمادة باسم " عمادة البحث العلمي " تتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي  ,و يعين
عميدها و وكيلها وفق ما تقض ي به املادة (  ) 39و املادة (  ) 40من نمام مجلس التعليم العالي و الجامعات..

مادة : 5
يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم " مجلس البحث العلمي " يتكون من :
أ – عميد البحث العلمي

رئيسا

ب – عميد الدراسات العليا

عضوا

ج– وكيل ( أو وكالء ) عمادة البحث العلمي

أعضاء

د– عدد من مديري مراكز البحوث أعضاء ال يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بظناء على توصية مدير
الجامعة.
ه  -عدد من األساتذة املتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ال يزيد عددهم عن سبعة,
يعينهم مجلس الجامعة ملدة سنتين قابلة للتجديد بظناء على توصية مدير الجامعة.
و يعقد املجلس  ,وتتخذ قراراته  ,و تعتمد وفق ما تقتض ي به املادة ( )35من نمام مجلس التعليم العالي و الجامعات .

مادة : 6
فيما ال يتعارض مع مهمات املجلس العلمي و مجالس الكليات و مجالس األقسام  ,يختص مجلس عمادة البحث العلمي بما
يلي :
أ :اقتراح خطة البحوث السظنوية للجامعة ,وإعداد مشروع امليزانية الالزمة لها تمهيدا لعرضها على املجلس العلمي.
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ب :اقتراح اللوائح و القواعد و اإلجراءات املظنممة لحركة البحث العلمي في الجامعة .
ج :املوافقة على مشروعات البحوث و الدراسات و متابعة تظنفيذها و تحكيمها و الصرف عليها وفق القواعد املظنممة لذلك.
د :اقتراح وسائل تظنميم الصلة مع مراكز البحوث املختلفة خارج الجامعة و التعاون معها.
ه :تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة ,و العمل على إلغاء االزدواجية في أدائها ,و تشجيع األبحاث املشتركة بين
األقسام و الكليات لرفع كفاءة و فاعلية استخدام املواد املتاحة.
و :التوصية باملوافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم و النشر بالجامعة.
ز :تشجيع أعضاء هيئة التدريس و غيرهم من الباحثين و حثهم على إجراء البحوث العلمية املبتكرة  ,و تهيئة الوسائل و
اإلمكانات البحثية لهم  ,و خاصة املتفرغين منهم تفرغا علميا  ,و تمكينهم من إجراء أبحاثهم في جو علمي مالئم .
ح :تظنميم وتعزيز عمليات االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة ,املحلية و األجظنبية و تظنمية التعاون معها لالستفادة من
كل ما هو حديث.
ط :إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية و املظنتهية في الجامعة  ,و تبادل املعلومات البحثية مع الجامعات و مراكز
البحوث األخرى.
ي :دراسة التقرير السظنوي و الحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل الجامعة للدراسات
العليا و البحث العلمي .
ك :اإلشراف واملتابعة للبحوث " التي تقع ضمن اختصاصاته " و املمولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة.
ل :تشكيل اللجان املتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة.
م :دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي .

املادة التنفيذية:
يتم التقدم لطلب دعم و تمويل البحوث عن طريق عمادة البحث العلمي أو املراكز والوحدات األخرى التابعة للعمادة وفق
التصنيف التالي :
 /1املظنح الصغيرة .,
 /2مظنح األولويات البحثية ,
الصفحة  9من 16
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 /3مظنح املجموعات البحثية ,
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األهداف
 -1تشجيع فرق العمل البحثية ومجاالت التعاون بين التخصصات البينية في الجامعة .
 -2رفع مستوى و كفاءة البحث العلمي من الظناحية الظنوعية .
 -3تظنويع مجاالت املظنح البحثية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة و إتاحة أكثر من فرصة لهم لالستفادة من خبراتهم
العلمية .
 -4تهيئة مظناخ تفاعلي وتظنافس ي بين الباحثين في الجامعة وتوثيق الروابط العلمية بينهم .
 -5تحسين قدرات الباحثين الجدد وطالب الدراسات العليا وتوجيه اهتماماتهم البحثية بما يخدم قضايا التظنمية
املستدامة .
 -6دعم الشراكة البحثية مع القطاعين العام والخاص.
ضوابط وشروط التقدم للمجموعات البحثية
يشترط للتقدم للحصول على مجموعة بحثية االلتزام باالتي:
 .1أن التقل درجة رئيس الفريق في املجموعة البحثية عن أستاذ مشارك  ,وأن يكون أحد أعضاء الفريق
ممن سبق له النشر في املجالت التابعة لل ـ  ISIأو أي قواعد عاملية اخرى يوافق عليها مجلس عمادة
البحث العلمي  ,وبالنسبة للتخصصات الشرعية والعربية التي ال يظنطبق عليها هذا الشرط فتطبق عليها
ضوابط تصنيف املجالت في تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية املذكورة في املالحق
االسترشادية لتطبيق ضوابط صرف مكافآت التميز الصادرة عن الهيئة الوطظنية للتقويم واالعتماد
األكاديمي  , NCAAAوأن اليقل عدد مانشره عن (بحثين)خالل العامين السابقين في طلب الحصول على
الدعم .
 .2يكون للمجموعة البحثية اسم يعبر عن مجال تخصصها .
 .3يفضل تعدد االختصاصات وترابطها ضمن املجموعة البحثية.
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 .4يمكن للباحث املشاركة في مجموعتين بحثيتين على األكثر على أال يكون باحثا رئيسا في أكثر من مجموعة
واحدة .
 .5اليقل عدد أفراد املجموعة البحثية عن باحثين اثظنين مشاركين باإلضافة إلى الباحث الرئيس  ,ويمكن
أن يكون أحد الباحثين املشاركين وليس الباحث الرئيس من خارج الجامعة لالستفادة من مجال
تخصصه.
 .6يفضل مشاركة طالب وطالبات الدراسات العليا.
 .7يشترط في األبحاث املقدمة وجود اسم الباحث الرئيس للمجموعة على كل األبحاث املنشورة باسم
املجموعة.
 .8تقدم املجموعة البحثية خطة املشروع البحثي والخطة الزمظنية له مع تفاصيل امليزانية املقترحة حسب
الظنموذج املعتمد من عمادة البحث العلمي .
 .9يتعهد الباحث الرئيس بتقديم عدد من األبحاث املنشورة في املجالت املضمظنة بقاعدة بيانات  ISIو ذات
معامل تأثير ( )Impact factorوفقا لعدد الباحثين املشاركين معه في املشروع البحثي .
 .10يشترط أن تقوم املجموعة البحثية باإلشارة بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة القصيم .
 .11يصرف للباحث الرئيس نسبة %40من امليزانية املعتمدة عظند توقيع العقد  ,وتصرف باقي املستحقات
املالية  %60بعد انتهاء النشر وتسليم البحوث املطلوبة في فترة العقد املحدد.
 .12تقدم املجموعة البحثية بنهاية العقد نسخة من األبحاث املنشورة و اإلنتاج العلمي مرفقا به تقرير

مختصر ملا تم انجازه .

مادة : 7
يكون عميد البحث العلمي مسؤوال عن إدارة الشؤون املالية و اإلدارية و الفظنية املرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة وفق
األنممة و اللوائح املعمول بها  ,و له على وجه الخصوص املهمات التالية :
أ :اإلشراف على إعداد خطة البحوث السظنوية للجامعة  ,و امليزانية الالزمة لها تمهيدا لعرضها على مجلس العمادة .
ب :الصرف من ميزانية البحوث املقررة في حدود الصالحيات املالية املفوضة له .
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ج :اإلشراف الفني واإلداري على مختلف نشاطات العمادة ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعة تظنفيذها.
د :اإلشراف على أعمال مراكز البحوث املرتبطة بعمادة البحث العلمي و متابعة نشاطاتها و تقييم أدائها .
ه :التعاون و التنسيق مع مؤسسات و معاهد و مراكز البحوث املحلية داخل الجامعة و خارجها  ,و االتصال بمؤسسات
البحوث و مراكز البحوث األجظنبية و تسخير ما يمكن االستفادة منها لتحديث و تطوير حركة و تقظنية البحث العلمي في
الجامعة .
و :التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراسات العليا  ,و العمل على توفير
اإلمكانات و الوسائل البحثية إلنهاء بحوثهم أو رسائلهم العلمية..
ز :املتابعة الدائمة و العمل على توفير املوارد املالية الالزمة لإلنفاق على البحوث املمولة من ميزانية الجامعة أو من
قطاعات خارج الجامعة.
ح :التوصية بالتعاقد مع الباحثين و املوظفين و الفظنيين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها
العمادة.
ط :تقويم و مكافأة أداء العاملين بالعمادة و رفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة .
ي :إعداد مشروع ميزانية العمادة و التقرير السظنوي تمهيدا لعرضه على مجلس العمادة .
املادة التنفيذية:
الفقرة هـ :يجوز لعمادة البحث العلمي االستعانة بجهات خارج اململكة وفق اآللية التالية:
-7هـ :1-في حالة االستعانة في البحث بمستشار أو باحث من خارج اململكة يجب ذكر ذلك في مشروع البحث مع تحديد
األدوار املكلف بها ,ويجوز زيادة املكافأة الشهرية التي تصرف لهم خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث .

-7ه :2-في حالة االستعانة بمعامل خارج اململكة يجب ذكر سبب ومبررات اللجوء لتلك املعامل ومدى االستفادة منها في
مشروع البحث ,كما يجب إحضار فواتير أصلية لتكلفة املعمل العتمادها.
-7ه :3-إذا احتاج الباحث شراء مواد ملشروع البحث من خارج معمل البحث ( داخل أو خارج اململكة ) فيجب املوافقة
املسبقة على الشراء ,مع وجوب إحضار الفواتير األصلية العتمادها.
-7ه :4-البحوث املدعمة ماليا من مؤسسات بحثية حكومية ,أو غيرها يتم تظنفيذها طبقا للوائح الصادرة من هذه
املؤسسات ،مع مراعاة القواعد واإلجراءات املظنممة لتظنفيذ البحوث في الجامعة.
الصفحة  12من 16
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مادة : 8
يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة :
13

أ – مجلس املركز.
ب – مدير املركز.
كل في حدود اختصاصه.
املادة التنفيذية:
تقوم عمادة البحث العلمي بالظنمر في طلبات إنشاء مراكز ووحدات بحثية متخصصة في الكليات والوحدات التظنميمية
التابعة للجامعة ،على أن تتم مراعاة االحتياجات املجتمعية البحثية واألولويات البحثية للجامعة ،بجانب العوامل املتعلقة
بالكفاءة والفاعلية في املراكز والوحدات املقترح تأسيسها .وبظناء على ذلك  ،ترفع العمادة توصية بشأن تلك الطلبات ملجلس
العمادة التخاذ الالزم.
مادة :9
يشكل مجلس املركز على الظنحو اآلتي :
أ -مدير املركز  ,و له رئاسة املجلس  ,و يعين من أعضاء هيئة التدريس املتميزين بقرار من مدير الجامعة بظناء على
ترشيح عميد البحث العلمي و تأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي ملدة سنتين قابلة للتجديد  ,و
يعامل ماليا معاملة رئيس القسم .
ب -عدد من أعضاء هيئة التدريس املتميزين في البحث العلمي ال يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بظناء على ترشيح
عميد البحث العلمي و تأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا و البحث العلمي ملدة سنتين قابلة للتجديد .
املادة التنفيذية:
أ -تكون األولوية الختيار مدير مركز البحوث من أعضاء هيئة التدريس ممن هم على مرتبة أستاذ ثم أستاذ مشارك
ً
ثم أستاذ مساعد ،على أن يكون السجل البحثي له مميزا.
ب -مراعاة املرتبة العلمية ألعضاء هيئة التدريس املختارين ملجلس املركز بحيث ال تقل درجة عضو مجلس املركز عن
أستاذ مشارك على األقل.
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مادة :10
يتولى مجلس املركز الظنمر في جميع األمور املتعلقة به و له على األخص:
أ – اقتراح خطة البحوث السظنوية و إعداد مشروع امليزانية الالزمة.
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ب – دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم و متابعة تظنفيذها.
ج – دراسة مشروعات البحوث و الدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة و اختيار الباحثين و متابعة تظنفيذها و
اقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد املظنممة لذلك.
د – التوصية بالصرف من ميزانية البحوث املقررة في حدود الصالحيات املظنممة لذلك و خاصة التي تسهم في تسهيل دورها
في إدارة املركز كأعمال السكرتارية.
هـ  -دراسة التقرير السظنوي و الحساب الختامي و مشروع امليزانية للمركز ورفعه للجهة املختصة.
و – دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي.
املادة التنفيذية:
-10أ,ب,ج,د :يتولى مجلس املركز الظنمر في جميع األمور املتعلقة به و له على األخص الظنمر في مراعاة األولويات البحثية
للجامعة وفق اآللية املعتمدة مع إرفاق السير الذاتية للباحثين وبقية الوثائق ذات الصلة
-10ه  :تقييم مدى تحقيق االحتياجات املجتمعية من البحوث التطبيقية.
 -10و  :دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي ،ورفع التوصيات واالقتراحات الالزمة .
 -10ز  :يحق ملجلس املركز التوصية باستحداث وحدات بحثية تكون متخصصة في املجاالت التي تحتاجها الجامعة و
املجتمع وسوق العمل ,ورفع التوصية للعمادة ومتابعة ذلك.

مادة : 11
يختص مدير مركز البحوث بما يأتي :
أ :اإلشراف و متابعة سير األعمال البحثية ألعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم و مساعدي الباحثين  ,بما في ذلك
اإلشراف املباشر على الهيئة اإلدارية و الفظنية باملركز .
ب :االتصال باألقسام العلمية و حث أعضاء هيئة التدريس على البحث و التنسيق بين مشروعات أبحاثهم  ,و توفير
الوسائل و اإلمكانات املساعدة على إعدادها و نشرها بأقص ى كفاءة ممكظنة .
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ج :االتصال و التنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل الجامعة و خارجها في كل ما له عالقة بطبيعة البحوث التي تعد
تحت إشراف املركز أو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة .
د :إعداد مشروع امليزانية السظنوية لفعاليات املركز  ,تمهيدا لعرضها على مجلس املركز  ,و من ثم رفعه إلى الجهة املختصة
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بالجامعة .
ه :إعداد التقرير السظنوي عن نشاط املركز و رفعه للجهة املختصة .
املادة التنفيذية:
-11ج :يراعى عظند التنسيق مع الجهات خارج الجامعة،الضوابط واملعايير الخاصة بذلك بما فيها األدوار املظناطة بمعهد
الدراسات والخدمات االستشارية على نحو يضمن إحداث التكامل في العمل البحثي لوحدات الجامعة.

مادة :12
يتم اإلنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانياتها سواء بمبادرة من الباحث أو الجهات العلمية املختصة وفق
الخطة املعتمدة و اإلجراءات املظنممة لذلك من املجلس العلمي في حدود املبالغ التالية كحد أقص ى :
أ :تصرف مكافأة قدرها ألف و مائتا ريال (  ) 1200شهريا للباحث الرئيس من حملة الدكتوراه ,و ألف ريال (  ) 1000شهريا
لكل واحد من املشاركين من أعضاء هيئة التدريس و من في حكمهم من حملة الدكتوراه خالل املدة األساسية املحددة في
خطة البحث.
ب :تصرف ملساعد الباحث من حملة املاجستير مكافأة قدرها ( ) 30ثالثون رياال عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ( ) 800
ريال شهريا و ذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث ,و بما ال يزيد عن ثالثة مساعدين.

ج :تصرف ملساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها (  ) 25خمسة وعشرون رياال عن الساعة الواحدة بما
ال يتجاوز (  ) 600ستمائة ريال شهريا و ذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث.
د :تصرف ملساعد الباحث من طالب املرحلة الجامعية أو الفظنيين أو املهظنيين مكافأة قدرها (  ) 20عشرون رياال عن الساعة
الواحدة بما ال يتجاوز (  ) 400أربعمائة ريال شهريا و ذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث.
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ه :يصرف للمستشار من داخل املديظنة مكافأة قدرها (  ) 500خمسمائة ريال عن كل يوم استشارة على أال يتجاوز مجموع
ما يتقاضاه في العام الواحد عن ( )7000سبعة آالف..
و :يصرف للمستشار من خارج املديظنة مكافأة قدرها (  ) 1000ريال عن كل يوم استشارة شاملة لإلقامة و اإلعاشة على أال
يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (  ) 14000أربعة عشر ألف ريال و تصرف له تذكرة سفر( ذهابا و إيابا ).
ز :يصرف للمستشار من خارج اململكة مكافأة قدرها ألفا ريال عن كل يوم استشارة شاملة لإلقامة و اإلعاشة على أال
يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (  ) 20000عشرين ألف ريال  ,وتصرف له تذكرة سفر ( ذهابا و إيابا ).
ح :ال يجوز صرف املكافآت املشار إليها إذا كان الباحث مفرغا للعمل في البحث العلمي.

وهللا ولي التوفيق
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