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مقدمة:

ُ
يعت ﺮ البحث العلم من أهم العناصر ال تع ا الجامعة ملا له من أهمية ي مكانة الجامعة املحلية والعاملية ،وكذلك ملا
ً
فيه خدمة للمجتمع وحال ملشكالته من خالل األبحاث املتعلقة بذلك بالتعاون مع الهيئات العامة والخاصة ،وهو جزء هام
من عمل أعضاء هيئة التدريس و لذلك فالجامعة مل مة بتوف ﺮ البيئة املناسبة واإلمكانيات والدعم املا ي لل وض بالبحث
العلم  ،ومعنية بتطوير املكتبة وتوف ﺮ األجهزة الالزمة لذلك و ي تؤمن بالحرية الفكرية إلطالق العنان للعقل لالبتكار
واالخ ﺮاع والتطوير.

الباب األول :التعريفات
املادة ):(1

تع التعب ﺮات الواردة ي هذﻩ الالئحة املعاني املوضحة أدناﻩ:
املدير:
مدير الجامعة.
الوكيل:
وكيل الجامعة.
املجلس:
مجلس الجامعة.
الباحث الرئيﺴ  :هو عضو هيئة التدريس ،أو من ي حكمه ،الذي يمثل املجموعة املشاركة ي البحث
ويتو ى اإلشراف وإدارة املجموعة.
الباحث املشارك :هو عضو هيئة التدريس أو َمن ي حكمه ،الذي يش ﺮك مع مجموعة من الباحث ن إلنجاز
دراسة موضوع ما.
ُ َ
املحكم الفاحص :هو عضو هيئة التدريس أو الخب ﺮ الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علم .
َ
املراجع:
هو عضو هيئة التدريس أو َمن ي حكمه أو الخب ﺮ الذي ُيكلف بمراجعة إنتاج علم .
املستشار :
هو عضو هيئة التدريس أو َمن ي حكمه أو الخب ﺮ الذي يكلفه مركز البحوث املختص
بتقديم خدمات أو دراسات استشارية.

الباب الثاني :األهداف
املادة ):(2

دف البحوث ال تجرى ي الجامعة إ ى إثراء العلم واملعرفة ي جميع املجاالت النافعة ،وع ى وجه
الخصوص فيما يأتي:
أ( إبراز املنهج اإلسالمي ومنجزاته ي تاريخ الحضارة والعلوم اإلنسانية.
ب( جمع ال ﺮاث العربي واإلسالمي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيس ﺮﻩ للباحث ن.
ج( تقديم املشورة العلمية ،وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت ال تواجه املجتمع من خالل
األبحاث والدراسات ال تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
د( نقل وتوط ن التقنية الحديثة واملشاركة ي تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف املحلية لخدمة
أغراض التنمية.
ه( ربط البحث العلم بأهداف الجامعة وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية والتكرار واإلفادة من
الدراسات السابقة.
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املادة ):(3

و( تنمية جيل من الباحث ن السعودي ن املتم ين وتدري م ع ى إجراء البحوث األصلية ذات املستوى
الرفيع ،وذلك عن طريق إشراك طالب الدراسات العليا واملعيدين واملحاضرين ومساعدي الباحث ن
ي تنفيذ البحوث العلمية.
ز( االرتقاء بمستوى التعليم الجام ي والدراسات العليا.
ُ
ُي َح ﱠفز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطالب ع ى إجراء البحوث األصلية واملبتكرة ال تسهم ي إثراء
املعرفة املتخصصة وتخدم املجتمع ،وتوف ﺮ سبل إنجازها ،واإلفادة م ا وللجامعات و ي سبيل ذلك:
أ( نشر نتائج البحث العلم ي أوعية النشر املحلية والدولية وتوف ﺮ وسائل التوثيق العلم لتسهيل
مهمات الباحث ن.
ب( التعاون مع الهيئات واملؤسسات العلمية والبحثية داخل اململكة وخارجها عن طريق إجراء البحوث
وتبادل املعارف والخ ﺮات.
ج( إيجاد سبل وقنوات لتشجيع األفراد واملؤسسات ع ى دعم وتمويل املشاريع البحثية.
د( توف ﺮ وسائل االتصال الحديثة وأحدث اإلصدارات العلمية من دوريات وكتب وغ ﺮها.

الباب الثالث :الحوكمة
املادة ):(4
املادة ):(5

"عمادة البحث العلم " تتبع وكيل الجامعة ،ويع ن عميدها ووكيلها وفق نظام مجلس التعليم العا ي
للجامعات األهلية.
أ( يكون لعمادة البحث العلم مجلس باسم "مجلس البحث العلم " يتكون من:
ً
رئيسا.
 -1عميد البحث العلم
ً
 -2عميد الدراسات العليا عضوا.
 -3وكيل )أو وكالء( عمادة البحث العلم أعضاء.
 -4عدد من مديري مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يختارهم مجلس الجامعة
ً
بناء ع ى توصية مدير الجامعة.
 -5عدد من األساتذة املتم ين ي مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ال
يزيد عددهم عن سبعة ،يعي م مجلس الجامعة ملدة سنت ن قابلة للتجديد ً
بناء ع ى توصية
مدير الجامعة.
 -6خ ﺮاء من املجتمع املح ي يختارهم مجلس الجامعة ً
بناء ع ى توصية مدير الجامعة.
ب( يجتمع مجلس البحث العلم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ع ى األقل وال يصح االجتماع إال بحضور
ثل أعضائه وتصدر قراراته باألغلبية املطلقة ألصوات األعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب
الذي فيه رئيس املجلس.
ً
ج( تعت ﺮ قرارات املجلس نافذة مالم يرد عل ا اع ﺮاض من الوكيل خالل خمسة عشر يوما من تاريخ
وصولها إليه وإذا اع ﺮض عل ا أعادها إ ى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظرﻩ لدراس ا من جديد ،فإذا
بقي املجلس ع ى رأيه يحال القرار املع ﺮض عليه إ ى مجلس الجامعة للبت فيه ي أول جلسة عادية أو
استثنائية ،وملجلس الجامعة تصديق القرار أو تعديله أو إلغاؤﻩ وقرارﻩ ي ذلك ائي.
د( ملجلس لجان الكلية تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من ب ن أعضائه أو من غ ﺮهم.
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املادة ):(6

املادة ):(7

فيما ال يتعارض مع مهمات املجلس العلم ومجالس الكليات ومجالس األقسام ،يختص مجلس البحث
العلم بما ي ي:
ً
أ( اق ﺮاح خطة البحوث السنوية للجامعة ،وإعداد مشروع امل انية الالزمة لها تمهيدا لعرضها ع ى
املجلس العلم إلقرارها.
ً
ب( اق ﺮاح اللوائح والقواعد واإلجراءات املنظمة لحركة البحث العلم ي الجامعة تمهيدا لعرضها ع ى
املجلس العلم .
ج( املوافقة ع ى مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عل ا وفق
القواعد املنظمة لذلك.
د( اق ﺮاح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث املختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
ه( تنسيق العمل ب ن مراكز البحوث ي الجامعة ،والعمل ع ى إلغاء االزدواجية ي أدا ا ،وتشجيع
األبحاث املش ﺮكة ب ن األقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام املواد املتاحة.
و( التوصية للمجلس العلم باملوافقة ع ى نشر البحوث بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر
بالجامعة.
ز( تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغ ﺮهم من الباحث ن وح م ع ى إجراء البحوث العلمية املبتكرة،
ً
تفرغا ً
علميا ،وتمكي م من إجراء
و يئة الوسائل واإلمكانات البحثية لهم ،وخاصة املتفرغ ن م م
أبحا م ي جو علم مالئم.
ح( تنظيم عملية اإلتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة ،املحلية واألجنبية ،وتنمية التعاون معها
لالستفادة من كل ما هو حديث.
ط( إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية واملن ية ي الجامعة ،وتبادل املعلومات البحثية مع
الجامعات ومراكز البحوث األخرى.
ً
ي( دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلم ي الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل
الجامعة.
ك( اإلشراف واملتابعة للبحوث املمولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة ال تقع ضمن اختصاصاته.
ل( تشكيل اللجان املتخصصة من ب ن أعضائه أو من غ ﺮهم حسب الحاجة.
م( دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيلها.
ً
يكون عميد البحث العلم مسؤوال عن إدارة الشؤون املالية واإلدارية والفنية املرتبطة بالبحث العلم ي
الجامعة وفق األنظمة واللوائح املعمول ا ،و يقوم باملهمات اآلتية:
ً
أ( اإلشراف ع ى إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة ،وامل انية الالزمة لها تمهيدا لعرضها ع ى
مجلس العمادة.
ب( الصرف من م انية البحوث املقررة ي حدود الصالحيات املالية املفوضة له.
ج( اإلشراف الف واإلداري ع ى مختلف نشاطات العمادة ووضع الخطط وبرامج العمل ومتابعة
تنفيذها.
د( اإلشراف ع ى أعمال مراكز البحوث املرتبطة بعمادة البحث العلم ومتابعة نشاطا ا وتقييم أدا ا.
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ه(

و(
ز(
ح(
ط(
ي(

التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد ومراكز البحوث املحلية داخل الجامعة وخارجها،
واالتصال بمؤسسات البحوث ومراكز البحوث األجنبية وتسخ ﺮ ما يمكن االستفادة م ا لتحديث
وتطوير حركة وتقنية البحث العلم ي الجامعة.
التنسيق مع عمادة الدراسات العليا ي كل ما له عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراسات العليا،
والعمل ع ى توف ﺮ اإلمكانات والوسائل البحثية إل اء بحو م أو رسائلهم العلمية.
املتابعة الدائمة والعمل ع ى توف ﺮ املوارد املالية الالزمة لإلنفاق ع ى البحوث املمولة من م انية
الجامعة أو من قطاعات خارج الجمعة.
التوصية بالتعاقد مع الباحث ن واملوظف ن والفني ن لف ﺮات محددة ع ى م انية مشروعات البحوث
ال تشرف عل ا العمادة.
تقويم أداء العامل ن بالعمادة ورفع التقارير ع م إ ى إدارة الجامعة.
ً
إعداد مشروع م انية العمادة والتقرير السنوي
تمهيدا لعرضه ع ى مجلس العمادة.

الفصل األول :مراكز البحوث
املادة ) :(8يتو ى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة مجلس ومدير املركز كل ي حدود اختصاصاته.
املادة ) :(9يشكل مجلس املركز ع ى النحو اآلتي:
أ( مدير املركز ،وله رئاسة املجلس ،ويع ن من أعضاء هيئة التدريس السعودي ن بقرار من املدير بناءً
ع ى ترشيح عميد البحث العلم وتأييد وكيل الجامعة ملدة سنت ن قابلة للتجديد ،ويعامل مال ًيا
معاملة رئيس القسم.
ب( عدد من أعضاء هيئة التدريس املتم ين ي البحث العلم ال يزيد عن خمسة يعي م املدير ب ً
ناء ع ى
ترشيح عميد البحث العلم وتأييد وكيل الجامعة ملدة سنت ن قابلة للتجديد.
املادة ) :(10يتو ى مجلس املركز النظر ي جميع األمور املتعلقة به وله ع ى األخص:
أ( اق ﺮاح خطة البحوث السنوية وإعداد مشروع امل انية الالزمة.
ب( دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن ي حكمهم ومتابعة تنفيذها.
ج( دراسة مشروعات البحوث والدراسات ال تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحث ن
ومتابعة تنفيذها واق ﺮاح مكافآت القائم ن ا وفق القواعد املنظمة لذلك.
د( التوصية بالصرف من م انية البحوث املقررة ي حدود الصالحيات املنظمة لذلك.
ه( دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع امل انية للمركز ورفعه للجهة املختصة.
و( دراسة ما يحال إل ا من مجلس عمادة البحث العلم .

الئحة البحث العلم

4

18/12/2017

املادة ) :(11يختص مدير مركز البحوث بما يأتي:
أ( اإلشراف ومتابعة س ﺮ األعمال البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن ي حكمهم ومساعدي الباحث ن،
بما ي ذلك اإلشراف املباشر ع ى الهيئة اإلدارية والفنية باملركز.
ب( االتصال باألقسام العلمية لتحف أعضاء هيئة التدريس ع ى البحث ،والتنسيق ب ن مشروعات
أبحا م ،وتوف ﺮ الوسائل واإلمكانات املساعدة ع ى إعدادها ونشرها بأق كفاءة ممكنة.
ج( االتصال والتنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل الجامعة وخارجها ي كل ما له عالقة بطبيعة
البحوث ال تعد تحت إشراف املركز أو ال ستعد لحساب جهات خارج الجامعة.
ً
د( إعداد مشروع امل انية السنوية لفعاليات املركز،
تمهيدا لعرضها ع ى مجلس املركز ،ومن ثم رفعه
إ ى الجهة املختصة بالجامعة.
ه( إعداد التقرير السنوي عن نشاط املركز ورفعه للجهة املختصة.

الباب الرابع :دعم األبحاث العلمية
املادة ) :(12يتم اإلنفاق ع ى البحوث ال تمولها الجامعة من م اني ا سواء بمبادرة من الباحث أو الجهات العلمية
املختصة وفق الخطة املعتمدة واإلجراءات املنظمة لذلك من املجلس العلم ي حدود املبالغ التالية ً
حدا
أق :
ً
شهريا للباحث الرئيس من حملة الدكتوراﻩ ،و
أ( تصرف مكافأة قدرها ) (1,200ألف ومائتا ريال
ً
شهريا لكل واحد من املشارك ن من أعضاء هيئة التدريس ومن ي حكمهم من
) (1,000ألف ريال
حملة الدكتوراﻩ خالل املدة األساسية املحددة ي خطة البحث.
ً
ب( تصرف ملساعد الباحث من حملة )املاجست ﺮ( مكافأة قدرها ) (30ثالثون رياال عن الساعة الواحدة
ً
شهريا وذلك خالل املدة األساسية املحددة ي خطة البحث،وبما
بما ال يتجاوز ) (800ثمانمائة ريال
ال يزيد عن ثالثة مساعدين.
ً
ج( تصرف ملساعد البحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها ) (25خمسة وعشرون رياال عن
الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ) (600ستمائة ﷼ ً
شهريا وذلك خالل املدة األساسية املحددة ي
خطة البحث.
د( تصرف ملساعد الباحث من طالب املرحلة الجامعية أو الفني ن أو املمهني ن مكافأة قدرها )(20
ً
رياال عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز ) (400أربعمائة ريال ً
عشرون
شهريا وذلك خالل املدة
األساسية املحددة ي خطة البحث.
ه( يصرف للمستشار من داخل منطقة تبوك مكافأة قدرها ) (500خمسمائة ريال عن كل يوم
استشارة ع ى أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاﻩ ي العام الواحد عن ) (7,000سبعة آالف ريال.
و( يصرف للمستشار من خارج منطقة تبوك مكافأة قدرها ) (1,000ألف ريال عن كل يوم استشارة
شاملة لإلقامة واإلعاشة ع ى أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاﻩ ي العام الواحد عن) (14,000أربعة
)ذهابا و ً
عشر ألف ريال وتصرف له تذكرة سفر ً
إيابا(.
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ز( يصرف للمستشار من خارج اململكة مكافأة قدرها ) (2,000ألفا ﷼ عن كل يوم استشارة شاملة
لإلقامة واإلعاشة ع ى أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاﻩ ي العام الواحد عن ) (20,000عشرين ألف
)ذهابا ً
ريال ،وتصرف له تذكرة سفر ً
وإيابا(.
ً
ح( ال يجوز صرف املكافآت املشار إل ا إذا كان الباحث مفرغا للعمل ي البحث العلم .
املادة ) :(13للوكيل تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعودي ن بإعداد بحوث أو دراسات ألغراض خاصة ال تدخل
ضمن برامج النشر ي الجامعة ع ى أال تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ ) (10,000عشرة آالف ريال لكل
ً
بحث ،ويرفع الباحث
تقريرا بما تم إنجازﻩ ي اية كل عام دراﺳ إ ى الوكيل.
املادة ) :(14يجوز تقديم الخدمات الالزمة للبحوث والدراسات ال ينجزها الباحث بمبادرة منه ألغراض النشر أو ال ﺮقية
ولم تدرج ضمن خطة البحوث املعتمدة.
ماليا من مؤسسات بحثية خارجية حكومية أو غ ﺮها يتم تنفيذها ً
املادة ) :(15البحوث املدعمة ً
طبقا للوائح الصادرة من
ُ
هذﻩ املؤسسات والقواعد املنظمة التالية:
أ( توقع االتفاقيات مع املؤسسات الداعمة من قبل املدير أو من ينيبه.
ب( تودع قيمة املنحة ي الدائرة املالية ي حساب خاص وتتبع إجراءات الصرف التالية:
ً
 -1يعتمد عميد البحث العلم طلب الصرف مشفوعا بالوصوالت أو الكشوفات املخصصة لذلك.
 -2تصرف املخصصات املوافق عل ا حسب إجراءات الصرف املتبعة ي الجامعة وبما ينسجم مع
االتفاقيات املوقعة ب ن املؤسسة صاحبة الدعم والجامعة.
 -3أبحاث مدعومة ً
كليا من الخارج بناء ع ى طلب من املؤسسة الداعمة :يتم دعم هذﻩ األبحاث
وفق اإلجراءات التالية:
أ .يتقدم الباحث  /الباحثون بطلب إ ى عمادة البحث العلم ألخذ املوافقة ع ى مشروع
البحث والجهة ال سيقدم لها املشروع.
ب .يقدم الباحث  /الباحثون مشروع البحث مباشرة إ ى املؤسسة الداعمة و ي حال الحصول
ع ى الدعم ،تعلم عمادة البحث العلم بالبحث لغرض التوثيق واملتابعة املالية واإلدراية.
ج .تخصص مكافأة للباحث /الباحث ن حسب ما يتم االتفاق عليه ب ن الباحث /الباحث ن
واملؤسسة الداعمة.
د .يخصص ما اليقل عن ) (%10من قيمة الدعم الك ي ،وتستث من هذﻩ النسبة املؤسسات
الداعمة ال التسمح تعليما ا بذلك ،ويودع املبلغ ي أمانات البحث العلم .
ه .يقتصر الدعم ألغراض السفر املتعلق بمشروع البحث العلم ع ى ماي ي:
 .1نفقات السفر كاملة من مخصصات املشروع ع ى أن ال تزيد تلك النفقات عن ضعفي
املبلغ املخصص لسفر ي الجامعة ويقوم الباحث بتسديد سلفة السفر بعد عودته
مباشرة بموجب مستندات مالية.
ً
 .2باحث واحد إذا كان البحث مش ﺮكا.
كليا أو ً
 -4أبحاث مدعومة ً
جزئيا من خارج الجامعة ً
بناء ع ى طلب من الباحث /الباحث ن حيث
يتم دعم هذﻩ األبحاث وفق اإلجراءات التالية:
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أ .ي حال طلب دعم جزئي من الجامعة ،يقدم طلب الدعم من خالل القسم والكلية حسب
التعليمات والنماذج املعدة لذلك.
ب .تقوم عمادة البحث العلم بإرسال مشروع البحث إ ى املؤسسة ال يحددها الباحث/
الباحثون لدعم املشروع.
ج .يتم االتفاق ب ن املؤسسات الداعمة والباحث ن ع ى مقدار املكافأة املمنوحة ع ى أال تزيد
عن ) (%25من قيمة الدعم الخار ي.
املادة ) :(16تمنح جوائز تشجيعية للبحوث املتم ة وذلك وفق ما يأتي:
أ( أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار و لم يمض ع ى نشرﻩ أك ﺮ من عام ن.
ب( أن يكون البحث قد أنجز ي الجامعة وخضع لنظام التحكيم املعمول به ف ا.
ج( أال يكون قد سبق الحصول به ع ى جائزة أخرى.
ً
د( أال يكون البحث مستال من رسائل املاجست ﺮ أو الدكتوراﻩ.
ه( ان تكون املجلة املنشور ف ا البحث واسعة اإلنتشار و محكمة و متخصصة.
املادة ) :(17يستحق أعضاء هيئة التدريس ي جامعة فهد بن سلطان حوافز تسم حوافز النشر العلم لقاء نشر
بحو م العلمية ي املجالت العلمية املصنفة ً
عامليا ي قاعدة بيانات  Scopusأو  Thomsonأو ي املجالت
املم ة والعريقة مثل) Scienceأو  (Natureأو ما يعادلهما ،أو تأليف كتب أو فصول ي كتب تنشر من قبل
دورنشر عاملية ،أو تسجيل براءات اخ ﺮاع عاملية ،أو تم االستشهاد ببحو م ً
عامليا ,و دف هذﻩ الحوافز
لل وض بالبحث العلم ع ى مستوى الجامعة واملستوى الوط ورفع مستوى الجامعة لتكون من ضمن
أفضل الجامعات ع ى املستوي ن الوط واإلقليم وتحقيق الحضور العالم للجامعة و ألعضاء هيئة
التدريس.
ً
سنويا ) (5خمسة أنواع من الحوافز ً
بناء ع ى آلية تقييم محددة لكل نوع من هذﻩ الحوافز.
املادة ) :(18تمنح الجامعة
الفصل األول :حوافز النشر العلمي ي مجالت عاملية
املادة ) :(19أ( تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم و موافقة املجلس العلم ي الجامعة مكافأة مالية
ألعضاء هيئة التدريس الذين نشروا بحو م ) (Full Article or Full Reviewغ ﺮ املستلة من رسائل
املاجست ﺮ أو الدكتوراﻩ ي مجالت عاملية مصنفة ي قاعدة البيانات Scopusأو  Thomsonو بحد أق
مقدارﻩ  5000خمسة آالف ريال و حسب الجدول التا ي:
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قيمة املكافأة )كنسبة
مئوية من الحد األق (

Scopus

Thomson

1

100

Q1

SCI, SCIE, SSCI, AHCI

2

80

Q2

SCI, SCIE, SSCI, AHCI

3

50

Q3

SCI, SCIE, SSCI, AHCI

4

20

Q4

5

80

Q1

-

6

50

Q2

-

7

20

Q3

-
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-

20

SCI, SCIE, SSCI, AHCI

ب( إذا كان البحث املنشور يحقق أحد الشروط املبينة ي البند)أ( من هذﻩ املادة ولكنه ليس ) Full Article
 (or Full Reviewفتحسب له  %50من قيمة املكافأة املبينة ي الجدول أعالﻩ و يشمل ذلك البحوث
املصنفةShort paper, Technical note, Mini–review, Clinical report, Case report, Short report, :
and Perspective Short review
ج( يجوز للمجلس العلم بتنسيب من لجنة البحث العلم منح البحث املنشور ي مجالت غ ﺮ مصنفة ي
قاعدة البيانات Scopusأو  Thomsonاملكافأت الوردة ي البند)أ( و )ب( من هذﻩ املادة اذا حقق
الشروط الواردة ي املادة ) (16من هذﻩ الالئحة.
الفصل الثاني :حوافز النشر ي مجالت  Scienceأو  Natureأو ما يعادلهما
املادة ) :(20تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم وموافقة املجلس العلم ي الجامعة ألعضاء هيئة
ً
التدريس الذين نشروا بحثا ي املجالت املتم ة مثل ) Scienceأو  (Natureأو ما يعادلهما من حيث ) Impact
 (Factorمكافأة مالية مقدارها ) (10,000عشرة آالف ريال لكل باحث من الباحث ن الخمسة األوائل.
الفصل الثالث :حوافز نشر كتاب أو فصل ي كتاب
املادة ) :(21أ( تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم وموافقة املجلس العلم ألعضاء هيئة التدريس
ً
الذين نشروا ً
ً
ومنشورا من قبل دور نشر عاملية و ي مجال تخصص
محكما
كتابا ) (Textbookأو أك ﺮ
الباحث مكافأة مالية مقدارها ) (10,000عشرة آالف ريال لكل كتاب ع ى أن ال يكون محتوى الكتاب
ً
مستخلصا من رسالة ماجست ﺮ أو دكتوراﻩ.
ب( تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم وموافقة املجلس العلم ألعضاء هيئة التدريس
ً
الذين نشروا فصال أو أك ﺮ ي كتاب محكم ومنشور من قبل دور نشر عاملية مكافأة مالية مقدارها
) (3,000ثالثة آالف ريال لكل كتاب ،ع ى أن ال يكون محتوى الفصل أو أي جزء منه قد تم نشرﻩ
ً
سابقا ،ويبت مجلس البحث العلم ي هذﻩ الطلبات ومدى استحقاقها للحوافز ويرفع توصياته إ ى
املجلس العلم .
الفصل الرابع :حوافز االستشهاد بالبحوث Citation
املادة ) :(22تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم وموافقة املجلس العلم ي الجامعة وملرة واحدة للبحث
الواحد مكافأة مالية ألعضاء هيئة التدريس الذين تم االستشهاد ببحو م خالل آخر خمسة سنوات وبغض
النظر عن الرتبة األكاديمية ً
وفقا لآلتي:
رقم
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عدد مرات االستشهاد بالبحث ي Scopus
باستثناء االستشهاد الذاتي )(Self-citations

قيمة املكافأة
)ريال(

1

49 – 20

1,000

2

80 -50

2,000

3

أك ﺮ من 80

40,000
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الفصل الخامس :حوافز براءة االخ ﺮاع
املادة ) :(23تصرف الجامعة بتنسيب من مجلس البحث العلم وموافقة املجلس العلم ألعضاء هيئة التدريس وفق
التا ي:
أ( املسجل ن براءات اخ ﺮاع عاملية مسجلة وممنوحة باسم الجامعة ) (assigneeحسب األصول مكافأة
مالية مقدارها ) (10,000عشرة آالف ريال لكل براءة اخ ﺮاع.
ب( أية براءة اخ ﺮاع يتوصل إل ا نتيجة بحث استعمل الباحث أو الباحثون فيه إمكانيات الجامعة أو
مخت ﺮا ا يسجل باسم الجامعة و اسم الباحث أو الباحث ن بشكل مش ﺮك ،بحيث تتقا الجامعة
نسبة ) (%40أربع ن باملائة من أي دخل تحققه تلك ال ﺮاءة و يتقا الباحث أو الباحثون نسبة
) (%60ست ن باملائة من الدخل ،ويخصص ) (%25من حصة الجامعة ألغراض البحث ي القسم أو
األقسام ال ينتم إل ا الباحث أو الباحثون.
ج( أيه براءة اخ ﺮاع يتوصل إل ا نتيجة بحث دعمته الجامعة مباشرة يسجل باسم الجامعة واسم
الباحث أو الباحث ن بشكل مش ﺮك ،بحيث تتقا الجامعة نسبة ) (%50خمس ن باملائة من أي
دخل تحققه تلك ال ﺮاءة ويتقا الباحث أو الباحثون نسبة ) (%50خمس ن باملائة من الدخل
ويخصص ) (%25من حصة الجامعة ألغراض البحث ي القسم أو األقسام ال ينتم إل ا الباحث
أو الباحثون.
د( أية حصة من براءة اخ ﺮاع يتوصل إل ا نتيجة بحث دعمته الجامعة عن طريق منحة خارجية
تسجل بإسم الجامعة واسم الباحث أو الباحثون بشكل مش ﺮك ،بحيث تتقا الجامعة )(%50
خمس ن باملائة من الحصة ويخصص) (%25من حصة الجامعة ألغراض البحث ي القسم أو
األقسام ال ينتم إل ا الباحث أو الباحثون.
الفصل السادس :أحكام عامة تتعلق بحوافز النشر العلمي
املادة ) :(24ي حال وجود أك ﺮ من باحث ع ى طلب الحوافز ،توزع املكافآت املالية ع ى النحو التا ي:
نسبة توزيع املكافأة

عدد الباحث ن
باحثان اثنان

 %60للباحث األول و  %40للباحث الثاني

ثالثة باحث ن

 %50للباحث األول %30 ،للباحث الثاني %20 ،للباحث الثالث

أربعة باحث ن

 %40للباحث األول  ،%30للباحث الثاني %20 ،للباحث الثالث،
 %10للباحث الرابع

خمسة باحث ن أو أك ﺮ

 %35للباحث األول  ،%25للباحث الثاني %20 ،للباحث الثالث،
 %20توزع ع ى الباحث ن اآلخرين بالتساوي

املادة ) :(25ي حال وجود باحث ن ع ى املنتج العلم من خارج الجامعة ،تصرف املكافأة للباحث ن من الجامعة فقط
وتحدد قيمة املكافأة ً
بناء ع ى ترتيب أسما م ع ى البحث وكما هو مب ن ي الجدول الوارد ي املادة ) (24من
هذﻩ التعليمات.
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املادة ):(26
املادة ):(27
املادة ):(28

املادة ):(29
املادة ):(30
املادة ):(31
املادة ):(32
املادة ):(33
املادة ):(34

املادة ):(35
املادة ):(36
املادة ):(37
املادة ):(38

ال تصرف أية مكافأة للباحث ع ى املنتج العلم إذا كان من ضمن اإلنتاج الذي يتقدم به الباحث املع ن ي
الجامعة كباحث بعد الدكتوراﻩ ).(Post Doctorate
ً
أستاذأ ز ً
ائرا ي الجامعة وظهر ع ى البحث اسم جامعة فهد بن سلطان كمكان عمل
إذا كان أي من الباحث ن
الباحث ) (Affiliationفيعامل معاملة أعضاء الهيئة التدريسية ي الجامعة.
الشروط العامة للتقدم للجوائز:
أ( أن يكون املتقدم عضو هيئة تدريس ي الجامعة عند قبول البحث للنشر وعند تقديم طلب
الحوافز.
ب( ظهور اسم الجامعة كمكان عمل الباحث )  (Main Affiliationع ى املنتج العلم املنشور.
يقدم الباحث ً
طلبا إ ى عمادة الدراسات العليا والبحث العلم مع نسخة من املنتج العلم املنشور.
ً
إذا كان املنتج العلم املنشور
منبثقا من مشروع بحث علم مدعو ًما من الجامعة فيش ﺮط اإلشارة إ ى ذلك
ي البحث ) (acknowledgmentألغراض الس ﺮ ي اجراءات صرف الحوافز.
ثان للباحث ) (Double Affiliationع ى املنتج العلم املنشور
ي حال ظهور اسم الجامعة كمكان عمل ٍ
فيصرف له ) (%50خمس ن باملائة من الحوافز املستحقة حسب هذﻩ التعليمات.
تصرف املكافآت من موازنة البحث العلم ي الجامعة.
اليجوز الجمع ب ن مكافأت ن للمادة املنشورة أو أي جزء م ا.
يشتمل اإلنتاج املقدم للنشر ي الجامعة ع ى ما ي ي:
أ( الرسائل العلمية.
ب( البحوث العلمية.
ج( الكتب الدراسية املنهجية.
د( املؤلفات واملراجع املكتبية.
ه( امل ﺮجمات من املراجع والكتب الدراسية أو غ ﺮها.
و( التحقيقات.
ز( املوسوعات العلمية واملعاجم.
ً
ً
ومتسقا مع أهداف الجامعة.
مناسبا للنشر
ح( ما يراﻩ املجلس العلم
يجوز بعد موافقة املجلس العلم نشر بعض رسائل املاجست ﺮ والدكتوراﻩ ال يكون ي نشرها فائدة علمية
عامة أو ترتبط بأهداف التنمية ي اململكة.
إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى املجلس العلم أهمية نشرها باللغة العربية يقرر املجلس مكافأة
مالية مقابل ترجم ا.
يجوز لغرض النشر النظر ي نشر الرسائل ال أجاز ا جامعات أخرى داخل اململكة أو خارجها إذا كانت
تخدم أهداف الجامعة.
ً
ً
ً
ينظر املجلس العلم ي ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثا أو تأليفا أو ترجمة أو تحقيقا ،ع ى
ً
ً
أن يكون
ومتسما باألصالة.
متسقا مع أهداف الجامعة
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الباب الخامس :دعم النشر
املادة ) :(39تدعم الجامعة نشر أي من عناصر اإلنتاج العلم الواردة ي املادة ) (37من هذﻩ الالئحة وفق املعاي ﺮ التالية:
أ( تقدم طلبات دعم النشر ع ى "نموذج طلب دعم نشر" وترفق بالطلب نسختان من اإلنتاج العلم
ال يراد دعم نشرها بشكلها ال ائي.
ب( تحيل لجنة البحث العلم اإلنتاج العلم إ ى مختص أو أك ﺮ ي الجامعة أو خارجها لتقويمها
وتنسيب نشرها أو عدمه ،وذلك لقاء مكافأة رمزية يحددها املجلس العلم بموافقة وكيل الجامعة.
ج( يطلب من املختص ن الذين يحال إل م اإلنتاج العلم ألغراض التقويم إبداء الرأي ي األمور التالية:
 -1القيمة العلمية.
 -2أسلوب البحث.
 -3التحقيق العلم )للمنتج(.
 -4أسلوب ال ﺮجمة ودقته )للكتب امل ﺮجمة( ومدى الفائدة املرجوة من نشر ال ﺮجمة.
د( ينتج مجلس البحث العلم التوصيات الخاصة بالطلبات املقدمة إليه من أجل دعم النشر.
ه( يتخذ مجلس البحث العلم توصياته بشأن الدعم قبل نشر اإلنتاج العلم ويتقيد مقدم )مقدمو(
الطلب بما ي ي:
 -1مالحظات مجلس البحث العلم .
 -2وضع عبارة "نشر بمساعدة من جامعة فهد بن سلطان" ع ى غال ي املنشور الخار ي والداخ ي.
و( توزع حصص الدعم كالتا ي :يكون دعم الجامعة ) (%70من التكاليف ال يتحملها مقدم )مقدمو(
الطلب للطباعة أو النشر لأللف نسخة األو ى من املنشور ،ع ى أال يزيد هذا الدعم عن )(5000
خمسة آالف ريال ،وع ى أن يحتوي املنشورع ى األقل ع ى) (300صفحة ،بمعدل ) (250كلمة
للصفحة الواحدة
ز( يتم دفع مقدار الدعم لدار الطباعة أو النشر حسب األصول بعد تقديم مطالبة م ا ع ى أن تمثل
هذﻩ املطالبة أفضل عروض الطباعة وع ى أن يكون ملجلس البحث العلم دور ي اختيار أفضل
العروض.
ح( تعود مسؤولية تدقيق ومالحقة الطباعة ع ى مقدم )مقدمي( الطلب.
ط( يشعر املؤلف عميد البحث العلم كتابة عن صدور املنشور ويرسل نسخة من اإلشعار إ ى مدير
مكتبة الجامعة.
ي( يقدم املؤلف إ ى مكتبة الجامعة ) (50خمس ن نسخة ألغراض الحفظ واإلهداء والتبادل مع
الجامعات واملؤسسات.
ك( يرفع عميد البحث العلم توصيات اللجنة إ ى وكيل الجامعة للموافقة عل ا.
ل( يجري صرف الدعم وفق النظام املا ي ي الجامعة و ي حدود مخصصات امل انية.
م( يجوز قبول طلبات دعم النشر املقدمة من املوظف ن ،و ي هذﻩ الحالة يقدم الطلب إ ى مدير
الوحدة اإلدارية املختصة ،الذي يحيله إ ى عميد البحث العلم لعرضه ع ى مجلس البحث العلم .
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املادة ):(40
املادة ):(41

املادة ):(42
املادة ):(43
املادة ):(44
املادة ):(45
املادة ):(46

ن( يجوز بقرار من املدير بناء ع ى تنسيب من لجنة البحث العلم أن تنشر الجامعة مؤل ًفا ً
قيما أو
ترجمة ممتازة ع ى نفق ا ضمن سلسلة من منشورات الجامعة تتصف بوحدة ي الشكل الخار ي
للمنشور ،ويشمل هذا النوع من النشر األعمال التالية:
 -1البحوث ال دعم ا الجامعة.
 -2املؤلفات والبحوث والدراسات واملخطوطات املحققة ال تحوي إضافة هامة للمعرفة أو
يخدم نشرها أغراض التنمية ي اململكة العربية السعودية بشكل خاص والعالم العربي بشكل
عام.
جانبا ً
 -3ال ﺮجمات املمتازة ال تنقل ً
هاما من املعرفة اإلنسانية إ ى اللغة العربية أو ال تنقل
الفكر العربي األصيل إ ى اللغات األجنبية.
 -4األعمال العلمية والدراسات والبحوث ال تكلف الجامعة شخصا أو أك ﺮ القيام ا ،وذلك بعد
تقويمها من قبل مختص أو أك ﺮ.
س( تعتمد األسس التالية ملنشورات الجامعة:
 -1يقرر املجلس العلم ً
بناء ع ى توصية مجلس البحث العلم  ،عدد النسخ لكل منشور.
 -2يعطى صاحب )أصحاب( املنشور ) (200مائ نسخة من املنشور.
 -3يعطى صاحب )أصحاب( املنشور مكافأة يقررها مجلس الجامعة ،بناء ع ى تنسيب من لجنة
البحث العلم وتوصية من املجلس العلم .
ع( تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها ) (8,000ثمانية آالف ريال مقابل نشر رسالة املاجست ﺮ،
ع ى أن تعامل كأي إنتاج آخر ي شروط تقديمها لدعم النشر.
يخضع اإلنتاج املقدم للنشر للتحكيم من اثن ن ع ى األقل من ذوي االختصاص ،ويضع املجلس العلم
القواعد واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص واملراجعة.
بناء ع ى تقارير املحكم ن ت ً
يصرف للمؤلف ن واملحقق ن وامل ﺮجم ن مكافأة يقدرها املجلس العلم ً
بعا ملوضوع
الكتاب وقيمته العلمية وما بذل فيه من جهد ع ى أال تتجاوز املكافأة مبلغ ) (50,000خمس ن ألف ريال عن
الكتاب الواحد.
يتم تحديد مكافآت التأليف أو ال ﺮجمة للموسوعات والكتب املوسوعية وفق الخطة واإلجراءات املعتمدة من
املجلس العلم  ،ع ى أال تتجاوز مكافأة كل مجلد ) (50,000خمس ن ألف ريال.
تصرف مكافأة ال تزيد عن ) (2,000ألفي ريال ملن يكلف بفحص الكتب املؤلفة أو املحققة أو امل ﺮجمة أو
ً
سواء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.
تحكيمها
تصرف مكافأة ال تزيد عن ) (2,000ألفي ريال للكتاب الواحد للمصحح ن اللغوي ن للكتاب الذي تنشرﻩ
الجامعة.
يصرف ملن يش ﺮك ي تحكيم وفحص اإلنتاج العلم املقدم لل ﺮقية لدرجة علمية مكافأة ال تتجاوز )(500
خمسمائة ريال عن كل بحث وبما ال يزيد عن ) (3,000ثالثة آالف ريال لكامل اإلنتاج العلم املقدم.
ع ى صاحب اإلنتاج العلم املقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة ،ويعطى صاحب
اإلنتاج )(100مائة نسخة مما تطبعه الجامعة له.

الئحة البحث العلم

12

18/12/2017

املادة ):(47

املادة ):(48
املادة ):(49

املادة ):(50
املادة ):(51
املادة ):(52
املادة ):(53
املادة ):(54
املادة ):(55
املادة ):(56
املادة ):(57
املادة ):(58
املادة ):(59

ي حال اإلنتاج امل ﺮجم يش ﺮط ما ي ي:
أ( أن يكون العمل امل ﺮجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة
ب( أن يخضع العمل امل ﺮجم للتحكيم من قبل مراجع أو أك ﺮ.
ً ً
إتقانا كامال للغت ن امل ﺮجم م ا وامل ﺮجم إل ا.
ج( أن يكون امل ﺮجم واملراجع متقن ن
د( أن يل م امل ﺮجم بمراعاة مالحظات املراجع وما اق ﺮحه من تعديالت.
ه( الحصول ع ى حق ال ﺮجمة والنشر من الجهات املعنية قبل البدء ي ذلك.
ً
يعد مقابل حق النشر تنازال من املؤلف عن حقه ي طبع الكتاب الذي ألفه أو حققه أو ترجمه ملدة خمس
سنوات من تاريخ موافقة املجلس العلم ع ى طباعته.
أ( عند إعادة طبع املصنفات املنشورة من قبل الجامعة فليس ألصحا ا أي حقوق مالية جديدة إذا كانت
املصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عل ا الجامعة أو اش ﺮت حقوق طبعها بشكل ائي
أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة إلنجازها.
ب( املصنفات ال أعدها أصحا ا واش ﺮت الجامعة م م حق النشر يصرف لهم – عند إعادة الطبع –
مكافأة ال تتجاوز ما صرف لهم ي املرة األو ى.
ً
تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعا ا لف ﺮة خمس سنوات ،وإذا أضاف صاحب اإلنتاج شيئا ً
مهما إ ى
الطبعة فيقدر املجلس العلم مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من املحكم )الفاحص(.
ً
بعد م خمس سنوات من موافقة املجلس العلم ع ى طباعة اإلنتاج ينتقل حق إعادة نشرﻩ كامال
لصاحبه أو لورثته ،وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة.
يجوز للمجلس العلم أن يعيد النظر ي إعادة نشر إنتاج لم تنشرﻩ الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة
علمية خاصة ،ويقدر املجلس العلم مكافأة مقابل ذلك.
ً
تصدر املجالت العلمية ي الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناء ع ى توصية املجلس العلم .
يع ن مجلس الجامعة هيئة التحرير ً
بناء ع ى اق ﺮاح املجلس العلم  ،ويكون التعي ن ملدة سنت ن قابلة
للتجديد ،ع ى أال تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضا ا عن أستاذ مشارك.
هيئة التحرير مسؤولة مسؤولية أدبية عما ينشر ي املجلة ،وتتو ى الهيئة اإلشراف ع ى إصدار املجلة وتحديد
العدد الذي يطبع م ا.
ال تنشر البحوث واملقاالت ي مجالت الجامعة إال بعد أن يج صالحي ا للنشر حكمان متخصصان ع ى أن
يكون أحدهما ع ى األقل من خارج الجامعة.
يمنح املجلس العلم مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدارها ) (5000خمسة آالف ريال لرئيس
هيئة التحرير ،و ) (3000ثالثة آالف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.
يجوز صرف مكافأة قدرها ) (1000ألف ريال ملن تستكت م مجالت الجامعة مقابل نشر البحث العلم
املحكم ف ا.
تصرف مكافأة ال تتجاوز ) (500خمسمائة ريال مقابل فحص البحث املقدم للنشر ي مجالت الجامعة
املحكمة أو مراكز البحوث أو املؤتمرات والندوات العلمية ال تعقدها الجامعة ،ومق ﺮحات مشاريع البحوث
املقدمة للتمويل من الجامعة.
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الباب السادس :أحكام عامة

املادة ) :(60بما ال يتعارض مع أحكام هذﻩ الالئحة ،يضع املجلس العلم ً
بناء ع ى اق ﺮاح مجلس عمادة البحث العلم
اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية املنظمة إلنجاز البحوث ونشرها ومكافآ ا ع ى مستوى الجامعة أو
الكليات أو املعهد ومراكز البحوث.
ً
اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس الجامعة ،وتل ي كل ما يتعارض معها من لوائح
املادة ) :(61يعمل ذﻩ الالئحة
سابقة.
املادة ) :(62يبت مجلس الجامعة ي الحاالت ال لم يرد ف ا نص ي هذﻩ التعليمات ً
بناء ع ى تنسيب مجلس البحث
العلم و توصية املجلس العلم ي الجامعة.
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