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مقدمة:
بناءً ًعلىًماًوردًفي ًالفقرةً(ب) منًالمادةً( )٦من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
السعوديةًالمتضمنةًأنًمنًاختصاصًمجلسًعمادةًالبحثًالعلميً"اقتراحًاللوائحًوالقواعدًواإلجراءاتً
المنظمةًلحركةًالبحثًالعلميًفيًالجامعة" وماًوردًفيًالمادةً( )٤٩من الالئحةًذاتهاًماًنصه " يضعً
المجلس ًالعلمي ًبناء ًعلى ًاقتراح ًمجلس ًعمادة ًالبحث ًالعلمي ًاللوائح ًالتفصيلية ًوالقواعد ًالداخليةً
المنظمةًإلنجازًالبحوثًونشرهاًومكافآتهاًعلىًمستوىًالجامعةًأوًالكلياتًأوًالمعاهدًومراكزًالبحوث".
فقدًتمًعرض اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية المقترحة من قبل مجلس عمادة البحث العلمي وتم
دراستهاً،ومنًثمًإقرارهاًمنًقبلًالمجلسًالعلميًبجامعة نجران حسب التفصيل التالي:

الباب األول :القواعد المنظمة للبرامج البحثية
ً

المادة األولى :التعريفات:
ً

مع مراعاةًالتعريفاتًالواردةًفيًالمادة ( )١من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية،
فإنه يقصد بالتعريفات التاليةًماًيقابلها:
 -١المجموعة البحثية :مجموعة متنوعة من الباحثين ينتمون إلى ًتخصص ًواحد ًأو ًإلى ًتخصصاتً
متعددةًنظريةًوتطبيقيةًمنًداخلًالجامعةًوخارجها.
 -2البرامج البحثيةً:مجموعةًمنًالبرامجًالموجهةًمنًقبلًمجلس عمادة البحث العلمي لدعم مشروعات
البحث العلمي والباحثين في جامعة نجران.
 -3الطرف األول :عمادة البحث العلمي.
 -٤الطرف الثاني :الباحث الرئيسًممثالًللفريقًالبحثي.

المادة الثانية :مهام مجلس عمادة البحث العلمي
فيما ال يتعارض مع مهمات المجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس األقسام يختص مجلس عمادة
البحث العلمي بما يلي:
 .١اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع الميزانية الالزمة لها تمهيداً لعرضها على
المجلس العلمي.
 .2اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
 .3الموافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنفيذها وتحكيمها والصرف عليها وفق
القواعد المنظمة لذلك.
 .٤اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
 .5تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة ،والعمل على إلغاء االزدواجية في أدائها ،وتشجيع
األبحاث المشتركة بين األقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام المواد المتاحة.
 .٦التوصية بالموافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر
بالجامعة.
 .7تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين وحثهم على إجراء البحوث العلمية المبتكرة
وتهيئة الوسائل واإلمكانات البحثية لهم ،وخاصة المتفرغين منهم تفرغا علمية ،وتمكينهم من انهاء
أبحاثهم في جو علمي مالئم.
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 .8تنظيم عملية االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة ،المحلية واألجنبية ،وتنمية التعاون معها
لالستفادة من كل ما هو حديث.
 .٩إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية والمنتهية في الجامعة ،وتبادل المعلومات البحثية مع
الجامعات ومراكز البحوث األخرى.
 .١0دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
 .١١اإلشراف والمتابعة للبحوث الممولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصه.
 .١2تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة.
 .١3دراسة ما يحال إليه من رئيس الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

المادة الثالثة :مهام مراكز البحوث بالجامعة
يتولى مجلس المركز النظر في جميع االمور المتعلقة به وله على االخص:
-١
-2
-3
-٤
-5
-٦

ًاقتراحًخطة البحوث السنوية ،وإعداد مشروع الميزانية الالزمة لها.
دراسةًمشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها.
دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة واختيار الباحثين،
ومتابعة تنفيذها ،واقتراح مكافآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلك.
التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصالحيات المنظمة لذلك.
دراسة التقرير السنوي ،والحساب الختامي ،ومشروع الميزانية للمركز ورفعه للجهة المختصة.
دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي.

الباب الثاني :شروط التقدم على البرامج البحثية

المادة الرابعة :ضوابط عامة للنشر:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

أن يتصف المشروعًالبحثي باألصالة واالبتكارً،وأالًيكونًقدًسبقًنشرهًأوًفيًطريقهًللنشرً،ماً
عداًالبرامجًالبحثيةًالتيًالًتشترطًالنشرًمسبقاً.
أنًيكونًالبحثًمنشوراًفيًأحدًأوعيةًالنشرًالقويةً،ويترتبًعلىًذلكًاألفضليةًفيًالدعمً
للمشاريع.
أالًيكونًالمشروعًمستالًًمنًالرسائل العلميةً(الماجستيرًوالدكتوراه).
أنًيتولى الباحث الرئيس تقديم مقترح المشروع البحثي وفقاً للنموذج المعد لذلك من عمادة البحث
العلمي.
أقصىًنسبةًمسموحًبهاًلالقتباسًهيً.%30
يجب أن يكونًالمشروعًضمنًمظلةًالتوجهاتًالبحثيةًللجامعةًومتوافقاًًمعًتوجهاتًوزارةً
التعليمًالبحثيةًوداعماًًألهدافًرؤيةًالمملكةًً2030فيًهذاًالمجال.
تراعىًحمايةًحقوقًالملكيةًالفكريةًللجامعةًوللمشاركينًفيًالمشاريعًالبحثيةًوفقًاألنظمة ذات
العالقة قبل الشروع في النشر العلمي.
أن يكون التقدم للمشاريع البحثية عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية (بحثي) خالل فترة
إتاحة التقدم فقط.
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 -9لمجلسًعمادةًالبحثًالعلميًالصالحيةًفيًتحديدًعددًالبحوثًالمطلوبًنشرهاًفيًكلًبرنامجً
حسبًالعقدًالمبرمًمعًالباحثًالرئيس.
 -10أنًيكونًاالنتماءًاألولًفيًالورقةًالعلميةًالمنشورةًلجامعةًنجرانًعلىًالنحوًالتالي:
أ .أسمًالباحث
ب .اسمًالقسمًالعلميًالرسميًكماًهوًمذكورًنصاًعلىًموقعًالجامعةًالرسمي.
ج .اسمًالكليةًكماًهوًمذكورًنصاًعلىًموقعًالجامعةًالرسمي.
د .جامعةًنجرانً،المملكةًالعربيةًالسعودية.
مثال على ذلك:
Ali Mohammed, Department of Computer Science, College of Computer
Science and information System, Najran University, Najran, Saudi Arabia.
 -11يجبًعلىًالباحثينًالمتواجدينًعلىًرأسًالعملًفيًجامعةًنجرانًالمتقدمينًعلىًالبرامجً
البحثيةًالمدعومةًمنًعمادةًالبحثًالعلميًعدمًكتابةًأيًانتماءًأليًجامعةًأخرىًغيرًجامعةً
نجرانًوالًيتعارضًهذاًالقرارًمعًالباحثينًالمشاركينًفيًالبحثًمنًخارجًالجامعةًإذاًأرادواً
كتابةًاالنتماءًلجامعاتهمًالمنتسبينًلها.
 -12يلتزم الطرف الثاني بالحصول على موافقة لجنة أخالقياتًالبحث العلميًقبل التقدم للمرحلة
البحثية ،ويلتزم بما ورد في أدلة ونماذج أخالقيات البحث العلمي المعتمدة منًقبلًعمادةًالبحثً
العلمي.
 -13لمجلسًعمادةًالبحثًالعلميًحقًحجبًنشرًنتائجًالمشروعًالبحثيًبعدًاالطالعًعلىًاألسبابً
والمبرراتًالتيًدعتًلذلك أو حسب ما تفتضيهًالمصلحةًالعامة.
 -14يلتزمًالباحثونًفيًالفريقًالبحثيًبماًيردًفيًاللوائحًواألنظمةًالخاصةًبالملكيةًالفكريةًالصادرةً
منًالجامعةًوالجهاتًالمختصةًفيًالمملكةًالعربيةًالسعودية.
 -15يحقًللجامعةًالعتباراتًالمصلحةًالعامةًإلغاءًالعقدًبعدًإخطارًالطرفًالثانيًكتابياً.
 -16إذاًوجدًخالفًبينًعمادةًالبحثًالعلميًوالباحثًالرئيسًبخصوصًالمشروعًالبحثيًفإنًالقرارً
يكونًلمجلسًعمادةًالبحثًالعلميً،ويعدًقرارهًنافذاً.
 -17يلتزم كال الطرفين بما يرد في العقد المبرم بينهما.

المادة الخامسة :البرنامج العام لدعم المشاريع البحثية.
أو ً
ال :شروط التقدم على البرنامج العام:
-١
-2
-3
-٤

أن يكون التقدم للمشاريع البحثية عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية (بحثي) خالل فترة
إتاحة التقدم فقط.
يحق ًللطرفًالثانيًأنًيتقدمًبمشروعينًكحدًأعلى لكل باحث سواءً ًكانًرئيسا ًأو ًمشاركاًفيً
كلًمرحلةًبحثية.
يجوزًلعمادةًالبحثًالعلميًالموافقةًعلىًمنحًالطرفًالثانيًصالحيةًالتقدمًبمشروعًثالثًإذاً
كانًلديهًعمالً بحثياًًمميزاًمنشوراًفي مجالتًعلميةًمحكمةًلهاًمعاملًتأثيرً()impact factor
ومدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً.Clarivate Analytics
يلتزمًالطرفًالثانيًبنشرًورقةًبحثيةًواحدةًفقطًعنًكلًمشروعًبحثيًمقدمًعلىًاألقلًعلىًأنً
تكونًالورقةًالبحثيةًالمنشورةًمنًنوعً Research Article
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 -5إذاًكانًالطرفًالثانيًممنًشاركًفيًالمرحلة قبل الماضيةًفالبدًأنًيكونًقدًأغلق كافةًمشاريعهً
ضمنًتلك المرحلةًوفقًضوابطًالنشرًالعلميًالمعتمدة.
 -٦إذا كان الطرف الثاني ممن شارك في المرحلة السابقة للمرحلة الحالية فالبد أن يكون قد قام
بتسليم التقرير النهائي المطلوب للمشروع.
 -7يلتزم ًالطرف ًالثاني ًبالنشر ًفي ًمجالت ًعلمية ًمحكمة ًلها ًمعامل ًتأثير ً()impact factor
ومدرجة ًضمن ًقوائم ًمحرك ًالبحوث ًً ،Clarivate Analyticsوهذا ًشرط ًأساسي ًوأصيلً
إلغالقًالمشروعًوصرفًالمستحقاتًلتخصصاتًالعلومًاألساسيةًوالهندسيةًوالطبية.
 -8يشترط في مجال ًالعلومًالشرعيةًوالعربيةًوالعلومًاإلنسانية التي تنشر باللغة االنجليزية أنً
يكونًالنشرًفيًمجالتًعلميةًمحكمةًلهاًمعاملًتأثيرً( )impact factorومدرجةًضمنًقوائمً
محركًالبحوثًًClarivate Analyticsاوًمجالتًمدرجةًفيًقائمةًمجالتً.SCOUPS
 -٩يشترط فيًمجالًالعلومًالشرعيةًوالعربيةًوالعلومًاإلنسانيةًوالبحوثًالتيًتنشرًباللغةًالعربيةً
أنًيكون النشر في مجالت ًتابعةًللجامعاتًالسعوديةًأوًللجامعاتًالخليجيةًالمعترفًبهاًأوً
الحصولًعلىًإذنًمسبقًللنشرًمنًاللجنةًالفنيةًالمختصةًبعمادةًالبحثًالعلمي.
 -١0يكون النشر على هيئة ورقة علمية في مجلة علمية محكمة وال يتم قبول األوراق المنشورة في
المؤتمرات العلمية.
 -١١يلتزمًالباحثًالرئيس بإنهاءًالمشروعًونشرًالورقةًالعلميةًخالل الفترة المنصوص عليها في
العقد.
 -١2إذا ًقامًعضوًهيئةًتدريسًبإخالءًطرفه ًمنًالجامعةًأثناء ًفترةًسريانًالعقدًفإنهًيعتبرًالغياًً
منًتاريخًإخالءًالطرفًويحقًلمجلسًعمادةًالبحثًالعلمي االستثناءًمنًذلكًحسبًاألسبابً
والمبرراتًالتيًتردًمنًالباحث.

ثاني ًا :ضوابط النشر في البرنامج العام:
 -1االلتزام بكل ما ورد في المادة الرابعة من الباب الثاني من هذه الالئحة.
 -2يشترطًأنًيقومًالباحثًالرئيسًباإلشارةًللدعمًالماليًالمقدمًمنًعمادةًالبحثًالعلميًبجامعةً
نجرانًمعًذكرًرقمًالمشروعًفيًالبحثًالمنشورًعلىًالنحوًالتالي:
Acknowledgment
The authors are thankful to the Deanship of Scientiﬁc Research at Najran
University for funding this work under the General Research Funding
program grant code (NU/xxxx/xx/xxx).
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ثالث ًا :إغالق المشروع:
 -١يتمًالصرفًعلىًاألوراقًالبحثيةًالمقدمةًالمستوفيةًللشروطًخاللًالسنةًالماليةًالمعتمدةًفيً
الجامعةًفيًحالًتوفرًمبالغًماليةًفيًبندًنفقاتًاألبحاثًالعلمية.
 -2يشترطًإلغالقًمشروعًالبرنامج العام؛ًوبثًقيمة المكافئة أنًيزودًالباحثًالرئيسًالعمادةًبماً
يأتي:
أ .إرسال الورقة البحثية المنشورة بصيغتها النهائية كما تظهر على موقع المجلة.
ب .صورة من العقد الموقع عليه مع عمادة البحث العلمي.
ج .تعبئة نموذج طلب المكافأة المعتمدًعلىًموقعًعمادةًالبحثًالعلمي.
د .يتمًإرفاقًصورة منًهوية الباحث الرئيس.
 -3تصرف المكافأة للباحث الرئيس حسب مجموع النقاط التي يحصل عليها وفقاً للجدول
التاليً :
مجموع النقاط للورقة العلمية المنشورة الواحدة
المكافأة مقابل
النقطة الواحدة

مكافأة الباحث
المنفرد في الورقة
البحثية او المشروع
 14400لاير
 12000لاير
 10000لاير
 8000لاير
 8000لاير
 14400لاير

التصنيف

نسبة الباحثين من
خارج الجامعة %50
فأقل

نسبة الباحثين من خارج
الجامعة تتجاوز %50

Q1
Q2
Q3
Q4
SCOPUS
المجالت السعودية
والخليجية

7
6
5
4
3

6
5
4
3
2

 5أالف
 5أالف
 5أالف
 5أالف
 5أالف

3

2

 5أالف

المادة السادسة :برنامج المجموعات البحثية:
أو ً
ال :شروط التقدم لبرنامج المجموعات البحثية:
ً

-١
-2
-3

-٤

يحق ًللباحث ًأن ًيكون ًباحثا ًرئيسا ًفي ًمجموعة ًبحثيةً ،ومشاركا ًفي ًأخرىً ،بحد ًأعلىً
مجموعتينًبحثيتينًويجوزًلمجلس عمادة البحثًالعلميًاستثناءًبعضًالباحثينًمنًهذاًالشرطً
بعدًاالطالعًعلىًاالسبابًوالمبررات.
أن يكون الباحث المتقدم قد أنهىًجميعًالمشاريعًالبحثيةًالسابقةًفيًبرنامجًالمجموعاتًالبحثية.
أن يلتزمًالطرفًالثانيًبالنشرًفيًمجالتًعلميةًمحكمةًلهاًمعاملًتأثيرً()impact factor
ومدرجة ًضمن ًقوائم ًمحرك ًالبحوث ًً ،Clarivate Analyticsوهذا ًشرط ًأساسي ًوأصيلً
إلغالقًالمشروعًوصرفًالمستحقاتًلتخصصاتًالعلومًاألساسيةًوالهندسيةًوالطبية.
يشترطًفيًمجالًالعلومًالشرعيةًوالعربيةًوالعلومًاإلنسانيةًأنًتكونًالمجلةًالعلميةًمدرجةًمنً
ضمنًقائمةًمجالت ًSCOUPSأو مدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً.Clarivate Analytics
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-5
-٦
-7
-8

يتمًتمويلًالفرقًالبحثيةًالصغيرةًبمبلغًً50ألفًلايرًعلىًأنًيلتزمًالباحثًالرئيس بنشرًعددً
خمسً( )5أوراقًعلمية حسب ما ورد في الفقرة ( )٤ ،3 ،2منًالمادةًالسادسةًأوالً.
يتمًتمويلًالفرقًالبحثيةًالكبيرةًبمبلغًً١00ألفًلاير علىًأنًيلتزمًالباحثًالرئيسًبنشرًعددً
ً١0أوراقًعلمية حسب ما ورد في الفقرة ( )٤ ،3 ،2منًالمادةًالسادسةًأوالً.
يلتزمًالباحثًالرئيسيًبإنهاءًالمشروعًونشرًاألوراق العلميةًخاللًالمدةًالمحددة والمنصوصً
عليهاًفيًالعقدًالمبرم مع عمادة البحث العلمي.
لنًيتمًصرفًأيًمستحقاتًإالًبعدًنشر ًالورقةًالبحثيةًبصيغتهاًالنهائية على موقع المجلة
االلكترونيًللتخصصاتًالعلميةًوالتطبيقية.

ثاني ًا :ضوابط النشر في برنامج المجموعات البحثية:

 -١االلتزام بكلًماًوردًفيًالمادة الرابعة من الباب الثانيًمنًهذهًالالئحة.
 -2أنًيقومًالباحثًالرئيسًباإلشارةًللدعمًالماليًالمقدمًمنًعمادةًالبحثًالعلميًبجامعةًنجرانً
معًذكرًرقمًالمشروعًفيًالبحثًالمنشورًعلىًالنحوًالتالي:
Acknowledgment
The authors are thankful to the Deanship of Scientiﬁc Research at Najran
University for funding this work under the Research Groups Funding
program grant code (NU/xxxx/xx/xxx).

ثالث ًا :إغالق المشروع :

-١
-2
-3
-٤

-5
-٦

يتمًالصرفًعلىًاألوراقًالبحثيةًالمقدمةًالمستوفيةًللشروطًخاللًالسنةًالماليةًالمعتمدةًفيً
الجامعةًحسب العقد المبرم مع عمادة البحث العلمي.
للفرقًالبحثيةًالكبيرةًيتمًالصرفًبنظامًالدفعاتًبحيثًيتمًصرفًمبلغًالدفعةًً20ألفًلايرًلكلً
ورقتينًبحثيتين منشورتين بصيغتيهما ًالنهائيةًإلىًأنًيتمًإغالقًالمشروعًوذلكًبنشرًً١0
أوراقًبحثية.
للفرقًالبحثيةًالصغيرةًيتمًالصرفًبنظامًالدفعاتًبحيثًيتمًصرفًمبلغًالدفعةًً 20ألفًلايرً
لكلًورقتينًبحثيةًمنشورةًبصيغتهاًالنهائيةً،والدفعةًاألخيرةًمبلغًً١0آالفًلايرًللورقةًالبحثيةً
الخامسةًبعدًنشرهاًبصيغتهاًالنهائية.
يتمًاغالقًالمشروعًفيًأحدًالحاالتًالتالية:
أ .تسليمًجميعًالمخرجاتًالبحثيةًخاللًفترةًالعقدًالمبرمًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ب .عند االنتهاء منًالمشروعًالبحثيًوتسليمًجميعًالمتطلباتًيتمًصرفًالمستحقاتًالماليةً
كاملةًكماًوردًفيًالعقدًالمبرمًدون األخذ في االعتبارًمدةًالعقد.
ج .انتهاء مدة العقد.
في ًحال ًرغبة ًالباحث ًالرئيس ًبإغالق ًالمشروع ًوالمطالبة ًبالمستحقات ًالمالية ًقبل ًاكتمالً
المخرجاتًالمطلوبةًعليهًرفعًطلبًاإلغالق بمبرراته ًلمجلسًعمادة ًالبحثًالعلميًالتخاذًما
تراهًمناسبا.
لصرفًقيمةًالمكافئةًيجب علىًالباحثًالرئيسًتزويد عمادة البحث العلميًبماًيأتي:
أ .إرسالًالورقةًالبحثيةًالمنشورةًبصيغتهاًالنهائيةًكماًتظهرًعلىًموقعًالمجلة.
ب .صورةًمنًالعقدًالموقعًعليهًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ج .تعبئةًنموذجًطلبًالمكافئةًالمعتمدًعلىًموقعًعمادةًالبحثًالعلمي.
د .يتمًإرفاقًصورة منًهويةًالباحثًالرئيس.
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المادة السابعة :برنامج دعم األولويات الوطنية في البحث واالبتكار:
المقصود باألولوياتًالوطنية فيًالبحثًواالبتكارًهي األولوياتًالبحثيةًالتيًصدرتًمنًقبلًوكالةًالبحثً
واالبتكارًبوزارةًالتعليمًبالمملكةًالعربيةًالسعوديةًعام 202١م ،وهيًً١2أولويةًكالتالي:
الرقم

األولوية

1

إنتاجًوإدارةًالمياه

2

الطاقةًالمتجددة

3

الدفاعًواألمنًوالفضاء

4

الحجًوالعمرة

5

اإلنشاءًوالتعمير

6

النقلًوالخدماتًاللوجستية

7

التنميةًاالجتماعيةًواالقتصادية

8

تقنيةًالمعلوماتًواالتصاالت

9

الصحةًالعامة

10

االستدامةًالبيئيةًوالزراعة

11

التعدينًوالنفطًوالغاز

12

البتروكيماوياتًوالتكرير

أو ً
ال :شروط التقدم لبرنامج دعم األولويات الوطنية في البحث واالبتكار:
 -١أن يكون التقدم للمشاريع البحثية عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية (بحثي) بحيث يتمً
توقيعًعقدًمعًالباحثًالرئيسًلتقديمًأوراقًبحثيةًمنشورةًحسبًالشروطًواألليات المعتمدة
للبرنامج.
ً -2أنًتكونًالورقةًالبحثيةًأوًالمخرجًالعلميًمتوافقةًمعًاألولوياتًالوطنيةًفي البحثًواالبتكار.
 -3أال ًيتجاوز ًعدد ًاألوراق البحثية ًالمقدمة ًمن ًالباحث ثالث ًأوراق ًبحثية ًسواءً ًكان ًرئيساً أو
مشاركاً ويحق لعمادةًالبحثًالعلميًاالستثناء من ذلك.
 -٤يلتزم ًالطرف ًالثاني ًبالنشر ًفي ًمجالت ًعلمية ًمحكمة ًلها ًمعامل ًتأثير ً()impact factor
ومدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثًً،Clarivate Analyticsوهذاًشرطًأساسيًوأصيلًإلغالقً
المشروعًوصرفًالمستحقاتًلتخصصات العلومًاألساسيةًوالهندسيةًوالطبية.
 -5يشترطًفيًمجالًالعلومًالشرعيةًوالعربيةًوالعلومًاإلنسانيةًأنًتكونًالمجلةًالعلميةًمدرجةًمنً
ضمنًقائمةًمجالت ًSCOUPSأوًمدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً.Clarivate Analytics
 -٦يتم ًصرف ًالمستحقات ًلكل ًورقة ًبحثية ًبعد ًاعتمادها ًمن ًمجلس ًعمادة ًالبحث ًالعلمي ًحسبً
الشروطًأعاله.
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ثاني ًا :ضوابط النشر في برنامج دعم األولويات الوطنية:
 -١االلتزامًبكلًماًوردًفيًالمادة الرابعة منًالبابًالثانيًمنًهذهًالالئحة.
 -2يشترطًأنًيقومًالباحثًالرئيسًباإلشارةًللدعمًالماليًالمقدمًمنًعمادةًالبحثًالعلميًبجامعةً
نجرانًعلىًالنحوًالتالي:
Acknowledgments
The authors are thankful to the Deanship of Scientiﬁc Research at Najran
University for funding this work under the National Research Priorities
funding program.

ثالث ًا :إغالق المشروع :

 -١يتمًالصرفًعلىًاألوراقًالبحثيةًالمقدمةًالمستوفيةًللشروطًخاللًالسنةًالماليةًالمعتمدةً
فيًالجامعةًفيًحالًتوفرًمبالغًماليةًفيًبندًنفقاتًاألبحاثًالعلميةًحسبًالجدولًالتالي:
مكافأةًالورقةًالعلميةًالواحدة

التصنيف

الفريقًالبحثي

الباحثًالمنفرد

Q1 Top 10٪

 20ألف لاير

 14,400لاير

Q1

 15ألف لاير

 12,000لاير

Q2

 12ألف لاير

 10.000لاير

Q3

 10ألف لاير

 8,000لاير

Q4

 8ألف لاير

 5,000لاير

Review Article

 8ألف لاير

 5,000لاير

SCOUPS

 8ألف لاير

 5,000لاير

 -2فيًحالًنشرًورقة  Review Articleأوًماًيوازيها فالبد أن تكون مصنفة ضمنًمحركًالبحوثً
 ،Clarivate Analyticsوأن ًيكون ًللمجلة ًمعامل ًتأثير ويتم ًمعاملتها ًفي ًنظام ًالمكافئات
كورقة مصنفة ًQ4فيًالجدولًأعالهًبغضًالنظرًعنًتصنيفًالمجلة.
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المادة الثامنة  :برنامج دعم الشراكات البحثية :
أو ً
ال :شروط التقدم على برنامج دعم الشراكات البحثية:
 -١أن يكون التقدم للمشاريع البحثية عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية (بحثي) خالل فترة إتاحة
التقدم.
 -2يجبًأنًيكونًالطرفًالثاني (الباحثًالرئيس)ًمنًحملةًالدكتوراهًومنسوبيًجامعةًنجرانً،ويتولىً
اإلشرافًعلىًالمشروعًالمدعومًوإدارتهًوتمثيلهًلدى عمادة البحث العلمي (الطرفًاألول).
 -3ضرورةًاشتراك باحثًعالميًمنًذويًمعدالتًالتأثيرًالعاليًعلىًالمستوىًالدوليًمعًعضوًهيئةً
تدريسًواحدًعلىًاألقلًمنًجامعةًنجران.
 -٤أولويةًالدعمًللباحثين والباحثات من ًجامعةًنجرانًالذين ًلهمًنشرًعلميًمميزًمنشورًفيًمجالتً
علميةًمحكمةًلهاًمعاملًتأثيرً( )impact factorومدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً Clarivate
 Analyticsويحددًمجلسًعمادةًالبحثًالعلميًاآلليةًوالمعاييرًلالختيارًعلىًأنًيتمًاإلعالنًعنهاً
قبلًالتقديمًعلىًالبرنامج بمدة زمنية ال تقلًعنًشهر.
 -5يحقًللطرفًالثانيًأنًيتقدمًبمشروعًواحدًفقط لكل مرحلة بحثية.
 -٦يلتزمًالطرفًالثانيًبنشرًثالثًأوراقًعلى حد أعلىًعنًكلًمشروعًبحثيًمقدمً
 -7أن يكون هنالك توافق بين تخصص الباحثين من جامعة نجران والباحث الخارجي المشارك في
المشروع ويحقًلعمادةًالبحثًالعلميًاالستثناء منًذلكًحسبًالمبرراتًلذلك.
 -8يلتزمًالطرفًالثانيًبالنشرًفيًمجالتًعلميةًمحكمةًلهاًمعاملًتأثيرً( )impact factorومدرجةً
ضمنًقوائمًمحركًالبحوثًً،Clarivate Analyticsوهذاًشرطًأساسيًوأصيلًإلغالقًالمشروعً
وصرفًالمستحقاتًلتخصصاتًالعلومًاألساسيةًوالهندسيةًوالطبية.
 -٩يشترطًفيًمجالًالعلومًالشرعيةًواللغة العربيةًوالعلومًاإلنسانيةًأنًتكونًالمجلةًالعلميةًمدرجةً
ضمنًقائمةًمجالت ًSCOUPSأوًمدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً.Clarivate Analytics
 -١0يلتزمًالباحثًالرئيسًبإنهاءًالمشروعًونشرًاألوراق العلميةًخاللًالمدةًالمحددة المنصوص عليها
في العقد المبرم مع عمادة البحث العلمي.
 -١١ال يتم ًصرف ًأي ًمستحقات ًإال بعد ًنشر ًالورقة ًالبحثية ًبصيغتها ًالنهائية ًعلى ًموقع ًالمجلةً
االلكترونيًللتخصصاتًالعلميةًوالتطبيقية

ثاني ًا :ضوابط النشر في برنامج دعم الشراكات البحثية:
 -١االلتزامًبكلًماًوردًفيًالمادة الرابعة من الباب الثاني من هذه الالئحة.
 -2يشترطًأنًيقومًالباحثًالرئيسًباإلشارةًللدعمًالماليًالمقدمًمنًعمادةًالبحثًالعلميًبجامعةًنجرانً
معًذكرًرقمًالمشروعًفيًالبحثًالمنشورًعلىًالنحوًالتالي:
Acknowledgment
The authors are thankful to the Deanship of Scientiﬁc Research at Najran
University for funding this work under the Research Collaboration Funding
program grant code (NU/xxxx/xx/xxx).
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ثالث ًا :إغالق المشروع :
 -١يتمًالصرفًعلىًاألوراقًالبحثيةًالمقدمةًالمستوفيةًللشروطًخاللًالسنةًالماليةًالمعتمدةًفيً
الجامعةًحسبًالجدولًالتالي:
التصنيف

مكافأةًالورقةً
الواحدة

Q1 top 10٪

 20ألف لاير

Q1

 15ألف لاير

Q2

 12ألف لاير

Q3

 10ألف لاير

Q4

 8ألف لاير

Review
Article

 8ألف لاير

SCOUPS

 8ألف لاير

 -2يتمًإغالقًالمشروعًفيًأحدًالحاالتًالتالية:
أ .تسليمًجميعًالمخرجاتًالبحثيةًخاللًفترةًالعقدًالمبرمًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ب .االنتهاء من المشروع البحثي وتسليم جميع المتطلبات يتم صرف المستحقات المالية
كاملة كما ورد في العقد المبرم دون االخذ في االعتبار مدة العقد.
ج .انتهاء مدة العقد.
 -3في ًحال ًرغبة ًالباحث ًالرئيس ًبإغالق ًالمشروع ًوالمطالبة ًبالمستحقات ًالمالية ًقبل ًاكتمالً
المخرجاتًالمطلوبةًعليهًرفعًطلبًاإلغالق بمبرراته ًلمجلسًعمادة ًالبحثًالعلميًالتخاذًما
يراهًمناسباً.
 -٤لصرفًقيمةًالمكافئةًيجب علىًالباحثًالرئيسًتزويد عمادة البحث العلميًبماًيأتي:
أ .الورقةًالبحثيةًالمنشورةًبصيغتهاًالنهائيةًكماًتظهرًعلىًموقعًالمجلة.
ب .صورةًمنًالعقدًالموقعًعليهًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ج .نموذجًطلبًالمكافئةًالمعتمدًعلىًموقعًعمادةًالبحثًالعلمي.
د .صورةًمنًهويةًالباحثًالرئيس.
ً -5فيًحالًنشرًورقة  Review Articleأوًماًيوازيها فالبد أن تكون مصنفة ضمنًمحركًالبحوثً
 ،Clarivate Analyticsوأنًيكونًللمجلةًمعاملًتأثير ويتمًمعاملتهاًفيًنظامًالمكافئات كورقة
مصنفة ًQ4فيًالجدولًأعالهًبغضًالنظرًعنًتصنيفًالمجلة.
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المادة التاسعة :ضوابط التقدم على دعم بحوث منطقة نجران:
أو ً
ال :شروط التقدم على برنامج دعم بحوث منطقة نجران:
ً

-١
-2
-3

-٤

-5
-٦
-7

-8
-٩

أن يكون التقدم للمشاريع البحثية عن طريق منصة إدارة المشاريع البحثية (بحثي) خالل فترة
إتاحة التقدم.
أن يكون المشروع المقدم للدعم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطقة نجران في كل المجاالت ولمجلس
عمادة البحث العلمي الحق في تحديد األولويات التي يتم التقدم عليها قبل اإلعالن عن بدء
البرنامج.
يجبًأنًيكونًالطرفًالثانيً(الباحثًالرئيس) منًحملةًالدكتوراهًومنسوبيًجامعةًنجرانً،
ويتولىًاإلشرافًعلىًالمشروعًالمدعومًوإدارتهًوتمثيلهًلدىًعمادة البحث العلمي (الطرفً
األول).
أولويةًالدعمًللباحثين والباحثات منًجامعةًنجرانًالذينًلهمًنشرًعلميًمميزًمنشورًفيًمجالتً
علمية ًمحكمة ًلها ًمعامل ًتأثير ً( )impact factorومدرجة ًضمن ًقوائم ًمحرك ًالبحوثً
 Clarivate Analyticsومختصة بمنطقة ًنجران ًويحدد مجلس ًعمادة ًالبحث ًالعلمي ًاالليةً
والمعاييرًلالختيارًعلىًأنًيتمًاإلعالنًعنهاًقبلًالتقديمًعلىًالبرنامج.
يحق للطرف الثاني أن يتقدم بمشروع واحد كحد أعلىًفيًكلًمرحلةًبحثية.
يلتزمًالطرفًالثانيًبنشرًورقةًبحثيةًواحدةًفقطًعنًكلًمشروعًبحثيًمقدمًكحد أقصى.
يلتزم ًالطرف ًالثاني ًبالنشر ًفي ًمجالت ًعلمية ًمحكمة ًلها ًمعامل ًتأثير ً()impact factor
ومدرجة ًضمن ًقوائم ًمحرك ًالبحوث ًً ،Clarivate Analyticsوهذا ًشرط ًأساسي ًوأصيلً
إلغالقًالمشروعًوصرفًالمستحقاتًلتخصصاتًالعلومًاألساسيةًوالهندسيةًوالطبية.
يشترطًفيًمجالًالعلومًالشرعيةًوالعربيةًوالعلومًاإلنسانيةًأنًتكونًالمجلةًالعلميةًمدرجةًمنً
ضمنًقائمةًمجالت ًSCOUPSأوًمدرجةًضمنًقوائمًمحركًالبحوثً.Clarivate Analytics
يلتزمًالباحثًالرئيسًبإنهاءًالمشروعًونشرًاألوراق العلميةًخاللًالمدةًالمحددة المنصوص
عليها في العقد المبرم مع عمادة البحث العلمي.

ثاني ًا :ضوابط النشر في برنامج دعم بحوث منطقة نجران:
 -١االلتزام بكل ما ورد في المادة الرابعة من الباب الثاني من هذه الالئحة.
 -2يشترطًأنًيقومًالباحثًالرئيسًباإلشارةًللدعمًالماليًالمقدمًمنًعمادةًالبحثًالعلميًبجامعةً
نجرانًمعًذكرًرقمًالمشروعًفيًالبحثًالمنشورًعلىًالنحوًالتالي:
Acknowledgment
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ثالث ًا :إغالق المشروع :
 -١يتمًالصرفًعلىًاألوراقًالبحثيةًالمقدمةًالمستوفيةًللشروطًخاللًالسنةًالماليةًالمعتمدةًفيً
الجامعةًوذلك حالًتوفرًمبالغًماليةًفيًبندًنفقاتًاألبحاثًالعلميةًحسبًالجدولًالتالي:
التصنيف

مكافأة الورقة الواحدة
الفريقًالبحثي

الباحثًالمنفرد
 14400لاير

Q1 Top 10٪

 20ألف لاير

Q1

 15ألف لاير

 12ألف لاير

Q2

 12ألف لاير

 10الف لاير

Q3

 10ألف لاير

 8االف لاير

Q4

 8ألف لاير

 5االف لاير

Review Article

 8ألف لاير

 5االف لاير

SCOUPS

 8ألف لاير

 5االف لاير

 -2يتمًإغالقًالمشروعًفيًأحدًالحاالتًالتالية:
أ .تسليمًجميعًالمخرجاتًالبحثيةًخاللًفترةًالعقدًالمبرمًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ب .االنتهاء من المشروع البحثي وتسليم جميع المتطلبات يتم صرف المستحقات المالية كاملة
كما ورد في العقد المبرم دون االخذ في االعتبار مدة العقد.
ج .انتهاء مدة العقد.
 -3في ًحال ًرغبة ًالباحث ًالرئيس ًبإغالق ًالمشروع ًوالمطالبة ًبالمستحقات ًالمالية ًقبل ًاكتمالً
المخرجاتًالمطلوبةًعليهًرفعًطلبًاإلغالق بمبرراته ًلمجلسًعمادة ًالبحثًالعلميًالتخاذًما يراهً
مناسبا.
 -٤لصرفًقيمةًالمكافأةًيجب علىًالباحثًالرئيسًتزويد عمادة البحث العلميًبماًيأتي:
أ .الورقةًالبحثيةًالمنشورةًبصيغتهاًالنهائيةًكماًتظهر علىًموقعًالمجلة.
ب .صورةًمنًالعقدًالموقعًعليهًمعًعمادةًالبحثًالعلمي.
ج .نموذجًطلبًالمكافئةًالمعتمدًعلىًموقعًعمادةًالبحثًالعلمي.
د .صورةًمنًهويةًالباحثًالرئيس.
ًًًًًًً-5فيًحالًنشرًورقة  Review Articleأوًماًيوازيها فالبد أن تكون مصنفة ضمنًمحركً
البحوثً  ،Clarivate Analyticsوأنًيكونًللمجلةًمعاملًتأثير ويتمًمعاملتهاًفيًنظامً
المكافئات كورقة مصنفة ًQ4فيًالجدولًأعالهًبغضًالنظرًعنًتصنيفًالمجل

ً
ً
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الباب الثالث :تحكيم المشاريع البحثية ومتابعتها
ً

المادة العاشرة :إجراءات تحكيم المشاريع البحثية

-١
-2
-3
-٤
-5

تتمًعمليةًتحكيمًالمشاريعًالبحثيةًوفقًاإلجراءاتًاآلتية:
المراكزًالبحثيةًهيًالمسؤولةًعنًتحكيمًالمشاريعًالبحثيةًلتحديدًتوافقًالتخصصات.
تحكم ًالمشاريع ًالبحثية ًعن ًطريق ًإرسال ًالمقترح البحثي بشكل ًسري ًإلى ًاثنين ًمن ًالمحكمينً
المتخصصين لتحكيمه وإبداء الملحوظات عليهً،ويجوزًعندًالحاجةًاالستعانةًبمحكمًثالث.
يتولى ًالمحكمونًتقويم ًمقترحاتًالبحوثًوفقا ًلنموذجًتحكيمًالمقترح البحثي المعتمد من مجلس
عمادة البحث العلمي.
يتخذ مجلس عمادة البحث العلمي القرار المناسب بناءً على رأي المحكمين إما بالقبول أو الرفض أو
طلب التعديل.
تصرف مكافأة المحكمين للمشاريع البحثية إدارياً وفنياً حسب ما ورد في المادة ( )٤7من الالئحة
الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية.

المادة الحادية عشر :المتابعة الدورية للمقترحات البحثية المدعومة:
-١
-2
-3
-٤

يلتزمًالباحثًالرئيسًبتقديمًتقريرًفنيًبعد ًمضيًستةًأشهرًمنًتوقيعًالعقدًموضحاً ًفيهًسيرً
المشروعًوماًتوصلًإليهًمنًنتائجًبحيثًيتضمنًالتقريرًتلخيصاً لكافةًأوجهًإنجازاتًالمشروعً
السابقةً،والعملًالذيًسيقومًبإنجازهًفيًالفترةًالتالية.
يجوز ًلعمادةًالبحثًالعلميًإرسالًالتقريرًالفنيًإلىًإثنين من ًالمحكمينًالمختصينًيتولىًكلً
منهماًتقويم ًالمرحلةًالتي ًيشملهاًالتقريرً،ويتمًتزويدًالباحثًالرئيسًبماًيردًمن ًمالحظاتً
المحكمينًألخذهاًفيًاالعتبار.
جميعًأعمالًالتقويمًللتقاريرًالدوريةًأوًالنهائيةًتتمًبسرية تامة.
يجبًعلىًالباحثًالرئيسً،فيًحالًوجودًأيًمعوقاتًتواجهًالفريقًالبحثيً،التواصلًمعًعمادةً
البحثًالعلميًمباشرةًإليجادًالحلول.

المادة الثانية عشر :تمديد فترة المشروع البحثي:
عندًاضطرارًالطرف الثاني ًإلىًتمديدًفترة ًالبحثًعلى الباحث الرئيس ًأنًيتقدمًبطلبًلمجلس ًعمادةً
البحثًالعلميًقبلًتاريخًانتهاءًمدةًالعقدًبثالثينًيوماًًعلىًاألقلًمشتمالًًعلىًماًيأتي:
أ .تبريراًًلطلبًالتمديدًموضحاًًبهًماًتمًإنجازهًفيًالبحثًحتىًوقتًتقديمًالطلب.
ب .خطةًالعملًالمقترحةً(محددةًبجدولًزمني) إلتمامًالجزءًالمتبقيًمنًالبحثً،خاللًفترةًالتمديدً،
والًيكونًذلكًساريًالمفعولًإالًبموافقةًخطيةًمنًالطرفًاألول.
ج .أال يترتب على فترة التمديد أي التزامات مادية إضافية على العقد المبرم مع الباحث الرئيس.
د .يحق للباحث التمديدًمرةًواحدةًفقطًلمدةًثالثةًأشهر من تاريخ نهاية العقدًبعدًموافقةًمجلسً
عمادةًالبحثًالعلميًعلىًالمبرراتًواألسبابًلذلكًالتمديد.
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المادة الثالثة عشر :التغيير في فريق المشروع البحثي:
 -1فيًحالةًعدمًقدرةًالباحثًالرئيسًعلىًاالستمرارًفيًاستكمالًالمشروع البحثيًأليًسببًمنً
األسباب يتوجب ًبترشيح أحد الباحثين المشاركين كباحث رئيس بشرط ًأن ًيكون ًاسم الباحثً
المشاركًمدرجاًًفيًالمقترحًالبحثيًوأنًيكونًمضافًكباحثًمشاركًفيًالنظامًالخاصًبالبحوثً
أوًماًيستثنيهًمجلسًعمادةًالبحثًالعلميًويقومًبتوقيعًالعقدًكباحثًرئيسًعلىًأنًيكملًالمدةً
المتبقيةًمنًالعقدًالسابق.
 -2إذاًطلب ًالباحثًالرئيسًاستبعادًباحثًأوًأكثرًمنًالمشاركينًأوًتغييرهمًولمًيوافقًمجلسً
عمادةًالبحثًالعلميًعلىًطلبهًفإنًفريقًالمشروعًالبحثيًالمعتمدًيستمرًحتىًإتمامًالمشروع.

الباب الرابع :ضوابط النشر وآلياته
المادة الرابعة عشر :حقوق الملكية الفكرية وبراءة االختراع:
 -١تعتمد اللوائح واألنظمة المعتمدة بحقوق الملكية الفكرية وما يترتب على المشروع من التزامات
أو استحقاقات مالية كمرجع يستعان به إلى حين اعتماد اللوائح الخاصة بالجامعة.
 -2جميعًحقوقًالملكيةًالفكريةًالناتجةًعنًالمشروعًالبحثيًتطبقًعليهاًالسياساتًواإلجراءاتً
التيًتتبناهاًجامعةًنجران.

المادة الخامسة عشر :االلتزامات األخالقية للطرفين:
 -١يلتزم ًكلًطرفًمنًأطرافًالعقدًبحفظًحقوقًالطرفًاآلخرًوعدمًإفشاء ًأيًجزءًمنًأجزاءً
المشروعًأو إنتاجه إال بموافقة خطية من الطرف اآلخر.
 -2في حال اإلخاللًبالشرطًأعالهًيتمًاتخاذًاإلجراءاتًحسبًالمتبعًفيًالجامعة.

المادة السادسة عشر :األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي:
 -١يتحملًكلًعضوًمنًأعضاءًالفريقًالبحثيًمنًالمسؤوليةًبحسبًماًخصصًلهًفيًالمشروعً
المدعوم.
 -2يلتزم ًالفريق ًالبحثي ًبضوابط ًاألمانة ًالعلمية ًوأخالقيات ًالبحث ًالعلمي ًالمعتمدة ًلدى ًجامعةً
نجران.
 -3فيًحالًاإلخاللًباألمانةًالعلميةًتطبقًالئحةًأخالقياتًالبحثًالعلميًواألمانةًالعلميةًالمعتمدةً
لدىًجامعة نجران.
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الباب الخامس  :قواعد الصرف و التمويل للمشروعات البحثية المدعومة
وآلياتها
ً

المادة السابعة عشر :ضوابط عامة لتمويل المشروعات البحثية
ً

يجريًتمويلًالمشروعاتًالبحثيةًوفقًالضوابطًاآلتية:
-١
-2
-3
-٤

يوقع ًالباحث ًالرئيس ًعقد ًالمشروع ًمع ًعمادة ًالبحث ًالعلمي ًطبقاً ًللقواعد ًالمنظمة ًواألدلةً
اإلجرائية.
تحدد المدة الزمنية للمشروع حسب نوع البرنامج البحثي ،وحسب الميزانية المخصصة لذلك
(سنةًكحدًأقصى) ويمكن أن يستثنى من ذلك البحوث ًاإلبداعيةًبقرارًمنًمجلسًعمادة البحث
العلمي.
بعد صدور موافقة صاحب الصالحية واعتماد ميزانية المشروع من عمادة البحث العلمي
واالرتباط على البند المخصص لذلك ،يتم توقيع عقد المشروع البحثي بين الطرف األول والطرف
الثاني.
الًيتمًتمويلًالبحثًإالًوفقًالشروطًوااللتزاماتًالواردةًفيًالعقدًالمبرمًبينًالطرفين.

 -5فيًحالًاإلخاللًببنودًالعقدًالمبرمً،أوًكانتًنتيجةًتقاريرًالمحكمينًغيرًمرضيةًفيجوزًلعمادةً
البحثًالعلميًإيقافًتمويلًالبحثًواتخاذًأيًاجراءًتراهًمناسباً.
 -٦تعادًالمبالغًالمتوفرةًمنًميزانيةًالمشروعاتًالبحثيةًالمدعومةًإلىًميزانيةًبند نفقات األبحاث
العلمية في الجامعةًويستفادًمنهاًبالصرفًفيًأغراضًالبحثًالعلميًوبرامجه.
 -7ال يجوز اإلشارة إلى أكثر من مشروع بحثي واحد مدعوم من جامعة نجران في الورقة البحثية
الواحدة ،وإالًسيعتبرًدعماً مزدوجاًًولنًيتمًقبولهًمنًقبلًالعمادة.
 -8تصرفًمكافئةًنشرًالمشروعًالبحثيًللباحثًالرئيسًوهوًالمسؤولًعن ًتوزيعًالمستحقاتً
الماليةًللفريقًالبحثيًبحسبًالنسبًالمتفقًعليهاًبينهمً،وليسًللعمادةًأدنى مسؤولية في أي
خالف يطرأ الحقاً.
 -٩يرفع ًطلبًصرفًالمكافأةًفيًمدةًأقصاهاًشهرًمنًتاريخًنشرًالورقةًالعلميةًأوًخطابًقبولً
النشرًللتخصصاتًالتربويةًواالنسانيةًوالشرعيةًولمجلسًعمادةًالبحثًالعلميًالحقًفيًالنظرً
فيًالمبرراتًلمنًتأخرًفيًرفعًالطلب.

المادة الثامنة عشر  :أجور الباحثين وغيرهم من العاملين في المشروع البحثي:
 -١تصرف مكافآت المستشارين ومساعدي الباحثين واإلداريين والفنيين بمختلف درجاتهم العلمية
حسب ما جاء في المادة ( )١2من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية.
 -2يحدد مجلس عمادة البحث العلمي العدد المسموح به كحد أقصى للفريق البحثي المشارك في
إنجاز المشروع حسب البرنامج البحثي والتخصص والميزانية السنوية المعتمدة وال يتعارض
هذا الشرط مع عدد الباحثين المتواجدين في البحث المنشور.
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أحكام ختامية عامة
المادة التاسعة عشر:
تعدًالالئحةًالموحدةًللبحثًالعلميًفيًالجامعاتًمرجعاًًفيماًلمًيردًبهًنصًفيًهذهًالقواعد.

المادة العشرون:
يسريًالعملًبهذه الالئحة التنظيمية منًتاريخًإقرارها منًالمجلسًالعلمي.
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