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الصفحة  1من 19

مقدمة:
بناءً على ما ورد يف الفقرة (ب) من املادة ( )6من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات
السعودية املتضمنة أن من اختصاص جملس عمادة البحث العلمي "اقرتاح اللوائح والقواعد
واإلجراءات املنظمة حلركة البحث العلمي يف اجلامعة" وما ورد يف املادة ( )49من ذات الالئحة ما
نصه " يضع اجمللس العلمي بناءً على اقرتاح جملس عمادة البحث العلمي اللوائح التفصيلية
والقواعد الداخلية املنظمة إلجناز البحوث ونشرها ومكافآتها على مستوى اجلامعة أو الكليات أو
املعاهد ومراكز البحوث"
فقد مت عرض اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية املقرتحة من قبل جملس عمادة البحث
العلمي ومت دراستها ومن ثم إقرارها من قبل اجمللس العلمي جبامعة جنران حسب التفصيل التالي:

الباب األول :القواعد املنظمة للربامج البحثية
املادة األوىل :التعريفات:
مع مراعات التعريفات الواردة يف املادة ( )1من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف
اجلامعات السعودية ،فإنه يقصد بالتعريفات التالية ما يقابلها:
 -1طالب الدراسات العليا :هو الطالب الباحث الذي يدرس يف مرحلة املاجستري أو
الدكتوراه يف جامعة جنران ،أو مبتعثاً من جامعة جنران إىل جامعة أخرى.
 -2اجملموعة البحثية :جمموعة متنوعة من الباحثني يتشكلون من ختصص واحد
أو من ختصصات متعددة نظرية وتطبيقية من داخل اجلامعة وخارجها.
 -3الربامج البحثية :جمموعة من الربامج املوجهة من قبل جملس عمادة البحث
العلمي لدعم مشروعات البحث العلمي والباحثني يف جامعة جنران.
 -4الربنامج البحثي العام :هو برنامج سنوي لدعم املشروعات البحثية املقرتحة من
أعضاء هيئة التدريس يف خمتلف التخصصات وفق الضوابط واإلجراءات املعتمدة
من عمادة البحث العلمي.
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 -5برنامج دعم اجملموعات البحثية :برنامج سنوي لدعم مشاريع حبثية تعنى
بالقضايا اجملتمعية واملشكالت البيئية يقوم على تنفيذها جمموعة متنوعة من
الباحثني يف التخصصات النظرية والتطبيقية.
 -6برنامج دعم البحوث غري املمولة :برنامج يهدف لدعم أعضاء هيئة التدريس من
أصحاب النشر العلمي يف جمالت علمية مدرجة يف الفهرس املوسع لالقتباسات
العلمية  ،Science Citation Index Expandedأو يف فهرس اقتباسات
العلوم االجتماعية  Social Science Citation Indexاللذان تصدرهما
مؤسسة ( Clarivate Analyticsتومسون رويرتز سابقا).
 -7برنامج دعم حبوث طالب الدراسات العليا :برنامج يدعم ويشجع النشر العلمي
لبحوث طالب وطالبات الدراسات العليا.
 -8برنامج اجلوائز التشجيعية يف البحث العلمي :برنامج لدعم وتشجيع أعضاء هيئة
التدريس والباحثني باجلامعة املتميزين يف النشر العلمي املصنف.
 -9العقد :العقد املربم بني عمادة البحث العلمي وبني جمموعة من الباحثني ميثلهم
الباحث الرئيس.
 -10الطرف األول :عمادة البحث العلمي.
 -11الطرف الثاني :الباحث الرئيس ممثالً للفريق البحثي.

املادة الثانية :أهداف عمادة البحث العلمي جبامعة جنران
مع األخذ بعني االعتبار ما ورد يف املادة ( )2من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف
اجلامعات السعودية ،فإن من أهداف عمادة البحث العلمي ما يلي:
 -1تطوير منظومة العمل البحثي يف اجلامعة.
 -2بناء اخلطط اإلسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي وتنفيذها والعمل على تطويرها
باستمرار.
 -3حتفيز املتميزين واملبتكرين يف اجملاالت البحثية.
 -4التعاون وإبرام الشراكات مع املراكز البحثية احمللية والعاملية والقطاعات
احلكومية واخلاصة املهتمة بالبحث العلمي.
 -5تسهيل إجراءات العمل البحثي بالتعاون مع املراكز البحثية.
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 -6تطوير منظومة اجلودة بعمادة البحث العلمي.
 -7السعي لتوفري مصادر متنوعة لدعم البحث العلمي.
 -8تعزيز أخالقيات البحث العلمي وحتكيم البحوث.

املادة الثالثة :قيم عمادة البحث العلمي جبامعة جنران
تلتزم عمادة البحث العلمي بقيم اجلامعة وهي:
 .1القيادة :دعم وتعزيز املهارات واألدوار القيادية على كافة املستويات.
 .2املسؤولية :التفاعل اإلجيابي جتاه اجلامعة واجملتمع من واقع االحساس
باملسؤولية.
 .3األمانة :أداء الواجبات والوفاء باحلقوق.
 .4الشفافية :الوضوح يف كافة األنشطة والقرارات والتعامالت.
 .5املساءلة :حتمل مسؤولية نتائج أعمالنا واالستعداد للتوضيح.
 .6العدالة :إعطاء كل ذي حق حقة.
 .7االحرتام :التعامل بتحضر وإنسانية وحفظ للكرامة وفق القيم اإلسالمية.
 .8العمل بروح الفريق :العمل اجلماعي وتبادل اخلربات واملعارف.
 .9االبداع :تهيئة بيئة مناسبة لتحفيز التفكري اإلبداعي املنتج وفقاً لتعاليم
اإلسالم.
 .10اجلودة :ضمان جودة األداء وفقاً للمعايري احمللية والعاملية.

املادة الرابعة :مهام جملس عمادة البحث العلمي
كما ورد يف املادة ( )6من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية.
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املادة اخلامةة :مهام عمادة البحث العلمي
مبا ال يتعارض مع مهام جملس عمادة البحث العلمي تقوم عمادة البحث العلمي باملهام
اآلتية:
 .1اإلعالن عن املراحل البحثية السنوية وغريها ،واستقبال املشاريع البحثية املقرتحة
ومتابعة إجراءات حتكيمها وتنفيذ املقبول منها وفق اللوائح املنظمة لعمادة البحث
العلمي.
 .2تفعيل عملية الشراكة بني الباحثني من خمتلف التخصصات والكليات لرفع
مستوى البحوث املنشورة.
 .3حتفيز وتشجيع الباحثني من منسوبي اجلامعة لرفع مستوى البحوث واالبتكارات.
 .4الشراكة والتعاون مع املراكز البحثية احمللية والعاملية.
 .5اإلشراف على مجيع الفعاليات البحثية يف اجلامعة واإلعالن عنها.
 .6العمل على إنشاء قاعدة بيانات للبحوث املنشورة وبراءات االخرتاع ملنسوبي اجلامعة.
 .7األشراف على البحوث املمولة من خارج اجلامعة ومتابعتها يف حدود اختصاص
العمادة.
 .8تشكيل فريق عمل استشاري لعمادة البحث العلمي.
 .9تبين األفكار البحثية الواعدة ودعمها ،ومتابعتها حتى مرحلة النشر.
.10

تشجيع الربامج البحثية لطالب وطالبات اجلامعة وعرضها على جملس عمادة
البحث العلمي إلقرارها.

.11

متابعة حبوث طالب الدراسات العليا املتميزة ودعمها حسب اللوائح الداخلية.

.12

إعداد تقرير سنوي ألنشطة عمادة البحث العلمي يف اجلامعة ،ورفعه لوكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

.13

إبرام شراكات حبثية متنوعة مع قطاعات اجملتمع املختلفة ذات االهتمام البحثي
وفق اللوائح التنظيمية الداخلية للشراكات البحثية.
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املادة الةادسة :مهام مراكز البحوث باجلامعة
كما وردت يف املادة ( )10من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات السعودية

الباب الثاني :شروط التقدم للمشاريع والربامج البحثية
املادة األوىل :ضوابط عامة
 .1أن يتصف املشروع باألصالة واالبتكار وأال يكون قد سبق نشره أو يف طريقه للنشر.
 .2أال يكون املشروع مستال من رسائل علمية أو حبوث سابقة.

 .3يتوىل الباحث الرئيس تقديم مقرتح املشروع البحثي وفقاً للنموذج املعد لذلك من
عمادة البحث العلمي.
 .4يتم التقدم لربنامج دعم اجملموعات البحثية من خالل البوابة اإللكرتونية لعمادة
البحث العلمي (حبثي) ،وفق الضوابط املعتمدة.
 .5أقصى نسبة مسموح بها لالقتباس هي . %10

 .6جيب أن يكون املشروع ضمن مظلة التوجهات البحثية للجامعة ومتوافق مع توجهات
وزارة التعليم البحثية وداعماً ألهداف رؤية اململكة  2030يف هذا اجملال.
 .7إذا كان الطرف الثاني ممن شارك يف املرحلة قبل املاضية فالبد أن يكون قد اغلق
كافة مشاريعه السابقة ضمن هذه ا ملراحل وفق ضوابط النشر العلمي.
 .8إذا كان الطرف الثاني ممن شارك يف املرحلة السابقة للمرحلة احلالية فالبد أن
يكون قد قام بتسليم التقرير النصفي املطلوب للمشروع.
 .9يلتزم الطرف الثاني مبا ورد يف أدلة ومناذج أخالقيات البحث العلمي املعتمدة يف
جامعة جنران ،ويلتزم باألمانة العلمية ويتحمل ما يرتتب على ذلك من خمالفات.
 .10حيق للباحث أن يكون باحثا رئيساً يف جمموعة حبثية ،ومشاركاً يف أخرى ،وجيوز
لعمادة البحث العلمي استثناء بعض الباحثني من هذا الشرط يف حال تعثر اجملموعة
البحثية عن السري يف املشروع.
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املادة الثانية :ضوابط خاصة بالتقدم للربنامج العام:
باإلضافة ملا سبق من ضوابط عامة فإن على املتقدمني للربنامج البحثي العام اتباع
القواعد اآلتية:
 .1يلتزم الطرف الثاني باملواعيد املخصصة لتقديم مشروعات البحوث املعلنة
مبوجب الربامج السنوية لعمادة البحث العلمي.
 .2حيق للطرف الثاني أن يتقدم مبشروعني فقط كحد أعلى لكل باحث سواء
كان رئيساً أو مشاركاً يف كل مرحلة حبثية.
 .3حيق للطرف الثاني أن يتقدم مبشروع ثالث إذا كان لديه عمالً حبثي ًا متميزاً
منشوراً يف جمالت عاملية مرموقة ضمن قوائم  ISIويقر ذلك جملس عمادة
البحث العلمي.

املادة الثالثة :ضوابط خاصة بالتقدم لربنامج اجملموعات البحثية
باإلضافة ملا سبق من ضوابط عامة فإن على املتقدمني لربنامج اجملموعات البحثية
اتباع القواعد اآلتية:
 .1حيق للمجموعة البحثية بعد نشر املطلوب من املقاالت العلمية التقدم مبشروع خخر
للدعم إىل عمادة البحث العلمي ويكون هلا األولوية يف ذلك.
 .2يشرتط أن يكون رئيس اجملموعة البحثية من جامعة جنران وعلى رأس العمل وأال
يكون معاراً أو موفداً أو متفرغاً علمياً.
 .3خيتار الباحث الرئيس امساً للمجموعة البحثية يعرب عن جمال أنشطتها
وختصصها الدقيق.
 .4ال يقل عدد اجملموعة البحثية الصغرية عن ثالثة باحثني مبا فيهم الباحث الرئيس،
وال يقل عدد اجملموعة البحثية الكبرية عن مخسة باحثني مبا فيهم الباحث الرئيس.
 .5ميكن إشراك خرباء أجانب (من خارج اململكة العربية السعودية) يف اجملموعة
البحثية من املميزين يف جمال عمل اجملموعة ،وال يشرتط قدوم اخلبري األجنيب
للمملكة.
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 .6يشرتط أن يكون رئيس اجملموعة البحثية يف التخصصات العلمية قد نشر خالل
العامني السابقني لتاريخ فتح باب التقديم ،على األقل حبثني مدرجة يف قوائم ISI

وهلا معامل تأثري.
 .7جيوز ألعضاء الفريق البحثي املشاركة يف أي برامج أخرى مدعومة ،مبا ال يتعارض
مع القواعد املنظمة للربامج البحثية والدليل اإلجرائي لكل برنامج ،شرط أن يتم
نشر البحوث اخلاصة بكل برنامج بشكل مستقل.
 .8يلتزم الباحثون مبا ورد يف دليل أخالقيات البحث العلمي ملدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية واللجنة الداخلية ألخالقيات البحوث بالكليات الصحية باجلامعة
يف حالة إجراء البحوث اليت تتعلق بالكائنات احلية ويشمل ذلك التخصصات ذات
العالقة واحلصول على التصاريح الالزمة حيال ذلك.
 .9جيوز للباحث الرئيس عند احلاجة االستعانة مبساعدين ويكون عددهم وطبيعة
عملهم مربر ومدون يف ثنايا املشروع ويقر ذلك جملس عمادة البحث العلمي.

الباب الثالث :حتكيم املشاريع البحثية ومتابعتها
املادة األوىل :إجراءات حتكيم املشاريع البحثية
تتم عملية حتكيم املشاريع البحثية وفق اإلجراءات اآلتية:
 .1حتكم املشاريع البحثية عن طريق إرسال املقرتح البحثي بشكل سري إىل اثنني
من احملكمني املتخصصني لتحكيمه وإبداء امللحوظات عليه ،وجيوز عند
احلاجة االستعانة مبحكم ثالث.
 .2يتوىل احملكمون تقويم مقرتحات البحوث وفقاً لنموذج حتكيم املقرتح البحثي
املعتمد من جملس عمادة البحث العلمي.
 .3يتخذ جملس عمادة البحث العلمي القرار املناس ببب بناءً على رأي احملكمني إما
بالقبول أو الرفض أو طلب التعديل.
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املادة الثانية :املتابعة الدورية للمقرتحات البحثية املدعومة:
(أ) يلتزم الباحث الرئيس بتقديم تقرير فين بعد مضي ستة أشهر من توقيع العقد
موضحاً فيه سري املشروع وما توصل إليه من نتائج حبيث يتضمن التقرير تلخيصا
لكافة أوجه إجنازات املشروع السابقة ،والعمل الذي سيقوم بإجنازه يف الفرتة
التالية.
(ب) جيوز لعمادة البحث العلمي إرسال التقرير الفين إىل اثنني من احملكمني املختصني
يتوىل كل منهما تقويم املرحلة اتي يشملها التقرير ،ويتم تزويد الباحث الرئيس
مبا يرد من مالحظات احملكمني ألخذها يف اإلعتبار.
(ج) مجيع أعمال التقويم للتقارير الدولية أو النهائية تتم بسرية تامة.
(د) جيب على الباحث الرئيس ،يف حال وجود أي معوقات تواجه الفريق البحثي،
التواصل مع عمادة البحث العلمي مباشرة إلجياد احللول.

املادة الثالثة :متديد فرتة البحث:
عند اضطرار الطرف الثاني إىل متديد فرتة البحث على الباحث الرئيس أن يتقدم
بطلب إىل عمادة البحث العلمي قبل تاريخ انتهاء مدة البحث بثالثني يوماً على األقل
مشتمالً على ما يأتي:
أ .تربيراً لطلب التمديد موضحاً به ما مت إجنازه يف البحث حتى وقت تقديم
الطلب.
ب .خطة العمل املقرتحة (حمددة جبدول زمين) إلمتام اجلزء املتبقي من البحث،
خالل فرتة التمديد ،وال يكون ذلك ساري املفعول إال مبوافقة خطية من
الطرف األول.
ج .تكون فرتة التمديد دون مكافأة شهرية للباحثني.
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املادة الرابعة :التغيري يف فريق البحث:
يف حالة عدم قدرة الباحث الرئيس على االستمرار يف استكمال البحث ألي سبب من
األسباب يتبع أحد اخليارين التاليني:
 .1إيقاف مشروع البحث وإغالقه ﻭ جيوز إعادة السلف املصروفة للباحث الرئيس إىل
ميزانية البحوث باجلامعة وفقاً ملا يقرره جملس عمادة البحث العلمي.
 .2ترشيح أحد الباحثني املشاركني كباحث رئيس بشرط أن يكون الباحث املشارك
امسه مدرج يف املقرتح البحثي وايضاً مضاف كباحث مشارك يف النظام اخلاص
بالبحوث ويوقع العقد كباحث رئيس بعد موافقة صاحب الصالحية.
 .3ال يستطيع الفريق البحثي أو أحد أفراده املشاركة يف املرحلة البحثية القادمة
إذا قرر الفريق أو أحد أفراده عدم املواصلة يف املشروع بعد توقيع العقد ألسباب
مل تقبل من جملس عمادة البحث العلمي.
 .4إذا مل يوافق جملس عمادة البحث العلمي على طلب الباحث الرئيس باستبعاد
باحث أو أكثر من املشاركني أو تغيريهم ،يستمر فريق املشروع البحثي املعتمد
حتى إمتام املشروع.
 .5جيوز للباحث الرئيس عند احلاجة االستعانة مبا ال يتجاوز ثالثة مساعدي
باحث:
أ .واحد فقط من كل درجة علمية (ماجستري ،بكالوريوس ،دبلوم)
ب .مسمى واحد فقط من املسميات (فين أو مهين أو إداري  -أو طالب
جامعي) وال يعد ذلك مقبوالً إال بعد موافقة احملكمني على حاجة
املشروع البحثي إىل ذلك.
 .6جيوز جمللس عمادة البحث العلمي االستثناء من الفقرة ( )5أعاله عند القناعة
مبربرات حاجة املشروع البحثي ألكثر من العدد املذكور من املساعدين أو
املسميات املذكورة.
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املادة اخلامةة:إغالق املشروع البحثي املدعوم:
(أ) يتم اغالق ملف املشروع البحثي عند قبول التقرير الفين واملالي النهائي.
(ب) يتم صرف مكافأة الفريق البحثي بعد تقديم النشر العلمي املتفق عليه حسب
العقد.
(ج) يف حال مت اإلخالل ببنود العقد املربم جيوز جمللس عمادة البحث العلمي التوصية
بإيقاف متويل البحث أو اختاذ أي قرار خخر.
(د) حيق للجامعة العتبارات املصلحة العامة إلغاء العقد بناءً على اخطار كتابي
للطف الثاني.
(ه) يتم تزويد عمادة البحث العلمي مبا يثبت تسليم األجهزة وكل ما مت تأمينه من
مصادر من ميزانية البحث وخالفها إىل اجلهة التابع هلا الباحث الرئيس.
(و) إذا وجد خالف بني عمادة البحث العلمي والباحث يف اجلهة املعنية باستالم
األجهزة فإن القرار يكون جمللس عمادة البحث العلمي ،ويعد قراره نافذاً.

الباب الرابع :ضوابط النشر وآلياته
املادة األوىل :ضوابط عامة للنشر
 .1يلتزم الطرف الثاني بنشر ورقة علمية على األقل من املشروع البحثي.
 .2سيكون النشر وقوة الوعاء من معايري دعم مشاريع البحوث املستقبلية للباحث.
 .3يلتزم الطرف الثاني بالنشر يف جمالت علمية حمكمة هلا معامل
)factor

تأثري ( impact

ومدرجة ضمن قوائم  ،ISIوهذا شرط أساسي وأصيل إلغالق املشروع

وصرف املستحقات لتخصصات العلوم األساسية واهلندسية والطبية والبحوث

املنشورة باللغة اإلجنليزية.
 .4يف جمال العلوم اإلنسانية والشرعية والبحوث اليت تنشر باللغة العربية فيشرتط
يف اجمللة العلمية أن تكون تابعة للجامعات السعودية أو اجملالت التابعة للجامعات
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اخلليجية املعرتف بها أو احلصول على إذن مسبق للنشر من اللجنة الفنية
املختصة بعمادة البحث العلمي.
 .5يشرتط أن يقوم الباحث الرئيس باإلشارة بالشكر للدعم املالي املقدم من عمادة
البحث العلمي جبامعة جنران مع ذكر رقم املشروع يف البحث املنشور على النحو
التالي:
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 .6جيب النص على انتماء مجيع الباحثني ( ،)Affiliationاملنتمني جلامعة جنران،
إىل جامعة جنران أوالً يف البحث املنشور.

املادة الثانية  :ضوابط النشر العلمي للربامج البحثية
 .1إذا كان وصف املشروع ضمن املشروعات ذات الطابع السري أو اخلاص ،وعند رغبة
الباحث يف نشر بعض أو كل نتائج املشروع ،تراعى أوالً محاية حقوق امللكية الفكرية
للجامعة وللمشاركني يف املشروع ،وتسجيلها وفق األنظمة ذات العالقة قبل الشروع
يف النشر العلمي.
 .2جمللس عمادة البحث العلمي الصالحية يف حتديد عدد البحوث املطلوب نشرها يف
كل برنامج حسب العقد املربم مع الباحث الرئيس.
 .3جيوز للطرف الثاني نشر نتائج البحوث ذات الطابع غري السري أو اخلاص يف اجملالت
والدوريات العلمية احملكمة حسب الضوابط املعتمدة ،ومبا ال خيل حبقوق اجلامعة يف
نشر نتائج البحث ،أو ملكيتها ألية حقوق تنتج عن البحث كرباءة االخرتاع وغريها.
 .4جمللس عمادة البحث العلمي حق حجب نشر نتائج املشروع البحثي بقرار مسبب إذا
اقتضت املصلحة العامة ذلك.

.5
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املادة الثالثة  :ضوابط النشر للمجموعات البحثية
() 1

تقسم اجملموعات البحثية إىل نوعني:

أوالً :اجملموعات البحثية الصغرية ال تزيد عن  ۱۲شهر:
يلتزم الطرف الثاني الباحث الرئيس بنشر ثالثة حبوث على األقل يف جمالت مدرجة
ضمن قوائم

ISI

اللذان تصدرهما مؤسسة

Clarivate Analytics

وهلا معامل تأثري

( )Impact Factorوذلك للتخصصات العلمية أو يف جمالت علمية حمكمة معرتف بها
يف عمادة البحث العلمي للتخصصات األخرى.
ثانياً :اجملموعات البحثية الكبرية واليت تزيد عن  ۱۲شهر:
يلتزم الطرف الثاني بنشر مخسة حبوث على األقل يف جمالت مدرجة يف قوائم ISI
اللذان تصدرهما مؤسسة  Clarivate Analyticsوهلا معامل تأثري ()Impact Factor
وذلك للتخصصات العلمية أو يف جمالت علمية حمكمة معرتف بها يف عمادة البحث
العلمي للتخصصات األخرى.
() 2

جيوز االستثناء من عدد البحوث املذكورة يف الفقرتني السابقتني ملربرات يقتنع
بها جملس عمادة البحث العلمي.

املادة الرابعة :حقوق امللكية الفكرية وبراءة االخرتاع:
(أ) تعتم د لوائح مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اخلاصة حبقوق امللكية
الفكرية وما يرتتب على املشروع من التزامات أو استحقاقات مالية كمرجع يستعان
به إىل حني اعتماد اللوائح اخلاصة باجلامعة.
(ب) مجيع حقوق امللكية الفكرية الناجتة عن املشروع البحثي تطبق عليها السياسات
واإلجراءات اليت تتبناها جامعة جنران.
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املادة اخلامةة :االلتزامات األخالقية للررفن:
 -1يلتزم كل طرف من أطراف العقد حبفظ حقوق الطرف اآلخر وعدم افشاء أي
جزء من أجزاء املشروع أو انتاجه إال مبوافقة خطية من الطرف اآلخر.
 -2يف حال االخالل بالشرط أعاله يتم اختاذ اإلجراءات حسب املتبع يف اجلامعة.

املادة الةادسة  :األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي:
 .1يتحمل كل عضو من أعضاء الفريق البحثي من املسؤولية حبسب ما خصص له يف
املشروع املدعوم.
 .2يلتزم الفريق البحثي بضوابط األمانة العلمية وأخالقيات البحث العلمي املعتمدة
لدى جامعة جنران.
 .3يف حال اإلخالل باألمانة العلمية تطبق الئحة أخالقيات البحث العلمي واألمانة
العلمية املعتمدة لدى جامعة جنران.
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الباب اخلامس  :قواعد الصرف و التمويل للمشروعات البحثية املدعومة وآلياتها
املادة األوىل :ضوابط عامة لتمويل املشروعات البحثية
جيري متويل املشروعات البحثية وفق الضوابط اآلتية:
 .1يوقع الباحث الرئيس عقد املشروع مع عمادة البحث العلمي طبقاً للقواعد املنظمة
واألدلة اإلجرائية.
 .2حتدد املدة الزمنية للمشروع حسب نوع الربنامج البحثي ،وحسب امليزانية املخصصة
لذلك (سنة كحد أقصى) وميكن أن يستثنى من ذلك البحوث اإلبداعية بقرار
من جملس عمادة البحث العلمي

.

 .3بعد صدور موافقة صاحب الصالحية واعتماد ميزانية املشروع من عمادة البحث
العلمي واالرتباط على البند املخصص لذل ،يتم توقيع عقد املشروع البحثي بني
الطرف األول والطرف الثاني.
 .4يتم صرف السلفة بنا ًء على امليزانية املعتمدة يف املشروع البحثي.
أ) يتم صرف نفقات البحث للباحث الرئيس بعد املوافقة من قبل عميد عمادة
البحث العلمي أو من يفوضه من وكالء العمادة على النحو التالي:
 التخصصات العلمية واهلندسية :يصرف للبحث املدعوم يف التخصصات
العلمية واهلندسية سلفة مالية ال تتجاوز مبلغ (عشرون ألف ريال) على أن يتم
تسديدها من قبل الباحث الرئيس قبل إغالق املشروع النهائي للبحث املدعوم.
 التخصصات الطبية :يصرف للبحث املدعوم يف التخصصات الطبية والصحية
سلفة مالية ال تتجاوز مبلغ (مخسة وعشرون ألف ريال) على أن يتم تسديدها
من قبل الباحث الرئيس قبل إغالق املشروع النهائي للبحث املدعوم.
 التخصصات الشرعية واإلنسانية :يصرف للبحث املدعوم يف التخصصات
الشرعية واإلنسانية سلفة مالية ال تتجاوز (مخسة خالف ريال) على أن يتم
تسديدها من قبل الباحث الرئيس إغالق املشروع التقرير النهائي للبحث
املدعوم.
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 .5جمللس عمادة البحث العلمي النظر يف السلف املذكورة خنفاً زيادة أو نقصاناً حسب
املربرات اليت يراها اجمللس وتتفق مع املصلحة العامة للجامعة.
 .6جيوز متديد فرتة مشروع البحث بناءً على طلب مسبب من الباحث الرئيس ويقبله
جملس عمادة البحث العلمي بدون مزايا مالية إضافية للفريق البحثي.
 .7تصرف مكافأة املستشار املعتمد للبحث بعد انتهاء مهامه وقبول التقرير النهائي للمشروع حسب
اإلجراءات املتبعة.

 .8ال يتم متويل البحث إال وفق الشروط وااللتزامات الواردة يف العقد املربم بني
الطرفني.
 .9ال يضاف وال يغري أي بند من بنود امليزانية بعد اعتمادها ،وميكن أن يرحل أي بند
من امليزانية إىل بند خخر بشرط املوافقة املسبقة من العمادة.
 .10يف حال اإلخالل ببنود العقد املربم ،أو كانت نتيجة تقارير احملكمني غري مرضية
فيجوز لعمادة البحث العلمي إيقاف متويل البحث واختاذ أي اجراء تراه مناسبا.
 .11تعاد املبالغ املتوفرة من ميزانية املشروعات البحثية املدعومة إىل ميزانية عمادة
البحث العلمي ويستفاد منها بالصرف يف أغراض البحث العلمي وبراجمه.
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املادة الثانية :املصروفات البحثية لشراء األجهزة واملواد وحتليل العينات:
ضوابط شراء األجهزة واملواد الالزمة إلجراء البحوث حسب السلفة املصروفة:
(أ) بناء على ميزانية مشروع البحث املعتمدة يتوىل الباحث الرئيس عملية تأمني
متطلبات املشروع وتسديد املستحقات بعد انتهاء املشروع ،وذلك وفقاً لتآتي:
( .1ثالثة خالف ريال فأقل) :يتم الشراء مباشرة بواسطة الباحث الرئيس مبوجب
فاتورة معتمدة.
( .2أكثر من ثالثة خالف ريال وأقل من عشرة خالف ريال) :يتم الشراء مبوجب عرض
أسعار وفاتورة معتمدة.
( .3عشرة خالف ريال أو أكثر) :يتم الشراء مبوجب ثالثة عروض أسعار وفاتورة
معتمدة وتوقيع عميد البحث العلمي.
 .4تتضمن املصروفات البحثية كافة أغراض البحث العلمي (حتليل العينات -
حتكيم استبانات -إحصاء  -نشر علمي  ...إخل).
(ب) يسري على تأمني املواد واملعدات واألجهزة وخالفه األنظمة والقواعد املعمول بها يف
اجلامعة.
(ج) تطبق معايري األمن والسالمة املعمول بها يف اجلامعة على األجهزة واملعدات واملواد
املستخدمة يف إجراء املشاريع البحثية.

املادة الثالثة :أجور الباحثن وغريهم من العاملن يف البحث:
تصرف مكافآت املستشارين ومساعدي الباحثني واإلداريني والفنيني مبختلف
درجاتهم العلمية حسب ما جاء يف املادة ( )12من الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف
اجلامعات السعودية.
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املادة الرابعة :ضوابط متويل مشاريع اجملموعات البحثية
تنقسم اجملموعات البحثية إىل قسمني :جمموعة حبثية صغرية وجمموعة حبثية
كبرية ،ويكون دعمهما على النحو اآلتي:
 .1اجملموعة البحثية الصغرية (ال تتجاوز  3باحثني) متول مببلغ ال يتجاوز
(100,000مائة ألف ريال سعودي).
 .2اجملموعة البحثية الكبرية (ال تتجاوز  5باحثني) متول مببلغ ال يتجاوز (150,000
مئة ومخسون ألف ريال سعودي).
 .3جمللس عمادة البحث العلمي الصالحية يف حتديد عدد الباحثني زيادةً أو نقصاناً
حسب متطلبات البحث على أن ال يرتتب على ذلك زيادة يف املخصصات املالية لكل
جمموعة.
 .4عند توقيع العقد يصرف للباحث الرئيس يف اجملموعة البحثية  %40من املبلغ.

املادة اخلامةة :قواعد الصرف إلغالق برنامج دعم اجملموعات البحثية
يشرتط إلغالق مشروع اجملموعة البحثية؛ وبث الدفعة األخرية من امليزانية أن يزود
الباحث الرئيس العمادة مبا يأتي:
() 1

نسخة من املرفقات اآلتية:
أ .التقرير املالي النهائي مشتمالً على كل ما مت صرفه على البحث حسب
النموذج اخلاص بذلك.
ب .منوذج حصر الفواتري مدوناً به ما مت صرفه على البحث حسب النموذج اخلاص
بذلك.
ج .الفواتري املعتمدة.
د .سندات القبض للباحث الرئيس واملشاركني يف البحث حسب النموذج اخلاص
بذلك.
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ه .إرفاق ما يفيد ترحيل بنود امليزانية إذا كان هناك ترحيل يف البنود املقرة من
قبل الباحث يف اخلطة البحثية اليت مت تقدميها للعمادة.
و .إرفاق ما يفيد بتغيري أحد املشاركني يف البحث إذا كان هناك تغيري.
() 2

نسخة إلكرتونية عن طريق نظام إدارة املشارع البحثية (حبثي) ،ونسخة ورقية من
األوراق العلمية املنشورة وميكن االكتفاء خبطاب قبول النشر على أن يكون قبوالً
نهائياً غري مشروط.

() 3

تكون الفواتري اخلاصة باملشروع البحثي بالريال السعودي أو بالدوالر األمريكي وال
تقبل بأي عملة أخرى.

() 4

يتم إرفاق صور ضوئية من هويات مساعدي الباحث واملستشار ومقرتح املشروع
البحثي عند اإلغالق.

() 5

تسلم أصول املستندات إىل عمادة البحث العلمي.

أحكام ختامية عامة

املادة األوىل:
تعد الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات مرجعاً فيما مل يرد به نص يف
هذه القواعد.

املادة الثانية:
يسري العمل بهذه اللوائح التنظيمية من تاريخ اعتمادها من اجمللس العلمي.

الصفحة  19من 19

