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 )٢/١٠/١٤١٩(نص قرار مجلس التعليم العالي رقم 
 )٢/١٠/١٤١٩(القرار رقم

 
 

 .إن مجلس التعليم العالي   

مـــــــن المـــــــادة الخامســـــــة عشـــــــرة مــــــن نظـــــــام مجلـــــــس التعلـــــــيم العـــــــالي بنــــــاًء علـــــــى أحكـــــــام الفقـــــــرة السادســــــة    

والجامعــــــــات التــــــــي تقضــــــــي بــــــــأن مــــــــن اختصاصــــــــات مجلــــــــس التعلــــــــيم العــــــــالي إصــــــــدار اللــــــــوائح المشــــــــتركة 

 .للجامعات

وحيــــــث إن الالئحــــــة الموحـــــــدة للبحــــــث العلمــــــي فـــــــي الجامعــــــات مــــــن اللـــــــوائح المشــــــتركة وســــــوف يـــــــؤدي    

 .بالبحث العلمي في الجامعات إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة

وبعد االطالع على مذكرة األمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع    

 :الالئحة المشار إليها المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي

فقــــة بــــالقرار علــــى أن يــــتم الموافقــــة علــــى الالئحــــة الموحــــدة للبحــــث العلمــــي فــــي الجامعــــات وفقــــاً للصــــيغة المر "

تقويمهـــا بعـــد ثـــالث ســــنوات اعتبـــاراً مـــن تـــاريخ العمــــل بهـــا والرفـــع بـــذلك لمجلــــس التعلـــيم العـــالي، كمـــا يراعــــى 

 ".توفر االعتمادات المالية الالزمة عند العمل بأحكام الالئحة
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  )١( مادة  
 :وضحة أدناهتعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة المعاني الم: التعريفات   

هــــو اإلنجــــاز الــــذي يعتمــــد علــــى األســــس العلميــــة المتعــــارف عليهــــا، ويــــتم نتيجــــة : البحــــث العلمــــي -١
 .جهود فردية أو جهود مشتركة أو األمرين معا

ــــــل المجموعــــــة : الباحــــــث الرئيســــــي -٢ ــــــذي يمث ــــــدريس، أو مــــــن فــــــي حكمــــــه، ال ــــــة الت هــــــو عضــــــو هيئ
 .المشاركة في البحث ويتولى اإلشراف وإدارة المجموعة

هـــــو عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس أو َمـــــن فـــــي حكمـــــه، الـــــذي يشـــــترك مـــــع مجموعـــــة : الباحـــــث المشـــــارك -٣
 .من الباحثين إلنجاز دراسة موضوع ما

هـــــو عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس أو الخبيـــــر الـــــذي يكلـــــف بفحـــــص ودراســـــة إنتـــــاج : المحكـــــم الفـــــاحص -٤
 .علمي

ــــذي يكلــــف بمراج: المراجــــع -٥ ــــر ال ــــن فــــي حكمــــه أو الخبي ــــدريس أو َم ــــة الت ــــاج هــــو عضــــو هيئ عــــة إنت
 .علمي

ــــذي يكلفــــه مركــــز البحــــوث  -٦ ــــن فــــي حكمــــه أو الخبيــــر ال ــــة التــــدريس أو َم المستشــــار هــــو عضــــو هيئ
 .المختص بتقديم خدمات أو دراسات استشارية

 
  )٢( مادة  
تهـــــدف البحـــــوث التـــــي تجـــــرى فـــــي الجامعـــــات إلـــــى إثـــــراء العلـــــم والمعرفـــــة فـــــي جميـــــع المجـــــاالت النافعـــــة،    

 :تيوعلى وجه الخصوص فيما يأ
 .إبراز المنهج اإلسالمي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم اإلنسانية -أ 
 .جمع التراث العربي واإلسالمي والعناية به وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين -ب 
تقديم المشورة العلمية، وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشـكالت التـي تواجـه المجتمـع مـن خـالل  -ج 

 .ي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهليةاألبحاث والدراسات الت
نقـــــــل وتـــــــوطين التقنيـــــــة الحديثـــــــة والمشـــــــاركة فـــــــي تطويرهـــــــا وتطويعهـــــــا لـــــــتالئم الظـــــــروف المحليـــــــة  -د 

 .لخدمة أغراض التنمية
ربـــــــط البحـــــــث العلمـــــــي بأهـــــــداف الجامعـــــــة وخطـــــــط التنميـــــــة، والبعـــــــد عـــــــن االزدواجيـــــــة والتكـــــــرار  -هـ 

 .واإلفادة من الدراسات السابقة
ـــــاحثين الســـــعوديين المتميـــــزين وتـــــدريبهم علـــــى إجـــــراء البحـــــوث األصـــــلية ذات تنميـــــة جيـــــل مـــــن  -و  الب

المســـــتوى الرفيـــــع، وذلـــــك عـــــن طريـــــق إشـــــراك طـــــالب الدراســـــات العليـــــا والمعيـــــدين والمحاضـــــرين 
 .ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية
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 .االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا -ز 
 

  )٣( مادة  
فَّــــــز البــــــاحثون مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس والطــــــالب علــــــى إجــــــراء البحــــــوث األصــــــلية والمبتكــــــرة التــــــي ُيحَ    

ُتســــهم فــــي إثــــراء المعرفــــة المتخصصــــة وتخــــدم المجتمــــع، وتــــوفير ســــبل إنجازهــــا، واإلفــــادة منهــــا وللجامعـــــات 
 :في سبيل ذلك

ــــوفير وســــائل  -أ  ــــة وت ــــة والدولي ــــة النشــــر المحلي ــــي أوعي ــــائج البحــــث العلمــــي ف ــــق العلمــــي نشــــر نت التوثي
 .لتسهيل مهمات الباحثين

التعــــاون مــــع الهيئــــات والمؤسســــات العلميــــة والبحثيــــة داخــــل المملكــــة وخارجهــــا عــــن طريــــق إجــــراء  -ب 
 .البحوث وتبادل المعارف والخبرات

إيجــــاد ســــبل وقنـــــوات لتشــــجيع األفـــــراد والمؤسســــات علــــى دعـــــم وتمويــــل المشـــــاريع البحثيــــة بمـــــا  -ج 
 .يعزز دور الجامعة

 .ئل االتصال الحديثة وأحدث اإلصدارات العلمية من دورات وكتب وغيرهاتوفير وسا -د 
 

  )٤( مادة  
تتبــــــع وكيــــــل الجامعــــــة للدراســــــات العليــــــا " عمــــــادة البحــــــث العلمــــــي"تنشــــــأ فــــــي كــــــل جامعــــــة عمــــــادة باســــــم    

ــــــه المــــــادة  ــــــق مــــــا تقضــــــي ب ــــــدها ووكيلهــــــا وف ــــــين عمي ــــــن نظــــــام ) ٤٠(والمــــــادة ) ٣٩(والبحــــــث العلمــــــي، ويع م
 .عليم العالي والجامعاتمجلس الت

 
  )٥( مادة  
 :يتكون من" مجلس البحث العلمي"يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم    

 رئيساً    عميد البحث العلمي  -أ 
 عضواً    عميد الدراسات العليا -ب 
 أعضاء عمادة البحث العلمي) أو وكالء(وكيل  -ج 
م مجلــــس الجامعـــــة بنـــــاًء عــــدد مـــــن مــــديري مراكـــــز البحـــــوث ال يزيــــد عـــــددهم عــــن خمســـــة يختـــــاره -د 

 أعضاء   على توصية مدير الجامعة
عــــدد مــــن األســــاتذة المتميــــزين فــــي مجــــال البحــــوث العلميــــة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس بالجامعــــة  -هـ 

ـــــى  ـــــاًء عل ـــــد بن ـــــنهم مجلـــــس الجامعـــــة لمـــــدة ســـــنتين قابلـــــة للتجدي ـــــد عـــــددهم عـــــن ســـــبعة، يعي ال يزي
 .توصية مدير الجامعة
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مــــن نظــــام مجلــــس التعلــــيم العــــالي ) ٣٥(ه، وتعتمــــد وفــــق مــــا تقضــــي بــــه المــــادة ويعقــــد المجلــــس، وتتخــــذ قراراتــــ
 .والجامعات

 
  )٦( مادة  
فيمـــــا ال يتعـــــارض مـــــع مهمـــــات المجلـــــس العلمـــــي ومجـــــالس الكليـــــات ومجـــــالس األقســـــام، يخـــــتص مجلـــــس    

 :عمادة البحث العلمي بما يلي
ـــــة -أ  ـــــة، وإعـــــداد مشـــــروع الميزاني ـــــراح خطـــــة البحـــــوث الســـــنوية للجامع ـــــداً لعرضـــــها  اقت ـــــة  لهـــــا تمهي الالزم

 .على المجلس العلمي
 .اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات المنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة -ب 
ـــــذها وتحكيمهـــــا والصـــــرف عليهـــــا وفـــــق  -ج  ـــــى مشـــــروعات البحـــــوث والدراســـــات ومتابعـــــة تنفي الموافقـــــة عل

 .القواعد المنظمة لذلك
 .ز البحوث المختلفة خارج الجامعة والتعاون معهااقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراك -د 
ــــــي أدائهــــــا،  -ه  ــــــة ف ــــــى إلغــــــاء االزدواجي ــــــي الجامعــــــة، والعمــــــل عل ــــــين مراكــــــز البحــــــوث ف تنســــــيق العمــــــل ب

ـــــــة اســـــــتخدام المـــــــواد  ـــــــات لرفـــــــع كفـــــــاءة وفاعلي وتشـــــــجيع األبحـــــــاث المشـــــــتركة بـــــــين األقســـــــام والكلي
 .المتاحة

نشــــــرها بعــــــد تحكيمهــــــا وفــــــق قواعــــــد التحكــــــيم التوصــــــية بالموافقــــــة علــــــى نشــــــر البحــــــوث التــــــي يــــــرى  -و 
 .والنشر بالجامعة

ـــــــة  -ز  ـــــــاحثين وحـــــــثهم علـــــــى إجـــــــراء البحـــــــوث العلمي ـــــــرهم مـــــــن الب ـــــــدريس وغي ـــــــة الت تشـــــــجيع أعضـــــــاء هيئ
المبتكـــــــرة، وتهيئـــــــة الوســـــــائل واإلمكانـــــــات البحثيـــــــة لهـــــــم، وخاصـــــــة المتفـــــــرغين مـــــــنهم تفرغـــــــاً علميـــــــاً، 

 .وتمكينهم من إجراء أبحاثهم في جو علمي مالئم
تنظـــــيم عمليـــــة االتصـــــال بمراكـــــز البحـــــوث خـــــارج الجامعـــــة، المحليـــــة واألجنبيـــــة، وتنميـــــة التعـــــاون معهـــــا  -ح 

 .لالستفادة من كل ما هو حديث
إنشـــــاء قاعـــــدة معلومـــــات لألبحـــــاث الجاريـــــة والمنتهيـــــة فـــــي الجامعـــــة، وتبـــــادل المعلومـــــات البحثيـــــة مـــــع  -ط 

 .الجامعات ومراكز البحوث األخرى
لحســــــاب الختــــــامي لنشــــــاط البحــــــث العلمــــــي فــــــي الجامعــــــة تمهيــــــداً لرفعــــــه دراســــــة التقريــــــر الســــــنوي وا -ي 

 .لوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي 
اإلشـــــــراف والمتابعـــــــة للبحـــــــوث الممولـــــــة مـــــــن قطاعـــــــات أخـــــــرى خـــــــارج الجامعـــــــة التـــــــي تقـــــــع ضـــــــمن  -ك 

 .اختصاصاته
 .تشكيل اللجان المتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة -ل 



 

 
      -٦-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

 .ا يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلميدراسة م -م 
 

  )٧( مادة  
يكــــــون عميــــــد البحــــــث العلمــــــي مســــــؤوالً عــــــن إدارة الشــــــؤون الماليــــــة واإلداريــــــة والفنيــــــة المرتبطــــــة بالبحــــــث    

ـــــه علـــــى ســـــعادة وكيـــــل الجام ـــــوائح المعمـــــول بهـــــا، ول ـــــق األنظمـــــة والل ـــــي الجامعـــــة وف ـــــة الخصـــــوص العلمـــــي ف ع
 :المهمات اآلتية

ــــداً لعرضــــها  -أ  ــــة الالزمــــة لهــــا تمهي ــــى إعــــداد خطــــة البحــــوث الســــنوية للجامعــــة، والميزاني اإلشــــراف عل
 .على مجلس العمادة

 .الصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصالحيات المالية المفوضة له -ب 
وبـــــــرامج العمـــــــل  اإلشـــــــراف الفنـــــــي واإلداري علـــــــى مختلـــــــف نشـــــــاطات العمـــــــادة ووضـــــــع الخطـــــــط -ج 

 .ومتابعة تنفيذها
اإلشــــــراف علــــــى أعمــــــال مراكــــــز البحــــــوث المرتبطــــــة بعمــــــادة البحــــــث العلمــــــي ومتابعــــــة نشــــــاطاتها  -د 

 .وتقييم أدائها
التعـــــاون والتنســـــيق مـــــع مؤسســـــات ومعاهـــــد ومراكـــــز البحـــــوث المحليـــــة داخـــــل الجامعـــــة وخارجهـــــا،  -هـ 

ا يمكـــــن االســـــتفادة منهـــــا واالتصـــــال بمؤسســـــات البحـــــوث ومراكـــــز البحـــــوث األجنبيـــــة وتســـــخير مـــــ
 .لتحديث وتطوير حركة وتقنية البحث العلمي في الجامعة

ــــة بإنجــــاز بحــــوث طــــالب الدراســــات  -و  ــــا فــــي كــــل مــــا لــــه عالق التنســــيق مــــع عمــــادة الدراســــات العلي
 .العليا، والعمل على توفير اإلمكانات والوسائل البحثية إلنهاء بحوثهم أو رسائلهم العلمية

ـــــة المتابعـــــة الدائمـــــة وال -ز  ـــــة الالزمـــــة لإلنفـــــاق علـــــى البحـــــوث الممول عمـــــل علـــــى تـــــوفير المـــــوارد المالي
 .من ميزانية الجامعة أو من قطاعات خارج الجمعة

ـــــة مشـــــروعات  -ح  ـــــى ميزاني ـــــرات محـــــددة عل ـــــين لفت ـــــاحثين والمـــــوظفين والفني ـــــد مـــــع الب التوصـــــية بالتعاق
 .البحوث التي تشرف عليها العمادة

 .التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع -ط 
 .إعداد مشروع ميزانية العمادة والتقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس العمادة -ي 

 
  )٨( مادة  
 :يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة   

 .مجلس المركز -أ 
 .مدير المركز -ب 



 

 
      -٧-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

 .كل في حدود اختصاصاته
 

  )٩( مادة  
 :ركز على النحو اآلتييشكل مجلس الم   

مـــــدير المركـــــز، ولـــــه رئاســـــة المجلـــــس، ويعـــــين مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس الســـــعوديين بقـــــرار مـــــن  -أ 
ــــا  ــــل الجامعــــة للدراســــات العلي ــــاًء علــــى ترشــــيح عميــــد البحــــث العلمــــي وتأييــــد وكي مــــدير الجامعــــة بن

 .والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد، ويعامل مالياً معاملة رئيس القسم
ـــــنهم عـــــ -ب  ـــــد عـــــن خمســـــة يعي ـــــي البحـــــث العلمـــــي ال يزي ـــــزين ف ـــــدريس المتمي ـــــة الت دد مـــــن أعضـــــاء هيئ

ــــا  ــــل الجامعــــة للدراســــات العلي ــــاًء علــــى ترشــــيح عميــــد البحــــث العلمــــي وتأييــــد وكي مــــدير الجامعــــة بن
 .والبحث العلمي لمدة سنتين قابلة للتجديد

 
  )١٠( مادة  

 :تعلقة به وله على األخصيتولى مجلس المركز النظر في جميع األمور الم   
 .اقتراح خطة البحوث السنوية وإعداد مشروع الميزانية الالزمة -أ 
 .دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومتابعة تنفيذها -ب 
دراســـــــة مشـــــــروعات البحـــــــوث والدراســـــــات التـــــــي تطلـــــــب مـــــــن جهـــــــات خـــــــارج الجامعـــــــة واختيـــــــار  -ج 

 .فآت القائمين بها وفق القواعد المنظمة لذلكالباحثين ومتابعة تنفيذها واقتراح مكا
 .التوصية بالصرف من ميزانية البحوث المقررة في حدود الصالحيات المنظمة لذلك -د 
دراســـــــــة التقريـــــــــر الســـــــــنوي والحســـــــــاب الختـــــــــامي ومشـــــــــروع الميزانيـــــــــة للمركـــــــــز ورفعـــــــــه للجهـــــــــة  -هـ 

 .المختصة
 .دراسة ما يحال إليها من مجلس عمادة البحث العلمي -و 

 
  )١١( مادة  

 :يختص مدير مركز البحوث بما يأتي   
ــــي حكمهــــم ومســــاعدي  -أ  ــــدريس ومــــن ف ــــة الت ــــة ألعضــــاء هيئ ــــة ســــير األعمــــال البحثي اإلشــــراف ومتابع

 .الباحثين، بما في ذلك اإلشراف المباشر على الهيئة اإلدارية والفينية بالمركز
ســــــــيق بــــــــين االتصــــــــال باألقســــــــام العلميــــــــة وحفــــــــز أعضــــــــاء هيئــــــــة التــــــــدريس علــــــــى البحــــــــث، والتن -ب 

مشـــــروعات أبحـــــاثهم، وتـــــوفير الوســـــائل واإلمكانـــــات المســـــاعدة علـــــى إعـــــدادها ونشـــــرها بأقصـــــى 
 .كفاءة ممكنة



 

 
      -٨-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

ــــه عالقــــة  -ج  االتصــــال والتنســــيق مــــع مراكــــز البحــــث األخــــرى داخــــل الجامعــــة وخارجهــــا فــــي كــــل مــــا ل
بطبيعــــــة البحــــــوث التــــــي تعــــــد تحــــــت إشـــــــراف المركــــــز أو التــــــي ســــــتعد لحســــــاب جهــــــات خـــــــارج 

 .الجامعة
داد مشــــروع الميزانيــــة الســــنوية لفعاليــــات المركــــز، تمهيــــداً لعرضــــها علــــى مجلــــس المركــــز، ومــــن إعــــ -د 

 .ثم رفعه إلى الجهة المختصة بالجامعة
 .إعداد التقرير السنوي عن نشاط المركز ورفعه للجهة المختصة -هـ 

 
  )١٢( مادة  
درة مـــــن الباحـــــث أو الجهـــــات يـــــتم اإلنفـــــاق علـــــى البحـــــوث التـــــي تمولهـــــا الجامعـــــة مـــــن ميزانيتهـــــا ســـــواء بمبـــــا   

ـــــي حـــــدود  ـــــس العلمـــــي ف ـــــن المجل ـــــذلك م ـــــق الخطـــــة المعتمـــــدة واإلجـــــراءات المنظمـــــة ل ـــــة المختصـــــة وف العلمي
 :المبالغ التالية حّداً أقصى

ــــا لایر  -أ  ــــدرها ألــــف ومائت شــــهرياً للباحــــث الــــرئيس مــــن حملــــة الــــدكتوراه، ) ١٢٠٠(تصــــرف مكافــــأة ق
ـــــف لایر  ـــــدريس ومـــــن فـــــي شـــــهرياً لكـــــل واحـــــ) ١٠٠٠(وأل ـــــة الت د مـــــن المشـــــاركين مـــــن أعضـــــاء هيئ

 .حكمهم من حملة الدكتوراه خالل المدة واألساسية المحددة في خطة البحث
ــــــة  -ب  ــــــدرها ) الماجســــــتير(تصــــــرف لمســــــاعد الباحــــــث مــــــن حمل ــــــأة ق ــــــاالً عــــــن ) ٣٠(مكاف ــــــون ري ثالث

ــــــك خــــــالل المــــــدة) ٨٠٠(الســــــاعة الواحــــــدة بمــــــا ال يتجــــــاوز  ــــــة لایر شــــــهرياً وذل األساســــــية  ثمانمائ
 .المحددة في خطة البحث، وبما ال يزيد عن ثالثة مساعدين

خمســـــة وعشـــــرون ) ٢٥(تصـــــرف لمســـــاعد البحـــــث مـــــن حملـــــة الشـــــهادة الجامعيـــــة مكافـــــأة قـــــدرها  -ج 
ــــــاالً عــــــن الســــــاعة الواحــــــدة بمــــــا ال يتجــــــاوز  ــــــك خــــــالل المــــــدة ) ٦٠٠(ري ســــــتمائة لایر شــــــهرياً وذل

 .األساسية المحددة في خطة البحث
عد الباحـــــــث مـــــــن طـــــــالب المرحلـــــــة الجامعيـــــــة وأو الفنيـــــــين أو الممهنيـــــــين مكافـــــــأة تصـــــــرف لمســـــــا -د 

أربعمائــــــة لایر شــــــهرياً ) ٤٠٠(عشــــــرون ريــــــاالً عــــــن الســــــاعة الواحــــــدة بمــــــا ال يتجــــــاوز ) ٢٠(قــــــدرها 
 .وذلك خالل المدة األساسية المحددة في خطة البحث

ــــــدرها  -هـ  ــــــأة ق ــــــة مكاف ــــــوم خمســــــمائة لایر) ٥٠٠(يصــــــرف للمستشــــــار مــــــن داخــــــل المدين  عــــــن كــــــل ي
ـــــام الواحـــــد عـــــن  ـــــي الع ـــــا يتقاضـــــاه ف ـــــى أال يتجـــــاوز مجمـــــوع م ســـــبعة آالف ) ٧٠٠٠(استشـــــارة عل

 .لایر
ألــــف لایر عــــن كــــل يــــوم استشــــارة ) ١٠٠٠(يصــــرف للمستشــــار مــــن خــــارج المدينــــة مكافــــأة قــــدرها  -و 

شـــــــاملة لإلقامــــــــة واإلعاشــــــــة علــــــــى أال يتجــــــــاوز مجمــــــــوع مـــــــا يتقاضــــــــاه فــــــــي العــــــــام الواحــــــــد عــــــــن 
 ).ذهاباً وإياباً (بعة عشر ألف لایر وتصرف له تذكرة سفر أر ) ١٤٠٠٠(



 

 
      -٩-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

ألفــــا لایر عــــن كــــل يــــوم استشــــارة ) ٢٠٠٠(يصــــرف للمستشــــار مــــن خــــارج المملكــــة مكافــــأة قــــدرها  -ز 
شـــــــاملة لإلقامــــــــة واإلعاشــــــــة علــــــــى أال يتجــــــــاوز مجمــــــــوع مـــــــا يتقاضــــــــاه فــــــــي العــــــــام الواحــــــــد عــــــــن 

 ).وإياباً  ذهاباً (عشرين ألف لایر، وتصرف له تذكرة سفر ) ٢٠٠٠٠(
 .ال يجوز صرف المكافآت المشار إليها إذا كان الباحث مفرغاً للعمل في البحث العلمي -ح 

 
  )١٣( مادة  
ـــــدريس الســـــعوديين بإعـــــداد بحـــــوث أو دراســـــات ألغـــــراض     ـــــة الت لمـــــدير الجامعـــــة تكليـــــف بعـــــض أعضـــــاء هيئ

ـــــــرامج النشـــــــر فـــــــي الجامعـــــــة علـــــــى أال تتجـــــــاوز مكافـــــــأة الباحـــــــ ـــــــدخل ضـــــــمن ب ث الواحـــــــد مبلـــــــغ خاصـــــــة ال ت
ــــة كــــل عــــام ) ١٠٠٠٠( ــــي نهاي ــــة ف ــــس الجامع ــــرئيس مجل ــــراً ل ــــذلك تقري ــــع ب عشــــرة آالف لایر لكــــل بحــــث، ويرف

 .دراسي
 

  )١٤( مادة  
ــــه ألغــــراض النشــــر     ــــادرة من ــــي ينجزهــــا الباحــــث بمب يجــــوز تقــــديم الخــــدمات الالزمــــة للبحــــوث والدراســــات الت

 .أو الترقية ولم تدرج ضمن خطة البحوث المعتمدة
 

  )١٥( مادة  
ــــوائح الصــــادرة مــــن     ــــذها طبقــــاً لل ــــتم تنفي ــــة أو غيرهــــا ي ــــة حكومي ــــاُ مــــن مؤسســــات بحثي البحــــوث المدعمــــة مالي

ــــــى توصــــــية عمــــــادة البحــــــث العلمــــــي القواعــــــد  ــــــاًء عل ــــــس العلمــــــي بن ــــــى أن يضــــــع المجل هــــــذه المؤسســــــات عل
 .المنظمة للتنفيذ

 
  )١٦( مادة  
ــــــي الالئحــــــة المنظ    ــــــا ورد ف ــــــة مــــــع مراعــــــاة م ــــــن أعضــــــاء هيئ مــــــة لشــــــؤون منســــــوبي الجامعــــــات الســــــعوديين م

التــــدريس ومــــن فــــي حكمهــــم يضــــع مجلــــس الجامعــــة بنــــاًء علــــى اقتــــراح المجلــــس العلمــــي القواعــــد واإلجــــراءات 
 .المنظمة للبحوث التي يقوم بها عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي

 
  )١٧( مادة  
المتميزة سنويًا للباحثين المتميزين، ويحدد مجلس الجامعة بناًء على يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث    

 .توصية المجلس العلمي عدد هذه الجوائز المكافآت ومعايير االختيار وطريقته
 



 

 
      -١٠-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

  )١٨( مادة  
ــــــى توصــــــية     ــــــاًء عل ــــــس الجامعــــــة بن ــــــزة ســــــنوياً، ويحــــــدد مجل ــــــنح جــــــوائز تشــــــجيعية للبحــــــوث المتمي يجــــــوز م

 :وائز المكافآت ومعايير االختيار وذلك وفق ما يأتيالمجلس العلمي عدد الج
 .أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار وأال يكون قد مضى على نشره أكثر من عامين -أ 
 .أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة وخضع لنظام التحكيم المعمول به فيها -ب 
 .أال يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى -ج 
 .من رسائل الماجستير أو الدكتوراهأال يكون البحث مستالً  -د 

 
  )١٩( مادة  
تتكــــــون كــــــل جــــــائزة مــــــن شــــــهادة تقــــــدير ومكافــــــأة ماليــــــة ال تزيــــــد عــــــن عشــــــرين ألــــــف لایر يحــــــددها مجلــــــس    

الجامعــــة بنــــاًء علــــى توصــــية المجلــــس العلمــــي، ويجــــوز أن يشــــترك فــــي الجــــائزة أكثــــر مــــن باحــــث، وفــــي هـــــذه 
 .الحالة توزع المكافأة بينهم بالتساوي

 
  )٢٠( مادة  
يضع المجلس العلمي القواعد المنظمة آللية الترشيح والتقدم لنيل تلك الجوائز والمكافآت التي تقدمها    

 .الجامعة أو تلك التي تعلن عنها هيئات أو مؤسسات علمية أخرى
 

  )٢١( مادة  
 :يشتمل اإلنتاج المقدم للنشر في الجامعة على ما يلي   

 .الرسائل العلمية -أ 
 .بحوث العلميةال -ب 
 .الكتب الدراسية المنهجية -ج 
 .المؤلفات والمراجع المكتبية -د 
 .المترجمات من المراجع والكتب الدراسية أو غيرها -هـ 
 .التحقيقات -و 
 .الموسوعات العلمية والمعاجم -ز 
 .ما يراه المجلس العلمي مناسباً للنشر ومتسقاً مع أهداف الجامعة -ح 

 
  )٢٢( مادة  



 

 
      -١١-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

لعلمي نشر بعض رسائل الماجستير والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية يجوز بعد موافقة المجلس ا   
 .لكةمعامة أو ترتبط بأهداف التنمية في الم

 
  )٢٣( مادة  
ـــــــرر     ـــــــة يق ـــــــة نشـــــــرها باللغـــــــة العربي ـــــــس العلمـــــــي أهمي ـــــــة ورأى المجل ـــــــة بلغـــــــة أجنبي ـــــــت الرســـــــالة مكتوب إذا كان

 .المجلس مكافأة مالية مقابل ترجمتها
 

  )٢٤( ادةم  
ــــي أجازتهــــا جامعــــات أخــــرى داخــــل المملكــــة أو خارجهــــا     ــــي نشــــر الرســــائل الت يجــــوز لغــــرض النشــــر النظــــر ف

 .إذا كانت تخدم أهداف الجامعة
 

  )٢٥( مادة  
ثمانية آالف لایر مقابل نشر رسالة الماجستير، ومكافـأة قـدرها ) ٨٠٠٠(تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها    
 .ر ألف لایر مقابل نشر رسالة الدكتوراهخمسة عش) ١٥٠٠٠(
 

  )٢٦( مادة  
ينظـــــر المجلـــــس العلمـــــي فـــــي مـــــا يقـــــدم لـــــه مـــــن إنتـــــاج للنشـــــر باســـــم الجامعـــــة بحثـــــاً أو تأليفـــــاً أو ترجمـــــة أو    

 .تحقيقاً، على أن يكون متسقاً مع أهداف الجامعة ومتسماً باألصالة
 

  )٢٧( مادة  
ابط التفصــــــيلية الخاصــــــة بنشــــــر أي مــــــن عناصــــــر اإلنتــــــاج العلمــــــي يضــــــع المجلــــــس العلمــــــي القواعــــــد والضــــــو    

 .من هذه الالئحة) ٢١(الواردة في المادة 
 

  )٢٨( مادة  
يخضــع اإلنتــاج المقــدم للنشــر للتحكــيم مــن اثنــين علــى األقــل مــن ذوي االختصــاص، ويضــع المجلــس العلمــي    

 .ةالقواعد واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص والمراجع
 

  )٢٩( مادة  



 

 
      -١٢-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

يصـــــــــرف للمـــــــــؤلفين والمحققـــــــــين والمتـــــــــرجمين مكافـــــــــأة يقـــــــــدرها المجلـــــــــس العلمـــــــــي بنـــــــــاًء علـــــــــى تقـــــــــارير    
ــــذل فيــــه مــــن جهــــد علــــى أال تتجــــاوز المكافــــأة مبلــــغ  المحكمــــين تبعــــاً لموضــــوع الكتــــاب وقيمتــــه العلميــــة ومــــا ب

 .خمسين ألف لایر عن الكتاب الواحد) ٥٠,٠٠٠(
 

  )٣٠( مادة  
حديــــــد مكافــــــآت التــــــأليف أو الترجمــــــة للموســــــوعات والكتــــــب الموســــــوعية وفــــــق الخطــــــة واإلجــــــراءات يــــــتم ت   

 .خمسين ألف لایر) ٥٠,٠٠٠(المعتمدة من المجلس العلمي، على أال تتجاوز مكافأة كل مجلد 
 

  )٣١( مادة  
أو المترجمـة أو  ألفـي لایر لمـن يكلـف بفحـص الكتـب المؤلفـة أو المحققـة) ٢٠٠٠(تصرف مكافأة ال تزيد عن    

 .تحكيمها سواًء من داخل الجامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب الواحد
 

  )٣٢( مادة  
ـــــد عـــــن     ـــــذي ) ٢٠٠٠(تصـــــرف مكافـــــأة ال تزي ـــــاب ال ـــــاب الواحـــــد للمصـــــححين اللغـــــويين للكت ألفـــــي لایر للكت

 .تنشره الجامعة
 

  )٣٣( مادة  
ــــــاج العل    ــــــأة ال يصــــــرف لمــــــن يشــــــترك فــــــي تحكــــــيم وفحــــــص اإلنت ــــــة مكاف ــــــة لدرجــــــة علمي مــــــي المقــــــدم للترقي

آالف لایر لكامـــــل اإلنتـــــاج  ثالثـــــة) ٣٠٠٠(خمســـــمائة لایر عـــــن كـــــل بحـــــث وبمـــــا ال يزيـــــد عـــــن ) ٥٠٠(تتجـــــاوز 
 .العلمي المقدم

 
  )٣٤( مادة  
ــــة، ويعطــــى     ــــاج العلمــــي المقــــدم للنشــــر أن يصــــحح تجــــارب الطبــــع ويعــــد الفهــــارس الكامل علــــى صــــاحب اإلنت

 .اج مائة نسخة مما تطبعه الجامعة لهصاحب اإلنت
 

  )٣٥( مادة  
 :في حال اإلنتاج المترجم يشترط ما يلي   

 .أن يكون العمل المترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة -أ 



 

 
      -١٣-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

 .أن يخضع العمل المترجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر -ب 
 .م منها والمترجم إليهاأن يكون المترجم والمراجع متقنين إتقاناً كامالً للغتين المترج -ج 
 .أن يلتزم المترجم بمراعاة مالحظات المراجع وما اقترحه من تعديالت -د 
 .الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات المعنية قبل البدء في ذلك -هـ 

 
  )٣٦( مادة  
يعـــــد مقابـــــل حـــــق النشـــــر تنـــــازالً مـــــن المؤلـــــف عـــــن حقـــــه فـــــي طبـــــع الكتـــــاب الـــــذي ألفـــــه أو حققـــــه أو ترجمـــــه    
 .دة خمس سنوات من تاريخ موافقة المجلس العلمي على طباعتهلم
 

  )٣٧( مادة  
 :عند إعادة طبع المصنفات المنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي   

إذا كانــــــت المصــــــنفات قــــــد تمــــــت ضــــــمن مشــــــروعات علميــــــة أنفقــــــت عليهــــــا الجامعــــــة أو اشــــــترت  -أ 
ــــيس حقــــوق طبعهــــا بشــــكل نهــــائي أو أنجزهــــا أســــاتذة  ــــة إلنجازهــــا فل ــــل الجامع ــــريغهم مــــن قب ــــم تف ت
 .ألصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة الطبع

عنــــــد  –المصــــــنفات التــــــي أعــــــدها أصــــــحابها واشــــــترت الجامعــــــة مــــــنهم حــــــق النشــــــر يصــــــرف لهــــــم  -ب 
 .مكافأة ال تتجاوز ما صرف لهم في المرة األولي –إعادة الطبع 

 
  )٣٨( مادة  
 ة نشــــــــــر مطبوعاتهــــــــــا لفتــــــــــرة خمــــــــــس ســــــــــنوات، وإذا أضــــــــــاف صــــــــــاحبتحــــــــــتفظ الجامعــــــــــة بحــــــــــق إعــــــــــاد   

ـــــــه ـــــــأة خاصـــــــة عمـــــــا أضـــــــاف بعـــــــد إجازت ـــــــس العلمـــــــي مكاف ـــــــى الطبعـــــــة فيقـــــــدر المجل ـــــــاج شـــــــيئاً مهمـــــــاً إل  اإلنت
 ).الفاحص(من المحكم 

 
  )٣٩( مادة  
بعـــــد مضـــــي خمـــــس ســـــنوات مـــــن موافقـــــة المجلـــــس العلمـــــي علـــــى طباعـــــة اإلنتـــــاج ينتقـــــل حـــــق إعـــــادة نشـــــره     

 .صاحبه أو لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعةكامالً ل
 

  )٤٠( مادة  
يجـــــوز للمجلـــــس العلمـــــي أن يعيـــــد النظـــــر فـــــي إعـــــادة نشـــــر إنتـــــاج لـــــم تنشـــــره الجامعـــــة مـــــن قبـــــل أو نفـــــد إذا     

 .كان ذا قيمة علمية خاصة، ويقدر المجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك



 

 
      -١٤-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

 
  )٤١( مادة  
 .علمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناًء على توصية المجلس العلميتصدر المجالت ال   
 

  )٤٢( مادة  
يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناًء على اقتراح المجلس العلمي، ويكون التعيين لمدة سنتين قابلة    

 .للتجديد، على أال تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن أستاذ مشارك
 

  )٤٣( ةماد  
ـــــى إصـــــدار     ـــــولى الهيئـــــة اإلشـــــراف عل ـــــة، وتت ـــــي المجل ـــــة عمـــــا ينشـــــر ف ـــــر مســـــؤولة مســـــؤولية أدبي ـــــة التحري هيئ

 .المجلة وتحديد العدد الذي يطبع منها
  )٤٤( مادة  
ال تنشــــــــر البحــــــــوث والمقــــــــالت فــــــــي مجــــــــالت الجامعــــــــة إال بعــــــــد أن يجيــــــــز صــــــــالحيتها للنشــــــــر حكمــــــــان    

 .ى األقل من خارج الجامعةمتخصصان على أن يكون أحدهما عل
 

  )٤٥( مادة  
ــــة مقــــدارها     ــــر كــــل مجل ــــة تحري ــــأة ســــنوية تقديريــــة لهيئ ــــس العلمــــي مكاف خمســــة آالف ) ٥٠٠٠(يمــــنح المجل

 .ثالثة آالف لایر لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير) ٣٠٠٠(لایر لرئيس هيئة التحرير، و
 

  )٤٦( مادة  
لایر لمـــــن تســـــتكتبهم مجـــــالت الجامعـــــة مقابـــــل نشـــــر البحـــــث  ألـــــف) ١٠٠٠(يجـــــوز صـــــرف مكافـــــأة قـــــدرها    

 .العلمي المحكم فيها
 

  )٤٧( مادة  
خمســــــمائة لایر مقابــــــل فحــــــص البحــــــث المقــــــدم للنشــــــر فــــــي مجــــــالت ) ٥٠٠(تصــــــرف مكافــــــأة ال تتجــــــاوز    

ومقترحـــــات . الجامعـــــة المحكمـــــة أو مراكـــــز البحـــــوث أو المـــــؤتمرات والنـــــدوات العلمـــــي التـــــي تعقـــــدها الجامعـــــة
 .مشاريع البحوث المقدمة للتمويل من الجامعة

 



 

 
      -١٥-   الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات

 

  )٤٨( مادة  
 .تقدم هيئة التحرير سنوياً إلى المجلس العلمي تقريراً مفصالً عن أوجه نشاطها   
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  )٤٩( مادة  
بمـــــا ال يتعــــــارض مــــــع أحكــــــام هـــــذه الالئحــــــة، يضــــــع المجلــــــس العلمــــــي بنـــــاًء علــــــى اقتــــــراح مجلــــــس عمــــــادة    

ـــــة المنظمـــــة إلنجـــــاز البحـــــوث ونشـــــرها ومكافآتهـــــا علـــــى  البحـــــث العلمـــــي اللـــــوائح التفصـــــيلية والقواعـــــد الداخلي
 .مستوى الجامعة أو الكليات أو المعهد ومراكز البحوث

 
  )٥٠( مادة  
يعمــــل بهــــذه الالئحــــة اعتبــــاراً مــــن تــــاريخ إقرارهــــا مــــن مجلــــس التعلــــيم العــــالي، وتلغــــي كــــل مــــا يتعــــارض معهــــا    

 .من لوائح سابقة
 

  )٥١( مادة  
 .لمجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة   
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