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صرف مكافآت التميز ألعضاء
هيئة التدريس ومن في حكمهم
)القواعد التنفيذية واإلجرائية(

 -١الIIضوابIIط الIIخاصIIة بIIصرف مIIكافIIآت الIIتميز ألعIIضاء هIIيئة الIIتدريIIس ومIIن فIIي حIIكمهم
في الجامعات السعودية
ب >>ناء ع >>لى ق >>رار مج >>لس ال >>وزراء امل >>وق >>ر رق >>م ) (٢٥٩وت >>اري >>خ ١٤٢٩/٩/١هـ ال >>قاض >>ي ف >>ي ف >>قرت >>ه ) (٥م >>ن ال >>بند
) أوالً ( ب>صرف ب>دل م>كاف>أة ت>ميز ألع>ضاء ه>يئة ال>تدري>س وم>ن ف>ي ح>كمهم بنس>بة ) (٪١٠م>ن ال>رات>ب األس>اس>ي
ل>لدرج>ة األول>ى م>ن الس>لم ال>حاص>ل ع>لى ج>ائ>زة مح>لية ،و ) (٪٢٠ل>لحاص>ل ع>لى ج>ائ>زة إق>ليمية و) (٪٣٠ل>لحاص>ل
على جائزة عاملية ) (٪٤٠للحاصل على براءة اختراع .

أوالً  :تحسب مكافأة التميز من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم على النحو التالي :
 ٪١٠للحاصل على جائزة محلية .
 ٪٢٠للحاصل على جائزة إقليمية .
 ٪٣٠للحاصل على جائزة عاملية .
 ٪٤٠للحاصل على براءة اختراع .

ثانيا ً  :يشترط لصرف مكافأة الجوائز العلمية توافر الشروط التالية :
أ .أن تكون الجائزة صادرة من مؤسسة علمية أو مركز متخصص .
ب .أن تكون الجهة املانحة للجائزة من الجهات التي تعتمد مبدأ التحكيم للبحوث املقدمة للمنافسة على الجائزة .
ج .أن ت>>كون ال>>جائ>>زة م>>درج>>ة ض>>من ق>>ائ>>مة ال>>جوائ>>ز امل>>عتمدة م>>ن ال>>هيئة ال>>وط>>نية ل>>لتقوي>>م واالع>>تماد األك>>ادي>>مي أو أن
توافق الهيئة على إدراجها ضمن القائمة .

ثالثا ً  :يكون في حكم الجائزة العلمية ما يلي :
 .١النش>ر ال>علمي ب>صفة م>نفردة أو ب>صفة مش>ترك>ة ف>ي مج>لة ع>لمية ذات س>معة ع>امل>ية ف>ي م>جال ال>تخصص  ،وي>رب>ط
مقدار املكافأة بتصنيف املجلة على النحو املوضح في الجدول التالي :
تصنيف املكافأة وفقا للمجلة العلمية

مقدار املكافأة

مكافأة النشر في مجالت الفئة )أ(

 ٪٣٠من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم

مكافأة النشر في مجالت الفئة )ب(

 ٪٢٠من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم

مكافأة النشر في مجالت الفئة )ج(

 ٪١٠من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم

ويعتد في تصنيف املجالت في الفئات املذكورة أعاله بما يلي :
أ .تصنيف املجالت العلمية في جميع التخصصات عدا تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية :
ي >>تم ت >>صنيف امل >>جالت ال >>علمية امل >>تميزة ف >>ي ه >>ذه ال >>تخصصات وف >>قا ً مل >>عام >>ل ت >>أث >>ير املج >>لة Journal
 Impact Factorب >>ناء ع >>لى ال >>تعري >>ف امل >>تبع ف >>ي ق >>واع >>د ب >>يان >>ات معه >>د امل >>علوم >>ات ال >>علمية ) ) ISI
 Institute for Scientific Informationال>تي ت>صدره>ا م>ؤس>سة ث>مسون روي>ترز Thomson
ف امل>جالت ف>ي ال>علوم ال>تطبيقية وف>قا ً ل>لتصنيف امل>عمول ب>ه ف>ي ق>اع>دة ال>بيان>ات
 . Reutersوتُ َ
>صن َّ ُ
امل>>عنوي>>ة ب>>الفه>>رس امل>>وس>>ع ل>>الق>>تباس>>ات ال>>علمية  . Science Citation Index Expandedأم>>ا
ب >>النس >>بة ل >>لمجالت ف >>ي ال >>علوم اإلن >>سان >>ية واالج >>تماع >>ية ف >>يتم ت >>بني ال >>تصنيف امل >>عمول ب >>ه ف >>ي ق >>اع >>دة
ال>>بيان>>ات امل>>عنوي>>ة  . Social Science Citation Indexوب>>ناء ع>>لى ذل>>ك ي>>عتمد ت>>رت>>يب امل>>جالت
ت>نازل>يا ً ف>ي ك>ل ت>خصص وف>قا ً ل>لقوائ>م ال>تي ت>صدره>ا ال>هيئة ال>وط>نية ل>لتقوي>م واالع>تماد األك>ادي>مي ف>ي
ثالث فئات على النحو التالي :
الفئة )أ(  :تتضمن أفضل )  ( %10من املجالت في التخصص .
ال >>فئة )ب(  :ت >>تضمن امل >>جالت ال >>تي ت >>مثل الــ ) (%10ال >>تي ت >>لي م >>جالت ال >>فئة )أ( ف >>ي األف >>ضلية
في ذات التخصص .
ال>فئة )ج(  :ت>تضمن ه>ذه ال>فئة ب>قية امل>جالت ال>علمية امل>درج>ة ف>ي ال>تخصص ف>ي ق>اع>دت>ي ال>بيان>ات
املشار إليهما في الفقرة رقم ) أ ( من البند رقم )  ( 1من ) ثالثا ً ( أعاله .

ب .تصنيف املجالت في تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية :
ن >>ظرا ً ل >>خصوص >>ية ه >>ذه ال >>تخصصات ول >>ندرة أوع >>ية نش >>ر م >>تميزة ل >>ها ب >>غير ال >>لغة ال >>عرب >>ية  ،ف >>يتم ت >>صنيف
املجالت العلمية في هذه التخصصات في ثالث فئات وفقا ً للضوابط التالية :
ال >>فئة ) أ (  :ت >>صنف ف >>ي ه >>ذه ال >>فئة م >>جالت ال >>علوم الش >>رع >>ية وع >>لوم ال >>لغة ال >>عرب >>ية ال >>تي ت >>دخ >>ل ف >>ي
تصنيف الــــ )  ( ISIوتظهر في القوائم التي تصدرها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .
ال >>فئة ) ب (  :ت >>صنف ف >>ي ه >>ذه ال >>فئة امل >>جالت ال >>علمية املس >>توف >>ية لش >>روط ال >>تسجيل ) الفه >>رس >>ة ( ف >>ي
ق>واع>د ال>بيان>ات ال>تي ت>وف>ره>ا م>ؤس>سة ث>مسون روي>ترز  Thomson Reutersوامل>وض>حة ف>ي ال>قوائ>م
التي تصدرها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .
ال>فئة ) ج (  :ت>صنف ف>ي ه>ذه ال>فئة امل>جالت ال>علمية املس>توف>ية للش>روط ال>تي ت>صدره>ا ال>هيئة ال>وط>نية
للتقويم واالعتماد األكاديمي .
ج -امل>جالت املح>لية ف>ي ج>ميع ال>تخصصات إذا دخ>لت ف>ي ت>صنيف الــــ )  ( ISIف>إن>ها تس>تحق ك>ام>ل النس>بة
ملا ينشر فيها أي ) . ( %30
 .٢ال >>حصول ع >>لى ش >>هادة أو وث >>يقة م >>ن مج >>لة ع >>لمية م >>حكمة ن >>ظير ت >>قدي >>م ع >>مل ع >>لمي م >>ميز ف >>ي م >>جال ال >>تخصص  ،وأن
تستوفي الشروط الواردة في الفقرة رقم )  ( 1من ) ثالثا ً ( من هذه الضوابط .
رابIعا ً  :بIراءة االخIتراع  :وه>>ي ال>>براءة ال>>علمية األك>>ادي>>مية ال>>تي ي>>حصل ع>>ليها ع>>ضو ه>>يئة ال>>تدري>>س وم>>ن ف>>ي ح>>كمه
م>نفردا ً أو ب>صفة مش>ترك>ة م>ن إح>دى ال>جهات امل>عتبرة ع>امل>يا ً أو مح>ليا ً ف>ي م>نح ب>راءة االخ>تراع  ،ويش>ترط أن ت>كون ال>براءة
مسجلة في أحد املراكز التالية:
مكتب االختراعات واملاركات التجارية بالواليات املتحدة
األمريكية
مكتب االختراعات باليابان
املكتب األوروبي لالختراعات
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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ويش>ترط ل>صرف م>كاف>أة ب>راءة االخ>تراع أن ت>كون ال>براءة ق>د ن>تجت ع>ن ب>حث ع>لمي م>حكم أو ن>تج ع>نها ب>حث ع>لمي م>حكم
 ،وأن تس>>توف>>ي الش>>روط ال>>صادرة ع>>ن ال>>هيئة ال>>وط>>نية ل>>لتقوي>>م واالع>>تماد األك>>ادي>>مي ف>>يما ي>>تعلق ب>>تحكيم ال>>بحوث امل>>قترن>>ة
باالنجاز .

خامسا ً  :يكون في حكم براءة االختراع ما يلي :
 .١االكتشافات العلمية :
يش >>ترط ف >>ي االك >>تشاف >>ات ال >>علمية ال >>تي ال ت >>قع ض >>من ب >>راءات االخ >>تراع أو االك >>تشاف >>ات ال >>طبية أو االك >>تشاف >>ات ف >>ي
مجال التقنية الحيوية ما يلي :
أ .أن ي>كون االك>تشاف م>سجالً ل>دى أح>د امل>راك>ز امل>تخصصة ال>تي ي>عتد ب>ها م>ن ق>بل املج>لس ال>علمي ال>ذي ُق> ِّدمَ
ل >>ه ط >>لب ال >>ترش >>يح  .ف >>إن ل >>م ي >>وج >>د م >>ثل ذل >>ك امل >>رك >>ز أو ت >>عذر ت >>سجيل االك >>تشاف لس >>بب م >>قنع للمج >>لس ف >>يترك
للمجلس النظر في قبول طلب الترشيح أو رفضه بعد تسبيب ذلك .
ب .أن ي >>قترن االك >>تشاف ب >>بحث ت >>م نش >>ره ف >>ي مج >>لة ع >>لمية م >>حكمة م >>صنفة ض >>من أوع >>ية النش >>ر امل >>قبول >>ة ل >>دى
املجلس العلمي الذي ُق ِّد َم إليه طلب الترشيح .
ج .أن ي>>تم ت>>حكيم االك>>تشاف م>>ن ق>>بل املج>>لس ال>>علمي ال>>ذي ُق > ِّد َم إل>>يه ط>>لب ال>>ترش>>يح ل>>غرض ال>>تحقق م>>ن ت>>ميز
االكتشاف .
 .٢االكتشافات الطبية واالكتشافات في مجال التقنية الحيوية :
يشترط في االكتشافات الطبية واالكتشافات في مجال التقنية الحيوية أن تكون مسجلة في أحد املراكز التالية :
املركز الوطني ملعلومات التقنية البيولوجية بالواليات
املتحدة األمريكية
املعهد األوروبي للمعلوماتية الحيوية ) بيوإنفورماتيكس(
قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي
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ويش>ترط ل>صرف م>كاف>أة االك>تشاف>ات ال>طبية واالك>تشاف>ات ف>ي م>جال ال>تقنية ال>حيوي>ة أن ي>كون االك>تشاف ق>د ن>تج ع>ن
ب >>حث ع >>لمي م >>حكم أو ن >>تج ع >>نه ب >>حث ع >>لمي م >>حكم  ،وأن تس >>توف >>ي الش >>روط ال >>صادرة ع >>ن ال >>هيئة ال >>وط >>نية ل >>لتقوي >>م
واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق بتحكيم البحوث املقترنة باالنجاز.

 .٣العمليات الجراحية النادرة :
يشترط في العمليات الجراحية النادرة ما يلي :
أ .أن تتضمن العملية تطويرا ً غير مسبوق في مجال الجراحة .

ب .أن ي>كون إج>راء ال>عملية ق>د ت>م ب>ناء ع>لى إذن مس>بق م>ن ل>جنة األخ>الق>يات أو م>ا ف>ي ح>كمها ف>ي املس>تشفى
الذي أجريت فيه العملية .
ج .أن ي>>كون ق>>د ت>>م ت>>وث>>يق ونش>>ر ن>>تائ>>ج ال>>عملية ف>>ي مج>>لة م>>صنفة ض>>من ال>>فئة )أ( أو ال>>فئة )ب( وف>>قا ل>>لتصنيف
الوارد في الفقرة )أ( من البند ) (1من )ثالثا ً( من هذه الضوابط .
 .٤اكتشاف العقاقير الطبية :
يش>ترط ف>ي اك>تشاف>ات ال>عقاق>ير ال>طبية أن ت>كون مسج>لة ف>ي أح>د امل>راك>ز ال>واردة ف>ي )راب>عا ً( أو امل>راك>ز ال>واردة ف>ي
ال>>فقرة ) (2م>>ن )خ>>ام>>سا ً( م>>ن ه>>ذه ال>>ضواب>>ط  ،ويش>>ترط ل>>كل م>>ا ورد ف>>ي ال>>بند )خ>>ام>>سا ً( أن ي>>كون ن>>ات>>جا ً ع>>ن ب>>حث
ع>>لمي م>>حكم أو ن>>تج ع>>نه ب>>حث ع>>لمي م>>حكم  ،وأن تس>>توف>>ي الش>>روط ال>>صادرة ع>>ن ال>>هيئة ال>>وط>>نية ل>>لتقوي>>م واالع>>تماد
األكاديمي فيما يتعلق بتحكيم البحوث املقترنة باالنجاز .

سادسا ً  :اإلجراءات التي يجب استيفاؤها ألغراض الصرف :
 .١أن ي >>وص >>ي مج >>لس ال >>قسم ومج >>لس ال >>كلية امل >>عنية ب >>االس >>تحقاق وف >>قا ً له >>ذه ال >>ضواب >>ط  ،وأن ي >>واف >>ق املج >>لس
العلمي بالجامعة على ذلك .
 .٢إذا ك >>ان املس >>تحقون ل >>لمكاف >>أة م >>ن املش >>ترك >>ني ف >>ي االن >>جاز امل >>ؤدي الس >>تحقاق م >>كاف >>أة ال >>تميز م >>ن أك >>ثر م >>ن
ج>>ام>>عة ف>>إن>>ه ي>>جب أن ت>>عتمد امل>>كاف>>أة م>>ن وزي>>ر ال>>تعليم ال>>عال>>ي  ،ب>>ناء ع>>لى ت>>وص>>ية م>>ن ال>>هيئة ال>>وط>>نية ل>>لتقوي>>م
واالعتماد األكاديمي .

سابعا ً  :أحكام عامة :
 .١يستمر صرف هذه املكافأة لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه أثناء اإلجازة الصيفية .
 .٢يستمر صرف هذه املكافأة لعضو هيئة التدريس أثناء إجازة التفرغ العلمي .
 .٣يوقف صرف املكافأة في حال ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه خارج الجامعة .
 .٤إذا ك>>ان ق>>د اش>>ترك ف>>ي االن>>جاز ال>>علمي ع>>دد م>>ن املس>>تحقني م>>ن أك>>ثر م>>ن ج>>ام>>عة ف>>إن ك>>ل ج>>ام>>عة ت>>ختص
ب>اس>تيفاء اإلج>راءات ال>خاص>ة ب>منسوب>يها امل>شارك>ني ف>ي اإلن>جاز ال>علمي الق>تراح مس>تحقات>هم ع>لى اإلن>جاز وف>قاً
للنسب املستحقة ورفع ذلك إلى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي توحيدا ً لإلجراء .
 .٥ف>>ي ح>>ال اش>>تراك أك>>ثر م>>ن ع>>ضو ه>>يئة ت>>دري>>س أو م>>ن ف ح>>كمه ف>>ي إن>>جاز ع>>لمي ف>>إن>>ه ي>>تم ت>>قسيم النس>>بة
املخصصة لإلنجاز بقدر نسبة املشاركة في اإلنجاز .

وإذا ك>ان م>ن ب>ني امل>شارك>ني ف>ي اإلن>جاز م>ن ال يس>تحق م>كاف>أة ال>تميز ي>تم اح>تساب>ه ف>ي نس>ب االن>جاز ل>غرض
تح>>دي>>د نس>>بة امل>>كاف>>أة مل>>ن يس>>تحقها ف>>قط ع>>لى أال ت>>تجاوز مج>>موع النس>>ب امل>>ئوي>>ة امل>>قررة ل>>لمكاف>>أة ف>>ي االن>>جاز
املنفرد .
 .٦ي>جوز الج>مع ب>ني م>كاف>آت ال>تميز مل>ن ت>تواف>ر ل>دي>ه م>سوغ>ات اس>تحقاق أك>ثر م>ن م>كاف>أة ع>لى االن>جاز ال>واح>د )
ك >>ما ف >>ي ح >>ال الج >>مع ب >>ني م >>كاف >>أة ب >>راءة االخ >>تراع أو م >>ا ف >>ي ح >>كمها وم >>كاف >>أة نش >>ر ال >>بحث امل >>قترن م >>ع ب >>راءة
االخ>تراع ف>ي مج>لة ع>لمية م>رم>وق>ة (  .ويس>تثنى م>ن ذب>ك ع>دم ج>واز الج>مع ب>ني م>كاف>أة ب>راءة االخ>تراع وم>كاف>أة
ت >>سجيل االك >>تشاف ال >>طبي أو االك >>تشاف ف >>ي م >>جال ال >>تقنية ال >>حيوي >>ة إذا ك >>ان ال >>حصول ع >>لى ب >>راءة االخ >>تراع
وتسجيل االكتشاف قد نجما عن انجاز واحد .
 .٧تس>ري ه>ذه ال>ضواب>ط اع>تبارا ً م>ن 3/1/1430هـ  .وي>كون ص>رف امل>كاف>أة ل>لحاالت ال>تي ن>شأت ب>عد س>ري>ان>ها
اع>تبارا ً م>ن ت>اري>خ االن>جاز ع>لى أن تس>تكمل اإلج>راءات ال>الزم>ة ل>لصرف م>ن امل>جال>س وال>جهات امل>ختصة وف>قا مل>ا
ورد بهذه الضوابط .
 .٨ت>>زود ال>>هيئة ال>>وط>>نية ل>>لتقوي>>م واالع>>تماد األك>>ادي>>مي ال>>جام>>عات ب>>قوائ>>م ت>>بني امل>>جالت امل>>صنفة وال>>جوائ>>ز ال>>تي
تستحق بموجبها املكافأة .
 .٩ت>شكل ل>جنة ب>رئ>اس>ة م>عال>ي ن>ائ>ب وزي>ر ال>تعليم ال>عال>ي وع>ضوي>ة أم>ني ع>ام ال>هيئة ال>وط>نية ل>لتقوي>م واالع>تماد
األك>ادي>مي واملش>رف ال>عام ع>لى اإلدارة ال>قان>ون>ية ب>ال>وزارة واملش>رف ال>عام ع>لى ال>شؤون اإلداري>ة ب>ال>وزارة ل>لنظر
ف>>يما ي>>رد م>>ن م>>قترح>>ات ع>>لى ال>>ضواب>>ط م>>ن ق>>بل ال>>جام>>عات أو غ>>يره>>ا وات>>خاذ ال>>توص>>ية امل>>ناس>>بة ب>>شأن>>ها وت>>عتمد
قراراتها من الوزير .
 .١٠تصدر الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي املالحق االسترشادية والقوائم الالزمة للتطبيق .
 .١١ملج>لس ال>جام>عة أن ي>ضيف م>ا ي>راه م>ن ض>واب>ط – ف>ي إط>ار ه>ذه األح>كام – ب>ال>تنسيق م>ع ال>هيئة ال>وط>نية
للتقويم واالعتماد األكاديمي .
 .١٢ت>رف>ع ال>جام>عات ل>لهيئة ال>وط>نية ل>لتقوي>م واالع>تماد األك>ادي>مي ت>قري>را ً خ>الل س>نة م>ن ب>داي>ة ال>تطبيق وتس>تمر
الجامعات برفع تقرير سنوي للهيئة .
 .١٣ت>رف>ع ال>هيئة ال>وط>نية ل>لتقوي>م واالع>تماد األك>ادي>مي ل>وزي>ر ال>تعليم ال>عال>ي م>ا ت>راه م>ن م>قترح>ات ب>شأن ه>ذه
الضوابط قبل 1/9/1432هـ

 -٢القواعد التنفيذية واألجرائية لجامعة الدمام

ضوابط صرف مكافأة التميز :
 .١يجب أن يكون اإلنجاز بعد تاريخ  ١٤٣٠/٣/١هـ املوافق  ٢٠٠٨/١٢/٣١م .
 .٢يعتمد في صرف مكافأة التميز للنشر باملقاالت البحثية واالسترجاعية )(Research Reviews/ Articles
 .٣يش>ترط ل>صرف م>كاف>أة ال>تميز أن ت>كون امل>رج>عية ال>علمية امل>دون>ة ف>ي اإلن>جاز ل>لباح>ث ) (Affiliationه>ي ج>ام>عة
الدمام )(University Of Dammam
 .٤يحدد الباحث األول )الرئيس( كتابيًا نسبة املشاركة لكل باحث في اإلنجاز .

آلية التقديم لصرف مكافأة التميز :
 .١استخدام نظام املجلس العلمي للتقديم.
>ادس>ا
 .٢ع>دم ت>قدي>م أي إن>جاز أو ع>مل ق>بل ع>رض>ه ع>لى مج>لس ال>قسم وال>كلية الع>تماده وف> ًقا ل>لفقرة ) (١م>ن ال>بند س ً> >
من ضوابط صرف املكافأة.

