
    

صرف مكافآت التميز ألعضاء 
هيئة التدريس ومن في حكمهم

(القواعد التنفيذية واإلجرائية)

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION     وزارة التعليم العالي    
UNIVERSITY OF DAMMAM     جامعة الدمام            

VICE PRESIDENT FOR GRADUATE STUDIES    وكالة الجامعة للدراسات
SCIENTIFIC RESEARCH &    العليا والبحث العلمي   

SCIENTIFIC COUNCIL    املجلس العلمي          



١- الــضوابــط الــخاصــة بــصرف مــكافــآت الــتميز ألعــضاء هــيئة الــتدريــس ومــن فــي حــكمهم 
في الجامعات السعودية 

بــــناء عــــلى قــــرار مجــــلس الــــوزراء املــــوقــــر رقــــم (٢٥٩) وتــــاريــــخ ١٤٢٩/٩/١هـ الــــقاضــــي فــــي فــــقرتــــه (٥)  مــــن الــــبند 
( أوالً ) بـصرف بـدل مـكافـأة تـميز ألعـضاء هـيئة الـتدريـس ومـن فـي حـكمهم بنسـبة (١٠٪) مـن الـراتـب األسـاسـي 
لـلدرجـة األولـى مـن السـلم الـحاصـل عـلى جـائـزة محـلية، و (٢٠٪) لـلحاصـل عـلى جـائـزة إقـليمية و(٣٠٪) لـلحاصـل 

على جائزة عاملية  (٤٠٪)  للحاصل على براءة اختراع .

أوالً : تحسب مكافأة التميز من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم على النحو التالي :

١٠٪ للحاصل على جائزة محلية .

٢٠٪  للحاصل على جائزة إقليمية .

٣٠٪  للحاصل على جائزة عاملية .

٤٠٪ للحاصل على براءة اختراع .

ثانياً : 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 تــكون الــجائــزة مــدرجــة ضــمن قــائــمة الــجوائــز املــعتمدة مــن الــهيئة الــوطــنية لــلتقويــم واالعــتماد األكــاديــمي أو أن 
توافق الهيئة على إدراجها ضمن القائمة .



ثالثاً : يكون في حكم الجائزة العلمية ما يلي : 

١. النشـر الـعلمي بـصفة مـنفردة أو بـصفة مشـتركـة فـي مجـلة عـلمية ذات سـمعة عـاملـية فـي مـجال الـتخصص ، ويـربـط 
مقدار املكافأة بتصنيف املجلة على النحو املوضح في الجدول التالي : 

ويعتد في تصنيف املجالت في الفئات املذكورة أعاله بما يلي : 

أ. تصنيف املجالت العلمية في جميع التخصصات عدا تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية : 

 Journal يـــتم تـــصنيف املـــجالت الـــعلمية املـــتميزة فـــي هـــذه الـــتخصصات وفـــقاً ملـــعامـــل تـــأثـــير املجـــلة
 ISI ) ) بـــناء عـــلى الـــتعريـــف املـــتبع فـــي قـــواعـــد بـــيانـــات معهـــد املـــعلومـــات الـــعلمية  Impact Factor
 Thomson الـتي تـصدرهـا مـؤسـسة ثـمسون رويـترز  Institute for Scientific Information
Reuters  . وتُـَصنَُّف املـجالت فـي الـعلوم الـتطبيقية وفـقاً لـلتصنيف املـعمول بـه فـي قـاعـدة الـبيانـات 
املــعنويــة بــالفهــرس املــوســع لــالقــتباســات الــعلمية Science Citation Index Expanded  . أمــا 
بـــالنســـبة لـــلمجالت فـــي الـــعلوم اإلنـــسانـــية واالجـــتماعـــية فـــيتم تـــبني الـــتصنيف املـــعمول بـــه فـــي قـــاعـــدة 
الــبيانــات املــعنويــة  Social Science Citation Index . وبــناء عــلى ذلــك يــعتمد تــرتــيب املــجالت 
تـنازلـياً فـي كـل تـخصص وفـقاً لـلقوائـم الـتي تـصدرهـا الـهيئة الـوطـنية لـلتقويـم واالعـتماد األكـاديـمي فـي 

ثالث فئات على النحو التالي :

الفئة (أ) : تتضمن أفضل ( 10% ) من املجالت في التخصص .

الـــفئة (ب) : تـــتضمن املـــجالت الـــتي تـــمثل الــ (10%) الـــتي تـــلي مـــجالت الـــفئة (أ) فـــي األفـــضلية 
في ذات التخصص .

الـفئة (ج) : تـتضمن هـذه الـفئة بـقية املـجالت الـعلمية املـدرجـة فـي الـتخصص فـي قـاعـدتـي الـبيانـات 
املشار إليهما في الفقرة رقم ( أ ) من البند رقم ( 1 ) من ( ثالثاً ) أعاله .

مقدار املكافأة تصنيف املكافأة وفقا للمجلة العلمية 

٣٠٪ من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم مكافأة النشر في مجالت الفئة (أ) 

٢٠٪ من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم مكافأة النشر في مجالت الفئة (ب) 

١٠٪ من الراتب األساسي للدرجة األولى من السلم مكافأة النشر في مجالت الفئة (ج) 



ب. تصنيف املجالت في تخصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية :  

نـــظراً لـــخصوصـــية هـــذه الـــتخصصات ولـــندرة أوعـــية نشـــر مـــتميزة لـــها بـــغير الـــلغة الـــعربـــية ، فـــيتم تـــصنيف 
املجالت العلمية في هذه التخصصات في ثالث فئات وفقاً للضوابط التالية :

الــــفئة ( أ ) : تــــصنف فــــي هــــذه الــــفئة مــــجالت الــــعلوم الشــــرعــــية وعــــلوم الــــلغة الــــعربــــية الــــتي تــــدخــــل فــــي 
تصنيف الــــ ( ISI ) وتظهر في القوائم التي تصدرها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .

الـــفئة ( ب ) : تـــصنف فـــي هـــذه الـــفئة املـــجالت الـــعلمية املســـتوفـــية لشـــروط الـــتسجيل ( الفهـــرســـة ) فـــي 
قـواعـد الـبيانـات الـتي تـوفـرهـا مـؤسـسة ثـمسون رويـترز Thomson Reuters واملـوضـحة فـي الـقوائـم 

التي تصدرها الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي .

الـفئة ( ج ) : تـصنف فـي هـذه الـفئة املـجالت الـعلمية املسـتوفـية للشـروط الـتي تـصدرهـا الـهيئة الـوطـنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي .

ج- املـجالت املحـلية فـي جـميع الـتخصصات  إذا دخـلت فـي تـصنيف الــــ ( ISI ) فـإنـها تسـتحق كـامـل النسـبة 
ملا ينشر فيها أي ( %30 ) .

٢. الـــحصول عـــلى شـــهادة أو وثـــيقة مـــن مجـــلة عـــلمية مـــحكمة نـــظير تـــقديـــم عـــمل عـــلمي مـــميز فـــي مـــجال الـــتخصص ، وأن 
تستوفي الشروط الواردة في الفقرة رقم ( 1 ) من ( ثالثاً ) من هذه الضوابط .

رابـعاً : بـراءة االخـتراع : وهــي الــبراءة الــعلمية األكــاديــمية الــتي يــحصل عــليها عــضو هــيئة الــتدريــس ومــن فــي حــكمه 
مـنفرداً أو بـصفة مشـتركـة مـن إحـدى الـجهات املـعتبرة عـاملـياً أو محـلياً فـي مـنح بـراءة االخـتراع ، ويشـترط أن تـكون الـبراءة 

مسجلة في أحد املراكز التالية:

ويشـترط لـصرف مـكافـأة بـراءة االخـتراع أن تـكون الـبراءة قـد نـتجت عـن بـحث عـلمي مـحكم أو نـتج عـنها بـحث عـلمي مـحكم 
، وأن تســتوفــي الشــروط الــصادرة عــن الــهيئة الــوطــنية لــلتقويــم واالعــتماد األكــاديــمي فــيما يــتعلق بــتحكيم الــبحوث املــقترنــة 

باالنجاز .

مكتب االختراعات واملاركات التجارية بالواليات املتحدة 
األمريكية 

 United States Patent and Trademark
Office

Japan Patent Officeمكتب االختراعات باليابان

European Patent Officeاملكتب األوروبي لالختراعات

 King Abdulaziz City for Scienceمدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
and Technology ( KACST)



خامساً : يكون في حكم براءة االختراع ما يلي : 

١. االكتشافات العلمية :

يشـــترط فـــي االكـــتشافـــات الـــعلمية الـــتي ال تـــقع ضـــمن بـــراءات االخـــتراع أو االكـــتشافـــات الـــطبية أو االكـــتشافـــات فـــي 
مجال التقنية الحيوية ما يلي :

أ. أن يـكون االكـتشاف مـسجالً لـدى أحـد املـراكـز املـتخصصة الـتي يـعتد بـها مـن قـبل املجـلس الـعلمي الـذي قُــدِّمَ 
لــــه طــــلب الــــترشــــيح . فــــإن لــــم يــــوجــــد مــــثل ذلــــك املــــركــــز أو تــــعذر تــــسجيل االكــــتشاف لســــبب مــــقنع للمجــــلس فــــيترك 

للمجلس النظر في قبول طلب الترشيح أو رفضه بعد تسبيب ذلك .

ب. أن يــــقترن االكــــتشاف بــــبحث تــــم نشــــره فــــي مجــــلة عــــلمية مــــحكمة مــــصنفة ضــــمن أوعــــية النشــــر املــــقبولــــة لــــدى 
املجلس العلمي الذي ُقدَِّم إليه طلب الترشيح .

ج. أن يــتم تــحكيم االكــتشاف مــن قــبل املجــلس الــعلمي الــذي قُـــدَِّم إلــيه طــلب الــترشــيح لــغرض الــتحقق مــن تــميز 
االكتشاف .

٢. االكتشافات الطبية واالكتشافات في مجال التقنية الحيوية :

يشترط في االكتشافات الطبية واالكتشافات في مجال التقنية الحيوية أن تكون مسجلة في أحد املراكز التالية :

ويشـترط لـصرف مـكافـأة االكـتشافـات الـطبية واالكـتشافـات فـي مـجال الـتقنية الـحيويـة أن يـكون االكـتشاف قـد نـتج عـن 
بـــحث عـــلمي مـــحكم أو نـــتج عـــنه بـــحث عـــلمي مـــحكم ، وأن تســـتوفـــي الشـــروط الـــصادرة عـــن الـــهيئة الـــوطـــنية لـــلتقويـــم 

واالعتماد األكاديمي فيما يتعلق بتحكيم البحوث املقترنة باالنجاز.

٣. العمليات الجراحية النادرة :

يشترط في العمليات الجراحية النادرة ما يلي : 

أ. أن تتضمن العملية تطويراً غير مسبوق في مجال الجراحة .

املركز الوطني ملعلومات التقنية البيولوجية بالواليات 
املتحدة األمريكية 

National Center for Biotechnology 
Information ( NCBI )

 European Bioinformatics Instituteاملعهد األوروبي للمعلوماتية الحيوية ( بيوإنفورماتيكس)
( EBI )

DNA Data Bank of  Japan (DDBJ)قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي 



ب. أن يـكون إجـراء الـعملية قـد تـم بـناء عـلى إذن مسـبق مـن لـجنة األخـالقـيات أو مـا فـي حـكمها فـي املسـتشفى 
الذي أجريت فيه العملية .

ج. أن يــكون قــد تــم تــوثــيق ونشــر نــتائــج الــعملية فــي مجــلة مــصنفة ضــمن الــفئة (أ) أو الــفئة (ب) وفــقا لــلتصنيف 
الوارد في الفقرة (أ) من البند (1) من (ثالثاً) من هذه الضوابط .

٤.  اكتشاف العقاقير الطبية :

يشـترط فـي اكـتشافـات الـعقاقـير الـطبية أن تـكون مسجـلة فـي أحـد املـراكـز الـواردة فـي (رابـعاً) أو املـراكـز الـواردة فـي 
الــفقرة (2) مــن (خــامــساً) مــن هــذه الــضوابــط ، ويشــترط لــكل مــا ورد فــي الــبند   (خــامــساً) أن يــكون نــاتــجاً عــن بــحث 
عــلمي مــحكم أو نــتج عــنه بــحث عــلمي مــحكم ، وأن تســتوفــي الشــروط الــصادرة عــن الــهيئة الــوطــنية لــلتقويــم واالعــتماد 

األكاديمي فيما يتعلق بتحكيم البحوث املقترنة باالنجاز .

سادساً : اإلجراءات التي يجب استيفاؤها ألغراض الصرف :

١. أن يـــوصـــي مجـــلس الـــقسم ومجـــلس الـــكلية املـــعنية بـــاالســـتحقاق وفـــقاً لهـــذه الـــضوابـــط ، وأن يـــوافـــق املجـــلس 
العلمي بالجامعة على ذلك .

٢. إذا كـــان املســـتحقون لـــلمكافـــأة مـــن املشـــتركـــني فـــي االنـــجاز املـــؤدي الســـتحقاق مـــكافـــأة الـــتميز مـــن أكـــثر مـــن 
جــامــعة فــإنــه يــجب أن تــعتمد املــكافــأة مــن وزيــر الــتعليم الــعالــي ، بــناء عــلى تــوصــية مــن الــهيئة الــوطــنية لــلتقويــم 

واالعتماد األكاديمي .

سابعاً : أحكام عامة :

١. يستمر صرف هذه املكافأة لعضو هيئة التدريس ومن في حكمه أثناء اإلجازة الصيفية .

٢. يستمر صرف هذه املكافأة لعضو هيئة التدريس أثناء إجازة التفرغ العلمي .

٣. يوقف صرف املكافأة في حال ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس ومن في حكمه خارج الجامعة .

٤. إذا كــان قــد اشــترك فــي االنــجاز الــعلمي عــدد مــن املســتحقني مــن أكــثر مــن جــامــعة فــإن كــل جــامــعة تــختص 
بـاسـتيفاء اإلجـراءات الـخاصـة بـمنسوبـيها املـشاركـني فـي اإلنـجاز الـعلمي القـتراح مسـتحقاتـهم عـلى اإلنـجاز وفـقاً 

للنسب املستحقة ورفع ذلك إلى الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي توحيداً لإلجراء . 

٥. فــي حــال اشــتراك أكــثر مــن عــضو هــيئة تــدريــس أو مــن ف حــكمه فــي إنــجاز عــلمي فــإنــه يــتم تــقسيم النســبة 
املخصصة لإلنجاز بقدر نسبة املشاركة في اإلنجاز .



وإذا كـان مـن بـني املـشاركـني فـي اإلنـجاز مـن ال يسـتحق مـكافـأة الـتميز يـتم احـتسابـه فـي نسـب االنـجاز لـغرض 
تحــديــد نســبة املــكافــأة ملــن يســتحقها فــقط عــلى أال تــتجاوز مجــموع النســب املــئويــة املــقررة لــلمكافــأة فــي االنــجاز 

املنفرد .

٦. يـجوز الجـمع بـني مـكافـآت الـتميز ملـن تـتوافـر لـديـه مـسوغـات اسـتحقاق أكـثر مـن مـكافـأة عـلى االنـجاز الـواحـد ( 
كـــما فـــي حـــال الجـــمع بـــني مـــكافـــأة بـــراءة االخـــتراع أو مـــا فـــي حـــكمها ومـــكافـــأة نشـــر الـــبحث املـــقترن مـــع بـــراءة 
االخـتراع فـي مجـلة عـلمية مـرمـوقـة ) . ويسـتثنى مـن ذبـك عـدم جـواز الجـمع بـني مـكافـأة بـراءة االخـتراع ومـكافـأة 
تـــسجيل االكـــتشاف الـــطبي أو االكـــتشاف فـــي مـــجال الـــتقنية الـــحيويـــة إذا كـــان الـــحصول عـــلى بـــراءة االخـــتراع 

وتسجيل االكتشاف قد نجما عن انجاز واحد .

٧. تسـري هـذه الـضوابـط اعـتباراً مـن 3/1/1430هـ . ويـكون صـرف املـكافـأة لـلحاالت الـتي نـشأت بـعد سـريـانـها 
اعـتباراً مـن تـاريـخ االنـجاز عـلى أن تسـتكمل اإلجـراءات الـالزمـة لـلصرف مـن املـجالـس والـجهات املـختصة وفـقا ملـا 

ورد بهذه الضوابط .

٨. تــزود الــهيئة الــوطــنية لــلتقويــم واالعــتماد األكــاديــمي الــجامــعات بــقوائــم تــبني املــجالت املــصنفة والــجوائــز الــتي 
تستحق بموجبها املكافأة .

٩. تـشكل لـجنة بـرئـاسـة مـعالـي نـائـب وزيـر الـتعليم الـعالـي وعـضويـة أمـني عـام الـهيئة الـوطـنية لـلتقويـم واالعـتماد 
األكـاديـمي واملشـرف الـعام عـلى اإلدارة الـقانـونـية بـالـوزارة واملشـرف الـعام عـلى الـشؤون اإلداريـة بـالـوزارة لـلنظر 
فــيما يــرد مــن مــقترحــات عــلى الــضوابــط مــن قــبل الــجامــعات أو غــيرهــا واتــخاذ الــتوصــية املــناســبة بــشأنــها وتــعتمد 

قراراتها من الوزير .

١٠. تصدر الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي املالحق االسترشادية والقوائم الالزمة للتطبيق .

١١. ملجـلس الـجامـعة أن يـضيف مـا يـراه مـن ضـوابـط – فـي إطـار هـذه األحـكام – بـالـتنسيق مـع الـهيئة الـوطـنية 
للتقويم واالعتماد األكاديمي .

١٢. تـرفـع الـجامـعات لـلهيئة الـوطـنية لـلتقويـم واالعـتماد األكـاديـمي تـقريـراً خـالل سـنة مـن بـدايـة الـتطبيق وتسـتمر 
الجامعات برفع تقرير سنوي للهيئة .

١٣. تـرفـع الـهيئة الـوطـنية لـلتقويـم واالعـتماد األكـاديـمي لـوزيـر الـتعليم الـعالـي مـا تـراه مـن مـقترحـات بـشأن هـذه 
الضوابط قبل 1/9/1432هـ



٢- القواعد التنفيذية واألجرائية لجامعة الدمام 

ضوابط صرف مكافأة التميز : 

١. يجب أن يكون اإلنجاز بعد تاريخ ١٤٣٠/٣/١ هـ املوافق ٢٠٠٨/١٢/٣١ م .

  (Research Reviews/ Articles) ٢. يعتمد في صرف مكافأة التميز للنشر باملقاالت البحثية واالسترجاعية

٣. يشـترط لـصرف مـكافـأة الـتميز أن تـكون املـرجـعية الـعلمية املـدونـة فـي اإلنـجاز لـلباحـث (Affiliation) هـي جـامـعة 
  (University Of Dammam) الدمام

٤. يحدد الباحث األول (الرئيس) كتابيًا نسبة املشاركة لكل باحث في اإلنجاز .

آلية التقديم لصرف مكافأة التميز : 

١. استخدام نظام املجلس العلمي للتقديم.

٢. عـدم تـقديـم أي إنـجاز أو عـمل قـبل عـرضـه عـلى مجـلس الـقسم والـكلية العـتماده وفـًقا لـلفقرة (١) مـن الـبند سـادسًـــــا 
من ضوابط صرف املكافأة.


