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تمهــيــد



كافة  في  المتقدمة  الدول  مصاف  بالدنا  تتبوأ  أن  في  الطموحة  مملكتنا  رؤية  من  انطالًقا 
المجاالت والتي يبرز من أهمها مجاالت البحث العلمي وأن نرسم خارطة طريق كفيلة بحول ا� 
فقد  الرؤية،  هذه  في  العالي  التعليم  مشاركة  خالل  من  ومستدامة  شاملة  نوعية  نقله  بإحداث 
¡جراء  العلمية  ا¢بحاث  لدعم  خاًصا  اهتماًما  والتطوير  البحث  برامج  المتقدمة  الجامعات  أوَلت 

وا¢ثر. الجودة  عالية  أبحاث 





دليــل دعــم المشــاريــع البحثـيــــة المـمـولـــة

الفصل ا�ول  /    برامج دعم المشاريع الممولة من الجامعة
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أوًال : برنامج دعم المشاريع للفرق البحثية

١- أن يكــون المشــروع البحثــي بقيــادة كبــار الباحثيــن بالجامعــة (كباحــث رئيــس) و ذلــك اعتمــاًدا علــى عــدد أبحاثــه المنشــورة 

في WOS أو Scopus بأكبر عدد استشهادات.

٢- يقوم الباحث الرئيس للمقترح باختيار فريقه البحثي من كليته أو من كليات أخرى بالجامعة حسب االحتياج.

٣- أن يتضمــن الفريــق البحثــي باحثيــن دولييــن خارجييــن (باحــث واحــد علــى ا¦قــل) مــن جهــات عالميــة كالجامعــات أو المراكــز 

البحثية المصنفة بهدف تحقيق التعاون البحثي الدولي.

٤- تاريخ بداية المشروع البحثي هو تاريخ الموافقة الصادرة من عمادة البحث العلمي و المعتمدة في نظام كونفيرس.

٥- أن ال تزيد ميزانية المشــروع البحثي عن مائتي ألف (٢٠٠٠٠٠) ريال للمشــاريع البحثية التي تصل مدتها إلى ٢٤ شــهر، على أن ينشــر 

الباحث ما بين ٤ إلى ٦ أوراق علمية في مجالت مصنفة في WOS  أو Scopus والمعتمدة لدى المجلس العلمي بالجامعة.

٦- أن ال تزيــد ميزانيــة المشــروع البحثــي عــن مائــة ألــف (١٠٠٠٠٠) ريــال للمشــاريع البحثيــة التــي تصــل مدتها إلى ١٢ شــهر على أن ينشــر 

الباحث ماال يقل عن ورقتين علميتين في مجالت مصنفة في WOS  أو Scopus والمعتمدة لدى المجلس العلمي بالجامعة.

٧- أن يتضمن الفريق البحثي عدد من طالب الجامعة في مرحلة البكالوريوس، والمعيدين والمحاضرين.

 Ãمتضمن (i�enticate) ٨- أن تراعــى ا¦صالــة العلميــة فــي فكــرة وعرض المشــروع و تجنبه التشــابه تماًما مــع إرفاق تقرير مــن برنامــج

نسبة التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪ .
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المعينين حديًثا: التدريس  برنامج أعضاء هيئة  ثانًيا: 

١- أن يكون عضو هيئة التدريس لم يمِض على تعيينه على رتبة أستاذ مساعد أكثر من سنتين.

٢- يدعم المشروع البحثي بميزانية قدرها ثمانون ألف  (٨٠٠٠٠) ريال كحد أقصى.

٣- يسمح بمشاركة البحث من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

٤- إشراك عدد من طالب الجامعة في مرحلة البكالوريوس، والمعيدين والمحاضرين.

٥- تصل مدة المشروع البحثي إلى ١٢ شهر من تاريخ موافقة عمادة البحث العلمي والمعتمدة في نظام كونفيرس.

٦- أن ينشــر الفريــق البحثــي مــا بيــن ١ إلــى ٢ ورقــة علميــة مســتلة مــن المشــروع البحثــي فــي مجــالت مصنفــة فــي WOS  أو Scopus و 

المعتمدة لدى المجلس العلمي بالجامعة .

ــاون  ــق التع ــدف تحقي ــة به ــة المصنف ــز البحثي ــات أو المراك ــة كالجامع ــات عالمي ــن جه ــي م ــث دول ــاركة باح ــل مش ٧- يفض

البحث الدولي .

٨- أن تراعــى اÅصالــة العلميــة فــي فكــرة وعرض المشــروع و تجنبه التشــابه تماًما مــع إرفاق تقرير مــن برنامــج (i�enticate) متضمن¿ 

نسبة التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪ .



دليــل دعــم المشــاريــع البحثـيــــة المـمـولـــة12

ِ



١- يحق لطالب الدراسات العليا التقديم على هذا البرنامج لبحث الماجستير أو الدكتوراه، والتقديم متاح طوال العام.

٢- يرفــق الطالــب موافقــة عمــادة الدراســات العليــا علــى خطــة البحــث علــى أن يتقــدم الطالــب بطلــب الدعــم خــالل ســنة مــن 

صدور قرار موافقة عمادة الدراسات العليا على خطة البحث.

٣- فــي حــال تمــت الموافقــة مــن عمــادة البحــث العلمــي وعمــادة الدراســات العليــا علــى البحــث يدعــم الطالــب بمبلــغ يصــل إلــى 

خمســة وثالثيــن ألــف (٣٥٠٠٠) ريـــال كحــد أقصى §بحاث الماجســتير وخمســين ألــف (٥٠٠٠٠) ريال §بحــاث الدكتوراه كحــد أقصى وذلك 

للتخصصات العلمية والتطبيقية، أما ما عداها من التخصصات النظرية فتدعم بمبلغ يصل إلى عشرة آالف (١٠٠٠٠) ريال.

٤- أن تراعــى ا§صالــة العلميــة فــي فكرة وعرض المشــروع وتجنبه التشــابه تماًما مع إرفاق تقريــر من برنامج (Turnitin) متضمنµ نســبة 

التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪.

دليــل دعــم المشــاريــع البحثـيــــة المـمـولـــة13

ثالًثا: برنامج أبحاث طلبة الدراسات العليا:
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١- يحق لطالب البكالوريوس التقديم على هذا البرنامج لمشاريع التخرج أو غيرها كباحث رئيس.

٢- يدعم الطالب بمبلغ وقدره خمسة وعشرون ألف (٢٥٠٠٠) ريال بحد أقصى.

٣- أن يعين القسم مشرًفا على بحث الطالب.

٤- يتقــدم الطالــب بطلــب الدعــم عــن طريــق نظــام converis  خــالل الفتــرة المحــددة بإشــراف عضــو هيئــة التدريــس المشــرف علــى 

البحث.

٥- أن تراعــى ا¼صالــة العلميــة فــي فكرة وعرض المشــروع وتجنبه التشــابه تماًما مع إرفــاق تقرير من برنامج (Turnitin) متضمًنا نســبة 

التشابه (SI) على أن ال تتجاوز ١٠٪ .

البكالوريوس رابًعا: برنامج أبحاث طلبة 
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الفصل الثاني  /    الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات،
والقواعد وا�جراءات التنفيذية
( المادة 2، المواد 12 - 15  )
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: المادة الثانية 

تهدف البحوث التي تجرى في الجامعات إلى إثراء العلم والمعرفة في جميع المجاالت النافعة، وعلى وجه الخصوص فيما يأتي:

     أ- إبراز المنهج ا�سالمي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم وا�نسانية.

     ب- جمع التراث العربي وا�سالمي والعناية وفهرسته وتحقيقه وتيسيره للباحثين

      ج- تقديم المشورة العلمية وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه المجتمع من خالل ا¦بحاث والدراسات

  التي تطلب إعدادها جهات حكومية او أهلية.

     د- نقل وتوطين التقنية الحديثة والمشاركة في تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف المحلية لخدمة أغراض التنمية.

     هـ- ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة وخطط التنمية، والبعد عن االزدواجية والتكرار وا�فادة من الدراسات السابقة.

      و- تنمية جيل من الباحثين السعوديين المتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث ا¦صيلة ذات المستوى الرفيع وذلك عن 

طريق إشراك طالب الدراسات العليا والمعيدين والمحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية.  

     ز- االرتقاء بالمستوى التعليم الجامعي والدراسات العليا
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: المادة الثانية عشر 

ــة  ــة المختص ــات العلمي ــث أو الجه ــن الباح ــادرة م ــواء بمب ــا س ــن ميزانيته ــة م ــا الجامع ــي تموله ــوث الت ــى البح ــاق عل ــم ا�نف يت

وفق الخطة المعتمدة وا�جراءات المنظمة لذلك من المجلس العلمي في حدود المبالغ التالية حًدا أقصى:

أ- تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال (١٢٠٠) شــهري¨ للباحث الرئيس من حملة الدكتوراه وألف ريال (١٠٠٠) شــهرًيا لكل واحد   

مــن المشــاركين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن فــي حكمهــم مــن حملــة الدكتــوراه خــالل المــدة ا¯ساســية المحــددة فــي 

خطة البحث.

ب- تصــرف لمســاعد الباحــث مــن حملة (الماجســتير) مكافــأة قدرها (٣٠) ثالثــون رياال عن الســاعة الواحدة بمــا ال يتجاوز (٨٠٠)   

ثمانية مائة ريال شهرًيا وذلك خالل المدة ا¯ساسية المحددة في خطة البحث وبما ال يزيد عن ثالثة مساعدين.

ج- تصرف لمســاعد الباحث من حملة الشــهادة الجامعية مكافأة قدرها (٢٥) خمســة وعشــرون رياال عن الســاعة الواحدة   

بما ال يتجاوز (٦٠٠) ستمائة ريال شهرًيا وذلك خالل المدة ا¯ساسية المحددة في خطة البحث.

د- تصــرف لمســاعد الباحــث مــن طــالب المرحلــة الجامعيــة أو الفنييــن أو المهنييــن مكافــأة قدرهــا (٢٠) عشــرون ريــاال عــن   

الساعة الواحدة بما ال يتجاوز (٤٠٠) أربعمائة ريال شهريا وذلك خالل المدة ا¯ساسية المحددة في خطة البحث.

هـــ يصــرف للمستشــار مــن داخــل المدينــة مكافــأة قدرهــا (٥٠٠) خمســمائة ريــال عــن كل يــوم استشــارة علــى أال يتجــاوز   

مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن (٧٠٠٠) سبعة آالف ريال.
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- يوقــف الصــرف بقــرار مــن وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي وبنــاء علــى توصيــة عميــد البحــث العلمــي إذا لــم 

يِف الباحث الرئيس بالتزاماته البحثية المعتمدة في خطة البحث.

- يتــم أخــذ الموافقــة مــن عمــادة البحــث العلمــي قبــل القيــام بــأي مصروفــات مــن ميزانيــة البحــث إذا لــم يســبق الموافقــة 

على تلك المصروفات عند تدعيم البحث مع ذكر المبررات والميزانية المقترحة وأوجه الصرف الجديدة.
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الثالثة عشر المادة 

الرابعة عشر المادة 

لمديــر الجامعــة تكليــف بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين بإعــداد بحــوث أو دراســات �غــراض خاصــة ال تدخــل ضمــن 

ــك  ــع بذل ــث ويرف ــكل بح ــال ل ــرة آالف ري ــغ (١٠٫٠٠٠) عش ــد مبل ــث الواح ــأة الباح ــاوز مكاف ــى أال تتج ــة عل ــي الجامع ــر ف ــج النش برام

تقريًرا لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراسي.

يجــوز تقديــم الخدمــات الالزمــة للبحــوث والدراســات التــي ينجزهــا الباحــث بمبــادرة منــه �غــراض النشــر أو الترقيــة ولــم تــدرج 

ضمن خطة البحوث المعتمدة.

الخامسة عشر المادة 

البحــوث المدعمــة ماليــ½ مــن مؤسســات بحثيــة حكوميــة أو غيرهــا تنفــذ طبقــ½ للوائــح الصــادرة عــن هــذه المؤسســات علــى أن 

يضع المجلس العلمي بناًء على توصية عميد البحث العلمي القواعد المنظمة للتنفيذ.
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ــا: مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة (١٥) مــن الئحــة البحــث العلمــي يجــوز لعضــو هيئــة التدريــس أن يكــون طرفــ� فــي تنفيــذ  ثانًي

البحوث المدعمة من مؤسسات بحثية حكومية أو غيرها وفق ما يلي: 

١- أن يكون هناك مقترح مبدئي بين عضو هيئة التدريس والجهة المعنية.

٢- الحصول على موافقة رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين. 

٣- الحصول على موافقة عمادة البحث العلمي.

٤- تقــوم عمــادة البحــث العلمــي بمتابعــة ســير الخطــة البحثيــة كمــا هــو معتمــد ومتفــق عليــه مــع أعضــاء هيئــة التدريــس 

وتلك الجهات وتزويد الجهة الداعمة بتقارير دورية عن سير الخطة البحثية. 

٥- يصرف على البحوث التي يكون عضو هيئة التدريس طرف� فيها من الجهات الداعمة وبإشراف عمادة البحث العلمي. 

٦- ال تتحمل الجامعة أي مسؤولية مالية أو قانونية أو أي مطالبات أو خالفات تنشأ بين الجهات الداعمة وا¹فراد.
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تعليمات هامة

- ســتتولى العمــادة مــع إدارات أخــرى عمليــة الشــراء، وال يجــوز مطلقــ� الشــراء المســبق مــن قبــل الباحــث و طلــب صــرف فواتيــر 
مدفوعــة، وعليــه فــإن علــى الباحــث مســؤولية ا�عــداد المســبق لعــروض ا�ســعار الخاصــة با�جهــزة والمــواد المدرجــة بالميزانيــة؛ 

وذلك لتسليمها فوًرا مع العقد في حال الموافقة على الدعم .
 - إذا بلغــت قيمــة ا�جهــزة أو المــواد ٣٠٠٠٠ ريــال أو أكثــر، يتــم تقديــم ثالثــة عــروض أســعار مــن شــركات مــوردة مــن داخــل المملكــة، 

بينما يكتفى بعرض واحد فقط في حال كان المبلغ أقل من ذلك.
 - المبلغ المخصص للمصروفات النثرية يجب أال يتجاوز ٣٠٠٠ ريال، وال تتضمن تأمين الكتب، أو المراجع، أو التصوير.

 - المبلــغ المخصــص للنشــر يجــب أال يتجــاوز ٢٠٠٠ ريــال لــكل مشــروع (و المبلــغ قيــد المراجعــة  فــي مجلــس العمــادة)، ويتــم صرفــه 
بعــد تزويــد العمــادة بمــا يثبــت نشــر نتــاج المشــروع فــي مجلــة علميــة محكمــة، أو خطــاب الموافقــة علــى النشــر مــن المجلــة 

التي وافقت على نشره، كما يشترط ا�شارة إلى الدعم و رقم المشروع في النشر العلمي.
 - ا�جهــزة المتوفــرة لــدى القســم أو كليــات الجامعــة ا�خــرى و المطلوبــة مــن قبــل مشــاريع بحثيــة ال بــد مــن ذكرهــا فــي 

مقترحات تلك المشاريع. ا�جهزة المكتبية وأجهزة الحاسب اÇلي ال يتم دعمها من قبل عمادة البحث العلمي.
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-  البرامــج الحاســوبية ســيتم الصــرف عليهــا إذا كان ســير البحــث يتطلبهــا، وذلــك بنــاًء علــى موافقــة عمــادة االتصــاالت و تقنيــة 
المعلومات بالجامعة.

- فــي حــاالت معينــة تقبلهــا العمــادة، تتحمــل المشــاريع  تكاليــف التنقــل مــن أجــل إنجــاز البحــث فقــط، كنقــل العينــات أو 
ماشــابه ذلــك، وال يشــمل البنــد حضــور المؤتمــرات وورش العمــل؛ حيــث يمكــن التقديــم عــن طريــق ا�نظمــة المتبعــة لحضورهــا 

بالجامعة.
- باســتثناء المكافــأة التــي تصــرف للمستشــارين خــارج المملكــة، التعامــالت الماليــة تتــم مــع جهــات داخــل المملكــة فقــط 

حسب النظام، و لن يتم التعامل مع طلبات الشراء المباشر من الخارج.
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