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 صرف مكافآت التميز ألعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم
 ــــة ة واإلجرائيـــــد التنفيذيــــالقواع
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الضوابط اخلاصة بصرف مكافآت التميز ألعضاء هيئة التدريس ومن يف  
 حكمهم يف اجلامعات السعودية 

 
( من البند                    5هـ القاضي يف فقرته )1/9/1429( وتاريخ :  259بناء على قرار جملس الوزراء املوقر رقم ) 

( من الراتب األساسي %10من يف حكمهم بنسبة ) ) أواًل ( بصرف بدل مكافاة متيز ألعضاء هيئة التدريس و

( %30%( للحاصل على جائزة إقليمية ، و ) 20للدرجة األوىل من السلم احلاصل على جائزة حملية ، و ) 

 .( للحاصل على براءة اخرتاع %40للحاصل على جائزة عاملية ، و ) 

 

 التميز من الراتب األساسي للدرجة األوىل من السلم على النحو التالي : ةأواًل : حتسب مكافأ

 

 للحاصل على جائزة حملية  10%

 للحاصل على جائزة إقليمية  20%

 للحاصل على جائزة عاملية  30%

 للحاصل على براءة اخرتاع 40%

 

 

 يشرتط لصرف مكافاة اجلوائز العلمية توافر الشروط التالية : ثانيًا :

 

 ا. أن تكون اجلائزة صادرة من مؤسسة علمية أو مركز متخصص .

 ب. أن تكون اجلهة املاحنة للجائزة من اجلهات اليت تعتمد مبدأ التحكيم للبحوث املقدمة للمنافسة على اجلائزة .

من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي ، أو أن توافق  جلوائز املعتمدة ج. أن تكون اجلائزة مدرجة ضمن قائمة ا

 اهليئة على إدراجها ضمن القائمة .

 

 
يكون يف حكم اجلائزة العلمية مايلي :: لثا ًُ ثا  

النشر العلمي بصفة منفردة أو بصفة مشرتكة يف جملة علمية ذات مسعة عاملية يف جمال التخصص ، ويربط  .1

 مقدار املكافاة بتصنيف اجمللة على النحو املوضح يف اجلدول التالي :
 

 

 

 

 

 

 

 

 تصنيف املكافاة وفقًا للمجلة العلمية مقدار املكافاة

الراتب األساسي للدرجة األوىل من السلم من  30%  مكافاة النشر يف جمالت الفئة ) أ (  

من الراتب األساسي للدرجة األوىل من السلم  20%  مكافاة النشر يف جمالت الفئة  ) ب(  

من الراتب األساسي للدرجة األوىل من السلم 10%  مكافاة النشر يف جمالت الفئة )ج( 
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 ويعتمد يف تصنيف اجملالت يف الفئات املذكورة أعاله مبا يلي :

 

تصنيف اجملالت العلمية يف مجيع التخصصات عدا ختصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة  .أ

 العربية :
 

  journal Impact Factorيتم تصنيف اجملالت العلمية املتميزة يف هذه التخصصات وفقًا ملعامل تأثري اجمللة  

  ISI Institute for Scientific Informationبناء على التعريف املتبع يف قواعد بيانات معهد املعلومات العلمية 

. وتصُّنف اجملالت يف العلوم التطبيقية وفقًا    Thomson Reutersاليت تصدرها مؤسسة ثومسون رويرتز   

 Science Citationللتصنيف املعمول به يف قاعدة البيانات املعنوية بالفهرس املوسع لالقتباسات العلمية 

Index Expanded  . اعية فيتم تبين التصنيف املعمول به أما بالنسبة للمجالت يف العلوم اإلنسانية واالجتم

. وبناء على ذلك يعتمد ترتيب اجملالت تنازليًا    Social Science Citation Indexيف قاعدة البيانات املعنوية 

يف كل ختصص وفقًا للقوائم اليت تصدرها اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي يف ثالث فئات على 

 النحو التالي :
 

 ( من اجملالت يف التخصص .%10تتضمن أفضل ) :  ) أ ( الفئة ▪

ـ ) :  الفئة  ) ب( ▪  ( اليت تلي جمالت الفئة )أ( يف األفضلية يف ذات التخصص %10تتضمن اجملالت اليت متثل ال

تتضمن هذه الفئة بقية اجملالت العلمية املدرجة يف التخصص يف قاعدتي البيانات املشار إليهما :  الفئة )ج( ▪

 ( من ) ثالثًا( أعاله .1فقرة رقم ) أ( من البند رقم ) يف ال

 

 يف ختصصات العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية :تصنيف اجملالت  .ب
 

ولندرة أوعية نشر متميزة هلا بغري اللغة العربية ، فيتم تصنيف اجملالت  نظرًا خلصوصية هذه التخصصات ،

 العلمية يف هذه التخصصات يف ثالث فئات وفقًا للضوابط التالية :

 ISIتصنف يف هذه الفئة جمالت العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية اليت تدخل يف تصنيف :  الفئة ) أ ( ▪

 .هليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي وتظهر يف القوائم اليت تصدرها ا

تصنف يف هذه الفئة اجملالت العلمية املستوفية لشروط التسجيل ) الفهرسة ( يف قواعد :  الفئة  ) ب( ▪

واملوضحة يف القوائم اليت ،  Thomson Reuters البيانات اليت توفرها مؤسسة ) ثومسون رويرتز ( 

 للتقويم واالعتماد االكادميي .تصدرها اهليئة الوطنية 

املستوفية للشروط اليت تصدرها اهليئة الوطنية للتقويم  تصنف يف هذه الفئة اجملالت العلميةالفئة )ج( :  ▪

 . واالعتماد االكادميي

 

فإنها تستحق كامل النسبة ملا ينشر   ISIاذا دخلت يف تصنيف  : اجملالت احمللية يف مجيع التخصصات  .ج

 %(  30فيها أي  ) 
 

احلصول على شهادة أو وثيقة من جملة علمية حمكمة نظري تقديم عمل علمي مميز يف جمال  .2

 ( من ) ثالثًا ( من هذه الضوابط .1التخصص ، وأن تستويف الشروط الواردة يف الفقر ه رقم ) 
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وهي الرباءة العلمية األكادميية اليت حيصل عليها عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه  :االخرتاع  رابعًا:  براءة

منفردًا أو بصفه مشرتكة من إحدى اجلهات املعتربة عاملياً أو حمليًا يف منح براءة االخرتاع ، ويشرتط أن تكون الرباءة 

 مسجلة يف أحد املراكز التالية :

 

ويشرتط لصرف مكافاة براءة االخرتاع أن تكون الرباءة قد نتجت عن حبث علمي حمكم أو نتج عنها حبث علمي 

تماد االكادميي فيما يتعلق بتحكيم البحوث حمكم ، وأن تستويف الشروط الصادرة عن اهليئة الوطنية للتقويم واالع

 املقرتنة باالجناز .

 
 خامسًا :  يكون يف حكم براءة االخرتاع مايلي :

 

 1. االكتشافات العلمية :

 

ضمن براءات االخرتاع او االكتشافات الطبية أو االكتشافات يف جمال  يشرتط يف االكتشافات العلمية اليت التقع

 التنقية احليوية مايلي :

أن يكو ن االكتشاف مسجاًل لدى أحد املراكز املتخصصة اليت يعتد بها من قبل اجمللس العلمي الذي ق ّدم له  .أ

مقنع للمجلس فيرتك طلب الرتشيح ، فإن مل يوجد مثل ذلك املركز أو تعذر تسجيل االكتشاف لسبب 

 للمجلس النظر يف قبول طلب الرتشيح أو رفضه بعد تسبيب ذلك .

أن يقرتن االكتشاف ببحث مت نشره يف جملة علمية حمكمة مصنفة ضمن أوعية النشر املقبولة لدى اجمللس  .ب

 العلمي الذي ق دِّم إليه طلب الرتشيح .
ق دِّم إليه طلب الرتشيح لغرض التحقق من متيز ج. أن يتم حتكم االكتشاف من قبل اجمللس العلمي الذي 

 االكتشاف .

 

 2. االكتشافات الطبية يف جمال التقنية احليوية :

 

 يف جمال التقنية احليوية أن تكون مسجلة يف أحد املراكز التالية : تيشرتط يف االكتشافات الطبية واالكتشافا
 

 

نتج عن حبث علمي حمكم  يف جمال التقنية احليوية  قد تويشرتط لصرف مكافاة االكتشافات الطبية واالكتشافا

أو نتج عنها حبث علمي حمكم ، وأن تستويف الشروط الصادرة عن اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي 

 فيما يتعلق بتحكيم البحوث املقرتنة باالجناز .

 

United States Patent And Trademark Office   مكتب االخرتاعات واملاركات التجارية

 بالواليات املتحدة االمريكية

Japan Patent Office  مكتب االخرتاعات باليابان 

European Patent Office  املكتب األوربي لالخرتاعات 

King Abdulaziz City For Science And Tech-

nology ( KACST) 

 مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

National Center For Biotechnology 

Information ( NCBI) 

أملركز الوطين ملعلومات التقنية البيولوجية بالواليات 

 املتحدة االمريكية 

European Bioinformatics Institute   ) املعهد األوروبي للمعلوماتية احليوية ) بيو إنفور ماتيكس 

DNA Data Bank Of Japan  (DDBJ)  قاعدة البيانات اليابانية للحمض النووي 
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 3. العمليات اجلراحية النادرة  :

 
 يشرتط يف العمليات اجلراحية النادرة مايلي :

 العملية تطويرًا غري مسبوق يف جمال اجلراحة .أن تتضمن  .أ

أن يكون إجراء العملية قد مت على بناء أذن مسبق من جلنة االخالقيات أو مايف حكمها يف املستشفى الذي أجريت  .ب

 فيه العملية .
ج. أن يكون قد مت توثيق ونشر نتائج العملية يف جملة مصنفة ضمن الفئة ) أ( أو الفئة ) ب( وفقًا للتصنيف الوارد 

 . ( من ) ثالثًا( من هذه الضوابط1يف الفقرة ) أ( من البند ) 

 
 4. اكتشاف العقاقري الطبية :

 

الواردة يف ) رابعًا ( أو املراكز الواردة يف الفقرة يشرتط يف اكتشاف العقاقري الطبية أن تكون مسجلة يف أحد املراكز 

أن يكون ناجتًا عن حبث علمي حمكم أو ( خامسًا )( من خامسًا من هذه الضوابط ، ويشرتط لكل ماورد يف البند 2) 

ة عن اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد  االكادميي فيما صادرنتج عنه حبث علمي حمكم ، وان تستوفى الشروط ال

 يتعلق بتحكيم البحوث املقرتنة باالجناز  .

 

 

 سادسًا :  اإلجراءات اليت جيب استيفاؤها ألغراض الصرف :

 

أن يوصي جملس القسم وجملس الكلية املعنية باالستحقاق وفقًا هلذه الضوابط ، وأن يوافق اجمللس العلمي  .1

 باجلامعة على ذلك .

إذا كان املستحقون للمكافاة من املشرتكني يف اإلجناز املؤدي الستحقاق مكافاة التميز من أكثر من جامعة  .2

فإنه جيب أن تعتمد املكافاة من وزير التعليم العالي ، بناء على توصية من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد 

 االكادميي 

 

 سابعًا :  أحكام عامة :

 

 .. يستمر صرف هذه املكافاة لعضو هيئة التدريس ومن يف حكمه أثناء االجازة الصيفية 1

 . يستمر صرف هذه املكافاة لعضو هيئة التدريس أثناء إجازة التفرغ العلمي .2

 . يوقف صرف املكافاة يف حال ندب أو إعارة عضو هيئة التدريس ومن يف حكمه خارج اجلامعة .3

يف اإلجناز العلمي عدد من املستحقني من أكثر من جامعة فإن كل جامعة ختتص باستيفاء  . إذا كان قد اشرتك4

اإلجراءات اخلاصة مبنسوبيها املشاركني يف اإلجناز العلمي القرتاح مستحقاتهم على اإلجناز وفقاًًُ للنسب املستحقة 

 اء .ورفع ذلك إىل اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي توحيدًا لإلجر

. يف حال اشرتاك أكثر من عضو هيئة تدريس أو من يف حكمه يف إجناز علمي فإنه يتم تقسيم النسبة املخصصة 5

اإلجناز  ، وإذا كان من بني املشاركني يف اإلجناز من اليستحق مكافاة التميز يتم بقدر نسبة املشاركة يف  لإلجناز

ة ملن يستحقها فقط على أال تتجاوز جمموع النسب املئوية املقررة احتسابه يف نسب اإلجناز لغرض حتديد نسبة املكافا

 للمكافاة يف اإلجناز املنفرد .

. جيوز اجلمع بني مكافات التميز ملن تتوافر لديه مسوغات استحقاق أكثر من مكافاة على اإلجناز الواحد ) كما 6

شر البحث املقرتن مع براءة االخرتاع يف جملة علمية يف حال اجلمع بني مكافاة براءة االخرتاع أو مايف حكمها ومكافاة ن

مرموقة ( ويستثنى من ذلك عدم جواز اجلمع بني مكافاة براءة االخرتاع ومكافاة تسجيل االكتشاف الطيب او 

االكتشاف يف جمال التقنية احليوية إذا كان احلصول على براءة االخرتاع وتسجيل االكتشاف قد جنما عن أجناز 

 واحد .

 



 

  

 

 

       

     وكالـــــــة اجلامعـــــــــــة للدراســــــــــات العليـــا والبـــحث العلمــــي 1982. ب  ص  31441اململكة العربية السعودية .. الدمام                        

MINISTRY OF EDUCATION

IMAM ABDULRAHMAN

BIN FAISAL UNIVERSITY 

SCIENTIFIC Council

 

 

 

   شريفة البخيت  6
 

 

 

 

 

هـ  ، ويكون صرف املكافاة للحاالت اليت نشأت بعد سريانها اعتبارًا 3/1/1430. تسري هذه الضوابط اعتبارًا من 7

من تاريخ اإلجناز على أن تستكمل اإلجراءات الالزمة للصرف من اجملالس واجلهات املختصة وفقا ملا ورد بهذه 

 .الضوابط 

. تزود اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي اجلامعات بقوائم تبني اجملالت املصنفة واجلوائز اليت تستحق 8

 مبوجبها املكافاة .

. تشكل جلنة برئاسة معالي نائب وزير التعليم العالي ، وعضوية أمني عام اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد 9

لى اإلدارة القانونية بالوزارة ، واملشرف العام على الشؤون اإلدارية بالوزارة ؛ للنظر فيما االكادميي ، واملشرف العام ع

يرد من مقرتحات على الضوابط من قبل اجلامعات أو غريها ، واختاذ التوصية املناسبة بشأنها وتعتمد قراراتها من 

 الوزير .

 الحق االسرتشادية والقوائم الالزمة للتطبيق .. تصدر اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي امل10

بالتنسيق مع اهليئة الوطنية للتقويم  –يف إطار هذه االحكام  –. جمللس اجلامعة أن يضيف مايراه من ضوابط 11

 واالعتماد االكادميي  .

التطبيق ، وتستمر . ترفع اجلامعات للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي تقريرًا خالل سنة من بداية  12

 اجلامعات برفع تقرير سنوي للهيئة .

. ترفع اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد االكادميي لوزير التعليم العالي  ماتراه من مقرتحات بشأن هذه 13

 هـ1/9/1432الضوابط قبل 

 

 

 : القواعد التنفيذية واالجرائية جلامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل. 2

 

 : ضوابط صرف مكافاة التميز

 م31/12/2008هـ املوافق : 1/3/1430جيب أن يكون اإلجناز بعد تاريخ :  .1

  Research Review/ Articlesيعتمد يف صرف مكافاة التميز للنشر باملقاالت البحثية واالسرتجاعية  .2

هي جامعة   (Affiliation)ث يشرتط لصرف مكافاة التميز أن تكون املرجعية العلمية املدونة يف اإلجناز للباح .3

 االمام عبدالرمحن بن فيصل

 حيدد الباحث األول ) الرئيس ( كتابيًا نسبة املشاركة لكل باحث يف اإلجناز . .4

 
 

 آلية التقديم  لصرف مكافاة التميز :

 استخدام نظام اجمللس العلمي للتقديم. 1

               من البند(  1 )   والكلية العتماده وفقا للفقرعدم تقديم إي اجناز أو عمل قبل عرضه على جملس القسم . 2

 من ضوابط صرف املكافاة .( سادسا  )

 
 

 


