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 البحث العلمي

 -:تعƗ التعبريات الواردة يف هذه الالئحة املعاƆ املوضحة أدناه: التعريفات) : ١(مادة 
هو اإلƱاز الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها، ويتم نتيجة جهود فردية أو :  البحث العلمي- ١

 .جهود مشتركة أو األمرين معأ
لتدريس، أو من يف حكمه، الذي ƹثل اجملموعة املشاركة يف البحث هو عضو هيǞة ا:  الباحث الرئيس- ٢

 .ويتوىل اإلشراف وإدارة اجملموعة
٣ -ȫاز :  الباحث املشارƱإل ƙمع جمموعة من الباحث ȫة التدريس أو من يف حكمه، الذي يشترǞهو عضو هي

 .دراسة موضوț ما
 . يكلف بفحص ودراسة إنتاǯ علميهو عضو هيǞة التدريس أو اخلبري الذي:  اǂكم الفاحص- ٤
 .هو عضو هيǞة التدريس أو من يف حكمه أو اخلبري الذي يكلف ƞراجعة إنتاǯ علمي:  املراجع- ٥
هو عضو هيǞة التدريس أو من يف حكمه أو اخلبري الذي يكلفه مركز البحوǫ املختص بتقدƇ :  املستشار- ٦

 .خدمات أو دراسات استشارية
بحوǫ اليت Ɵرى يف اجلامعات إىل إثراء العلم واملعرفة يف مجيع اجملاالت النافعة، وعلى وجه هتدف ال) : ٢(مادة 

źاخلصوص فيما يأ: 
 .إبراز املنهǰ اإلسالمي ومنجزاته يف تاريǸ احلضارة والعلوم اإلنسانية) أ(
)ǡ (ƙواإلسالمي والعناية به وفهرسته وحتقيقه وتيسريه للباحث Ÿالعر ǫمجع الترا. 
)ǯ ( ǫاƜاملشورة العلمية، وتطوير احللول العلمية والعملية للمشكالت اليت تواجه اجملتمع من خالل األ Ƈتقد

 .والدراسات اليت تطلǢ إعدادها جهات حكومية أو أهلية
 .نقل وتوطƙ التقنية احلديثة واملشاركة يف تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف اǂلية خلدمة أغراض التنمية) د(
ربط البحث العلمي بأهداف اجلامعة وخطط التنمية، والبعد عن االزدواجية والتكرار واإلفادة من ) øه(

 .الدراسات السابقة
تنمية جيل من الباحثƙ السعوديƙ املتميزين وتدريبهم على إجراء البحوǫ األصيلة ذات املستوى الرفيع ) و( 

ين واǂاضرين ومساعدي الباحثƙ يف تنفيذ البحوǫ وذلك عن طريق اشراȫ طالǡ الدراسات العليا واملعيد
 .العلمية

 .االرتقاء ƞستوى التعليم اجلامعي والدراسات العليا) ز(
Ʒفز الباحثون من أعضاء هيǞة التدريس والطالǡ على إجراء البحوǫ األصيلة واملبتكرة اليت تسهم ) : ٣(مادة 

  سبل إƱازها، وا إلفادة منها وللجامعات يف سبيل ذلكÝيف إثراء املعرفة املتخصصة وختدم اجملتمع، وتوفري
نشر نتائǰ البحث العلمي يف أوعية النشر اǂلية والدولية، وتوفري وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات ) أ(

ƙالباحث. 
)ǡ (ات، واملؤسسات العلمية، والبحثية داخل اململكة وخارجها عن طريق إجراء البحوǞالتعاون مع اهلي ǫ



 .وتبادل املعارف واخلƎات
)ǯ (ا يعزز دور اجلامعةƞ ويل املشاريع البحثيةƢإجياد سبل وقنوات لتشجيع األفراد واملؤسسات على دعم و. 
 توفري وسائل االتصال احلديثة وأحدǫ اإلصدارات العلمية من دوريات، وكتǢ وغريها) د(

تتبع وكيل اجلامعة للدراسات العليا " حث العلمي عمادة الب" تنشأ يف كل جامعة عمادة باسم ) : ٤(مادة 
من نظام جملس التعليم ) ٤ċ(واملادة ) ٣Ĕ(والبحث العلمي، ويعƙ عميدها ووكيلها وفق ما تقضي به املادة 

 .العايل واجلامعات
 : يتكون من" جملس عمادة البحث العلمي " يكون لعمادة البحث العلمي جملس باسم ) : ٥(مادة 

 بحث العلمي رئيسأ عميدال-أ 
 ǡ-عميدالدراسات العليا عضوأ  
 ǯ- عمادة البحث العلمي أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة اجمللس) أو وكالء( وكيل 
 عدد من مديري مراكز البحوǫ ال يزيد عددهم عن Ʀسة Ƹتارهم جملس اجلامعة بناء على توصية -د 

 مديراجلامعة أعضاء
 øة التدريس باجلامعة ال يزيد عددهم  عدد من األساتذة املتميزين يف-هǞالعلمية من أعضاء هي ǫجمال البحو 

ويعقد اجمللس، وتتخذ . عن سبعة يعينهم جملس اجلامعة ملدة سنتƙ قابلة للتجديد بناء على توصية مدير اجلامعة
 .من نظام جملس التعليم العايل واجلا معات) ٣٥(قراراته، وتعتمد وفق ما تقضي به املادة 

فيما ال يتعارض مع مهمات اجمللس العلمي وجمالس الكليات وجمالس األقسام، Ƹتص جملس عمادة ) : ٦(مادة 
 :البحث العلمي ƞا يلي

 اقتراح خطة البحوǫ السنوية للجامعة وإعداد مشروț امليزانية الالزمة هلا Ƣهيدأ لعرضها على اجمللس -أ 
 .العلمي

 ǡ-ت املنظمة حلركة البحث العلمي يف اجلامعة اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءا. 
 ǯ- والدراسات ومتابعة تنفيذها وحتكيمها والصرف عليها وفق القواعد ǫاملوافقة على مشروعات البحو 

 .املنظمة لذلك
 . اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوǫ املختلفة خارǯ اجلامعة والتعاون معها-د 

 øمراكز -ه ƙيف اجلامعة، والعمل على إلغاء ا إلزدواجية يف أدائها، وتشجيع  تنسيق العمل ب ǫالبحو
 .األƜاǫ املشتركة بƙ األقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام املواد املتاحة

 . التوصية باملوافقة على نشر البحوǫ اليت يرى نشرها بعد حتكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر باجلامعة-و
ضاء هيǞة التدريس وغريهم من الباحثƙ وحثهم على إجراء البحوǫ العلمية املبتكرة، وهتيǞة  تشجيع أع-ز

الوسائل واإلمكانات البحثية هلم، وخاصة املتفرغƙ منهم تفرغأ علميأ، وƢكينهم من اŒاء أƜاثهم يف جو علمي 
 .مالئم
ألجنبية، وتنمية التعاون معها لالستفادة من  تنظيم عملية االتصال ƞراكز البحوǫ خارǯ اجلامعة، اǂلية وا -ح

 .كل ما هوحديث
 ȓ- اجلارية واملنتهية يف اجلامعة، وتبادل املعلومات البحثية مع اجلامعات ǫاƜإنشاء قاعدة معلومات لأل 



 .ومراكز البحوǫ ا ألخرى
لرفعه لوكيل اجلامعة  دراسة التقرير السنوي واحلساǡ اخلتامي لنشاȓ البحث العلمي يف اجلامعة Ƣهيدأ -ي 

 .للدراسات العليا والبحث العلمي
 ȫ-اجلامعة اليت تقع ضمن اختصاصه ǯاملمولة من قطاعات أخرى خار ǫاإلشراف واملتابعة للبحو . 
 . تشكيل اللجان املتخصصة من بƙ أعضائه أو من غريهم حسǢ احلاجة-ل 
 . للدراسات العليا والبحث العلمي دراسة ما Ʒال إليه من مدير اجلامعة أو وكيل اجلامعة-م 

يكون عميد البحث العلمي مسؤوأل عن إدارة الشؤون املالية، واإلدارية، والفنية املرتبطة بالبحث ) : ٧(مادة 
 :العلمي يف اجلامعة وفق األنظمة واللوائح املعمول هبا، وله على وجه اخلصوص املهمات اɇتية

نوية للجامعة وامليزانية الالزمة هلا Ƣهيدأ لعرضها على جملس ا لعما  اإلشراف على إعداد خطة البحوǫ الس-أ 
 .دة

 ǡ-املقررة يف حدود الصالحيات املالية املفوضة له ǫالصرف من ميزانية البحو . 
 ǯ-العمل، ومتابعة تنفيذها ǰتلف نشاطات العمادة، ووضع اخلطط، وبرامƯ واإلداري على ،Ɨاإلشراف الف . 
 . أعمال مراكز البحوǫ املرتبطة بعمادة البحث العلمي، ومتابعة نشاطاهتا، وتقييم أدائها اإلشراف على-د 

 øلية داخل اجلامعة، وخارجها، واالتصال -هǂا ǫالتعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد، ومراكز البحو 
ير حركة وتقنية ƞؤسسات البحوǫ، ومراكز البحوǫ األجنبية وتسخري ما ƹكن االستفادة منه لتحديث وتطو

 .البحث العلمي يف اجلامعة
 التنسيق مع عمادة الدراسات العليا يف كل ما له عالقة بƱǚاز Ɯوǫ طالǡ الدراسات العليا، والعمل على -و 

 .توفري اإلمكانات والوسائل البحثية إلŒاء Ɯوثهم، أو رسائلهم العلمية
ملالية الالزمة لالنفاق على البحوǫ املمولة من ميزانية اجلامعة أو  املتابعة الدائمة، والعمل على توفري املوارد ا-ز 

 .من قطاعات خارǯ اجلامعة
 التوصية بالتعاقد مع الباحثƙ، واملوșفƙ، والفنيƙ لفترات حمددة على ميزانية مشروعات البحوǫ اليت -ح 

 .تشرف عليها العمادة
 ȓ-بالعمادة ورفع التقارير عن ƙأداء العامل Ƈهم إىل إدارة اجلامعة تقو. 
 ȫ-هيدأ لعرضه على جملس العمادةƢ ميزانية العمادة، والتقرير السنوي țإعداد مشرو . 

 :يتوىل إدارة كل مركز من مراكز البحوǫ التابعة للعمادة) : ٨(مادة 
 . جملس املركز-أ 

 ǡ-كل يف حدود اختصاصاته.  مدير املركز. 
 :نحو اźɇيشكل جملس املركز على ال) : Ĕ(مادة 

 مدير املركز، وله رئاسة اجمللس، ويعƙ من أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ بقرار من مدير اجلامعة بناء -أ 
على ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملدة سنتƙ قابلة 

 .للتجديد، ويعامل ماليأ معاملة رئيس القسم
 ǡ-سة يعينهم مدير اجلامعة بناء  عدد مƦ ة التدريس املتميزين يف البحث العلمي ال يزيد عنǞن أعضاء هي



ƙعلى ترشيح عميد البحث العلمي وتأييد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملدة سنت 
 :يتوىل جملس املركز النظر يف مجيع األمور املتعلقة به وله على األخص ) : ١ċ(مادة 

 . اقتراح خطة البحوǫ السنوية، وإعداد مشروț امليزانية الالزمة هلا-أ 
 ǡ-ة التدريس، ومن يف حكمهم ومتابعة تنفيذهاǞأعضاء هي ǫوƜ دراسة مشروعات . 
 ǯ- ومتابعة ،ƙاجلامعة واختيار الباحث ǯمن جهات خار Ǣوالدراسات اليت تطل ،ǫدراسة مشروعات البحو 

 . القائمƙ هبا وفق القواعد املنظمة لذلكتنفيذها، واقتراح مكافǔت
 . التوصية بالصرف من ميزانية البحوǫ املقررة يف حدود الصالحيات املنظمة لذلك-د 

 øامليزانية للمركز ورفعه للجهة املختصة-ه țاخلتامي، ومشرو ǡدراسة التقرير السنوي، واحلسا . 
 . دراسة ما Ʒال إليه من جملس عمادة البحث العلمي-و 

 :Ƹتص مدير مركز البحوƞ ǫا يأź) : ١١(مادة 
 اإلشراف، ومتابعة سري األعمال البحثية ألعضاء هيǞة التدريس، ومن يف حكمهم، ومساعدي الباحثƞ ،ƙا -أ 

 .يف ذلك اإلشراف املباشر على اهليǞة ا إلدارية والفنية باملركز
 ǡ-ة التدريǞاثهم،  االتصال باألقسام العلمية، وحفز أعضاء هيƜمشروعات أ ƙس على البحث، والتنسيق ب

 .وتوفري الوسائل وا إلمكانات املساعدة على إعدادها، ونشرها بأقصى كفاءة ưكنة
 ǯ- االتصال، والتنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل اجلامعة، وخارجها يف كل ما له عالقة بطبيعة 

 .ساǡ جهات خارǯ اجلامعةالبحوǫ اليت تعد حتت إشراف املركز أو اليت ستعد حل
 إعداد مشروț امليزانية السنوية لفعاليات املركز، Ƣهيدأ لعرضه على جملس املركز، ومن Ż رفعه إىل اجلهة -د 

 .املختصة باجلامعة
 øاملركز ورفعه للجهة املختصة-ه ȓإعداد التقرير السنوي عن نشا . 
امعة من ميزانيتها سواء ƞبادرة من الباحث، أو اجلهات يتم االنفاق على البحوǫ اليت Ƣوهلا اجل) : ١٢(مادة 

 Ǆالتالية حدا Ƞالعلمية املختصة وفق اخلطة املعتمدة، واإلجراءات املنظمة لذلك من اجمللس العلمي يف حدود املبال
 :أقصى

يال شهرياǄ للباحث الرئيس من ƥلة الدكتوراه، وألف ر) ١٢ċċ( تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال -أ 
)١ċċċ ( لة الدكتوراه خاللƥ ة التدريس ومن يف حكمهم منǞمن أعضاء هي ƙلكل واحد من املشارك Ǆشهريا

 .املدة األساسية اǂددة يف خطة البحث
 ǡ- لةƥ ٣(مكافأة قدرها ) املاجستري( تصرف ملساعد الباحث منċ ( ا الƞ ثالثون رياال عن الساعة الواحدة
ƣاƴائة ريال شهريأ وذلك خالل املدة األساسية اǂددة يف خطة البحث وƞا اليزيد عن ثالثة ) ٨ċċ(تجاوز ي

 .مساعدين
 ǯ- لة الشهادة اجلامعية مكافأة قدرهاƥ سة وعشرون رياأل عن الساعة ) ٢٥( تصرف ملساعد الباحث منƦ

 .ل املدة األساسية اǂددة يف خطة البحثستمائة ريال شهريأ وذلك خال) ٦ċċ(الواحدة ƞا ال يتجاوز 
عشرون ) ٢ċ( تصرف ملساعد الباحث من طالǡ املرحلة اجلامعية أو الفنيƙ، أو املهنيƙ مكافأة قدرها -د 

أربعمائة ريال شهريأ وذلك خالل املدة األساسية اǂددة يف ) ٤ċċ(رياأل عن الساعة الواحدة ƞا ال يتجاوز 



 .خطة البحث
 ø٥(للمستشار من داخل املدينة مكافأة قدرها  يصرف -هċċ ( سمائة ريال عن كل يوم استشارة على أالƦ

 .سبعة Ǔالف ريال) ٧ċċċ(يتجاوز جمموț ما يتقاضاه يف العام الواحد عن 
ألف ريال عن كل يوم استشارة شاملة ) ١ċċċ( يصرف للمستشار من خارǯ املدينة مكافأة قدرها -و 

أربعة عشر ألف ريال ) ١٤ċċċ( أال يتجاوز جمموț ما يتقاضاه يف العام الواحد عن لɌقامة واإلعاشة على
 ).ذهابأ وإيابأ(وتصرف له تذكرة سفر 

ألفا ريال عن كل يوم استشارة شاملة ) ٢ċċċ( يصرف للمستشار من خارǯ اململكة مكافأة قدرها -ز 
عشرين ألف ريال ) ٢ċċċċ(الواحد عن اإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز جمموț ما يصرف له يف العام 

 ).ذهابأ وإيابأ(وتصرف له تذكرة سفر 
 . ال جيوز صرف املكافǔت املشار إليها إذا كان الباحث مفرغأ للعمل يف البحث العلمي-ح 

ملدير اجلامعة تكليف بعض أعضاء هيǞة التدريس السعوديƙ باعداد Ɯوǫ، أو دراسات ألغراض ) : ١٣(مادة 
عشرة ) ١ċċċċ(ل ضمن برامǰ النشر يف اجلامعة على أال تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلȠ خاصة ال تدخ

 .Ǔالف ريال لكل Ɯث ويرفع بذلك تقريرأ لرئيس جملس اجلامعة يف Œاية كل عام دراسي
لنشر جيوز تقدƇ اخلدمات الالزمة للبحوǫ والدراسات اليت ينجزها الباحث ƞبادرة منه ألغراض ا) : ١٤(مادة 

 .أو الترقية ومل تدرǯ ضمن خطة البحوǫ املعتمدة
البحوǫ املدعمة ماليأ من مؤسسات Ɯثية حكومية، أو غريها يتم تنفيذها طبقأ للوائح الصادرة ) : ١٥(مادة 

من هذه املؤسسات، على أن يضع اجمللس العلمي بناء على توصية عمادة البحث العلمي القواعد املنظمة 
 .للتنفيذ
مع مراعاة ما ورد يف الالئحة املنظمة لشؤون منسوŸ اجلامعات السعوديƙ من أعضاء هيǞة ) : ١٦(مادة 

التدريس ومن يف حكمهم، يضع جملس اجلامعة بناء على اقتراح اجمللس العلمي القواعد، واإلجراءات املنظمة 
 .للبحوǫ اليت يقوم هبا عضو هيǞة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي

جيوز منح، جوائز ومكافǔت تشجيعية سنويأ للباحثƙ املتميزين، وƷدد جملس اجلامعة بناء على ) : ١٧(مادة 
 .توصية اجمللس العلمي عدد هذه اجلوائز واملكافǔت ومعايري ا الختيار وطريقته

جمللس جيوز منح جوائز تشجيعية للبحوǫ املتميزة سنويأ، وƷدد جملس اجلامعة بناء على توصية ا) : ١٨(مادة 
źالعلمي عدد اجلوائز، ومعايري ا الختيار وذلك وفق ما يأ: 

 . أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار وأال يكون قد مضى على نشره أكثر من عامƙ-أ 
 ǡ-ز يف اجلامعة وخضع لنظام التحكيم املعمول به فيهاƱأن يكون البحث قد أ . 
 ǯ-ى أال يكون قد سبق احلصول به على جائزة أخر. 
 . أال يكون البحث مستال من رسائل املاجستري أو ا لدكتوراه-د 

تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة مالية ال تزيد عن عشرين ألف ريال Ʒددها جملس ) : ١Ĕ(مادة 
 țيف اجلائزة أكثر من باحث، ويف هذه احلالة توز ȫاجلامعة بناء على توصية اجمللس العلمي، وجيوز أن يشتر

 .كافأة بينهم با لتسا ويامل



يضع اجمللس العلمي القواعد املنظمة ɇلية الترشيح والتقدم لنيل تلك اجلوائز واملكافǔت اليت ) : ٢ċ(مادة 
 .تقدمها اجلامعة أو تلك اليت تعلن عنها هيǞات أو مؤسسات علمية أخرى

 :يشتمل االنتاǯ املقدم للنشر يف اجلامعة على ما يأź) : ٢١(مادة 
 . الرسائل العلمية-أ 

 ǡ-العلمية ǫالبحو . 
 ǯ-الدراسية املنهجية Ǣالكت . 
 . املؤلفات، واملراجع املكتبية-د 

 øالدراسية-ه Ǣأو غريها.  املترمجات من املراجع، والكت 
 . التحقيقات-و 
 . املوسوعات ا لعلمية، واملعاجم-ز 
 . اجلامعة مايراه اجمللس العلمي مناسبأ للنشر، ومتسقأ مع أهداف-ح 

جيوز بعد موافقة اجمللس العلمي نشر بعض رسائل املاجستري، والدكتوراه اليت يكون يف نشرها ) : ٢٢(مادة 
 .فائدة علمية عامة، أو ترتبط بأهداف التنمية يف اململكة

قرر اجمللس إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى اجمللس العلمي أƵية نشرها باللغة العربية ي) : ٢٣(مادة 
 .مكافأة مالية مقابل ترمجتها

جيوز لغرض النشر النظر يف نشر الرسائل اليت أجازهتا جامعات أخرى داخل اململكة أو خارجها ) : ٢٤(مادة 
 .إذا كانت ختدم أهداف اجلامعة

ري، ƣانية Ǔالف ريال مقابل نشر رسالة املاجست) ٨ċċċ(تصرف لصاحǢ الرسالة مكافأة قدرها ) : ٢٥(مادة 
 .Ʀسة عشر ألف ريال مقابل نشر رسالة الدكتوراه) ١٥ċċċ(ومكافأة قدرها 

ينظر اجمللس العلمي يف ما يقدم له من انتاǯ للنشر باسم اجلامعة Ɯثأ، أو تأليفا، أو ترمجة، أو ) : ٢٦(مادة 
 .حتقيقأ، على أن يكون منسقأ مع أهداف اجلامعة ومتسمأ باألصالة

 العلمي القواعد والضوابط التفصيلية اخلاصة بنشر أي من عناصر االنتاǯ العلمي يضع اجمللس) : ٢٧(مادة 
 .من هذه الالئحة) ٢١(الواردة يف املادة 

Ƹضع االنتاǯ املقدم للنشر للتحكيم من اثنƙ على األقل من ذوي االختصاص، ويضع اجمللس ) : ٢٨(مادة 
 .م والفحص، واملراجعةالعلمي القواعد، واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكي

يصرف للمؤلفƙ، واǂققƙ، واملترمجƙ مكافأة يقدرها اجمللس العلمي بناء على تقارير اǂكمƙ تبعأ ) : ٢Ĕ(مادة 
 Ƞوقيمته العلمية، وما بذل فيه من جهد على أال تتجاوز املكافأة مبل ،ǡالكتا țملوضو)ċċċ .٥ċ ( ƙسƦ

 .ألف ريال عن الكتاǡ الواحد
يتم حتديد مكافǔت التأليف، أو الترمجة للموسوعات، والكتǢ املوسوعية وفق اخلطة، ) : ٣ċ(مادة 

 .Ʀسƙ ألف ريال) ٥ċ، ċċċ(واإلجراءات املعتمدة من اجمللس العلمي، على أالتتجاوز مكافأة كل جملد 
و اǂققة أو ألفي ريال ملن يكلف بفحص الكتǢ املؤلفة أ) ٢ċċċ(تصرف مكافأة ال تزيد عن ) : ٣١(مادة 

 .املترمجة أو حتكيمها سواء من داخل اجلامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاǡ الواحد



ألفي ريال للكتاǡ الواحد للمصححƙ اللغويƙ للكتا٢ċċċ ( ǡ(تصرف مكافأة ال تزيد عن ) : ٣٢(مادة 
 .الذي تنشره اجلامعة

ي املقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة ال يصرف ملن يشترȫ يف حتكيم، وفحص االنتاǯ العلم) : ٣٣(مادة 
ثالثة Ǔالف ريال لكامل االنتاǯ العلمي ) ٣ċċċ(Ʀسمائة ريال عن كل Ɯث وƞا ال يزيد عن ) ٥ċċ(تتجاوز 
 .املقدم
على صاحǢ االنتاǯ املقدم للنشر أن يصحح Ɵارǡ الطبع ويعد الفهارس الكاملة، ويعطى ) : ٣٤(مادة 

 .ưا تطبعه اجلامعة لهصاحǢ االنتاǯ مائة نسخة 
 :يف حال االنتاǯ املترجم يشترȓ ما يلي) : ٣٥(مادة 

 . أن يكون العمل املترجم ذا جدوى علمية، أو تطبيقية ملموسة-أ 
 ǡ-ضع العمل املترجم للتحكيم من قبل مراجع، أو أكثرƸ أن . 
 ǯ-املترجم منه ƙإتقانأ كامأل للغت ƙا واملترجم إليها أن يكون املترجم، واملراجع متقن. 
 . أن يلتزم املترجم ƞراعاة مالحظات املراجع وما اقترحه من تعديالت-د 

 øاحلصول على حق الترمجة، والنشر من اجلهات املعنية قبل البدء يف ذلك-ه . 
يعد مقابل حق النشر تنازɇ من املؤلف عن حقه يف طبع الكتاǡ الذي ألفه، أو حققه، أو ترمجه ) : ٣٦(مادة 
 .دة Ʀس سنوات من تاريǸ موافقة اجمللس العلمي على طباعتهمل

 -:عند إعادة طبع املصنفات املنشورة من قبل اجلامعة يعامل أصحاهبا وفق ما يلي) : ٣٧(مادة 
 إذا كانت املصنفات قد Ƣت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها اجلامعة، أو اشترت حقوق طبعها بشكل -أ 

ذة Ź تفريغهم من قبل اجلامعة إلƱازها فليس ألصحاهبا أي حقوق مالية جديدة عند إعادة Œائي، أو أƱزها أسات
 .الطبع

 ǡ-مكافأة - عند إعادة الطبع- املصنفات اليت أعدها أصحاهبا واشترت اجلامعة منهم حق النشر يصرف هلم 
 .ال تتجاوز ما صرف هلم يف املرة األوىل

ة نشر مطبوعاهتا لفترة Ʀس سنوات، وإذا أضاف صاحǢ االنتاǯ شيǞأ حتتفȘ اجلامعة Ɯق إعاد) : ٣٨(مادة 
 ).الفاحص(مهمأ إىل الطبعة فيقدر اجمللس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من اǂكم 

بعد مضي Ʀس سنوات من موافقة اجمللس العلمي على طباعة االنتاǯ ينتقل حق إعادة نشره ) : ٣Ĕ(مادة 
 . لورثته، وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع اجلامعةكامأل لصاحبه أو

جيوز للمجلس العلمي أن ينظر يف إعادة نشر إنتاǯ مل تنشره اجلامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا ) : ٤ċ(مادة 
 .قيمة علمية خاصة، ويقدر اجمللس العلمي مكافأة مقابل ذلك

 .ن جملس اجلامعة بناء على توصية اجمللس العلميتصدر اجملالت العلمية يف اجلامعة بقرار م) : ٤١(مادة 
يعƙ جملس اجلامعة هيǞة التحرير بناءعلى اقتراح اجمللس العلمي، ويكون التعيƙ ملدة سنتƙ قابلة ) : ٤٢(مادة 

 ".أستاذ مشارȫ "للتجديد، على أال تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن 
ولية أدبية عما ينشر يف اجمللة، وتتوىل اهليǞة اإلشراف على إصدار اجمللة هيǞة التحرير مسؤولة مسؤ) : ٤٣(مادة 

 .وحتديد العدد الذي يطبع منها



ال تنشر البحوǫ، واملقاالت يف جمالت اجلامعة إال بعد أن جييز صالحيتها للنشر حكمان ) : ٤٤(مادة 
 .متخصصان على أن يكون أحدƵا على األقل من خارǯ اجلامعة

Ʀسة Ǔالف ) ٥ċċċ(ƹنح اجمللس العلمي مكافأة سنوية تقديرية هليǞة حترير كل جملة مقدارها  ) :٤٥(مادة 
 .ثالثة Ǔالف ريال لكل عضو من أعضاء هيǞة التحرير) ٣ċċċ(ريال لرئيس هيǞة التحرير، و 

بحث ألف ريال ملن تستكتبهم جمالت اجلامعة مقابل نشر ال) ١ċċċ(جيوز صرف مكافأة قدرها ) : ٤٦(مادة 
 .العلمي اǂكم فيها

Ʀسمائة ريال مقابل فحص البحث املقدم للنشر يف جمالت ) ٥ċċ(تصرف مكافأة ال تتجاوز ) : ٤٧(مادة 
ومقترحات . اجلامعة اǂكمة، أو مراكز ا لبحوǫ، أو ا ملؤƢرات، وا لندوات العلمية اليت تعقدها اجلامعة

 .مشاريع البحوǫ املقدمة للتمويل من اجلامعة
 .تقدم هيǞة التحرير سنويأ إىل اجمللس العلمي تقريرأ مفصأل عن أوجه نشاطها) : ٤٨(ادة م

 أحكام عامة 
ƞا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة، يضع اجمللس العلمي بناء على اقتراح جملس عمادة البحث ) : ٤Ĕ(مادة 

ǫ، ونشرها، ومكافǔهتا على مستوى اجلامعة العلمي اللوائح التفصيلية والقواعد الداخلية املنظمة إلƱاز البحو
ǫأو الكليات أو املعاهد ومراكز البحو. 

يعمل هبذه الالئحة اعتبارأ من تاريǸ إقرارها من جملس التعليم العايل، وتلغي كل ما يتعارض معها ) : ٥ċ(مادة 
 .من لوائح سابقة

 .جمللس التعليم العايل حق تفسري هذه الالئحة) : ٥١(مادة 


	البحث العلمي



