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      النسخة العربية

           

 

 
 

  

القواعد الداخلية المنظمة إلنجاز  
 البحوث ونشرها ومكاف اتها

 (لثانيا )اإلصدار
 هـ 1439



 
(2) 

 تعريفات األوىل:املادة 

 اجلامعة: (أ)

 .جامعة أم القرى :ايقصد هب

 :املشروع البحثي (ب)
ودعمه وفق  ،متويله جلامعةالذي تتوىل ا املشروع البحثيالصيغة النهائية اليت خيرج هبا  :يقصد به

 .ةالتنظيمي هذه القواعد نصوص

  الكتاب: (ج)
ة علمي يةق منهجوفويسري  جادة،يقدم إضافة علمية  علمي مكتوب بني دفتنيعمل  املراد به:

لفني موعة مؤ جمأو  واحد،مؤلف  يقدمه متعددة،واحد أو أجزاء  من جزءيكون  رصينة،
 الدولية. النشر ملعايري وينشر وفقا حيكم

 الباحث الرئيس: (د)
ملشاركة يف موعة ال اجملالذي ميث الدكتوراهمن محلة  يف حكمهعضو هيئة التدريس، أو من  :يقصد به

 .معةاجلاى ومتثيلها لد ،وإدارة اجملموعة ،شرافويتوىل اإل ،املشروع البحثي

 الباحث املشارك: (ه)
شرتك مع جمموعة من والذي ي الدكتوراه،من محلة  أو من يف حكمه التدريس،عضو هيئة  :يقصد به

 يتم التعاقد عليه مع اجلامعة. مشروع حبثيالباحثني إلجناز 

 العقـد: (و)

 ر إليه ابلطرف، ويشايلعلمعميد البحث ا سعادة وميثلها ،عقد االتفاق املربم مع اجلامعة :يقصد به 
 .الثاين لطرفويشار إليه اب ،، وجمموعة من الباحثني ميثلهم الباحث الرئيسولاأل

 االختصاص:جهة   (ز)
 عة.يف اجلام عمادة البحث العلمي :يقصد هبا

 :  الوكالة (ح)
 البحثية واملشاريع للمنح العلمي البحث عمادة وكالة هي



 
(3) 

 :الوكيل (ط)
 البحثية واملشاريع للمنح العمادة وكيل 

 :املشرف (ي)
 ى الطالبعل ألكادميييتوىل اإلشراف ا الذي من جامعة أم القرى، التدريس، هيئة عضو: به يقصد

 .ةاجلامع عم عليه عاقدالت يتم حبثي مشروع الطلبة إلجناز الباحثني من الطالبة أو على جمموعة /

 األولوايت البحثية:  (ك)
الدراسة  تستحق أولوية تذا هناترى اجلهات املختصة أ واملواضيع البحثية اليت هي اجملاالت           

 قدميلت اجلامعة توكليا ابملراكز للمتخصصني كأولوايت  وطرحها أهدافها وحتديد صياغتها فيتم
 يةالبحث مقرتحاهتم

 : شجرة التخصصات البحثية (ل)
ت متمثلة يف الدراساو حوث يقصد بشجرة التخصصات البحثية اجملاالت اليت يتعني أن تتوجه إليها الب

ان تغطي  مي علىالعل املقرتحات البحثية املقدمة لعمادة البحث العلمي، وقد حرصت عمادة البحث
حمل اهتمام  لواقعةالت ا، تعرب عن اجملاهذه الشجرة اجملال العام، وما يتصل به من ختصصات فرعية

االت التخصص، من جم غريهاخالل مدة زمنية معينة، حبيث تنال هذه اجملاالت النصيب األوفر مقارنة ب
ا اجملتمع، ئة اليت مير هبالطار  حداثإما لتناوهلا للحاجات اجملتمعية املستجدة، أو ملعاجلتها لألزمات أو األ

ن قبل تخصص ميف ال نفسه من االهتمام الذي انلته اجملاالت األخرىأو لكوهنا مل تنل النصيب 
 الباحثني.

 الفريق البحثيأعضاء : الثانيةاملادة 
ن معدد ك إشرامكان حيتوي املشروع البحثي على ابحث رئيس واحد فقط، وابإلأن جيب  (أ)

وطالب  ،علياالاسات لدر اوطالب  ،واملهنيني ،والفنيني ،الباحثني مساعديو  ،الباحثني املشاركني
  لفريقل صةاملخصت آملكافأال يزيد إمجايل بند ا على ،ىل مستشار واحدإ ابإلضافة ،ريوسو البكال

 الة اليت يع النظري، ويستثىن من ذلك املشار من إمجايل ميزانية املشروع %40عن نسبة  كله
ند بمجايل إل احلد االقصىفيها  ال يتجاوز أن ، علىومستهلكات تتطلب أجهزة وخامات

 . %70 نسبة املخصصة للفريق كلهت آاملكاف
ن أو  ،(لطبيةا الزمالة)أو ما يعادهلا مثل:  أن يكون من محلة الدكتوراه،الباحث الرئيس: جيب  (ب)



 
(4) 

 .التدريس ابجلامعةعضاء هيئة أيكون من 
 ،(ةيبالط الزمالة) و ما يعادهلا مثل:أ ه،ن يكون من محلة الدكتوراأ: جيب كار الباحث املش (ج)

وابط وفق الضكة خارج اململمن و أ ،خارجهامن و أ ،أن يكون من داخل اجلامعةمكان وابإل
 التالية:     

اجلامعة  من خارج عن ثالثة ، وميكن أن يكون أحدهم فقط  يزيد عدد الباحِثني املشاركنيال-1
 .، أو خارجهااململكةداخل  سواء كان 

ه بحث تؤهلتميزة يف جمال ختصص المذا خربة علمية، وعملية  الباحث املشارك أن يكون-2
 للعمل يف املشروع البحثي. 

الفنية،  ملتابعةنسيق، واعن إدارة أمور التكاملة مسؤولية   ن يكون الباحث الرئيس مسؤواًل أ-3
 واملالية مع الباحثني املشاركني.

لعمل يف ا مقبوهليفيد  ماو للباحثني املشاركني الذاتية  السريةتُرفق مع منوذج تقدمي البحث  أن-4
 املشروع وفق الضوابط املعمول هبا من قبل عمادة البحث العلمي. 

عمل للملكة املج خار املستشارون: ميكن االستعانة مبستشار من داخل أو خارج اجلامعة، أو  (د)
 ابملشروع وفق الضوابط التالية:     

وع يف املشر  عملتؤهله لليف جمال ختصص البحث ن يكون ذا خربة علمية، وعملية متميزة أ- 1
 البحثي. 

شاريع م ن ثالثةمستشار يف أكثر مك  تهوال يزيد مشارك ال يزيد عدد املستشارين عن واحدأ – 2
 . يذ(التنف )سواء كانت يف فرتة التقدمي أو قيد عمادة البحث العلميمدعومة من 

   وث.مكافأته عن احلد األقصى املنصوص عليه يف الئحة دعم البح جيب أال تزيد- 3
يس أو يف القسم الذي يتبع له الباحث الرئ ب إلقاء حماضرة حول موضوع البحثجي – 4

ركز األقرب دير املممع  األنسب جملال البحث ، ويلقيها املستشار أو الباحث الرئيس ، ويتم تنسيقها
 . للتخصص
ل لضوابط املعمو اروع وفق العمل يف املش هقبولو ن تُرفق مع منوذج تقدمي البحث سريتُه الذاتية، أ-5

 هبا من قبل عمادة البحث العلمي.   
أو  ،عن ثالثة ( عددالال يزيد )مبساعد ابحث من محلة املاجستري اعد ابحث: ميكن االستعانةسم (ه)



 
(5) 

من خارج مبساعدين  ابالستعانةوال يسمح  ،و خارجها فقطأ من داخل اجلامعة، سالبكالوريو 
 (شهادات-ثبوتيةأوراق -من )سرية ذاتيةعد الباحث ويتم تزويد العمادة ببياانت مسا ،اململكة

ملطابقتها ابملؤهالت اليت مت  ؛به ةوقبل صرف املستحقات املالية اخلاص ،بعد بدء املشروع البحثي
 ذكرها يف جدول ميزانية املشروع البحثي.  

 معةجلاو خارج اأ ،لبطالب الدراسات العليا من داخ العليا: ميكن االستعانة تب الدراساطال (و)
 ا يفي  لني رمسن يكونوا مسجأعلى  ةبطالب من خارج اململك ةابالستعانوال يسمح  ،فقط

وقبل  ،عاملشرو  د بدايةن يرفقوا ما يثبت ذلك بعأو  ،اجلامعات السعودية ىحدإيف و أ ة،اجلامع
 لتدقيقها. ؛هبم ةصرف املستحقات اخلاص

وال  ،فقط عةجلاماداخل أو خارج  لريوس: ميكن االستعانة بطالب البكالريوس منطالب البكا (ز)
و أ ة،جلامعا يف ان يكونوا مسجلني رمسي  أعلى  ةبطالب من خارج اململك ابالستعانةيسمح 

بل صرف وق ،ن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية املشروعأو  ،اجلامعات السعودية ىحدإ
 لتدقيقها. ؛هبم ةاملستحقات اخلاص

م طالب م يف حكهن م   وأ الشهادة اجلامعية، من محلة نيوفني ،نيمبهني ةخرون: ميكن االستعانآ (ح)
ارج من خني بفني ةابالستعانوال يسمح  ،فقط ةو خارج اجلامعأ ،من داخلاملرحلة اجلامعية 

  .ةاململك

امعات ي يف اجللعلملفريق العمل وفق الالئحة املوحدة للبحث ا ةيتم صرف املستحقات املالي (ط)
 السعودية.

 

 تقدمي مشاريع البحوث شروط :الثالثةاملادة 
  العلمي. ة البحثعماد ن يكون البحث املقدم ضمن اجملاالت البحثية اليت مت اقرتاحها من قبلأ (أ)

البحث  عمادةللسنوية اامج أن يلتزم ابملواعيد املخصصة لتقدمي مشاريع البحوث املعلنة مبوجب الرب  (ب)
 العلمي.

 .اكليً  امسبقً  إجنازه مت قد البحث يكون جيب أال (ج)
 .ونيةلكرت عرب بوابة اخلدمات اإلا لكرتوني  إ مكتماًل  البحثي املقرتح دميُق (د)
يف منوذج تقدمي  على األمساء احملددة مستشار( –مشارك  –)ابحث رئيس  يقتصر الفريق البحثي (ه)

، والفنيني، واملهنيني وقت بللمساعدين، والطال، ويكتفى بتحديد املناصب فقط املشروع املقرتح



 
(6) 

 . بحثيتقدمي املقرتح ال
 جملال املشروع البحثي. الباحثني اتجتب مالئمة ختصص (و)
 عدم اجلمع بني وظيفتني يف املشروع الواحد. جيب  (ز)
،  لعلمياة البحث عمادمدعومة من فردية حبوث ثالثة  حيق لعضو هيئة التدريس ابالشرتاك يف (ح)

ن ابحثًا أن يكو  ىعلذ( كباحث رئيس أو ابحث مشارك )سواء كانت يف فرتة التقدمي أو قيد التنفي
نه فإ ملشاريعن عدد اويف حال وصول الباحث للسقف املسموح به م ،على االقل أحدهارئيًسا يف 

على أحد  مت الردو أ ،لديهة املمولاملشاريع أحد  إهناءال بعد إال حيق له التقدمي على مشروع جديد 
  .املقرتحات املقدمة ابلرفض

 
 تحكيم ال :الرابعةاملادة 

  وفق اإلجراءات التالية: ات البحثيةاملقرتحيتم حتكيم 
سبة ن تزيد ن الاويشرتط  خيضع املقرتح البحثي لتدقيق آيل أبحد أدوات اكتشاف االستالل، (أ)

 .هتوايتيم علمي حمل% لعشرين كلمة متصلة، واال سيتم رفض املقرتح بدون حتك 3االستالل عن 

خارجًيا  منياحملكن مني إىل اثن حث سراي  ابجلامعة إرسال مشروع الب تتوىل عمادة البحث العلمي (ب)
 وإبداء املالحظات عليه. ،لتقييمل

 .ث العلميادة البحعممن  تقييم مشاريع البحوث وفقاً للنموذج املعد هلذا الغرض احملكمونيتوىل  (ج)
 الحباثاة بني ملفاضلابعد  احملكمنيإفادة الباحثني مبرئيات  عمادة البحث العلميتوىل ت (د)

 عتبار.ألخذها يف اال

مل ذا إكمني تسليمة للمح قبلمقرتح حبثي أي لعمادة البحث العلمي احلق يف رفض  (ه)
، ليهالية ععاستالل  مت تسجيل نسبةأو إذا  ، املقرتح البحثي وشروط أركانيستوف كامل 

قدم م على ةالعلمي ةلنزاهاب ةم تطبيق اللوائح اخلاصوسيت أدبية،سرقات أية اكتشاف أو 
 .املقرتح البحثي

 .تتم ابلسرية املطلقة التحكيممجيع أعمال  (و)

شهر من أستة  لة خالواملفاضلعالن عن نتائج حتكيم املقرتحات البحثية اإلهتدف العمادة اىل  (ز)
 لكرتوين.إقفال التقدمي اإلاتريخ 

  التاليةاإلجراءات يتم حتكيم التقرير النهائي وفق: 



 
(7) 

وىل كل تصني يتاملخ نياحملكمثنني من ا إىل النهائيإرسال التقرير  عمادة البحث العلميوىل تت (أ)
 يفحظات ألخذها من مال ا يردويتم تزويد الباحث الرئيس مب اجلوانب الفنية، واملالية،منهما تقييم 

 .يف حال احلاجة إىل أية تعديالت االعتبار

هات تالف وجالة اخحيف القرار النهائي  هلاو تتخذ عمادة البحث العلمي اإلجراءات املناسبة  (ب)
 .ظر بني الباحثني، واحملكمنيالن

وصية الت حث العلميادة البعمل جيوز احملكمنييف حالة اإلخالل ببنود العقد املربم، أو نتيجة لتقارير  (ج)
جهة  نم عليه قاف  أو اختاذ أي قرار آخر يو  بعدم صرف الدفعة األخرية من ميزانية البحث،

 .االختصاص
؛ لتطبيق ةدارة املاليلرفع لإلابق ن للعمادة احلإعد احملدد فيف حالة عدم تسليم التقرير النهائي يف املو  (د)

 وفةعة املصر الدف اسرتجاع خبصوص حسب بنود العقد املربم بني الطرفني ات النظاميةاإلجراء
 باحث الرئيس.لل

 
 ل: التموياخلامسةاملادة 

 متويل البحوث املعتمدة وفق اإلجراءات التالية:يتم 
وفريق  معة،اجلاني ملربم بوااللتزامات الواردة يف العقد ا الشروط، وفق إاليتم متويل البحث ال  (أ)

 وعلى  ،البحث الذي ميثله الباحث الرئيس

أقصاها عام  ملدة ديدللتمة املمول من اجلامعة عن عامني ماليني قابل املشروع البحثيال تزيد مدة  (ب)
 مبالغ أخرى إىل ميزانية البحث. ةواحد بدون إضافة أي

 مادواعت ميحث العلعمادة الب جملس موافقةبعد  إالوالتمويل  للدعمث مقبوال ال يعترب البح (ج)
  .على البند املخصصابلدفعة االوىل واالرتباط وتوقيع عقده  ميزانيته

 لبحث العلميالعمادة  الرفعد إال بع للمشروع البحثي ةاملقرتح بنود امليزانيةبني املناقلة  ال جيوز (د)
 .موافقة مسبقةواحلصول على 

 ال يتجزأ من عقد البحث. اجزءً هذا الدليل يعترب  (ه)

 الفريق  ضو يف عكل ثل  ومي ،وتكون املسئولية األدبية تضامنية ،ميثل الفريق البحثي الباحث الرئيس (و)
 ما خصص له يف املشروع.

ادة موافقة عمو بناء على طلب الباحث الرئيس أو الي اسباب  يالبحثاملشروع عند إيقاف  (ز)
ىل تمدة للبحث إية املعمليزانايف املرصودة وتعاد املبالغ  ،اصفية املشروع مالي  تالبحث العلمي يتم 

 .االختصاصجهة 



 
(8) 

 
 املتابعة :السادسةاملادة 

شروع ري املسالة حث العلمي احلق يف خماطبة الباحث الرئيس لالستفسار عن حبلعمادة ال (أ)
حسب   موعدهيفهائي الن خر ورود التقريريف حال أت التذكريوطلب تقرير عنه، وهلا البحثي 

 .خطة البحث 

بق ري مطاغا هو رفض مجتنبا ل ،يقهامراجعة الفواتري وتدقللباحث أن يطلب من العمادة  (ب)
 .اليةاملاملعتمدة لدى  للصيغة

لعلمي، مادة البحث الرفع لعاعد ب من األمور املذكورة أدانه إال ال حيق للطرف الثاين أن يغري أاي   (ج)
على أن  لتغيريراء اتفيد ابلسماح إبج سبقة مكتوبة من الطرف األولموافقة مواحلصول على 

 يكون فقط ضمن النقاط التالية )وال يسمح بطلب أي تغيري فيما سواه(:
 الرئيس باحثال تغيري - 1

 أو أكثر. مشارك، ابحث تغيري - 2

 تغيري املستشار. - 3
 أو جماله. ،تغيري أهداف املشروع - 4

 تغري بنود الصرف. - 5
 بع  ت   ت ُ ملذا إه و خالفأ ،و موادأ ،جهزةأملناقصات على  ةعروض مقدم ةيأ للعمادة احلق يف رفض (د)

 .ةوالشروط املعمول هبا يف نظام املشرتايت ابجلامع ،اللوائح

يتقدم  ليه أنبحث فعمتديد مدة اليف احلاالت االضطرارية القصوى عند رغبة الطرف الثاين  (ه)
على  ة أشهرثث بثالالبح ريخ انتهاء فرتةقبل ات عمادة البحث العلميبطلبه يف هذا الشأن إىل 

 يلي: األقل مشتمال على ما
 تمديد.لب المت إجنازه يف البحث حىت وقت ط ا به ماتربيراً لطلب التمديد موضحً  - 1
 .خطة العمل إلمتام اجلزء املتبقي من البحث خالل فرتة التمديد - 2

لمي بعد حث العالب عمادةوال ميكن أن يتم التمديد إال بعد احلصول على موافقة خطية من  
 دراسة الطلب املقدم من الباحث الرئيس.

 
 : التعهداتالسابعةاملادة 

 ،كان ذلك خالل فرتة إجناز املشروعأسواء -ال يفشى يف أي وقت من األوقات أبيتعهد الطرف الثاين 
ة تكون أو قاعد ،صيغة ةأو مضمون أي ،معلومات سرية أية-مؤسسةأو  ،أو شركة ،أو بعدها ألي شخص
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أو جتهيز أية منتجات قد  ،أو تركيب ،أو أسلوب تصنيع ،أو عملية ،طريقة ةأو أي ،مملوكة للطرف األول
 ع خالل إجناز املشروع.رت  أو ختُ  ،فكتش  تُ 

 

 الباحث الرئيس: تغيري الثامنةاملادة 

تبع باب ين األسبب مسيف حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيس يف استكمال البحث ألي 
 أحد اخليارين التاليني:

 .صاصاالختهة جىل إ اعتماداتهوإعادة املبالغ املتبقية من  ،وتصفيته ،إيقاف مشروع البحث (أ)
التعاقد  تم إعادةتث حبي ؛اركني كباحث رئيساستكمال مشروع البحث ابختيار أحد الباحثني املش (ب)

 .عمادة البحث العلميوذلك بتوصية من  ،الستكمال مشروع البحث ؛معه

 
 التقارير: تقدمي ةسعاتالاملادة 

اية مدة ك عند هنوذل؛ فين ومايل ة:هنائي ينتقرير يلتزم الباحث الرئيس بتقدمي  املشروع لإلقفا (أ)
 . جدت(املشروع حسب خطته مبا ال يتجاوز سنتني )إضافة اىل فرتة التمديد ان و 

فق النماذج و رتونيا الك ميالعلعمادة البحث إىل  نيالنهائي ينتقدمي التقرير  يتوىل الباحث الرئيس (ب)
 .عرب نظام املنح البحثية املعمول هبا على موقع العمادة

و  العلمي، ة البحثعماد ابلنموذج الذي تطرحه هوطريقة إخراج التقرير النهائي الفين شكليتقيد  (ج)
 .خرتاعاكامل تفاصيل املشروع و خمرجاته من اوراق علمية او براءات   حيتوي على

صول أتم تسليم ي كما،   اني  لكرتو إ من الفواتري ةنسخ لتقرير املايل للمشروعابلرئيس الباحث ا رفقي (د)
 .من الباحث الرئيس ابلتقرير املطبوع موقعا ةالفواتري مرفق

 
 

 : النشرالعاشرةاملادة 
 .اللجامعة احلق يف االستفادة من البحث حسبما تراه مناسبً  (أ)

ال بعد ئج له إنتا ةيأأو  ،ال جيوز نشر البحثري سحساس أو يف حالة املعلومات اليت هلا طابع  (ب)
 موافقة اجلامعة.

 فقط ، وال حيق للباحثني نشره. جهة التمويلمن حقوق  التقرير النهائي (ج)
نتج عن ي ملا ريةة الفكلكياملحقوق   فإنه على الباحثني ان حيافظوا علىنشر نتائج البحوث  عند (د)

 وغريها. ،البحث كرباءة االخرتاع



 
(10) 

 لية: وط التاالشر  وفقوذلك  ،يشروع البحثاملحث بنشر ورقة علمية على األقل من يلتزم البا (ه)

معتمدًا من  النشر ابللغة اإلجنليزية: جيب ان يكون وعاء النشر )جملة او مؤمتر( -
مصنفا يف موقع  و  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية،

w.scimagojr.comhttp://ww/ 
 هليئةا ضوابط مع اوافقمت (جملة) يكون وعاء النشرالنشر ابللغة العربية : جيب أن  -

 :يوه اليةالت لعربيةا ابللغة تنشر اليت للمجالت األكادميي واالعتماد للتقومي الوطنية
غرايف جة.)تنوع ان يكون احملكمون من دول خمتلفة وليس من دولة واحدة أو جامعة واحد  (1)

 للمحكمني(

 ن تكون اجمللة صادرة من مؤسسة تعليمية أو هيئة علمية متخصصةأ  (2)
  أن يكون صدور اجمللة منتظما وبشكل دوري خالل الثالث سنوات األخرية  (3)
 لباحثني(ان تقبل اجمللة النشر لباحثني من دول وجهات خمتلفة )تنوع جغرايف ل  (4)
 لتحرير(اومن جهات خمتلفة )تنوع جغرايف هليئة   ذوي اخلربةرير معلنة ومن من هيئة حت  (5)
  ة و االجنليزيةابللغة العربي  هلا موقع الكرتوين ميكن للباحثني الوصول للملخصات البحثية  (6)
   ISSNجلة دوليا وهلا رقم إيداع أن تكون اجمللة مس  (7)
 

 : حقوق براءة االخرتاعةاحلادية عشر دة املا
تم يمالية، فإنه  تحقاقاتاس أو ،وما يرتتب عليها من التزامات ،قوق امللكية الفكريةفيما يتعلق حب

يف  القرى امعة أمجئح وتؤخذ لوا ،االتفاق بني الطرفني حول توزيع نسبة العائد منها لكل طرف
 هذا اجملال كمرجع يستعان به.

 : إهناء البحثةالثانية عشر املادة 
عمادة دة من ية معتملنهائلبحث يف صورته اير النهائي املقبول لالتقر ينتهي مشروع البحث بتقدمي  (أ)

 .الئحة، أو ألية أسباب أخرى ترد يف مواد هذه الالبحث العلمي
خطار كتايب إناء على بروع واهناء املش العقد،جيوز للجامعة العتبارات املصلحة العامة إلغاء هذا  (ب)

 للطرف الثاين.
إلرادة ارجة عن رة خاية ظروف قاهأعن  اخطي   حث العلميعمادة البيقوم الطرف الثاين إبشعار  (ج)

هبا  علمي املعموللبحث العد اجتعل من املتعذر على الطرف الثاين الوفاء بكافة التزاماته طبقا لقوا
د يف خمازن وموا زة،أجهأية  وإيداع ،ت اليت مت صرفهاآكامل املكافإبرجاع  يلتزم أن على  يف اجلامعة

 .لميبحث العيف املكان الذي يتم االتفاق عليه مع عمادة الأو  اجلامعة،ومستودعات 
 .فريق البحثيطرف ال لىوعندها خي ،تعاد املبالغ املتبقية بعد التصفية إىل بند البحث ابجلامعة (د)

http://www.scimagojr.com/
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 : قواعد الصرف املايلةعشر الثالثة املادة 

تحقة هلم من ات املسلدفعارف يسقط حق الباحثني املدعمة أحباثهم من داخل اجلامعة يف املطالبة بص )أ(
قد دة هلا يف العاحملد واعيدعنها يف امل التقرير النهائيميزانيات عقودهم إذا ختلف أي منهم عن تقدمي 

 املربم معهم.

 يف أغراض منها ابلصرف يستفادو  ،االختصاصجهة تعاد املبالغ املتوفرة نتيجة هلذا القرار إىل ميزانية  )ب(
 ابجلامعة. وبراجمه العلمي،البحث 

 لى النحو التايل:ع البحث للباحث الرئيسمشروع م صرف نفقات يت )ج(
لتغطية العقد بعد توقيع املعتمدة البحث  ميزانيةمن  % 75 ال تزيد عناألوىل: الدفعة  (1

ني اركمشحثني وابرئيس، ابحث ) مكافآت الباحثني على ان ال تشملتكاليف املشروع 
 .مستشار(و ، 

لنهائي التقرير اد تقدمي بعميزانية املشروع املعتمدة، وتصرف من ملتبقي االثانية: الدفعة  (2
 .ر(مستشاتشمل مكافآت الباحثني )ابحث رئيس، وابحثني مشاركني ، و  :وقبوله

 

 
 املادة الرابعة عشرة: إجراءات شراء األجهزة واملواد وخالفها

بقاً طاد، وخالفها ، واملو هزةشراء األج دون إخالل ابللوائح، واألنظمة املالية للشراء يف اجلامعة، يتم
 لبحث العلمي. ليا، واالع لسياسات، وقواعد تنظيم النواحي املالية املنظمة بوكالة اجلامعة للدراسات

ايت املشرت  ظاملشراء وفق نيقوم الباحث الرئيس بتوفري أجهزة ومستلزمات البحث اب (أ)
وحسب  عتمدةنية امليزاوفق بنود املويف حدود امليزانية املصروفة هلذا الغرض و  ،ياحلكوم

  املالية املعتمدة يف اجلامعة.االنظمة 

 
 

 
 واملؤمترات عشرة: الرحالت اخلامسةاملادة 

 الئحة أعضاء هيئة التدريس واملوظفنينتداابت وفق إللهم ابلنسبة يومساعد ،نو الباحث يعامل
 )واللى الدرجة السياحية فقط تكون عف، ويستثىن من ذلك تذاكر السفر املعمول هبا يف اجلامعة
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 جمموع مصاريف الرحالت واملؤمتراتط أال يتجاوز رت شوي غريها(، فواتري تذاكر سفر على  ةيأقبل ت
 .من امليزانية اإلمجالية للمشروع %15ال يزيد عن الذي هلا احملدد البند سقف 

 
 العاملني يف البحثو الباحثني مكافآت : ةعشر السادسة املادة 
ا جاء ملمية حسب مبختلف درجاهتم العالعاملني يف البحث و الباحثني فآت مكا كونت  (أ)

رار وجب قمبرة والصاد ،يف اجلامعات السعودية يف الالئحة املوحدة للبحث العلمي
واتريخ  4403ب//7جملس التعليم العايل املعتمد ابلتوجيه الربقي الكرمي رقم 

 ه . 2/4/1419

 لتايل:واملوضح يف اجلدول ا ،األقصى تزيد املكافأة عن احلد ال  أجيب  (ب)

 الحد األقصى الدور في المشروع

 الباحثين

 ثالثة عن يزيد ال وبما

 مشاركين

 اشهري  ( 1200) لاير ومائتا ألف رئيس

 شهريا  ( 1000) لاير ألف مشارك

 المستشار

عن مستشار  يزيد ال وبما

واحد لكل مشروع وثالثة 

  للمستشار الواحد مشاريع

 العام لاير في آالف سبعة( 7000) مكة  من داخل

 .الواحد

مكة  خارج من

 وداخل المملكة

 لاير في ألف عشر أربعة( 14000)

 الواحد. العام

 خارج من

 المملكة

 العام في لاير ألف عشرين( 20000)

 .الواحد

 مساعدون 

 عن يزيد ال وبما 

 حملةمن  مساعدين ثالثة

 الماجستير وما بعدها

ير الماجست حملة

 وما بعدها

 اشهري   لاير ثمانمائة( 800)

 الشهادة حملة

 الجامعية

 اشهري   لاير ستمائة( 600)

 المرحلة طالب

 الجامعية

 اشهري   لاير أربعمائة( 400)

 

 معة. اجلاام يفا لنظام العمل خارج وقت الدو يعامل الفين العامل ابملشروع طبقً  (ج)
 .رايل ر النهائي هي مخسمائةيتقر ال أو يلمشروع البحثل التحكيممكافأة  (د)

ملن يكلف بفحص الكتب املؤلفة أو احملققة لایر ( ألفي  2000) قدرهاتصرف مكافأة  (ه)
أو املرتمجة أو حتكيمها سواًء من داخل اجلامعة أو من خارجها وذلك عن الكتاب 
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( ألف ومخسمائة رايل 1500صفحة، و ) 200والذي تزيد عدد صفحاته عن  الواحد
-100( ألف رايل للكتاب ما بني 1000صفحة، و ) 200-150للكتاب ما بني 

 .صفحة 100( مخسمائة رايل للكتاب أقل من 500صفحة، و ) 150
 

 

  نطاق التطبيق :ةعشر  السابعةاملادة 

ال يتجزأ من عقود األحباث  اجزءً القواعد احلاكمة للبحوث املدعمة من اجلامعة  هتعترب مواد هذ
مبا ال يتعارض مع الئحة دعم البحوث املوحدة ابجلامعات ، و حثنيوالبا ،املوقعة بني اجلامعة

 .السعودية
 
 بداية التطبيق عشرة:  الثامنةاملادة 

 .من اجمللس العلمي  اعتمادهامن اتريخ القواعد  ههذ تسري
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English Version 

 

 

 

 

 

Article (1) Definitions 

 

(A) The University: 

Means: Umm Al Qura University. 

 

(B) Research Project: 
Means: the final version of the research project funded and 

supported by the university, according to these guidelines. 

(C) Books: 

Means: a scientific work written between two covers it 

provides a serious scientific addition and follows a serious 

scientific methodology, consisting of one or several parts, 

provided by one author or a group of authors refereed and 

published in accordance with international publishing standards. 

 

Guidelines for Internal 

Funding and Research Grants 

 

(Second Edition) 
1439 H. 
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(D) Principal Investigator: 

Means: the teaching staff member (or equivalent) who holds a 

PhD degree, and whose responsibilities include representing, 

supervising and managing the research group. 

 

(E) Co-Investigator: 

Means: the teaching staff member (or equivalent) who holds a 

PhD degree, and who participates with a group of researchers to 

accomplish a research project funded by the university. 

 

(F) Contract: 

Means: the contract signed with the university, represented by 

the Deanship of Scientific Research, who is known henceforth as 

the First Party, and a group of researchers represented by the 

Principal Investigator, known henceforth as the Second Party. 

 

(G) The Responsible Authority: 

Means: the Deanship of Scientific Research. 

(H) The Vice -Deanship: 

Means: The Vice-Deanship of scientific research grants and 

research projects 

(I) Vice Dean: 

Means:  Vice Dean for research grants and research projects 

(J) Supervisor: 

Means: a faculty member from Umm Al-Qura University who 

supervises the student or a group of researchers to complete a 

research project contracted by the University. 

(K) Research priorities: 

 Means: The fields and research topics that the responsible 

authority consider to be a priority worthy of study are formulated, 

defined and presented as priorities for the specialists of the 

centers and the faculties of the University to submit their research 

proposals. 

(L) Research Specialties Tree: 

Means: the areas to which research and studies represented in 

the research proposals submitted to the Deanship of Scientific 

Research, directed to; The Deanship of Scientific Research has 

ensured that this tree covers the unrestricted area and the related 
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sub-specialties, which reflect the areas of interest within a certain 

period of time, so that these fields receive the highest share 

compared to other areas of specialization, Either to address the 

emerging societal needs, to address crises or emergency events 

experienced by society, or because they did not receive the same 

share of interest received by other areas of specialization by 

researchers. 

Article (2) Members of the Research Group 

 

(A) A research group must feature one principle investigator, 

and can include a number of co-investigators, research 

assistants, technicians, laborers, postgraduate students, 

undergraduate students, and a single consultant. The total 

expenditure for staffing the entire group should not exceed 

40% of the total budget of the research project. Humanistic 

studies that do not require equipment consumers, and 

materials can be excluded from this aforementioned 

condition and should not exceed 70% of the total budget. 

 

(B) The principal investigator must be a PhD holder or 

equivalent (such as a medical fellowship) and a member of 

staff in the university. 

 

(C) The co-investigator must be a PhD holder or equivalent 

(such as medical fellowship). He/she may be a member of 

staff in the university or another institution inside the 

Kingdom of Saudi Arabia, or abroad with the following 

conditions: 

1. Only one co-investigator from outside the Kingdom 

can be included and the total number shall not exceed 

three. 

2. The co-investigator must have practical and scientific 

experience of the highest caliber in the field of study.  

3. The principal investigator is fully responsible for 

coordinating all financial and technical matters with 

co-investigators. 

4. The following documents should be attached to the 

research project: an updated curriculum vitae, a 
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message from the nominated co-investigator stating 

his or her acceptance to participate in the project, 

according to the guidelines set by the Deanship of 

Scientific Research. 

 

(D) Consultants: Advice can be sought from an advisor from 

the university or another institute (inside the Kingdom or 

abroad). The following conditions apply: 

1. The consultant must have unique scientific 

qualifications and extended experience in the field of 

study. 

2. The number of consultants cannot exceed one per 

project and the total number of consultation shall not 

exceed three. 

3. The consultant’s fees should not exceed the maximum 

limit, as mentioned in the research support handbook. 

4. A general presentation about the topic of the study 

must be delivered by the consultant or principle 

investigator. 

5. The following documents should be included in the 

application: the consultant’s curriculum vitae, a 

message of acceptance to participate in the project, 

according to the guidelines set by the Deanship of 

Scientific Research. 

 

(E) Research Assistants: A research assistant holding a 

master’s(the total number shall not exceed three) or 

bachelor degree can be recruited from the university, or 

other institutions in Saudi Arabia. An assistant cannot be 

hired from abroad. The following details should be 

submitted to the Deanship after the commencement of the 

project and before the release of funding: his or her 

curriculum vitae, ID and qualifications. The purpose is to 

endorse the qualifications with the information provided in 

the research proposal. 

 

(F) Postgraduate students: Postgraduate students can be 

recruited from the university or other Saudi institutions, but 
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cannot be recruited from abroad. They must provide 

evidence that they are currently registered in the university, 

or another Saudi university, after the commencement of the 

project and prior to receiving their payments. 

 

(G) Undergraduate Students: Undergraduate students can be 

recruited from the university or other Saudi institutions, but 

cannot be recruited from abroad. They must provide 

evidence that they are currently registered in the university, 

or another Saudi university, after the commencement of the 

project and prior to receiving their payments. 

 

(H) Others: Technicians and laborers who hold university 

degrees, or who are considered to be college educated, can 

be recruited from within the university or other Saudi 

institutions, but they cannot be recruited from abroad. 

 

(I) The financial payments of members of the research project 

should be spent in accordance with the unified guidelines of 

scientific research in Saudi universities.  

 

Article (3) Requirements of Research Project Applications  

 

(A) The proposed study must be within the research fields 

identified by the Deanship of Scientific Research. 

 

(B) The deadlines for submitting the proposals to one of the 

announced annual programs must be strictly observed. 

 

(C) The project must not have been completed prior to the 

application. 

 

(D) The completed proposal must be submitted electronically 

via Electronic Services.  

 

(E) The following members of the research team must be 

named in the completed proposal: the principal investigator, 

the co-investigator(s), and the consultant. The positions of 
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the remaining members should also be identified in the 

proposal. 

 

(F) The qualifications of members of the research team must be 

compatible with their positions and responsibilities. 

  

(G) A member of the research team cannot have two positions 

in the same project. 

 

(H) The maximum allowable number of involvement in 

projects funded by the deanship of scientific research (either 

submitted or already running) should not exceed three 

concurrent projects. Considering that the faculty member 

can be involved in the three projects as a PI, or at least one 

of the three projects as a PI while playing the Co-I role in 

the remaining two. When this limit (i.e. three concurrent 

projects involvement) is reached, the researcher must not 

apply for any new project until he or she accomplishes the 

projects at hand (for the running projects), or get rejection 

notification of any of the submitted proposals those are 

counted within the allowable limit of participations. 

 

Article (4) Reviewing 

 

 Research projects are reviewed according to the following 

procedures: 

 

(A) All proposals will be subject to plagiarism checks; It is 

required that the percentage of plagiarism shall not exceed 

3% for 20 consecutive words, or the proposal shall be 

rejected without reviewing scientific of its contents. 

(B) The Deanship of Scientific Research forwards proposals to 

two nominated external reviewers for assessment and 

comments. 

 

(C) Reviewers will give their assessment according to the 

forms designed by the Deanship. 
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(D) The Deanship will notify researchers with reviewers’ 

comments for consideration. 

 

(E) The Deanship reserves the right not to send proposals to 

reviewers, if the proposal does not meet the conditions and 

requirements set by the Deanship, and/or if plagiarism is 

detected. The standards of research ethics will be applied to 

all research proposals.  

 

(F) Reviewing processes are strictly confidential. 

 

(G) The results of research proposal reviews will be announced 

six months after the closing date of submissions for all 

research projects.  

 

 

 Final reports are reviewed according to the following 

procedures: 

 

(A) The Deanship forwards the final reports to two nominated 

external reviewers, each of whom is responsible for 

assessing technical and financial matters. The principal 

investigator will be notified with any relevant comments to 

consider, should he or she need to make modifications. 

 

(B) The Deanship takes the required action and makes final 

decisions, should differences arise between the reviewers 

and the researchers. 

 

(C) In the event of violating terms of the signed contract, or 

because of reviewers’ reports, the Deanship reserves the 

right not to release the final installment of the research 

project, or take other actions agreed to by the responsible 

authority. 
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(D) In the event of failing to submit the final report on the due 

date, the Deanship reserves the right to contact the financial 

department to institute legal action to recover the 

installment paid to the principal investigator, according to 

the terms and conditions of the contract signed between the 

different parties.   

 

Article (5) Funding 

 

Funding of accepted projects is regulated as follows: 

(A) Funding of research is only possible when conditions and 

requirements of the agreed contract between the different 

parties (the university and the principal investigator) are 

followed, including: 

 

(B) The duration of the research project funded by the 

university should not exceed two financial years. The 

duration can be extended for a maximum of one year given 

that no extra costs are added to the budget. 

 

(C) A project is only accepted for funding when the Deanship 

of Scientific Research approves its budget and nominates an 

appropriate expenditure category.  

 

(D) Redirections of finances between different sections of the 

budget are not allowed; until the principal investigator 

should submit a formal letter to the Deanship of Scientific 

Research and permission should be granted first.  

 

(E)  The guidelines named in this handbook are an integral part 

of the contract. 

 

(F) The principal investigator is responsible for the research 

team. The ethical responsibility; however, is collective 

whereby each member represents his or her responsibilities, 

according to the position he or she occupies. 
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(G) In the event of terminating the research project for any 

reason, as requested by the principal investigator and 

approved by the Deanship of Scientific Research, the project 

will be financially defaulted, and the finances must be 

refunded to the responsible authority, as per agreed budget. 

 

Article (6) Following up 

 

(A) The Deanship of Scientific Research reserves the right to 

contact the principal investigator to query the progress of 

the project and to remind him or her about required final 

reports. 

 

(B) The Deanship reserves the right to verify and endorse the 

receipts, rejecting the ones that do not comply with its 

accepted format, and requesting replacement of verified 

receipts.  

 

(C) The second party cannot substitute any of the following 

items, unless he or she receives a formal approval from the 

Deanship following a formal request: 

1. Replacing of the principal  investigators 

2. Replacing one or more of the co-investigators. 

3. Replacing the consultant. 

4. Changing the field or objectives of the agreed 

research. 

5. Redirections of finances between different sections of 

the budget. 

 

(D) The Deanship reserves the right to decline offers of 

equipment or materials, if the guidelines and requirements 

that regulate the university’s procurements are not strictly 

followed. 

 

(E) In exceptional cases, when the second party wants to 

extend the duration of the project, he or she needs to write to 

the Deanship at least Three months before the actual date of 

completion. The letter must contain the following: 
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1. A justification of the extension, including a detailed 

explanation of what has already been achieved. 

2.  A plan for the remaining tasks within the extension 

period. 

The extension can only be granted after receiving written 

approval from the Deanship, following their examination of 

the principal investigator’s request. 

 

Article (7) Confidentiality 

 

The second party must guarantee that no confidential 

information will be disclosed to any individuals or companies, 

during or after the project, in any form, combination, 

manufacturing, processing or designation owned by the first 

party, that is discovered, or might be discovered, for the duration 

of the project. 

 

Article (8) Replacing the Principal Investigator 

 

In the event that the principal investigator is not able to 

resume their duties in the project, for whatever reason, he or 

she must follow one of the two options: 

 

(A) Terminate the research project, default the budget, and 

return the funds to the responsible authority. 

 

(B) Resume the project by nominating one of the co-

investigators as the principal investigator, after successfully 

gaining approval from the Deanship of Scientific Research. 

The contract must be resigned prior to the recommencement 

of the project. 

 

Article (9) Submitting Reports 

 

(A) The principal investigator is committed to submitting a 

final technical and financial report two years after the 

commencement of the project (or as agreed in the proposal). 
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In the event of an extension, the final report should be 

submitted by the end of the extended period accordingly. 

 

(B) The principal investigator must submit the final reports to 

the Deanship according to the accepted forms, which can be 

obtained from the Deanship’s official website. 

 

(C) The final report must comply with the designated template, 

as instructed by the Deanship. It must also contain the full 

details of the project and its outputs of scientific papers or 

patents.  

(D) The principal investigator is responsible for electronically 

submitting the final technical and financial report, as well as 

all receipts to the Deanship’s website. The actual receipts 

must be submitted along with the research project 

information and number, accompanied by a signed letter by 

the principal investigator to the Deanship. 

 

Article (10) Publications  

 

(A) The university reserves the right to benefit from the 

publications and findings as it sees fit. 

(B) Confidential information or results based on the research 

must not be published unless written approval is received 

from the university.  

(C) The final report is exclusively from the rights of the 

financier, and the authors are not permitted to publish it. 

 

(D) The researchers are permitted to publish their findings in 

scientific journals and periodicals provided they 

acknowledge the stated rights of the sponsor of the project. 

Ownership of any patents or similar achievements must also 

be acknowledged. 

(E) The researchers are requested to publish at least one article 

in a recognized periodical/journal which must be: 

- Published in English:  classified in a website. 

http://www.scimagojr.com/ 

http://www.scimagojr.com/
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-Published in Arabic: periodical/journal must be in 

accordance with the regulations of the National Commission 

for Evaluation and Academic Accreditation of the 

magazines published in the Arabic language as following: 

(1) The reviewer shall be from different countries and not 

from one countries or one University (geographical diversity 

of referee) 

(2) The journal should be issued by an educational 

institution or a specialized scientific institution. 

(3) The publication of the journal has been regular and 

periodic during the last three years 

(4) The publication should accept the publication of 

researchers from different countries and countries 

(geographical diversity of researchers) 

(5) a published editorial board with expertise and from 

various countries (geographical diversity of the editorial 

board) 

(6) It has a website that enables researchers to access 

research summaries in Arabic and English 

(7) The journal is internationally registered and has a 

deposit number (ISSN)  

 

Article (11) Patents 

 

Any liabilities and/or costs associated with patents must be 

reviewed in the light of guidelines provided by Umm Al Qura 

University. Profits are shared by agreement and the university’s 

guidelines must be followed. 

 

 

 

 

 

Article (12) Completion of the Research Project 

 

(A) The project is completed when the final report is submitted 

and accepted by the Deanship of Scientific Research. The 

project is also deemed complete by the following: 
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(B) The university reserves the right to terminate the contract 

and the project by writing to the second party, when the 

university deems that doing so is appropriate and in line 

with public interest. 

 

(C) The second party must notify the Deanship of Scientific 

Research of any overpowering circumstances that prevent 

him or her from delivering his or her responsibilities, as 

required by the contract and in accordance with the 

university’s scientific research principles. The second party 

must return all the payments that have been spent. All items 

and equipment must be returned to the university’s storage, 

unless agreed otherwise with the Deanship of Scientific 

Research. 

 

(D) The remaining finances must be returned to the university 

under the ‘research’ section. Upon completing the refund, 

the second party’s responsibility can be waived.  

 

Article (13) Financial Expenditure Guidelines 

 

(A) Should final reports fail to be submitted on due dates, the 

researchers’ rights to payments obtained from the 

university’s research funds is defaulted.  

 

(B) The recovered finances shall be refunded to the budget of 

the responsible authority and used for scientific research. 

 

(C) The installments are funded to the principal investigator as 

follows: 

1. First installment: The first installment equals or less  

75% of the total project cost, excluding the payments 

for the research team (principal, co-I and consultant). 

2. Second installment: The remaining  is paid when the 

final report is submitted and accepted; including the 

payments for the research team (principal, co-I and 

consultant). 
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Article (14) Procurement of Equipment, Materials and 

Other Purchases 

 

Equipment, materials and other items can be purchased, 

according to the procurement guidelines set by the 

university’s vice-presidency for higher education. 

 

(A) The principal investigator has the right to purchase items, 

in accordance with the Government Procurement System. 

Within the budget allocated for this purpose and according 

to the approved budget items according to the procurement 

guidelines set by the university. 

 

 Article (15) Travel and conferences Expenses 

 

As far as travel allowances are concerned, all researchers and 

their assistants are treated according to the university’s guidelines 

for teaching staff members and employees, with the exception of 

tickets for travel, where only economy class tickets are allowed. 

Any other class of travel will be rejected and travel costs must not 

exceed 15% of the total budget of the project. 

 

Article (16) Researchers’ Allowances (and other members 

of the research team) 

 

(A) Researchers’ allowances should comply with the unified 

guidelines for scientific research, issued upon 

recommendation by the Council of Higher Education no. 

7/B/4403, dated 2/4/1419 AH.  

 

(B) The allowance should not exceed the maximum limit as 

shown in the table below. 
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Role in the Project Maximum 

Payment SAR 

Researchers 
no more than three 

Co-investigator 

Principal 

Investigator 

1,200 monthly 

Co-investigator 1,000 monthly 

Consultant 
no more than 

one per project and 

only three projects 

for the consultant 

From the City 7,000 annually  

From another Saudi 

City 

14,000 annually 

From abroad 20,000 annually  

Assistants 
(the total number 

shall not exceed 

three holding a 

master’s) 

Master’s holders + 800 monthly 

Bachelor holders 600 monthly 

Undergraduates 400 monthly 

 

(A) Technicians working on the project are recompensed 

according to the overtime hour system in the university. 

 

(B) The allowance for preliminary research proposal 

reviewing is SAR 500. 

 

(C) The remuneration of (2000) two thousand riyals for 

those who are assigned to reviewing the books composed or 

realized or translated or arbitrated both inside the university 

or from outside it for the one book, which exceeds the 

number of pages about 200 pages, and (1500) five hundred 

riyals for the book what Between 150-200 pages, and 1000 

thousand for the book between 100-150 pages, and (500) 

five hundred riyals for the book less than 100 pages. 

 

Article (17) Range of Application 
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These articles governing research projects funded by the 

university are an integral part of the contracts signed between the 

university and the researchers, and in no way inconsistent with 

the unified research support regulations of Saudi universities. 

 

Article (18) The Commencement of Application 

 

These guidelines are effective from the date of approval from 

the Scientific Council. 

 

 
 


