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تمهيد:
إن اململكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
"حفظه هللا" وولى عهده المين سمو المير محمد بن سلمان "حفظه هللا" قد قاما بجهود عظيمة لتعزيز املكانة
العلمية والتقنية ،وتنويع املصادر االقتصادية للمملكة ،وقد أخذ النشاط البحثي والتقني حيزا واسعا في رؤية
اململكة .2030
ويأتي إنشاء عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى تطبيقا لالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات
السعودية التي أقرها مجلس التعليم العالي بالرقم 1419/10/2ه ،وقد تأسست عمادة البحث العلمي بجامعة
أم القرى في منتصف عام 1435ه ـ ــ؛ لتكون جزءا من منظومة العمادات املمثلة في مجلس الجامعة ،وترتبط
هيكليا بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وتعتمد العمادة في عملها جميع اللوائح ذات العالقة بالبحث العلمي في اململكة العربية السعودية ،مثل :الالئحة
املوحدة للبحث العلمي للجامعات .والالئحة التنفيذية لخالقيات البحث العلمي في مدينة امللك عبد العزيز
للعلوم والتقنية ،كما أنشأت العمادة قواعد تنظيمية ،وبرامج للمنح البحثية بلوائح معتمدة من املجلس العلمي
جاري العمل بها في سياسات العمادة في جامعة أم القرى.
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الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات

مادة ()1
التعريفات
تعني التعبيرات الواردة في هذه الالئحة املعاني املوضحة أدناه:
1ـ البحث العلمي :هو اإلنجاز الذي يعتمد على األسس العلمية املتعارف عليها ،ويتم نتيجة جهود فردية ،أو جهود
مشتركة ،أو األمرين معا.
2ـ الباحث الرئيس :هو عضو هيئة التدريس ،أو من في حكمه ،يرأس املجموعة املشاركة في البحث ،ويتولى اإلشراف
على املجموعة وإدارتها.
3ـ الباحث املشارك :هو عضو هيئة التدريس أو من في حكمه ،يشترك مع مجموعة من الباحثين إلنجاز دراسة
موضوع ما.
4ـ املحكم الفاحص :هو عضو هيئة التدريس ،أو الخبير الذي يكلف بفحص ودراسة إنتاج علمي.
5ـ املراجع :هو عضو هيئة التدريس ،أو من في حكمه ،أو الخبير الذي يكلف بمراجعة إنتاج علمي.
6ـ املستشار  :هو عضو هيئة التدريس ،أو من في حكمه ،أو الخبير الذي يكلفه مركز البحوث املختص بتقديم
خدمات ،أو دراسات استشارية.

مادة ()2
الهداف
تهدف البحوث التي تجري في الجامعات إلى إثراء العلم واملعرفة في جميع املجاالت النافعة ،وعلى وجه الخصوص
فيما يأتي:
أ -إبراز املنهج اإلسالمي ومنجزاته في تاريخ الحضارة والعلوم اإلنسانية.
ب -جمع التراث العربي واإلسالمي ،والعناية به ،وفهرسته ،وتيسيره للباحثين.
ج -تقديم املشورة العلمية ،وتطوير الحلول العلمية والعملية للمشكالت التي تواجه املجتمع من خالل األبحاث
والدراسات التي تطلب إعدادها جهات حكومية أو أهلية.
د -نقل ،وتوطين التقنية الحديثة ،واملشاركة في تطويرها وتطويعها لتالئم الظروف املحلية لخدمة أغراض التنمية.
هـ  -ربط البحث العلمي بأهداف الجامعة ،وخطط التنمية ،والبعد عن االزدواجية ،والتكرار ،واإلفادة من الدراسات
السابقة.
و -تنمية جيل من الباحثين السعوديين املتميزين ،وتدريبهم على إجراء البحوث األصلية ذات املستوى الرفيع عن
طريق اشتراك طالب الدراسات العليا واملعيدين واملحاضرين ومساعدي الباحثين في تنفيذ البحوث العلمية.

مادة ()3
يحفز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطالب على إجراء البحوث األصلية واملبتكرة التي تسهم في إثراء املعرفة
املتخصصة ،وتخدم املجتمع ،وتوفر سبل إنجازها ،واإلفادة منها ،وللجامعات في سبيل ذلك:
أ -نشر نتائج البحث العلمي في أوعية النشر املحلية والدولية ،وتوفير وسائل التوثيق العلمي لتسهيل مهمات
الباحثين.
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ب -التعاون مع الهيئات واملؤسسات العلمية والبحثية داخل اململكة وخارجها عن طريق إجراء البحوث ،وتبادل
املعارف والخبرات.
ج -إيجاد سبل وقنوات لتشجيع األفراد واملؤسسات على دعم وتمويل املشاريع البحثية بما يعزز دور الجامعة.
د -توفير وسائل االتصال الحديثة ،وأحدث اإلصدارات العلمية من دوريات وكتب وغيرها.

مادة ()4
تنشأ في كل جامعة عمادة باسم (عمادة البحث العلمي) تتبع وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،ويعين
عميدها ووكيلها وفق ما تقتض ي به املادة ( )39واملادة ( )40من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

مادة ()5
يكون لعمادة البحث العلمي مجلس باسم "مجلس عمادة البحث العلمي" يتكون من:
أ -عميد البحث العلمي رئيسا.
ب -عميد الدراسات العليا عضوا.
ج -وكيل (أو وكالء) عمادة البحث العلمي :أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة املجلس.
د -عدد من مديري مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن خمسة يختارهم مجلس الجامعة بناء على توصية مدير
الجامعة أعضاء.
هـ -عدد من األساتذة املتميزين في مجال البحوث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ال يزيد عددهم عن
سبعة يعينهم مجلس الجامعة ملدة سنتين تجدد بناء على توصية مدير الجامعة .ويعقد املجلس ،وتتخذ قراراته،
وتعتمد وفق ما تقض ي به املادة ( )35من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.

مادة ()6
فيما ال يتعارض مع مهمات املجلس العلمي ومجالس الكليات ومجالس األقسام ،يختص مجلس عمادة البحث
العلمي بما يلي:
أ  -اقتراح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع امليزانية الالزمة لها تمهيدا لعرضها على املجلس العلمي.
ب  -اقتراح اللوائح والقواعد واإلجراءات املنظمة لحركة البحث العلمي في الجامعة.
ج  -املوافقة على مشروعات البحوث والدراسات ،ومتابعة تنفيذها وتحكيمها ،والصرف عليها وفق القواعد املنظمة
لذلك.
د  -اقتراح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث املختلفة خارج الجامعة والتعاون معها.
هـ  -تنسيق العمل بين مراكز البحوث في الجامعة ،والعمل على إلغاء االزدواجية في أدائها ،وتشجيع األبحاث املشتركة
بين األقسام والكليات لرفع كفاءة وفاعلية استخدام املواد املتاحة.
و  -التوصية باملوافقة على نشر البحوث التي يرى نشرها بعد تحكيمها وفق قواعد التحكيم والنشر بالجامعة.
ز  -تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الباحثين ،وحثهم على إجراء البحوث العلمية املبتكرة ،وتهيئة الوسائل
واإلمكانات البحثية لهم ،وخاصة املتفرغين منهم تفرغا علميا ،وتمكينهم من إنهاء أبحاثهم في جو علمي مالئم.
ح  -تنظيم عملية االتصال بمراكز البحوث خارج الجامعة ،املحلية واألجنبية ،وتنمية التعاون معها لالستفادة من
كل ما هو حديث.
ط  -إنشاء قاعدة معلومات لألبحاث الجارية واملنتهية في الجامعة ،وتبادل املعلومات البحثية مع الجامعات ومراكز
البحوث األخرى.
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ي  -دراسة التقرير السنوي والحساب الختامي لنشاط البحث العلمي في الجامعة تمهيدا لرفعه لوكيل الجامعة
للدراسة العليا والبحث العلمي.
ك  -اإلشراف واملتابعة للبحوث املمولة من قطاعات أخرى خارج الجامعة التي تقع ضمن اختصاصه.
ل  -تشكيل اللجان املتخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم حسب الحاجة.
م  -دراسة ما يحال إليه من مدير الجامعة أو وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

مادة ()7
يكون عميد البحث العلمي مسؤوال عن إدارة الشؤون املالية واإلدارية والفنية املرتبطة بالبحث العلمي في الجامعة
وفق األنظمة واللوائح املعمول بها ،وله على وجه الخصوص املهمات اآلتية:
أ  -اإلشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة ،وامليزانية الالزمة لها تمهيدا لعرضها على مجلس العمادة.
ب  -الصرف من ميزانية البحوث املقررة في حدود الصالحيات املالية املفوضة له.
ج  -اإلشراف الفني واإلداري على مختلف نشاطات العمادة ،ووضع الخطط وبرامج العمل ،ومتابعة تنفيذها.
د  -اإلشراف على أعمال مراكز البحوث املرتبطة بعمادة البحث العلمي ،ومتابعة نشاطاتها ،وتقييم أدائها.
ه ـ -التعاون والتنسيق مع مؤسسات ومعاهد ومراكز البحوث املحلية داخل الجامعة وخارجها ،واالتصال
بمؤسسات البحوث ومراكز البحوث األجنبية ،وتسخير ما يمكن االستفادة منه لتحديث وتطوير حركة وتقنية
البحث العلمي في الجامعة.
و  -التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل ما له عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراسات العليا ،والعمل على توفير
اإلمكانيات والوسائل البحثية إلنهاء بحوثهم ،أو رسائلهم العلمية.
ز  -املتابعة الدائمة ،والعمل على توفير املوارد املالية الالزمة لإلنفاق على البحوث املمولة من ميزانية الجامعة ،أو
من قطاعات خارج الجامعة.
ح  -التوصية بالتعاقد مع الباحثين واملوظفين لفترات محددة على ميزانية مشروعات البحوث التي تشرف عليها
العمادة.
ط  -تقويم أداء العاملين بالعمادة ورفع التقارير عنهم إلى إدارة الجامعة.
ي  -إعداد مشروع ميزانية العمادة والتقرير السنوي تمهيدا لعرضه على مجلس العمادة.

مادة ()8
يتولى إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة:
أ  -مجلس املركز.
ب  -مدير املركز.
كل في حدود اختصاصه.

مادة ()9
يشكل مجلس املركز على النحو التالي:
أ  -مدير املركز ،وله رئاسة املجلس ،ويعين من أعضاء هيئة التدريس السعوديين بقرار من مدير الجامعة بناء على
ترشيح عميد البحث العلمي ،وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملدة سنتين وقابلة للتجديد،
ويعامل ماليا معاملة رئيس القسم.
ب  -عدد من أعضاء هيئة التدريس املتميزين في البحث العلمي ال يزيد عن خمسة يعينهم مدير الجامعة بناء على
ترشيح عميد البحث العلمي ،وتأييد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ملدة سنتين قابلة للتجديد.
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مادة ()10
يتولى مجلس املركز النظر في جميع األمور املتعلقة به ،وله على األخص:
أ  -اقتراح خطة البحوث السنوية ،وإعداد مشروع امليزانية الالزمة لها.
ب  -دراسة مشروعات بحوث أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ،ومتابعة تنفيذها.
ج  -دراسة مشروعات البحوث والدراسات التي تطلب من جهات خارج الجامعة ،واختيار الباحثين ومتابعة تنفيذها،
واقتراح مكافآت القائمين املنظمة لذلك.
د  -التوصية بالصرف من ميزانية البحوث املقررة في حدود الصالحيات املنظمة لذلك.
هـ  -التوصية باملوافقة على التقرير السنوي ،والحساب الختامي ،ومشروع امليزانية للمركز ،ورفعه للجهة املختصة.
و  -دراسة ما يحال إليه من مجلس عمادة البحث العلمي.

مادة ()11
يختص مدير مركز البحوث بما يأتي:
أ  -اإلشراف ومتابعة سير األعمال البحثية ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ومساعدي الباحثين بما في ذلك
اإلشراف املباشر على الهيئة اإلدارية والفنية باملركز.
ب  -االتصال باألقسام العلمية ،وحفز أعضاء هيئة التدريس على البحث ،والتنسيق بين مشروعات أبحاثهم،
وتوفير الوسائل واإلمكانات املساعدة على إعدادها ،ونشرها بأقص ى كفاءة ممكنة.
ج  -االتصال والتنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل الجامعة وخارجها في كل ما له عالقة بطبيعة البحوث التي
تعد تحت إشراف املركز ،أو التي ستعد لحساب جهات خارج الجامعة.
د  -إعداد مشروع امليزانية السنوية لفعاليات املركز ،تمهيدا لعرضه على مجلس املركز ،ومن ثم رفعه إلى الجهة
املختصة بالجامعة.
هـ  -إعداد التقرير السنوي عن نشاط املركز ورفعه للجهة املختصة.

مادة ()12
يتم اإلنفاق على البحوث التي تمولها الجامعة من ميزانيتها سواء بمبادرة من الباحث أو الجهات العلمية املختصة
وفق الخطة املعتمدة واإلجراءات املنظمة لذلك من املجلس العلمي في حدود املبالغ التالية حدا أقص ى:
أ  -تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال ( )1200شهريا للباحث الرئيس من حملة الدكتوراه ،وألف ريال ()1000
شهريا لكل واحد من املشاركين من أعضاء هيئة التدريس ،ومن في حكمهم من حملة الدكتوراه خالل املدة
األساسية املحددة في خطة البحث.
ب  -تصرف ملساعد الباحث من حملة (املاجستير) مكافأة قدرها ( )30ثالثون رياال عن الساعة الواحدة بما ال
يتجاوز ( )800ريال شهريا ،وذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث ،وبما ال يزيد عن ثالثة
مساعدين.
ج  -تصرف ملساعد الباحث من حملة الشهادة الجامعية مكافأة قدرها ( )25ريال عن الساعة الواحدة بما ال يتجاوز
( )600ريال شهريا ،وذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث.
د  -تصرف ملساعد الباحث من طالب املرحلة الجامعية أو الفنيين أو املهنيين مكافأة قدرها ( )20ريال عن الساعة
بما ال يتجاوز ( )400ريال شهريا ،وذلك خالل املدة األساسية املحددة في خطة البحث.
هـ  -يصرف للمستشار من داخل املدينة مكافأة قدرها ( )500ريال عن كل يوم استشارة على أال يتجاوز مجموع ما
يتقاضاه في العام الواحد عن ( )7000ريال.
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و  -يصرف للمستشار من خارج املدينة مكافأة قدرها ( )1000ريال عن كل يوم استشارة شاملة لإلقامة واإلعاشة
على أال يتجاوز مجموع ما يتقاضاه في العام الواحد عن ( )14000ريال ،وتصرف له تذكرة سفر (ذهابا وإيابا).
ز  -يصرف للمستشار من خارج اململكة مكافأة قدرها ( )2000ريال عن كل يوم استشارة شاملة اإلقامة واإلعاشة
على أال يتجاوز مجموع ما يصرف له في العام الواحد عن ( )20000ريال ،وتصرف له تذكرة سفر (ذهابا وإيابا).
ح  -ال يجوز صرف املكافآت املشار إليها إذا كان الباحث مفرغا للعمل في البحث العلمي.

مادة ()13
ملدير الجامعة تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديين بإعداد بحوث ،أو دراسة األغراض خاصة ال تدخل
ضمن برامج النشر في الجامعة على أال تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ ( )10000ريال لكل بحث ويرفع بذلك
تقريرا لرئيس مجلس الجامعة في نهاية كل عام دراس ي.

مادة ()14
يجوز تقديم الخدمات الالزمة للبحوث والدراسات التي ينجزها الباحث بمبادرة منه ألغراض النشر أو الترقية ،ولم
تدرج ضمن خطة البحوث املعتمدة.

مادة ()15
البحوث املدعمة ماليا من مؤسسات بحثية حكومية أو غيرها يتم تنفيذها طبقا للوائح الصادرة من هذه املؤسسات
على أن يضع املجلس العلمي بناء على توصية عمادة البحث العلمي القواعد املنظمة للتنفيذ.

مادة ()16
مع مراعاة ما ورد في الالئحة املنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في
حكمهم يضع مجلس الجامعة بناء على اقتراح املجلس العلمي القواعد واإلجراءات املنظمة للبحوث التي يقوم بها
عضو هيئة التدريس أثناء إجازة تفرغه العلمي.

مادة ()17
يجوز منح جوائز ومكافآت تشجيعية سنويا للباحثين املتميزين ،ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية املجلس
العلمي عدد هذه الجوائز واملكافآت ،ومعايير االختيار وطريقته.

مادة ()18
يجوز منح جوائز تشجيعية للبحوث املتميزة سنويا للباحثين املتميزين ،ويحدد مجلس الجامعة بناء على توصية
املجلس العلمي عدد الجوائز ومعايير االختيار ،وذلك وفق ما يأتي:
أ  -أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار ،وأال يكون قد مض ى على نشره أكثر من عامين.
ب  -أن يكون البحث قد أنجز في الجامعة ،وخضع لنظام التحكيم املعمول به فيها.
ج  -أال يكون قد سبق الحصول به على جائزة أخرى.
د  -أال يكون من رسائل املاجستير أو الدكتوراه.

مادة ()19
تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ،ومكافأة مالية ال تزيد عن عشرين ألف ريال يحددها مجلس الجامعة بناء على
توصية املجلس العلمي ،ويجوز أن يشترك في الجائزة أكثر من باحث ،وفي هذه الحالة توزع املكافأة بينهم بالتساوي.

مادة ()20
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يضع املجلس العلمي القواعد املنظمة آللية الترشيح ،والتقدم لنيل تلك الجوائز واملكافآت التي تقدمها الجامعة ،أو
تلك التي تعلن عنها هيئات ،أو مؤسسات علمية أخرى.

مادة ()21
يشمل اإلنتاج املقدم للنشر في الجامعة على ما يأتي:
أ  -الرسائل العلمية.
ب  -البحوث العلمية.
ج  -الكتب الدراسية واملنهجية.
د  -املؤلفات واملراجع املكتبية.
ه  -املترجمات من املراجع والكتب الدراسية أو غيرها.
و  -التحقيقات.
ز  -املوسوعات العلمية واملعاجم.
ح  -ما يراه املجلس العلمي مناسبا للنشر ومتسقا مع أهداف الجامعة.

مادة ()22
يجوز بعد موافقة املجلس العلمي نشر بعض رسائل املاجستير والدكتوراه التي يكون في نشرها فائدة علمية عامة،
أو ترتبط بأهداف التنمية في اململكة.

مادة ()23
إذا كانت الرسالة املكتوبة بلغة أجنبية ،ورأى املجلس العلمي أهمية نشرها باللغة العربية يقرر املجلس مكافأة مالية
مقابل ترجمتها.

مادة ()24
يجوز لغرض النشر النظر في نشر الرسائل التي أجازتها جامعات أخرى داخل اململكة أو خارجها إذا كانت تخدم
أهداف الجامعة.

مادة ()25
تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها ( )8000ريال مقابل نشر رسالة املاجستير ،ومكافأة قدرها ( )15000ريال
مقابل نشر رسالة الدكتوراه.

مادة ()26
ينظر املجلس العلمي في ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم الجامعة بحثا ،أو تأليفا أو ترجمة أو تحقيقا ،على أن
يكون متسقا مع أهداف الجامعة ،ومتسما باألصالة.

مادة ()27
يضع املجلس العلمي القواعد والضوابط التفصيلية الخاصة بنشر أي من عناصر اإلنتاج العلمي الواردة في املادة
( )21من هذه الالئحة.

مادة ()28
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يخضع اإلنتاج املقدم للنشر للتحكيم من اثنين على األقل من ذوي االختصاص ،ويضع املجلس العلمي القواعد
واإلجراءات التفصيلية لنظام التحكيم والفحص واملراجعة.

مادة ()29
يصرف للمؤلفين واملحققين واملترجمين مكافأة يقدرها املجلس العلمي بناء على تقارير املحكمين تبعا ملوضوع
الكتاب ،وقيمته العلمية ،وما بذل فيه من جهد على أال تتجاوز املكافأة مبلغ ( )50000ريال عن الكتاب الواحد.

مادة ()30
يتم تحديد مكافآت التأليف أو الترجمة للموسوعات والكتب املوسوعية وفق الخطة واإلجراءات املعتمدة من
املجلس العلمي ،على أال تتجاوز مكافأة كل مجلد ( )50000ريال.

مادة ()31
تصرف مكافأة ال تزيد عن ( )2000ريال ملن يكلف لفحص الكتب املؤلفة ،أو املحققة ،أو املترجمة ،أو تحكيمها
سواء من داخل الجامعة ،أو من خارجها ،وذلك عن الكتاب الواحد.

مادة ()32
تصرف مكافأة ال تزيد عن ( )2000ريال للكتاب الواحد للمصححين اللغويين للكتاب الذي تنشره الجامعة.

مادة ()33
يصرف ملن يشترك في تحكيم وفحص اإلنتاج العلمي املقدم للترقية لدرجة علمية مكافأة ال تتجاوز ( )500ريال عن
كل بحث ،وبما ال يزيد عن ( )3000ريال لكامل اإلنتاج العلمي املقدم.

مادة ()34
على صاحب اإلنتاج املقدم للنشر أن يصحح تجارب الطبع ويعد الفهارس الكاملة ،ويعطي صاحب اإلنتاج مائة
نسخة مما تطبعه الجامعة له.

مادة ()35
في حال اإلنتاج املترجم يشترط ما يلي :
أ  -أن يكون العمل املترجم ذا جدوى علمية أو تطبيقية ملموسة.
ب  -أن يخضع العمل املترجم للتحكيم من قبل مراجع أو أكثر.
ج  -أن يكون املترجم واملراجع متقنين إتقانا كامال للغتين املترجم منها واملترجم إليها.
د  -أن يلتزم املترجم بمراعاة مالحظات املراجع ،وما اقترحه من تعديالت.
ه  -الحصول على حق الترجمة والنشر من الجهات املعنية قبل البدء في ذلك.

مادة ()36
يعد مقابل حق النشر تنازال من املؤلف عن حقه في طبع الكتاب الذي ألفه ،أو حققه ،أو ترجمه ملدة خمس سنوات
من تاريخ موافقة املجلس العلمي على طباعته.

مادة ()37
عند إعادة طبع املصنفات املنشورة من قبل الجامعة يعامل أصحابها وفق ما يلي:
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أ  -إذا كانت املصنفات قد تمت ضمن مشروعات علمية أنفقت عليها الجامعة ،أو اشترت حقوق طبعها بشكل نهائي،
أو أنجزها أساتذة تم تفريغهم من قبل الجامعة إلنجازها -فليس ألصحابها أي حقوق مالية جديدة عند إعادة
الطبع.
ب  -املصنفات التي أعدها أصحابها واشترت الجامعة منهم حق النشر يصرف لهم  -عند إعادة الطبع  -مكافأة ال
تتجاوز ما صرف لهم في املرة األولى.

مادة ()38
تحتفظ الجامعة بحق إعادة نشر مطبوعاتها لفترة خمس سنوات ،وإذا أضاف صاحب اإلنتاج شيئا مهما إلى الطبعة
فيقدر املجلس العلمي مكافأة خاصة عما أضاف بعد إجازته من املحكم (الفاحص).

مادة ()39
بعد مض ي خمس سنوات من موافقة املجلس العلمي على طباعة اإلنتاج ينتقل حق إعادة نشره كامال لصاحبه أو
لورثته ،وتكون إعادة النشر باتفاق خاص مع الجامعة.

مادة ()40
يجوز للمجلس العلمي أن ينظر في إعادة نشر إنتاج لم تنشره الجامعة من قبل أو نفد إذا كان ذا قيمة علمية
خاصة ،ويقدر املجلس العلمي مكافأة مقابل ذلك.

مادة ()41
تصدر املجالت العلمية في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بناء عن توصية املجلس العلمي.

مادة ()42
يعين مجلس الجامعة هيئة التحرير بناء على اقتراح املجلس العلمي ،ويكون التعيين ملدة سنتين قابلة للتجديد على
أال تقل الدرجة العلمية لرئيسها وأعضائها عن " أستاذ مشارك ".

مادة ()43
هيئة التحرير مسؤولة مسؤولية أدبية عما ينشر في املجلة ،وتتولى الهيئة اإلشراف على إصدار املجلة ،وتحديد
العدد الذي يطبع منها.

مادة ()44
ال تنشر البحوث واملقاالت في مجالت الجامعة إال بعد أن يجيز صالحيتها للنشر حكمان متخصصان على أن يكون
أحدهما على األقل من خارج الجامعة.

مادة ()45
يمنح املجلس العلمي مكافأة سنوية تقديرية لهيئة تحرير كل مجلة مقدارها ( )5000ريال لرئيس هيئة التحرير ،و
( )3000ثالثة آالف ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.

مادة ()46
يجوز صرف مكافأة قدرها ( )1000ريال ملن تستكتبهم مجالت الجامعة مقابل نشر البحث العلمي املحكم فيها.

مادة ()47
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تصرف مكافأة ال تتجاوز ( )500خمسمائة ريال مقابل فحص البحث املقدم للنشر في مجالت الجامعة املحكمة ،أو
مراكز البحوث ،أو املؤتمرات ،والندوات العلمية التي تعقدها الجامعة ،ومقترحات مشاريع البحوث املقدمة للتمويل
من الجامعة.

مادة ()48
تقدم هيئة التحرير سنويا إلى املجلس العلمي تقريرا مفصال عن أوجه نشاطها.

مادة ()49
بما ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة ،يضع املجلس العلمي بناء على اقتراح عمادة البحث العلمي اللوائح
التفصيلية ،والقواعد الداخلية املنظمة إلنجاز البحوث ،ونشرها ،ومكافآتها على مستوى الجامعة ،أو الكليات ،أو
املعاهد ومراكز البحوث.

مادة ()50
يعمل بهذه الالئحة اعتبارا من تاريخ إقرارها من مجلس التعليم العالي ،ويلغي كل ما يتعارض معها من لوائح سابقة.

مادة ()51
ملجلس التعليم العالي حق تفسير هذه الالئحة.
172.16.253.221
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عمادة البحث العلمي
نشأة عمادة البحث العلمي
تأسست عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى في 1435/3/18هـ لتكون جزءا من منظومة العمادات املمثلة في
مجلس الجامعة ،وترتبط هيكليا بوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.

رؤية عمادة البحث العلمي
ومحركا ،وشريكا أساسيا في إدارة ،وريادة اقتصاد ومجتمع
أن تكون جامعة أم القرى مرجعا بحثيا موثوقا في العلوم،
ِّ
املعرفة ،وركيزة أساسية في دعم اتخاذ القرار العلمي في اململكة.

قيم عمادة البحث العلمي
املبادئ اإلسالمية ،واألصالة ،واالحترام ،واالبتكار ،والنزاهة ،والشفافية ،والجودة التميز ،واملسؤولية املشتركة.

رسالة عمادة البحث العلمي
توفير بيئة تكاملية تحفز إنتاج البحوث الرصينة بما يزيد النشر العلمي واإلنتاج املعرفي كما وكيفا ،ويعزز التكامل بين
التخصصات ،ويقوي الشراكة مع املجتمع والصناعة.

مهام عمادة البحث العلمي
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8

توفير البيئة البحثية املناسبة للكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس والطالب لضمان تنفيذ املشروعات
البحثية.
تشجيع إنتاج البحوث الرصينة ،بما يساهم في زيادة النشر العلمي كما وكيفا ،وتحسين جودته.
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة ،بما يعزز الشراكة البحثية بين الجامعة،
والجامعات الوطنية ،والعاملية ،والقطاعات الصناعية والخاصة من خالل عملها ضابط اتصال ملتابعة تحقيق
األهداف.
تطوير البرامج ،والنظم ،والقواعد ،واآلليات اإلدارية ،واملالية املنظمة للحراك البحثي واملعرفي.
إنتاج تقارير املتابعة الدورية للبرامج ،والباحثين ،والكليات واملعاهد ،واملشاريع العلمية ،والتقنية ،والبحثية
الداعمة لصنع القرار.
استقطاب الكفاءات البشرية القادرة على إنجاز املهام.
نشر ثقافة البحث العلمي ،ونشر اإلنتاج املعرفي للجامعة إقليميا ودوليا.
تفعيل مفهوم النزاهة العلمية ،وإجراءاتها ،إيمانا بأن العلم واملعرفة والتقنية البد أن يتالزموا مع اإلرث والعرف
األخالقي ،والتراث ،والقيم اإلسالمية ،واملعايير العاملية.
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.9
.10
.11
.12
.13

متابعة طلبات الدعم املرفوعة لوزارة املالية بخصوص املشاريع البحثية ،والتأكد من إيداعها في مخصصات
البحث العلمي في حساب الجامعة.
وضع الخطط واالستراتيجيات ،والبرامج واملشروعات العلمية ،وترتيب أولويات البرامج ،واملسارات العلمية
والتقنية لجامعة أم القرى.
جمع البيانات واملعلومات ،وإعداد اإلحصائيات ،وإجراء املسوحات ،ومتابعة املستجدات العلمية والتقنية،
وتحديث املؤشرات العلمية والتقنية ذات العالقة.
تنسيق وبرامج التعاون العلمي والتقني ،ومتابعتها ،والتعرف على الفرص املتاحة في االتفاقيات الدولية،
واستثمارها وتطويرها إلى برامج ومشاريع محددة املعالم واألهداف.
االستفادة الكاملة من املساعدات العلمية والفنية واملنح البحثية والتدريبية وغيرها ،مما تقدمه االتحادات
والهيئات واملنظمات العلمية الدولية.

الهداف االستراتيجية بعمادة البحث العلمي:
 .1توفير بيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
 .2تحقيق الحضور عبر نشر املعلومات البحثية.
 .3تحفيز إنتاج البحوث الرصينة.
 .4زيادة النشر العلمي كما وكيفا ،وتحسين جودته.
 .5تطوير املوارد البشرية بالجامعة (أعضاء وطالب) ،وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.
 .6تطوير وتمويل برامج البحث في الجامعة.
 .7رفع مستوى جودة أبحاث الكليات ،وتعزيز األداء البحثي في الجامعة.
 .8تشجيع األبحاث في املجاالت امللبية لالحتياجات الوطنية.
 .9تطوير تنظيم إداري وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
 .10تفعيل مفهوم النزاهة البحثية.
 .11تحقيق قدر مناسب من االستقرار في املوارد املالية للبحث العلمي.
 .12تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
 .13تعزيز الشراكة بين الجامعة ،واملجتمع ،وقطاعات الصناعة.
 .14تعزيز الشراكة العاملية ،والتعاون الدولي في البحث العلمي.
 .15وضع مؤشرات لقياس وتقويم النشاط البحثي القائم ،واملساهمة بالتخطيط املستقبلي.
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هيكلة عمادة البحث العلمي
تتكون عمادة البحث العلمي من  7وكاالت وهي:
 .1وكالة عمادة البحث العلمي للشؤون املالية واإلدارية
 .2وكالة عمادة البحث العلمي لشؤون املعلومات
 .3وكالة عمادة البحث العلمي للجودة والتطوير واالعتماد األكاديمي
 .4وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي وبحوث التطوع.
 .5وكالة عمادة البحث العلمي للمراكز واملجموعات البحثية
تشرف الوكالة على  9مراكز بحثية:
 .1مركز بحوث الدراسات اإلسالمية .
 .2مركز بحوث العلوم الصيدالنية..
 .3مركز بحوث اللغة العربية وآدابها.
 .4مركز بحوث التعليم اإلسالمي.
 .5مركز بحوث العلوم االجتماعية.
 .6مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية.
 .7مركز بحوث العلوم التطبيقية.
 .8مركز بحوث الطب والعلوم الطبية.
 .9مركز بحوث العلوم الهندسية واملعمارية.
 .6وكالة عمادة البحث العلمي للكراس ي البحثية.
تشرف الوكالة على  4كراس ي بحثية:
 .1كرس ي يحي ومشعل أبناء الشيخ سرور الزايدي ألبحاث أمراض املفاصل والروماتيزم.
 .2كرس ي املعلم محمد بن عوض بن الدن لإلبداع وريادة األعمال.
 .3كرس ي امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لدراسات تاريخ مكة املكرمة.
 .4كرس ي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكريم.
 .7وكالة عمادة البحث العلمي للمنح البحثية.
تشرف الوكالة على املنح التالية:
 .1باحث ألعضاء هيئة التدريس.
 .2واعدة لعضوات هيئة التدريس.
 .3رائد للحاصلين على الدكتوراه خالل العامين املاضية.
 .4مترجم لدعم الترجمة في البحث العلمي.
 .5دارس لطالب الدراسات العليا في مرحلتي املاجستير والدكتوراه.
 .6سفراء لدعم الطالب في املشاركة في املؤتمرات العلمية.
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املوقع الرسمي لعمادة البحث العلمي:
https://uqu.edu.sa/dsr/Org

فهرس سياسات عمادة البحث العلمي
رقم
السياسة
ـــ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
17
.18
.19
.20
.21

السياسة

الصفحة

املصطلحات والتعريفات
سياسة الحوكمة
إنشاء نظام إلدارة املنح البحثية
تطبيق القواعد املنظمة للمنح البحثية
دعم املشاريع البحثية لعضاء هيئة التدريس (باحث)
دعم املشاريع البحثية لعضوات هيئة التدريس (واعدة)
دعم املشاريع البحثية للباحثين الجدد (رائد)
دعم املشاريع البحثية في مجال الترجمة (مترجم)
دعم املشاريع لطالب وطالبات الدراسات العليا(بدارس)
دعم املشاركة البحثية لطالب الدراسات العليا ،وطالب البكالوريوس (سفراء)
تقديم املساعدات في املجاالت البحثية املختلفة عن طريق (وحدة اإلحصاء – وحدة
التحريراللغوي باللغة العربية  -وحدة التحريراللغوي باللغة اإلنجليزية)
أخالقيات البحث العلمي للتجارب التي تجرى على الكائنات الحية.
تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس ،وطالب الدراسات العليا في مجال
البحث العلمي (نظام الدورات)
دعم املشاريع البحثية للمراكزالبحثية
تأسيس ،ودعم املجموعات البحثية
دعم تأسيس الكراس ي العلمية
تطبيق القواعد الخالقية للبحث العلمي
التعاون البحثي مع املؤسسات ،والهيئات ،واملراكزالبحثية
إنشاء نظام للتطوع البحثي
دعم مشاريع بحوث التطوع
تطبيق آليات ملكية الجهزة البحثية
تشجيع الباحثين على التسجيل في املحركات البحثية

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

16

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

املصطلحات والتعريفات
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه الالئحة املعاني واملدلوالت املوضحة أدناه :
الجامعـة:

جامعة أم القرى

الع ــمادة:

عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى

العمي ـ ـ ــد:

عميد البحث العلمي بجامعة أم القرى

الوكالء:

وكالء و وكيالت عمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى

الوكاالت:

الوكاالت التابعة لعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى

البحث العلمي:

هو اإلنجاز الذي يعتمد علي السس العلمية املتعارف عليها ،ويتم نتيجة جهود فردية ،أو
جهود مشتركة ،أو المرين معا.

املحكم:

هو عضو هيئة التدريس ،أو الخبيرالذي يكلف بفحص ،ودراسة أنتاج علمي.

الباحث:

هو عضو هيئة التدريس ،أو من في حكمه( ،والذي يشترك سواء بمفرده أم مع مجموعة
من الباحثين) الذي ينجزموضوع دراسة ما.

السياسة:

املبادئ ،والقواعد ،واالجراءات ،والتدابيرالتنظيمية للعمادة.

الدولة – الوطن:

اململكة العربية السعودية

الالئحة املوحدة:

الالئحة املوحدة للبحث العلمي في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس التعليم
العالي رقم ( 2/10/1419هـ) املتخذ في الجلسة (العاشرة) ملجلس التعليم العالي املعقودة
بتاريخ 6/2/1419هـ املتوج بمو افقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس التعليم العالي
بالتوجيه البرقي الكريم رقم /7ب 4403/وتاريخ  2/4/1419هـ

DSRP

سياسات عمادة البحث العلمي بجامعة أم القري.
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سياسة الحوكمة
املوضوع :حوكمة املشاريع البحثية،
واملعامالت الخاصة بالعمادة
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:

DSRP/1

1441ه
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التطبيق:

عمادة البحث العلمي

الشركاء:

وكاالت العمادة  -الباحثين – املحكمين

املر اقبة:

مديرالجامعة – وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث العلمي

املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي – وكاالت العمادة
ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم عمادة البحث العلمي بإنشاء نظام حوكمة يتميز بالحيادية الكاملة ،والشفافية في كافة إجراءات العمادة،
ويقل فيه تدخل العامل البشرى ،وأن تكون كافة اإلجراءات الناتجة من العمادة خاضعة له.
أهداف السياسة:
الهدف

الرقم
.1

الحيادية ،والشفافية في عمل العمادة ،والوكاالت ،واإلدارات التابعة لها.

.2

تطوير ،وتجديد الداء داخل العمادة.

.3

وضع إطارتنظيمي يمكن من خالله تحقيق أهداف ورؤية العمادة ،والجامعة ،والدولة.

.4

رفع مستوي الثقة في العمادة ومخرجاتها ،وتوفيرمناخ مالئم يضــمن ســالمة البحث العلمي.

الهدف االستراتيجي:

تطويرتنظيم إداري ،وقواعد تنفيذية داعمة للبحث العلمي بما يحقق الكفاءة والفاعلية.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء

الرقم
.1

تم تصميم ،وتنفيذ ،وأطالق برامج للتقديم للحصول على خدمات العمادة.

.2

استخدام برامج االستالل للتأكد من مصداقية البحوث املقدمة.

.3

استخدام نظام تحكيم ،وقاعدة بيانات باملحكمين يتم تحديثها سنويا باإلضافة ،والحذف لغير الكفاء،
وغيراملتعاونين.
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إنشاء نظام إلكتروني للتقديم على املنح
املمولة عن طريق العمادة ،و إنشاء نظام
إلدارة املنح البحثية
املوضوع :النظام اإللكتروني للتقديم على
املنح البحثية.
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

رقم السياسة:

DSRP/2

تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:

1441ه
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التطبيق:

عمادة البحث العلمي

الشركاء:

وكاالت العمادة  -الباحثين  -املحكمين

املر اقبة:

مديرالجامعة -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -عمادة البحث العلمي

املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي
ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بإنشاء نظام إلدارة املنح البحثية يتيح الحيادية الكاملة ،والشفافية
في التقدم لتمويل املنح البحثية ،وتحكيمها ،واختيار املطابق منها دون تدخل خارجي معتمدا على نظام إلكتروني
يضمن املساوة لكافة أعضاء هيئة التدريس ،والباحثين.
أهداف السياسة:
الهدف

الرقم
.1

وضع برامج إلكترونية حيادية إلدارة البحوث.

.2

اختيارإلكترونى شفاف للمحكمين طبقا للتخصص العام ،والدقيق للمشروع البحثي ،وللمحكمين|.

.3

عمل قاعدة بيانات ،وشجرة تخصصات للمحكمين.

.4

تمكين الباحثين من االطالع على وضع املشروع البحثي من خالل موقع الباحث على موقع الجامعة.

.5

ربط دعم البحث العلمي بقضايا الوطن ،واملواطن ،واحتياجاته.

الهدف االستراتيجي:
وضع مؤشرات لقياس ،وتقويم النشاط البحثي ،واملساهمة بالتخطيط املستقبلي
اإلجراءات املرتبطة:
الرقم

اإلجراء

.1

تم تصميم ،وتنفيذ ،وأطالق برامج املنح البحثية الداخلية.

.2

يتم تحديث قاعدة بيانات املحكمين سنويا باإلضافة ،والحذف لغيرالكفاء ،وغيراملتعاونين.
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رقم السياسة:
تطبيق القواعد املنظمة للمنح البحثية.
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :قواعد تمويل املنح البحثية.
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

DSRP/3
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عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الباحثين
الشركاء:
مديرالجامعة -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -عمادة البحث العلمي
املر اقبة:
املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي
ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بتطبيق أعلى معايير الشفافية ،والجودة في دعم املشاريع البحثية
للباحثين من منسوبي الجامعة وفق القواعد املنظمة التي أقرتها العمادة ،ودونما أى تجاوز ،أومحاباة ،وبما يسهم
في االرتقاء بالبحوث العلمية ،ويحقق االرتقاء بتصنيف الجامعة سواء على املستوى املحلى ،أو الدولي.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1وضع برامج دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس حيزالتنفيذ.
 .2تحقيق الحيادية ،والشفافية والوضوح في تمويل املشاريع البحثية لعضاء هيئة التدريس.
 .3وضع قواعد ،وأسس واضحة وفق أولويات محددة في تمويل املشاريع البحثية .
 .4تنفيذ املادة  7من الالئحة املوحدة للبحث العلمي في:
الهدف االستراتيجي:
تحفيزإنتاج البحوث الرصينة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1وضع قواعد واضحة ،ومحددة لتنظيم عملية تمويل املنح البحثية.
 .2تحديد الولويات البحثية سنويا بما يحقق أهداف الجامعة ،ويرتبط بالولويات الوطنية.
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دعم املشاريع البحثية لعضاء هيئة

رقم السياسة:

التدريس .

تاريخ بدء العمل بالسياسة:

DSRP/4

أخرمراجعة للسياسة:

املوضوع :برنامج باحث

تاريخ املراجعة القادم:

مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:

1441ه
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التطبيق:

عمادة البحث العلمي

الشركاء:

لجان البحث العلمي املسؤولة  ،اإلدارة املالية ،الباحثون

املر اقبة:

مديرالجامعة -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -عمادة البحث العلمي

املراجعة والتطوير:

عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي

ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بتقديم الدعم املادي ،وتوفير البيئة املالئمة ،واملشجعة لبث روح
التنافس ،والتمييزبين أعضاء هيئة التدريس الكفاء ،ومساندتهم ،ورفع كفاءة البحث العلمي ،واملساهمة في دعم
االقتصاد املعرفي ،وقضايا املجتمع ضمن خطة مدروسة تسهم في تحقيق رؤية الوطن ،والجامعة ،وغاياتهما.
أهداف السياسة:
الرقم
.1

الهدف
دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الكفاء الذين مض ى عليهم أكثرمن عامين بعد الحصول على درجة
الدكتوراه.

.2

تحديد الولويات البحثية بما يتناسب واالحتياجات الوطنية ،وتحقيق رؤية الجامعة ،ورسالتها

.3

دعم املشاريع ،والبرامج البحثية التي تساهم في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.

.4
.5

تطوير ،و تحديث خطة البحث العلمي ،وربط دعم البحث العلمي بقضايا الوطن ،واملواطن
واحتياجاته.
تطبيق املادة ( )2فقرة (و ) من الالئحة املوحدة للبحث العلمي.

الهدف االستراتيجي:
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.

اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء

الرقم
.1

إطالق برامج دعم أعضاء هيئة التدريس (باحث).
ًّ
سنويا بما يحقق أهداف الجامعة ،ويرتبط بالولويات الوطنية.
تحديد الولويات البحثية

.3

فتح باب القبول للمنح البحثية سنويا.

.2
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-4

إجراء عملية املفاضلة بين املشاريع البحثية املقدمة للتمويل بشفافية ،وطبقا لنظام التحكيم املعتمد
بالعمادة.
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دعم املشاريع البحثية لعضوات هيئة رقم السياسة:
التدريس .
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :برنامج واعدة
تاريخ املراجعة القادم:
مسئولية السياسة :عمادة البحث
رقم الصفحة:
العلمي

DSRP/5
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عمادة البحث العلمي
التطبيق:
لجان البحث العلمي املسؤولة  ،اإلدارة املالية  ،الباحثات
الشركاء:
مديرالجامعة -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي -عمادة البحث العلمي
املر اقبة:
املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي
ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بدعم مشاريع البحث العلمي لعضوات هيئة التدريس في الجامعة
الفعال في املجال البحثي ،وتوفر البيئة املناسبة ،واملشجعة َّ
َّ
تحفيزهن لالندماج َّ
لهن لبث روح
بما يضمن
َّ
املنافسة ،والتميز ،وتنشيط أدوارهن البحثية ،وجعلها أكثرفعالية ،مما يعززدوراملرأة في دفع حراك االقتصاد
املعرفي ،والتوجه الوطني.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1وضع برامج لدعم أبحاث عضوات هيئة التدريس.
 .2تحفيزعضوات هيئة التدريس ،وتوفرالبيئة املناسبة ،واملشجعة لهن على االندماج في املجال البحثي
 .3تعزيزدوراملراءة في تحقيق رؤية ورسالة الجامعة.
 .4تطبيق املادة ( )2فقرة (و ) من الالئحة املوحدة للبحث العلمي.
الهدف االستراتيجي:
تطوير ،وتمويل برامج البحث في الجامعة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إطالق برامج دعم أعضاء هيئة التدريس (واعدة).
ًّ
سنويا.
 .2فتح باب القبول ملنحة واعدة البحثية
إجراء عملية املفاضلة بين املشاريع البحثية املقدمة للتمويل بشفافية ،وطبقا لنظام التحكيم املعتمد
.3
بالعمادة.
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رقم السياسة:
دعم املشاريع البحثية للباحثين الجدد.
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :برنامج رائد
تاريخ املراجعة القادم:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
التطبيق:
لجان البحث العلمي املسؤولة ،اإلدارة املالية ،الباحثين
الشركاء:
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
املر اقبة:
العلمي
املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي
ججججج ج

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بدعم مشاريع البحث العلمي لعضاء هيئة التدريس السعوديين
حديثي التخرج ممن يحملون شهادة الدكتوراه ،ولم يمض على تعيينهم في درجة أستاذ مساعد عامان .بغرض
توفر البيئة املناسبة ،واملشجعة لهم لبث روح املنافسة ،والتميز ،وإعدادهم لداء أدوار بحثية ،وقيادية
مستقبال.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تشجيع أعضاء وعضوات هيئة التدريس الجدد للبدء مبكرا في العملية البحثية.
 .2توفيربيئة بحثية جاذبة لعضاء هيئة التدريس الجدد ،وتوطين البحث العلمي بالجامعة
 .3إتاحة الفرصة لفئة من أعضاء هيئة التدريس بتوفيراحتياجاتهم البحثية.
 .4تعريف الباحثين الجدد بأوعية النشراملرموقة .
 .5تطبيق املادة ( )2فقرة (و ) من الالئحة املوحدة للبحث العلمي.
الهدف اإلستراتيجي:
تطوير ،وتمويل برامج البحث في الجامعة.
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إطالق برنامج دعم أعضاء ،وعضوات هيئة التدريس السعوديين (رائد).
ًّ
سنويا.
 .2فتح باب القبول ملنحة رائد البحثية
إجراء عملية املفاضلة بين املشاريع البحثية املقدمة بشفافية ،وطبقا لنظام التحكيم املعتمد
.3
بالعمادة.
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رقم السياسة:
دعم املشاريع البحثية في مجال الترجمة
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :برنامج مترجم
تاريخ املراجعة القادم:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الباحثين
الشركاء:
مديرالجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث العلمي
املر اقبة:
املراجعة والتطوير :عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطويرواالعتماد االكاديمي
ججججج ج

نص السياسة:
من منطلق إيمان الجامعة ،وهيئتها املختلفة باالنفتاح على التطور العلمي ،والثقافي املنشور باللغات الجنبية،
ًّ
خارجيا ملواكبة التقدم العلمي ،و إثرائه
وبما يمكن املجتمع الجامعي والبحثي من االطالع على ما تم إنجازه
أطلقت الجامعة برنامج مترجم .
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1املساهمة في تحقيق رؤية الجامعة للوصول إلى الريادة ،وبناء املجتمع املعرفي.
 .2زيادة مخرجات الجامعة من الكتب العلمية ،واملعرفية املترجمة.
حس منسوبي الجامعة على مواكبة التطوراملعرفي وتشجيعهم على الترجمة ،والتعريب للكنب العلمية
.3
ذات الهمية.
الهدف اإلستراتيجي:
تطوير ،وتمويل برامج البحث في الجامعة.
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إطالق برامج دعم مترجم.
 .2تحديد املواصفات الخاصة بالكنب املقترح ترجمتها.
ًّ
سنويا.
 .3فتح باب التقدم على منح مترجم
إجراء عملية املفاضلة بين الكتب املقترحة املقدمة للترجمة بشفافية طبفا لنظام التحكيم املعتمد
.4
بالعمادة.
DSRP/8
رقم السياسة:
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دعم املشاريع لطالب وطالبات الدراسات
العليا.

تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:

املوضوع :برنامج دارس

تاريخ املراجعة القادم:

مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
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رقم الصفحة:

التطبيق:

عمادة البحث العلمي

الشركاء:

وحدة االستالل  -لجان البحث العلمي املسؤولة ،

املر اقبة:

مديرالجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث العلمي

املراجعة والتطوير:

عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطويرواالعتماد االكاديمي

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بتقديم منحة بحثية مالية داخلية لطالب الدراسات العليا
(املاجستيروالدكتوراه) املتميزين في البحث العلمي.
أهداف السياسة:
الهدف

الرقم
.1

جذب طالب الدراسات العليا في الجامعة لبيئة البحث العلمي املتميز.

.2

اكتشاف الباحثين املتميزين في وقت مبكر.

.3

احتضان ،وإعداد ،وتهيئة جيل جديد من الباحثين لرفعة شأن الجامعة .

الهدف االستراتيجي:
تفعيل مفهوم النزاهة البحثية.
اإلجراءات املرتبطة:
الرقم

اإلجراء

.1

إطالق برنامج دارس لدعم لطالب وطالبات الدراسات العليا في مرحلتي املاجستيروالدكتوراه.

.2

إجراء عملية املفاضلة بين الرسائل املقترحة املقدمة طبقا لنظام التحكيم املعتمد بالعمادة.

رقم السياسة:
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دعم املشاركة البحثية لطالب الدراسات

العليا وطالب البكالوريوس (سفراء).

التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

تاريخ بدء العمل بالسياسة:

املوضوع :برنامج سفراء

آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:

مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
لجان البحث العلمي املسؤولة  ،خدمة املجتمع  ،املراكزالبحثية
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطويرواالعتماد االكاديمي

نص السياسة:
تقدم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي منحة للطالب والطالبات للمشاركة بورقة عمل ،أو ملصق في
املؤتمرات العلمية ،ويشمل البرنامج كل الطالب ،والطالبات من جميع املراحل الدراسية.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1جذب ،ودعم طالب وطالبات الجامعة لبيئة البحث العلمي املتميز خاصة في بداية املشوارالبحثي.
 .2إتاحة الفرصة للطالب والطالبات لالحتكاك مع الخبرات البحثية ،واالندماج معها عن طريق عرض
نتاجهم البحثي في املؤتمرات العلمية املختلفة،
 .3اكتشاف الباحثين املتميزين مبكرا؛ حتى يكونوا ركيزة أساسية في العمل البحثي في الجامعة،
 .4تفعيل املادة ( )3من الالئحة املوحدة للبحث العلمي.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق الحضورعبرنشراملعلومات البحثية.
رفع مستوى جودة أبحاث الكليات ،وتعزيزالداء البحثي في الجامعة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إطالق برنامج سفراء لدعم لطالب وطالبات الجامعة من جميع املراحل الدراسية.
 .2إجراء عملية املفاضلة بين الرسائل املقترحة املقدمة طبقا لنظام التحكيم املعتمد بالعمادة.
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تقديم املساعدات في املجاالت البحثية رقم السياسة:
املختلفة عن طريق أنشاء وحدات
(لإلحصاء – للتحرير اللغوي باللغة العربية
ي تاريخ بدء العمل بالسياسة:
– وحدة لالستالل  -وحدة للتحرير اللغو
باللغة االنجليزية).
آخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :وحدات لإلحصاء – للتحرير
اللغوي باللغة العربية – وحدة لالستالل -
تاريخ املراجعة القادم:
وحدة للتحريراللغوي باللغة االنجليزية
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
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عمادة البحث العلمي
وحدات البحث العلمي املسؤولة ( وحدة اإلحصاء  -وحدة التحريراللغوي باللغة العربية
 وحدة التحريراللغوي باللغة اإلنجليزية  -وحدة االستالل)  -وكالة الجودة بالعمادة.عمادة البحث العلمي
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد االكاديمي.

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على االرتقاء بمستوى البحوث العلمية بالجامعة بما يتناسب
مع مكانة الجامعة ،وتحسين مستوي البحوث املنتجة من أعضاء هيئة التدريس ،ومساعدتهم في رفع مستوى
البحوث املقدمة منهم عن طريق إنشاء وحدات مساعدة للباحثين في املجاالت التالية :اإلحصاء  -التحرير
اللغوي باللغة العربية  -التحريراللغوي باللغة اإلنجليزية – االستالل.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1االرتقاء بمستوى الوراق العلمية التي ينتجها أعضاء التدريس بالجامعة.
 .2مساعدة الباحثين ،وتخفيف بعض العبء عنهم.
الهدف اإلستراتيجي:
زيادة النشرالعلمي ،واإلنتاج املعرفي ًّ
كما ،وكيفا ،وتحسين جودته.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
إشاء وحدات مساندة ملساعدة الباحثين في -:تحرير الوراق العلمية باللغة العربية  -تحرير الوراق
.1
العلمية باللغة اإلنجليزية  -اإلحصاء  -االستالل.
 .2إتاحه االتصال بالوحدات عن طريق املوقع اإللكتروني للعمادة.
DSRP/11
رقم السياسة:
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أخالقيـ ــات البحـ ــث العلمي للتجـ ــارب
التي تجرى على الكائنات الحية.

تاريخ بدء العمل بالسياسة:

آخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :أخالقيات البحث العلمي
لتجارب الكائنات الحية.
تاريخ املراجعة القادم:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
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عمادة البحث العلمي
لجان البحث العلمي املسؤولة  ،املراكزالبحثية
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطويرواالعتماد االكاديمي

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على أن تضبط اإلجراءات الخاصة بأجراء البحوث على
اإلنسان ،والحيوان وفق الشروط ،والتعليمات الدولية ،وما يتفق مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف ،حيث
تلتزم الجامعة بحماية ،واحترام سالمة اإلنسان ،والحيوانات التي تستخدم في مشاريع ،أو برامج ّ
بحثية ،وتوفر
هذه السياسة القواعد التي تضمن هذا االلتزام ،و اتباع الئحة البحوث على الكائنات الحية.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
تلتزم الجامعة بحماية ،واحترام سالمة اإلنسان ،والحيوانات التي تستخدم في مشاريع ،أو برامج
.1
ّ
بحثية.
يلتزم الباحثون بالنظمة ،واإلجراءات التفصيلية وفق املعايير الدولية ,والخالقية للرفق بالحيوان،
.2
وقانون الدولة ،وهدى الشريعة اإلسالمية
ُ
 .3تطبق هذه السياسة على كل النشطة التي تشتمل على استخدام البشر ،والحيوانات في البحاث
الهدف االستراتيجي:
تفعيل مفهوم النزاهة البحثية.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
ضرورة اتباع الالئحة التنفيذية لنظام أخالقيات البحث على املخلوقات الحية (اللجنة الوطنية
.1
لألخالقيات الحيوية).
 .2تحدد غرض الدراسة والهدف منها والحصول على املو افقات الالزمة قبل البداء.
ضرورة اتباع إجراءات التخلص من جثث الحيوانات Kواملواد املستخلصة من الحيوانات بطريقة
.3
أمنة.
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تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة رقم السياسة:

التدريس وطالب الدراسات العليا في
مجال البحث العلمي (نظام الدورات)
املوضوع :الدورات التدريبية
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
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تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
وحدات البحث العلمي املسؤولة  ،املراكزالبحثية
وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث العلمي
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد االكاديمي

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على أن تنمى مهارات أعضاء هيئة التدريس ،والباحثين لرفع
كفاءة العملية التعليمية ،ومستوى الخريجين عن طريق تنفيذ العديد من دورات التدريب ،وورش العمل التى
يحتاج إليها الباحثون ،وتؤدى إلى رفع مستواهم البحثي ،والعلمي .
أهداف السياسة:
الهدف

الرقم
.1

رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس

.2

االرتفاع بمستوى البحوث املنتجة من خالل أعضاء هيئة التدريس

.3

التنمية املستدامة ملهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين

الهدف اإلستراتيجي:
تطويراملوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.
اإلجراءات املرتبطة:
الرقم
.1
.2

اإلجراء
تنفيذ دورات تدريبية في مجاالت املختلفة للبحث العلمي .
تنفيذ ورش عمل في مجاالت متخصصة ،وأخرى عامة لتحقيق التنمية املستدامة لعضاء هيئة
التدريس ،والباحثين.
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دعم مشاريع املراكزالبحثية التابعة
للعمادة
املوضوع :مشاريع املراكزالبحثية
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
أخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
املراكزالبحثية – الباحثون – املمولون إن وجدوا.
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للمجموعات البحثية واملراكز.
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على الدفع باملراكزالبحثية لتكون منارة علمية متميزة في
مجال تخصصها ،وبما يحقق روية اململكة ،ويرفع من أداء الجامعة.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تحديد الولويات البحثية للجامعة بما يتالءم مع االحتياجات الوطنية ،وتحقيق رؤية الجامعة.
 .2ربط دعم البحث العلمي بقضايا املجتمع والوطن.
 .3تنفيذ البحوث والدراسات التي يحتاجها القطاع الخاص والحكومي بناء على تعاقدات ،و شراكات.
 .4أن تكون املراكزالبحثية بيوت خبرة واستشارات متخصصة داخل الجامعة.
الهدف االستراتيجي:
تطوير املوارد البشرية بالجامعة وتعزيزها للرقي بمخرجات البحث العلمي.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إجراء دعم للمشاريع البحثية التابعة ملراكزالبحوث .
 .2تدعيم الشراكات البحثية مع الجهات ،والهيئات الوطنية .
إجراء عملية املفاضلة بين مشاريع املراكز املقدمة طبقا لنظام التحكيم املعتمد العمادة ضمانا
.3
للشفافية.

31

تأسيس ودعم املجموعات البحثية.
املوضوع :املجموعات البحثية
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
املراكزالبحثية  -الباحثون  -املمولون.
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للمجموعات البحثية واملراكز.
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي

التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
نص السياسة:
حرصا من الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على االستفادة من الخبرات البحثية املوجودة بالجامعة،
وللدفع باملراكز البحثية؛ لتكون بيوت خبرة متميزة في مجال تخصصها ،وبما يحقق روية اململكة ،ويرفع من أداء
الجامعة  -تأسست املجموعات البحثية.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
االستفادة من الكفاءة العلمية املتوفرة بالجامعة فى شكل مجموعات متميزة ،ومتفاهمة ،ومكملة
.1
لبعضها بعضا لالستعانة بها في تنفيذ مهام معينة ،أو استشارات تطلبها جهات خارج الجامعة.
تنفيذ البحوث ،والدراسات التي يحتاجها القطاع الخاص ،والحكومي بناء على تعاقدات ،و شراكة
.2
معهم.
 .3أن تكون املراكزالبحثية بيوت خبرة ،واستشارات متخصصة داخل الجامعة.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تحفيزإنتاج البحوث الرصينة.
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
اإلجراءات املرتبطة:
الرقم
.1
.2
.3
.4

اإلجراء
إجراء دعم ،وتأسيس املجموعات البحثية ،وتسجيلها لدى الجامعة.
تدعيم الشراكات البحثية مع الجهات ،والهيئات الوطنية .
أن تعمل املجموعات البحثية تحت مظلة العمادة ،والجامعة.
إجراء عملية املفاضلة بين املجموعات البحثية املقدمة طبقا ملعاييرمحددة من العمادة .
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دعم ،وتأسيس الكراس ي البحثية.
املوضوع :الكراس ي البحثية
مسئولية السياسة :عمادة البحث
العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
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رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
ممولي الكراس ي البحثية
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للكراس ي البحثية .
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطويرواالعتماد االكاديمي

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على االرتقاء بمستوى الكراس ي البحثية ،وتطويرأدائها بما
يتناسب مع االحتياجات الوطنية ،ونشرسياسة التعاون الهلي مع الجامعة ،والدوراالجتماعي للمؤسسات،
والشخاص ،وبما ينعكس بالنفع على الوطن ،واملواطن.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
رفع مستوى التعاون الهلي مع الجامعة في مجال تمويل البحث العلمي.
.1
تحقيق املأمول فيه من وجهة نظراملانحين مع مراعاة تو افقه مع سياسة الدولة ،ورؤيتها.
.2
االستفادة القصوى من املنح بما يعود على الجامعة بالنفع ،وتحسين الترتيب العاملي لها.
.3
تحقيق ،ونشرثقافة التعاون الهلي مع الهيئات البحثية ،وتعزيزالدوراالجتماعي لألفراد واملؤسسات.
.4
الهدف االستراتيجي:
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تحفيزإنتاج البحوث الرصينة.
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
تعزيزالشراكة بين الجامعة واملجتمع وقطاعات الصناعة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1أنشاء املزيد من الكراس ي العلمية بما يحقق رؤية املانحين والغرض من املنح ورؤية اململكة .2030
 .2تصميم كراس ي بحثية تناسب خصوصية منطقة مكة املكرمة .
 .3العمل على تسويق الكراسة البحثية ،و إيجاد ممولين لها.
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تطبيق القواعد االخالقية للبحث رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
العلمي.
آخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :أخالقيات البحث العلمي
تاريخ املراجعة القادم:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي رقم الصفحة:
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
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عمادة البحث العلمي
وحدة االستالل  -لجان البحث العلمي املسئولة عن أخالقيات البحث العلمي،
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي

نص السياسة:
تلتزم الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي بتطبيق أعلى معايير النزاهة في البحث العلمي ،وتوعية املنتمين
إلى الجامعة بها؛ كي يتسنى لهم اتباع السلوكيات املطلوبة ،وتهدف هذه السياسة إلى وضع قواعد وآليات هذا
االلتزام موضع التنفيذ.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1اتباع أعلى املعاييراملهنية في تصميم ،وتنفيذ عمليات البحث العلمي.
 .2اتباع أسلوب دقيق في عمليات البحث العلمي ،وفى تحليل البيانات.
 .3االلتزام بالمانة العلمية في جميع مراحل البحث ،ومكافحة السرقات العلمية ،واالستالل.
 .4االلتزام بالصراحة ،والوضوح فيما يخص مساهمات الباحثين املشاركين ،واملنافسين .
 .5الحرية الكاديمية للباحثين وفق أعلى معاييرالنزاهة ،ووفقا لألنظمة ،والتشريعات املهنية والقانونية.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تحفيزإنتاج البحوث الرصينة.
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
تعزيزالشراكة بين الجامعة واملجتمع وقطاعات الصناعة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إجراء فحص االستالل من خالل وحدة االستالل.
 .2حفظ البيانات بشكل واضح ،ودقيق يمكن من الرجوع إليها عند الحاجة ،ومعرفة السرقات العلمية،
واالستالل غيرالخالقي.
 .3تحديث برامج االستالل أوال بأول وفق أحدث طرق التقييم.
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رقم السياسة:
سياسة التعاون البحثي مع املؤسسات
تاريخ بدء العمل
والهيئات واملراكزالبحثية.
بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
املوضوع :التعاون البحثي مع الجهات املختلفة
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:
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عمادة البحث العلمي
وكاالت البحث العلمي املسؤولة  ،خدمة املجتمع  ،املراكزالبحثية
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي.

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على بناء جسور من العالقات مع املؤسسات البحثية العاملية،
واملحلية؛ لتبادل الخبرات الرائدة ،وتطبيقها من أجل االرتقاء بالبحث العلمي ،وبما يعززالقيمة املضافة للشركاء،
ويعود بالنفع على الوطن ،واملواطن .
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تحديد الولويات البحثية للجامعة بما يكفل تحقيق رؤية الوطن ،والجامعة ،ورسالتها .
تحديد متطلبات التميزالبحثي ،واالرتقاء بمستوى البحوث املنتجة.
.2
عقد االتفاقيات البحثية مع املؤسسات ،واملراكزالبحثية الرائدة على مستوى العالم ،واملنطقة.
.3
 .4تطوير ،وتحديث خطة البحث العلمي.
 .5ربط دعم البحث العلمي بقضايا الوطن ،واملواطن ،واحتياجاته.
 .6إدارة االتفاقيات البحثية ،وتطويرها بما يكفل أفضل العوائد ،والنتائج البحثية مما يعود بالنفع على
الوطن واملواطن.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تعزيزالشراكة بين الجامعة ،واملجتمع وقطاعات الصناعة.
تعزيزالشراكة العاملية ،والتعاون الدولي في البحث العلمي.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إجراء دعم املشاريع البحثية باملشاركة مع جهات بحثية خارج الجامعة.
 .2إجراء دعم نشرالبحوث الناتجة من تعاون بحثى مع جهات من خارج الجامعة .
 .3إجراء دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في املؤتمرات العلمية الداخلية ،والخارجية.
 .4إجراء تقييم البحث العلمي الناتج من تعاون بحثى مع جهات خارجية.
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إنشاء نظام التطوع البحثي.
املوضوع :التطوع البحثي
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
ىخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
خدمة املجتمع  ،املراكزالبحثية
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي-وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي ،وبحوث التطوع.

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على تهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي ،ورغبة في رفع املشاركة
املجتمعية خاصة داخل الجامعة ،ومن هذا املنطلق إنشاء نظام التطوع البحثي ،وبحوث التطوع،
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تأصيل العمل التطوعي خاصة لدى الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
 .2حصرالخدمات التطوعية املقدمة من العمادة البحث العلمي ،ومتابعة تنفيذها ،وتقويمها.
التأكيد على أهمية املشاركة املجتمعية ،وتنمية التعاون بين أفراد املجتمع.
.3
 .4تهيئة بيئة مناسبة ،ومساعدة للبحث العلمي داخل الجامعة ،وتنمية الحس املجتمع.
الهدف االستراتيجي:
التكامل بين جميع الجهات في الجامعة
استخراج مؤشرات الداء واالحصائيات
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1إنشاء العديد من الوحدات املساعدة في مجال التطوع :وحدة بحوث التطوع – وحدة التقارير
الدورية والسنوية – وحدة الخدمات التطوعية – وحدة خدمات املتطوعين – وحدة الشراكات
املجتمعية – نظام إدارة التطوع.
منح شهادات بالساعات التطوعية للمتطوعين .
.2
تقديم حو افزللمتطوعين.
.3
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دعم مشاريع بحوث التطوع.
املوضوع :بحوث التطوع
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
خدمة املجتمع  ،املراكزالبحثية
مدير الجامعة  -وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي  -عمادة البحث
العلمي
عمادة البحث العلمي -وكالة عمادة البحث العلمي للتطوع البحثي ،وبحوث التطوع.

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على دعم مشاريع بحوث التطوع إيمانا منها بأهمية التطوع،
واملشاركة املجتمعية وتهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تأصيل أبحاث التطوع بالجامعة ،تحديد الولويات البحثية يتالءم مع االحتياجات الوطنية وتحقيق
رؤية الجامعة ،وتوفيربيئة مناسبة للبحث العلمي.
 .2ربط دعم البحث العلمي في مجال التطوع بقضايا املجتمع ،والوطن.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق التكامل بين جميع الجهات املعنية بالبحث العلمي في الجامعة.
تشجيع البحاث في املجاالت امللبية لالحتياجات الوطنية.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1توفيرودعم املشاريع البحثية في مجال بحوث التطوع ،والتطوع البحثي .
 .2إنشاء العديد من الوحدات املساعدة في مجال التطوع :وحدة بحوث التطوع – وحدة التقاريرالدورية
والسنوية – وحدة الخدمات التطوعية – وحدة خدمات املتطوعين – وحدة الشراكات املجتمعية –
نظام إدارة التطوع.
 .3منح شهادات ،ودروع تقديرللمتطوعين ،وشهادات بالساعات التطوعية ،تقديم حو افزلهم.
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تطبيق الية ملكية االجهزة البحثية.
املوضوع :الجهزة واآلالت
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
املراكزالبحثية
عمادة البحث العلمي  -املراكزالبحثية التابعة للعمادة  -الباحثين.
عمادة البحث العلمي -املراكز البحثية التابعة للعمادة

نص السياسة:
تحرص الجامعة ممثلة في عمادة البحث العلمي على تهيئة البيئة املناسبة للبحث العلمي ،ورغبة في توفير
الجهزة العلمية للباحثين؛ فقد تقرر أن تسلم الجهزة البحثية التي تم تمويل شرائها عن طريق املنح البحثية
املمولة بمعرفة عمادة البحث العلمي في نهاية املشاريع البحثية ،وبحالة جيدة إلى العمادة؛ حتى يستفيد منها
الباحثون في الدورات التالية.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تأصيل مبدا املحافظة على ممتلكات الجامعة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
 .2توفيرالنفقات البحثية مما يساعد على زيادة عدد البحوث املمولة.
حماية املال العام.
.3
 .4إنشاء معامل مهيئة للباحثين داخل العمادة لتوفيراملناخ املالئم لإلنتاج البحثي.
الهدف االستراتيجي:
توفيربيئة بحثية للكفاءات املتميزة.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1البدء في أنشاء معامل مهيئة للباحثين داخل العمادة لتوفيراملناخ املالئم لإلنتاج البحثي
 .2توفير معامل بحثية يمكن أن تعتبر وحدات ذات طابع خاص لتقديم الخدمات البحثية للجهات
الخارجية ،واعتماد تلك املعامل كبيوت خبرة.
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تشجيع الباحثين على التسجيل في رقم السياسة:
تاريخ بدء العمل بالسياسة:
املحركات البحثية.
املوضوع :التسجيل في املحركات البحثية
مسئولية السياسة :عمادة البحث العلمي
التطبيق:
الشركاء:
املر اقبة:
املراجعة والتطوير:

آخرمراجعة للسياسة:
تاريخ املراجعة القادم:
رقم الصفحة:
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عمادة البحث العلمي
الكليات التابعة للجامعة بفروعها املختلفة.
عمادة البحث العلمي  -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي.
عمادة البحث العلمي -وكالة العمادة للجودة والتطوير ،واالعتماد الكاديمي.

نص السياسة:
تحقيقا لدور عمادة البحث العلمي في رفع مستوى البحوث ،وترتيب الجامعة بين الجامعات العاملية ،فقد
اهتمت العمادة بتسجيل الباحثين العاملين بالجامعة ضمن محركات البحث العاملية املخصصة لهذا الغرض
.
أهداف السياسة:
الهدف
الرقم
 .1تأصيل مبدأ االنتماء للجامعة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس.
 .2رفع الترتيب املحلي ،و العاملي للجامعة.
 .3إنشاء معامل مهيئة للباحثين داخل العمادة لتوفيراملناخ املالئم لإلنتاج البحثي.
 .4تطبيق املادة ( )2فقرة (ر) و املادة ( )3الفقرة (د) من الالئحة املوحدة للبحث العلمي.
الهدف االستراتيجي:
تحقيق الحضورعبرنشراملعلومات البحثية.
اإلجراءات املرتبطة:
اإلجراء
الرقم
 .1عمل دورات تدريبية لعضاء هيئة التدريس؛ لشرح كيفية التسجيل بمحركات البحث املسموح
للباحثين بالتسجيل فيها.
 .2ضرورة وضع الباحثين العاملين بالجامعة السم جامعة أم القرى على الوراق البحثية املنشورة لهم.
 .3تقديم حو افز ،وجوائز للكليات التي تحقق أعلى نسبة لعضائها في التسجيل بمحركات البحث
املختلفة.
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