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 تعريفات األولى:المادة 

 الجامعة: (أ )

 .جامعة أم القرى :ايقصد هب

 :المشروع البحثي (ب )
ودعمه وفق  ،الذي تتوىل اجلامعة متويله املشروع البحثيالصيغة النهائية اليت خيرج هبا  :يقصد به

 .ةالتنظيمي هذه القواعد نصوص

 الباحث الرئيس: (ج )
الذي ميثل اجملموعة  الدكتوراهمن محلة  عضو هيئة التدريس، أو من يف حكمه :يقصد به

 .اجلامعةومتثيلها لدى  ،وإدارة اجملموعة ،شرافويتوىل اإل ،املشروع البحثياملشاركة يف 

 الباحث المشارك: (د )
الذي يشرتك مع جمموعة و  الدكتوراه،من محلة  أو من يف حكمه ،التدريسعضو هيئة  :يقصد به

 يتم التعاقد عليه مع اجلامعة. مشروع حبثيمن الباحثني إلجناز 

 العقـد: (ه )

، ويشار إليه البحث العلميعميد  سعادة وميثلها ،عقد االتفاق املربم مع اجلامعة :يقصد به 
ويشار إليه بالطرف  ،، وجمموعة من الباحثني ميثلهم الباحث الرئيسولبالطرف األ

 .الثاين

 االختصاص:جهة   (و )
 يف اجلامعة. عمادة البحث العلمي :يقصد هبا

 
 



 

 

 الفريق البحثيأعضاء : الثانيةالمادة 
عدد من إشراك مكان حيتوي املشروع البحثي على باحث رئيس واحد فقط، وباإلأن جيب  (أ )

 ،وطالب الدراسات العليا ،واملهنيني ،والفنيني ،الباحثني مساعديو  ،الباحثني املشاركني
ت آأال يزيد إمجايل بند املكاف على ،ىل مستشار واحدإ باإلضافة ،ريوسو البكالوطالب 
، ويستثىن من ذلك % من إمجايل ميزانية املشروع40عن نسبة  كله  لفريقل املخصصة

 .املشاريع النظرية اليت ال تتطلب أجهزة وخامات
ن أو  ،(لطبيةا الزمالة)أو ما يعادهلا مثل:  أن يكون من محلة الدكتوراه،الباحث الرئيس: جيب  (ب )

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

وفق خارج اململكة من و أ ،خارجهامن و أ ،أن يكون من داخل اجلامعةمكان وباإل
 الضوابط التالية:     

ثِين المشاركين من خارج المملكة عن واحد.أال يزيد عدد الباح-1  

أن يكون ذا خبرة علمية، وعملية متميزة في مجال تخصص البحث تؤهله للعمل في المشروع البحثي. -2  

عن إدارة أمور التنسيق، والمتابعة الفنية، والمالية مع الباحثين كاملة مسؤولية  ن يكون الباحث الرئيس مسؤواًل أ-3

 المشاركين.

لعمل في المشروع وفق الضوابط المعمول بها من ات ه  الذاتية وخطاٌب يفيد قبوله رفق مع نموذج تقديم البحث سيرأن ت  -4

 قبل عمادة البحث العلمي. 

عمل للاملستشارون: ميكن االستعانة مبستشار من داخل، أو خارج اجلامعة، أو اململكة  (د )
 باملشروع وفق الضوابط التالية:     

تؤهله للعمل في المشروع البحثي. في مجال تخصص البحث برة علمية، وعملية متميزة أن يكون ذا خ- 1  

  أال يزيد عدد المستشارين عن واحد.  – 2

يجب أال تزيد مكافأته عن الحد األقصى المنصوص عليه في الئحة دعم البحوث.  - 3  

يجب عليه إلقاء محاضرة عامة حول موضوع البحث.  – 4  

ذج تقديم البحث سيرت ه الذاتية، وخطاٌب يفيد قبول المستشار العمل في المشروع وفق الضوابط أن ت رفق مع نمو-5

 المعمول بها من قبل عمادة البحث العلمي.   

أو البكالريوس من  ،مبساعد باحث من محلة املاجستري اعد باحث: ميكن االستعانةسم (ه )
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ويتم  ،من خارج اململكةعدين مبسا باالستعانةوال يسمح  ،و خارجها فقطأ داخل اجلامعة،
بعد بدء  (شهادات -أوراق ثبوتية-من )سرية ذاتيةتزويد العمادة ببيانات مساعد الباحث 

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

 أو خارج اجلامعة ،بطالب الدراسات العليا من داخل الستعانةب الدراسا العليا: ميكن اطال (و )
ا يف ن يكونوا مسجلني رمسي  أعلى  ةبطالب من خارج اململك ةباالستعانوال يسمح  ،فقط

 ،ن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية املشروعأو  ،اجلامعات السعودية ىحدإيف و أ ة،اجلامع
 لتدقيقها. ؛هبم ةوقبل صرف املستحقات اخلاص

 ،فقط لريوس: ميكن االستعانة بطالب البكالريوس من داخل أو خارج اجلامعةطالب البكا (ز )
 ة،ا يف اجلامعن يكونوا مسجلني رمسي  أعلى  ةبطالب من خارج اململك باالستعانةوال يسمح 

وقبل صرف  ،ن يرفقوا ما يثبت ذلك بعد بداية املشروعأو  ،اجلامعات السعودية ىحدإو أ
 لتدقيقها. ؛هبم ةاملستحقات اخلاص

ن هم يف حكم و م  أ الشهادة اجلامعية، من محلة نيوفني ،نيمبهني ةخرون: ميكن االستعانآ (ح )
من بفنيني  ةباالستعانوال يسمح  ،فقط ةو خارج اجلامعأ ،من داخلطالب املرحلة اجلامعية 

  .ةخارج اململك

ث العلمي يف لفريق العمل وفق الالئحة املوحدة للبح ةيتم صرف املستحقات املالي (ط )
 اجلامعات السعودية.

 

 تقديم مشاريع البحوث شروط :الثالثةالمادة 
ن يكون البحث املقدم ضمن اجملاالت البحثية اليت مت اقرتاحها من قبل عمادة البحث أ (أ )

  العلمي.
 السنوية لعمادةأن يلتزم باملواعيد املخصصة لتقدمي مشاريع البحوث املعلنة مبوجب الربامج  (ب )

 ي.البحث العلم



 

 

 .اكلي   امسبق   إجنازه مت قد البحث يكون جيب أال (ج )
 .لكرتونيةعرب بوابة اخلدمات اإلا لكرتوني  إ مكتمال   البحثي املقرتح يُقدم (د )
يف  على األمساء احملددة مستشار( –مشارك  –)باحث رئيس  جيب أن يقتصر الفريق البحثي (ه )

لمساعدين،والطالب، والفنيني، ، ويكتفى بتحديد املناصب فقط لمنوذج تقدمي املشروع املقرتح
 . واملهنيني وقت تقدمي املقرتح البحثي

 جملال املشروع البحثي. الباحثني اتجتب مالئمة ختصص (و )
 عدم اجلمع بني وظيفتني يف املشروع الواحد. جيب  (ز )
،  عمادة البحث العلميحبوث مدعومة من ثالثة  حيق لعضو هيئة التدريس باالشرتاك يف (ح )

شارك )سواء كانت يف فرتة التقدمي أو قيد التنفيذ( علي أن يكون كباحث رئيس أو باحث م
ويف حال وصول الباحث للسقف املسموح به من عدد  ،باحث ا رئيس ا يف احدها على االقل

و أ ،لديهاملمولة املشاريع أحد  إهناءال بعد إنه ال حيق له التقدمي على مشروع جديد فإ املشاريع
  .ملقدمة بالرفضمت الرد على أحد املقرتحات ا

 
 تحكيم ال :الرابعةالمادة 

 وفق اإلجراءات التالية: ات البحثيةيتم تحكيم المقترح 
 احملكمنيإىل اثنني من  اباجلامعة إرسال مشروع البحث سري   تتوىل عمادة البحث العلمي (أ )

 وإبداء املالحظات عليه. ،لتقييما لخارجي  

 اكتشاف االستالل. دواتأحد أيل بآسيخضع املقرتح البحثي لتدقيق  (ب )
عمادة البحث تقييم مشاريع البحوث وفقا  للنموذج املعد هلذا الغرض من  احملكمونيتوىل  (ج )

 .العلمي
عند ورودها ألخذها يف  احملكمنيإفادة الباحثني مبرئيات  عمادة البحث العلميتوىل ت (د )

 االعتبار.

مل إذا كمني تسليمة للمح قبلمقرتح حبثي أي لعمادة البحث العلمي احلق يف رفض  (ه )
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مت تسجيل نسبة استالل أو إذا  ،املتوقعة املقرتح البحثي وشروط أركان،يستوف كامل 
 ةالنزاهب ةم تطبيق اللوائح اخلاصوسيت أدبية،سرقات أية اكتشاف أو ، عالية عليه

 .مقدم املقرتح البحثي على العلمية

 .تتم بالسرية املطلقة التحكيممجيع أعمال  (و )

إقفال التقدمي شهر من تاريخ أج حتكيم املقرتحات البحثية بعد ستة عالن عن نتائاإليتم  (ز )
 .املطروحةلكرتوين لكافة الربامج اإل

  التاليةاإلجراءات يتم تحكيم التقرير النهائي وفق: 
املختصني يتوىل كل  احملكمنيثنني من اإىل  النهائيإرسال التقرير  عمادة البحث العلميوىل تت (أ )

 ويتم تزويد الباحث الرئيس مبا يرد من مالحظات ، واملالية،نيةاجلوانب الفمنهما تقييم 
 .تعديالت ةيأىل إ احلاجةيف حال  ألخذها يف االعتبار

يف حالة اختالف  وآلية القرار النهائي ،اإلجراءات املناسبة تتخذ عمادة البحث العلمي (ب )
 .وجهات النظر بني الباحثني، واحملكمني

 عمادة البحث العلميجيوز ل احملكمنيربم، أو نتيجة لتقارير يف حالة اإلخالل ببنود العقد امل (ج )
 من ق عليهأو اختاذ أي قرار آخر يواف   بعدم صرف الدفعة األخرية من ميزانية البحث،التوصية 

 .االختصاصجهة 
ة؛ دارة املاليبالرفع لإلن للعمادة احلق إيف حالة عدم تسليم التقرير النهائي يف املوعد احملدد ف (د )

الدفعة اسرتجاع  خبصوص حسب بنود العقد املربم بني الطرفني ات النظاميةاإلجراءلتطبيق 
 باحث الرئيس.لل املصروفة

 
 ل: التمويالخامسةالمادة 

 تمويل البحوث المعتمدة وفق اإلجراءات التالية:يتم 
ها ملدة أقصا للتمديداملمول من اجلامعة عن عامني ماليني قابلة  املشروع البحثيال تزيد مدة  (أ )

 مبالغ أخرى إىل ميزانية البحث. ةعام واحد بدون إضافة أي
عمادة البحث ميزانيته من  واعتماد ،موافقةبعد  إالوالتمويل  ،للدعمال يعترب البحث مقبوال  (ب )



 

 

  .واالرتباط هبا على البند املخصص ،العلمي

 ةتم املناقلتأن ن مكاإللكن با ،للمشروع البحثي ةاملقرتح بنود امليزانيةبني  املناقلة ال جيوز (ج )
لبحوث دعم االبند الواحد فقط فيما ال يتعارض مع الالئحة املوحدة للبحث العلمي لداخل 

وبعد  بذلك،يتم تقدمي طلب خطي من الباحث الرئيس يفيد أن على  ةيف اجلامعات السعودي
 .جراء هذا التغيريإاحلصول على موافقة عمادة البحث العلمي ب

وفريق  ،اجلامعةوااللتزامات الواردة يف العقد املربم بني  ،الشروطوفق  إالال يتم متويل البحث  (د )
ال  اورد يف هذا الدليل الذي يعترب جزء   وعلى ضوء ما ،الباحث الرئيس البحث الذي ميثله

 يتجزأ من عقد البحث.

فيما  كل    وميثل الفريق   ،وتكون املسئولية األدبية تضامنية ،ميثل الفريق البحثي الباحث الرئيس (ه )
 خصص له يف املشروع.

الي اسباب بناء على طلب الباحث الرئيس وموافقة عمادة  يالبحثاملشروع عند إيقاف  (و )
يف امليزانية املعتمدة للبحث املرصودة وتعاد املبالغ  ،اتصفية املشروع مالي  يتم البحث العلمي 

 .االختصاصإىل جهة 

 
 المتابعة :السادسةالمادة 

سري املشروع حلق يف خماطبة الباحث الرئيس لالستفسار عن حالة حث العلمي ابلعمادة ال (أ )
 خر ورود التقرير النهائي حسب املوعد احملدد له.أالبحثي والتذكري يف حال ت

ورفض ما هو غري مطابق  ،يقهاوتدق ،لعمادة البحث العلمي احلق يف مراجعة الفواتري (ب )
 .قةموثو وطلب فواتري بديلة  ،املعتمدة لدى العمادة للصيغة

الرفع لعمادة البحث من األمور املذكورة أدناه إال بعد  اال حيق للطرف الثاين أن يغري أي   (ج )
تفيد بالسماح بإجراء  موافقة مسبقة مكتوبة من الطرف األولالعلمي، واحلصول على 

 التغيري على أن يكون فقط ضمن النقاط التالية )وال يسمح بطلب أي تغيري فيما سواه(:
 أو أكثر. شارك،م باحث تغيري - 1

 تغيري املستشار. - 2
 أو جماله. ،تغيري أهداف املشروع - 3
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ذا إو خالفه أ ،و موادأ ،جهزةأملناقصات على  ةعروض مقدم ةيأللعمادة احلق يف رفض  (د )
 .ةوالشروط املعمول هبا يف نظام املشرتيات باجلامع ،اللوائح بع  ت  مل ت ُ 

متديد مدة البحث فعليه أن وى يف احلاالت االضطرارية القصعند رغبة الطرف الثاين  (ه )
قبل تاريخ انتهاء فرتة البحث  عمادة البحث العلمييتقدم بطلبه يف هذا الشأن إىل 

 يلي: ( يوما  على األقل مشتمال على ما30بثالثني )
 مت إجنازه يف البحث حىت وقت طلب التمديد. ا به ماتربيرا  لطلب التمديد موضح   - 1
 .من البحث خالل فرتة التمديد خطة العمل إلمتام اجلزء املتبقي - 2

 موافقة خطية من عمادة البحث العلميبعد احلصول على ال إ أن يتم التمديد كنوال مي 
 .بعد دراسة الطلب املقدم من الباحث الرئيس

 
 : التعهداتالسابعةالمادة 

كان ذلك خالل فرتة إجناز أسواء -ال يفشى يف أي وقت من األوقات أبيتعهد الطرف الثاين 
 ،صيغة ةأو مضمون أي ،معلومات سرية أية-مؤسسةأو  ،أو شركة ،أو بعدها ألي شخص ،ملشروعا

أو  ،أو تركيب ،أو أسلوب تصنيع ،أو عملية ،طريقة ةأو أي ،أو قاعدة تكون مملوكة للطرف األول
 ع خالل إجناز املشروع.رت  أو ختُ  ،فكتش  جتهيز أية منتجات قد تُ 

 

 ث الرئيسالباح: تغيير الثامنةالمادة 

في حالة عدم إمكانية استمرار الباحث الرئيس في استكمال البحث ألي سبب من 
 األسباب يتبع أحد الخيارين التاليين:

 .االختصاصجهة إىل  اعتماداتهوإعادة املبالغ املتبقية من  ،وتصفيته ،إيقاف مشروع البحث (أ )
تم إعادة تحبيث  ؛ئيساركني كباحث ر استكمال مشروع البحث باختيار أحد الباحثني املش (ب )

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

 
 التقارير: تقديم ةسعاتالالمادة 



 

 

املشروع بعد مرور فرتة سنتني من  لهنائي فين، ومايل؛ إلقفا تقريريلتزم الباحث الرئيس بتقدمي  (أ )
دة له، واملذكورة يف خمطط املشروع مبا ال يتجاوز تاريخ بداية املشروع، أو إىل هناية املدة احملد

ا، ويف حال مت قبول طلب التمديد للمشروع فعلى الباحث تسليم التقرير بنهاية سنتني أيض  
 عليها.  ة اليت متت املوافقةدامل

وفق النماذج املعمول  عمادة البحث العلميالنهائي إىل  تقدمي التقرير يتوىل الباحث الرئيس (ب )
 .قع العمادةهبا على مو 

 العلمي،وطريقة إخراج التقرير بالنموذج الذي تطرحه عمادة البحث  شكل،أن يتقيد  بوجي (ج )
 وأن حيتوي التقرير على:

واملشكلة اليت متت معاجلتها يف البحث فيما ال  وأمهيته، وجماله، املشروع،مقدمة عن  (1
 وال يتجاوز صفحتني. كلمة، 500يقل عن 

د ي الذي مت عمله يف بداية املشروع فيما ال يزيد عن التحليل الناتج عن املسح األ (2
 ثالث صفحات.

واإلشكاالت اليت طرأت خالل تطبيق هذه  اتباعها،منهجية البحث اليت مت  (3
 وأية منهجيات بديلة مت اللجوء إليها فيما ال يزيد عن صفحتني. املنهجية،

ليت مت سردها عند واألهداف اليت مت حتقيقها يف ظل األهداف ا ،البحثسري  مراحل  (4
 تقدمي املقرتح البحثي مبا ال يزيد عن صفحتني.

النتائج اليت مت التوصل إليها مبا خيدم األهداف االسرتاتيجية اليت مت اختيارها عند  (5
 واحدة. ةتقدمي املقرتح البحثي مبا ال يزيد عن صحف

 واحدة. ةوأوعية النشر مبا ال يزيد عن صفح نشرها،سرد األوراق العلمية اليت مت  (6
من  ةا نسخمرفق   النهائي، والتقرير املايل اخلتامي للمشروع التقريرالباحث الرئيس تقدمي  يتوىل (د )

يتم تسليم بالتزامن مع ذلك عمادة البحث العلمي، ل عرب املوقع اإللكرتوينا لكرتوني  إ الفواتري
 حث الرئيسويوقع من البا ه،ورقم ،خبطاب يكتب فيه اسم املشروع ةصول الفواتري مرفقأ
 .عمادة البحث العلميل

 
 

 : النشرالعاشرةالمادة 
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نتائج له إال بعد موافقة  ةأو أي ،ال جيوز نشر البحثيف حالة املعلومات اليت هلا طابع سري  (أ )
 .افادة من البحث حسبما تراه مناسب  كما أن للجامعة احلق يف االست  ،اجلامعة

ومبا ال خيل حبقوق  ،احملكمةالدوريات العلمية و  ،جيوز للباحثني نشر نتائج البحوث يف اجملالت (ب )
أو ملكيتها ألية حقوق تنتج عن البحث كرباءة  ،جهة التمويل يف نشر التقرير النهائي

 وغريها. ،االخرتاع

 ،وذلك يف مؤمتر علمي حمكم ،يلتزم الباحث بنشر ورقة علمية على األقل من مشروع البحث (ج )
ضمن بنود امليزانية املعتمدة  مغطاةيف النشر تكون تكالأن أو جملة علمية حمكمة على 

 للمشروع.

 
 

 : حقوق براءة االختراعةالحادية عشر دة الما
أو استحقاقات مالية،  ،وما يرتتب عليها من التزامات ،فيما يتعلق حبقوق امللكية الفكرية

امعة جوتؤخذ لوائح  ،فإنه يتم االتفاق بني الطرفني حول توزيع نسبة العائد منها لكل طرف
 يف هذا اجملال كمرجع يستعان به. أم القرى

 
 : إنهاء البحثةالثانية عشر المادة 

لبحث يف صورته النهائية معتمدة من التقرير النهائي املقبول لينتهي مشروع البحث بتقدمي  (أ )
 .الئحة، أو ألية أسباب أخرى ترد يف مواد هذه العمادة البحث العلمي

بناء على إخطار  واهناء املشروع  ،العقدالعامة إلغاء هذا  جيوز للجامعة العتبارات املصلحة (ب )
 كتا ي للطرف الثاين.

ية ظروف قاهرة خارجة عن أعن  اخطي   عمادة البحث العلمييقوم الطرف الثاين بإشعار  (ج )
اإلرادة جتعل من املتعذر على الطرف الثاين الوفاء بكافة التزاماته طبقا لقواعد البحث العلمي 

وإيداع أية  ،ت اليت مت صرفهاآكامل املكافبإرجاع  يلتزم أن على  اجلامعة املعمول هبا يف
يف املكان الذي يتم االتفاق عليه مع عمادة أو  اجلامعة،ومواد يف خمازن ومستودعات  أجهزة،

 .البحث العلمي
 .وعندها خيلى طرف الفريق البحثي ،تعاد املبالغ املتبقية بعد التصفية إىل بند البحث باجلامعة (د )



 

 

 
 : قواعد الصرف الماليةعشر الثالثة المادة 

يسقط حق الباحثني املدعمة أحباثهم من داخل اجلامعة يف املطالبة بصرف الدفعات املستحقة  )أ(
عنها يف املواعيد احملددة  التقرير النهائيهلم من ميزانيات عقودهم إذا ختلف أي منهم عن تقدمي 

 هلا يف العقد املربم معهم.

يف  منها ويستفاد بالصرف ،االختصاصجهة ميزانية بالغ املتوفرة نتيجة هلذا القرار إىل تعاد امل )ب(
 وبراجمه باجلامعة. ،العلميأغراض البحث 

 لى النحو التايل:ع البحث للباحث الرئيسمشروع م صرف نفقات يت )ج(
لتغطية تكاليف العقد من تكاليف البحث بعد توقيع  % 75 األوىل: الدفعة  (1

 .)رئيس، مشارك، مستشار( مكافآت الباحثنيعدا  ما املشروع
 .وقبوله ،النهائي% من املتبقي بعد تقدمي التقرير  25 الثانية: الدفعة  (2

 

 
 : إجراءات شراء األجهزة والمواد وخالفهاةعشر الرابعة المادة 

 ،والمواد ،واألنظمة المالية للشراء في الجامعة، يتم شراء األجهزة ،دون إخالل باللوائح
بوكالة الجامعة للدراسات المنظمة وقواعد تنظيم النواحي المالية  ،وخالفها طبقًا لسياسات

  .والبحث العلمي العليا،
ومواد عن طريق الشراء  ،للباحث الرئيس احلق يف تأمني متطلبات البحث من أجهزة (أ )

 .لاير ألف ثالثني لاير سعودي(30000) املباشر فيما ال يزيد عن مبلغ
يتم الشراء مبوجب فلاير  ألف ثالثنيلاير سعودي( 30000)يزيد عن ء مببلغ عند الشرا(ب )

 كوذل ينيبه،من أو  ،عميد البحث العلميوخطاب التعميد بتوقيع  ،حمضر التسعرية
أو خارجها، وعليه أن يقدم فواتري أصلية معتمدة من  ،اململكةسواء بالشراء من داخل 

وصرفها عهدة وفق  ،ة ملستودعات اجلامعةواألجهز  ،ويتم إدخال املواد ،جهة البيع
 .القواعد النظامية يف هذا الشأن
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 ،واملعدات ،على تأمني املوادواألنظمة املعمول هبا يف اجلامعة  ،القواعد سريت (ج )
 وخالفه. ،واألجهزة

 
 والسفر ،عشرة: الرحالت الخامسةالمادة 

حة أعضاء هيئة التدريس، الئالنتدابات وفق لهم بالنسبة يومساعد ،نيالباحثمجيع يعامل 
، ويستثىن من ذلك تذاكر السفر؛ حبيث تكون على الدرجة املعمول هبا يف اجلامعة واملوظفني

 السياحية ةغري الدرج ةفواتري خاصة بتذاكر سفر على درج ةيأولن يتم قبول السياحية فقط، 
امليزانية  % من15بشرط أال يتجاوز كل ذلك السقف احملدد لبند الرحالت، والذي ميثل 

 .اإلمجالية للمشروع
 
 
 
 الباحثين وغيرهم من العاملين في البحثمكافآت : ةعشر السادسة المادة 

مبختلف درجاهتم وغريهم من العاملني يف البحث  ،الباحثنيمكافآت تصرف   (أ )
والصادرة مبوجب قرار  ،العلمية حسب ما جاء يف الالئحة املوحدة للبحث العلمي

وتاريخ  4403/ب/7املعتمد بالتوجيه الربقي الكرمي رقم جملس التعليم العايل 
  .ه 2/4/1419

 واملوضح يف اجلدول التايل: ، تزيد املكافأة عن احلد األقصىال  أجيب  (ب )

 الحد األقصى الدور في المشروع

اشهري   ( 1200) لاير ومائتا ألف رئيسي الباحثين  

شهريا  ( 1000) لاير ألف مشارك  

المدينةمن داخل  المستشار  .الواحد العام لاير في آالف سبعة( 7000)   

المدينة خارج من الواحد. العام لاير في ألف عشر أربعة( 14000)   

المملكة خارج من .الواحد العام في لاير ألف عشرين( 20000)   



 

 

مساعدون  الماجستير وما  حملة 

 بعدها

اشهري   لاير ثمانمائة( 800)  

الجامعية الشهادة حملة اشهري    لاير ستمائة( 600)   

الجامعية المرحلة طالب اشهري    لاير أربعمائة( 400)   

 

 ا لنظام العمل خارج وقت الدوام يف اجلامعة.يعامل الفين العامل باملشروع طبق   (ج )
ر البحث النهائي هي وتقري ،بالنسبة ملشروع البحث املبدئي التحكيممكافأة  (د )

 .مخسمائة لاير

  طاق التطبيقن :ةعشر  السابعةالمادة 
ال يتجزأ من عقود األحباث  اجزء  القواعد احلاكمة للبحوث املدعمة من اجلامعة  هتعترب مواد هذ

 والباحثني. ،املوقعة بني اجلامعة
 بداية التطبيق  عشرة: الثامنةالمادة 

 اعتمادها.من تاريخ القواعد  ههذ تسري
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Guidelines for Internal 

Funding and Research Grants 

 

(First Edition) 

7 Rajab 1436 H. 



 

 

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) 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. 

 

(D) 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. 

 

(E) 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. 

 

(F) The Responsible Authority: 

Means: the Deanship of Scientific Research. 

 

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 
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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 and materials can be excluded from 

this aforementioned condition. 

 

(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. 

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 letter 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. 

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

mentioned in the research support handbook. 

4. The consultant must deliver a general presentation about the topic 

of the study. 

5. The following documents should be included in the application: the 

consultant’s curriculum vitae, a letter 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 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 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. 
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(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 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) The Deanship of Scientific Research forwards proposals to two 

nominated external reviewers for assessment and comments. 

 

(B) All proposals will be subject to plagiarism checks. 

 

(C) Reviewers will give their assessment according to the forms designed by 

the Deanship. 

 



 

 

(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. 

 

(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 
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Funding of accepted projects is regulated as follows: 

 

(A) 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. 

 

(B) A project is only accepted for funding when the Deanship of Scientific 

Research approves its budget and nominates an appropriate expenditure 

category.  

 

(C) Redirections of finances between different sections of the budget are not 

allowed. However, redirections within the same section can be allowed, 

in accordance with the unified guidelines of scientific research in Saudi 

Universities. The principal investigator should submit a formal letter to 

the Deanship of Scientific Research and permission should be granted 

first.  

 

(D) 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 the guidelines named in 

this handbook, which are an integral part of the contract. 

 

(E) 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. 

 

(F) 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 one or more of the co-investigators. 

2. Replacing the consultant. 

3. Changing the field or objectives of the agreed research. 

 

(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 30 days 

before the actual date of completion. The letter must contain the 

following: 

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. 
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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). 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 report 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 following information: 

1. An Introduction no longer than 500 words (two pages), in which 

the goals and objectives, the significance, and the research gap 

are mentioned. 

2. Literature review and data analysis in no more than three pages. 

3. Research methodology, and any comments related to the 

methodology adopted, in no more than two pages. 

4. The progress phases of the project, and how they correspond to 

the stated goals when submitting the proposal, in no more than 

two pages. 



 

 

5. The results and how they fit within the stated strategic results in 

one page. 

6. References in one page. 

 

(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) Confidential information or results based on the research must not be 

published unless written approval is received from the university. The 

university reserves the right to benefit from the publications and findings 

as it sees fit. 

 

(B) 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. 

(C) The researchers are requested to publish at least one article in a 

recognized periodical/journal. The publication fees should be included in 

the funded project. 

 

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. 
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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: 

 

(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 75% of the total 

project cost, excluding the payments for the research team 

(principal, co-I and consultant). 



 

 

2. Second installment: The remaining 25% is paid when the final 

report is submitted and accepted. 

 

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, the value of 

which does not exceed SAR 30,000 directly. 

 

(B) When purchasing items costing more than SAR 30,000, the transaction 

must be completed with the permission of the Dean of Scientific 

Research, or their representative, whether in Saudi Arabia or abroad. 

Original receipts must be obtained; the items must be registered in the 

university’s storage and lent to the second party, according to the 

university’s guidelines. 

 

(C) The university’s guidelines also cover the procurement of materials, 

tools, and equipment, etc. 

 

Article (15) Travel 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) 
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(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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Role in the Project Maximum Payment 

SAR 

Researchers Principal Investigator 1,200 monthly 

Co-investigator 1,000 monthly 

Consultant From the City 7,000 annually  

From another Saudi City 14,000 annually 

From abroad 20,000 annually  

Assistants 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. 

 



 

 

 

 

 

Article (17) Range of Application 

  

These articles governing research projects funded by the university are an 

integral part of the contracts signed between the university and the researchers. 

 

Article (18) The Commencement of Application 

 

These guidelines are effective from the date of approval. 

 

 

 

 


