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 املقدمة

 أجمعين، وصحبه آله وعلى هللا عبد بن محمد واآلخرين األولين سيد على والسالم والصالة العاملين رب هلل الحمد

  وبعد

 جلسته في املتخذ هـ(١٤١٩/١٠/٢) رقم العالي التعليم مجلس بقرار الجامعات في العلمي للبحث املوحدة الالئحة صدرت

 البرقي بالتوجيه العالي التعليم مجلس رئيس الشريفين الحرمين خادم مقام بموافقة وتوجت هـ١٤١٩/٢/٦ بتاريخ العاشرة

 من الجامعات في العلمي بالبحث عالقة له ما كل أعمال بتنظيم تعنى وهي هـ،٢/٤/١٤١٩ وتاريخ ٤٤٠3ب//7 رقم الكريم

 لكل تنظيمها ترك التي القواعد من العديد ثناياها وفي والنشر، العلمي واملجلس البحثية واملراكز العلمي البحث عمادات

 مجلس اختصاصات من أنه على منها (٦) املادة من )ب( الفقرة نصت كما الداخلي، وترتيبها وضعها يناسب بما جامعة

 الفقرة نصت كما ،”الجامعة في العلمي البحث لحركة املنظمة واإلجراءات والقواعد اللوائح اقتراح“ العلمي البحث عمادة

 لإلنفاق الالزمة املالية املوارد توفير على والعمل الدائمة "املتابعة العلمي البحث عميد مهام من أنه على (7) املادة من )ز(

 العلمي البحث عمادة ارتأت فقد ذلك على وبناء الجامعة"، خارج قطاعات من أو الجامعة ميزانية من املمولة بحوثال على

 عالقة له ما كل فيها تشمل بحيث ،”البحثية للمجموعات التنظيمية القواعد“ هذه الالئحة تلك من تستخلص أن

 العلمي. البحث عمادة أو الجامعة في األخرى  الجهات بمهام يتعلق بما تخلطه أن دون  البحثية باملجموعات

 

 تمهيد

 
 
 وبما املعرفي، واإلنتاج والنشر العلمي البحث في حافل إنجازي  سجل لهم الذين املتميزين الباحثين لجهود تقديرا

 اإلنتاج به يحظى ملا ونظرا التدريس، هيئة أعضاء من الجديد الجيل إلى املتراكمة خبراتهم ونقل عطائهم استمرارية يضمن

 بالجودة التسامه املتخصصين واملحكمين العاملية املجالت تقدير من متكاملة تخصصات في لباحثين املشترك العلمي

  والشمولية.

 أهمية لها والتي التخصصات متعددة البحوث مجاالت في والريادة التميز لتحقيق املتراكمة الخبرات على البناء أجل ومن

 استمرارية لضمان كرافد البحثية املجموعات برنامج تقديم العلمي البحث عمادة ارتأت فقد ة،للجامع واستراتيجية وطنية

 في التنموي  دورها ويجسد للجامعة االستراتيجية األهداف يحقق مما العليا، الدراسات طالب وتبني املعرفة ونقل تدفق

   واالبتكار. يةوالتقن العلوم في الوطنية الخطة مسيرة وفي املكرمة مكة منطقة قضايا

 البحوث في متميز إنجازي  سجل لهم ممن التدريس هيئة أعضاء من للمتميزين الفرصة البحثية املجموعات برنامج يتيح

 معين مجال على أعمالها في تركز الخبرات من الرصيد ذلك من االستفادة الراغبين من وتأسيسها بحثية فرق  لبناء والنشر

 يمكنهم كما املجموعة، بحث مجال تناسب تخصصات من التخرج حديثي أو خبرة ذوي  باحثين من تتألف املعرفة، من

 متوازنة علمية شراكات بناء من يمكنهم مما األبحاث، في للمشاركة الدكتوراه بعد ما وباحثي العليا الدراسات طالب جذب
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 البحثية الخدمات في األولوية تعطى التوجه لهذا دعما العاملية. البحثية واملجموعات األخرى  الوطنية املجموعات مع

 البحثية. للمجموعات

 ويتميز برنامج املجموعات البحثية باآلتي:

 الفردي. العمل من إنتاجا وأغزر  جودة أكثر لكونه الجماعي البحثي العمل يشجع .١

  الدولية. املؤتمرات في املشاركة يسهل .٢

 املخطوطات. تحقيقو  والكتب العلمية األوراق ونشر وكتابة الخبراء، دعوة يسهل .3

  التخصصات. متعددة مواضيع إلى البحوث توجيه على يشجع .٤

 

 األولي: التعريفاتاملادة 

  الّتالية املعاني إلى القواعد هذه مصطلحات تشير 
 
فة  الّنّص: من ورودها كان ما حيث معرَّ

 وزارة التعليم. الوزارة: .١

 : جامعة أم القرى.لجامعةا .٢

 مجلس عمادة البحث العلمي. مجلس العمادة: .3

 : عمادة البحث العلمي.لعمادةا .٤

 عميد عمادة البحث العلمي. العميد: .5

 وكيل عمادة البحث العلمي املكلف باملجموعات البحثية. الوكيل: .٦

: مجموعة بحثّية في مجال محّدد، في تخصص معين، أو عدة تخّصصات تتكامل في موضوع املجموعة البحثية .7

حقيق إنجازات بحثية نوعية وابتكارية، وإلى تعزيز القدرات البحثية الجماعية، وتنفيذ املشاريع وتهدف إلى ت ،معين

 ومساعدي الباحثينمن الباحثين  وتضم عدداالبحثية، والرقي بها في ذلك املجال، يرأسها ويديرها رئيس املجموعة 

 واإلداريين.

عضو هيئة تدريس في  البحثية،ال املجموعة أعم واملسؤول عنالباحث الرئيس  رئيس املجموعة البحثية: .8

وإدارة من حملة الدكتوراه حسن السمعة والسيرة والسلوك وله سجل متميز في البحث العلمي الجامعة سعودّي 

 من ذوي الخبرة والكفاءة اإلدارية في مجال عمل املجموعة.و  األبحاث

الصيغة النهائية التي يخرج بها املشروع البحثي الذي يتم تمويله ودعمه وفق نصوص هذه القواعد  املشروع: .٩

 التنظيمية.

مويل .١٠
ّ
فاق مكتوب بين مجموعة بحثية يمثلها الباحث الرئيس  وهوالعقد: عقد الت

ّ
من داخل  ووجهة تمويلات

لفريق بتنفيذ بحث علمّي أو دراسة فنية أو أو خارجها، يقوم بموجبه ا -تمثلها عمادة البحث العلمي –الجامعة 

 أعمال استشارية تستفيد منها جهة التمويل.
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عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه  البحثية،الباحث املشارك في أعمال املجموعة عضو املجموعة البحثية: .١١

  البحثية.يتناسب تخصصه مع مجال عمل املجموعة 

ن في حكمه أو الفني أو الطالب أو غير ذلك يساعد املجموعة البحثية : عضو هيئة التدريس أو ممساعد الباحث.١٢

 إلنجاز مشروع بحثي يتم التعاقد عليه، ويجوز أن يكون من خارج الجامعة.

: هو طالب حاصل على مؤهل جامعي، ومسجل بأحد الجامعات املعترف بها لدرجة طالب الدراسات العليا.١3

 املاجستير أو درجة الدكتوراه.

 

 الثانية: األهداف العامة لبرنامج املجموعات البحثيةاملادة 

 - يلي: ما تحقيق إلى البحثية املجموعات برامج تهدف

  املعرفي واإلنتاج العلمي بالبحث االرتقاء .١
 
، نوعا

 
 عاملي بتأثير ونشرها التخصصات متعددة البحوث تنفيذ في والتميز وكما

 وتعزيز الوطنية األهمية وذات الجامعة باحتياجات املتصلة واالتجاهات املحاور  وفق وذلك الدراسات، جودة يعكس

  املشترك البيني العمل
 
  داخليا

 
 القائمة. البحثية واملعاهد املراكز ودعم وخارجيا

 البحثية املجموعات تخصص مجال في واالبتكار والتطوير للبحث الالزمة األساسية واملكانية البشرية القدرات بناء .٢

 البيئة وتهيئة الباحثين ومستويات قدرات ورفع األساسية البنية وتحديث إنشاء ذلك ويشمل عطائها على واملحافظة

 للتميز. املناسبة

 وطالب العليا الدراسات وطالب والباحثين التدريس هيئة أعضاء من الجديد للجيل والقدرة واملهارة املعرفة نقل .3

 للمملكة االستراتيجية التقنيات وتوطين ونقل املستدامة التنمية دميخ بما البحثية اهتماماتهم وتوجيه البكالوريوس

 .واملنطقة واملواطن الوطن قضايا يخدم بما

 في واملشاركة املشترك النشر في بينهم البحثية والصالت الروابط وتوثيق الباحثين بين جاذبة تفاعلية بيئة تهيئة .٤

 الجماعي. العمل خالل من والدولية املحلية العلمية املؤتمرات في التمثيل

 اإلنتاج في لإلسهام الفكر وقادة الباحثين كبار وجذب الشهيرة والدولية الوطنية البحثية املجموعات مع التعاون  تعزيز .5

. عليها املتعارف األكاديمية األسس وفق الرصين العلمي
 
 عامليا

 والخاص. العام القطاعين مع البحثية الشراكة دعم .٦

 

 املجموعة البحثيةاملادة الثالثة: 

 التالية: النقاط البحثية املجموعة تستوفي أن يجب

 تخدم بحيث وتشترك تتكامل تخصصات عدة من أو واحد تخصص في باحثين من البحثية املجموعة أعضاء يتكون  .١

  وواضح. محدد مجال في علمية أعمال بإجراء املجموعة، عمل مجال
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 منسوبي من األقل على نصفهم يكون  ان على التدريس، هيئة أعضاء من أكثر أو أربعة من البحثية املجموعة تتكون  .٢

   العمل. رأس وعلى الجامعة

 متميز إنجازي  سجل وله والكفاءة الخبرة ذوي  من البحثية املجموعة أعضاء أحد أعمالها على ويشرف املجموعة يترأس .3

 املجموعة. في البحثي النشاط في ويشارك والنشر، البحوث في

 املباشر املسؤول وهو البحثية املجموعة وأعضاء العلمي البحث عمادة بين الوصل حلقة هو البحثية املجموعة رئيس .٤

 وليةؤ بمس اإلخالل دون  واألخالقية واملالية والقانونية العلمية الجوانب جميع من البحثية املجموعة عن العمادة أمام

 يخصه. فيما لك الفريق أعضاء

 وطالب الباحثين ومساعدي الباحثين من عددا - التدريس هيئة أعضاء إلى باإلضافة - البحثية املجموعة تشمل .5

 والفنيين. العليا الدراسات

 تضعها التي والقواعد السعودية بالجامعات العلمي البحث لالئحة للمجموعة الخاصة البحوث ميزانية تخضع .٦

  املانحة. الجهة لقواعد تخضع ذلك عدا وفيما الجامعة ميزانية من بحثية مشاريع من تمويله يتم فيما الوزارة،

 

 املادة الرابعة: املميزات الخاصة باملجموعات البحثية

 يستوجب املجموعة به تقوم الذي البحثي النشاط بأهمية الجامعة من اعترافا البحثية املجموعة تأسيس ارإقر  يعد

  دعمه
 
  ماليا

 
 التالي: الدعم توفير العلمي البحث عمادة تتولى وبالتالي تأسيسها، من الهدف لتحقيق ولوجستيا

 البحثية. للمجموعة دعمها لىع واملوافق املجدولة البحثية املشروعات لتنفيذ مالي مخصص توفير .١

 بحثي مقترح لكل وذلك املجموعة في واملتميزين املؤهلين لألعضاء الصيفي التكليف بطلب الجامعة إلدارة التوصية رفع .٢

 عليه. املوافقة تمت البحثية املجموعة برنامج في

 أن على املركزية، التجهيزات برنامج ضمن البحثية املجموعات أعمال لنطاق املساندة البحثية املرافق دعم أولوية .3

 املقدمة. واملبررات الحاجة على مبنية املوافقة تكون 

 مجال في متميزين عليا دراسات وطالب باحثين ومساعدي باحثين استقطاب في رغبتها حين البحثية املجموعة مساعدة .٤

 املجموعة. تخصص

 واملؤتمرات العمل وحلقات والندوات اتاللقاء في واملشاركة للحضور  البحثية املجموعات أعضاء ترشيح قبول  .5

  العلمية والزيارات
 
  داخليا

 
 البحثية. املقترحات ضمن عليها املوافقة تتم التي وخارجيا

 في املشاريع إنجاز لضمان املوضوعة العمل خطة حسب وذلك امليزانية ضمن عليها املوافق املخصصات صرف مرونة .٦

 املناسب. الوقت
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 ملجموعة البحثيةاملادة الخامسة: أنشطة ا

  التالية: األنشطة على البحثية املجموعات من املتوقعة املساهمات تتضمن

 االستراتيجية األهداف ولتحقيق املختلفة الوطنية الخطط في الجامعة دور  لتفعيل علمية بحثية مشاريع تقديم .١

 للجامعة.

 (.ISI - SCOPUS) النطاق وواسعة العاملية السمعة ذات العلمية املجالت في بحثية أوراق نشر .٢

 الكتب ونشر وإنتاج باملجموعة الخاص النشاط أو البحثي التخصص مجال في املختلفة الكتب ترجمة تحرير/ كتابة/ .3

 قضايا في التنموي  ودورها للجامعة االستراتيجية األهداف تحقق التي املواضيع في العلمية القيمة ذات املرجعية

 الوطنية. والقضايا ابه يتصل وما املكرمة مكة منطقة

 االختراع وبراءات الفكرية ملكياتها وتسجيل البحثية واألعمال املشاريع من مبتكرة معرفية ومنتجات تطبيقات إنتاج .٤

  بها. املتصلة

 املجموعة أعضاء قبل من خارجها أو الجامعة داخل في والندوات العمل وحلقات التخصصية املحاضرات تنظيم .5

 بذلك. الخاصة اإلجراءات مراعاة مع الزائرين أو دعوينامل واملتحدثين البحثية

 العليا. الدراسات طالب على واإلشراف التدريس في املشاركة .٦

 القانونية بالطرق  البحثية املجموعة عمل مجال في الرائدة البحوث ومراكز الدوليين الخبراء مع الروابط بناء .7

  املختلفة. والرسمية

 الجامعة باسم البحثية املجموعة عمل مجال في واملؤتمرات العمل وورش الدولية سباتواملنا الفعاليات في املشاركة .8

  والعمادة.

 

 املادة السادسة: واجبات وحقوق املجموعة البحثية

  يلي: ما فيما البحثية املجموعة وواجبات حقوق  تلخيص يمكن فإنه للجامعة القانونية القواعد مراعاة مع

  بحثين األقل على املجموعة تقدم بأن الرئيس الباحث يتعهد .١
 
 ISI الـ بيانات بقاعدة مضمنة مجالت في منشورين سنويا

  أو العلمية، املجالت من النوع هذا لها يتوفر التي التخصصات في وذلك - (factor Impact) تأثير معامل وذات
 
 في بحثا

 .اإللكترونية البحث محركات في أبحاثه ينشر مؤتمر في وآخر مجلة

 القرى  أم بجامعة العلمي البحث لعمادة بالشكر املنشورة أبحاثها جميع في باإلشارة البحثية املجموعة تقوم أن يشترط .٢

 التالي: النحو علىو  البحث لغة حسب وذلك البحثية، املجموعة رقم ذكر مع

 البحثية، املجموعات برنامج ضمن العمل هذا لدعمها القرى  أم جامعة في العلمي البحث عمادة الباحثون  يشكر “ 

 ######” رقم للمجموعة وذلك
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 أن ولها الجامعة، من ممولة الوقت نفس في بحثية مشاريع خمسة عن يزيد ال فيما العمل البحثية للمجموعة يحق .3

 أخرى. تمويلية جهات إلى بحثية بمقترحات تتقدم

 إضافة وذلك الوقت نفس في باحث برنامج في تمويل على يحصلوا أن وأعضائها البحثية املجموعة لرئيس يسمح .٤

 الجامعة. في بها املعمول  القواعد مراعاة مع الجامعة خارج من املمولة للمشاريع

 توفر أن به ويقصد ريال، مليون  عن يزيد ال بما العمادة، من تجسيري  تمويل على الحصول  البحثية للمجموعة يحق .5

 ولكن املالية نةالس خالل بها االرتباط وتم عليها املوافقة تمت التي التمويل مبالغ من جزءا البحثية للمجموعة العمادة

 وعدم البحثي العمل استمرار هو ذلك من والهدف الصرف، مسوغات جميع استيفاء رغم إدارية ألسباب صرفها تأخر

 املقدمة املنحة من ويسترد بحثية منحة ليس املبلغ وهذا الوقت. بعض تستغرق  قد التي الصرف بإجراءات تأثره

 البحثية. للمجموعة

 

 ت رئيس املجموعة البحثيةاملادة السابعة: مسؤوليا

 االتصال ضابط وهو الطلب، بتقديم املجموعة لتأسيس واملبادر الرئيس الباحث هو البحثية املجموعة رئيس

 واألدبية القانونية النواحي من البحثية املجموعة عن املسؤول وهو العلمي، البحث وعمادة البحثية املجموعة بين الوحيدة

  بالتالي: البحثية املجموعة رئيس ويختص خارجها. املختلفة الجهاتو  لجامعةوا العمادة أمام واإلدارية

 املجموعة أعضاء بين والتشاور  باالستشارة وذلك البحثية للمجموعة الخطط وتطوير البحثية التوجهات تحديد .١

  الحاجة. عند البحثية باملراكز االستعانة ويمكنه

  البحثية. باملجموعة الخاصة البحثية املشاريع وتقديم اقتراح .٢

  الباحثين. ومساعدي الباحثين من البحثية املجموعة ألعضاء والنصح املشورة وتقديم وتوجيه مساعدة .3

  االختراع. وبراءات الفكرية امللكيات طلبات تقديم .٤

 البحثية. موعةاملج أهداف يحقق بما البحثي النشاط في واإلنجاز التقدم متابعه .5

 العلمي. البحث لعمادة السنوية التقارير تقديم .٦

  البحثية. للمجموعة التجديد طلبات تقديم .7

 جميع وعن املجموعة بأعمال الخاصة الشراء طلبات عن مباشرة مسؤولية مسؤوال البحثية املجموعة رئيس يكون  .8

  مستندات. من ذلك يخص ما

  واإليداع. الصرف ومستندات املالية التقارير عن مباشرة ليةمسؤو  مسؤوال البحثية املجموعة رئيس يكون  .٩



  

10 

 املجموعة لنشاط والصحفي املرئي اإلعالمي امللف عن مباشرة مسؤولية مسؤوال البحثية املجموعة رئيس يكون  .١٠

  البحثية.

 وحدوده، التفويض مسوغات ذكر مع املجموعة أعضاء الحد صالحياته بعض تفويض البحثية املجموعة لرئيس .١١

 تفويضها. تم التي األعمال عن تضامنيا مسئولين املفوض والعضو املجموعة رئيس ويكون 

 

 املادة الثامنة: شروط ومعايير التقديم لتأسيس مجموعة بحثية

 مجموعة يأسس أن العمل رأس وعلى واإلدارية العلمية الخبرة ذوي  من بالجامعة تدريس هيئة عضو لكل يحق

 يلي. كما التخصص حسب الشروط وتحدد ويترأسها، بحثية

 

 الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار التخصصات التي تشملها مسارات

 كحد ISI للـ التابعة املجالت في السابقة سنوات الخمس خالل البحثية املجموعة عمل مجال في علمي نشر له يكون  أن .١

 يلي: كما أدني

  أو (،articles Research) أبحاث خمسة في مشارك .١

 .author) (corresponding رئيس باحث أو أول  كباحث للنشر مقبولة أو منشورة مفردة غير أبحاث ثالثة .٢

 على االستدالل ويمكن ريال( مليون  تمويلها ميزانية يتعدى )التي الكبيرة املشاريع إتمام في النجاح من سجل له يكون  أن .٢

  املانحة. والجهات التحكيم جهات بتقارير ذلك

  تنفيذها. جاري  أو منجزة ممولة بحثية مشاريع له يكون  أن .3

 ألطروحات إشرافي سجل له يكون  أن فالبد الرئيس الباحث له التابع القسم في العليا للدراسات برنامج وجد إذا .٤

  عليها. أشرف التي األطروحات من مستله الطالب مع شراكة علمية وأوراق أبحاث نشر مع املاجستير أو الدكتوراه

 املنشورة. أبحاثه من واقتباس تأثير معامل يوجد أن .5

 املعروفة. املتخصصة املهنية العلمية الدوريات تحرير هيئة في عضوية وجود يفضل .٦

 الجامعة. وخارج داخل التخصصية العمل وورش واملعارض والندوات املؤتمرات تنظيم في مشاركة له يكون  أن يفضل .7

  املعرفي إنتاجه يكون  أن .8
 
  اإللكترونية. البحث ركاتمح في موجودا

 للتنفيذ. ووقت عمل وبرنامج واضحة بحثية ورؤية مشروع لديه يكون  أن .٩

 

 في التخصصات التي ال تشملها مسارات الخطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار

 )أو ISI للـ التابعة املجالت في السابقة سنوات الخمس خالل البحثية املجموعة عمل مجال في علمي نشر له يكون  أن .١

 ذلك من )يستثنى يلي كما أدني كحد األكاديمي( واالعتماد للتقويم الوطنية الهيئة في التميز ملعايير وفقا يعادلها ما
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 مجاالت في محكم علمي نشر لها يكون  أن على العلمية املجالت من النوع هذا لها تتوفر ال التي التخصصات

 التخصص((:

  أو (،articles archRese) أبحاث خمسة في مشارك ا.

corresponding)  رئيس باحث أو أول  كباحث للنشر مقبولة أو منشورة مفردة غير أبحاث ثالثة .ب

author). 

 والجهات التحكيم جهات بتقارير ذلك على االستدالل ويمكن البحثية املشاريع إتمام في النجاح من سجل له يكون  أن .٢

  املانحة.

 تنفيذها. جار   أو منجزة ممولة بحثية مشاريع له يكون  أن .3

 ألطروحات إشرافي سجل له يكون  أن فالبد الرئيس الباحث له التابع القسم في العليا للدراسات برنامج وجد إذا .٤

 واملاجستير الدكتوراه أطروحات من مستله الطالب مع شراكة علمية وأوراق أبحاث نشر مع املاجستير أو الدكتوراه

  عليها. أشرف التي

 املنشورة. أبحاثه من واقتباس تأثير معامل يوجد أن .5

 املعروفة. املتخصصة املهنية العلمية الدوريات تحرير هيئة في عضويات وجود يفضل .٦

 الجامعة. وخارج داخل التخصصية العمل وورش واملعارض والندوات املؤتمرات تنظيم في مشاركة له يكون  أن يفضل .7

  معرفي إنتاج له يكون  أن .8
 
  اإللكترونية. البحث محركات في موجودا

 

 املادة التاسعة: خطوات التقديم لتأسيس مجموعة بحثية

 إنشاء بطلب التقدم البحثية، املجموعات إنشاء شروط عليهم تنطبق الذين والباحثين، التدريس هيئة ألعضاء يتاح

 يلي: ما مراعاة مع بحثية. مجموعة

 البحثية املجموعة تأسيس متطلبات إرفاق مع املجموعة تأسيس طلب العلمي البحث لعمادة املجموعة رئيس يقدم .١

  .العمادة تعده الذي النموذج وفق وذلك

  الرئيس الباحث يختار .٢
 
. يكون  أال على وتخصصها نشاطها ومجال أهدافها عن يعبر البحثية للمجموعة اسما

 
 مكررا

 مجاالت عدة او معين تخصص ي لمجا في الخبرة ذوي  من أعضاء أربعة عن البحثية املجموعة أعضاء عدد يقل ال .3

  البحثية. املجموعة ضمن وترابطها االختصاصات تعدد ويفضل وتوجهاتها، املجموعة نشاط تخدم تخصصيه

  الباحثين. من % 5٠ عن الجامعة خارج من البحثية املجموعة أعضاء عدد نسبة يزيد ال .٤

 البحثية. املجموعة مشاريع في الوريوسبك وطالب األقل( على )واحد العليا الدراسات وطالبات طالب يشارك .5

 البحث وأخالقيات العلمية بالنزاهة ُيخل سجل البحثية املجموعة أعضاء أحد أو الرئيس للباحث يكون  أال يجب .٦

 الطلب. لتقديم السابقة الخمس السنوات في العلمي
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 يكون  أال على األكثر على بحثية مجموعات ثالث في يشترك أن الرئيس الباحث أو الباحث / املجموعة لعضو يمكن .7

 واحدة. مجموعة من أكثر في رئيسا باحثا

 الوطن. قضايا أو املنطقة قضايا تخدم واضحة ابتكارية أو بحثية علمية املجموعة أهداف تكون  أن يجب .8

  املتميزين من مستشار   البحثية للمجموعة يكون  أن يفضل .٩
 
 املجموعة عمل يثري  بحيث املجموعة مجال نفس في بحثيا

 ألعضائها. الخبرات نقل في ويسهم البحثية

   البحثية. املجموعة إلنشاء الالزمة املتطلبات جميع استيفاء من للتحقق الطلب بمراجعة العلمي البحث عمادة تقوم .١٠

  للتحكيم بحثية مجموعة إنشاء طلب يرسل .١١
 
 املجموعة عمل برنامج الى باإلضافة املطلوبة املستندات كافة به مرفقا

 من شهرين تتجاوز  ال مدة بعد الطلب بحالة املجموعة رئيس إعالم ويتم العمادة، تعدها التي النماذج حسب ورؤيتها

 تقديمه. تاريخ

 إنشائها، على املوافقة قرار في املحدد بدايتها تاريخ من للمد قابلة سنتان عملها مدة فإن البحثية املجموعة إقرار عند .١٢

 سنويا. نشاطها تقييم ويتم

 

 لعاشرة: تقييم وضوابط االستمرار والتجديد للمجموعة البحثيةاملادة ا

 املجموعة إيقاف أو التجديد قرار ويعتمد العمادة، تعدها التي النماذج وفق سنويا البحثية املجموعة أداء تقييم يتم

 التالية: الخطوات وفق ذلك ويتم .اإلنجاز ومؤشرات عليها املتحصل النتائج على البحثية

 ويتضمن لذلك، العمادة تعده الذي النموذج حسب سنويا الذاتي التقييم تقرير البحثية املجموعة رئيس يقدم .١

 تم ماو  القادم، للعام املجموعة وتوجهات خطط ذكر مع اإلنجازات وبيان املالي والجزء الفني للجزء تفصيال التقرير

 املنشورة األبحاث من نسخة به ويرفق مسبقا. املوضوعة الخطة عن تغييرات اي توضيح مع املنصرم العام خالل

 العلمي. واإلنتاج

  البحثية املجموعات أعمال تقييم العلمي البحث عمادة تتولى .٢
 
  وأعمالها إنجازاتها إلى استنادا

 
 يلي: ما شامال

 خالل املؤتمرات( البروتوكوالت، الكتب، العلمية، )األوراق للنشر املقبول  أو املنشور  املعرفي اإلنتاج وجودة عدد .أ

 املنجزات ضمن املجموعة تأسيس قرار سبقت التي األعمال أو املنشورة األعمال تحتسب وال التقييم، فترة

 املجموعة باسم املنشورة األبحاث كل على للمجموعة الرئيس الباحث اسم وجود املقدمة األبحاث في ويشترط

  ويشترط
 
 اإلنترنت(. على البحث محركات في تسجيلها أو وجودها أيضا

 ذات املستفيدة للجهات معرفية كمنتجات بيعها تم أو الفكرية ملكيتها تسجيل تم التي التطبيقية املنتجات عدد .ب

 لها. التنافسية القيمة بيان مع العالقة

 فيه. املجموعة أعضاء ومشاركة وجودته النشر مؤشرات حساب .ت

 فيها. األداء ومدى املجموعة عليها حصلت التي املمولة البحثية املشاريع وقيمة ددع .ث
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 نظمتها التي الجامعة وخارج داخل البحثية املجموعة نظمتها التي والنقاشات العمل وحلقات الندوات عدد .ج

 وخطتها اومنجزاته أنشطتها عرض بهدف عمل ورش تنظيم في البحثية املجموعات )تشارك البحثية املجموعة

 ويجب سنة كل من القادم العام خالل إلنجازه تخطط وما املنصرم العام خالل إنجازه تم ما خاصة املستقبلية،

 التقرير(. في األنشطة هذه تفاصيل إرفاق

 أعضاء معلومات يظهر حيث بالجامعة، العمادة صفحة على باملجموعة الخاص اإللكتروني املوقع جودة .ح

 العلمية. وإنجازاتها طتهاوأنش البحثية املجموعة

 وإنجازاتها. البحثية املجموعة بأنشطة الخاصة التعريفية األفالم جودة .خ

 االجتماعات. عن املرفوعة واملحاضر العمل فريق اجتماعات عدد .د

 

 املادة الحادية عشرة: أسباب شطب مجموعة بحثية

 - شطبها: أو بحثية مجموعة تأسيس لرفض الرئيسية األسباب من التالية النقاط تعتبر

  الثامنة. املادة في الواردة واألحكام الشروط استيفاء عدم .١

 من الرئيس يستبعد أو املجموعة الغاء فيتم املجموعة رئيس ضد العلمية بالنزاهة تختص قضية ثبوت عند .٢

 هذه انتهاء حتى وذلك جارية مشاريع هناك كانت إذا _ املجموعة أعضاء أحد محله ويحل املجموعة في املشاركة

 املشاريع.

 إيقاف يتم فإنه الرئيس، الباحث على الوطنية الخطة مشاريع من أو التمويل جهات من عقوبة ثبوت عند .3

 إذا _ املجموعة أعضاء أحد محله ويحل املجموعة في املشاركة من يستبعد أو الحرمان، مدة نهاية حتى املجموعة

 املشاريع. هذه انتهاء حتى وذلك جارية عمشاري هناك كانت

 ضد الوطنية الخطة مشاريع من أو التمويل جهات من عقوبة ثبوت أو العلمية بالنزاهة تختص قضية ثبوت عند .٤

 استبداله. يتم أو املجموعة من يستبعد فإنه املجموعة أعضاء أحد

 خبرة.ال مكاتب يخص فيما مثل الجامعة بحقوق  ووفاء التزام عدم حالة ثبوت .5

  والصحفي. اإلعالمي والظهور  املخاطبات في الهرمي التسلسل تجاوز  .٦

 عنها. اإلفصاح عدم في الحق ولها العمادة تراها أخرى  أسباب .7

 او اإلسالمي الدين تعاليم أو السعودي املجتمع وتقاليد لعادات املجموعة أهداف أو التأسيس طلب مخالفة .8

 للقواعد. تهامخالف والجامعة العمادة ترى  أخرى  أشياء
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 املادة الثانية عشرة: تفسير هذه القواعد

 والتوصية البحثية املجموعات أمور  من يستجد فيما النظر وله اللوائح، هذه العلمي البحث عمادة مجلس يفسر

 الجامعة. في بها املعمول  واألنظمة اللوائح حسب فيها يراه بما

 

 العمل بهذه القواعداملادة الثالثة عشرة: 

 املذكورة الفترة بعد ومراجعتها تقيمها يتم أن على إقرارها تاريخ من سنتين ملدة القواعد بهذه يعمل
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  معايير تقييم مجموعة بحثية
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 امللحق

نامج المجموعات البحثية ي صياغة القواعد التنظيمية لبر
ن
ن ف  فريق العمل المساهمي 

 العلمي البحث عمادة عميد علف أحمد بن فيصل د.

 البحثية واملجموعات للمراكز العلمي البحث عمادة وكيل   االهدل غالب بن الرحمن عبد د.

 املالية للشئون  العلمي البحث عمادة وكيل    مختار  حسن بن محمد د.

 العلمي واملجلس العلمية للكراس ي العلمي البحث عمادة وكيل الحربى سالم بن سهيل د.

 البحثية. واملشاريع للمنح العلمي البحث عمادة وكيل الكاظمى يوسف بن باسم د.

 والنشر للمعلومات العلمي البحث عمادة وكيل باز عمر  بن هللا عبد د.

 والنفسية التربوية العلوم البحوث مركز مدير الوذينانى معيض بن محمد د.

 التطبيقية العلوم البحوث مركز مدير   مراد هاشم بن معتز  د.

 االجتماعية العلوم البحوث مركز مدير املحضار هللا عبد .أ

 الصيدالنية العلوم بحوث مركز مدير باوزير سالم بن سعود د.

 واملعمارية الهندسية العلوم بحوث مركز مدير  نور  جمال عمر  بن أحمد د.

 العلمي البحث بعمادة بحثى مستشار   املرس ى املتولي حلمى محمد د.

 الطالبات شطر العلمي البحث عمادة وكيلة ياركندى حامد بنت نعيمة د.

 والتطوير للجودة العلمي البحث عمادة وكيلة بحيري  محمد بنت هنادي د.

 واعدة برنامج على واملشرفة التطبيقية، العلوم بحوث مركز مدير وكيلة كتوعة أحمد بنت هنادي د.

 التنسيق وحدة على واملشرفة واملعمارية الهندسية العلوم بحوث مركز مدير وكيلة فاروقي صالح بنت نورة د.

 .والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة من املدعومة لألبحاث واملتابعة

 االسالمية الدراسات بحوث مركز مدير وكيلة الحربي محمد بنت عائشة د.

 وآدابها العربية اللغة بحوث مركز مدير وكيلة القحطاني الهادي عبد بنت مريم د.

 



 

 

 


