مادة( :)2تهدف البحوث اليت جترى يف اجلامعات إىل إثراء العلم واملعرفة يف مجيع
اجملاالت النافعة ،وعلى وجه اخلصوص فيما يأتي:
(أ)

إبراز املنهج اإلسالمي ومنجزاته يف تاريخ احلضارة والعلوم اإلنسانية.

(ب)

مجع الرتاث العربي واإلسالمي والعناية به و فهرسته وحتقيقه وتيسريه
للباحثني.

(ج)

تقديم املشورة العلمية ،وتطوير احللول العلمية والعملية للمشكالت اليت
تواجه اجملتمع من خالل األحباث والدراسات اليت تطلب إعدادها جهات
حكوميه أو أهليه.

(د)

نقل وتوطني التقنية احلديثة واملشاركة يف تطويرها وتطويعها لتالئم
الظروف احمللية خلدمة أغراض التنمية.

(ه)

ربط البحث العلمي بأهداف اجلامعة وخطط التنمية ,والبعد عن االزدواجية
والتكرار واإلفادة من الدراسات السابقة.

(و)

تنمية جيل من الباحثني السعوديني املتميزين وتدريبهم على إجراء البحوث
األصيلة ذات املستوى الرفيع وذلك عن طريق إشراك طالب الدراسات العليا
و املعيدين و احملاررين ومساعد الباحثني يف تنيي البحوث العلمية.

(ز)

االرتقاء مبستوى التعليم اجلامعي والدراسات العليا.

مادة( :)3حييز الباحثون من أعضاء هيئة التدريس والطالب على إجراء البحوث
األصيلة واملبتكرة اليت تسهم يف إثراء املعرفة املتخصصة وختدم اجملتمع،وتوفري
سبل اجنازها ،واإلفادة منها وللجامعات يف سبيل ذلك:
(أ)

نشر نتائج البحث العلمي يف أوعية النشر احمللية والدولية ،وتوفري وسائل
التوثيق العلمي لتسهيل مهمات الباحثني.

(ب)

التعاون مع اهليئات ،واملؤسسات العلمية ،والبحثية داخل اململكة وخارجها
عن طريق إجراء البحوث وتبادل املعارف و اخلربات.

(ج)

إجياد سبل و قنوات لتشجيع األفراد و املؤسسات على دعم ومتويل املشاريع
البحثية مبا يعزز دور اجلامعة.

توفري وسائل االتصال احلديثة و أحدث اإلصدارات العلمية من دوريات،

(د)

وكتب وغريها.
مادة( :)4تنشأ يف كل جامعة عمادة بإسم ((عمادة البحث العلمي)) تتبع وكيل
اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ،ويعني عميدها ووكيلها وفق ما تقضي به
املادة()33و املادة( )44من نظام جملس التعليم العالي و اجلامعات.
مادة( :)5يكون لعمادة البحث العلمي جملس بإسم((جملس عمادة البحث
العلمي))ويتكون من:
(أ)

عميد البحث العلمي

رئيساً

(ب)

عميد الدراسات العليا

عضواً

(ج)

وكيل(أو وكالء)

عمادة البحث العلمي

(د)

عدد من مدير مراكز البحوث ال يزيد عددهم عن مخسة خيتارهم

أعضاء ويقوم أحدهم بأمانة اجمللس
جملس اجلامعة بناء على توصية مدير اجلامعة
(ه)

أعضاء

عدد من األسات ة باجلامعة ال يزيد عددهم عن سبعة يعينهم جملس اجلامعة
ملده سنتني قابله للتجديد بناء على توصية مدير اجلامعة.
ويعقد اجمللس ،وتتخ قراراته ،وتعتمد وفق ما تقتضي به املادة( )35من نظام

جملس التعليم العالي واجلامعات.
مادة( :)6فيما ال يتعارض مع مهمات اجمللس العلمي وجمالس الكليات وجمالس
األقسام ،وخيتص جملس عمادة البحث العلمي مبا يلي :
(أ) اقرتاح خطة البحوث السنوية للجامعة وإعداد مشروع امليزانية الالزمة هلا
متهيداً لعررها على اجمللس العلمي.
(ب) اقرتاح اللوائح والقواعد واإلجراءات املنظمة حلركة البحث العلمي يف
اجلامعة.
(ج)

املوافقة على مشروعات البحوث والدراسات ومتابعة تنيي ها وحتكيمها
والصرف عليها وفق القواعد املنظمة ل لك.

(د) اقرتاح وسائل تنظيم الصلة مع مراكز البحوث املختلية خارج اجلامعة
والتعاون معها.
(ه) تنسيق العمل بني مراكز البحوث يف اجلامعة والعمل على إلغاء االزدواجية
يف أدائها ،وتشجيع األحباث املشرتكة بني األقسام والكليات لرفع كياءة
وفاعلية استخدام املواد املتاحة.
(و) التوصية باملوافقة على نشر البحوث اليت يرى نشرها بعد حتكيمها وفق
قواعد التحكيم والنشر باجلامعة.
(ز) تشجيع أعضاء هيئة التدريس وغريهم من الباحثني وحثهم على إجراء
البحوث العلمية املبتكرة ،وتهيئة الوسائل واإلمكانات البحثية هلم،
وخاصة املتيرغني منهم تيرغاً علمياً ،ومتكينهم من إنهاء أحباثهم يف جو
علمي مالئم.
(ح) تنظيم عملية االتصال مبراكز البحوث خارج اجلامعة ،احمللية واألجنبية،
وتنميه التعاون معها لالستيادة من كل ما هو حديث.
(ط) إنشاء قاعدة معلومات لألحباث اجلارية واملنتهية يف اجلامعة ،وتبادل
املعلومات البحثية مع اجلامعات ومراكز البحوث األخرى.
( ) دراسة التقرير السنو واحلساب اخلتامي لنشاط البحث العلمي يف اجلامعة
متهيداً لرفعه لوكيل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي.
(ك) اإلشراف و املتابعة للبحوث املمولة من قطاعات أخرى خارج اجلامعة اليت
تقع رمن اختصاصه.
(ل) تشكيل اللجان املتخصصة من بني أعضائه أو من غريهم حسب احلاجة.
(م)

دراسة ما حيال إليه من مدير اجلامعة أو وكيل اجلامعة للدراسات العليا
والبحث العلمي.

مادة( :)7يكون عميد البحث العلمي مسئول عن إدارة الشؤون املالية  ,و اإلدارية ,
والينية املرتبطة بالبحث العلمي يف اجلامعة وفق األنظمة و اللوائح املعمول بها  ,و له
على وجه اخلصوص املهمات اآلتية :
(أ) اإلشراف على إعداد خطة البحوث السنوية للجامعة و امليزانية الالزمة هلا
متهيداً لعررها على جملس العمادة.

(ب) الصرف على ميزانية البحوث املقررة يف حدود الصالحيات املالية امليورة
له.
(ج) اإلشراف اليين  ,واإلدار على خمتلف نشاطات العمادة  ,و ورع اخلطط ,
و برامج العمل  ,ومتابعة تنيي ها.
(د) اإلشراف على أعمال مراكز البحوث املرتبطة بعمادة البحث العلمي ,
ومتابعه نشاطاتها  ,و تقييم أدائها.
(ه) التعاون و التنسيق مع مؤسسات و معاهد  ,و مراكز البحوث احمللية داخل
اجلامعة و خارجها  ,و االتصال مبؤسسات البحوث  ,و مراكز البحوث
األجنبية و تسخري ما ميكن االستيادة منه لتحديث و تطوير حركة وتقنية
البحث العلمي يف اجلامعة.
(و) التنسيق مع عمادة الدراسات العليا يف كل ما له عالقة بإجناز حبوث
طالب الدراسات العليا  ,و العمل على توفري اإلمكانات و الوسائل البحثية
إلنهاء حبوثهم  ,أو رسائلهم العلمية.
(ز) املتابعة الدائمة  ,و العمل على توفري املوارد املالية الالزمة لإلنياق على
البحوث املمولة من ميزانية اجلامعة أو من قطاعات خارج اجلامعة.
(ح) التوصية بالتعاقد مع الباحثني  ,و املوظيني  ,و الينيني ليرتات حمددة على
ميزانية مشروعات البحوث اليت تشرف عليها العمادة.
(ط) تقويم أداء العاملني بالعمادة و رفع التقارير عنهم إىل إدارة اجلامعة.
( ) إعداد مشروع ميزانية العمادة  ,والتقرير السنو متهيدًا لعرره على جملس
العمادة.

مادة( :)8يتوىل إدارة كل مركز من مراكز البحوث التابعة للعمادة :
أ – جملس املركز.
ب – مدير املركز.
كل يف حدود اختصاصاته.
مادة( :)3يشكل جملس املركز على النحو اآلتي :
أ  -مدير املركز  ,و له رئاسة اجمللس  ,و يعني من أعضاء هيئة التدريس
السعوديني بقرار من مدير اجلامعة بناء على ترشيح عميد البحث العلمي
وتأييد وكيل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي ملدة سنتني قابلة
للتجديد ,و يعامل مالي ًا معاملة رئيس القسم.
ب  -عدد من أعضاء هيئه التدريس املتميزين يف البحث العلمي ال يزيد عن
مخسة يعينهم مدير اجلامعة بناءً على ترشيح عميد البحث العلمي و تأييد
وكيل اجلامعة للدراسات العليا و البحث العلمي ملده سنتني قابلة للتجديد.
مادة( :)04يتوىل جملس املركز النظر يف مجيع األمور املتعلقة به و له على األخص :
(أ) اقرتاح خطة البحوث السنوية  ,و إعداد مشروع امليزانية الالزمة هلا.
(ب) دراسة مشروعات حبوث أعضاء هيئه التدريس  ,و من يف حكمهم و متابعة
تنيي ها.
(ج) دراسة مشروعات البحوث ,و الدراسات اليت تطلب من جهات خارج اجلامعة
و اختيار الباحثني و متابعة تنيي ها ,و اقرتاح مكافئات القائمني بها وفق
القواعد املنظمة ل لك.
(د) التوصية بالصرف من ميزانية البحوث املقررة يف حدود الصالحيات املنظمة
ل لك.
(ه) دراسة التقرير السنو  ,و احلساب اخلتامي  ,و مشروع امليزانية للمركز و
رفعه للجهة املختصة.
(و) دراسة ما حيال إليه من جملس عمادة البحث العلمي.

مادة( :)00خيتص مدير مركز البحوث مبا يأتي :
اإلشراف  ,و متابعة سري األعمال البحثية ألعضاء هيئه التدريس  ,و من يف

(أ)

حكمهم  ,و مساعد الباحثني  ,مبا يف ذلك اإلشراف املباشر على اهليئة
اإلدارية و الينية باملركز.
(ب) االتصال باألقسام العلمية  ,و حيز أعضاء هيئة التدريس على البحث ,
والتنسيق بني مشروعات أحباثهم  ,و توفري الوسائل و اإلمكانات املساعدة
على إعدادها  ,و نشرها بأقصى كياءة ممكنة.
(ج) االتصال  ,و التنسيق مع مراكز البحث األخرى داخل اجلامعة  ,وخارجها
يف كل ماله عالقة بطبيعة البحوث اليت تعد حتت إشراف املركز أو اليت
ستعد حلساب جهات خارج اجلامعة.
إعداد مشروع امليزانية السنوية ليعاليات املركز  ,متهيداً لعرره على

(د)

جملس املركز  ,و من ثم رفعه إىل اجلهة املختصة باجلامعة.
إعداد التقرير السنو عن نشاط املركز و رفعه إىل اجلهة املختصة.

(ه)

مادة(:)02

يتم اإلنياق على البحوث اليت متوهلا اجلامعة من ميزانيتها سواء مببادرة

من الباحث ،أو اجلهات العلمية صة وفق اخلطة املعتمدة ،واإلجراءات املنظمة ل لك
من اجمللس العلمي يف حدود املبالغ التالية حدًا أقصى :
(أ) تصرف مكافأة قدرها ألف ومائتا ريال ( )0244شهرياً للباحث الرئيس من
محلة الدكتوراه ،وألف ريال ( )0444شهرياً لكل واحد من املشاركني
من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم من محلة الدكتوراه خالل املدة
األساسية احملددة يف خطة البحث.
(ب) تصرف ملساعد الباحث من محلة (املاجستري) مكافأة قدرها ( )34ثالثون
رياالً عن الساعة الواحدة مبا ال يتجاوز( )844مثامنائة ريال شهرياً وذلك
خالل املدة األساسية احملددة يف خطة البحث ومبا ال يزيد عن ثالثة
مساعدين.
(ج) تصرف ملساعد الباحث من محلة الشهادة اجلامعية مكافأة قدرها ()25
مخسة وعشرون رياالً عن الساعة الواحدة مبا ال يتجاوز()644ستمائة ريال
شهرياً وذلك خالل املدة األساسية احملددة يف خطة البحث.

(د) تصرف ملساعد الباحث من طالب املرحلة اجلامعية أو الينيني أو املهنيني
مكافأة قدرها ( )24عشرون رياالً عن الساعة الواحدة مبا ال يتجاوز ()444
أربعمائة ريال شهري ًا وذلك خالل املدة األساسية احملددة يف خطة البحث.
(ه) يصرف للمستشار من داخل املدينة مكافأة قدرها ( )544مخسمائة ريال
عن كل يوم استشارة على أال يتجاوز جمموع ما يتقاراه يف العام الواحد
عن (  ) 7444سبعة آالف ريال.
(و) يصرف للمستشار من خارج املدينة مكافأة قدرها ( )0444ألف ريال عن
كل يوم استشارة شاملة لإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز جمموع ما
يتقاراه يف العام الواحد عن ( )04444أربعة عشر ألف ريال .وتصرف له
ت كرة سير(ذهاب ًا وإياباً).
(ز) يصرف للمستشار من خارج اململكة مكافأة قدرها()2444أليا ريال عن
كل يوم استشارة شاملة اإلقامة واإلعاشة على أال يتجاوز جمموع ما يصرف
له يف العام الواحد عن ()24444عشرين أليا ريال وتصرف له ت كرة
سير(ذهابا و إيابا).
(ح) ال جيوز صرف املكافآت املشار إليها إذا كان الباحث ميرغاً للعمل يف
البحث العلمي.
مادة( :)03ملدير اجلامعة تكليف بعض أعضاء هيئة التدريس السعوديني بإعداد
حبوث ،أو دراسات ألغراض خاصة ال تدخل رمن برامج النشر يف اجلامعة على أال
تتجاوز مكافأة الباحث الواحد مبلغ ()04444عشرة آالف ريال لكل حبث ويرفع
ب لك تقريراً لرئيس جملس اجلامعة يف نهاية كل عام دراسي.
مادة( :)04جيوز تقديم اخلدمات الالزمة للبحوث والدراسات اليت ينجزها الباحث
مببادرة منه ألغراض النشر أو الرتقية ومل تدرج رمن خطة البحوث املعتمدة.
مادة( :)05البحوث املدعمة مالياً من مؤسسات حبثية حكومية،أو غريها يتم تنيي ها
طبقاً للوائح الصادرة من ه ه املؤسسات ،على أن يضع اجمللس العلمي بناءً على توصية
عمادة البحث العلمي القواعد املنظمة للتنيي .

مادة(:)06

مع مراعاة ما ورد يف الالئحة املنظمة لشئون منسوبي اجلامعات

السعوديني من أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم،يضع جملس اجلامعة بناءً على
اقرتاح اجمللس العلمي القواعد ،واإلجراءات املنظمة للبحوث اليت يقوم بها عضو هيئة
التدريس أثناء إجازة تيرغه العلمي.
مادة( :)07جيوز منح ،جوائز و مكافآت تشجيعية سنوياً للباحثني املتميزين ،وحيدد
جملس اجلامعة بناءً على توصية اجمللس العلمي عدد ه ه اجلوائز واملكافأة ومعايري
االختيار وطريقته.
مادة( :)08جيوز منح جوائز تشجيعية للبحوث املتميزة سنوياً ،وحيدد جملس اجلامعة
بناءً على توصية اجمللس العلمي عدد اجلوائز،ومعايري االختيار وذلك وفق ما يأتي :
(أ)

أن يتصف البحث باألصالة واالبتكار وأال يكون قد مضى على نشره
أكثر من عامني.

(ب) أن يكون البحث قد أجنز يف اجلامعة وخضع لنظام التحكيم املعمول به
فيها.
(ج) أال يكون قد سبق احلصول به على جائزة أخرى.
(د)

أال يكون البحث مستالً من رسائل املاجستري أو الدكتوراه.

مادة( :)03تتكون كل جائزة من شهادة تقدير ومكافأة ماليه ال تزيد عن عشرين
ألف ريال حيددها جملس اجلامعة بناءً على توصية اجمللس العلمي،وجيوز أن يشرتك
يف اجلائزة أكثر من باحث،ويف ه ه احلالة توزع املكافأة بينهم بالتساو .
مادة( :)24يضع اجمللس العلمي القواعد املنظمة آللية الرتشيح والتقدم لنيل تلك
اجلوائز و املكافآت اليت تقدمها اجلامعة أو تلك اليت تعلن عنها هيئات أو مؤسسات
علمية أخرى.
مادة( :)20يشتمل اإلنتاج املقدم للنشر يف اجلامعة على ما يأتي:
(أ)

الرسائل العلمية.

(ب)

البحوث العلمية.

(ج)

الكتب الدراسية املنهجية.

(د)

املؤليات و املراجع املكتبية.

(ه)

املرتمجات من املراجع ،والكتب الدراسية .أو غريها

(و)

التحقيقات.

(ز)

املوسوعات العلمية ،واملعاجم.

(ح)

ما يراه اجمللس العلمي مناسب ًا للنشر ،ومتسقا مع أهداف اجلامعة.

مادة(:)22

جيوز بعد موافقة اجمللس العلمي نشر بعض رسائل املاجستري،

والدكتوراه اليت يكون يف نشرها فائدة علمية عامة ،أو ترتبط بأهداف التنمية يف
اململكة.
مادة( :)23إذا كانت الرسالة مكتوبة بلغة أجنبية ورأى اجمللس العلمي أهمية
نشرها باللغة العربية يقرر اجمللس مكافأة مالية مقابل ترمجتها.
مادة( :)24جيوز لغرض النشر النظر يف نشر الرسائل اليت أجازتها جامعات أخرى
داخل اململكة أو خارجها إذا كانت ختدم أهداف اجلامعة.
مادة( :)25تصرف لصاحب الرسالة مكافأة قدرها ()8444مثانية آالف ريال مقابل
نشر رسالة املاجستري ،و مكافأة قدرها ( )05444مخسة عشر ألف ريال مقابل نشر
رسالة الدكتوراه.
مادة( :)26ينظر اجمللس العلمي يف ما يقدم له من إنتاج للنشر باسم اجلامعة حبثاً،
أو تأليياً ،أو ترمجة ،أو حتقيقاً ،على أن يكون متسقاً مع أهداف اجلامعة ومتسم ًا
باألصالة.
مادة( :)27يضع اجمللس العلمي القواعد والضوابط التيصيلية اخلاصة بنشر أ من
عناصر اإلنتاج العلمي الواردة يف املادة( )20من ه ه الالئحة.

مادة( :)28خيضع اإلنتاج املقدم للنشر للتحكيم من اثنني على األقل من ذو
االختصاص ،ويضع اجمللس العلمي القواعد ،واإلجراءات التيصيلية لنظام التحكيم
واليحص ،واملراجعة.
مادة( :)23يصرف للمؤليني ،واحملققني ،واملرتمجني مكافأة يقدرها اجمللس
العلمي بناءً على تقارير احملكمني تبعاً ملوروع الكتاب ،وقيمته العلمية ،وما ب ل
فيه من جهد على أال تتجاوز املكافأة مبلغ ( )54،444مخسني ألف ريال عن الكتاب
الواحد..
مادة( :)34يتم حتديد مكافآت التأليف ،أو الرتمجة للموسوعات ،والكتب
املوسوعية وفق اخلطة ،واإلجراءات املعتمدة من اجمللس العلمي ،على أال تتجاوز
مكافأة كل جملد ( )54,444مخسني ألف ريال.

مادة(:)30

تصرف مكافأة ال تزيد عن ( )2444أليي ريال ملن يكلف بيحص

الكتب املؤلية أو احملققة أو املرتمجة أو حتكيمها سواء من داخل اجلامعة أو من
خارجها وذلك عن الكتاب الواحد.
مادة( :)32تصرف مكافأة ال تزيد عن ( )2444أليي ريال للكتاب الواحد
للمصححني اللغويني للكتاب ال

تنشره اجلامعة.

مادة( :)33يصرف ملن يشرتك يف حتكيم ،وفحص اإلنتاج العلمي املقدم للرتقية
لدرجة علمية مكافأة ال تتجاوز ( ) 544مخسمائة ريال عن كل حبث ومبا ال يزيد عن
( )3444ثالثة آالف ريال لكامل اإلنتاج العلمي املقدم.
مادة( :)34على صاحب اإلنتاج املقدم للنشر أن يصحح جتارب الطبع ويعد اليهارس
الكاملة ،ويعطى صاحب اإلنتاج مائة نسخة مما تطبعه اجلامعة له.
مادة( :)35يف حال اإلنتاج املرتجم يشرتط ما يلي:
(أ)

أن يكون العمل املرتجم ذا جدوى علمية ،أو تطبيقية ملموسة.

(ب)

أن خيضع العمل املرتجم للتحكيم من قبل مراجع ،أو أكثر.

(ج)

أن يكون املرتجم ،واملراجع متقنني اتقاناً كامالً للغتني املرتجم منها
واملرتجم إليها.

(د)

أن يلتزم املرتجم مبراعاة مالحظات املراجع وما اقرتحه من تعديالت.

(ه)

احلصول على حق الرتمجة ،والنشر من اجلهات املعنية قبل البدء يف ذلك.

مادة( :)36يعد مقابل حق النشر تنازالً من املؤلف عن حقه يف طبع الكتاب ال
أليه ،أو حققه ،أو ترمجه ملدة مخس سنوات من تاريخ موافقة اجمللس العلمي
على طباعته.
مادة( :)37عند إعادة طبع املصنيات املنشورة من قبل اجلامعة يعامل أصحابها
وفق ما يلي - :
(أ)

إذا كانت املصنيات قد متت رمن مشروعات علمية أنيقت عليها
اجلامعة ،أو اشرتت حقوق طبعها بشكل نهائي ،أو أجنزها أسات ة مت
تيريغهم من قبل اجلامعة إلجنازها فليس ألصحابها أ حقوق مالية جديدة
عند إعادة الطبع.

(ب)

املصنيات اليت أعدها أصحابها و اشرتت اجلامعة منهم حق النشر يصرف
هلم – عند إعادة الطبع – مكافئة ال تتجاوز ما صرف هلم يف املرة األوىل.

مادة( :)38حتتيظ اجلامعة حبق إعادة نشر مطبوعاتها ليرتة مخس سنوات  ,و إذا
أراف صاحب اإلنتاج شيئاً مهماً إىل الطبعة فيقدر اجمللس العلمي مكافأة خاصة
عما أراف بعد إجازته من احملكم ( الياحص ).
مادة( :)33بعد مضي مخس سنوات من موافقة اجمللس العلمي على طباعة اإلنتاج
ينتقل حق إعادة نشره كامالً لصاحبه أو لورثته  ,و تكون إعادة النشر باتياق خاص
مع اجلامعة.
مادة( :)44جيوز للمجلس العلمي أن ينظر يف إعادة نشر إنتاج مل تنشره اجلامعة من
قبل أو نيد إذا كان ذا قيمة علمية خاصة  ,و يقدر اجمللس العلمي مكافأة مقابل
ذلك.

مادة( :)40تصدر اجملالت العلمية يف اجلامعة بقرار من جملس اجلامعة بناءً على
توصية اجمللس العلمي.
مادة( :)42يعني جملس اجلامعة هيئة التحرير بناءً على اقرتاح اجمللس العلمي  ,و
يكون التعني ملده سنتني قابله للتجديد  ,على أال تقل الدرجة العلمية لرئيسها أو
أعضائها عن " أستاذ مشارك "
مادة( :)43هيئه التحرير مسئولة مسؤولية أدبية عما ينشر يف اجمللة  ,و تتوىل اهليئة
اإلشراف على إصدار اجمللة و حتديد العدد ال

يطبع منها.

مادة( :)44ال تنشر البحوث  ,و املقاالت يف جمالت اجلامعة إال بعد أن جييز صالحيتها
للنشر حكمان متخصصان على أن يكون أحدهما على األقل من خارج اجلامعة.
مادة( )45مينح اجمللس العلمي مكافأة سنوية تقديرية هليئة حترير كل جملة
مقدارها (  ) 5444مخسة آالف ريال لرئيس هيئة التحرير  ,و (  ) 3444ثالثة آالف
ريال لكل عضو من أعضاء هيئة التحرير.
مادة( :)46جيوز صرف مكافأة قدرها (  ) 0444ألف ريال ملن تستكتبهم جمالت
اجلامعة مقابل نشر البحث العلمي احملكم فيها.
مادة( :)47تصرف مكافأة ال تتجاوز ( )544مخسمائة ريال مقابل فحص البحث
املقدم للنشر يف جمالت اجلامعة احملكمة ،أو مراكز البحوث ،أو املؤمترات ،و
الندوات العلمية اليت تعقدها اجلامعة .ومقرتحات مشاريع البحوث املقدمة للتمويل من
اجلامعة.
مادة( :)48تقدم هيئة التحرير سنوياً إىل اجمللس العلمي تقريراً ميصالً عن أوجه
نشاطها.

