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مقدمة :-
تعد اجلامعات املندرجة ضمن منظومة مؤسسات التعليم العايل املحاضن األساسية لدعم البحث 
العلمي وتطويره، وال شك أن فائدة البحث العلمي وآثاره متتد إىل مجيع فئات املجتمع وشرائحه، 
املجتمع  أفراد ومؤسسات  اليت يسهم من خالهلا  املجتمعية«  »الشراكة  ذلك يف مفهوم  ويتمثل 
وتعزيز قدراته  ، وحل مشكالته  املجتمع وتطويره  تنمية  اليت حتقق  والعلوم  البحوث  دعم  يف 

وإمكاناته.
وتعترب الكراسي البحثية أحد أهم املصادر الفاعلة يف تطوير املعارف العلمية ، والتقنيات احلديثة، 
وحتقيق التنمية املجتمعية ، والتميز املعريف يف املجاالت العلمية واالقتصادية واالجتماعية وغريها، 
كما أهنا تسهم يف تطوير اإلبداع واالبتكار الذي يهدف إىل حتقيق الشراكة املجتمعية جبوانبها 
اجلامعة  يف  املتوافرة  واإلمكانات  التقنيات،  من  املأمولة  االستفادة  وحيقق  واإلنسانية،   ، املادية 

خلدمة املجتمع وحل مشكالته ، واإلسهام يف استدامة التنمية، وإثراء املعرفة واقتصادياهتا. 
العايل واجلامعات ولوائحه ذات  التعليم  ، وبناًء على نظام جملس  وانطالًقا من كل ما تقدم 

ت الئحة الكراسي البحثية جبامعة املجمعة مشتملة على ثالث عشرة مادة.  الصلة فقد أُِعدَّ

املادة األوىل : تعريفات مهمة

برنامج كراسي البحث : برنامج يعىن بإنشاء كراسي البحث وإدارته، وحتقيق أهدافه .	 
جلنة كراسي البحث : اللجنة مهمتها وضع السياسات واالستراتيجيات اليت تضمن تسيري 	 

برامج كراسي البحث واإلشراف عليها.
إدارة كراسي البحث : وحدة إدارية تقوم بتنفيذ املهام اإلدارية واملالية واإلعالمية والفنية 	 

املتعلقة بربنامج كراسي البحث.
كرسي البحث : وحدة جامعية ذات مرونة إدارية ومالية، مهمتها تشجيع القطاعات الواقعة 	 

خارج اجلامعة على اإلسهام يف بناء بيئة حبثية واستشارية ، وتسهيل عملها يف هذا املجال.
املشرف على كرسي البحث: عضو هيئة تدريس له إنتاج حبثي علمي متميز، يتم اختياره 	 

ليكون مسئوال عن الشؤون املالية واإلدارية والعلمية للكرسي.
أستاذ الكرسي : باحث متميز متخصص يف جمال الكرسي، حيمل درجة الدكتوراه أو ما 	 

يعادهلا، له اهتمامات وأحباث علمية رائدة، وله دور رئيس يف دعم الشؤون العلمية للكرسي.
لكرسي 	  الفنية  و  العلمية  اجلوانب  على  تشرف  : جلنة  البحث  كرسي  إدارة شؤون  جلنة 

البحث.
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املادة الثانية : أهداف كراسي البحث

تسعى كراسي البحث العلمي يف اجلامعة  إىل حتقيق األهداف التالية :-
توفري البيئة املالئمة للبحث والتطوير يف خمتلف جماالت العلم واملعرفة.	 
استقطاب الباحثني والعلماء املميزين على مستوى العامل ، لالستفادة من خرباهتم يف دعم 	 

برامج وخمرجات البحث العلمي.
توفري بدائل ومصادر مالية لدعم برامج البحث العلمي.	 
املجتمع 	  وقطاعات  مؤسسات  ومجيع  اجلامعة  بني  املجتمعية  والشراكة  العالقة  جتسري 

احلكومية واألهلية وغري الرحبية على املستويني املحلي والدويل.
ربط خمرجات البحث العلمي باحتياجات املجتمع ، يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة. 	 

املادة الثالثة : جماالت كراسي البحث

 ، اجلامعة  رسالة  ختدم  اليت  واملعرفة  العلوم  جماالت  مجيع  العلمي  البحث  كراسي  تغطي 
واحتياجات املجتمع، وتدعم البحث العلمي، واالقتصاد الوطين القائم على املعرفة ، وتليب حاجات 

اجلهات املمولة. 

املادة الرابعة : مدة كراسي البحث

ال تقل مدة عمل الكرسي عن أربع سنوات من تاريخ إنشائه ، وجيوز متديدها لفترات الحقة.  
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املادة اخلامسة : جلنة كراسي البحث العلمي 

تعد جلنة كراسي البحث العلمي اجلهة املشرفة على النواحي العلمية واإلدارية واملالية جلميع 
الكراسي البحثية ، واملكلفة مبتابعة مدى حتقيقها ألهدافها ورسالتها. 

أوال : تشكيل اللجنة اإلشرافية العليا لكراسي البحث 
تشكل جلنة كراسي البحث العلمي بقرار من مدير اجلامعة من كل من :-

وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي       رئيًسا.. 1
عميد البحث العلمي. 2
عميد معهد الدراسات واخلدمات االستشارية.. 3
ثالثة من مشريف الكراسي البحثية. . 4
مدير إدارة الكراسي البحثية  ) أمني املجلس (. 5

ثانيا : مهام جلنة كراسي البحث
تشتمل مهام اللجنة على اعتماد وإقرار ومتابعة ما يلي: -

اخلطط والسياسات العامة لربامج الكراسي البحثية.. 1
التوصية بإنشاء كراسي البحث.. 2
تكليف مشريف وأساتذة وجلان كراسي البحث.. 3
اعتماد عقود املستشارين والباحثني الزائرين للكرسي.. 4
إقرار امليزانية السنوية للكراسي وحساباهتا اخلتامية.. 5
اعتماد اللوائح والعقود والبنود املنظمة ألداء برنامج الكراسي.. 6
إقرار اخلطة السنوية للكراسي البحثية. . 7
اعتماد تقارير األداء العام إلدارة الكراسي.. 8
إقرار اهليكل اإلداري والوظيفي إلدارة كراسي البحث. . 9

التوصية بإيقاف أو استمرار الكرسي البحثي. . 10
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ثالثا : إدارة كراسي البحث
يتم اختيار مدير إدارة كراسي البحث من ِقَبِل رئيس جلنة كراسي البحث العلمي ، وتتوىل إدارة 

كراسي البحث املهام اإلدارية واملالية التالية :-
متابعة التقارير املالية واإلدارية للكراسي.. 1
إعداد تقارير األداء للكراسي البحثية.. 2
القيام بكل ما يتصل بالنواحي اإلعالمية ، وشؤون العالقات العامة.. 3
متابعة ممويل وداعمي الكراسي البحثية.. 4
إعداد احلساب اخلتامي لربامج الكراسي ، ورفعه إىل جلنة الكراسي.. 5
تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة.. 6

املادة السادسة : اهليكل اإلداري والفين لكرسي البحث
يتألف كرسي البحث من جلنة إلدارة شؤون الكرسي برئاسة املشرف على الكرسي ، وعضوية 

أستاذ الكرسي وعدد من األعضاء ممن هلم اهتمام مبجال كرسي البحث.
املشرف على كرسي البحث :-

يتم تكليف املشرف على الكرسي من ِقَبِل جلنة كراسي البحث العلمي ، ويرتبط به مباشرة وذلك 
ملدة سنة قابلة للتجديد خالل فترة إشرافه على الكرسي. 

مهام املشرف على كرسي البحث :- 
البحث . 1 كراسي  للجنة  والرفع  العلمي  البحث  كرسي  إدارة شؤون  بتشكيل جلنة  التوصية 

العلمي العتمادها.
اإلشراف على الشؤون الفنية واإلدارية واملالية للكرسي.. 2
وضع ومتابعة خطط وبرامج ومشاريع الكرسي.. 3
متثيل كرسي البحث داخل اجلامعة وخارجها أمام مجيع اهليئات واإلدارات واملؤسسات.. 4
رفع العقود البحثية والتدريبية واالستشارية وغريها للجنة كراسي البحث العلمي.. 5
إعداد التقارير الدورية عن أداء كرسي البحث ، ورفعها إىل جلنة كراسي البحث العلمي.. 6

أستاذ كرسي البحث :-
يتوىل أستاذ كرسي البحث متابعة الشؤون العلمية للكرسي ، وما يتعلق هبا من حبوث ، ومؤلفات 

، ورسائل علمية ، وفق اإلجراءات والتنظيمات املعتمدة من اللجنة. 
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املادة السابعة : مصادر متويل كراسي البحث
من مصادر متويل الكراسي البحثية ما يلي :-. 1
ما خيصص لربامج كراسي البحث من ميزانية اجلامعة.. 2
ما خيصص لربامج كراسي البحث من أوقاف اجلامعة.. 3
الدعم املخصص من صندوق التعليم العايل لربامج كراسي البحث.. 4
التربعات والوصايا واهلبات واألوقاف من األفراد واجلهات احلكومية والقطاع اخلاص.. 5
التمويل الذايت من خالل أنشطة الكراسي.. 6

املادة الثامنة : ميزانية برنامج كراسي البحث
وله  الالئحة،  هذه  أحكام  وفق  مالية  وذمة   ، وإداري  مايل  استقالل  البحث  كراسي  لربنامج 

ميزانية سنوية تتضمن موارده ومصروفاته وفق قيودها.
 وخيصص لربنامج الكراسي حساب رئيس يف أحد البنوك الرئيسة ، تودع به إيرادات مجيع 
الكراسي ، وملدير اجلامعة صالحيات الصرف ، وله أن يفوض رئيس جلنة كراسي البحث العلمي 
بالصرف منه على كراسي البحث، وتعد السنة املالية للجامعة هي السنة املالية لربنامج كراسي 

البحث العلمي. 
املادة التاسعة : ميزانية كرسي البحث

ُيِعّد املشرف على كل كرسي من كراسي البحث ميزانية سنوية تشمل أوجه اإلنفاق املتوقعة ، 
وذلك يف حدود املبالغ املخصصة للكرسي يف تلك السنة ، وُتَقّر امليزانية من ِقَبِل جلنة كراسي 

البحث. 
املادة العاشرة : أوجه الصرف من ميزانية الكرسي

تشمل أوجه الصرف من ميزانية الكرسي ما يلي :-
األحباث والدراسات اليت تندرج ضمن برنامج كرسي البحث. . 1
التجهيزات واألدوات واملستلزمات.. 2
املصروفات اإلدارية والتشغيلية.. 3
املؤمترات والندوات وورش العمل .. 4
الرواتب والبدالت واملكافآت وحوافز التميز واالستقطاب.. 5
تكاليف النشر والطباعة واإلعالم ، ورسوم تسجيل براءات االختراع  .. 6
تكاليف اخلرباء واملستشارين.. 7
أوجه أخرى تراها جلنة كراسي البحث. . 8
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املادة احلادية عشرة : احلقوق واالمتيازات
أواًل : حقوق ومزايا ممول الكرسي البحثي

إطالق اسم املمول، أو من يراه على الكرسي طوال مدة التمويل.. 1
عقد مؤمتر صحفي لإلعالن عن إنشاء الكرسي، مع تغطية احلدث إعالميا.. 2
اإلشادة مبمول الكرسي يف املطبوعات والتقارير اخلاصة بكراسي البحث يف اجلامعة.. 3
للممول أن يقترح العناية ببعض القضايا اليت تدخل ضمن اهتماماته، مبا ال يتعارض مع . 4

األهداف املحددة للكراسي يف هذه الالئحة.
منح املمول درع اجلامعة اخلاص بداعمي كراسي البحث.. 5
اجلامعة، . 6 يف  العلمي  البحث  كراسي  شرف ممويل  لوحة   : من  كلٍّ  يف  املمول  اسم  وضع 

واملعامل واملباين اخلاصة بالكرسي، واإلنتاج العلمي للكرسي.
دعوة املمول جلميع األنشطة املرتبطة بالكرسي مثل املؤمترات، والندوات، واملحاضرات.. 7
ملمول كرسي البحث احلق يف ترشيح عضو واحد من أعضاء إدارة شؤون جلنة الكرسي الذي . 8

ميوله ، شريطة أن تنطبق عليه شروط الترشيح، على أن يتم الترشيح خالل 15 يوًما من 
توقيع عقد متويل الكرسي.

ثانًيا : امتيازات املشرف على الكرسي البحثي 
تصرف مكافأة مالية شهرية للمشرف على كرسي البحث على النحو التايل:

أستاذ مساعد:  5000  مخسة آالف ريال. 1
أستاذ مشارك: 6000 ستة آالف ريال. 2
أستاذ: 7000  سبعة آالف ريال. 3

ثالًثا : امتيازات أستاذ الكرسي البحثي
ُيْمَنح أستاذ الكرسي مكافأة شهرية حتددها جلنة كراسي البحث العلمي. 1
هبا . 2 املعمول  اللوائح  وفق   ، باجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  مزايا  الكرسي  أستاذ  ُيْمَنح 

باجلامعة فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية والسكن والسفر واإلجازات.
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رابًعا : امتيازات جلان وجمالس الكراسي البحثية
تقدر مكافآت أعضاء اللجنة كراسي البحث العلمي ، وأعضاء اللجان العلمية للكراسي عن . 1

حضور اجللسات وفق اآليت :-
أعضاء جلنة كراسي البحث العلمي: يصرف لكل عضو من أعضاء اللجنة مكافأة مقدارها 	 

800 مثامنائة ريال عن كل جلسة، إذا عقدت اجللسة خالل وقت الدوام الرمسي، و 1000  
الدوام الرمسي، وذلك حبد أقصى قدره  إذا عقدت خارج وقت  ألف ريال عن كل جلسة، 

20000 عشرون ألف ريال يف السنة املالية الواحدة.
اللجنة مكافأة  	  البحث : يصرف لكل عضو من أعضاء  إدارة شؤون كراسي  أعضاء جلان 

مقدارها 600 ستمائة ريال عن كل  جلسة، إذا عقدت اجللسة خالل وقت الدوام الرمسي، و 
800   مثامنائة ريال عن كل جلسة ، إذا عقدت خارج وقت الدوام الرمسي، وذلك حبد أقصى 

قدره 15000مخسة عشر ألف ريال يف السنة املالية الواحدة.
 أعضاء اللجان اليت تشكلها للجنة كراسي البحث العلمي : يصرف لكل عضو من أعضاء 	 

اللجنة مكافأة مقدارها 400 أربعمائة ريال عن كل جلسة، إذا عقدت اجللسة خالل وقت 
الدوام الرمسي، و 600  ستمائة ريال عن كل جلسة، إذا عقدت خارج وقت الدوام الرمسي، 

وذلك حبد أقصى قدره  10000  عشرة آالف ريال يف السنة املالية الواحدة.
تصرف مكافآت الباحثني، ومساعدي الباحثني، واملستشارين، واملدربني، واملوظفني، والفنيني، . 2

وغريهم من داخل اجلامعة وخارجها ممن يقومون باملهام املؤقتة لكراسي البحث على أساس 
العمل الفعلي ، على أن حيتسب مقابل كل ساعة مبلغ قدره :-

750  سبعمائة ومخسون ريااًل للوزراء، وشاغلي املرتبة املمتازة، واملرتبة اخلامسة عشرة.	 
500 مخسمائة ريااُل لألستاذ، أو من يعادله.	 
450 أربعمائة ومخسون ريااُل لألستاذ املشارك، أو من يعادله.	 
400 أربعمائة ريااُل لألستاذ املساعد، أو من يعادله.	 
350  ثالمثائة ومخسون ريااُل للمحاضر، أو من يعادله .	 
300  ثالمثائة ريااُل للمعيد، أو من يعادله.	 
200 مائتا ريااُل ملن تقل رتبهم العلمية أو الوظيفية عن رتبة معيد.	 
شريطة أال يتجاوز استحقاق الشخص الواحد رواتب ستة أشهر سنويا .	 

أعضاء . 3 من  كان  سواء   – الكرسي  يتبعها  اليت  اجلامعة  مقر  خارج  من  املتعاون  يستحق 
هيئة التدريس أم من    غريهم – تذكرة سفر بالطائرة ذهاًبا وإياًبا، حسب الدرجة اليت 
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يستحقها، وبدل االنتداب املقرر ألمثاله، وتتحمل اجلهة املستفيدة من كراسي البحث نفقات 
إسكانه ومواصالته وإعاشته مدة إقامته.

هذه . 4 يف  ملكافآهتم  ذكر  يرد  مل  من  ومميزات  مكافآت  العلمي  البحث  كراسي  حتدد جلنة 
الالئحة.

املادة الثانية عشرة : آليات تقييم أداء كرسي البحث
ختضع كراسي البحث يف جامعة املجمعة للتقييم الدوري من خالل مقاييس ومعايري لتقومي 
األداء ، يضع آلياهتا اللجنة اإلشرافية العليا لكراسي البحث ، ويأخذها بعني االعتبار عند متديد 
، أو حتديد احلوافز والتسهيالت اليت قد تقدمها  التجديد للقائمني عليه  أو   ، الكرسي  فترة 

اجلامعة للكرسي. 
وتتضمن هذه املعايري مؤشرات عدة منها : عدد براءات االختراع ، والبحوث املنشورة يف املجالت 
املحلية والعاملية، واملؤمترات املحكمة، وعدد ورش العمل اليت ينظمها الكرسي ، أو االستشارات اليت 

يقدمها، وأية معايري أخرى تقّرها اللجنة اإلشرافية العليا لكراسي البحث

املادة الثالثة عشرة : أحكام عامة
ملجلس اجلامعة حق تفسري هذه الالئحة.. 1
ال . 2 مبا  الالئحة  هلذه  التنفيذية  القواعد  البحث  لكراسي  العليا  اإلشرافية  اللجنة  تضع 

يتعارض مع موادها.
كل ما مل يرد خبصوصه نص يف هذه الالئحة فإنه خيضع لألنظمة واللوائح والقرارات . 3

املعمول هبا يف اجلامعة. 
واملعدات . 4 أو توقفه ألي سبب من األسباب، فإن ملكية األجهزة  الكرسي  انتهاء فترة  عند 

واملمتلكات املتعلقة بالكرسي تؤول إىل اجلامعة.
يسري العمل هبذه الالئحة اعتباًرا من تاريخ إقرارها من جملس اجلامعة.. 5


