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املقدمة

إن الكراســـي البحثيـــة ظاهـــرة تعكـــس الوعي احلضاري واتســـاع األفق املعريف لـــدى األمم املعنية بها واملشـــجعة لها، 
وقـــد أثبتـــت االقتصاديـــات الوطنيـــة أن البحث العلمي أســـاس النهضـــة والتطور، إلى جـــوار متانة االقتصـــاد وقوته، 
حيـــث أنـــه ينقل النظريات إلى عالم احلقيقة والتطبيق، األمر الذي يثمر تصحيح املســـيرة، وســـد الثغرات، وســـالمة 

التوجـــه املعـــريف، وهذا ما يفســـر االهتمام الكبير بكراســـي البحث العلمـــي لدى املؤسســـات العريقة علمياً.

وإننـــا يف جامعـــة األمير ســـطام بن عبد العزيز نســـتلهم توجيهـــات قيادتنا احلكيمة يف احلرص علـــى التوازن املعريف، 
وحتقيـــق شـــراكة فعالـــة بـــني اجلامعـــة وبني مختلـــف قطاعـــات املجتمـــع، بحيث ميكـــن مـــن خاللها االســـتفادة من 
اخلبـــرات العلميـــة والبحثية للعلمـــاء والباحثني املتميزين يف تطويـــر املعارف والعلوم يف مجـــاالت تخصصهم، والعمل 
علـــى تطبيـــق نتائج البحوث والدراســـات يف حل مختلف مشـــاكل قطاعات املجتمع، واملســـاهمة يف دعم جهود التنمية 

االقتصاديـــة واالجتماعية وفقاً لرؤيـــة اململكة 2030.

وملـــا لكراســـي البحـــث العلمي مـــن أهمية كبـــرى تتوافق مـــع األداء األكادميي املميز، لـــذا أولت جامعة األمير ســـطام 
بـــن عبـــد العزيز العنايـــة والرعاية لهذا البرنامج احليوي، فأنشـــئت وحـــدة تنظيمية تختص بتلك الكراســـي البحثية، 
لدعـــم مســـيرتها وتطويـــر أدائهـــا ومـــن شـــأنها التواصل املســـتدام مع القطـــاع اخلاص بفئاتـــه املتعـــددة، وعلى وجه 
اخلصوص ذات االهتمام بالبحث العلمي، ســـعياً إلشـــراكهم يف النشـــاطات والفعاليات البحثية التي ترعاها اجلامعة 

أو تشـــرف عليها.
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املادة األولى: تعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه الالئحة املعاني واملدلوالت املوضحة أمام كل منها:

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.اجلامعة

)وكيل اجلامعة املختص باإلشراف على الكرسي البحثي(الوكالة

عمادة البحث العلمي.العمادة

وحـــدة بحثيـــة تنشـــأ يف اجلامعة مبشـــاركة ودعـــم املجتمع أو إحـــدى اجلهات الكرسي البحثي
احلكوميـــة أو القطـــاع اخلاص، وجتمع بـــني اخلبرات احملليـــة والعاملية بهدف 
تبـــوء اجلامعـــة مكانـــة عاملية متميـــزة يف مجـــاالت العلوم والهندســـة والصحة 
والدراســـات اإلنســـانية وغيرهـــا مـــن فـــروع املعرفة، بهـــدف دعـــم االقتصاد 

الوطنـــي القائم علـــى املعرفة وخدمـــة املجتمع.
هـــو برنامج يهدف إلى إثراء املعرفة اإلنســـانية، وتطويـــر الفكر والتحفيز على برنامج الكرسي البحثي

اإلبـــداع واالبتكار، وتطويع نتائج األبحاث حلل مشـــكالت املجتمع واملســـاهمة 
يف دعـــم التنميـــة، وميـــول عـــن طريـــق منحـــة نقديـــة أو عينية يتبـــرع بها فرد 
أو مؤسســـة أو شـــخصية اعتباريـــة، أو عن طريـــق وزارة التعليـــم أو اجلامعة، 
ويتـــرأس الكرســـي البحثـــي عضـــو هيئة تدريـــس متخصص من املشـــهود لهم 
بالتميـــز العلمـــي واخلبـــرة والســـمعة الدوليـــة، يســـاعده فريـــق مـــن الباحثني 

واإلداريـــني مـــن ذوي اخلبـــرة والكفاءة يف مجـــال البرنامج.
هـــي جلنـــة تُشـــكل بقرار من ســـعادة رئيـــس اجلامعـــة، ولها مهـــام محددة يف اللجنة الدائمة للكراسي البحثية

وضـــع السياســـات والضوابـــط العامـــة لتنظيم عمل الكراســـي البحثيـــة وفقاً 
لسياســـات اجلامعـــة وتوجهاتهـــا و يترأســـها الوكيل املختص باإلشـــراف على 

البحثي. الكرســـي 
هـــي وحـــدة تنظيمية تتبع للوكيل املختص، وتعد املســـؤولة عن اإلشـــراف العام إدارة الكراسي البحثية

على الكراســـي البحثية. ولها مهام إداريـــة وفنية وإعالمية.
هـــو أحـــد العلمـــاء املتخصصـــني بدرجة أســـتاذ دكتـــور يف تخصصـــه العلمي، أستاذ الكرسي البحثي

ذو كفـــاءة علميـــة عاليـــة املســـتوى يف مجال الكرســـي البحثي ودراســـاته، وله 
أبحـــاث متميـــزة وإنتاج علمي منشـــور محليـــاً ودولياً واهتمامـــات علمية رائدة 

يف مجال الكرســـي.
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هـــو باحـــث متخصص مـــن أعضاء هيئـــة التدريـــس املتميزين بجامعـــة األمير املشرف على الكرسي البحثي
ســـطام بـــن عبدالعزيـــز يف األبحـــاث والدراســـات املرتبطة ببرنامج الكرســـي 
البحثـــي، ميثـــل حلقة الوصل بني أســـتاذ الكرســـي وفريـــق العمل وبـــني إدارة 
الكراســـي البحثية، ومســـؤول عن متابعة تنفيذ الكرســـي البحثي، ورفع تقارير 
دوريـــة باإلجنـــازات ألســـتاذ الكرســـي ملراجعتهـــا واعتمادهـــا ورفعهـــا للجنـــة 

الدائمـــة للكراســـي البحثية.
باحـــث متخصص على درجة أســـتاذ دكتـــور يف األبحاث والدراســـات املرتبطة مستشار الكرسي

ببرنامـــج الكرســـي البحثـــي، ويتولـــى املهـــام االستشـــارية للكرســـي ويرتبـــط 
تنظيميـــاً بالوكيـــل املختص.

هـــي املنح املمولـــة التي تهدف إلى دعـــم البحث العلمي، والتـــي تُقدم للجامعة املنح البحثية اخلارجية
من جهـــات خارجية.

مجموعـــة مـــن الباحثني املتخصصـــني يف مجال برنامج الكرســـي البحثي، يتم فريق البحث 
ترشـــيحهم مـــن قبـــل أســـتاذ الكرســـي وتتـــم املوافقة عليهـــم من قبـــل اللجنة 

البحثية. للكراســـي  الدائمة 
فـــرد أو جماعـــة أو مؤسســـة وطنيـــة )حكوميـــة - شـــبة حكوميـــة - أهلية( أو املمول

دوليـــة، تتبـــرع مبنحـــة نقديـــة أو عينيـــة لتأســـيس كرســـي بحثـــي أو أكثر، أو 
متويـــل كرســـي أو كراســـي بحثيـــة قائمـــة وفق شـــروط محددة.

تخطيـــط مقترح لألعمـــال البحثية وغيرها، التي ســـيقوم بها الكرســـي خالل اخلطة التشغيلية
فتـــرة زمنية محـــددة، وربطها بحجم النفقـــات املطلوبة.

هـــم خبـــراء يف مجـــال عمـــل الكراســـي البحثية يتـــم اختيارهم وفـــق ضوابط احملكمني
محـــددة للحكم علـــى أداء الكرســـي البحثي.

وهـــي اجلهـــة املســـتضيفة للكرســـي العلمـــي، ســـواًء كانـــت القســـم العلمي أو اجلهة املضيفة )املستضيفة(
الكليـــة أو العمـــادة املســـاندة، أو أي جهـــة أخـــرى يف تســـتضيف الكرســـي يف 
مجـــال تخصـــص الكرســـي البحثـــي التنظيمية، ويتولـــى اإلشـــراف عليه أحد 

أساتذتها.
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املادة الثانية: أنواع الكراسي البحثية ومدة عملها
كرســـي البحث الدائم: كرســـي ينشـــأ لعالج مشـــكالت زمنية أو دائمة يعاني منها املجتمع أو أحد قطاعاته، . 1

وحتتـــاج ملتابعـــة وتطويـــر أســـاليب العـــالج يف ضوء تطـــور الظواهـــر املؤثرة يف املشـــكلة، كما يجوز إنشـــاء 
كرســـي البحـــث الدائم لتطوير اجتاهـــات بحثية وتطبيقاتها يف مجال محدد مبا يخدم املجتمع واإلنســـانية، 
ويســـهم يف تكويـــن املعرفـــة يف هـــذا االجتـــاه، ويتـــم متويله ملـــدة ال تقل عن خمس ســـنوات، ويجـــوز للوكيل 

املختص باإلشـــراف على الكرســـي البحثي االســـتثناء من ذلـــك مبوافقة ســـعادة رئيس اجلامعة.
كرســـي البحـــث املؤقـــت: كرســـي ينشـــأ لعالج مشـــكلة محددة موجـــودة يف أحـــد قطاعات املجتمـــع، أو يف . 2

مجـــاالت البحـــث العلمـــي، ويتم متويلـــه ملدة ال تقل عن ســـنتني وال تزيد عـــن أربع ســـنوات، وميكن حتويله 
إلـــى كرســـي بحثي دائم إذا دعـــت احلاجة لذلك وتوفر التمويـــل الالزم، ويجوز للوكيل املختص باإلشـــراف 

علـــى الكرســـي البحثي االســـتثناء من ذلك مبوافقة ســـعادة رئيـــس اجلامعة.
كرســـي البحـــث الوقفـــي: كرســـي يتم متويله مـــن ريع وقفي وليـــس له نهاية محـــددة، ويتم متويل الكرســـي . 3

البحـــث الوقفـــي إما مـــن خالل التبرعـــات، أو عائــــدات الوقف العلمي الذي يوقفه أحــــد رجـــال اخلير أو 
بعضهـــم، أو من مخصصات ســـنوية مـــن وزارة التعليم أو اجلهـــات املانحة، أو اجلامعـــة، أو الوقف العلمي، 

وميكـــن اجلمع من املصادر الســـابقة.

املادة الثالثة: مجاالت الكراسي البحثية

تنشـــأ كراســـي البحـــث يف مجـــاالت العلـــوم التي تنـــدرج حتـــت اختصاصات اجلامعـــة واالهتمامـــات املعرفيـــة التي 
تخـــدم رســـالتها وأهدافهـــا وخطتها االســـتراتيجية، وحتقق رغبات اجلهـــات املمولة، وتدعم جهـــود اجلامعة يف تنمية 

االقتصـــاد الوطنـــي املبنـــي على املعرفـــة حتقيقا لرؤيـــة اململكة 2030.

املادة الرابعة: الرؤية

إثـــراء املعرفـــة التطبيقيـــة والنظريـــة والعمليـــة والبحثيـــة، وتعزيز جهـــود اجلامعة يف دعـــم التنمية الوطنية، وإرســـاء 
مجتمع املعرفة، وتأســـيس شـــراكة اســـتراتيجية محليـــة وعاملية.

املادة الخامسة: الرسالة

إنشـــاء كراســـي بحثية متميزة، من خالل اســـتثمار اخلبرات والكفـــاءات العلمية والبحثية واملعرفيـــة لدى اجلامعة مع 
استشـــراف قضايـــا املجتمع، واإلبداع يف طـــرح احللول، للوصول للريـــادة والتميز احمللي والدولي.

املادة السادسة: األهداف
املســـاهمة يف التميـــز العلمي واإلبداع واالبتكار والتطوير يف مختلـــف العلوم واملعارف مبختلف التخصصات . 1

يف اجلامعة والسعي يف تطويرها.
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دعـــم مســـار التميـــز العلمـــي والبحثي واإلثـــراء املعـــريف باجلامعة واململكـــة العربيـــة الســـعودية وفق رؤية . 2
اململكـــة 2030.

ابتكار ســـبل فاعلة لتحقيق الشـــراكة املجتمعيـــة والتكامل بني اجلامعة ومؤسســـات املجتمع، وحتقيق تبادل . 3
بنـــاء وفاعل بينهما.

االســـتثمار األمثـــل للكفاءات واملـــوارد البشـــرية واملرافق والتجهيـــزات املتاحة لدى اجلامعـــة، وتوظيفها يف . 4
خدمـــة املجتمع.

القيام بالدراسات النظرية والتطبيقية املتكاملة والتي تدعم جهود التنمية املستدامة.. 5
نقل التقنية احلديثة وتوطينها للمساهمة يف دعم االقتصاد الوطني والتنمية.. 6
نشر بحوث علمية متميزة يف مجالت ذات عامل تأثير عالي.   . 7
دعـــم برامـــج الدراســـات العليا وتعزيـــز قدراتها على صنع جيل مـــن الباحثني املؤهلني وفقـــاً ملناهج العلمية . 8

احلديثة. واملخرجات 
إنشاء برامج علمية بحثية وتطبيقية متخصصة تسهم يف إعداد كفاءات وطنية مؤهلة.. 	

اإلسهام يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.. 10
ربط البحث العلمي يف اجلامعة بحاجة املجتمع وحل مشكالته ومعاجلة قضاياه. . 11
اســـتقطاب الباحثني والعلماء املتميزين على مســـتوى العالم يف مختلف العلوم، لالســـتفادة من خبراتهم يف . 12

دعـــم برامـــج ومخرجات البحث العلمـــي املبني على اقتصاد املعرفـــة وخدمة املجتمع.
توفير بدائل ومصادر مالية أخرى متنوعة لدعم برامج البحث العلمي يف اجلامعة.. 13
توجيـــه البحـــث العلمي ومخرجاته يف اجلامعة وربطـــه باحتياجات املجتمع وحل قضاياه، يف ســـبيل حتقيق . 14

املستدامة.  التنمية 

املادة السابعة: اإلنجازات املستهدفة من الكراسي البحثية
نشر بحوث علمية متميزة يف مجالت ذات تأثير عالي.. 1
املساهمة بزيادة عدد براءات االختراع، التي تساهم يف دعم االقتصاد الوطني والتنمية.. 2
إجناز اكتشافات علمية جديدة.. 3
اإلسهام يف زيادة املوارد الذاتية للجامعة.. 4
عقد دورات تدريبية ألصحاب املصلحة ومنسوبي اجلامعة.. 5
تطوير وتدريب كوادر علمية قادرة على إجراء البحوث والدراسات التي تخدم املجتمع.. 6
تنفيـــذ برامـــج وندوات وورش عمل حول برنامج الكرســـي العلمي والنتائج التي حتققت وجدوى االســـتفادة . 7

 . منها
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االرتقاء مبكانة اجلامعة العلمية.. 8
توفير البيئة املناسبة للبحت العلمي لتنفيذ األبحاث التطبيقية يف مجال الكرسي البحثي.. 	

اســـتقطاب الكفـــاءات العلميـــة والبحثية وإثـــراء املكانـــة العلمية والبحثيـــة للمملكة العربية الســـعودية على . 10
املســـتوى العاملي.

توفير املصادر املالية الالزمة لدعم البحث العلمي يف اجلامعة واستدامتها.. 11
توفير الدعم لتدريب العقول املبدعة والكفاءات املتميزة يف مجال الكرسي البحثي.. 12
دعم طالب الدراسات العليا يف البحث العلمي وتنمية مهاراتهم.. 13
دعم املعامل البحثية باملعدات والتقنيات احلديثة.. 14
تأسيس مجموعات بحثية تخصصية مستدامة يف مجال الكراسي البحثية.. 15

املادة الثامنة: التنظيم اإلداري للكراسي البحثية

يرتبـــط التنظيم اإلداري للكراســـي البحثيـــة بوكيل اجلامعة املختص باإلشـــراف على إدارة الكراســـي البحثية وتتولى 
اإلدارة مهـــام التخطيـــط واإلشـــراف، واملتابعـــة وتقومي األداء للكراســـي البحثية واملنـــح، على أن يكون مقر الكرســـي 
البحثـــي يف اجلهـــة املســـتضيفة، ويجـــوز إنشـــاء الكراســـي البحثيـــة يف غير مقـــر اجلامعة بنـــاًء على توصيـــة اللجنة 

الدائمـــة للكراســـي البحثيـــة وموافقة صاحـــب الصالحية رئيس/مجلـــس اجلامعة.

املادة التاسعة: تشكيل اللجنة الدائمة للكراسي البحثية

تشـــكل جلنـــة دائمة للكراســـي البحثية برئاســـة ســـعادة وكيـــل اجلامعة املختـــص ويكون عميـــد البحث العلمـــي نائباً 
لرئيـــس اللجنـــة، ووكيـــل عمادة البحـــث العلمي املختص بالكراســـي البحثية - رمبا هناك أكثر مـــن وكيل للعمادة، ويف 
رأيـــي أن الوكيـــل العمـــادة املختـــص بالكراســـي البحثية هو األنســـب أمينـــاً للجنة وبعضويـــة أربعة مـــن أعضاء هيئة 
التدريـــس املتميزيـــن على األقـــل يف مجال البحث العلمي يف تخصصات مختلفة ولهم بحوث منشـــورة يف أوعية نشـــر 
مرموقـــة، ويجـــوز أن تضـــم اللجنـــة يف عضويتهـــا ما ال يتجـــاوز أربعة أعضاء   رجـــال األعمال وممثلني عـــن الهيئات 
احلكوميـــة واخلاصـــة املتخصصـــة يف املجـــاالت ذات العالقـــة، بترشـــيح من وكيل اجلامعـــة املختص، وتُشـــكل اللجنة 

بقـــرار من ســـعادة رئيـــس اجلامعة، علـــى أن ترفع اللجنة محاضـــر اجتماعها لســـعادة رئيس اجلامعـــة العتمادها.

املادة العاشرة: مهام اللجنة الدائمة للكراسي البحثية
رسم السياسة العامة للكراسي البحثية باجلامعة.. 1
اعتماد صياغة القواعد املنظمة اإلدارية واملالية للكراسي البحثية.. 2
التوصية باملوافقة املوافقة على إنشـــاء الكراســـي البحثية. )ألنه من األفضل أن تكون املوافقة على إنشـــاء . 3

الكراســـي البحثية ينبغي أن تكون من صاحـــب الصالحية يف اجلامعة(.
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اتخاذ قرار استمرار الكراسي البحثية التي يتوقف ممولوها عن التمويل، أو إيقافها.. 4
التمديد للكراسي البحثية التي انتهت مدتها.. 5
تسمية الكراسي البحثية، أو تعديلها.. 6
اتخـــاذ قرار التعاقد مع أســـاتذة الكراســـي البحثيـــة والتمديد أو عـــدم التمديد لهم والرفع لســـعادة رئيس . 7

اجلامعة.
التعاقد مع مستشاري الكراسي البحثية.. 8
 إقرار اخلطط االستراتيجية، والتشغيلية للكراسي البحثية.. 	

إقرار اآللية الختيار املشرفني وأساتذة الكراسي البحثية.. 10
اقتراح أي تعديالت مقترحة على الئحة الكراسي البحثية وعرضها على مجلس اجلامعة.. 11
التوصيـــة والرفـــع لســـعادة رئيس اجلامعـــة لطلب قبول املنـــح، والوصايـــا، والهبات، والتبرعـــات، واألوقاف . 12

التـــي تقدم للكراســـي البحثية.
اعتماد التقارير السنوية للكراسي البحثية.. 13
اعتمـــاد السياســـة املاليـــة، وامليزانية الســـنوية، وإجـــراء املناقالت بني البنود للكراســـي البحثيـــة، واملوافقة . 14

على حســـابها اخلتامي.
دراسة االتفاقيات العلمية، والبحثية مع الهيئات العلمية، والبحثية والرفع لسعادة رئيس اجلامعة.. 15
 دراســـة إقامـــة ورش العمـــل، واللقـــاءات، وحلقـــات البحـــث، وغيرهـــا مـــن الفعاليـــات ذات العالقـــة التي . 16

تقترحهـــا الهيئـــات االستشـــارية للكراســـي البحثية.
التوصيـــة باملوافقـــة علـــى إقامة املؤمتـــرات التي تقترحهـــا الهيئات االستشـــارية للكراســـي البحثية والرفع . 17

لســـعادة رئيس اجلامعة لطلـــب املوافقة.
البـــت يف جميـــع املســـائل املاليـــة، واإلداريـــة، واألكادمييـــة للكراســـي البحثيـــة فيما لـــم يرد ذكـــره يف هذه . 18

الالئحـــة، أو ما يســـتجد مـــن أعمال.
النظر يف القضايا اخلاصة بتضارب املصالح، والنزاهة العلمية.. 	1
)تشـــكيل اللجـــان الداخليـــة أو الفرعية أو التوصية بتشـــكيل اللجـــان الدائمة - ألن اللجـــان الدائمة نظاما . 20

تعتمـــد وتصـــدر من صاحـــب الصالحية/ رئيس اجلامعة( تشـــكيل اللجان الدائمـــة، أو املؤقتة من أعضائها 
لدراســـة مـــا تكلـــف به اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثية من مهـــام، ولها االســـتعانة مبن تراه مناســـباً يف 

هـــذا الشــأن.
دراسة ما يحال من سعادة رئيس اجلامعة من موضوعات بشأن الكراسي البحثية.. 21
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املادة الحادية عشر: مهام إدارة الكراسي البحثية

يتـــم اختيـــار مديـــر إلدارة كراســـي البحث العلمـــي من قبل رئيـــس اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثيـــة، وتتولى إدارة 
كراســـي البحـــث العلمي املهـــام اإلدارية واملاليـــة التالية:

أواًل: مهام إدارية:

وضع اخلطة التشغيلية السنوية للكراسي البحثية املتوقع تبنيها خالل العام.. 1
اســـتقبال مقترحـــات الكراســـي البحثيـــة املقدمة مـــن الكليـــات واملراكز البحثيـــة باجلامعة، أو مـــن العلماء . 2

والباحثـــني املهتمـــني بشـــؤون البحـــث العلمي من خـــارج اجلامعة.
 رفـــع توصيـــات إدارة الكراســـي البحثيـــة   للوكيـــل املختـــص للنظـــر يف عرضهـــا علـــى اللجنـــة الدائمـــة . 3

للكراسي البحثية.
متابعـــة ســـير الكراســـي البحثيـــة والعمل على تقـــدمي التســـهيالت املطلوبة والدعـــم الفني الـــالزم إلجناز . 4

اخلطـــط التنفيذيـــة لبرامج الكراســـي البحثية.
التوثيق وحفظ املستندات املتعلقة بكل كرسي بحثي.. 5
حفظ اللوائح والتعليمات والقرارات املتعلقة ببرامج الكراسي البحثية باجلامعة.. 6
 إعداد تقارير األداء السنوي للكراسي البحثية بعد انتهاء فترة العقد.. 7
القيام بكل ما يتعلق بالنواحي اإلعالمية، وشؤون العالقات العامة. . 8
تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة الدائمة للكراسي البحثية.. 	

ثانيًا: مهام مالية:

التسويق للكراسي البحثية املقترحة للحصول على مصادر التمويل الالزمة لتأسيسها.. 1
متابعة فتح حساب لكل كرسي بحثي، وحساب موحد للمنح البحثية. . 2
متابعـــة الشـــؤون املاليـــة لبرامـــج الكراســـي العلميـــة يف ضوء القواعـــد املنظمـــة للجوانب املالية للكراســـي . 3

البحثيـــة، وميزانيـــة كل كرســـي بحثي.
 تســـجيل كافـــة العمليـــات املاليـــة وإعـــداد ومتابعـــة التقارير املاليـــة الدورية والســـنوية بكل كرســـي بحثي، . 4

ورفعهـــا للجنـــة الدائمة للكراســـي البحثية.
متابعة ممولي وداعمي الكراسي البحثية. يف اجلامعة. 5
إعـــداد احلســـاب اخلتامـــي لبرامـــج الكراســـي البحثيـــة يف اجلامعـــة، ورفعـــه إلى رئيـــس اللجنـــة الدائمة . 6

البحثية. للكراســـي 
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املادة الثانية عشر: مهام أستاذ الكرسي البحثي
اإلشراف على اجلوانب العلمية والبحثية املرتبطة ببرنامج الكرسي البحثي.. 1
التطويـــر املســـتمر لبرنامج الكرســـي البحثي يف ضـــوء الهدف املـــراد حتقيقه ونتائج األبحاث والدراســـات . 2

والتطبيقات التـــي مت تنفيذها.
اختيـــار أعضـــاء فـــرق العمل مـــن الباحثـــني وفقـــاً الحتياجات برنامـــج الكرســـي البحثي، من بـــني َمن يتم . 3

ترشـــيحهم مـــن ِقبَل املشـــرف على الكرســـي البحثي.
حتديد الندوات واللقاءات العلمية وبرنامجها الزمني واجلهات املستهدفة.. 4
تقـــومي أداء الفـــرق البحثيـــة، واقتراح أّي تغييـــرات لدعم جهودها يف ضوء مؤشـــرات أداء األهداف احملددة . 5

لكــل فـريق.
اعتماد تقارير تقومي األداء العلمي واإلداري واملالي الدورية والسنوية.. 6
القيام بزيارات دورية للكرسي يف اجلامعة حسب الشروط املبرمة يف التعاقد.. 7
التعـــاون واملشـــاركة يف نقل اخلبـــرة العلمية واملعرفـــة والتدريب لفريق العمل بالكرســـي البحث )املشـــرف، . 8

األعضـــاء، طالب وطالبات الدراســـات العليـــا، وغيرهم(.
التعـــاون مـــع اجلامعـــة يف زيـــادة التواصـــل املعـــريف والربط مع املراكـــز العلميـــة املرموقـــة يف مختلف دول . 	

العالـــم التي تخـــدم الكرســـي البحثي.
املســـاعدة يف انعقـــاد وتنظيم املؤمترات العلمية وورش العمـــل يف اجلامعة، ودعوة العلماء املتميزين للحضور . 10

فيها. واملشاركة 

املادة الثالثة عشر: مهام املشرف ىلع الكرسي البحثي
ترشـــيح أعضاء فرق العمل يف برنامج الكرســـي البحثي من الباحثني واإلداريني والفنيني وطالب وطالبات . 1

الدراســـات العليا، ســـواء من داخل اجلامعة أو خارجها.
متابعـــة تنفيـــذ كافـــة اإلجـــراءات املتعلقة بتعيني فـــرق العمل وحتديـــد مكافآتهم وتغييرهـــم، ووضع برنامج . 2

عملهم يف ضوء تعليمات أســـتاذ الكرســـي.
اإلشـــراف علـــى تنفيذ برامـــج فرق العمـــل التابعة للكرســـي البحثي، ومتابعـــة توفير االحتياجـــات الالزمة . 3

إلجنـــاز املهام املوكلـــة إليهم.
متابعة إجراءات احلصول على براءات االختراع املنبثقة والناجتة عن الكرسي البحثي.. 4
التواصل مع اجلهات املستهدفة بأبحاث الكرسي.. 5
اإلشراف على تنفيذ الندوات واللقاءات العلمية وورش العمل التي يقترحها أستاذ الكرسي.. 6
إعـــداد تقارير تقومي األداء العلمي واإلداري واملالي الدورية والســـنوية ورفعها ألســـتاذ الكرســـي العتمادها . 7

متهيداً لعرضهـــا على اللجنة الدائمة للكراســـي البحثية.
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التخطيط للرحالت العلمية ألعضاء فريق العمل يف ضوء البرنامج املعتمد من أستاذ الكرسي.. 8
متثيل كرسي البحث العلمي داخل اجلامعة وخارجها أمام املؤسسات واإلدارات والهيئات املختلفة.. 	

املادة الرابعة عشر: االمتيازات املمنوحة ملمولي الكراسي البحثية واملنح
يُســـمح للممـــول بتحديـــد أهـــداف الكرســـي العلمي واملنحـــة البحثية مبا يتفـــق مع سياســـات اجلامعة، وال . 1

يتعـــارض مع قيـــم املجتمع.
يجـــوز مبوافقـــة اجلامعة أن يُســـمى الكرســـي البحثي باســـم املمـــول أو من يـــراه على الكرســـي طوال مدة . 2

التمويـــل، ويوضع االســـم علـــى املعامل واملختبـــرات التابعة للكرســـي البحثي مبا ال يتعارض مـــع التعليمات 
واألنظمـــة املعمول بها.

ينـــوه باســـم املمـــول يف املطبوعات والتقارير ويف النـــدوات واملؤمترات واألبحـــاث وورش العمل التي تعقدها . 3
فـــرق العمل التابعة لبرنامج الكرســـي البحثي.

إمكانيـــة االســـتفادة مـــن الـــدورات والنـــدوات واملؤمتـــرات وورش العمـــل التدريبيـــة التي تقدمهـــا اجلامعة . 4
احلاضنة للكرســـي وفـــق لوائـــح اجلامعة.

االســـتفادة مـــن نتائـــج البحـــوث التي يجريهـــا كرســـي البحث، والعائـــد من حقـــوق امللكية الفكرية حســـب . 5
لعقد. ا

تكرمي اجلامعة للممول وفق ما تراه مناسباً.. 6
دعـــوة املمـــول لألنشـــطة اخلاصة بالكرســـي البحثي مثـــل املؤمترات، والنـــدوات، وورش العمـــل، واللقاءات . 7

العلميـــة واحملاضرات.
ملمـــول كرســـي البحـــث العلمي احلق يف ترشـــيح عضو واحد من أعضاء إدارة شـــؤون جلنة الكرســـي الذي . 8

ميوله، شـــريطة أن تنطبق عليه شـــروط الترشـــيح، على أن يتم الترشـــيح خالل أســـبوعني من توقيع عقد 
الكرسي. متويل 

املادة الخامسة عشر: املتابعة وتقويم األداء
تخضـــع كراســـي البحـــث يف اجلامعة للتقييم الدوري مـــن خالل مقاييس ومعايير لتقـــومي األداء التي تقرها . 1

اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثية، وتؤخذ بعـــني االعتبار هذه املقاييس واملعاييـــر لتقومي األداء عند متديد 
فتـــرة الكرســـي، أو التجديـــد للقائمني عليـــه، أو حتديـــد احلوافز والتســـهيالت التي قد تقدمهـــا اجلامعة 

البحث. لكرسي 
تتضمـــن هذه املعايير مؤشـــرات عـــدة منها: عدد براءات االختـــراع، والبحوث املنشـــورة يف املجالت احمللية . 2

والعامليـــة، وتأليـــف الكتـــب وترجمتهـــا، واملؤمتـــرات العلميـــة احملكمـــة، وعـــدد ورش العمـــل التـــي ينظمها 
الكرســـي، أو االستشـــارات التي يقدمهـــا، وخدمة املجتمع والشـــراكة املجتمعية، وأي معاييـــر أخرى تقّرها 

البحث.  أمانة كراســـي 
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يتـــم متابعـــة تنفيذ برامج الكراســـي البحثية بواســـطة أســـتاذ الكرســـي البحثي، واملشـــرف على الكرســـي . 3
البحثـــي، وذلـــك فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الكرســـي ســـواء مـــن الناحية العلميـــة أو اإلداريـــة واملالية، ويتم 
رفـــع تقاريـــر دوريـــة وســـنوية ونهائيـــة إلـــى إدارة الكراســـي البحثية، وترســـل صـــورة منها للجنـــة الدائمة 

للكراســـي البحثية والوكيـــل املختص.

املادة السادسة عشر: تقييم األداء السنوي للكراسي البحثية
تقوم إدارة الكراسي البحثية بتقييم األداء اخلاص بالكراسي البحثية دورياً بعد انتهاء فترة العقد.. 1

املادة السابعة عشر: نسب توزيع درجات التقييم ألداء الكراسي البحثية
يتـــم تقييـــم أداء الكرســـي البحثي مـــن 100% وتوزع على 70% لإلجنازات البحثية للكرســـي البحثي شـــاملة . 1

النشـــر العلمي، التأليف والترجمة وبراءات االختـــراع و30% إلقامة الدورات التدريبية واملؤمترات والندوات 
العلمية. وخدمة املجتمع والشـــراكة املجتمعية

التنظيم املالي للكراسي البحثية

املادة الثامنة عشر: القواعد املالية املنظمة للكراسي البحثية
تطبـــق الالئحة املنظمة للشـــؤون املاليـــة يف اجلامعات الســـعودية، وذلك فيما يتعلق بكافـــة العمليات املالية . 1

إيـــراداً ومصروفـــاً، وكذلك يف عمليات الشـــراء والتوريد واحلفظ.
يكـــون للكراســـي البحثيـــة باجلامعـــة حســـاب رئيـــس يف أحـــد البنوك احملليـــة، وتـــودع به إيـــرادات جميع . 2

الكراســـي، ويتفـــرع منه حســـابات فرعية لكل كرســـي ويخول رئيـــس اللجنة الدائمة للكراســـي البحثية بعد 
تفويضـــه مـــن رئيس اجلامعـــة بالصرف منـــه على كراســـي البحث.

يقدم املشـــرف على الكرســـي البحثي موازنـــة باملصروفات واإليرادات الســـنوية املتوقعة للعـــام القادم ويتم . 3
رفعهـــا إلدارة الكراســـي البحثيـــة لعرضهـــا علـــى اللجنة الدائمـــة للكراســـي البحثية إلقرارهـــا، وذلك قبل 

نهايـــة الســـنة املالية بشـــهرين على األقل.
تتولى إدارة الكراسي البحثية إعداد تقارير خاصة مبصروفات الكراسي البحثية وإيراداتها.. 4

املادة التاسعة عشر: مصادر تمويل برامج الكراسي البحثية

يتم متويل الكراسي البحثية من مصدر أو أكثر من املصادر التالية:

التبرعـــات واملنـــح املاليـــة من الشـــخصيات الطبيعية أو االعتبارية أو املؤسســـات والشـــركات، وبشـــرط أن . 1
تتوافـــق شـــروطها مع سياســـات اجلامعة.

عائـــد األمـــوال الوقفيـــة أو الوصايـــا أو الهبـــات واألوقاف من األفـــراد التي تـــؤول للجامعة والتـــي يوقفها . 2
أصحابهـــا لتمويـــل البحـــث العلمي وإجراء الدراســـات والبحـــوث التي تخـــدم املجتمع.
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التمويـــل الذاتـــي العائـــد من األنشـــطة والدراســـات التـــي جتريها فـــرق العمـــل ببرنامج الكرســـي البحثي . 3
حلســـاب أفـــراد أو مؤسســـات أو قطاعـــات مجتمعية.

التمويـــل الذاتـــي من خـــالل احلصول على دعم البحـــوث واملشـــاريع الوطنية من جهـــات التمويل من خارج . 4
اجلامعة.

إيرادات الكرسي مبا يعقده من ندوات ودورات ومؤمترات وورش عمل أو مطبوعات.. 5
اإليـــرادات الناجتـــة عن القيام مبشـــاريع البحوث، أو حقوق بـــراءات االختراع، أو الدراســـات، أو اخلدمات . 6

العلمية واالستشـــارات لآلخرين.
ما يتم تخصيصه لتمويل لبرامج كراسي البحث العلمي من ميزانية اجلامعة.. 7
الدعم املخصص من وزارة التعليم لتمويل لبرامج كراسي البحث العلمي.. 8

املادة العشرون: قبول التبرعات لتمويل برامج الكراسي البحثية

يخضـــع قبـــول التبرعـــات للقواعـــد املنصـــوص عليها يف املـــادة )48( بالفصل التاســـع مـــن الالئحة املنظمة للشـــؤون 
املاليـــة باجلامعـــات الســـعودية، مع مراعـــاة ما يلي:

يجوز للمتبرع ســـداد قيمة تبرعه دفعة واحدة، أو على دفعات ســـنوية على أن يســـدد 50% من التبرع على . 1
األقل يف العام األول إلنشـــاء الكرســـي واملتبقي على دفعة واحدة أو أكثر خالل مدة الكرســـي البحثي.

يجـــوز للجامعـــة متويل الكرســـي الواحد مـــن أكثر من مصدر حســـب طبيعـــة البرنامـــج واحتياجاته املادية . 2
والبشرية.

تودع التبرعات واملنح والوصايا وعائدات األوقاف يف حســـاب مصريف مســـتقل لكل كرســـي باسم اجلامعة، . 3
وذلـــك يف أحد املصارف احمللية.

املادة الواحد والعشرون: املكافآت

مكافآت املشرف على الكرسي البحثي

تصـــرف مكافـــأة مالية شـــهرية للمشـــرف على الكرســـي البحثي طبقـــاً مليزانية الكرســـي وطبيعة العمل  	
بـــه، وارتباطـــه بأبحـــاث إبداعيـــة وتطبيقيـــة، بعـــد توصية اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثيـــة وموافقة 

رئيـــس اجلامعة.

مكافآت أستاذ الكرسي البحثي

تصـــرف مكافـــأة ماليـــة شـــهرية ألســـتاذ الكرســـي البحثـــي طبقـــاً مليزانية الكرســـي وطبيعـــة العمل به،  	
وارتباطـــه بأبحـــاث إبداعيـــة وتطبيقية، بعد توصيـــة اللجنة الدائمة للكراســـي البحثيـــة وموافقة رئيس 
اجلامعـــة، كمـــا مُيْنَح أســـتاذ الكرســـي البحثـــي مزايا أعضـــاء هيئة التدريـــس، وفق اللوائـــح املعمول بها 

باجلامعـــة فيمـــا يتعلـــق بالرعاية الصحيـــة والتعليمية والســـكن والســـفر واإلجازات.



الالئحة التنظيمية للكراسي البحثية
بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز

19

مكافآت جلان الكراسي البحثية ومجالسها

أعضاء اللجنة الدائمة للكراسي البحثية:. 1
يصـــرف لـــكل عضو مـــن أعضاء اللجنة مكافـــأة مقدارهـــا )800( ثمامنائة ريال عن كل جلســـة، إذا ُعقدت 
خـــالل أوقـــات الـــدوام الرســـمي، و )1000( ألـــف ريـــال عـــن كل جلســـة، إذا عقدت خـــارج أوقـــات الدوام 

الرســـمي، وبحـــد أقصـــى مبلغ قـــدره )20000( عشـــرون ألف ريال يف الســـنة املاليـــة الواحدة.

أعضاء اللجان الفرعية املنبثقة عن اللجنة الدائمة:. 2
يصـــرف لـــكل عضو مـــن أعضاء اللجنة مكافـــأة مقدارهـــا )300( ثالثمائة ريال عن كل جلســـة، إذا عقدت 
اجللســـة خالل أوقات الدوام الرســـمي، و )500( خمســـمائة ريال عن كل جلســـة، إذا عقدت خارج أوقات 

الـــدوام الرســـمي، وبحد أقصى قدره )10000( عشـــرة آالف ريال يف الســـنة املالية الواحدة.

تصـــرف مكافآت الباحثني، ومســـاعدي الباحثني، واملستشـــارين، واملدربني، واملوظفـــني، والفنيني، وغيرهم . 3
مـــن داخـــل اجلامعـــة وخارجها ممن يقومـــون باملهام املؤقتة للكراســـي البحثيـــة على أســـاس العمل الفعلي 

على أن حتتســـب كاآلتي: 
يصـــرف للباحـــث الرئيس يف املشـــروع مكافأة شـــهرية بحـــد أقصى )3000( ثالثـــة آالف ريال أ. 

للبحـــث الواحـــد، وبحد أقصى )6000( ســـتة أالف ريال شـــهرياً.
يصـــرف ملســـاعدي الباحثـــني من حملـــة الدكتوراه مكافأة شـــهرية بحد أقصـــى )2500( ألفان ب. 

وخمســـمائة ريال ال غير.
يصـــرف ملســـاعدي الباحثـــني مـــن املعيديـــن وحملـــة املاجســـتير مكافأة شـــهرية بحـــد أقصى ج. 

)1500( ألـــف وخمســـمائة ريال.
يصرف للعاملني بالكرســـي من اإلداريني واحملاســـبني والطالب ومـــن يف حكمهم مكافآت بحد د. 

أقصى )1000( ألف ريال شـــهرياً.
يصـــرف للمستشـــار من داخـــل اململكة مكافـــأة بحد أقصـــى )2000( ألفا ريـــال مقابل كل يوم هـ. 

استشـــارة مبـــا يف ذلـــك اإلقامة واإلعاشـــة. وتصرف لـــه تذكرة ســـفر ذهاباً وإيابـــاً على درجة 
األعمـــال مـــن مقـــر إقامته إلـــى مقر املشـــروع أو مبا يعـــادل قيمتهـــا وبحد أقصى ســـبعة أيام 

العام. يف 
يصـــرف للمستشـــار من خارج اململكـــة مكافأة بحد أقصى )4000( أربعـــة أالف ريال مقابل كل و. 

يـــوم استشـــارة مبا يف ذلـــك اإلقامة واإلعاشـــة. كما تصرف له تذكرة ســـفر ذهابـــاً وإياباً على 
درجـــة األعمـــال مـــن مقر إقامتـــه إلى مقر املشـــروع أو مبا يعـــادل قيمتها وبحد أقصى ســـبعة 

العام. يف  أيام 
مينـــح من يســـاهم يف جلب الكراســـي وتســـويقها نســـبة تســـويقية بحد أقصـــى 10% من قيمة ز. 

التمويـــل، وال يصرف ذلـــك إال بعد إقراره من قبل اللجنة الدائمة للكراســـي البحثية، واعتماده 
من ســـعادة رئيس اجلامعة
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حتدد اللجنة الدائمة للكراسي البحثية مكافآت ومميزات ملَن لم يرد ذكر مكافآتهم يف هذه الالئحة.. 4
ويجـــوز أن تُـــزاد جميـــع املكافـــآت أو تخّفـــض حتى نســـبة 50 % طبقاً مليزانية الكرســـي وطبيعـــة العمل به، 
وارتباطـــه بأبحـــاث إبداعيـــة وتطبيقيـــة، بعد توصيـــة اللجنة الدائمـــة للكراســـي العلمية وموافقة ســـعادة 

رئيـــس اجلامعة.

حصة اجلامعة من ميزانية الكراسي البحثية:. 5
يخّصـــص للجامعـــة وإدارة الكراســـي البحثيـــة بوكالـــة اجلامعـــة املختصـــة نســـبة بحد أقصـــى )20%( من 

إجمالـــي ميزانيـــة الوقـــف، أو التبـــرع اخلـــاص بالكراســـي البحثية أو املنحـــة البحثيـــة اخلارجية.

املادة الثانية والعشرون: الصرف ىلع برامج الكراسي البحثية

يخصص مبلغ متويل الكرســـي البحثي من احلســـاب املســـتقل للكرســـي البحثي وفقاً لألغراض واإلجراءات احملددة 
لتغطية النفقـــات والتكاليف اآلتية:

الرواتب واملكافآت والبدالت األخرى لفرق العمل.. 1
متويـــل األبحاث والدراســـات والبرامج والنـــدوات وورش العمل واملؤمترات التي تخدم الغرض الذي أنشـــئ . 2

من أجله الكرســـي البحثي.
الصرف على التجهيزات البحثية واالحتياجات التشغيلية واإلدارية الالزمة لعمل الكرسي البحثي.. 3
تكاليف النشر والطباعة واإلعالم، ورسوم تسجيل براءات االختراع.. 4
تكاليف ما يصرف للخبراء واملستشارين.. 5
أي أوجه صرف أخرى تراها اللجنة الدائمة للكراسي البحثية. . 6
يتم الصرف على برنامج الكرسي العلمي وفقاً لبنود املوازنة التقديرية املعتمدة للكرسي.. 7
يخضـــع الصـــرف لقواعـــد الصرف املنصـــوص عليهـــا يف الالئحـــة املنظمة للشـــؤون املاليـــة يف اجلامعات . 8

السعودية.
يُعتَمـــد الصـــرف مـــن ســـعادة وكيل اجلامعـــة املختص بنـــاء على اقتراح أســـتاذ الكرســـي وموافقة ســـعادة . 	

رئيـــس اجلامعة.

املادة الثالثة والعشرون: طريقة التمويل للكراسي البحثية
ميكن دفع إجمالي مبلغ التمويل نقداً مقدماً، أو حسب شروط العقد املبرم مع املمول.. 1
ميكن أن يكون التمويل نقداً وعيناً.. 2
ميكـــن أن يكـــون التمويـــل وقفـــاً، وينتظر حتى يكون له ريع؛ فال يباشـــر الكرســـي أعماله إال بعـــد توفر ريع . 3

للوقـــف يغطي ميزانية الكرســـي كاملة، أو يغطي ميزانية أول ســـنتني إذا كان املتوقـــع أن يتم تغطية ميزانية 
الســـنوات التالية من ريع الوقف خالل أول ســـنتني. 
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املادة الرابعة والعشرون: إجراءات تأسيس الكراسي البحثية

يتقـــدم األســـتاذ اجلامعـــي مبرتبة أســـتاذ دكتور أو أســـتاذ مشـــارك واملتميز يف تخصص الكرســـي البحثي . 1
مبقتـــرح إلى إدارة الكراســـي البحثية بوكالـــة اجلامعة املختصة، ويرفق النماذج املعدة لذلك بواســـطة إدارة 

الكراســـي البحثية املتوفرة باملوقـــع اإللكتروني للوكالة.
يتـــم فحـــص املقتـــرح املقـــدم مـــن قبـــل إدارة الكراســـي البحثيـــة شـــكلياً والتأكد مـــن ســـالمة املقترح من . 2

االنتحـــال، واســـتيفائه جميع البنـــود، وكتابته بصورة جيدة، ووجود خطابات موافقـــة اجلهات املرتبطة - يف 
حـــال وجودهـــا -، وجلـــان األخالقيـــات البحثية - يف حال ينطبق -، وللوكالة إرســـال املقتـــرح إلى محكمني 

يف حـــال االحتيـــاج إلى ذلك.
يف حـــال املوافقـــة علـــى مقترح الكرســـي البحثي يحيـــل الوكيل املختص كامـــل املعاملة إلى اللجنـــة الدائمة . 3

البحثية. للكراسي 
يعـــرض مقتـــرح الكرســـي البحثي علـــى اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثية عرضـــاً أوليـــاً وإن وافقت عليه . 4

يطلـــب مـــن مقدمه عرضـــا تفصيلياً ملقترح الكرســـي أمـــام اللجنة يتضمـــن التالي:
رؤيـــة الكرســـي، ورســـالته، وأهدافـــه، وأهميتـــه للجامعـــة، واملجتمـــع، واجلهـــة الراغبـــة يف متويله، وفق  	

النمـــاذج املعـــدة لذلك.
وصف شامل لطبيعة الكرسي، ومدته، ونوعه، ومسماه، والبرنامج البحثي املقرر له. 	
املصادر املتوقعة لتمويل الكرسي. 	
اإلمكانات اإلدارية، والفنية، والعلمية، واملعملية الستيعاب نشاطات الكرسي البحثي. 	
مشـــروع امليزانيـــة التقديرية للكرســـي بشـــكل مفصل، موضحـــاً بها اإليـــرادات املجدولـــة، واملصروفات  	

التشـــغيلية، والتجهيزات الالزمـــة املتوقعة.
مـــدى أهمية الكرســـي البحثـــي وقدرته على إضافة معارف أو ابتكارات أو اكتشـــافات جديدة تســـهم يف  	

املعريف.  االقتصاد 
يف حـــال موافقـــة اللجنـــة الدائمـــة للكراســـي البحثية علـــى العـــرض التفصيلـــي، ووجود ممول للكرســـي، . 5

ومصادقـــة ســـعادة رئيـــس اجلامعة، يرفـــع املوضوع إلى مجلـــس اجلامعة مضمنـــاً خطاب املمـــول بالرغبة 
بالتمويل. 

يف حالـــة موافقـــة اللجنـــة الدائمـــة للكراســـي البحثيـــة، وعـــدم وجود ممول يتـــم حفظ الطلـــب حلني توفر . 6
الكرســـي. ملقترح  ممول 

جتـــوز املشـــاركة مع جهات علمية أخرى يف تأســـيس كراســـي بحثية، أو اإلشـــراف عليهـــا، أو إدارتها داخل . 7
اجلامعـــة، وخارجهـــا ســـواء كان داخـــل اململكة، أم خارجهـــا مع مراعـــاة حتقيق أهداف اجلامعـــة واململكة، 

ومراعـــاة الضوابـــط التي تضعهـــا اللجنة الدائمة للكراســـي البحثية.
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املادة الخامسة والعشرون: مباشرة الكرسي البحثي ألعماله
بعـــد املصادقـــة علـــى محضر مجلس اجلامعة املتضمن موضوع تأســـيس الكرســـي البحثـــي، توقع اجلامعة . 1

وميثلهـــا ســـعادة رئيـــس اجلامعـــة، أو من يفوضـــه - عقداً مـــع املمول، أو مـــن يفوضه، يحـــدد فيه موضوع 
الكرســـي البحثـــي، ومســـماه، وأهدافه، والفتـــرة الزمنية، وقيمـــة التمويل، وحقـــوق، والتزامات الطرفني.

يوقـــع وكيـــل اجلامعـــة املختص، أو مـــن يفوضه، عقداً مع أســـتاذ الكرســـي يحـــدد فيه التزامـــات، وحقوق . 2
الطرفني.

يبـــدأ العمـــل بالكرســـي من تاريـــخ وصول أول دفعة مـــن التمويـــل إال إذا كان التمويل عبـــارة عن وقف، فال . 3
يباشـــر الكرســـي أعمالـــه إال بعد توفـــر ريع للوقف يغطـــي ميزانية الكرســـي كاملة، أو يغطـــي ميزانية أول 

ســـنتني إذا كان املتوقـــع أن يتـــم تغطيـــة ميزانية الســـنوات التاليـــة من ريع الوقف خالل أول ســـنتني.

املادة السادسة العشرون: أوجه إنفاق إدارة الكراسي البحثية
يجـــب أن يكـــون الصـــرف يف حـــدود امليزانية املعتمـــدة، وال تزيد بأي حـــال من األحوال عـــن املبالغ املتوفرة . 1

يف احلســـاب املصريف للكراسي البحثية.
الرواتب، واملكافآت، واألتعاب، والبدالت اخلاصة، ومقابل ساعات العمل اإلضافية، مثل:. 2

املراجعـــات، والتدقيـــق املالـــي، تطويـــر اللوائح، حلقات النقـــاش، إعـــداد التقارير املاليـــة، والفنية، بناء أ. 
املؤشـــرات، ومراجعتها.

املصروفـــات التشـــغيلية، واإلداريـــة، والفنيـــة، وشـــراء األجهـــزة، واآلالت، وجميـــع املتطلبـــات الالزمـــة ب. 
لتســـيير أعمـــال الكراســـي البحثية.

الدعاية، واإلعالن عن برامج الكراسي البحثية، وأنشطتها.ج. 

تكاليـــف الزيارات التعريفية بالكراســـي البحثية، والتســـويق لها، وحضور املؤمتـــرات، والندوات، وورش د. 
العمل املتعلقة بالكراســـي البحثية.

املادة السابعة والعشرون: أوجه إنفاق الكراسي البحثية
يجـــب أن يكـــون الصـــرف يف حـــدود امليزانية املعتمدة للكرســـي، ومن األمـــوال املتوفرة لديـــه، وال تزيد بأي . 1

حـــال من األحـــوال عن املبالغ املتوفرة يف احلســـاب املصريف للكرســـي.
الرواتـــب، واملكافـــآت والبـــدالت، ومقابـــل ســـاعات العمل اإلضافيـــة، علـــى أال يتجاوز مجموعهـــا 25%من . 2

الكرســـي. ميزانية 
أجور التحكيم، والنشر.. 3
املصروفـــات التشـــغيلية، واإلداريـــة، والفنية، وشـــراء األجهـــزة، واآلالت، وجميع املتطلبات الالزمة لتســـيير . 4

أعمال الكرســـي.
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تكاليـــف الزيـــارات التعريفية بالكرســـي، والتســـويق لـــه، وملنتجاته، وحضـــور املؤمترات، والنـــدوات، وورش . 5
العمـــل املتعلقـــة بتخصص الكرســـي، والرحـــالت العلمية.

متويـــل األبحـــاث، والدراســـات التي تخدم الغرض الذي أنشـــئ من أجله الكرســـي، ســـواء أكانت مشـــاريع . 6
بحثيـــة، أم أبحـــاث أســـاتذة متخصصـــني يف مجـــال عمل الكرســـي، وتخدم الغرض من إنشـــائه.

دعم التجهيزات البحثية الالزمة التي يحتاجها عمل الكرسي.. 7
تكاليـــف املنح الدراســـية، والرحالت العلمية، نفقات النـــدوات، وحلقات العمل، واملطبوعات، والنشـــر، وكل . 8

ما من شـــأنه حتقيق أهداف الكرســـي. 
التكلفة عن 10% من ميزانية . 	 تزيد  املؤمترات )بحيث ال  وتنظيم  وأنشطته،  الكرسي،  الدعاية، واإلعالن عن 

الكرسي، ويف حال رغبة املمول بأكثر من ذلك يتحمل املمول الفرق مبفرده، ويكون إضافة إلى ميزانية الكرسي(.
مصروفات الطباعة، والنشر.. 10
مصروفات النقل والضيافة وأجرة املباني واملواقع.. 11
يجـــوز يف أثنـــاء الســـنة املالية إجـــراء مناقالت بـــني بنود املصروفـــات، وذلك باقتراح من أســـتاذ الكرســـي . 12

يرفعـــه للوكيـــل املختص، ويعتمـــد من اللجنـــة الدائمة للكراســـي البحثية.

املادة الثامنة والعشرون: توقف التمويل

تلتـــزم اجلهـــة املمولـــة بتمويل الكرســـي وفقاً للعقد املبـــرم معها، ويف حـــال التوقف عن التمويل، أو عدم دفعه لســـبب 
غيـــر مبـــرر يســـقط حق اجلهـــة املمولـــة فيما يخص جميـــع املزايـــا املمنوحة لهـــا من قبـــل اجلامعـــة، وتتوقف جميع 
إجـــراءات الصـــرف، وأعمال الكرســـي، ومشـــروعاته مباشـــرة إال إذا رأت اجلامعة من مصلحتها اســـتمرار العمل به، 
ويف جميـــع احلـــاالت يرفع اســـم املمـــول من باقي أعمال الكرســـي، وال يســـترد أية مبالـــغ حتى وإن لـــم يتم صرفها.

املادة التاسعة والعشرون: إنهاء أعمال الكرسي
يف حـــال إنهـــاء أعمال الكرســـي يلتزم أســـتاذ الكرســـي بتقـــدمي تقارير اإلجنـــاز، والتقارير املاليـــة، والفنية . 1

عـــن كامل مدة الكرســـي.
يف حـــال إنهـــاء أعمـــال الكرســـي قبل مدتـــه نتيجة لعدم قدرة الكرســـي علـــى القيام بأعماله تعـــاد للممول . 2

املبالـــغ التي لم يتـــم صرفها، أو االرتبـــاط عليها.

املادة الثالثون: أحكام عامة
فيمـــا يتعلـــق بحقـــوق امللكيـــة الفكريـــة وبراءة االختـــراع، وما يترتـــب عليها مـــن التزامات، أو اســـتحقاقات . 1

ماليـــة يطبـــق بشـــأنه اللوائح والقواعـــد التنفيذيـــة املعمول بهـــا يف اجلامعة.
تـــؤول ملكيـــة األجهـــزة واملعـــدات وكافـــة املمتلـــكات املتعلقة بكرســـي البحث إلـــى اجلامعـــة يف نهاية عمل . 2

الكرســـي أو توقفـــه ألي ســـبب من األســـباب.
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يتـــم إبـــرام عقد بني اجلامعة واملمول إلنشـــاء كرســـي بحـــث يحدد فيه الهدف من إنشـــاء الكرســـي ومدته . 3
ومقـــدار الدعم املـــادي أو العيني املمنوح.

مـــا لـــم يرد فيه نـــص خاص يف هذه الالئحة يطبق بشـــأنه اللوائـــح والقواعد التنفيذية والقـــرارات املعمول . 4
اجلامعة. بها يف 

يعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس اجلامعة، ويلغى ما يتعارض معها.. 5
تـــؤول املبالـــغ املاليـــة غير املصروفة اخلاصة بكرســـي البحث إلى حســـاب اجلامعة يف نهاية عمل الكرســـي . 6

أو توقفه ألي ســـبب من األسباب.
يتم مراجعة هذه الالئحة عند احلاجة.. 7
ملجلس اجلامعة حق تفسير هذه الالئحة.. 8
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