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مقدمة
نظراً لأن البحث العلمي يعود بالنفع على املجتمع كله  ،ف�إن ذلك يفر�ض على �أفراد املجتمع
وم�ؤ�س�ساته دعم وت�شجيع البحوث والدرا�سات العلمية لتحقيق �أهداف وطنية وهذا ما يعرف
بال�شراكة املجتمعية �أي �أن �أفراد املجتمع ي�ساهمون يف دعم وم�ساندة البحوث والعلوم التي
حتقق تنمية وتطوير املجتمع وحل م�شاكله ودعم قدراته و�إمكاناته وتعزيز ثرواته .
وتعد الكرا�سي البحثية �إحدى الو�سائل الفاعلة يف دعم وت�شجيع الأبحاث العلمية وهي م�صدر
�أ�سا�سي لن�شر املعارف العلمية والتقنيات احلديثة  ،وحتقيق التنمية املجتمعية والو�صول
للتميز يف املجاالت العلمية واالقت�صادية واالجتماعية وغريها ،كما ت�ساهم يف دعم ثقافة
الإبتكار والإبداع والإنتاج العمي املميز ،وحتقيق مفهوم ال�شراكة املجتمعية بجانبيها املادي
والإن�ساين ،واال�ستفادة من العلوم والتقنيات و�إمكانات اجلامعة يف خدمة املجتمع وامل�ساهمة
يف حل م�شاكله وامل�شاركة يف رقي الدولة �إىل املكانة العلمية العاملية املرموقة والالئقة يف
جماالت االبتكار والإبداع والتطوير والتنمية امل�ستدامة  ،وبرنامج الكرا�سي البحثية يف
جامعة الق�صيم ي�ؤكد التالحم والتعاون بني اجلامعة واملجتمع ك�أحد �أهم الو�سائل لتحقيق
ما �سبق وتهدف هذه الالئحة �إىل حتديد �آليات تفعيل الكرا�سي البحثية  ،وحقوق وواجبات
القائمني عليها والعاملني بها .
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( المادة األولى )
الرؤية والرسالة
الرؤية

التميز يف �إثراء البحث العلمي �ضمن توجهات بحثية ومعرفية م�ستهدفة لتعزيز الدور
البحثي والتنموي جلامعة الق�صيم .
الرسالة

تفعيل الدور البحثي املتخ�ص�ص للجامعة يف جماالت بحثية م�سهمة يف حتقيق �أهداف
التنمية امل�ستدامة يف الق�صيم وبناء جمتمع املعرفة وذلك بتطبيق �أعلى معايري اجلودة
البحثية وتوفري مقومات الإبداع البحثي وتفعيل التعاون وال�شراكة مع منظمات الأعمال
وم�ؤ�س�سات املجتمع .

( المادة الثانية )
أهداف برنامج كراسي البحث
يهدف الكر�سي البحثي �إىل حتقيق مايلي :
1 .1تنفيذ �أبحاث علمية وتطبيقية يف جماالت الكر�سي .
2 .2الإ�سهام يف �إثراء املعرفة الإن�سانية بكافة فروعها .
3 .3اال�ستثمار الأمثل لقدرات اجلامعة من كفاءات ب�شرية متميزة وموارد متطورة ،
و�إ�ستقطاب علماء متميزين  ،وحتقيق اال�ستفادة الق�صوى من خرباتهم يف جميع
جماالت املعرفة .
4 .4تنميةال�شراكةاملجتمعيةمعاجلامعةودعم�سبلالتعاونبنيالكفاءاتيفاجلامعةوخمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع لت�شجيع البحث امل�ؤ�س�س�سي و�سد بع�ض متطلبات اجلهات املمولة .
5 .5دعم التنمية امل�ستدامة وامل�ساهمة يف بناء االقت�صاد الوطني املعريف .
6 .6نقل التقنيات واال�ستفادة منها يف جمال التطوير وحل امل�شكالت .
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( المادة الثالثة )
تعريفات
.1

.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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1برنامج كرا�سي البحث� :أحد الأن�شطة العلمية باجلامعة التي يتم تفعيلها وفقاً لر�ؤية
ت�سعى اجلامعة �إىل دعمها ور�سالة حتر�ص على ن�شرها و�أهداف تطمح لتحقيقها من
خالل �إن�شاء و�إدارة كرا�سي البحث .
2كر�سي البحث :برنامج بحثي علمي ي�سند للعلماء والباحثني املتميزين الذين يزخر
ر�صيدهم البحثي مب�ساهمات عالية نوعية وكمية يف اخت�صا�ص معني ميول الكر�سي
من م�صادر خارج ميزانية اجلامعة  ،ويتمتع مبرونة �إدارية ومالية .
3اجلامعة :جامعة الق�صيم  ،وهي اجلهة احلا�ضنة لربنامج كرا�سي البحث .
4اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية :جمموعة من ذوي اخلربة يقومون مبهام
حمددة يف و�ضع ال�سيا�سة وال�ضوابط العامة لت�سيري برنامج كرا�سي البحث .
�5أمانة برنامج الكرا�سي البحثية :وحدة �إدارية تقوم مبهام �إدارية ومالية و�إعالمية
وفنية حتت �إ�شراف رئي�س اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية .
6امل�شرف على الكر�سي البحثية :ع�ضو هيئة تدري�س ذو عالقة مبجال كر�سي البحث
ويتوىل الإ�شراف على �ش�ؤون الكر�سي .
7اللجنة العلمية :جمموعة من الباحثني ي�سهمون يف الإ�شراف على �إدارة �أعمال الكر�سي
العلمية.
�8أ�ستاذ الكر�سي :مرتبة علمية لباحث متخ�ص�ص له �إنتاج بحثي متميز و�إهتمامات علمية
رائدة يف جمال الكر�سي له دور فاعل ومبا�شر يف ت�سيري ال�شئون العلمية للكر�سي .
9امل�شاريع البحثية :البحوث والدرا�سات واال�ست�شارات التي ينفذها الكر�سي �أو ي�شرف
على تنفيذها .
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( المادة الرابعة )
أنواع كراسي البحث
لكرا�سي البحث نوعان :
 - 1النوع الأول كر�سي دائم :
وهو ما يتم حتويله من عوائد وقف حمدد.
			
 - 2النوع الثاين كر�سي م�ؤقت :
هو كر�سي ذو مدة حمددة يتم متويله من التربعات او املنح
			
املالية مقطوعة كانت �أو على دفعات .

( المادة الخامسة )
تمويل الكراسي البحثية
تتحدد قيمة متويل الكرا�سي البحثي على النحو التايل -:
 - 1الكر�سي الدائم :
ال يقل متويله عن خم�سة ماليني ريال تدفع مرة واحدة �أو ح�سب متطلبات تنفيذ الوقف .
 - 2الكر�سي امل�ؤقت :
�أ  -كر�سي البحث الذي يحتاج �إىل معدات وجتهيزات معملية ال يقل متويله عن خم�سة
ماليني ريال .
ب  -كر�سي البحث الذي ال يحتاج �إىل معدات وجتهيزات معملية ال يقل متويله عن ثالثة
ماليني ريال .
ال يقل ما يدفع يف بداية ال�سنة الأوىل عن  %50من �إجمايل التمويل ويق�سم الباقي على
بقية ال�سنوات  ،وللجنة العليا االتفاق مع املمول على غري ذلك �إذا وجدت م�سوغات معتربة .
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( المادة السادسة )
مصادر تمويل كراسي البحث
تتعدد م�صادر متويل كرا�سي البحث وفقاً ملا يلي :
1 .1الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات وال�شخ�صيات االعتبارية .
2 .2ما ير�صد لتمويل برنامج كرا�سي البحث من ميزانية اجلامعة �أو من وقف اجلامعة .
3 .3الدعم الذي ميكن �أن يخ�ص�صة �صندوق التعليم العايل لكرا�سي البحث .
4 .4التربعات والأوقاف والو�صايا والهبات واملنح املالية التي تقبلها اللجنة العليا .
5 .5التمويل الذاتي املتعلق بجميع �أن�شطة الكرا�سي .

( المادة السابعة )
مدة كرسي البحث
ال تقل مدة الكر�سي عن ثالث �سنوات  .ويجوز متديد املدة ب�إتفاق الطرفني .

( المادة الثامنة )
المزايا التي تمنحها الجامعة للممولين
متنح اجلامعة املمول املزايا الآتية :
1 .1ت�سمية الكر�سي البحثي با�سم املتربع .
2 .2و�ضع �إ�سم املتربع يف :
•لوحة ال�شرف الذهبية يف اجلامعة .
•املعمل اخلا�ص بالكر�سي البحثي .
3 .3تقدمي ال�شكر له يف جميع الدوريات والن�شرات الفنية �أو الإر�شادية �أو الكتب ال�صادرة
عن الكر�سي ما �أمكن .
�4 .4إعطاء �أو لوية للمتربع يف الإ�ستفادة من اخلدمات الإ�ست�شارية والبحثية للكر�سي .
5 .5التنوية ب�إ�سم املتربع وتكرميه بدرع اجلامعة .
6 .6دعوة املتربع جلميع الفعاليات العلمية املرتبطة بالكر�سي البحثي كامل�ؤمترات والندوات
وور�ش العمل .
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( المادة التاسعة )
اللجنة العليا لبرنامج الكراسي البحثية
ت�شكل اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية ملدة �سنتني بقرار من مدير اجلامعة على
النحو التايل -:
�أ  -وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ( رئي�ساً )
ب  -عميد البحث العلمي .
ت � -أمني برنامج الكرا�سي البحثية ( �أميناً للجنة )
ث � -أربعة �أع�ضاء ير�شحم وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي ومبوافقة مدير
اجلامعة ويكونون على النحو التايل -:
 - 1م�شرفان على كر�سيني بحثيني �أحدهما ذو طبيعة معملية والآخر غري معملي �إن وجد.
 - 2ع�ضوان ذوا خربة مهمة لأعمال اللجنة .
ملحوظة � :أمياء للقرار ( 1432/1434-11-13هـ ) ملجل�س جامعة الق�صيم يف 1435/7/23هـ:
 - 1تعامل اللجنة العليا كلجنة دائمة حلني توفر خم�سة كرا�سي بحثية .
 - 2يقوم ب�أمانة الكرا�سي البحثية عميد البحث العلمي حلني توفر خم�سة كرا�سي بحثية .

( المادة العاشرة )
مهام رئيس اللجنة العليا لبرنامج الكراسي البحثية
.1
.2
.3
.4
.5

1الإ�شراف على �أمانة برنامج الكرا�سي البحثية وتر�شيح �أمينها .
�2إعتماد �أع�ضاء اللجان العلمية املقرتحة من قبل امل�شرفني على كرا�سي البحث .
3مراجعة و �إعتماد التقارير والأبحاث التي يقدمها امل�شرفون على الكرا�سي .
4اعتماد امل�صروفات اخلا�صة بالتجهيزات واملعدات والبنود التي تزيد عن 250000
( مائتيني وخم�سني �ألف ) ريال .
5متثيل برنامج كرا�سي البحث �أمام الإدارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات داخل اجلامعة
وخارجها .
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( المادة الحادية عشرة )
مهام اللجنة العليا لبرنامج الكراسي البحثية
تقوم اللجنة العليا باملهام التالية -:
�1 .1إقرار ال�سيا�سة العامة لربنامج كرا�سي البحث  ،وال�ضوابط املنظمة ل�سري العمل بها
وكذلك ال�سيا�سة املالية للربنامج .
�2 .2إقرار الهيكل الإداري لأمانة برنامج الكرا�سي البحثية وحتديد مكاف�آت العاملني بالأمانة .
3 .3اختيار امل�شرفني على كرا�سي البحث .
4 .4اعتماد تقارير الأداء العام والتقرير ال�سنوي لربنامج كرا�سي البحث .
5 .5اعتماد امليزانية التف�صيلية التقديرية لكل كر�سي و�إقرار امليزانية الت�شغيلية ال�سنوية
واملوافقة على احل�ساب اخلتامي .
6 .6تعيني مراجع ح�سابات وحتديد �أتعابه ( مكتب قانوين ) .
7 .7تكليف م�ست�شار �أو �أكرث عند احلاجة لتقدمي الر�أي وامل�شورة مع حتديد مكاف�آتهم .
�8 .8إقرار التقرير ال�سنوي لربنامج كرا�سي البحث .
9 .9و�ضع الآليات واال�سرتاتيجيات لتطوير �أداء برنامج الكرا�سي .
1010و�ضع �إ�سرتاتيجية التعاون والتكامل بني كرا�سي البحث يف اجلامعة وخارجها .

( المادة الثانية عشرة )
أمانة برنامج الكراسي البحثية
وحدة �إدارية حتت �إ�شراف رئي�س اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية  ،يعيني �أمينها
مبوافقة مدير اجلامعة بناء على تر�شيح رئي�س اللجنة العليا  ،على �أال يكلف بعمل �إداري �أو
�آخر يف اجلامعة �أو خارج اجلامعة .

( المادة الثالثة عشرة )
مهام أمانة برنامج الكراسي البحثية
تتوىل �أمانة برنامج الكرا�سي البحثية املهام الإدارية واملالية والإعالمية وغريها مما حتدده
اجللنة العليا .
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( المادة الرابعة عشرة )
التشكيل العلمي واإلداري للكرسي البحثي
يت�شكل الكر�سي البحثي من -:
1 .1امل�شرف على الكر�سي .
�2 .2أ�ستاذ الكر�سي .
3 .3باحثني م�شاركني .
4 .4م�ساعدي باحثني .
5 .5فنيني .
6 .6م�ست�شارين .
7 .7طالب درا�سات عليا .
 .88 .8وحدة م�ساندة �إدارية .
9 .9ويتم ت�سيري �أعمال الكر�سي من خالل اللجنة العلمية .

( المادة الخامسة عشرة )
المشرف على كرسي البحث
تختار اللجنة العليا امل�شرف على الكر�سي البحثي من بني �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة
يف التخ�ص�ص الرئي�س للكر�سي �أو احد التخ�ص�صات املتعلقة به وفقاً لآلية حمددة تقرها
اللجنة العليا لكرا�سي البحث وي�صدر به قرار من رئي�س اللجنة العليا.
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( المادة السادسة عشرة )
مهام المشرف على كرسي البحث
تتمثل مهام امل�شرف على الكر�سي البحثي فيما يلي :
�1 .1صياغة ر�ؤية وا�ضحة للكر�سي وو�ضع اخلطط العملية لتنفيذ هذه الر�ؤية .
2 .2رئا�سة اللجنة العلمية للكر�سي البحثي .
3 .3الإ�شراف على ال�شئون الإدارية واملايل للكر�سي .
4 .4تر�شيح �أ�ستاذ الكر�سي والباحثني وامل�ست�شارين و�أع�ضاء اللجنة العلمية ورفعه �إىل
رئي�س اللجنة العليا العتمادها و�إذا كانت طبيعة الكر�سي ال تتطلب �أ�ستاذ كر�سي فيمكن
اال�ستعا�ضة بفريق يقوم مقامة وتقوم اللجنة العلمية برت�شيحهم وحتديد مكاف�آتهم
ويعتمد ذلك رئي�س اللجنة العليا .
�5 .5إقرتاح ميزانية الكر�سي التف�صيلية التقديرية وامليزانية الت�شغيلية والرفع بهما للجنة
العليا .
6 .6اختيار جهاز امل�ساندة الإدارية للكر�سي .
7 .7اختيار م�ساعدي الباحثني والفنيني .
8 .8متثيل الكر�سي البحثي داخل وخارج اجلامعة � ،أمام كافة الهيئات والإدارات وامل�ؤ�س�سات.
�9 .9إبرام العقود البحثية  ،والتدريبية  ،والإ�ست�شارية بعد اعتمادها من �صاحب ال�صالحية.
1010متابعة خط �سري امل�شروعات البحثية بالكر�سي البحثي  ،واعتماد كافة التقارير الفنية
واملالية  ،ورفعها �إىل رئي�س اللجنة العليا .
�1111إعداد تقارير الكفاية والأداء للعاملني بالكر�سي البحثي .
1212اعتماد امل�سريات ال�شهرية للرواتب واملكاف�آت اخلا�صة بالكر�سي البحثي .
1313الإ�شرافعلىكافةاجلوانباملاليةللكر�سي،وت�أمنياحتياجاته،وجتهيزاته،واعتماداملبالغ
التي تقل عن ربع مليون ريال  ،وما يتجاوز ذلك يرفع به �إىل رئي�س اللجنة العليا العتماده .
1414الإ�شراف على �سري و�أن�شطة وحدة امل�ساندة الإدارية للكر�سي .
�1515إعتماد التقارير الدورية عن �أداء الكر�سي البحثي  ،ورفعها �إىل �أمني برنامج الكرا�سي
البحثية .
1616القيام ب�أي مهام �أخرى يكلف بها من قبل اللجنة العليا .
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( المادة السابعة عشرة )
مهام أستاذ الكرسي
�أ�ستاذ الكر�سي يقوم باملهام الآتية :
1 .1ت�سيري الأبحاث والدرا�سات والربامج العلمية للكر�سي .
2 .2الإ�شراف على الباحثني والفرق العلمية مل�شاريع البحث يف الكر�سي وتقدمي اال�ست�شارات
العلمية لها .
�3 .3إجراء البحوث بالتعاون مع الباحثني امل�شاركني .
4 .4تقدمي املحا�ضرات وامل�شاركة يف الندوات والدورات التدريبية املتعلقة مبجال و�إجنازات
�أن�شطة الكر�سي البحثي .
5 .5متابعة طالب الدرا�سات العليا امل�شاركني يف �أن�شطة الكر�سي .
6 .6الإ�سهام يف كتابة املقاالت العلمية ون�شرها يف جمالت عاملية مرموقة .
7 .7امل�شاركة يف تقييم عمل الباحثني يف الكر�سي .
8 .8امل�ساهمة واملبادرة الفاعلة يف توثيق التعاون البحثي مع مراكز بحثية عاملية يف جمال
الكر�سي .

( المادة الثامنة عشرة )
اللجنة العلمية لكرسي البحث
ت�شكل اللجنة العلمية لكر�سي البحث من :
1 .1امل�شرف على الكر�سي رئي�ساً .
�2 .2أ�ستاذ الكر�سي ع�ضواً .
3 .3عدد ال يتجاوز ثالثة من الباحثني �أو املتخ�ص�صني ير�شحهم امل�شرف على الكر�سي
ويقرهم رئي�س اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية .

الئحة برنامج الكراسي البحثية

11

( المادة التاسعة عشرة )
مهام اللجنة العلمية لكر�سي البحث
تقوم اللجنة العلمية لكر�سي البحث باملهام التالية-:
�1 .1إختيار امل�ست�شارين والباحثني من داخل اجلامعة �أو خارجها .
2 .2و�ضع الإ�سرتاتيجية البحثية للكر�سي البحثي .
3 .3حتديد جماالت الأن�شطة البحثية بالكر�سي البحثي .
4 .4تقييم النتاج العلمي للكر�سي .
5 .5الإ�شراف على عقد الندوات العلمية وور�ش للكر�سي .
�6 .6إقرتاح �إبرام العقود مع بيوت اخلربة املحلية والدولية واملكاتب اال�ست�شارية .
7 .7التحقق من �أ�صالة الإنتاج العلمي وجديته وتطابقة مع �أهداف الكر�سي البحثي
باال�ستعانة مبحكن متخ�ص�صني .
8 .8الإ�شراف على توريد الأجهزة وتركيبها وت�شغيلها و�صيانتها .
�9 .9إعداد التقارير الدورية عن ن�شاط الكر�سي البحثي .
1010ا�ستقطاب طالب الدرا�سات العليا املتميزين من ال�سعوديني وغريهم .
�1111أي مهام �أخرى ت�سند �إليها .

( المادة العشرون )
مكافآت اللجنة العليا
مينح رئي�س و�أع�ضاء اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية مكاف�آة مالية عن ح�ضور
اجلل�سات على النحو التايل -:
( 800ريال) عن كل جل�سة �إذا متت اجلل�سة خالل وقت الدوام الر�سمي .
( 1000ريال) عن كل جل�سة �إذا متت اجلل�سة خارج وقت الدوام الر�سمي .
وبحد �أق�صى قدره ( 20000ريال) ع�شرون �ألف ريال يف ال�سنة الواحدة .
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( المادة الحادية العشرون )
مكافآة أمين برنامج الكراسي البحثية
مينح �أمني برنامج الكرا�سي البحثية مكاف�آة �شهرية مقدارها  %25من املربوط الأول لراتبه
ال�شهري ( وللجنة العليا رفع هذه الن�سبة مبا ال يتجاوز  %45وفقا ال جنازات برنامج
الكرا�سي التي ي�شرف عليها ) .

( المادة الثانية والعشرون )
ميزانية الكرسي البحثي
.1
.2
.3
.4

1يعد امل�شرف على الكر�سي ميزانية تقديرية تف�صيلية للكر�سي ت�شمل �أوجه الإنفاق
املتوقعه وتكون يف حدود املبلغ املخ�ص�ص للكر�سي وتقر من اللجنة العليا لربنامج
كرا�سي البحث .
2يعد امل�شرف على الكر�سي امليزانية الت�شغيلية ال�سنوية والتي ت�شمل �أوجه الإنفاق
املتوقعة لهذه ال�سنة .
3يجوز املناقلة بني بنود ال�صرف �أو التعديل فيما ورد يف البند (� )1أو ( )2من هذه املادة
باقرتاح من امل�شرف وموافقة اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية .
4ي�ستقطع ما ن�سبته  %16من مبلغ متويل الكرا�سي لت�شغيل الكرا�سي البحثية باجلامعة .

( المادة الثالثة والعشرون )
مكافآة المشرف على الكرسي البحثي
ي�صرف للم�شرف على الكر�سي مكاف�آة مالية ح�سب رتبته العلمية على النحو الآتي -:
�أ  -الأ�ستاذ � ( 7000سبعة �آالف ) ريال �شهرياً .
ب  -الأ�ستاذ امل�شارك � ( 6000ستة �آالف ) ريال �شهرياً .
ت  -الأ�ستاذ امل�ساعد  ( 5000خم�سة �آالف ) ريال �شهرياً .
وللجنة العليا زيادة املكاف�آة مبا ال يزيد عن  %20منها وفقا لإجنازات الكر�سي وتزداد مكاف�آة
امل�شرف على الكر�سي الذي يحتاج �إىل معدات وجتهيزات معملية مبا ن�سبته  %30منها .

الئحة برنامج الكراسي البحثية
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( المادة الرابعة والعشرون )
توزيع العائد من أنشطة الكرسي البحثي .
يوزع العائد من براءات االخرتاع والدرا�سات والإبداعات بالت�ساوي بني اجلامعة واجلهة
املمولة للكر�سي (�إذا ا�شرتطت ذلك) والباحثني امل�شاركني يف ذلك الن�شاط البحثي � .أما
البحوث املمولة من خارج ميزانية الكر�سي فان اجلهة اخلارجية املمولة ت�شارك �أي�ضاً يف
العائد (متى ما ا�شرتطت ذلك ) .

( المادة الخامسة والعشرون )
أحكام عامة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

14

1يتم توقيع اتفاقية ت�أ�سي�س الكرا�سي البحثية من قبل مدير اجلامعة �أو من يفو�ضة .
2يف حالة التوقف عن التمويل لأي �سبب ف�إنه ي�سقط حق اجلهة املمولة (�أفراد �أو
م�ؤ�س�سات �أو �شركات ) فيما يخ�ص جميع �أو بع�ض املزايا املمنوحة لهم من قبل اجلامعة .
3يف حالة عدم رغبة امل�شرف على كر�سي البحث يف اال�ستمرار كم�شرف على الكر�سي ،
فيجب عليه �أن يبلغ رئي�س اللجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية مبدة ال تقل عن
ثالثة �أ�شهر من التاريخ املحدد لرتكه للعمل .
4ت�ؤول ملكية الأجهزة واملعدات وكافة املمتلكات املتعلقة بكر�سي البحث �إىل اجلامعة يف
نهاية عمل الكر�سي �أو توقفه لأي �سبب من الأ�سباب .
5يجب �أن تت�ضمن العقود املربمة مع اجلهة املمولة ال�ضوابط اخلا�صة بحقوق امللكية
الفكرية.
6يجب �أن تت�ضمن العقود املربمة مع كل فرد من ت�شكيل الكر�سي ال�ضوابط التي ت�ضمن
االلتزام باملهام املوكلة له .
7ملجل�س اجلامعة تف�سري هذه الالئحة .
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8 .8للجنة العليا لربنامج الكرا�سي البحثية و�ضع قواعد تنفيذية مبا ال يتعار�ض مع �أحكام
هذه الالئحة .
9 .9مامل يرد فيه ن�ص خا�ص يف هذه الالئحة تطبيق ب�ش�أنه الأنظمة واللوائح يف اجلامعة .
1010ي�سري العمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ �إقرارها من جمل�س اجلامعة .
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عميد البحث العلمي
مبا�شر  38014850مق�سم اجلامعة  3800050حتويلة 1356
�أمني برناج الكرا�سي البحثية
مبا�شر  3801723مق�سم اجلامعة  3800050حتويلة 1352

املوقع الإلكرتوين

www.srd.qu.edu.sa
www.srd.edu.sa

الربيد الإلكرتوين

scqu.2013@srd.edu.sa
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