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لتطوير  قوياً  ورافداً  رئيساً  داعماً  تعتبر  إذ  املعريف،  املجتمع  نوعيًة يف  نقلًة  البحث  كراسي  مُتثُِّل 
التي  الدقيقة  العلمية  الدراسات  وإجراء  املعرفية،  باجلوانب  والنهوض  ودعمها،  العلمية  احلركة 
متها الكراسي البحثية، حيث متتاز بكونها  صة ويف مقدِّ يجب أن تقوم بها اجلهات البحثية املُتخصِّ
البناء احلضاري أليِّ  فاعاًل يف  البحث دوراً  ٍد وواضح. وتؤدي كراسي  ُمحدَّ صًة يف مجاٍل  ُمتخصِّ
دولة، حيث تضطلع بدوٍر رئيٍس يف النهضة التنموية، ويُْعتمُد عليها بشكٍل رئيس يف خدمة الكثير 
صٍة ودقيقة،  من املشروعات العلمية، ومعاجلة العديد من القضايا التي حتتاج إلى بحوٍث ُمتخصِّ
م احللول لكثيٍر من املشكالت يف  وتسهم يف خدمة مختلف القضايا االقتصادية واالجتماعية، وتُقدِّ

تلك اجلوانب وغيرها وفق رؤية بحثية علمية دقيقة. 

من هذا املنطلق وافق مجلس جامعة امللك سعود يف جلسته السادسة )القرار رقم 4( املنعقدة يف 
1428/4/1هـ املوافق 2007/4/18م على إطالق »برنامج كراسي البحث«، وبناًء على الصالحيات 
ح  لة له وفق نظام مجلس التعليم العالي واجلامعات يف إصدار لوائح داخلية للجامعة. وتوضِّ املخوَّ
الالئحة التنفيذية الضوابط املُسيِّرة ألعمال كراسي البحث، ممثلة يف وكالة عمادة البحث العلمي 

للكراسي البحثية وفق رؤيتها “التميُّز يف البحث العلمي لبناء مجتمع املعرفة”، ورسالتها “تعزيز إدارة 

منظومة البحث العلمي، وإنتاج بحوث إبداعية تخدم املجتمع، وفق أفضل معايير اجلودة العاملية، من 

خالل بناء إداري داعم، وتعزيز آليات التقييم، وقياس األداء والشراكات املجتمعية والعاملية الفاعلة”.

تمهيد
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الباب األول
تعريفات
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الباب األول
تعريفات

املادة )1( تعريفات ومصطلحات
كرسي البحث: وحدة بحثية تختص بالبحث والتطوير واالبتكار، وتقدمي االستشارات واخلدمات املجتمعية، . 1

دة، تدعم خطط التنمية، وحتقق األهداف  التي من شأنها توطني املعرفة وتطويرها يف مجاالت علمية ُمحدَّ

الوطنية االستراتيجية.

وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحث: كيان اعتباري يُعنَى بإنشاء وإدارة كراسي البحث باجلامعة وفق . 2

دة، وهو تابع لعمادة البحث العلمي.  رؤية ورسالة وأهداف ُمحدَّ

اجلامعة: جامعة امللك سعود. . 3

صاحب الصالحية: معالي مدير جامعة امللك سعود، أو من ينوب عنه.. 4

وكيل اجلامعة: وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس اللجنة العليا لكراسي البحث.. 5

العميد: عميد البحث العلمي.. 6

وكيل العمادة: وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية.. 7

املشرف على الكرسي: عضو هيئة تدريس بجامعة امللك سعود مُميَّز علمياً يف مجال عمل الكرسي. . 8
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أستاذ الكرسي: باحث مُميَّز يف مجال عمل الكرسي بدرجة أستاذ، وله إسهامات واهتمامات علمية مُميَّزة . 9

محلياً وعاملياً.

نة من األساتذة ذوي اخلبرة أكادميياً وإدارياً ويرأسها وكيل اجلامعة . 10 اللجنة العليا لكراسي البحث: جلنة ُمكوَّ

للدراسات العليا والبحث العلمي.

الشركات، . 11 وتشمل  دولية،  أو  حكومية-أهلية(،  )حكومية-شبه  وطنية  جهة  أو  شخص،  الكرسي:  مموِّل 

واملؤسسات، والبنوك تدعم الكرسي وفق شروط محددة. 

املشاريع البحثية: البحوث والدراسات التي ينفذها الكرسي، أو يشرف عليها.. 12

اجلهة املضيفة: هي القسم األكادميي، أو الكلية، أو العمادة املساندة، أو اجلهة التي تستضيف الكرسي . 13

ويشغل حيزاً فيها، ويتولى اإلشراف عليه أحد منسوبيها.

الفريق العلمي للكرسي: مجموعة من األساتذة ذوي الكفاءات العلمية واإلدارية يقدمون آراءهم وخبراتهم . 14

لتحقيق أهداف الكرسي البحثي.

اخلطة التشغيلية: تخطيط مقترح لألعمال البحثية وغيرها، التي سيقوم بها الكرسي خالل فترة زمنية . 15

محددة، وربطها بحجم النفقات املطلوبة. 

ميزانية الكرسي املقترحة: تقديرات مالية سنوية تُعد من قبل املشرف على الكرسي، تشمل أوجه اإلنفاق . 16

صة للكرسي. املتوقعة، وتكون يف حدود املبالغ املخصَّ

صة من قبل صاحب الصالحية.. 17 امليزانية املعتمدة للكرسي: متثِّل امليزانية املعتمدة للكرسي البحثي واملخصَّ
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التقييم السنوي ألداء الكرسي: تقييم سنوي وفق معايير ومؤشرات أداء محددة.. 18

املقّيمون النظراء: هم خبراء يف مجال عمل الكراسي البحثية يتم اختيارهم وفق ضوابط محددة للحكم . 19

على أداء الكراسي.

وتكون . 20 التنفيذية،  لالئحة  التفسيرية  واملواد  النماذج  كافة  يتضمن  لالئحة  تابع  ُكتيِّب  اإلرشادي:  الدليل 

صالحية التعديل واإلضافة واحلذف منه من صالحيات اللجنة العليا لكراسي البحث. 

املادة )2( أهداف وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
اإلسهام يف تبوُّء اجلامعة واململكة مكانة عاملية مميَّزة يف البحث والتطوير.. 1

تعزيز النشر العلمي ومخرجات الكراسي البحثية.. 2

تنمية املوارد املالية لكراسي البحث.. 3

بناء الشراكات االستراتيجية احمللية والعاملية.. 4

تطوير بناء إداري داعم للكراسي البحثية. . 5

تعزيز آليات التقييم وقياس األداء للكراسي البحثية.. 6

بناء جسور التنسيق والتكامل بني الكراسي البحثية.. 7

استقطاب الباحثني املتميِّزين وحتفيزهم.. 8

تعزيز الصورة الذهنية اخلاصة بكراسي البحث لدى املجتمع.. 9



الباب الثاني
تنظيم كراسي البحث
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الباب الثاني
تنظيم كراسي البحث

املادة )3( اللجنة العليا لكراسي البحث
تشكل جلنة عليا لإلشراف على كراسي البحث من:

وكيل اجلامعة رئيساً.1. 
العميد نائباً للرئيس.2. 
 وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، ويكون أميناً للجنة.    3. 
أربعة أعضاء على األقل يرشحهم وكيل اجلامعة ويقرهم صاحب الصالحية، ثالثة منهم يتم أختيارهم  4. 

من مشريف كراسي البحث يف املجالت الصحية، العلمية واإلنسانية.

وتناط بهم املهام اآلتية:
إقرار وتوجيه السياسة العامة لكراسي البحث.1. 
مة لسير أعمال كراسي البحث.2.  إقرار الضوابط املنظِّ
إقرار تقارير األداء العام لكراسي البحث.3. 
إقرار امليزانية السنوية اخلاصة بكراسي البحث، ووكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، واملوافقة 4. 

على حسابها اخلتامي.
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إقرار التقرير السنوي لكراسي البحث املرفوع من وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية.5. 
إقرار السياسة املالية لكراسي البحث.6. 
اقتراح التعديالت على الئحة كراسي البحث وعرضها على مجلس اجلامعة إلقرارها. 7. 
إقرار آلية اختيار املشرفني، وأساتذة كراسي البحث.8. 

مهام رئيس اللجنة العليا لكراسي البحث: 
ترشيح أعضاء اللجنة العليا لكراسي البحث والرفع بها لصاحب الصالحية.1. 
اعتماد املشرفني على كراسي البحث.2. 
التوصية والرفع بالباحثني ومساعدي الباحثني والفنيني املرشحني من قبل املشرفني على كراسي البحث، 3. 

وإبالغ ذلك إلى اجلهات املختصة باجلامعة.
اعتماد األبحاث والتقارير املرفوعة من قبل املشرفني على كراسي البحث.4. 
متثيل كراسي البحث. 5. 

املادة )4( مجاالت الكرسي
يف جميع مجاالت العلوم واملعرفة التي تسهم يف حتقيق األهداف اإلستراتيجية للجامعة، وتدعم البحث العلمي 

واالقتصاد الوطني املبني على املعرفة، وكذلك تلبي احلاجات البحثية واملجتمعية للجهات املمولة.
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املادة )5( مدة الكرسي
مدة عمل الكرسي البحثي خمس سنوات قابلة للتمديد مبوافقة صاحب الصالحية بناًء على توصية اللجنة العليا 

لكراسي البحث.

املادة )6( إنشاء الكرسي البحثي
العليا لكراسي  العلمي للكراسي البحثية واللجنة  يتم إنشاء الكرسي البحثي بتوصية من وكالة عمادة البحث 

البحث وموافقة صاحب الصالحية وفق التنظيم اآلتي: 

أواًل-معايير إنشاء كراسي بحثية 
لكي تتحقق الغاية املرجوة من إنشاء الكرسي البحثي، يجب أن تعتمد املعايير العامة للقبول أو املوافقة على إنشاء 

كراسي بحثية جديدة يف اجلامعة على املعايير اآلتية:
ارتباط مقترح الكرسي باخلطة اإلستراتيجية للكراسي البحثية يف إطار اخلطة اإلستراتيجية للجامعة 1. 

يف دفع عجلة البحث العلمي.
ارتباط مقترح الكرسي بالقضايا واملشكالت املعاصرة يف اململكة ذات األولويات الوطنية.2. 
وضوح مقترح الكرسي وشموليته مع التركيز على جودة احملتوى.3. 
 قدرته على تعزيز وإضافة معرفة جديدة، التي بدورها تساهم يف رفع احلصيلة املعرفية للمجتمع.4. 
مؤشرات واضحة لقياس األداء مبنية أساساً على النشر العلمي وبراءات االختراع والتأليف وغيرها من 5. 
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األنشطة املرتبطة مبجال الكرسي البحثي، التي حددتها وكالة العمادة للكراسي البحثية.
قدرته على توفير بيئة مالئمة للبحث العلمي تعمل على جذب كفاءات بحثية محلية وعاملية ومنحها كافة 6. 

التسهيالت  
موافقة القسم والكلية، أو اجلهة التابع لها الكرسي على املقترح وتوفير البنية التحتية وفق النماذج املعدة 7. 

لذلك يف الدليل اإلرشادي. 

م مبقترحات إنشاء كرسي بحثي ثانيًا- اجلهات التي يحق لها التقدُّ
يحق للجهات اآلتية التقدم مبقترحات إنشاء كراسي بحثية جديدة باجلامعة:

وحدات اجلامعة )كليات- أقسام أكادميية- عمادات مساندة- وكاالت- مراكز بحثية- جهات أخرى ذات 1. 
صلة(.

اجلهات احلكومية، وشبه احلكومية األخرى، ومؤسسات القطاع اخلاص.2. 
األفراد من أعضاء هيئة التدريس والباحثني يف اجلامعة، أو من خارجها.3. 

ثالثًا- متطلبات التقدم مبقترحات إنشاء كرسي بحثي 
على الراغبني يف إنشاء كراسي بحثية جديدة استيفاء الشروط الفنية واإلدارية اخلاصة بذلك، وهي كاآلتي: 

تعبئة النماذج اخلاصة بالتقدمي املتوفرة باملوقع اإللكتروني لوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية 1. 
باجلامعة، واعتمادها وفق النماذج املعدة لذلك يف الدليل اإلرشادي.
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مقترح خطة تنفيذية واضحة ومحددة تشتمل على املوارد البشرية واملادية الالزمة.2. 
فريق بحثي متميِّز معرفياً ومهارياً يف املجاالت ذات العالقة مبقترح الكرسي البحثي حسب التفصيل الوارد 3. 

بالدليل اإلرشادي.
د أوجه الصرف املتوقعة على كل 4.  موازنة تقديرية واضحة ومحددة تعد من قبل مشرف الكرسي املقترح حتدِّ

نشاط )منوذج امليزانية التقديرية بالدليل اإلرشادي(.
بحثية 5.  تسويق خدمات  للكرسي )منوذج  املتوقعة  واملخرجات  البحثية  تسويق اخلدمات  إلى  يهدف  تصوُّر 

بالدليل اإلرشادي(. 
استيفاء املعايير املبينة يف البند )أوالً( من هذه املادة.6. 

رابعًا- آلية التقييم واالعتماد 
تقوم وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية بتقييم مقترحات التقدم إلنشاء كراسي بحثية جديدة من 

الناحية النظامية والفنية وفق معايير محددة.

املادة )7( تعيني املشرف على الكرسي 
يتم ترشيح املشرف على الكرسي باقتراح من وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية بالتنسيق مع اجلهة 

املضيفة ومع املموِّل ويتم إصدار قرار التكليف من قبل وكيل اجلامعة بتوصية اللجنة العليا لكراسي البحث.
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املادة )8( تغيير املشرف على الكرسي
يجوز لرئيس اللجنة العليا لكراسي البحث تعيني مشرف آخر عند استقالة املشرف احلالي، أو تقاعده، أو وفاته، 
لة من دراسات وأبحاث منصوص عليها  أو اإلعارة خارج اجلامعة، أو عدم قدرته على تلبية احتياجات اجلهة املموِّ
يف عقد التمويل، أو تغييره استناداً إلى التقييم املوضوعي بناًء على توصية وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي 

البحثية، وبالتشاور مع اجلهة املضيفة واملموِّل.

املادة )9( دور وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
تعتبر وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية هي مرجعية الكرسي، وهي التي تعتمد جميع األنشطة، 1. 

كما تزود بكل التقارير املطلوبة، وهي املسؤولة عن حتقيق األهداف العامة لكراسي البحث.
تنظيم الدعم املالي للكراسي البحثية حسب اللوائح التنظيمية املعمول بها وفق اخلطط التشغيلية املعتمدة 2. 

لهذه الكراسي.
تقدمي املساندة اإلدارية والفنية للكراسي البحثية وكل ما حتتاجه الكراسي مما هو متاح لتحقيق أهدافها.3. 
القيام بعملية التقييم الدوري للكراسي.4. 

املادة )10( دور اجلهة املضيفة
تستضيف اجلهة املضيفة الكرسي، وتوفر له املقر واخلدمات املساندة املتاحة، وتتعاون معه لتحقيق أهدافه، 1. 

كما يكون لها دور يف تقييمه، ويتعاون الكرسي معها ليكون قيمة علمية مضافة لتحقيق أهدافها، والتعاون 
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معها، وتزويدها باإلصدارات والتقارير الالزمة.
تلتزم اجلهة املضيفة بالالئحة التنظيمية لكراسي البحث.2. 

املادة )11( مهام ومسؤوليات مشرف الكرسي البحثي

املهام واملسؤوليات العامة. 1
أهداف . 1 لتحقيق  اعتمادها  بعد  ومتابعتها  تنفيذها  على  واإلشراف  سنوية  تشغيلية  خطة  تقدمي   

الكرسي.
)باحثني-فنيني-إداريني-طالب . 2 خارجها  أو  اجلامعة،  داخل  من  بالكرسي  البحثي  الفريق  ترشيح 

الدراسات العليا(.
إعداد تقارير الكفاية واألداء لفريق العمل بالكرسي.. 3
التوصية بزيادة الرواتب، وجتديد العقود لفريق العمل بالكرسي.. 4
املوافقة والرفع بطلب اإلجازات وتأشيرات اخلروج والعودة ملنسوبي الكرسي وكافة األعمال املرتبطة . 5

بشؤون املوظفني واجلوازات.
متثيل الكرسي لدى جميع اإلدارات داخل اجلامعة.. 6
املوافقة والرفع بطلب تأمني احتياجات الكرسي من مواد وأجهزة حسب الصالحيات الواردة يف املادة . 7

التاسعة والعشرين من هذه الالئحة.
اعتماد املسيرات الشهرية ملكافأة فريق العمل بالكرسي وفق النظام املتبع.. 8
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العلمي . 9 البحث  عمادة  لوكيل  بها  والرفع  للكرسي  والنهائية  الدورية  واملالية  الفنية  التقارير  اعتماد 
للكراسي البحثية.

التام مع . 10 البحثية والتعاون  للكراسي  العلمي  البحث  إلى وكالة عمادة  الدوري  التقييم  إرسال مناذج 
اجلهة املضيفة والتنسيق معها.

القيام مبا يوكل إليه من مهام حتددها اللجنة العليا لكراسي البحث.. 11

املهام واملسؤوليات جتاه اجلهة املضيفة . 2
إعطاء الفرصة للجهة املضيفة ملتابعة أداء الكرسي البحثي.1. 
توضيح االنتماء للجهة املضيفة عند نشر األبحاث حتت مظلة الكرسي.2. 
توفير املعدات واألجهزة ومصادر املعلومات املتاحة يف الكرسي البحثي لبقية الباحثني وأعضاء هيئة 3. 

التدريس باجلهة املضيفة طاملا لم يؤثر ذلك سلباً على سير األنشطة البحثية، أو حق امللكية الفكرية 
للكرسي البحثي.

العمل على إسهام الكرسي البحثي يف حتقيق أهداف اخلطة البحثية باجلهة املضيفة.4. 
العمل على عدم تأثير الكرسي البحثي سلباً على سير األنشطة التعليمية والبحثية واإلدارية واملجتمعية 5. 

باجلهة املضيفة.
البحثية يف 6.  العملية  وتطوير  والدكتوراه  املاجستير  برنامج  واملشاركة يف  والطالبات  الطالب  تدريب 

اجلهة املضيفة. 



الالئحة التنظيمية للكراسي البحثية22

املادة )12( مهام ومسؤوليات أستاذ الكرسي
املشاركة يف وضع برنامج البحوث األساسية عن طريق تقدمي املشورة فيما يتعلق باملشاريع البحثية إعداداً 1. 

وتصميماً.
اإلشراف على مشاريع البحوث من خالل ما يلي: 2. 

القيام بزيارات دورية للكرسي حسب شروط التعاقد.أ. 
التعاون مع الكرسي باستخدام وسائل التواصل املختلفة.ب. 
العليا-ت.  الدراسات  )املشرف-الباحثني-طالب  بالكرسي  العمل  لفريق  التقني  التدريب  يف  املشاركة 

أخرى(.
املساعدة يف إنشاء شبكة علمية بني جامعة امللك سعود وغيرها من املراكز يف جميع أنحاء العالم.ث. 
توثيق األنشطة البحثية من خالل املنشورات العلمية.ج. 
املشاركة يف تنظيم املؤمترات وورش العمل يف جامعة امللك سعود، ودعوة العلماء البارزين حلضورها.ح. 

املادة )13( مهام ومسؤوليات وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية
دراسة طلبات إنشاء كراسي بحثية جديدة والرفع بها إلى عميد البحث العلمي.. 1
ترشيح مشريف الكراسي البحثية والرفع بها إلى عميد البحث العلمي. . 2
اعتماد اخلطة التشغيلية السنوية لكل كرسي بحثي.. 3
اختيار املقيمني النظراء واعتماد مكافآتهم والرفع بها.. 4
التوصية والرفع بطلبات التعاقدات الفنية واإلدارية املوصى بها من مشرف الكرسي.. 5
اعتماد ورفع تقييم األداء السنوي للكراسي البحثية للجنة العليا لكراسي البحث.. 6
إبالغ مشرف الكرسي بنتائج التقييم واإلجراءات املتخذة بهذا الشأن.. 7
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التنسيق مع اجلهة املضيفة يف حل أي مشكالت تعوق أنشطة الكراسي البحثية. . 8
الرفع لعميد البحث العلمي بشأن أي مشكالت فنية، أو مالية تخص الكراسي البحثية.. 9

الرفع بعقد ورش العمل، والندوات، واملؤمترات، واملعارض، وغيرها، مما له صلة بالكراسي البحثية للجهات . 10
املختصة باجلامعة.

الرفع مبقترحات استحداث وحدات جديدة؛ إلبراز دور كراسي البحث يف خدمة املجتمع يف ضوء األهداف . 11
اإلستراتيجية لكراسي البحث. 

القيام مبا يُوكل إليه من مهام حتددها اللجنة العليا لكراسي البحث.. 12

املادة )14( مهام ومسؤوليات عميد البحث العلمي 
للكراسي 1.  العلمي  البحث  عمادة  وكيل  قبل  من  البحثية  الكراسي  مشريف  ترشيح  جتاه  والرفع  التوصية 

البحثية، والرفع بذلك إلى اللجنة العليا لكراسي البحث.  
العليا 2.  اللجنة  لرئيس  البحثية  للكراسي  العلمي  البحث  عمادة  وكيل  من  املقترحة  السلف  بطلبات  الرفع 

لكراسي البحث لالعتماد. 
التوصية بإنشاء كراسي بحثية جديدة والرفع بها للجنة العليا لكراسي البحث لالعتماد.3. 
املوافقة على الرفع بطلبات التعاقد الفنية واإلدارية املوصى بها من وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي 4. 

البحثية.
تفويض وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية يف أي أعمال يراها مناسبة. 5. 
القيام مبا يُوكل إليه من مهام حتددها اللجنة العليا لكراسي البحث.6. 
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املادة )15( مهام ومسؤوليات رئيس اجلهة املضيفة للكرسي البحثي
القيادات . 1 تغيرت  مهما  بالتعهدات  االلتزام  يتم  بحيث  مؤسسي  أساس  على  البحثي  الكرسي  مع  التعامل 

باجلهة املضيفة.
تقدمي دعم إداري للمشرف على الكرسي.. 2
ضمان االستقاللية العلمية للمشرف على الكرسي وفريقه.. 3
األجهزة، . 4 أو  التحتية،  البنية  أو  البشرية،  املوارد  تخص  ظروف  بأي  مسبقاً  الكرسي  على  املشرف  إبالغ 

واملعدات، التي قد تؤثر سلباً على سير عمل الكرسي البحثي.
توفير مكان مناسب للكرسي البحثي.. 5
والتصوير، . 6 املكتبة،  وخدمات  االجتماعات،  وقاعات  التحتية،  والبنية  واألجهزة،  املعدات،  استخدام  توفير 

واحلاسبات، واملراسالت، واخلدمات األخرى للمشرف على الكرسي وفريقه.
توفير الدعم الفني لألجهزة واملعدات.. 7
تسهيل إقامة ورش عمل وندوات ذات عالقة بالكرسي البحثي.. 8
ترشيح مشرف بديل يف حالة حدوث أي ظروف للمشرف احلالي على الكرسي وعرضه على وكيل عمادة . 9

البحث العلمي للكراسي البحثية إلبداء الرأي.
إكمالهم . 10 وضمان  عليهم،  باإلشراف  بالكرسي  العمل  فريق  يساهم  الذين  العليا  الدراسات  طالب  دعم 

لدراساتهم يف حالة حدوث أي مشكلة تخص الكرسي البحثي.
املشاركة يف مسؤولية إجناح الكرسي البحثي.. 11



الباب الثالث
تقييم الكراسي البحثية



الالئحة التنظيمية للكراسي البحثية26

الباب الثالث
تقييم الكراسي البحثية

املادة )16( تقييم األداء السنوي للكرسي البحثي
تقوم وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية بتقييم األداء اخلاص بكل كرسي بحثي دورياً وبعد انتهاء فترة 

العقد طبقاً للتفصيل الوارد بالدليل اإلرشادي. 

املادة )17( نسب توزيع درجات التقييم ألداء الكراسي البحثية
يتم تقييم أداء الكرسي البحثي من 100%، توزع كاآلتي:

وبراءة . 1 وترجمتها،  الكتب  وتأليف  العلمي،  النشر  وتشمل:  للكرسي،  والبحثية  العلمية  اإلجنازات   %80
االختراع.

10% خدمة املجتمع والشراكة املجتمعية.. 2
10% إجنازات متنوعة )اإلشراف على طالب دراسات عليا-دورات تدريبة-مؤمترات-أخرى(.. 3

املادة )18( استخدام نتائج التقييم السنوي
تقوم وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية باستخدام نتائج التقييم السنوي ألداء الكراسي البحثية يف:
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حتديد قيمة التمويل املخصص للكرسي البحثي يف املرحلة القادمة.  . 1
الرفع إلى صاحب الصالحية بتجميد نشاط الكرسي إذا ثبت من التقييم عدم اجلدية واملساس بالسمعة . 2

العلمية للجامعة حسب ما ورد يف املادة )19(. 
حتديد مستوى الدعم الفني للكرسي. . 3
حتديد مستوى الدعم اإلداري للكرسي.. 4
تغيير املشرف على الكرسي.. 5
تغيير مسمى الكرسي.. 6
إيقاف الكرسي. . 7

املادة )19( إيقاف الكرسي البحثي
متر عملية إيقاف الكرسي البحثي بعدة مراحل، من ضمنها:

أواًل- توجيه إنذار إيقاف يف احلاالت اآلتية: 
مرور أكثر من سنتني على الكرسي دون أي إجنازات ملموسة.. 1
مستوى كفاءة أداء الكرسي أقل من 50% ألكثر من تقييم.. 2
زيادة املصروفات اخلاصة بالكرسي وعدم مناسبتها مع اإلجناز احملقق.. 3
من صاحب . 4 املوافقة  أخذ  بدون  أشهر  ستة  على  تزيد  مدة  اململكة  خارج  الكرسي  على  املشرف  سفر 

الصالحية وتنظيم آلية سير عمل الكرسي خالل فترة السفر.
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انقطاع املشرف عن التواصل مع وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية يف تقدمي البيانات والتقارير . 5
املطلوبة باجلودة املناسبة والوقت احملدد.

ترك املشرف للجامعة والعمل لدى جهة أخرى متفرغاً تفرغاً كاماًل من دون أخذ املوافقة من صاحب . 6
الصالحية.

كثرة التجاوزات اإلدارية ومخالفة التسلسل التنظيمي يف اجلامعة فيما يخص الكراسي البحثية.. 7

ثانيًا- اإليقاف املؤقت للكرسي: 
يتم اإليقاف املؤقت بناًء على توصية اللجنة واعتماد صاحب الصالحية يف احلاالت اآلتية:

عدم استجابة املشرف على الكرسي لإلنذار باإليقاف، واالرتقاء مبستوى الكرسي.. 1
 استمرار تدني مستوى كفاءة أداء الكرسي ألكثر من تقييمني.. 2
سفر املشرف على الكرسي خارج اململكة مدة تزيد على عام بدون أخذ املوافقة من صاحب الصالحية، . 3

وتنظيم آلية سير عمل الكرسي خالل فترة السفر.
استيفاء . 4 البحثية يف  للكراسي  العلمي  البحث  عمادة  وكالة  مع  التواصل  عن  املشرف  انقطاع  استمرار 

البيانات والتقارير املطلوبة باجلودة املناسبة والوقت احملدد.
حصول املشرف على أكثر من إنذارين باإليقاف.. 5
اإلخالل بأخالقيات البحث العلمي بناًء على توصية جلنة أخالقيات البحث العلمي باجلامعة.. 6
توقف املموِّل عن سداد الدفعات املستحقة للتمويل.. 7
عدم توافر مشرف بديل مناسب للكرسي.. 8
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ثالثًا- اإليقاف النهائي للكرسي: 
يتم اإليقاف النهائي بناًء على توصية اللجنة ومبوافقة صاحب الصالحية يف احلاالت اآلتية:

اإليقاف املؤقت للكرسي ألكثر من سنة.. 1
انتهاء فترة عمل مشرف الكرسي مع اجلامعة ألي سبب.. 2
سفر املشرف على الكرسي خارج اململكة مدة تزيد على عامني دون أخذ املوافقة من صاحب الصالحية، . 3

وتنظيم آلية سير عمل الكرسي خالل فترة السفر.
انتهاء مدة عقد متويل الكرسي مع عدم رغبة املمول يف جتديد التعاقد.. 4
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الباب الرابع
التمويـل
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الباب الرابع
التمويل

املادة )20( مصادر متويل كراسي البحث )مبالغ التمويل(
تشتمل مصادر متويل كراسي البحث على ما يلي:

متويل أفراد . 1

متويل مالي من األفراد بحد أدنى مليون ريال يف السنة ملدة ال تقل عن خمس سنوات. 
متويل شركات –مؤسسات-بنوك . 2

متويل مالي من الشركات والبنوك واملؤسسات بحد أدنى يصل إلى مليوني ريال يف السنة ملدة ال تقل عن 
خمس سنوات.

)كافة أنواع التمويل السابقة ميكن أن يكون متوياًل مالياً كاماًل، أو جزئياً لفترة زمنية محددة يتم االتفاق 
لكراسي  العليا  اللجنة  رئيس  وموافقة  البحثية،  للكراسي  العلمي  البحث  عمادة  وكيل  من  بتوصية  عليها 

البحث(.
متويل وقفي )فرد-مؤسسة(. 3

ينقسم إلى:
متويل وقفي من أفراد بحد أدنى قدره مليون ريال يف السنة، ملدٍة ال تقل عن خمس سنوات، بحد أدنى أ. 

قدره خمسة ماليني ريال.



33 1 /7 /1437هـ

 متويل وقفي من مؤسسة بحد أدنى قدره مليونا ريال يف السنة، ملدٍة ال تقل عن خمس سنوات، بحد ب. 
أدنى قدره عشرة ماليني ريال.

ما ُيرصد لتمويل كراسي البحث من ميزانية اجلامعة، أو من وقف اجلامعة.. 4

صه وزارة التعليم لكراسي البحث. . 5 الدعم الذي ميكن أن ُتخصِّ

التبرعات، والوصايا، والهبات، واألوقاف العامة.. 6

التمويل الذاتي: أي عائد مادي ناجت من تنفيذ الكرسي خلطته سواء تنفيذ مشاريع لصالح هيئات وشركات . 7

ومؤسسات عامة وخاصة، أو اإلشراف على تنفيذها، أو تقدمي خدمات استشارية، ويقسم العائد بالنسب 
ص لإلنفاق على  ص لإلنفاق على تشغيل الكرسي، والنسبة املتبقية 85% تُخصَّ اآلتية 15% من القيمة تُخصَّ
راسة لتغطية تكاليف األجهزة واملستلزمات ومكافآت للباحثني والفنيني واإلداريني املشاركني  املشروع، أو الدِّ

يف تنفيذ املشروع، وأي مصاريف أخرى الزمة إلجناز املشروع. 

لة لكرسي البحث  املادة )21( امتيازات اجلهة امُلموِّ
لة لكرسي البحث خالل مدة عقد التمويل: تلتزم اجلامعة مبنح االمتيازات اآلتية للجهة املموِّ

يحمل الكرسي اسم املموِّل )سواًء أكان مؤسسًة أم فرداً(.. 1
يوضع اسم املموِّل يف مختلف املختبرات واملساحات التي تخص الكرسي، وأيضاً يف مختلف الفعاليات ذات . 2

العالقة بالكرسي.
يتم تكرمي املموِّل من قبل اجلامعة.. 3
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إمكانية االستفادة من إمكانيات اجلامعة ومعاملها البحثية مبا يتوافق مع ضوابط اجلامعة.. 4
إمكانية االستفادة من برامج الدراسات العليا والدورات التدريبية التي تقدمها اجلامعة.. 5
يتوافق مع أنظمة . 6 إذا كانت لديه رغبة يف ذلك مبا  بالكرسي،  العالقة  البحوث ذات  نتائج  االستفادة من 

اجلامعة.
يوضع اسم الكرسي الذي يحمل اسم املموِّل يف جميع األبحاث املنشورة يف املجالت العلمية، واحملاضرات، . 7

والندوات، واللقاءات العلمية، والكتب التي يتم إجنازها حتت مظلة الكرسي.
القبول لدرجة . 8 املموِّل وتنطبق عليه معايير اجلامعة يف  تسهيل قبول طالب دراسات عليا يرشح من قبل 

املاجستير، أو الدكتوراه.

املادة )22( مدة التمويل
مدة متويل الكرسي خمس سنوات قابلة للتجديد لفترات أخرى حسب ما يتم االتفاق عليه ويجوز بتوصية من 

وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية وموافقة رئيس اللجنة العليا االستثناء يف ذلك.

املادة )23( توزيع مبالغ التمويل
ص لإلنفاق على الكرسي، ونسبة )5%( خمسة   يقسم مبلغ التمويل بنسبة )95%( خمسة وتسعني باملائة تُخصَّ
ص إلدارة الكراسي البحثية من قبل وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية )يُستثنَى من ذلك  باملائة تُخصَّ
التمويل  للكرسي نسبة من مبلغ  الذي يتمكن من استقطاب مموِّل  الفرد  للكرسي(، كما مينح  الذاتي  التمويل 
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احملصل يف دفعة العقد مبا ال يتجاوز 5% من قيمة الدفعات احملصلة، وميكن االستثناء يف النسبة بتوصية من 
وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، وموافقة رئيس اللجنة العليا لكراسي البحث.

املادة )24( صالحيات التوقيع على عقود التمويل واملطالبة بدفعات التمويل
مسؤولية توقيع عقود متويل كراسي البحث واملطالبة بالدفعات لصاحب الصالحية، أو َمْن يفوِّضه.

املادة )25( جتديد عقود التمويل
يُخاَطب املموِّل قبل انتهاء عقد التمويل بسنة على األقل.. 1
ح بالعقد، ويف حالة . 2 لة )مؤسسة كانت، أو فرداً( بتمويل الكرسي وفقاً للمدى الزمني املوضَّ تلتزم اجلهة املموِّ

لة  التوقف عن التمويل، أو عدم دفعه ملبلغ التمويل يف الوقت احملدد لسبب غير مبرر يسقط حق اجلهة املموِّ
يف مزايا االمتيازات.



الالئحة التنظيمية للكراسي البحثية36



الباب الخامس
الصرف على الكراسي البحثية
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الباب الخامس
الصرف على الكراسي البحثية

املادة )26( آلية الصرف من امليزانية املعتمدة
يتم الصرف من امليزانية املعتمدة لكل كرسي حسب مصدر التمويل كاآلتي: 

ل.أ.  كرسي مموَّل من اخلارج يتم الصرف يف حدود صايف مبلغ التمويل السنوي احملصَّ
البحثية وفق ب.  للكراسي  يتم رصده من اجلامعة  ملا  يتم الصرف وفقاً  كراسي مدعومة من اجلامعة 

احملددات السنوية الصادرة من وكالة عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية.

تتم عملية الصرف على الكراسي كاآلتي:
يتم الصرف وفق امليزانية التشغيلية املعتمدة مع االلتزام مبحددات الصرف حسب البند املتاح للصرف منه . 1

ومصدر التمويل.
يتم تخصيص مبالغ دفعات مقدمة )سلف( يتم منحها بشيكات باسم مشرف الكرسي تستخدم للصرف . 2

على أعمال الكرسي البحثية والتشغيلية واإلدارية الالزمة لتسيير العمل بالكرسي، ويتم حتديد قيمة هذه 
الدفعات من خالل توصيات اللجنة املالية والفنية واإلدارية املختصة بوكالة عمادة البحث العلمي للكراسي 
البحثية وفقاً للدراسة الدقيقة للخطة التشغيلية للكرسي وامليزانية املالية املقترحة واملوازنة املالية املعتمدة.

يتم تأمني األجهزة واملعدات التي يحتاجها الكرسي لتحقيق األهداف التي أنشئ من أجلها على أن تتحمل . 3
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ميزانية الكرسي التكاليف ملا يتم تأمينه وفقاً للصالحيات اآلتية: 
مشرف الكرسي، وله حق التعميد بحد أقصى قدره )150،000( مائة وخمسون ألف ريال.أ. 
وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، وله حق التعميد ألكثر من )150،000( مائة وخمسني ب. 

ألف ريال، وبحد أقصى قدره )250،000( مائتا وخمسون ألف ريال.
رئيس اللجنة العليا لكراسي البحث، وله حق التعميد ألكثر من )250،000( مائتني وخمسني ألف ريال، ت. 

وبحد أقصى )500،000( قدره خمسمائة ألف ريال، وما زاد على ذلك يرفع به لصاحب الصالحية.
د صالحيات التوقيع على أذون . 4 تتم جميع مصروفات الكرسي بأذون صرف مهما كان مقدار املبلغ، وحُتدَّ

الصرف والشيكات البنكية على مدير عام اإلدارة املالية، أو املراقب املالي حسب الصالحيات توقيعاً ثانياً، 
وصاحب الصالحية رئيس اللجنة العليا توقيعاً أول.

املادة )27( أوجه صرف ميزانية الكرسي البحثي
ص ميزانية الكرسي لتغطية التكاليف اآلتية: تُخصَّ

متويل األبحاث والدراسات التي تخدم الغرض الذي أنشئ من أجله الكرسي.. 1
املكافآت والبدالت اخلاصة حسب التفصيل واحملددات الواردة بالدليل اإلرشادي.. 2
دعم الندوات وورش العمل واملؤمترات التي تخدم أهداف الكرسي وفق الضوابط املعمول بها.. 3
دعم التجهيزات البحثية الالزمة التي يحتاج إليها عمل الكرسي.. 4
املصروفات التشغيلية واإلدارية الالزمة لألفراد واملؤسسات والهيئات العلمية لتسيير أعمال كرسي البحث.. 5
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املادة )28( طرق وبنود الصرف
تنقسم طرق الصرف على الكراسي البحثية إلى نوعني كاآلتي:  

الصرف املباشر من اجلامعة وفق نظام املشتريات بعد موافقة صاحب الصالحية وتوفير البند وفقاً ملا ورد . 1
باملادة 26 من الالئحة.  

الصرف عن طريق الدفعات املقدمة )السلف(.. 2

وميكن حتديد بنود صرف كل نوع من أنواع طرق الصرف كاآلتي: 
بنود الصرف املباشر من اجلامعة.. 1

قة باآلتي: أواًل- املشتريات األساسية املتعلِّ
تأسيس املقر: كل ما يتعلَّق بتأسيس مقر عمل الكرسي من أصول ثابتة، ومتداولة، وتركيبات أساسية.. 1
 جتهيز املعامل واملختبرات البحثية: كل ما يتعلَّق بتجهيز املعمل من أدوات، وتركيبات، وأصول أساسية. . 2
شراء األجهزة األساسية للمعامل: كافة األجهزة واملعدات واألدوات ومستلزمات العمل األساسية للمعامل . 3

واملقر.

ثانيًا- العقود املباشرة مع إدارة االستقطاب:
وفقاً لشروط التعاقد املتعلِّقة باالستقطاب اخلارجي حيث تُصرف بطريقة مباشرة، حسب نوع التمويل كالتالى:

تصرف من مبلغ التمويل للكراسي املمولة من اخلارج.. 1
تصرف من اجلامعة للكراسي املدعومة من اجلامعة.. 2
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قة بالتأشيرات وإجراءات السفر: ثالثًا- املبالغ املتعلِّ
كل ما يتعلَّق بنفقات السفر والتأشيرات الداخلية والفعاليات إلنهاء معامالت السفر وتذاكر الطيران املتعلِّقة 
بأعمال الكرسي حسب موافقة صاحب الصالحية )صرف مباشر-سلف الكرسي(، حسب نوع التمويل كالتالى:

تصرف من مبلغ التمويل للكراسي املمولة من اخلارج.. 1
تصرف من اجلامعة للكراسي املدعومة من اجلامعة.. 2

بنود الصرف من السلف، أو الدفعات املقدمة. 2

أواًل- املشتريات البحثية:
املواد والكيماويات البحثية.. 1
العيِّنات املختبرية البحثية.. 2
املعدات واألدوات املعملية البحثية )خالف األجهزة(.. 3
األجهزة املكتبية الصغيرة التكميلية.. 4
ما تتطلبه ورش العمل واملؤمترات الداخلية من مشتريات.. 5
ما تتطلبه الدورات التدريبية وحلقات النقاش من مشتريات.. 6
ما يتطلبه الطبع، والنشر، وتقدمي األبحاث، واملشاريع البحثية من مشتريات.. 7
ما تتطلبه البحوث امليدانية والدراسات العلمية من أدوات ومستلزمات ومعدات بحثية. . 8
كل ما يتعلَّق باملصروفات التشغيلية اإلدارية الالزمة للعمل.. 9
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ثانيًا- املكافآت:
• بني 	 اتفاق  على  بناًء  مهمة محددة  أداء  مقابل  تُصرف  التي  والوقت،  بالقيمة  املقطوعة احملددة  املكافآت 

مشرف الكرسي وبني القائم باملهمة على أن يتم التسديد وفقاً لنموذج سند قبض موضحة به مدة املهمة، 
وقيمة املكافأة، والعمل احملقق، حسب التفصيل، واحملددات الواردة بالدليل اإلرشادي. 

• م اخلدمة، 	 عقود اخلدمات التي يترتب عليها تقدمي خدمة للكرسي مبوجب اتفاق بني مشرف الكرسي ومقدِّ
التي تنشأ عنها ضرورة سداد أجور، مثل: الصيانة، وخدمات التصميم... إلخ حسب التفصيل، واحملددات 

الواردة بالدليل اإلرشادي.

ثالثا- املكافآت املباشرة الشهرية:
د بها  قيمة األجور واملكافآت الشهرية محددة القيمة واملبرم لها عقود مباشرة موقعة من مشرف الكرسي، ُمحدَّ
ح به عدد الشهور،  م لها طلٌب خاص على منوذج منفصل موضَّ مبلغ شهري، وشروط تعاقد، ومدة زمنية. ويقدَّ
وشروط وطبيعة التعاقد، وقيمة املكافأة املستحقة سواء أكانت تلك العقود لباحث بالكرسي، أو طالب الدراسات 

العليا، أو القائمني بأعمال إدارية، حسب التفصيل واحملددات الواردة بالدليل اإلرشادي. 

رابعًا- نفقات النقل و االنتقال واالستضافات: 
باملؤمترات من مصروفات  يرتبط  البحثية وما  الكرسي  املرتبط بشكل مباشر مع أعمال  بالنقل  يتعلَّق  كل ما 
واحملددات  التفصيل  حسب  الصرف(  ومصدر  اجلامعة  أنظمة  مع  )بالتوافق  نثرية  ومصروفات  استضافات 

الواردة بالدليل اإلرشادي.
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املادة )29( التعليمات املنظمة للصرف من الدفعة املقدمة )السلفة(
تُصرف املبالغ من أموال الكرسي مبوجب مستندات أصلية معتمدة من صاحب الصالحية وفقاً ألحكام . 1

الئحة الصرف اخلاصة بالكرسي، ويجوز الترخيص بالصرف بصور املستندات، أو مبستندات بدل فاقد 
إذا تعذر احلصول على املستندات األصلية بتوصية من وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، 
واعتماد رئيس اللجنة العليا، وذلك بعد اتخاذ االجراءات الالزمة التي تكفل عدم تكرار الصرف مرة 

أخرى.
للكراسي . 2 العلمي  البحث  وكالة عمادة  تعليمات  السلفة حسب  مبلغ  كامل  بتسديد  السلفة  يلتزم طالب 

مة إلجراءات السلفة، وإرفاق كافة املستندات األصلية وفقاً لالئحة  البحثية، وطبقاً للقواعد املالية املنظِّ
املنظمة للشؤون املالية يف اجلامعات.

يلتزم طالب السلفة بتسديد إجمالي مبلغها قبل نهاية العام املالي، ويف حالة تعذر ذلك يلزم احلصول على . 3
املوافقة مبد فترة التسديد من صاحب الصالحية لذلك.

يلتزم طالب السلفة بتوريد قيمة املبلغ املتبقي من السلفة إلى حساب كراسي البحث، أو الوفورات )حسب . 4
مصدر الصرف( يف حالة عدم إنفاقه لكامل مبلغها. 

ال يحق لطالب السلفة احلصول على سلفة جديدة قبل تسديد قيمة السلفة السابقة. . 5
يرفق بيان بالسلف السابقة املصروفة على الكرسي نفسه، موضح به ما مت سداده منها. . 6
يرفق تقرير عن اإلجناز احملقق بالكرسي حتى ميكن تقدير قيمة السلفة املستحقة.. 7
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املادة )30( احلساب البنكي لكراسي البحث
• التمويل 	 مبالغ  أو  اإليرادات،  كافة  به  تودع  البنوك احمللية  أحد  رئيسي يف  البحث حساب  لكراسي  يكون 

ل رئيس اللجنة العليا لكراسي البحث بعد تفويضه من صاحب الصالحية  والتبرعات جلميع الكراسي، ويخوَّ
بالصرف منه على كراسي البحث.

• يتم توريد املبالغ إلى احلساب بعد موافقة رئيس اللجنة العليا.	



الباب السادس
المكافآت والبدالت والرواتب
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الباب السادس
المكافآت والبدالت والرواتب

املادة )31( مكافأة الكرسي 
ينقسم الصرف على بند املكافأة يف الكراسي حسب نوع التمويل كاآلتي: 

لة من اخلارج أواًل- الكراسي املموَّ
املشرف على الكرسيأ. 

أوالً- مكافأة مالية ملشرف الكرسي مقدارها )3000( ثالثة آالف ريال نظير القيام باألعمال اإلدارية 
واإلشرافية.

حسب  اختراع(  كتب-براءة  كتب-ترجمة  علمي-تأليف  )نشر  احملققة  اإلجنازات  مقابل  مكافأة  ثانياً- 
التفصيل الوارد بالدليل اإلرشادي.

أستاذ الكرسيب. 
يتم التعاقد مع أستاذ للكرسي إذا احتاج األمر إلى ذلك، وبعد موافقة رئيس اللجنة العليا لكراسي البحث 
بتوصية من وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، كما يلتزم مشرف الكرسي يف تعاقده مع أستاذ 
الكرسي بالشروط والطريقة واملبالغ املوضحة بالدليل اإلرشادي، وال يجوز له جتاوزها إال مبوافقة رئيس 

اللجنة العليا لكراسي البحث يف هذا الشأن.
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مستشارو الكرسي البحثيج. 

يتم التعاقد مع مستشار للكرسي إذا احتاج األمر إلى ذلك، وبعد موافقة رئيس اللجنة العليا لكراسي 
البحث بتوصيٍة من وكيل عمادة البحث العلمي للكراسي البحثية، كما يلتزم مشرف الكرسي يف تعاقده 
مع مستشار الكرسي بالشروط والطريقة واملبالغ املوضحة بالدليل اإلرشادي، وال يجوز له جتاوزها إال 
اخلدمات  عن  مكافأة  يجوز صرف  كما  الشأن،  هذا  يف  البحث  لكراسي  العليا  اللجنة  رئيس  مبوافقة 
االستشارية بكرسي البحث، على أال يزيد مجموع ما يُصرف للمستشار، أو املستشارين من داخل اململكة 

ص يف ميزانية كراسي البحث املعتمدة.  عما هو ُمخصَّ

ثانيًا- الكراسي املدعومة من اجلامعة
تتم عملية الصرف للكراسي املدعومة من اجلامعة وفق اآللية املتبعة يف دعم البحث العلمي باجلامعة.

املادة )32( أحكام عامة
تؤول ملكية األجهزة واملعدات وكافة املمتلكات املتعلِّقة بكرسي البحث إلى اجلامعة مبجرد شرائها.. 1
اللجنة العليا لكراسي البحث هي املسؤولة عن اعتماد الدليل اإلرشادي وتفسير مواد الالئحة.. 2
التنفيذية والنماذج . 3 القواعد  مكماًل لالئحة يقوم بتفسير موادها، وبه كافة  الدليل اإلرشادي جزءاً  يعتبر 

واإلجراءات التي تعني على تسيير ومراقبة أوجه اإلنفاق على الكراسي.
السنة املالية لكراسي البحث هي السنة املالية للجامعة.. 4
ما لم يرد فيه نص خاص يف هذه الالئحة تُطبَّق بشأنه اللوائح التنفيذية يف جامعة امللك سعود.. 5
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يُعمل بهذه الالئحة اعتباراً من تاريخ إقرارها من مجلس اجلامعة، ُويلَغى ُكلُّ ما يتعارض معها.. 6
تعتبر مواد هذه الالئحة ملزمة لكلٍّ من الكراسي البحثية، واملشرفني على الكراسي البحثية، والعاملني فيها، . 7

واجلهات املضيفة، وإدارة كراسي البحث، وجميع اجلهات التي لها عالقة بالكراسي.
تُراَجع هذه الالئحة بعد عامني من إقرارها.. 8


