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املاد ٠ايجآَ : ١ايتكسٜس ايٓٗا6............................... ................................ ................................ ٞ٥
املاد ٠ايتاضع : ١ايٓشس 7........................................ ................................ ................................
املاد ٠ايعاشس : ٠سكٛم بسا ٠٤االخرتاع 7......................... ................................ ................................
املاد ٠اذتاد ١ٜعشس :إْٗا ٤ايبشح 7............................. ................................ ................................
املاد ٠ايجاْ ١ٝعشس :قٛاعد ايصسف املاي8..................... ................................ ................................ ٞ
املاد ٠ايجايج ١عشس :إدسا٤ات شسا ٤األدٗصٚ ٠املٛاد ٚخالؾٗا 9.................................. ................................
املاد ٠ايسابع ١عشس َ :هاؾأ ٠ؾسٜل ايبشح ٚاحملهُني 9..................................... ................................

1

برنبمج عمبدة البحث العلمي لدعم أعضبء هيئت التدريس اجلدد يف جبمعت تبىك

متهيد
ٖدف ٖرا ايربْاَر ٖ ٛدرب أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد يف ادتاَع ١يب ١٦ٝايبشح ايعًُ ٞاملتُٝصٚ ،ذيو َٔ خالٍ
تكد ِٜايدعِ املادٚ ٟتٛؾري ايب ١٦ٝاملٓاضبٚ ١املشذع ١يبح زٚح املٓاؾط ١بني ايباسجنيٚ .تعد ْٛع ١ٝاملكرتح ايبشجٚ ٞدٛدت٘ ،ؾطالً
عٔ أُٖ ١ٝشتسدات٘ ايتطبٝك ،١ٝايسنٝص ٠األضاض ١ٝيف اذتهِ عً ٢متٝص ايبشح ٚقدزت٘ عً ٢املٓاؾط. ١
ٚتٗدف ايعُادٚ َٔ ٠زاٖ ٤را املشسٚع بايدزد ١األٚىل إىل دعِ ايباسجني ادتدد َٚطاْدتِٗ يف بداَ ١ٜشٛازِٖ ايبشج،ٞ
ٚانتشاف ايباسجني املتُٝص ٜٔيف ٚقت َبهس ستٜ ٢هْٛٛا زنٝص ٠أضاض ١ٝيف ايعٌُ ايبشج ٞيف ادتاَعٜٚ .١كصد بعط١٦ٖٝ ٛ
ايتدزٜظ ادتدٜد اير ٟمل ميض عً ٢تع ٘ٓٝٝعً ٢زتب ١أضتاذ َطاعد َٔ ايطعٛدٜني أنجس َٔ عاَني.

فكرة املشروع
اْبجكت ؾهسٖ ٠را املشسٚع َٔ َٓطًل ضع ٞداَع ١تبٛى إىل درب أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد ٚتشذٝعِٗ يب ١٦ٝايبشح
ايعًُ َٔ ،ٞخالٍ تكد ِٜؾسص ١املٓاؾط ١يف اذتص ٍٛعً ٢دعِ َاي َٔ ٞعُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞعٔ طسٜل ايتشهٚ ِٝاملٓاؾط،١
سٝح خيصص ٖرا ايدعِ يًعٌُ عً ٢حبح عًُٜ ٞتِ االْتٗا َ٘ٓ ٤خالٍ ضٓ.١

الرؤيت
يتُٝص ايبشج ٞيد ٣أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد يف ادتاَع.١

الرسبلت
دعِ ايتُٝص ايبشج َٔ ٞخالٍ إجياد ب ١٦ٝحبج ١ٝداذب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد يسؾع َطت ٣ٛايبشح ايعًُ ٞبادتاَع.١

األهداف
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.1

تشذٝع أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد يًبدَ ٤بهساً يف ايعًُ ١ٝايبشج ١ٝيف ادتاَع. ١

.2

تٛؾري ب ١٦ٝحبج ١ٝداذب ١ألعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد ٚتٛطني ايبشح ايعًُ ٞيف ادتاَع.١

.3

تٛد ٘ٝايبشٛخ ضت ٛايتُٝص ٚادتٛد َٔ ٠خالٍ بح زٚح املٓاؾط.١

.4

إتاس ١ايؿسص ١يؿ َٔ ١٦أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ يتٛؾري استٝاداتِٗ ايبشج.١ٝ

.5

تعسٜـ ايباسجني بأٚع ١ٝايبشح املسَٛقٚ ١اذتٛاؾص املتاس.١
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املاد ٠األٚىل  :ايتعسٜؿات
.1

ايبشح ايعًُ ٞاملُ ٖٛ : ٍٛاالصتاش اير ٟخيطع يألضظ ايعًُ ١ٝاملتعازف عًٗٝا ٜ ٚتِ ْتٝذ ١دٗٛد ؾسد ١ٜأ ٚدٗٛد
َشرتن ١أ ٚاالثٓني َعا  ٚتتٛىل ادتاَع ١متٚ ًٜ٘ٛؾل ايكٛاعد املٓعُ ١يألحباخ املُٛي.١

.2

ايباسح ايسٝ٥ظ ٖٛ :عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ بدزد ١أضتاذ َطاعد عً ٢األقٌ ،اير ٟميجٌ اجملُٛع ١املشازن ١يف
ايبشح ٜٚتٛىل اإلشساف ٚإداز ٠اجملُٛعٚ ١متجًٗٝا يد ٣ادتاَع.١

.3

ايباسح املشازى ٖٛ :عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ  َٔٚيف سهُ٘ٚ ،ايرٜ ٟشرتى َع زتُٛع َٔ ١ايباسجني إلصتاش ايدزاض١
َٛضٛع ايعكد.

.4

ايعكـد ٖٛ :عكد االتؿام املربّ بني ادتاَعٚ ١ايباسح ايسٝ٥ظ بػسض مت ٌٜٛأسد املشازٜع ايبشج١ٝ

.5

ادتاَع ٖٞ : ١داَع ١تبٛى .

.6

ايعُاد ٖٞ : ٠عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞيف داَع ١تبٛى.

.7

ايطسف األ ٖٛ : ٍٚداَع ١تبٛى .

.8

ايطسف ايجاْ : ٞؾسٜل ايبشح ٚميجً٘ ايباسح ايسٝ٥ظ.

.9

احملهِ  ٖٛ :عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أ ٚارتبري ايرٜ ٟهًـ بؿشص ٚدزاض ١إْتاز عًُ.ٞ

 .11املطتشاز ٖٛ :عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ أ ٚارتبري ايرٜ ٟهًؿ٘ ايباسح ايسٝ٥ظ يتكد ِٜاضتشاز ٠يف زتاٍ ايبشح.
 .11منٛذز َكرتح حبح  ٖٛ :ايُٓٛذز املعتُد َٔ عُاد ٠ايبشح ايعًُٚ ،ٞايرٜ ٟك ّٛايباسح بإعداد َكرتح َشسٚع حبج٘
ٚؾكا يبٓٛد. ٙ
 .12ايتَُ ٖٛ : ٌٜٛا تكدَ٘ داَع ١تبٛى َٔ دعِ َاي ٞيألحباخ اييت ٜتكدّ بٗا أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ٚتطتٛيف ايشسٚط
احملدد َٔ ٠قبٌ عُاد ٠ايبشح ايعًُ. ٞ
 .13بساَر ايتُ ٖٞ : ٌٜٛايرباَر ايبشج ١ٝاملُٛي ١اييت تعًٔ عٓٗا ايعُاد ٠ضٜٓٛا.
 .14ايتكسٜس ايٓٗا ٖٛ : ٞ٥ايتكسٜس األخري ايرٜ ٟكدَ٘ ايباسح ايسٝ٥ظ ٜٚتطُٔ ايصٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥يًبشح اييت ْشس بٗا
ٚؾكا يًُٓٛذز املعتُد َٔ عُاد ٠ايبشح ايعًُ.ٞ
 .15ايتكسٜس املاي ٞارتتاَ ٖٛ :ٞايتكسٜس املاي ٞايرٜ ٟكدَ٘ ايباسح ايسٝ٥ظ عٔ َشسٚع حبج٘ اير ٟقاّ بَ٘ٛ ،ضشا ؾ٘ٝ
ناؾ ١أٚد٘ ايصسف َ ،تطُٓا ْطد َٔ ١ايبشح يف صٛزت٘ ايٓٗا ١ٝ٥ايكابً ١يًٓشس .ؾسٜل ايبشح ٜ :تهَٔ ٕٛ
ايباسح ايسٝ٥ظ ٚايباسجني املشازنني .
 .16إٜكاف ايبشح ٜٚ :كصد ب٘ ايتٛقـ عٔ ايدعِ ٚإغالم َعاَالت٘ املاي ٚ ١ٝإْٗا ٤ايتعاقد َع ايطسف ايجاْ. ٞ
.17

إْٗا ٤ايبشح  :اضتهُاٍ اإلدسا٤ات اإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝاملعتُد َٔ ٠عُاد ٠ايبشح ايعًُ. ٞ

ْ .18شس ايبشح ٜٚ :كصد ب٘ ْشس ايبشح يف أسد أٚع ١ٝايٓشس احملهُ ٚ ١اييت جيٛش يًعُاد ٠حتدٜدٖا.
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املاد ٠ايجاْ : ١ٝتكد ِٜاملشازٜع ايبشج١ٝ
ٜشرتط يف ايباسح ايسٝ٥ظ املتكدّ عً ٢بسْاَر دعِ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ ادتدد َٔ ادتاَعَ ١ا : ًٜٞ
( أ) إٔ ٜه ٕٛعطٛا بٗ ١٦ٝايتدزٜظ بادتاَعٚ ١جملًظ عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞاالضتجٓاٖ َٔ ٤را ايشسط سطب اذتاد. ١
(ب) إٔ ٜتكدّ مبشسٚع حبج٘ سطب منٛذز َكرتح ايبشح املعتُد َٔ ايعُاد. ٠
(ز) إٔ ًٜتصّ باملٛاعٝد املدصص ١يتكدَ ِٜشازٜع ايبشٛخ املعًٓ َٔ ١ايعُاد. ٠
(د) إٔ ال ٜه ٕٛيد ٣ايباسح أحباثا ممٛي َٔ ١عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞمل ٜتِ إصتاشٖا .
(ٖـ) أال ميط ٞعً ٢تعٝني عط ١٦ٖٝ ٛايتدزٜظ عً ٢زتب ١أضتاذ َطاعد بادتاَع ١أنجس َٔ عاَني.
ال َٔ زضاي ١ايدنتٛزا.ٙ
(ح) أال ٜه ٕٛايبشح َطت ً
(ط) أال ٜه ٕٛايبشح قد مت إصتاشَ ٙطبكاً نًٝاً ،أ ٚدصٝ٥اً.

املاد ٠ايجايج : ١حتهَ ِٝكرتسات ايبشٛخ
ٜتِ حتهَ ِٝشازٜع ايبشٛخ املكرتسٚ ١ؾل اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
أ -

ٜتِ عسض املكرتسات ايبشج ١ٝعً ٢زتًظ عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞيؿسشٖا  ٚايٓعس يف َدَ ٣طابكتٗا يًشسٚط ايٛازد٠
يف إعالٕ ايعُاد. ٠

ب  -تتٛىل ايعُاد ٠إزضاٍ َكرتح ايبشح اير ٟمت ؾسش ٙإىل اثٓني َٔ احملهُني ،يتشهٚ ُ٘ٝإبدا ٤املًشٛظات عً.٘ٝ
ز  -يف ساي ١اختالف زأ ٟاحملهُني ٜتِ إزضاٍ املكرتح إىل ستهِ ثايح يًرتدٝح ٜٚه ٕٛزأْٗ ٜ٘اٝ٥ا.
د ٜ -تٛىل احملهُ ٕٛتكَ ِٝٝكرتسات ايبشٛخ ٚؾكاً يُٓٛذز حته ِٝاملكرتح ايبشج ٞاملعتُد َٔ ايعُاد.٠
- ٙ

ٜتِ عسض املكرتسات ايبشج ١ٝاييت ادتاشت ايتشه ِٝعً ٢زتًظ عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞيًٓعس يف َد ٣إَهاْ١ٝ
تٛؾس املٝصاْ ١ٝيدعُٗاٜٚ ،تِ مت ٌٜٛاملكرتسات ايبشج َٔ ١ٝخالٍ تٛص ١ٝزتًظ ايعُاد ٠باملٛاؾك ١عً ٢متًٜٗٛا.

املاد ٠ايسابع : ١مت ٌٜٛاملكرتسات ايبشج١ٝ
ٜتِ مت ٌٜٛاملكرتسات ايبشج ١ٝاملعتُدٚ ٠ؾل اإلدسا٤ات ايتاي:١ٝ
(أ) ٜشهٌ زتًظ ايعُاد ٠دتٓ ١تعٓ ٢بؿسش املكرتسات ايبشج ٚ ١ٝايٓعس يف َدَ ٣طابكتٗا يًشسٚط ايٛازد ٠يف إعالٕ ايعُاد. ٠
(ب)ٜعد ايبشح َكبٛال يًتُ ٌٜٛبعد َٛاؾكٚ ١ن ٌٝادتاَع ١يًدزاضات ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٚ ٞاعتُاد َٝصاْٝت٘ َٔ ايعُاد٠
ٚاالزتباط بٗا عً ٢ايبٓد املدصص يريو.
(دـ) ؾُٝا عدا بٓد األدٗصٚ ٠املٛاد ميهٔ املٓاقً ١بني بٓٛد َٝصاْ ١ٝايبشح بٓا ً٤عً ٢طًب ايباسح ايسٝ٥ظ َٛٚاؾك ١عُٝد ايبشح
ايعًَُ ٞع ايتكٝد باذتدٚد املاي ١ٝاملٓصٛص عًٗٝا يف املاد َٔ )12( ٠ايال٥ش ١املٛسد ٠يًبشح ايعًُ ٞيف ادتاَعات.
(د)ٜتِ مت ٌٜٛاملكرتسات ايبشج ١ٝطبكا يًشسٚط ٚااليتصاَات ايٛازد ٠يف ايعكد املربّ بني ايطسف األٚ ٍٚايطسف ايجاْٚ ٚ ٞؾكا ملٛاد
ٚبٓٛد ٖر ٙايكٛاعد  ٚاييت تعد دصً٤ا ال ٜتذصأ َٔ عكد ايتُ.ٌٜٛ
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(ٖـ) ال حيل يًطسف ايجاْ ٞإٔ ٜػري أ َٔ ٟايبٓٛد ايٛازد ٠يف عكد َشسٚع ايبشح املٛقع بني ايطسؾني ،إال بعد اذتص ٍٛعً٢
َٛاؾك ١نتاب َٔ ١ٝايعُادٚ ،٠تتُجٌ ايبٓٛد يف اآلت:ٞ
- 1

تػٝري ايباسح ايسٝ٥ظ أ ٚأسد ايباسجني املشازنني.

- 2

إضاؾ ١باسح أ ٚأنجس.

- 3

تػٝري أٖداف املشسٚع أَٛ ٚضٛع٘ .

- 4

شٜاد ٠يف تهايٝـ ايبٓٛد املعتُد ٠يف َٝصاْ ١ٝايبشح.

(ح) ايباسح ايسٝ٥ظ ميجٌ ؾسٜل ايبشح ٜٚتٛىل اإلشساف ٚإداز ٠ايؿسٜل ٚمتج ً٘ٝيد ٣ادتاَع.١
(ط) ٜتِ دعِ األحباخ ْطب ٚ ١تٓاضبا يعدد األحباخ اييت ادتاشت ايتشه ٚ ِٝجيٛش جملًظ ايعُاد ٠االضتجٓا َٔ ٤ذيو سطب
َصًش ١ايعٌُ .

املاد  ٠ارتاَطَ : ١د ٠ايبشح
(أ) مت ٌٜٛايبشٛخ عً ٢ؾرت ٠تطع ١أشٗس ٚحيل يعُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞمتدٜد أ ٚتكًٝص َد ٠ايبشح سطب طبٝع ١ايبشح ٚ
املٝصاْ ١ٝاملتٛؾس. ٠
(ب) عٓد زغب ١ايطسف ايجاْ ٞمتدٜد َد ٠ايبشح يف اذتاالت االضطساز ١ٜؾعً ٘ٝإٔ ٜتكدّ بطًب٘ يف ٖرا ايشإٔ إىل عُاد٠
ايبشح ايعًُ ٞقبٌ تازٜذ اْتٗا ٤ؾرت ٠ايبشح بجالثني (ً َٜٛ )31ا عً ٢األقٌ َشتُال عًَ ٢ا :ًٜٞ
- 1طًب ايتُدٜد َتطُٓا املربزات ايعًُٚ ١ٝايؿٓ. ١ٝ
َ- 2ا مت إصتاش َٔ ٙايبشح ستٚ ٢قت طًب ايتُدٜد.
- 3خط ١ايعٌُ إلمتاّ ادتص ٤املتبك َٔ ٞايبشح خالٍ ؾرت ٠ايتُدٜد.
(ز) ال ٜه ٕٛايتُدٜد ضاز ٟاملؿع ٍٛإال مبٛاؾك ١خط َٔ ١ٝايطسف األ.ٍٚ
(د) ٜبدأ ايعكد َٔ تازٜذ تٛقٝع٘  ٚيٝظ َٔ تازٜذ اضتالّ ايدؾع ١األٚىل.

املاد ٠ايطادض : ١إٜكاف ايبشح
(أ) ٜتِ إٜكاف ايبشح يف اذتاالت اآلت: ١ٝ
- 1

يف ساي ١اإلخالٍ ببٓٛد ايعكد أ ٚشتايؿ ١أ َٔ ٟأعطا ٤ايؿسٜل ايبشج ٞأل َٔ ٟااليتصاَات ايٛازد ٠هلر ٙايكٛاعد

ايتٓع. ١ُٝٝ
- 2

يف ساٍ إْتٗا ٤عالق ١ايباسح بادتاَع ١يطبب َا نإْٗا ٤ايتعاقد ا ٚاضتكاي ١ايباسح َٔ ادتاَع ١أ ٚغري ذيو ؾإْ٘

ٜتٛدب عً ٢ايباسح ايسٝ٥ظ َا : ًٜٞ
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أٚال  :يف ساٍ ٚدٛد باسجني َشازنني َع ايباسح :
ٜ . 1تِ االتؿام بني ؾسٜل ايعٌُ عً ٢تسشٝح باسح زٝ٥ظ آخس  ٚتطٓد إي ٘ٝمجٝع َٗاّ ايباسح ايسٝ٥ظ األٚ ٍٚ
ٜطتشل َا تبكَ َٔ ٢طتشكات َايَ ١ٝكسز ٠يًباسح ايسٝ٥ظ  ٚال ٜصاٍ يًباسح ايسٝ٥ظ األ ٍٚسكٛق٘ ايؿهسٚ ١ٜ
األدب ١ٝستؿٛظَ ١ع املشازنَ ١ع ايباسح ايسٝ٥ظ ادتدٜد.
ٜ .2ه ٕٛإتؿام ايباسجني  ٚتهًٝـ ايباسح ايسٝ٥ظ ادتدٜد خبطاب زمسٜ ٞتكدّ ب٘ ؾسٜل ايبشح يعُاد ٠ايبشح
ايعًُ ٚ ، ٞال ٜعترب ضاز ٟاملؿع ٍٛست ٢تتِ َٛاؾك ١ايطسف األ.ٍٚ
 . 3يف ساٍ عدّ اإلتؿام بني ؾسٜل ايعٌُ  ،حيل يًعُاد ٠إْٗا ٤ايبشح  ٚعً ٢ايباسح ايسٝ٥ظ إعاد ٠املطتشكات املاي١ٝ
املصسٚؾ ١عًَ ٢ساسٌ ايبشح ايطابك.١
ثاْٝا  :إذا نإ ايباسح ايسٝ٥ظ َٓؿسدا َٔ غري باسجني َشازنني :
 .1عً ٢ايباسح ايسٝ٥ظ تٛن ٌٝباسح َٔ ادتاَعٜ ١تٛىل املٗاّ اإلداز ٚ ١ٜاملاي ١ٝيًبشح ٜ ٚهَ ٕٛطؤٚال عٔ باقٞ
َساسٌ ايبشح ٜ ٚتشٌُ مجٝع أعبا ٤ايباسح ايسٝ٥ظ َ ٚطؤٚيٝات٘ اإلداز ١ٜأَاّ ادتاَعٜ ٚ ١بك ٢يًباسح ايسٝ٥ظ
سكٛق٘ ايؿهس ٚ ١ٜاألدب. ١ٝ
ٜ .2تشٌُ ايباسح املٛنٌ إي ٘ٝايبشح مجٝع املطؤٚيٝات اإلداز ٚ ١ٜايكاْ ٚ ١ْٝٛاملاي ١ٝاملٓٛط ١بايباسح ايسٝ٥ظ يف
عكد ايتُ ٚ ٌٜٛيف ٖر ٙايًٛا٥ح .
ٜ .3ه ٕٛتكد ِٜايطًب خبطاب زمس َٔ ٞايباسح ايسٝ٥ظ  ٚال ٜعترب ضاز ٟاملؿع ٍٛستٜ ٢تِ َٛاؾك ١ايطسف األ.ٍٚ
 .4يف ساٍ عدّ تٛن ٌٝباسح َٔ ادتاَع ، ١حيل يًعُاد ٠إٜكاف ايبشح نُا يف املاد ٠ايطادض ٚ ،١عً ٢ايباسح
ايسٝ٥ظ إعاد ٠املبايؼ املصسٚؾ ١عًَ ٢ساسٌ ايبشح ايطابك.١
(ب) يف ساي ١قٝاّ ايباسح بتكد ِٜخطاب ٜتطُٔ َربزات َكٓع ١يألضباب اييت أدت إىل إخالي٘ ببٓٛد ايعكد  ،جيٛش يًعُاد٠
إعطا ٙ٤ؾسص ١يتصشٝح َطازٚ ٙذيو بعد َٛاؾك ١نتاب.١ٝ
(ز) عٓد إٜكاف ايبشح ٜتِ تصؿ ١ٝاملشسٚع َايٝاً ٜ ٚعاد ناٌَ املبًؼ يف املٝصاْ ١ٝاملعتُد ٠يًبشح إىل بٓد ايبشح ايعًُ ٞيف
َٝصاْ ١ٝادتاَع.١

املاد ٠ايطابع : ١ضس ١ٜاملعًَٛات
إٕ َعًَٛات ايبشح ًَو يًطسف األٚ ٍٚال حيل يًطسف ايجاْ ٞإٔ ٜؿشٗٝا أل ٟدٗٚ ،١يف ساي ١سدٚخ ذيو تتدر اإلدسا٤ات
ايكاْ ١ْٝٛضد.ٙ

املاد ٠ايجآَ : ١ايتكسٜس ايٓٗاٞ٥
(أ) ٜكدّ ايباسح حبج٘ يف ايصٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥ايكابً ١يًٓشس.
(ب) حيطس ايباسح َا ٜجبت ايٓشس يف زتالت عًُ ١ٝستهَُٚ ١صٓؿ ٚ ١جيٛش يًعُاد ٠حتدٜد ٖر ٙاجملالت ايعًُ. ١ٝ
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(ز) َا ٜؿٝد تطدٜد اإلدسا٤ات املطتٛدع ١ٝارتاص ١ببٓد األدٗصٚ ٠املٛاد إٕ ٚددت سطب َا ٚزد يف عكد ايبشح.
(د) ايتكسٜس املاي ٞارتتاَ ٞاملتطُٔ َا ٜؿٝد تطدٜد ْؿكات ايبشح ٚؾل ايُٓاذز املعتُد َٔ ٠عُاد ٠ايبشح ايعًُ. ٞ
(ٖـ) زؾع ْطد ١ايهرت َٔ ١ْٝٚايبشح يف صٝػت٘ اييت مت ْشس ٙبٗا عًْ ٢عاّ مت ٌٜٛاألحباخ َٔ ْعاّ ضٌٗ.
(ح) يف ساي ١عدّ ايتصاّ ايباسح بإسطاز َا ٜجبت ايٓشس ٜعٌُ ٚؾكاً يًُاد ٠ايطادضٖ َٔ ١ر ٙايكٛاعد.

املاد ٠ايتاضع : ١ايٓشس
(أ) ًٜتصّ ايؿسٜل ايبشج ٞاملٓتُني دتاَع ١تبٛى بٓشس ايبشح أ ٚدص َ٘ٓ ٤أ ٚأْ ٟتا٥ر ي٘ بشسط اإلشاز ٠إىل داَع ١تبٛى
نُسدع أٚي ٞيًباسجني (ٚ )Affiliationته ٕٛاإلشاز ٠يًذاَع ١عٓد ْشس ايبشح بايًػ ١ايعسب ١ٝبايصٝػ ١اآلت " ١ٝداَع ١تبٛى
" ٚعٓد ْشس ايبشح بايًػ ١االصتًٝصٜ ١ٜشاز إىل اضِ ادتاَع ١بايصٝػ ١اآلت" University of Tabuk" ١ٝ
(ب) جيٛش يًعُاد ٠اضتدداّ ًَدصات ايبشٛخ يف َٓشٛزاتٗا يػسض ايتعسٜـ بٓشاط ايبشح ايعًُ ٞبادتاَع.١
( ز) ًٜتصّ ايباسح بٓشس ٚزق ١عًُ ١ٝعً ٢األقٌ َٔ َشسٚع ايبشح ٚذيو يف زتً ١عًُ ١ٝستهَُ ٚ ١صٓؿ ١ضُٔ ISI web
 of knowledgeاذا نإ ايبشح بايًػ ١االصتًٝص ١ٜأَا إذا نإ ايبشح َهتٛبا بايًػ ١ايعسب ١ٝؾٝطتجٓٚ ٢عا ٤ايٓشس َٔ
ايتصٓٝـ يف  ، ISI Web of knowledgeعًُ ًا بإٔ ايٓشس ضٝهَ َٔ ٕٛعاٜري متَ ٌٜٛشازٜع األحباخ املطتكبً ١ٝيًباسح.
(د) ًٜتصّ ايباسح بتصٜٚد ايعُاد ٠مبا ٜجبت ْشس ايبشح .

املاد ٠ايعاشس : ٠سكٛم بسا ٠٤االخرتاع
 - 1ؾُٝا ٜتعًل حبكٛم املًه ١ٝايؿهسَٚ ،١ٜا ٜرتتب عًٗٝا َٔ ايتصاَات أ ٚاضتشكاقات َاي ،١ٝؾإْ٘ ٜتِ االتؿام بني ايطسؾني
يف عكد مت ٌٜٛاملشسٚع ايبشج ٞأ ٚعكد تاي ٞي٘ س ٍٛتٛشٜع ْطب ١ايعا٥د َٓٗا يهٌ طسفٚ ،تطبل بشأْ٘ ايًٛا٥ح ٚاألْعُ١
املعُ ٍٛبٗا.
ٜ - 2ك ّٛايطسف ايجاْ  ٞبإخطاز ايطسف األ ٍٚعٔ ناؾ ١االخرتاعات أ ٚايتصُُٝات أ ٚايتشطٓٝات أ ٚاالنتشاؾات اييت
حتصٌ عًٗٝا ايباسح خالٍ تٓؿٝر املشسٚع أ ٚبعد ٙإذا ناْت املعًَٛات اذتاصً ١بعد اْتٗا ٤املشسٚع َبٓ ١ٝعًَ ٢عًَٛات
حيصٌ عًٗٝا خالٍ إصتاش املشسٚع.
 - 3تطذ ٌٝمجٝع اذتكٛم ايكابً ١يًشُا ١ٜيصاحل ايطسف األٜٚ ،ٍٚك ّٛايطسف ايجاْ ٞبتٛقٝع املطتٓدات أ ٚاألٚزام ايالشَ١
يًتطذ ٌٝعٓد طًب ايطسف األ.ٍٚ
 .4ايتٛاصٌ َع ٚسد ٠بسا ٠٤االخرتاع بايعُاد ٚ ٠ابالغِٗ الختاذ ايالشّ .

املاد ٠اذتاد ١ٜعشس :إْٗا ٤ايبشح
(أ) ٜٓتَٗ ٞشسٚع ايبشح بكب ٍٛايعُاد ٠يًتكسٜس ايٓٗا ٞ٥يًبشح طبكا يُٓاذز ايعُاد ٠يًبشح  ،أ ٚأل ١ٜأضباب أخس ٣تسد يف
َٛاد ٖر ٙايكٛاعدٜ ٚ ،ه ٕٛذيو طبكا يًُاد ٠ايتاضع ١أعال. ٙ
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(ب) عٓد اْتٗا ٤ايبشح ٜتِ تصؿٝت٘ َايٝاً ٚتطًِ األعٝإ اييت مت تأَٗٓٝا َٔ بٓد األدٗصَٝ َٔ ٠صاْ ١ٝايبشح إىل ادتٗ١
املدتص.١
(ز) ايبشٛخ ٚايدزاضات ذات ايطبٝع ١ارتاصٚ ١اييت ال تدخٌ ضُٔ بسْاَر ايٓشس يف ادتاَعٜ ١تِ إْٗاؤٖا بايتشه. ِٝ

املاد ٠ايجاْ ١ٝعشس :قٛاعد ايصسف املايٞ
(أ) ٜتِ صسف ْؿكات ايبشح يًباسح ايسٝ٥ظ بعد اضتهُاٍ اإلدسا٤ات اإلدازٚ ١ٜاملاي ١ٝاملعتُد َٔ ٠عُاد ٠ايبشح ايعًُٞ
ٚذيو عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
.1

ايدؾع ١األٚىل َٔ % 35 :إمجايَٝ ٞصاْ ١ٝايبشح تصسف بعد تٛقٝع ايعكد  ٚال تستبط بصَٔ َعني ٜه ٕٛذيو سطب

اإلدسا٤ات املاي ١ٝيعُاد ٠ايبشح ايعًُ. ٞ
.2

ايدؾع ١ايجاْ َٔ % 65 :١ٝاملتبكَٝ َٔ ٞصاْ ١ٝايبشح بعد إْٗا ٤إدسا٤ات ايبشح سطب املاد ٠ايجآَ.١

(ب) ًٜتصّ ايباسح ايسٝ٥ظ يف صسف َٝصاْ ١ٝايبشح باملاد َٔ )12( ٠ايال٥ش ١املٛسد ٠يًبشح ايعًُ ٞبادتاَعات ايطعٛد ،١ٜعً٢
ايٓش ٛاآلت: ٞ
 - 1تصسف َهاؾأ ٠قدزٖا أيـ َٚا٥تا زٜاٍ ( )1211شٗسٜاً يًباسح ايسٝ٥ظ َٔ محً ١ايدنتٛزاٚ ،ٙأيـ زٜاٍ ()1111
شٗسٜاً يهٌ ٚاسد َٔ املشا زنني َٔ أعطا ١٦ٖٝ ٤ايتدزٜظ  َٔٚيف سهُِٗ َٔ محً ١ايدنتٛزا ٙخالٍ املد ٠األضاض١ٝ
احملدد ٠يف عكد ايبشح.
 - 2تصسف ملطاعد ايباسح َٔ محً( ١املادطتري) َهاؾأ ٠قدزٖا ( )31ثالث ٕٛزٜاال عٔ ايطاع ١ايٛاسد ٠مبا ال ٜتذاٚش ()811
مثامنا ١٥زٜاٍ شٗسً ٜا ٚذيو خالٍ املد ٠األضاض ١ٝاحملدد ٠يف عكد ايبشح ٚمبا ال ٜصٜد عٔ ثالثَ ١طاعد.ٜٔ
 - 3تصسف ملطاعد ايباسح َٔ محً ١ايشٗاد ٠ادتاَعَ ١ٝهاؾأ ٠قدزٖا ( )25مخطٚ ١عشس ٕٚزٜاالً عٔ ايطاع ١ايٛاسد ٠مبا
ال ٜتذاٚش ( )611ضتُا ١٥زٜاٍ شٗسٜاً ٚذيو خالٍ املد ٠األضاض ١ٝاحملدد ٠يف عكد ايبشح.
 - 4تصسف ملطاعد ايباسح َٔ طالب املسسً ١ادتاَع ١ٝأ ٚايؿٓٝني ،أ ٚاملٗٓٝني َهاؾأ ٠قدزٖا ( )21عشس ٕٚزٜاالً عٔ
ايطاع ١ايٛاسد ٠مبا ال ٜتذاٚش ( )411أزبعُا ١٥زٜاٍ شٗسً ٜا ٚذيو خالٍ املد ٠األضاض ١ٝاحملدد ٠يف عكد ايبشح.
ٜ - 5صسف يًُطتشاز َٔ داخٌ املدَ ١ٜٓهاؾأ ٠قدزٖا ( )511مخطُا ١٥زٜاٍ عٔ نٌ  ّٜٛاضتشاز ٠عً ٢أال ٜتذاٚش زتُٛع
َا ٜتكاضا ٙيف ايعاّ ايٛاسد عٔ ( )7111ضبع ١آالف زٜاٍ.
ٜ - 6صسف يًُطتشاز َٔ خازز املدَ ١ٜٓهاؾأ ٠قدزٖا ( )1111أيـ زٜاٍ عٔ نٌ  ّٜٛاضتشاز ٠شاًَ ١يإلقاَٚ ١اإلعاش١
عً ٢أال ٜتذاٚش زتُٛع َا ٜتكاضا ٙيف ايعاّ ايٛاسد عٔ ( )14111أزبع ١عشس أيـ زٜاٍ ٚتصسف ي٘ ترنس ٠ضؿس (ذٖاب ًا ٚإٜاباً).
ٜ - 7صسف يًُطتشاز َٔ خازز املًُهَ ١هاؾأ ٠قدزٖا ( )2111أيؿا زٜاٍ عٔ نٌ  ّٜٛاضتشاز ٠شاًَ ١اإلقاَٚ ١اإلعاش١
عً ٢أال ٜتذاٚش زتُٛع َا ٜصسف ي٘ يف ايعاّ ايٛاسد عٔ ( )21111عشس ٜٔأيـ زٜاٍ ٚتصسف ي٘ ترنس ٠ضؿس (ذٖاب ًا ٚإٜاباً).
 - 8ال جيٛش صسف املهاؾآت املشاز إيٗٝا إذا نإ ايباسح َؿسغاً يًعٌُ يف ايبشح ايعًُ.ٞ
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(ز) ٜطكط سل ايباسح يف املطايب ١بصسف ايدؾع ١املتبكَٝ َٔ ١ٝصاْ ١ٝايبشح ،إذا ختًـ عٔ تكد ِٜايتكازٜس ايالشَ ١يف
املٛاعٝد احملدد ٠سطب املاد ٠ارتاَطٖ َٔ ١ر ٙايكٛاعد ٚ .إذا تأخس ايباسح عٔ تكد ِٜايتكسٜس ايٓٗا ٞ٥سطب املد ٠ايصَٓ١ٝ
يًعكد ؾطٝعاٌَ سطب املاد ٠ارتاَط.١

املاد ٠ايجايج ١عشس :إدسا٤ات شسا ٤األدٗصٚ ٠املٛاد ٚخالؾٗا
د ٕٚاإلخالٍ بايًٛا٥ح ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗاٜ ،تِ شسا ٤األدٗصٚ ٠املٛاد ٚخالؾٗا ٚؾل اإلدسا٤ات ٚايكٛاعد ايتاي:١ٝ
(أ)يًباسح ايسٝ٥ط ٞاذتل يف تأَني َتطًبات ايبشح َٔ أدٗصَٛٚ ٠اد عٔ طسٜل ايشسا ٤املباشس ؾُٝا ال ٜصٜد عٔ َبًؼ تطع١
عشس أيـ زٜاٍ عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
 - 1أقٌ َٔ ثالث ١آالف زٜاٍ ٜتِ ايشساَ ٤باشس ٠بٛاضط ١ايباسح ايسٝ٥ظ
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ثالث ١آالف زٜاٍ ٚأقٌ َٔ عشس ٠آالف زٜاٍ ٜتِ ايشسا ٤مبٛدب ستطس تطعري ٚخطاب تعُٝد بتٛقٝع ايباسح
ايسٝ٥ظ.
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عشس ٠آالف زٜاٍ أٜ ٚصٜد ٜتِ ايشسا ٤مبٛدب ستطس ايتطعريٚ ٠خطاب ايتعُٝد بتٛقٝع عُٝد ايبشح ايعًُ.ٞ

ٚذيو ضٛا ٤بايشسا َٔ ٤داخٌ املًُه ١أ ٚخازدٗاٚ ،عً ٘ٝإٔ ٜكدّ ؾٛاتري أصًَ ١ٝعتُد َٔ ٠دٗ ١ايبٝع ٜٚتِ إدخاٍ املٛاد
ٚاألدٗص ٠ملطتٛدعات ادتاَعٚ ١صسؾٗا عٗدٚ ٠ؾل ايكٛاعد ايٓعاَ ١ٝيف ٖرا ايشإٔ.
(ب) ٚؾُٝا ٜصٜد عٔ ايتطع ١عشس أيـ زٜاٍ ،ؾٝتِ تأَٗٓٝا عٔ طسٜل إداز ٠املشرتٜات بادتاَع ١عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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ٜك ّٛايباسح ايسٝ٥ظ بتكد ِٜاملٛاصؿات ايؿٓ ١ٝيألدٗصٚ ٠املعدات ٚاألدٚات املطًٛب ١يًبشح يعدد َٔ املٛزدٜٔ
داخٌ املًُهٚ ،١يف ساي ١تعرز ايتأَني ستًٝا ٜتٛىل ايباسح ايسٝ٥ظ َساضً ١ادتٗات ارتازد ١ٝاييت ميهٓٗا
تٛزٜد األدٗص ٠املطًٛبٚ ١يف نًتا اذتايتني ٜتٛىل ايتعاَ ٕٚع إداز ٠املشرتٜات يتأَني َتطًبات ايبشح ٚذيو
بتكد ِٜايعسٚض ايالشَٚ ١ستاضس ايتطعريٚ ٠ستاضس ايًذٓ ١ايؿٓ.١ٝ
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تتٛىل إداز ٠املشرتٜات بادتاَع ١ايتعُٝد بتأَني َطتًصَات ايبشٛخ َٔ األدٗصٚ ٠املٛاد اييت تصٜد بكُٝتٗا عٔ
تطع ١عشس أيـ زٜاٍٚ ،االزتباط بكُٝتٗا َٔ شتصصات عكٛد األحباخ املربَ ١هلرا ايػسض ٚتطًُٗٝا إىل
ايباسح ايسٝ٥ط ٞبعد تأَٗٓٝا ٚإبالؽ عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞمبا ٜتِ يف ٖرا ايشإٔ.

(ز) ٜطس ٣عً ٢تأَني املٛاد ٚاملعدات ٚاألدٗصٚ ٠خالؾٗا ايكٛاعد ٚاألْعُ ١املعُ ٍٛبٗا يف ادتاَع.١

املاد ٠ايسابع ١عشس َ :هاؾأ ٠ؾسٜل ايبشح ٚاحملهُني
(أ) ٜتِ استطاب َهاؾآت ايباسجني ٚاملشازنني ٚاملطاعد ٜٔيف ايبشح ٚؾكا يًُاد ٠ايجاْ ١ٝعشس َٔ ٖر ٙايكٛاعد.
(ب) َهاؾأ ٠ايتشه ِٝحتتطب عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ
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َهاؾأ ٠حتهَ ِٝكرتح َشسٚع ايبشح (  511زٜاٍ ).

املاد ٠ارتاَط ١عشس  :تعترب َٛاد ٖر ٙايال٥ش ١دص ٤ال ٜتذصأ َٔ عكٛد األحباخ املٛقع ١بني ايطسف األٚ ٍٚايطسف ايجاْ.ٞ
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املاد ٠ايطادض ١عشس  :جملًظ عُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞاذتل يف تؿطري بٓٛد ٖر ٙايكٛاعد.
املاد ٠ايطابع ١عشس ٜ :عٌُ بٗر ٙايكٛاعد بعد إقسازٖا َٔ اجملًظ ايعًُ ، ٞمتٗٝدا إلقسازٖا َٔ زتًظ ادتاَع١

املاد ٠ايجآَ ١عشس  :ايؿصٌ يف ارتالف بني ؾسٜل ايبشح
ٜ .1تكدّ عط ٛؾسٜل ايبشح املتطسز بطًب زمس ٞخط ٞيعُاد ٠ايبشح ايعًُٜ ٞشسح ٚد٘ ارتالف َدعُا مبا ٜجبت ذيو.
 .2تك ّٛعُاد ٠ايبشح ايعًُ ٞبتش ٌٜٛايطًب زمسٝا إىل اإلداز ٠ايكاْ ١ْٝٛبادتاَع ١الختاذ ايالشّ .
ٜ .3عترب ايبشح َعًكا ستٜ ٢تِ قساز اإلداز ٠ايكاْ.١ْٝٛ
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