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الئحة برنامج الكراسي العلمية

)2-8-1434/1433هـ(   اجلامعة  جمل�س  بقرار  ال�صادر 

بتاريخ  1434/1433هـ  اجلامعي  للعام  الثامنة  بجل�صته 

العايل  التعليم  وزير  معايل  �صدق  وقد  1434/7/19هـ 

العام  الأمني  �صعادة  خطاب  مبوجب  املذكور  القرار  على 

ملجل�س التعليم العايل بتاريخ 1434/11/3هـ



الئحـــة برنامج الكراســي العلميـة

التمهيد
تعتمد التنمية يف الع�صر احلا�صر على البحث العلمي، واملعرفة، والتقنية 

اأكرث من اأي وقت م�صى. 
والبتكار  الإبداع  يف  ممّيزة  عاملية  مكانة  اململكة  تتبّواأ  اأن  يف  وللإ�صهام 
يف  اجلامعة  دور  ولتفعيل  املعرفة،  واقت�صاديات  والتطوير  والبحث 
حتقيق التنمية امل�صتدامة من خلل تعزيز ال�صراكة املجتمعية، وحتقيق 
ال�صتثمار وال�صتخدام الأمثل للموارد الب�صرية واملن�صاآت والتجهيزات يف 
اجلامعة، ول�صتقطاب نخبة متميزة من الباحثني على ال�صعيدين الوطني 
العلمية  الكرا�صي  برنامج  اإن�صاء  اإلى  اجلامعة  ت�صعى  كّله  لذلك  والعاملي؛ 

وفق اللئحة الآتية:

يق�صد بالكلمات والعبارات الآتية ـ حيثما وردت يف هذه اللئحة ـ املعاين 
واملدلولت املو�صحة اأمام كل منها على النحو الآتي:

اأو ت�صغيلي باجلامعة . 1 اأكادميي  اأو  الكر�صي العلمي: هو برنامج بحثي 
ياأتي متويله من منحة مالية اأو عينية اأو موؤقتة.

• الدائم: هو كر�صي علمي يتم متويله ملدة ل تقل عن ع�صر 	 الكر�صي 
�صنوات.

• الكر�صي الوقفي: هو الكر�صي الذي يتم متويله من ريع وقفي.	

المادة األولى :  التعريفات
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• الكر�صي املوؤقت: هو الكر�صي الذي يتم متويله موؤقًتا ملدة ل تقّل عن 	
ثلث �صنوات.

• لة للكر�صي وقد يكون فرًدا اأو اأكرث اأو موؤ�ص�صة 	 ل: هو اجلهة املموِّ املموِّ
اأو وقًفا اأو جهة تتربع مبنحة نقدية اأو عينية لتاأ�صي�س الكر�صي اأو 

متويل كر�صي قائم.
العلمية . 2 الكرا�صي  باإن�صاء  يعنى  برنامج  العلمية:  الكرا�صي  برنامج 

من  حتقيقها  اإلى  ُي�صعى  واأهداًفا  ور�صالة  روؤية  ويت�صمن  واإدارتها، 
خلل هذه الكرا�صي.

اجلامعة: جامعة امللك خالد، وهي اجلهة احلا�صنة لربنامج الكرا�صي . 3
العلمية.

جمل�س الكرا�صي العلمية: هيئة عليا م�صرفة على الكرا�صي العلمية . 4
ويتولى املجل�س الإ�صراف على اأعمال الربنامج الأكادميية والإدارية 

واملالية.
والبحث . 5 العليا  للدرا�صات  خالد   امللك  جامعة  وكيل  اجلامعة:  وكيل 

العلمي امل�صوؤول عن برنامج الكرا�صي العلمية. 
الأمانة العامة: اإدارة خمت�صة ت�صرف على برنامج الكرا�صي العلمية . 6

وترتبط بوكيل اجلامعة.
امل�صرف على الكر�صي: ع�صو هيئة تدري�س من اجلامعة يكون م�صوؤول . 7

العلمية  اللجنة  يراأ�س  والعلمية،  والإدارية  املالية  ال�صوؤون  عن 
للكر�صي.

اأ�صتاذ الكر�صي: باحث متخ�ص�س يحمل درجة الدكتوراه اأو ما يعادلها . 8
وله اهتمامات ونتاج بحثي يف جمال الكر�صي. 

الإ�صراف على . 9 ي�صهمون يف  ني  املخت�صّ العلمية: جمموعة من  اللجنة 
اأعمال الكر�صي، والتخطيط لها.

التي . 10 وال�صت�صارات  والدرا�صات  البحثية  امل�صاريع  العلمية:  الربامج 
ينفذها اأو ي�صرف على تنفيذها الكر�صي. 



المادة الثانية:
إنشاء الكرسي العلمي وإلغاؤه وتعديله

من  بقرار  تعديلها  اأو  اإلغاوؤها  ويتم  اجلامعة  يف  العلمية  الكرا�صي  ُتن�صاأ 
جمل�س اجلامعة بناًء على تو�صية جمل�س الكرا�صي العلمية.

المادة الثالثة: رؤية برنامج الكراسي العلمية

والتطوير  والدرا�صات  البحث  يف  مميزة  اإبداعية  علمية  كرا�ٍس  اإن�صاء 
ت�صهم يف اإر�صاء جمتمع املعرفة وتاأ�صي�س �صراكة اإ�صرتاتيجية مع املجتمع، 

وحتّقق الريادة العلمية.

المادة الرابعة:  رسالة برنامج الكراسي العلمية

تعزيز جهود اجلامعة يف التنمية الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتوليد 
من  مميز  جيل  اإعداد  يف  للإ�صهام  كّله  ذلك  وتوظيف  واإنتاجها،  املعرفة 
اأن يكون  الباحثني للإ�صهام يف نقل التقنيات احلديثة وتوطينها.  ومُيكن 
لكل كر�صي علمي روؤية ور�صالة حمّددة يتم العمل على حتقيقها من خلل 
اأهداف الكر�صي، بحيث تتفق مع روؤية الربنامج ور�صالته، وتلبي احتياجات 

اجلهة املمّولة للكر�صي. 
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المادة الخامسة:  أهداف برنامج الكراسي العلمية

تعزيز ثقافة البتكار والإبداع ون�صرها، والتطوير يف خمتلف جمالت . 1
العلوم واملعارف الإن�صانية. 

الإ�صهام يف تبّوء اجلامعة مكانة مميزة يف البحث والتطوير.. 2
دعم التنمية امل�صتدامة والقت�صاد الوطني القائم على املعرفة.. 3
والنتائج . 4 العلمية  املناهج  ا�صتخدام  عرب  الوطنية  ال�صناعات  دعم 

البحثية ونقل التقنية وتوطينها.
بني . 5 التعاون  �صبل  ودعم  اجلامعة  مع  املجتمعية  ال�صراكة  تنمية 

الكفاءات يف اجلامعة وخمتلف موؤ�ص�صات املجتمع. 
امل�صاركة املميزة يف الإنتاج البحثي، ودعم حركة الن�صر العلمي لتحقيق . 6

اأر�صية م�صاندة لربامج التنمية الوطنية.
وموارد . 7 ب�صرية مميزة  لقدرات اجلامعة من كفاءات  الأمثل  ال�صتثمار 

متطورة خلدمة التنمية الوطنية.
يف . 8 خرباتهم  من  الق�صوى  الإفادة  وحتقيق  مميزين،  علماء  ا�صتقطاب   

جميع جمالت املعرفة.
املجالت . 9 يف  املوؤّهلني  الباحثني  من  بجيل  العليا  الدرا�صات  برامج  دعم 

املختلفة.

المادة السادسة:  مصادر التمويل 

تتحدد م�صادر متويل الكرا�صي العلمية مبا يلي:
1.الـجهات املمّولة للكر�صي

اأن يدفع  للتمويل )اأربعة مليني ريال(. وميكن  اأ. الأفراد: احلد الأدنى 
اأو على �صكل دفعات على اأن  املبلغ دفعة واحدة عند تاأ�صي�س الكر�صي 



ا لبقية  يكون مقدار الدفعة الأولى مليوين ريال، ثم مليون ريال �صنويًّ
فرتة الكر�صي والتي متتد ملدة ل تقل عن ثلث �صنوات.

احلد  واخلا�صة:  احلكومية  واجلهات  واملوؤ�ص�صات  والبنوك  ال�صركات  ب. 
الأدنى للتمويل ثمانية مليني ريال، وميكن اأن يدفع املبلغ دفعة واحدة 
عند تاأ�صي�س الكر�صي اأو على �صكل دفعات على اأن يكون مقدار الدفعة 
ا لبقية فرتة الكر�صي  الأولى اأربعة مليني ريال، ثم مليوين ريال �صنويًّ

والتي متتد ملدة ل تقل عن ثلث �صنوات.
2.التمويل املايل املقطوع للربنامج لفرتة زمنية حمددة يتم التفاق عليها.
3.ما ير�صد لتمويل برنامج الكرا�صي العلمية من ميزانية اجلامعة اأو من 

وقف اجلامعة.
4.الدعم الذي ميكن اأن يخ�ص�صه �صندوق التعليم العايل للكرا�صي العلمية. 

5.التربعات والو�صايا والهبات والأوقاف.
6.التمويل الذاتي الوارد من اأن�صطة الكر�صي.

المادة السابعة: امتيازات ممّولي الكرسي 

للكر�صي  املمّولة  للجهة  التالية  المتيازات  مبنح  اجلامعة  تلتزم 
العلمي:

اإطلق ا�صم املمّول )�صواء كان جهة اأو موؤ�ص�صة اأو اأفرادا ( على الكر�صي . 1
ا. ما مل يتنازل عن ذلك وفق رغبته كتابيًّ

يو�صع ا�صم املمّول يف ال�صجل الذهبي للجامعة.. 2
 يطلق ا�صم املمّول على خمتلف املرافق التي تخ�س الكر�صي. . 3
عن . 4 ال�صادرة  املطبوعات  خمتلف  على  �صعاره  اأو  املمّول  ا�صم  يو�صع 

الكر�صي وعلى املوقع الإلكرتوين.
يتم تكرمي املمّول من قبل اجلامعة يف الحتفالت الر�صمية وال�صرفية . 5

للجامعة.
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 ي�صتفيد املمول من نتائج البحوث ذات العلقة بالكر�صي، اإذا كانت لديه . 6
الرغبة يف ذلك.

العلمية . 7 املجلت  يف  املن�صورة  البحوث  جميع  يف  املمّول  اإلى  الإ�صارة 
واملحا�صرات واللقاءات العلمية.

المادة الثامنة:  مجاالت الكراسي العلمية

يتم اإن�صاء الكرا�صي العلمية يف جميع جمالت العلوم واملعارف التي تخدم 
على  القائم  الوطني  والقت�صاد  العلمي  البحث  وتدعم  اجلامعة،  ر�صالة 

املعرفة، وتلبي احتياجات اجلهات املمولة.

المادة التاسعة: مدة الكراسي العلمية

مع مراعاة ما ورد يف املادة الأولى حتدد مدة الكر�صي ح�صب نوعه )وقفي- 
دائم - موؤقت(. وحتدد مدة عمل الكر�صي عند اإن�صائه مبا ي�صمن حتقيق 
الكر�صي لفرتات  اأجلها. ويجوز متديد مدة عمل  اأن�صئ من  التي  الأهداف 
لفرتة  التمديد  يتم  بحيث  �صنتني،  عن  فرتة  كل  تقل  ل  اأن  على  اأخرى 

جديدة قبل نهاية الفرتة احلالية ب�صنة واحدة على الأقل. 



المادة العاشرة:  مجلس الكراسي العلمية

العلمية يف اجلامعة جمل�س )ي�صمى جمل�س  الكرا�صي  ي�صرف على برنامج 
والإدارية  العلمية  ال�صوؤون  على  امل�صرفة  اجلهة  ميثل  العلمية(  الكرا�صي 
الكرا�صي  لتوجيه  اللزمة  امل�صوؤوليات  جميع  ويتولى  للربنامج،  واملالية 

لتحقيق اأهدافها.

المادة الحادية عشرة: مهاّم مجلس الكراسي 

1.التو�صية باإن�صاء الكرا�صي العلمية وفق اللئحة املنظمة لذلك. 
2.اإقرار ال�صيا�صة العامة لربنامج الكرا�صي العلمية وتوجيهها.

3.اإقرار ال�صوابط املنظمة ل�صري اأعمال الكرا�صي العلمية.
4.اعتماد تقارير الأداء العام لربنامج الكرا�صي العلمية.

5.اعتماد امليزانية ال�صنوية للكرا�صي واملوافقة على ح�صابها اخلتامي.
6.التو�صية باإجراء التعديلت املقرتحة على لئحة الكرا�صي العلمية.

7.تعيني اأمني عام الكرا�صي واأ�صاتذة الكرا�صي وامل�صرفني عليها.
8.اعتماد اأع�صاء اللجان العلمية للكرا�صي بناء على تو�صية امل�صرف على 

الكر�صي.
9.اعتماد التقارير ال�صنوية لأداء برنامج الكرا�صي العلمية باجلامعة.

10.اعتماد املكافاآت الت�صجيعية للعاملني يف الكرا�صي واملتعاونني معها وفق 
تو�صية الأمانة العامة للربنامج واللجان العلمية للكرا�صي. 

11.تعيني اأع�صاء الهيئة ال�صت�صارية ل�صندوق الكرا�صي العلمية.
العلمية  الكرا�صي  لربنامج  العامة  للأمانة  الإداري  الهيكل  12.اإقرار 

وحتديد مكافاآت العاملني فيها.
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المادة الثانية عشرة:  أعضاء مجلس الكراسي

يتكون اأع�صاء جمل�س الكرا�صي من : 
1.مدير اجلامعة                                                                                                               رئي�ًصـــــــــــــــــا
2.وكيل اجلامعة للدرا�صات العليا والبحث العلمي                                                              نائًبا للرئي�س
3.عميد البحث العلمي                                                                                                            ع�صـــــــــــــــــًوا
4.عميد معهد البحوث والدرا�صات ال�صت�صارية                                                           ع�صـــــــــــــــــًوا
5.اأمني عام برنامج الكرا�صي                                                                                                 ع�صـًوا واأميًنـا
6.ثلثة اأع�صاء من هيئة التدري�س باجلامعة ير�صحهم جمل�س الكرا�صي 

العلمية.
جمل�س  ير�صحهم  واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  اأع�صاء  7.ثلثة 

الكرا�صي العلمية.

المادة الثالثة عشرة:
األمانة العامة لبرنامج الكراسي العلمية

ُين�صاأ لربنامج الكرا�صي العلمية اأمانة عامة، تتبع وكيل اجلامعة للدرا�صات 
العليا والبحث والعلمي، وُيعنينَّ الأمني العام ملجل�س الكرا�صي من بني اأع�صاء 
هيئة التدري�س يف اجلامعة بناء على اقرتاح من وكيل اجلامعة للدرا�صات 

العليا والبحث العلمي.



المادة الرابعة عشرة:
مهاّم األمانة العامة لبرنامج الكراسي العلمية

اأ. املهاّم الإدارية: 
اإعداد جدول اأعمال جمل�س الكرا�صي العلمية ومتابعة تنفيذ قراراته . 1

والرفع بتو�صياته.
اإعداد عقود اإن�صاء الكرا�صي العلمية.. 2
الكرا�صي . 3 اأعمال  ل�صري  املنظمة  التنفيذية  والقواعد  ال�صوابط  اإعداد 

العلمية.
ب�صري . 4 العلقة  ذات  البيانات  ومعاجلة  والإح�صاء  املتابعة  اأعمال 

الكرا�صي واإجنازاتها.
التقارير . 5 واإعداد  العلمية،  الكرا�صي  على  امل�صرفني  من  يرد  ما  متابعة 

الدورية اخلا�صة باأداء الربنامج.
وتعقدها . 6 تنظمها  التي  واللقاءات  والندوات  للور�س  الدعم  تقدمي 

الكرا�صي العلمية.
جمل�س . 7 رئي�س  قبل  من  اأخرى  اأعمال  من  اإليها  اإ�صناده  يتم  مبا  القيام 

الكرا�صي العلمية.
تقدمي احللول املنا�صبة لتذليل العقبات التي تواجه برنامج الكرا�صي . 8

العلمية.
 ب. املهاّم املالية

مراجعة ميزانيات الكرا�صي، وكذلك تقاريرها املالية، ورفعها ملجل�س . 1
الكرا�صي.

اإعداد املوازنة التقديرية للأمانة العامة لربنامج الكرا�صي العلمية، . 2
و�صرف مكافاآت من�صوبي الأمانة العامة.
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اإعداد اللوائح املالية اللزمة لعمل الربنامج.. 3
رئي�س جمل�س . 4 اأخرى من قبل  اأعمال  اإليها من  اإ�صناده  يتم  القيام مبا 

الكرا�صي.

ج. املهاّم الإعلمية
الت�صويق لربنامج الكرا�صي العلمية والتوا�صل مع اجلهات املمّولة.. 1
الإعلن عن اأن�صطة الكرا�صي العلمية املختلفة من ندوات وور�س عمل . 2

وغريها.
الإعلن عن اإجنازات الكرا�صي العلمية من براءات اخرتاع، ون�صرات، . 3

ور�صائل، وجوائز، وغريها.
الإلكرتوين . 4 املوقع  على  العلمية  الكرا�صي  برنامج  بيانات  حتديث 

اخلا�س بها.
رئي�س جمل�س . 5 اأخرى من قبل  اأعمال  اإليها من  اإ�صناده  يتم  القيام مبا 

الكرا�صي.

د. املهاّم العلمية
اقرتاح الآليات والإ�صرتاتيجيات لتطوير اأداء برنامج الكرا�صي.. 1
و�صع اآلية للتعاون والتكامل بني الكرا�صي العلمية يف اجلامعة.. 2
يف . 3 ومثيلتها  اجلامعة  يف  الكرا�صي  بني  العلمي  للتوا�صل  اآلية  و�صع 

اخلارج. 
اإعداد النماذج اخلا�صة بعمل الكرا�صي العلمية ومتابعة اأدائها. . 4
اإعداد معايري تقومي اأداء الكرا�صي العلمية.. 5
متابعة اإجناز امل�صروعات العلمية للكرا�صي وفًقا للخطة املعتمدة لكل . 6

كر�صي. 



المادة الخامسة عشرة:
مهاّم المشرف على الكرسي العلمي

للأمانة . 1 اجتماعاتها  حما�صر  ورفع  للكر�صي،  العلمية  اللجنة  رئا�صة 
جمل�س  رئي�س  من  اعتمادها  بعد  تو�صياتها  تنفيذ  ومتابعة  العامة، 

الكرا�صي العلمية اأو من ينيبه.
لربنامج . 2 العامة  للأمانة  والرفع  العلمية،  اللجنة  اأع�صاء  تر�صيح 

الكرا�صي العلمية لعتمادهم من املجل�س. 
للعمل يف . 3 املر�صحني  وامل�صت�صارين  والباحثني  الأ�صاتذة  باأ�صماء  الرفع 

من  لعتمادهم  العلمية  الكرا�صي  لربنامج  العامة  للأمانة  الكر�صي 
رئي�س جمل�س الكرا�صي العلمية اأو من ينيبه.

واإجراء . 4 درا�صاتهم  ملوا�صلة  العليا  الدرا�صات  طلب  ودعم  ت�صجيع 
البحوث يف جمال الكر�صي.

اإعداد التقارير الدورية لأن�صطة الكر�صي العلمية واملالية واللتزام . 5
بتقدميها للأمانة العامة للكرا�صي يف الوقت املحدد. 

احتياجات . 6 تاأمني  وعلى  واملالية،  الإدارية  اجلوانب  على  الإ�صراف 
قيمتها  تزيد  ل  التي  والأجهزة  والآلت  واملعدات  املواد  من  الكر�صي 
يتم  ذلك  عن  زاد  وما  ريال،  األف(  وخم�صني  )مائتني   250000 عن 

الرفع به ملجل�س الكرا�صي لعتماده.
والهيئات . 7 اجلامعة  داخل  الإدارات  جميع  لدى  الكر�صي  متثيل 

واملوؤ�ص�صات خارجها.
اعتماد امل�صرّيات ال�صهرية للرواتب واملكافاآت والمتيازات للعاملني يف . 8

الكر�صي.
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العقود املربمة مع بيوت اخلربة املحلية والعاملية من مكاتب . 9 اعتماد 
املتعلقة  والدرا�صات  البحوث  لإجراء  علمية  ومراكز  ا�صت�صارية 

بالكر�صي.
اختيار م�صاعدي الباحثني والفنيني والطاقم الإداري.. 10
اإبرام العقود البحثية وال�صت�صارية والتدريبية. . 11
متابعة تنفيذ امل�صاريع العلمية.. 12
القيام مبا يوكل اإليه من مهاّم يحددها جمل�س الكرا�صي.. 13

ويف حالة عدم رغبة امل�صرف على كر�صي البحث ال�صتمرار يف العمل، يجب 
اأن يخطر رئي�س جمل�س الكرا�صي العلمية مبدة ل تقل عن ثلثة اأ�صهر عن 

التاريخ املحدد لرتكه للعمل. 

المادة السادسة عشرة:
مكافأة المشرف على الكرسي العلمي

يجوز منح مكافاأة �صهرية اأو �صنوية وحوافز مالية للم�صرف على الكر�صي 
وفق ما تقره اللئحة املالية للكرا�صي العلمية.

المادة السابعة عشرة:  أستاذ الكرسي 

اإلى  ترقى  وبكفاءة  املحددة  املدة  يف  لأهدافه  الكر�صي  حتقيق  اأجل  من 
متخ�ص�س  باحث  ا�صتقطاب  يتم  ا؛  دوليًّ البحوث  كرا�صي  اإجنازات  م�صتوى 
الكر�صي،  جمال  يف  بحثي  ونتاج  اهتمامات  وله  الدكتوراه،  درجة  يحمل 



ت�صيري  يف  الكر�صي  على  امل�صرف  مع  والفاعل  الرئي�صي  الدور  له  ويكون 
ال�صوؤون العلمية للكر�صي، وخا�صة اإجراء البحوث بالتعاون مع الباحثني 
مواد  وت�صميم  وندوات  حما�صرات  اإلقاء  اأي�صا  مهاّمه  ومن  امل�صاركني. 
املاج�صتري  ر�صائل  على  والإ�صراف  العلمي،   الكر�صي  جمال  يف  تدري�صية 
اأ�صاتذة  ا�صتقطاب  يف  احلق  العلمية  الكرا�صي  ولربنامج  والدكتوراه. 
اأ�صتاذ الكر�صي وفق ما  اأو خارجها للقيام مبهاّم  مميزين من داخل اململكة 

تنظمه اللئحة املالية للكرا�صي العلمية باجلامعة.

المادة  الثامنة عشرة:
اللجنة العلمية للكرسي العلمي

يتم ت�صكيل جلنة فنية من الباحثني يراأ�صها امل�صرف على الكر�صي العلمي، 
وت�صم يف ع�صويتها اأ�صتاذ الكر�صي، وعدًدا من الباحثني امل�صاركني ير�صحهم 
اإلى  وبالإ�صافة  الكرا�صي.  جمل�س  رئي�س  ويقرهم  الكر�صي  على  امل�صرف 
مهاّم الباحثني الواردة يف املادتني احلادية والع�صرين و الثانية والع�صرين، 

تتمثل مهاّم اللجنة العلمية فيما يلي:
تر�صيح اأ�صتاذ الكر�صي وامل�صت�صارين والباحثني. . 1
حتديد جمالت امل�صاريع ذات الأولوية يف جمال الكر�صي والتي ينبغي . 2

الرتكيز عليها.
و�صع الإ�صرتاتيجية البحثية للكر�صي.   . 3
العمل . 4 وور�س  واملوؤمترات  والدورات  الندوات  عقد  على  الإ�صراف 

اللزمة لتحقيق اأهداف الكر�صي.
والدورات . 5 والدرا�صات  البحثية  للمقرتحات  املبدئية  الدرا�صة  عمل 

لأهداف  خدمتها  من  للتاأكد  للكر�صي؛  املقدمة  العمل  وور�س  العلمية 



17

للحكم على  الكر�صي وحتقيق مهاّمه، وال�صتعانة مبحكمني خمت�صني 
اأ�صالتها العلمية اإذا دعت احلاجة اإلى ذلك.

اإعداد العقود مع بيوت اخلربة املحلية والعاملية من مكاتب ا�صت�صارية . 6
اأهداف  حتقق  التي  والدرا�صات  البحوث  لإجراء  علمية  ومراكز 

الكر�صي.
اإعداد التقارير العلمية الدورية والنهائية.. 7
وتركيبها . 8 توريدها  ومتابعة  اللزمة  والحتياجات  الأجهزة  اختيار 

والإ�صراف على ت�صغيلها.
اإعداد التقارير الدورية عن اأداء الكر�صي.. 9

يف . 10 وت�صهم  العلمي  الكر�صي  على  امل�صرف  بها  يكلفها  اأخرى  مهاّم  اأي 
حتقيق الكر�صي لأهدافه.

المادة التاسعة عشرة:  المساندة اإلدارية

باأعمال  للقيام  تنفيذية  �صكرتارية  الإدارية  امل�صاندة  جهاز  ي�صمل 
ال�صكرتارية، والتن�صيق للجتماعات، واإعداد املحا�صر والتقارير الدورية 
مع  اللزمة  والت�صالت  التن�صيق  وعمل  وحفظها،  واأر�صفتها  والنهائية 
اجلهات ذات العلقة داخل اجلامعة اأو اأّي مهاّم اأخرى يكلف بها من قبل 
امل�صرف على الكر�صي. ووفًقا ملا يقدره امل�صرف على الكر�صي، ميكن اأن يكون 

هناك حما�صب م�صوؤول عن متابعة ال�صوؤون املالية للكر�صي. 



العلمي لمشاريع  الكرسي  العشرون: تنفيذ  المادة 
ممّولة من خارج الكرسي

الكر�صي  جمال  �صمن  تقع  م�صاريع  بتنفيذ  يقوم  اأن  العلمي  للكر�صي  يجوز 
ل�صالح هيئات و�صركات وموؤ�ص�صات عامة وخا�صة اأو الإ�صراف على تنفيذها 
وفق عقد خا�س بني برنامج الكرا�صي واجلهة املعنية بناء على تو�صية من 

الكر�صي املخت�س. 

المادة الحادية والعشرون:
ميزانية برنامج الكراسي العلمية

واإداري . 1 مايل  ا�صتقلل  اجلامعة  يف  العلمية  الكرا�صي  لربنامج  يكون 
�صنوية تت�صمن  وله ميزانية  اللئحة،  اأحكام هذه  مالية وفق  وذمة 

موارده وم�صروفاته وفق قيودها.
يكون لربنامج الكرا�صي ح�صاب رئي�صي يف اأحد البنوك املحلية، تودع . 2

اإيرادات جميع الكرا�صي. ويخّول رئي�س جمل�س برنامج الكرا�صي  به 
العلمية اأو من يفّو�صه بال�صرف منه على الكرا�صي العلمية.

يتم توزيع امليزانية ال�صنوية املخ�ص�صة لل�صرف على الكر�صي وفق ما . 3
حتدده اللئحة املالية املعتمدة من جمل�س الكرا�صي.
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المادة الثانية والعشرون:  أحكام عامة

وفًقا . 1 الكر�صي  بتمويل  اأفراد(  اأو  )موؤ�ص�صات  املمّولة  اجلهة  تلتزم 
للمدى الزمني املو�صح يف املادتني الأولى والتا�صعة، ويف حال التوقف 
عن التمويل ي�صقط حق اجلهة املمّولة يف املزايا املمنوحة لها من قبل 

اجلامعة، واملو�صحة يف املادة ال�صابعة من هذه اللئحة.
بالكر�صي . 2 املتعلقة  املمتلكات  وكافة  واملعدات  الأجهزة  ملكية  توؤول 

�صبب من  اأو توقفه لأي  الكر�صي  نهاية عمل  اإلى اجلامعة يف  العلمي 
الأ�صباب.

تخ�صع جميع العقود املربمة يف الكرا�صي العلمية لل�صوابط اخلا�صة . 3
بحقوق امللكية الفكرية للباحثني.

من . 4 اأو  لرئي�صه  العلمية  الكرا�صي  برنامج  جمل�س  �صلحيات  ُتفّو�س 
ينيبه اأثناء الإجازات الر�صمية لأع�صاء املجل�س.

اللوائح . 5 ب�صاأنه  تطّبق  اللئحة  هذه  يف  خا�س  ن�س  فيه  يرد  مل  ما 
التنفيذية يف جامعة امللك خالد.

اإقرارها من جمل�س اجلامعة، . 6 يعمل بهذه اللئحة اعتباًرا من تاريخ 
ُويلغى كل ما يتعار�س معها. 

تتم مراجعة هذه اللئحة بعد عام من تطبيقها.. 7
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