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١. التعليم العالي قوانين وتشريعات - السعودية
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١ ٤ ٣ ٦ /٦ ٨ ٨ ١    ٣ ٧٨ ، ٥ ٣ ١ ٠ ٢ ٦ ديوي 

١ ٤ ٣ ٦ /٦ ٨ ٨ ١ رقم اإليداع: 

ردمك : ٤ - ٣٢٠ - ٥٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨
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قرار رقم )2748-1436/1435هـ(

المتخذ في الجلسة الخامسة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1435-1436هــ، 

المعقودة بتاريخ   1436/4/21هـ بالموافقة على التعديالت المقترحة على جائزة التميز 

البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

علــى  ١٤٣٦/٤/٢١هـــ،  بتاريــخ  المعقــودة   ) الخامســة   ( جلســته  فــي  الجامعــة  مجلــس  اطلــع 
المذكــرة المرفوعــة مــن أميــن عــام المجلــس العلمــي، المشــار فيهــا إلــى خطــاب فضيلــة عميــد 
العلمــي رقــم ٣٢٥٠٨ وتاريــخ ١٤٣٦/٣/٩هـــ، بشــأن  المجلــس  أميــن عــام  العليــا  الدراســات 
توصيــة المجلــس العلمــي فــي جلســته ) التاســعة ( المعقــودة بتاريــخ ١٤٣٦/٢/٢٩هـــ بالقــرار 
)١٤٤-١٤٣٦/١٤٣٥هـــ (، المتضمــن موافقــة المجلــس علــى تعديــل الئحــة جائــزة التميــز البحثــي 

فــي الجامعــة وفــق الصيغــة المرافقــة.

-٢٢٠٦  ( ورقــم   ،) ٢٠٥٣-١٤٢٩/١٤٢٨هـــ   ( رقــم  الجامعــة  مجلــس  قــراري  فــي  النظــر  وبعــد 
الجامعــة  مديــر  ســعادة  ولموافقــة  الجامعــة،  فــي  التميــز  جائــزة  بخصــوص   ،) ١٤٣١/١٤٣٠هـــ 
بالنيابــة، تــم عــرض التعديــل المقتــرح فــي نصــوص الالئحــة علــى مجلــس الجامعــة، اســتنادًا 
ــق  ــعودية، وف ــات الس ــي الجامع ــي ف ــث العلم ــدة للبح ــة الموح ــن الالئح ــواد )١٩،١٨،١٧( م ــى الم إل

المرافقــة. الصيغــة 

وبعد مناقشة المجلس للموضوع في ضوء ما نصت عليه النظم واللوائح اتخذ قراره اآلتي:

) القرار رقم -2748-1436/1435هـ (

قــرر مجلــس الجامعــة اســتنادًا إلــى المــواد )١٩،١٨،١٧( مــن الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي فــي 
الجامعــات الســعودية، الموافقــة علــى تعديــل الئحــة جائــزة التميــز البحثــي فــي الجامعــة وفــق 

الصيغــة المرافقــة.  
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المادة األولى:

مــواد  فــي  وردت  حيثمــا  اآلتيــة  الكلمــات  تــدل 
هــذه الالئحــة علــى المعانــي المبينــة فيمــا يلــي:

> األمانة العامة للجائزة:
البحــث  هــي جهــاز تنفيــذي ينشــأ فــي عمــادة 
العلمــي ويتولــى تنفيــذ الشــؤون اإلداريــة والماليــة 

والفنيــة للجائــزة. 
> الجائزة:

«جائــزة التميــز البحثــي باللغــة العربيــة بجامعــة 
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية».

> الباحث المتميز:
هــو عضــو هيئــة التدريــس أو  مــن فــي حكمــه، 
الــذي  الجامعــة  منســوبي  مــن  الباحــث  أو 
تخصصــه  إثــراء  فــي  متميــز  بشــكل  أســهم 
العلمــي، بالمشــاركات الفاعلــة فــي المؤتمــرات 
العلميــة،  والجمعيــات  واللجــان،  والنــدوات، 
وتقديــم المخترعــات أو االبتــكارات فــي مجــال 
تخصصــه، وإعــداد ونشــر األبحــاث والمؤلفــات 
التــي تتســم بالجــدة، واألصالــة العلميــة، والضبــط 
فاعلــة  إضافــات  وتقــدم  واللغــوي،  المنهجــي، 
مجــال  فــي  التطبيقيــة  أو  العلميــة  للمعرفــة 

 . تخصصــه
> البحث المتميز:

والــذي  العربيــة  باللغــة  المكتــوب  البحــث  هــو 
ه واحــد أو أكثــر مــن أعضــاء هيئــة التدريــس  أعــدَّ
أو  مــن فــي حكمهــم، أو الباحثيــن مــن منســوبي 
الجامعــة، ونشــر فــي مجلــة علميــة متخصصــة 

أواًل: التعريفات

ثانيًا: فروع الجائزة ومجاالتها

المادة الثانية:

تتكون الجائزة من فرعين:
الفرع األول: جائزة الباحث المتميز.
الفرع الثاني: جائزة البحث المتميز.

المادة الثالثة:

مـــن  عـــدد  إلـــى  بفرعيهـــا  الجائـــزة  تنقســـم 
هـــي:  المجـــاالت 

١- العلوم الشرعية.
٢- علوم اللغة العربية.

٣- العلوم اإلنسانية.
٤- العلوم االجتماعية.

٥- العلوم اإلدارية واالقتصادية.
مــن  مجــال  كل  فــي  الثانــي  الفــرع  فــي  ويتــاح 

ســنويًا.  جوائــز  ثــالث  الخمســة  المجــاالت 

تتوافــر فيهــا الشــروط التــي يحددهــا المجلــس 
العلمــي فــي الجامعــة، واتََّســم بالجــدة واألصالــة 
العلميــة، والضبــط المنهجــي، واللغــوي، وقــدم 
ــة  ــة أو التطبيقي ــة للمعرفــة العلمي إضافــات فاعل

ــه.  ــذي يتناول فــي التخصــص ال
> هيئة الجائزة:

بالجامعــة  العلمــي  المجلــس  يشــكلها  هيئــة 
أعمالهــا،  وإدارة  الجائــزة  علــى  لإلشــراف 

للجائــزة. عامــة  أمانــة  الهيئــة  عــن  ويتفــرع 
> لجان التحكيم:

اللجــان التــي تشــكلها هيئــة الجائــزة للحكــم 
علــى األعمــال المقدمــة فــي فرعــي الجائــزة.
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المادة الرابعة:

تمنــح الجائــزة مــرة واحــدة كل عــام، وتكــون 
وتحكيــم  الجائــزة،  عــن  اإلعــالن  مواعيــد 
الجائــزة  بمنــح  واالحتفــال  المقدمــة،  األعمــال 

اآلتيــة: المواعيــد  وفــق 
١. يعلــن عــن الجائــزة فــي بدايــة الفصل الدراســي 

األول مــن كل عــام جامعي.
٢.  تســتقبل األعمــال المرشــحة للجائــزة خــالل 

شــهرين مــن تاريــخ اإلعــالن.
٣. تحكــم األعمــال المقدمــة، وتختــار األعمــال 
التحكيــم  لجــان  توصيــات  وتعتمــد  الفائــزة، 
للتقــدم  النهائــي  الموعــد  مــن  شــهرين  خــالل 

للجائــزة.
الجوائــز  وتــوزع  الفائزيــن،  أســماء  تعلــن   .٤
قبــل نهايــة الفصــل الدراســي الثانــي مــن العــام 

نفســه. الجامعــي 

المادة الخامسة:

ُتَســلَّم الجائــزة للفائزيــن بهــا فــي احتفــال عــام 
التدريــس  الفائــزون، وأعضــاء هيئــة  لــه  يدعــى 
بالجامعــة، كمــا يدعــى لحضــور االحتفــال عــدد 

مــن الشــخصيات العلميــة.

رابعًا: الترشح للجائزةثالثًا: دورية الجائزة

المادة السادسة:

فــي  ومــن  التدريــس  هيئــة  ألعضــاء  يحــق 
جامعــة  منســوبي  مــن  والباحثيــن  حكمهــم، 
ترشــيح  اإلســالمية  ســعود  بــن  محمــد  اإلمــام 
والمراكــز  الوحــدات  خــالل  مــن  أنفســهم 

العليــا. والمعاهــد  الكليــات  فــي  البحثيــة 

المادة السابعة:

يقتصــر الترشــح فــي العــام الواحــد علــى فــرع 
الجائــزة.   واحــد مــن فرعــي 

المادة الثامنة:

ــزة  ــتركة للجائ ــال المش ــح األعم ــترط لترش يش
منســوبي  مــن  الرئيــس  الباحــث  يكــون  أن 
موافقــة  علــى  حصولــه  شــريطة  الجامعــة، 
معــه،  المشــاركين  الباحثيــن  مــن  كتابيــة 
موثقــة مــن المرجعيــات المختصــة، علــى أن ال 
تقــل األعمــال المنفــردة عــن ٥٠% مــن األعمــال 

المتميــز. الباحــث  لجائــزة  المقدمــة 
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المادة التاسعة:

منفرديــن  للجائــزة  المرشــحون  يتحمــل 
المســؤولية القانونيــة عــن ملكيتهــم الفكريــة 

بهــا. يتقدمــون  التــي  لألعمــال 

المادة العاشرة:

يشــكل المجلــس العلمــي هيئــة لإلشــراف علــى 
تســمى  للجائــزة،  والماليــة  العلميــة  الشــؤون 
مــن  الجائــزة  هيئــة  وتتكــون  الجائــزة»  «هيئــة 

مــن: كل 
< وكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث 

العلمــي رئيســًا. المجلــس  العلمــي، ورئيــس 
< عميد البحث العلمي نائبًا للرئيس.

التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  خمســة   >
بالجامعــة، يمثلــون المجــاالت الرئيســة للجائــزة، 
العلميــة عــن أســتاذ مشــارك  تقــل رتبهــم  ال 
ــد  ــة للتجدي ــن قابل ــدة عامي ــم لم ــون تعيينه ويك

أقصــى. كحــد  واحــدة  مــرة 
< أمين المجلس العلمي.

العلمــي ويتولــى  البحــث  < أحــد وكالء عمــادة 
الهيئــة. أمانــة 

المادة الحادية عشرة:

ُتْشــِرُف هيئــة الجائــزة علــى الشــؤون العلميــة 
والماليــة للجائــزة، وتتولــى جميــع المســؤوليات 
الالزمــة لتوجيــه الجائــزة لتحقــق أهدافهــا، ولهــا 

ــوص: ــه الخص ــى وج عل

المقدمــة خامسًا: هيئة الجائزة نمــاذج تحكيــم األعمــال  ١- اعتمــاد 
الجائــزة. لفرعــي 

والمســتندات  العامــة  الشــروط  اعتمــاد   -٢
المطلوبــة للترشــح للجائــزة، وكذلــك النمــاذج 

المرشــحة. األعمــال  الســتقبال  الالزمــة 
ــزة،  ٣- اعتمــاد الموعــد الســنوي للتقديــم للجائ

وموعــد حفــل منــح  الجائــزة.
فــي  والبــت  التحكيــم،  لجــان  ترشــيح   -٤

. هــا ير ر تقا
الفائــزة  واألعمــال  باألســماء  التوصيــة   -٥

. ة ئــز لجا با
الئحــة  علــى  المطلوبــة  التعديــالت  اقتــراح   -٦

الجائــزة.
٧- اعتماد التقرير السنوي للجائزة.

٨- دراســة مــا يحيلــه المجلــس العلمــي إليهــا 
مــن موضوعــات تتعلــق بالجوائــز العلميــة.

المادة الثانية عشرة:

تجتمــع هيئــة الجائــزة بدعــوة مــن رئيســها وال 
ــا  ــة إال إذا حضره ــات الهيئ يصــح انعقــاد اجتماع

ــا األعضــاء علــى األقــل. ثلث

المادة الثالثة عشرة:

تصــدر قــرارات وتوصيــات هيئــة الجائــزة بأغلبيــة 
يرجــح  األصــوات  تســاوي  وعنــد  األصــوات، 
الجانــب الــذي فيــه الرئيــس، وتعــد قــرارات هيئــة 
ــم يــرد عليهــا اعتــراض مــن  الجائــزة نافــذة مــا ل
المجلــس العلمــي خــالل خمســة عشــر يومــًا 

مــن تاريــخ وصولهــا إليــه.
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المادة الرابعة عشرة:

يكــون للجائــزة أمانــة عامــة متفرعــة عــن هيئــة 
األمانــة  الجائــزة  هيئــة  أميــن  ويتولــى  الجائــزة، 

العامــة للجائــزة.

المادة الخامسة عشرة:

تتولــى األمانــة العامــة للجائــزة القيــام بجميــع مــا 
تتطلبــه األعمــال التنفيذيــة للجائــزة، ولهــا علــى 

وجــه الخصــوص القيــام بمــا يلــي:
المقدمــة  األعمــال  تحكيــم  نمــاذج  إعــداد   -١
ــزة. ــة الجائ ــن هيئ ــا م ــزة واعتماده ــي الجائ لفرع
والمســتندات  العامــة  الشــروط  إعــداد   -٢
المطلوبــة للترشــح للجائــزة، وكذلــك النمــاذج 
الالزمــة الســتقبال األعمــال المرشــحة للجائــزة 

مبدئيــًا. وفحصهــا 
للتقــدم  الســنوي  الموعــد  عــن  اإلعــالن   -٣
للجائــزة، ومخاطبــة جهــات الترشــيح بالمواعيــد 

المحــددة. 
للفــوز  المرشــحة  األعمــال  اســتقبال   -٤
بالجائــزة، وفحصهــا مبدئيــًا للتأكــد مــن التزامهــا 
علــى  وتوافرهــا  للجائــزة  العامــة  بالشــروط 

المطلوبــة. المســتندات 
٥- إعــداد قائمــة الباحثيــن واألعمــال المرشــحة 
ــزة  ــة الجائ ــى هيئ ــا إل ــع به ــزة، والرف ــوز بالجائ للف

لترشــيح لجــان التحكيــم.
ســري  بشــكل  التحكيــم  لجــان  مراســلة   -٦

الــردود وعرضهــا علــى هيئــة الجائــزة. وتلقــي 
٧- إعــداد الترتيبــات والقيــام بالمهــام التنفيذيــة 

الالزمــة لحفــل توزيــع الجوائــز.

٨- إعــداد التقريــر الســنوي عــن أعمــال الجائــزة 
والرفــع بــه لهيئــة الجائــزة.

٩- القيــام بمــا تكلفهــا بــه هيئــة الجائــزة مــن 
مهــام.
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سادسًا: شروط الترشح للجائزة

سابعًا: تحكيم األعمال المرشحة للجائزة

المادة السادسة عشرة:

يشــترط فــي المتقــدم وفــي األعمــال المرشــحة 
لفرعــي الجائــزة ، مــا يلــي:

هيئــة  أعضــاء  أحــد  المتقــدم  يكــون  أن   -١
التدريــس أو  مــن فــي حكمهــم أو الباحثيــن فــي 

للجائــزة.  الترشــح  أثنــاء  الجامعــة 
٢- أن يكــون المتقــدم للجائــزة قــد أمضــى عامــًا 

واحــدًا علــى األقــل فــي العمــل داخــل الجامعــة.
المقدمــة  العلميــة  األعمــال  تكــون  أال   -٣
أو  الماجســتير  رســائل  مــن  مســتلة  للجائــزة 
للباحــث  أخــرى  أعمــال  أي  مــن  أو  الدكتــوراه، 

. نفســه
األعمــال  نشــر  علــى  مضــى  قــد  يكــون  أال   -٤
المتميــز  الباحــث  لجائــزة  المرشــحة  العلميــة 
للجائــزة. الترشــح  ١٠ ســنوات عنــد  مــن  أكثــر 
األعمــال  نشــر  علــى  مضــى  قــد  يكــون  أال   -٥
المتميــز  البحــث  لجائــزة  المرشــحة  العلميــة 

للجائــزة. الترشــح  عنــد  ســنتين  مــن  أكثــر 
٦- أال يكــون قــد مضــى علــى مشــاركة المرشــح 
لجائــزة الباحــث المتميــز البحثيــة فــي الفعاليــات 
العلميــة المتخصصــة، كالمؤتمــرات، أو عضويتــه 
والمجالــس  والهيئــات  العلميــة  اللجــان  فــي 
المتخصصــة أكثــر مــن ١٠ ســنوات عنــد الترشــح 

ــزة. للجائ
علــى  األقــل  علــى  ســنوات  ثــالث  مضــي   -٧
الباحــث  أو  البحــث  جائــزة  علــى  الحصــول 

المتميــز لمــن ســبق لــه الحصــول علــى إحداهمــا.
٨- أال يكــون قــد ســبق الحصــول علــى جائــزة 
أخــرى بالبحــث المقــدم لجائــزة البحــث المتميــز.
٩- أال يكــون المرشــح عضــوًا فــي هيئــة الجائــزة 

أو أمانتهــا.

المادة السابعة عشرة:

بســرية  للجائــزة  المرشــحة  األعمــال  ــم  ُتَحكَّ
تامــة وال يحــق ألي مــن أعضــاء هيئــة الجائــزة، 
أســماء  عــن  اإلعــالن  التحكيــم  لجــان  أو 
المرشــحين أو الفائزيــن، وال تعــد نتائــج الجائــزة 
رســمية مــا لــم تعتمــد مــن المجلــس العلمــي.

المادة الثامنة عشرة:

مــن  مجــال  كل  فــي  التحكيــم  لجنــة  تتكــون 
مجــاالت الجائــزة مــن ثالثــة محكميــن ال تقــل 
مــع  مشــارك،  أســتاذ  عــن  منهــم  أي  رتبــة 
رتبــة  عــن  ــم  الُمحكِّ رتبــة  تقــل  أال  مراعــاة 
ــم لــه. وتتولــى هيئــة الجائــزة الفصــل فــي  الُمحكَّ

المحكميــن. بيــن  الــرأي  اختــالف  حــال 

المادة التاسعة عشرة:

يكــون  أال  التحكيــم  لجنــة  عضــو  فــي  يراعــى 
يتولــى  الــذي  الفــرع  بجائــزة  للفــوز  مرشــحًا 

فيــه. التحكيــم 
المادة العشرون:
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ثامنًا: المعايير الرئيسة للتحكيم

المادة الحادية والعشرون:

الباحــث  لجائــزة  الرئيســة  المعاييــر  تتمثــل 
فــي: المتميــز 

١- الحصــول علــى جوائــز علميــة معتمــدة فــي 
التخصــص.  مجــال 

٢- المشــاركة الفاعلــة فــي الفعاليــات العلميــة 
المتخصصــة، كالمؤتمــرات والنــدوات بأبحــاث 

وأوراق عمــل محكمــة.
٣- كــم اإلنتــاج العلمــي المحكــم والمنشــور 
ونوعــه، واألوعيــة التــي نشــر فيهــا وتحــدد هيئــة 
الجائــزة عــدد ونــوع األعمــال العلميــة التــي يحــق 

للمرشــح التقــدم بهــا.
مــن  التخصــص  خدمــة  فــي  المســاهمة   -٤
ــات والمجالــس  ــة المجامــع والهيئ خــالل عضوي

. لمتخصصــة ا
الجائــزة  هيئــة  تــرى  التــي  األخــرى  المعاييــر   -٥
النســبي  الــوزن  الجائــزة  هيئــة  وتحــدد  اعتمادهــا، 
لــكل معيــار مــن هــذه المعاييــر فــي نمــاذج التحكيــم

التحكيــم  لجــان  توصيــات  الجائــزة  هيئــة  تقــر 
ــاالت  ــي المج ــن ف ــمية الفائزي ــص بتس ــا يخت فيم
المختلفــة لفرعــي الجائــزة، وترفــع تقريــرًا ســريًا 
الجائــزة  علــى  للحصــول  المرشــحة  باألعمــال 
العلمــي  للمجلــس  المختلفــة  المجــاالت  فــي 

العتمــاده.

المادة الثانية والعشرون:

البحــث  لجائــزة  الرئيســة  المعاييــر  تتمثــل 
فــي: المتميــز 

١- أصالة البحث وقيمته العلمية.
٢- الضبط المنهجي الذي يتوافر عليه البحث.

٣- إســهام البحــث فــي إضافــة جديــد للتراكــم 
العلمــي فــي المجــال الــذي يتناولــه.

تــرى هيئــة الجائــزة  التــي  ٤- المعاييــر األخــرى 
اعتمادهــا.

لــكل  النســبي  الــوزن  الجائــزة  هيئــة  وتحــدد 
معيــار مــن هــذه المعاييــر فــي نمــاذج التحكيــم.

المادة الثالثة والعشرون:

فرعــي  فــي  مجــال  كل  جائــزة  علــى  يحصــل 
الجائــزة الباحــث أو البحــث الــذي يحصــل علــى 
التحكيــم  لجنــة  قبــل  مــن  الدرجــات  أعلــى 
الجائــزة،  هيئــة  تعدهــا  التــي  للنمــاذج  وفقــًا 
بحثيــن  أو  باحثيــن  مــن  أكثــر  تســاوي  وعنــد 
ــة تحكيــم  ــى لجن فــي الدرجــات فيحــال األمــر إل

فيــه. للفصــل 

المادة الرابعة والعشرون:

للفــوز  المؤهلــة  للدرجــات  األدنــى  الحــد  يكــون 
التالــي: النحــو  علــى  بفرعيهــا  بالجائــزة 

< ٩٠% درجة لجائزة الباحث المتميز.
< ٨٥% درجة لجائزة البحث المتميز.

ولهيئــة الجائــزة حجــب جائــزة الفــرع أو المجال 
البحــوث  أو  الباحثــون  فيــه  يحصــل  ال  الــذي 
الدرجــات  مــن  األدنــى  الحــد  علــى  المرشــحة 

بالجائــزة.  للفــوز  المؤهلــة 
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عاشرًا: أحكام عامةتاسعًا: تمويل الجائزة وحقوق الفائزين بها

المادة الخامسة والعشرون:

تمول الجائزة من المصادر التالية:
١- الميزانية السنوية للجامعة.

٢- التبرعات، والهبات.
٣- الوصايا، واألوقاف.

٤- أي مصادر أخرى تراها الجامعة.

المادة السادسة والعشرون:

تتكــون جائــزة الباحــث المتميــز فــي كل مجــال 
مــن مجــاالت الجائــزة مــن:

< جائــزة نقديــة مقدارهــا )١٠٠.٠٠٠ريــال( مائــة 
ألــف ريــال.

< شهادة تقدير.
< مجسم يحمل شعار الجائزة.

المادة السابعة والعشرون:

تتكــون جائــزة البحــث المتميــز فــي كل مجــال 
مــن مجــاالت الجائــزة مــن:

< جائــزة نقديــة مقدارهــا )٢٠.٠٠٠ريال( عشــرون 
ألــف ريــال فقط.
< شهادة تقدير.

< مجسم يحمل شعار الجائزة.

المادة الثامنة والعشرون:

للمجلــس  الجائــزة تقريــرًا ســنويًا  ترفــع هيئــة 
ــًا الجوانــب  العلمــي عــن أعمــال الجائــزة متضمن
اإلداريــة والماليــة للجائــزة فــي موعــد ال يتجــاوز 
ــز. ــع الجوائ ــال بتوزي ــخ االحتف ــن تاري ــهرين م ش

المادة التاسعة والعشرون:

يعمــل بهــذه الالئحــة اعتبــارًا مــن تاريــخ إقرارهــا 
مــن مجلــس الجامعــة.

المادة الثالثون:

لمجلس الجامعة حق تفسير هذه الالئحة. 
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جائزة التميز البحثي 
باللغة العربية 

الئحة الجائزة 
أعدت هذه الالئحة بناء على الالئحة الموحدة 

للبحث العلمي في الجامعات السعودية 

الطبعة الثالثة ١٤٣٦ هـ / ٢٠١٥م 

المملكة العربية السعودية  
وزارة التعليم 

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
هيئة جائزة التميز البحثي 

األمانة العامة لجائزة التميز البحثي 
هاتف: 

ناسوخ: 
الرياض:  ص.ب:       

 +٩ ٦٦ ١ ١ ٢٥٨ ٢ ٣ ٧٣

 +٩ ٦٦ ١ ١ ٢٥ ٩ ٠ ١ ٩ ٦  

٥٧٠ ١١ ١ ٤ ٣ ٢

E-mail:Jaiza@imamu.edu.sa


