
 

 

 

 

 المجلس العلمي
Scientific Council 

 
 

  

 

  

ضوابط صرف بدل مكافأة التميز 

 ألعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم



 

 

 

 

 

 2 من  1 صفحة

 

 المجلس العلمي

Scientific  Council 
 

 

 

ضوابط صرف بدل مكافأة التميز ألعضاء هيئة 

 التدريس ومن في حكمهم

 

 

الواردة في ومن في حكمهم إضافة إلى ضوابط صرف بدل مكافأة التميز ألعضاء هيئة التدريس 

وتاريخ  9285برقية معالي وزير التعليم العالي رقم هـ، و 1/9/1429وتاريخ  259قرار مجلس الوزراء رقم 

 :الضوابط اآلتيةيتم تطبيق  ،هـ29/1/1432وتاريخ  83/32هـ وخطاب معاليه رقم 27/5/1431

 

 

يحتسب بدء استحقاق مكافأة التميز في حالة الجوائز من تاريخ تسلم الجائزة وفي حالة براءات االختراع  .1

براءة االختراع وفي حالة مكافأة النشر العلمي في المجالت المصنفة تسجيل من تاريخ صدور شهادة 

 Clarivate Analyticsالتابع لمؤسسة  Web of Science الفعلي حسب ما يظهر في موقعمن تاريخ النشر 

 .تومسون رويترز(مؤسسة لسابقًا  التابع)

، وأن King Khalid Universityللمتقدم هي جامعة الملك خالد  Affiliationيجب أن تكون المرجعية األساسية  .2

 .Saudi Arabiaواسم الدولة  أو اسم المدينة التابعة لها الكلية Abhaة ينتتضمن المرجعية أيضًا اسم المد

فيها المرجعية بشكل خاطئ أو مختصر  تثانيًا أو التي كتب الجامعةوال تقبل األعمال التي أشير فيها إلى 

 ونحو ذلك. KSAأو  SAأو  KKUعلى نحو 

من الراتب  %100مجتمعة إلى سقف  العلمي جميع أنواع اإلنجازمكافأة التميز نظير بدل يتم صرف  .3

 للرتبة التي يشغلها المتقدم. األساسي للدرجة األولى

براءة االختراع ممنوحة بالفعل ومسجلة وأن يرفق المتقدم شهادة التسجيل الصادرة عن يجب أن تكون  .4

، King Khalid Universityهو جامعة الملك خالد  Assigneeالجهة المانحة، وأن يكون المالك لبراءة االختراع 

مشاركة بين الجامعة والباحث فيمنح المتقدم نسبة بدل المكافأة ال كانت ملكية براءة االختراع حوفي 

 بمقدار نسبة ملكية الجامعة في البراءة.

عتمد قوائم المجالت الصادرة عن الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي لصرف بدل مكافأة ُت .5

فإنه يتم  2014 عام اًء من، وفي حالة األبحاث المنشورة ابتد2014التميز لألبحاث المنشورة قبل عام 

الصادرة في العام الذي يسبق عام النشر أو القوائم  Journal Citation Reports (JCR)اعتماد قوائم المجالت 

 الصادرة في عام النشر نفسه إذا لم تكن المجلة مدرجة ضمن قوائم العام السابق. 

فقط  Original research Articles األصيلة األبحاث التي تستحق الحصول على المكافأة هي مقاالت البحوث .6

وال يقبل التقدم بأبحاث من قبيل رسالة إلى ، أو موقع المجلة Web of Scienceفي موقع وفق تصنيفها 
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دراسة حالة أو  Short articleمقالة قصيرة أو  Review articlesو مقالة استعراضية أالتحرير المحرر أو كلمة 

Case study  أو تقرير حالةCase Report  أو اتصالCommunication  أو تقرير قصيرShort report تقرير  و أ

يجب أن تتطابق حالة النشر على المقالة مع نصها على  :وما شابهها ) مالحظة Structural reportتركيب 

 .( Web of Scienceموقع ملخص 

يتم تقسيم نسبة البدل بالتساوي على جميع من هذه الضوابط،  4مع مراعاة ما ورد في الفقرة  .7

 المساهمين في اإلنجاز المستحق لصرف بدل مكافأة التميز.

في حال نشر أكثر من مقال في مجلة واحدة مصنفة ضمن الفئة "ج" في عام واحد، فإنه ال يقبل منها  .8

 أكثر من ثالثة.

 .Journal Citation Reports (JCR) وفق فئتها في تصنيف المجالت المجالت المحلية المصنفة تعامل .9

، فإنه يتم احتساب نسبة البدل بناًء على حساب Categoriesفي حال كانت المجلة تابعة ألكثر من تصنيف  .10

 متوسط ترتيب المجلة في جميع الفئات المنتمية لها.

تطبيق هذا البند اعتبارًا من  أاز العلمي لمدة سنتين فقط، ويبديستمر صرف بدل مكافأة التميز لإلنج .11

 هـ. 17/11/1438تاريخ 

استيفاء جميع المستندات الرسمية ومسوغات الصرف وفق ما يرد في نماذج طلب صرف البدل الورقية  .12

  أو اإللكترونية.

 الحاليقبل نهاية العام المالي عن اإلنجازات السابقة  رفع جميع طلبات صرف البدل المستحقت .13

ولن يتم النظر بعدها في أي طلبات لصرف المكافأة عن اإلنجازات التي  م(، 2017) هـ 1437/1438

 يسبق تاريخ نشرها العام المالي الذي قدم فيه الطلب أو العام الذي يسبقه على أقصى تقدير.

  


