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 مكافآت الباحثین
 

وفقا للوائح صرف مكافآت الباحثین في جامعة الملك فیصل وعمادة البحث العلمي، تحتسب 
 : العلمي كما یليللمشاریع المدعومة من عمادة البحث مكافآت الفریق البحثي 

 شھر للمشروع األول.لایر سعودي لكل  ۱۲۰۰۰ -
 لایر سعودي لكل شھر للمشروع األول. ۱۰۰۰ -
 لایر سعودي لكل شھر للمشروع الثاني. ٥۰۰ -
 ال یصرف مكافآت للمشروع الثالث. -

 

لصرف مكافآت الفریق البحثي للمشاریع المدعومة من عمادة البحث العلمي، یزود الباحث 
 دة البحث العلمي بما یلي:الرئیس عما

نسخة من التقاریر الدوریة التي تم رفعھا على النظام اإللكتروني لدعم المشاریع البحثیة  -۱
 كل ستة أشھر.

النسخة األصلیة من التقریر النھائي الذي تم رفعھ على النظام اإللكتروني لدعم المشاریع  -۲
 البحثیة.

للمشاریع  علمیة دوریات فيللنشر ول نسخة من الورقة العلمیة المنشورة أو إشعار قب -۳
لھا وعلمیة منتظمة الدوریات ھذه العلى أن تكون البحثیة في العلوم األساسیة والتطبیقیة، 

 Journal) حسب تقاریر اإلستشھادات المرجعیة (Impact Factorمعامل تأثیر (
Citation Report, JCR في قاعدة بیانات ((Thomson Reuters) ،یتحقق ما  و

 یلي: 
 تدوین شكر لعمادة البحث العلمي.  -
 . حثینارئیسي للبعنوان كجامعة الملك فیصل تدوین  -

علمیة للمشاریع  للنشر في دوریاتنسخة من الورقة العلمیة المنشورة أو إشعار قبول  -٤
 على أن یتحقق ما یلي:  ،اإلنسانیة واالجتماعیةالبحثیة في العلوم 

 حسب) Impact Factor( تأثیر معامل لھا منتظمة علمیة دوریاتفي  النشر -
 قاعدة في) Journal Citation Report, JCR( المرجعیة اإلستشھادات تقاریر
 ، أوThomson Reuters بیانات

 أو، Scopus بیانات قاعدة في مسجلة علمیة دوریات في النشر -
 ودول السعودیة العلمیة الھیئات أو الجامعات أحد عن صادرة دوریات في النشر -

 ، أوالخلیجي التعاون مجلس
 :العلمي البحث عمادة موافقة بعد التالیة الشروط علیھا تنطبقأخرى  دوریات -

 .الصدور منتظمة -
 المؤسسات أو الجامعات مختلف ومن الجنسیات متعددة تحریر ھیئة لھا یكون أن -

 .المرموقة العلمیة
 التحریر وھیئة المجلة صدور انتظام یظھر اإلنترنت على موقع لھا یكون أن -

 العلمیة األوراق وملخصات عناوین فیھا بما المنشورة، السابقة األعداد وأرشیف
 .المنشورة



 والتقییم المراجعة وسیاسة النشر مجاالت على اإللكتروني موقعھا یحتوي -
 .للبحوث

 . العلمي البحث لعمادة شكر تدوین -
 . للباحثین رئیسي كعنوان فیصل الملك جامعة تدوین -

خطاب موقع من الباحث الرئیس لعمید البحث العلمي (من موقع العمادة) یطلب فیھ إنھاء  -٥
 المشروع البحثي. 

 

 مكافآت الفنیین ومساعدي الباحثین
 

وفقا للوائح صرف مكافآت الفنیین ومساعدي الباحثین في جامعة الملك فیصل وعمادة البحث 
العلمي، تحتسب مكافآت الفنیین ومساعدي الباحثین للمشاریع المدعومة من عمادة البحث العلمي 

 كما یلي: 

 لایر سعودي لكل شھر لحملة درجة البكالوریوس. ٥۰۰ -٦
 .ماجستیرة اللایر سعودي لكل شھر لحملة درج ۸۰۰ -۷

* یجوز لمساعد الباحث أو الفني المشاركة في أربعة بحوث بحد أقصى في العام الواحد، على أال 
لایر سعودي لحملة  ۱٥۰۰۰لایر سعودي لحملة درجة البكالوریوس و ۱۲۰۰۰تتجاوز المكافآت 

 سعودي لایر ۱۰۰۰۰درجة الماجستیر في مشاریع أبحاث العلوم األبحاث األساسیة والتطبیقیة، و
لایر سعودي لحملة درجة الماجستیر في مشاریع أبحاث  ۱۲۰۰۰لحملة درجة البكالوریوس و
 العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. 

 

لصرف مكافآت الفنیین ومساعدي الباحثین للمشاریع المدعومة من عمادة البحث العلمي، 
 یزود الباحث الرئیس عمادة البحث العلمي بما یلي:

نسخة من التقریر الدوري األول والذي تم رفعھ على النظام اإللكتروني لدعم المشاریع  -۱
 البحثیة بعد ستة أشھر من بدء المشروع. 

خطاب موقع من الباحث الرئیس لعمید البحث العلمي (من موقع العمادة) لصرف مكافآت  -۲
 الفنیین ومساعدي الباحثین.

آت الفنیین ومساعدي الباحثین (من موقع نموذج موقع من الباحث الرئیس لصرف مكاف -۳
 العمادة). 

 

 
 


