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 Tracks .1.1 المسارات. 1.1
 
 

 الشرط التالي يعد المشروع مغلقاً في حالة تحقق  المسار 

في   الحد األقصى للميزانية
% على األقل  50حالة وجود 

من منسوبي ال امعة  
األول على الورقة  المؤلفو

)أو  من ال امعةوالمرا ل  
في حالة نشر الورقة منشورة  

أو م لة   Natureفي م لة 
Science ) 

الحد األقصى  
في حالة    للميزانية

%  50وجود أقل من 
من منسوبي ال امعة  

األول على  المؤلفو
من  والمرا ل  الورقة 

 ال امعة

الحد األقصى  
في حالة    للميزانية

%  50وجود أقل من 
من منسوبي ال امعة  

من   ليس المرا لو
 ال امعة

Budget if Less Than 
50% of Team Members 
Are KFU Affiliates and 
if the Corresponding 
Author is a Non-KFU 

Affiliate 

Budget if Less Than 
50% of Team 

Members Are KFU 
Affiliates and if the 

First and 
Corresponding 

Authors Are KFU 
Affiliates 

Budget if at Least 50% 
of Team Members Are 

KFU Affiliates and if the 
First and Corresponding 

Authors Are KFU 
Affiliates (or if the 

Manuscript Is Published 
in Nature or Science) 

The project is considered closed when the 
following condition is met Track 

005,7 ريال  07,50 ريال  015,00 ريال  040,00 نشر براءة اختراع  الباحث المبتكر   SAR ,00015  SAR ,00040  SAR A patent is allowed or granted. Inventive Researcher 
0005, ريال  05,00 ريال  010,00 ريال  Research Article" 030,00نشر ورقة علمية بحثية " الباحث العلمي  SAR ,00010  SAR ,00030  SAR A research article is published. Scholarly Researcher 
0005, ريال  05,00 ريال  010,00 ريال  030,00 نشر كتاب مؤلف الكتاب   SAR ,00010  SAR ,00030  SAR A book is published. Book Author 

مؤلف فصل في  
005,2 ريال   02,50 ريال   05,00 ريال   010,00 نشر فصل في كتاب  كتاب  SAR ,0005  SAR ,00010  SAR A book chapter is published. Book-Chapter Author 

ريال  Methodology Article" 16,000نشر " المنه يالباحث  ريال  8,000  ريال  4,000   ,0004  SAR ,0008  SAR ,00016  SAR A methodology article is published. Methodological 
Researcher 

الباحث 
ريال  Review Article" 14,000نشر " المستعرض ريال  7,000  ريال  3,500   005,3  SAR ,0007  SAR ,00014  SAR A review article is published. Reviewing Researcher 

ريال  Short Communications Article" 12,000نشر " الريادي الباحث  ريال  6,000  ريال  3,000   ,0003  SAR ,0006  SAR ,00012  SAR A short communications article is published. Pioneering Researcher 

" أو Commentary Article" أو "Perspective Articleنشر " المتأمل الباحث 
"Opinion Article " 10,000  ريال ريال  5,000  ريال  2,500   005,2  SAR ,0005  SAR ,00010  SAR A perspective, commentary or opinion 

article is published. Thoughtful Researcher 

ريال  Editorial " 8,000نشر " الفخري الباحث  ريال  4,000  ريال  2,000   ,0002  SAR ,0004  SAR ,0008  SAR An editorial is published. Honorary Researcher 

 Data" أو "Technical Report" أو "Case Reportنشر " المدون الباحث 
Notes" " أوLecture Notes " 6,000  ريال ريال  3,000  ريال  1,500   005,1  SAR ,0003  SAR ,0006  SAR A case report, technical report, data notes 

or lecture notes is/are published. Reporting Researcher 

ريال  Book Review" 4,000نشر " القارئالباحث  ريال  2,000  ريال  1,000   ,0001  SAR ,0002  SAR ,0004  SAR A book review is published, Reading Researcher 

ريال  News " 2,000أو " "Letter to the Editorنشر " التواصليالباحث  ريال  1,000  ريال  500   005  SAR ,0001  SAR ,0002  SAR A letter to the editor or news is published. Communicative 
Researcher 

 

 The project is considered closed when the following condition is met  :الشرط التالييعد المشروع مغلقاً في حالة تحقق 
 . (نظريةتطبيقها وهي م رد فكرة أو لم يتم  تطبيقها على أرض الواقع تس يل فكرة اختراع ) واء تم : براءة االختراع مسار  ل  •
 : نشر ورقة علمية في: ألوراق مسارات ا ل  •

 . ( للتخصصات العلميةQ1   Q2  Q3  Q4كالريفيت )  ▪
  كوبس في الحاالت التالية:  ▪

o  .للتخصصات اإلنسانية 
o في حالة وجود باحثين متنوعين من كليات إنسانية وعلمية على الورقة . 
o  .في حالة كون المؤلف األول طالبا 

 : لكتب مسار ا ل  •
 . الكتاب في  كوبس نشر  ▪
 . للعمادة  المنشور  من الكتاب   ةمطبوع  نسخة تسليم ▪

 : فصول الكتب مسار  ل  •
 نشر الفصل في  كوبس  ▪

 • For the Patent Track: An idea is patented (regardless of whether it has or has not been implemented) 
• For Article Tracks: An article is published in: 

▪ Clarivate (Q1, 2, 3 or 4) for the sciences colleges. 
▪ Scopus for the following situations: 

o The social sciences colleges. 
o Having a diverse group of researchers from the sciences and social sciences colleges. 
o A student is the first author. 

• For the Book Track: 
▪ The book is published in Scopus. 
▪ One hard copy of the published book is submitted to the DSR. 

• For the Book-Chapter Track: 
▪ Publishing the book chapter in Scopus. 

 
 
 
 

 

   براءات االختراع مسار خاصة ب  مالحظات

Notes for the Patent Track 
 لكليات اإلنسانية. ا  ل ميع الكليات بما في ذل    اختراع متاحتس يل براءة  •
 بمعنى آخر  مكتب براءة االختراع ال يتطلب وجود االختراع بشكل ملموس. .حتى ولو لم تطبق على أرض الواقع   براءة اختراع تس يل األفكار كيمكن  •
 . dean.dsr@kfu.edu.saفي حالة وجود فكرة تعتقد بأنها قد يمكن تس يلها كبراءة اختراع ولكن ال تشعر بالثقة حيالها  باإلمكان طلب المشورة على:   •

 • Having an idea patented is possible for all colleges, including the social sciences colleges.  
• One can be granted a patent for a concept or idea that has not been implemented in reality. 
• If you have an idea that you think could be patentable but do not feel confident, please consult us via. dean.dsr@kfu.edu.sa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Notes for the Article Tracks  األوراق مسارات خاصة ب  مالحظات

 .Articles indexed in the Clarivate-based Emerging Sources Citation Index are not accepted •  في كالريفيت.   Emerging Sources Citation Indexال تقبل األوراق المصنفة في  •
 
 

 
 

 Notes for the Book Track  الكتب مسار خاصة ب  مالحظات

الفريق البحثي ب مع فصول لمؤلفين  وهي التي قام   "الُمحررةكتب  ها  و"البتأليف جميع فصولوهي الكتب التي قام الفريق البحثي  "  ة ُمؤلَفال   تشمل هذه المسارات "الكتب  •
 . مختلفين في كتاب واحد

 • These tracks cover ‘fully authored books’, in which all chapters are composed by the team, and ‘edited books’, in which the team combines chapters by different 
authors into one book. 

 
 

 Notes for the Book Chapter Track  فصول الكتب مسار  خاصة ب  مالحظات

 . في أي كتاب محرر  ال تدعم العمادة أكثر من فصل واحد فقط  وهذا الدعم يكون ألول شخص قدم على الدعم •
 من ال امعة  ال يحق لمنسوبي ال امعة الحصول على دعم ألي من فصول الكتاب.   محرر الكتابإذا كان   •

 • In an edited book, the DSR does not financially support more than one chapter, and this support is lent to the first person to apply. 
• If the book editor is a KFU affiliate, no grants will be given to any other affiliates to compose chapters for this book. 
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 إدارياتالفصل الثاني: 
Chapter 2: Administration 

 

  



 

6-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Human Resources .2.1 الموارد البشرية  .1.2
 

 Description Realm توضيح النطاق

 الرئيس الباحث 

  مسار الذين )خالل الثالث  نوات الماضية( لم يس لوا براءة اختراع )ل   منسوبي ال امعة  ي ب أن يكون الباحث الرئيس من •
األوراق( أو الذين لم ينشروا كتاب    مساراتبراءة االختراع( أو الذين لم ينشروا ورقة بحثية في  كوبس أو كالريفيت )ل 

فصول الكتب(.   مسار الكتب( أو الذين لم ينشروا فصل في كتاب مصنف في  كوبس )ل   مسار مصنف في  كوبس )ل 
 .  الباحثين النشطاءبينما يمكن لل ميع أن يكونوا باحثين مشاركين  بما في ذل

على األقل واحد   يالبحث  الخريج  قفري)لطالما أن في    الطلبة  الخري ونبإمكان أي من الفئات أني يكونوا باحثين رئيسيين:   •
الحاليين(  من ال امعة  المعيدون  منسوبي  المحاضرون   المساعدون   األ اتذة  المشاركون   األ اتذة  األ اتذة     

 منسوبي ال امعة الحاليين(.  على األقل واحد منالمتقاعد البحثي  ق)لطالما أن في فري المتقاعدونالموظفون  

• The lead researcher must be a KFU affiliate who (during the last three years) has not had an idea of theirs patented (for the Patent Track), 
has not published in Scopus- or Clarivate-indexed journals (for the Article Tracks), has not published a Scopus-indexed book (for the 
Books Track) or has not published a Scopus-indexed book chapter (for the Book Chapters Track) whereas co-researchers can be anyone, 
including active researchers. 

• Any of the following group can be lead researchers: Students; alumni (as long as the research team of alumni consists of at least one 
current KFU affiliate); full, associate and assistant professors; support staff or retirees (as long as the research team of retirees consists 
of at least one current KFU affiliate). 

Lead Researcher 

من   الباحث المشارك
 خارج ال امعة

 على إحدى الفئات التالية:   المكافآتقتصر تمشاركة باحثين من خارج ال امعة  ولكن   المشروعي وز أن يشمل 
 .  العالمي QS جامعة وفق تصنيف 500ن لمؤ سة تعليمية مصنفة ضمن أفضل ولمنتسبا •
 أو أعلى للتخصصات اإلنسانية.   3أو أعلى للتخصصات العلمية و  h-index  (Scopus  )6ممن لديهم  •
 . الحاليين   ويعاملون مالياً كمنسوبي ال امعةوهاخري و  ال امعة ومتقاعد  •
الذين   • التالية:  دولة  أي  في    ونيعملالباحثين  القائمة  الهند   خارج  فرنسا  كولومبيا  منغوليا  مصر  قبرص  ميانمار  

جمهورية التشي   بنما  باكستان  ال زائر  الدنمارك  باراغواي  ماليزيا  البحرين  جورجيا  بيرو  تونس  المكسي    ني يريا  
غانا  بولندا  الواليات المتحدة  بل يكا  إندونيسيا  رومانيا  األردن  البرازيل  كازاخستان  السنغال  الصين  فنلندا  نيبال  

ال المتحدة   المملكة  ال نوبية    لوفاكيا   البرتغال   ريالنكا  كوريا  الم ر   إفريقيا   جنوب  يونان  هولندا   لوفينيا  
المتحدة  المغرب  أوزيكستان  أوغندا    العريية  إيرلندا  صرييا  السويد  كندا  كينيا   نغافورة  طاجيكستان  اإلمارات 

ركيا   ويسرا  النمسا  قطر  األرجنتين  أذريي ان  إيطاليا  أ تراليا  نيوزيلندا  فيتنام  أوكرانيا  بنغالديش  عمان  اليمن  ت
أرمينيا  بوتسوانا  السودان  بلغاريا  كو تاريكا  ألمانيا  كمبوديا  كوت ديفوار  تايوان  هونغ كونغ  إكوادور  اليابان  

  غواتيماال  النرويج  أفغانستان  لبنان  إ تونيا  إثيوبيا  فلسطين  ميكرونيزيا   العراق  الفلبين  غامبيا  الكويت  رو يا
 .غيانا  إ بانيا  بروناي  ليبيا  تايالند  كرواتيا  موريشيوس

The project may include the participation of non-KFU researchers, but financial rewards are limited to either of the following categories:  
• Affiliates of an institution ranked among the top 500 universities according to the QS ranking system. 
• Researchers with a Scopus-based h-index of six (or more) for the sciences and three (or more) for the social sciences. 
• KFU retirees and alumni, who will be treated financially as current KFU members. 
• Researchers whose affiliations are not in the following countries: France, Colombia, Mongolia, Egypt, Cyprus, Myanmar, India, Nigeria, 

Czech Republic, Panama, Pakistan, Algeria, Denmark, Paraguay, Malaysia, Bahrain, Georgia, Peru, Tunisia, Mexico, Ghana, Poland, United 
States, Belgium, Indonesia, Romania, Jordan, Brazil, Kazakhstan, Senegal, China, Finland, Nepal, Slovakia, United Kingdom, Greece, 
Netherlands, Slovenia, South Africa, Hungary, Portugal, Sri Lanka, South Korea, Ireland, Serbia, Sweden, Canada, Kenya, Singapore, 
Tajikistan, United Arab Emirates, Morocco, Uzbekistan, Uganda, Australia, New Zealand, Viet Nam, Ukraine, Bangladesh, Oman, Yemen, 
Turkey, Switzerland, Austria, Qatar, Argentina, Azerbaijan, Italy, Armenia, Botswana, Sudan, Bulgaria, Costa Rica, Germany, Cambodia, 
Cote d'Ivoire, Taiwan, Hong Kong, Ecuador, Japan, Lebanon, Estonia, Ethiopia, Palestine, Federated States of Micronesia, Iraq, Philippines, 
Gambia, Kuwait, Russia, Guatemala, Norway, Afghanistan, Guyana, Spain, Brunei, Libya, Thailand, Croatia and Mauritius. 

Non-KFU 
Co-Researcher 

 . في العقد  ويمكن صرف مكافآت لهم عند إنهاء المشروع  الفنيينال يتم تضمين أ ماء  • الفني 
 .  ضمن ميزانية المشروع3 الفنيين عنيت اوز عدد ي ب أال  •

• Technicians are not to be listed in the contract, and rewards may be paid to them upon termination of the project.  
• The number of technicians does not exceed three, within the project budget . Technician 

 ضابط االتصال

االتصال )مع العمادة( ي ب أن يكون من منسوبي ال امعة الحاليين. أي  ال يسمح للمتقاعدين أو الخري ين أن  ضابط   •
 يكونوا ضابطي اتصال.

 والمتحدث الر مي للفريق البحثي لدى العمادة. الممثل الوحيد ل ميع الباحثين  هوضابط االتصال   •
أي  ال مانع أن يكون ضابط االتصال  .)الباحث الرئيس(  لف األولالمؤ  المخترع أوليس شرًطا أن يكون ضابط االتصال هو  •

 من النشطاء بحثيا. 
 من المشروع.  يتحمل التبعات المالية  ضابط االتصال هو من  •
 .  في حدود ميزانية المشروع  بين أعضاء الفريق هو من يقرر توزيع المكافآت  ضابط االتصال •
من منسوبي ال امعة يصبح    األعلى في ترتيب الباحثينفإن الباحث     العملضابط االتصال أو ع زه عن  في حالة وفاة   •

   .التبعات الماليةالمسؤوليات و  ويتحمل بشكل تلقائي ضابط االتصال
أي  ال يسمح للطلبة أن يكونوا    ي ب أن يكون ضابط االتصال عضو هيئة تدريس أو محاضر أو معيد من منسوبي ال امعة. •

 ضابطي اتصال. 

• The spokesperson must be a current KFU affiliate. Put differently, retirees and alumni are not permitted to act as a spokesperson. 
• The spokesperson acts as the official representative of all researchers, as well as the contact point with the DSR 
• It is not a requirement that the spokesperson be the first inventor or author (the lead researcher). In other words, it is permitted that the 

spokesperson is an active researcher. 
• The spokesperson bears the financial consequences of the project. 
• The spokesperson informs the DSR about the distribution of budgets and rewards among team members.  
• If the spokesperson passes away or is no longer able to work, the KFU affiliate on the top of the list automatically becomes the 

spokesperson and bears financial consequences and responsibilities. 
• The spokesperson must be a KFU faculty member, lecturer or teaching assistant. That is, students cannot be spokespeople. 

Spokesperson 

 There is no objection to having more than one corresponding researcher; one of whom is a KFU affiliate. Corresponding Author . ؛ أحدهم من منسوبي ال امعةمرا ل  مؤلف ال مانع من وجود أكثر من   المرا ل  المؤلف
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 Contracts .2.2 . العقود 2.2
 

 Description Realm توضيح النطاق

 لعقود اعدد 

 ال يوجد حد أعلى لعدد العقود.  •
بمعنى آخر  يحق .  من أنواع المادة العلمية نوع وفي كل   مسار في كل   عقودالمهما تعددت   شهرياً ال يمكن الحصول على أكثر من مكافئتين   •

مشروعين متزامنين. إذا تقدم أحدهم ألكثر من مشروعين في وقت واحد  فسيكون المؤلفون المشاركون  ألكثر من  للفرد الحصول على مكافأة  
 ديهم أكثر من مشروعين في وقت واحد مؤهلين لتلقي المكافآت. الذين ليس ل

  الباحث المنه ي   مؤلف فصل في كتاب   مؤلف الكتاب   الباحث العلمي   الباحث المبتكر مثال   )   المساراتال يوجد عالقة بين مكافآت أنواع   •
 . حدة(. أي أنه يمكن للباحث الحصول على مكافأتين في كل مسار على الباحث المستعرض

   ويفقد فريق البحث حقه في أي مطالبات أو مكافآت مالية.  عند انتهاء مدتها نافدةوغير   للعمادة االتفاقية غير ملزمة •
ق  العمادة تصدر عقود فوق طاقتها التمويلية  وذل  اعتمادا على فكرة "الح ز الزائد". وعليه  في حالة نفاذ البند المخصص  فإنه يتم تعلي •

 إلى أن يتم تغذية البند. صرف المستحقات 

• There is no upper limit on the number of contracts . 
• It is not possible to obtain more than two rewards per month in one content type or one track regardless of the number of contracts. 

In other words, one is eligible to receive a reward for no more than two simultaneous projects. If one applies for more than two research 
projects simultaneously, one’s co-authors who do not have more than two research projects simultaneously will be eligible to receive 
rewards. 

• The rewards for a track (e.g. the Inventive Researcher, Scholarly Researcher, Book Author, Book-Chapter Author, Methodological 
Researcher and Reviewing Researcher) do not affect and are independent from the rewards for each other. In other words, one can 
have two rewards for any track separately. 

• When its duration expires, the agreement becomes invalid. Hence, research team members lose their right to any financial dues.  
• The DSR issues funding contracts behind its funding capacity, following the notion of overbooking. Hence, if its current fund is 

exhausted, reimbursement of financial dues will be put on hold until a new fund is obtained. 

Number of 
Contracts 

 العقد  تمديد

نسخة   تحويل رقم المشروع إلى عقد جديد )وفقاً ألحدث  طلب  باإلمكان  ه وفي حالة انتهاء مدة العقد  فإن  . كبديل العقدمدة  تمديد    يمكنال   •
في مدة أقصاها شهر حتى وإن كان البحث تم قبوله للنشر وفي انتظار النشر. طلبات التحويل  تكون في قائمة     شروط وأحكام العمادة(  من

 االحتياط. 
 المصروفات من ميزانية العقد ال ديد.  خصمفي حالة الصرف من ميزانية العقد القديم  فإنه يتم  •
 .للمسار الميزانية السنوية المخصصة  ا تهالك في حالة ال يمكن اال تفادة من هذه الخدمة   •
 الطلبات المقدمة لهذه الخدمة غير مضمون قبولها  ويمكن للعمادة رفضها. •
 بمدة ال تزيد عن شهر واحد.   ئهقبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتها  على هذه الخدمةي ب أن يتم التقديم  •
  أشهر. 6مكافأة ال ال يمكن أن تت اوز  أنه  ؛ بمعنىللعقد ال ديد إضافية  وجد مكافآت شهريةتال  •
 . على موقع العمادة  يمكن تقديم طلب التحويل عن طريق التقدم للحصول على عقد جديد •
 منحة عادية.   م رد  منحة إلىال كون هذه المشاريع صيفية  فإنه في حالة انتهاء مدة العقد دون إن از المشروع  فيتم تقديم طلب تحويل  •

• Contract duration cannot be extended. Alternatively, if the contract expires, one can request to transfer the project number to a new 
contract (according to the latest version of the DSR’s contract terms and conditions) within one month even if the research has been 
accepted and is awaiting publication. Transferring requests will be on the reserve list. 

• If researchers have spent from the budget of the old contract, the expenses will be deducted from the budget of the new contract. 
• Requests for this service will be declined if the DSR’s annual budget allocated to the track is exhausted.  
• Accepting requests for this service is not guaranteed, and such requests can be declined.  
• Requests for this service must be submitted before the expiry of the contract or no longer than one month after the contract has 

expired.  
• No extra monthly rewards are granted for the new contract; in other words, rewards cannot exceed six months. 
• Applying for a transfer can be done by simply applying for a new contract on the DSR website. 
• Given that this is a summer-based grant, if it expires, a request can be made to transfer it only to a normal grant. 

Extensions 

 شكر وتقدير 

جامعة   وكالة ال امعة للدرا ات العليا والبحث العلمي  عمادة البحث العلمي قبلمن    المشروعي ب تضمين العبارة التالية: "تم دعم هذا  •
العريية السعودية المملكة  البحثي  من خالل مبادرة  0000  المنحةرقم     المل  فيصل   الورقة  أو في أي  "صيف كفو  عرض     واء في 

 .يتحدث عن المشروع تقديمي أو بو تر
 .ي وز شكر األفراد •
يمكن ا تخدام بريد إلكتروني   . لمنسوبي ال امعة البريد اإللكتروني ال امعي    ي ب ا تخدامإذا كانت الم لة تعرض عناوين بريد إلكتروني  ف •

 البريد اإللكتروني الخاص ب امعة المل  فيصل.  باإلضافة إلى آخر 
: "]القسم  أو ما يوازيه[  ]الكلية  أو ما يوازيها[  جامعة المل  فيصل  األحساء  المملكة عنوان منسوبي ال امعة كالتالي  ي ب أن يكون •

 . العريية السعودية"

• The following statement must be included in the article and in presentations or posters about the project: 'This work was supported 
by the Deanship of Scientific Research, Vice Presidency for Graduate Studies and Scientific Research, King Faisal University, Saudi 
Arabia [Grant No. xxx], through its KFU Research Summer initiative '. 

• It is permitted to thank individuals. 
• If email addresses are displayed in the article, KFU affiliates must use KFU email addresses. Another email address can be used in 

addition to the KFU email address. 
• KFU members must use the following affiliation: '[Department, or the equivalent], [College, or the equivalent], King Faisal University, 

Al Ahsa, Saudi Arabia'.  

Recognitions 

أو  إغالق
 لغاءإ

 المشروع 

 . أو انتهاء مدة العقد نشر الفي حال   –بشكل تلقائي  – اً أي مشروع بحثي مغلق يعد •
 يحق للعمادة إلغاء هذه االتفاقية في أي وقت عند اكتشاف أي مخالفة لهذه الشروط.   •
ٍّ  حذف أو تعديل    للعمادةيحق   •   حسب ما تقتضيه مصلحة العمل وحسب الميزانية السنوية )بما في ذل  ميزانية المشروع(  من هذه الشروطأي

 للعمادة. 

• A project is considered closed once publication occurs or if the contract expires. 
• The DSR has the right to cancel this agreement at any time upon discovering any violation of these terms and conditions.  
• The DSR reserves the right to delete, amend or add to these terms and conditions (including the budget), based on what it deems the 

institution’s best interests and in line with its annual budget. 

Project 
Closure 

أخالقيات  
البحث 
 العلمي

 عصبا ت ا تطرف  عدوانية  تحامال  أخالقيغير يتم  حب المشروع من قبل العمادة في حال تبين أن المشروع أو الورقة المنشورة تتضمن تصرفا 
ون  وك .م لةأو نشر المقال في أكثر من العلمية  حالة السرقة  يتم السحب أيضاً في    أفكاراً تناهض األمن الفكري والم تمعي  أو تُعزز اإلرهاب.

 البحث مسحوبا  فإن الباحثين يفقدون حقوقهم المالية  وتحتفظ العمادة بحقها في ا ترجاع أي مصروفات.

The project will be withdrawn by the DSR if it is found that the project or the published article contains ethical misconduct, aggression, 
extremism or intolerance, bears ideas that destabilise societal security or promote terrorism. Withdrawal may also occur in cases of 
plagiarism or of the article being published in more than one journal. If the project is withdrawn, the research team loses its financial 
dues accordingly, and the DSR reserves the right to reclaim any money spent on the project.  

Research 
Ethics 

 تنويهات 

 .ال مانع أن تكون براءة االختراع أو الورقة أو الكتاب أو فصل الكتاب من ر الة الماجستير أو الدكتوراه •
  .من خالل موقع العمادة اإللكتروني  المشروع البحثي  حذف باحث  إلغاء مشروع م االتتعديل  طلب   لضابط االتصاليمكن  •
أن تكون المكافأة للباحث المضاف في حدود ميزانية المكافآت المعتمدة  وتحسب المكافأة الشهرية  أثناء المشروع شريطة    يمكن إضافة باحث •

   له من تاريخ إضافته للعقد.
 ال يؤثر ذل  على مدة العقد. بحيث  آخر  ولكن في نفس المدة الزمنية للعقد؛ ضابط اتصال يمكن نقل المشروع إلى   •

• Publishing a patent, article, book or book chapter out of one’s thesis or dissertation is permitted. 
• Through the DSR website, the spokesperson can request a change in the project domains, the removal of researchers or cancelation 

of a project. 
• New researchers can be added to the contract during the project, but their reward must be within the reward budget, and their monthly 

reward is calculated from the date they are added. 
• The project may be transferred to another spokesperson with no entitlement to change the end date of the contract duration. This 

transfer must not affect the contract’s expiry date . 

Notes 
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 Expenditures .3.1 أوجه اإلنفاق . 3.1

 
  

 

متى يحق للباحث  توضيح توضيح
 التقديم 

 How to Apply When One is كيفية التقديم
Eligible to 

Apply 

Description  

 مستلزمات بحث

  :التالية بحثيةالمستلزمات ال يمكن ا تهالك كامل الميزانية لشراء  •
o ا تهالكية : 

 . اتكيماوي ▪
 . رخص لبرامج ▪
 . اتاشتراك ▪
o غير ا تهالكية : 

 . أجهزة  ▪
 قطع غيار أجهزة.  ▪
 لتحسين أداء األجهزة.وحدات تكميلية  ▪

يتم دفع ر وم رخص البرامج واالشتراكات فقط لفترة العقد  إال إذا كان الحد   •
 األدنى لمدة الرخصة  نة. 

  SPSSعامة غير تخصصية وغير بحثية  مثال  أو اشتراكات ال يسمح بشراء برامج •
LISREL  EndNote  Grammarly  Photoshop .وبرامج كشف االقتباس   

 ونحو (وملحقاتهم)  والهواتف واألجهزة اللوحية الحا وبأجهزة ال يسمح بشراء  •
 .ذل 

يتم تعويض 
مستلزمات 

البحث 
والمستلزمات 

الخدمية 
والمستلزمات 

التحفيزية 
بعد  )المكافآت( 

االنتهاء من  
)وبحد   المشروع
  يوم 30أقصى 

من تاريخ انتهاء  
   مدة العقد

فريق  ويفقد  
حقه حال  البحث 

ت اوز هذه 
 ( المدة

يقوم ضابط 
االتصال 

التقديم من  ب
خالل أيقونة 
"طلب صرف 
مستحقات 
مالية" على  
 . موقع العمادة

The 
spokesperson 
can apply for 

rewards through 
‘Request for 

Reimbursement’ 
on the DSR 

website. 

Research, 
service, and 
motivational 
supplies are 
reimbursed 

after the 
completion of 

the project 
(maximum 30 
days after the 
expiry date of 

the contract, as 
otherwise, the 
research team 
will lost their 

right for 
reimbursement) 

• The entire budget can be spent on the following research supplies: 
▪ Consumable: 
o Chemicals 
o Software licences 
o Subscriptions 

▪ Inconsumable: 
o Devices 
o Spare parts 
o Supplementary units to improve the performance of devices 

• Software licences and subscriptions are paid only for the contract duration unless the minimum 
duration of the licence is a year. 

• It is not permitted to purchase generic, non-professional, non-research software and 
subscriptions, such as SPSS, LISREL, EndNote, Grammarly, Photoshop or plagiarism detection 
software. 

• It is not permitted to purchase computers, phones, tablets (and their accessories) and the like. 

Research Supplies 

 مستلزمات خدمية

 التالي: يمكن ا تهالك كامل الميزانية على
 جمع البيانات  تكاليف •
 )مثالً  عينات طبية(  عينات واختبار  تحليل •
 خرائطتحليل  •
 ر ومات توضيحية طبية  •
 اختبارات وتحاليل معملية  •
 برم ة •
 نمذجة •
 أجهزةصيانة  •
 تدقيق لغوي •
 رفي أوعية مفتوحة المصد  نشر  •
متخرج من    على الورقة أي باحثشريطة عدم وجود )  خاص للسعوديين -  الترجمة •

 ( جامعة لغة التدريس بها مماثلة للغة الورقة
بأن الباحث المختص ال يستطيع أو غير مدرب للقيام   شريطة أن يكون قد جرى العرف

 بهذه المهام. 

The entire budget can be spent on the following: 
• Data collection 
• Sample analysis and testing (e.g. medical samples) 
• Map analysis 
• Medical illustrations 
• Laboratory assays 
• Modelling 
• Programming 
• Device maintenance 
• Proofreading 
• Open-access publishing fees 
• Translation fees – for Saudis only (on the condition that there is no researcher who is a graduate 

from a university whose language of instruction is the same as the language of the article) 
• (translation fees are not paid if a member of the research team is a graduate from a university in 

which the language of instruction is English) 
… on the condition that a specialised researcher is customarily unable or untrained to carry out 
such tasks. 

Service Supplies 

مستلزمات تحفيزية 
 )مكافآت(

  وفقا للتقسيمات في % من ميزانية المشروع50ي ب أال يت اوز م موع المكافآت 
 . 2.3جدول 

Rewards must not exceed 50% of the project budget, according to Table 3.2. Motivational 
Supplies (Rewards) 

 
 

 Notes  مالحظات 

 المشروع البحثي. ي ب أن يكون هناك ارتباط مباشر بين ما يتم شراؤه وبين   •
 ي ب تزويد العمادة بفواتير المصروفات  ولن يتم أي صرف بدون فواتير.  •
 تتسم بال دية وجديرة بالثقة. الفواتير من خارج السعودية مقبولة  لطالما أنها من جهات  •
 .ي ب أن يكون على الفواتير ما يثبت أنها خاصة بالمشروع الحالي  •
(؛ ويتم  ل ميع المسارات  01/01/2022تاريخ  )موقع قبل وغير مكتمل  منتهي العقد  لضابط االتصاللن تصرف أي مستحقات مالية للعقد الحالي في حالة وجود مشروع أو أكثر   •

 الصرف حال اإلنهاء أو اإلغالق لتل  المشاريع. 
الخدمات المستقلين "الفري النسر"  لطالما أنهم منتمين لموقع أو تطبيق إلكتروني جدير بالثقة  وأن تكون الفاتورة صادرة من هذا    مقدمويتم قبول الفواتير المزودة من قبل   •

 طبيق. الموقع أو الت
 . يتم تعليق صرف المستحقات المالية خالل العطل الر مية  بما في ذل  اإلجازة السنوية •
لبحث على موقع الم لة إلى حين  يتوجب ظهور البحث على  كوبس أو كالريفيت من أجل صرف المستحقات المالية للباحثين. ومن باب التعاون  فإنه  يتم الصرف في حالة ظهور ا •

ظهور البحث في     كوبس أو كالريفيت. ولكن  في حالة كون نشاط الم لة محل قلق لفريق عمل العمادة  فإن العمادة لن تصرف المستحقات المالية إال في حالةظهوره في 
  كوبس أو كالريفيت. 

  مستحقات مالية للباحثين حتى وإن كانت الم لة مصنفة في  كوبس في حالة كون موضوع البحث مختلف عن التخصص العام للم لة أو أعدادها الخاصة  فإنه لن يتم صرف أي   •
 . أو كالريفيت

 • There must be a direct link between what has been purchased and the research project. 
• The DSR must be provided with invoices for expenses; no payment will be made without invoices. 
• Invoices from outside Saudi Arabia are acceptable, as long as they appear to be trustworthy. 
• Invoices must show that they are specific to the current project. 
• No financial dues will be granted to the current contract if one or more projects (signed before 01 January 2022 for all tracks) under the name of the spokesperson 

are expired and yet have not been completed. Reimbursement is made only upon the termination or closure of those contracts. 
• Invoices provided by freelancers are accepted on the conditions that they belong to a trustworthy website or application and that the invoices are issued by this 

website or application. 
• Reimbursement of financial dues are put on hold during formal vacations, including summer vacation. 
• The article must appear in Scopus or Clarivate in order to disburse financial dues to researchers. As a matter of cooperation, financial dues will be disbursed if 

the article first appears on the journal’s website. However, if the activity of the journal is of concern to the DSR, the DSR will not pay financial dues unless the 
article appears in Scopus or Clarivate. 

• If the topic of the article is different from the general specialisation of the journal or its special issues, no financial dues will be paid to researchers even if the 
journal is indexed in Scopus or Clarivate. 
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 Rewards .3.2 مكافآت.  2.3
 

   الواحد(  للمشروعللمكافآت )  الحد األعلى )بالريال السعودي(  المكافأة الشهرية  
  PhD First Inventor or Author 7,200 1,200   دكتوراه المخترع أو المؤلف األول 

 PhD Co-Inventor or Co-Author 6,000 1,000  دكتوراه  المشاركالمخترع أو المؤلف 
 Master’s First or Co-Inventor or Co-Author or Technician 4,800 800   ماجستير أو الفني  المشاركأو  األولالمخترع أو المؤلف 

 Bachelor’s First or Co-Inventor or Co-Author or Technician 3,600 600   البكالوريوس أو الفني  المشاركأو  المخترع أو المؤلف األول
 Diploma and Undergrads First or Co-Inventor or Co-Author or Technician 2,400 400   الدبلوم وطالب المرحلة ال امعية أو الفني  المشاركأو  المخترع أو المؤلف األول

   Maximum Rewards per Month  Maximum Rewards per Research Project    
 

 

 Notes  مالحظات 

أو إشراف على طلبة    جدول درا ي ممن لديهم  للبحث العلمي  مفرغين  منسوبو المراكز البحثية  صرف المكافآت لمن هو مفرغ تفرغا كامال للبحث العلمي في ال امعة. ال يعد    يتمال   •
 . بالتعاون مع أي كلية أو جهة في ال امعة درا ات عليا 

 • KFU members who are full-time researchers are not eligible for rewards. Members of a research centre are not considered full-time researchers if they have a 
teaching schedule or supervise a postgraduate student at any KFU college. 
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 Bonuses .3.3 مالية   . مزايا3.3
 

 Description Bonus توضيح الميزة
20,000  

 ريال
  م لة   ريال إضافية )عالوة على الحد األعلى من الميزانية( في حالة النشر في 20,000 )في حالة كونه من منسوبي ال امعة( األول المؤلفيمنح 

Science   م لةأو Nature وليس(   دار نشرSpringer Nature بشكل عام)   في التخصص في كالريفيت1أو النشر في أعلى %. 
The first author will be granted an extra 20,000 SAR (over the budget) if the article is published in the journals Science or Nature (but not by the 
publisher Springer Nature) or at the top 1% (Clarivate). This bonus applies only if the first author is a KFU affiliate. 

20,000 
SAR 

10,000  
 ريال

على  أريال إضافية )عالوة على الحد األعلى من الميزانية( في حالة النشر في   10,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(   األول  المؤلفيمنح  
 % في التخصص )كالريفيت(. 10

The first author will be granted an extra 10,000 SAR (over the budget) if the article is published at the top 10% (Clarivate). This bonus applies only if 
the first author is a KFU affiliate. 

10,000 
SAR 

5,000  
 ريال

أعلى  ريال إضافية )عالوة على الحد األعلى من الميزانية( في حالة النشر في    5,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(    األول  المؤلفيمنح  
 )كالريفيت(.  % في التخصص11-25

The first author will be granted an extra 5,000 SAR (over the budget) if the article is published at the top 11%–25% (Clarivate). This bonus applies 
only if the first author is a KFU affiliate. 

5,000 
SAR 

2,000  
 ريال

األولى من العقد؛ وفقاُ لشروط الثالث  خالل األشهر    نشر الورقة العلميةفي حال  (  في حدود ميزانية المكافآتإضافية ) ريال    2,000يمنح كل باحث  
 . وعالوة على مكافأته الشهرية  صرف المكافآت

Bearing in mind the reward terms and conditions, researchers shall be granted an extra 2,000 SAR (within the reward budget) in addition to their 
monthly allowance in the event that they publish their article during the first three months of the contract. 

2,000 
SAR 

1,000  
 ريال

إذا كان من    )عالوة على الحد األعلى من الميزانية(  إضافية  ريال  1,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(    المخترع أو المؤلف األوليمنح  
 للنساء.مبادرة ال امعة لتعزيز الحضور البحثي ك زء من    ؛ ويأتي ذل النساء

The first inventor or author shall be granted an extra 1,000 SAR (over the budget) if she is a woman given the initiative that KFU has taken to foster 
women’s participation in research. 

1,000 
SAR 

1,000  
 ريال

 Supervisors are granted 1,000 SAR (in total, even with multiple supervisors) over the budget. 1,000 .الم مل  حتى وإن تعدد المشرفين( فوق الحد األقصى من الميزانيةريال )في  1,000ن ويمنح المشرف
SAR 

1,000  
 ريال

في حالة وجود    )عالوة على الحد األعلى من الميزانية(  إضافية ريال 1,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(  المخترع أو المؤلف األوليمنح 
الدعم من   رقمي ب إدراج  و    شريطة أن يتم إقران شكر ال هة األخرى مع شكر العمادة.مانحة لدعم مالي باإلضافة إلى جامعة المل  فيصلجهة  

 . ال هة األخرى  ولن تصرف هذه الميزة المالية في حالة عدم وجود رقم الدعم لل هة الخارجية

The first inventor or author shall be granted an extra 1,000 SAR (over the budget) if the project consists of another external funding source on the 
condition that acknowledgements for the other funding agency are associated with the acknowledgements for the DSR. The grant number given by 
the external funding agency must be included in the acknowledgements, and this bonus will not be granted in the absence of the external funding 
project number. This bonus applies only if the first inventor or author is a KFU affiliate. 

1,000 
SAR 

1,000  
 ريال

في كالريفيت  فبإمكانه تحديد الشخص الذي  اعده  )في حالة كونه من منسوبي ال امعة(   المؤلف األولإذا كان هذا البحث األول الذي ينشره 
  شريطة أن يكون الشخص المساعد قد نشر في كالريفيت  ريال  1,000  و يتم منحه  ) واء من داخل ال امعة أو خارجها(  على هذا النشر المتميز 

 هذه الميزة فقط إذا كان المؤلف األول من منسوبي ال امعة.   من قبل.

If this is the first article to be published by the the first author in Clarivate, they can identify a person who has helped them with such elite publication 
(be they KFU or non-KFU affiliates), and they will be awarded 1,000 SAR on the condition that the helping person has published in a Clarivate-indexed 
journal before. This bonus applies only if the first author is a KFU affiliate. 

1,000 
SAR 

1,000  
 ريال

  حالة تحقق أي من   في  )عالوة على الحد األعلى من الميزانية(  ريال   1,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(   المخترع أو المؤلف األوليمنح  
 ريال حتى وإن تحققت أكثر من حالة(: 1,000)ال يزيد المبلغ عن   الحاالت التالية

 ل ال امعة. داخ  مختلفةباحثين ينتمون لكليات أو مراكز بحثية   3"بينيا"؛ وضابطه وجود  المشروعكون  •
   .من داخل ال امعة  وجود تنوع  متمثل في وجود فريق بحثي من الرجال والنساء •
 . من داخل ال امعة  من جنسيات مختلفة   4 وجود تنوع  متمثل في وجود •
ينتمي إلى إحدى وجود تنوع  متمثل في وجود فريق ي مع بين إحدى كليات ال امعة وأحد مراكزها البحثية. أي أن يكون بعض أعضاء الفريق  •

 . كليات ال امعة  وبعضهم ينتمي إلى أحد المراكز البحثية
 باإلضافة إلى جامعة المل  فيصل(.  تين عودي تينجامع  على األقلفريق من جامعات  عودية متنوعة )  وجود تنوع  متمثل في وجود •

The first inventor or author shall be granted 1,000 SAR (over the budget) if any of the following conditions is met (the amount does not exceed 1,000 
SAR, even if more than one condition is achieved). This bonus applies only if the first inventor or author is a KFU affiliate. 
• Having an interdisciplinary research project, which is measured by having three KFU researchers in the project that are affiliated with different 

colleges, research centres, etc. 
• Having a diverse team of men and women from within KFU. 
• Having a diverse team of four different nationalities from within KFU. 
• Having a diverse team of both colleges and research centres from within KFU. 
• Having a diverse team of different Saudi universities (at least two different Saudi universities in addition to KFU). 

1,000 
SAR 

1,000  
 ريال

حالة وجود شخصين    في  )عالوة على الحد األعلى من الميزانية(  ريال  1,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(    األولالمخترع أو المؤلف يمنح  
 ريال حتى وإن تحققت أكثر من حالة(: 1,000ألي من الم االت التالية )ال يزيد المبلغ عن ينضمان من الفريق البحثي 

 . طالبا(  المخترع أو المؤلف األول يكون أحد طلبة ال امعة )شريطة أال •
 . (خري ا المخترع أو المؤلف األول)شريطة أال يكون  ال امعة يأحد خري  •
 . (امتقاعد  المخترع أو المؤلف األول)شريطة أال يكون   أحد متقاعدي ال امعة •
 . معيدا(   المخترع أو المؤلف األولأحد معيدي ال امعة )شريطة أال يكون  •
 .محاضرا(  المخترع أو المؤلف األولأحد محاضري ال امعة )شريطة أال يكون  •
 (.المؤلف األولالمخترع وأحد منسوبي ال امعة ممن لم ينشر خالل السنوات الثالث الماضية في م الت مصنفة في  كوبس أو كالريفيت )غير   •
 (. المخترع أو المؤلف األولتين الماضيتين )غير أحد منسوبي ال امعة ممن حصل على الترقية إلى أ تاذ مساعد خالل السن •
 لم يستفيدوا قط مالياً من العمادة.  الذين  أحد منسوبي ال امعة •
وجود باحث من أحد األقسام األكاديمية بال امعة التي يكون معدل النشر فيها أقل من ريع ورقة علمية لكل عضو بالقسم في  نة العقد   •

 ة في  كوبس لألقسام اإلنسانية  وكالريفيت لألقسام العلمية(. أو السنة التي قبلها )أوراق مصنف

The first inventor or author shall be granted 1,000 SAR (over the budget) if two group members belong to any of these categories (the amount does 
not exceed 1,000 SAR, even if more than one condition is achieved). This bonus applies only if the first inventor or author is a KFU affiliate. 
• A KFU student (as long as the first inventor or author is not a student). 
• A KFU alumnus (as long as the first inventor or author is not an alumnus). 
• A KFU retiree (as long as the first inventor or author is not a retiree). 
• A teaching assistant (as long as the first inventor or author is not a teaching assistant). 
• A lecturer (as long as the first inventor or author is not a lecturer). 
• A KFU faculty member who has not published in Scopus- or Clarivate-indexed journals in the past three years (as long as this member is not the 

first author). 
• A KFU faculty member who has been promoted to Assistant Professor in the past two years (as long as this member is not the first inventor or 

author). 
• A KFU member who has never gained financial benefit from the DSR. 
• A KFU member from an academic department wherein the ratio of department members to publications in the year of the grant (or the year before) 

is 1:0.4 (Scopus-indexed publications for the social sciences departments and Clarivate-indexed publications for the sciences colleges). 

1,000 
SAR 

1,000  
 ريال

باحثين حالة وجود    في الميزانية()عالوة على الحد األعلى من   ريال  1,000)في حالة كونه من منسوبي ال امعة(    المخترع أو المؤلف األوليمنح  
فرنسا  كولومبيا  منغوليا  مصر  قبرص  ميانمار  الهند  ني يريا  جمهورية التشي   بنما  باكستان  يعملون في أي دولة خارج القائمة التالية:  

واليات المتحدة  بل يكا  إندونيسيا  رومانيا  األردن  ال زائر  الدنمارك  باراغواي  ماليزيا  البحرين  جورجيا  بيرو  تونس  المكسي   غانا  بولندا  ال
  البرتغال   البرازيل  كازاخستان  السنغال  الصين  فنلندا  نيبال   لوفاكيا  المملكة المتحدة  اليونان  هولندا   لوفينيا  جنوب إفريقيا  الم ر 

فورة  طاجيكستان  اإلمارات العريية المتحدة  المغرب  أوزيكستان  أوغندا   ريالنكا  كوريا ال نوبية  إيرلندا  صرييا  السويد  كندا  كينيا   نغا 
يا  بوتسوانا  السودان  أ تراليا  نيوزيلندا  فيتنام  أوكرانيا  بنغالديش  عمان  اليمن  تركيا   ويسرا  النمسا  قطر  األرجنتين  أذريي ان  إيطاليا  أرمين

كوت ديفوار  تايوان  هونغ كونغ  إكوادور  اليابان  لبنان  إ تونيا  إثيوبيا  فلسطين  ميكرونيزيا   العراق   بلغاريا  كو تاريكا  ألمانيا  كمبوديا   
 الفلبين  غامبيا  الكويت  رو يا  غواتيماال  النرويج  أفغانستان  غيانا  إ بانيا  بروناي  ليبيا  تايالند  كرواتيا  موريشيوس

The first inventor or author shall be granted 1,000 SAR (over the budget) if there are researchers whose affiliations are not in the following countries: 
France, Colombia, Mongolia, Egypt, Cyprus, Myanmar, India, Nigeria, Czech Republic, Panama, Pakistan, Algeria, Denmark, Paraguay, Malaysia, 
Bahrain, Georgia, Peru, Tunisia, Mexico, Ghana, Poland, United States, Belgium, Indonesia, Romania, Jordan, Brazil, Kazakhstan, Senegal, China, 
Finland, Nepal, Slovakia, United Kingdom, Greece, Netherlands, Slovenia, South Africa, Hungary, Portugal, Sri Lanka, South Korea, Ireland, Serbia, 
Sweden, Canada, Kenya, Singapore, Tajikistan, United Arab Emirates, Morocco, Uzbekistan, Uganda, Australia, New Zealand, Viet Nam, Ukraine, 
Bangladesh, Oman, Yemen, Turkey, Switzerland, Austria, Qatar, Argentina, Azerbaijan, Italy, Armenia, Botswana, Sudan, Bulgaria, Costa Rica, 
Germany, Cambodia, Cote d'Ivoire, Taiwan, Hong Kong, Ecuador, Japan, Lebanon, Estonia, Ethiopia, Palestine, Federated States of Micronesia, Iraq, 
Philippines, Gambia, Kuwait, Russia, Guatemala, Norway, Afghanistan, Guyana, Spain, Brunei, Libya, Thailand, Croatia and Mauritius. 

1,000 
SAR 

500  
 ريال

 باحثين  6في حالة وجود  )عالوة على الحد األعلى من الميزانية( ريال  500 المخترع أو المؤلف األول )في حالة كونه من منسوبي ال امعة(يمنح  
 من منسوبي ال امعة على الورقة.    - على األقل -

The first inventor or author shall be granted an extra 500 SAR (over the budget) when they have at least six KFU members on their team. This bonus 
applies only if the first inventor or author is a KFU affiliate. 

500 
SAR 

200  
 ريال

من العمادة  فبإمكانه عند صرف المستحقات    مالياً   ألول مرة يستفيد   المخترع أو المؤلف األول )في حالة كونه من منسوبي ال امعة(إذا كان  
   ريال. 200  و يتم منحه دله على العمادةالمالية تحديد الشخص من منسوبي ال امعة الذي  

If it is the first inventor’s or author’s first time financially benefitting from the DSR, they can, when applying for financial dues, identify the KFU 
affiliate who introduced them to the DSR, and the introducer will be granted 200 SAR. Student mini-projects are excluded from this bonus. This bonus 
applies only if the first inventor or author is a KFU affiliate. 

200 
SAR 

 

 Notes  مالحظات 

 . عالوة على الحد األقصى للميزانية؛ إال في حالة ذكر غير ذل هي جميع هذه المزايا المالية   •
 األفضل   Qفي تخصصات مختلفة  فسيتم األخذ بالـ    Qإذا كان للم لة أكثر من  •

 • All these bonuses are beyond the maximum budget unless stated otherwise. 
• If a journal has different Qs in different disciplines, the best Q will be considered. 

 


