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الشروط العامة والميزانية لمسار ناشر 2020
General Terms, conditions and budget 
specifications of “Nasher Track 2020”

General Terms and conditionsشروط عامة

واللوائــح  األنظمــة  مــع  التعــارض  عــدم  مراعــاة  مــع 
ــث العلمــي  ــدة للبح ــة الموح ــة والالئح ــات المالي والتعليم
ـفـي الجامعــات، يقتصــر التعويــض فقــط علــى مصاريــف 
رجمــة؛ وخدمــات مراجعــة الكتابــة )Editing(؛ خدمــات  التَّ
ــم فقــط مــن خــالل مركــز تحليــالت  ــي )تت التحليــل االحصائ
ــكار  ــاع االبت ــع لقط ــة التاب ــارات اإلحصائي ــال واالستش األعم
وتنميــة األعمــال ـفـي جامعــة الملــك فيصــل، وـفـي حــال 
اعتــذار المركــز بشــكل رســمي باإلمــكان االســتعانة بمركــز 
ــة؛ ومكافــأة  خارجــي( ورســوم النشــر فــي المجــالت الِعلمي
ــخ  ــن تاري ــهر م ــد 6 أش ــذا العق ــدة ه ــن، وم الباحث/الباحثي
الحصــول علــى الموافقــة ورقــم المنحــة مــن عمــادة البحــث 
العلمــي، علــى أن ُتحقــق الضوابــط والمعاييــر التاليــة: -

Taking into consideration that there is no con-
tradiction with regulations, financial instruc-
tions and the unified regulations for scientif-
ic research the bylaws in Saudi universities, 
compensation is only limited to translation 
expenses. Editing services; Statistical analysis 
services )performed only through the Business 
Analytics and Statistical Consulting unit of the 
Innovation and Business Development Sector 
at King Faisal University, and if the center of-
ficially apologized, an external center can be 
used) fees for publishing in scientific journals; 
and reward the researcher / researchers. The 
duration of this contract is 6 months from the 
date of obtaining approval and the grant num-
ber from the Deanship of Scientific Research, 
provided that the following controls and crite-

ria are met: -

لالســتفادة 	  الرئيــس(  )الباحــث  الُمتقــدم  يكــون  أن   
التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  »ناِشــر«  مســار  مــن 
والمحاضريــن والمعيديــن )شــاماًل المبتعثيــن( وطلبــة 
أن  ويجــوز  البكالوريــوس  وطلبــة  العليــا  الدراســات 
يشــمل عقــد التمويــل مشــاركة باحــث أو أكثــر مــن 
خــارج الجامعــة علــى أن تقتصــر المشــاركة والتعويــض 
الباحــث  كان  إذا  الخارجييــن  للمشــاركين  المــادي 
منتســبا لمؤسســة تعليميــة مصنفــة ضمــن أفضــل 
وذلــك  العالمــي   QS تصنيــف  وفــق  جامعــة   400
حســب ســنة التصنيــف وأن يكــون الباحــث الرئيــس 

مــن منســوبي جامعــة الملــك فيصــل.

A. The principal investigator to benefit 
from the “Nasher” track is from fac-
ulty members, lecturers, and teach-
ing assistants )including students 
abroad), postgraduates and under-
graduates. The funding contract 
may include the participation of one 
or more researchers from outside 
the university, provided that the ex-
ternal participant is affiliated with 
an educational institution classi-
fied within the top 400 universities 
according to the QS world ranking 
based on the current year, and that 
the principal investigator is from the 
employees of King Faisal University. 
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أالَّ يكــون البحــث المنشــور ضمــن البحــوث المدعومــة 	 
مــن العمــادة أو َتلّقــى دعــم مــن جهــة أخــرى داخليــة 
جــزء  أو  نشــره  ســبق  قــد  يكــون  ال  وأن  خارجيــة  أو 
منــه أو أن يكــون ُمســتل مــن رســائل الماجســتير أو 
رســائل  االســتالل  شــرط  مــن  ويســتثني  الدكتــوراه. 

طــالب الدراســات العليــا والمرحلــة الجامعيــة.

B. The published research should not be sup-
ported before by the Deanship, or received 
financial support from another internal or 
external party, and it must not be either 
previously published or part of it, nor was 
extracted from master’s or doctoral theses, 
excluding extraction from postgraduate 

thesis.  

أن يكــون البحــث المنشــور منشــورا كورقــة علميــة 	 
(Research article( وال يشــمل الدعــم نشــر البحــث 
Review Arti- (فــي صــورة أخــرى علــى ســبيل المثــال )

.…  ,cle, Short communication

C. The published research should be published 
as a full research article and the support 
does not include publishing the research in 
another form, for example )Review Article, 

Short communication, ...).

أن يتقــدم الباحــث الرئيــس بطلــب لعمــادة البحــث 	 
العلمــي للحصــول علــى موافقــة العمــادة متضمنــة 
رقــم  علــى  الحصــول  وبعــد  البحثيــة  المنحــة  رقــم 
العقــد وتوفيــر جميــع  بتعبئــة هــذا  يقــوم  المنحــة 
وخــالل  العقــد  لصحــة  كشــرط  المطلوبــة  البيانــات 
رقــم  علــى  الحصــول  تاريــخ  مــن  عمــل  أيــام  خمســة 

العقــد. لصحــة  كشــرط  البحثيــة  المنحــة 

D- The principal investigator should submit a 
request to the Deanship of Scientific Re-
search to obtain the approval of the Dean-
ship including the research grant number, 
and after obtaining the grant number, he/
she should fill out a contract and provide all 
the required information within five work-
ing days from the date of obtaining the re-

search grant number.

يجــب تدويــن شــكر واضــح لعمــادة البحــث العلمــي 	 
المــادي  دعمهــا  علــى  فيصــل  الملــك  بجامعــة 
والمعنــوي لنشــر البحــث مــع اإلشــارة إلــى رقــم المنحة 
البحثيــة الُمشــار إليــه فــي البنــد )ث( أعــاله وأن تكــون 
هــي الجهــة الوحيــدة الداعمــة المذكــورة ـفـي الشــكر.

E- A clear acknowledgement must be noted to 
the Deanship of Scientific Research at King 
Faisal University for its financial support, 
with reference to the research grant num-
ber, and that it is the only supportive body 

mentioned in the acknowledgement.

ُمشــاركًا( 	  أو  )رئيســًا  الباحــث  يتقــدم  أن  يجــوز 
بمشــروعين فقــط حتــى نهايــة العــام المالــي للتقديــم 

)ناِشــر(.  مســار  ضمــن 

F- It is permissible for the researcher )as a prin-
 cipal- or  co- investigator) to submit only
 two projects through Nasher track until the

 .end of the current financial year
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أن يظهــر اســم وعنــوان الجامعــة بشــكل صحيــح علــى 	 
الورقــة البحثيــة، حســب االســم المعتمــد والمعلــن 
عنــه فــي موقــع العمــادة الرســمي وأن تكــون جامعــة 
ـى للباحــث مــع  الملــك فيصــل جهــة االنتســاب األوـل
ــد اإللكترونــي لجامعــة الملــك فيصــل  اســتخدام البري

ــة. فــي معلومــات التواصــل علــى الورقــة العلمي

G- The name and affiliation of the universi-
ty should appear correctly on the research 
paper, according to the approved affiliation 
announced on the Deanship’s official web-
site, and that King Faisal University is the 
primary affiliation body for the researcher, 
with the use of King Faisal University’s offi-

cial e-mail in contact information.  

أن يكــون البحــث المنشــور فــي مجلــة عالميــة ُمدرجــة 	 
 Web of Science فــي قاعــدة بيانــات شــبكة العلــوم
االستشــهادات  تقريــر  حســب  تأثيــر  معامــل  ولهــا 
 )Journal Citation Report )Clarivate Analytics
للتخصصــات العلميــة والهندســية والطبيــة وال تقبــل 
 Journal البحــوث المنشــورة فــي مجــالت مدرجــة فــي
Im- والتــي لــم يصــدر لهــا معامــل تأثيــر Master list
pact Factor، وُيمكــن قبــول المجــالت الُمصنفــة فــي 
قاعــدة بيانــات Scopus فقــط للتخصصــات االجتماعية 

واإلنســانية.

H- The published research should be in an in-
ternational journal listed in the “Web of 
Science” database and has an impact fac-
tor according to the Journal Citation Report 
)Clarivate Analytics( for the scientific, engi-
neering and medical disciplines. Research 
published in journals listed in the “Journal 
Master list” are not accepted. Journals be-
longing to Social and Humanities disciplines 
are accepted to be published in journals list-

ed in SJR “the Scopus Database”.

ة للنشــر 	  يشــمل التعويــض عــن المصروفــات األساســيَّ
دون  الباحثيــن  ومكافــأة  اعــاله  ذكرهــا  الســابق 
غيرهــا مــن أضافــات )علــى أن تشــمل التكاليــف إتاحــة 
 Open Access مجانــًا  للبحــث  الكامــل  المحتــوى 
علــى  الحصــول  مصاريــف  تشــمل  ال  بينمــا   ،Choice
ُنســخ ورقيــة مــن البحــث أو عــدد المجلــة المنشــور بهــا 

البحــث وغيرهــا(.

I. The financial compensation should 
include the basic expenses of the 
aforementioned publication includ-
ing the Open Access Choice, while 
the expenses do not include obtain-
ing paper copies of the published re-

search.

حســب 	  الِعلميــة  األمانــة  بضوابــط  االلتــزام  ضــرورة 
ــث العلمــي  ــات البح ــة وأخالقي ــر العالمي ــد النش قواع
المملكــة  ـفـي  بهــا  المعمــول  واألنظمــة  واللوائــح 

الســعودية. العربيــة 

J- It is a necessity to adhere to the scientific 
integrity controls in accordance with the 
international publishing rules, the ethics of 
scientific research, and the rules and reg-
ulations in force in the Kingdom of Saudi 

Arabia.
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يتــم تعويــض المتقــدم عــن مصاريــف النشــر إذا كان 	 
باحثــًا رئيســًا أو مراســاًل فقــط، وذلــك مــن خالل تســليم 
ًا للرســوم،  أصــل الفواتيــر التــي ُتثبــت تســديده شــخصيَّ
وتعبئــة النمــوذج الخــاص بمســار ”ناِشــر“، وال ُتقبــل 

ُصــور الفواتيــر.

K- The applicant shall be compensated for the 
publishing expenses if he/she is the princi-
ple or a correspondent investigator, by sub-
mitting the original invoices that prove his/
her personal payment of the fees, and filling 
out the specific form provided by the dean-
ship. Photocopies of the invoices are not ac-

cepted.

يلتــزم الباحــث الرئيســي أو المشــارك مــن منســوبي 	 
جامعــة الملــك فيصــل علــى مشــاركة البحــث المنشــور 
فــي منصــات التواصــل البحثــي العالميــة ومــن أمثلتها 

.)Researchgate/ Academica)

L- The principal or co- investigator should share 
the published research on global research 
communication platforms, such as )Re-

searchgate / Academica(.

يلتــزم الباحــث الرئيســي أو المشــارك مــن منســوبي 	 
جامعــة الملــك فيصــل بســرد البحــث المنشــور ـفـي 
الملــف التعريفــي الخــاص بــه ـفـي موقــع الجامعــة 

المراجــع. اإللكتروـنـي بشــكل قائمــة 

M. The principal investigator co- investigator 
should list the published research into his/

her profile on the university’s website.

:N. Obligations of the principal investigatorالتزامات الباحث الرئيس:	 

فــي حالــة زيــادة عــدد المشــاركين فــي مســار ناشــر فــي 
باحــث   )1( وعــدد  رئيــس،  باحــث  عــن  المبــرم  العقــد 
مشــارك، يلتــزم الباحــث الرئيــس تقديــم مســير توزيــع 

المكافئــات مــع العقــد وموقــع مــن الجميــع. 

- In case of the presence of more than one co- 
investigator, the principal investigator is ob-
ligated to present a path of distribution of re-
wards, signed by all co- investigators, together 

with the reward form.

مــن  عمــل  أيــام  خــالل خمــس  االتفاقيــة  تســليم  يتــم 
المشــروع  ورقــم  الموافقــة  علــى  الباحــث  حصــول 

. لبحثــي ا

- The contract must be delivered to DSR within 
five working days starting from obtaining the 

approval and the grant number.

ــا إضافة/حذف/تعديــل إي أســماء علــى  يمنــع منعــا بات
الورقــة المنشــورة مــن خــارج العقــد الموقــع.

It is strictly prohibited to add/remove/change 
any name to the published paper other than 

those provided and signed in the contract.

عشــر  الثانيــة  المــادة  وفــق  المكافئــات  منــح  يتــم 
للجامعــات  العلمــي  للبحــث  الموحــدة  الالئحــة  مــن 

التنفيذيــة. وقواعدهــا  الســعودية 

Rewards are awarded in accordance with “Ar-
ticle Twelve” of the unified scientific research 

bylaws and its implementing rules.
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أي إخــالل ـفـي بنــود العقــد يســتوجب الغائــه ويحــق 
ــة الموضــوع للجهــة ذات  لعمــادة البحــث العلمــي إحال
العالقــة واتخــاذ مــا يلــزم نظامــًا حيــال ذلــك الحفــظ 

حقــوق الجامعــة.

- Any breach in the terms of the contract ne-
cessitates its cancellation, and the Deanship 
of Scientific Research has the right to refer the 
matter to the relevant authority and take the 
necessary regulations regarding the preserva-

tion of the university rights.

الباحــث الرئيــس هــو المســئول األول عــن أي إخــالل 
فيمــا  تضامنيــة  مســؤولية  ومســؤول  العقــد  ببنــود 
يصــدر مــن مخالفــات أو تصرفــات غيــر نظاميــة ممــن ورد 
)اســمه / أســمائهم( فــي العقــد والورقــة العلميــة مــع 
عــدم االخــالل بالمســئولية األدبيــة واألخالقيــة والعلمية 
أدـنـى  ودون  العقــد،  ـفـي  المشــارك  الفريــق  ألعضــاء 

مســئولية علــى عمــادة البحــث العلمــي.

- The principal investigator is the person re-
sponsible for any breach of the contract terms, 
and he/she is jointly responsible for the ir-
regularities or actions of those who )his / her 
names) mentioned in the contract and the sci-
entific paper without prejudice to the moral, 
ethical and scientific responsibility of the team 
members participating in the contract, and 
without any responsibility on Deanship of Sci-

entific Research.

أن يتقيــد الباحــث الرئيــس بــأن يكــون أســمه األول فــي 
الورقــة العلميــة المنشــورة.

The principal investigator’s name must be the 
first author name in the published scientific 

paper.

البحثــي  المشــروع  بمــدة  الرئيــس  الباحــث  يلتــزم  أن 
المذكــور فــي العقــد، ويمكنــه تقديــم طلــب تمديــد فــي 
ــة  ــد مرفق ــررات التمدي ــر مب ــع ذك ــك م ــة لذل ــال الحاج ح
بشــواهد، علمــا بــأن لعمــادة البحــث العلمــي الحــق فــي 

ــد.  ــب التمدي ــض طل ــول أو رف قب

- That the principal investigator abides by the 
duration of the research project mentioned in 
the contract, and he/she can submit an exten-
sion request in case of need, mentioning the 
justifications for the extension with evidences. 
The Deanship of Scientific Research has the 
right to accept or reject the extension request.

ثالثــة  كل  تقريــر  بتقديــم  الرئيــس  الباحــث  يلتــزم  أن 
البحثــي. المشــروع  ـفـي  العمــل  ســير  حــول  أشــهر 

- The principal investigator is obligated to sub-
mit a report every three months on the pro-

gress of the research project.

ة المسار Second: The Budgetثانيًا: ميزانيَّ

الحــد األعلــى للدعــم )مصاريــف النشــر والمكافــآت( للبحــث 
المنشــور هــو 30.000 ريــال وذلــك علــى النحــو التالــي:

The maximum support limit )publishing fees 
and expenses) for the research project is 

30,000 SAR, distributed as follows:
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رجمــة؛ 	  التَّ مصاريــف  ـي  إلجماـل ـي  الماـل الدعــم  قيمــة 
وخدمــات مراجعــة الكتابــة )Editing(؛ خدمات التحليل 
االحصائــي ورســوم النشــر فــي المجــالت الِعلميــة هــي 
بحــث  لــكل  أقصــى  كحــد  ســعودي  ريــال   15.000
منشــور وفــق الضوابــط الســابقة وبنــاًء علــى أصــول 

مــة لعمــادة البحــث العلمــي. الفواتيــر الُمقدَّ

A- The amount of the financial support for the 
total expenses including translation editing 
services; statistical analyses and publishing 
fees are of a maximum of 15,000 SAR ac-
cording to the previous controls and based 
on the originals invoices submitted to the 

Deanship of Scientific Research.

تتــم خدمــات التحليــل االحصائــي فقــط مــن خــالل مركــز 	 
التابــع  اإلحصائيــة  واالستشــارات  األعمــال  تحليــالت 
ــة األعمــال فــي جامعــة الملــك  ــكار وتنمي لقطــاع االبت
رســمي  بشــكل  المركــز  اعتــذار  حــال  وـفـي  فيصــل، 

باإلمــكان االســتعانة بمركــز خارجــي.

B- Statistical analyses are provided only 
through the Business Analytics and Statis-
tical Consulting Unit of the Innovation and 
Business Development Sector at King Fais-
al University, and in the event that the unit 
officially apologizes, an external center can 

be sought.

أي 	  ”ناِشــر“  بمســار  الخاصــة  التعويضــات  تشــمل  ال 
تعويــض عــن مــواد أو أجهــزة تمــت االســتعانة بهــا فــي 

البحــث المنشــور أو مســاعدي باحثيــن أو فنييــن.

C- Any compensation for materials or equip-
ment that were used in the published re-
search, rewards for research assistants or 

technicians are not supported.

يتــم احتســاب مكافــأة الباحث/الباحثيــن ـفـي البحــث 	 
المنشــور وفــق اللوائــح واألنظمــة المعمــول بهــا فــي 
الجامعــة، ووفــق الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي 
ــال إلجمالــي  ــى 15.000 ري ــد أقص ــات وبح فــي الجامع
الباحثيــن المشــاركين فــي المشــروع الموقــع. وتصــرف 
الئحــة  مــن  عشــر  الثانيــة  المــادة  وفــق  المكافئــات 

البحــث العلمــي وقواعدهــا التنفيذيــة. 

D- The reward for the researcher / researchers 
for the published research is calculated ac-
cording to the rules and regulations in force 
at the university, and in accordance with the 
unified bylaws of scientific research in Sau-
di universities, with a maximum of 15,000 
SAR for the total number of researchers 
participating in the signed project. Rewards 
are paid in accordance with “Article Twelve” 
of the Scientific Research bylaws and its 

implementing rules.

البحــث 	  ـفـي  الباحث/الباحثيــن  مكافــأة  تحتســب 
ـي: التاـل وفــق  )ج(  الفقــرة  ـفـي  المذكــورة  المنشــور 

E- The reward for the researcher / researchers 
for the published research mentioned in )C( 
above is calculated according to the follow-

ing:
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يصــرف للباحــث الرئيــس )األول فــي ترتيــب المؤلفيــن( مــن 
حملــة الدكتــوراه كحــد أقصــى مكافــأة قدرهــا 7.200 ريــال 
ســعودي عنــد النشــر وفــق أوعيــة النشــر المذكــورة ـفـي 
الفقــرة )د( )مــع مراعــاة مــا ورد فــي الشــروط العامــة فقــرة: 

)ص(.

- The principal investigator )first in the order 
of authors( who hold a PhD should be paid a 
maximum reward of 7,200 SAR upon publi-
cation according to the publishing roles men-
tioned in Paragraph )D( in the terms and con-
ditions section and subject to what is stated 

in Paragraph )P( in the same section.

-The upper limit for the reward for the co- invesالحد األعلى لمكافأة الباحث المشارك كما يلي:
tigator is as follows:

.)6.000 SAR( :PhD -1الدكتوراه: )6.000 ريال(. 	-

.)4,800 SAR( :Masters -2الماجستير: )4.800 ريال(. 	-

.)3.600 SAR( :Bachelor’s -3البكالوريوس: )3.600 ريال(. 	-

 :Diploma and undergraduate students -4الدبلوم وطالب المرحلة الجامعية: )2.400 ريال(. 	-
)2,400 SAR(.

يضاف مبلغ 500 ريال في جميع الحاالت أعاله  	-
للباحث المراسل )ويستثنى من ذلك الباحث 

الرئيس(.

5- An amount of 500 SAR will be added to all 
of the above in case of corresponding )except 

for the principal investigator).

حملــة 	  مــن  كان  إذا  الرئيــس  الباحــث  مكافــأة 
وطــالب  الدبلــوم  أو  البكالوريــوس،  أو  الماجســتير، 
ــة الجامعيــة، تصــرف المكافئــات وفــق المــادة  المرحل
الثانيــة عشــر مــن الئحــة البحــث العلمــي )الفقــرات: ب، 

يلــي: كمــا  التنفيذيــة  وقواعدهــا  د(  ج، 

F- Reward for the principal investigator if he 
holds a master’s, bachelor’s, or diploma and 
undergraduate students, rewards are paid ac-
cording to “Article Twelve” of the Scientific Re-
search bylaws )paragraphs: b, c, d( and its im-

plementing rules as follows:

· 	 6 أقصــى  وبحــد  شــهريًا(  ريــال   800( الماجســتير: 
أشــهر.

• Masters: )800 SAR per month( with a maxi-
mum of 6 months.

· ــى 6 	 ــد أقص ــهريًا( وبح ــال ش ــوس: )600 ري البكالوري
أشــهر.

Bachelor’s degree: )600 SAR per month(, with a 
maximum of 6 months.
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· ريــال 	  400( الجامعيــة:  المرحلــة  وطــالب  الدبلــوم 
6 أشــهر. شــهريًا( وبحــد أقصــى 

• Diploma and undergraduate students: )400 
SAR per month( with a maximum of 6 months.

يعامــل الباحــث ســواءا كان رئيســيا أو مشــاركا ـفـي 	 
هــذا المشــروع )والــذي ســبق لــه االســتفادة مــن مســار 
ناشــر( بواقــع %50 مــن المكافئــة المذكــورة أعــاله، 
كمــا يتعهــد الباحــث الرئيــس بإفــادة العمــادة بمــن 
ســبق لهــم االســتفادة مــن مســار ناشــر من المشــاركين 

فــي هــذا المشــروع.

G- The researcher, principal- or co- investiga-
tor, who had previously benefited from Nasher 
track will be rewarded only 50% of the afore-
mentioned rewards, and the principal investi-
gator will be responsible to inform DSR of those 
who have previously benefited among the par-

ticipants in his/her project.

يعامــل الباحــث ســواءا كان رئيســيا أو مشــاركا ـفـي 	 
هــذا المشــروع )والــذي لــم ســبق لــه االســتفادة مــن 
ــر( بواقــع %100 مــن المكافئــة المذكــورة  ــار ناش مس
أعــاله، كمــا يتعهــد الباحــث الرئيــس بإفــادة العمــادة 
ــن  ــر م ــار ناش ــن مس ــتفادة م ــم االس ــبق له ــم س ــن ل بم

ــروع. ــذا المش ــاركين فــي ه المش

H- The researcher, principal- or co- investigator, 
who had NOT previously benefited from Nasher 
track will be rewarded 100% of the aforemen-
tioned rewards, and the principal investigator 
will be responsible to inform DSR of those who 
have NOT previously benefited among the par-

ticipants in his/her project.


