شروط عامة
.1

تعتبر هذه االتفاقية إقرار من الباحث الرئيس والفريق المشارك أن المشروع بشكله الحالي يتميز باألصالة ولم يسبق دعمه
من داخل أو خارج الجامعة ،ولم يتم نشرة أو تقديمه للنشر في أوعية النشر المختلفة ،وإذا تم اكتشاف أي نقل أو سرقة علمية
حتى لو بعد الموافقة على البحث فسوف يتم اتخاذ االجراءات النظامية من قبل الجامعة حيال ذلك ،ويمكن الغاء هذه
االتفاقية إذا تم اكتشاف مخالفة الباحث لهذه الشروط.

.2

يتعهد الباحث بااللتزام بشروط المسار ،والمدة المقررة للتنفيذ حسب العقد.

.3

يجب على الباحث الرئيس والفريق البحثي االطالع وااللتزام بتعليمات أخالقيات البحث العلمي المدونة على الصفحة

اإللكترونية لعمادة البحث العلمي.
.4

على الباحث تقديم طلبات الشراء مع إرفاق صورة من ميزانية المشروع خالل الشهر األول من بداية المشروع البحثي حتى يتم
إنهاء اإلجراءات وفق أنظمة الصرف المعمول بها في الجامعة.

.5

مدة المشروع سنة ،تبدأ من تاريخ توقيع العقد قابلة للتمديد بعد تقديم المسوغات وقبولها من مجلس عمادة البحث

ال تزيد مدة المشروع عن سنتين كحد أقصى من تاريخ توقيع العقد بين الباحث الرئيس للمشروع وعمادة
العلمي ،على أ ا
البحث العلمي.

.6

يتعهد الباحث الرئيس بالتقيد بأسماء الباحثين الذين قاموا بالتوقيع على العقد وعدم إضافة أي أسماء من خارج العقد.

الباحث الرئيسي

-1

ونساء) حديثي الحصول على درجة الدكتوراه ولم يمض على تعيينهم على رتبة
ال
أعضاء هيئة التدريس السعوديون (رجا ا
ا

أستاذ مساعد أكثر من عامين في جامعة الملك في فيصل ،وأعضاء هيئة التدريس الذين توقف انتاجهم البحثي ألكثر من ثالثة
سنوات (يستفيدون من المسار مرة واحدة فقط اثناء عملهم في الجامعة).
-2

أال يمضي على تعيين عضو هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد بالجامعة أكثر من عامين.

-3

ال يجوز للباحث الرئيسي أن يتقدم بأكثر من بحث كباحث رئيسي في العام الواحد.

الباحثون المشاركون من داخل الجامعة

-1

أعضاء هيئة التدريس األكاديميين (األستاذ ،األستاذ المشارك ،األستاذ المساعد) العاملين بكليات الجامعة والحاملين

لشهادة الدكتوراه أو الزمالة الطبية أو ما يعادلها.
-2

تحتسب المكافآت المالية للباحث بواقع بحثين كحد أقصى في الدورة البحثية الواحدة.

الباحثون المشاركون من خارج الجامعة

-1

أن يكون على رأس العمل في جامعة أو أي معهد بحثي خارج جامعة الملك فيصل.

-2

متميز ونشط بحثيا (إرفاق السيرة الذاتية التي تبين انتاجه البحثي خالل الثالث سنوات األخيرة).

-3

للعمادة الحق في قبوله بالبحث من عدمه عند التوقيع على االتفاقية.

مساعدو الباحثين والفنيين
-1

يجوز لمساعد الباحث أو الفني المشاركة في أربعة بحوث بحد أقصى في العام الواحد ،على أال تتجاوز المكافآت  12ألف ريال

سعودي لحملة درجة البكالوريوس و 15ألف ريال سعودي لحملة درجة الماجستير.
-2

ال يجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يعملوا كمساعدي باحثين أو فنيين في المشروع البحثي المدعوم.

-3

يجوز في البحث الواحد االستعانة بمساعدي باحثين أو فنيين بحيث ال تتجاوز إجمالي مكافآتهم عن  8آالف ريال سعودي.

-4

البد من تحديد أسماء الفنيين المشاركين والشهادات التي يحملونها قبل التوقيع على االتفاقية والدور المنوط بهم في البحث.

-5

بناء على موافقة عمادة البحث العلمي.
يجوز تغيير مساعدين الباحثين أو الفنيين المشاركين في البحث ا

-6

األفضلية للعمل كمساعدي باحثين وفنيين هي للمحاضرين والمعيدين والفنيين العاملين وطالب الدراسات العليا بالجامعة ويجوز

في حالة الضرورة االستعانة بمساعدي باحثين من خارج الجامعة بموافقة العمادة.
-7

لصرف المكافأة المالية للمستشارين ولمساعدي الباحثين والفنيين والعمال تتم تعبئة النموذج الخاص بذلك والموجود على موقع

ا
ووفقا لما ورد في المادة الثانية عشر من الالئحة
العمادة (مع إرفاق ما يثبت المؤهل) على أن يكون الصرف حسب ما جاء في خطة المشروع
ا
علما أنه لن يتم البدء في صرف استحقاقاتهم إال بعد رفع التقرير األول عن سير المشروع البحثي.
الموحدة للبحث العلمي في الجامعات
-8

تشجع عمادة البحث العلمي على االستعانة بالطالب في تنفيذ المشروع البحثي على أن يتم حفظ حقوقهم األدبية في حال

فعال.
مشاركتهم بشكل ّ

التحاليل اإلحصائية والمخبرية

-1

ال يجوز ان يقوم الباحث بعمل أي تحليل (مخبري) خارج الجامعة بدون موافقة العمادة ،وفي حال عدم وجود االمكانية للتحليل داخل

الجامعة فيجوز التقدم بطلب لعمادة البحث العلمي مع ارفاق صورة من ملف بيانات الجهة التي تقوم بالتحليل وامكانياتها.
-2

ال يجوز ان يسند الباحث الرئيسي أي تحليل (احصائي أو مالي) داخل أو خارج الجامعة ألي شخص خارج الفريق البحثي بدون موافقة

العمادة ،وفي حال عدم وجود االمكانية للتحليل من قبل الفريق البحثي فيجوز التقدم بطلب التحليل في جهة اخرى مع ارفاق صورة من
ملف بيانات الجهة والترخيص الممنوح من الجهات الرسمية في المملكة (شهادة تسجيل المؤسسة) بمزاولة هذا النشاط .وفي حال
مخالفة ذلك فان العمادة غير ملزمة بالتعويض.
-3

توزيع االستبانات وادخال البيانات هي من صميم عمل الفريق البحثي ومساعدي الباحثين والفنيين .وال يتم توزيع االستبانات داخل أو

خارج الجامعة إال بعد إال بعد موافقة عمادة البحث العلمي واللجنة الدائمة ألخالقيات البحث العلمي.
-4

في حال إجراء تجارب باستخدام عينات اإلنسان أو حيوانات التجارب فيجب الحصول على موافقة اللجنة الدائمة ألخالقيات البحث

العلمي قبل البدء.

التقارير الدورية والتقرير النهائي

-1

يلتزم الباحث الرئيس بتقديم التقارير الدورية كل  6أشهر والتقرير النهائي مع نهاية مدة المشروع البحثي المتفق عليها ،وفي حال

التأخر ألي سبب فيجب على الباحث الرئيسي إخطار العمادة بذلك مع تقديم طلب بتمديد مدة المشروع البحثي.
-2

يشترط لقبول التقرير النهائي لمشاريع األبحاث العلمية وصرف المكافآت للفريق البحثي أن تنشر نتائج البحث كما يلي:

•

أن يلتزم الباحث بإنهاء المشروع ،ونشر بحث واحد على األقل Research Articleفي مجلة مدرجة بقواعد بيانات شبكة العلوم

التخصصات ،بناء على السقف األعلى
لتخصص الباحث ،وذات معامل تأثير أعلى من الصفر ،وذلك لجميع
)Web of Science (ISIتتبع
ُّ
ُّ
لمستوى الدعم ،على النحو التالي:
المشروع المدعوم بمبلغ  70.000ألف ريال ،يتم النشر في دورية ضمن الربع األول Q1.
المشروع المدعوم بمبلغ  60.000ألف ريال ،يتم النشر في دورية ضمن الربع الثاني Q2.
المشروع المدعوم بمبلغ  50.000ألف ريال ،يتم النشر في دورية ضمن الربع الثالث Q3.
المشروع المدعوم بمبلغ  40.000ألف ريال ،يتم النشر في دورية ضمن الربع الرابع
وال ُتقبل األبحاث المنشورة في المجالت الواقعة ضمن أضعف  %10من المجال.

Q4.

التقارير الدورية والتقرير النهائي

•

لن ُتقبل بحوث "مراجعات النشر" Review Articleكمخرج من مخرجات النشر بالمشروع.

•

مكمال لها.
ستال من رسالة الدكتوراه ويمكن أن يكون
أ اال يكون البحث ُم
ا
ا

•

أن يكون الباحث الرئيس للمشروع هو الباحث األول للبحث المنشور.

•

يكتب اسم جامعة الملك فيصل كعنوان رئيسي للباحث على النشر.

•

يحتوي النشر على تدوين شكر لعمادة البحث العلمي على أن يكون نصها "يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لعمادة البحث العلمي

بجامعة الملك فيصل على دعمها المادي والمعنوي في تمويل هذا المشروع رقم (

) ".

المرفقات

يرفق باالتفاقية اإلثبات على تسجيل األبحاث المنشورة في قواعد البيانات العالمية التالية:

•

ا
موضحا الربط مع Scopusو Researcher ID
ORCID

•

Scopusموضحا الربط مع ORCID

•

)Researcher ID (Web of Science

•

Google Scholar

