
 

 

      نعم أنا الباحث الرئيسي للمجموعة البحثية رقم )                  (

أوافق على جميع الشروط المرفقة بهذه االتفاقية. وعلى هذا تم التوقيع.    

الباحث الرئيسي:            

التوقـيـــــــع:            

التاريخ:             

 

 * في حالة وجود مشاركين من خارج الجامعة فال حاجة لكتابة رقم وظيفي لهم.
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 عمـيــد البحـث العـلـمـــي

 

 

 محمد بن سالم الصيخاند. 

 بين عمادة البحث العلمي والفريق البحثي مجموعة بحثية تمويل عقد
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 شروط عامة:
باألصالة ولم يسبق  تميزاإلنتاج العلمي للمجموعة البحثية ست أنقرار من الباحث الرئيس والفريق المشارك إ العقد عتبر هذي -1

أو تقديمه للنشر في أوعية النشر المختلفة، وإذا تم اكتشاف أي نقل  هنشر يسبق أن تممن داخل أو خارج الجامعة، ولم  دعمه

جراءات النظامية من قبل الجامعة حيال فسوف يتم اتخاذ اإل أي بحث للمجموعةفقة على أو سرقة علمية حتى لو بعد الموا

 .إذا تم اكتشاف مخالفة الباحث لهذه الشروط ا العقدهذ لغاءإذلك، ويمكن 

 3 أكثر من عقودهامن الباحث الرئيس بأنه قد أنهي جميع المشاريع البحثية التي مضى على توقيع قرار إ العقدعتبر هذ ي -2

ل الجامعة حيال ذلك، جراءات النظامية من قبفسوف يتم اتخاذ اإل توقيع العقدحتى لو بعد  غير ذلكوإذا تم اكتشاف سنوات، 

 ا العقد.الغاء هذ حيث من ضمنها

 عامين من تاريخ التوقيع. العقدومدة  يُعتبر تاريخ هذا العقد هو تاريخ البدء في تنفيذ المشروع البحثي. -3

  المتبعة بالجامعة. يجب على الباحث الرئيسي والفريق البحثي االطالع وااللتزام بتعليمات أخالقيات البحث العلمي -4

على الباحث تقديم طلبات الشراء مع إرفاق صورة من ميزانية المشروع خالل الشهر األول من بداية المشروع البحثي حتى  -5

يتم إنهاء اإلجراءات وفق أنظمة الصرف المعمول بها في الجامعة. ولن يتم صرف أي مبالغ مالية خاصة بالمشتريات بعد 

 انتهاء مدة هذا العقد. 

 :يالباحث الرئيس
األستاذ، األستاذ المشارك، عضاء هيئة التدريس األكاديميين )أ)باحث رئيسي( هم  التقدم بمشاريع بحثيةباحثون الذين يجوز لهم ال -1

 ما يعادلها. أوالزمالة الطبية  أوالعاملين بكليات الجامعة والحاملين لشهادة الدكتوراه ( داألستاذ المساع

واالشتراك في أكثر من مجموعتين في الدورة ام الواحد أمن بحث كباحث رئيسي في العال يجوز للباحث الرئيسي أن يتقدم بأكثر  -2

 الواحدة.

 تحتسب المكافأة المالية للباحث بواقع بحثين كحد أقصى في الدورة البحثية الواحدة. -3

 الباحثون املشاركون من خارج اجلامعة:
 .الملك فيصل س العمل في جامعة أو أي معهد بحثي خارج جامعةأأن يكون على ر -1

 خيرة(.اجه البحثي خالل الثالث سنوات األ)إرفاق السيرة الذاتية التي تبين انت متميز ونشط بحثيا   -2

شرط أن يتم اإلشارة إلى جهة وطبيعة عمله عند توقيع  للعمادة الحق في قبوله بالبحث من عدمه عند التوقيع على االتفاقية. -3

 االتفاقية.

 مساعدو الباحثني والفنيني:
 12تتجاوز المكافآت ال ، على أقصى في العام الواحدأبحد  مجموعتين بحثيةجوز لمساعد الباحث أو الفني المشاركة في ي -1

 الماجستير. درجة ألف لاير سعودي لحملة  15ألف لاير سعودي لحملة درجة البكالوريوس و

 ي المدعوم.البحثالمشروع يعملوا كمساعدي باحثين أو فنيين في ألعضاء هيئة التدريس أن ال يجوز  -2



 

 

 والدور المنوط بهم في البحث.  االتفاقيةسماء الفنيين المشاركين والشهادات التي يحملونها قبل التوقيع على أتحديد  يجب -3

 . عمادة البحث العلميبعد موافقة يجوز تغيير مساعدين الباحثين أو الفنيين المشاركين في البحث  -4

وفنيين هي للمحاضرين والمعيدين والفنيين العاملين وطالب الدراسات العليا بالجامعة  فضلية للعمل كمساعدي باحثيناأل -5

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

الموجود على وولمساعدي الباحثين والفنيين والعمال تتم تعبئة النموذج الخاص بذلك  للمستشارينلصرف المكافأة المالية  -6

موقع العمادة )مع إرفاق ما يثبت المؤهل( على أن يكون الصرف حسب ما جاء في خطة المشروع ووفقا  لما ورد في المادة 

تم البدء في صرف استحقاقاتهم إال بعد رفع التقرير الثانية عشر من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات علما  أنه لن ي

 .األول عن سير المشروع البحثي

تشجع عمادة البحث العلمي على االستعانة بالطالب في تنفيذ المشروع البحثي على أن يتم حفظ حقوقهم األدبية في حال  -7

 مشاركتهم بشكل فعّال.  

 السفر:
الجهة ى موقع العمادة قبل موعد السفر بشهرين على األقل، على أن يتضمن يجب التقدم بطلب سفر وفقا "لنموذج السفر" عل -1

 سيقضيها الباحث. تم السفر لها والمدة التي سيالتي 

 البحثي. المشروعألهميته في تنفيذ وفقا  عمادة الحق في الموافقة على طلب السفر من عدمه لل -2

 المجموعة البحثية. ميزانية  بالفواتير على أن تكون منتزويد عمادة البحث العلمي شترط يُ في حال الموافقة،  -3

 معها التعاونفادة مكتوبة من الجهة التي تم خالل شهر من تاريخ العودة من السفر يتضمن إ تقديم تقرير ينيجب على الباحث -4

 المستفادة.  طبيعة المعلومات في تنفيذ البحث مبينا  

 التحاليل اإلحصائية واملخربية:
مكانية وفي حال عدم وجود اإل ،يقوم الباحث بعمل أي تحليل )مخبري( خارج الجامعة بدون موافقة العمادةن أال يجوز  -1

الجهة التي تقوم بالتحليل  ملف بياناترفاق صورة من إمع  لعمادة البحث العلميللتحليل داخل الجامعة فيجوز التقدم بطلب 

 وامكانياتها.

ليل )احصائي أو مالي( داخل أو خارج الجامعة ألي شخص خارج الفريق البحثي ن يسند الباحث الرئيسي أي تحأال يجوز  -2

مكانية للتحليل من قبل الفريق البحثي فيجوز التقدم بطلب التحليل في جهة وفي حال عدم وجود اإل ،بدون موافقة العمادة

المملكة )شهادة تسجيل المؤسسة( الجهة والترخيص الممنوح من الجهات الرسمية في  ملف بياناترفاق صورة من إخرى مع أ

 وفي حال مخالفة ذلك فان العمادة غير ملزمة بالتعويض. ،هذا النشاط بمزاولة

وال يتم توزيع االستبانات  ،دخال البيانات هي من صميم عمل الفريق البحثي ومساعدي الباحثين والفنيينإتوزيع االستبانات و -3

 .ة الدائمة ألخالقيات البحث العلميموافقة اللجنداخل أو خارج الجامعة إال بعد 

فيجب الحصول على موافقة اللجنة  أو النبات اإلنسان أو حيوانات التجارب من في حال إجراء تجارب باستخدام عينات -4

 الدائمة ألخالقيات البحث العلمي قبل البدء. 



 

 

 التقارير الدورية والتقرير النهائي:
وفي المتفق عليها، مع نهاية مدة المشروع البحثي أشهر والتقرير النهائي  6بتقديم التقارير الدورية كل  ييلتزم الباحث الرئيس -1

 المشروع البحثي.خطار العمادة بذلك مع تقديم طلب بتمديد مدة إفيجب على الباحث الرئيسي  ؛سببحال التأخر ألي 

 كما يلي: المجموعةنشر نتائج تُ  أن يرف المكافآت للفريق البحثالعلمية وص األبحاثلمشاريع شترط لقبول التقرير النهائي يُ  -2

  أوراق علمية 5يتعهد الباحث الرئيس بتقديم عدد (Research articles) ( على )في مجالت  أو مقبولة للنشر منشورةاألقل

للتخصصات  سابقاًClarivate Analytics (Thomson Reuters )عالمية ذات معامل تأثير ال يقل عن "واحد" طبقا لقاعدة بيانات 

للتخصصات االجتماعية  Clarivate Analytics أبحاث منشورة في مجالت مدرجة بقاعدة بيانات 3العلمية والهندسية والصحية أو 

 .واإلنسانية

 بدرجة " منشور ضمن املجالت املصنفةينيجب أال تحتوي البحوث املقدمة من املجموعة البحثية على أكثر من "بحث Q3 أو 

)على األقل بحث   Q1أما باقي البحوث فيجب أن تكون في مجالت ُمصنفة في  .Clarivate Analyticsحسب تصنيف  Q4 درجة

 . Web of Scienceتصنيف قاعدة بيانات حسب  Q2واحد( أو 

 مسمي آخر  ال يجوز أن تكون أي من البحوث املقدمة قد تم تدعيمها من عمادة البحث العلمي بجامعة امللك فيصل تحت أي

 بخالف دعم املجموعات البحثية.

 يةيشترط وجود اثنين على األقل من أعضاء املجموعة البحثية على كل بحث مقدم ضمن املجموعة البحث.  

 وعليه يجب أن يكون  .يجب أن يكون عنوان جامعة امللك فيصل على البحث هو العنوان األول في قائمة عناوين الباحثين

 في كل بحث منشور من أعضاء املجموعة البحثية املنتسبين لجامعة امللك فيصل. First Authorاملؤلف األول 

 ال يتم قبول أي بحث منشور قبل تاريخ توقيع العقد مع املجموعة. 

  ُريال شهريا طوال مدة املشروع 1200منح الباحث الرئيس ي مكافأة قدرها ي. 

  ُطوال مدة املشروع.ريال شهريا  1000منح الباحث املشارك مكافأة قدرها ي 

  ُمنح مساعدي الباحثين والفنيين واملستشارين مكافأة عن مدة عملهم باملشروع حسب األنظمة واللوائح املتبعة في العمادةي. 

  كل ما لم يرد بشأنه توضيح في هذا العقد يخضع لضوابط برنامج دعم املجموعات البحثية املنشور على موقع العمادة

 الية واألعراف األكاديمية املتبعة في الجامعة.والقواعد والضوابط امل



 

 

 يتقدم الباحثون بالشكر الجزيل لعمادة البحث العلميلعمادة البحث العلمي على أن يكون نصها "كر تدوين شُ  يحتوي النشر على. 

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

The Authors acknowledge the Deanship of Scientific Research at King Faisal University for their 

support under grant # (           ) 

 

 وهللا الموفق ،،،

 

 يعتمـد                                 الرئيس الباحث         

عمـيــد                                                                                                  االســم:   
 البحـث العـلـمـــي

 التوقيع:

محمد بن سـالم د.                     هـ                       144التاريخ:      /       /      
 الصيخــان

 

 
 : * املرفقات

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

 ORCID  موضحا  الربط معScopus  وResearcher ID 

 Scopus  موضحا  الربط معORCID 

 Researcher ID (Web of Science)  

 Google Scholar 
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