
 

 

   أعاله ضمن مسار ناشر نعم أنا الباحث الرئيس للمشروع البحثي   

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

 .كامل صفحات االتفاقية

 الباحث الرئيس:          

 التوقـيـــــــع:          

 خ: ـــــــالتاري          

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

             
 
 

 

 

 يعتمـد

 عمـيــد البحـث العـلـمـــي

 

 

 نمحمد بن سـالم الصيخــا د. 

  

 تمويل مشروع بحثي بين عمادة البحث العلمي والفريق البحثي عقد

 (مسار ناشر) 

Funding Contract Between DSR and Research Team 

(Nasher Track) 

 باإلنجليزيةعنوان البحث 

Title in English 
 

 المشروع البحثيرقم 

No. of Research Project 
 

 المشروعمـدة 

Project Duration 
 أشهر 6

 الباحث الرئيس اسم

  PI  Name 

  عربي

English  

 البريد اإللكتروني  College كليــة

E-mail 
 

  .Depart سمالق  

 رقم الهاتف

Tel. No. 

مكتب:                 

 جوال:
 الرقم الوظيفي

Badge Number 
 

 Team Members            أعضــاء الفريــق البحـثـي            

 والمرتبة العلمية سماال

Name and Academic Status 

 الرقم الوظيفي

Job Badge 

 التوقيع

Signature 

  :Co-Investigator (Co-I)الباحثون المشاركون 

1 
   عربي

 
English   

2 
   عربي

 
English   

3 
   عربي

 
English   

4 
   عربي

 
English   



 

 

 شروط عامة:
عدم التعارض مع األنظمة واللوائح والتعليمات المالية والالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات، يقتصر التعويض  ةمع مراعا

لمية؛ ومكافأة الباحث/الباحثين، على أن Editingفقط على مصاريف التَّرجمة؛ خدمات مراجعة الكتابة ) (؛ رسوم النشر في المجالت الع 

 لتالية:تُحقق الضوابط والمعايير ا

ر" من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين )شامالً المبتعثين( والطالب  -أ أن يكون الُمتقدم لالستفادة من مسار "ناش 

 المنتسبين لجامعة الملك فيصل.

ال يكون  أالَّ يكون البحث المنشور ضمن البحوث المدعومة من العمادة أو تَلقّى دعم من جهة أخرى داخلية أو خارجية و أن -ب

 قد سبق نشره أو جزء منه أو أن يكون ُمستل من رسائل الماجستير أو الدكتوراه.

 أن يتقدم الباحث بطلب لعمادة البحث العلمي للحصول على موافقة العمادة متضمنة رقم المنحة البحثية. -ج

وي لنشر البحث مع اإلشارة يجب تدوين شكر واضح لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك فيصل على دعمها المادي والمعن -د

 إلى رقم المنحة البحثية الُمشار إليه في البند )ج( أعاله.

ر(، وفي حال إنجازهما  -ه يجوز أن يتقدم الباحث )رئيساً أو ُمشاركاً( بمشروعين خالل العام المالي للتقديم ضمن مسار )ناش 

حث بالتقدُّم بمشروعين آخرين الواحد ت لو اآلخر، على أالَّ خالل العام المالي الواحد؛ جاز لعمادة البحث العلمي الموافقة للبا

 تكون األبحاث المنشورة ُمستلة من المشاريع المدعومة من العمادة أو أي جهة داعمة أخرى.

أن يظهر اسم وعنوان الجامعة بشكل صحيح على الورقة البحثية، وأن تكون جامعة الملك فيصل جهة االنتساب األولى  -و

خدام البريد اإللكتروني لجامعة الملك فيصل في معلومات التواصل على الورقة العلمية إذا كان المتقدم هو للمؤلف مع است

 الباحث المراسل.

ولها معامل تأثير  Web of Scienceأن يكون البحث المنشور في مجلة عالمية ُمدرجة في قاعدة بيانات شبكة العلوم  -ز

للتخصصات العلمية والهندسية  Journal Citation Report (Clarivate Analytics) تتقرير االستشهادا حسب

 للتخصصات االجتماعية واإلنسانية. Scopusوالطبية، ويُمكن قبول المجالت الُمصنفة في قاعدة بيانات 

يشمل التعويض عن المصروفات األساسيَّة للنشر السابق ذكرها ومكافأة الباحثين دون غيرها من أضافات )على أن تشمل  -ح

، بينما ال تشمل مصاريف الحصول على نُسخ ورقية Open Access Choiceتكاليف إتاحة المحتوى الكامل للبحث مجاناً 

 من البحث أو عدد المجلة المنشور بها البحث وغيرها(.

لمية حسب قواعد النشر العالمية وأخالقيات البحث العلمي. -ط  ضرورة مراعاة ضوابط األمانة الع 

عن مصاريف النشر إذا كان باحثاً رئيساً أو مراسالً فقط، وذلك من خالل تسليم أصل الفواتير التي تُثبت  يتم تعويض المتقدم -ي

ر"، وال تُقبل ُصور الفواتير.  تسديده شخصيَّاً للرسوم، وتعبئة النموذج الخاص بمسار "ناش 

ة املسار:
َّ
 ثانيًا: ميزاني

 لاير وذلك على النحو التالي: 30.000للبحث المنشور هو الحد األعلى للدعم )مصاريف النشر والمكافآت( 

لمية هي Editingقيمة الدعم المالي إلجمالي مصاريف التَّرجمة؛ خدمات مراجعة الكتابة ) -أ (؛ ورسوم النشر في المجالت الع 

مة لعمادة البحث لاير سعودي كحد أقصى لكل بحث منشور وفق الضوابط السابقة وبناًء على أصول الفواتير الُمقدَّ  15.000

 العلمي.

ر" أي تعويض عن مواد أو أجهزة تمت االستعانة بها في البحث المنشور. -ب  ال تشمل التعويضات الخاصة بمسار "ناش 

يتم احتساب مكافأة الباحث/الباحثين في البحث المنشور وفق اللوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة، ووفق الالئحة  -ج

 لاير إلجمالي الباحثين الُمنتسبين لجامعة الملك فيصل فقط. 15.000في الجامعات وبحد أقصى الموحدة للبحث العلمي 

 لاير سعودي. 7.200قدرها  (من حملة الدكتوراه )األول في ترتيب المؤلفين الباحث الرئيس الحد األعلى لمكافأة -د

 المشارك كما يلي:الباحث  الحد األعلى لمكافأة -ه

 .لاير( 6.000: )الدكتوراه -

 .لاير( 4.800الماجستير: ) -

 .لاير( 3.600البكالوريوس: ) -

 .لاير( 2.400الدبلوم وطالب المرحلة الجامعية: ) -

 كما يلي: وطالب المرحلة الجامعية، الدبلوم وأ ،البكالوريوس وأ ،مكافأة الباحث الرئيس إذا كان من حملة الماجستير -ز

 ( :800الماجستير )ًأشهر. 8وبحد أقصى  لاير شهريا 

 ( :600البكالوريوس )ًأشهر. 8وبحد أقصى  لاير شهريا 

 ( :400الدبلوم وطالب المرحلة الجامعية )ًأشهر. 8وبحد أقصى  لاير شهريا 

 (.ويستثنى من ذلك الفقرة دلاير في جميع الحاالت أعاله للباحث المراسل ) 500يضاف مبلغ  -س
 إ. الرمضان /ن. القاضي/ص  الحرز /2019بحث علمي//ناشر اتفاقية/47

 


