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 من خالل المتويل املؤسيس دمع هوية جامعة املكل فيصلمسار 

 هوية اجلامعة

جماالت ال من الغذايئ والاس تدامة البيئية ورمس هذين اجملالني  عيللقد ارتأ ت جامعة املكل فيصل تعظمي عطاهئا من خالل الرتكزي 

الغذايئ يعرب عن القدرة الوطنية عىل توفري املنتج  ال من. 2030كهوية اسرتاتيجية لها لتفعيل هذا اجلزء احليوي من مس هتدفات الرؤية املباركة 

الغذايئ مخسة حماور  ال منويتضمن  ه.الاسرتاتيجي منه واحلصول علي واس تخدامه والتأ كيد عىل ادارة اخملزون هالغذايئ وتسهيل احلصول علي

احلصول عليه واس تخدامه واس تقرارا الامدادات منه وادارته عىل النحو الامثل و احلفاظ عىل املصادر  اماكنيةرئيس ية يه توفري الغذاء و 

ومنتجة مع مرور الزمن واحلفاظ عىل نوعية احلياة اليت نعيشها عىل  وتعرب الاس تدامة البيئية عن الابقاء عىل النظم احليوية متنوعة. الطبيعية

 ،س تدامة بيئية وتمنية مس تدامةاهوية اجلامعة، من امن غذايئ و  تتشمل جماال. املدى الطويل من خالل الاس تخدام املسؤول للموارد الطبيعية

دارة، التقنية، :ت أ ساس ية؛ يهتسعة جماال . وللمزيد من املعلومات عن هذه اجملاالت الطاقةو الصحة، النقل، التصنيع،  املياه ،الزراعة، البيئة، االإ

 التسعة ميكن الانتقال اىل الرابط التايل:

 https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/StrategicPlans/Documents/KFU_ID.pdf 

 مسار المتويل املؤسيس دلمع الهوية اجلامعية

 اجلامعة وهوية أ ولوايت عىل يركز للجامعات متويل بتقدمي التعلمي وزارةيف  والابتاكر البحث واكةل قيام عىل املؤسيس المتويل يعمتد  

 البحث منظومة نضج مس توى رفع. وهيدف المتويل املؤسيس اىل املناطقية والفرص الوطنية ال ولوايت مع ذكل يتوافق أ ن عىل البحثية

 الوطنية ال هداف مع تتالءمل  اجلامعة مس توى عىل والابتاكر والتطوير للبحث ارساتتيجية تطوير خالل من اجلامعات يف والابتاكر والتطوير

القامئة عىل هويهتا، لوزارة التعلمي، ممثةل يف واكةل البحث خطهتا للبحث العلمي، د قامت اجلامعة مؤخرا بتقدمي ق. و اخلاص القطاع واحتياجات

واعامتدا عىل المتويل املؤسيس، مت تدشني مسار خاص لدلمع املايل لالحباث ذات  والابتاكر، وذكل لالس تفادة من مسارات المتويل املؤسيس.

  فيصل من خالل المتويل املؤسيس".الصةل هبوية اجلامعة يف عامدة البحث العلمي ابمس " مسار دمع هوية جامعة املكل

 اهداف مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيس

 دمع خمرجات حبثية لها صةل مبارشة ابلهويةاملسامهة يف حتقيق هوية جامعة املكل فيصل من خالل  -1

https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/StrategicPlans/Documents/KFU_ID.pdf
https://www.kfu.edu.sa/ar/Departments/StrategicPlans/Documents/KFU_ID.pdf
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التعاون البحيث احمليل والاقلميي والعاملي وخاصة مع اجلامعات زايدة التعاون البحيث البيين بني اقسام ولكيات اجلامعة اخملتلفة وتشجيع  -2

 ذات التصنيف العاىل

 اجلامعة  هوية الوطنية وتطلعات ال هداف توجيه منظومة البحث العلمي يف اجلامعة حنو اهداف حمددة خلدمة -3

 التصنيف عالية العلمي ونسب الاستشهاد من خالل تشجيع النرش يف اجملالت النرش لنس بة املس متر التحسني -4

 رشوط التقدم ل" مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيس"

 رشوط رئيس ية للتقدم ل" مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيس" ويه اكلتايل: اربعةتوجد 

 جماالهتا التسعة السابق ذكرها.ان ختدم خمرجات املشاريع املدعومة هوية جامعة املكل فيصل من خالل  -1

وتعطى ال ولوية لتعدد اللكيات/ال قسام/املراكز من  (أ و أ كرث ختصصات خمتلفة )ختصصني خمتلفني منأ عضاء الفريق البحيث  تكوني ان  -2

 داخل وخارج اجلامعة ذات العالقة مبوضوع املرشوع

ولها معامل تأ ثري  Web of Scienceعدة بياانت ش بكة العلوم يف جمةل عاملية ُمدرجة يف قا منشورحبث خمرج املرشوع هو  يكون أ ن -3

يف  للتخصصات العلمية والهندس ية والطبية Journal Citation Report (Clarivate Analytics) الاستشهادات تقريرحسب 

لها معامل تأ ثري  مل يصدر واليت Journal Master listتقبل البحوث املنشورة يف جمالت مدرجة يف  وال Q1, Q2, Q3الارابع 

Impact Factor،  ويُمكن قبول اجملالت املُصنفة يف قاعدة بياانتScopus للتخصصات الاجامتعية واالإنسانية. 

 (2020ديسمرب  31) 2020بشلك اكمل قبل هناية الس نة املالية  املنشورةان يمت الانهتاء من املرشوع عن طريق تقدمي الورقة العلمية  -4

 ل" مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيس"بعض الاحاكم العامة 

 به تقيض وما ابلوزارة والابتاكر البحث بواكةل املؤسيس المتويل بربانمج جاء ما وفق واجلامعة التعلمي وزارة بني املربمة االتفاقية مراعاة مع

 :الآتية ابلرشوط التقيد جيب املالية، والتعلاميت واللواحئ ال نظمة

 .اخملتلفة مبجاالهتا فيصل املكل جامعة هوية املدعوم املرشوع خمرجات ختدم ان .1

 من املراكز/ال قسام/اللكيات لتعدد ال ولوية وتعطى( أ كرث أ و خمتلفني ختصصني) خمتلفة ختصصات من البحيث الفريق أ عضاء يتكون أ ن .2

 .املرشوع مبوضوع العالقة ذات اجلامعة وخارج داخل
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 تأ ثري معامل ولها Web of Science العلوم ش بكة بياانت قاعدة يف ُمدرجة عاملية جمةل يف منشور حبث هو املرشوع خمرج يكون أ ن .3

 يف والطبية والهندس ية العلمية للتخصصاتJournal Citation Report (Clarivate Analytics ) الاستشهادات تقرير حسب

 معامل لها يصدر مل واليت Journal Master list يف مدرجة جمالت يف املنشورة البحوث تقبل وال Q1, Q2, Q3, Q4 الارابع

 .واالإنسانية الاجامتعية للتخصصات Scopus بياانت قاعدة يف املُصنفة اجملالت قبول ويُمكن ،Impact Factor تأ ثري

 .2020 ديسمرب 31 قبل اكمل بشلك املنشورة العلمية الورقة تقدمي طريق عن املرشوع من الانهتاء يمت ان .4

 ويسمح. للجامعة املنتس بني التدريس هيئة أ عضاء من" املؤسيس المتويل" مسار من لالس تفادة( الرئييس الباحث) املُتقدم يكون أ ن .5

 .مشاركني كباحثني ابملشاركة ابجلامعة املنتظمني والطالب( املبتعثني شامالا ) واملعيدين واحملارضين للباحثني

 أ فضل مضن مصنفة تعلميية ملؤسسة منتس با الباحث يكون أ ن رشيطة مادايا  بتعويضهم ويكتفى اجلامعة خارج من ابحثني ةمشارك جيوز .6

 .2020 العاملي QS تصنيف وفق جامعة 600

 .أ قىص كحد مشاريع بثالثة" املؤسيس المتويل" مسار من لالس تفادة التقدم الرئييس للباحث ميكن .7

 نرشه س بق قد يكون وأ ال خارجية أ و داخلية أ خرى هجة من دعام تَلقّى أ و العامدة من املدعومة البحوث مضن املنشور البحث يكون أ ال .8

 واملرحةل العليا ادلارسات طالب رسائل الاس تالل رشط من ويس تثىن. ادلكتوراه أ و املاجس تري رسائل من ُمس تل يكون أ و منه جزء أ و

 .عليه املتعارف وابلقدر اجلامعية

 .أ خرى صورة اي يف البحث نرش ادلمع يشمل وال( Research article) علمية كورقة منشورا املنشور البحث يكون أ ن .9

 وما العلمي البحث وأ خالقيات العاملية النرش وقواعد الِعلمية ال مانة بضوابط الالزتام رضورة املشاركني والباحثني الرئيس الباحث عىل .10

 املؤسيس المتويل جلنة وتتوىل ، الشأ ن هذا يف الصادرة والتوهجات واللواحئ ابل نظمة والتقيد الفكرية امللكية وحقوق ال دبية حبقوق يتعلق

 .الشأ ن هذا يف خمالفات أ و مالحظات أ ية حيال نظاماا  يلزم ما اختاذ ابجلامعة

 أ و اخملالفات بشأ ن تضامنية مسؤولية ومسؤول العقد هذا ورشوط ببنود اإخالل أ ي عن ال ول املس ئول هو الرئيس الباحث يعترب .11

 باكمل االإخالل عدم مع العلمية والورقة العقد يف( أ سامهئم/  امسه) ورد ممن املشاركني الباحثني من تصدر اليت النظامية غري الترصفات

 .اجلامعة او اللجنة عىل مس ئولية أ دىن ودون املرشوع، يف املشارك للفريق القانونية املس ئولية
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 ويمت ال ول، الطرف وموافقة البحيث املرشوع رمق عىل احلصول اترخي من معل أ ايم مخس خالل العقد تسلمي الرئيس الباحث عىل جيب .12

 عامدة يف اصلية ورقية نسخة تسلمي مع شارك نظام خالل من املشاركني الباحثني توقيعات وشامال الاطراف اكفة من موفعا العقد تسلمي

 .العلمي البحث

 العلمي البحث عامدة موقع يف واملنشورة املعمتدة الصيغة حسب البحثية، الورقة عىل حصيح بشلك اجلامعة وعنوان امس يظهر أ ن جيب .13

 معلومات يف فيصل املكل جلامعة االإلكرتوين الربيد اس تخدام مع للباحث ال وىل الانتساب هجة فيصل املكل جامعة تكون وأ ن الرمسي

ذا العلمية الورقة عىل التواصل  .املراسل الباحث هو الرئيس الباحث اكن اإ

 الوحيدة ادلامعة اجلهة ابعتبارها الســعودية العربيــة ابململكــة التعليــم بــوزارة والابتــاكر البحــث واكلــة بدعــم واحض شكر تدوين جيب .14

 :االتية ابلصيغة ذكل يكون أ ن عىل اململكة، داخل

”The authors extend their appreciation to the Deputyship for Research & Innovation, Ministry of  

Education in Saudi Arabia for funding this research work through the project number XXXX "مع 

ىل االإشارة  . البحثية املنحة رمق اإ

 العاملية البحيث التواصل منصات يف املنشور البحث مبشاركة فيصل املكل جامعة منسويب من املشارك أ و الرئييس الباحث يلزتم أ ن جيب .15

 (.ResearchGate/ Academic) أ مثلهتا ومن

 موقع يف به اخلاص التعريفي امللف يف املنشور البحث برسد فيصل املكل جامعة منسويب من املشارك أ و الرئييس الباحث يلزتم أ ن جيب .16

 .املراجع قامئة بشلك االإلكرتوين اجلامعة

 املنشورة العلمية الورقة عىل الاول املؤلف يكون ان اي) العلمية الورقة عىل الاول هو أ مسه يكون بأ ن الرئيس الباحث يتقيد أ ن جيب .17

ضافة طلب أ و مشارك بباحث الرئيس الباحث الستبدال بطلب التقدم ميكن وال ،(املرشوع من ي اإ عطاء بعد ابحث اإ  ورمق املوافقة اإ

 .املرشوع

ىل املرشوع حاجة حاةل يف .18 جراء اإ  التصارحي عىل احلصول الرئيس الباحث عىل فيجب املشاهبة، احلاالت أ و احلية اخمللوقات عىل جتارب اإ

جراء يف الرشوع قبل املعنية اجلهات من الالزمة  .اجلامعة عىل مسؤولية أ دىن ودون التجارب اإ
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 ويلزتم ال ول الطرف من هنايئ بشلك واملالية الفنية التقارير اعامتد وبعد العلمية اخملرجات مجيع تقدمي بعد الثاين الطرف مسؤولية خُتىل .19

شعار الرئيس الباحث  .خطياا  بذكل ال ول الطرف ابإ

جناز الثاين الطرف يتعهد .20  املسؤولية وتقع املعمتدة، وملحقاهتا ال داء اتفاقية يف الواردة واملهنجية ال هداف حسب البحيث املرشوع ابإ

 الباحثني أ حد برتش يح يقوم مقبول لعذر البحث يف الاس مترار عن ختليه أ و غيابه حاةل ويف الرئيس الباحث عىل اكمةل للبحث الفنيـــــــة

 .املؤسيس المتويل جلنة موافقة أ خذ بعد حمهل ليحل املشاركني

 من خالل المتويل املؤسيس مزيانية مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل

 فرتة خالل اتماا  نرشاا  البحث نرش بعد ابجلامعة املطبقة املالية والتعلاميت واللواحئ ال نظمة وفق الرئيس للباحث النرش ماكفأ ة رصف يمت .1

 بأ ية املطالبة( املشاركني املشارك،/الرئيس) للباحث حيق وال(. 2020 ديسمرب 31 وحىت املرشوع رمق منح اترخي من) املرشوع

آت او مالية تعويضات  .التارخي هذا بعد البحث نرش حاةل يف ماكفأ

 دون العقد هذا صدر يف ورد ما حسب مهنم صادرة تفويضات مبوجب الرئيس للباحث املرشوع يف املشاركني الباحثني ماكفأ ة ترصف .2

 . اللجنة عىل مسؤولية أ دىن

  Q1, Q2, Q3 ISI يف النرش مت حال يف والهندس ية، والصحية العلمية التخصصات يف رايل 30.000 مبقدار املاكفأ ة ترصف .3

Clarivate Analytics، يف النرش مت حال يف رايل 5.000 مبقدار وختفض Q4 ISI . 

نسانية، الاجامتعية التخصصات يف رايل 30.000 مبقدار املاكفأ ة ترصف .4  ،((ISI Clarivate Analytics يف النرش مت حال يف واالإ

 .Scopus يف النرش مت حال يف رايل 5.000 مبقدار وختفض

 مزيانية مسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيس

 لية التقدم ملسار دمع هوية جامعة املكل فيصل من خالل المتويل املؤسيسأ  

 عىل المتويل العامدةيتقدم الباحث بطلب لعامدة البحث العلمي للحصول عىل موافقة  -1

/https://services.kfu.edu.sa/Najez 

  .يمت حتكمي منوذج الطلب للتأ كد من استيفاء اكفة الرشوط اخلاصة ابلمتويل -2

 .اجلامعي للباحث الرئييس االإلكرتوينلربيد اعن طريق لالحباث املقبوةل من قبل العامدة رمق املنحة البحثية  يمت منح -3

https://services.kfu.edu.sa/Najez/
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ابحلصول عىل رمق املنحة البحثية يكون قد مت منح املوافقة املبدئية للباحث عىل بدئ العمل يف املرشوع البحيث وتكمتل تكل املوافقة  -4

 والعامدة خالل مخسة اايم معل بعد ارسال رمق املنحة البحثية بعمل العقد بني الباحث

آتيشرتط ملنح  -5  اايم معل بعد منح الباحث رمق املنحة البحثية   5خالل  هاملالية وجود العقد بني الباحث والعامدة وتوقيع املاكفأ

كرشط لصحة العقد وخالل مخسة أ ايم معل من وبعد احلصول عىل رمق املنحة يقوم بتعبئة هذا العقد وتوفري مجيع البياانت املطلوبة  -6

 اترخي احلصول عىل رمق املنحة البحثية

فقة العامدة عىل وايمت ارسال العقد للعامدة موقعا من لك الباحثني )عدا الاخارجيني( عن طريق نظام شارك ويمت الرد عىل الباحث مب -7

 ارسال العقدالعقد عن طريق نفس النظام يف مده ال تتجاوز شهر واحد من اترخي 

يدواي  يتقدم الباحث الرئيس عىل نظام شارك )ويمت تسلمي املعامةل 2020بعد نرش الورقة العلمية نرشا اتما وقبل هناية الس نة املالية  -8

 ايضا للتدقيق( مبا ييل:

  الورقة العلمية املنشورة متضمنة رمقDOI   وما يدل عىل تصنيف اجملةل العلمية 

   آت  مرفقا بصورة من العقد املربم بني الباحث الرئيس والعامدة الباحثني منوذج رصف ماكفأ
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