
 

K n o w l e d g e  E x c h a n g e  a n d  C o o p e r a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n   www.kfu.edu.sa  

 

 

 

Program of Scientific Chairs 

Incentives For Scientific Chairs  

Projects And The Allocation  

Of Their Supporting Funds  

At King Faisal University  

 

            1435 H – 2014 G 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم العالي

 جامعة الملك فيصل

Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Higher Education  

King Faisal University  

 برنامج الكراسي العلمية
 

 الحوافز المادية

 لمشاريع الكراسي العلمية

 واستقطاب الدعم الالزم لها

 بجامعة الملك فيصل
 

م4153 -هـ 5341  

 

 

  Incentives for Proposed Scientific حوافز إعداد مشاريع الكراسي العلمية 

Chairs Projects  
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Incentive for Allocation of Funds for  

Scientific Chairs 

Individuals who allocate a sponsor of a 

scientific chair that is approved by the 

Main Committee of Scientific Chairs Will 

be granted a reward as follows:  

 

-1% of the funding value, up to 10,000,000  

Saudi Riyals. 
 

-0,5% of the funding value, if it exceeds 10,000,000 

Saudi Riyals. 

 حوافز استقطاب الدعم المالي للكراسي العلمية 

يمنح من يستقطب أحد الممولين للكراسي العلمية التي 
 تقرها اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية مكافأة قدرها : 

 

(10,000,000%( من قيمة التمويل حتى مبلغ ) 1)-  
عشرة ماليين لاير.      

 

(  10,000,000%( من قيمة التمويل فيما زاد عن ) 0,5) -
.عشرة ماليين لاير   

-يكافأ من يتقدم بمشروع كرسي علمي بما يلي :  
 

. تكون له األولوية في تعيينه أستاذاً للكرسي العلمممي أو 1

مشرفاً عليه إذا توفرت فيه المؤهالت المنصوص عملميم ما 

في الالئحة المنظمة للكراسي العلمية بجامعة الملك فيصل 

 وبشرط موافقة اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية .

 

( عشمرة الف      بشمرط 000,10. مكافأة قدرها )2

إقرار المشروع واعتماده من اللجنة الرئيمسميمة لملمكمراسمي 

العلمية   على أن تصر  من ميزانية المجماممعمة اعمتممماداً 

على نص المادة )الثالثة عشر( من الالئحة الموحدة للبحث 

العلمي في الجامعات والقواعد التنفميمةيمة لمجماممعمة الممملمك 

فيصل   وإذا كان المتقدم غير سعودي فيصر  له المبملم  

من البنود التي تسمح ب ا أنظمة الصر  المعمول ب ا فمي 

 الجامعة .

 

. التنويه باسم المتقدم بمشمروع المكمرسمي المعملمممي بمعمد 3

إقراره من اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية في مطبوعات 

 ومطويات هةا الكرسي   ومطبوعات الندوات واللقاءات .

 

 .. تكريم المتقدم وفق ما تراه الجامعة مناسباً 4

Individuals who submit a proposal for a 

Scientific Chair Project: 
 

1. Will have the priority to be appointed as 

Professor or Supervisor of the scientific chair 

when meeting the qualifications stipulated in 

the Organizing Bylaws of Scientific Chairs at 

King Faisal University. 
 

2. Will receive a reward of 10,000 Saudi Riyals, 

provided that the project is approved and ac-

cepted by the Main Committee of Scientific 

Chairs. The reward will be paid from the uni-

versity’s budget based on article (13) of the 

Unified Bylaws of Scientific Research at Uni-

versities and their Implementation Regulations 

at King Faisal University. 
 

3. When proposed projects are approved by the 

Main Committee of Scientific Chair, their 

names will be mentioned in the chair’s publica-

tions and brochures and in the proceedings of 

seminars and meetings. 
 

4. Will be honored as deemed appropriate by 

the university. 

None of the above mentioned rewards will be paid until after 

approval by the Main Committee of Scientific Chairs and the 

endorsement of the President of the university.  

ف يصر  شئ من هةه المكافآت إف بعد إقرار ذلك من 

قبل اللجنة الرئيسية للكراسي العلمية وموافقة معالي 

 مدير الجامعة .


