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  Research Group Registration Form   منوذج تسجيل جمموعة حبثية 
 

                                          Group Name (Scientific Field)إسم اجملموعة البحثية )اجملال العلمي(     

 

 

 

 Principal Investigator’s name )باللغة العربية(: إسم الباحث الرئيس
Full Name (English): 

 :          : KSU IDالرقم الوظيفي

   

 :Department           القسم:               :College                         الكلية: :Academic Rank    الدرجة العلمية :

                                                                                                                                         

General Field:       :التخصص العام 

    

                                                                        

                                        

  Subspecialty Field : التخصص الدقيق

        

 :Mobile No        اجلوال: رقم 

                                                                                                                                       

KSU e-mail:                                                                                    الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  

 

 ال نعم                                  هل أنت مشارك يف جمموعة حبثية أخرى

 رقم )ارقام( اجملموعة ).................( باحث مشارك      اذكر              باحث رئيس              إذا كانت اإلجابة بنعم :        

 

Are you participating in another research group? 
If the answer is yes: 
Principal investigator             Co-Investigator                 Mention the Group’s  
number…………..…. 
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              Research group members                         :أعضاء اجملموعة البحثية      

 

 :Co-Investigator                                                                                                            أعضاء هيئة التدريس:/ 1

 

 املشارك االول إسم الباحث 

 )باللغة العربية(:

Full Name (English):                      الرقم الوظيفيKSU ID :    : 

   

 :Departmentالقسم:                                           :College الكلية: :Academic Rank   الدرجة العلمية :

                                                                                                                                         

General Field:    :التخصص العام 

    

                                                                        

                                        

 Subspecialty Fieldالتخصص الدقيق :: 

        

 :Mobile Noرقم اجلوال:       

                                                                                                                                       

KSU e-mail:                                                                                           الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  

 

 

 

 

 ال                  نعم              هل أنت مشارك يف جمموعة حبثية أخرى

 رقم )ارقام( اجملموعة ).................( باحث مشارك      اذكر           باحث رئيس             إذا كانت اإلجابة بنعم :        

 

Are you participating in another research group? 
If the answer is yes: 
Principal investigator              Co-Investigator              Mention the Group’s  
number…………..…. 

 

 

ldraihem
العام الجامعي
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 إسم الباحث املشارك الثاني  

 )باللغة العربية(: 

Full Name (English):                     الرقم الوظيفيKSU ID :          : 

   

 :Departmentالقسم:                                          :College الكلية: :Academic Rank الدرجة العلمية :     

                                                                                                                                         

General Field:       :التخصص العام 

    

                                                                          

                                      

 Subspecialty Fieldالتخصص الدقيق : : 

        

 :Mobile Noرقم اجلوال:         

                                                                                                                                       

KSU e-mail:                                                                                                الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  

 

 

 

 

 ال نعم                              ت مشارك يف جمموعة حبثية أخرىهل أن

 رقم )ارقام( اجملموعة ).................( باحث مشارك      اذكر   باحث رئيس                 إذا كانت اإلجابة بنعم :        

 

Are you participating in another research group? 
If the answer is yes: 
Principal investigator           Co-Investigator              Mention the Group’s  
number…………..…. 

 

 

 

 

 

ldraihem
العام الجامعي
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 إسم الباحث املشارك الثالث  

 )باللغة العربية(: 

Full Name (English):                 الرقم الوظيفيKSU ID :          : 

   

 :Departmentالقسم:                                          :College الكلية: :Academic Rank الدرجة العلمية :     

                                                                                                                                         

General Field:   ام:    التخصص الع  

    

                                                                          

                                      

 Subspecialty Fieldالتخصص الدقيق : : 

        

 :Mobile Noرقم اجلوال:         

                                                                                                                                       

KSU e-mail:                                                                                                الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  

 

 

 

 ال     نعم                              هل أنت مشارك يف جمموعة حبثية أخرى

 رقم )ارقام( اجملموعة ).................( باحث مشارك      اذكر        باحث رئيس               إذا كانت اإلجابة بنعم :        

 

Are you participating in another research group? 
If the answer is yes: 
Principal investigator          Co-Investigator                Mention the Group’s  
number…………..…. 
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 إسم الباحث املشارك الرابع  

 )باللغة العربية(: 

Full Name (English):             الرقم الوظيفيKSU ID :          : 

   

 :Departmentالقسم:                                          :College الكلية: :Academic Rank الدرجة العلمية :     

                                                                                                                                         

General Field:       :التخصص العام 

    

                                                                          

                                      

 Subspecialty Fieldالتخصص الدقيق : : 

        

 :Mobile Noرقم اجلوال:         

                                                                                                                                       

KSU e-mail:                                                                                                الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  

 

 

 

 ال                        نعم                      هل أنت مشارك يف جمموعة حبثية أخرى

 رقم )ارقام( اجملموعة ).................( باحث مشارك      اذكر  باحث رئيس                  إذا كانت اإلجابة بنعم :     

 

Are you participating in another research group? 
If the answer is yes: 
Principal investigator           Co-Investigator           Mention the Group’s  
number…………..…. 

 

 

 

 

 

 

ldraihem
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Graduate Students       :                                                      . طالب / طالبات دراسات عليا:             2 

            

 

 

                                                             :   Full Name (English)اسم الطالب  )باللغة العربية(:/ 1
    

 

 :Department           القسم:                :           : KSU IDالرقم الوظيفي              :College الكلية:

                                                                                                                                         

KSU e-mail:                              الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  :Mobile No                رقم اجلوال:       

                                                                                                                                       

 

                                                             :   Full Name (English)/ اسم الطالب  )باللغة العربية(:2
    

 

 :Department                  القسم:         :           : KSU IDالرقم الوظيفي              :College الكلية:

                                                                                                                                         

KSU e-mail:                              الربيد اإللكرتوني اجلامعي :  :Mobile No              رقم اجلوال:         
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     :Current Research  Project being Funded                        ثية مدعمة حاليا::       مشاريع حب

                                   

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

 

 

 

                                                                                 :Abstract                                                                          القيام به من أحباًث: ملخص ملا تود اجملموعة

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

Key words:                                                                            :الكلمات الدالة للمجموعة 

 

 
...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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 Key Performance Indicators                                                         :مؤشرات األداء

 

حبسب العقد   ،(Proceeding & Articlesعلمية ) تلتزم اجملموعة البحثية بنشر عدد من األوراق ال

خالل    ISIيف اجملالت املدرجة على قوائم معهد املعلومات العلمي  ربم مع الباحث الرئيس للمجموعة، امل

 مدة العقد.

 
 

The Research group is committed to publish number of research 
Articles (According to the contract signed by the PI) in the journals 
included in the Institute of Scientific Information (ISI) list during 
contract period. 
 

 

للباحث الرئيس وكذلك للباحثني من موقع شبكة العلوم باألحباث  رفاق قائمةإنأمل  

 .املشاركني 

 

 Please attach the list of publications from the Web of Science for 
the principal and co-investigators.   

 

  ن مجيع املعلومات املدونة صحيحة وأن التزم مبعايري واخالقيات البحث العلميأأقر ب         

 

I certify that all the information given is correct and committed to the 
standards and ethics of scientific research. 

 

Principal Investigator:                             الباحث الرئيس:  
Signature:                                                                               :التوقيع  

 :Date                                                                                                         التاريخ:             

 

 ase complete, sign, scan as PDF and submit via e-mail to: ........@ksu.edu.sa 

mailto:................@ksu.edu.sa
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