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 برنامج التمويل املؤسس ي للبحث واإلبتكار

INSTITUTIONAL FUNDING FOR RESEARCH AND INNOVATION PROGRAM 

 املرحلة الثانية  – املجموعات البحثية املوجهة برنامج

ORIENTED RESEARCH GROUPS PROGRAM – SECOND PHASE  

 املرحلة الثانية – بحثية موجهةة جموعمقترح بحثي ملتقديم  نموذج

Application Form of an Oriented Research Group Project – Second Phase 
 شروط وضوابط التقديم: 

من  من أعضاء هيئة التدريس أو الباحثين ومن في حكمهم  اعضو  أن يكون الباحث الرئيس )قائد املجموعة(  .1

 . منسوبي جامعة امللك سعود

قد     .2
ُ
امل يكون املقترح البحثي  للجامعةأن  وفي   م ضمن أحد مجاالت األنشطة البحثية لألولويات البحثية في 

 .مجال التخصص للفريق البحثي

احث واحد مشارك باإلضافة إلى الباحث الرئيس أن ال يقل عدد الباحثين في املجموعة البحثية املوجهة عن ب .3

 . من جامعة امللك سعود

البحث املرجعي    يتم قبول   لنو ،  (Research article)   بحث أصيليتعين على املجموعة البحثية املوجهة نشر   .4

 الخ.، ... كتيب املؤتمراتل  وأوالرسالة املرسلة ملدير التحرير أ

ة املنشورة في مجلة مضمنة بقاعدة بيانات شبكة العلوم )ُيشترط أن تكون الورقة   .5  -Web of Scienceالعلمي 

ISI( املوسع  العلوم  كشاف  واملفهرسة ضمن   )Science Citation Index Expanded- SCI-E  كشاف أو   ،)

واإلنسانية  (، أو كشاف الفنون  Social Science Citation Index Expanded- SSCI-Eالعلوم اإلجتماعية )

((Arts    &Humanities Citation Index Expanded- A&HCIتأثير معامل  وذات  تصنيف   (،  في  مندرج 

(Journal Citation Reports- JCR AJIF .عند النشر أو وقت قبول الورقة) 

 .يجب أن يرد إسم الباحث الرئيس في كافة البحوث املنشورة .6

ويستثنى من ذلك ،  في البحث املنشور % من املشاركين  50عن    أن ال يزيد عدد املشاركين من خارج الجامعة .7

% من املجالت املعتمدة في مجال التخصص وفق تصنيف شبكة  10النشر في املجالت املصنفة ضمن أفضل  

 (. Web of knowledge -ISIالعلوم وقواعد بيانات )

انتمائهم للجامعة كانتماء أول في املخرجات جامعة امللك سعود اإلشارة إلى لعلى أعضاء املجموعة املنتسبين  .8

 (. Department of……, College of…….. King Saud University, KSA ) بالصيغة التالية: ،العلمية 

على جميع الفريق البحثي والباحث املراسل من جامعة امللك سعود استخدام البريد اإللكتروني لجامعة امللك  .9

 فيما يخص النشر العلمي للمجموعة. باملنتج العلمي و  سعود في جميع املراسالت الخاصة

أن تكون صيغة الشكر للتمويل في املنتج العلمي لوكالة البحث واإلبتكار في وزارة التعليم كجهة وحيدة ممولة   .10

 . لهذا العمل البحثي، وعدم شكر أي جهة أخرى داعمة داخل أوخارج اململكة

ا لنظام النقاط   .11 رف  سيتم احتساب الناتج البحثي للمجموعة البحثية املوجهة وفق    وتحديد كأداة لتقييم الص 

 .البحثي كامل مبلغ الدعم للمشروع

للنشر في مجالت مصنفة ضمن آخر   .12  % من مجالت التخصص10ال  تقبل البحوث املنشورة أو املقبولة 

 (. Web of knowledge -ISIشبكة العلوم ) بيانات في قاعدة( JCRحسب تصنيف ) 

  .%25التي تزيد نسبة التشابه فيها عن  املنشورة ال تقبل البحوث .13

 أخالقيات البحث العلمي.لتزام بقواعد ومعايير ضرورة اال .14

ة التمويل املؤسس ي. .15 ة تنطبق عليها بنود اتفاقي  ة الفكري   حقوق امللكي 

Submission terms and conditions: 

1. The applicant researcher (PI) of the oriented research group should only be a member of the 

faculty/researchers from King Saud University (KSU). 

2. The proposed research proposal should be within one of the research activities of the university’s 

research priorities and in the field of specialization of the research team. 

3. The minimum number of researchers in the oriented research group should be not less than one 

participating researcher )co-investigators ) in addition to the principal researcher (PI) from KSU. 

4. The oriented research group is required to publish ONLY original articles. Review articles, 

editorials, proceeding papers, etc. will not be considered. 

5. The scientific paper should be published in a journal included in the (Web of Science-ISI) 

database and indexed within the Science Citation Index Expanded-SCI-E), or the Social Science 

Citation Index Expanded-SSCI- E), or the Arts & Humanities Citation Index Expanded- A & HCI 

and should have an impact factor cited at the Journal Citation Reports- JCR average (AJIF) when 

published accepted for publication. 

6. The name of the principal investigator (PI) must be included in all publications. 

7. The number of research participants from outside the university should not exceed 50% of the 

author list in the published paper, except for publishing in journals classified within the top 10% 

of accredited scientific journals in the field of specialization according to the classification of the 

Web of Science and databases (Web of knowledge -ISI). 

8. KSU Faculty members are committed to affiliate King Saud University as the first affiliation as 

follows: (Department of…, College of…, King Saud University, KSA). 

9. All the research team and the correspondent researcher from King Saud University must use the 

King Saud University e-mail in all correspondence regarding the scientific product and in regards 

of publications of the group. 

10. The ONLY entity to be acknowledged for this research work is the Agency for Research and 

Innovation in the Ministry of Education as the SOLE funding agency, and not to thank any other 

funding party inside or outside the Kingdom. 

11. The research outcome of the oriented research group will be calculated according to the points’ 

system as a tool for evaluating the disbursement and determining the full amount of support for 

the research. 

12. Published or accepted articles for publication in journals classified in the bottom 10% of the 

journal specialty according to the JCR classification shall not be accepted. 

13. Published articles that exceed 25% content similarity will not be accepted. 

14. The necessity to full commitment to complete adherence to the rules and standards of ethics for 

scientific research. 

15. Intellectual property rights apply to the articles of the Institutional Financing Agreement. 

 Application Information: (Program’s administration use) .1 )الستعمال إدارة البرنامج (التقديم:.  معلومات طلب 1

 IFKSURG No. IFKSURG-2-000                                          طلبرقم ال

 Select a dateتاريخ/اختر ال Submission date                              تاريخ التقديم

تقتصر على أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة امللك  ) مقدم الطلب:  الباحث.  بيانات 2

 سعود( 
2. Applicant Researcher Data: (ONLY for KSU faculty/researchers’ members) 

 ( رباعيالباحث الرئيس )سم إ

Principal investigator’s full name 

 (   /Arabic)عربي

 

  (   /English)انجليزي 

 Employee                                       الرقم الوظيفي 

ID 
 Select a gender/الجنساختر   Gender                      س          جنلا 

  Department                    القسم  College                                                                 الكلية

 Major                             التخصص العام

specialty 
 

 التخصص الدقيق 

Minor specialty 
 

 Academic                            كاديميةاملرتبة األ

rank 
 Select academic rank/اختر املرتبة األكاديمية

  رقم الباحث في شبكة بيانات العلوم 
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 برنامج التمويل املؤسس ي للبحث واإلبتكار

INSTITUTIONAL FUNDING FOR RESEARCH AND INNOVATION PROGRAM 

 املرحلة الثانية  – املجموعات البحثية املوجهة برنامج

ORIENTED RESEARCH GROUPS PROGRAM – SECOND PHASE  

researcher ID in Web of 

Science 

                                                                           هاتف

Tel. 
 Mobile                          جوال  Office                          مكتب 

 

-E                                                       الكتروني بريد 

mail   
  Personal email  شخص يبريد   KSU email        جامعيبريد 

 :Data of Submitted Research Proposal .3 :املقدم البحثي قترح.  بيانات امل3

  عنوان املقترح البحثي

 Proposed research title       

 (  /Arabic)عربي

 

 (   English /انجليزي )

 

 Research priority    يةالبحثاألولوية مجال 

field  
Select a research priority/ اختر مجال األولوية البحثية 

 اختر النشاط البحثي/Research activity  Select a research activity                         يالبحثالنشاط 

 هل تقدمت بأكثر من مقترح للبرنامج؟

Did you submit more than one proposal? 

          Yesنعم/  ☐

  .Select a no العدد/اختر 

          Noال/  ☐

 

 Select a Q /اختر الربع Journal Qتصنيف املجلة    Expected ISI journal             مجلة النشر املتوقع

 Proposed Research Abstract: (Max. 300 words) كلمة(  300)بحد أقص ى ملخص املقترح البحثي: 

 

 Research Key Words: (Max. 6 words) كلمات(  6بحد أقص ى )الكلمات الدالة على النشاط البحثي: 

 

 Added Value to The Kingdom: (Max. 1200 listed words) كلمة مدرجة كنقاط(  1200بحد أقص ى )ستفادة املضافة بالنسبة للمملكة: أوجه اإل 

1  

2  

3  

 Data of Research Team: (Only for KSU Faculty/Researchers/Students) .4 بي جامعة امللك سعود( و منس تقتصر على) :.  بيانات الفريق البحثي املشارك4

 Co-Investigator(s): (at Least One) )واحد على األقل( الباحثون املشاركون: 

 Full name                                اإلسم رباعي
 الدور 

Role 

 املرتبة

Rank 

 الرقم الوظيفي 

Employee ID 

 الكلية 

College 

 القسم 

Department 

 Contacts                          تواصلال
 التوقيع

Signature 
 جوال

Mobile 

 البريد االلكتروني الجامعي 

KSU e-mail 

1  
اختر 

 Role/الدور 

اختر املرتبة 

 Academic/األكاديمية

rank 

      

2  
اختر 

 Role/الدور 

اختر املرتبة 

 Academic/األكاديمية

rank 

      

3  
اختر 

 Role/الدور 

اختر املرتبة 

 Academic/األكاديمية

rank 

      

4  
اختر 

 Role/الدور 

اختر املرتبة 

 Academic/األكاديمية

rank 

      

 Collaborated Graduate Student(s): (if Any) )إن وجد( الدراسات العليا املشاركون:  طلبة

 College                                                          ةالكلي Full name                                                  اإلسم رباعي
 الرقم الجامعي 

University ID 

 Contact                    تواصلال

 email بريد الكتروني         
 جوال

Mobile 

1      

2      
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 وأن ألتزم بمعايير وأخالقيات البحث العلمي وأتحمل مسؤولية ما يترتب على ذلك.  صحيحة املدونةجميع املعلومات  بأن م الطلبمقد  الرئيس باحث الأقر أنا  

I certify as the submitting main researcher that all the given information is correct and adheres to the standards and ethics of scientific research, and I am 

responsible for the consequences. 

قبل تقديم طلب الدعم، وتعهدي باإللتزام املرحلة الثانية  – املجموعات البحثية املوجهةلبرنامج الخاصة بمبادرة جامعة امللك سعود أقر باطالعي على الشروط والضوابط   

 بها. 

I have read and accepted all terms and conditions provided by “King Saud University- Institutional Funding Initiative” for participation in Oriented Research 

Groups Program – Phase two before submitting this application, and I pledge to abide by them. 

 

 البيانات

Data 

   مقدم الطلب  الباحث

Applicant Researcher 

  Name                                             سم       اإل 

       Signature                                      التوقيع

 Select a dateتاريخ/اختر ال Date                                 التاريخ                 

 

 

بعد  يُ  النموذج  الـWord"  ـال  تيبصيغوتوقيعه  تعبئته  رسل  و   ""PDF  عنها املعلن  التقديم  فترة  مع  " وقت 

 وذلك الستكمال الطلب املقدم.  IFKSURG@ksu.edu.sa لكتروني: بريد البرنامج اإل لىإالوثائق املطلوبة 

Filled-in signed form should be sent in both “Word” and “PDF format” during the 

announced submission period to the program’s email (IFKSURG@ksu.edu.sa), along 

with the required documents to complete the submitted request. 

  Required Attached Documents املرفقات املطلوبة 
الطلبالرئيس  للباحث  املحدثة  ذاتية  السيرة  الإرفاق   .1 العلمي   مقدم  بالنشر  قائمة  على  محتوية 

 موجزة بحد أقص ى ثالث صفحات. و   ،(ISIقاعدة بيانات العلوم )الحديث في 

1. Attach an updated CV of the applicant researcher, along with list of recent 

publications in the Web of Science, (summarized of max. 3 pages). 

محتوية على قائمة بالنشر العلمي الحديث    لكافة الباحثين املشاركين  املحدثة  إرفاق السير الذاتية .2

 موجزة بحد أقص ى ثالث صفحات. و ، (ISIقاعدة بيانات العلوم )في 

2.    Attach updated CV(s) for all participated research team, along with list of recent 

publications in the Web of Science, (summarized of max. 3 pages). 

 Important Notes مالحظات هامة 

 .ال تقبل الطلبات غير املكتملة •

 .في حال قبول الطلب، سيتم التواصل مع مقدم الطلب •

• Incomplete applications are not accepted . 

• If the application is accepted, the applicant will be contacted. 
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