
 ما هو عدد األعضاء الالزم  لتشكيل مجموعة بحثية؟ -1

 الحد األدنى من األعضاء  الالزم إلنشاء مجموعة بحثية :

باحث رئيسي وباحث مشارك وطالب واحد. والحد االقصي أربعة مشاركين وطالبان باالضافة 

 للباحث الرئيسي.

 

 كم عدد المجموعات البحثية التي يمكن للباحث المشاركة فيها؟ -2

يمكن للباحث المشاركة في ثالث مجموعات بحثية كحد أقصى بحيث يكون الباحث الرئيسي في 

 مجموعة بحثىة واحدة فقط.

 

 ؟المجموعة البحثية في سنة واحدة متطلبات هل يجب إكمال -3

المدة العادية الستكمال  متطلبات المجموعة البحثية هي سنة واحدة يمكن تمديدها عن طريق تقديم طلب 

 على مبررات قويةيشتمل 

 

 كم مرة كحد أقصى يمكنني إكمال متطلبات  المجموعة البحثية في السنة؟ -4

 الحد األقصى مرتين في السنة

 

السنتين السابقتين حتى يكون مؤهالً  الرئيس خاللالتي يجب أن يكون لدى الباحث  الورقاتكم عدد  -5

 ؟بحثيةللتقدم بطلب للحصول على مجموعة 

 االقل.اربع ورقات على 

 

 هل من الممكن أن تحتوي المجموعة البحثية على عضو / أعضاء ينتمون لجامعات أخرى؟ -6

 .ال ، لكن  يمكن ان تكتب اسمائهم  علي االبحاث المنشورة

 

نقطة ، هل من الضروري االنتظار حتى تظهر في شبكة  15ورقات  او تحقيق  5بعد نشر  -7

 المالية؟( للتقدم للحصول علي المستحقات WOSالعلوم)

يمكنك التقدم بعد نشرها بالكامل مع أرقام الصفحات ومجلداتها وتكون  متاحة أيًضا على موقع الويب 

ظهور أي ورقة / أوراق في شبكة العلوم للتأكد  DSRالخاص بالمجلة. في بعض الحاالت ، قد تنتظر 

 من بعض االمور.

 

 ما هى نسبة التشابه المقبولة ؟ -8

 ٪.25التشابه  يجب أال تتجاوز نسبة 

ول مرة إلى مؤتمر ومن تم تمديدها إلى ورقة في أما هي معايير نسبة التشابه في حالة تقديم الورقة  -9

 كاملة ؟

سيتم استبعاد ورقة المؤتمر وسيُنظر في التشابه الناتج  بعد ذلك بشرط أن يكون واحدًا على األقل من 

 الكاملة.مؤلفي ورقة المؤتمر هو أيًضا المؤلف في الورقة 



 هل يمكن أن يحتوي اإلنتاج العلمي من مجموعة بحثية على أكثر من ورقتين في نفس المجلة؟ -10

يجب أال يتجاوز اإلنتاج العلمي المقدم من المجموعة البحثية ورقتين في نفس المجلة ، باستثناء مجالت 

 الربع األول فقط

 

 هل يمكن تغيير الباحث الرئيس؟ -11

في حالة مغادرة  الباحث الرئيس المجموعة البحثية ألي سبب يقبله الطرف األول ، يجوز للباحث  

بديل له من الباحثين المشاركين ليحل مكانة ولصاحب يقترح فيه  DSRالرئيس أن يقدم طلبًا إلى 

 الصالحية عمل ما يراة مناسبا

 

 ( عند تجديد المجموعة البحثية؟لاير سعودي 60000هل يمكنني الحصول على الدفعة األولى ) -12

 ألف لاير سعودي عند االنتهاء من متطلبات المجموعة البحثية. 150ال ، سوف تحصل على كامل مبلغ 

 

 ٪ من مؤلفي فريق البحث ، هل يمكن اعتبار الطالب عضًوا في الفريق؟50بالنسبة إلى  -13

 .فقط نعم ، سيتم اعتبار الطالب عضواً بالفريق  ولكن  في ورقة واحدة

 

 هل سيتم تغيير رقم المجموعة البحثية عند التجديد؟ -14

 .ال ، يبقى رقم المجموعة البحثية كما هو عند  كل تجديد

 

 2مراسل  في ورقة واحدة الستيفاء أحد متطلبات المادة   هل يمكن أن يكون هناك أكثر من مؤلف -15

 ؟8والقسم 

واحدة على األقل كشرط لتحقيق متطلبات ال ، يجب أن يكون هناك مؤلف مراسل واحد فقط  في ورقة 

 المجموعة البحثية.

 

 هل يمكن إعتبار  الورقة  ذات المؤلف الواحدة مقبولة كمتطلب للمجموعة البحثية؟ -16

٪ على األقل من أعضاء المجموعة  في كل 50ال ، نظًرا ألنها مجموعة بحثية ، يجب ان تضمين 

 ورقة.

 

 لى مجموعة بحثية جديدة؟في أي وقت يمكن التقدم بطلب للحصول ع -17

 رسميًا فتح باب التقديم. DSRيمكنك التقدم بطلب للحصول على مجموعة بحثية جديدة بمجرد إعالن 

 

 



 (؟Sulfahقرض ) Q'sهل قيمة المكافأة للبحوث في مجالت الربع االول  -18

 سلفة.مقابل برنامج المجموعة البحثية هو  DSRنعم ، أي شيك تستلمه من 

 

، هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على مجموعة  ISIماذا لو كان لدي أقل من أربعة ورقات   -19

 بحثية جديدة؟

 نعم ، ولكن سيتم دفع المستحقات المالية بالكامل عند االنتهاء من متطلبات  المجموعة البحثية.

 

 ثية جديدة؟مجموعة بح ( عندحصولي علىSr.60،000هل أنا مؤهل للحصول على الدفعة األولى ) -20

 نقطة(. 15ال ، فقط بعد تحقيق متطلبات المجموعة البحثية )تحقيق 

 

 إذا كنت ال أنتمي إلى أي قسم / كلية ، هل يمكنني الحصول على مجموعة األبحاث؟ -21

المعمل   او SETاو   KAIN اوأي  باحث رئيس  ينتمي إلى وحدات غير أكاديمية مثل مركز االمتياز

 ، إلخ ، يجب تقديم خطاب موافقة من من مديرة المباشر للحصول على مجموعة بحثية المركزي


