أسئلة شائعة
س-1كم عدد األعضاء الالزم لتشكيل مجموعة بحثيه؟
ج -1الحد األدنى إلنشاء مجموعة بحثيه باحث رئيسي  PIواثنان مساعد باحث ()Co-Is
وطالب واحد .والحد األقصى أربعة مساعد باحث( )Co-Isواثنين من الطالب.

س -2كم عدد المجموعات البحثية التي يمكن أن يشارك فيها الباحث؟
ج -2يمكن للباحث المشاركة في ثالث مجموعات بحثيه كحد أقصى علي ان يكون باحث
رئيسي  PIفي مجموعة بحثيه واحدة فقط.

س -3هل يجب إكمال متطلبات المجموعة البحثيه في عام واحد؟
ج -3المدة العادية إلكمال متطلبات المجموعة البحثيه هي سنة واحدة ويمكن تمديدها من
خالل تقديم طلب مع وجود مبررات قوية.

س-4كم عدد المرات التي يمكن فيها إكمال متطلبات المجموعه البحثية في السنة؟
ج -4الحد األقصى مرتين في السنة

س-5كم عدد االبحاث المنشوره خالل السنتين السابقتين ليكون الباحث مؤه ً
ال للتقدم إلى
مجموعة بحثيه كباحث رئيسي  PI؟
ج-5علي االقل اربعة ابحاث

س -6هل من الممكن وجود أعضاء  /أعضاء في فريق المجموعة البحثية من جامعات
أخرى؟
ج -6ال  ،ولكن يمكن ان يكون مشارك في البحوث المنشوره.

س-7بعد نشر االبحاث  ،هل من الضروري االنتظار حتى تظهر في شبكة العلوم؟
ج-7ال  ،يمكن التقديم بعد قبولها للنشر مع أرقام الصفحات والعدد  ،مع نشرها علي موقع
المجلة اإللكتروني .في بعض الحاالت  ،قد تنتظر  DSRظهور البحث علي شبكة العلوم للتأكد
من بعض االشياء.

س-8ما معدل التشابه المقبول للورقة؟
ج -8يجب أال يتجاوز ٪25

س -9ما معيار نسبة التشابه في حالة تقديم الورقة ألول مرة إلى مؤتمر ثم تم توسيعها إلى
ورقة كاملة منشورة بمجله ؟
ج -9سيتم استبعاد ورقة المؤتمر ويؤخذ في االعتبار نسبة التشابه ٪مع شرط أن يكون أحد
مؤلفي ورقة المؤتمر على األقل هو المؤلف في المقال الكامل.

س -10هل يمكن نشر اكثر من بحثين من انتاج المجموعه البحثيه في نفس المجلة ؟
ج -10ال  ،باستثناء المجالت في الربع األول .Q1

س -11هل يمكن تغيير PI؟
ج -11في حالة انسحاب الباحث الرئيسي الي سبب عليه ان يرشح احد الباحثين المساعدين
ليحل مكانه وسيتم النظر في الموضوع من قبل العمادة التخاذ ما تراه مناسب.

س-12هل يمكن الحصول على الدفعة األولى ( 60.000لاير سعودي) عند التجديد؟
ج-12ال  ،ستحصل على مبلغ كامل  150000لاير عند اكتمال متطلبات المجموعة البحثية.

س-13هل يمكن ان يعتبر الطالب كواحد من افراد المجموعه البحثيه عند تطبيق البند
الخاص ب %50علي البحث المنشور؟
ج-13نعم ولكن لبحث واحد فقط.

س -14هل سيتم تغيير رقم مجموعة البحث عند التجديد؟
ج-14ال

س -15هل يمكن أن يكون هناك أكثر من باحث مراسل في ورقة واحدة لتلبية أحد متطلبات
المادة  2والباب 8؟
ج .-15ال  ،يجب أن يكون هناك علي االقل مراسل واحد في ورقة واحدة على األقل ليتم
النظر فيها لتحقيق متطلبات المجموعه البحثيه.

س-16هل يمكن قبول ورقة بحثيه لمؤلف واحد من المجموعة البحثيه؟
ج -16اليمكن قبول البحث ذات المؤلف الواحد.

س -17في أي وقت أتقدم بطلب للحصول على مجموعة بحثيه جديدة؟
ج -17يمكنك التقدم بطلب للحصول على مجموعة بحثية جديدة بمجرد اإلعالن عن فتح باب
التقدم من قبل العمادة .DSR

س -18هل مبلغ مكافأة  1Qسلف؟
ج -18اي مبلغ يصرف من العمادة يعتبر سلفه يجب تسويتها.

س -19ماذا لو كان لدي الباحث الرئيسي أقل من أربع منشورات  ، ISIهل يمكنه التقدم
بطلب لمجموعة بحثية جديدة؟
ج -19نعم ولكن سوف يصرف له الدفعه االولي بعد نشر بحثين.

س -20هل أنا مؤهل للحصول على الدفعة األولى ( 60000لاير سعودي) عند الحصول
على المجموعة البحثية الجديدة؟
ج -20نعم  ،إذا كان لديك  4منشورات ( ISIالمقاالت األصلية) ظهرت في .WOS

