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تقديم

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي التاسع للعام الجامعي 1439/1438هـ لعمادة البحث العلمي والذي يبرز أهم المبادرات

و اإلنجازات التي عملت عليها العمادة خالل عام  التقرير في سبيل تطوير ودعم الحراك البحثي بالجامعة.

وبهذه المناسبه يسرني باسمي وباسم زمالئي منسوبي العمادة أن أسدي خالص عبارات الشكر والتقدير إلى معالي مدير الجامعة 

األســتاذ الدكتور/ عبد العزيز بن عبداهلل الحامد على دعمه المتواصل والمســتمر لعمادة البحث العلمي والنشــاط البحثي بالجامعة، 

والشكر موصول لسعادة الدكتور/ عبد الرحمن بن ابراهيم الخضيري وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي و كل من ساهم 

في دعم مسيرة البحث العلمي بالجامعة.

                                                              

أخوكم          
غالب بن حمد النهدي          

عميد البحث العلمي          
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استراتيجية العمادة

الرؤية:

التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصني .

الرسالة:
إنتاج بحوث إبداعية ابتكارية من خالل توفير أفضل السبل لدعم البحث العلمي وتشجيع النشر العلمي الرصني وتهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة .

األهداف:
توفير البرامج الداعمة للبحث العلمي .. 1

توفير البيئة والتجهيزات الالزمة لدعم البحث العلمي .. 2

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي. 3

زيادة مستوى النشر العلمي الرصني كما و كيفا.. 4
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أستاذ 

أستاذ مشارك 

أستاذ مساعد

جديد العمادة   

مت إستقبال 518 مقترح مقدمة من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة موزعة على خمسة من برامج الدعم بالعمادة، وتوضح اجلداول والرسوم البيانية 

توزيع هذه املقترحات على برامج الدعم. وتعكف اللجان الفنية بالعمادة )اثناء إعداد هذا التقرير( على دراسة وحتكيم هذه املقترحات والرفع ملجلس 

العمادة باملقترحات املستوفية للشروط وذات األولوية ليتم دعمها.

إحصائية المتقدمين لبرامج دعم العمادة : أ ( 

العدد نوع البحث

298 إنسانية

158 تطبيقية

62 صحية

518 املجموع
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برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس الجدد

برنامج دعم البحوث التخصصية

برنامج دعم البحوث المجتمعية

برنامج دعم المجموعات البحثية

العدد نوع برنامج الدعم

47 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

325 برنامج دعم البحوث التخصصية

76 برنامج دعم البحوث املجتمعية

40 برنامج دعم املجموعات البحثية

30 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

518 املجموع
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العدد نوع البرنامج

26 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

إنسانية
185 برنامج دعم البحوث التخصصية

69 برنامج دعم البحوث املجتمعية

15 برنامج دعم املجموعات البحثية

3 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

298 مجموع البحوث االنسانية

16 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

تطبيقية
104 برنامج دعم البحوث التخصصية

7 برنامج دعم البحوث املجتمعية

11 برنامج دعم املجموعات البحثية

20 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

158 مجموع البحوث التطبيقية

5 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

صحية
36 برنامج دعم البحوث التخصصية

14 برنامج دعم املجموعات البحثية

7 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

62 مجموع البحوث الصحية

518 المجموع الكلي

أعداد المتقدمين لبرامج دعم العمادة :
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ب (  الورش والدورات التدريبية:
اميانا من عمادة البحث العلمي بأهمية العملية التدريبية وتاثيرها على إنتاجية الباحث وكذلك على جودة انتاجه البحثي وبالتالي املساهمة في رفع 

مستوى اجلامعة بني اجلامعات على املستويني احمللي والدولي . لذلك نظمت العمادة عدد من الدورات العلمية و الورش ضمن خطة تدريبية للعام 

الدراســي 1439-1440هـ , والتي تهدف إلى اكســاب الباحث املعارف واملهارات العملية التقنية ملواكبة التطور املســتمر واملتتابع الحتياجات البحث 

العلمي، ويوضح اجلدول املرفق مامت اجنازه من تلك الورش والدورات :

عدد المستفيدين التاريخ الورشة /الدورة رقم الورشة

14 2018/10/1م البحث الكيفي في العلوم اإلنسانية - للنساء   1440/1/21 هـ 1

26 2018/10/3م 1440/1/23 هـ Ithenticate  برنامج حتديد نسبة اإلقتباس 2

25 2018/10/7م 1440/1/27 هـ بناء االستبيان بني اإلخفاق و اإلتقان 3

60 2018/10/16م 1440/2/7 هـ في البحث العلمي google تطبيقات 4

22 2018/10/22م 1440/2/13 هـ في كتابة و إدارة املراجع العلمية Mendeley برنامج 5

59 2018/10/25م 1440/2/16 هـ مهارات حتكيم األوراق البحثية و املقترحات البحثية 6

21 2018/10/29م 1440/2/20 هـ Editorial process and scientific editing 7

22 2018/11/6م 1440/2/28 هـ Eviews 8 برنامج التحليل اإلحصائي

25 2018/11/7م 1440/2/29 هـ الدلم - - Ithenticate برنامج حتديد نسبة اإلقتباس 9

21 2018/10/10م 1440/2/1 هـ كيفية كتابة املشروع البحثي - الدلم 10

7 2018/11/22م 1440/3/14 هـ حتكيم األوراق البحثية - الدلم 11

26 2018/10/24م 1440/2/15 هـ كيفية البحث و النشر في قواعد البيانات العاملية - الدلم 12
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: )Time برنامج تحفيز الباحثين )وقت ت ( 
انطالقا من رؤية عمادة البحث العلمي في اجلامعة التي تقتضي منها العمل الدؤوب على استحداث البرامج البحثية وتطويرها، وحرصاً منها على 

اإلفادة القصوى من الكفاءات البحثية لدى منســوبي جامعة األمير ســطام بن عبدالعزيز، املتزامنة مع منح العملية البحثية املساحة الوقتية املالئمة 

لتلك الكفاءات لتجود مبا لديها من عطاءات في مجال البحث احملّكم أو التأليف أو الترجمة أو براءات االختراع واكتساب اجلوائز البحثية؛ لذا مت 

استحداث برنامج جديد حتت مسمى )َوْقت(، يستهدف توفير تلك املساحة الزمنية للباحثني من أعضاء هيئة التدريس باجلامعة 



13 التقرير السنوي التاسع للعام الجامعي 1439/1438 هـ

فكرة البرنامج: 
يعتمد البرنامج على أســاس املوازنة بني األداء التدريســي واألداء البحثي، انطالقاً من النصاب التدريســي املقرر في نظام مجلس التعليم العالي 

واجلامعات ولوائحه، وتتبلور فكرته في احتساب إجنازات عضو هيئة التدريس البحثية خالل العام بنسبة معينة من عدد ساعات نصابه التدريسية، 

وبحد أعلى ال يتجاوز 50% من نصابه التدريسي، وال يترتب على ذلك مقابل مادي يدفع للباحث.

وعلى أن يتم مكافأة الباحثني من خالل احتســاب اإلجناز العلمي مبقرر 3 ســاعات للفصلني الدراســيني التاليني، وعلى ان تكون ضمن اإلجنازات 

التالية:

•   نشر كتاب )جمع وحدة بحثية عن طريق تأليف/ ترجمة الكتب(.

•   ترجمة كتاب )جمع وحدة بحثية عن طريق ترجمة/ تأليف الكتب(.

.)Scopus / WOS( نشر وحدة بحثية مصنفة   •

•   نشر وحدتني بحثيتني في مجالت تنشر باللغة العربية ومقبولة وفق ضوابط املجلس العلمي لألبحاث املقبولة للترقية.   

•   تسجيل براءة اختراع )مسجلة لدى جهات معتمدة وفق ضوابط جائزة اجلامعة للتميز البحثي(.

•   احلصول على جائزة )اجلوائز املعتمدة وفق ضوابط جائزة اجلامعة للتميز البحثي(.
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ضوابط التطبيق:
•  يتم تطبيق الالئحة لألعمال املنشورة من 1-1-2018 وما يليها.

•   يشمل هذا البرنامج جميع االعمال املنصوص عليها والتي حتتسب بنصف وحدة بحثية او أكثر فقط عند التقدمي للترقية العلمية.  

•   احتساب األعمال التي حتتسب بنصف وحدة بحثية )Scopus/WOS( فقط في حال كّون املتقدم هو الباحث املراسل. 

•   يتم احتســاب الوحدات الالزمة للحصول على املكافأة خالل عام ميالدي واحد جلميع اإلجنازات العلمية، وخالل 18 شــهر للوحدتني املطلوبة   

للنشر  في املجالت العربية املقبولة وفق ضوابط املجلس العلمي لألبحاث املقبولة للترقية.   

•   يتم االستفادة من هذا البرنامج لرئيس الفريق فقط عند تسجيل براءة االختراع أو احلصول على جوائز من خارج اجلامعة. 

•   ال يتم اجلمع بني االستفادة من هذا البرنامج مع املطالبة مبستحقات مالية عن عبء ساعات زائدة. 

استقبال الطلبات: 

مت استقبال الدفعة االولى من املتقدمني للبرنامج بعدد  490 طلب على البوابة اإللكترونية للبرنامج ، ومت املوافقة على 13 طلب موزعة على مجموعة 

من الكليات حسب اجلدول التالي.

الطلبات المقبولة وفق الكلية :   •

عدد الطلبات املقبولة الكلية
2 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
2 كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج
1 كلية الهندسة باخلرج
3 كلية اآلداب والعلوم بالوادي
4 كلية إدارة األعمال باخلرج
1 كلية التربية باخلرج
13 املجموع
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ج ( جائزة الجامعة للتميز البحثي :
مت إستقبال طلبات الكليات واألقسام االكادميية واألفراد من خالل البوابة اإللكترونية جلائزة اجلامعة للتميز البحثي، وتوضح األرقام التالية بعض 

اإلحصائيات ذات العالقة.

 

جوائز األقسام والكليات المتميزة

•  الكليات واألقسام األكاديمية المتقدمة لجائزة الجامعة للتميز البحثي  :

عدد األقسام األكادميية املتقدمة عدد الكليات املتقدمة التخصصات الرقم

13 4 التخصصات الصحية 1

13 4 التخصصات االساسية والهندسية 2

12 5 التخصصات االنسانية 3

38 13 املجموع 4

الكليات المتقدمة

الكليات االنسانية

كلية ادارة االعمال- اخلرج

كلية التربية- وادي الدواسر

كلية املجتمع  - اخلرج

كلية التربية  - الدلم

كلية التربية - اخلرج

الكليات االساسية والهندسية

كلية العلوم والدراسات االنسانية - 

الخرج

كلية الهندسة - الخرج

كلية هندسة وعلوم الحاسب -الخرج

كلية الهندسة - وادي الدواسر

الكليات الصحية

كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية - 

اخلرج

كلية الصيدلة

كلية طب األسنان
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 جائزة الجامعة للتميز البحثي لألفراد 

•  تقــدم للجائــزة فــي الفــروع االربعة ) النشــر، التأليــف والترجمة ، الجوائز ، بــراءات االختراع ( ١٣٣ 
متقدم موزعين على المجاالت الثالثة حسب ما هو موضح في الجدول التالي : 

النسبة املئوية عدد املتقدمني الكلياتالرقم 

36% 48 الكليات الصحية1

35 %39الكليات االساسية والهندسية2

29%46الكليات االنسانية3

100%133املجموع 
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د( المكافآت التشجيعية للتميز البحثي:
 منــذ إنطــالق العمــل  بالقواعد التنفيذية للمكافآت التشــجيعية للتميز البحثي واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة , فقد مت اســتقبال  735 طلبا, 

واملوافقة على 506 طلباً منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.  وخالل العام 2018 فقط ، فقد مت اســتقبال 195 طلب ، وبعد دراســتها  وفرزها مت 

املوافقــة علــى حوالي 90% من الطلبات و الرفــع بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة واجلداول املرفقة والرســومات توضح أهم 

اإلحصائيات ذات العالقة.

•   طلبات المكافآت التشجيعية وفق الكليات :

نسبة الطلبات املقدمة من الكلية إلجمالي عدد الطلباتالكلية

6.5%كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر

7.1%كلية الهندسة

21.1%كلية الصيدلة

8.2%كلية الطب البشري

7.6%كلية العلوم الطبية التطبيقية

7.6%كلية الهندسة - وادي الدواسر

26.1%كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

26.1%كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - األفالج

6%باقي الكليات

100%املجموع
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•   إحصائية المكافآت التشجيعية حسب الفئة )تصنيف المجلة(.

املكافأت التشجيعية **الفئة

12  أ

24  ب

61  ج

79  د

176 املجموع
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 بالنسبة لمعامل التأثير  Impact Factor في كل تخصص : 
ً
** ترتيب المجالت تنازليا

الفئة ) أ ( : تتضمن أفضل )10%( من املجالت في التخصص.

الفئة )ب( : تتضمن املجالت التي متثل الـ )10%( التي تلي مجالت الفئة )أ( في األفضلية في ذات التخصص.

الفئة )ج( : تتضمن املجالت التي متثل الـ )30%( التي تلي مجالت الفئة )ب( في األفضلية في ذات التخصص.

الفئـة )د( : تتضمن هذه الفئة بقية املجالت املدرجة في التخصص في قاعدة البيانات املشار إليها أعاله.
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إحصائيات  األبحاث التي استحقت التميز البحثي في العام  )20١8م( وفق التخصصات

التخصص

WoS عدد األبحاث حسب تصنيف

Number of Papers

ترتيب املؤلف

Author Rank

املؤلف املراسل

 Corresponding

Author

أ

A

ب

B

ج

C

د

D

األول من 

اجلامعة

 First

غير ذلك

Others

من 

اجلامعة

PSAU

غير ذلك

Other

تخصصات العلوم الهندسية

)31 بحث (
441310922526

%12.90%12.90%41.36%32.25%29.00%70.96%16.13%83.87

تخصصات العلوم الصحية

)70 بحث (
19223830403535

%1.4%12.9%31.4%54.3%42.9%57.1%50%50

تخصصات العلوم 

)75 بحث (
711263123522550

%9.3%14،7% 34،7%41،3%30.66%69.33%33،3%66،7
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التخصص

WoS عدد األبحاث حسب تصنيف

Number of Papers

ترتيب املؤلف

Author Rank

املؤلف املراسل

 Corresponding

Author

أ

A

ب

B

ج

C

د

D

األول من 

اجلامعة

 First

غير ذلك

Others

من 

اجلامعة

PSAU

غير ذلك

Other

األبحاث التي استحقت التميز البحثي في العام  )20١8م(
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تخصصات العلوم الهندسية وفقا لتصنيف المجالت )31 بحث (

تخصصات العلوم الهندسية وفقا لترتيب المؤلف )31  بحث (
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تخصصات العلوم الصحية وفقا لتصنيف المجالت )70 بحث(

تخصصات العلوم الصحية وفقا لترتيب المؤلف )70 بحث(
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تخصصات العلوم وفقا لتصنيف المجالت )75 بحث(

تخصصات العلوم وفقا لترتيب المؤلف )75 بحث(
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جميع التخصصات العلمية وفقا لتصنيف المجالت )176 بحث(

جميع التخصصات العلمية وفقا لترتيب المؤلف )176 بحث(
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ه( برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية:
اســتمرار العمل بالقواعد التنفيذية لبرنامج دعم نشــر البحوث اإلنســانية باللغة اإلجنليزية واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة، خالل عام 2018م 

مت اســتقبال 68 طلبــاً، مت فرزهــا واملوافقــة على  55 طلب منها والرفع بالتوصيــات ملجلس العمادة من قبل اللجنــة املتخصصة واجلداول املرفقة 

والرسومات توضح أهم اإلحصائيات ذات العالقة.

•   مكافأة نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية للتخصصات اإلنسانية حسب الكليات .

نسبة اإلستفادة حسب الكلياتالكلية

65%كلية إدارة األعمال

8%كلية إدارة األعمال - حوطة بني متيم

13%كلية التربية باخلرج

8%كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

4%كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - السليل

2%كلية املجتمع

100%املجموع
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•   طلبات مكافآت دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية وفق قرار اللجنة.

عدد الطلباتقرار اللجنة

55املوافقة على صرف املكافأة

8عدم املوافقة – عدم انطباق ضوابط التقدمي

5عدم املوافقة -البحث غير موجود في سكوبس وال قواعد العلوم

68املجموع

الموافقة على صرف المكافأة 

عدم الموافقة - عدم انطباق ضوابط التقديم 

عدم الموافقة -البحث غير موجود في سكوبس 

وال قواعد العلوم
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 لجنة البحوث
اإلنسانية

 لجنة البحوث
الصحية

 اللجنة التنسيقية
 إلقامة ورش

 العمل والدورات
التدريبية

 اللجنة التنفيذية
 لجنةلجائزة الجامعة

األخالقيات
البحثية

 لجنة المكافآت
 التشجيعية للتميز

البحثي

 لجنة أخالقيات البحوث
الحيوية

لجنة
البحوث 

التطبيقيه

 مجلس عمادة
البحث العلمي

عمادة البحث
العلمي

لجان العمادة
فــي إطــار حرص العمادة على تنســيق اجلهــود الرامية إلى خدمة العملية البحثية وتيســير العمل، يتم إدارة العمل من خــالل مجموعة من اللجان 

التخصصية داخل العمادة، ويوضح الشكل املرفق أهم هذه اللجان
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برامج دعم البحوث
هناك مجموعة من مختلفة من برامج دعم البحوث في عمادة البحث العلمي مبا يخدم أهداف متنوعة، ويوضح الشكل املرفق برامج دعم البحوث 

في العمادة
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النشر العلمي
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مبا أن البحث العلمي هو الوسيلة الناجعة لتطوير املعرفة، ومواكبة التحديات اآلنية واملستقبلية، فقد أولته جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة 

فــي عمــادة البحث العلمي ُجل اهتمامها والذي كان من نتائجه زيادة عدد البحوث املنشــورة، والتقرير التالــي املدعم بالبيانات اإلحصائية ألبحاث 

أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة واملنشورة في قاعدة شبكة العلوم  Web of Science وقاعدة  SCOPUS، يُسلط الضوء على إجمالي النشر 

في اجلامعة وكلياتها:

أواًل: إجمالي النشر العلمي للجامعة:
يشــهد النشــر العلمي في جامعة األمير ســطام تطورا ملحوظا منذ نشــأتها في عام 2009 ، والذي بدوره انعكس على عدد األبحاث املنشــورة في 

املجــالت املرموقــة واملضمنــة بقاعدة بيانات شــبكة العلوم    Web of Science  و SCOPUS. وقد مت تســجيل )459( بحث في قاعدة بيانات  

SCOPUS ، و) 412 ( بحث منشور بقاعدة بيانات شبكة العلوم لعام 2017 م.

 ثانيًا: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2017 م:
•وفقاً لقاعدة بيانات شــبكة العلوم  Web of Science فقد كان لكلية الصيدلة املرتبة األولى في النشــر حيث مت نشــر )95( ورقة علمية ثم حلت 

بعدها كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج بنشر )87( ورقة علمية ثم كلية الطب بنشر )40( ورقة علمية. وقد احتل قسم الكيمياء بكلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية باخلرج املرتبة األولى بنشر )45( ورقة علمية.

•وأما وفقاً لقاعدة بيانات  SCOPUS  فقد احتلت كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج املرتبة األولى في النشر حيث مت نشر )82( ورقة حلت 

بعدها كلية الصيدلة بنشرها )81( ورقة علمية ثم كلية إدراة األعمال بنشرها )49( ورقة بحثية ، وقد احتل قسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية باخلرج املرتبة األولى بنشر )45( ورقة علمية. 
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تطور النشر خالل السنوات   -١

إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( لعام 20١7م ومقارنتها باألعوام السابقة
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إحصائية النشر في سكوبس )Scopus( لعام 20١7م  ومقارنتها باألعوام السابقة
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2-  توزيع مساهمة الكليات واألقسام األكاديمية في النشر العلمي
 

إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( وفقا الكليات في عام 20١7م

عدد االبحاث املنشورةالكليات

95كلية الصيدلة

87كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

36كلية الهندسة باخلرج

26كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

40كلية الطب

25كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج

28كلية هندسة وعلوم احلاسب

31كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر

44الكليات األخرى
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إحصائية النشر في شبكة العلوم ) Web of Science ( وفقا الكليات في عام 20١7 م
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus ( وفقا للكليات في عام 20١7م

عدد االبحاث املنشورةالكليات

82كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

81كلية الصيدلة

39كلية الهندسة باخلرج

26كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

33كلية الطب

43كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج

25كلية هندسة وعلوم احلاسب

49كلية إدارة االعمال باخلرج

23كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

24كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر

34الكليات األخرى
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس ( Scopus ) وفقا للكليات في عام 20١7 م
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( وفقا لألقسام  في عام 20١7م »

143
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45

020406080100120140160

األقسام األخرى

وادي الدواسر -قسم الریاضیات 

األفالج -قسم الریاضیات 

قسم علم األدویة

قسم الصیدالنیات

قسم الكیمیاء الصیدلیة

قسم وقایة األسنان

الخرج -قسم ھندسة الحاسب 

الخرج -قسم الھندسة الكھربائیة 

قسم العلوم الطبیة االساسیة

قسم العقاقیر

الخرج -قسم الكیمیاء

Series1
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إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا لألقسام  في عام 20١7م

209

17

17
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22

22

27

30

33

45

050100150200250

األقسام األخرى

قسم العلوم الطبیة االساسیة

الخرج -قسم الفیزیاء 

وادي الدواسر -قسم الریاضیات 

الخرج -قسم ھندسة الحاسب 

األفالج -قسم الریاضیات 

قسم الكیمیاء الصیدلیة

الخرج -قسم الھندسة الكھربائیة 

قسم العقاقیر

قسم وقایة األسنان

الخرج -قسم الكیمیاء
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 )Scopus( التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي سكوبس
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)Scopus( التعاون الدولي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي سكوبس
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* Web of Science: This data was obtained on 20-3-2019

** Scopus data was obtained on: 20-3-2019
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االستشهادات العلمية لألبحاث المنشورة لمنسوبي الجامعة  :

 نســتعرض في اجلزء التالي بعض اإلحصائيات ذات العالقة  بعدد االستشــهادات باألبحاث املنشــورة ملنســوبي اجلامعة وفقا لثالث قواعد بيانات 

مختلفة.

أعلى  الباحثين في عدد االستشهادات في جميع األبحاث وفقا لشبكة العلوم
 )Web of Science(

h-indexعدد اإلستشهاداتالتخصصالكليةاسم الباحث

د. رفعت صبري
 Dr. Refaat

Sabry

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
157522الفيزياء

د. محمد خالد انور
 Dr. Mohammed

Khalid Anwer
110717الصيدالنياتكلية الصيدلة

د. جمال عبد احلكيم 

سليمان

 Dr. Gamal Abd

 El Hakeem

Soliman

53614علم األدويةكلية الصيدلة

د. عبدالباسط محمد

Dr. Abdel-

 Baset, A.

Mohamed

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

- األفالج

50812الرياضيات

د. عبد املنعم آدم 

سليمان

 Dr.

 Abdelmoneim

Adam Sulieman

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
42812علم األشعة
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 )Web of Science( أعلى الباحثين في عدد االستشهادات من بحث واحد وفقا لشبكة العلوم

التخصصالكليةاسم الباحث
عدد 

اإلستشهادات

اإلستشهاد الكلي 

للباحث 

)في جميع أبحاثه(
h-Index

Dr. Entsar S. Abdouد. انتصار عبده

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية - حوطة بني 

متيم

2916355الكيمياء

د. محمد زين 
 Dr. Mohamed E.

 Zain

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية

علوم 

املختبرات 

الطبية

2775778

Dr. Refaat Sabryد. رفعت صبري
كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية
115157522الفيزياء

د. محمد خالد 

انور

 Dr. Mohammed

Khalid Anwer
84110717الصيدالنياتكلية الصيدلة

Dr. Faris Q. Alenziد. فارس العنزي 
كلية العلوم الطبية 

التطبيقية

علوم 

املختبرات 

الطبية

663739
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أعلى الباحثين في عدد االستشهادات في جميع األبحاث وفقا لقاعدة بيانات سكوبس 
)Scopus(

h-indexاإلستشهادالتخصصالكليةاسم الباحث

د. رفعت صبري
 Dr. Refaat

Sabry

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
147922الفيزياء

د. عبدالعليم 

السعدني

 Dr. Elsadany,

.A. A

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
99316الرياضيات

د. عبدالله الياسو
 Dr. Abdullah

M. Iliyasu
82016الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة

د. محمود سليم
 Dr. Mahmoud

M Salim

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية 

- األفالج

40014الرياضيات

د. محمد خالد انور
 Dr. Mohammed

Khalid Anwer
46813الصيدالنياتكلية الصيدلة
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)Scopus( أعلى الباحثين في عدد االستشهادات من بحث واحد وفقا لقاعدة بيانات سكوبس

عدد اإلستشهاداتالتخصصالكليةاسم الباحث

د. انتصار عبده
 Dr. Entsar S.

Abdou

كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية - حوطة بني 

متيم

332الكيمياء

د. محمد زين
 Dr. Mohamed E.

 ,Zain

كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
323علوم املختبرات الطبية

Dr. Refaat Sabryد. رفعت صبري
كلية العلوم والدراسات 

اإلنسانية
119الفيزياء

د. محمد خالد انور
 Dr. Mohammed

Khalid Anwer
95الصيدالنياتكلية الصيدلة

د. فايز السوسي
 Dr. Fayez F.M.

El-Sousy
66الهندسة الكهربائيةكلية الهندسة
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)Google Scholar( أعلى الباحثين في عدد االستشهادات وفقا لبيانات الباحث العلمي

h-indexعدد اإلستشهاداتالتخصصالكليةاسم الباحث
i10 

-index

د. خالد عبدالله 

الغمالس

 Dr. Khalid

 Abdullah Bin

Al-Ghamlas

كلية التربية باخلرج
املناهج وطرق 

التدريس
113933

د. محمد خالد 

أنور

 Dr.

 Mohammed

Khalid Anwer

11181722الصيدالنياتكلية الصيدلة

د. جمال سليمان
 Dr. Gamal A.

Soliman
9261629علم األدويةكلية الصيدلة

د. صابر محمود 

الكبير

 Dr. Saber

Mahmoud EL-

Kabeir

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
7141319الرياضيات

د. امين كامل 

الصواف

 Dr. Ayman

Kamel ElSawaf

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
6881313الكيمياء

د. عبدالله كعيبة
 Dr. Abdellah

KAIBA

كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية
6791111الفيزياء
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COLLEGES / DEPARTMENTS PUBLICATION RECORD

احصائية النشر للكليات واألقسام في شبكة العلوم وسكوبس

Sr. Noالكليات

إحصائية النشر سكوبس 2017

)Scopus(

إحصائية النشر شبكة العلوم 2017

)Web of Science(

األقسامالكلياتاألقسامالكليات
األعداداإلسماألعداداإلسم

  95  81كلية الصيدلة1
20قسم الكيمياء الصيدلية 22قسم الكيمياء الصيدلية   
31قسم العقاقير 30قسم العقاقير   
20قسم الصيدالنيات 12قسم الصيدالنيات   
19قسم علم األدوية 13قسم علم األدوية   

   
قسم الصيدلة 

اإلكلينيكية
5قسم الصيدلة اإلكلينيكية 4

2
كلية العلوم والدراسات 

االنسانية باخلرج
82  87  

8قسم الرياضيات 8قسم الرياضيات   
16قسم الفيزياء 17قسم الفيزياء   
15قسم األحياء 12قسم األحياء   

45قسم الكيمياء45قسم الكيمياء
3قسم اللغة ااالجنليزيةقسم اللغة ااالجنليزية
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  36  39كلية الهندسة باخلرج3

قسم الهندسة    
25قسم الهندسة الكهربائية 27الكهربائية

قسم الهندسة    
9قسم الهندسة امليكانيكية 10امليكانيكية

2قسم الهندسة املدنية 2قسم الهندسة املدنية   

كلية العلوم الطبية 4
  26  26التطبيقية باخلرج

قسم األشعة والتصوير    
قسم األشعة والتصوير  11الطبي

11الطبي

10قسم املختبرات الطبية 10قسم املختبرات الطبية   
1قسم التمريض 1قسم التمريض   

 قسم العالج الطبيعي    
 قسم العالج الطبيعي  3والتأهيل الصحي

4والتأهيل الصحي

قسم تقنية األجهزة    
  1الطبية احليوية

  40 33كلية الطب5
11 قسم اجلراحة 6قسم اجلراحة   

قسم العلوم الطبية    
قسم العلوم الطبية  17االساسية 

27االساسية

2قسم طب الباطنة 10قسم طب الباطنة   
 أخري     

كلية طب األسنان 6
 25 43مبحافظة اخلرج

22قسم وقاية األسنان  33 قسم وقاية األسنان 

3قسم إصالح األسنان 6 قسم إصالح األسنان 
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قسم االستعاضة 
  2 السنية 

   
قسم جراحة الفم 

والوجه والفكني والعلوم 
التشخيص

1   

   1أخرى   

كلية هندسة وعلوم 7
  28  25احلاسب

25قسم هندسة احلاسب 19قسم هندسة احلاسب   
2قسم علوم احلاسب 3قسم علوم احلاسب   
1قسم نظم املعلومات 3قسم نظم املعلومات   

كلية إدارة االعمال 8
  3  49باخلرج

قسم نظم املعلومات    
قسم نظم املعلومات  7اإلدارية

1اإلدارية

2قسم املالية 8قسم املالية   
   9قسم اإلدارة   
   14قسم املوارد البشرية   
   1قسم القانون   
   10قسم التسويق   

كلية العلوم والدراسات 9
  18  23االنسانية باالفالج

   22قسم الرياضيات    
18قسم الرياضيات 1قسم إدارة األعمال   

كلية االداب والعلوم 10
  31  24بوادي الدواسر

13قسم علوم احلاسب 6قسم علوم احلاسب  
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17قسم الرياضيات 18قسم الرياضيات   
1قسم اللغة االجنليزية  قسم اللغة االجنليزية   

كلية العلوم والدراسات 11
 قسم الرياضيات 2 2االنسانية بالسليل

عمادة السنة  12
3 23 2التحضيرية

كلية الهندسة بوادي 13
  12  13الدواسر

قسم هندسة احلاسب    
قسم هندسة احلاسب  1اآللي والشبكات

1اآللي والشبكات

قسم الهندسة    
10قسم الهندسة الكهربائية 11الكهربائية

قسم الهندسة    
1قسم الهندسة امليكانيكية 1امليكانيكية

14 
كلية العلوم والدراسات 
االنسانية - حوطة بني 

متيم
2 23 3

كلية إدارة األعمال –  15
   1 1حوطة بني  متيم

  1  7كلية املجتمع 16
1قسم اللغة االجنليزية 6قسم إدارة األعمال   
   1قسم اللغة االجنليزية   

4 74أخرى7أخرى17
412 459459412املجموع
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