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 )Scopus( 33التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي وفقًا لقاعدة سكوبس
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SCOPUS و  Web of Science-ISI 38ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية في في
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تقديم

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي العاشر للعام الجامعي 1440/1439هـ 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، 

والشــكر موصول إلى ســعادة الدكتــور/ عبدالرحمن بن ابراهيم الخضيري وكيل الجامعة للدراســات العليــا 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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أ  (  جائزة البحث األكثر استشهادا :

هذه اجلائزة لألبحاث التي مت االستشهاد بها بشكل كبير من قبل باحثني آخرين.

شروط عامة :
تنطبق قواعد منح اجلائزة على منسوبي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من أعضاء هيئة التدريس والباحثني.	 
يشترط في البحث املنشور أن يكون قد أشير فيه إلى انتماء الباحث جلامعة األمير سطام بن عبد العزيز.  	 
يجوز للباحث أن يتقدم للمكافأة بأكثر من بحث في السنة الواحدة.	 
احلصول على هذه اجلوائز ال مينع من االستفادة من برامج اجلامعة األخرى لتحفيز الباحثني.	 
يجوز للباحث أن يتقدم للجائزة ببحث أو أكثر نتج عن مشروع بحثي مدعوم .	 
 	.)Web of Science( يتم فرز البحوث من خالل موقع شبكة العلوم
تراجع هذه القواعد بعد سنتني من اعتمادها إذا اقتضى األمر.	 

ضوابط التطبيق :
متنح ثالث جوائز سنويا ومبكافأة قدرها خمسة عشر ألف ريال وتسلم خالل حفل اجلامعة للتميز البحثي.	 
أحد هذه اجلوائز الثالث -على األقل- متنح ألفضل بحث في املنافسة، ميثل منسوبو اجلامعة نصف عدد الباحثني املشاركني فيه أو أكثر،  	 

اإلضافة لكون الباحث املراسل من منسوبي اجلامعة.
 	.)Average Citations per Year( تتم املفاضلة حسب متوسط االستشهادات للسنة الواحدة
يتم احتساب االستشهادات من سنة النشر حتى تاريخ فرز نتائج جائزة اجلامعة للتميز البحثي.	 
 	)Web of Science( حساب االستشهادات يتم من خالل موقع شبكة العلوم
تنحصر املنافسة في البحوث املنشورة خالل الفترة احملددة من ِقبَل عمادة البحث العلمي للتقدمي على جائزة اجلامعة للتميز البحثي.	 

جديد العمادة 
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ب (  جائزة النشر المتميز :

َصت هذه اجلائزة لألبحاث املنشورة في أفضل 20% من املجالت في التخصص. ُخصِّ

شروط عامة :
تنطبق قواعد منح اجلائزة على منسوبي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من أعضاء هيئة التدريس والباحثني.	 
يشترط في البحث املنشور أن يكون قد أشير فيه إلى انتماء الباحث جلامعة األمير سطام بن عبد العزيز.  	 
يجوز للباحث أن يتقدم للمكافأة بأكثر من بحث في السنة الواحدة.	 
احلصول على هذه اجلوائز ال مينع من االستفادة من برامج اجلامعة األخرى لتحفيز الباحثني.	 
يجوز للباحث أن يتقدم للجائزة ببحث أو أكثر نتج عن مشروع بحثي مدعوم.	 
 	.)Web of Science( يتم فرز البحوث من خالل موقع شبكة العلوم
تراجع هذه القواعد بعد سنتني من اعتمادها إذا اقتضى األمر.	 

ضوابط التطبيق :
متنح ثالث جوائز سنويا ومبكافأة قدرها خمسة عشر ألف ريال وتسلم خالل حفل اجلامعة للتميز البحثي.	 
 	)Web of Science( تَُقيم أفضلية املجالت من خالل موقع شبكة العلوم
تنحصر املنافسة في البحوث املنشورة خالل الفترة احملددة من ِقبَل عمادة البحث العلمي للتقدمي على جائزة اجلامعة للتميز البحثي.	 
تتم املفاضلة وفق ترتيب املجلة في التخصص؛ فعلى سبيل املثال: مجلة ضمن أفضل 5% في أحد التخصصات ستكون متقدمة على مجلة 	 

ضمن أفضل 8% في تخصص آخر.
يتم األخذ بالتصنيف األفضل لكل مجلة من املجالت ضمن املنافسة.	 
يشترط أن يكون الباحث املراسل من منسوبي جامعة االمير سطام ، وأن ال تقل نسبة منسوبي اجلامعة املشاركني في البحث الواحد عن %50.	 
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ت (  مبادرة التعاون الدولي ضمن برنامج البحث والتطوير بوزارة التعليم :

إشارة إلى إطالق برنامج التعاون الدولي في البحث العلمي والتطوير الذي تشرف عليه وكالة البحث واالبتكار في وزارة التعليم، وبعد مراجعة نتائج 
التقييم الفني واملالي للنموذج الشــامل للمقترح البحثي واعتماد ســعادة وكيل البحث واالبتكار؛ جنح بعض الباحثني بجامعة االمير ســطام بن عبد 

العزيز باخلرج في احلصول على الدعم املادي لتنفيذ األعمال املرتبطة ببعض املشاريع البحثية.

ولدى هذه المبادرة نوعين من المنح هما:

منحة التحديات الكبرى  )1
2(  منحة القدرات البحثية 

1(  منحة التحديات الكبرى :

الهدف من هذه املنحة: دعم األعمال البحثية والتطويرية ذات الصلة مبواجهة إحدى التحديات التي مت  حتديدها مبؤمتر التعاون الدولي في البحث 
والتطوير في إبريل 2018 م وتقدمي حلول لها، وهي:

املجاالت الفرعية املرتبطةالتحديات الكبرى

حتلية املياه وإعادة استخدامهازيادة إجمالي سعة املياه احملالة بنسبة %50

الطاقة املتجددةزيادة االعتماد على نقل وتخزين الطاقة املتجددة بنسبة 4 % من إجمالي استخدام الطاقة

علم اجلينات وتقنية النانو احليويةاحلد من التهديد الذي تشكله األمراض املعدية الناشئة من خالل التنبؤ والكشف عن تفشيها وتطوير اللقاح

إدارة احلشودتطوير آلية آنية مبحاكاة للواقع ملتابعة وإدارة احلشود مع القدرة على اإلنذار املبكر

والمشاريع البحثية التى تم توقيع العقود على تمويلها هى :

التحديات الكبرىنوع املنحة البحثية

ثامر بن سليمان املنيفاسم الباحث الرئيس

Novel Origami based hybrid electromagnetic عنوان املقترح البحثى 
energy harvesting system

36 شهرا مدة تنفيذ املشروع

التحديات الكبرىنوع املنحة البحثية

فايز فهيم محمد السوسياسم الباحث الرئيس

Multi-objective Multi-Purpose Applications of Energy Storage in عنوان املقترح البحثى 
Electric Power Systems with High Penetration of Renewable Energy

36 شهرا مدة تنفيذ املشروع
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 2(  منحة القدرات البحثية :

الهدف من هذه املنحة: دعم البحوث األساسية والتطبيقية الداعمة للمجاالت الفرعية التالية:

النفط والغاز	 
إدارة التلوث	 
إدارة احلشود	 
التغير املناخي	 
الذكاء االصطناعي	 
األمن السيبراني	 

علم اجلينات احليوي	 
تقنية النانو احليوية	 
البومليرات والتحفيز	 
البحر األحمر والدراسات البحرية	 
حتلية املياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي	 
الطاقة املتجددة	 

والمشاريع التى تم توقيع العقود على تمويلها هى :

القدرات البحثيةنوع املنحة البحثية

بندر بن عبد الرحمن محمد الزهرانىاسم الباحث الرئيس

Traceable reference software for a real عنوان املقترح البحثى 
surface texture metrology on 3D objects

36 شهرا مدة تنفيذ املشروع

القدرات البحثيةنوع املنحة البحثية

أحمد بن عمر عسيرىاسم الباحث الرئيس

عنوان املقترح البحثى 
 Towards high security for resource-constrained IoT devices:

 Experimental and computational studies of Physical
Unclonable Functions as security primitives

36 شهرا مدة تنفيذ املشروع
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972000835275

4466418.48

ث (  مبادرة البحوث االجتماعية الموجهة :

تهــدف املبادرة إلى تشــجيع بحوث العلوم االجتماعيــة عالية اجلودة واملؤثرة في موضوعات حيوية ذات أهمية اســتراتيجية وأولوية وطنية لتحقيق 
تطلعات رؤية اململكة 2030م، وقد استطاع بعض الباحثني بجامعة االمير سطام بن عبد العزيز باخلرج احلصول على الدعم املادي لتنفيذ األعمال 

املرتبطة ببعض املشاريع البحثية.

والمشاريع التى تم توقيع العقود على تمويلها هى :

املنح الصغيرة واملتوسطة نوع املنحة البحثية

نوف بنت ناصر التميمىاسم الباحث الرئيس

لتمكني عنوان املقترح البحثى  مستقبلية  استرتيجية  بناء  نحو 
في  القيادية  أدوارها  وتعزيز  السعودية  املرأة 

املؤسسات التعليمية
عام واحد مدة تنفيذ املشروع

املنح الصغيرة واملتوسطة نوع املنحة البحثية

مليحه محمد ذعف القحطانياسم الباحث الرئيس

في عنوان املقترح البحثى  املأمول  ودورها  السعودية  املرأة  متكني 
خطة  ضوء  في  املستدامة  التنمية  حتقيق 

اململكة 2030
عام واحد مدة تنفيذ املشروع

الميزانية المعتمدة عدد المشاريع التى تم تمويلها
للسنة االولى

بالريال السعودى

2 22

البحوث االجتماعية
الموجهة

البحوث االجتماعية
الموجهة

التحديات الكبرىالتحديات الكبرى القدرات البحثيةالقدرات البحثية
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 ج (  لجنة أخالقيات البحث العلمي :

التعريف باللجنة :

جلنة تُعنى بالتأكد من الســالمة األخالقية لألدوات البحثية التي يتم تطبيقها في جامعة االمير ســطام بن عبدالعزيز أو يجريها أحد منســوبيها، و 
مراعاتها خلصوصيات اإلنسان و حقوقه، وكذلك حقوق احليوان والرفق به.

أهداف اللجنة :

بناء منظومة بحث علمي ذات مسؤوليات أخالقية تتمثل في قيم األمانة والنزاهة البحثية والعدل واملساواة واملوضوعية.  .1
تعزيز جانب الشفافية في مجال البحث العلمي ومخرجاته لدى الباحثني من داخل وخارج اجلامعة.   .2

تعزيز الثِّقة مبخرجات البحوث العلمية في اجلامعة وذلك باســتحداث قواعد تنظيمية تســهم في حوكمة اجلوانب األخالقية للبحث العلمي    .3
طبقاً للقوانني واملعايير احمللية والدولية.

ضبط بيئة العمل في املشــاريع البحثية بحيث تتســم بتحمل املســؤولية األخالقية، والقابلية للرصد واحملاســبة: عند إجراء البحوث، و في    .4
املواضيع والعينات قيد البحث والتطبيق، وصوالً إلى السلوك البحثي املنضبط لدى جميع من يشارك في البحوث العلمية في اجلامعة.

 مهام اللجنة :

تقومي أدوات البحوث املقدمة إليها من الباحثني في جميع الكليات من حيث اتفاقها مع اللوائح والقوانني األخالقية املتبعة، وذلك عبر إحدى اللجنتني:. 1

)أ(  اللجنة اإلنسانية :

تختص اللجنة بالبحوث اإلنســانية املقدمة من أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني أو طالب الدراســات العليا املنتســبني للكليات العلمية   l  
والكليات اإلنسانية وكليات املجتمع. وكذا البحوث الطالبية املقدمة في امللتقيات واملسابقات العلمية داخل اجلامعة أو خارجها.

تقوم اللجنة بالتأكد من سالمة األدوات البحثية لدى املشاركني وفقا للضوابط املتبعة، وذلك من خالل: 	l  
تقومي املخاطر احملتملة للبحوث التجريبية على املشاركني والتأكد من سالمة اإلجراءات العالجية أو التربوية املستخدمة.  ) i (   

تقومي اإلجراءات املستخدمة اخلاصة باحملافظة على سرية معلومات املشاركني.  ) ii (   
ر أو ممن يعانون من إعاقات أو اضطرابات عقلية  التأكد من موافقة العينة أو أولياء أمورهم في حال كان املشاركون من القَصّ  ) iii (   

أو نفسية قبل املشاركة في البحث.
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)ب(  اللجنة الصحية والتطبيقية :

تختص اللجنة بالبحوث ذات العالقة بجمع البيانات الطبية عن االنسان واحليوان، أو بتطبيق االختبارات النفسية ألغراض طبية.  l 	

تقوم اللجنة بالتأكد من سالمة األدوات البحثية لدى املشاركني وفقا للضوابط املتبعة وذلك من خالل:  l 	

ضمان التزام الباحثني بضوابط حماية حقوق املرضى واملتطوعني في البحوث وســالمتهم وتقليل األضرار اجلســدية والنفسية   ) i (   
واملالية واالجتماعية التي قد تنشأ عن البحث.

) ii (  التأكد من صحة إجراءات موافقات املرضى وأولياء األمور على املشاركة في البحث   
) iii ( نشر الثقافة األخالقية في البحث العلمي وبخاصة في جانب االلتزام بحماية اإلنسان واحليوان وفق أنظمة اململكة العربية السعودية.   

) iv ( مراقبة تنفيذ البحوث املقدمة وتطبيق معايير وضوابط أخالقيات البحوث احليوية والطبية.   
) v (  التنسيق مع اللجنة الوطنية ألخالقيات البحوث احليوية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.   

2. إصدار شهادات باملوافقة على تطبيق أدوات البحوث املعتمدة من اللجان.
3. التنســيق مع اللجنة الدائمة ألخالقيات البحوث احليوية في حال احلاجة لتســجيل البحوث التي متت املوافقة على إجرائها لدى اللجنة الوطنية 

لألخالقيات احليوية مبدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

 الشروط والضوابط :

يجب على جميع منسوبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني أو طالب الدارسات العليا أو الطالب الراغبني في إجراء البحوث العلمية 
احلصــول علــى موافقة اللجنة قبل تطبيق أدوات البحث، عند وجود عينة بشــرية أو حيوانية في البحث، أو عند الرغبة في الوصول ملعلومات ذات 

طبيعة سرية تخص العينة املستهدفة، مبا في ذلك الرسائل العلمية والبحوث التجريبية وغير التجريبية، والبحوث املمولة وغير املمولة. 

طريقة التقديم :

  1. يقوم الباحث الرئيس بتعبئة  النماذج املرفوعة على موقع العمادة اإللكتروني
  2. تراجع اللجنة الطلب وتتواصل مع الباحث إذا كان هنالك حاجة في احلصول على معلومات إضافية.

  3. تتخذ اللجنة قراراً جتاه البحث قبوالً أم رفضاً.
  4. يَُبلّغ الباحث الرئيس بنسخة من القرار.
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المشاريع البحثية

دعمت العمادة )211( مشروعاً بحثياً بعد اجتيازها ملراحل الفرز والتحكيم، وتعطي اجلداول والرسوم املرفقة ايجازا لذلك:

المشاريع البحثية المقبولة وفق التخصص

المشاريع البحثية المقبولة وفق برنامج الدعم

عددالمشاريع البحثيةالتخصص

104إنسانية

72تطبيقية

35صحية

211املجموع

عددالمشاريع البحثيةالتخصص

60برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس اجلدد

22برنامج دعم البحوث املجتمعية

109برنامج دعم البحوث التخصصية

10برنامج دعم املجموعات البحثية

10برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

211املجموع

49%

34%

17%

28%

5% 5%

10%

52%
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الورش والدورات التدريبية

إميانــا مــن عمادة البحث العلمي بأهمية العملية التدريبية وتأثيرها على إنتاجية الباحث، وكذلك على جودة إنتاجه البحثي وبالتالي املســاهمة في 
رفع مســتوى تصنيف اجلامعة على املســتويني احمللي والدولي؛ لذلك نظمت العمادة عدداً من الدورات العلمية و الورش ضمن خطة تدريبية للعام 
الدراســي 1440-1441هـ، مســتهدفة إكســاب الباحث املعارف واملهارات العملية التقنية ملواكبة التطور املستمر واملتتابع الحتياجات البحث العلمي، 

ويوضح اجلدول املرفق مامت إجنازه من تلك الورش والدورات :

اسم الورشـةم

قراءة بيانات النشر العاملي وحتليل مؤشراتها1

2iThenticate كشف االقتباس باستخدام برنامج

سبل متكني الباحثات في البيئات األكادميية3

كيفية إعداد امللصقات العلمية4

مهارات كتابة البحوث العلمية5

البحث الكيفي في العلوم اإلنسانية6

بناء االستبيان بني اإلخفاق واإلتقان7

برنامج مندلي Mendeley في كتابة و إدارة املراجع العلمية8

9Spps جتهيز و عرض البيانات باستخدام برنامج

10EndNote استخدام برنامج الفهرسة

كيفية كتابة املشروع البحثي11

إعداد البحوث العلمية للنشر في املجالت املتميزة12
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المكافآت التشجيعية للتميز البحثي

منذ إنطالق العمل  بالقواعد التنفيذية للمكافآت التشــجيعية للتميز البحثي واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة؛ مت اســتقبال  1350 طلبا، واملوافقة 
على 950 طلباً منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.  وخالل العام 2019م -فقط- مت استقبال 323 طلب ، وبعد دراستها  وفرزها مت املوافقة على 

240 طلب  و الرفع بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة.
واجلداول املرفقة والرسومات توضح أبرز اإلحصائيات ذات العالقة:

129

48
63

عدد البحوث التى استحقت التميز

تخصصات العلوم الهندسيةتخصصات العلوم الصحيةتخصصات العلوم 

إحصائيات البحوث التي استحقت التميز البحثي في العام  )2019م(

D C B A
 

Number of Papers
ISI

 


٦٣

٤٨

 ١٢٩

٢٨ ١٧ ١٢ ٦
٪٤٤٫٤٤ ٪٢٦٫٩٨ ٪١٩٫٠٤ ٪٩٫٥

٣٧ ٦٥ ١٨ ٩
٪٢٨٫٦٨ ٪٥٠٫٣٨ ٪١٣٫٩٥ ٪٦٫٩٨

١٧ ٢٢ ٦ ٣
٪٣٥٫٤٢ ٪٤٥٫٣٣ ٪١٢٫٥ ٪٦٫٢٥
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إحصائيات البحوث التي استحقت التميز البحثي في العام  )2019م(  حسب الفئة )تصنيف المجلة(.

18

A B C D

82

104

36

عدد البحوث التى استحقت التميز حسب فئة المجلة

ترتيب املجالت تنازلياً بالنسبة ملعامل التأثير  Impact Factor في كل تخصص : 
تتضمن أفضل )10%( من املجالت في التخصص.  : الفئة ) أ ( 

تتضمن املجالت التي متثل الـ )10%( التي تلي مجالت الفئة )أ( في األفضلية في ذات التخصص.  : الفئة )ب( 
تتضمن املجالت التي متثل الـ )30%( التي تلي مجالت الفئة )ب( في األفضلية في ذات التخصص.  : الفئة )ج ( 

تتضمن هذه الفئة بقية املجالت املدرجة في التخصص في قاعدة البيانات املشار إليها أعاله.  : الفئة ) د( 

D C B A
 

Number of Papers
ISI

 


٨٢ ١٠٤ ٣٦ ١٨
٪٣٤٫١٧ ٪٤٣٫٣٣ ٪١٥٫٠٠ ٪٧٫٥
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6

A B C D

28

17

12

3

A B C D

17

22

6

عدد البحوث المستحقة للتميز من تخصصات العلوم الهندسية وفقا لتصنيف المجالت 

عدد البحوث المستحقة للتميز من تخصصات العلوم  الصحية  وفقا لتصنيف المجالت
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9

A B C D

37

65

18

عدد البحوث المستحقة للتميز من تخصصات العلوم  وفقا لتصنيف المجالت
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برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية

منذ إنطالق العمل  بالقواعد التنفيذية لبرنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة ، مت استقبال  291 
طلبا، واملوافقة على 219 طلباً منها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.  وخالل العام 2019م -فقط- مت اســتقبال )109( ، وبعد دراســتها  وفرزها مت 

املوافقة على 98 طلباً منها والرفع بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة.

واجلداول املرفقة والرسومات توضح أهم اإلحصائيات ذات العالقة.

عدد املوافقة - عدم انطباق ضوابط التقدميعدد املوافقة - عدم انطباق ضوابط التقدمي

املرافقة على صرف املكافأةاملرافقة على صرف املكافأة

الطلبات خالل عام 2019 مالطلبات منذ اعتماد البرنامج

25%

75%

10%

90%
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لجان العمادة

في إطار حرص العمادة تســبق اجلهود الرامية إلى خدمة العملية وتيســير العمل، يتم إدارة العمل من خالل مجموعة من اللجان التخصصية داخل 
العمادة، ويوضح الشكل املرفق أهم هذه اللجان

�����
������ �����

����
������

����
��

����
	��
��

����
���

����
������

�������

������ ����
�����

������
����� ����
��

����� ���
�����
��  �������

����
�� ������
������� ������

����
 ������� 

 ����
��
������ ��
��

 ������ ����
 ������� ����

  ( ��� )

 ����
 �����
 ����� 
������



23 التقرير السنوي العاشر للعام الجامعي 1440/1439 هـ

برامج دعم البحوث

هناك مجموعة من مختلفة من برامج دعم البحوث في عمادة البحث العلمي مبا يخدم أهداف متنوعة، ويوضح الشكل املمرفق برامج دعم البحوث 
في العمادة.
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مبا أن البحث العلمي هو الوسيلة الناجعة لتطوير املعرفة، ومواكبة التحديات اآلنية واملستقبلية، لذا أولته جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في 
عمــادة البحــث العلمي ُجل اهتمامها، فكان من ثمارذلك زيادة عدد البحوث املنشــورة، والتقرير التالي املعزز بالبيانات اإلحصائية البحوث أعضاء هيئة 

التدريس في اجلامعة املنشورة في قاعدة شبكة العلوم  Web of Science وقاعدة  SCOPUS، يُسلط الضوء على إجمالي النشر في اجلامعة وكلياتها:

: إجمالي النشر العلمي للجامعة:
ً
أوال

يشــهد النشــر العلمي في جامعة األمير ســطام تطورا ملحوظا منذ نشــأتها في عام 2009م، والذي بدوره انعكس على عدد البحوث املنشــورة في 
 ،SCOPUS وقد مت تسجيل )559( بحثاً في قاعدة بيانات .SCOPUS و  Web of Science املجالت املرموقة والصنفة في قاعدة بيانات شبكة العلوم

و)535( بحثاً منشوراً بقاعدة بيانات شبكة العلوم لعام 2018 م.

: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2019 م:
ً
 ثانيا
وفقاً لقاعدة بيانات شــبكة العلوم  Web of Science فقد حازت كلية الصيدلة املرتبة األولى في النشــر حيث مت نشــر )104( بحث علمية ثم 	 

حلت بعدها كلية العلوم والدراســات اإلنســانية باخلرج في املرتبة الثانية بنشــر )102( بحث، ثم كلية الهندسة بنشر )64( بحث ثم كلية الطب 
بنشر )57( بحث . 

وقد احتل قسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج املرتبة األولى بنشر )42( بحث.
ووفقاً لقاعدة بيانات  SCOPUS  فقد حازت كلية العلوم والدراســات اإلنســانية باخلرج املرتبة األولى بنشــرها )108( بحث، وحلت بعدها كلية 	 

الصيدلة في املرتبة الثانية بنشرها )100( بحث، ثم كلية الهندسة بنشرها )63( بحث.
وقد احتل قسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج املرتبة األولى بنشر )39( بحث. 

النشر العلمي
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تطور النشر خالل السنوات  الخمس الماضية   -1

إحصائيــة النشــر فــي شــبكة العلــوم )Web of Science(  و )Scopus(  لعــام 2018م  ومقارنتهــا 
باألعوام السابقة.
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( لعام 2018 م  ومقارنتها باألعوام السابقة

إحصائية النشر في سكوبس )Scopus( لعام 2018م   ومقارنتها باألعوام السابقة
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2-  بيان بمساهمة الكليات واألقسام األكاديمية في النشر العلمي 

WOS)ISI( Record 2018Scopus Record 2018الكلية م

104100كلية الصيدلة1

102108كلية العلوم والدراسات اإلنسانية2

6463كلية الهندسة3

5743كلية الطب4

4941كلية العلوم الطبية التطبيقية5

3542كلية هندسة وعلوم احلاسب6

3341كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر7

1945كلية إدارة االعمال8

1918كلية الهندسة بوادي الدواسر9

1825كلية طب األسنان10

1720كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - األفالج11

78كلية التربية12

35كلية املجتمع باخلرج13

30كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - السليل14

10عمادة السنة التحضيرية15

10كلية املجتمع باالفالج16

30اخرى17

559535المجـمـــوع
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إحصائية نشر الكليات في شبكة العلوم )Web of Science( في عام 2018م
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Record 2018
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إحصائية نشر الكليات في )Scopus ( في عام 2018م
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إحصائية نشر األقسام في شبكة العلوم )Web of Science( في عام 2018م 
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إحصائية نشر األقسام في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus ( في عام 2018م
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 )Scopus( لقاعدة سكوبس 
ً
التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي وفقا

Local Collaboration
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106King Saudi University
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بيان بأعلى الباحثين فى النشر العلمى :
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SCOPUS و  Web of Science-ISI ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية في
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*   Scopus: The data  for 2019 was obtained on 07-05-2020

**  Web of Science: The data  for 2019 was obtained on 07-05-2020
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