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للعام  عشر  الثاني  السنوي  التقرير  ٔايديكم  بين  نضع  ٔان  يسرنا 
و  المبادرات  ٔاهم  يبرز  والذي  العلمي  البحث  لعمادة  2021م 
اإلنجازات التي عملت عليها العمادة خالل عام التقرير في سبيل 

تطوير ودعم الحراك البحثي بالجامعة. 
وبهذه المناسبة يسرني باسمي وباسم زمالٔيي منسوبي العمادة 
رٔييس  سعادة  ٕالى  والتقدير  الشكر  عبارات  خالص  ٔاسدي  ٔان 
على  الطلحي  هالل  بن  عبدالرحمن  الدكتور/   األســتاذ  الجامعة 
دعمه المتواصل والمســتمر لعمادة البحث العلمي والنشــاط 
البحثي بالجامعة، والشــكر موصول ٕالى وكيل الجامعة للدراسات 
الدكتور/  عبداهلل بن نضال عداس و كل  العلمي  والبحث  العليا 

من ساهم في دعم مسيرة البحث العلمي بالجامعة.

أخوكم

د. أحمد بن محمد الشهري 

عميد البحث العلمي المكلف

تقديم للعميد
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التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصين.

ٕانتاج بحوث ٕابداعية ابتكارية من خالل توفير ٔافضل السبل لدعم البحث العلمي 

وتشجيع النشر العلمي الرصين وتهئية بئية بحثية محفزة وجاذبة.

الرٔوية

الرسالة 

األهداف

استراتيجية العمادة

  توفير البرامج الداعمة للبحث العلمي. 	

  توفير البئية والتجهيزات الالزمة لدعم البحث العلمي. 	

  تطوير قدرات ٔاعضاء هئية التدريس في مجال البحث العلمي. 	

  زيادة مستوى النشر العلمي الرصين كمًا و كيفًا. 	
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جديدجديد
العمادةالعمادة  
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قامت العمادة بدعم 350 مشروعًا بحثيًا بعد اجتيازها لمراحل الفرز والتحكيم، و تعطي الجداول المرفقة ايجازاً لذلك: 

عدد المشاريع البحثية التخصص

170 اإلنسانية

119 التطبيقية

61 الصحية

350 المجموع 

المشاريع البحثية المقبولة وفق برنامج الدعم :

عدد المشاريع البحثية برنامج الدعم

37 برنامج دعم ٔاعضاء هئية التدريس الجدد

264 برنامج دعم البحوث التخصصية

14 برنامج دعم األبحاث بشراكة عالمية

13 برنامج المجموعات البحثية في التخصصات ضمن األولويات البحثية الوطنية

22 برنامج دعم المجموعات البحثية

350 المجموع 

المشاريع البحثية المعتمدة للدعم  لعام 2021 م :
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  وحدة خدمة الباحثين:

وحدة تختص بتقديم االستشارات والخدمات البحثية لمنسوبي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز من ٔاعضاء 
هئية التدريس ومن في حكمهم وطالب الدراسات العليا، لتسهيل النشر في المجالت العلمية المصنفة وفقًا 
والكفاءات  الباحثين  احتياجات  بين  تنسيقي  بعمل  الوحدة  وتقوم  الجامعة.  في  العلمي  البحث  عمادة  لرؤية 
المتميزة بالجامعة وشركات التحرير والنشر العلمي العالمية لتحسين جودة المخرجات البحثية ورفع مكانة 

الجامعة وتصنيفها عالميًا. 

ٔاواًل : الرؤية والرسالة واألهداف 

الرؤية:

األمير  جامعة  منسوبي  من  للباحثين  العلمية  واالستشارات  البحثية  الخدمات  تقديم  في  والريادة  التميز   
سطام بن عبد العزيز.

الرسالة:

 دعم الباحثين وتوفير احتياجاتهم البحثية عن طريق تقديم الخدمات البحثية واالستشارية المتخصصة 
في مجال الترجمة والتحرير والنشر العلمي والتحليل اإلحصأيي وذلك لتسهيل النشر في المجالت العلمية 

المصنفة لرفع مكانة الجامعة وتصنيفها عالميًا.
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  وحدة خدمة الباحثين:

ثانيًا: الخدمات التي تقدمها وحدة خدمة الباحثين 

التنسيق مع شركات التحرير والنشر العلمي العالمية. 	
تسهيل النشر العلمي ألعضاء هئية التدريس بالجامعة ومن في حكمهم وطالب الدراسات العليا  	

              في المجالت العلمية المصنفة.
الترجمة. 	
التحليل اإلحصأيي. 	
االستشارات البحثية. 	
فحص نسبة االقتباس للباحثين. 	
ٕاقامة الدورات وورش العمل التي تستهدف رفع كفاءة الباحثين. 	

األهداف:

رفع مستوى النشر العلمي الرصين كمًا وكيفًا.  	
تحسين جودة المخرجات البحثية. 	
تسهيل مهمة النشر للباحثين فيما يتعلق بالنشر العلمي الرصين. 	
توفير فرص استثمارية للجامعة عن طريق التحول ٕالى االقتصاد المعرفي. 	
المساهمة في تنمية الموارد الذاتية للجامعة. 	
دعم الجامعة في تحقيق مستهدفاتها في النشر العلمي في المجالت العلمية المتخصصة. 	
تفعيل دور عمادة البحث العلمي في التواصل مع الباحثين وحل مشاكلهم وتذليل العقبات     	

             ٔامامهم.
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  وحدة خدمة الباحثين:

ثالثًا: الورش والدورات التدريبية التي قدمتها وحدة خدمة الباحثين 

ٕانتاجية  على  وتاثيرها  التدريبية  العملية  بأهمية  العلمي  البحث  عمادة  من  ٕايمانًا 

الباحث وكذلك على جودة ٕانتاجه البحثي وبالتالي المساهمة في رفع مستوى الجامعة 

بين الجامعات على المستويين المحلي والدولي. لذلك نظمت وحدة خدمة الباحثين 

بالعمادة عدد من الدورات العلمية و الورش عن بعد ضمن مبادرة ساعة مع البحث 

والتي تهدف   , ظهراً    1  -  12 الساعة  اثنين من  يوم  العلمي وتتمثل في دورات كل 

التقنية لمواكبة التطور المستمر  الباحث المعارف والمهارات العملية  ٕالى اكساب 

تلك  من  انجازه  ماتم  المرفق  الجدول  ويوضح  العلمي،  البحث  الحتياجات  والمتتابع 

الورش والدورات :

عدد المستفيدين المحاضر عنوان الورشة التاريخ م

157 د. حمد عبد اهلل القميزي مناهج و ٔاساسيات البحث العلمي 2020/11/09 1

90 ٔا.د. صالح ٔاحمد مخلوف
قواعد البيانات العالمية وتحليل مؤشراتها 

و استخدامها في البحث العلمي
2020/11/16 2

105 ٔا.د. عبدالمنعم آدم سليمان مهارات البحث العلمي للتخصصات العلمية 2020/11/30 3

279 ٔا.د. نوف ناصر التميمي البحث النوعي  2020/12/14 4

372 ٔا.د. نوف ناصر التميمي
االستبيانات في البحث العلمي: االنواع

 و مهارات التصميم والبناء
2021/02/01 5

118 د. بدر القحطاني استخدام برامج الفهرسة في كتابة االبحاث العلمية 2021/02/08 6
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عدد المستفيدين المحاضر عنوان الورشة التاريخ م

116 د. جالل عبد القادر االشعري العمليات االحصأيية في البحث العلمي 2021/02/15 7

131 د. جالل عبد القادر االشعري SPSS استخدام البرنامج اإلحصأيي 2021/02/22 8

70 د. ٕايهاب عباس الفراش 
  د. منال عبداهلل زاهد

ٔاخالقيات البحث العلمي 2021/03/01 9

90 ٔا.د. ماجد سعد عبد القادر اختيار المجالت المناسبة للنشر: نصأيح ؤامثلة 2021/03/22 10

92 ٔا.د. صالح ٔاحمد مخلوف ٕاعداد األوراق العلمية للنشر في المجالت المتميزة 2021/03/29 11

86 د. حجازي رزق ٔاحمد حسين كيفية الرد على المراجعين بطريقة منهجية 2021/04/05 12

123 د. نورة العويد توظيف الدراسات السابقة في األبحاث العلمية- آليات ومهارات 2021/10/04 13

59 ٔا.د. نوف التميمي القيادة النسأيية للمجموعات البحثية  2021/10/11 14

68 د. هيا العسكر 
د. اروى الرويس

القيادة النسأيية للمجموعات البحثية 2021/10/25 15

106  Prof. Kottakkaran
Sooppy Nisar

آليات النشر الدولي 2021/11/08 16

111 ٔا.د. فايز فهيم محمد السوسي التعاون الدولي في البحث العلمي 2021/11/15 17

بالتعاون مع 
المكتبة الرقمية 

السعودية

ٔا. وأيل منصور )Scopus( سكوبس 2021/02/08 1

ٔاحمد عالء الدين عطية  )Web of Science( التدريب على 2021/02/15 2

  وحدة خدمة الباحثين:
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  وحدة خدمة الباحثين:

رابعًا:  االتفاقيات والشراكات التي ابرمتها وحدة خدمة الباحثين 

شراكات في طور االنتهاء:  	

التباحث مع شركة اتقان لتقديم خدمة التحليل اإلحصأيي برسوم مخفضة ألعضاء هئية التدريس.ـ 
التباحث مع شركة ايناقو لتقديم خدمات التحرير اللغوي والترجمة مخفضة ألعضاء هئية التدريس.ـ 

االتفاقيات المبرمة: 	

التفاق مع شركة ايديتاج على تقديم خدمات التحرير اللغوي والترجمة برسوم مخفضة مدفوعة من ـ 
                 قبل ٔاعضاء هئية التدريس.

خامسًا:  ٕاحصأييات خدمة االستشارات 

ٔابرز ـ  توضح  التالية  الرسومات  و   ، والباحثين  التدريس  هئية  ألعضاء  استشارة  خدمة   45 تقديم  تم 
اإلحصأييات ذات العالقة بطلبات الخدمة :

20

13

6

3
3 6

2

4

4

4
4

5

6

10

المستفيدون 
حسب الرتبة 

العلمية

المستفيدون 
حسب 
الكلية
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  وحدة خدمة الباحثين:

30

6

6

11 1

41%

19%

14%

13%

11%

سادسًا:  ٕاحصأييات خدمة التحرير اللغوي 

هئية ـ  ألعضاء  لغوي  تحرير  خدمة   37 استقبال  تم 
ٔابرز  توضح  التالية  الرسومات  و   ، والباحثين  التدريس 

اإلحصأييات ذات العالقة بطلبات الخدمة :

حالة
الطلب 46%

41%

14%

المستفيدون 
حسب 

التخصص

الخدمة 
االستشارية 

المطلوبة

سابعًا:  نماذج الخدمات

الخدمات 
البحثية

الخدمات 
االستشارية
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منذ ٕانطالق العمل بالقواعد التنفيذية للمكافٓات التشــجيعية للتميز البحثي والمعتمدة من قبل مجلس الجامعة؛ 

تم اســتقبال ٔاكثر من 3758 طلبًا، والموافقة على 2593 طلبًا منها حتى تاريخ ٕاعداد هذا التقرير. وخالل العام 2021م 

-فقط- تم استقبال 1878 طلبًا ، وبعد دراستها وفرزها تم الموافقة على 1824 طلبًا والرفع بالتوصيات لمجلس 

العمادة من قبل اللجنة المتخصصة. والجداول المرفقة والرسومات توضح ٔابرز اإلحصأييات ذات العالقة:

ٕاحصأييات البحوث التي استحقت التميز البحثي في العام )2021 م(: 

ISI عدد البحوث حسب تصنيف التخصص

Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 top 10%

25 86 301 180 130
734 تخصصات العلوم الهندسية

3% 12% 41% 24% 17%

85 60 183 99 28
475 تخصصات العلوم الصحية

18% 13% 39% 21% 6%

29 95 211 231 81
669 تخصصات العلوم

4% 14% 32% 35% 12%

المكافٓات التشجيعية للتميز البحثي  :

الفٔية )Q1 top 10%( : تتضمن ٔافضل )%10( من المجالت في التخصص.
الفٔية )Q1( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%25-%11( من المجالت في التخصص.

الفٔية )Q2( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%26 - %50( من المجالت في التخصص.
الفٔيـة )Q3( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%51 - %75( من المجالت في التخصص.

الفٔيـة )Q4( : تضمن المجالت التي تمثل الـ )%76 - %100( من المجالت في التخصص.

المقدمة
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عدد البحوث التي استحقت التميز البحثي وفق التخصصات في العام )2021 م(: 

المكافٓات التشجيعية للتميز البحثي  :

التخصصات الهندسية التخصصات الصحيةالتخصصات العلمية

722

455

647
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ٕاحصأييات البحوث التي استحقت التميز البحثي في عام 2021 م حسب الفئة ) تصنيف المجلة( :

ISI عدد البحوث حسب تصنيف

التخصصات الصحية 
و الهندسية و العلمية

Q4 Q3 Q2 Q1 Q1 top 10%

139 241 695 510 239

8% 13% 38% 28% 13%

المكافٓات التشجيعية للتميز البحثي  :

الفٔية )Q1 top 10%( : تتضمن ٔافضل )%10( من المجالت في التخصص.

الفٔية )Q1( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%25-%11( من المجالت في التخصص.

الفٔية )Q2( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%26 - %50( من المجالت في التخصص.

الفٔيـة )Q3( : تتضمن المجالت التي تمثل الـ )%51 - %75( من المجالت في التخصص.

الفٔيـة )Q4( : تضمن المجالت التي تمثل الـ )%76 - %100( من المجالت في التخصص.

Q1 top 10%          Q1                    Q2                     Q3                      Q4

239

510

695

241

139

نموذج
التقديم
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منذ بدء البرنامج وهو يهدف لتشجيع الباحثين ومساعدتهم على تجاوز بعض التحديات المادية والفنية المتعلقة 

بالنشر في المجالت المرموقة ومنذ ٕانطالق البرنامج تم استقبال 1160 طلبًا  والموافقة على 651 طلبًا منها حتى 

تاريخ ٕاعداد هذا التقرير . وخالل العام 2021 م -فقط- تم استقبال 250 طلبًا ، وبعد دراستها وفرزها تم الموافقة 

على 206 طلبًا والرفع بالتوصيات لمجلس العمادة من قبل اللجنة المتخصصة. والجداول المرفقة والرسومات 

توضح ٔابرز اإلحصأييات ذات العالقة:

عدد الطلبات المقدمة في عام 2021 م و الموافق عليها وفقًا لنوع البحث :

برنامج القيادة البحثية :

30                       60                      90                     120                    150

علوم انسانية

علوم ٔاساسية هندسية

علوم صحية
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عدد الطلبات المقدمة في عام 2021 م و الموافق عليها وفقًا للكلية :

برنامج القيادة البحثية :

10                            20                             30                      40                              50                             60

كلية الصيدلة 

كلية الطب 

كلية العلوم الطبية التطبيقية 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

كلية هندسة وعلوم الحاسب 

كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

كلية طب األسنان 

كلية الهندسة 

كلية ٕادارة األعمال 

كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر

السنة التحضيرية 

كلية الهندسة - وادي الدواسر

 كلية العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر

                    53

                   36

       32

                 24

       21

                 13

               7

         5

      4

   3

   3

   3

2
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عدد الطلبات المقدمة في عام 2021 م و الموافق عليها وفقًا للقسم :

برنامج القيادة البحثية :

5                10                15                 20                25                30                35                40             

الصيدلة اإلكلينيكية
الرياضيات

العلوم الطبية األساسية
علوم المختبرات الطبية

علوم الحاسب
هندسة الحاسب

الصيدالنيات
الهندسة الميكانيكية

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي
اللغة اإلنجليزية وآدابها

الجراحة
جراحة الوجه والفكين وعلوم التشخيص

الفيزياء
المحاسبة

طب األطفال
عام- السنة التحضيرية

العقاقير
الكيمياء الصيدلية

اللغة اإلنجليزية
علم األدوية

مختبرات طبية
نظم المعلومات

وقاية األسنان
التسويق

التمريض
الكيمياء

ٔامراض األطفال
تقنية األجهزة الطبية

حاسب آلي

          39
        25
                    19
   15
                    10
                9
           8
           8
                      6
                  5
             4
             4
         3
         3
         3
         3
     2
     2
     2
     2
     2
     2
     2
1
1
1
1
1
1

التقديم من خالل الخدمات اإللكترونية ألعضاء هئية التدريس 
بالجامعة < خدمة القيادة البحثية ٔاو الباركود
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التنفيذية لبرنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية و المعتمدة من  منذ ٕانطالق العمل بالقواعد 

قبل مجلس الجامعة ، تم استقبال 882 طلبًا، و الموافقة على 680 طلبًا منها حتى تاريخ ٕاعداد هذا التقرير. 

وخالل العام 2021 م -فقط- تم اســتقبال 350 طلبًا ، و بعد دراســتها وفرزها تم الموافقة على 267 طلبًا منها 

و الرفع بالتوصيات لمجلس العمادة من قبل اللجنة المتخصصة.

و الجداول المرفقة والرسومات توضح ٔاهم اإلحصأييات ذات العالقة.

الموافقة على صرف المكافأة

عدم الموافقة - عدم انطباق ضوابط التقديم

الطلبات منذ 

اعتماد البرنامج

الطلبات خالل 

عام 2021 م

برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية :

نموذج
التقديم

680

202

267

83
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برنامج دعم التأليف و الترجمة :

الكتب المنتهي تأليفها في عام 2021 م :

 و الرسم التالي يوضح تقدم حالة الطلبات في البرنامج :

الكلية  التخصص اسم الكتاب م

كلية التربية لغة عربية معجم ياقوت اللغوي 1

كلية التربية - وادي الدواسر علم نفس تربوي بناء الذكاء األخالقي لدي المراهقين 2

كلية الطب علم التشريح مقدمة في علم التشريح 3

كلية التربية - الدلم ٕادارة تربوية تكنولوجيا المعلومات في االدارة التربوية 4

كلية التربية - الدلم علم النفس المعرفي القياس النفسي 5

كلية التربية دراسات اسالمية المنتقى في الثقافة االسالمية 6

كلية التربية لغة عربية مدخل ٕالى النحو 7

كلية التربية مناهج وطرق تدريس عمليات المنهج الدراسي ... رؤية تكاملية 8

كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر الفقه الفقه الهندسي )الغايات والحقوق والواجبات( 9

كلية ادارة األعمال التسويق التسويق الزراعي )مفاهيم- ٔاساسيات- تطبيقات( 10

كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر دراسات اسالمية المطلق والمقيد بين كتب علوم القرآن
 والتفسير ؤاصول الفقه دراسة بنأيية

11

8

7

4
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حسابات العمادة :

dsr_psau

        منصة تويتر : تم تدشين الحساب 
تم  قد  و  م   2021 سبتمبر   21 بتاريخ 
نشر 29 تغريدة ألهم األخبار و مشاركة 

العمادة في ٔاهم األحداث والفعاليات .

العمادة على  : منذ تدشين قناة  اليوتيوب         منصة 
منصة اليوتيوب بتاريخ 6 ٔاكتوبر  2021 م لنشر مقاطع 

البرنامج التدريبي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي 
» ساعة مع البحث العلمي« .

لجنة ٔابحاث التخصصات اإلنسانية dsr-cmu@psau.edu.sa
لجنة ٔابحاث التخصصات التطبيقية dsr-se@psau.edu.sa

لجنة ٔابحاث التخصصات الصحية Dsr-h@psau.edu.sa
وحدة المكافٓات البحثية Rewards@psau.edu.sa

وحدة خدمة الباحثين rsu@psau.edu.sa
برنامج القيادة البحثية Leadership-Rewards@psau.edu.sa

برنامج تحفيز الباحثين ) وقت ( Time@psau.edu.sa
لجنة ٔاخالقيات البحوث الحيوية )االنسانية( IRB-humanities@psau.edu.sa

لجنة ٔاخالقيات البحوث الحيوية  )الصحية والعلمية( IRB-sciences@psau.edu.sa

برنامج التأليف والترجمة Dsr-Book@psau.edu.sa
جأيزة الجامعة للتميز البحثي Awards@psau.edu.sa

  البريد اإللكتروني 
للجان و الوحدات 

في  العمادة :
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فـي ٕاطـار حـرص العمـادة على خدمـة الباحثين وتيسـير العمـل. يتـم ٕادارة العمـل مـن خالل مجموعـة مـن 

اللجـان التخصصية داخـل العمـادة، ويوضـح الشـكل المرفـق ٔاهـم هـذه اللجان :

لجان العمادة :

لجنة برنامج
القيادة البحثية

لجنة
 البحوث الصحية

لجنة  البحوث
 التطبيقية

لجنة
 البحوث اإلنسانية

اللجنة التنفيذية 
لجأيزة الجامعة

لجنة 
أخالقيات

 البحوث الحيوية 

لجنة المكافٓات 
التشجيعية

للتميز البحثي

لجنة
 برنامج 

تحفيز الباحثين
)وقت(

لجنة
التأليف

و الترجمة

لجنة الخدمات 
اإللكترونية

اللجنة التنسيقية 
إلقامة ورش العمل 
والدورات التدريبيبة

لجنة دعم
 وحدة خدمة

 الباحثين
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و  ٔاهـداف متنوعـة،  العلمـي بمـا يخـدم  البحـث  البحـوث فـي عمـادة  برامـج دعـم  هنـاك مجموعـة مختلفـة مـن 
يوضـح الشـكل المرفـق برامـج دعم البحـوث فـي العمـادة.

برامج دعم برامج دعم 
البحوثالبحوث

برنامج دعم 
أبحاث أعضاء هيئة 

التدريس الجدد

برنامج دعم
 المشروعات البحثية

 ذات األولويات الوطنية 
في البحث
 واالبتكار

برنامج دعم البحوث 
التخصصية

برنامج دعم تأليف 
الكتب والترجمة

برنامج دعم 
المجموعات 

البحثية

برنامج دعم 
المشروعات 

البحثية بشراكة 
عالمية

برنامج دعم 
البحوث المجتمعية

برامج دعم البحوث :
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برنامج 
المكافأة 

التشجيعية 
للتميز البحثي

برنامج 
تحفيز

 الباحثين 
)وقت(

برنامج القيادة 
البحثية

برنامج دعم نشر البحوث 
اإلنسانية باللغة اإلنجليزية

برامج برامج 
المكافٓاتالمكافٓات

برامج المكافٓات :
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النشر العلمي
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بما ٔان البحث العلمي هو الوسيلة الناجحة لتطوير المعرفة، ومواكبة التحديات اآلنية والمستقبلية، فقد ٔاولته جامعة 

األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في عمادة البحث العلمي ُجل اهتمامها والذي كان من نتأيجه زيادة عدد البحوث 

المنشورة، والتقرير التالي المدعم بالبيانات اإلحصأيية ألبحاث ٔاعضاء هئية التدريس في الجامعة والمنشورة في 

قاعدة شبكة العلوم  Web of Science وقاعدة  Scopus ، ُيسلط الضوء على ٕاجمالي النشر في الجامعة وكلياتها:

أواًل: ٕاجمالي النشر العلمي للجامعة:

ـأتها في عام 2009 م، والذي بدوره انعكس  يشــهد النشــر العلمي في جامعة األمير ســطام تطورا ملحوظًا منذ نشـ
على عدد البحوث المنشــورة في المجالت المرموقة والمصنفة في قاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science و 

Scopus. وقد تم تسجيل )2881( بحثًا في قاعدة بيانات Scopus ، و)2741( بحثًا منشوراً بقاعدة بيانات شبكة العلوم 

لعام 2021 م.

ثانيًا: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2021 م:

وفقًا لقاعدة بيانات شــبكة العلوم Web of Science فقد حازت كلية الهندسة المرتبة األولى في النشــر حيث 

تم نشـر )428( بحثًا علميًا ثم حلت بعدها كلية الصيدلة في المرتبة الثانية بنشــر )376( بحثًا، ثم  كلية العلوم 

والدراسات اإلنسانية بنشر )341( بحثًا ثم كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية - وادي الدواسر بنشر )245( بحثًا . و قد 

احتل قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالخرج المرتبة األولى بنشر )223( بحثًا. 

و وفقًا لقاعدةبيانات Scopus فقد حازت كلية العلوم والدراسات اإلنسانية المرتبة األولى بنشرها )488(بحثًا، و حلت 

بعدها كلية الهندسة في المرتبة الثانية بنشرها )464( بحثًا، ثم كلية الصيدلة بنشرها )350( بحثًا. و قد احتل قسم 

الرياضيات بكلية اآلداب و العلوم بوادي الدواسر المرتبة األولى بنشر )247( بحثًا.

النشر العلمي :



31التقرير السنوي الثاني عشر

ٕاحصأيية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( و سكوبس )Scopus( لعام 2021 م ومقارنتها 
باألعوام السابقة :

))WebWeb  ofof  ScienceScience ( (  شبكة العلوم ) شبكة العلوم)ScopusScopus((  سكوبسسكوبس  

النشر العلمي :
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النشر العلمي حسب تصنيف المجالت لعام 2021 م :

Q1
Q2

1261

717

394

295

214

سكوبس 
)Scopus(

Q3
Q4

No-JCR
Q1
Q2

Q3
Q4

Emerg Source

Q1(Top 10)

شبكة العلوم 

 )Web of Science(

292

630

811

264

362

382
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بيان بمساهمة الكليات في النشر العلمي :

Scopus Web of Science الكلية م

350 376 الصيدلة 1

488 341 العلوم والدراسات اإلنسانية 2

281 245 اآلداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر 3

464 428 الهندسة 4

197 194 العلوم الطبية التطبيقية 5

227 191 هندسة وعلوم الحاسب 6

173 161 الهندسة-وادي الدواسر 7

131 126 العلوم والدراسات االنسانية-األفالج 8

173 68 ٕادارة األعمال 9

111 55 طب االسنان 10

91 87 الطب البشري 11

39 36 العلوم والدراسات االنسانية-السليل 12

23 19 التربية 13

9 12 السنة التحضيرية 14

10 9 العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر 15

4 3 ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم 16

4 2 المجتمع 17

2 - التربية-الدلم 18

- 1 المجتمع-األفالج 19
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احصأيية نشر الكليات في شبكة العلوم )Web of Science( في عام 2021 م :

100                                  200                         300                                     400                                 500                                       

الهندسة

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

العلوم الطبية التطبيقية

هندسة وعلوم الحاسب

الهندسة-وادي الدواسر

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

الطب البشري

ٕادارة األعمال

طب االسنان

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

التربية

السنة التحضيرية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

المجتمع-االفالج

                428

            376

               341

           245

       194

                                                                                   191

                                                                      161

                                                      126

                                     87

                             68

                       55

               36

       19

   12

   9

3

2

1
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احصأيية نشر الكليات في سكوبس ) Scopus ( في عام  2021  م :

100   200     300        400           500 

العلوم والدراسات اإلنسانية

الهندسة

الصيدلة

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

هندسة وعلوم الحاسب

العلوم الطبية التطبيقية

ٕادارة األعمال

الهندسة-وادي الدواسر

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

طب االسنان

الطب البشري

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

التربية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

السنة التحضيرية

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

التربية-الدلم

                                   488

                         464

                                   350

                       281

                    227

                         197

                                  173

                                  173

                131

                           111

                   91

                39

         23

   10

   9

4

4

2
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بيان بأكثر األقسام مساهمة في النشر العلمي :

Scopus Web of Science الكلية م

226 223 الهندسة المدنية 1

247 217 الرياضيات )وادي الدواسر( 2

177 162 الهندسة الميكانيكية 3

88 134 الصيدلة االكلينكية 4

134 125 الهندسة الكهربأيية )وادي الدواسر( 5

110 121 الرياضيات )األفالج( 6

141 112 الكيمياء 7

139 106 الرياضيات 8

103 99 العالج الطبيعي و التأهيل الصحي 9

98 89 الصيدالنيات 10

76 89 العقاقير 11

113 73 االحياء 12

91 73 هندسة الحاسب 13

94 67 نظم المعلومات 14

61 64 األشعة والتصوير الطبي 15

69 62 الكيمياء الصيدلية 16

68 - اللغة اإلنجليزية وآدابها 17

48 59 علوم الحاسب 18

61 51 علم األدوية 19

63 45 الهندسة الكهربأيية 20

56 - المحاسبة 21

33 41 العلوم الطبية األساسية 22

45 38 الفيزياء 23
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احصأيية بأكثر األقسام نشراً في شبكة العلوم )Web of Science( في عام  2021  م :

الهندسة المدنية
الرياضيات )وادي الدواسر (

الهندسة الميكانيكية
الصيدلة االكلينكية

الهندسة الكهربأيية )وادي الدواسر (
الرياضيات )االفالج(

الكيمياء
الرياضيات

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي
الصيدالنيات

العقاقير
االحياء

هندسة الحاسب
نظم المعلومات

االشعة والتصوير الطبي
الكيمياء الصيدلية

علوم الحاسب
علم االدوية

الهندسة الكهربأيية
العلوم الطبية االساسية

الفيزياء
علوم المختبرات الطبية

50                      100                        150                          200                           250

          223
                                                                         217
                                                                 162
                                             134
                                      125
                                   121
                                              112
                                         106
                                     99
                                             89
                                             89
                                73
                                 73
                            67
                          64
                         62
                        59
                 51
             45
         41
       38
   30
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احصأيية بأكثر األقسام نشراً في سكوبس )Scopus( في عام  2021  م :

50                 100               150             200            250

                     247
                        226
     177
                141
               139
           134
              113
           110
      103
  98
                   94
                91
              88
     76
                   69
                  68
               63
             61
             61
         56
  48
45
45

الرياضيات - وادي الدواسر
الهندسة المدنية

الهندسة الميكانيكية
الكيمياء

الرياضيات
الهندسة الكهربأيية - وادي الدواسر

االحياء
الرياضيات- األفالج

العالج الطبيعي والتأهيل الصحي
الصيدالنيات

نظم المعلومات
هندسة الحاسب

الصيدلة االكلينكية
العقاقير

الكيمياء الصيدلية
اللغة اإلنجليزية وآدابها

الهندسة الكهربأيية
االشعة والتصوير الطبي

علم االدوية
المحاسبة

علوم الحاسب
الفيزياء

وقاية االسنان
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التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science( عام  2021  م :

50               100                150        200           250              30050               100                150        200           250              300

KING SAUD UNIVERSITY

TAIF UNIVERSITY

KING KHALID UNIVERSITY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY

AL JOUF UNIVERSITY

UMM AL QURA UNIVERSITY

KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM MINERALS

IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

JAZAN UNIVERSITY

AL IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY

UNIVERSITY HA IL

QASSIM UNIVERSITY

NORTHERN BORDERS UNIVERSITY

MAJMAAH UNIVERSITY

                   290  

                      248

               241

              154

                 119

                     86

                 78

               73

              71

         59

         58

        58

       56

    49

 43
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التعاون الدولي لمنسوبي الجامعة وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science( عام  2021  م :

0                            30                            60                 90         120           150

MANSOURA UNIVERSITY

CAIRO UNIVERSITY

AL AZHAR UNIVERSITY

ASSIUT UNIVERSITY

 COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD

MINIA UNIVERSITY

MENOFIA UNIVERSITY

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

SUEZ UNIVERSITY

ASWAN UNIVERSITY

UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR

KAFRELSHEIKH UNIVERSITY

TON DUC THANG UNIVERSITY

CHINA MEDICAL UNIVERSITY TAIWAN

ECOLE NATIONALE D INGENIEURS DE TUNIS ENIT

             127

           125

           125

   101

                95

             92

          90

        88

    85

 82

                77

     68

66

64

63
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التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة وفقًا لسكوبس )Scopus( عام  2021  م :

MANSOURA UNIVERSITY

CAIRO UNIVERSITY

AL AZHAR UNIVERSITY

ASSIUT UNIVERSITY

 COMSATS UNIVERSITY ISLAMABAD

MINIA UNIVERSITY

MENOFIA UNIVERSITY

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY

SUEZ UNIVERSITY

ASWAN UNIVERSITY

UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR

KAFRELSHEIKH UNIVERSITY

TON DUC THANG UNIVERSITY

CHINA MEDICAL UNIVERSITY TAIWAN

ECOLE NATIONALE D INGENIEURS DE TUNIS ENIT
50                     100                      150        200                 250                      300

KING SAUD UNIVERSITY

TAIF UNIVERSITY

KING KHALID UNIVERSITY

KING ABDULAZIZ UNIVERSITY

PRINCESS NOURAH BINT ABDULRAHMAN UNIVERSITY

AL JOUF UNIVERSITY

IMAM ABDULRAHMAN BIN FAISAL UNIVERSITY

KING FAHD UNIVERSITY OF PETROLEUM MINERALS

UMM AL QURA UNIVERSITY

AL-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY

UNIVERSITY OF HAIL

JAZAN UNIVERSITY

AL QASSIM UNIVERSITY

MAJMAAH UNIVERSITY

PRINCE SULTAN UNIVERSITY

                       272

          217

     209

     143

  107

          88

              62

              61

             61

        53

        52

      50

  42

39

39
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التعاون الدولي لمنسوبي الجامعة وفقًا لسكوبس )Scopus( عام  2021  م :

0                            30                              60                     90               120                  150  

MANSOURA UNIVERSITY

CAIRO UNIVERSITY

AL-AZHAR UNIVERSITY

MINIA UNIVERSITY

MENOUFIA UNIVERSITY

SUEZ UNIVERSITY

ASWAN UNIVERSITY

KAFRELSHEIKH UNIVERSITY

CHINA MEDICAL UNIVERSITY

TON-DUC-THANG UNIVERSITY

ASSIUT UNIVERSITY

TANTA UNIVERSITY

CAPITAL UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

UNIVERSITE DE TUNIS EL MANAR

ZAGAZIG UNIVERSITY

                   128

                 110

    99

           88

        86

                 77

                76

   65

             57

            56

           55

         54

         54

      51

      51
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بيانات تفصيلية عن الكليات األكثر نشراً 
لألوراق العلمية لعام 2021 م 
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كلية الصيدلة

عدد األبحاث القسم

134 الصيدلة االكلينكية

89 الصيدالنيات

89 العقاقير

62 الكيمياء الصيدلية

51 علم االدوية

األقسام

11529

82

64

68

wos
Quartiles

197

179
Frist

Author
Yes
No

224

152

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

206

170
Correspondng 

Author
Yes
No

Q1(Top 10) 
Q1
Q2
Q3
Q4
Emerg Source

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م
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كلية الصيدلة

عدد األبحاث القسم

98 الصيدالنيات

88 الصيدلة االكلينكية

76 العقاقير

69 الكيمياء الصيدلية

61 علم االدوية

األقسام

102
20

98

60

70

Rank

208

142
Frist

Author
Yes
No

218

132

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

276

74

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1
Q2
Q3
Q4
No-JCR

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس ) Scopus (  لعام  2021 م
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كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية

األقسام

105

99

51

39 wos
Quartiles

228

113

Frist
Author

Yes
No

68

273

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

196

145
Correspondng 

Author
Yes
No

Q1(Top 10)
Q1
Q2
Q3
Q4
Emerg Source

عدد األبحاث القسم

112 الكيمياء

106 الرياضيات

73 االحياء

38 الفيزياء

24 اللغة اإلنجليزية وآدابها

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م
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كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية

عدد األبحاث القسم

141 الكيمياء

139 الرياضيات

113 االحياء

68 اللغة اإلنجليزية وآدابها

45 الفيزياء

األقسام

179
22

146

43

98
Rank

307

181
Frist

Author
Yes
No

326

162

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

383

105

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1
Q2
Q3
Q4
No-JCR

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس ) Scopus (  لعام  2021 م
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-وادي الدواسر

عدد األبحاث القسم

217 الرياضيات

17 علوم الحاسب

10 الكيمياء

1 الفيزياء

1 اللغة العربية وادابها 

األقسام

Q1(Top 10)
Q1
Q2
Q3
Q4
Emerg Source

97

80

21

20

wos
Quartiles

31

214

Frist
Author

Yes
No

22

223

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

131

114
Correspondng 

Author
Yes
No

20

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م
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كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-وادي الدواسر

عدد األبحاث القسم

247 الرياضيات

12 علوم الحاسب

11 الكيمياء

11 الفيزياء

األقسام

155
15

75

17
19

Rank

29

252

Frist
Author

Yes
No

257

24

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

185

96

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1
Q2
Q3
Q4
No-JCR

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس ) Scopus (  لعام  2021 م
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كلية الهندسة

عدد األبحاث القسم

223 الهندسة المدنية

162 الهندسة الميكانيكية

45 الهندسة الكهربأيية

األقسام

161

117

14

38

wos
Quartiles

83

345

Frist
Author

Yes
No

46

382

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

135

293

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1(Top 10) 
Q1
Q2
Q3
Q4
Emerg Source

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م
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كلية الهندسة

عدد األبحاث القسم

226 الهندسة المدنية

177 الهندسة الميكانيكية

63 الهندسة الكهربأيية

1 الهندسة الصناعية

األقسام

245

16

118

27
58

Rank

93

371

Frist
Author

Yes
No

393

71

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

348

116

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1
Q2
Q3
Q4
No-JCR

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس ) Scopus (  لعام  2021 م
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كلية العلوم الطبية التطبيقية

عدد األبحاث القسم

99 العالج الطبيعي والتأهيل الصحي

64 االشعة والتصوير الطبي

30 علوم المختبرات الطبية

3 تقنية األجهزة الطبية

3 التمريض

األقسام

40

37

33

35

32
wos

Quartiles

122

72

Frist
Author

Yes
No

50

144

50%
 Author from 

PSAU

Yes
No

109

85
Correspondng 

Author

Yes
No

Q1(Top 10)
Q1
Q2
Q3
Q4
Emerg Source

17

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م
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كلية هندسة وعلوم الحاسب

عدد األبحاث القسم

94 نظم المعلومات

91 هندسة الحاسب

48 علوم الحاسب

3 هندسة البرمجيات

األقسام

121

39

21

26 Rank

66

161

Frist
Author

Yes
No

163

64

50%
 Author from 

PSAU
Yes
No

166

61

Correspondng 
Author

Yes
No

Q1
Q2
Q3
Q4
No-JCR

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس ) Scopus (  لعام  2021 م

20
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 بعض البيانات عن
 أدوار و مساهامات

 الباحثين من
 الجامعة في نشر

األوراق العلمية
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كون الباحث المراسل من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

الهندسة

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

العلوم الطبية التطبيقية

هندسة وعلوم الحاسب

الهندسة-وادي الدواسر

الطب البشري

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

طب االسنان

ٕادارة األعمال

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

التربية

السنة التحضيرية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

                206
                  145
         135
         114
                      109
           75
   64
                  62
                   62
                              35
            33
              15
           11
          10
         8
    2
   1

50                      100                          150                              200                 250              
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كون الباحث المراسل من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس )Scopus(  لعام  2021 م

الهندسة

العلوم والدراسات اإلنسانية

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

الصيدلة

ٕادارة األعمال
هندسة وعلوم الحاسب

الهندسة-وادي الدواسر

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم والدراسات االنسانية-األفالج

طب االسنان

الطب البشري

التربية
العلوم والدراسات االنسانية-السليل

السنة التحضيرية
ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

المجتمع

التربية-الدلم

                          116
                 105
                   96
                  74
        68
              61
                41
               40
      35
                31
      14
                 10
              8
         5
      3
    2
    2
  1

20               40           60                         80                    100                120
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كون الباحث األول من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا  لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

الهندسة

العلوم الطبية التطبيقية

الطب البشري

هندسة وعلوم الحاسب

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

الهندسة-وادي الدواسر

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

طب االسنان

ٕادارة األعمال

التربية

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

السنة التحضيرية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

                           197

               113

      83

             72

                  58

               55

         49

               37

                           31

                         29

                        27

            15

          13

       9

     6

 2

1
50                         100                                  150                        200                   
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كون الباحث األول من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا  لسكوبس )Scopus(  لعام  2021 م

العلوم والدراسات اإلنسانية
الصيدلة

ٕادارة األعمال

الهندسة
العلوم الطبية التطبيقية

هندسة وعلوم الحاسب
الطب البشري

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج
طب االسنان

الهندسة-وادي الدواسر

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

التربية
العلوم والدراسات االنسانية-السليل

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر
السنة التحضيرية

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم
المجتمع

التربية-الدلم

               181
            142
                 93
                 93
                 92
          66
             52
          49
         47
                 39
         29
                19
             17
     7
  4
 3
 3
2

50                           100                                      150                               200                   
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كون )50 %(  على األقل من الباحثين من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

العلوم الطبية التطبيقية

هندسة وعلوم الحاسب

الهندسة

الطب البشري

طب االسنان

ٕادارة األعمال

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

التربية

الهندسة-وادي الدواسر

السنة التحضيرية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

                152

         68

         50

         50

      46

               38

     27

    26

                  22

                20

          14

        12

       11

    7

 4

3

2
50                          100                                   150                          200                           
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كون )50 %(  على األقل من الباحثين من الجامعة :

اإلحصأييات وفقًا لسكوبس )Scopus(  لعام  2021 م

العلوم والدراسات اإلنسانية

الصيدلة

ٕادارة األعمال

العلوم الطبية التطبيقية

الهندسة

هندسة وعلوم الحاسب

الطب البشري

طب االسنان

العلوم والدراسات االنسانية-األفالج

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

الهندسة-وادي الدواسر

اآلداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

التربية

السنة التحضيرية

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

التربية-الدلم

                       162

           132

                    90

       77

                  71

           64

      42

    40
                     39 

         28

       25

     24

                17

  4

  4

  3

  3

2
50                              100                           150                                        200                           
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كون الباحث األول و الباحث المراسل  و )50 %(  على األقل من الباحثين من الجامعة :

اإلحصأييات وفقا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

هندسة وعلوم الحاسب

العلوم الطبية التطبيقية

الطب البشري

الهندسة

طب االسنان

ٕادارة األعمال

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

الهندسة-وادي الدواسر

التربية

السنة التحضيرية

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

المجتمع

                         131

          64

             39

            38

                                     31

                                    30

                          22

                        20

               13

               13

            11

            11

         8

        7

 2

 2

1
30                    60                     90                              120                      150                           
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كون الباحث األول و الباحث المراسل  و )50 %(  على األقل من الباحثين من الجامعة :

اإلحصأييات وفقا لشبكة العلوم )Web of Science(  لعام  2021 م

الصيدلة

العلوم والدراسات اإلنسانية

ٕادارة األعمال

الهندسة

هندسة وعلوم الحاسب

طب االسنان

العلوم الطبية التطبيقية

العلوم والدراسات االنسانية-االفالج

الطب البشري

التربية

الهندسة-وادي الدواسر

العلوم والدراسات االنسانية-السليل

االداب والعلوم االنسانية-وادي الدواسر

السنة التحضيرية

ٕادارة األعمال-حوطة بني تميم

المجتمع

التربية-الدلم

العلوم الطبية التطبيقية-وادي الدواسر

        63

             58

       48

                    39

               29

   24

        19

        19

         12

                  8

                 8

               7

            6

      3

   2

   2

 1

 1
10      20           30                 40   50        60            70  80
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تطور النشر العلمي بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

 ) Q1 ، Q2 ( األبحاث المنشورة في مجالت ذات تأثير عالي

 )Web of Science( اإلحصأييات وفقا لشبكة العلوم
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تطور النشر العلمي بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز

)Scopus( ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية

)Web of Science( ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية

5

5



Email: dsr@psau.edu.sa
Website : dsr.psau.edu.sa
twitter: @dsr_psau


