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إحصائية جهود عمادة البحث العلمي في عام 1443هـ  

مجاالت أبحاث جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل 
2022-2016 ( FORD -frascati تصنيف) المنشورة

وحـــدة التـســـويــــق
عـمـــادة البـحــــث العـلـمـي

MARKETING UNIT

@iau_dsr dsr@iau.edu.sa

h5 مؤشر
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8.5
تأثير االستشهاد

1042
عدد االستشهادات

7831

عدد المؤلفين 
4608

الترتيب الوطني 
8

الناتج البحثي 
7831

معدل االستشهاد لكل بحث
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2018 
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قائمة تأثير االستشهادات (WFCI) بأبحاث جامعة 
ا�مام عبدالرحمن بن فيصل 2022-2016
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عدد ا�بحاث المنشورة لجامعة ا�مام 
عبدالرحمن بن فيصل  2022-2016

إدارة الشؤون ا�دارية والمالية: 

29 :DSR إحصائيات المعامالت

47 :19-COVID إحصائيات

إحصائيات كاكست: 16

16 :RDO إحصائيات

استفسارات المستفيدين: 70

الجلسات والمواضيع التي تمت مناقشتها: 5

450.000 :DSR المصروفات المالية ل�بحاث على طلبات الشراء

مصروفات مالية RDO – طلبات شراء: 2,514,087.86

مصروفات المكافآت: 687,387.07

مصروفات مكافآت الباحثين: 0

مصروفات مالية على كاكست: 1,952,244

المجموع الكلي لجميع المشاريع: 11,788,484

التدريب الوطني للجامعة بين الجامعات 
السعودية ونتائج أداء ا�بحاث 2022-2016

Q1

Q2

Q3 2867

2541

1325

Q4491

عدد ا�بحاث المنشورة لجامعة ا�مام عبدالرحمن 
بن فيصل على التصنيف الربعي 2022-2016

ا�هداف العامة

5
6 ا�عالنات

مكتب التمويل البحثي

االجتماعات

7
8 المخرجات

وحدة التخطيط االستراتيجي

عدد االجتماعات

3
2
2

عدد الورش التدريبية

عدد الكليات الحاضرين

CiVal أداة التحليل البحثي

عدد ا�بحاث التي 
تم تقديمها

82
27 عدد ا�بحاث المقبولة

المشاريع البحثية الخارجية

IF المشاريع البحثية التابعة لبرنامج التمويل المؤسسي

المشاريع البحثية للكليات: 33

العلوم الطبيعية 
926

4288

3641184

2391288

العلوم الزراعيةالهندسة والتكنولوجيا

العلوم االنسانيةالعلوم االجتماعيةالعلوم الطبية

التقارير الغير معتمدة
4

التقارير المعتمدة
12

المنشورات العلمية للمشاريع البحثية
5

عدد هدايا وتوزيعات لمنسوبي العمادة بالمناسبات
4

وحدة التقارير

وحدة العالقات العامة

اللجان الدائمة

0
عدد ا�بحاث المعتذر عنها

0
عدد ا�بحاث المعلقة

0
عدد ا�بحاث المستقبلية

442

عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية
442

عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية مشروطة

وحدة تسويق البحوث العلمية

التهنئات
54

تسهيل مهمة باحث
82

العروض التقديمية
29

39
البوسترات

60
ا¡عالنات والدعوات

79
عدد التغريدات في حساب وكالة الجامعة 

للبحث العلمي واالبتكار

111
عدد التغريدات في حساب 

عمادة البحث العلمي

عدد خطابات الشكر والتهنئة والتعزية
13

مجلس عمادة البحث العلمي

300

البريد الصادر150

البريد الوارد

4
اجتماعات مجلس 

عمادة البحث العلمي

49

عدد الجلسات4

إجمالي الموضوعات 
التي تمت مناقشتها

مبادرات التشجيع البحثي

4
البوسترات التشويقية

54
التهنئات 

14
جدول بيانات ا�وراق العلمية

3
الخطابات

وحدة خدمات االستالل

274 No. of Applications received

78,830
Plagiarism Program Accounts 
Statistics (TURNITIN) total

67,587
Plagiarism Program Accounts 
Statistics (ITHENTICATE) total 288 No. of Faculties Applications

153 No. of Students Applications

1021
Total for No. of iThenticate account created for 
faculties and iThenticate account usage (submissions)

1227
Total for No. of Turnitin account created for 
faculties and Turnitin account usage (submissions)


