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التدريب الوطني للجامعة بين الجامعات 
السعودية ونتائج أداء ا�بحاث 2020-2016

عدد ا�بحاث المنشورة لجامعة ا�مام عبدالرحمن 
بن فيصل على التصنيف الربعي 2020-2016

IF المشاريع البحثية التابعة لبرنامج التمويل المؤسسي

مراحل تمويل المشاريع البحثية: 8

أعداد المقترحات البحثية المقدمة: 149

أعداد المقترحات البحثية المرشحة للقبول: 81

المقترحات التي على نتيجتين مختلفتين: 21

المقترحات المعتذر عنها: 47

مجموع نسبة المقبولين لكل الكليات: %1,199.77

مجموع نسبة ميزانية المقترحات المرشحة لكل الكليات: %100.01

أبحاث كلية الهندسة: 6

أبحاث كلية الطب:1

مجموع ميزانية ا�بحاث المقبولة لطالب المرحلة الجامعية: 186,790

مجموع ميزانية ا�بحاث المقبولة لطالب الدراسات العليا: 224,992

مجموع ميزانية المشاريع البحثية المقدمة للدعم من ميزانية

عمادة البحث العلمي: 32,879,202
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وحدة خدمات االستاللمجلس عمادة البحث العلمي

إدارة الشؤون ا�دارية والمالية: 

95

البريد الصادر153

البريد الوارد

9

عدد المؤلفين3177

اجتماعات مجلس 
عمادة البحث العلمي

113

عدد الجلسات8

إجمالي الموضوعات 
التي تمت مناقشتها

1.051 No. of Applications received

66.601
Submission Statistics 
(TURNITIN) total

60.495
Submission Statistics 
(ITHENTICATE) total

1.245
Plagiarism Program Accounts 
Statistics (TURNITIN) total

1.168
Plagiarism Program Accounts 
Statistics (ITHENTICATE) total

69 Similarity Index reports for 
IAU faculty & students

591 No. of Faculties Applications

460 No. of Students Applications

61,663
Total for No. of iThenticate account created for 
faculties and iThenticate account usage (submissions)

67,846
Total for No. of Turnitin account created for 
faculties and Turnitin account usage (submissions)
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191 :DSR إحصائيات المعامالت

47 :19-COVID إحصائيات

إحصائيات كاكست: 28

29 :RDO إحصائيات

استفسارات المستفيدين: 95

الجلسات والمواضيع التي تمت مناقشتها: 37

4,571,172.84 :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: 311,525.00

مصروفات مالية على كاكست: 1,952,244

المجموع الكلي لجميع المشاريع: 11,788,484

التقارير الغير معتمدة
23

التقارير المعتمدة
128

المنشورات العلمية للمشاريع البحثية
41

عدد خطابات الشكر والتهنئة والتعزية
82

عدد الزيارات
2

عدد هدايا وتوزيعات لمنسوبي العمادة بالمناسبات
3

وحدة التقارير

وحدة العالقات العامة

اللجان الدائمة

2

عدد ا�بحاث المعتذر عنها
1

عدد ا�بحاث المعلقة
3

عدد ا�بحاث المستقبلية
460

عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية
454

عدد ا�بحاث الممنوحة موافقة أخالقية مشروطة

وحدة تسويق البحوث العلمية
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62

تسهيل مهمة باحث
86

ا�عالنات والدعوات
75

العروض التقديمية
51
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البوسترات

7
عدد التغريدات في حساب وكالة الجامعة 

للدراسات العليا والبحث العلمي

9
عدد التغريدات في حساب مركز البحوث 

العلمية ا�ساسية والتطبيقية

125
عدد التغريدات في حساب 

عمادة البحث العلمي

مبادرات التشجيع البحثي

54
ا�وراق العلمية

6
البوسترات التشويقية

6
التهنئات الجماعية

54
التهنئات الخاصة

6
جدول بيانات ا�وراق العلمية

6
الخطابات
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عدد الباحثين

1
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3
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مكتب التمويل البحثي
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CiVal أداة التحليل البحثي

عدد ا�بحاث التي 
تم تقديمها
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المرشحة للقبول

المشاريع البحثية الخارجية
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