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نظــًرا ل¯هميــة الكبيــرة التــي يلعبهــا البحــث العلمــي فــي تحقيــق التقــدم والتطــور الحضــاري واســتمراريته، ومعالجتــه للمشــكالت 

والظواهــر التــي تواجــه المجتمــع، وتصّديــه ل¯زمــات التــي تجتــاح البــالد والحــّد منهــا، با�ضافــة إلــى مــا يحققــه مــن فوائــد بحثيــة هامــة؛ فقــد 

وضعت عمادة البحث العلمي نصب اهتمامها خلق بيئة بحثية تزخر بالبحث العلمي وباحثيه.

با�ضافــة إلــى تقديــم الدعــم الــالزم للباحثيــن، كمــا ســعت عمــادة البحــث العلمــي إلــى تمهيــد طريقهــم نحــو تحقيــق المخرجــات البحثيــة 

التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، وتسخير كافة ا�مكانات للخروج بنتاج علمي ذو عائد نفعي على البالد. 

وفــي هــذا التقريــر الســنوي لعمــادة البحث العلمي نســتعرض أهم المنجــزات العلمية والتطورات التــي تم تحقيقها خالل عــام ٢٠٢١م، حيث 

يتناول التقرير كافة المنجزات، مدّعمة بالحقائق وا	رقام وا�حصائيات التوضيحية، والصور التوثيقية. 



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ــه، إن ــؤولية تجاه ــعور بالمس ــه، والش ــاء وطن ــي بن ــرًة ف ــاًال كبي ــد اÇ، آم ــه، بع ــد علي ــعودي، ونعق ــن الس ــدرات المواط ــة بق ــى ثق ــا عل "إنن

كل مواطــن فــي بالدنــا وكل جــزء مــن أجــزاء وطننــا الغالــي هــو محــل اهتمامــي ورعايتــي، ونتطلــع إلــى إســهام الجميــع فــي خدمــة الوطــن".

Çحفظه ا



ولي العهد
ا�مير محمد بن سلمان آل سعود

"بســواعد أبنائهــا قامــت هــذه الدولــة فــي ظــروف بالغــة الصعوبــة، عندمــا وّحدهــا الملــك عبدالعزيــز بــن عبدالرحمــن آل ســعود، وبســواعد 

أبنائه سيفاجئ هذا الوطن العالم من جديد"

 

Çحفظه ا
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"نحــن معنيــون كثيــًرا بخلــق البيئــة المناســبة 	بنائنــا وبناتنــا 

الــدول  مصــاف  إلــى  بمجتمعنــا  لننتقــل  ككل،  ولمجتمعنــا 

المتقدمــة، وهــذا طمــوح ممكــن مــع وجــود أمثــال شــبابنا 

وشاباتنا الذين نفخر بهم وننتظر منهم الكثير".    

أمير المنطقة الشرقية 

Çحفظه ا

سعود بن نايف بن عبدالعزيز
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أ.د. عبدا� بن محمد الربيش
كلمة معالي رئيس جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل



بسم اÇ الرحمن الرحيم، والصالة والسالم على رسوله الكريم، أما بعد: 

ــدة  ــراء القاع ــن، وإث ــر الباحثي ــم وتطوي ــي ودع ــث العلم ــة البح ــة بيئ ــي تنمي ــاًلا ف ــًرا وفع ــي دوًرا كبي ــث العلم ــادة البح إن لعم

ــات  ــع تطلع ــى م ــع، لتتماش ــرد والمجتم ــع الف ــا ينف ــي بم ــث العلم ــات البح ــين مخرج ــى تحس ــة إل ــا، با�ضاف ــة وتمكينه البحثي

رؤية المملكة ٢٠٣٠.

فعمــادة البحــث العلمــي تســعى إلــى تســخير جميــع ا�مكانــات للخــروج بنتــاج علمــي متوافــق مــع أخالقيــات البحــث العلمــي، 

وقابل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ذات السمعة العالمية.

ــرة  ــاهمة المبتك ــم المس ــة، وتقدي ــة العلمي ــق المنفع ــي تحقي ــي ف ــث العلم ــادة البح ــود عم ــق جه ــرز ويوثّ ــر يب ــذا التقري وه

ــات  ــة وتطلع ــة العالمي ــة االقتصادي ــتراتيجيات التنمي ــع اس ــى م ــا يتماش ــه، بم ــي وباحثي ــث العلم ــة البح ــتمرة لخدم والمس

قيادتنــا الرشــيدة؛ للحصــول علــى مجتمــع يزخــر بالبيئــة البحثيــة العلميــة وينتفــع بهــا، وســتظل عمــادة البحــث العلمــي عبــر 

جهودها المتواصلة ونشاطها المستمر ساعيًة نحو تحقيق الريادة محلًيا وعالمًيا. 

وال يســعنا، وقــد تشــرفنا بحمــل هــذه ا	مانــة الكبيــرة، إال أن نتوجــه بعظيــم الشــكر واالمتنــان إلــى ســيدي خــادم الحرميــن 

الشــريفين وولــي عهــده ا	ميــن، ونتعهــد بــأن نكــون علــى قــدر الثقــة والمســؤولية، ســاعين لتحقيــق الرؤيــة الكريمــة فــي 

سبيل رفعة مملكتنا، وبناء مستقبل زاهر 	جيال الغد. 

11التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ



التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 12

بســم اÇ الرحمــن الرحيــم، والصــالة والســالم علــى أشــرف ا	نبيــاء والمرســلين، ســيدنا وحبيبنــا محمــد 

وعلى أهله وصحبه وسلم أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: 

ــة  ــإن وكال ــا، ف ــا وعالمًي ــع محلًي ــة المجتم ــة وترقي ــي تنمي ــة ف ــوث العلمي ــات والبح ــة الدراس ــًرا 	همي نظ

الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، تلعــب دوًرا هاًمــا 

وأساســًيا فــي التنميــة العلميــة البحثيــة وخدمــة المجتمــع، با�ضافــة إلــى مــا تبذلــه مــن جهــود حثيثــة فــي 

العليــا وتطويــر  الدراســات  العلمــي، وتحســين مخرجــات  البحــث  العلميــة فــي مجــال  الريــادة  تحقيــق 

برامجهــا، كمــا تعمــل علــى تمكيــن ا	نشــطة العلميــة للطلبــة وأعضــاء هيئــة التدريــس بشــتى الطــرق 

 والوســائل المتاحــة. فقــد ســعت وكالــة الجامعة للدراســات العليا والبحث العلمــي إلى توجيه أهدافها بمــا يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والتي تســعى 

بدورهــا إلــى بنــاء اقتصــاد معرفــي قائــم علــى التطويــر واالبتــكار، عبــر تمكيــن وتطويــر قاعــدة البحــث العلمــي، ممــا يحقــق متطلبــات االعتمــاد 

الدوليــة لجامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل.  ويأتــي التقريــر الســنوي لتوضيــح كافــة الجهــود المبذولــة علــى مــدار الســنة؛ لخدمــة البحــث 

العلمي وتمكين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من االرتقاء البحثي، وتنمية جيل واعد من الباحثين للتميز والوصول إلى العالمية.

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
أ.د. فهد بن أحمد الحربي

كلمة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي



13التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ

بســم اÇ الرحمــن الرحيــم، والحمــد Ç رب العالميــن، والصــالة والســالم علــى الرســول الكريــم المبعــوث رحمــًة 

للعالمين، نبينا محمد عليه أفضل الصالة وأتم التسليم، وبعد: 

ــة  ــة والرفاهي ــل الراح ــي تكف ــة، الت ــة الدقيق ــة العلمي ــى المعرف ــل إل ــم للوص ــكل دائ ــي بش ــث العلم ــادة البح ــعى عم تس

للفــرد والمجتمــع، وتضمــن لــه التفــوق علــى غيــره، كمــا تســعى دوًمــا إلــى تمكيــن البحــث العلمــي، وتعزيــز دوره 

وفعاليتــه، وتهيئــة بيئــة مثاليــة للبحــث العلمــي الــذي يخــدم االبتــكار وا�ثــراء المعرفــي، ورفــع مســتوى أداء الباحثيــن 

بالتدريب والدعم المادي والمعنوي، واضعين نصب أعيننا رؤية المملكة ٢٠٣٠. 

ــا  ــة؛ عمدن ــات المملك ــن جامع ــا بي ــم اختياره ــي ت ــالث الت ــات الث ــى الجامع ــدى أول ــة كإح ــتقالل الجامع ــع اس ــًيا م وتماش

لنواكــب هــذا التغييــر بإنشــاء مكتــب تمويــل البحــوث، والــذي القــى موافقــة ودعــم مــن معالــي رئيــس جامعــة ا�مــام 

عبدالرحمــن بــن فيصــل، والــذي نتطلــع مــن خاللــه إلــى مــد جســور التعــاون مــع الجهــات الخارجيــة لزيــادة الدعــم 

والتمويل البحثي. 

حيــث نقــّدم لكــم فــي هــذا التقريــر الســنوي خالصــة إنجازاتنــا التــي حققناهــا لهــذا العــام بفضــل اÇ ومّنتــه، فمــا هــذا 

الكتيــب إال نتيجــة عمــل دؤوب لوحــدات عمــادة البحــث العلمــي، يوّضــح حصــاد أعمالنــا وثمــار جهودنــا، والمهــام التــي 

تشــّرفنا بحملهــا فــي خدمــة مجتمعنــا البحثــي ووطنــا وقادتنــا، وســعينا ومثابرتنــا لتحقيــق رؤيتنــا ورســالتنا علــى أكمــل 

وجه ممكن. 

ــادي  ــم الم ــم الدع ــة، وتقدي ــي المملك ــة ف ــة البحثي ــراء البيئ ــر وإث ــاعين لتطوي ــي س ــث العلم ــادة البح ــي عم ــنظل ف وس

ــائلين  ــود، س ــتقبل المنش ــو المس ــال نح ــى االنتق ــم عل ــز قدرته ــبيل تعزي ــي س ــه، ف ــي وباحثي ــث العلم ــوي للبح والمعن

المولى دوام التوفيق والنجاح.

عميدة عمادة البحث العلمي 
د. نهاد بنت عبداÇ العمير

كلمة عميدة
عمادة البحث العلمي



بحوث علمية متميزة تخدم ا�نسانية ومثمنة عالمًيا.

ــراء  ــكار، وا�ث ــدم االبت ــذي يخ ــي ال ــث العلم ــة للبح ــة مثالي ــة بيئ تهيئ
بالتدريــب والدعــم مادًيــا  الباحثيــن  أداء  المعرفــي، ورفــع مســتوى 

ومعنوًيا. 

تســعى عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل إلــى تحقيــق 
أهــداف الالئحــة الموحــدة للبحــث العلمــي فــي الجامعــات الســعودية، و كذلــك معاييــر 

ضمان الجودة للهيئة الوطنية واالعتماد ا	كاديمي.

ــى  ــول إل ــا؛ للوص ــات العلي ــالب الدراس ــن وط ــن المتميزي ــن الباحثي ــد م ــل واع ــة جي تنمي
العالمية والتميز.

المشاركة في نقل وتوطين وتطوير التقنية الحديثة المالئمة لتخصصات الجامعة.

التخطيط االستراتيجي قصير وطويل المدى �نتاج البحوث ومراجعة الخطط دورًيا.

ــاون  ــجيع التع ــي، وتش ــع المحل ــه المجتم ــي تواج ــة الت ــا العلمي ــورة للقضاي ــم المش تقدي
البحثي المشترك مع هيئات البحث العلمي العالمية.

تســخير جميــع ا�مكانــات للخــروج بنتــاج علمــي متوافــق مــع أخالقيــات البحــث العلمــي، 
وقابل للنشر في المجالت العلمية المحكمة ذات السمعة العالمية.

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 14
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ا	هداف
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: 

 

 
  

 

الهيكل التنظيمي

لعمادة البحث العلمي



ا�شــــــــــــراف العــلـمـــــــــــي وا�داري والـــمـــــالـــــــــــي والفـنـــــــــــــي على بـــحــــــــــــوث الجــــــامـعــــــــــة. 

اقـتــــــــــــراح الـوســــــائـــــــــل والسـبــــــــــــل التي تـســــاهـــــــم في فــعـــالية وتطوير العمل بالعمادة. 

إعـــــــــــداد خطــــــــة البـــحـــــــــــــوث السنـــــويــــــــــة للجـــــامــعــــــــة والمـيــــزانـيــــــة الالزمـــــة لهـــــا. 

ا�شــراف علــى أعمــال مراكــز البحــوث المرتبطــة بعمــادة البحــث العلمــي ومتابعــة نشــاطاتها 
وتقييم أدائها. 

التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات والمعاهــد ومراكــز البحــوث المحليــة وا	جنبيــة، وتســخير مــا 
يمكن االستـفـــادة منــه لتحـديـــــث وتـــطويـــر حــــركـــة وتقنـيــــة البـحـــث العلمــي في الجــامعة.

التنسيق مع عمادة الدراسات العليا في كل مــــا لـــه عالقة بإنجاز بحوث طالب الدراسات العليا.

العمــل علــى توفيــر المــوارد الماليــة الالزمــة لÚنفــاق علــى البحــوث الممولــة مــن ميزانيــة الجامعــة 
أو من قطاعات خارج الجامعة. 

إعــــــــــــــــــــداد مـــشــــــــــــــــــــــروع مـيـــــــــــــــــزانـــيـــــــــــــة الـعـمــــــــــــــــــــــــــــادة الــســنــــــــــــــــــــــوي.

إعــــــــــــــــــداد الـــتــــقــــــــــــريــــــــــــر الســـنـــــــــــــوي للــعــمــــــــــــــــــــــــادة. 

التــنـسيـــــق مع ا�دارة القـــانــونـيـــــة بأي تعليـــمــــــــــــات أو تعـاميـــــــم تتـعلــــق بالبـحــــث العلمـــي.

مهام العمادة

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 16
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خدمات العمادة

01

02

04

06

03

05

خدمات االستالل واالقتباسات.

خدمــة التـحـلـيـــــل ا�حـصــائـي.

خدمــة المجـمـــوعات البحثية.

خدمــة المـنـــــــح البـحـثـيــــــــة.

خدمــة الموافـقـــة ا	خالقيــــة.

خـــــــــدمــــــــــة الـتـــــــدريـــــــب.



مجلس عمادة البحث العلمي
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ



رئيس

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

سكرتارية المجلس

سعادة عميد البحث العلمي د. نهاد بنت عبداÇ العمير

سعادة د. عميد الدراسات العليا

سعادة د. وكيلة عمادة البحث العلمي، أمينة المجلس

سعادة أ.د. عميد معهد الدراسات االستشارية

(IRMC) سعادة أ.د. عميد معهد الدراسات البحوث واالستشارات الطبية

سعادة أ.د. عبدالواحد بن حمد المزروع، ا	ستاذ بكلية الشريعة والقانون

سعادة أ.د. عامر بن عبداÇ الرضي، ا	ستاذ بكلية الطب

سعادة أ.د. عمر عثمان آغا، ا	ستاذ بكلية الهندسة

سعادة أ.د. منيرة ا	زرقي، ا	ستاذ بكلية اÜداب

سعادة أ.د. أمل العتيبي مديرة مركز البحوث العلمية ا	ساسية والتطبيقية

سعادة أ.د. هيا بنت عبدالوهاب بوبشيت، مديرة مركز النشر العلمي

أ. عهود بنت ناصر العنزي

تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي وفقًا للمادة الخامسة 
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من الالئحة الموحدة للبحث العلمي في الجامعات بالمملكة وعضوية كًال من



 

:  

1441-1442:  

    

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 20

مجلس عمادة البحث العلمي

التقويم الزمني الجتماعات مجلس عمادة البحث العلمي للعام الجامعي ١٤٤١هـ - ١٤٤٢هـ



)8(

: 
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يرتبط مجلس عمادة البحث العلمي بسعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، وخالل العام الحالي
تم عقد (٨) مجالس للعمادة تمت فيها مناقشة العديد من الموضوعات وتمخض المجلس العديد من القرارات



• تم عقد عدد (٨) مجالس لعمادة البحث العلمي خالل العام
• تم مناقشة (١١٣) موضوع مع اتخاذ التوصيات المناسبة بها ومتابعة تنفيذها بعد مصادقة معالي رئيس الجامعة

dsr.pmr@iau.edu.sa تم إنشاء بريد الكتروني للتعديل على طلبات المشاريع الممولة •

1440-1441:  

•

•

•

 

 

ملخص التقرير السنوي

 لمجلس عمادة البحث العلمي للعام الجامعي ١٤٤٠هـ - ١٤٤١هـ

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 22



اجتماعات مجلس عمادة البحث 
العلمي

إجمالي الموضوعات التي تمت عدد الجلسات
مناقشتها

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

113 8 9

البريد الواردالبريد الصادر

95 153
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"تقرير مجلس عمادة البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



١٤٤٢



 إنشاء ملفات ورقية للباحثين بعد ظهور نتائج البحوث. 
 استقبال طلبات الشراء للباحث ودراستها واستكمال رفعها للمسؤولين العتمادها، ومن ثم توجيهها إلى ا�دارات المختصة.

 متابعة طلبات الشراء حتى صدور االرتباط. 
 متابعة طلبات الشراء حتى صدور التعميد. 

 إبالغ الباحث والشركة الموردة بالتعميد عن طريق البريد ا�لكتروني الرسمي للشؤون ا�دارية والمالية. 
 متابعة الشركات حتى توفير المواد وا	جهزة للباحث. 

 رفع محاضر االستالم مع المعاملة ا	صلية إلى إدارة المستودعات. 
 رفع مسيرات المكافآت الخاصة بالفريق للمشروع البحثي. 

 استقبال استفسارات المستفيدين عن طريق التحويلة والبريد ا�لكتروني وبرنامج الواتساب. 
 متابعة واستقبال وإنهاء إجراءات ا	بحاث الممولة من خارج الجامعة. 
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تقوم الشؤون ا�دارية والمالية بالعمادة بأعمال كثيرة تتعلق 

بدعم الباحثيــــــــــــــن ومن هذه ا	عمال



إحصائيات المعامالت حسب سنة البحث

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 26

: 

DSR 

  

COVID-19 
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RDO 
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: 
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RDO– 

  

RDO 
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: 

DSR 
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–COVID-19 

  

: 

 

  

/DSR   

/RDO   

/   

/   
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/DSR   

/RDO   

/   

/   
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/DSR   

/RDO   

/   

/   

DSR ١٩إحصائيات المعامالت-COVID إحصائيات كاكستإحصائيات

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

28 47 191

RDO الجلسات والمواضيع التي تمت إحصائيات
مناقشتها

37 29
استفسارات المستفيدين

95



DSR طلبات شراءالمصروفات المالية ل¯بحاث على طلبات الشراء – RDO مصروفات مالية

4,571,172.842,514,087.86

مصروفات مكافآت الباحثينمصروفات المكافآت

687,387.07311,525.00

المجموع الكلي لجميع المشاريعمصروفات مالية على كاكست

1,952,24411,788,484

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 34



35التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ

 

يعتبــر النظــام أحــد الخدمــات التــي يتــم العمــل علــى تطويرهــا لعمــادة البحــث العلمــي، والتــي ســوف تســمح لنــا بمراقبــة مشــاريع ا	بحــاث 
مالًيا عن طريق توثيق سجالت المشاريع وطلبات الشراء. وسوف يستهدف النظام إدراج صالحيات إضافية �دارة وموظفي العمادة.

وسيكون النظام ثنائي اللغة (عربي-انجليزي) (Localization)، ومتاح على مدار اليوم داخل وخارج شبكة الجامعة.

(RPGM) نظام ا�دارة المالية بعمادة البحث العلمي

وصف النظام :

سوف تكون هناك صالحية عند تسجيل الدخول على النظام للمشرف ومدير النظام ومدير ا�دارة المالية والمحكم والعميد. 

الصالحيات عند تسجيل الدخول :

قائمة أبحاثي

جميع ا	بحاث (أرشيف)

 إضافة بيانات بحث جديد

تعديل بيانات بحث فعال

طلبات الشراء

التقارير

 سلة طلبات الشراء الجديدة

سلة طلبات التجاوز في الميزانية 

سلة تقارير الباحثين الجديدة

سلة ا	بحاث المتأخرة 

 تقارير ا	بحاث المسندة لمحكم

محتويات النظام :

_______________________________________ 

 

11,788,484 

)RPGM(: 

: 

Back End Frond End 

: 

: 

 

-- 



"تقرير إدارة الشؤون المالية وا§دارية"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

"تقرير نظام ا§دارة المالية بعمادة البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

حقائق وأرقام

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 36

التقنيات المستخدمة في تطوير النظام

5



بعض من لقطات شاشة التقارير - المصروفات - بيانات الباحثين الخاصة بالنظام

_______________________________________ 

 

11,788,484 

)RPGM(: 

: 

Back End Frond End 

: 

: 
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الصور التوثيقية

 

-- 



وحدة تسويق البحوث العلمية
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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مقدمة

أُنشــئت وحــدة تســويق البحــوث العلميــة بعمــادة البحــث العلمي بداَيــة عام ٢٠٢٠م، وهي تســعى للريــادة في اســتثمار ا�نتاج العلمــي للجامعات، 
بمــا يخــدم المجتمــع وينميـــه، عــن طريــق التســويق الفّعــال للبحــوث العلميــة وتوظيفهــا فــي خدمــة المجتمــع فــي ضــوِء المتغيــرات الجديدة 

لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

وتهــدف الوحــدة لبنـــاء ثقافــة التســويق البحثــي، ونشــر البحــوث المميــزة داخــل الجامعــة وخارجهـــا، إضافــًة للتســويق والتعريــف بالخدمــات 
والمخرجات البحثية.
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ســعت وحدة تســويق البحوث العلمية إلى تحقيق العديد من االنجازات في عام ١٤٤٢هـ، وفق معايير الجودة العالية، 
حيــث وضعــت نصــب عينيهــا قيــم جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، وانطلقــت إثــر ذلــك بحــرص علــى 

ا�تقان وا�بداع، كما رّكزت على تحقيق أهداف عمادة البحث العلمي ورؤيتها ورسالتها.

خطوات عمل الوحدة خالل العام
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إنجازات وحدة تسويق البحوث العلمية:

١) إعداد وإخراج التقارير والعروض التقديميـة المختلفة.

٢) إعداد وإخراج الدعوات ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

٣) إعداد وإخراج ا�عالنات ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

٤) إطــالق مبــادرة التشــجيع البحثــي والتــي تضــم كًال مــن: مبــادرة نشــر ا	بحــاث للطلبــة، ومبــادرة قائمــة رئيــس الجامعــة قائمــة ســنوية 
�بــراز أعضــاء هيئــة التدريــس ا	كثــر نشــًرا واستشــهاًدا، ومبــادرة نائــب رئيــس الجامعــة للبحــث واالبتــكار، ومبــادرة قائمــة عميــد الكليــة 

للباحث والبرنامج المتميز. 

٥) رفـع عدد من المبادرات، كمبادرة "رفع التصنيف للجامعة"، والمساهمة في مبادرة "الخدمات ا�حصائية".

ــّم  ــي، يت ــتبانة ا�لكترون ــط االس ــة وراب ــوان الدراس ــث وعن ــم الباح ــم اس ــم يض ــق تصمي ــن طري ــث.، ع ــة باح ــهيل مهم ــراج تس ــداد وإخ ٦) إع
إرسـاله إلى الفئة المستهدفة في الجامعة.

٧) إدارة الموقــع ا�لكترونــي لــكًال مــن: وكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي، عمــادة البحــث العلمــي، مركــز البحــوث العلميــة 
ا	ساسية والتطبيقية، حيث يشمل ذلك إضافة ا	يقونات الالزمة، وتحديث البيانات بشكل دوري. 

ا	ساســية  العلميــة  البحــوث  ومركــز  العلمــي،  البحــث  وعمــادة  العلمــي،  والبحــث  العليــا  للدراســات  الجامعــة  وكالــة  حســاب  إدارة   (٨
والتطبيقية، على منصة تويتر.

٩) تــم إعــداد بوســتر لوكالــة الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي فــي اليــوم العالمــي لســرطان الثــدي يضــم مقولــة حــول ســرطان 
الثــدي، وآخــر لعمــادة البحــث العلمــي يضــم عــدد ا	بحــاث الخاصــة بســرطان الثــدي علــى مســتوى العالــم، وعلــى مســتوى المملكــة العربيــة 

السعودية، وعلى مستوى جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل.

125 
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ا�عالنات والدعواتالتهنئاتتسهيل مهمة باحث

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

75 62 86

عدد التغريدات في حساب عمادة العروض التقديمية
البحث العلمي

125 51
البوسترات

124

عدد التغريدات في حساب وكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث 

العلمي

7
عدد التغريدات في حساب مركز 

البحوث العلمية ا	ساسية 
والتطبيقية

9
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الصور التوثيقية
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مقدمة

إشــارة إلــى الهــدف االســتراتيجي الثانــي مــن الخطــة االســتراتيجية لجامعــة ا�مــام عبــد الرحمــن بــن فيصــل ٢٠١٨-٢٠٢٥، فقــد تــم إنشــاء مكتــب 
التمويــل البحثــي تحــت مظلــة عمــادة البحــث العلمــي فــي ١ مارس ٢٠٢١، وهــو المكتب المســؤول عن دعــم الجامعة في كل خطــوة من خطوات 

عملية التمويل، كإيجاد فرص التمويل، وتحضير الطلبات، والتفاوض على العقود، والدعم المستمر. 

توفير مصادر التمويل الخارجي للمشاريع البحثية الجامعية.

زيادة نسبة التمويل من مصادر خارجية إلى إجمالي تمويل البحث العلمي في الجامعة.

تحديــد مصــادر خارجيــة إضافيــة والســعي للحصــول علــى تمويــل إضافــي لتحقيــق 
الخطة االستراتيجية رقم ٢ للجامعة.

تشــجيع وتســهيل وتعزيــز مشــاركة الجامعــة فــي برامــج البحــوث الممولــة لتحقيــق 
التميز والقدرة التنافسية إقليمًيا ودولًيا.

ــن  ــية ضم ــاريع التنافس ــوز بالمش ــاركة والف ــي المش ــة ف ــي الجامع ــرص باحث ــادة ف زي
البرامج البحثية الممولة المختلفة.

الرؤيــــة

المهمة

الهدف العام



والتوعيــة  المعلومــات  نشــر 
بفرص التمويل المتاحة.

ــي  ــن باحث ــي بي ــاون البحث ــهيل التع تس
الجامعــة ونظرائهــم فــي المؤسســات 

الدولية.

دعــم الباحثيــن فــي إعــداد ملــف المقتــرح 
بالوثائــق  إمــداده  خــالل  مــن  البحثــي 

المطلوبة من الجهات المانحة.

متابعــة التقاريــر الفنيــة والماليــة الدوريــة للمشــروعات البحثيــة الفائــزة بالتمويــل الخارجــي، ومتابعــة حقــوق وواجبــات الجامعــة تجــاه 
الجهات المانحة.

الجامعــة  داخــل  المختلفــة  واتجاهاتهــم  البحثيــة  المجموعــات  علــى  التعــرف 
ومســاعدة الباحثيــن فــي تحديــد فــرص التمويــل ذات الصلــة بمجــال خبــرة الباحــث، 

والتعريف بالجهات المانحة، وتوجيه الباحث إلى الجهة المانحة المناسبة. 

تنظيــم أنشــطة بنــاء القــدرات حــول كيفيــة ا�عــداد والتقــدم للحصــول علــى 
منحــة بحثيــة بمــا فــي ذلــك تدريــب الباحثيــن علــى كيفيــة كتابــة المقتــرح 

البحثي وإعداد ميزانية المشروع.

االتفــاق  مرحلــة  فــي  للباحثيــن  الدعــم  وتقديــم  التفــاوض  فــي  المســاعدة 
والتعاقد قبل الحصول على التمويل. 
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خطوات عمل الوحدة خالل العام في نقاط مختصرة:
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إحصائيات جداول / رسم بياني

عمــل خطــة عمــل للمكتــب مــن تاريــخ أبريــل ٢٠٢١ إلــى ديســمبر ٢٠٢١، وتقديمــه لســعادة عميــده البحــث العلمــي ومناقشــته وأخــذ الموافقــة 
عليه.



تــم ا�عــالن عنهــا عــن طريــق البريــد ا�لكترونــي لــكل منســوبي الجامعــة، كمــا تــم عمــل ورش عمــل مــع كل الباحثيــن الذيــن أبــدوا اهتمــام 
بهذه الفرص وعددهم ١٠ حيث تم ا�عالن في حساب عمادة البحث العلمي على تويتر. 

شارك عدد ٥ باحثين من الجامعة في التقديم في التمويل السنوي للبنك ا�سالمي، وتم المشاركة بالتالي:
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إنجازات الوحدة بالنسب المئوية
إيجاد فرص للتمويل المختلفة:

التمويل السنـــــــــــوي للبنك 
ا�سالمي.

إقامة علمية في معهد أبحاث منحه االيزو ل£بحاث.
فرنسي من سفارة فرنسا في 
الرياض للباحثين السعوديين.

010203
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: 

•

Budget Faculty /department researcher Title of the research  

100,000$ 

150,000$ 

 

150,000$ 

 

150,000$ 

 



ــرة مركــز البحــوث العلميــة ا¬ساســية  تــم إرســال خطــاب ونمــوذج لســعادة عميــدة معهــد البحــوث واالستشــارات الطبيــة وعمــداء الكليــات ومدي
والتطبيقية لتقييم كفاءة المعامل واحتياجاتها.

عمل قاعده بيانات ونموذج SWOT ANALYSIS لتقييم كفاءة المعامل واحتياجاتها:

نتــج عــن زيــارة الســفير الفرنســي لجامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل حصــول ســعادة الدكتــور أمــل الدوســري علــى منحــة بحثيــة تهــدف إلــى مــد 
جسور التعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية، وتطوير مجاالت البحث العلمي. 

حصول الدكتورة أمل الدوسري على منحة بحثية مقدمة من السفارة الفرنسية بالرياض.

بالتعــاون مــع معهــد الدراســات االستشــارية تــم البــدء بعمــل قاعــده بيانــات لجميــع االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم لدراســة كيفيــة االســتفادة القصــوى 
منها وتفعيلها.

عمل قاعدة بيانات لجميع االتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين
الجامعة والجامعات و الهيئات المحلية و العالمية:
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الخطواتا	هداف العامةقرار إداري

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

7 3 1

إعالنات

6

: 

•

Budget Faculty /department researcher Title of the research  

100,000$ 

150,000$ 

 

150,000$ 

 

150,000$ 

 

6  
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الصور التوثيقية
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6  



 

""  

"تقرير مكتب التمويل البحثي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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وحدة التخطيط االستراتيجي
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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نبذة: 

حرصت عمادة البحث العلمي على استئناف استكمال الخطة االستراتيجية، بالعمل عن ُبعد أثناء جائحة فايروس كورونا المستجد، حيث 
تم عقد أربع اجتماعات، وإعداد ٣ تقارير، با�ضافة إلى المشاريع البحثية الممولة تمويًال داخلًيا وخارجًيا، وإطالق المبادرات التشجيعية 

للبحث العلمي، با�ضافة إلى الخدمات وا	نظمة البحثية، والتحليل االستراتيجي للوضع الراهن، وإعداد مقارنة مرجعية بين عدد من 
الجامعات الدولية. وما زالت العمادة في صدد استكمال الخطة االستراتيجية. 

لجنة الخطة االستراتيجية وخطة إدارة المخاطر لعمادة البحث العلمي

عميد عمادة البحث العلمي

مستشار وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

وكيلة عمادة البحث العلمي

عميد عمادة الدراسات الُعليا

وكيل البحث العلمي بكلية الهندسة

وكيل البحث العلمي بكلية التربية

عمادة الجودة واالعتماد ا	كاديمي

عمادة الجودة واالعتماد ا	كاديمي

مدير الشؤون ا�دارية والمالية بعمادة البحث العلمي

مديرة مكتب وكيلة عمادة البحث العلمي

مديرة وحدة تسويق البحوث بعمادة البحث العلمي

رئيًسا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

عضًوا

د. نهاد بنت عبداÇ العمير

أ.د. إبراهيم شحاته

د. هيفاء بنت فريد البدري

د. سعد بن محمد السعدي

د. فهد بن غّالب العمري

د. حسن بن يحيى الفيفي

د. محمد بن سليمان جبريل

د. محمد بن فضل علي

أ. عبداÇ بن محمد القرني

أ. نورة بنت أحمد الخرجي

أ. عائشة بنت عبداللطيف الحليبي



المقترحاتالمخرجاتاالجتماعات

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

4 11 4

المبادرات

3
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"تقرير وحدة التخطيط االستراتيجي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



وحدة ا§نتاج البحثي
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Medicine 85 
Social Sciences 24 
Computer Science 18 
Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 16 
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 15 
Environmental Science 15 
Business, Management and Accounting 12 
Engineering 10 
Dentistry 8 
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Arabic 120 
Review 32 
Letter 10 

Conference Paper 4 
Note 4 

Editorial 1 
Short Survery 1 
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International Journal of Environmental Research and Public 
Health 6 3 3 

Journal of Multidisciplinary Healthcare 5 4 1 
Plos One 4 2 2 
Saudi Journal of Biological Sciences 4 1 3 
European Journal of Dentistry 3 3 0 

 

 

China 13 
Italy 13 
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Imam Abdulrahman Bin Faisal University 172 
King Saud University 25 
King Abdulazizi University 12 
King Faisal Specialist Hospital and Research Center 12 
Johns Hopkins Aramco Healthcare 12 
King Saud University Medical College 10 
Ministry of Health Saudi Arabic 9 
King Fahad Specialist Hospital, Dammam 9 
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Saudi Arabia 172 
Pakistan 21 

India 18 
United States 17 

United Kingdom 16 
Egypt 15 

Jordan 14 
Canada 13 
China 13 
Italy 13 
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"تقرير وحدة ا§نتاج البحثي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

""  

China 13 
Italy 13 

 

 
 

 

#   

1 

2 

: 

#   

1 

2 

3 

: 

 

2 

#   

1 

2 

: 

#   

1 

2 

3 

: 

 

2 



SciVal أداة التقرير البحثي
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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ُتمكــن الرئيــس وأصحــاب القــرار فــي المنظمــات مــن تقييــم ا	داء البحثــي للباحــث والمؤسســة التعليميــة، 
وكذلــك أنشــطة أبحــاث النظــراء اســتناًدا على قواعــد البيانات في محــرك البحث Scopus، وقــد حرصت عمادة 

البحث العلمي على تفعيل ا	داة بالتدريب المستمر وإقامة ورش والمشاركة في الملتقيات. 

قامت عميدة عمادة البحث العلمي بالتعريف با	داة في ملتقيات الجامعة كالتالي:

ُنبذة

الملتقيات

Elsevier من ِقَبل 

هي أداة للتحليل البحثي

 على شبكة ا§نترنت

""  

الُورش

"SciVal" 

#   

1 

2 

: 

#   

1 

2 

3 

: 

 

2 

#   

1 

2 

: 

#   

1 

2 

3 

: 

 

2 



عدد الحضورعدد الورش التدريبيةعدد الملتقيات

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

72 3 2

عدد الخطابات

2
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"SciVal تقرير أداة البحث"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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الصور التوثيقية

"SciVal" 



وحدة المشاريع البحثية (داخلي / خارجي)
- داخلي: مشاريع DSR، كوفيد-١٩

RDO، KACST، FI، SWCC خارجي: مشاريع -

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ



ــي  ــم ف ــد تواجهه ــي ق ــات الت ــل الصعوب ــن وتذلي ــجيع الباحثي ــي؛ لتش ــث العلم ــادة البح ــل بعم ــيات العم ــن أساس ــة م ــاريع البحثي ــد المش ُتع
عمليــة إجــراء ا	بحــاث، وتســعى عمــادة البحــث العلمــي لتلبيــة احتياجــات الباحــث، مســتعينة فــي ذلــك بنخبــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس 
والباحثيــن المتميزيــن، كمــا خضعــت المقترحــات المقدمــة للمراجعــة؛ للتأكــد مــن مــدى أصالتهــا و تماشــيها مــع ا	ولويــات البحثيــة 

للجامعة.

75التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ

مقدمة

.(Converis) استقبال المقترحات البحثية المقدمة من خالل نظام إدارة البحوث

ينتقل الطلب من خالل كونفيرس بين الحسابات بالترتيب التالي: (الباحث – رئيس القسم – عميد الكلية – عمادة البحث العلمي).

بعــد أن يصــل المقتــرح البحثــي إلــى عمــادة البحــث العلمــي يتــم تحويلــه إلى عــدد (٢) محكميــن ويتــم اختيارهم بنــاًء على تطابــق تخصصاتهــم لتخصص 
المقترح البحثي المقدم.

يتم فرز المقترحات البحثية بعد ذلك إلى ثالث فئات كما يلي: (مقبول، مقبول / مرفوض، مرفوض / مقبول، مرفوض).

تتــم معالجــة ميزانيــات المشــاريع البحثيــة للمجموعــة التــي حصلــت علــى نتيجــة (مقبــول، مقبــول) وتزويــد الباحثيــن بعقــد المشــروع البحثــي الــذي 
بينه وبين عمادة البحث العلمي.

المقترحات البحثية التي حصلت على نتيجة (مرفوض، مرفوض) تضاف نتيجة الطلب في نظام كونفيرس باالعتذار، متضمن أسباب الرفض.

المقترحات البحثية التي حصلت على نتيجتين مختلفتين تم تحكيمها من ِقبل محكم ثالث ومن ثم النظر في إمكانية قبولها.

بعد ذلك يبدأ الباحث بتقديم طلبات الشراء للشروع في البحث.

مراحل تمويل المشاريع البحثية:

: 

Percentage Acronym College # 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

College of Medicine Med 8 822,900 3 259,200 3 383,700 2 180,000 

College of Dentistry Dent 14 1,860,515 7 756,905 4 343,900 3 759,710 

College of Applied Medical Sciences (Dammam) CAMS 3 261,300 1 83,600 1 97,900 1 79,800 

College of Applied Medical Sciences  (Jubail) AMSJ 2 40,730 1 40,730 0 0 1 0 

College of Clinical Pharmacy Pharm 3 235,880 2 137,480 0 0 1 98,400 

College of Public Health CPH 2 266,900 1 70,500 0 0 1 196,400 

College of Nursing Nurs 1 109,400 0 0 0 0 1 109,400 

Institute for Research and Medical Consultations IRMC 19 2,786,618 10 1,298,000 5 814,000 4 674,618 

College of Engineering Eng 13 1,426,732 9 947,807 0 0 4 478,925 

College of Architecture & Planning Arch 7 589,582 4 382,882 2 147,300 1 59,400 

College of Design Des 2 303,900 2 303,900 0 0 0 0 

Science College Sci 15 1,737,032 11 1,381,132 2 221,900 2 134,000 

College of Computer Science and Information Technology CSIT 17 1,693,000 9 776,600 1 130,000 7 786,400 

Basic and Applied Scientific Research Center BASRC 7 653,660 7 653,660 0 0 0 0 

College of Business Administration CBA 6 731,950 3 203,350 0 0 3 528,600 

College of Applied Studies and Community Service ASCS 8 406,350 1 54,100 2 133,100 5 219,150 

College of Education - Dammam CED 6 571,200 4 510,600 0 0 2 60,600 

College of Education - Jubail CEJ 2 217,300 1 98,400 0 0 1 118,900 

Art College Art 2 276,681 0 0 0 0 2 276,681 

Deanship of Preparatory and Supporting Studies PYSS 10 1,106,171 3 351,950 1 217,350 6 536,871 

Deanship of Information and Communication Technology DICT 1 172,800 1 172,800 0 0 0 0 

Deanship of Scientific Research DSR 1 169,000 1 169,000 0 0 0 0 

149 16,439,601 81 8,652,596 21 2,489,150 47 5,297,855 



تــم ا�عــالن عــن اســتقبال المقترحــات البحثية للتمويل مــن ميزانية عمادة البحــث العلمي ٢٠٢٠م بتاريــخ ١نوفمبــر ٢٠٢٠م وكان التقديم متاح 
لمدة شهر، أي إلى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠م.

فتح بابا التقديم لعام ٢٠٢١م

تــم ترشــيح عــدد (٨١) مقتــرح بحثــي للتمويــل مــن أصــل (١٤٩) مقتــرح بحثــي مقــدم وهو مــا يعــادل ٥٤٫٣٦٪ مــن إجمالــي المتقدميــن وبميزانية 
مطلوبة قدرها (٨,٦٥٢,٥٩٦) ريال:

إعداد المقترحات المقدمة:
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: 

2021: 

: 

2021 

   

: 



يوّضح الجدول التالي أعداد المقترحات البحثية المقدمة وعدد المقبول منها من مختلف الكليات والجهات البحثية بالجامعة، كما 
يتضمن الميزانيات المطلوبة وكذلك المرشحة للقبول:
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: 

Percentage Acronym College # 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

College of Medicine Med 8 822,900 3 259,200 3 383,700 2 180,000 

College of Dentistry Dent 14 1,860,515 7 756,905 4 343,900 3 759,710 

College of Applied Medical Sciences (Dammam) CAMS 3 261,300 1 83,600 1 97,900 1 79,800 

College of Applied Medical Sciences  (Jubail) AMSJ 2 40,730 1 40,730 0 0 1 0 

College of Clinical Pharmacy Pharm 3 235,880 2 137,480 0 0 1 98,400 

College of Public Health CPH 2 266,900 1 70,500 0 0 1 196,400 

College of Nursing Nurs 1 109,400 0 0 0 0 1 109,400 

Institute for Research and Medical Consultations IRMC 19 2,786,618 10 1,298,000 5 814,000 4 674,618 

College of Engineering Eng 13 1,426,732 9 947,807 0 0 4 478,925 

College of Architecture & Planning Arch 7 589,582 4 382,882 2 147,300 1 59,400 

College of Design Des 2 303,900 2 303,900 0 0 0 0 

Science College Sci 15 1,737,032 11 1,381,132 2 221,900 2 134,000 

College of Computer Science and Information Technology CSIT 17 1,693,000 9 776,600 1 130,000 7 786,400 

Basic and Applied Scientific Research Center BASRC 7 653,660 7 653,660 0 0 0 0 

College of Business Administration CBA 6 731,950 3 203,350 0 0 3 528,600 

College of Applied Studies and Community Service ASCS 8 406,350 1 54,100 2 133,100 5 219,150 

College of Education - Dammam CED 6 571,200 4 510,600 0 0 2 60,600 

College of Education - Jubail CEJ 2 217,300 1 98,400 0 0 1 118,900 

Art College Art 2 276,681 0 0 0 0 2 276,681 

Deanship of Preparatory and Supporting Studies PYSS 10 1,106,171 3 351,950 1 217,350 6 536,871 

Deanship of Information and Communication Technology DICT 1 172,800 1 172,800 0 0 0 0 

Deanship of Scientific Research DSR 1 169,000 1 169,000 0 0 0 0 

149 16,439,601 81 8,652,596 21 2,489,150 47 5,297,855 



: 

2021: 

: 

2021 

   

: 
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يوّضح الجدول التالي والرسم البياني نسبة المقبولين من كل كلية على عدد المتقدمين:
: 

Percentage Acronym College # 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

College of Medicine Med 8 822,900 3 259,200 3 383,700 2 180,000 

College of Dentistry Dent 14 1,860,515 7 756,905 4 343,900 3 759,710 

College of Applied Medical Sciences (Dammam) CAMS 3 261,300 1 83,600 1 97,900 1 79,800 

College of Applied Medical Sciences  (Jubail) AMSJ 2 40,730 1 40,730 0 0 1 0 

College of Clinical Pharmacy Pharm 3 235,880 2 137,480 0 0 1 98,400 

College of Public Health CPH 2 266,900 1 70,500 0 0 1 196,400 

College of Nursing Nurs 1 109,400 0 0 0 0 1 109,400 

Institute for Research and Medical Consultations IRMC 19 2,786,618 10 1,298,000 5 814,000 4 674,618 

College of Engineering Eng 13 1,426,732 9 947,807 0 0 4 478,925 

College of Architecture & Planning Arch 7 589,582 4 382,882 2 147,300 1 59,400 

College of Design Des 2 303,900 2 303,900 0 0 0 0 

Science College Sci 15 1,737,032 11 1,381,132 2 221,900 2 134,000 

College of Computer Science and Information Technology CSIT 17 1,693,000 9 776,600 1 130,000 7 786,400 

Basic and Applied Scientific Research Center BASRC 7 653,660 7 653,660 0 0 0 0 

College of Business Administration CBA 6 731,950 3 203,350 0 0 3 528,600 

College of Applied Studies and Community Service ASCS 8 406,350 1 54,100 2 133,100 5 219,150 

College of Education - Dammam CED 6 571,200 4 510,600 0 0 2 60,600 

College of Education - Jubail CEJ 2 217,300 1 98,400 0 0 1 118,900 

Art College Art 2 276,681 0 0 0 0 2 276,681 

Deanship of Preparatory and Supporting Studies PYSS 10 1,106,171 3 351,950 1 217,350 6 536,871 

Deanship of Information and Communication Technology DICT 1 172,800 1 172,800 0 0 0 0 

Deanship of Scientific Research DSR 1 169,000 1 169,000 0 0 0 0 

149 16,439,601 81 8,652,596 21 2,489,150 47 5,297,855 

2021: 

Percentage Acronym College # 

DSR-2021

Percentage of prpjects for college / no. submitted projects by college
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يوّضح الجدول التالي والرسم البياني نسبة ميزانية المقترحات المرشحة للقبول لكل كلية على إجمالي ميزانية المقترحات المرشحة 
للقبول في عام ٢٠٢١:

: 

DSR-2021 

Percentage of prpjects for college / Total Awarded Budget 
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: 

Percentage Acronym College # 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

NO. Of  

proposals 

Requested 

Budget (SR) 

College of Medicine Med 8 822,900 3 259,200 3 383,700 2 180,000 

College of Dentistry Dent 14 1,860,515 7 756,905 4 343,900 3 759,710 

College of Applied Medical Sciences (Dammam) CAMS 3 261,300 1 83,600 1 97,900 1 79,800 

College of Applied Medical Sciences  (Jubail) AMSJ 2 40,730 1 40,730 0 0 1 0 

College of Clinical Pharmacy Pharm 3 235,880 2 137,480 0 0 1 98,400 

College of Public Health CPH 2 266,900 1 70,500 0 0 1 196,400 

College of Nursing Nurs 1 109,400 0 0 0 0 1 109,400 

Institute for Research and Medical Consultations IRMC 19 2,786,618 10 1,298,000 5 814,000 4 674,618 

College of Engineering Eng 13 1,426,732 9 947,807 0 0 4 478,925 

College of Architecture & Planning Arch 7 589,582 4 382,882 2 147,300 1 59,400 

College of Design Des 2 303,900 2 303,900 0 0 0 0 

Science College Sci 15 1,737,032 11 1,381,132 2 221,900 2 134,000 

College of Computer Science and Information Technology CSIT 17 1,693,000 9 776,600 1 130,000 7 786,400 

Basic and Applied Scientific Research Center BASRC 7 653,660 7 653,660 0 0 0 0 

College of Business Administration CBA 6 731,950 3 203,350 0 0 3 528,600 

College of Applied Studies and Community Service ASCS 8 406,350 1 54,100 2 133,100 5 219,150 

College of Education - Dammam CED 6 571,200 4 510,600 0 0 2 60,600 

College of Education - Jubail CEJ 2 217,300 1 98,400 0 0 1 118,900 

Art College Art 2 276,681 0 0 0 0 2 276,681 

Deanship of Preparatory and Supporting Studies PYSS 10 1,106,171 3 351,950 1 217,350 6 536,871 

Deanship of Information and Communication Technology DICT 1 172,800 1 172,800 0 0 0 0 

Deanship of Scientific Research DSR 1 169,000 1 169,000 0 0 0 0 

149 16,439,601 81 8,652,596 21 2,489,150 47 5,297,855 

يوّضح الجدول التالي والرسم البياني أعداد المقترحات البحثية المرشحة للقبول على عدد المتقدمين من كل كلية:

No. Submitted 

projects by 

college 

No. Awarder 

projects for 

college 

Acronym College # 

(DSR-2021) No. Awarder projects for college / No. Submitted projects by college 
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أبحاث الطالب:
: 

 

   

 

   



هــي مبــادرة تقدمهــا وكالــة البحــث واالبتــكار بــوزارة التعليــم هدفهــا تمويــل المشــاريع البحثيــة التــي تحقــق ا	ولويــات البحثيــة حيــث تســتمد تلــك 

ا	ولويات من القوة البحثية لكل جامعة، والناتجة عن تفرع التخصصات في مجال محدد وتراكم الخبرات فيه.

أقامــت وكالــة البحــث واالبتــكار بــوزارة التعليــم عــدة ورش توضيحيــة لتمكيــن الجامعــات مــن تحديــد الهويــة وا	ولويــات البحثيــة لهــا، حيــث 

تمركزت أولويات جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل حول (الصحة والعلوم المتعلقة بها) واشتملت على الخمس ا	ولويات التالية:

:IF التابعة لبرنامج التمويل المؤسسي 

المشاريع البحثية

ا	ولويات البحثية للجامعة:

Medical and Health Sciences/Clinical Medicine

Engineering and Technology/Environmental Biotechnology

Medical and Health Sciences/Basic Medicine

Natural Sciences

Medical and Health Sciences/Other Sciences



 83

حــّددت وكالــة البحــث واالبتــكار بــوزارة التعليــم أن يكــون البرنامــج علــى عــدة مراحــل، وتختــار كل جامعــة المشــاريع البحثيــة 

التــي ســتكون ضمــن المرحلــة ا	ولــى، وبنــاًء علــى قــرار أعضــاء اللجنــة ا�شــرافية للتمويــل المؤسســي تــم تحديــد عــدد 

(٣٣) مشروع بحثي من المشاريع البحثية التي تحقق أهداف ا	ولويتين رقم ١ ورقم ٢.

المرحلة ا	ولى للمبادرة:

Medical and Health Sciences/Clinical Medicine

Engineering and Technology/Environmental Biotechnology.



: 
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: 

 

# Colleges Acronym Priority # 1 Priority # 2 Total 
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أعداد المقترحات البحثية المرشحة أعداد المقترحات البحثية المقدمةمراحل تمويل المشاريع البحثية
للقبول:

(مقبول – مقبول)

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

81 149 8

المقترحات التي على نتيجتين 
مختلفتين:

(مقبول – مرفوض)

المقترحات المعتذر عنها: 
(مرفوض – مرفوض)

أبحاث كلية علوم الحاسب وتقنية 
المعلومات

4 47 21

مجموع نسبة المقبولين لكل 
الكليات

1,199.77%
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أبحاث كلية الطبأبحاث كلية الهندسة

1 6

مجموع ميزانية ا	بحاث المقبولة 
لطالب الدراسات العليا

224,992
مجموع ميزانية ا	بحاث المقبولة 

لطالب المرحلة الجامعية

186,790

مجموع نسبة ميزانية المقترحات 
المرشحة لكل الكليات

100.01%

مجموع ميزانية المشاريع البحثية 
المقدمة للدعم من ميزانية عمادة 

البحث العلمي

32,879,202

"تقرير المشاريع البحثية الممولة من عمادة البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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تقــوم مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة (كاكســت) بإجــراء البحــوث العلميــة التطبيقيــة لخدمــة التنميــة 

وتقديــم المشــورة العلميــة علــى المســتوى الوطنــي، وتضطلــع بــدور رئيســي فــي التخطيــط للعلــوم والتقنيــة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي إعــداد الخطــط الوطنيــة للعلــوم والتقنيــة واالبتــكار ووضــع 

االســتراتيجيات الالزمــة لتنفيذهــا، ودعــم برامــج ومشــاريع البحــوث العلميــة والعمــل علــى تطويــر آليــات لتحويــل 

مخرجــات البحــث العلمــي والتطويــر التقنــي إلــى منتجــات صناعيــة، إضافــة إلــى تقديــم الخدمــات العلميــة المتخصصــة 

فــي مجــاالت المعلومــات والنشــر العلمــي وتســجيل بــراءات االختــراع، وتســعى المدينــة إلــى التنســيق مــع ا	جهــزة 

ــادل  ــة وتب ــة التطبيقي ــوث العلمي ــاالت البح ــي مج ــة ف ــي المملك ــوث ف ــز البح ــة ومراك ــات العلمي ــة والمؤسس الحكومي

ــة  ــات العلمي ــة والمؤسس ــن المملك ــي بي ــاون العلم ــالل التع ــن خ ــراكات م ــد الش ــك عق ــرات، وكذل ــات والخب المعلوم

الدولية.

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست):
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تختص مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في 

تحقيق وإنجاز  ستة مهام هي:

اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية 
ووضع االستراتيجية والخطة الالزمة لتنفيذها.

 تنفيــذ برامــج بحــوث علميــة تطبيقيــة لخدمــة 
التنمية في المملكة العربية السعودية.

ــر   مســاعدة القطــاع الخــاص فــي تطوي
بحــوث المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة 
التي تتم عن طريقها.

بيــن  المشــتركة  البحــوث  برامــج  دعــم   
الدوليــة  العلميــة  والمؤسســات  المملكــة 
لمواكبة التطوير العلمي العالمي.

 تقديم منح دراسية وتدريبية ومنح 
ل¯فراد والمؤسسات العلمية.

ا	جهــزة  مــع  التنســيق 
والمؤسســات  الحكوميــة 
العلميــة ومراكــز البحــوث فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية 
وتبــادل  البحــوث  مجــال  فــي 
المعلومــات والخبــرات ومنــع 

االزدواج في مجهوداتها.
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مهام سكرتارية وحدة العلوم والتقنية (كاكست)
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  إرسال العقود للباحثين لتوقيعها.

ــر الوحــدة يتــم إعــادة   بعــد توقيــع العقــود مــن قبــل الباحثيــن ومــن قبــل مدي
�كمــال  والتقنيــة  للعلــوم  عبدالعزيــز  الملــك  مدينــة  إلــى  العقــود  إرســال 

الالزم. 

 بدء عمل الباحثين على المشاريع وتقديم طلبات الشراء تبعًا لذلك. 

 التواصــل مــع الباحثيــن بشــأن تســليم التقاريــر الســنوية والنهائيــة والتقاريــر 
المالية والمنشورات.

ــة  ــوم والتقني ــز للعل ــد العزي ــك عب ــة المل ــع مدين ــل م ــدة بالتواص ــوم الوح   تق
وإرسال التقارير وا	وراق المطلوبة.
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حــقـــائـــق وأرقـــــــام

أعداد المقترحات البحثية المرشحة عدد ا	بحاث المقبولةعدد ا	بحاث التي تقديمها
للقبول:

(مقبول – مقبول)

81 27 82

"تقرير المشاريع البحثية الممولة من خارج عمادة البحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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تم تسليم التقرير الماليمعهد البحوث واالستشارات الطبية

كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات

تم تمديد مدة البحث وفي انتظار تسليم التقريركلية الصيدلة ا�كلينيكية

تــم قبــول ٣ مــن التقريــر النهائــي وفــي انتظــار إرســال التقريــر المالــي + كلية الطب
تــم تســليم التقريــر النهائــي + فــي انتظــار تســليم الباحــث للتقريــر + 
تم قبول ٢ من التقرير الفني الســنوي + تم قبول التقرير الفني المنقح 
للمشــروع + تم إرســال ٣ من التقرير الفني النهائي المنقح + تم تأجيل 

تسليم ٦ من التقرير الفني النهائي

تــم تســليم التقريــر المالــي وفــي انتظــار تقريــر مالــي آخــر + تــم تســليم 
التقرير النهائي

ــي  ــي + ف ــر المال ــال التقري ــار إرس ــي انتظ ــي وف ــر النهائ ــول التقري ــم قب ت
انتظار تسليم الباحث للتقرير

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية الهندسة

تم تمديد المشروعكلية طب ا	سنان

تم قبول التقرير النهائي المنقح وفي انتظار إرسال التقرير الماليجامعة حفر الباطن

تم قبول ٢ من التقرير النهائي وفي انتظار إرسال التقرير المالي



مكتب البحث والتطوير
Research & Development O�ce  RDO 
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تم تأسيس مكتب للبحث والتطوير في جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل في شهر محرم 

99التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ

والذي ُيعنى بالبحوث العلمية ا�بداعية في مختلف المجاالت

من عام ١٤٤٠ هـ

يســعى مكتــب البحــث والتطويــر بجامعــة ا�مــام علــى تعزيــز المرتبــة العلميــة للجامعــة وزيــادة مرتبتهــا التنافســية، 

من خالل توجيه القدرات ا�بداعية نحو تحقيق التميز والتعاون في مجال البحث العلمي.

ــق  ــاالت لتحقي ــتى المج ــي ش ــن ف ــن الباحثي ــن م ــم المبدعي ــالل دع ــن خ ــز م ــي المتمي ــي والنوع ــل البحث ــجيع العم تش
رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

المساهمة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الباحثين.
تقديم االستشارات والخدمات للباحثين لتحقيق الريادة في مجال البحث العلمي محلًيا وعالمًيا.

المختلفــة  المبــادرات  الباحثيــن مــن االســتفادة مــن  الالزمــة ممــا يســهم فــي تمكيــن  تســخير كافــة ا�مكانــات 
.RDO المقدمة من وزارة التعليم ممثلة بمكتب

تشجيع الباحثين على المشاركة الفعالة في تطوير المعرفة وتقديم أبحاث مميزة في مجال تخصصهم.
دعــم الباحثيــن فــي عمليــة اســتحداث مصــادر دعــم ماليــة لمشــاريعهم البحثيــة مــن خــالل الحصــول علــى منــح بحثيــة 

خارجية.

الرؤية

الرسالة

ا	هداف

: 

 
 

 

 



وقــد تــم تقديــم نوعيــن مــن المنــح علــى مــدى ثــالث ســنوات بمبلــغ ســنوي ثابــت علــى النحــو 
التالي:

١) منحــة القــدرات البحثيــة (مــن ٠,٦ مليــون إلــى ١,٨ مليــون ريــال ســعودي)، وتهــدف إلــى دعــم 
ا	بحاث ا	ساسية والتطبيقية.

٢) منحــة التحديــات الكبــرى (تصــل إلــى ٧,٥ مليــون ريــال ســعودي)، وتهــدف إلــى دعــم ا	عمال 
تــم  التــي  التحديــات  الصلــة بمواجهــة وتقديــم حلــول �حــدى  البحثيــة والتطويريــة ذات 

تحديدها بمؤتمر التعاون الدولي في البحث والتطوير في أبريل ٢٠١٨م.

مبادرة التعاون الدولي في البحث والتطوير:
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أطلقــت وزارة التعليــم عــدة مبــادرات لدعــم البحــث العلمــي والتطويــر فــي الجامعــات، والتــي تــم إعدادهــا لتعزيــز القطــاع ومســاعدة الجامعــات علــى 
تحقيق أهدافها ومن أهم تلك ا	هداف ما يلي:

١) تطوير المواهب والقدرات البشرية في مجال ا	بحاث العلمية والتطوير. 

٢) إقامة شراكات بين المنظمات العالمّية البارزة والقطاع الخاص وبين الجامعات.

٣) التخفيف من ا	عباء ا�دارية والمركزية في اتخاذ القرار.

٤) تمويل ا	بحاث بشكل مباشر، على مستوى الجامعة، عند الحاجة.

المبادرات
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وعليه تم تقديم ا	بحاث من قبل أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل للمشاركة في المبادرة وكان عدد 
ا	بحاث (٤٠) بحث من مختلف الكليات وا	قسام.

: 

 
 

 

 



: 

 

    

: 

:. 
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ينحصــر نطــاق العمــل للمبــادرة فــي رفــع الكفــاءة والجاهزيــة البحثيــة للجامعــة مــن خــالل الدعــم لتجديــد وترقيــة المعــدات البحثيــة الحاليــة، تجديــد أو 
تحديث المرافق البحثية، إضافة إلى دعم الخدمات غير ا	ساسية.

وقــد تــم إبــرام عقــد بيــن وزارة التعليــم ويمثلهــا فنًيــا مكتــب البحــث والتطويــر بالــوزارة وبيــن شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة، والــذي يهــدف إلــى 
دعم البنية التحتية لجامعة ا�مام عبد الرحمن بن فيصل ذلك بقيمه دعم إجمالية (,٩٦٠,٠٠٤، ١) ريال سعودي.

بهدف دعم المعدات البحثية والمرافق البحثية والخدمات غير ا	ساسية بالجامعة

المرحلة ا	ولى: التمويل للتجهيزات الحالية.

برنامج دعم التجهيزات والبنية التحتية لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل

بقيمة

 ريال سعودي
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: 

:. 

 

  

 

برنامج دعم التجهيزات والبنية التحتية

 1 ,960,004



وقد تم التواصل مع المراكز البحثية في الجامعة في كًلا من:

: 

:. 
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١) كلية الهندسة.

.(BASRC) ساسية العلمية والتطبيقية	٢) مركز البحوث ا

.(IRMC) ٣) معهد البحوث واالستشارات الطبية

�كمــال نمــوذج خطــة االنفــاق ومــن ثــم تــم إكمــال النمــوذج النهائــي وإرســاله لفريــق التواصــل لمبــادرة دعــم البنيــة التحتيــة فــي البحــث والتطويــر 

وتم الدعم لجهتين وهما:

١) كلية الهندسة.

.(BASRC) ساسية العلمية والتطبيقية	٢) مركز البحوث ا

حيــث تــم التعميــد على دعم (تنفيذ مشــاريع مبادرة دعــم البنية التحتية للجامعات) بمبلغ (٤٩٠,٠٠٠) ريال، كما تم دعم كلية الهندســة بمبلغ (٤٥٫٠٠٠) 

ريــال حســب نمــوذج خطــة االنفــاق للدفعــة ا	ولــى، وتــم دعــم مركز البحــوث ا	ساســية العلميــة والتطبيقيــة (BASRC) بمبلــغ (٤٤٤٫٧٨٠) ريال حســب 

نموذج خطة االنفاق للدفعة ا	ولى، والجدول التالي يوّضح مدى ا�نجاز في كال المشروعين:
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SWCC)DTRI( 

   # 



١) تم توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل ١٤٤١/٣/٢٨هـ.

٢) ومــن ثــم تــم عمــل اتفاقيــة تعــاون بحثــي بيــن المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة (معهــد ا	بحــاث وتقنيــات التحليــة DTRI) وجامعــة ا�مــام 

عبدالرحمن بن فيصل المبرمة في ١ / ٣ / ١٤٤٢هـ لبحث الدكتور وليد البكر.

٣) تم توقيع عقد مع مؤسسة السمو في ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤١هـ لتوفير وتوزيع علب المياه للمشتركين.

٤) مشاريع أبحاث مذكرة التفاهم مع SWCC (معهد ا	بحاث وتقنيات التحلية DTRI بالجبيل):
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أبحاث مذكرة التفاهم مع SWCC (معهد ا	بحاث وتقنيات التحلية DTRI بالجبيل)

١) الخدمات التقنية Power User حيث بلغ عدد الطلبات التقنية خالل العام ٤٢ طلب.

٢) تم عمل عدد من النماذج فيما يخص المبادرات المطروحة من وزارة التعليم وغيرها للبحث العلمي.

المهام ا	خرى:

SWCC)DTRI( 

   # 



SWCC)DTRI( 

   # 
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الصور التوثيقية
: 
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)DTRI( 

 

"RDO & SWCCC تقرير"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



هـ 
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مبادرات التشجيع البحثي
- داخلي: مشاريع DSR، كوفيد-١٩

RDO، KACST، FI، SWCC خارجي: مشاريع -

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ



تــم إطــالق مبــادرة نشــر ا	بحــاث للطلبــة مطلــع عــام ٢٠٢١م، مــن منطلــق دعــم الطلبــة الباحثيــن 
وتشــجيعهم علــى ممارســة ا�نتــاج البحثــي والنشــر العلمــي، حيــث تســتهدف هــذه المبــادرة الطلبــة 

الباحثين من جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل.
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المبادرات التشجيعية:

مبادرة نشر ا�بحاث للطلبة:

طلبة باحثين مبتكرين محلًيا وعالمًيا. 

إعداد جيل باحث قادر على تقديم االبتكارات وإعداد أبحاث ذات أثر على المجتمع. 

 بناء ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة. 

 تطوير منظومة البحث العلمي واالبتكار.

 تعزيز المسؤولية اتجاه البحث العلمي والباحثين. 

 اكتشاف الباحثين والمبتكرين وتنمية قدراتهم.

الرؤية

الرسالة

ا	هداف

ا�تقان، ا�بداع، روح الفريق، المسؤولية االجتماعية.  القيــــم 
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كما جاءت الموافقة الكريمة من ،

 والتي تتلخص مهامها فيما يلي: 

أما عن أعضاء لجنة مبادرة نشر ا	بحاث للطلبة فهم كالتالي: 

١) وضع معايير المبادرة. 
٢) شروط استحقاق الجائزة.

٣) تحديد نوعية الجائزة. 
٤) آليات تنفيذ المبادرة. 

٥) طريقة ا�عالن والتسويق عن المبادرة.  

 د. نهاد بنت عبداÇ العمير، عميد عمادة البحث العلمي.

 أ.د. علي بن إبراهيم السلطان، عميد كلية الطب. 

 د. عبداÇ بن محمد المهيدب، عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات.

 أ.د. علي بن طارد الدوسري، عميد عمادة شؤون الطالب.

 د. مشاعل بنت علي العكلي، عميد كلية اÜداب.

 د. مي بنت إبراهيم شكري، عميد كلية التصاميم.

 أ. عائشة بنت عبداللطيف الحليبي، رئيسة وحدة تسويق البحوث العلمية.

معالي رئيس الجامعة على تشكيل لجنة مبادرة نشر ا	بحاث للطلبة



ــرين  ــال للناش ــّدر بـــ١٠٠٠ ري ــة، ُتق ــدوق الطلب ــن صن ــرف م ــة ُتص ــزة مالي ــى جائ ــوي عل ــي"، ينط ــث العلم ــي البح ــز ف ــأة التمي ــمى: "مكاف ــت مس ــار ا	ول تح المس
في المجلة ذات التصنيف Q١، وبقيمة ٥٠٠ ريال للناشرين في المجلة ذات الفئة Q٢، وينطوي هذا المسار على عدة معايير كالتالي: 

.WOS أو Scopus حسب تصنيف Q٢-Q١) أن تكون المجلة من فئة ١
٢) أن يكون البحث منشوًرا في سنة التقدم للجائزة. 

٣) أن يكون البحث في مجال تخصص الطالب. 
٤) أن يكون المتقدم من طالب الجامعة المنتظمين أو خريج العام ا	كاديمي الحالي. 

٥) تقبــل مشــاركة ا	بحــاث المتعاونــة مــع أعضــاء مــن خــارج جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، علًمــا بــأن الجائــزة ســتكون حصــًرا علــى 
المتقدمين المنتمين لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 
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وتشتمل المبادرة على مسارين رئيسين

المسار ا	ول

المسار ا	ول

مكافأة التميز في البحث العلمي

المسار الثاني

جائزة الجامعة السنوية 	بحاث الطلبة
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أمــا المســار الثانــي تحــت مســمى: "جائــزة الجامعــة الســنوية 	بحــاث الطلبــة"، ينطــوي علــى احتفــال ســنوي ُتقــّدم فيــه جائــزة تقديريــة عبــارة عــن: شــهادة 
ــة، وإدراج  ــا ا�لكتروني ــى لوحاته ــة، وعل ــار الجامع ــة أخب ــة وبصحيف ــالت الجامع ــا وبمج ــك إعالمًي ــن ذل ــالن ع ــى ا�ع ــة إل ــة، با�ضاف ــس الجامع ــي رئي ــن معال م

 .PAST RECIPIENTS أسماء الفائزين على موقع الجامعة تحت صفحة
وينطوي هذا المسار على عدة معايير كالتالي: 

ونظــًرا لعــدم وجــود أبحــاث علميــة لبعــض الكليــات فــي جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، فقــد أتاحــت مبــادرة نشــر ا	بحــاث للطلبــة مســاًرا إضافًيــا 
في المبادرة، وهو مسار براءات االختراع.

.WOS أو Scoupus حسب تصنيف Q١) أن تكون المجلة ذات التصنيف١

٢) أن يكــون البحــث منشــوًرا فــي مجلــة فئــة Q١ علــى أن يكــون لهــا أعلــى CiteScore وكذلــك JIF، مــن المجــالت التــي تم نشــر أبحــاث الطلبة 

فيها لنفس الكلية. 

٣) أن يكون البحث منشوًرا في سنة التقدم للجائزة. 

٤) أن يكون البحث في مجال تخصص الطالب.

٥) أن يكون المتقدم من طالب الجامعة المنتظمين أو خريج العام ا	كاديمي الحالي. 

٦) تقبــل مشــاركة ا	بحــاث العلميــة المتعاونــة مــع أعضــاء مــن خــارج جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، علًمــا بــأن الجائــزة ســتكون 

حصًرا على المتقدمين المنتمين لجامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل. 

المسار الثاني 

: 

: 
: Q1: Q2: 

: 
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ا	وراق العلمية التهنئات الخاصة التهنئات الجماعية 

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

54 54 6

جدول بيانات ا	وراق العلميةعدد الخطابات عدد الباحثين

6 6 161

البوسترات التشويقية الورش التقديميةاجتماعات اللجنة

6 1 3

 

 

 

 

 

 

 

: 

– 

: 



: 

: 
: Q1: Q2: 

: 
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الكليات المشاركة 



أبرز أعضاء هيئة التدريس ا	على استشهاًدا ونشًرا بحسب الكلية:
قامــت وحــدة تســويق البحــوث العلميــة بإرســال خطــاب لوكيــل الجامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي أ.د. فهــد أحمــد الحربــي بشــأن القائمــة وتمــت 
موافقتــه عليهــا، كمــا تــم إرســال خطــاب لمعالــي رئيــس الجامعــة د. عبــداÇ محمــد الربيــش، و بعــد موافقــة معاليــه تــم إرســال خطــاب لجميــع عمــداء 

الكليات ليتم تدريبهم على تحديث بيانات باحثيهم في SciVal و على ذلك تم اختيار أسماء الباحثين.

وكخطــوة أولــى نحــو الحفــاظ علــى قاعــدة بيانــات بحثيــة حديثــة للكليــات، دربــت عمــادة البحــث العلمــي مكتــب ا	بحــاث فــي كل كليــة علــى إنشــاء مجموعــة 
الباحثيــن فــي SciVal، وهــي أداة تحليــالت بحثيــة مدعومــة بقاعــدة بيانــات Scopus. كما أنشــأت الكليــات مجموعة الباحثين فــي SciVal وشــاركت البيانات مع 
عمــادة البحــث العلمــي، واســتخدمت عمــادة البحــث العلمــي هذه البيانات فــي موقع SciVal �يجــاد الباحث صاحب أكبر عدد من المنشــورات فــي الكلية، حيث 

ُتظهر الشاشة أدناه قائمة الكليات مع عدد الباحثين: 
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مبادرة قائمة رئيس الجامعة: 

قائمة رئيس الجامعة – المسار ا	ول 

 

 

 

 

 

 

 

: 

– 

: 



الخطوات المتبعة الختيار الباحث الحاصل على أكبر عدد من المنشورات في الكلية:

ملحوظة: هذا االختيار مبني على بيانات نشر الكلية في SciVal. قد ال يتم الحصول على البيانات الكاملة من SciVal في حالة عدم تمكن الكلية من 
إضافة أي من الباحثين في SciVal، أو إذا لم يقم الباحث بتوحيد هويته ولديه معرف نطاق بخالف ذلك الذي تستخدمه الكلية في SciVal. تعتمد هذه 

البيانات فقط على معرف Scopus للمؤلفين. سينعكس أي خطأ في إنشاء المعرف / المجموعة هنا.

١) تــم اختيــار المنشــورات التابعــة للكليــة والتي تقع ضمن أفضل ٥٠٪ من المجــالت (المجالت Q١ & Q٢) من قبل CiteScore، لعام النشــر "٢٠٢٠" وفًقا 
لبيانات SciVal، والتي تحتوي على بيانات Scopus المفهرسة حتى ٢١ أبريل ٢٠٢١.

٢) نوع المنشور متضمن: مقاالت، مراجعات، أوراق مؤتمرات، كتب وفصول من الكتب.

ــورات،  ــن المنش ــدد م ــر ع ــن أكب ــن الباحثي ــر م ــن أو أكث ــدى اثني ــة، إذا كان ل ــي الكلي ــورات ف ــن المنش ــدد م ــر ع ــى أكب ــل عل ــث الحاص ــار الباح ٣) اختي
فسيتم اعتبار الباحث ذو مؤشر هيرش المرتفع.

٤) تم التحقق من هذه المنشورات المختارة لالنتماء الجامعي الفردي.
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معيار االختيار:
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ــي  ــن ف ــن الفائزي ــة م ــوم وا�دارة واÜداب والتربي ــة والعل ــة والهندس ــاالت الصح ــي مج ــورات ف ــن المنش ــدد م ــر ع ــى أكب ــن عل ــن الحاصلي ــار الباحثي ــم اختي يت
المسار ا	ول للكليات الصحية وكليات الهندسة وكليات العلوم وا�دارة وكليات اÜداب والتربية على التوالي.

معيار االختيار:

أبرز أعضاء هيئة التدريس ا	على استشهاًدا ونشًرا بحسب المسار

قائمة رئيس الجامعة- المسار الثاني

الخطوات المتبعة الختيار أفضل ١٠ باحثين ذوي النشر العالي في الجامعة:

١) اختيــار المنشــورات فــي جامعــة ا�مــام عبــد الرحمــن بن فيصــل التي تندرج ضمــن أفضل ٥٠٪ دوريــات (المجــالت Q١ & Q٢) من قبل
CiteScore ، لعام النشر "٢٠٢٠" وفًقا لبيانات SciVal، والتي تضمنت بيانات Scopus المفهرسة حتى ٢١ أبريل ٢٠٢١.

٢) نوع المنشور متضمن: مقاالت، مراجعات، أوراق مؤتمرات، كتب وفصول من الكتب.

٣) مــن قائمــة المؤلفيــن، تــم اختيــار أفضــل ١٠ مؤلفي الجامعــة مع عدد أكبر من المنشــورات، باســتثناء اثنين من ا	ســاتذة الزائرين 
وأعضاء هيئة التدريس السابقين. يتم التحقق من كل من هذه المنشورات المختارة لالنتماء الفردي للجامعة.

معيار االختيار:

العشر ا	وائل بحسب النشر

قائمة رئيس الجامعة- المسار الثالث



الخطوات المتبعة الختيار أفضل ١٠ باحثين في الجامعة:

١) تــم اختيــار أفضــل ٥٠٠ مؤلف على أســاس عدد منشــورات IAU خالل الفتــرة ٢٠١٥-٢٠٢٠ وفًقا لبيانــات SciVal، والتي تحتوي على بيانات 
Scopus المفهرسة حتى ٢١ أبريل ٢٠٢١.

٢) من القائمة أعاله، تم اختيار أفضل ١٠ مؤلفين على أســاس عدد االقتباســات الواردة لهذه المنشــورات التي تبلغ مدتها ٦ ســنوات، 
باستثناء أستاذ زائر وعضو هيئة تدريس سابق واثنين من أعضاء هيئة التدريس الذين يخضعون للتحقيق. 

معيار االختيار:

العشر ا	وائل بحسب االستشهاد

قائمة رئيس الجامعة- المسار الرابع
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تم رفع خطاب للبدء في تنظيم العمل وجاري العمل على ذلك. 

مبادرة قائمة نائب رئيس الجامعة للبحث واالبتكار
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ــة،  ــات الجامع ــة لكلي ــج التابع ــن البرام ــج م ــي كل برنام ــهاًدا ف ــًرا واستش ــى نش ــن ا	عل ــن الباحثي ــس م ــة التدري ــاء هيئ ــراز أعض ــتهدف إب ــنوية تس ــة س قائم
وجاري العمل على إطالق هذه المبادرة. 

حيث تضم المبادرة ثالث مسارات مختلفة على النحو التالي: 

مبادرة قائمة عميد الكلية للباحث والبرنامج المتميز 

المسار ا	ول: العضو ا	على نشًرا بحسب البرنامج.

المسار الهندسي:

المسار الصحي:

المسار العلمي وا�داري:

المسار ا�نساني:

٩

١٧

١٨

٣

المسار الثاني: العضو ا	على استشهاًدا بحسب البرنامج:

المسار الهندسي:

المسار الصحي:

المسار العلمي وا�داري:

المسار ا�نساني:

٦

١١

١٣

٣



الدعوات الشهادات أعداد الباحثين 

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

2 35 35
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 .Scopus في قواعد البيانات Qو٢ Q١) أن يكون قد تم نشر البحث في مجالت علمية مصنفة ضمن فئة ١

٢) أن تكون ا�شارة (liation�A) في جميع ا	بحاث إلى جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل حصرًيا. 

٣) يتم احتساب جميع ا	بحاث المنشورة خالل العام ا	كاديمي المنصرم فقط. 

 .Scopus في قاعدة بيانات H-Index بحاث يتم اختيار أعلى	٤) في حال تساوى إثنين من الباحثين أو أكثر بنفس عدد ا

٥) ال يمكن 	ي باحث في قائمة الرئيس أن يكون في قائمة العميد وإن حقق الشروط. 

أما عن معايير المبادرة:

المسار الثالث: البرنامج ا	على معدل نشًرا بالنسبة لعدد ا	عضاء. 

:. 

: 

 

 



"مبادرة قائمة رئيس الجامعة"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

"خطاب تحديث البيانات لعميد السنة 
التحضيرية وعميدة معهد البحوث 

واالستشارات الطبية ومديرة مركز البحوث 
العلمية ا�ساسية والتطبيقية "

"خطاب وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

"خطاب عمداء الكليات"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

"شهادات مبادرة قائمة الرئيس"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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:. 

: 
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الورش التدريبية والزيارات
لعمادة البحث العلمي

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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الورش التدريبية

   موضحة في الجدول التالي

أقامت عمادة البحث العلمي

٤٨
ورشة تدريبية
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كما أقامت عمادة البحث العلمي زيارتين رسميتين موضحة كما يلي:
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: 

: : : : 



وحدة الخدمات ا§حصائية

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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رفع جودة البحوث والدراسات المنتجة في جامعة االمام عبد الرحمن بن فيصل باستخدام أفضل أدوات التحليل

تقديم خدمات إحصائية للباحثين في الجامعة على مستوى عالي من الجودة وتنمية المهارات ا�حصائية لديهم

السعي لتحقيق االستخدام ا	مثل ل¯دوات ا�حصائية في المجاالت ا	كاديمية المختلفة

الرؤية

الرسالة

ا	هداف
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 تقرير -قياس مستوى مسؤولية الفرد خالل جائحة كوفيد١٩

 مجلس امناء المنطقة الشرقية للمسؤولية االجتماعية (يونيو – يوليو ٢٠٢٠)

التقارير والمبادرات:

تم إنجاز التقرير وحصلت الوحدة على خطابات شكر من مجلس أمناء المنطقة الشرقية 
للمسؤولية االجتماعية ووكيل الجامعة للبحث العلمي والدراسات 

المسح البيئي المبدئي لكليات التمريض بالمملكة العربية السعودية( سبتمبر ٢٠٢٠)

تم إنجاز المسح البيئي لكليات التمريض بالمملكة العربية السعودية الذي تم بإشراف معالي 
رئيس الجامعة

أبحاث عمادة القبول والتسجيل ( نوفمبر – ديسمبر ٢٠٢٠)

تم تكوين لجنة البحوث وعقد اجتماعات في عمادة القبول والتسجيل

مبادرة تحويل الخدمات ا�حصائية إلى رقمية - عمادة البحث العلمي( نوفمبر – ديسمبر ٢٠٢٠ )

سيتم بإذن اÇ تحويل الخدمات ا�حصائية إلى خدمات الكترونية عن طريق موقع الجامعة 
(الخدمات االلكترونية > الخدمات البحثية > الخدمات ا�حصائية) وذلك بتعاون عمادة االتصاالت 

وتقنية المعلومات مع عمادة البحث 
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العمل المنجز في الوحدة   للعام الجامعي ١٤٤١-١٤٤٢هـ

 
  

15

""  

"تقرير الخدمات ا§حصائية"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



وحدة خدمات االستالل

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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 DSR manages the administrator accounts for 
Ithenticate and Turnitin, the 2 most popular plagiarism checking programs that enables 
researchers to keep their research proposals and publications unique and innovative by 
avoiding high similarity index. Turnitin, additionally provides instructors with the tools 
to engage students in the writing process, provide personalized feedback, and assess 
student progress over time.

DSR manages to create new accounts for faculty and students and also provide trouble 
shooting services to the same. 

Also, DSR provides similarity checking services to faculty if required as well as to members 
of Scientific Council at IAU when required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starting June 1, 2020, the service provided by Deanship of Scientific Research, to create 
plagiarism checking accounts (iThenticate and Turnitin) for IAU faculty and students (only 
Turnitin) was moved to E-services portal for better and efficient application process. In 
addition to requests for new accounts, the digital platform is also used for the trouble 
shooting requests for both iThenticate and Turnitin from IAU faculty and students.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DSR receives the requests for new accounts from IAU faculty and students in iThenticate and 
Turnitin programs throughout the year via SANED option in E-services and resolve them 
within 24 hours period.  

Additionally DSR also provide training to colleges and new employees whenever required. 
https://twitter.com/med_iau/status/1326940244504170497?s=24 
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Starting June 1, 2020, the service provided by Deanship of Scientific Research, to create 
plagiarism checking accounts (iThenticate and Turnitin) for IAU faculty and students (only 
Turnitin) was moved to E-services portal for better and efficient application process. In 
addition to requests for new accounts, the digital platform is also used for the trouble 
shooting requests for both iThenticate and Turnitin from IAU faculty and students.  
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Graph 1: No of IAU accounts in iThenticate and Turnitin (2016-2021)  
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Graph 2: IAU Faculty Usage of iThenticate & Turnitin Programs (2016 – May 2021) 

Starting June 1, 2020, the service provided by Deanship of Scientific Research, to create 
plagiarism checking accounts (iThenticate and Turnitin) for IAU faculty and students (only 
Turnitin) was moved to E-services portal for better and efficient application process. 
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Similarity Index reports for IAU faculty & students

149التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ

 



التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 150

 Plagiarism Program Accounts
Statistics (TURNITIN) total

 Plagiarism Program Accounts
Statistics (ITHENTICATE) total

 Similarity Index reports for IAU
faculty & students

Facts and number 

69 1,168 1,245

No. of Applications received Submission Statistics
(TURNITIN) total

 Submission Statistics
(ITHENTICATE) total

60,495 66,601 1,051
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 Total for "No. of iThenticate
 account created for faculties and

 iThenticate account usage
"((submissions

 No. of Students Applications No. of Faculties Applications

591 460

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

67,846

61,663



"تقرير وحدة االستالل"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل

Documentation photos
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https://twitter.com/med_iau/status/1326940244504170497?s=24

""  
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وحدة التقارير
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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نبذة

الهيكلة

تم إنشاء وحدة متكاملة للتقارير في تاريخ ١٤٤١/٦/٢١هـ - ٢٠٢٠/٢/٢٣م، حيث تقوم الوحدة إداريًا وفنيًا بمتابعة ومعالجة المشاريع البحثية 
  .( IF, RDO ) المدعومة من عمادة البحث العلمي َو كذلك المدعومة من جهات خارجية
وتتكون الوحدة من ( ُمدير، لجنة تقييم، سكرتارية، مدير شؤون إدارية ومالية، مدقق ). 

 

: 

 

 

: 

 

 

 

   



1) إنشــاء نمــوذج موحــد بصيغــة اكســل يحتــوي علــى البيانــات التفصيليــة للمشــاريع 
البحثية من بدء المشروع وحتى ا�غالق.

2) تحديث نموذج التقارير الدورية والنهائية DSR3 باللغتين العربية وا�نجليزية. 

3) تحديث نموذج التعديل على مشروع بحثي DSR5 باللغتين العربية وا�نجليزية.  

4) تحديــث نمــوذج تواريــخ تســليم التقريــر النهائــي َو النتــاج العلمــي للمشــاريع البحثيــة 
باللغتين العربية وا�نجليزية.   

5) تحديــث نموذج تواريخ تســليم التقارير الدورية للمشــاريع البحثيــة باللغتين العربية 
وا�نجليزية.

   
6) إنشــاء رســالة الــرد اÜلــي علــى المعامالت الــواردة عبر البريد االلكتروني، وذلك �شــعار 

الباحث باالستقبال والمعالجة.  

7) متابعة المشاريع البحثية المتعثرة واستكمال متطلباتها با�غالق والحفظ. 

8) تفنيد معامالت البريد االلكتروني في مجلدات حسب السنوات. 
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ا§نجازات
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2020–2021: 

 

: 

    

 

 
 

 
 

 

 

: 
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__________________________________  
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__________________________________  



 

: 

      

2021 

Covid-19 

2020 

2019 

"RDO" 
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: 

 

 

128 
__________________________________  

 

23
__________________________________  
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المنشورات العلمية للمشاريع التقارير الغير معتمدةالتقارير المعتمدة
البحثية

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

41 23 128

"تقرير وحدة التقارير"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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وحدة العالقات العامة
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ



تــم إنشــاء وحــدة العالقــات العامــة مطلــع شــهر جمــادى الثاني مــن العــام الجامعي ١٤٤١هـــ: حيث تمثل الوجــه المشــرق وبوابة التعريــف بعمادة البحــث العلمي 
�بــراز دورهــا فــي الجامعــة مــن خــالل أنشــطتها وبرامجهــا ومبادراتهــا المتنوعــة، وهــي حلقــة الوصــل بيــن العمــادة والمجتمــع لخلــق صــورة ذهنيــة إيجابيــة 

للعمادة لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها.

ــة  ــارض الداخلي ــرات، والمع ــي المؤتم ــي ف ــث العلم ــادة البح ــل عم ــة بتمثي ــات العام ــدة العالق ــوم وح ١) تق
والخارجية التي تشارك فيها الجامعة وإبراز دور العمادة والبحث العلمي والتعريف بها. 

٢) تنظيــم وتنســيق وتغطيــة وتصويــر جميــع الفعاليــات التــي تشــارك فيهــا العمــادة أو عميــد عمــادة 
البحث العلمي، والقيام بكل ا�جراءات الالزمة.

الــدور الترفيهــي وعمــل أنشــطة ترفيهيــة اجتماعيــة لعمــادة البحــث العلمــي والتنســيق  ٣) تفعيــل 
للرحالت الترفيهية لمنسوبي العمادة. 

ــا  ــا وتهيئته ــى احتياجاته ــراف عل ــادة واالش ــل بالعم ــات وورش العم ــات االجتماع ــوزات قاع ــة حج ٤) جدول
ــدورات وورش  ــم ال ــى تنظي ــة إل ــة، با�ضاف ــز قاع ــب حج ــوذج طل ــالل نم ــن خ ــرافًيا م ــا وإش ــزم تقنًي ــا يل بم

العمل والمحاضرات التي تهم منسوبي العمادة لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم. 

٥) استضافة كافة الزيارات المتعلقة بعميدة البحث العلمي الداخلية والخارجية.

٦) تقديم هدايا وتوزيعات لمنسوبي العمادة بالمناسبات مثل ا	عياد وشهر رمضان واليوم الوطني.
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مهام الوحدة



إنجازات وحدة العالقات العامة
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استضافة الزيارات

١) اســتضافة زيــارة ســعادة وكيــل عمــادة البحــث العلمــي لجامعــة الجــوف ســعادة الدكتــور: نبيــل بــن خليــف الرويلــي فــي يــوم 
الخميــس ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٢هـــ الموافــق ١١ / ٠٣ / ٢٠٢١م، وتــم عمل تغطية إعالمية للزيارة من ِقَبل وســائل التواصل االجتماعي الخاصة 

بالجامعة، با�ضافة إلى تقديم الضيافة الالزمة في مقر عمادة البحث العلمي.

٢) اســتضافة زيــارة المســتثمر: علــي آل ســرور، مــن شــركة الســرور مــع الوفــد الروســي وفريــق بحثــي مــن كليــة الطــب لمناقشــة 
أوجه التعاون في يوم ا	حد ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ الموافق ٢١ / ٠٣ / ٢٠٢١م، وتم تقديم الضيافة لهم في مقر عمادة البحث العلمي.

ــات  ــة للدراس ــل الجامع ــعادة وكي ــة وس ــس الجامع ــي رئي ــداء معال ــعودي، وإه ــي الس ــوم الوطن ــبة الي ــات بمناس ــم توزيع ٣) تقدي
العليا والبحث العلمي ومنسوبي العمادة بالقسمين الرجالي والنسائي.

٤) إعداد توزيعات بمناسبة شهر رمضان المبارك.

٥) إعداد توزيعات بمناسبة عيد الفطر المبارك. 

٦) عمل خطابين شكر وتعميمها من خالل البريد ا�لكتروني لوحدة العالقات العامة.

٧) عمل ٦ خطابات تهنئة وتعميمها من خالل البريد ا�لكتروني لوحدة العالقات العامة.

٨) عمل خطابين تعزية وتعميمها من خالل البريد ا�لكتروني لوحدة العالقات العامة.

٩) عمل ٧٢ خطاب تهنئة متنوعة وتعميمها من خالل نظام المراسالت لوحدة العالقات العامة.
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حــقـــائـــق وأرقـــــــام

عدد هدايا وتوزيعات لمنسوبي عدد الزيارات
العمادة بالمناسبات

عدد خطابات الشكر والتهنئة 
والتعزية

82 3 2

"تقرير وحدة العالقات العامة"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل
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(IRB) اللجنة الدائمة �خالقيات البحث
- داخلي: مشاريع DSR، كوفيد-١٩

RDO، KACST، FI، SWCC خارجي: مشاريع -

التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ



ــة  ــي المملك ــرعية ف ــم الش ــادئ والقي ــن المب ــا م ــكار، وانطالًق ــة واالبت ــي والتقني ــث العلم ــي البح ــع ف ــي التوس ــة ف ــة المختص ــط الوطني ــن الخط ضم

ــأن  ــخ ١٤٣١/٠٩/١٣هـــ بش ــم ٣٢١ بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــًذا لق ــا، وتنفي ــة وبيئته ــات الحي ــان والكائن ــوق االنس ــن حق ــي تضم ــعودية الت ــة الس العربي

الموافقــة علــى نظــام أخالقيــات البحث على المخلوقات الحية والمرســوم الســامي الكريم رقم م/٥٩ بتاريخ ١٤٣١/٠٩/١٤هـ لنظــام أخالقيات البحث على 

المخلوقــات الحيــة والئحتــه التنفيذيــة التي أصدرتهــا اللجنة الوطنية ل¯خالقيات الحيوية National Committee of Bio and Medical Ethics ( NCBE )، فقد ســارعت 

ــة  ــات الحي ــى المخلوق ــث عل ــات البح ــام أخالقي ــن نظ ــرة م ــادة العاش ــق الم ــة وف ــا المحلي ــاء لجنته ــي إنش ــل ف ــن فيص ــن ب ــد الرحم ــام عب ــة االم جامع

والئحته التنفيذية للجنة الوطنية ل¯خالقيات الحيوية وبموجب قرار معالي مدير الجامعة رقم ١٢٠٨/٤٢ بتاريخ ١٤٣٥/٠١/١٠هـ.

ــوق  ــة حق ــة لحماي ــات الالزم ــدار الموافق ــية واص ــة المؤسس ــى المراجع ــة إل ــي الجامع ــة ف ــوث الجاري ــع البح ــم جمي ــه ض ــد اÇ وتوفيق ــم بحم ــد ت وق

ا�نسان والكائنات الحيَّة موضع البحث وفق نظام أخالقيات البحث العلمي في المملكة العربية السعودية.
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انجازات اللجنة لعام ١٤٤٢هـ 

 اســتقبلت اللجنــة عبــر بوابتهــا االلكترونيــة نظــام كونفيرس كل االبحــاث التي تخضع للمراجعــة االخالقية حيث بلغ عدد هــذه االبحاث ٤٤٤ بحثا 

خالل عام ١٤٤٢هـ .

ــة  ــاث الممنوح ــدد االبح ــغ ع ــث بل ــاث، حي ــف االبح ــب تصني ــة حس ــة المختلف ــات المراجع ــر آلي ــة عب ــواردة للجن ــاث ال ــع االبح ــة جمي ــت مراجع تم

موافقة أخالقية ٤٤١ بحثا من جملة ٤٤٤ بحثا وردت للجنة ،، الجدول التالي يوضح التفاصيل:

ــا حيــث   تــزاول اللجنــة نشــاطها مــن خــالل اجتماعاتهــا المتصلــة ومــا تــزال تســتقبل العديــد مــن االبحــاث خصوصــا المتعلقــة بجائحــة كورون

تمت مراجعة عدد كبير من االبحاث المتعلقة بالجائحة والتي ضمت بعض االبحاث السريرية.

تماشيا مع جائحة كرونا فقد اقرت اللجنة نظام االجتماع عن بعد مستقلة لالنظمة االلكترونية المختلفة الدارة االجتماعات.

: 

1442: 
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تماشيا مع جائحة كرونا فقد اقرت اللجنة نظام االجتماع عن بعد مستقلة لالنظمة االلكترونية المختلفة الدارة االجتماعات.

 نشر البيانات ا	ساسية للمشاريع البحثية الممنوحة موافقة أخالقية دوريًا على الموقع ا�لكتروني من قبل اللجنة. 

ــى  ــم ال ــم طلباته ــة لتقدي ــات المطلوب ــن كل المعلوم ــح للباحثي ــز ان تتي ــي المتمي ــي التفاعل ــا االلكترون ــالل موقعه ــن خ ــة وم ــت اللجن دأب

اللجنة وكذلك توفير كل النماذج الضرورية لتقديم الطلبات.

إتاحــة تقديــم طلبــات المراجعــة ا	خالقيــة إلكترونيــًا مــن خــالل نظــام إدارة البحــوث Converis والــذي يمثــل نافــذة الكترونيــة تفاعليــة تتيــح 

للباحث بكل يسر تقديم طلبه ومتابعة حالة الطلب إلكترونيا مما أدى الى انجاز الطلبات بالسرعة المطلوبة.

ــي  ــام ا�لكترون ــع النظ ــل م ــة التعام ــم وكيفي ــات التقدي ــة ومتطلب ــن اللجن ــات ع ــف الكلي ــة بمختل ــرات تعريفي ــة (٩) محاض ــت اللجن قدم

الخاص باللجنة.

تقــوم اللجنــة ومــن خــالل مكتــب مراقبــة البحــوث وأخالقيــات البحــث بمتابعــة ســير ا	بحــاث الممنوحــة موافقــة أخالقيــة، حيــث يقــدم 

المكتب تقريره السنوي والذي يتضمن سير عمل هذه ا	بحاث ومدى التزامها باللوائح المنظمة 	خالقيات البحث العلمي.

اجــرت اللجنــة اجتماعــا افتراضيــا مــع مكتــب المراقبــة (اللجنــة الوطنيــة) وذلــك ضمــن برنامــج الزيــارات التــي ينظمهــا مكتــب المراقبــة 

دوريا للجان المحلية.

"(IRB) تقرير اللجنة الدائمة �خالقيات البحث"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



للعناية بالحيوان واستخدامه في البحث العلمي:

استقبلت اللجنة عبر بوابتها االلكترونية نظام كونفيرس كل االبحاث التي تجرى على الحيوان حسب بلغ عدد هذه االبحاث ١٦ بحثا خالل عام ١٤٤٢هـ.

(ACUC) للعناية بالحيوان
اللجنة الرئيسية

إنجازات اللجنة الرئيسية



تمت مراجعة جميع االبحاث الواردة للجنة، حيث بلغ عدد االبحاث الممنوحة موافقات اخالقية ١٣ بحثا من جملة ١٦ بحثا على النحو التالي:

 175

: 

    

أجــرت اللجنــة اجتماعاتهــا عــن بعــد تماشــيا مــع الجائحــة وتــم مــن خاللهــا مراجعــة الطلبــات الــواردة الــى اللجنــة وكذلــك صــدرت عــن هــذه 

االجتماعات العديد من التوصيات وآليات عمل تخص اللجنة وبيت الحيوان.
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قامــت الوحــدة بتقديــم دعــم فنــي وعلمــي طيلة العــام ١٤٤٢ هـ فيما يخــص االبحاث الممولــة والغير ممولة والتــي تحتاج الى مراجعــات أخالقية، تمثلت 

مخرجات هذه الفترة في استقبال ٤٤٠ مقترح بحثي من خالل بوابة نظام متابعة البحوث بنجاح. 

 ،Turnitin وبرنامج iThenticate  قامت الوحدة بتقديم المســاعدة الفنية والعلمية للباحثين في اســتخدام برامج تحديد نســب التشــابه، مثل برنامج

ومــن جانــب اخــر قامــت الوحــدة ممثلــة بالدكتــور معاويــة عبــد الماجــد بتقديــم تقاريــر عديــدة عــن نســب التشــابه لــكل االبحــاث الــواردة الــى لجنــة 

ا	خالقيات والتي بلغ عددها ٤٤٤ بحثا. 

شــاركت الوحــدة ممثلــة بالدكتــور معاويــة عبــد الماجــد فــي اقامــة عــدد مــن المحاضــرات وورش العمــل التــي تتعلــق بالتعريــف بالنظــام االلكترونــي 

الذي يمثل عصب العمل بالعمادة .

قامــت الوحــدة بتقديــم الدعــم الفنــي الــالزم للجنــة الدائمــة 	خالقيــات البحــث العلمــي علــى المخلوقــات الحيــة وكذلــك للجنــة الرئيســية للعنايــة 

بالحيوان في البحث العلمي، من خالل االستقبال ا�لكتروني للطلبات ومتابعة حالة الطلبات.

ــة  ــة الدائم ــات للجن ــم الطلب ــرس لتقدي ــام كونفي ــتخدام نظ ــق باس ــي تتعل ــة والت ــل المختلف ــرات وورش العم ــن المحاض ــد م ــدة العدي ــت الوح  قدم

	خالقيــات البحــث علــى المخلوقــات الحيــة واللجنــة الرئيســية للعنايــة بالحيــوان فــي البحــث العلمــي وكذلــك محاضــرات عــن اخالقيــات البحــث 

العلمي:

تهــدف الوحــدة إلــى تقديــم الدعــم العلمــي والفنــي للبحــوث والباحثيــن ومتابعــة البحــوث العلميــة الكترونيــا، كمــا انهــا تعمــل 
علــي اتمتــة جميــع االعمــال بعمــادة البحــث العلمــي و تشــجيع اســتخدام احــدث انــواع البرمجيــات والتقنيــات التــي تســهم فــي 

شتى مجاالت البحث العلمي.

وحدة دعم البحوث ومعالجة البيانات
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التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي  ١٤٤٢هـ 178

النشاط التدريسي
ضمن تعاون عمادة البحث العلمي مع كليات الجامعة

فقد تحمل عضو هيئة التدريس د. معاوية عبد الماجد الصادق أعباء تدريسية

 لعام ١٤٤٢هـ لعدد من المقررات
 ساعة تدريسية
6
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عدد ا	بحاث الممنوحة موافقة عدد ا	بحاث المستقبلية
أخالقية

عدد ا	بحاث المعلقة

حــقـــائـــق وأرقـــــــام

3 454 460

عدد ا	بحاث الممنوحة موافقة 
أخالقية مشروطة

عدد ا	بحاث المعتذر عنها

1 2

"(ACUC) تقرير اللجنة الرئيسية للعناية بالحيوان"

 الرجاء المسح على باركود
لمزيد من التفاصيل



إنجازات عمادة البحث العلمي
التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي 

١٤٤٢هـ
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إنجازات عمادة البحث العلمي

إطالق مبادرة التشجيع البحثي، والتي تضم عدًدا من المبادرات البحثية على النحو التالي: 

إعداد وإخراج كتاب كوفيد-١٩، الذي يضم الجهود البحثية الوطنية في سبيل مكافحة جائحة كورونا، والتي بلغت ١٠٠ بحث علمي.  

ــة  ــة البحثي ــزة العلمي ــع ا	جه ــامل لجمي ــاء ش ــاول إحص ــذي يتن ــل، وال ــن فيص ــن ب ــام عبدالرحم ــة ا�م ــة بجامع ــزة البحثي ــاب ا	جه ــراج كت ــداد وإخ إع

بجميع كليات ومعاهد ومراكز جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل.

العمل على إنشاء وحدة الترجمة.

العمل على تحويل الخدمات ا�حصائية إلى خدمات رقمية. 

إعداد وتقديم عدد من الورش التدريبية بكليات جامعة ا�مام عبدالرحمن بن فيصل، والتي بلغت ٤٨ ورشة. 

إعداد وإخراج توعيات بحثية للباحثين. 

إعداد وإخراج فيديو توعوي عن الدرجة الربعية للمجالت العلمية بكال اللغتين العربية وا�نجليزية.

ــاب  ــراج كت ــداد وإخ ــة �ع ــم، با�ضاف ــة به ــاث الخاص ــاز ا	بح ــت)، وإنج ــة (كاكس ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل ــة لمدين ــة المعرفي ــداد الخط إع

دليل ا	جهزة البحثية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. 

المشــاركة فــي منصــة Pure، وتزويدهــم بالمعــدات البحثيــة الالزمــة با�ضافــة إلــى بيانــات الباحثيــن، حيــث إن ممثلــة الجامعــة فــي المنصــة ســعادة 

الدكتورة: نهاد بنت عبداÇ العمير. 

اســتحداث مكتــب للتمويــل البحثــي، والــذي يختــص بتحديــد مصــادر التمويــل الخارجيــة، وتســهيل مشــاركة الجامعــة فــي برامــج البحــوث الممولــة، 

با�ضافــة إلــى زيــادة فــرص مشــاركة باحثــي الجامعــة بالمشــاريع التنافســية، وتحديــد االحتياجــات التمويليــة والجهــات المانحــة للتمويــل، با�ضافــة 

إلى االستخدام ا	مثل للموارد المالية في سبيل دعم المجتمع العلمي. 

إنجاز ثالثة تقارير للجزء ا	ول من الخطة االستراتيجية. 

فتح مكتب للخطة االستراتيجية.

مبادرة نشر ا	بحاث للطلبة.

 مبادرة قائمة رئيس الجامعة قائمة سنوية �براز أعضاء هيئة التدريس ا	على نشًرا واستشهاًدا.

قائمة نائب رئيس الجامعة للبحث واالبتكار.

 قائمة عميد الكلية للباحث والبرنامج المتميز. 
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الخطط المستقبلية
تسعى عمادة البحث العلمي لتحقيق عدد من

 التحول الرقمي في جميع خدمات عمادة البحث العلمي. 

عمل برمجة مالية رقمية �نجاز ا	عمال المالية بيسر وسهولة. 

البحثيــة  ا	جهــزة  حجــز  فــي  الباحثيــن  يســاعد  برنامــج  إطــالق 

المرغوب بها. 

فتــح التعليــم المســتمر فــي عمــادة البحــث العلمــي والمتمثلــة فــي 

وحدة التدريب والتطوير. 

إنجاز الخطة االستراتيجية.

إطالق قائمة نائب رئيس الجامعة للبحث واالبتكار.

إطالق قائمة عميد الكلية للباحث والبرنامج المتميز.

عمل غرف عصف ذهنية بتصميم إبداعي في مراكز ا	بحاث.

فتــح صنــدوق دعــم البحــث العلمــي بجامعــة ا�مــام عبدالرحمــن بــن فيصــل، والــذي يســعى إلــى تحفيــز البحــث العلمــي مــن خــالل تنويــع 

مصادر التمويل.
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: 3332400 

dsr.dean@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

. 

 

: 3332416 

dsr.dean@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

.. 

 (IRB-ICUC) 

: 3332412 

irb.info@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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: 3332412 

makhlafalla@iau.edu.sa : 
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babukhsh@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

. 

 

: 32408 

mkalsmadi@iau.edu.sa : 
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: 333411 

ahmsmar@iau.edu.sa : 
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frqureshi@iau.edu.sa : 
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: 3335913 

vrnayagam@iau.edu.sa : 
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. 

 

: 3335914 

selanthikkal@iau.edu.sa : 
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: 32429 

dsr.rfo@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

: 3332403 

aalqarni@iau.edu.sa : 
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: 3332410 

agmohamed@iau.edu.sa : 
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: 3332428 

asalsuria@iau.edu.sa : 
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: 3332413 

aaalruhayem@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

: 3337083 

khqahtani@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

: 3332424 

naalkharji@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

: 3332422 

dsr.converis@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 (RDO) 

: 3332423 

abmulhim@iau.edu.sa : 
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: 3332402 

halmujaidel@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

: 3332417 

eaaljafari@iau.edu.sa : 
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: 3332427 

onalanzi@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

)) 

: 3332426 

stu@iau.edu.sa : 

_________________________________________________________________________________________________________ 
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dsr.mu@iau.edu.sa : 
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الخاتمة

ــي  ــث العلم ــة البح ــي لخدم ــث العلم ــادة البح ــعي عم ــدى س ــام م ــق وا	رق ــح بالحقائ ــنوي يوّض ــر الس ــذا التقري ــإن فه ــام، ف ــي الخت وف

وباحثيــه، عبــر الجهــود التــي تبذلهــا العمــادة فــي ســبيل تمكيــن الباحثيــن وأعضــاء هيئــة التدريــس فــي جامعــة ا�مــام عبدالرحمــن 

بن فيصل، وإثراء المجتمع بالمعرفة العلمية النافعة. 

وإيماًنــا برؤيتنــا ورســالتنا الســامية، فــي تحقيــق بحــوث علميــة متميــزة تخــدم ا�نســانية، ومثمنــة عالمًيــا، با�ضافــة إلــى تهيئــة بيئــة 

ــا  ــوي، فإنن ــادي والمعن ــم الم ــب والدع ــن بالتدري ــع أداء الباحثي ــي، ورف ــراء المعرف ــكار، وا�ث ــدم االبت ــذي يخ ــي ال ــث العلم ــة للبح مثالي

نتطّلــع دوًمــا إلــى تحقيــق المســؤولية المجتمعيــة، مــن خــالل تقديــم مــا يعمــل علــى تطويــر المجتمــع وترقيتــه فــي المجــال البحثــي، 

وتمكينه من التقدم والنجاح، بما يعّزز رؤية المملكة ٢٠٣٠ ويتماشى مع تطلعات قيادتنا الرشيدة. 
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