
1
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اإلنتاج المعرفي

الفصل
الثالث
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قائمة المحتويات

)1/3( البحث العلمي 

)1/1/3( املرشوعات البحثية املدعومة واملمولة 

)2/1/3( النرش  يف املجالت املصنفة

)2/3( أعامل النرش والرتجمة خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ 

)1/2/3( املجالت العلمية املحكمة

)2/2/3( نرش الكتب

)3/3( برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/1441 هـ

 )4/3( الجمعيات العلمية

)5/3( االبتكار 

 )6/3( املؤمترات والندوات العلمية 

)3/7( التعاون الدويل يف مجال البحث العلمي

)8/3( املكتبات الجامعية

)1/8/3( عــدد الكتــب الــواردة ملكتبــات الجامعــة عــن طريــق الــرشاء أو اإلهــداء خــالل عــام 

1442/1441هـــ 

)2/8/3( أوعية املعلومات يف مكتبات الجامعة موزعة عىل املكتبات يف العام 1441/ 1442هـ

)3/8/3( الكتب املفهرسة يف النظام اآليل يف العام الجامعي  1442/1441هـ

)4/8/3( تطور أعداد الكتب يف مكتبات الجامعة حتى العام الجامعي 1442/1441هـ
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)5/8/3( مقتنيات الجامعة من الرسائل الجامعية يف العام الجامعي 1442/1441هـ

)6/8/3( االشرتاكات يف قواعد املعلومات اإللكرتونية يف العام الجامعي 1441/ 1442هـ

)7/8/3( مرافق وتجهيزات مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ

)8/8/3( خدمات املستفيدين يف مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ

)9/8/3( خدمات اإلعارة الخارجية يف مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ
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)1/3( البحث العلمي

فيام ييل تفصيل للمشاريع البحثية املتنوعة خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ.

)1/1/3( املرشوعات البحثية املدعومة واملمولة   

يتضح من الجدول )1/1/1/3( تفصيل املشاريع البحثية املدعومة واملمولة.

جدول )1/1/1/3( األبحاث املمولة واملدعومة داخلًيا وخارجًيا

الوصفنوع الدعمالربامجم
عدد األبحاث 
املدعومة أو 

املمولة

قيمة الدعم أو 
التمويل )ريال(

1
برنامج مكافأة النرش يف املجالت 
املصنفة و برنامج دعم البحث 

املميز
داخيل

ــة  ــدف الربنامجــان إىل تشــجيع أعضــاء هيئ يه
التدريــس عــىل النــرش يف املجــالت املصنفــة 
SCOPUS، بــرشط أن  ISI و  بقاعــدة بيانــات 
ــة  ــاريع املدعوم ــن املش ــس م ــث لي ــون البح يك
ــة.  ــي بالجامع ــث العلم ــامدة البح ــل ع ــن قب م

*1892,500,000

2
برنامج املنح السنوية املدعومة من 

الجامعة
داخيل

تــم اســتقبال جميــع املشــاريع البحثيــة عــن 
طريــق نظــام إدارة املشــاريع البحثيــة )أبحــاث(، 
ــدة  وتــم إخضاعهــا جميعــاً آلليــة تحكيــم موحَّ

ــع النواحــي العلميــة والفنيــة تُراعــي جمي

1532,500,000

3
برنامج دعم أبحاث ومشاريع 

التخرج الطالبية
داخيل

يســعى الربنامــج لتشــجيع طــالب وطالبــات 
ــك  ــة، وذل ــاث علمي ــراء أبح ــىل اج ــة ع الجامع
املــادي وتوفــر  الدعــم  تقديــم  مــن خــالل 
البيئــة املناســبة واملشــجعة عــىل انتــاج أبحــاث 

علميــة جيــدة ورصينــة.

**3381000
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خارجيبرنامج التمويل املؤسيس4

يدعــم البحــوث داخــل الجامعــة التــي يتــم 
فيــه الرتكيــز عــىل أولويــات متثــل هويــة 
ــك  ــق ذل ــة أن يتواف ــة، رشيط ــة البحثي الجامع
ــة  ــرص املناطقي ــة والف ــات الوطني ــع األولوي م
ومبــا يتــامىش مــع األهــداف االســرتاتيجية 

بالجامعــة. 

**655.000.000

5
برنامج جائزة جامعة املجمعة 

للتميز العلمي
داخيل

ــاء  ــة ألعض ــة املجمع ــن جامع ــة م ــزة مقدم جائ
هيئــة التدريــس املتميزيــن بحثًيــا من منســويب 

الجامعــة.
790

مشرتكالتعاون دويل6
تعاون بحثي بني جامعة املجمعة وجامعة كران 

Cranfield University, UK فيلد بربيطانيا
11.400.000

44811481090اإلجاميل

*موزعة كام هو مبني يف الجدول )2/1/1/3(

** موزعة كام هو مبني يف الجدول )3/1/1/3(

*** موزعة كام هو مبني يف الجدول )4/1/1/3(

جدول )2/1/1/3( املشاريع البحثية املقبولة للدعم حسب املراكز البحثية

النسبعدد املشاريعاملركز البحثيم

20.11%38مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية1

23.28%44مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية2

25.40%48مركز بحوث الهندسة والعلوم النطبيقية 3

31.22%59وحدة العلوم األساسية4

100%189املجموع
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مركز بحوث 
الكليات 
الصحية 
والعلمية

مركز بحوث 
الهندسة 
والعلوم 
النطبيقية 

وحدة العلوم 
األساسية

38
44

48

59

اكز عدد المشاريع البحثية المقبولة للدعم حسب المر
البحثية

20.11%

23.28%

25.40%

31.22%

ب المشاريع البحثية المقبولة للدعم حسنسب 
المراكز البحثية

مركز بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية
مركز بحوث الهندسة والعلوم النطبيقية 
وحدة العلوم األساسية

شكل )1/1/1/3( عدد املشاريع البحثية املقبولة للدعم حسب املراكز 

البحثية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/1/1/3( نسب املشاريع البحثية املقبولة للدعم حسب 

املراكز البحثية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

جدول )3/1/1/3( عدد املشاريع الطالبية املدعومة خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

النسبة %املرحلة الثانيةالنسبة %املرحلة األوىلالكليةم

33.33%44.4411%12كلية الطب1

51.52%017%0كلية العلوم بالزلفي2

0%22.220%6كلية علوم الحاسب واملعلومات3

12.12%11.114%3كلية الهندسة4

0%11.110%3العلوم والدراسات االنسانية بحوطة سدير5

0%7.410%2العلوم والدراسات االنسانية يف الغاط6

0%3.700%1كلية الرتبية يف املجمعة7

3.03%01%0كلية طب األسنان بالزلفي

100%10033%27املجموع

81000 ريال54000 ريالإجاميل الدعم
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عدد المشاريع الطالبية المدعومة خالل العام الجامعي 
هـ1442/1441

33.33%

51.52%

12.12%

3.03%

نسب المشاريع الطالبية المدعومة خالل العام 
هـ1442/1441الجامعي 

كلية الطب كلية العلوم بالزلفي

كلية الهندسة كلية طب األسنان بالزلفي

شكل )3/1/1/3( عدد املشاريع الطالبية املدعومة خالل العام 

الجامعي 1441/1442هـ

شكل )4/1/1/3( نسب املشاريع الطالبية املدعومة خالل العام 

الجامعي 1441/1442هـ

جدول )4/1/1/3( إحصائيات مبادرة التمويل املؤسيس للبحث والتطوير واالبتكار للعام الجامعي 1442/1441هـ:

النسبة املئوية عدد املقرتحات البحثية املدعومة املركز البحثي/ الوحدة م

%49.23 32 مركز أبحاث العلوم الصحية 1

%15.38 10 مركز أبحاث الهندسة 2

%15.38 10 مركز أبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية 3

%20 13 وحدة أبحاث العلوم 4

%100 65 املجموع
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عدد المقترحات البحثية المدعومة

عدد المقترحات البحثية المدعومة

49.23%

15.38%

15.38%

20.00%

نسب المقترحات البحثية المدعومة

مركز أبحاث العلوم الصحية
مركز أبحاث الهندسة
مركز أبحاث العلوم اإلنسانية واإلدارية
وحدة أبحاث العلوم

شكل )5/1/1/3( عدد املقرتحات البحثية املدعومة خالل العام 

الجامعي 1441/1442هـ

شكل )6/1/1/3( نسب املقرتحات البحثية املدعومة خالل العام 

الجامعي 1441/1442هـ

)2/1/3( النرش يف املجالت املصنفة

فيام ييل عرض إلحصاءات نرش منسويب الجامعة من أعضاء هيئة التدريس يف املجالت املصنفة. 

جدول )1/2/1/3( ملخص نرش اإلنتاج البحثي يف املجالت املصنفة

املجلة املصنفةم
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1
قاعدة بيانات ويب اوف سينس 

)تومسون رويرتز سايًقا(
17654422410742851782536336155639605463549

19666521413122832176494293055950106083721قاعدة بيانات سكوبس2

870*1610*591*350*340*قاعدة بيانات الباحث العلمي3
*821

حتى أغسطس 
2021

**عدد األبحاث مضاف إليه االستشهادات
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النرش العلمي يف قاعدة ويب أوف سينس Web of Science )تومسون رويرتز سابًقا(

جدول )2/2/1/3( نرش اإلنتاج البحثي يف املجالت املصنفة يف قاعدة بيانات Web of Science بداية من عام 2010 حتى أغسطس 2021م

االرتباط بالخطة االسرتاتيجيةمعدل النموعدد األبحاثالعامم

120101-----

الخطة االسرتاتيجية األوىل

220118%700

3201220%150

4201340%100

5201464%60

62105134%109

الخطة االسرتاتيجية الثانية

72106176%31

82017224%27

92018288%28.6

102019536%86

112020556%4

الخطة االسرتاتيجية الثالثة
12

2021
1.80-%546)حتى شهر أغسطس 2021(

2593 بحث منشور يف قاعدة بيانات Web of Scienceاملجموع
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٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢١٠٥ ٢١٠٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ Aug-21

بقاعدة بيانات تطور أعداد البحوث المنشورة فى المجالت العالمية المصنفة
Web of Science السنوات

شكل )1/2/1/3( تطور نرش اإلنتاج البحثي يف املجالت املصنفة قي قاعدة بيانات Web of Science بداية من عام 2010

يوضــح الجــدول )3/2/1/3( تحليــل لعــدد األبحــاث التــي تــم نرشهــا خــالل 2021م يف قاعــدة بيانــات Web of Science حســب فئتهــا 

.Quartile category وفــق معامــل التأثــر

جدول )3/2/1/3( عدد األبحاث التي تم نرشها حتى أغسطس 2021م يف قاعدة بيانات Web of Science حسب فئتها بالنسبة إىل معامل التأثر

النسبة املئوية  )إلجاميل 546(عدد األبحاث*معامل التأثر  مرتبة من األعىل إىل األقلم

9.89%54أعىل 1%10

Q1179%32.78 ) أعىل معامل تأثر(1

2Q2200%36.63

3Q391%16.27

4Q476%13.92

5)ISI( 20.88%114بدون معامل تأثر ولكنها مصنفة يف الـ

Q2و  Q1َ تتكون عنارص بعض البنود من عنارص أخرى، عىل سبيل املثال قيمة البند أعىل 10%  مكونة من عنارص البنود*
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م في المجالت العلمية 2021أغسطس عدد األبحاث التي تم نشرها حتى 
التأثيرمعامل وفقحسب فئتها 

شكل )2/2/1/3( عدد األبحاث التي تم نرشها خالل 2021م يف املجالت العلمية حسب فئتها وفق معامل التأثر

جدول )4/2/1/3( عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعة بقاعدة بيانات تومسون رويرتز خالل الفرتة من 2010 حتى أغسطس 2021

معدل النموعدد االستشهاداتالعامم

120100-

220111-

3201215%1400

4201346%206.67

5201495%106.52

62105211%122.11

72106544%157.82

820171074%97.43
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920181782%65.92

10  20193361%88.61

11 20203960%17.82

10.38-%20213549 )حتى شهر أغسطس 2021(12

14638 استشهاداملجموع
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يترز عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعة بقاعدة بيانات تومسون روتطور 
  ٢٠٢١أغسطس حتى  ٢٠١٠خالل الفترة من 

عدد االستشهادات

شكل )3/2/1/3( تطور عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعة بقاعدة بيانات  Web of Scienceخالل الفرتة من 2010 حتى أغسطس 2021

النرش العلمي يف قاعدة بيانات سكوبس

جدول )5/2/1/3( نرش اإلنتاج البحثي يف املجالت املصنفة قي قاعدة بيانات سكوبس بداية من عام 2010 حتى أغسطس 2021 م

معدل النموعدد األبحاثالعامم

120107-
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2201115%114.29

3201231%106.67
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5201485%46.55
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72106196%50.77
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وبس تطور أعداد البحوث المنشورة في المجالت العلمية المصنفة بقاعدة بيانات سك
م  ٢٠٢١حتى أغسطس  ٢٠١٠بداية من العام 

شكل )4/2/1/3(  تطور نرش اإلنتاج البحثي يف املجالت املصنفة قي قاعدة بيانات سكوبس بداية من عام 2010 حتى أغسطس 2021
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جدول )6/2/1/3( عدد االستشهادات للبحوث املنشورة ىف املجالت املصنفة بقاعدة بيانات سكوبس بداية من عام 2010 حتى سبتمرب 2020 م

معدل النموعدد االستشهاداتالعامم

120101-

220113%200.00

3201227%800.00

4201384%211.11

52014141%67.86

62105296%109.93

72106665%124.66

820171312%97.29

920182176%65.85

1020192930%34.65

112020 5010%71

25.73-%20213721)حتى أغسطس (12

16366 استشهاداً علمياً يف قواعد بيانات سكوبساملجموع
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داية من سكوبس ببقاعدة بيانات  عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعةتطور 
٢٠١٠العام 

شكل )5/2/1/3( تطور عدد االستشهادات للمنشورات العلمية للجامعة بقاعدة بيانات سكوبس خالل الفرتة من 2010 حتى أغسطس 2021
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األبحاث املنشورة واالستشهادات بقاعدة بيانات الباحث العلمي

جدول )7/2/1/3( عدد  األبحاث املنشورة واالستشهادات ىف املجالت املصنفة بقاعدة بيانات الباحث العلمي بداية من عام 2010

معدل النموعدد األبحاث املنشورة واالستشهاداتالعامم

120109-

2201136%300

3201270%94.44

42013134%91.43

52014210%56.72

62105300%42.86

72106340%13.33

82017350%2.94

92018591%31.43

10 20191610%170.41

112020870%-46

5.63- %2021821)حتى أغسطس(12

 5341  بحثاً علميا واستشهاداً مرجعياً يف قواعد بيانات جوجل سكولر 
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ة بيانات قاعدفي في المجالت المصنفة  واالستشهادات نشر اإلنتاج البحثيتطور 
٢٠١٠الباحث العلمي بداية من عام 

شكل )6/2/1/3( تطور عدد  األبحاث املنشورة واالستشهادات ىف املجالت املصنفة بقاعدة بيانات الباحث العلمي بداية من عام 2010

)2/3( أعمال النشر والترجمة خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ

)1/2/3( املجالت العلمية املحكمة

يبني الجدول )1/1/2/3( رصد ألنشطة املجالت العلمية املحكمة يف جامعة املجمعة.

جدول )1/1/2/3( رصد ألنشطة املجالت العلمية املحكمة

التوصيفاملجلةم
عدد 

األبحاث

مجلة العلوم اإلنسانية واإلدارية1
مجــالت علميــة محكمــة نصــف ســنوية تصــدر يف شــهري يونيــو وديســمرب منــذ 

يونيو 2012م/ رجب1433هـ.
34

مجلة املجمعة للعلوم الصحية2
مجــالت علميــة محكمــة نصــف ســنوية تصــدر يف شــهري مايــو ونوفمــرب منــذ 

إبريــل عــام 2013م.
8
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مجلة الهندسة والعلوم التطبيقية3
مجــالت علميــة محكمــة نصــف ســنوية  تصــدر يف شــهري مايــو ونوفمــرب منــذ 

مايــو عــام 2014م.
6

4
حوليات جامعة املجمعة للبحوث 

والدراسات
مجلــة دوريــة علميــة محكمــة تعنــى بنــرش البحــوث والدراســات العلميــة، التــي 

ال يقــل عــدد صفحاتهــا عــن ســبعني صفحــة وال يزيــد عــن مئتــان صفحــة.
1

ويبني الجدول )2/1/2/3( تطور ألنشطة املجالت العلمية املحكمة من العام 1436/1435 حتى العام 1442/1441هـ

جدول )2/1/2/3( تطور ألنشطة املجالت العلمية املحكمة حتى العام 1442/1441 هـ

اإلجاميل1442/41هـ1441/40هـ1440/39هـ1439/38هـ1438/37هـ1437/36هـ1436/35هـاملجلةم

1
مجلة العلوم 

اإلنسانية واإلدارية
1111115162434112

2
مجلة املجمعة

 للعلوم الصحية
5514291512888

3
مجلة الهندسة 

والعلوم التطبيقية
344368634

4
حوليات جامعة املجمعة 

للبحوث والدراسات
600120110

25202938394449244املجموع

100%20.08%18.03 % 15.98%15.57%11.89%8.20%10.25%النسب



142

  
 

0

5

10

15

20

25

30

35

مجلة العلوم 
اإلنسانية 
واإلدارية

مجلة المجمعة 
للعلوم 
الصحية

مجلة الهندسة
والعلوم 
التطبيقية

حوليات 
جامعة 

المجمعة 
للبحوث 
والدراسات

34

8
6

1

عدد أنشطة المجالت العلمية المحكمة
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ة بدايةتطور عدد أنشطة المجالت العلمية المحكم
هـ1436/35من العام 

شكل )2/1/2/3( تطور عدد أنشطة املجالت العلمية املحكمةشكل )1/1/2/3( عدد أنشطة املجالت العلمية املحكمة

)2/2/3( نرش الكتب

يوضح الجدول )1/2/2/3( تطور أعداد الكتب من العام 1436/1435 حتى العام 1442/1441هـ.

جدول )1/2/2/3( تطور أعداد الكتب حتى العام 1442/1441 هـ.

االجاميل1442/41هـ1441/40هـ1440/39هـ1439/38هـ1438/37هـ1437/36هـ1436/35هـاملجلة

60011008عدد الكتب

)3/3( برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/1441 هـ

يوضح الجدول )1/3/3( أعداد املقبولني بربامج املاجستر خالل العام الجامعي 1442/1441هـ.

جدول )1/3/3( توزيع أعداد املقبولني بربامج املاجستر وفق التخصص للعام الجامعي 1442/1441 هـ

النسبةأعداد املقبولني الكليةالربنامج

24.66%72إدارة األعاملماجستر إدارة األعامل

15.41%45إدارة األعاملماجستر إدارة الخدمات الصحية واملستشفيات
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7.19%21إدارة األعاملماجستر القانون

15.75%46العلوم الطبية التطبيقيةماجستر العلوم يف التمريض

9.59%28العلوم الطبية التطبيقيةماجستر العلوم يف العالج الطبيعي

5.82%17العلوم الطبية التطبيقيةماجستر العلوم يف الهندسة الطبية الحيوية

6.51%19العلوم الطبية التطبيقيةماجستر العلوم يف املختربات اإلكلينيكية

6.85%20الرتبية باملجمعةماجستر املناهج وطرق التدريس

8.22%24الرتبية بالزلفيماجستر القرآن وعلومه

100 %292املجموع
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توزيع أعداد المقبولين ببرامج الماجستير وفق 
هـ1442/1441والجهة للعام التخصص

24.66%

15.41%
7.19%

15.75%

9.59%

5.82%
6.51%

6.85% 8.22%

صالمقبولين ببرامج الماجستير وفق التخصنسب 
هـ1442/1441والجهة في العام 

ماجستير إدارة األعمال
ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات
ماجستير القانون
ماجستير العلوم في التمريض
ماجستير العلوم في العالج الطبيعي
ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية
ماجستير العلوم في المختبرات اإلكلينيكية
ماجستير المناهج وطرق التدريس
ماجستير القرآن وعلومه

شكل )1/3/3( توزيع أعداد املقبولني بربامج املاجستر وفق 

التخصص للعام الجامعي 1442/1441 هـ

شكل )2/3/3( نسب أعداد املقبولني بربامج املاجستر وفق التخصص 

للعام الجامعي 1442/1441 هـ

)4/3( الجمعيات العلمية 

يبني الجدول )1/4/3( أنشطة الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ. 
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جدول )1/4/3( أنشطة الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

املقراسم الجمعيةم
اللقاءات 
العلمية

دورات 
علمية

ندوات/ 
محارضات

ورش 
عمل

النسباإلجاميل

1
الجمعية العلمية السعودية لألمن 

السيرباين
0%00000كلية علوم الحاسب

2
الجمعية العلمية السعودية للحساسات 

الطبية
كلية العلوم الطبية 

التطبيقية
10001%17

3
الجمعية العلمية السعودية للمحاسبة 

عن الزكاة والرضيبة 
0%00000كلية إدارة األعامل

4
الجمعية العلمية السعودية 

لجراحات قاع الحوض
83%30115كلية الطب

100%40116اإلجاميل

-100%16.67%16.67%0%66.67%النسب
 

  

0

1

2

3

يةاللقاءات العلم دورات علمية /  ندوات
محاضرات

ورش عمل

0 0 0 0

1

0 0 00 0 0 0

3

0

1 1

هـ1442/1441الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي أنشطة

الجمعية العلمية السعودية لألمن السيبراني
الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية
الجمعية العلمية السعودية للمحاسبة عن الزكاة والضريبة 
الجمعية العلمية السعودية لجراحات قاع الحوض

17%

83%

ي الجمعيات العلمية خالل العام الجامعنسب أنشطة
هـ1442/1441

الجمعية العلمية السعودية للحساسات الطبية

الجمعية العلمية السعودية لجراحات قاع الحوض

شكل )2/4/3( نسب أنشطة الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـشكل )1/4/3( توزيع أنشطة الجمعيات العلمية خالل العام الجامعي 1442/1441 هـ
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وفيام ييل إحصاءات تطور أنشطة الجمعيات العلمية بداية من العام الجامعي 1437/1436هـ وحتى عام التقرير.

جدول )2/5/3( تطور أنشطة الجمعيات العلمية بداية من العام الجامعي 1437/1436هـ وحتى العام الجامعي 1442/1441 هـ

النسباإلجاميل36/143737/143838/143939/14401441/401442/41املقراسم الجمعيةم

1
الجمعية العلمية السعودية لألمن 

السيرباين
كلية علوم 

الحاسب
0000000%0

2
الجمعية العلمية السعودية 

للحساسات الطبية

كلية العلوم 
الطبية 

التطبيقية
0000112%28.57

3
الجمعية العلمية السعودية 

للمحاسبة عن الزكاة والرضيبة 
كلية إدارة 

األعامل
0000000%0

4
الجمعية العلمية السعودية 

لجراحات قاع الحوض
71.43%0000055كلية الطب

100%0000167اإلجاميل

-500%-----معدل النمو

)5/3( االبتكار 

بلــغ إجــاميل مــا نفــذه مركــز االبتــكار واألفــكار الطالبيــة املتميــزة خــالل العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ عــدد )158( نشــاط متنــوع 

كــام هــو مبــني يف الجــدول )1/1/5/3(. 

جدول )1/5/3( عدد أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة 

النسبةالعددالنشاطم

34.29%12عدد االبتكارات وريادة األعامل املقدمة للمركز1
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0%0عدد براءات االخرتاع املسجلة باملكتب السعودي لرباءات االخرتاع2

0%0عدد الجوائز وامليداليات الدولية3

0%0عدد تنظيم املسابقات عىل مستوى الجامعة4

0%0عدد االبتكارات الفائزة بجائزة جامعة املجمعة للتميز العلمي5

0%0عدد مشاريع ريادة األعامل  الفائزة بجائزة جامعة املجمعة للتميز العلمي6

0%0عدد مشاريع التخرج الطالبية  الفائزة بجائزة جامعة املجمعة للتميز العلمي7

51.43%18عدد ورش العمل املوجهة للطالب والطالبات ومنسويب جامعة املجمعة8

5.71%2توقيع مذكرات تفاهم9

8.57%3عدد نوادي اإلبتكار10

100%35املجموع

شكل )1/5/3( عدد أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة

شكل )1/5/3( نسب أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة
 

0
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0 0 0 0 0 0

18

2
3

عي عدد أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة خالل العام الجام
هـ 1442/1441
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34.29%

51.43%

5.71%
8.57%

امعي نسب أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة خالل العام الج
هـ 1442/1441

االبتكارات وريادة األعمال الُمقدمة للمركز
عدد ورش العمل الموجهة للطالب والطالبات ومنسوبي جامعة المجمعة
توقيع مذكرات تفاهم
عدد نوادي اإلبتكار

شكل )2/5/3( نسب أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة

جدول )2/5/3( تطور أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة من العام الجامعي 1436/1435هـ وحتى العام الجامعي 1442/1441هـ

النسباإلجاميل1436/351437/361438/371439/3839/14401441/401442/41اسم الكليةم

1
االبتكارات وريادة األعامل

ومشاريع التخرج املقدمة لجوائز املركز
1730138631281212400%61.54

3.23%3210312021براءات االخرتاع2

2%720022013الجوائز وامليداليات الدولية3

0.77%11111005تنظيم مسابقات4

3.23%355530021ابتكارات فائزة بجائزة الجامعة لالبتكار5

3.23%355530021ريادة أعامل فائزة بجائزة الجامعة6
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3.54%555530023مشاريع تخرج فائزة بجائزة الجامعة7

20.77%428460142518135لقاءات طالبية وورش عمل8

1.23%00301138نوادي االبتكار9

0.46%00010022توقيع مذكرات تفاهم10

100%4378204801585235650اإلجاميل

--32.69-%67.09-%97.50%60.78 -%161.54%81.40%-معدل النمو
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١٤٣٦/٣٥ ١٤٣٧/٣٦ ١٤٣٨/٣٧ ١٤٣٩/٣٨ ١٤٤٠/٣٩ ١٤٤١/٤٠ ١٤٤٢/٤١

تطور أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية المتميزة من العام 
هـ١٤٤٢/١٤٤١العام الجامعي هـ وحتى ١٤٣٦/١٤٣٥

شكل )3/5/3( تطور أنشطة مركز االبتكار واألفكار الطالبية املتميزة من العام الجامعي 1436/1435هـ وحتى العام الجامعي 1442/1441 هـ

 )6/3( المؤتمرات والندوات العلمية

نظراً لإلحرتازات املتعلقة بجائحة كورونا مل تظهر بشكل واضح املشاركات يف املؤمترات العلمية.

 )7/3( التعاون الدولي في مجال البحث العلمي

يبــني الجــدول )2/7/3( تطــور عــدد اتفاقيــات التعــاون يف مجــال البحــث العلمــي التــي ابرمتهــا الجامعــة بدايــة مــن العــام 1436/1435هـ 
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وحتــى العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ مرتبــة حســب إجــاميل مشــاركات الكليــات كل عام.

جدول )2/7/3( تطور عدد اتفاقيات التعاون العلمي بني جامعة املجمعة والجهات األخرى

النسباإلجاميل1436/351437/361438/371439/381440/391441/401442/41االتفاقياتم

1
اتفاقيات تعاون علمي

  مع جهات داخلية
48121232171499%55

2
اتفاقيات تعاون علمي 

مع جهات خارجية
11661281053%29.44

15.56%2260000028برنامج االستاذ الزائر3

100%37201813601814180اإلجاميل

--22.22-%70-%361.53%27.78-%10-%45.95-%-معدل النمو
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1436/35 1437/36 1438/37 1439/38 1440/39 1441/40 1442/41

هـ وحتى 1436/1435تطور أنشطة الجمعيات العلمية بداية من العام الجامعي 
هـ1442/1441العام الجامعي 

اتفاقيات تعاون علمى
مع جهات داخلية

اتفاقيات تعاون علمي  
مع جهات خارجية

برنامج االستاذ الزائر اإلجمالي

شكل )4/6/3( تطور أنشطة الجمعيات العلمية بداية من العام 1436/1435هـ وحتى العام الجامعي 1442/1441 هـ
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)8/3( المكتبات الجامعية

يتضمن الجزء التايل اإلشارة إىل حالة مكتبات الجامعة يف عام التقرير وذلك عىل النحو التايل:

)1/8/3( عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الرشاء أو اإلهداء خالل عام 1441/ 1442هـ.

يوضح الجدول )1/1/8/3( تفاصيل ما تحتويه مكتبات الجامعة من كتب ونسخ.

جدول )1/1/8/3( عدد الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الرشاء أو اإلهداء خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

النوع
نسبة الرشاء إىل اإلهداء اإلجاميلكتب أجنبيةكتب عربية

)حسب عدد النسخ( نسخةعنواننسخةعنواننسخةعنوان

90.30%0024212102421210رشاء

9.70%901300090130إهداء

100%9013024212103321340املجموع

نسب العناوين والنسخ 
العربية واألجنبية

%27.11%9.70%72.89%90.30%100%100-

 

90.30%

9.70%

اإلهداء أو نسبة الكتب الواردة لمكتبات الجامعة عن طريق الشراء 
هـ1442/1441خالل عام 

شراء إهداء

شكل )1/1/8/3( نسبة الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الرشاء إىل اإلهداء خالل العام الجامعي 1442/1441هـ



151

 
 

27.11%

72.89%

ت الجامعة نسبة العناوين العربية إلى األجنبية في مكتبا
هـ1442/1441خالل عام 

عناوين عربية عناوين أجنبية

9.70%

90.30%

ة خالل نسبة النسخ العربية إلى األجنبية في مكتبات الجامع
هـ1442/ 1441عام 

النسخ العربية النسخ األجنبية

شكل )2/1/8/3( نسبة العناوين العربية إىل األجنبية يف مكتبات

 الجامعة خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

شكل )3/1/8/3( نسبة النسخ العربية إىل األجنبية يف مكتبات

 الجامعة خالل العام الجامعي 1442/1441هـ

)2/8/3( أوعية املعلومات يف مكتبات الجامعة موزعة عىل املكتبات يف العام الجامعي 1441/ 1442هـ

يبــني الجــدول )1/2/8/3( تصــدر املكتبــة املركزيــة مكتبــات الجامعــة يف اقتنــاء عــدد النســخ أو املجلــدات حيــث اســتحوذت عــىل نســبة 

ــن اإلجاميل. 36.71% م

جدول )1/2/8/3( عدد أوعية املعلومات يف مكتبات الجامعة موزعة عىل املكتبات يف العام 1441/ 1442هـ

املكتبةم
عدد 

العناوين
النسبة

عدد النسخ أو 

املجلدات
النسبة

37.49%30.6196546%29546املكتبة املركزية1

10.94%12.3128160%11886مكتبة كلية الرتبية الزلفي2

10.74%1161112.0327656مكتبة كلية الرتبية املجمعة3

1.37%1.463522%1405مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات4

10.54%12.6527137%12208مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5

6.65%6.7617129%6527مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالبات6
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4.06%5.1710447%4989مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالب7

6.18%5.5615913%5372مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب8

5.07%4.7813045%4616مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات9

4.67%5.7312018%5535مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالب10

2.30%2.945918%2837مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات11

100%100257491%96532املــــــــــــجــــمــــــــــوع
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هـ1442/ 1441عدد أوعية المعلومات في مكتبات الجامعة موزعة على المكتبات في العام 

عدد العناوين عدد النسخ أو المجلدات

شكل )1/2/8/3( عدد أوعية املعلومات يف مكتبات الجامعة موزعة عىل املكتبات يف العام 1441/ 1442هـ
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)3/8/3( الكتب املفهرسة يف النظام اآليل يف العام الجامعي 1442/1441هـ

بلــغ عــدد املجلــدات املفهرســة يف العــام الجامعــي 1442/1441 هـــ )257491( متاحــة مــن األعــوام الســابقة باإلضافــة إىل مــا تــم اقتنائــه 

يف عــام التقريــر( مجلــد موزعــة عــىل مكتبــات الجامعــة.

جدول )1/3/8/3( إجاميل عدد الكتب املفهرسة يف النظام اآليل يف العام الجامعي 1442/1441هـ

املجلداتالعناوينالبند

3321340الكتب الواردة ملكتبات الجامعة عن طريق الرشاء أو اإلهداء يف العام الجامعي 1442/1441 هـ

96200256151الكتب املفهرسة يف مكتبات الجامعة موزعة عىل املكتبات

96532257491املجموع

)4/8/3( تطور أعداد الكتب يف مكتبات الجامعة حتى العام الجامعي 1442/1441 هـ

شهد عدد العناوين والنسخ تطور دائم منذ نشأتها وحتى عام 1442/1441 هـ كام هو مبني يف الجدول )1/4/8/3(.

جدول )1/4/8/3( تطور أعداد العناوين والنسخ يف مكتبات الجامعة منذ نشأتها حتى العام الجامعي 1442/1441هـ

معدل النموعدد النسخمعدل النموعدد العناوينالعام الجامعيم

-50859-14311709 / 1432 هـ1

67.85 %1230.7885368%143222743 / 1433 هـ2

24.01 %54.25105863%143335081 / 1434 هـ3

36.33 %46.10144323%143451254 / 1435 هـ4

22.89 %27.41177363%143565304 / 1436 هـ5

3.35 %5.07188338%143668614 / 1437 هـ6

32.21 %8.38242346%143774366 / 1438 هـ7
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5.93%2.03256729%143875876 / 1439 هـ8

4.21-%23.75245932%143993893 / 1440 هـ9

4.16 %2.46256151%144096200 / 1441 هـ10

0.52%0.35257491%144196532 / 1442 هـ11
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تطور أعداد العناوين والنسخ في مكتبات الجامعة  منذ نشأتها حتى العام الجامعي  
هـ1442/1441

عدد العناوين عدد النسخ

شكل )1/4/8/3( تطور أعداد العناوين والنسخ يف مكتبات الجامعة منذ نشأتها حتى العام الجامعي 1442/1441هـ

)5/8/3( مقتنيات الجامعة من الرسائل الجامعية يف العام الجامعي 1442/1441هـ

تقتني الجامعة )353( رسالة جامعية  منها )120( اطروحة دكتوراه، و)233( أطروحة ماجستر.
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جدول )1/5/8/3( الرسائل الجامعية مبكتبات الجامعة

النسبةالعددالنوع

66.01%233ماجستر

33.99%120دكتوراه

100%353املجموع

 

66.01

33.99

مقنيات مكتبات الجامعة من الرسائل العلميةنسب 

ماجستير دكتوراه

شكل )1/5/8/3( نسب الرسائل الجامعية مبكتبات الجامعة

)6/8/3( االشرتاكات يف قواعد املعلومات اإللكرتونية يف العام الجامعي 1441/ 1442هـ

يتبني من الجدول والشكل التاليان تطور االشرتاك السنوي يف قواعد املعلومات اإللكرتونية.

جدول )1/6/8/3( تطور عدد االشرتاكات يف قواعد املعلومات اإللكرتونية

معدل النموعدد االشرتاكاتالعام الجامعي

-143131/ 1432هـ

12.90%143235/ 1433هـ

325.71%1433149/ 1434هـ

60.40%1435/1434239 هـ

1.26%1435/1436242 هـ

28.93-%1436/1437172 هـ

6.40%1437/1438183 هـ

14.21-%1438/1439157 هـ

3.82%1440/1439163 هـ

4.78%1441/1440169 هـ

3.55-%1442/1441163 هـ
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تطور عدد االشتراكات في قواعد المعلومات اإللكترونية

شكل )1/6/8/3( تطور عدد االشرتاكات يف قواعد املعلومات اإللكرتونية

)7/8/3( مرافق وتجهيزات مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ

تبلــغ املســاحة اإلجامليــة للمكتبــات التابعــة لعــامدة شــؤون املكتبــات )2340( مــرتاً مربعــاً، وتحتــوي عــىل)346( مقعــداً للقــراءة، وعــدد 

)145( جهــاز حاســب آيل متصــل باإلنرتنــت.

جدول )1/7/8/3( مرافق وتجهيزات مكتبات الجامعة

املكتبة/العنرصم
املساحة

م2

عدد الطاوالت

والخلوات
عدد املقاعد

عدد الحاسبات

اآللية

700759555املكتبة املركزية1

25053918مكتبة كلية الرتبية الزلفي2

250205317مكتبة كلية الرتبية املجمعة3

1505102مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات4
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املكتبة/العنرصم
املساحة

م2

عدد الطاوالت

والخلوات
عدد املقاعد

عدد الحاسبات

اآللية

250195019مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5

709196مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالبات6

707194مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالب7

1501281مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب8

1508186مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات9

1506148مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالب10

1509219مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات11

2340175346145املجمــــــــــوع

)8/8/3( خدمات املستفيدين يف مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ

يبــني الجــدول )1/8/8/3( املعــدل اليومــي للــزوار عــىل مكتبــات الجامعــة خالل عــام التقرير حيــث وصــل إىل )89( مســتفيد يومًيــا، و )1998( 

مســتفيد شــهريًا، و)13378( مســتفيداً عــىل مــدار العام.

جدول )1/8/8/3( عدد املرتددين عىل مكتبات الجامعة خالل العام 1441/ 1442هـ

املعدل السنوياملعدل الشهرياملعدل اليومياملكتبةم

204003600املكتبة املركزية1

103001990مكتبة كلية الرتبية بالزلفي2

102201320مكتبة كلية الرتبية باملجمعة3

7154924مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية )طالبات(4

153301980مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5
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5110660مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )طالبات(6

6132792مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير )طالب(7

5110660مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالب(8

488528مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح )طالبات(9

366396مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )طالب(10

488528مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط )طالبات(11

89199813378املـجـمــــــــــوع

ويبــني الجــدول )2/8/8/3( تطــور عــدد املســتفيدين مــن خدمــات مكتبــات الجامعــة بدايــة مــن العــام الجامعــي 1436/1435هـــ وحتــى عــام 

التقريــر. 

جدول )2/8/8/3( تطور عدد املستفيدين من خدمات مكتبات الجامعة

معدل النموعدد املستفيدينالعام الجامعي

-1436/143532480 هـ

83.69%1437/143659664 هـ

50.04%1438/143789520 هـ

36.37-%1439/143856961 هـ

27.36-%1440/143941378 هـ

75.25-%1441/144017688 هـ

 24.37-%1442/144113378 هـ
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تطور عدد المستفيدين من خدمات مكتبات الجامعة

شكل )1/8/8/3( تطور عدد املستفيدين من خدمات مكتبات الجامعة

)9/8/3( خدمات اإلعارة الخارجية يف مكتبات الجامعة يف العام الجامعي 1442/1441هـ

وصــل عــدد املســتعرين مــن مكتبــات الجامعــة يف العــام الجامعــي 1442/1441هـــ إىل )769( مســتعراً لعــدد )1906( كتــاب مــن مكتبــات 

الجامعــة، وحققــت املكتبــة املركزيــة أعــىل نســبة كتــب مســتعارة بواقــع %26.18.
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جدول )1/9/9/3( خدمات االعارة موزعة عىل مكتبات الجامعة خالل العام 1441/ 1442هـ

النسبةعدد الكتب املعارةالنسبةعدد املستعريناملكتبةم

26.18%25.10499%193املكتبة املركزية1

10.28%10.53196%81مكتبة كلية الرتبية الزلفي2

17.26%17.69329%136مكتبة كلية الرتبية املجمعة3

11.59%12.61221%97مكتبة كلية العلوم الطبية التطبيقية طالبات4

6.66%7.41127%57مكتبة مجمع الكليات بالزلفي5

6
مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير 

طالبات
64%8.32154%8.08

6.77%5.20129%40مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة سدير طالب7

2.10%2.2140%17مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالب8

9.97%10.01190%77مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية برماح طالبات9

0.58%0.5211%4مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالب10

0.52%0.3910%3مكتبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالغاط طالبات11

100%1001906%769املـجـمــــــــــوع
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إضاءة

أفصــح هــذا الفصــل عــن جهــود الجامعــة 

يف الجانــب املعــريف واملتمثــل يف البحــث 

العليــا،  الدراســات  وبرامــج  العلمــي 

ونشــاط الجمعيــات العلميــة، واالبتــكار، 

واملؤمتــرات والنــدوات، والتعــاون الدويل 

يف مجــال البحــث العلمــي، واملكتبــات 

ــة. الجامعي


