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لتوجهات ادارة الجامعة ودعمها الكامل للبحث العلمي، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس كان 
والباحثين، وتهيئة المناخ المناسب لهم لتحقيق اإلبداع واالبتكار، أثرًا كبيرًا في النقلة 
النوعية في مجال البحث العلمي بجامعة المجمعة، حيث يؤكد معالي مدير الجامعة 
الدكتور خالد بن سعد المقرن دومًا على أن تقدم الجامعة واالرتقاء بمستوى تصنيفها العالمي يعتمد 

بدرجة كبيرة على نوعية وكم مخرجات البحث العلمي.
وقد أخذت عمادة البحث العلمي على عاتقها تحقيق هذه التوجهات العليا للجامعة من خالل زيادة 
عدد البرامج البحثية المدعومة، وزيادة أعداد جوائز البحث العلمي، وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، 
وعدد من األنشطة األخرى، وهذا الرصد االحصائي ألنشطة وبرامج عمادة البحث العلمي ُيظهر مدى 
العطاء والبذل الذي تقدمه الجامعة من خالل عمادة البحث العلمي، والذي من آثاره هذه القفزة الغير 
مسبوقة في معدالت النشر العلمي لمنسوبي الجامعة في المجالت العلمية المصنفة ضمن قواعد 

المعرفة.

برامج تمويل المشاريع البحثية في جامعة المجمعة

برامج التمويل من داخل الجامعة:	- 

2.  برنامج المجموعات البحثية المتميزة. 1.  برنامج المنح السنوية.  
.ISI 4.  برنامج مكافآت النشر في 3.  برنامج دعم النشر العلمي المتميز. 

6.  برنامج دعم طلبة الدراسات العليا. 5.  برنامج رائد.   
7.  برنامج دعم مشروعات تخرج الطالب.

برامج التمويل من خارج الجامعة:	- 

برنامج التقنيات االستراتيجية.. 1
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.. 2
الكراسي العلمية.. 3

عمـادة البحث العلمي

عمادة البحث العلمي
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	واًل: المشاريع البحثية المدعمة من جامعة المجمعة حتى عام 1437هـ

	عداد المشاريع البحثية الممولة من عمادة البحث العلمي	. 

برنامج 
المنح 
السنوية

برنامج 
المجموعات 

البحثية 
المتميزة

برنامج 
النشر 

العلمي 
المتميز

برنامج 
مكافآت 

النشر في 
ISI

برنامج رائد

برنامج 
دعم طلبة 
الدراسات 

العليا

برنامج دعم 
مشروعات 

تخرج 
الطال	

427122610000

	عداد المشاريع البحثية المدعومة من خارج الجامعة	. 

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم برنامج التقنيات االستراتيجية
الكراسي البحثيةوالتقنية

1615

برنامج المنح 
السنوية

427

برنامج المجموعات 
البحثية المتميزة

12

برنامج مكافآت 
ISI النشر في

10

برنامج النشر 
العلمي المتميز

26

إحصاءات عمادة البحث العلمي
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عمادة البحث العلمي

100

5362
454141

12 4
2920 15 14

	عداد المشاريع البحثية الممولة لكليات الجامعة من عمادة البحث العلمي حتى عام 1437هـ .ج. 

عدد البحوثالجهةعدد البحوثالجهة

2كلية علوم الحاسب اآللي100كلية العلوم

41كلية ادارة األعمال53كلية الهندسة

62كلية التربية في المجمعة29كلية الطب

41كلية التربية في الزلفي45كلية العلوم الطبية التطبيقية

15كلية المجتمع1كلية طب األسنان

االنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 
14في الغاط

االنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 
20في حوطة سدير

االنسانية  والدراسات  العلوم  كلية 
4في رماح
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إحصاءات عمادة البحث العلمي

ثانيًا: تطور 	عداد البرامج البحثية بعمادة البحث العلمي

ثالثًا: تطور 	عداد جوائز البحث العلمي لجامعة المجمعة

حرصت ادارة الجامعة على المبادرة باإلعالن عن جوائز التميز البحثي، بهدف تقدير وتشجيع الباحثين 
من أعضاء هيئة التدريس، وحث البقية من زمالئهم على االقتداء بهم وتتبع خطاهم، من أجل خلق بيئة 

تنافسية عالية المستوى وتمثلت الجوائز في:

جائزة االبتكارجائزة البحث المميز جائزة القسم المميز

1437هـ

مج
برا

 ال
د 

عد

1434هـ1435هـ1436هـ

7
5

1

5
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عمادة البحث العلمي

رابعًا: تأثير 	نشطة البحث العلمي المختلفة على معدل النشر العالمي لألبحاث 
العلمية في مجالت ISI حسب الكليات لعام 2016م.

عدد 	بحاث ISIالجهةم

54كلية الهندسة1

49كلية العلوم2

21كلية العلوم الطبية التطبيقية3

7كلية الطب4

2كلية علوم الحاسب اآللي5

2كلية التربية في المجمعة6

2كلية التربية في الزلفي7

1كلية طب األسنان8

1كلية العلوم والدراسات االنسانية في الغاط9

1كلية العلوم والدراسات االنسانية في حوطة سدير10

1كلية ادارة األعمال11

0كلية المجتمع12

0كلية العلوم والدراسات االنسانية في رماح13

النشر في 
مجاالت 

ISI حسب 
الكليات

% 5

% 15

% 36

% 39

% 1% 2% 2

كلية   الهندسة
كلية   العلوم

كلية   العلوم   الطبية   التطبيقية
كلية   الطب

كلية   علوم   الحاسب   اآللي
كلية   التربية   في   المجمعة

2016كلية   التربية   في   الزلفي

141

2015

115

2014

61

2013

39

2012

16

2010

1

2011

8

األبحاث المنشورة في مجاالت ISI حسب الكليات
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إحصاءات عمادة البحث العلمي

 )Q1( التخصص  	فضل 2٥٪ من مجاالت  	بحاث منشورة في  قائمة عشرة 
لعام 2016م.

معامل التأثيرالتخصصعنوان البحثاسم الباحثم

د. اسكندر تليلي1
 Designing a powered combined
 Otto and Stirling cycle power
 plant through multi-objective
optimization approach

6.798الطاقة والوقود

د. عبدالعزيز الدخيل2
 PPM1A Methylation Is Associated
 With Vascular Recurrence in
Aspirin-Treated Patients

5.787أمراض األوعية الدموية

د. محمد أرشد كامران3
 Bosonic Lasing from Collective
 Exciton Magnetic Polarons in
 Diluted Magnetic Nanowires and
Nanobelts By: Zou, Shuangyang

5.404فيزياء المادة

د. محمد السويد3
 Human milk miRNAs primarily
 originate from the mammary
 gland resulting in unique miRNA
profiles of fractionated

5.228مختبرات طبية

Room temperature spin valve د. محمد اقبال وقاص5
effect in NiFe/WS2/Co junctions5.228فيزياء المادة

د. محمد اقبال وقاص6
 Interaction driven quantum
 Hall effect in artificially stacked
graphene bilayers

5.228فيزياء المادة

د. سعيد بانواس7

 Characterization of the Adherence
 of Clostridium difficile Spores: The
 Integrity of the Outermost Layer
 Affects Adherence Properties of
 Spores of the Epidemic Strain
 R20291 to Components of the
Intestinal Mucosa

5.218األحياء الدقيقة والمناعة

د. إلياس خان8
 Heat transfer analysis in a second
 grade fluid over and oscillating
 vertical plate using fractional
Caputo-Fabrizio derivatives

4.912الفيزياء

د. ثامر الحربي9
 Long-lived K isomer and enhanced
gamma vibration in the neutron-
 rich nucleus Dy-172: Collectivity
beyond double midshell

4.787فيزياء نووية

Thermodynamic analysis of gas د. عبدالعزيز الكليبي10
turbine with air bottoming cycle4.292هندسة ميكانيكية
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عمادة البحث العلمي

عدد اسم الجامعةم
البحوث

4177جامعة الملك سعود1

3890جامعة الملك عبدالعزيز2

3KAUST 1218جامعة الملك عبدالله

جامعة الملك فهد للبترول 4
والمعادن

975

456جامعة طيبة5

430جامعة أم القرى6

380جامعة الملك خالد7

354جامعة الطائف8

جامعة الملك سعود للعلوم 9
الصحية

319

289جامعة القصيم10

238جامعة جازان11

233جامعة الملك فيصل12

209جامعة األمير سطام13

141جامعة المجمعة14

عدد اسم الجامعةم
البحوث

131جامعة نجران15

82جامعة الجوف16

71جامعة الباحة17

61جامعة شقراء18

59جامعة الحدود الشمالية19

56جامعة حائل20

38جامعة االميرة نوره21

29الجامعة السعودية االلكترونية22

28جامعة تبوك23

27جامعة االمام محمد بن سعود24

26جامعة الدمام25

16جامعة جدة26

6جامعة بيشة 27

0جامعة حفر الباطن28

0الجامعة االسالمية29

ISI إحصائية النشر لعام 2016م في الجامعات السعودية حسب تصنيف
)THOMSON REUTERS( بتاريخ 2017/1/11م

 016 404 1525       016 404 1550
 www.mu.edu.sa       dsr@mu.edu.sa       @dsr_mu
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