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:مقدمة

األميرةةجامعباسمالمسجلالعلميالنشرمؤشراتلرفعالعلميالبحثبعمادةممثلةعبدالرحمنبنتنورةاألميرةجامعةسعت

البحثعمادةشاءانفمنذ,والدوليالمحليالمستوىعلىوتميزهنالعلميالبحثفياالنخراطعلىالباحثاتوتشجيعالرحمنعبدبنتنورة

تم.زةالمميالبحثيةالمجاالتفيلالنخراطودعمهنالباحثاتلتشجيعالهادفةالبرامجمنالعديدطرحتمهـ1428عامبالجامعةالعلمي

إلىالتمويليةالبرامجعددوصلحيثم2020عامفيأوجهاوبلغتم2019عاممنالثانيالنصففيتمويلبرامجوتطويراستحداث

البحثوعلياالالدراساتوكيلةوسعادةالجامعةرئيسمعاليمنوبدعمنسعىالبحثيالحراكدعمفيقدما  وللمضي.تمويليةبرامجتسع

معوالمتوائمةللجامعةالبحثيةالهويةإطالقم2020عامخاللتمكما.هللابإذنالقادمةاألشهرخاللأخرىبرامجاستحداثإلىالعلمي

,الفكريةةللملكيالسعوديةالهيئةوبينالرحمنعبدبنتنورةاألميرةجامعةبيناألكاديميالتحالفحصلالعامهذاوخالل,م2030رؤية

.لصناعيةاوالنماذجاالختراعبراءاتمنالعديدتسجيلعنهنجمالباحثينوحقوقالفكريةالملكيةمجالفيونشاطوعيلحصولادىمما

هذاأيديكنبينضعن,بالجامعةالكلياتكافةوبينبينهاالمعلوماتوتبادلالدائموالتواصلالتعاونبضرورةالعلميالبحثعمادةمنوإيمانا  

خططرسممنالكلياتلتتمكن.م2020لعامواالبتكاريالبحثيبالنتاجبالكلياتالتدريسهيئةأعضاءمساهمةيوضحالذيالتقرير

.يةواالبتكارالبحثيةالجامعةأهافلتحقيقالعلميالبحثعمادةمعبالتوازيتعملالعلميالبحثمجالفيهادفةاستراتيجية

عميدة البحث العلمي 



خالل تطور  البحث العلمي لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن: أوال  

م 2020-2015األعوام  من 



برنامج العالم الزائر •

برنامج المجموعات البحثية •

)برنامج دعم الباحثات الناشئات •

برنامج دعم الرائدات•

تطوير برامج تمويل جديدة

برنامج األبحاث الموجهة •

المصنفبرنامج التمويل بعد النشر •

برنامج المسار السريع لتمويل األبحاث •

للجامعةبرنامج دعم الهوية البحثية •

ةاستحداث برامج  تمويل جديد

برنامج تميز•

برنامج األبحاث االبتكارية•

برنامج األبحاث عالية التكلفة•
برامج تمويل  واعدة

معمل الذكاء االصطناعي•

.البرامج والرخص البرمجية الحديثة للمختبرات•

تجهيز البنية التحتية بنك الدم الحيوي•

دعم البنية التحتية للمعامل
البحثية 

الشركة السعودية للصناعات األساسية سابك •

وزارة البيئة والمياه والزراعة•

مدينة الملك عبدهللا للطاقة الذرية والمتجددة•

الشركات النوعية المحلية 
والتمويل الخارجي



أضعاف 7زيادة عدد المنح البحثية عبر برامج التمويل المختلفة الداخلية بمقدار 

م2020-2019خالل عام 

050100150200250300350400450

2018-2019

2019-2020

عدد المنح البحثية



بحقوق الملكية الفكرية

تعهد حفظ الحقوق
الملكية عند طلب 

التمويل

دورات وورش 
عمل

وتحديد سفيرات 
على للملكية الفكرية

مستوى الكليات

ادراج اسم الجامعة 
في مؤشر تصنيف

االبتكار
WIPOالتعاون مع 

بمجاالت ومفاهيم تتعلق بالنشر المصنف

إذكاء الوعي 

دعم النشر في 
المجالت  ذات 
حالوصول المفتو

كتابة االسم 
ة الصحيح للجامع
في االنتماء 
والشكر

ORCID توعية
والزام الباحثات
بأهمية انشاء 
لهم الهوية البحثية
ات في قاعدة البيان

توحيد اسم 
د الجامعة في قواع
البيانات 

SCOPUS & 
WOS



كما تم إذكاء الوعي بأخالقيات البحث العلمي وتسجيل المقترحات البحثية لدى لجنة 

أخالقيات البحث العلمي
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تسجيل المشاريع البحثية لدى لجنة أخالقيات البحث العلمي



د عرض مؤشرات البحث العلمي لجامعة األميرة نورة بنت عب: ثانيا  

م 2020-2015الرحمن خالل األعوام  من 







.باحثة1290عدد الباحثات حيث وصل إلى ارتفاع في 



ة عدد النشر المصنف في جامع

-2015األميرة نورة من عام 

حسب التخصص م  2020
Frascati Manual



لبعض FWCIويتضح من الرسم بأن 

فأعلى  ونتطلع 1التخصصات كان 

لرفعه من قبل التخصصات األخرى

د عن طريق زيادة النشر المصنف وعد

االستشهادات لألبحاث المنشورة

ون قيمته أعلى من وعندما يك. مقارنة عدد االستشهادات للبحث املنشور مع عدد االستشهادات املتوقعة لنفس النوع من املنشور في نفس السنة ونفس املوضوع : FWCIيقصد ب '
.السنةس فهذا يدل على أن البحث أستشهد منه أكثر من املتوقع  استنادا إلى املتوسط العاملي لالستشهادات للمنشورات املماثلة بنفس املوضوع ونف1





ت حالة النتاج البحثي بالنسبة للمجال

.حسب حالة االستشهاد



استشهاد بأبحاث الجامعة 



Views count : عدد المشاهدات ألبحاث الجامعة عن طريق موقعscoups.

Outputs in Top Views Percentiles: نسبة االبحاث األكثر مشاهدة في

الجامعة 

Views per Publication:متوسط عدد المشاهدات لكل بحث.

Field-Weighted Views Impact: نسبة مشاهدة البحث مقارنة بالمتوسط

العالمي لنفس موضوع البحث ونوعه وسنة نشره



تقتصاد نسبة االبتكار وتأثيره في االستثمار اال

معدل االستشهاد بابتكارات الجامعة



اج نسبة المشاركة الدولية والمحلية في النت

البحثي للجامعة



رات مساهمة أعضاء هيئة التدريس في الكليات  بمؤش: ثالثا  

:البحث العلمي 



المؤشرات 

المعاهدالــكــليــات

كلية الطب 

البشر  

طب 

األسنان 
التمريض

كلية 

الصيدلة 

الصحة 

وعلوم 

التأهيل  

الحاسب العلوم
اإلدارة 

واألعمال

الهندسة 

التصاميم 

المجتمعاألدابالتربيةاللغات والفنون

الخدمة 

االجتماعية

معهد اللغة 

العربية

عمادة 

خدمة 

المجتمع

مستشفى 

الملك عبد 

هللا ومركز 

أبحاث 

العلوم 

الصحية 

األبحاث المشتركة مع باحثين من خارج 

4---2876-9252134460547104393710الجامعة من إجمالي عدد األبحاث 

ة عدد األبحاث من المشاريع البحثية الممول

1--2712439404137016204119271من مراكز األبحاث

عدد األبحاث المنشورة في مجالت علمية 

4--117651675117689162514714454885مصنفة 

:مؤشرات األبحاث-أ



العددالنوعالكلية 

2نموذج صناعيكلية التصاميم والفنون

2براءة اختراعكلية الحاسب وعلوم المعلومات

1براءة اختراعمستشفى الملك عبد هللا الجامعي

1نموذج صناعيكلية الصحة وعلوم التأهيل

:م2020براءات االختراع والنماذج الصناعية خالل عام -ب



الهوية م تم إطالق مبادرة التمويل المؤسسي للبحث واالبتكار تضمنت برنامج مسار دعم2020خالل عام 

وباإلضافة مشروع بحثي , 35مشروع بحثي تم دعم حوالي 108البحثية السريع والذي تقدم عليه اكثر من 

.19-مقترح بحثي تستهدف مواضيعها فيروس كوفيد35تم دعم حوالي  







البحث التوصيات التي يجب أن تضعها الكليات بعين االعتبار لرفع مؤشر: رابعا  
العلمي واالبتكار في الكلية 



ة االستراتيجية أن يستهدف النشر العلمي المصنف لكليتكم األولويات البحثية لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتي تم تعميمها بالخط❑

.للبحث واالبتكار

.أن تتواكب األبحاث المنشورة مع أهداف التنمية المستدامة❑

(.يصدر عنها ابتكار أو منتج صناعي)تشجيع األعضاء في الكليات على االنخراط في األبحاث االبتكارية ❑

.تشجيع األعضاء في الكليات على الشراكات البحثية المحلية واالتقليمية والدولية❑

بحثي لجامعة تشجيع الطالبات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على المشاركة في األبحاث العلمية واالبتكارات مع وضع انتماءهن ال❑

.الميرة نورة بنت عبد الرحمن

.تشجيع الدراسات البينية بين األتقسام والكليات المختلفة❑

.تشجيع الباحثات للمشاركة والتقديم على الجوائز المحلية واالتقليمية والدولية❑

.التشجيع على النشر المصنف في المجالت ذات معامل التأثير العالي❑

و المصنف وتكون بالنسبة لتخصصات اللغة العربية والدراسات االسالمية واالنسانية ضرورة تشجيع انخراط الباحثات بالنشر العلمي المحكم أ❑

.  م2030المواضيع داعمة للقضايا االجتماعية ومعززة للهوية الوطنية بما يتوافق مع رؤية 

.ةعضاء الكليضرورة رفع الكليات بتقارير دورية عن أهم االنجازات البحثية واالبتكارية والجوائز المحلية واالتقليمية والدولية التي حققها أ❑

.الت عليها للعمادة تشجيع الباحثات المتميزات والمبتكرات بتكريمهن على مستوى الكلية والرفع بنتاجهن البحثي واالبتكار  والجوائز الحاص❑

ي مواتقع رصد تفعيل مواتقع أعضاء هيئة التدريس باستعراض النتاج البحثي لألعضاء باإلضافة إلى ضرورة تشجيع الباحثات التسجيل ف❑

ORCID, ID REASHERCHاألبحاث مثل 



رفع العالمية وتسهم بالمعلوماتونضع بين ايديكم أسماء الجوائز التي يمكن ظهورها بقواعد 

.مؤشرات الجامعة التي تدعمها هيئات التمويل في الشريحة التالية



oWelcome Trust (WT)

oArts and Humanities Research Council (AHRC)

oBiotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSCR)

oEconomic and Social Research Council (ESRC)

oEngineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)

oMedical Research Council (MRC)

oNatural Environment Research Council (NERC)

oScience and Technology Facilities Council (STFC)

oUSA
oNational Institutes of Health (NIH)

oNational Science Foundation (NSF)

oAustralia
oAustralian Research Council (ARC)

oNational Health and Medical Research Council (NHMRC



وفي الشرائح التالية شرح SciValوباإلمكان االطالع على بيانات منسوبات كليتكم من خالل موتقع 

.عن كيفية الدخول على الموتقع



؟Scivalماهو

مؤسسة20000منألكثرالبحثياألداءإلىشامال  وصوال  ويوفرلهمامثيلالومرونةبقوةتمتعبتحليالتيقومموتقع

النسبيةوالمعايير،بكالخاصالبحثأداءبتصورSciValلكيسمح.العالمحولدولة230منبهاالمرتبطينوالباحثينبحثية

.فريدبشكلمةمصمتقاريروإنشاء،والناشئةالجديدةالبحثاتجاهاتوتحليلوتحديد،االستراتيجيةالشراكاتوتطوير،لألتقران

هل يمكن أل  باحثة الدخول على الموتقع واالستفادة منه ؟

نعم وبكل سهولة 



.الدخول إلى المكتبة الرتقمية بالبريد الجامعي االلكتروني وكلمة المرور-1

.اختيار تقواعد المعلومات األجنبية -2

.scoupsاختيار تقاعدة بيانات -3

.scivalسيظهر في أعلى الشاشة scoupsبعد الدخول لصفحة -4

Scivalطريقة الدخول إلى 



.ستظهر طلب بيانات التسجيل-5

.تقومي بالتسجيل باستخدام البريد الجامعي  واكملي جميع خطوات التسجيل -6

.يؤكد تسجيلك يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور المختارة من تقبلك scivalبعد تأكيد تسجيلك  سيصلك بريد الكتروني من -7



بينالتقريرهذاوضعنا،وابتكاريا  بحثيا  الرحمنعبدبنتنورةاألميرةجامعةاسمرفععلىوحرصكمبتعاونكمإيماننا

نؤكدكما.م2030الغاليةمملكتنارؤيةمعالمتوافقةالطموحةورؤيتهاالجامعةأهدافتحقيقعلىسويا  لنعملأيديكن

العلميحثبالبللنهوضالمتواصلالعلميوالبحثالعلياالدراساتوكيلةوسعادةالجامعةرئيسةمعاليوتشجيعدعملكم

وليكنميزةالمالبحثيةهويتنامعالنرسمتطويريةوخططمقترحاتبأ العلميالبحثعمادةوتسعد.الجامعةفيواالبتكار

.شاملمعرفياتقتصادنحوشعارنا

ختاما  



شكرا  لكم

Thank You


