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حقوق الحفظ مملوكة لعمادة البحث العلمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن



مبسم الله الرحمن الرحي



:مقدمة
لرفعالعلميالبحثبعمادةممثلةعبدالرحمنبنتنورةاألميرةجامعةسعت

ثينالباحوتشجيعالرحمنعبدبنتنورةاألميرةجامعةباسمالمسجلالعلميالنشرمؤشرات
ذفمن,والدوليالمحليالمستوىعلىوالتميزالعلميالبحثفياالنخراطعلىوالباحثات

الهادفةالبرامجمنالعديدطرحتمهـ1428عامبالجامعةالعلميالبحثعمادةانشاء
.المميزةالبحثيةالمجاالتفياالنخراطودعموالباحثاتالباحثينلتشجيع
حافزا  نسيكوحيثالعلميبالبحثالسنويةاإلحصاءاتعلىوالباحثاتالباحثينإطالعوألهمية
فاتالتصنيفيالجامعةمنافسةيضمنمماالعلميالبحثمؤشراتورفعالتقدمالستمرار
.اللهبإذنالعالمية



إجمالي األبحاث المصنفة المنشورة باسم جامعة األميرة نورة 
م2021بنت عبد الرحمن خالل عام 
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حمنعدد األبحاث المصنفة المنشورة باسم جامعة األميرة نورة بنت عبد الر

عدد األبحاث



عدد األبحاث الممولة من جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن
م 2021خالل العام 

بحث  1191



م2021إجمالي عدد االستشهادات لألبحاث المصنفة المنشورة خالل 

استشهاد691
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توزيع األبحاث المصنفة المنشورة على الكليات 
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أبحاث مسار دعم الهوية البحثية السريع (19-كوفيد)األبحاث الموجهة 

األبحاث الممولة من مبادرة التمويل المؤسسي المدعومة من وكالة البحث 
واالبتكار بوزارة التعليم

األبحاث المدعومة األبحاث المنجزة من األبحاث المدعومة 

مبادرة التمويل المؤسسي من وكالة البحث واالبتكار
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براءات االختراع  الجوائز

عدد براءات االختراع الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية والجوائز المحلية 
م2021واإلقليمية والعالمية خالل 

م2021عدد براءات االختراع الحاصلة على حقوق الملكية الفكرية والجوائز المحلية واإلقليمية والعالمية خالل 

براءة اختراع3

جائزة18

م2021براءات االختراع والجوائز خالل عام 



التوصيات



ص بالصحة التركيز على األولويات البحثية لجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتي تتلخ❖
.وجودة الحياة والرفاه وتمكين المرأة 

.أن تتواكب األبحاث المنشورة مع أهداف التنمية المستدامة❖
(.يصدر عنها ابتكار أو منتج صناعي)ضرورة االنخراط في األبحاث االبتكارية ❖
.تشجيع الشراكات البحثية المحلية واالقليمية والدولية❖
بحاث تشجيع الطالبات في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا على المشاركة في األ❖

.العلمية واالبتكارات مع وضع انتماءهن البحثي لجامعة الميرة نورة بنت عبد الرحمن
.تشجيع الدراسات البينية بين األقسام والكليات المختلفة❖



.مية والدوليةتشجيع الباحثين والباحثات للمشاركة والتقديم على الجوائز المحلية واالقلي❖
.التشجيع على النشر المصنف في المجالت ذات معامل التأثير العالي❖
ية ضرورة انخراط الباحثين و الباحثات في تخصصات اللغة العربية والدراسات االسالم❖

ة ومعززة واالنسانية بالنشر العلمي المصنف وتكون المواضيع داعمة للقضايا االجتماعي
.  م2030للهوية الوطنية بما يتوافق مع رؤية 

لمحلية ضرورة رفع الكليات بتقارير دورية عن أهم االنجازات البحثية واالبتكارية والجوائز ا❖
.واالقليمية والدولية التي حققها أعضاء الكلية

.يمتشجيع الكليات للباحثين والباحثات المتميزين من خالل الدعم المعنوي والتكر❖
ة إلى تفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس باستعراض النتاج البحثي لألعضاء باإلضاف❖

ضرورة تشجيع الباحثين والباحثات التسجيل في مواقع رصد األبحاث 
ORCID, ID REASHERCHمثل ❖
KSA Scholarتفعيل مواقع أعضاء هيئة التدريس بمنصة بيور ❖



أهم الجوائز بقواعد المعلومات العالمية
التي تسهم برفع مؤشرات الجامعة التي تدعمها هيئات التمويل



❖Welcome Trust (WT)
❖Arts and Humanities Research Council (AHRC)
❖Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSCR)
❖Economic and Social Research Council (ESRC)
❖Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC)
❖Medical Research Council (MRC)
❖Natural Environment Research Council (NERC)
❖Science and Technology Facilities Council (STFC)
❖USA
❖National Institutes of Health (NIH)
❖National Science Foundation (NSF)
❖Australia
❖Australian Research Council (ARC)
❖National Health and Medical Research Council (NHMRC



الرحمنعبدبنتنورةاألميرةجامعةاسمرفععلىوحرصكمبتعاونكمإيماننا
دافأهتحقيقعلىسويا  لنعملأيديكمبينالتقريرهذاوضعنا,وابتكاريا  بحثيا  

نؤكدكما.م2030الغاليةمملكتنارؤيةمعالمتوافقةالطموحةورؤيتهاالجامعة
ياالعلللدراساتالجامعةوكيلةوسعادةالجامعةرئيسةمعاليوتشجيعدعملكم

كماالجامعة,فيواالبتكارالعلميبالبحثللنهوضالمتواصلالعلميوالبحث
هويتنامعالنرسمتطويريةوخططمقترحاتبأيالعلميالبحثعمادةتسعد
.شاملمعرفياقتصادنحوشعارناوليكنالمميزةالبحثية

ختاما  



شكرا  لكم
Thank You


