
األنشطة العلمية 
والتعليمية

الفصل الخامس



١٣٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الفصل الخامس األنشطة العلمية والتعليمية
 يتضمن هذا الفصل اإلنجازات التي حققتها الجامعة في المجاالت العلمية والتعليمية

٥/ ١- البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة:
٥/ ١ /١ ـ أعداد الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة :

نوع املادة العلمية

كتاب مترجمحبث مؤلفكتاب

 ٢ ٨١٠ ١٠

٥ / ١/ ٢ ـ أعداد البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حسب الكلية:

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد
٢,٤٪٤,٤٨٢٠ ٪١٢كلية التربية بالخرج

١٩,٢٪١٩,٣٨١٥٧ ٪١٥٧كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
١٧,١٪١٣,٩٥١٤٠ ٪١١٣كلية الصيدلة بمحافظة الخرج

٣,٣٪٣,٢١٢٧ ٪٢٦كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٠,٥٪١١,١١٨٦ ٪٩٠كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية التربية بوادي الدواسر
٢,٨٪٧,٤١٢٣ ٪٦٠كلية إدارة األعمال بالخرج



١٣٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الفصل الخامس األنشطة العلمية والتعليمية
 يتضمن هذا الفصل اإلنجازات التي حققتها الجامعة في المجاالت العلمية والتعليمية

٥/ ١- البحث العلمي والتأليف والنشر والترجمة:
٥/ ١ /١ ـ أعداد الكتب والبحوث المؤلفة والمترجمة :

نوع املادة العلمية

كتاب مترجمحبث مؤلفكتاب

 ٢ ٨١٠ ١٠

٥ / ١/ ٢ ـ أعداد البحوث األكاديمية الممولة وغير الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها حسب الكلية:

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد
٢,٤٪٤,٤٨٢٠ ٪١٢كلية التربية بالخرج

١٩,٢٪١٩,٣٨١٥٧ ٪١٥٧كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج
١٧,١٪١٣,٩٥١٤٠ ٪١١٣كلية الصيدلة بمحافظة الخرج

٣,٣٪٣,٢١٢٧ ٪٢٦كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج
١٠,٥٪١١,١١٨٦ ٪٩٠كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية التربية بوادي الدواسر
٢,٨٪٧,٤١٢٣ ٪٦٠كلية إدارة األعمال بالخرج



١٤٠

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

الكلية
(Scopus) في قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) في شبكة العلوم

النسبةالعددالنسبةالعدد

٩,٢٪٧,٢٨٧٥ ٪٥٩كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج

٥,٣٪٦,٦٧٤٣ ٪٥٤كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

٨,٢٪٨,٥٢٦٧ ٪٦٩كلية الهندسة بالخرج

٧,٦٪٤,٥٧٦٢ ٪٣٧كلية الطب بمحافظة الخرج

١,٠٪٠,٤٩٨ ٪٤كلية المجتمع بالخرج

٠,٤٪٠,٣٧٣ ٪٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

٠,٦٪٠,٤٩٥ ٪٤كلية التربية بالدلم

٣,٩٪٥,٦٨٣٢ ٪٤٦كلية طب األسنان بمحافظة الخرج

٧,٥٪٧,٥٣٦١ ٪٦١كلية الهندسة بوادي الدواسر

٠,٢٪٠,٤٩٢ ٪٤كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

٠,٤٪٠,١٢٣ ٪١البرنامج الموحد (السنة التحضيرية)

٠,١٪٠,٣٧١ ٪٣كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

٠,١٪٠,٢٥١ ٪٢كلية المجتمع باألفالج

٠,٠٪٠,٣٧٠ ٪٣كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

١٠٠٪١٠٠٨١٠ ٪٤٧٧االجمالي

SCOPUS) & (Web of Science)

١٤١

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا
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10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

% 4.48                             %19.38                              %13.95                              %3.21                            %11.11                               %0.25                              %7.41                               %7.28                               %6.67                               %8.52                              %4.57                               %0.49                              %0.37                               %0.49                               %5.68                              %7.53                                %0.49                             %0.12                                %0.37                               0.25%                              %0.37%2.4                               %19.2                              %17.1                              %3.3                                %10.5                                %0.1                                  %2.8                                  9.2%                                  %5.3                               %8.2                                %7.6                                  %1.0                                %0.4                                  %0.6                                %3.9                                  %7.5                                %0.2                                 %0.4                                 %0.1                                  %0.1                                %0.0



١٤١
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

0

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

20.00%

% 4.48                             %19.38                              %13.95                              %3.21                            %11.11                               %0.25                              %7.41                               %7.28                               %6.67                               %8.52                              %4.57                               %0.49                              %0.37                               %0.49                               %5.68                              %7.53                                %0.49                             %0.12                                %0.37                               0.25%                              %0.37%2.4                               %19.2                              %17.1                              %3.3                                %10.5                                %0.1                                  %2.8                                  9.2%                                  %5.3                               %8.2                                %7.6                                  %1.0                                %0.4                                  %0.6                                %3.9                                  %7.5                                %0.2                                 %0.4                                 %0.1                                  %0.1                                %0.0



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

٥ / ١ / ٣ - تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة: 

العامم
(Scopus) وفق قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) وفق شبكة العلوم

معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوث
معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوثاألساس (١٤٣١هـ/١٤٣٠هـ)

األساس (١٣٤١هـ/٠٣٤١هـ)
١٧٢--١٢٠١٥٣٠٣--
٢٩٪٢٩٪٤١٣٥٠٪٤١٪٢٢٠١٦٤٢٧
٥٤٪١٩٪٥١٤١٧٪١٠٪٣٢٠١٧٤٦٩
٩٩٪٢٩٪٩٠٥٣٩٪٢٣٪٤٢٠١٨٥٧٥
٢٠١٪٥٢٪١٦٧٨١٧٪٤١٪٥٢٠١٩٨١٠

   
(SCOPUS)& (Web of Science) 
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29% 29% 19% 54% 29% 99% 52% 201%

١٤٣

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٥ / ١ / ٤ - البحوث األكاديمية الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها موزعة حسب جهة التمويل:

املنفذةجهة التمويل
Prince Sattam bin Abdulaziz University١٢٤

Deanship of Scientific Research, King Saud University٥٤
National Science Foundation١٤

Deanship of Scientific Research, King Faisal University١٣
King Fahd University of Petroleum and Minerals٧

Majmaah University٧
Ministry of Science and Technology, Taiwan٧

Chang Gung Memorial Hospital٦
National Telecommunication Regulatory Authority٦

Department of Science and Technology, Government of Kerala٥
National Natural Science Foundation of China٥

Universiti Putra Malaysia٥
National Institute for Health Research٤

Science and Engineering Research Board٤
American University of Sharjah٣

European Commission٣
Higher Education Commision, Pakistan٣

King Abdulaziz City for Science and Technology٣
King Abdulaziz University٣

Ministry of Higher Education٣



١٤٢

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

٥ / ١ / ٣ - تطور أعداد البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة: 

العامم
(Scopus) وفق قاعدة البيانات سكوبس(Web of Science) وفق شبكة العلوم

معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوث
معدل التغيري عن عام معدل التغيري عن السنة السابقةعدد البحوثاألساس (١٤٣١هـ/١٤٣٠هـ)

األساس (١٣٤١هـ/٠٣٤١هـ)
١٧٢--١٢٠١٥٣٠٣--
٢٩٪٢٩٪٤١٣٥٠٪٤١٪٢٢٠١٦٤٢٧
٥٤٪١٩٪٥١٤١٧٪١٠٪٣٢٠١٧٤٦٩
٩٩٪٢٩٪٩٠٥٣٩٪٢٣٪٤٢٠١٨٥٧٥
٢٠١٪٥٢٪١٦٧٨١٧٪٤١٪٥٢٠١٩٨١٠

   
(SCOPUS)& (Web of Science) 
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١٤٣
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٥ / ١ / ٤ - البحوث األكاديمية الممولة التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها موزعة حسب جهة التمويل:

املنفذةجهة التمويل
Prince Sattam bin Abdulaziz University١٢٤

Deanship of Scientific Research, King Saud University٥٤
National Science Foundation١٤

Deanship of Scientific Research, King Faisal University١٣
King Fahd University of Petroleum and Minerals٧

Majmaah University٧
Ministry of Science and Technology, Taiwan٧

Chang Gung Memorial Hospital٦
National Telecommunication Regulatory Authority٦

Department of Science and Technology, Government of Kerala٥
National Natural Science Foundation of China٥

Universiti Putra Malaysia٥
National Institute for Health Research٤

Science and Engineering Research Board٤
American University of Sharjah٣

European Commission٣
Higher Education Commision, Pakistan٣

King Abdulaziz City for Science and Technology٣
King Abdulaziz University٣

Ministry of Higher Education٣



١٤٤

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

املنفذةجهة التمويل
Ministry of Higher Education and Scientific Research٣

Ministry of Higher Education, Malaysia٣
National Institutes of Health٣

National Research Foundation of Korea٣
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada٣

Prince Sultan University٣
Sultan Qaboos University٣

University Grants Commission٣
Alabama Commission on Higher Education٢

Alexander von Humboldt-Stiftung٢
Claude Pepper Older Americans Independence Center, Wake Forest School of Medicine٢

Department of Health, Australian Government٢
Higher Education Commission, Pakistan٢

Jazan University٢
King Khalid University٢

Ministry of Science, ICT and Future Planning٢
National College Students Innovation and Entrepreneurship Training Program٢

Tulane University٢
Universiteit Gent٢

Universiti Teknologi Malaysia٢
٣٢٧اإلمجايل



١٤٥
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا ٥ / ١ / ٥ -  أعداد البحوث التعاقدية حسب الجهات المتعاقد معها والكلية:

في شبكة العلوم (Web of Science)في قاعدة البيانات سكوبس (Scopus)الكلية
النسبةالعددالنسبةالعدد

٥,٥٦٪٣,٣٣٦ ٪٤كلية التربية بالخرج
٢٨,٧٠٪٢٥,٨٣٣١ ٪٣١كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالخرج

١٨,٥٢٪١٨,٣٣٢٠ ٪٢٢كلية الصيدلة بمحافظة الخرج
٥,٥٦٪٢,٥٦ ٪٣كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

٦,٤٨٪٣,٣٣٧ ٪٤كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية التربية بوادي الدواسر
١,٨٥٪٦,٦٦٢ ٪٨كلية إدارة األعمال بالخرج

٣,٧٠٪٣,٣٣٤ ٪٤كلية العلوم الطبية التطبيقية بالخرج
٤,٦٣٪٩,١٦٥ ٪١١كلية هندسة وعلوم الحاسب بالخرج

١٢,٩٦٪١٤ ١٦,٦٦ ٪٢٠كلية الهندسة بالخرج
٢,٧٨٪٣,٣٣٣ ٪٤كلية الطب بمحافظة الخرج

٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية المجتمع بالخرج
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بحوطة بني تميم

٠,٩٣٪٠,٨٣١ ٪١كلية التربية بالدلم
١,٨٥٪١,٦٦٢ ٪٢كلية طب األسنان بمحافظة الخرج

٤,٦٣٪٢,٥٥ ٪٣كلية الهندسة بوادي الدواسر
٠,٩٣٪١,٦٦١ ٪٢كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
٠,٠٠٪٠,٨٣٠ ٪١البرنامج الموحد (السنة التحضيرية)
٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية إدارة األعمال بحوطة بني تميم

٠,٠٠٪٠,٠٠٠ ٪٠كلية المجتمع باألفالج
٠,٩٣٪٠,٠٠١ ٪٠كلية العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر

١٠٠٪١٠٠١٠٨٪١٢٠المجموع

١٤٤

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

املنفذةجهة التمويل
Ministry of Higher Education and Scientific Research٣

Ministry of Higher Education, Malaysia٣
National Institutes of Health٣

National Research Foundation of Korea٣
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada٣

Prince Sultan University٣
Sultan Qaboos University٣

University Grants Commission٣
Alabama Commission on Higher Education٢

Alexander von Humboldt-Stiftung٢
Claude Pepper Older Americans Independence Center, Wake Forest School of Medicine٢

Department of Health, Australian Government٢
Higher Education Commission, Pakistan٢

Jazan University٢
King Khalid University٢

Ministry of Science, ICT and Future Planning٢
National College Students Innovation and Entrepreneurship Training Program٢

Tulane University٢
Universiteit Gent٢

Universiti Teknologi Malaysia٢
٣٢٧اإلمجايل



١٤٦

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا
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١٤٧

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٢/٥ـ المكتبات: 
١/٢/٥ـ مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات: 

١/١/٢/٥ـ مجموع العناوين: ٠٧٣٦٤
٢/١/٢/٥ـ مجموع المجلدات: ٨١٨٣١٢

٢/٢/٥ـ إجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات: (الكتب الورقية + الكتب اإللكترونية (المكتبة الرقمية السعودية)
(٨١٨٣١٢+٦٢٣٠٣٤ =٤٤١٤٤٦) 

٣/٢/٥ـ أعداد الكتب التي غذيت بها مكتبات الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة. ٨١٨٣١٢

٤/٢/٥ - حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة خالل عام التقرير:
أعداد املستعريينالكتب املعارة

جمموعآخرونأساتذةطالبجمموعأجنيبعريب
١٢٨٥٢٦٢٢٣٩٠٧٢٢٥٨٦٧١٢٠٩٣١٣٨

٣/٥-الجوائز العلمية وبراءات االختراع:

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

أروى حممد الرويس
كلية هندسة وعلوم احلاسب 

باخلرج
مكتب االختراعات والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكيةبراءة االختراع

علوم أساسية هندسية٢٩-٠١-١٤٤١ / ٢٨-٠٩-٢٠١٩

جانا شايف موحد شفيع الدين
Saudi IoT Research Award Saudi International Exhibition and Conference for Internet of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي

علوم أساسية هندسية1440-05-27 - 2019-02-02

أمتل وحيد حممدعبدل
Saudi Iot Research AwardSaudi Internationa lExhibition And Conference For Internet Of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي 

علوم أساسية هندسية1440-06-10 - 2019-02-15 

عبداهللا حممد الياسو 
JACIII Best paper Award 2018Fuji Technology Press, Japan كلية اهلندسة باخلرج 

علوم صحية 1441-02-27 - 2019-10-26 
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١٤٧
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا  ٢/٥ـ المكتبات: 
١/٢/٥ـ مقتنيات مكتبات الجامعة من الكتب والمخطوطات: 

١/١/٢/٥ـ مجموع العناوين: ٠٧٣٦٤
٢/١/٢/٥ـ مجموع المجلدات: ٨١٨٣١٢

٢/٢/٥ـ إجمالي مقتنيات مكتبات الجامعة من أوعية المعلومات: (الكتب الورقية + الكتب اإللكترونية (المكتبة الرقمية السعودية)
(٨١٨٣١٢+٦٢٣٠٣٤ =٤٤١٤٤٦) 

٣/٢/٥ـ أعداد الكتب التي غذيت بها مكتبات الجامعة خالل السنوات الخمس األخيرة. ٨١٨٣١٢

٤/٢/٥ - حركة استعارة الكتب في مكتبات الجامعة خالل عام التقرير:
أعداد املستعريينالكتب املعارة

جمموعآخرونأساتذةطالبجمموعأجنيبعريب
١٢٨٥٢٦٢٢٣٩٠٧٢٢٥٨٦٧١٢٠٩٣١٣٨

٣/٥-الجوائز العلمية وبراءات االختراع:

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

أروى حممد الرويس
كلية هندسة وعلوم احلاسب 

باخلرج
مكتب االختراعات والعالمات التجارية بالواليات املتحدة األمريكيةبراءة االختراع

علوم أساسية هندسية٢٩-٠١-١٤٤١ / ٢٨-٠٩-٢٠١٩

جانا شايف موحد شفيع الدين
Saudi IoT Research Award Saudi International Exhibition and Conference for Internet of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي

علوم أساسية هندسية1440-05-27 - 2019-02-02

أمتل وحيد حممدعبدل
Saudi Iot Research AwardSaudi Internationa lExhibition And Conference For Internet Of Thingsكلية اآلداب والعلوم بالوادي 

علوم أساسية هندسية1440-06-10 - 2019-02-15 

عبداهللا حممد الياسو 
JACIII Best paper Award 2018Fuji Technology Press, Japan كلية اهلندسة باخلرج 

علوم صحية 1441-02-27 - 2019-10-26 



١٤٨

مركز المعلومات اإلحصائية س
ام

لخ
ل ا

ص
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ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

عبداهللا حممدالياسو 
CiSt 2018 Best paperAwardInstitute of Electrical andElectronics Engineers - IEEEكلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1441-02-22 - 2019-10-21 

  عبداهللا حممد الياسو 
Psau Research Excellence AwardPrince Sattam Bin Abdulaziz University كلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1440-07-28 - 2019-04-04

مريفت عزمي زكي عبداجلواد
Arab Citation & impact FactorArcif Analytics كلية التربيةباخلرج 

علوم إنسانية1441-02-18 - 2019-10-17 

best research in the 30th Irish Signals and رمي ناصر محاد اجلعيدى
 Systems Conference

.(The Irish Signals and Systems Conference (ISSC
علوم أساسية هندسية1440-10-14 - 2019-06-17

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةهادي بن علي الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةعيد بن صقر الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةخلف بن سعد الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةسعيد سامل الدوسري - طالب

جائزة التميز البحثيجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز الثاين على مستوى اجلامعةكلية التربية بوادي الدواسر

املركز األولناضة عبداهللا السبيعي- طالب
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

املركز الثاينلطيفة حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

١٤٩

التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

املركز الثالثأروى حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

التوعية الفكريةوحدة الوعي الفكرياملركز الثاينأ.هند بنت عبداهللا آل حمسن

املركز األول سلمى ماحل السليمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين مكرر مضاوي محد العماري- طالب
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين أجماد أمحد احلكمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني



١٤٨

مركز المعلومات اإلحصائية س
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ل ا
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ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

عبداهللا حممدالياسو 
CiSt 2018 Best paperAwardInstitute of Electrical andElectronics Engineers - IEEEكلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1441-02-22 - 2019-10-21 

  عبداهللا حممد الياسو 
Psau Research Excellence AwardPrince Sattam Bin Abdulaziz University كلية اهلندسة باخلرج 

علوم أساسية هندسية1440-07-28 - 2019-04-04

مريفت عزمي زكي عبداجلواد
Arab Citation & impact FactorArcif Analytics كلية التربيةباخلرج 

علوم إنسانية1441-02-18 - 2019-10-17 

best research in the 30th Irish Signals and رمي ناصر محاد اجلعيدى
 Systems Conference

.(The Irish Signals and Systems Conference (ISSC
علوم أساسية هندسية1440-10-14 - 2019-06-17

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةهادي بن علي الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةعيد بن صقر الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةخلف بن سعد الدوسري - طالب

مسابقة مواهب ٥ حمور التمثيلجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز األول على مستوى اجلامعةسعيد سامل الدوسري - طالب

جائزة التميز البحثيجامعة األمري سطام بن عبد العزيزاملركز الثاين على مستوى اجلامعةكلية التربية بوادي الدواسر

املركز األولناضة عبداهللا السبيعي- طالب
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

املركز الثاينلطيفة حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

١٤٩
التقريـر السنوي
الحـــادي عشــــــــــر

مركز المعلومات اإلحصائية

س
ام

لخ
ل ا

ص
لف

ا

جمال اجلائزةاجلهة املاحنة للجائزةاسم اجلائزةاسم الفائز باجلائزة (وجهة عمله)

املركز الثالثأروى حممد املحسن- طالبة
القرآن الكرميعمادة شؤون الطالبملسابقة القرآن الكرمي يف دوراالتاسعة باجلامعة

التوعية الفكريةوحدة الوعي الفكرياملركز الثاينأ.هند بنت عبداهللا آل حمسن

املركز األول سلمى ماحل السليمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين مكرر مضاوي محد العماري- طالب
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني

املركز الثاين أجماد أمحد احلكمي- طالبة
التوعية بأضرار املخدرات والتدخنيعمادة شؤون الطالبمبسابقة التوعية بأضرار املخدرات والتدخني


