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تقديم 

يسرنا أن نضع بين أيديكم التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ لعمادة البحث العلمي والذي يبرز أهم اإلجراءات 

واإلنجازات التي عملت عليها العمادة خالل عام التقرير في ســـبيل تطوير وتعزيز العملية البحثية بالجامعة، حيث حاولنا جاهدين 

أن نبرز اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس مدعمًا باألرقام واإلحصائيات التي تساعد في قياس مستوى جودة العملية البحثية 

وخدمـــة المجتمع، وذلك ســـعيًا إلى تعزيز رؤيـــة الجامعة في تحقيق التميـــز في التعليم الجامعي والبحـــث العلمي وخدمة 

المجتمع، وبهذه المناسبه يسرني باسمي وباسم زمالئي منسوبي العمادة أن أسدي خالص عبارات الشكر والتقدير إلى معالي 

مدير الجامعة األســـتاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل الحامد على دعمه المتواصل والمســـتمر لعمادة البحث العلمي والنشـــاط 

البحثي بالجامعة، والشكر موصول إلى كل من ساهم وسعى في دعم مسيرة البحث العلمي بالجامعة.

                                                             

أخوكم

غالب بن حمد النهدي
عميد البحث العلمي
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استراتيجية العمادة:

الرؤية: 
التميز في دعم البحوث العلمية والنشر العلمي الرصني.

الرسالة: 
إنتاج بحوث إبداعية ابتكارية من خالل توفير أفضل السبل لدعم البحث العلمي وتشجيع النشر العلمي الرصني وتهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة. 

األهداف:
تهيئة بيئة بحثية محفزة وجاذبة.. 1

تطوير البنية التحتية للبحث العلمي.. 2

تشجيع النشر العلمي الرصني.. 3

إيجاد برامج نوعية داعمة للبحث العلمي.. 4

تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال البحث العلمي.. 5

رفع مستوى جودة العمل اإلداري داخل العمادة.. 6

تعزيز الشراكة املجتمعية والتعاون الدولي.. 7
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جديد العمادة
أ (  تدشين جائزة الجامعة للتميز في البحث العلمي بفروعها المختلفة. 

ه���ي جائ���زة متنح للمتميزين في البحث العلمي من أعضاء هيئة التدريس في فروع اجلائزة الثالثة وفقاً ملجاالت الكليات التخصصية باجلامعة، باإلضافة إلى جائزة أفضل 

كلية وقسم من حيث التميز البحثي. ومتنح هذه اجلائزة كل عام.
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فروع الجائزة:
أواًل: فرع االجائزة للكليات واألقسام األكاديمية المساندة و المتميزة:

جائزة أفضل كلية في البحث العلمي.. 1

جائزة أفضل قسم في البحث العلمي.. 2

ثانيًا: فرع الجائزة للباحثين المتميزين من أعضاء هيئة التدريس:
جائزة نشر أوراق البحوث العلمية.. 1

جائزة التأليف والترجمة.. 2

جائزة احلصول على اجلوائز احمللية واإلقليمية والعاملية.. 3

جائزة اإلبتكار واإلبداع وبراءات اإلختراع.. 4
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ب(  األولويات البحثية:
قامت عمادة البحث العلمي بإصدار دليل األولويات البحثية في اجلامعة مبا يتوافق مع توجهات سوق العمل ورؤية اململكة 2030.  
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ج ( اقامة ورش تدريبية متخصصة ألعضاء هيئة التدريس 
لق���د س���عت العمادة لتطوير مهارات اعضاء هيئة التدريس وتطوير قدراتهم البحثية وذلك عن طري���ق تنظيمها لعدد من الدورات وورش العمل املتخصصة ويوضح اجلدول 

املرفق ما مت اجنازه من تلك الدورات والورش

التاريخاسم الورشةاسم الكليةم

كلية الهندسة باخلرج1
 االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using  iThenticate Software
1438/02/29

كل الكليات2
كيفية البحث والنشر في قواعد البيانات العاملية

Scientific writing and publishing skills in International databases
1438/03/02

3
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - 

حوطة بني متيم 
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/03/02

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج4
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/03/07

كلية التربية باخلرج - القسم النسائي5
تصنيف الباحثني واملجالت العلمية واألمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Journals Ranking and  iThenticate Program
1438/03/08

كلية الصيدلة6
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/03/14

Scientific Journals Ranking   1438/03/19كلية املجتمع باخلرج 7

كلية الطب8
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
   1438/03/21

كلية التربية للمعلمات بالدلم9
تصنيف الباحثني واملجالت العلمية واألمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Journals Ranking and  iThenticate Program
1438/03/22

10
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

باخلرج
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
   1438/03/29

1438/08/04مهارات أساسية في البحث العلميكلية املجتمع - اخلرج11

عمادة السنة التحضيرية - اخلرج12
 مهارات النشر العلمي في املجالت العاملية

Scientific writing and publishing skills in International Journals
   1438/05/18

كل الكليات13
مهارات اساسية في البحث العلمي

Research Proposal Writing Skills development
1438/05/18
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التاريخاسم الورشةاسم الكليةم

14
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

بنات - اخلرج
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/05/26

15
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - 

األفالج
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software

 

1438/06/11

كلية التربية اخلرج - رجال16
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software

 

1438/06/14

كل الكليات17
حماية احلقوق الفكرية

Protection of Intellectual property
1438/06/16

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرج18
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/06/16

عمادة السنة التحضيرية باخلرج19
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/06/23

كلية التربية باخلرج - القسم النسائي20
األمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/06/30

كلية إدارة األعمال بحوطة بني متيم21
تصنيف الباحثني واملجالت العلمية واألمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Journals Ranking and iThenticate Program
1438/07/13

كلية  إدارة األعمال باخلرج22
األمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/07/20

كليات وادي الدواسر23
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/07/20

كليات السليل24
االمانة العلمية وكشف االقتباس باستخدام برنامج  آيثنتيكيت

Scientific Honesty and Plagiarism detection using iThenticate Software
1438/07/27

إدارة األعمال باخلرج25
تصنيف املجالت العلمية

Scientific Journals Ranking (scopus and web of science)
1438/07/27

1438/08/11 مهارات أساسية في البحث العلميكلية التربية باخلرج 26

27
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

بحوطة بني متيم 
1438/08/18 مهارات أساسية في البحث العلمي
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د ( برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلنجليزية:
مت إس���تحداث دعم نش���ر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية الذي من شانه تفعيل البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية،  فالنشر العلمي حالياً أضحى طريقاً فاعاًل في بث 

املعرفة املتخصصة التي متتاز باجلودة والرصانة - على األغلب - وعاماًل مساعداً في تطوير ِبنْية التعليم اجلامعي على وجه اخلصوص، حيث إنه يضع النتاج الفكري قيد 

اإلفادة والتطبيق، السيما إن كان وعاء النشر ذا تأثير كبير ومقروء على مستوى دولي. وبهذا املنظور يسهم النشر العلمي في حركة البحث والتأليف والتواصل املعرفي بني 

املختصني، وصار عماد املؤمترات والندوات اجلاذبة ألهل االختصاص. وهذه امليزة تتحقق - غالباً - للبحوث املنش���ورة باللغة اإلجنليزية، وتقل كثيراً لدى البحوث املنش���ورة 

باللغات االخرى، حيث إن قواعد البيانات العاملية مثل )Web of Science - ISI(  و)SCOPUS( ال تتسع ضوابطها - حتى اآلن - للنشر باللغة العربية، لذا اجتهت أنظار 

العمادة إليجاد )برنامج مكافأة نش���ر البحوث اإلنس���انية باللغة اإلجنليزية( ليحفز أعضاء هيئة التدريس في التخصصات اإلنسانية للنشر باللغة اإلجنليزية، األمر الذي من 

شأنه أن يعود بالفائدة على الباحثني، وعلى مسيرة النشر العلمي في اجلامعة.       

التعريف بالبرنامج:
.)SCOPUS( أو  )Web of Science - ISI( برنامٌج يعتمد اللغة اإلجنليزية في النشر، ويفتح للباحثني في العلوم اإلنسانية آفاق النشر في قواعد البيانات العاملية

األهداف:
حتفيز أعضاء هيئة التدريس في التخصصات اإلنسانية على النشر العاملي.. 1

تعزيز مسيرة النشر العلمي في اجلامعة.. 2

دفع الباحثني إلى إثراء املعرفة اإلنسانية مبوضوعات حديثة، ومعاجلات مبتكرة.. 3

تنمية الوعي بضرورة النشر في قواعد البيانات العاملية.. 4
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والرسم البياني التالي يوضح إحصائية باحلاصلني على مكافأة النشر باللغة االجنليزية وفقاً لكلياتهم.

كلية إدارة االعمال
كلية إدارة االعمال - حوطة بني متيم

كلية التربية
كلية العلوم والدراسات االنسانية

كلية العلوم والدراسات االنسانية - باالفالج

�א�������א� א���א��� ��� א�כ� �����כא��� א���	 
א���� א���

63.2%
10.5 %

15.8 %
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هـ ( المكافآت التشجيعية للتميز البحثي:
استمرار العمل بالقواعد التنفيذية للمكافآت التشجيعية للتميز البحثي واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة، حيث مت استقبال 331 طلباً، مت فرزها واملوافقة على 168 طلب 

والرفع بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة واجلداول املرفقة والرسومات توضح أهم اإلحصائيات ذات العالقة.

طلبات المكافآت التشجيعية وفق الكليات.

 الكلية نسبة  الطلبات املقدمة من الكلية إلجمالي عدد الطلبات

   كلية الصيدلة %44.58

%16.87   كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

%10.84   كلية الهندسة

%8.43   كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر

%6.83   كلية العلوم الطبية التطبيقية

%4.82   كلية الطب البشري

%3.61   كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - األفالج

%2.81  كلية هندسة وعلوم احلاسب

%0.80   كلية طب األسنان

%0.40  كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - السليل

%100 املجموع
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طلبات المكافآت التشجيعية وفق قرار لجنة المكافآت التشجيعية.

طلبات املكافأت التشجيعية قرار اللجنة

14 عدم املوافقة - البحث غير موجود في شبكة العلوم

117 عدم املوافقة - عدم انطباق ضوابط التقدمي

32 عدم املوافقة - املجلة غير مصنفة

168 املوافقة على صرف املكافأة

331 املجموع

 

عدم املوافقة - البحث غير موجود في شبكة العلوم

عدم املوافقة - عدم انطباق ضوابط التقدمي

عدم املوافقة - املجلة غير مصنفة

املوافقة على صرف املكافأة

4%

35%

10%

51%
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طلبات المكافآت التشجيعية حسب الفئة.

طلبات املكافأت التشجيعية الفئة

%12 )أ( الربع االول

%14 )ب( الربع الثاني

%29 )ج( الربع الثالث

%45 )د( الربع الرابع

ترتيب املجالت تنازلياً بالنسبة ملعامل التأثير  Impact Factor في كل تخصص: 

الفئة ) أ ( : تتضمن أفضل )10%( من املجالت في التخصص.

الفئة )ب( : تتضمن املجالت التي متثل ال� )10%( التي تلي مجالت الفئة )أ( في األفضلية في ذات التخصص.

الفئة )ج( : تتضمن املجالت التي متثل ال� )30%( التي تلي مجالت الفئة )ب( في األفضلية في ذات التخصص.

الفئ�ة )د( : تتضمن هذه الفئة بقية املجالت املدرجة في التخصص في قاعدة البيانات املشار إليها أعاله.
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و ( المشاريع البحثية:
قامت العمادة بدعم 106مقترح بحثي بعد اجتيازها ملراحل الفرز والتحكيم، وتعطي اجلداول والرسوم املرفقة ايجازاً لذلك.

المشاريع البحثية المقبولة في هذا العام

العدد األبحاث املستقبلة وفق التخصص

17 إنسانية

39 تطبيقية

50 صحية

106 املجموع

16 %

37 %

47 %
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المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق برنامج الدعم.

العدد نوع البرنامج

18 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

9 برنامج دعم البحوث املجتمعية

51 برنامج دعم املجموعات البحثية

28 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

106 املجموع

 

     

11 %

72 %

17 %

                                                                                                       

       

17 %

9 %

26 %

48 %
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ً
تخصصات متميزة بحثيا

  )Scopus( أكثر من 50% من إجمالي النشر في التخصصات التالية سكوبس
في اجلدول التالي نالحظ متيز التخصصات املذكورة بحثيا وذلك بتحقيقها أكثر من 50% من إجمالي النشر في سكوبس ملنسوبي اجلامعة منذ نشأتها، ويظهر تفوق تخصص 

الهندسة على جميع التخصصات وذلك بنشر منسوبيه ملا يزيد عن 12% من أجمالي النشر.

التخصص عدد األبحاث النسبة الى اجمالي النشر

Engineering 297 %12.38

Medicine 265 %11.05

Physics and Astronomy 241 %10.05

Computer Science 219 %9.13

Chemistry 210 %8.75

Total %51.35

تخصصات تطورت استثنائيًا 2016
في اجلدول التالي نالحظ تطور النشر في بعض التخصصات بشكل أستثنائي في عام 2016م، فعلى سبيل املثال نشر في تخصص االقتصاد في عام 2016م ما يزيد عن 

60% من إجمالي النشر في هذا التخصص منذ نشأة اجلامعة

التخصص 2016 اجمالي النشر نسبة النشر في 2016 من إجمالي النشر
Economics, Econometrics

and Finance
23 37 %62

Business Management

and Accounting
18 31 %58

Arts and Humanites 10 19 %52
Dentistry 17 34 %50

Energy 14 28 %50
Social Sciences 18 46 %39
Mathematics 54 148 %36



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ20

)ISI سابقا( Web of Science - ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية شبكة العلوم

*
2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 14 15 15 12 12

)Scopus( ترتيب الجامعة بين الجامعات السعودية سكوبس

**
2011 2012 2013 2014 2015 2016

15 14 15 15 11 9

* Web of Science: This data was obtained on 14 February 2017

** Scopus data was obtained on  14 February 2017
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مجلس عمادة البحث العلمي
من أبرز توصيات مجلس العمادة خالل دورته احلالية:

إنشاء برنامج دعم املجموعات البحثية، وبرنامج الشراكة العاملية، والتي مت اعتمادهما بعد احلصول على املوافقات الالزمة.. 1

إعداد الئحة املفاضلة لبرنامجي دعم املجموعات البحثية والشراكة العاملية.. 2

إعداد الئحة داخلية مبخالفات النشر وآلية التعامل معها، ثم اعتمادها.. 3

املوافقة على إعادة صياغة عقود البحوث املقبولة للدعم جلميع برامج العمادة. . 4

املوافقة على تش���كيل جلنة حصر األجهزة املتوفرة في اجلامعة بغرض اس���تثمارها وتش���غيلها باالش���تراك مع جهات من خارج اجلامعة بالتنس���يق مع معهد االمير . 5

عبدالرحمن بن ناصر.

املوافقة على إنشاء برنامج دعم نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية.. 6

املوافقة على إنشاء برنامج دعم الباحثني املتميزين واستقطابهم، وحتديد الضوابط واملعايير اخلاصة بالبرنامج.. 7

اعتماد الضوابط اخلاصة بقبول نسبة االقتباس في املقترحات البحثية والبحوث. . 8

املوافق����ة على تشكيل اللجنة التنسيقية إلقامة ورش العمل واحملاضرات من ِقَبل عمادة البحث العلمي.. 9

املوافق����ة على تشكيل اللجنة املكلفة بإعداد خطة اجلامعة للبحث العلمي.. 10

املوافقة على قبول 15 مجموعة ملكافأة التميز البحثي.. 11

املوافقة على قبول  4 مجموعات ملكافأة نشر البحوث اإلنسانية باللغة اإلجنليزية.. 12
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لجان العمادة
في إطار حرص العمادة على تنسيق اجلهود الرامية إلى خدمة العملية البحثية وتيسير العمل، مت استحداث مجموعة من اللجان التخصصية داخل العمادة، ويوضح الشكل 

املرفق أهم هذه اللجان 

 لجنة البحوث
اإلنسانية

لجنة البحوث الصحية

 لجنة حصر األجهزة
البحثية بالجامعة

 اللجنة التنفيذية
لجائزة الجامعة

لجنة األخالقيات
البحثية

 لجنة المكافآت
 التشجيعية للتميز

البحثي

 لجنة أخالقيات البحوث
الحيوية

 لجنة البحوث
 التطبيقيه والهندسيه

والعلمية

 مجلس عمادة
البحث العلمي

عمادة البحث العلمي
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برامج دعم البحوث
هناك مجموعة مختلفة من برامج دعم البحوث في عمادة البحث العلمي مبا يخدم أهداف متنوعة ، ويوضح الشكل املرفق برامج دعم البحوث في العمادة

عمادة البحث العلمي

 برنامج دعم أبحاث أعضاء
هيئة التدريس الجدد

 برنامج دعم البحوث
المجتمعية

 برنامج دعم
 المشروعات البحثية

بشراكة عالمية
برنامج دعم

المجموعات البحثية

 برنامج دعم نشر
 البحوث اإلنسانية
باللغة اإلنجليزية

 برنامج دعم البحوث
التخصصية

برنامج مكافأة التميز 
البحثي
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النشر العلمي
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مبا أن البحث العلمي هو الوسيلة الناجعة لتطوير املعرفة، ومواكبة التحديات اآلنية واملستقبلية، فقد أولته جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة في عمادة البحث العلمي 

ُجل اهتمامها والذي كان من نتائجه زيادة عدد البحوث املنشورة، والتقرير التالي املدعم بالبيانات اإلحصائية ألبحاث أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة واملنشورة في قاعدة 

شبكة العلوم )Web of Science-ISI( وقاعدة سكوبس )SCOPUS(، يُسلط الضوء على إجمالي النشر في اجلامعة وكلياتها:

أوالً: إجمالي النشر العلمي للجامعة:

يش���هد النش���ر العلمي في جامعة األمير سطام تطورا ملحوظا منذ نشأتها في عام 2009، والذي بدوره انعكس على  عدد األبحاث املنشورة في املجالت املرموقة واملضمنة 

بقاعدة بيانات شبكة العلوم )Web of Science- ISI( أو سكوبس )SCOPUS(. وقد مت تسجيل )309( بحث في قاعدة بيانات سكوبس )SCOPUS(، و )233( بحث 

منشور بقاعدة بيانات شبكة العلوم لعام 2015 م. ثانياً: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2015م:

• وفقاً لقاعدة بيانات ش���بكة العلوم )Web of Science-ISI( فقد كان لكلية الصيدلة املرتبة األولى في النش���ر حيث مت نشر )61( ورقة علمية ثم حلت بعدها كلية 	

العلوم والدراس���ات اإلنس���انية باخلرج بنشر )34( ورقة علمية ثم كلية الهندس���ة باخلرج ب� 28 ورقة علمية. وقد احتل قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة املرتبة 

األولى بنشره )28( ورقة علمية. 

• وأما وفقاً لقاعدة بيانات س���كوبس )SCOPUS( فقد احتلت كلية الصيدلة املرتبة األولى في النش���ر حيث مت نش���ر )80( ورقة حلت بعدها كلية العلوم والدراسات 	

اإلنسانية باخلرج بنشرها )47( ورقة علمية ثم كلية الهندسة بنشرها )32( ورقة بحثية، وقد احتل قسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة املرتبة األولى بنشره )36( 

ورقة علمية. 
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إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( لعام 2015م ومقارنتها 
باألعوام السابقة
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إحصائية النشر في سكوبس )Scopus( لعام 2015م  ومقارنتها باألعوام السابقة

0

50

100

150

200

250

300

350

2015201420132012201120102009

Sc
op

us
 

 

Scopus



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ28

إحصائية شبكة العلوم ) Web of Science(  لنسبة المشاركة في النشر العلمي للجامعة  
حسب الكليات  لعام 2015 م 

 

 

كلية الصيدلة
كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

كلية الهندسة باخلرج
كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج
كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر
كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج

كلية إدارة االعمال باخلرج
كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل

كلية الهندسة بوادي الدواسر
اخرى

26.2 %

14.6 %

12 %12 %

10.3 %

6 %

4 %

4 %

3 %

2 %

2 % 1 %
3 %
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إحصائية النشر  شبكة العلوم )Web of Science( 2015 للكليات 
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61

34

28
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كلية الصيدلة
كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

كلية الهندسة باخلرج
كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج
كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر
كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج

كلية إدارة االعمال باخلرج
كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل

كلية الهندسة بوادي الدواسر
اخرى
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إحصائية سكوبس )Scopus( لنسبة المشاركة في النشر العلمي للجامعة حسب الكليات   

 

 

كلية الصيدلة
كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

كلية الهندسة باخلرج
كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج
كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر
كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج

كلية إدارة االعمال باخلرج
كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل

كلية الهندسة بوادي الدواسر
اخرى

26%

15.3%

10.3%7.8%

8.1%

5.8%

5.8%

5.8%

1 %2 %
5 %

6 %4 %

4.5%
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 للكليات في عام 2015
ً
إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا
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كلية الصيدلة
كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

كلية الهندسة باخلرج
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية الطب
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية طب األسنان مبحافظة اخلرج
كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

كلية إدارة االعمال باخلرج
كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر

كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل
كلية الهندسة بوادي الدواسر

اخرى
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 لألقسام في عام 2015
ً
إحصائية النشر في شبكة العلوم )Web of Science( وفقا
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27
18
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11
11

10
10

9
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8
8

6
5
5

4
2

قسم الكيمياء الصيدلية
قسم العقاقير

قسم الهندسة الكهربائية باخلرج
قسم األشعة و التصوير الطبي باخلرج

قسم الهندسة امليكانيكية باخلرج
قسم الرياضيات كلية العلوم باالفالج

قسم الفيزياء كلية العلوم باخلرج
قسم الكيمياء كلية العلوم باخلرج

قسم الرياضيات كلية العلوم باخلرج
قسم الصيدالنيات

قسم اجلراحة
قسم األحياء كلية العلوم باخلرج

قسم هندسة احلاسب باخلرج
قسم علم األدوية

قسم نظم املعلومات(إدارة االعمال) باخلرج
قسم وقاية األسنان
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 لألقسام في عام 2015
ً
إحصائية النشر في قاعدة بيانات سكوبس )Scopus( وفقا

0 5 10 15 20 25 30 35 40

قسم الكيمياء الصيدلية
قسم العقاقير

قسم الرياضيات كلية العلوم باخلرج
قسم الهندسة الكهربائية باخلرج

قسم األشعة و التصوير الطبي باخلرج
قسم الرياضيات كلية العلوم باالفالج

قسم الصيدالنيات
قسم الهندسة امليكانيكية باخلرج
قسم الفيزياء كلية العلوم باخلرج
قسم األحياء كلية العلوم باخلرج

قسم الكيمياء كلية العلوم باخلرج
قسم وقاية األسنان

قسم هندسة احلاسب باخلرج
قسم نظم املعلومات(إدارة االعمال) باخلرج

قسم علم األدوية
قسم اجلراحة

36
21

18
16

14
14

12
11

10

9
9
9

8
8

7
7
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 لقاعدتي
ً
أحصائية النشر للكليات في عام 2015 وفقا

)Web of Science( وشبكة العلوم )Scopus( بيانات سكوبس 

 

Medicine

Engineering

Computer Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Physics and Astronomy

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Mathematics

Chemistry

Materials Science

Agricultural and Biological Sciences

Chemical Engineering

Social Sciences

Health Professions

Dentistry

Economics, Econometrics and Finance

Business, Management and Accounting

Environmental Science

Multidisciplinary

Arts and Humanities

Earth and Planetary Sciences

Energy

Decision Sciences

Immunology and Microbiology

Neuroscience

15.8 %

11.1 %

9.4 %

9.4 %

8 %
7.6%

6.5 %

6.2%

5.6%

4 %

3 %

3 %

2 %

1%
1 %

1 %
1 %

1 %
1 % 1 %

1 %
0 %

0 %
0 %
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)Scopus( التعاون المحلي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي سكوبس
PSAU Collaboration with Local Universities (Scopus -2015)
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)Scopus(  التعاون الدولي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي سكوبس
 

PSAU Collaboration with International Universities (Scopus -2015)

0 5 10 15 20 25

Al-Azhar University Egypt

Minufiya University Egypt

Cairo University Egypt

University of Agriculture Pakistan

Universiti Teknologi Malaysia
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Mansoura University Egypt
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Number of Publications 

PSAU Collaboration with International Universities  
(Scopus Data-2015) 

21
15

10
10
10

9
6
6
6
6
6

5
4
4
4



37 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

 )Web of Science(  احصائية النشر للكليات واألقسام في شبكة العلوم
)Scopus( وسكوبس

 COLLEGES/DEPARTMENTS PUBLICATION RECORD

Sr. Noالكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2015إحصائية النشر سكوبس 2015

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

كلية الصيدلة1

8061

27قسم الكيمياء الصيدلية36قسم الكيمياء الصيدلية

18قسم العقاقير21قسم العقاقير

8قسم الصيدالنيات12قسم الصيدالنيات

5قسم علم األدوية7قسم علم األدوية

3قسم الصيدلة اإلكلينيكية4قسم الصيدلة اإلكلينيكية

2
كلية العلوم والدراسات االنسانية 

باخلرج

4734

8قسم الرياضيات18قسم الرياضيات

10قسم الفيزياء10قسم الفيزياء

6قسم األحياء9قسم األحياء

9قسم الكيمياء9قسم الكيمياء

1أخرى1أخرى

كلية الهندسة باخلرج3

3228

13قسم الهندسة الكهربائية16قسم الهندسة الكهربائية

11قسم الهندسة امليكانيكية11قسم الهندسة امليكانيكية

4أخرى5أخرى
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Sr. Noالكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2015إحصائية النشر سكوبس 2015

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

4
كلية العلوم الطبية التطبيقية 

باخلرج

2524

11قسم األشعة والتصوير الطبي14قسم األشعة والتصوير الطبي

7قسم املختبرات الطبية5قسم املختبرات الطبية

6أخرى6أخرى

كلية الطب5

2428

12قسم اجلراحة11قسم اجلراحة

4قسم العلوم الطبية االساسية10قسم العلوم الطبية االساسية

4قسم طب الباطنة3قسم طب الباطنة

8قسم طب األطفال

6
كلية طب األسنان مبحافظة 

اخلرج

187

4قسم وقاية األسنان9قسم وقاية األسنان

3أخرى4قسم علوم اإلستعاضة السنية

5أخرى

كلية هندسة وعلوم احلاسب7

1814

5قسم هندسة احلاسب8قسم هندسة احلاسب

6قسم علوم احلاسب6قسم علوم احلاسب

3أخرى3قسم نظم املعلومات

1أخرى

كلية إدارة االعمال باخلرج8

144

4قسم نظم املعلومات اإلدارية8قسم نظم املعلومات اإلدارية

6أخرى
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Sr. Noالكليات

إحصائية النشر شبكة العلوم 2015إحصائية النشر سكوبس 2015

الكليات
األقسام

الكليات
األقسام

األعداداإلسماألعداداإلسم

9
كلية العلوم والدراسات االنسانية 

باالفالج
10قسم الرياضيات1410قسم الرياضيات14

10
كلية االداب والعلوم بوادي 

الدواسر
6قسم علوم احلاسب510قسم علوم احلاسب9

4قسم الرياضيات4قسم الرياضيات

11
كلية العلوم والدراسات االنسانية 

بالسليل
4قسم الرياضيات54قسم الرياضيات5

2قسم الهندسة الكهربائية42قسم الهندسة الكهربائية4كلية الهندسة بوادي الدواسر12

7أخرى187أخرى18أخرى14

308308233233املجموع
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ملحق 1

قائمة بعناوين البحوث المدعومة والمنتهية
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المشاريع البحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية واإلدراية
أ - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 32

الكليةالعنوانم

إدارة األعمال باخلرجاحلاجة إلى التنويع االقتصادي الجتاهات حتدث لالقتصاد السعودي1

إدارة األعمال باخلرجظاهرة ارتفاع السلع في اململكة وأثارها االقتصادية واالجتماعية على املجتمع السعودي2

إدارة األعمال  باحلوطةتقومي أداء التسويق األخضر- دراسة تطبيقية على مصانع التمور في اخلرج3

4
االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق اجلودة النوعية للتعليم اجلامعي في ضوء املستحدثات 

التكنلوجية
التربية  باخلرج

التربية  باخلرجالضعف الكتابي لدى طالبات قسم اللغة العربية بجامعة اخلرج )مظاهره أسبابه عالجه(5

6
فاعلية استخدام اخلرائط الذهنية داخل بيئة تعلم إلكترونية في تنمية مهارات التفكير واالجتاهات لدى 

طالبات كلية التربية جامعة اخلرج
التربية  باخلرج

7
الرواة الذين انفرد ابن حبان بذكرهم في كتاب الثقات وأخرج لهم في الصحيح – دراسة أحاديثهم ومقارنتها 

بأحاديث الثقات 
التربية  باخلرج

8
روئ مستقبلية للتربية العملية في برامج إعداد الطالبات/ املعلمة في ضوء التحديات املعاصرة في كلية 

التربية والعلوم اإلنسانية للبنات باخلرج
التربية  باخلرج

التربية باخلرجتعزيز النمو املهني ألعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجاتهم  - جامعة اخلرج منوذجا 9

10
تطوير األداء البحثي في اجلامعات الناشئة في ضوء الشراكة املجتمعية والتشييك املؤسسي - جامعة اخلرج 

منوذجا
التربية باخلرج

التربية باخلرجالتخطيط لتعبئة موارد إضافية للجامعات السعودية11

التربية باخلرجاأللوهية في الفكر الوجودي عرض وتعقيب12

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمواقف املعاصرين من قضية النسخ – دراسة وصفية تقوميية13

14
األداء التدريسي بجامعة اخلرج من وجهه أعضاء هيئة التدريس والطالب والبرامج التدريبية املقترحة 

لتحسينيه في ضوء معايير اجلودة الشاملة
التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

15
املشكالت التي تواجهه دارسي اللغة اإلجنليزية السعوديني كلغة أجنبية في الصوائت الطويلة في اللغة 

اإلجنليزية - دراسة حالة الطالبات قسم اللغة االجنليزية بكلية التربية األقسام االدبية اخلرج جامعة اخلرج
التربية باخلرج

التربية باخلرجالذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طالب جامعة اخلرج16

التربية باخلرجالصعوبات النيوروسيكلوجية الضطرابات طيف التوحد وتباينها طبقا للكم وشدة األعراض17

التربية باخلرجصناعة املعاجم العربية املعاصرة )دراسة تطويرية(18

التربية  باخلرجتطوير مهارات اللغة من خالل التعليم عن بعد19

التربية  باخلرجمنوذج إسالمي للجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي20

21
دارسة حتليلية ألساليب إدارة الضغوط  النفسية لدى عينة من موظفات كلية التربية بجامعة اخلرج باستخدام 

األسلوب اإلحصائي)ما وراء التحليل(
التربية باخلرج

التربية باخلرجواقع جودة حياة العمل لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية باخلرج22

التربية باخلرجتقومي الكفايات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس – بكليات  جامعة اخلرج23

التربية باخلرجاملشكالت األكادميية التي تواجه طالبات  جامعة اخلرج واحللول املقترحة حللها24

التربية  باخلرجمدى فاعلية برامج متكني الطالبات اجتماعيا في جامعة اخلرج25

التربية باخلرجبرنامج مقترح في ضوء معايير اجلودة الشاملة لتطوير أداء طالبات التربية امليدانية باخلرج26

إدارة األعمال بحوطة بني متيمأثر محالت السوبرماركت على صغار جتار التجزئة : أسباب تفضيل املتسوقني واستراتيجيات البيع بالتجزئة27

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنحو نظرية عامة حلماية املستهلك في النظام السعودي – دراسة مقارنة 28

إدارة األعمال باخلرجالرضاء الوظيفي لدى العاملني بجامعة اخلرج29

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمتيز األمثلية في النظام اإلسالمي عن أمثلية باريتو – دراسة تقييمية نقدية 30

31
محددات تطبيق حكومة الشراكات وأثرها على مستوى جودة املعلومات احملاسبية قبل وبعد األزمة املالية 

العاملية – حالة اململكة العربية السعودية
إدارة األعمال  باخلرج

32
أثر تفعيل دور جلان املراجعة في حكومة الشركات على جودة القوائم املالية املنشورة لتدعيم سوق األوراق 

املالية السعودية – دراسة اختبارية
املجتمع باخلرج

إدارة األعمال باخلرجأثر جتربة اململكة العربية السعودية على أساس تكلفة النشاط في أداء الشركات33
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الكليةالعنوانم

إدارة األعمال باخلرجتصور العمالء من اخلدمات املصرفية لألفراد في اململكة العربية السعودية34

إدارة األعمال باخلرجاجلرمية املنظمة في جتارة التجزئة. دراسة في مدينة الرياض - اململكة العربية السعودية35

36
دور اجلامعات الناشئة في حتقيق التنمية االقتصادية في اململكة العربية السعودية - دراسة تطبيقية - على 

جامعة اخلرج
إدارة األعمال باحلوطة

37
انطو لو جيا القصة السعودية القصيرة انطولوجيا الشعر السعودي املعاصر انطو لو جيا القصة السعودية 

القصيرة
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

التربية باخلرجكفاءة إدارة الوقت لدى اإلداريني في جامعة اخلرج من وجهه نظر هم38

التربية باخلرجاملعجم  اللفظيمن الفاظ القران الكرمي دراسة معجمية الكترونية39

التربية باخلرجامليول القرائية لدي طالب الكليات في محافظة وادي الدواسر-دراسة ميدانية40

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرمصطلحات األطعمة في العامية بوادي الدواسر وصلتها بالعربية الفصحى41

اآلداب والعلوم  بوادي الدواسردراسة املرجعية  كأدةلتبني افضل املمارسات لتطوير اجلودة في كلية إدارة األعمال42

إدارة األعمال باخلرجدراسة عددية للجودة في التعليم العالي وعالقتها بتطلعات املستفيدين43

44
فاعلية أساليب عرض  املعلوماتفي البرامج التعليمية على التحصيل الدراسي لدى طالب كليات العلوم 

والدراسات اإلنسانية للمستوى األول
إدارة األعمال باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليللهجة أهل السليل الوداعيني45

46
أثر فاعلية برامج التربية اخلاصة في تغيير اجتاهات الطالبات نحو الدراسة التخصصية واإلعاقة بكلية 

التربية
العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

التربية باخلرجواقع ومستقبل انتاج الغذاء في اململكة العربية السعودية47

التربية باخلرجتقييم نظام سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي48

49
دراسة مقارنة بني مستوى اإلرهاق واإلنهاك الوظيفي درجة مشاركة وتفاعل املوظف  كذلك مستوى السيطرة 

والتحكم الوظيفي وعالقتهما بالرضى لدى العاملني بالبنوك السعودية
إدارة األعمال باخلرج

50
تقييم الكفاءة النسبية ملؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية السعودية باستخدام طريقة حتليل تغليب 

البيانات
التربية باخلرج
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ب 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالرجولة في القران الكرمي1

اآلداب والعلوم بوادي الدواسردراسة عددية لنشاطات الطالب بعد ساعات الدراسة اجلامعية بجامعة سلمان بن عبد العزيز باخلرج2

إدارة األعمال باخلرجالتوجيهات اإلعرابيةاملستندة على املعاني البالغية في ضوء النصوص الشعرية3

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاحملتملة لتنويع الصادرات في اململكة العربية السعودية4

إدارة األعمال  باخلرجاملتغيرات املعرفية ألطفااللتعليم االساسي لذوي قصور املهارات قبل االكادميية كمؤشر لصعوبات التعليم5

التربية باخلرجأساليب اإلقناع باحلوار النبوي وأثرها اإليجابي في عملية التواصل6

7
ممارسة إدارة املوارد البشرية في مؤسسات االتصاالت في اململكة العربية السعودية ..دراسة مقارنه بني 

املؤسسات العامة واخلاصة
االقتصاد والعلم االدارية

املوارد البشريةأهمية الوعي للتداخالتالثقافية في تدريس اللغة االجنليزية كلغة أجنبية8

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتأويل اإليقاعي للتدخل بني الرجز والسريع في الشعر العربي9

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالتماسك النصي في رسالة ابن زيدون اجلدية : دراسة لغوية10

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرمنوذج تنظيمي مقترح لهيئة اإلشراف على حاضنات األعمال  في اململكة11

12
مدخل مقترح ملراجعة عمليات توريق األصول املالية لتحسني جودة التقارير املالية املنشورة في ضوء 

أساليب احملاسبة االبتكارية
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

13
تطوير برنامج إعداد معلمات التربية االسالمية في كلية التربية جامعة سلمان بن عبد العزيز في ضوء 

معايير اجلودةواالعتماد االكادميي العاملية
املجتمع باخلرج

التربية باخلرجبرنامج مقترح إلعداد معلمي املوهوبني مبحافظة اخلرج من خالل استراتيجية اإلثراء قائم على الكفايات14

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالرؤى واالحالم – حقائقها وضوابط تفسيرها ، دراسة تأصيليه وفق احوال النبي صل الله علية وسلم15

التربية اخلرجمنهج القران الكرمي في توجيه الصحابة16

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجزوال االختصاص مواضعه وأسبابه17

18
ازدواجية الثقافة واللغة: أثر احملددات االجتماعية  الثقافية على حتصيل اللغة اإلجنليزية  في محافظات 

جنوب الرياض
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
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الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالتنغيم في اللغةالعربية وأثره في أداء املعنى ) دراسه صوتيه داللية نحوية صرفية(19

20
فاعلية برنامج إرشادي عقالني انفعالي في تنمية أساليب مواجهه الضغوط الناجته عن األحداث احلياتية 

لدى طلبة اجلامعة دراسة تطبيقيه على جامعة سلمان بن عبد العزيز
التربية باخلرج

21
قراءه نقدية في ديوان مقامات رجل واحد للشاعر الدكتور سالمة العمري األستاذ املساعد بجامعة سلمان 

بن عبد العزيز
التربية باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرهل كان ابن فارس كوفي املذهب؟ بحث تأصيلي للراء النحويةفي كتاب الصاحبي22

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأدب الطفل املسرحي واقعه �اشكاالته � اجتاهاته23

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراملرفوعات في لغة العرب بني التقدمي والتأخير دراسةنحويه حتليليه24

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرازدواجية الشخصية كوسيله للتعايش مع نظام مخادع : دراسة ل� »احلرف القرمزي« لنثانيل هيثورون25

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتطوير برامج كلية املجتمع باخلرج في ضوء سوق العمل وعوملة التعليم26

املجتمع باخلرجأثر مشتقات فقه املعامالت على ظاهرة انتشار »املصارف االسالميه أمنوذجا«27

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإسهامات جامعة سلمان عبدالعزيز فيالتنمية الثقافية احمللية28

وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلميإسهامات جامعة سلمان عبد العزيز في التنمية االجتماعيةاحمللية29

العلوم التطبيقيةإسهامات جامعه سلمان بن عبد العزيز في التنمية الصحية احمللية30

31
معوقات مساهمات جامعة سلمان بن عبد العزيز في مجاالت التنمية احمللية واآلليات املقترحة لتعزيز 

دورها الريادي � دراسة استكشافية
الصيدلة

ادارة االعمال باحلوطةإسهامات جامعة سلمان بن عبد العزيز في التنمية االقتصادية احمللية32

التربية باخلرجإسهامات جامعة سلمان بن عبد العزيز في توظيف القوى العاملة احمللية33
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ب 2 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

إدارة األعمال  باخلرجالتحكيم التعاوني وأداء البنوك .. دراسة على بنوك مختارة من منطقة مجلس تعاون اخلليجي1

2
تطوير دور مراقب احلس���ابات في ضوء اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية – دراسة استكشافية لبيئة األعمال  

في اململكة العربية السعودية
إدارة األعمال  باخلرج

3
اس���تخدام القياس املتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاع املصرفي السعودي في ضوء حوكمة األداء االستراتيجي 

بالتطبيق على البنوك التجارية مبحافظة اخلرج
إدارة األعمال  باخلرج

اآلداب والعلوم بوداي الدواسرالوطن في عيون شعراء محافظة وادي الدواسر ... دراسة في اخلصائص الفنية والظواهر اللغوية4

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز ملصادر املعلومات اإللكترونية5

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراألسلوبية بني البالغة والنقد األدبي6

التربية باخلرجدور جامعة سلمان بن عبد العزيز في نشر اللغة العربية بني الناطقني بغيرها في مجتمع اخلرج7

8
مدخل إلى دائرة جودة الطالب بكلية إدارة األعمال  بجامعة س���لمان بن عبد العزيز اململكة العربية الس���عودية 

دراسة عددية
إدارة األعمال  باخلرج

9
املش���كالت األكادميية التى تواجه الطالب والطالبات اجلدد في جامعة س���لمان بن عبد العزيز مع التركيز على 

)طالبات املستويات(
التربية باخلرج

10
الكتاب���ة في بيئةقائم���ه على االنترنت: حتس���ني األداء الكتابي لطالب اللغةاإلجنليزية  كلغ���ة أجنبيه من خالل 

الدردشةالكتابية
املجتمع

التربية بالدلمأحكام القران البن العربي )دراسة فقهية(11

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجظواهر الفردية في الشعر اجلاهلي »دراسة نقدية«12

13
جتاه إطار للربط بني إدارة مخاطر املنظمات ونظم الرقابة الداخلية لتفعيل التوجه االس���تراتيجي مدخل معرفي 

� دراسة ميدانية على شركات األغذية السعودية�
املجتمع باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر)خامتة القصيدة في شعر البحتري(14
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الكليةالعنوانم

15
تفس���ير القران بالرأي بني املانعني واملجيزين � بحث ودراس���ة تفصيلية في مناهج املفس���رين ومذاهب التفسير 

واجتاهاته في العصر احلديث
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

إدارة األعمال باخلرجنظام سعر الصرف واالستيراد السعودي16

17
أثر تطبيق إدارة اجلودة الش���املة على األداء في وزارة الصحة الس���عودي دراسة تطبيقية على )املستشفى العام 

بالسليل(
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجبرنامج تدريبي لتنمية القدرات اإلنتاجية واإلبداعية لطالبات اجلامعة ملواجهة متطلبات سوق العمل18

إدارة األعمال باخلرجهيكل وكفاءة ومحددات الصادرات السعودية في ظل املتغيرات االقتصادية الدولية19

20
فاعلي���ة برنامج قائم على التعلم النش���ط لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات قس���م الكيمياء بجامعة 

سلمان بن عبدالعزيز
التربية باخلرج

21
فعالية برنامج إرش���ادي لتنمية مفهوم الذات واثره على التوافق النفس���ي واالجتماع���ي لدى االطفال املوهوبني 

ومنخفضى التحصيل
التربية بوادي الدواسر

التربية باخلرجتقومي جودة االختبارات التحصيلية ألعضاءهيئة التدريس بكلية التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز22

23
دور كلي���ات التربية في تنمي���ة العمل التطوعي لدى الطالبات وأثره في تطوير بع���ض املهارات احلياتية )جامعة 

سلمان بن عبد العزيز منوذجا(
التربية باخلرج

التربية باخلرجمعوقات تنمية اإلبداع لدى طالبات جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعة24

إدارة األعمال باخلرجبيئة املجتمع � دراسة القضايا البيئية في اخلرج25

إدارة األعمال باخلرجالدراسة العددية ملستوى توجيهات وتوقعات ورضى املستهلكني فيما يخص صناعة البويات في منطقة اخلرج26

إدارة األعمال باخلرجالكفاءة الداخلية جلامعة سلمان بن عبد العزيز دراسة تطبيقية على الكليات مكتملة الفوج27

التربية باخلرجتوظيف الشعر اجلاهلي في تفسير القران الكرمي )شواهد تفسير سورة البقرة عند الطبري منوذجا(28

إدارة األعمال بحوطة بني متيم»محددات امليزةالتنافسية لتسويق التمور داخليا وخارجيا من اململكة العربية السعودية«29

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنطاق تغطية تأمني املركبات اإللزاميلألضرار الناجمة عن احلادث في النظام السعودي )دراسة مقارنة(30

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأثر نظم املعلومات اإلدارية احملسوبة على أداء موظفي جامعة سلمان بن عبد العزيز31

32
تقييم أصحاب املصلحة لنواجت التعلم في كليات التربية بجامعة س���لمان بن عبد العزيز في ضوء اإلطار الوطني 

للمؤهالت
التربية
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ب 3 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالرضا الوظيفي للعاملني في محافظة وادي الدواسر والسليل بجامعة سلمان بن عبد العزيز وأثرة على األداء1

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرقراءة القصيدة في ديوان الشاعر أحمد شوقي للناشئة قراءة حتليلية نقدية2

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراملعنى اللغوي ألدوات املعاني في شروح السنة في ضوء الدرس اللساني احلديث3

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالبديع النبوي مميزات وخصائص )دراسة في كتاب أذكار الرسول لإلمام النووي(4

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراحلوار في ديوان عمر بن أبي ربيعة - دراسة لغوية داللية5

كلية التربية باخلرجاالنحراف الفكري - املفاهيم والبدايات6

التربية باخلرجاللغة العربية بني طغيان العامية ومتدد اللغات األجنبية7

العلوم والدراساتاالنسانية باخلرجبيكيت: محاولة املستحيل8

التربية باخلرجالعنوسة والزواج في املجتمع السعودي خالل العقدين املاضيني9

املجتمع باخلرججتاوز التقاليد األدبية : دالالت املكان في رواية توماس هاردي »عودة مواطن«10

11
اضطراب���ات النطق والكالم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في ضوء بعض املتغيرات بوادي الدواس���ر »دراس���ة 

ميدانية«
التربية بوادي الدواسر

العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطةدور حاضنات األعمال  بجامعة سلمان بن عبد العزيز في تنمية املوارد البشرية من وجهة نظر املستفيدين منها12

13
»مستويات الشراكة بني جامعة سلمان بن عبد العزيز ومؤسسات املجتمع املدني من وجهة نظر أفراد مجتمعاتها 

احمللية«
العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة

14
مقررات األدب في تعليم البنات بني املأمول واملردود )دراسة تطبيقية على طالبات السنة النهائية بجامعة سلطان 

بن عبد العزيز(
التربية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمشكالت الترجمة في اجلامعات السعودية مع إشارةخاصة إلى طالب جامعة اخلرج15

التربية بالدلمأثر تدريس مساق تنمية مهارات التفكير في فهم الطلبة للمفاهيم العلمية وقدرتهم على التفكير العلمي16

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر)التأكيد باملعنى دون اللفظ في احلديث النبوي الشريف � دراسة نحوية داللية في الصحيحني(17
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الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالتكرار واملقابلة في ديواني ابراهيم ناجي )وراء الغمام � الطائر اجلريح( : دراسة حتليلية نقدية18

19
تأصيل املعاني االدبية في األس���ماء العربية بإقليم وادي الدواسر00 نظرة في الفن والداللة بالتطبيق على مناذج 

من قوائم الطالب بجامعة سلمان بن عبد العزيز بالوادي
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

التربية باخلرجدرجة توفير احلرية األكادميية في جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس أنفسهم20

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأثر نوعية اللغة االجنليزية املستخدمة في النصوص املكتوبة في فهم واستيعاب الطالب لتلك النصوص21

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمسؤولية احلسبة جتاه توعية املجتمع باحترام سلطات الدولة22

التربية بالدلموضع معايير جلدول مقاسات أجسام املراهقات باململكة العربية السعودية23

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراالستشراق األمريكي : دراسة مقارنة24

التربية باخلرجدور اجلانب النفسي )اجلمعي والفردي( في إحداث التغيير وإدارته في التعليم اجلامعي25

26
مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس للسبورات الذكية لتطوير بيئات تعليمية تعلمية فعالة داخل القاعات الدراسية 

بجامعة سلمان بن عبد العزيز
التربية باخلرج

27
مقاربة معرفية للمش���اهد املكانية في العربية الفصحى واللغة اإلجنليزية وارتداداتها على اإلدراك املكاني وتعلم 

الكتابة والترجمة لطالب اللغة االجنليزية كلغة أجنبية أو لغة ثانية
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجواقع استخدام نظم املعلومات اإلدارية في جامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر القيادات اإلدارية فيها28

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنوادر ابن بزرج في اللغة واملأثورعنه29

التربية باخلرجمدى تناول أعضاء هيئة التدريس في جامعتي امللك سعود وسلمان بن عبد العزيز للقيم في احملاضرات30

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدور القيادات العلمية في معاجلة التحديات املعاصرة دراسة ميدانية في ضوء الكتاب والسنة31
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ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاءهيئةالتدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجتصور مقترح لتنمية بعض املهارات احلياتية لطالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز1

التربية باخلرجفاعلية استخدام استراتيجية )K.W.L( في حتصيل طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مقررات املناهج وطرق التدريس2

ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

التربية بالدلماالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة سلمان بن عبد العزيز في ضوء بعض املتغيرات1

التربية بوادي الدواسرالعنف في كليات محافظة وادي الدواسر التابعة جلامعة سلمان بن عبدالعزيز: انتشاره، آثاره، األسباب واحللول املقترحة2

3
قياس رضا جهات التوظيف  السعودية عن خريجي جامعة سلمان بن عبد العزيز كمدخل لتحسني الفرص الوظيفية خلريجي 

اجلامعة – دراسة حالة كلية املجتمع باخلرج .
التربية باخلرج
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ج 5 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبنظام االرتباط والربط في احلكم الشافعية – دراسة نحوية داللية1

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباالكتناف في القرآن الكرمي وصحيح البخاري دراسة نحوية داللية2

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباستخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز ملصادر املعلومات اإللكترونية3

4
دراس���ة جتريبية للعالقه بني النمو االقتصادي والتحضر واس���تهالك الطاقه وكذلك انبعاث co2 في دول 

مجلس التعاون اخلليجي
ادارة األعمال باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيممقترح لتعليم العربية لغير الناطقني بها5

لَِميِّ )رضي الله عنه( جمع وتخريج ودراسة6 اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالشواهُد النحويُة والصرفيُة في شعِر الَعبَّاِس بِن ِمْرداس السُّ

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبرثاء املدن األندلسية من الوجهة البالغية )قصيدة أبي إسحاق اإللبيري في رثاء إلبيرة منوذجا(7

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالقرى واملدن في القرآن الكرمي...دراسة في أسرار النظم ومزاياه8

التربية بوادي الدواسرأثر برنامج تدريبي لتنمية التفكير املنظومى في عادات العقل لدى طالب اجلامعة9

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالدعاوى املردودة في ارتشاف الضرب من لسان العرب ألبي حيان األندلسي عرض ومناقشة10

11
أثر تطبيق معايير التقارير املالية  الدولية على جودة املعلومات احملاس���بية وقرارات املس���تثمرين في بيئة 

األعمال السعودية – دراسة نظرية تطبيقية
املجتمع باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبثنائية الذات واآلخر في شعر عنترة بن شداد )أنساق التشابه واالختالف(12

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر- طالبرثاء غير اإلنسان في شعر  القاسم بن يوسف الكاتب13

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالصورة البيانية في شعر اإلمام علي – رضي  الله عنه – واإلمام الشافعي » دراسة مقارنة »14

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبآراء السيوطي البالغية في كتابه املزهر في علوم اللغة وأنواعها )استخراجا وتصنيفا وتعقيبا(15

16
اجلوانب القيادية والتربوية والدعوية في شخصية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ضوء السنة 

النبوية
التربية باخلرج

17
فعالية برنامج دي بونو لتعليم التفكير  CoRT 3  في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد للطالب املوهوبني 

باملرحلة الثانوية
التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

18
فعالية اس���تراجتية التعليم املباشر في حتس���ني بعض مهارات الفهم القرائي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم 

بالصف السادس االبتدائي
التربية باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبآليات التشكيل في الرسالة األندلسية ...أمنوذج من ثالث19

ادارة األعمال باخلرجمنو الواردات السعودية وتأثيرها على املجتمع السعودي20

ادارة األعمال باخلرجفوائد واحلواجز في نشرة اإلصدار للتعلم اإللكتروني في السعودية جزيره العرب21

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالتناص بني النظرية والتطبيق22

23
حتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان ابن عبدالعزيز في ظل األدوار الوظيفية 

للجامعة من وجهة نظرهم أنفسهم
التربية باخلرج

التربية باخلرجأبرز املشكالت التي تؤثر على أداء أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بجامعة سلمان ابن عبدالعزيز24

25
إش���كاليات الترجم���ة التحريري���ة والفورية إلي االجنليزي���ة التي تش���هدها الفعاليات الثقافي���ة باململكة 

العربيةالسعودية   بالتركيز علي مهرجان اجلنادرية: لهجة منطقة جند منوذجا
املجتمع باخلرج

التربية باخلرجدراسة املعنى القرآني في كتاب اإلكسير بني الطوفي وابن األثير26

27
الذكاء الوجداني وعالقته بنمو األحكام األخالقية لدى عينة من طالب اجلامعات الفائقني دراسياً والعاديني 

)دراسة مقارنة(
التربية بوادي الدواسر

التربية باخلرجتصور لتنمية القيم الوطنية لدى طالبات جامعة سلمان بن عبد العزيز28

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيمفعالية احملاكاة احلاسوبية في عالج بعض املشكالت التعليمية لطالب املرحلة املتوسطة مبحافظة اخلرج29

العلوم والدراسات االنسانية بالسليلالبعد التداولي للعبارات املجمدة في اخلطاب اللهجي اوداعني السليل30

التربية باخلرجاصول التفسير وقواعده في سورة الطالق جمع ودراسة تطبيقية31

32
اثر احلوكمه الش���ركات على القيمه املضافه على رأس املال دراسه تتطبيقية على الشركات العيني والفكري 

السعودي املسجلة
املجتمع باخلرج
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ج 5 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بالواديجرير الشاعر الناقد ... دراسة حتليلية آلراء جرير النقدية1

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالعنصر املاركيسى فى »مسألة قوه« ل� بيسى هيد2

3
البنية العاملية لعادات العقل املنتجة وفقاً لبعض املتغيرات لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد 

العزيز
التربية بوادي الدواسر

4
أثر برنامج تدريبي في اضطراب تشتت االنتباه/فرط احلركة في حتسني معارف وفعالية املعلمني وتقليل 

الضغط املهني لديهم
التربية بوادي الدواسر

5
دور جامعة سطام بن عبد العزيز في توظيف تكنولوجيا التعلم اإللكتروني لتحقيق معايير اجلودة الشاملة من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
التربية بالدلم

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجالنسوية اإلسالمية وإعادة تفسير النصوص الدينية: دراسة حتليلية لرواية »املئذنة« ل��� ليلى أبو العال6
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أ- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة 32

الكليةالعنوانم

هندسة وعلوم احلاسبحتسني أداء تثقيب لوحات الدوائر املطبوعة باستخدام خوارزمية مستعمرة النمل1

هندسة وعلوم احلاسبحتسني عملية التحويل في الشبكة احلسية باستخدام خوارزمية مستعمرة النمل2

هندسة وعلوم احلاسبنحو تخصيص مثالي لرموز تصحيح االخطاء باستخدام خوارزمية التفاعل الكيميائي3

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجالتفسير الفيزيائي للتراكيب الغير خطية ثالثية األبعاد في بالزما غالف األرض املغناطيسي4

5
طريقة جديدة صريحة ذات خطوة واحدة ومستقرة بشكل مطلق حلل األنظمة التفاضلية اجلاسرة الناشئة عن 

التفاعالت الكيميائية
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

6
حس���اب تشتت املوجات الطولية داخل أنبوب الكربون املتناهي الصغر )النانومتري( حتت تأثير اإلجهاد األولي 

باستخدام التأثيرات الغير محلية
املجتم�����ع باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأثر انضمام اململكة العربية السعودية التفاقية GATS على سوق التأمني السعودي7

8
التنبؤ بش���كل الس���طح املتموج في طبقة مائعة رقيقه تنساب رأسيا حتت تأثير اجلاذبية األرضية واملستخدمة 

في أجهزة االمتصاص بالتبريد
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجتخفيض االهتزازات ودراسة استقرار لنظام دينامكيكي حتت تأثير قوى إثره متعددة باستخدام مخمد إيجابي9

10
التخليق باإلش���عاع ودراس���ة خواص مركبات هيدروجيل محتوية على جزيئات النان���و لتطبيقات معاجلة مياه 

الصرف
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

11
دراس���ة معملية في تأثير العمق على هبوط املبدئي الكمرات اخلرسانية املسلحة ومقارنتها بالنماذج احلسابية 

في املوصفات األمريكية واألوروبية
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجصفوف بواسونيه بخواص دالة االمتناع والهروب واخلدم غير املتجانسه12

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجطريقة الستنتاج قواعد اتخاذ القرار اعتماداً على نظرية املجموعات االستقرابية والنظام الرمادي13

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجطريقة جديدة حلل مشاكل القيم احلدية غير اخلطية واملضطربة بشكل متفرد14

15
أثر اإلش���عاع احلراري ولزج املزج على تبرير mhd احلراري املاضي بجانب س���طح عمودي ثابت احلرارة مع 

التفاعل الكيمائي
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج
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الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجعمل منوذج رياضي حملاكاة اخلاليا العصبية للمخ البشري16

17
أثر حتديد االحتياجات التدريبية التربوية على تنمية وتطوير املوارد البشرية في قطاع التعليم مبحافظة وادي 

الدواسر
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

18
تأثير عددي صورت ودوفرت على االنتقال احلراري والكتلي بالقرب من نقطة الركود ملائع يتحرك على س���طح 

مطاطي في وجود قوة الطفو واالنتشار احلراري املتغير
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

اآلداب والعلوم بوادي الدواسراستشعار وتخصيص طيف تعاوني للمستخدم الثانوي في الشبكات اإلدراكية19

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرإدارة موارد الراديو لتدبير جودة اخلدمة في شبكات اجليل املتكاملة مع خاليا الفيمتو20

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجالطريقة النموذجية املباشرة للحل اجلزئي لنظم التحكم من الرتبة األولى املعممة21

22
تأثير اللزوجة املتغيرة على نقل احلرارة على سطح مستمر احلركة مع توليد حرارة داخلية متغيرة في احملاليل 

ضئيلة االستقطاب
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجاملرونة احلرارية ذات الرتب الكسريةملواد ذات معامل توصيل حراري متغير23

24
التحويرات احملثة بواس���طة س���يانيد الصودمي في نشاطات بعض االنزيام املؤكس���دة واأليضية في صبيغات 

الكالرياس جاريبيناس
العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

25cyprinus carpio )العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجتاثير معدن النيكل على قياسات الدم والتغيرات السلوكية على أسماك )الكارب الشائع

26
دراس���ة تاثير عوامل املعاجله امليكانيكيه – احلراريه على صالدة واخلواص امليكانيكيه لسبائك الومنيوم – ما 

غنيوس���يوم سليكون )6082( واملنيوم – نحاس – ليثيوم – زركونيم )8090( باستخدام طريقة تصميم التجارب 
(doe)

الهندسة باخلرج

27
ترمي���ز األلوان احلقيقية في الصور عن طريق التصنيف الكمي االحتمالي، من أجل رؤيتها بش���كل أمثل على 

أنظمة العرض ذات الفئات اللونية احملدودة
هندسة وعلوم احلاسب

هندسة وعلوم احلاسبنظام تتبع شمسي ملحق بنظام جديد للتقطير الشمسي28

هندسة وعلوم احلاسبحتليل تتقيب البيانات لعالج مرض السكري في اململكة العربية السعودية29

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتطوير في طرق حل املعادالت التفاضلية غير اخلطية30

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجالتباطؤ احلرج في ثنائي االستقرار الضوئي خارج تقريب املوجة الدورانية31
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الكليةالعنوانم

32
اإلضاءة املوفرة للطاقة وتأثير التوافقيات احملدثة على الشبكة الكهربية : دراسة حتليلية وتطوير جودة الشبكة 

الكهربية
الهندسة باخلرج

التربية للبنات بحوطة بني متيمإنتاج الوليميرات احليوية من بعض أنواع البكتيريا املعزولة من التربة السعودية33

العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجتثبيط املناعة في سوسة النخيل احلمراء : أسلوب جديد ملكافحتها34

35
معرفة األسباب احلقيقية لعزوف طالب كليات العلوم واملجتمع بجامعة اخلرج عن دراسة الرياضيات كتخصص 

أساسي
املجتمع باالفالج

هندسة وعلوم احلاسببروتكول التحقيق الدمنيكي للشبكات الناقلة باستخدام تقنية املفاتيح العامة للتشفير36

هندسة وعلوم احلاسبحتليل منوذج عشوائي شوكي عصبي : العصبون ذو احلالة الديناميكية37

هندسة وعلوم احلاسبمناذج تشابهية للتداخل الضوئي للوصالت الضوئية الفضائية قصيرة املدى38

39
دراس���ة تأثير العوامل امليتالورجية على الصالدة والتشغيليه لسبائك األلومنيوم 356 و 319 املسبوكة واملعاجلة 

minitab �حراريا باستخدام برنامج ال
الهندسة باخلرج

هندسة وعلوم احلاسبأساليب وأدوات املعاجله املتوازية واملعرفة الشكلية )الصورة( باستخدم اخللية التلقائية املصفوفة40

الهندسة باخلرجتقنيه جديدة إلخفاء البيانات فى الوسائط املتعددة41
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ب  1- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة  33 أ

الكليةالعنوانم

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرديناميكا ثنائى االستقرار الضوئي خارج تقريب الدوران املوجى1

اآلداب والعلوم بوادي الدواسردراسة وتطبيقات التفرغ الكهربي للغازات2

3
التاثير املضاد احملتمل حلبيبات الذهب النانوية ضد ستربتوسينا احملدث لداء السكري من النوع األول في 

ذكور اجلرذان البيضاء الصغيرة
التربية بحوطة بني متيم

4
حتليل ما بعد االنبعاج للكمرات الشطائريةذات األوجه املتدرجة وظيفيا باستخدام نظرية املرتبة االعلى 

املتناسقة
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجحساب األوزون املتولد في مفاعالت التفريغ الصامت5

هندسة وعلوم احلاسبطريقة جديدة للتصنيف الترابطي باستخدام التنقيباملتزايد6

الهندسة باخلرجتصميم خلية حمل ذاتية األداء لقياس القوى الدينامكية7

الهندسة باخلرجإجراءات املتابعة لتطبيق مبدأ التحديد املسبق للسماح الكلي للمشروع8

الهندسة باخلرجطريقة منذجة االختيار عن طريق الشبكات العصبية االصطناعية واملنطق الضبابي9

10
التنفيذ العملي التحكم احلركي في محورين باستخدام التحكم اإلشرافي الذكي باستخدام اخلاليا العصبية 

ذات املوجات الصغيرة بالتغذية العكسية
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات االنسانيه باخلرجمنذجة دراسة بالزما خطية ذو درجة حرارة منخفضة تعمل عند ضغط غاز عال11

الهندسه باخلرجالتقييم البيئي للمياه اجلوفية في املناطق الزراعيةباخلرج12

13
التوزيع املكاني خلصائص التربة والصخور السطحية باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار 

عن بعد
الهندسة باخلرج

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتاثير السمية ملادة املالثون على االسماك املياه العذبة البلطي النيلي في اجلوانب البيوكيمائية ومكونات الدم14
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ب 2 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

الهندسة باخلرجإنشاء نظام تتابع وحتديد الهوية قائم على استخدام البيانات البيومترية لألشخاص1

العلوم والدرسات االنسانية باخلرجتأثير اإللكترونات الغيرحرارية على السرعة وشكل املوجات الصوتية املنفردة لأليونات في البالزما الدافئة2

العلوم والدرسات االنسانية باخلرجمعامالت تكافؤ املوثقه لنظام  توازي – توالي معمم3

4
بحث استخدام بعض املواد كمقياس للجرعات اإلشعاعية بواسطة تقنيه رنني غزل اإللكترون وتطبيقاتها 

الطبية
العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجاملوجات الصوتية الغبارية في بالزماغباريه موجبة -  سالبة الشحنة وتوزيع أيوني دوامي5

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتصميم جديد لشبكات خدمة احلزم الصوتية املبنية على املؤثر الناقل6

هندسة وعلوم احلاسبنظام مواجهة االختراقات باستعمال اخلريطة املعرفية السياقية الضبابية7

هندسة وعلوم احلاسبمقترح لتنظيم امليداني في التعليم اجلامعي – دراسة حالة تخصص علوم احلاسب8

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرمنهجيه اإلطار التحليلي في شبكات النانو : التوظيف والتحديات9

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتطبيق على منوذج مجموعات االستقراب مبعامل حتديد10

11
حساب تشتت املوجات املستعرضة املنتشرة في أنبوب كربون نانومتري مجهد باستخدام التاثيرات الغير 

محلية
املجتمع باالفالج

مركز خدمة املجتمعاستخدام حتويالت االلتواء في ايجاد البعد الثالث من البعد الثاني12

الهندسة باخلرجدراسة معدالت الكهرباء الساكنة في الغالف احليوي بالسليل وتأثيرها على صحة االنسان13

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتطبيق طريقة التحويل التفاضلي حلل املشاكل املضطربة بشكل متفرد والناشئة في مجاالت العلوم والهندسة14

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجمجسات جديدة والتحليل باحلقن املتدفق لتقدير الهستامني مبنية على الكرون اثير15

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتشخيص أعطال اآلالت امليكانيكية اعتماداً على أسلوب التجزيء الرمزي وجدول التوزيع العام16

17
تأثير االنسياب الهيدرومغناطيسي واللزوجةاملتغيرة مع احلرارة على احلمل الطبيعي ملائع حول نقطة ذات 

ركود متماثل مغموس في وسط مسامي
العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

18
مسح كيمائي وبيولوجي ملستخلصات من بعض نباتات العائلة الرمرامية التي تنمو في صحراء اململكة العربية 

السعودية
العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج



59 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

ب 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم

1
االنتقال احلراري واملادي باحلمل احلر الزمني على سطح رأسي مغموس في وسط مسامي مع وجود تفاعل 

كيمائي وتأثيرسورت ودفر
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

2
دراسة ظاهره االسترخاء وحتليل معامل العزل لبوليمر بولي )3 - البيتاهيدروكسي املشترك- 3- هيدروكسى 

فاليرات( وما يتصل بها من األفالم بوليمرية
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

3Fixed point theorems in cone and fuzzy metric spaces and their Applicationsالعلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجدراسة عددية النتقال احلرارة في طبقة رقيقة من سائل ينساب ألسفل على لوح رأسي ذي درجة حرارة ثابته4

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتصميم بناء موحد قابل للتوسع متعدد املعاجلات ملضاعف مونتجومري ثنائي القاعدة لنظم التشفير5

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتصميم بروتوكول تعاوني ملدخل وسائط التحكم التصال املركبات في الشبكات الالسلكيةاملتقدمة6

العلوم والدرسات االنسانية باخلرجحتديد وتطابق عناصر الصورة باستخدام حتويالت فورير اعتماداً على بصمة مقترحة أوتوماتيكيا7

اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالسعة الداخلية رقم n لفئة محدودة من فراغ بناخ واإلسقاط رقم n على نفس الفئة8

9
حتضير وتوصيف ودراسة النشاط البيولوجي لبعض الثيوسيمي كربازيدات والثيوسيمي كربازونات الثنائية 

اجلديدة واملشتقة من إيثلني ثنائي األمني ومتراكباتها مع بعض العناصر االنتقالية
العلوم والدرسات االنسانية باخلرج

العلوم والدرسات االنسانية باخلرجاحملاكاة العددية وحلول املوجة اجلديدة ملعادلة االنتشار – االنتقال مع وجود تفاعل10

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتكييف خوارزمية التفاعل الكيمائي لالستمثال حلل مشكلة تثقيب لوحات الدوائر اإللكترونية املطبوعة11

العلوم والدرسات االنسانية باخلرجحتضير وتوصيف البولي بيرول املطعم بالتولوين بارا سلفونات كمبوليمر موصل12

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتعليم مناذج اللغه املعتمدة على الشبكات العصبية للبيانات ذات األحجام الكبيرة13

العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتخليق ودراسة خواص مركبات هيدروجيل محتوية على جزيئات النانو للتطبيقات احليوية الطبية14

العلوم  والدرسات اإلنسانية  باالفالجالتزامن املشوش في نظام روسلر املركب15

العلوم والدرسات اإلنسانيةبالسليلالتأثيراتالصحية للكهرباء الساكنة في الغالف احليوي بالسليل16

17
استخداماأللياف الضوئية البالستيكية في بناء شبكات منزلية متعددة اخلدمات عالية األداء في اململكة العربية 

السعودية
هندسة وعلوم احلاسب باخلرج
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الكليةالعنوانم

18
تأثير املعاجلات احلرارية على اخلواص امليكانيكية والبنية املجهرية لسبائك ألومنيوم-ماغنيسيوم سليكون 

)6082( وألومنيوم -نحاس-ليثيوم-زركونيوم)8090( وألومنيوم -ماغنسيوم-زنك )7075(
كلية الهنسة باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجنظام كفء جلدولة ورديات عمل األجهزة املسؤولةفي شبكات االستشعار الالسلكية املتنقلة19

ج 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1434/ 1435هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحكم مبوقع ادخال الليثيوم للمركبات العطرية1

2
دراسة التعبير التنميطي لبعض مورثات  MADS-box  في نبات األرابيدوبسيس املعامل باجلرعة املثلى من 

جسيمات الفضة النانوية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج
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ج 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم منح سابك البحثية  1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير البوليمرات احملتوية على الكبريت واستخدامها كحوافز انتقائية في هلجنة الفينوالت في املوضع بارا1

2
التحلل الضوئي للملوثات العضوية في مياه الصرف الصحي باستخدام البوليمرات الطبيعية- احملتوية على 

جزيئات النانو من أشباه املوصالت - احملضرة  باستخدام أشعة جاما
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

ج 4 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

الهندسة باخلرجالتحميل االمثل حملوالت القدرة الكهربيةفي احلاالت احلرجة باستخدامالذكاء االصطناعي1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتركيب النانوي لألكاسيد املوصلة علي أساس صمامات شوتكي2



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ62

ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةالعنوانم

1
مقارنة خلوارزمات تكاملية شبه حتليلية-عددية حلل انظمة املعادالت التفاضلية اجلاسرة والناشئة فى مجاالت 

العلوم والهندسة
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

2
حتليل لى للمجموعة لدراسة تأثير اإلشعاع احلرارى والتفاعل الكيميائى على االنتقال احلرارى واملادى بواسطة 

االنسياب الزمنى املنزلق ملائع على سطح ممتد مغموس فى وسط مسامى 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتصميم مقياس توجيه واعي لقياس اداء قنوات الراديو املتعدده في الشبكات الالسلكيه املتجانسة3

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجطريقتان جهديه وطيفية جديدتان لتقدير عقار الدكستروميثورفان في املستحضرات الدوائية4

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتوليد األوزون في مفاعالت تفريغ هالي مطعمة بهواء جاف5

6
بناء معالج مساعد باستخدام تقنية املصفوفات املبرمجة حقليا حملاذاة تسلسل احلمض النووى باستخدام 

خوارزمية ستيفن سوجن
الهندسة باخلرج

7
دراسة شاملة لبعض نتائج وتطبيقات نظرية النقطة الثابتة  مع التركيز على  مصفوفة املعادالت واملتباينات 

التغيرية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

8
حتضير وتوصيف طبقات جيدة االلتصاق من بعض املواد املثبطة لالحتراق على سطح البولى البروبلني 

باستخدام تكنولوجيا البالزم
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمعاجلة الرماد املتطاير الناجت من النفط الثقيل الغراض بيئية وانشائية9

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمسرع مادى قابل للتشكيل حملاذاة تسلسل البروتني باستخدام خوارزمية سميث وترمان.10

11
النهج القائم على صورة خالية من االستشعار لتقدير فعالية تلوث الهواء الناجت من املركبات والصناعة في مدينة 

 (SIEVE Module) الرياض باململكة العربية السعودية
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتشكيل املوجى الغير خطى للموجات الصوتية- اإللكترونية فى بالزما الفضاء املمغنطة12

13
دراسة إسترخاء ثابت العزل الكهربائي وحتليل املعامل الكهربائي لبوليمر

 )3-هيدرروكسي بوترات-3-هيدروكسيفاليرات(  وبعض البوليمرات التساهمية املصاحبة.
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقدم املوجات الغير خطية  في بالزما حتتوي إلكترون- بوزيترون- ايون14
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الكليةالعنوانم

15
دراسة اخلواص الكهروميكانيكية ملواد السيراميك املكونة من عدة طبقات في إطار نظرية املرونة املعممة ذات 

التفاضل الكسري
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالعالج بالنباتات: كمصدر جديد لعالج مرض السرطان؟16

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاحلساسات احليوية املؤسسة على االغشية الرقيقة للبوليمرات17

18
التشابك  واالرتباط  الكمي في  االنظمة  املكونة من ذرتني اصطناعيتني فائقة التوصيلية متفاعلة مع مجال  

كهرمغناطيس
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجبعض املتباينات الرياضية وتطبيقاتها19

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتقنيات اإلحصائية ودورها في رقابة جودة املنتجات الصناعية في اململكة العربية السعودية )صناعة الأللبان(20

21
تأثير اإلشعاع احلرارى على انسياب مائع نانو باحلمل املختلط حول كرة مصمتة مغموسة فى وسط مسامى فى 

وجود شروط للحرارة
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرج مقارنة أداء خورازميتي التفاعل الكيميائي ومستعمرة النمل في تعيني الرموز ذات التباعد االقصى 22

الهندسة بالواديبناء حماية قوية من جانب  العميل ضد هجوم تزوير الطلبات عبر املوقع23

24
تأثير اللزوجة املتغيرة والتفاعل الكيميائي على االنتقال احلراري واملادي باحلمل احلر النسياب مائع 

ميكربوالرى حول سطح اسطوانة دائرية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

25
دراسة احلالة االنتقالية لنظام ماركوفي متعدد اخلدمة مع احتمالية وجود إعاقة ورجوع للزبائن وفشل في نظم 

اخلدم
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمنظمات املؤثرات األساسية املعرفة على فضاءات باناخ26

27
دراسة صفوف االنتظار في حالة الوصول على مراحل )نظام ابرالجن( الى مركز اخلدمة املكون من خادمني غير 

متجانسني خلدمة على اساس قاعدة اخلدمة في مجموعات عامة
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

الهندسة باخلرجحتليل اجليل القادم من انظمة االتصاالت التعاونية حتت التداخل املشترك واالجهزة الالخطية 28

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاستخدام األنابيب النانو مترية كمحفزات ضوئية لتنقية املياه من امللوثات العضوية29

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجشغيل املواد السيراميكية والكربيدية باستخدام الشرر الكهربي امليكرونى30

31
تقنية االضطراب املتفرد  لدراسة تأثير الشفط العالى على الطبقة اجلدارية ملائع نانو ينساب على سطح مثقب 

متحرك او ثابت 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج
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الكليةالعنوانم

الهندسة باخلرجباستخدام أجهزة الكمبيوتر الكم االعتراف العاطفة وتطبيقه في العالج الطبي والتفاعل بني البشر والروبوتات32

اآلداب والعلوم بالواديدراسة استقرار األنظمة غير اخلطية33

تصنيع حبيبات الذهب والفضة النانوية بالكيمياء اخلضراء وتطبيقاتها على سرطان الثدي34
العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني 

متيم

الهندسة بالواديتصميم نظام حتكم ذكي ومثيل الدارة عملية معايرة درجة احلموضة35

36
خوارزم عام لطرق الدرجات العليا الصريحه واملستقرة وذات اخلطوة الواحده حلل االنظمة اجلاسرة فى 

الهندسة الكهربائية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديالتكامل الكسري لدوال بيسل املعممة وتطبيقاتها على االستقرار املكني للنظم اخلطية ذات الثبات الزمني37

الهندسة باخلرجدراسة تاثير فوانيس التفريغ ذات الضغط العالي على نظم توزيع القدرة الكهربائية38

الهندسة باخلرجتقييم وضوح املوقع والترتيب العاملي له وامكانية الوصول إلى محتوى مواقع القرآن الكرمي39

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتخليق مركبات عضوية جديدة صاحلة لتثبيط النشاط السطحى جلزيئات السيليكون النانونية. جزء اول40

41
استقرار االتزان غير اخلطي النسياب مائعني موصلني خالل وسط مسامي حتت تأثير مجال كهربي عمودي فى 

ثالثة  أبعاد
االداب والعلوم بوادى الدواسر

الهندسة باخلرجحتليل البنية التحتية القضائية الرقمية في اململكة العربية السعودية 42

43
صيغ رياضية مقترحة للتداخل الضوئي املستقطب لوصف تتبع مسار األشعة الضوئية املستقطبة في األلياف 

البصرية ومرشدات املوجة 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاملوجات الغير خطية للضجيج الكهربي واسع النطاق لبيئات بالزما فضائية44

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإعادة تعني جزء من القيم الذاتية للنظم اخلطية للرتب العليا فى حالة تاخير الزمن45

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتأثير املجال املغناطيس علي نبات السينارا كاردونوكولس46

الهندسة باخلرجحتديد طريقة استعمال مادة مضافة للخرسانة ملقاومة تآكل حديد التسليح بسبب ايونات الكلورايد47

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقييم كفاءة التجميع وبعض املعامالت لبعض غرف التأين48

الهندسة باخلرجوقاية محوالت القوى الكهربائية باستخدام تقنية الذكاء الصناعي49

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمشكلة جدولة رعاية املرضى في منازلهم: منودج واحلل50
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الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاجلسيمات فائقة احلرارة ذات الطاقات العالية فى الفضاء51

اآلداب والعلوم بالواديعن ثابت االسقاط ومسافة باناخ - مازور52

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتسني خصائص سطح املعادن ببالزما غير حرارية53

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة التي حتقق خاصية لينديلوف54

55
تأثير نسب التشكيل على الساخن لعمليتي احلدادة والدرفلة على الصالدة واملتانة والبنية املجهرية لسبائك 

الصلب املخصوص املنخقض العناصر السبائكية واملعالج ميكانيكيا وحراريا 
الهندسة باخلرج

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتخصيص البحث في الويب حسب املعنى واملعتمد على ملف املستخدم56

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالنقاط الثابتة لالنكماش املنتظم فى تعميم الفضاءات املترية احملكمة57

الهندسة باخلرجتأثير سرعة اللحام علي  الصالدة ومقاومة التأكل للحامات الليزر للمعادن املتماثلة واملتباينة 58

االداب والعلوم بوادى الدواسراالطارالعام ملقترح حتقيقاتالطب الشرعيللتعقب واإلبالغعن اجلرائمالرقميةفيشبكات احلاسوب59

ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج االبحاث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةالعنوانم

1
حتضير وتوصيف ودراسة النشاط البيولوجي ملتراكبات بعض أيونات العناصر االنتقالية ملشتقات الثيوسيمي 

كربازونات ل�� 6-هيدروكسي كرومون -  3- كربالدهيد
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

2
الفاهيدروكسيالشن غير املتماثلة ملركبات بيتا ثنائي الكربونيل ودراستها حاسوبيا لتقييم خواصها اجلزيئيه. 

نحو التحضير الكلي ملركب )+( - جيلمانيانون
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاملوجات املارقه ثالثيه األبعاد فى الغالف املغناطيسى لزحل3

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالتعرف على وتقدير ناقالت األعصاب أحادية األمينات4

الهندسة باخلرجدراسة تأثير اجلودة على فعالية وأداء معدات اإلنتاج والتصنيع5
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الكليةالعنوانم

6
طريقة تقييم من أجل ربط مخرجات البرنامج بهيئات اعتماد أكادميية متعددة: دراسة حالة برنامج علوم 

احلاسب
هندسة وعلوم احلاسب

الهندسة باخلرجاداه متعددة املعاير لتقييم االستقرار الديناميكي لتطبيقات الشبكه الذكيه7

هندسة وعلوم احلاسبالتصوير ثالثي االبعاد العماق البحر وما حتت القعر باستعمال السونار ذي الهوائي التأليفي املسطح8

الهندسة باخلرجطرق جديدة لتحسني البنية املجهرية لسبائك االلومنيوم لتطبيقات صناعة السيارات والفضاء9

10
دراسة اإلسترخاء القطبي وحتليل خريطة االسترخاء خلليط البوليمر بولي )فينيل كلوريد-كو-فينيل أسيتات- 

كو-هيدروكسي بروبيل اكريالت(/بولي )اكريلونيتريل-بيتادين-ستيرين(.
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

11
تصنيع سبيكة جديدة من متراكبات األلومنيوم وكربيدات التيتانيوم النانومترية الستخدامها في مجال 

الصناعات البترولية والغاز
الهندسة باخلرج

12
ُمسرع مادى باستخدام املصفوفات املبرمجة حقليا حمُلاذاة التسلسل احليوى إلى امللف باستخدام خوارزم 

فيتربى
الهندسة باخلرج

كلية الهندسة بالواديطرق حساب االمثلية واالت متجهات الدعم غير املتوازية13

14
تأثيرالفوتونات احلرارية على انضغاط وحدة املعلوماتية الكمية لبعض الكيوبتات الذرية اإلصطناعية املرتبطة 

مبجال كهرومغناطيسي
العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالج

الهندسة باخلرجتصميم وحدة التحكم DMA لنقل البيانات السريع املبنى على AMBA لألنظمة املضمنة15

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة والفيض احلراري علي خواص املرونة للمعادن16

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجقيم تقربية لزمن التأخير ملسألة اعادة تعني القيم الذاتية للحالة التربيعية17

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتقدير الطاقة الكهربائية داخل مفاعالت التفريغ الصامت18

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجسالئف الكومارين كمثبتات حرارية مضادة للميكروبات ملادة بولى كلوريد الفينيل الصلد19

العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالجمشكلة التحكم األمثل في النظم القطعية الشبه خطية دراسة نظرية وتطبيقات20

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنظريات النقطه الثابته فى تعميم الفضاءات املتريه21

22(VoIP) كلية الهندسة بالواديتقييم أداء إطار شبكة الغطاء اآلمن في بروتوكول االتصال الصوتي عبر اإلنترنت



67 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

الكليةالعنوانم

23

دراسة تأثيرالتغيرات الفيزيائية وامليكانيكية عند اعتماد معامالت املرونة علي احلرارة ملواد السيراميك التي 

علي هيئة مواد الساندوتش في إطار نظرية املرونة املعممة ذات درجتي حرارة عندما حتتوي معادلة احلرارة 

علي التفاضل الكسري

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديحتضير بعض اكاسيد الفلزات كاعمدة للطني ودراسة نشاطها احلفزي في التحلل الضوئي لألصباغ العضوية24

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاخلواص احلرارية وامليكانيكية ملواد السيراميك التي تتعرض ألشعة الليزر25

الهندسة باخلرجتقنية جديدة لتحديد املعامالت غير املعلومة للخاليا الكهروضوئية عند ظروف بيئية مختلفة26

 هندسة وعلوم احلاسب باخلرجآلية الكشف والدفاع ضد هجمات رفض اخلدمة املوزعة لشبكات Ad Hoc املتحركة27

18
تأثير التفاعل الكيميائى على االنتقال احلرارى واملادى باحلمل املختلط النسياب مائع كازون حول كرة فى 

وجود انزالق جزئى
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

 هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتنقيب بيانات التعليم : حالة دراسية29

30
حلول حتليليه تقريبيه للمشاكل ذات الرتب العالية والقيم احلدية واملضطربه بشكل شاذ باستخدام طرق شبه 

حتليلية عدديه
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتالشي تأثير بعض مبيدات احلشائش على منو نبات الذرة وتراكمها في التربة بإستخدام اليوريا31

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجخوارزم حلل مشاكل االضطراب الشاذ باستخدام طريقة التحويل التفاضلى الغير خطيه والكسريه32

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجحلول حتليلية تقريبيه لفترات االنتقال بالدوائر الكهربية الغير خطيه باستخدام طريقة حتويل تفاضلى معدلة33

الهندسة باخلرجتقنية جديدة حلساب دقه الصور للكمبيوتر الكمي34

35
حتضير ودراسة اخلواص الكيميائية والبيولوجية لبعض املركبات احللقية الغير متجانسة احللقة اجلديدة 

املتصلة بالثينوبيريدين
عمادة السنة التحضيرية

 هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمنذجة املواضيع في القرآن الكرمي: إطار للبحث الداللي36

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأنتقال املادة واحلرارة في املاص اخلاص باجهزة التبريد باألمتصاص37

38
استخدام طريقة فضاء احلالة أو الطريقة املباشرة لدراسة أثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة 

ومعامل التوصيل احلراري املعتمد علي احلرارة علي خواص املرونة لقضيب معدني من السيراميك
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاستخدام الكركديه كصبغة طبيعية في اخلاليا الشمسية الصبغية39

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمنهج قوي ضد هجمات رفض اخلدمة السيبرانية باستخدام الشبكات العصبية40
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العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاالنسياب الهيدرومغناطيسى باحلمل املقوى خالل الطبقات اجلدارية ملائع نانو ميكروبوالرى على سطح ممتد41

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتطوير عملية صديقة للبيئة لتصنيع لوحات الدوائر االلكترونيه42

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالصور العددية للمؤثرات االساسية43

العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة املتراصة واملعدودة44

45
حتليل لى للمجموعة لدراسة انسياب سائل نانو غير نيوتينى بالتدفق املختلط حول نقطة الركود فوق سطح 

عمودى متحرك
والدراسات اإلنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديمخطط تخصيص التخزين املوحد للحوسبة السحابية46

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجرصد مستويات تلوث املياه في وادي حنيفة، الرياض، اململكة العربية السعودية وتأثيرها على الصحة العامة47

48
دراسة اال هتزاز الغير خطي ألنابيب الكربون النانوية وحيدة اجلدر املجهدة واململوءة باملاء باستخدام منوذج 

القشرة.
العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالج

 اآلداب والعلوم بالواديمعامالت حساب التفاضل الكمي الكسري ومتراجحاتها49

هندسة وعلوم احلاسبمنوذج هجني لكشف االختراق على شبكات االستشعار الالسلكية50

5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج  دعم المجموعات البحثية 1437/1436هـ

الكليةعنوان املجموعة البحثيةم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمجموعة الفيزياء الالخطية  التطبيقية1

الهندسة باخلرجاملجموعة البحثية للذكاء احلسابي واألنظمة الذكية2

الهندسة بوادي الدواسرتطبيقات الرياضيات املتقدمة وتقنيات معاجلة اإلشارة الهندسية  آللة التعلم وتكنولوجيا االتصاالت3

4
منوذج رقمي متقدم للجذع البشري باعتبار صالبة العضالت آحادية اجلانب حملاكاة  سلوك اجلذع الطبيعي 

واملرضي
كلية الهندسة باخلرج
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برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1437/1436هـ

الكليةالعنوانم

1
   ارتباطات كمية جديدة  ومناذج كمية حديثة: انظمة  ذرة - مجال كهرومغناطيسي  مرتبطة باأللياف البصرية 

وانظمة متعددة املستويات  مرتبطة بالبيئة احمليطة 
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجاستخدام األغشية النانوية الهرمية العضوية والغير عضوية لتنقية املياه والدم من مادة الزرنيخ السامة2

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدراسات على املعمم متري الثابتة نظرية نقطة والتطبيقات.3

عمادة السنة التحضيريةدراسات حتضير وتركيب مركبات الفضة األحادية والكادميوم الثنائي للثيوأميدات4

برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1437/1436هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدراسة تركيب واملضاد امليكروبي ملعقدات الزنك الثنائي احملتويه على الهستدائني والثيواليت1

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجحتليل آلية الهجوم املتطور احلديث في بيئة الشبكات املتنقلة2
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أ . بحوث العلوم الصحية
المجموعة 32

الكليةالعنوانم

الصيدلةتأثير بعض النباتات البرية السعودية على خصوبة الذكور1

الصيدلةمحاولة جزيئية مسحية جديدة الستكشاف االكتينوميسيتات النشطة بيولوجيا من مصادر مختلفة باململكة العربية السعودية2

الصيدلةتشييد بعض مثبطات إنزمي الكربونيك األنهيديز اجلديد من مشتقات الكينازولني كعوامل مضادة لألورام3

الصيدلةالتأثير املضاد لألكسدة لبعض النباتات الطبية في اململكة العربية السعودية: منهج مخبري4

الصيدلةالتأثير املضاد لألورام للمركبات املفصولة من نبات احلمبزان5

الصيدلةتشييد بعض مشتقات الكينازولني اجلديد كمضادات لإلصابة باألمراضاملعدية6

الصيدلةدراسة التأثير التراكمي ومأمونية بعض املواد الواقية للكبد والتي مت فصلها من نبات العرعر7

8
حتسني التوافر احليوي لعقار األنسولني املعطى عن طريق الفم بواسطة نظام ناقل للجزيئات متناهية الصغر للتواصل إلى حتطم 

أفضل لداء السكري
الصيدلة

الصيدلةالتقييم البيوكيميائي لطفرات الستربنوكينازاملوجهة9

الصيدلةتأثير النبتات الطبية السعودية على تقرحات املعدة10

الطبدراسة إستجابة األجسام املضادة لبروتني ALKاخللطية في مرضى ALCLالذين يعانونALKإيجابية في اململكة العربية السعودية11

الطبالتعبير وتوزيع بروتينات كلودين في السرطانات البشرية12

الطبدراسات السمية اجلينية الناجتة عن استنشاقالبخور في فئران التجارب النمساوية البيضاء13

الطبدراسة تأثير التناول املفرط للدهون وتناول القرفة في الغذاء في الفئران على حدوث مرض السكري الناجت عن إعطاء مادة الكرتيزون14
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ب.1بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 أ

الكليةالعنوانم

الصيدلةتقييم احلماية احملتملة للحبة السوداء )حبة البركة( ومستخلصاتها السمية اجلينية الناجمة عن بعض األدوية1

2
تصميم بعض مشتقات الكينولني رباعي الهيدروجني كعوامل مضادة لألورامواختبار فعاليتها على األنسجة 

السرطانيةدون السلمية
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتأثيرالتمارين االهتزازية ومتارين املقاومة على مستوى أداء العضالت في صغار البالغني3

4
دراسة عن علم الونائيات اجلزئيى فيما يخص االلتهابات التي حتدث باملستشفيات نتيجة  لإلصابة ببعض أنواع 

البكتريا من جنس كلمبسيال نيمونيا
العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

5
النموذجي في املواطن السعودي البالغ باستخدام برنامج إعادة التشكيل ثالثي األبعاد ألشعة املقطعية على منطقة 

البطن
الطب

الصيدلةالبحث عن مصدر ميكروبي جديد إلنزمي االسباراجيناز لعالج سرطان الدم الليمفاوي احلاد6

7
استخالص وتنقية املركبات النشطة بيولوجيا من االكتينوميسيتات املعزولة من مصادر مختلفة في اململكة العربية 

السعودية
الصيدلة

8
تقييم التغيرات املصاحبة للعمر في املنطقة العنقية من العمود الفقري لدى املواطن السعودي البالغ باستخدام 

األشعة املقطعية
الطب

الطبحتديد جني امليكروب احللزوني ملرضى معزولني إكلينكيا بأعراض مرضية باملعدة باململكة العربية السعودية9

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدراسة مسحية لالكتشاف املبكر لتشوهات العمود الفقري ألطفال املدارس مبدينة اخلرج10

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتاثير إدراج عالج باملوجات الصوتية على عوامل املشي في مرضي التهاب مفصل الركبة11

12
تاثير التناول املفرط للدهون وتناول القرفة في الغذاء في الفئران على هرمون االديبونكتني بعد إعطاء مادة 

الكورتيزون
الطب

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجحتر دور حامض البوليك كعالمة ملرض القلب التاجي13
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ب.2  بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

الصيدلةتوكيد اجلودة والتقييم البيولوجي لبعض النباتات املستخدمة في الطب الشعبي في محافظة اخلرج1

2
استحداث طريقة باستخدام كروماتوججرافيا الطبقة الرقيقة للتحليل الكيفي والكمي لكوانزمي ك  10 في 

املستحضرات الصيدلية وأادوات التجميل واملواد الغذائية
الصيدلة

الطبدور املشمشية في أسباب اإلجهاض املتكرر3

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالعوامل الوراثية للعقم عند الرجال4

الصيدلةسالمة وفعالية اجلرجير على خصوبة الفئران املصابة مبرض السكر5

6
تطوير وتثبيت التحليل الكروماتوغرافي العكس عالي الكفاءة لدواء الدايوزمني وزيادة ذائبيتهباملاء بواسطة مادة 

السايكلوديكستران مع او بدون الهيسبريدين ودراسة النشاط احليوي له
الصيدلة

الصيدلةدراسة فارماكونوجية لبعض النبات البرية احملتوية على الكيونات السيسكويتيربني والتي تنمو في منطقة اخلرج7

الصيدلةتطوير وتقييم األقراص سريعة التفكك بالفم باستخدام تقنية التصنيع البسيطة8

9
املمارسة الصيدالنية ومدى معرفة الصيادلة بنظاماإلبالغ عن األعراضاجلانبية لألدوية في مدينة اخلرج باململكة 

العربية السعودية : دراسة استكشافية
الصيدلة

الصيدلةتركيب وتطوير أقراص عائمة من مستخلص الزجنبيل لعالج القرحة املعدية10

11
االستفادة من حبوب لقاح النخيل ونبات اجلنسنج كعالج طبي لذكور فئران التجارب املصابة بالعقم بسبب تعرضها 

لبعض املبيدات الزراعية املستخدمة في اململكة العربية السعودية
الصيدلة

12
تقيم تغيرات الشرايني الودجية الرئيسية لدى املدخنني السعوديني احلاليني باستخدام املوجات الصوتية الطبية 

)منط السطوع ونظام دوبلر (
العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالتشخيص والوقاية اآللية من حوادث أمراض القلب والشرايني بالتحليل الطيفي الثالثي األبعاد إلشارة القلب13

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتصميم طريقة للتشخيص اآللي ألمراض نظام القلب والشرايني باستعمال املقاومة البيولوجية14

15
استخالص  وفصل مركبات سيكلوارتان ثالثية التربني الصابونية  من نوعي مختلفني يتبعان جلنس القتاد ودراسة 

التأثيراتاحليوية له
الصيدلة



73 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

الكليةالعنوانم

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتعيني وقياس تركيز غاز الرادون واجلرعات اإلشاعية الناجتة عنه للمجتمع في مدينة اخلرج واملراكز التابعة لها16

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدراسة املنتجات األيضية الثانوية النشطة بيولوجيا ألنواع محددة من الفطريات الزقية املعزولة من تربة اخلرج17

18
حتليل للطفرات الوراثية في مواقع مختلفة من اجلينات MSX1 ,MMP1 ,MMP20 LEF1 ,PAX9 ملرضى سعوديني 

يعانون من نقص عدد االسنان
الطب

العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالتشخيص والوقاية اآللية من حوادث أمراض القلب والشرايني بالتحليل الطيفي الثالثي األبعاد إلشارة القلب19

ب.3. بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 ج

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرججودة اعادة استخدام مياهالصرف الصحي في الري الزراعي وتاثيرها على الصحة العامة1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحساس املعاوقة الكهروكيميائية للكشف عن فيروسات أنفلونزا الطيور2

الطبتوصيف متديد الطيف بيتا الكتماز (ESBL) وإنتاج البكتيريا املعوية في عزلة عن العينات املرضية3

4
التمييز بني املراحل املختلفة الستجابات الشعب الهوائية في مرضي االزمة باستخدامالصور االشعاعية 

والتغيرات املصحوبة في خاليا الدم
العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

الطبنقص فيتامني د في مرضى خشونة مفاصل الركبة السعوديني5
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ج .1.بحوث العلوم الصحية
 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

الصيدلةدراسة اخلواص اجلزيئية والطيفية لبعض مشتقات األدمانتان اجلديدة النشطة حيويا1ً

الصيدلةمرضىالسكري :هليمكننامنعمرضالسكريفيسكاناململكة2

العلوم الطبية التطبيقيةفي االنسجة البشرية كجني مانع لنتشاراالورام FHIT بحث تواجد اجلني باستخدام تقنية املناعة النسيجكميائية3

4
)اجلثجاث( اإلستكشاف البيولوجي لنباتي بوليكاريا كرسبا وبوليكاريا صومالنسنس من عائلة املركبات التي تنمو في اململكة 

العربية السعودية
الصيدلة

الصيدلةتأثير بعض املواد الفعالة املستخلصة من قشور األحياء البحرية على االلتهابات والتآم اجلروح في اجلرزان5

ج.2. بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث المجتمعية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم الطبية التطبيقيةمعدالت وأسباب آالم أسفاللظهر بني املوظفني في منطقة اخلرج1

العلوم الطبية التطبيقيةتأثير التمرينات الهوائية على اإلمساك لدى املوظفني في محافظة اخلرج باململكة العربية السعودية2

3
دور طفرات اجلينات بيتا-كاتينني CTNNB1 في سرطان القولون واملستقيم من عدد السكان نسبة عالية من اململكة 

العربية السعودية
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقيةتأثير التمرينات الهوائية على وظائف الرئة في طالب اجلامعة املدخنني4

العلوم الطبية التطبيقيةالنشاط البدني لدى البالغني الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في محافظة اخلرج، باململكة العربية السعودية5
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ج..4 بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث بشراكةعالمية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

1
دراسة مقارنة لتأثير مضادات السكري لراتنج  احللتيت املتداول في السوق السعودي وبعض أنواع نبات الفريوال املتوطنة 

في تركيا )نهج كيمياء العقاقير(
الصيدلة

2
دراسة فعالية املضادات احلديثة لعالج ارتفاع ضغط الشرياني الرئوي وذلك باستنشاق كبسوالت ممتدة املفعول ومدى 

توافق وطواعية املريض لهذا العالج ملمتد املفعول في املرضى السعوديني
الصيدلة

3
تصميم وتشييد مشتقات معينة من السلفوناميدات اجلديدة وتقييم أداءها البيولوجي كوسيلة واعدة ملقاومة األورام 

السرطانية
الصيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقيةدور اخلاليا اللمفاوية البدائية لدى مرضى سرطان الدم4

ج.5. بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

1
EVALUATION OF AGE RELATED CHANGES IN LUMBAR SPINE IN SAUDI ARABIAN ADULT POPULA-»

TION: USING MAGNETIC
الطب

2Geno- and Feto- Potential toxic effects of pesticides residues commonly used in Al-Kharj farmsكلية الصيدلة

3Effect of kinesio-taping on ankle joint stabilityالعلوم الطبية التطبيقية

4
 Synthesis of Novel 3-(1-Adamantyl)thiazolidin-4-one Derivatives as Potential Chemotherapeutic

Agents
الصيدلة
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ج..5 بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

1
مقارنة التشتت الغشائي-الصلب واالستخالص السائل – الصلب مرتبطا بالفصل اللوني عالي األداء لتقديراملكونات الدالة 

لثمار الرمان.
الصيدلة

2
التشييد ودراسة الكيمياء الكمية واخلواص اإللكترونية لبعض مشتقات  5- الكايل -  6- )آريل ثيويوراسيل( كمعاجلات 

كيميائية مُحتملة
الصيدلة 

الصيدلةتقييم التأثير املضاد للتشنجات لبعض النباتات الطبية فى اجلرذان3

4
التقدير الكمى املتزامن لتركيبة مضاد حيوى مجازة حديثا من هيئة األغذية والدواء األمريكية لعالج العدوى املعقدة 

) سيفتولوزان وتازوباكتام (  سواء فى الصورة النقية او فى الصيغة الدوائية
الصيدلة

العلوم الطبية التطبيقيةالتأثير ذو املدى القصير للشد العصبي الديناميكي والشد الثابت على ليونة العضلية اخللفي5

العلوم الطبية التطبيقيةبرنامج تأهيل مرئي وحسى مكثف لألطفال ذوى الشلل الرباعي6

الصيدلةتصميم صياغة جديدة لعقار األموكسبني ذات بداية سريعة املفعول7

8
االمداد الدموي للعقدة األذينية البطينية وعالقة ذلك بضيق الشرايني التاجية في اململكة العربية السعودية: دراسة إشعاعية 

للشرايني التاجية
الطب

الصيدلةالتحليل الكمى ملستحضرات صيدالنية مختارة حتتوى على انزميات باستخدام زون اليكتروفوريسيز9

الصيدلةتطوير وتقييم مستحلب متناهي في الصغر من التربينات األحادية معتمدا على الزيوت االساسية: دراسة في التئام اجلروح.10

الطب التهابات املسالك البولية املتكررة لدى النساء قبل انقطاع الطمث: تقييم عوامل اخلطورة املتعلقة باملريض11

12
تأثير التمارينات متساوية القياس على بنية وقوة العضلة الرباعية الرؤوس في األشخاص البدناء الذين يعانون من خشونة 

مفصل الركبة
العلوم الطبية التطبيقية

الصيدلةتطوير متغايرات من اإلنزمي العالجى ل -أسباراجينيز ذات خصائص حفزية موجهه باستخدام البيولوجيا اجلزيئية13

14
تطوير متغايرات جديدة مهندسة وراثيا من اجللوتاثيون ترانسفيريز ككاسح حيوى فعال للوقاية والعالج من التعرض للتسمم 

الناجم عن جزيئات الكلورواسيتانيليد.
الصيدلة
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الكليةالعنوانم

15
نهج جديد لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم فى اململكة العربية السعودية العالج املوجهة واملعتمد على التعر يف اجلينى 

للمريض
الصيدلة

الصيدلةحتسني امتثال املريض لتناول الدواء عن طريق االقراص سريعة التقكك وباستخدام منهجية االستجابة السطحية16

العلوم الطبية التطبيقيةتأثير مترينات املقاومة على مرض االنسداد الرئوى املزمن لكبار السن في محافظة اخلرج باململكة العربية السعودية17

 



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ78

ملحق 2

قائمة بعناوين البحوث المدعومة والجاري العمل بها

 



79 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

المشاريع البحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية واإلدراية
ب.2 بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجاخلطاب الشعري املعاصر في مسابقات أمير الشعراء » الرؤية والتشكيل اجلمالي«1

التربية باخلرجفاعليةبرنامج إرشادي سلوكي مقترح في تنمية مهارات االتصال لطالب جامعة األمير سلمان باخلرج2

التربية باخلرجدراسة تقييمية لواقع املمارسات التعليمية في إحدى النماذج التطويرية ملدارس املستقبل3

التربية باخلرجأثر املمارسة املهنية التأملية عند املدرس اجلامعي في حتسني أدائه التدريسي4

5
تطبيق منوذج ثالثي االبعاد لنقل املعلومات الفعالة من مؤسسات التعليم العالي إلى قطاعات األعمال  في اململكة العربية 

السعودية
إدارة األعمال باخلرج
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ب..3 بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم

1
دور مناهج كلية التربية في تأهيل الطالبات نحو مهن غير التدريس )دراسة ميدانية على طالبات جامعة اخلرج قسمي 

الدراسات اإلسالمية واللغة العربية (
التربية باخلرج

2
دور جامعة سلمان بن عبد العزيز في صناعة املعرفة )الواقع واملستقبل( في ظل حتديات عصر الثورة املعلوماتية 

والتكنولوجيا الرقمية
التربية باخلرج

3
اإلجنليزية لألغراض الصحية كبعد جديد لتدريس اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية : جامعة سلمان بن عبد العزيز كدراسة 

حالة

العلوم والدراسات االنسانية 

باخلرج

التربية باخلرجاأللغاز األدبية وعناصرها البنائية4

املجتمع باخلرجواقع اضطرابات اللغة لدى التالميذ املعاقني فكريا في معاهد وبرامج التربية الفكريةفي ضوء بعض املتغيرات5

التربية باخلرجدور الدورات والورش التدريبية في تطوير األداء املهني ألعضاءهيئة التدريس بجامعتي امللك سعود وسلمان بن عبد العزيز6

التربية باخلرجمدى تناول أعضاء هيئة التدريس في جامعتي امللك سعود وسلمان بن عبد العزيز للقيم في احملاضرات7

مدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز ملصادر املعلومات اإللكترونية8
العلوم والدراسات اإلنسانية 

باخلرج
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ج.3  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاءهيئةالتدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجالعوامل املؤثرة في اختيار تخصص التربية اخلاصة1

التربية بوادي الدواسرمدى استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات التعليم2

التربية باخلرجتصور مقترح لتنمية بعض املهارات احلياتية لطالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز3

التربية باخلرجالناسخ واملنسوخ في تفسير اإلمام املوزعي )825ه�(« تيسير البيان ألحكام القرآن )سورة البقرة منوذجاً(4

5
درجة ممارسة مدراء املدارس ملهارات التواصل الفعال في مراحل التعليم العام مبحافظة وادي الدواسر من وجهة نظر 

املعلمني
التربية بوادي الدواسر

6
اثر الرحالت املعرفية عبر الويب )Web Quests  ( في تنمية مهارات التفكير التأملي واالجتاه نحو االنترنت لدى 

طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
التربية باخلرج

7
فاعلية استخدام استراتيجية ) K.W.L( في حتصيل طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مقررات املناهج وطرق 

التدريس
التربية باخلرج

التربية باخلرجمنهج ابن امللقن في عرض القراءات في كتابه التوضيح لشرح اجلامع الصحيح8

إدارة األعمال بحوطة بني متيممدى رضا عمالء البنوك اإلسالمية في التعامل املالي حسب منوذج كارتز .9
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ج.5. بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجمقارنة الكفايات املهنية ملعلمي التربية اخلاصة ومعلمي التعليم العام1

التربية بوادي الدواسراجتاهاتاملعلمات نحو استخدام تقنيات التعليم2

3
معوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بجامعة سلمان بن عبد العزيز  وعالقتها ببعض املتغيرات 

)دراسة ميدانية(
التربية بوادي الدواسر

4
حتليل جتريبي لتوقعات وتص�ور ورضاء الطالب جتاه جودة اخلدم�ة بكلية إدارة األعمال – جامعة سلمان بن 

عبد العزيز – اخل�رج – اململكة العربية السعودي�ة
ادارة األعمال باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالبالبالغة القرآنية والبالغة النبوية في تراث اإلمام عبد القاهر ) دراسة في املنهج والتطبيق (5

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالبالبالغة النبوية في استخدام مقومات البيئة احلسية كوسائل تعليمية  دراسة في كتب السنة6

ادارة األعمال باخلرجإدارة الوقت كأداة لإلصالحاالداري دراسة حالة جامعة سلمان بن عبدالعزيز ) كليات اخلرج (7

8
تطوير وحدة تعليمية في ضوء منوذج أبعاد التعلم ملارزانو وقياس أثرها في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي 

لطالبات السنة التحضيرية
التربية باخلرج

9
درجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من

 وجهة نظر الطالبات
التربية باخلرج

10
درجة فاعلية إدارة الوقت لدى طالبات كلية التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز وعالقتهابالتحصيل الدراسي 

في ضوء بعض املتغيرات
التربية باخلرج

11
تقومي الطالب بجامعة سلمان بن عبد العزيز فى ضوء معايير اجلودة واالعتماد األكادميي من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس)الواقع واملأمول(
التربية بوادي الدواسر

ادارة األعمال باخلرججودة اخلدمات و رضا الطالب في التعليم العالي : دراسة ميدانية12

13
 قياس اجلودة املدركة واجلودة املتوقعة في جامعة سلمان بن عبد العزيز باستخدام منوذج

»SERVQUALSCALE« »دراسة تطبيقية«
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج
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التربية بوادي الدواسردرراجلمال استدراكات على كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي احلجاج املزي14

التربية باخلرجواقع استخدام مراكز مصادر املعلومات االلكترونية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز15

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالبالبناء املوسيقي في ديوان كامل كيالني لألطفال ودالالته الفنية16

17
هوية األنا وعالقتها باالنتماء االجتماعي لدى عينة من الطالب املوهوبني بجامعة سلمان بن عبد العزيز 

 »دراسة وصفية«
التربية بوادي الدواسر

18
التنبؤ بالسعادة الذاتية على ضوء معنى احلياة والتفكير اإليجابي في املستقبل والصالبة النفسية لدى عينة من 

طالب اجلامعة املتفوقني واملتأخرين دراسًيا
التربية بوادي الدواسر

التربية باخلرجأثر تعدد الزوجات على التحصيل العلمي والثقة بالنفس لدى عينة من طالبات جامعة سلمان19

ادارة األعمال باخلرجحتديد مزايا ومهارات ريادة األعمال في اململكة العربية السعودية: دراسة استكشافية حتليلية20

21
تأثير ممارسة االلعاب االلكترونية على الذكاء اللغوي واالجتماعي لدى االطفال »دراسة وصفية حتليلية على 

االطفال في مرحلة الطفولة املتوسطة باململكة العربية السعودية«
التربية باخلرج

التربية باخلرجحماية اإلسالم ملدارك اإلنسان دراسة شرعية تطبيقية22

23
استراتيجيات التكيف اللغوي والثقافي في تخاطب األطباء من غير العرب مع املرضى في املستشفيات 

السعودية
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالب

ادارة األعمال باخلرجاإلجهاد التنظيمي في أداء الدور: منظور جتريبي ألساتذة اجلامعة باململكة العربية السعودية24

25
ممارسات املوارد البشرية غير العادلة في قطاع االتصاالت في  اململكة العربية السعودية: دراسة حتقيقية 

للشركات املختارة في القطاعني العام واخلاص.
ادارة األعمال باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجاالندماج في املجتمعات الغربية: قراءة  في رواية مايكل أنداتشي  »املريض االجنليزي«26

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجعناصر عاملية في األدب الروائي السعودي: دراسة ألعمال مختارة27

التربية باخلرجدور مقرر مهارات االتصال في اكتساب الطالبات مهارات االتصال الفعال في املواقف احلياتية والعملية28

29
دورأعضاء هيئة التدريس في تنمية التفكيراإلبداعيلدى الطالبات من وجهة نظراألعضاء والطالبات أنفسهم 

بجامعة سلمان بن عبد العزيز
التربية باخلرج

30
اثر اخالقيات احملاسبة االبداعية على مصداقية التقارير املالية من وجهة نظر املراجعني باململكة العربية 

السعودية
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج
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العلوم والدراسات االنسانية بالسليلاجلانب اخللقي في شعر الصعاليك »دراسة ونقد«31

32
توجه مدراء املستشفيات  احلكومية نحو رضا املرضى عن اخلدمات الصحية فى منطقتى اخلرج وحوطة بنى 

متيم-دراسة مقارنة
إدارة األعمال بحوطة بني متيم

33
فرص وحتديات صناعة التمور في اململكة العربية السعودية : دراسة من إنتاج وتسويق التمور في اخلرج، 

املنطقة تطبق
إدارة األعمال بحوطة بني متيم

34
دور استخدام املدرس اجلامعي الستراتيجيات  التدريس املتمركزة حول الطالب في تطوير مهارات الطالبات  

املعلمات في التربية اخلاصة  في  تدريس اللغة العربية
التربية باخلرج

التربية باخلرجوعي األستاذ اجلامعي بأدواره في العصر احلديث35

التربية باخلرجتعزيز املشاركة البحثية للمرأة في اجلامعات السعودية الناشئة36

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمعتقدات الطلبة السعوديني حول تعلم اللغة اإلجنليزيةفي مرحلة الثانوية العامة37

التربية بالدلمطالق صغيرات السن في اململكة العربية السعودية: أسبابه، آثاره النفسية واالجتماعية واالقتصادية38

39
فاعلية التعليم املدمج باستخدام شبكات التواصل االجتماعي على تنمية مهارات التفكير الناقد واالجتاه نحو 

عملية التعلم لدي طالب اجلامعة
التربية بالدلم

ادارة االعمال باخلرجحل ازمة السكن السعودي40

41
تطور منهج االقتصاد املنزلي باملرحله املتوسطه في ضوء معايير اجلودة الشامله باململكة العربية السعودية وراء 

العماملني باملجال حوله
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

االداب والعلوم وادي الدواسرشعر احلكمة في سعر ابي االسود الدؤلي موضوعات خصائصه الفنية42

املجتمع باخلرجإحياء الرومنسية في الشعر العربي احلديث43
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 برنامج دعم البحوث التخصصية  1436/1435هـ
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1
برنامج تدريبي قائم على إكساب طالبات قسم الدراسات اإلسالمية بعض إستراتيجيات التدريس اخلاصة 

بالذكاءات املتعددة لتنمية مهارات تفسير القرآن الكرمي.
التربية باخلرج

2
»فاعلية استخدام برنامج حاسوبي تفاعلي في تنمية مهارات القوة الرياضياتية لدى طالبات جامعة األمير 

سطام بن عبد العزيز«
التربية بالدلم

3
أثر برنامج مقترح لتنمية بعض مهارات القراءة الناقدة وفق استراتيجية التعلم التعاوني لدى طالبات اللغة 

العربية بكلية التربية باخلرج بجامعة سطام بن عبد العزيز
التربية باخلرج

التربية باخلرجالتفسير املقاصدي: تأصيل وتطبيق4

التربية بوادي الدواسرواقع برامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم في ضوء مؤشرات اجلودة لتلك البرامج في محافظة وادي الدواسر5

العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليلالشعر املكتوب بالعربية في شبه القارة الهندية6

7
السلوك التوكيدي وأساليب التعلق وعالقتهما باحلساسية بني الشخصية لدى الطالب املوهوبني والعاديني 

باملرحلة الثانوية مبدارس محافظة وادي الدواسر
التربية بوادي الدواسر

8
أثر اإلفصاح احملاسبي عن ممارسات التنمية املستدامة على جودة األرباح احملاسبية للشركات املسجلة 

بالبورصة السعودية
املجتمع باخلرج

9
أثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم املستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير التخيلي واإلدراك 

البصري لدى عينة من طلبة صعوبات التعلم غير اللفظية
التربية باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباألثر اللساني في آلية تعلّم اللغة إلكترونًيا تعليم العربية لطالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز منوذًجا.10

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبمفاهيم الطالب واملدرسني عن املدرس الفعال:مقارنة بني املدرسني والطالب في اجلامعات السعودية11

12
»استخدام التحليل العاملي التمييزي لقياس مدى فاعلية التعليم اإللكتروني املدمج واملساند في جامعة سطام 

بن عبد العزيز -كلية العلوم والدراسات االنسانية باألفالج- فرع الطابات »
العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

13
العالقة بني االنسحاب االجتماعي والثقة بالنفس لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم مبحافظة 

وادى الدواسر
التربية بالوادي
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14
تصميم بيئة تعلم حاسوبية تفاعلية لتنمية التحصيل العلمي وبقاء أثر التعلم لبعض املفاهيم احلسابية للتالميذ 

املعوقني سمعياً باملرحلة االبتدائية
املجتمع باخلرج

15
» واقع تنفيذ البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وقياس أثرها فى حتسني األداء األكادميي ملواجهة 

حتديات التعليم بكليات جامعة األمير سطام بن عبد العزيز »
التربية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالبعد الدولي واإلسالمي للتنمية كحق من حقوق اإلنسان والشعوب16

املجتمع باخلرجاملسئولية االجتماعية وإدارة الربح واألداء املالي: أدله عمليه من الشركات السعوديه املسجله.17

18
تراجم معاني القرآن الكرمي إلي اإلجنليزية. دراسة تركيبية داللية مقارنة������ سورتي الفاحتة وبدايات سورة 

البقرة أمنوذجاً
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباملرأة كضحيه للصدام الثقافي: دراسة لبوتشى اميتشتا » متعه األمومة«19

التربية باخلرجالتأويل الزمني في اجلملة احلالية20

املجتمع باخلرجاالثار االيجابية لتقرير االستدامة: دراسة ميدانية على شركات املساهمة السعودية21

إدارة األعمال باخلرجخلفيات ونتائج الثقة الشخصية والدور العام : دراسة حالة موظفي جامعة األمير سطام بن عبد العزيز22

23
أستخدام التعلم املشترك بني التعلم التقليدى والشبكة الدولية لتحسني دقة وإتقان اللغة اإلجنليزية لدى 

الطالب السعودين الدارسني للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

24
أثر استخدام خرائط املفاهيم في حتصيل مفاهيم التربية االسالمية لدى طلبة كلية العلوم والدراسات 

االنسانية في االفالج
العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجتطبيق في قطاع املالية اإلسالمية باستخدام التنقيب في البيانات25

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجاستخدام التنقيب في النص للتنبؤ بأسعار الصرف ومؤشرات الثقة26

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالتدريس باستخدام احلاسوب: دور الصفحات اإللكترونية في تفعيل تعلم قواعد اللغة اإلجنليزية27

التربية باخلرجأبرز التحديات املستقبلية التي تواجه القيادات التربوية في اململكة العربية السعودية وسبل مواجهتها.28

29
منوذج مقترح لنظام املراقبة عن بعد حملمية الوعول مبحافظة حوطة بني متيم بتقنية شبكات اإلستشعار 

الالسلكية
إدارة األعمال باحلوطة

إدارة األعمال باخلرجكفاءة الكليات التابعة جلامعة األمير سطام بن عبد العزيز – اخل���رج30

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجاألدب التعليمي في التراث العربي دراسة في كتاب ألف باء للبلوي املالقي )ت 604ه�( منوذًجا31
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32
أثر توظيف تطبيقات األجهزة الذكية في تعليم القواعد األساسية للغة العربية على حتصيل طالب املرحلة 

املتوسطة )تطبيق إلكتروني ودراسة(
العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل

33
متويل الشركات الصغيرة واملتوسطة )SMEs( في اململكة العربية السعودية : تقييم نقدي من التبرير 

وحتقيق الهدف
إدارة األعمال باخلرج

34
مدى استخدام اعضاء هيئة التدريس بجامعة سطام بن عبد العزيز الفكار النظرية البنائية 

في تدريسهم اجلامعي
العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالج

35
فاعلية استخدام دورة التعلم ما وراء املعرفية في تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكير ما وراء املعرفية لدى 

طالبات قسم األحياء بجامعة سطام بن عبدالعزيز.
التربية باخلرج

36
ِل الفعل املضارع في القرآن الكرمي إحصاء ودراسة ملواضع اإلظهار واحلذف  ائدتان املُجتمعتان في أَوَّ التَّاءان الزَّ

واإلدغام في ضوء القراءات القرآنية
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالب

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباإلجتاهات احلديثة في النشر اإللكتروني37

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبمن بالغة القرآن الكرمي في حديثه عن هالك األمم.38

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبحكايات النحويني في شرح الرضي على كافية ابن احلاجب وأثرها في احلكم النحوي39

َهب جمع ودراسة40 اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباختياراُت اجَلْوَجِريِّ النحويُة في َشْرحه لُشذور الذَّ

41
تنمية املهارات االجتماعية االيجابية وتغيير وجهة الضبط اخلارجي إلى الداخلي في ضوء نظرية التعلم 

االجتماعي لدى طلبة اجلامعة دراسة تطبيقية على جامعة االمير سطام بن عبد العزيز
التربية باخلرج

التربية باخلرجمعوقات التشغيل الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة العقلية42

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالب» مقول القول في مقامات عائض القرنى - دراسة نحوية داللية في التقدمي والتأخير-«43

العلوم والدراسات االنسانية االفالجالعالقة بني التوجه املصرفي االلكتروني وجودة خدمة العمالء دراسة في قطاع البنوك السعودية44

التربية بالوادياملشكالت السلوكية لدى أخوة األطفال التوحديني )كما تدركها األمهات( وعالقتها بحاجاتهم النفسية.45

التربية بالوادينظرات في كتب عبد الوهاب الشعراني تكشف مجازفاته وأكاذيبه46

47
مستوى حتصيل طلبة اململكة العربية السعودية في الرياضيات والعلوم وفق مقارنة بالدول األخرى من وجهة 

نظر )TIMSS( نتائج الدراسات الدولية املعلمني واملشرفني ) األسباب – احللول والعالج- أساليب التطوير(
التربية بالوادي

ها48 وتيَّة وُطُرق َرمَّ عات الصَّ التربية بالواديالتََّصدُّ
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الكليةالعنوانم

التربية بوادي الدواسرالتدريب امليداني ودوره في تغيير اجتاهات طالب كلية التربية بوادي الدواسر نحو مهنة التدريس49

ادارة األعمال باخلرجالرضا الوظيفى واثره على اداء اعضاء هيئة التدريس بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز50

51
مشروع انشاء قناة تربط البحر األحمر باخلليج العربي عبر األراضي السعودية: املكتسبات االقتصادية 

واالستراتيجية
التربية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجتأويل اخلطاب: اجتاه تفكيكي استيعابي لتحليل اخلطاب النقدي52

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمعاجلة مشكلة الترابط واالتساق في تطبيقات التلخيص اآللي للنصوص53

التربية باخلرجالعالقات بني املسلمني والفرجن خالل احلروب الصليبية54

ادارة األعمال باخلرجالتسويق األخضر في اململكة العربية السعودية - محافظة اخلرج كحالة دراسية55

ادارة األعمال باخلرجاستخدام تنقيب البيانات لتطوير منوذج لتصنيف مستوي حتكم مريض السكري على أساس السجالت الطبية56

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجالتمثيل اللغوي لألسطورة السياسية في رواية »قصة اخلادمة« ل مارجريت آتوود57

ادارة األعمال باخلرجاستراتيجية الترويج السياحي في محافظة اخلرج58

59
الظواهر اإلمالئية اخلالفية بني الرسم العثماني والرسم القياسي دراسة داللية في ضوء املناهج اللغوية 

احلديثة
التربية باخلرج

التربية باخلرجاستثمار تقنيات التواصل االجتماعي في نشر القراءة احلرة في التعليم العام كمدخل ملجتمع املعرفة.60

التربية باخلرجضعف كفايات النحو األساسية في اجلامعات السعودية ) جامعة األمير سطام بن عبد العزيز منوذجاً (61

اآلداب والعلوم بالواديالظواهر األسلوبية في التعبير النبوي قراءة حتليلية في نصوص من احلديث الشريف62

ادارة األعمال باخلرجالعالقة بني الصادرات والنمو اإلقتصادي باململكة العربية السعودية63

64
مدى توظيف شبكات التواصل االجتماعي في عمليتي التعليم والتعلم في اجلامعات السعودية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس
التربية باخلرج

65
تقييم برامج الدمج املقدمة للطلبة ذوي االعاقة العقلية مبدارس العاديني في مدينة اخلرج من وجهة نظر 

املعلمني واملديرين
التربية باخلرج

66
أثر مشروع التقومي التطويري البرامجي لالعتماد األكادميي )NCAAA( على زيادة فعالية املعيار الرابع » 

التعليم والتعلم » – دراسة حتليلية لبرنامج احملاسبة في كلية ادارة األعمال باخلرج.
إدارة األعمال باخلرج
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الكليةالعنوانم

68
فعالية استراتيجية تقوم على التكامل بني اخلرائط الذهنية ومنوذج كورنيل في تنمية حتصيل طالبات كلية 

التربية ملقرر طرق التدريس
التربية باخلرج

69
أثر استخدام استراتيجيةالتعلم النشط )اجليسكو( في تنمية مهارات التفكيراالبداعي لى طالبات كلية التربية 

في جامعة سطام
التربية باخلرج

70
تقييم أثار تبنى نظم تخطيط موارد املؤسسة على التحقيق الشامل لألدوار احليوية لنظم املعلومات احملوسبة 

في مؤسسات التعليم العالى: دراسة حالة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
إدارة األعمال باخلرج

إدارة األعمال باخلرجدراسة تطبيقية الستقرار الطلب على النقود لدول مجلس التعاون اخلليجي71

التربية بوادي الدواسرمستوى مشاركة أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة في البرامج التعليمية املقدمة ألطفالهم في مدارس الدمج72

إدارة األعمال باخلرجإختبار التنمية املالية املستدامة في إطار القيد الزمني للميزانية اململكة العربية السعودية73

التربية باخلرجاملنهج النبوي الشريف في التعامل مع الشائعات في وقت الفنت واحلروب واالضطرابات74

التربية باخلرجأفعال الشروع في اللغة العربية الفصحى75

التربية بالواديقرارات املجامع الفقهية في القضايا األسرية: دراسة مقارنة76

التربية باخلرجدور املشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة املرأة لتنمية املجتمعات احمللية في اململكة العربية السعودية77

78
حوسبة اللغة العربية بني الواقع واملأمول )منهج مقترح ألقسام اللغة العربية 

بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز(
العلوم والدراسات االنسانية باحلوطة

اآلداب والعلوم بالوادياملكتبة الرقمية السعودية : دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إلى نظم البحث واسترجاع املعلومات.79

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجالتزفني .. دراسة في اخلصائص األسلوبية لشعر تزفني األطفال عند العرب80

تقييم األداء النفسي والتربوي ألطفال التوحد في مراكز التربية اخلاصة بالرياض81
العلوم والدراسات االنسانية

بحوطة بني متيم

82
األدوات اإلحصائية للجودة ودورها في نشر ثقافة قياس مؤشرات األداء دراسة تطبيقية في 

جامعة األمير سطام بن عبد العزيز »
املجتمع باخلرج

83
دور معتقدات الكفاءة الذاتية في تطوير القدرات القيادية وعالقتها مبقومات الذكاء العاطفي دراسة ميدانية 

على قطاع الصحة السعودي
املجتمع باخلرج
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الكليةالعنوانم

84
التجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت : دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إلى التسوق اإللكتروني في الوطن 

العربي.
اآلداب والعلوم بالوادي

التربية باخلرجاستراتيجية ممارسة رؤساء األقسام بجامعة سطام بن عبدالعزيز ألساليب بناء الشراكة املجتمعية .85

86
استخدام استراتيجيات الفهم القرائي واخلرائط الذهنية في تنمية مهارات حل املشكلة اللفظية في الرياضيات 

واختزال قلق التعامل معها لدى تالميذ املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية.
التربية بالوادي

ادارة األعمال باخلرجالتحقيق في تبني وأثر التعلم اإللكتروني في جامعة األمير سطام87

التربية باخلرجإبدال احلروف عند العرب ، دراسة نظرية حتليلية لبعض ألفاظ القرآن الكرمي واحلديث النبوي88

املجتمع باخلرجاملتابعة الصفية للمدرس: إجتاهات املدرسيني ونظرة نحو ممارسات أفضل89

املجتمع باخلرجالصورة املتغيرة للمجتمع السعودي في األدب االجنليزي احلديث90

91
أثر برنامج إرشادي نفسي مقترح في تطوير مهارات إدارة الوقت لدى موظفي وموظفات 

جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز
اعتذر عن البحث

92
التنمية االقتصادية للمجتمع عبر الريادة - فحص الرغبة الريادية والدعم املؤسسي للمجتمع احمللي في 

محافظة اخلرج
إدارة األعمال باخلرج

املجتمع باخلرجتقييم تطبيق انادارة اجلوده الشامله في مؤسسات التعليم العالي دراسة حاله جامعة سطام بن عبدالعزيز93
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ج . 1 بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم أعضاءهيئةا لتدريس الجدد 1436/1435هـ 

الكليةالعنوانم

التربية باخلرجأسلوب السخرية واملجاز في اللغة العربية1

التربية باخلرجداللة ما هم به النبي صلى الله عليه وسلم2

التربية باخلرجأفضل ممارسات زيادة دافعية التعلم لطالب املرحلة الثانوية في ضوء إشباع حاجاتهم اإلنسانية.3

التربية باخلرجعوامل اإلنتقال الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية من املدرسة إلى العمل4

5
مدى توافق أساليب تقومي نواجت  تعلم   طالبات كليات العلوم والدراسات اإلنسانية بجامعة سلمان مع معايير اجلودة 

)تصور مقترح(

العلوم والدراسات االنسانية 

بحوطة بني متيم

التربية باخلرجدور الكليات اإلنسانية بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز في تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات6

التربية باخلرجتنمية احلي في رحاب املسجد7

مدى فاعلية برامج التعليم العالى في تنمية املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية في ضوء خطة التنمية التاسعة8
العلوم والدراسات االنسانية 

بحوطة بني متيم

مدى فاعلية برامج التعليم العالى في تنمية املوارد البشرية في اململكة العربية السعودية في ضوء خطة التنمية التاسعة9
العلوم والدراسات االنسانية 

باحلوطة

كلية التربية باخلرجعوامل اإلنتقال الناجح لألفراد ذوي اإلعاقة الفكرية من املدرسة إلى العمل10
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ج.2 بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

التربية بالدلماالحتراق النفسي لدى أعضاء هيئة التدريس في جامعة سلمان بن عبد العزيز في ضوء بعض املتغيرات1

إدارة األعمال بحوطة بني متيمحتليل مقارن لرضا العمالء جتاه اخلدمات املصرفية اإلسالمية والتقليدية: دراسة حالة اململكة العربية السعودية2

املجتمع باخلرجاستخدام منوذج قبول التكنولوجيا لتحليل اجتاهات الطالب السلوكية في استخدام التعليم اإللكتروني 3

التربية باخلرجاألنشطة غير الصفية وعالقتها باملهارات االجتماعية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية  4

5
مشكالت طالبات برنامج التعليم املوازي بجامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهه نظر الطالبات ووضع تصور

مقترح حللها
التربية باخلرج

6
دراسة مقارنة لبعض املوروثات الشعبية املتعلقة مبالبس األطفال حديثي الوالدة بني إحدى محافظات جمهورية مصر 

العربية واململكة العربية السعودية ، وإيجاد حلول مقترحة لتنمية الوعي امللبسي
التربية بوادي الدواسر

التربية باخلرجتقنيات األداء البشري كمدخل لتحقيق التطوير التنظيمي باملؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم مبحافظة اخلرج 7
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برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثالعدد

حتليل اجلملة املصدرية بأن من خالل نظرية املينالزم1

2
أثر استخدام التدوين املصغر )تويتر( في تنمية مهارات التلخيص لدى طالب كلية التربية بجامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز
التربية باخلرج

الهندسة باخلرجالعمل وأثره على اإلميان عند النصارى3

التربية باخلرجالتضمني في األربعني النووية4

التربية باخلرجاستثمار األنشطة الطالبية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز.5

6
القيمة املدركة للتسويق عن طريق وسائل التواصل االجتماعي: دراسة عملية للتسويق الشفوي اإللكتروني في اململكة 

العربية السعودية
ادارة االعمال باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجالقرض التعويضي قضاًء7

8
واقع تطبيق معايير ضمان اجلودة في تصميم املقررات اإللكترونية في كلية التربية بجامعة األمير سطام بن 

عبدالعزيز . )تصور مقترح(
التربية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديمساقات النص العربي9

10
تصور اإلداريني ومعلمي التربية اخلاصة نحو تطبيق التعليم املهني املبني على املجتمع إلعداد الطالب ذوي اإلعاقة 

الفكرية للعمل في مرحلة ما بعد املدرسة
التربية باخلرج
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برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس الجدد 1437/1436هـ

الكليةعنوان البحثالعدد

التربية بالواديدور جامعة األمير سطام بن عبد العزيز في التوعية والوقاية من املؤثرات العقلية )دراسة ميدانية(1

العلوم والدراسات االنسانية باحلوطةمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية حقائق ومشاهدات2

التربية باخلرجالتقلبات الفكرية وانعكاساتها على املكوِّن األسري دراسة تأصيلية تطبيقية3

التربيةاملرونة املعرفية وعالقتها بالتطرف الفكري لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز4

التربية باخلرجالتطرف الفكري حقائق ومشاهدات )برنامج تويتر دراسة حالة(5

التربية باخلرجالعالقة بني التحوالت الفكرية واألسرة كمكون رئيس باملجتمع السعودي.6

7
أسباب العود إلى تعاطي املخدرات بعد العالج »دراسة وصفية حتليلية لنزالء مستشفى األمل بالرياض كما يراها 

املختصون واملعاجلون«
العلوم والدراسات االنسانية باحلوطة

التربية باخلرجتصور مقترح لتوظيف أدوات التواصل االلكتروني في حتقيق األمن الفكري للشباب مبؤسسات التعليم العالي8

التربية باخلرجدور األسرة في التطرف الفكري وعالقته بتحقيق األمان املجتمعي9

التربية باخلرجأثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على التطرف الفكري لدى طالب اجلامعات وتهديد سالمة املجتمع10

إدارة األعمال باخلرجحتليل التدفق التجاري والتوازن التجاري في اململكة العربية السعودية11
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ب..3 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
المجموعة 33 ج

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالبالزمون السطحي لتحسني امتصاص الضوء في اخلاليا الشمسية العضوية1

ج..1 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير محاليل أيونية واستخدامها كحافزاتإلنتاج الديزل احليوي1

2
دراسة تأثير العوامل امليتالورجية على التشغيلية لسبائك االلومنيوم – سيليكون: دراسة االرتباطاتبني العوامل 

امليتالورجية والتشغيلية لسبائك االلومنيوم – سيليكون باستخدام برنامجامليني تاب
الهندسة باخلرج

ج..3 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم منح سابك البحثية  1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحضير احلفزي للوقود السائل من مشتقات املواد الناجتة من العمليات احليوية1
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ج..4 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

الهندسة بوادي الدواسرالهاتف النقال كجهاز استشعار للخدمات السياقية املتنقلة1

الهندسة بوادي الدواسرمنذجة ومحاكاة لشبكة الياف بصرية بسرعة 10 جيجابيت/ث باستخدام نظام الوصول املتعدد2

ج..5 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتوليد األوزون في مفاعالت تفريغ هالي مطعمة بهواء جاف1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمعاجلة الرماد املتطاير الناجت من النفط الثقيل الغراض بيئية وانشائية2

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاحلساسات احليوية املؤسسة على االغشية الرقيقة للبوليمرات3

4
التقنيات اإلحصائية ودورها في رقابة جودة املنتجات الصناعية في اململكة العربية السعودية 

)صناعة الأللبان(
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

5
دراسة احلالة االنتقالية لنظام ماركوفي متعدد اخلدمة مع احتمالية وجود إعاقة ورجوع للزبائن وفشل في 

نظم اخلدم
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيمتصنيع حبيبات الذهب والفضة النانوية بالكيمياء اخلضراء وتطبيقاتها على سرطان الثدي6

الهندسة باخلرجدراسة تاثير فوانيس التفريغ ذات الضغط العالي على نظم توزيع القدرة الكهربائية7

الهندسة باخلرجحتديد طريقة استعمال مادة مضافة للخرسانة ملقاومة تآكل حديد التسليح بسبب ايونات الكلورايد8

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمشكلة جدولة رعاية املرضى في منازلهم: منودج واحلل9

اآلداب والعلوم بالواديعن ثابت االسقاط ومسافة باناخ - مازور10
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الكليةالعنوانم

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتخصيص البحث في الويب حسب املعنى واملعتمد على ملف املستخدم11

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالنقاط الثابتة لالنكماش املنتظم فى تعميم الفضاءات املترية احملكمة12

ج..1 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

1
دراسة التعبير التنميطي لبعض مورثات MADS-box في نبات األرابيدوبسيس املعامل باجلرعة املثلى من 

جسيمات الفضة النانوية
العلوم والدراسات االنسانيه باخلرج

ج. .3البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم منح سابك البحثية  1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحضير االخضر االنتقائي ملركبات اليوريا مبجاميع مختلفة بإستخدام مركبات الليثيوم الوسطية1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير مركبات البيرهيدروكوينولينز من خالل تفاعالت متسلسلة2
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ج..5 البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج االبحاث التخصصية 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

هندسة وعلوم احلاسبطريقة تقييم من أجل ربط مخرجات البرنامج بهيئات اعتماد أكادميية متعددة: دراسة حالة برنامج علوم احلاسب1

الهندسة باخلرجاداه متعددة املعاير لتقييم االستقرار الديناميكي لتطبيقات الشبكه الذكيه2

هندسة وعلوم احلاسبالتصوير ثالثي االبعاد العماق البحر وما حتت القعر باستعمال السونار ذي الهوائي التأليفي املسطح3

4
دراسة اإلسترخاء القطبي وحتليل خريطة االسترخاء خلليط البوليمر بولي )فينيل كلوريد-كو-فينيل أسيتات- 

كو-هيدروكسي بروبيل اكريالت(/بولي )اكريلونيتريل-بيتادين-ستيرين(.
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

5
تصنيع سبيكة جديدة من متراكبات األلومنيوم وكربيدات التيتانيوم النانومترية الستخدامها في مجال الصناعات 

البترولية والغاز
الهندسة باخلرج

كلية الهندسة بالواديطرق حساب االمثلية واالت متجهات الدعم غير املتوازية6

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة والفيض احلراري علي خواص املرونة للمعادن7

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجقيم تقربية لزمن التأخير ملسألة اعادة تعني القيم الذاتية للحالة التربيعية9

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتقدير الطاقة الكهربائية داخل مفاعالت التفريغ الصامت10

العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالجمشكلة التحكم األمثل في النظم القطعية الشبه خطية دراسة نظرية وتطبيقات11

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنظريات النقطه الثابته فى تعميم الفضاءات املتريه12

13)VoIP( الهندسة بالواديتقييم أداء إطار شبكة الغطاء اآلمن في بروتوكول االتصال الصوتي عبر اإلنترنت

14

دراسة تأثيرالتغيرات الفيزيائية وامليكانيكية عند اعتماد معامالت املرونة علي احلرارة ملواد السيراميك التي علي 

هيئة مواد الساندوتش في إطار نظرية املرونة املعممة ذات درجتي حرارة عندما حتتوي معادلة احلرارة علي 

التفاضل الكسري

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديحتضير بعض اكاسيد الفلزات كاعمدة للطني ودراسة نشاطها احلفزي في التحلل الضوئي لألصباغ العضوية15

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاخلواص احلرارية وامليكانيكية ملواد السيراميك التي تتعرض ألشعة الليزر16

الهندسة باخلرجتقنية جديدة لتحديد املعامالت غير املعلومة للخاليا الكهروضوئية عند ظروف بيئية مختلفة17
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الكليةالعنوانم

18
حلول حتليليه تقريبيه للمشاكل ذات الرتب العالية والقيم احلدية واملضطربه بشكل شاذ باستخدام طرق شبه 

حتليلية عدديه
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتالشي تأثير بعض مبيدات احلشائش على منو نبات الذرة وتراكمها في التربة بإستخدام اليوريا19

20
حتضير ودراسة اخلواص الكيميائية والبيولوجية لبعض املركبات احللقية الغير متجانسة احللقة اجلديدة املتصلة 

بالثينوبيريدين
عمادة السنة التحضيرية

 هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمنذجة املواضيع في القرآن الكرمي: إطار للبحث الداللي21

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجأنتقال املادة واحلرارة في املاص اخلاص باجهزة التبريد باألمتصاص22

23
استخدام طريقة فضاء احلالة أو الطريقة املباشرة لدراسة أثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة 

ومعامل التوصيل احلراري املعتمد علي احلرارة علي خواص املرونة لقضيب معدني من السيراميك
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاستخدام الكركديه كصبغة طبيعية في اخلاليا الشمسية الصبغية24

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمنهج قوي ضد هجمات رفض اخلدمة السيبرانية باستخدام الشبكات العصبية25

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاالنسياب الهيدرومغناطيسى باحلمل املقوى خالل الطبقات اجلدارية ملائع نانو ميكروبوالرى على سطح ممتد26

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجتطوير عملية صديقة للبيئة لتصنيع لوحات الدوائر االلكترونيه27

العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة املتراصة واملعدودة28

29
حتليل لى للمجموعة لدراسة انسياب سائل نانو غير نيوتينى بالتدفق املختلط حول نقطة الركود فوق سطح 

عمودى متحرك
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجرصد مستويات تلوث املياه في وادي حنيفة، الرياض، اململكة العربية السعودية وتأثيرها على الصحة العامة30

31
دراسة اال هتزاز الغير خطي ألنابيب الكربون النانوية وحيدة اجلدر املجهدة واململوءة باملاء باستخدام منوذج 

القشرة.
العلوم والدراسات اإلنسانيةباالفالج

هندسة وعلوم احلاسبمنوذج هجني لكشف االختراق على شبكات االستشعار الالسلكية32

هندسة وعلوم احلاسبطريقة تقييم من أجل ربط مخرجات البرنامج بهيئات اعتماد أكادميية متعددة: دراسة حالة برنامج علوم احلاسب33

الهندسة باخلرجاداه متعددة املعاير لتقييم االستقرار الديناميكي لتطبيقات الشبكه الذكيه34

هندسة وعلوم احلاسبالتصوير ثالثي االبعاد العماق البحر وما حتت القعر باستعمال السونار ذي الهوائي التأليفي املسطح35

36
دراسة اإلسترخاء القطبي وحتليل خريطة االسترخاء خلليط البوليمر بولي )فينيل كلوريد-كو-فينيل أسيتات- 

كو-هيدروكسي بروبيل اكريالت(/بولي )اكريلونيتريل-بيتادين-ستيرين(.
العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
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5 . البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
أ . برنامج  دعم المجموعات البحثية 1436/1435هـ

الكليةعنوان املجموعة البحثيةم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمجموعة الفيزياء الالخطية  التطبيقية1

الهندسة باخلرجاملجموعة البحثية للذكاء احلسابي واألنظمة الذكية2

الهندسة بوادي الدواسرتطبيقات الرياضيات املتقدمة وتقنيات معاجلة اإلشارة الهندسية  آللة التعلم وتكنولوجيا االتصاالت3

4
منوذج رقمي متقدم للجذع البشري باعتبار صالبة العضالت آحادية اجلانب حملاكاة  سلوك اجلذع الطبيعي 

واملرضي
الهندسة باخلرج

ب . برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

1
ارتباطات كمية جديدة  ومناذج كمية حديثة: انظمة  ذرة - مجال كهرومغناطيسي  مرتبطة باأللياف البصرية 

وانظمة متعددة املستويات  مرتبطة بالبيئة احمليطة 
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجاستخدام األغشية النانوية الهرمية العضوية والغير عضوية لتنقية املياه والدم من مادة الزرنيخ السامة2

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدراسات على املعمم متري الثابتة نظرية نقطة والتطبيقات.3

عمادة السنة التحضيريةدراسات حتضير وتركيب مركبات الفضة األحادية والكادميوم الثنائي للثيوأميدات4
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ج. برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدراسة تركيب واملضاد امليكروبي ملعقدات الزنك الثنائي احملتويه على الهستدائني والثيواليت1

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجحتليل آلية الهجوم املتطور احلديث في بيئة الشبكات املتنقلة2

ب..1 بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 أ

الكليةالعنوانم

الطبعوامل اخلطورة التي تؤدي إلى توقف الرضاعة الطبيعية1

2
تطوير وحتسني طرق تصوير نظير الزركونيوم املشع باستخدام جهاز التصوير املقطعي للبزيترون لتشخيص 

سرطان الثدي باستخدام برامج احملاكاة
العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

ب..2 بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

1
دراسة العالقة بني تركيز غاز الرادون البيئات احليوية وزيادة نسبة االصابة بسرطان الرئة في محافظة 

اخلرج
العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
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ج..3 بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةالعنوانم

1
C3 gene mutation and immunological abnormalities in Saudi patients with homozygous sickle 

cell disease.
العلوم الطبية التطبيقية

2
Optimization of patient Radiation Dose of patient doses from Breast during mammographic X 

ray Examination
العلوم الطبية التطبيقية

3
Health hazards from Electro Magnetic field (EMF) Exposure from High Power Electric Lines in 

Riyadh Area ,Saudi Arabia
الطب

4
Measurement of effective radiation dose to patients and staff in radiographic examination in 

Alkharj
العلوم الطبية التطبيقية

5
Characterization of the Eyes in Preoperative Cataract Saudi Patients by Using Medical Diagnos-

tic Ultrasound
العلوم الطبية التطبيقية

6Effect of kinesio-taping on ankle joint stabilityالعلوم الطبية التطبيقية

7Duplex Doppler pattern in liver diseasesالطب

9
Clinical correlation between Cardiac Diabetic Autonomic Neuropathy (CADN) and Nerve ultra-

sound in Polyneuropathy in diabetic patients type II
الطب

10Dermatoglyphic interpretation of Occlusal morphology of Permanent first molarsطب األسنان



103 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

ج..4 بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

الصيدلة التأثير احملتمل لبعض النباتات الطبية كمضادات لالكسدة وواقيات للكبد في اجلرذان1

الطبتأثير السمنة على جودة حياة اجلهاز الهضمى ضمن مرضى باعراض اجلهاز الهضمى العلوى2

3
فى احتمال التفاعل بني عشب الزعفران ومكوناته النشطة بيولوجيا مع بعض األدوية P450 تقييم دورانزميات 

السيتوكروم
الصيدلة

4
اإلشعاعية )MRI( وآثار كيميائية حيوية للعالج ليزر منخفض املستوى في التهاب املفاصل املزمن أستيو في 

مدينة Khraj ، اململكة العربية السعودية. - العشوائية حتكم االبتدائية
العلوم الطبية التطبيقية

5
تقييم التغيرات في اخلصائص الكيميائية والبيولوجية للزيوت العطرية املستخلصة من أعشاب مختارة من العائلة 

)Lamiaceae(الشفوية من مناطق زراعية ذات مناخ مختلف في اململكة العربية السعودية
الصيدلة

الطبمنط مقاومة املضادات احليوية بني املرضى املصابون بالتهاب املثانة الغير معقدة في مدينة اخلرج 6

الطبامناط وتشخيص وعالج حساسية القمح وااللبان فى املجتمع السعودى7

8
حتضير مستحلب من زيت الزيتون متناهي الصغر ذو أمان وفعالية وكفاءة اليصال االدوية قليلة النفاذية عن 

طريق اجللد
الصيدلة

9
دراسة التأثير الواقي للكبد ملخلوط من هينوكيفالفون واجلليسيرهزين وتتبع الفاعلية باستخدام امليكروسكوب 

اإللكتروني
الصيدلة 

العلوم الطبية التطبيقيةفترة الراحة املثلى ملستخدمى الكمبيوتر10

11
دراسة مقارنة بني التدريب بالواقع االفتراضي )VRT( والتدريب احلسي احلركي )SMT( في عالج خشونة 

مفصل الركبة املزمن في جانب واحد- جتربة عشوائية التحكم
العلوم الطبية التطبيقية

 العلوم والدراسات االنسانية حساس املعاوقة الكهروكيميائية لتشخيص الليشمانيا الطفيلة في مصل الكالب12

13
دراسة بروتينات ملرضي الغسيل البروتوني في السعودية ومقارنتهم ب مرضي من بريطانيا كأول مراحل اكتشاف 

اداة تشخيصيه لفشل هذا النوع من العالج
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقيةتشخيص أمراض القلب والشرايني مبساعدة الكمبيوتر14
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الكليةالعنوانم

15
دور معدات األشعة السينية وأجهزة املوجات فوق الصوتية كناقل ممكن لعدوى املستشفيات البكتيرية في اخلرج، 

اململكة العربية السعودية
العلوم الطبية التطبيقية

16
دراسة تأثير مستخلصات احللبة واملاش على الدالالت احليوية لتكون العظام في اناث الفئران املصابة بهشاشة 

العظام
الصيدلة

الطب نسبة ومحددات السمنة لدى طلبة كلية الطب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز17

18
مدى انتشار جرثومة البروسيال في مصل دم االنسان مبنطقة وادى الدواسر باململكة العربية السعودية والعوامل 

املؤثرة في انتشاره
العلوم الطبية التطبيقية

19
مدى وعي فيما يتعلق بصحة الفم واألسنان يحتاج إلى بني الناس مع السمع والكالم هبوط في اململكة العربية 

السعودية
طب االسنان 

20
تعدد األشكال اجلينية ملرض السكري نوع 2: ميكن ان تساعد في حماية املواطنني السعوديني ضد مرض 

السكري؟؟
الصيدلة

21
تقييم تأثيرالعمليات اجلراحية الستطالة عظام الفك السفلي بواسطة الشدادات العظمية باستخدام الليزر 

منخفض املستوي
الطب
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ج..5 بحوث العلوم الصحية
 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

الطب توجهات وسلوكيات املمارسني الصحيني في مراكز الرعاية الصحية جتاه النشاط البدني عند املجتمع1

الطبمقارنة بني استخدام اجلرعات العالية واجلرعات املنخفضة من عقار االيزوميبرازول ضمن العالج الثالثي جلرثومة املعدة2

طب االسنانوضع سن العقل وعالقته بعصب الفك السفلي في مرضى التقومي املعاجلني بخلع االسنان الضاحكة: دراسة مطولة3

ج..6 بحوث العلوم الصحية1437/1436هـ

الكليةالعنوانم

الصيدلةتطوير وتقييم ادوية السرطان بتقنية املستحلبات املتناهية الصغر1

الصيدلةتطوير وتقييم جزيئات النانو املصنعه من بوليمر البي ال جي2

الصيدلةدراسة التكافؤ احليوي جلزيئات نانو الذهب املغلفة بالكايتوسان3

الصيدلةعالج الندبات املتضخمة باستخدام الليزر والليزر املساعد إليصال دواء الكورتيكوستيرويد ودواء الفلورويوراسيل45

الصيدلةاملستخلص النباتي من حلف البر كعالج مانع حلدوث تضخم عضلة القلب والفشل القلبي5

6
تأثير مستخلص نبتة املورينجا أوليفيرا على نشاطية إنزمي البرواليل كاربوكسي بيبتايديز في حيوانات التجارب التي تعاني 

من السمنة وارتفاع سكرالدم
الصيدلة

الصيدلة: املتسبب من بكتريا الهيليكوبكتر بيلورى املركبات الطبيعية كعالج لسرطان املعده7

الصيدلةالعوامل الوراثية والبيئية لتحديد التباين في االستجابة للوارفارين في اململكة العربية السعودية8

9
دراسة التحليل الفيتوكيميائي والتقييم احليوي إلثنني من النباتات البرية وهما جذور نبات الكحيل )الفاني( من عائلة 

احلمحميات وعشبة التربة )القرحان( من عائلة القرنفليات التي تنمو في محافظة اخلرج بامللكة العربية السعودية
الصيدلة

الصيدلةتوكيد اجلودة لبعض املنتجات الصيدالنية والعشبية في اململكة العربية السعودية10

الصيدلةتقييم النشاط املضاد للسرطان لبعض النباتات التي تنمو في منطقة اخلرج11
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الكليةالعنوانم

12
دراسات التفاعالت واحلركية الدوائية للمكمالت الغذائية التي تستخدم لعالج السمنة مع االدوية ذات املدى العالجي 

القليل: دراسة تعتمد الية حركة الدواء داخل القوارض
الصيدلة

13
دراسة السمية الكيميائية احملفزة بواسطة السموم البئية ومضادات السرطان وحمايتها احملتملة من خالل طريقة السليكو 

اخللوية او احليوانبة
الصيدلة

14
الصناعة النانونيه وتوصيف بعض األدوية املضادة للسرطان ضعيفة الذوبان لتحسني التوافر احليوي عن طريق الفم: في 

املختبر، في اجلسم احلي والتقييمات املجراة سابقا
الصيدلة

طب االسنانتأثير استراتيجيات العالج التحفظي على النتائج السريرية بسبب انطمار أنياب الفك العلوي15

16
تقييم املواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا )من النباتات في اجلزيرة العربية / أو املستخدمة في اململكة( لتعيني 

قدراتها احملتملة املضادة للسرطان: نهج متعدد التخصصات.
الصيدلة

الصيدلةمشتقات كينازولينون حديثة لتحجيم نشاط إنزمي الكربونيك أنهيدراز كعالجات محتملة لألورام اخلبيثة17



107 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

ملحق 3

األوراق البحثية لعام 2015م حسب تصنيف سكوبس 
وشبكة العلوم



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ108

COLLEGE OF PHARMACY

Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S WOS

Zengin G., Sarikurkcu C., 

Aktumsek A., Uysal S., Ceylan 

R., Anwar F., Solak M.H.

A Comparative fatty acid compositional 

analysis of different wild species of mush-

rooms from Turkey

Emirates Journal of Food 

and Agriculture

2 S WOS

Alafeefy A.M., Ceruso M., 

Al-Jaber N.A., Parkkila S., Ver-

melho A.B., Supuran C.T.

A new class of quinazoline-sulfonamides 

acting as efficient inhibitors against the 

α-carbonic anhydrase from Trypanosoma 

cruzi

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

3 S WOS
Siddiqui N.A., Al Enezi M.A., 

Alam P., Haque A., Ali M.

A novel acyclic diterpenic alcohol isolated 

from antioxidant active ethanol extract 

of leaves of centaurothamnus maximus 

grown in Saudi Arabia

African Journal of Tradi-

tional, Complementary 

and Alternative Medicines

4 S WOS
Iqbal M., Khalil N.Y., Imam F., 

Khalid Anwer M.

A validated high-throughput UHPLC-MS/

MS assay for accurate determination of 

rivaroxaban in plasma sample

Journal of Thrombosis and 

Thrombolysis

5 S WOS

Muhammad G., Hussain M.A., 

Anwar F., Ashraf M., Gilani 

A.-H.

Alhagi: A plant genus rich in bioactives 

for pharmaceuticals
Phytotherapy Research

6 S WOS
Ganaie M.A., Khan T.H., Sid-

diqui N.A., Ansari M.N.

Ameliorative effect of methanol extract 

of Rumex vesicarius on CCl4-induced liver 

damage in Wistar albino rats

Pharmaceutical Biology

7 S  Yusufoglu H.S.

Analgesic, antipyretic, nephritic and 

antioxidant effects of the aerial parts of 

Bassia eriophora (Family: Chenopodi-

aceae) plant on rats

Asian Pacific Journal of 

Tropical Disease

8 S WOS
Al-Rifai A., Aqel A., Awaad A., 

ALOthman Z.A.

Analysis of Quercetin and Kaempferol 

in an Alcoholic Extract of Convolvulus 

pilosellifolius using HPLC

Communications in Soil 

Science and Plant Analysis
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Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

9 S WOS

Rehman N.-U., Gilani A.-H., 

Khan A., Nazneen M., El Gamal 

A.A., Fawzy G.A., Al-Ati H.Y., 

Abdel-Kader M.S.

Antidiarrheal and Antispasmodic Activi-

ties of Buddleja polystachya are Mediated 

Through Dual Inhibition of Ca++ Influx 

and Phosphodiesterase Enzyme

Phytotherapy Research

10 S  

Yusufoglu H.S., Soliman G.A., 

Abdel-Rahman R.F., Abdel-

Kader M.S., Ganaie M.A., Bedir 

E., Erel Ş.B., Öztürk B.

Antihyperglycemic and antihyperlipidem-

ic effects of ferula assa-foetida and ferula 

tenuissima extracts in diabetic rats

Pakistan Journal of Bio-

logical Sciences

11 S WOS

Yusufoglu H.S., Soliman G.A., 

Abdel-Rahman R.F., Abdel-

Kader M.S., Ganaie M.A., Bedir 

E., Baykan S., Oztürk B.

Antihyperglycemic and antihyperlipidem-

ic effects of Ferula duranii in experimental 

type 2 diabetic rats

International Journal of 

Pharmacology

12 S WOS
Mushtaq M., Sultana B., Anwar 

F., Batool S.

Antimutagenic and antioxidant potential 

of aqueous and acidified methanol ex-

tracts from citrus limonum fruit residues

Journal of the Chilean 

Chemical Society

13 S WOS

Yusufoglu H.S., Soliman G.A., 

Abdel-Rahman R.F., Abdel-

Kader M.S., Genaie M.A., Bedir 

E., Erel Ş.B., Öztürk B.

Antioxidant and antihyperglycemic 

effects of ferula durdeana and ferula 

huber-morathii in experimental diabetic 

rats

International Journal of 

Pharmacology

14 S WOS

Anwar F., Anwar F., Anwar F., 

Kanwal S., Shabir G., Alkharfy 

K.M., Gilani A.H.

Antioxidant and antimicrobial attributes 

of different solvent extracts from leaves 

of four species of mulberry

International Journal of 

Pharmacology

15 S WOS

Bozdag M., Alafeefy A.M., Vullo 

D., Carta F., Dedeoglu N., Al-

Tamimi A.-M.S., Al-Jaber N.A., 

Scozzafava A., Supuran C.T.

Benzenesulfonamides incorporating 

bulky aromatic/heterocyclic tails with 

potent carbonic anhydrase inhibitory 

activity

Bioorganic and Medicinal 

Chemistry

16 S WOS
Gull T., Anwar F., Sultana B., 

Alcayde M.A.C., Nouman W.

Capparis species: A potential source of 

bioactives and high-value components: 

A review

Industrial Crops and 

Products
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Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

17 S  
Anwar F., Abbas A., Alkharfy 

K.M., Gilani A.-U.-H.

Cardamom (Elettaria cardamomum 

Maton) oils

Essential Oils in Food 

Preservation, Flavor and 

Safety

18  WOS

Aslam, Maryam; Sultana, 

Bushra; Anwar, Farooq; Munir, 

Hassan; Zengin, Gokhan; 

Aktumsek, Apdurahman

Changes in Antioxidant Attributes of Mint 

(Mentha arvensis L.) as Affected by Foliar 

Application of Selected Plant Growth 

Enhancers

PHILIPPINE AGRICULTURAL 

SCIENTIST

19 S WOS

Hameed M., Sultana B., Anwar 

F., Aslam M., Mushtaq M., 

Munir H.

Changes in proximate composition, 

biochemical and antioxidant attributes of 

broccoli (Brassica oleracea L.) in relation 

to foliar application of selected plant 

growth regulators

Pakistan Journal of Botany

20  WOS

Ashraf, Aisha; Sarfraz, Raja 

Adil; Anwar, Farooq; Shahid, 

Shaukat Ali; Alkharfy, Khalid 

M.

CHEMICAL COMPOSITION AND BIOLOGI-

CAL ACTIVITIES OF LEAVES OF ZIZIPHUS 

MAURITIANA L. NATIVE TO PAKISTAN

PAKISTAN JOURNAL OF 

BOTANY

21 S  
Sultana B., Anwar F., Mushtaq 

M., Alim M.

Citrus residues: A potential source of phe-

nolics with high antioxidant values

International Food Re-

search Journal

22 S WOS Al-Saikhan F.I.

Clinical pharmacy experience in ophthal-

mology setting of using collaborative 

drug therapy management (CDTM)

European Journal of Hos-

pital Pharmacy

23 S WOS

Alam P., Siddiqui N.A., 

Basudan O.A., Al-Rehaily A., 

Alqasoumi S.I., Alam P., Abdel-

Kader M.S., Donia A.E.R.M., 

Shakeel F.

Comparative profiling of biomarker 

psoralen in antioxidant active extracts 

of different species of genus Ficus by 

validated HPTLC method

African Journal of Tradi-

tional, Complementary 

and Alternative Medicines

24 S WOS Alafeefy A.M.

Design, synthesis, and antitumor screen-

ing of certain novel tetrahydroquinoline 

sulfonamides

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry
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Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

25 S WOS

Basudan O.A., Alam P., 

Siddiqui N.A., Alajmi M.F., 

Alrehaily A.J., Alqasoumi S.I., 

Abdel-Kader M.S., Alam P., 

Donia A.E.R.M.

Development and validation of a high-

performance thin-layer chromatographic 

method for the determination of bio-

marker β-Amyrin in the leaves of different 

Ficus species

Journal of Planar Chroma-

tography - Modern TLC

26 S  Adam E.H.K., Al-Shdefat R.I.

Development and validation of a RP-HPLC 

method for simultaneous estimation of 

pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) 

and its degraded products formed under 

effect of different solvents

Journal of Chemical and 

Pharmaceutical Sciences

27 S WOS

Alam P., Basudan O.A., Sid-

diqui N.A., Al-Rehaily A.J., 

Alqasoumi S.I., Abdel-Kader 

M.S., Donia A.E.R.M., Alam P.

Development of a densitometric high-

performance thin-layer chromatographic 

method for the quantitative analysis of 

biomarker lupeol in the leaves of different 

species of genus Ficus

Journal of Planar Chroma-

tography - Modern TLC

28 S  

Alafeefy A.M., Ashour A.E., 

Prasad O., Sinha L., Pathak S., 

Alasmari F.A., Rishi A.K., Abdel-

Aziz H.A.

Development of certain novel N-(2-(2-(2-

oxoindolin-3-ylidene)hydrazinecarbonyl)

phenyl)-benzamides and 3-(2-oxoindolin-

3-ylideneamino)-2-substituted quinazo-

lin-4(3 H)-ones as CFM-1 analogs: Design, 

synthesis, QSAR analysis and anticancer 

activity

European Journal of Me-

dicinal Chemistry

29  WOS

Alafeefy, Ahmed Mahmoud; 

Atia, Sabry; Ahmad, Sheikh; 

Zoheir, Khairy; Ashour, Ab-

delkader; Kumar, Ashok

Development of novel selective tumor-

associated carbonic anhydrase inhibitors 

as promising anticancer agents

CANCER RESEARCH

30 S WOS

Imam F., Al-Harbi N.O., 

Al-Harbi M.M., Ansari M.A., 

Zoheir K.M.A., Iqbal M., Anwer 

M.K., Al Hoshani A.R., Attia 

S.M., Ahmad S.F.

Diosmin downregulates the expression 

of T cell receptors, pro-inflammatory 

cytokines and NF-κB activation against 

LPS-induced acute lung injury in mice

Pharmacological Research
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31 S WOS Anwer M.K.

Dissolution thermodynamics and solubil-

ity of atenolol in seven different solvents 

useful in dosage form design

Latin American Journal of 

Pharmacy

32 S WOS Shakeel F., Anwer M.K.

Dissolution thermodynamics and solubil-

ity of silymarin in PEG 400-water mixtures 

at different temperatures

Drug Development and 

Industrial Pharmacy

33 S  Bakht M.A.

Drug-likeness and antimicrobial activity 

of 5-(4-bromophenyl)-3-{3-methyl-4- 

[(4-substitutedbenzyl)oxy]phenyl}-4,5-

dihydro-1,2-oxazole

Der Pharma Chemica

34 S WOS

Masand V.H., Mahajan D.T., 

Nazeruddin G.M., Hadda T.B., 

Rastija V., Alfeefy A.M.

Effect of information leakage and method 

of splitting (rational and random) on 

external predictive ability and behavior 

of different statistical parameters of QSAR 

model

Medicinal Chemistry 

Research

35 S WOS Al-Shdefat R.I.

Effect of super-disintegrants combina-

tion on physical properties and release 

profile of orally disintegrating tablets of 

fluoxetine HCl

Latin American Journal of 

Pharmacy

36 S WOS
Awad E., Awaad A.S., Esteban 

M.

Effects of dihydroquercetin obtained 

from deodar (Cedrus deodara) on 

immune status of gilthead seabream 

(Sparus aurata L.)

Fish and Shellfish Immu-

nology

37 S WOS
Mushtaq M., Sultana B., Anwar 

F., Adnan A., Rizvi S.S.H.

Enzyme-assisted supercritical fluid 

extraction of phenolic antioxidants from 

pomegranate peel

Journal of Supercritical 

Fluids

38 S WOS

Abdel-Rahman R.F., Alqasoumi 

S.I., El-Desoky A.H., Soliman 

G.A., Paré P.W., Hegazy M.-E.F.

Evaluation of the anti-inflammatory, 

analgesic and anti-ulcerogenic potentials 

of Achillea fragrantissima (Forssk.)

South African Journal of 

Botany
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39 S  Al-Saikhan F.I., Ansari M.N.

Evaluation of the diuretic and urinary 

electrolyte effects of methanolic extract 

of Peganum harmala L. in Wistar albino 

rats

Saudi Journal of Biological 

Sciences

40 S WOS

Alafeefy A.M., Abdel-Aziz H.A., 

Carta F., Supuran C.T., Pathak 

S.K., Prasad O., Sinha L.

Exploring QSARs of some benzenesulfon-

amides incorporating cyanoacrylamide 

moieties as a carbonic anhydrase inhibi-

tors (specifically against tumor-associated 

isoforms IX and XII)

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

41 S WOS
Gupta N., Al-Saikhan F.I., Patel 

B., Rashid J., Ahsan F.

Fasudil and SOD packaged in peptide-

studded-liposomes: Properties, phar-

macokinetics and ex-vivo targeting to 

isolated perfused rat lungs

International Journal of 

Pharmaceutics

42 S WOS

Ahmad A., Raish M., Ganaie 

M.A., Ahmad S.R., Mohsin K., 

Al-Jenoobi F.I., Al-Mohizea 

A.M., Alkharfy K.M.

Hepatoprotective effect of Commiphora 

myrrha against D-GalN/LPS-induced 

hepatic injury in a rat model through at-

tenuation of pro inflammatory cytokines 

and related genes

Pharmaceutical Biology

43 S  

Yusufoglu H., Soliman G.A., 

Abdel-Rahman R.F., Alankuş-

Calışkan Ö.

Hepatoprotective potential of astragalus 

kurdicus and astragalus cinereus extracts 

against paracetamol induced liver dam-

age in rats

Pakistan Journal of Bio-

logical Sciences

44  WOS
Foudah, A. L.; Akl, M. R.; Sal-

lam, A. A.; El Sayed, K. A.

Hit-to-lead optimization of sipholanes 

for the control of invasive breast cancer 

through suppression of BRK and FAK 

signaling

PLANTA MEDICA
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45 S WOS

Muthu M., Somagoni J., 

Cheriyan V.T., Munie S., Levi 

E., Ashour A.E., Yassin A.E.B., 

Alafeefy A.M., Sochacki P., 

Polin L.A., Reddy K.B., Larsen 

S.D., Singh M., Rishi A.K.

Identification and testing of novel CARP-

1 functional mimetic compounds as 

inhibitors of non-small cell lung and triple 

negative breast cancers

Journal of Biomedical 

Nanotechnology

46 S  

Zarei M., Forghani B., Ebra-

himpour A., Abdul-Hamid A., 

Anwar F., Saari N.

In vitro and in vivo antihypertensive ac-

tivity of palm kernel cake protein hydro-

lysates: Sequencing and characterization 

of potent bioactive

Industrial Crops and 

Products

47 S WOS

Alafeefy A.M., Abdel-Aziz H.A., 

Vullo D., Al-Tamimi A.-M.S., 

Awaad A.S., Mohamed M.A., 

Capasso C., Supuran C.T.

Inhibition of human carbonic anhydrase 

isozymes I, II, IX and XII with a new series 

of sulfonamides incorporating aroylhy-

drazone-, [1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thia-

diazinyl- or 2-(cyanophenylmethylene)-

1,3,4-thiadiazol-3(2H)-yl moieties

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

48 S WOS

Alafeefy A.M., Ceruso M., Al-

Tamimi A.-M.S., Del Prete S., 

Supuran C.T., Capasso C.

Inhibition studies of quinazoline-sulfona-

mide derivatives against the γ-CA (PgiCA) 

from the pathogenic bacterium, Porphy-

romonas gingivalis

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

49 S  Ansari M.

Investigations of polyethylene glycol 

mediated ternary molecular inclusion 

complexes of silymarin with beta cyclo-

dextrins

Journal of Applied Phar-

maceutical Science

50  WOS

Alam, Perwez; Al Anezi, 

Mohammed; Siddiqui, Nasir 

Ali; Alajmi, Mohamed Fahad; 

Al-Rehaily, Adnan Jathlan; 

Haque, Anzarul; Ali, Moham-

med

Isolation and characterization of a new 

oxygenated homoditerpenoid from 

leaves of Centaurothamnus maximus 

with antimicrobial potential

PAKISTAN JOURNAL OF 

PHARMACEUTICAL SCI-

ENCES
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51 S WOS

Al-Taweel A.M., Abdel-Kader 

M.S., Fawzy G.A., Perveen S., 

Maher H.M., Al-Zoman N.Z., 

Al-Shehri M.M., Al-Johar H., 

Al-Showiman H.

Isolation of flavonoids from Delonix elata 

and determination of its rutin content 

using capillary electrophoresis

Pakistan journal of phar-

maceutical sciences

52 S  

Siddiqui N.A., Al Anezi M.A., 

Alam P., Haque A., Basodan 

O.A., Al Rehaily A.J., Ali M.

Isolation of new aliphatic ester 

8′α-hydroxy-n-decanyl n-docosanoate 

from the leaves of Centaurothamnus 

maximus Wagentz and Dittri

Asian Journal of Chemistry

53 S WOS

Shahid S.A., Anwar F., Shahid 

M., Majeed N., Azam A., Bashir 

M., Amin M., Mahmood Z., 

Shakir I.

Laser-assisted synthesis of 

Mn0.50Zn0.50Fe2O4 nanomaterial: Char-

acterization and in vitro inhibition activity 

towards bacillus subtilis biofilm

Journal of Nanomaterials

54 S WOS Anwer M.K., Shakeel F.

Measurement and correlation of solubil-

ity of diosmin in four pure solvents and 

β-cyclodextrin solution at 298.15 K to 

333.15 K

Chinese Journal of Chemi-

cal Engineering

55 S  
Alshehri A.M., Barner J.C., 

Brown C.M., Rush S.K.

Medication and health problems and rec-

ommendations from MTM services pro-

vided by third-year pharmacy students in 

community pharmacies

Currents in Pharmacy 

Teaching and Learning

56 S  
Anwar F., Ahmad N., Alkharfy 

K.M., Gilani A.-U.-H.
Mugwort (Artemisia vulgaris) oils

Essential Oils in Food 

Preservation, Flavor and 

Safety

57 S WOS

Amir M.A., Alanazi B.R., Wyse 

R.K. H., Tamimi W., Kujan O., 

Khan T., Alenzi F.Q.

Neglected bilateral posterior shoulder 

fracture dislocation in an uncontrolled 

seizure patient

Pakistan Journal of Medi-

cal Sciences
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58 S WOS

Awaad A.S., Al-Rifai A.A., 

El-Meligy R.M., Alafeefy A.M., 

Zain M.E.

New Activities for Isolated Compounds 

from Convolvulus austro-aegyptiacus as 

Anti-ulcerogenic, Anti-Helicobacter pylori 

and Their Mimic Synthesis Using Bio-

guided Fractionation

Phytotherapy Research

59 S WOS Al-Shdefat R.

New complexes of inhaled furosemide 

and cyclodextrin: Assessment of the 

bronchodilator effect

European Journal of Hos-

pital Pharmacy

60  WOS

Al-Massarani, S. M.; El-Gamal, 

A. A.; Al-Said, M. S.; Abdel-

Kader, M. S.; Parvez, M. K.; 

Al-Dosary, M. S.

New cytotoxic terpenoid compounds 

from Nuxia oppositifolia
PLANTA MEDICA

61 S WOS

Masand V.H., Mahajan D.T., 

Alafeefy A.M., Bukhari S.N.A., 

Elsayed N.N.

Optimization of antiproliferative activity 

of substituted phenyl 4-(2-oxoimidazo-

lidin-1-yl) benzenesulfonates: QSAR and 

CoMFA analyses

European Journal of Phar-

maceutical Sciences

62 S  Ansari M.J.

Oral delivery of insulin for treatment of 

diabetes: Classical challenges and current 

opportunities

Journal of Medical Sci-

ences (Faisalabad)

63 S WOS Rabba A.K., Ain M.R.

Pharmacovigilance study: Exploring the 

role of community pharmacists in adverse 

drug reactions reporting in Alkharj city, 

Saudi Arabia

Latin American Journal of 

Pharmacy

64 S  Ansari M.J., Ahmed M.M.

Physicochemical characterizations, dis-

solution behavior and release kinetics of 

curcumin and β-cyclodextrin molecular 

inclusion complexes

International Journal of 

Pharma and Bio Sciences
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65 S WOS

Al Ati H.Y., Fawzy G.A., El 

Gamal A.A., Khalil A.T., El Din 

El Tahir K., Abdel-Kader M.S., 

Gilani A.-H.

Phytochemical and biological evaluation 

of Buddleja polystachya growing in Saudi 

Arabia

Pakistan journal of phar-

maceutical sciences

66 S WOS

Abdel-Rahman R.F., Soliman 

G.A., Yusufoglu H.S., Tatli-Çan-

kaya I., Alqasoumi S.I., Anul 

S.A., Akaydin G.

Potential anticonvulsant activity of 

ethanol extracts of cichorium intybus and 

Taraxacum serotinum in rats

Tropical Journal of Phar-

maceutical Research

67 S WOS

El-Meligy R.M., Awaad A.S., 

Soliman G.A., Bacha A.B., Ala-

feefy A.M., Kenawy S.A.

Prophylactic and curative anti-ulcerative 

colitis activity and the possible mecha-

nisms of action of some desert plants

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

68 S  Muharram M.M.

Protective effects of highly expressed 

recombinant human EC-SOD against ROS, 

UVB-induced apoptosis and DNA-dam-

age in human keratinocytes

Biotechnology

69 S  
Bouchlaleg L., Belaidi S., Salah 

T., Alafeefy A.M.

Quantitative structure activity relation-

ship study for development of plasmin 

inhibitors controlled by the spacer 

hydantoin

Journal of Computational 

and Theoretical Nanosci-

ence

70 S  
Alafeefy A.M., Alqasoumi S.I., 

Ashour A.E., Alshebly M.M.

Quinazoline-sulfonamides as potential 

antitumor agents: Synthesis and biologi-

cal testing

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

71 S WOS
Saadi S., Saari N., Anwar F., 

Abdul Hamid A., Ghazali H.M.

Recent advances in food biopeptides: 

Production, biological functionalities and 

therapeutic applications

Biotechnology Advances

72 S WOS

El-Say K.M., Ahmed T.A., 

Abdelbary M.F., Ali B.E., Aljaeid 

B.M., Zidan A.S.

Risperidone oral disintegrating mini-tab-

lets: A robust-product for pediatrics
Acta Pharmaceutica
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73 S  
Ahmad N., Anwar F., Gilani 

A.-U.-H.
Rose Hip (Rosa canina L.) oils

Essential Oils in Food 

Preservation, Flavor and 

Safety

74 S  

Imam F., Al-Harbi N.O., Al-

Harbia M.M., Korashy H.M., 

Ansari M.A., Sayed-Ahmed 

M.M., Nagi M.N., Iqbal M., 

Khalid Anwer M., Kazmi I., 

Afzal M., Bahashwan S.

Rutin Attenuates Carfilzomib-Induced 

Cardiotoxicity Through Inhibition of NF-

κB, Hypertrophic Gene Expression and 

Oxidative Stress

Cardiovascular Toxicology

75 S WOS

Alqasoumi S.I., Alsaid M.S., 

Abdel-Kader M.S., Ghorab 

M.M.

Semisynthsis of novel sulfonamides, thio-

ureas and biphenylsulfones as a new class 

of anticancer agents by using L-nore-

phedrine as strategic starting material

Acta Poloniae Pharmaceu-

tica - Drug Research

76 S WOS

Alafeefy A.M., Awaad A.S., 

Abdel-Aziz H.A., El-Meligy 

R.M., Zain M.E., Al-Outhman 

M.R., Bacha A.B.

Synthesis and biological evaluation of 

certain 3-substituted benzylideneamino-

2-(4-nitrophenyl)quinazolin-4(3H)-one 

derivatives

Journal of Enzyme 

Inhibition and Medicinal 

Chemistry

77 S WOS

Sahu P.K., Sahu P.K., Thavasel-

vam D., Alafeefy A.M., Agarwal 

D.D.

Synthesis and evaluation of antimicrobial 

activity of 2-aminobenzothiazolomethyl 

naphthol derivatives

Medicinal Chemistry 

Research

78 S WOS

Alasmary F.A.S., Snelling 

A.M., Zain M.E., Alafeefy A.M., 

Awaad A.S., Karodia N.

Synthesis and evaluation of selected 

benzimidazole derivatives as potential 

antimicrobial agents

Molecules

79 S WOS

Alafeefy A.M., Bakht M.A., 

Ganaie M.A., Ansarie M.N., El-

Sayed N.N., Awaad A.S.

Synthesis, analgesic, anti-inflammatory 

and anti-ulcerogenic activities of certain 

novel Schiff›s bases as fenamate isosteres

Bioorganic and Medicinal 

Chemistry Letters

80 S  

Bakheit A.H.H., Abd-Elgalil 

A.A., Mustafa B., Haque A., 

Wani T.A.

Telmisartan

Profiles of Drug Substanc-

es, Excipients and Related 

Methodology
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81 S  

Gabr G.A., Soliman G.A., 

Abdulaziz S.S., Al-Kahtani A.A., 

Ali B.E.

Teratogenic effects in rat fetuses subject-

ed to the concurrent in utero exposure to 

emamectin benzoate insecticide

Pakistan Journal of Bio-

logical Sciences

82 S  Bakht M.A.

Ultrasound mediated synthesis of some 

pyrazoline derivatives using biocompat-

ible deep eutectic solvent (DES)

Der Pharma Chemica

83 S WOS

Gull T., Mahmood Z., Anwar F., 

Sultana B., Nouman W., Shahid 

S.A., Iqbal M.Z.

Variation of proximate composition 

and minerals within different parts of 

Capparis decidua (Forssk.) Edgew. As a 

function of harvesting seasons

Pakistan Journal of Botany

84 S WOS
Kouser S., Mahmood K., Anwar 

F.

Variations in physicochemical attributes 

of seed oil among different varieties of 

cotton (Gossypium hirsutum L.)

Pakistan Journal of Botany

85 S  
Anwar F., Kamal G.M., Nadeem 

F., Shabir G.

Variations of quality characteristics 

among oils of different soybean varieties

Journal of King Saud Uni-

versity - Science

86 S WOS

Sebastian S.S.H.R., Al-Tamimi 

A.-M.S., El-Brollosy N.R., 

El-Emam A.A., Yohannan Pan-

icker C., Van Alsenoy C.

Vibrational spectroscopic (FT-IR and 

FT-Raman) studies, HOMO-LUMO, NBO 

analysis and MEP of 6-methyl-1-({[(2E)-

2-methyl-3-phenyl-prop-2-en-1-yl]oxy} 

methyl)-1,2,3,4-tetra-hydroquinazo-

line-2,4-dione, a potential chemothera-

peutic agent, using density functional 

methods

Spectrochimica Acta - Part 

A: Molecular and Biomo-

lecular Spectroscopy
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S  
El-Zahar E.R., Habib H.M., 

Rashidi M.M., El-Desoky I.M.

A comparison of explicit semi-analytical 

numerical integration methods for solving 

stiff ODE systems

American Journal of Ap-

plied Sciences

2 S  
Abouammoh A.M., Alshangiti 

A.M., Ragab I.E.
A new generalized Lindley distribution

Journal of Statistical Com-

putation and Simulation

3 S  
El-Zahar E.R., Ebady A.M.N., 

Hamed Y.S.

A non-linear high order explicit differential 

transform based method for solving initial 

value problems

International Journal of 

Mathematical Analysis

4  WOS
Boumazgour, Mohamed; Bar-

raa, Mohamed

A note on the norm of a basic elementary 

operator

BULLETIN OF THE BEL-

GIAN MATHEMATICAL 

SOCIETY-SIMON STEVIN

5  WOS

Anouar, El Hassane; Zakaria, 

Nur Shahidatul Shida; Alsalme, 

Ali; Shah, Syed Adnan Ali

alpha-Glucosidase Activity of Oleanolic 

Acid and Its Oxidative Metabolites: DFT 

and Docking Studies

MINI-REVIEWS IN MEDICI-

NAL CHEMISTRY

6  WOS Abbas, S. Z. And Gogo Shall Die
TRANSNATIONAL LITERA-

TURE

7 S WOS
Ibrahim S.Y., Abd El-Salam 

M.M.

Anti-dermatophyte efficacy and envi-

ronmental safety of some essential oils 

commercial and in vitro extracted pure 

and combined against four keratinophilic 

pathogenic fungi

Environmental Health 

and Preventive Medicine

8 S  

Abdel-Raouf N., Al-Enazi N.M., 

Ibraheem I.B.M., Al-Harbie 

R.M.

Antibacterial and anti-hyperlipidemic 

activities of the brown alga Hormophysa 

cuneiformis from Ad Dammam seashore

Journal of Applied Phar-

maceutical Science

9 S WOS

Abdel-Raouf N., Al-Enazi N.M., 

Al-Homaidan A.A., Ibraheem 

I.B.M., Al-Othman M.R., 

Hatamleh A.A.

Antibacterial β-amyrin isolated from Lau-

rencia microcladia

Arabian Journal of Chem-

istry
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10 S  El-Zahar E.R.

Applications of adaptive multi step dif-

ferential transform method to singular 

perturbation problems arising in science 

and engineering

Applied Mathematics and 

Information Sciences

11 S WOS
Smith K., Al-Zuhairi A.J., El-Hiti 

G.A., Alshammari M.B.

Comparison of cyclic and polymeric di-

sulfides as catalysts for the regioselective 

chlorination of phenols

Journal of Sulfur Chem-

istry

12 S WOS Yehia A.
Consumption of the electric power inside 

silent discharge reactors
Physics of Plasmas

13   

El-Hiti, Gamal A.; Smith, Keith; 

Hegazy, Amany S.; Alsham-

mari, Mohammed B.; Masmali, 

Ali M.

Directed lithiation of simple aromatics and 

heterocycles for synthesis of substituted 

derivatives

ARKIVOC

14 S WOS
Mahmood T., Arshad M., Gilani 

M.A., Iqbal Z., Ayub K.

Dyotropic rearrangement of bridgehead 

substituents in closed dithienylethenes; 

conjugated verses non-conjugated ana-

logues

Journal of Molecular 

Modeling

15 S WOS
El-Kabeir S.M.M., Modather M., 

Rashad A.M.

Effect of thermal radiation on mixed con-

vection flowof a nanofluid about a solid 

sphere in a saturated porous medium 

under convective boundary condition

Journal of Porous Media

16   

Bouhemadou, A.; Bin-Omran, 

S.; Allali, D.; Al-Otaibi, S. M.; 

Khenata, R.; Al-Douri, Y.; Che-

gaar, M.; Reshak, A. H.

Electronic and optical properties of the 

LiCdX (X= N, P, As and Sb) filled-tetra-

hedral compounds with the Tran-Blaha 

modified Becke-Johnson density func-

tional

MATERIALS RESEARCH 

BULLETIN
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17 S WOS

Taha M., Ismail N.H., Javaid K., 

Imran S., Anouar E.H., Wadood 

A., Atia-Tul-Wahab, Ali M., 

Khan K.M., Saad S.M., Rahim F., 

Choudhary M.I.

Evaluation of 2-indolcarbohydrazones as 

potent α-glucosidase inhibitors, in silico 

studies and DFT based stereochemical 

predictions

Bioorganic Chemistry

18 S  
Abdel-Fattah E., Shindo H., 

Sabry R., Kotp A.E.

Experimental and numerical investiga-

tions of line-shaped microwave argon 

plasma source

Progress In Electromag-

netics Research M

19 S WOS

Boudrifa O., Bouhemadou A., 

Guechi N., Bin-Omran S., Al-

Douri Y., Khenata R.

First-principles prediction of the structural, 

elastic, thermodynamic, electronic and 

optical properties of Li4Sr3Ge2N6 quater-

nary nitride

Journal of Alloys and 

Compounds

20  WOS Sabry, R. Freak waves in Saturn›s magnetosphere
ASTROPHYSICS AND 

SPACE SCIENCE

21 S  
George R., Nabwey H.A., 

Reshma K.P., Rajagopalan R.

Generalized cone b-metric spaces and 

contraction principles
Matematicki Vesnik

22 S WOS

Sharaf-Eldin M.A., Al-Tamimi 

A., Alam P., Elkholy S.F., Jordan 

J.R.

Genetic relatedness of artichoke (Cynara 

scolymus L.) hybrids using random ampli-

fied polymorphic DNA (RAPD) fingerprint-

ing

Genetics and Molecular 

Research

23 S WOS
El-Kabeir S.M.M., Modather M., 

Rashad A.M.

Heat and mass transfer by unsteady natu-

ral convection over a moving vertical plate 

embedded in a saturated porous medium 

with chemical reaction, Soret and Dufour 

effects

Journal of Applied Fluid 

Mechanics

24 S  
Modather M., EL-Kabeir 

S.M.M., Rashad A.M.

Heat and mass transfer flow of a micropo-

lar fluid under convective boundary 

condition from a horizontal cylinder with 

temperature dependent viscosity and 

chemical reaction

Journal of Computational 

and Theoretical Nanosci-

ence
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25 S WOS Abdelwahed H.G.
Higher-order corrections to broadband 

electrostatic shock noise in auroral zone
Physics of Plasmas

26 S WOS Hindi A.A., El-Barbary A.A.

Hydrogen binding energy of halogen-

ated C40 cage: An intermediate between 

physisorption and chemisorption

Journal of Molecular 

Structure

27 S WOS
Abd El-Salam M.M., Abu-Zuid 

G.I.

Impact of landfill leachate on the ground-

water quality: A case study in Egypt

Journal of Advanced 

Research

28 S  
Elsayed E.A., Sharaf-Eldin M.A., 

Wadaan M.

In vitro evaluation of cytotoxic activities of 

essential oil from Moringa oleifera seeds 

on HeLa, HepG2, MCF-7, CACO-2 and L929 

cell lines

Asian Pacific Journal of 

Cancer Prevention

29 S  
Nabwey H.A., EL-Kabeir 

S.M.M., Rashad A.M.

Lie group analysis of effects of radiation 

and chemical reaction on heat and mass 

transfer by unsteady slip flow from a non-

isothermal stretching sheet immersed in a 

porous medium

Journal of Computational 

and Theoretical Nanosci-

ence

30 S  
Modather M., Abdou M., 

Chamkha A.J.

Melting effect on natural convection 

about axisymmetric stagnation point on 

a surface in porous media with soret and 

dufour effects and temperature Depend-

ent viscosity

Progress in Microscale 

and Nanoscale Thermal 

and Fluid Sciences

31 S WOS
Abdou M.M.M., El-Zahar E.R., 

Chamkha A.J.

MHD mixed convection stagnation-point 

flow of a viscoelastic fluid towards a 

stretching sheet in a porous medium with 

heat generation and radiation

Canadian Journal of 

Physics

32 S WOS
Alshaaer M., Zaharaki D., 

Komnitsas K.

Microstructural characteristics and 

adsorption potential of a zeolitic tuff–me-

takaolin geopolymer

Desalination and Water 

Treatment



التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ124

Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

33 S  
Srinivasacharya D., Chamkha 

A.J., Surender O., Rashad A.M.

Natural convection on a porous vertical 

plate in a doubly stratified non-darcy 

porous medium

Frontiers in Heat and 

Mass Transfer

34 S WOS
Selim M.M., Abdelwahed H.G., 

El-Attafi M.A.

Nonlinear dust acoustic rogue waves in 

a two temperature charged dusty grains 

plasma

Astrophysics and Space 

Science

35 S WOS Barraa M., Boumazgour M. Numerical range submultiplicity
Linear and Multilinear 

Algebra

36 S WOS

Elsayed I.A., Çavaş M., Gupta 

R., Fahmy T., Al-Ghamdi A.A., 

Yakuphanoglu F.

Photoconducting and photocapacitance 

properties of Al/p-CuNiO2-on-p-Si isotype 

heterojunction photodiode

Journal of Alloys and 

Compounds

37 S WOS
Moustapha M.E., Friedrich J.F., 

Farag Z.R., Krüger S., Farouk M.

Plasma deposition of adhesion-promoting 

polymer layers onto polypropylene for 

subsequent covering with thick fire retard-

ant coatings

Journal of Adhesion Sci-

ence and Technology

38 S WOS
Abou Taleb M.F., Alkahtani A., 

Mohamed S.K.

Radiation synthesis and characterization 

of sodium alginate/chitosan/hydroxya-

patite nanocomposite hydrogels: a drug 

delivery system for liver cancer

Polymer Bulletin

39 S WOS

Sharaf-Eldin M., Elkholy S., 

Hosokawa M., Yanagawa K., 

Nawata E., Takagi K., Fernán-

dez J.-A.

Saffron flowers with augmented number 

of stigmata

Zeitschrift fur Arznei- und 

Gewurzpflanzen

40 S  El-Zahar E.R., Habib H.M.

Semi-analytical solutions of nonlinear 

transient circuits using differential trans-

form based methods

International Journal 

of Applied Engineering 

Research

41 S WOS

Pathak H.K., George R., 

Nabwey H.A., El-Paoumy M.S., 

Reshma K.P.

Some generalized fixed point results in a 

b-metric space and application to matrix 

equations

Fixed Point Theory and 

Applications
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42 S WOS

El-Eswed B.I., Yousef R.I., 

Alshaaer M., Hamadneh I., Al-

Gharabli S.I., Khalili F.

Stabilization/solidification of heavy metals 

in kaolin/zeolite based geopolymers

International Journal of 

Mineral Processing

43 S  
EL-Zahar E.R., Rashad A.M., 

Gelany A.M.

Studying high suction effect on boundary-

layer flow of a nanofluid on permeable 

surface via singular perturbation tech-

nique

Journal of Computational 

and Theoretical Nanosci-

ence

44 S  

Kandil O.M., Nassar S.A., Nasr 

S.M., Shalaby H.A.M., Hen-

dawy S., El Moghazy F.M.

Synergetic effect of Egyptian propolis 

in immunization of BALB/c mice against 

bovine cysticercosis

Asian Pacific Journal of 

Tropical Biomedicine

45 S WOS
Abou Taleb M.F., El-Trass A., 

El-Sigeny S.

Synthesis of polyamidoamine dendrimer 

(PAMAM/CuS/AA) nanocomposite and its 

application in the removal of Isma acid 

fast yellow G Dye

Polymers for Advanced 

Technologies

46 S WOS
Ahmad N., Alam M., Alotaibi 

M.A.N.

Synthesis, characterization, and thermal 

degradation kinetics of biuret-formalde-

hyde polymeric ligand and its polymer 

metal complexes

Journal of Thermal Analy-

sis and Calorimetry

47 S  Alqahtani M.A.
Teaching English for specific purposes: At-

titudes among saudi engineering students

English Language Teach-

ing

48 S WOS
Abdel-Fattah E., Bazavan M., 

Shindo H.

Temperature measurements in microwave 

argon plasma source by using overlapped 

molecular emission spectra

Physics of Plasmas

49 S WOS
Ibrahim A.M.A., Alrakan L.A., 

Alaifan S.A.

Temporal analysis of 16 STR loci in human 

blood drawn from two culicid mosquitoes 

cultured at different temperatures

Entomological Research

50 S WOS
Ahmad N., Alam M., Al-Otaibi 

M.A.N.

Thermal decomposition and kinetic stud-

ies of solid riboflavin using model-free 

methods

Progress in Reaction 

Kinetics and Mechanism
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51 S  
Chamkha A.J., EL-Kabeir 

S.M.M., Rashad A.M.

Unsteady coupled heat and mass transfer 

by mixed convection flow of a micropolar 

fluid near the stagnation point on a verti-

cal surface in the presence of radiation 

and chemical reaction

Progress in Computation-

al Fluid Dynamics

52  WOS
El-Kabeir, S. M. M.; Chamkha, 

Ali J.; Rashad, A. M.

Unsteady Slip Flow of a Nanofluid Due to 

a Contracting Cylinder with Newtonian 

Heating

JOURNAL OF NANOFLU-

IDS

53 S WOS Dhaifallah M.A., Nisar K.S.

Wiener modeling and identification of a 

reverse osmosis desalination process us-

ing least square support vector machine

Proceedings of the IEEE 

International Conference 

on Industrial Technology

54 S  
Anouar E.H., Zakaria N.S.S., 

Alsalme A., Shah S.A.A.

α-Glucosidase Activity Of Oleanolic Acid 

And Its Oxidative Metabolites: DFT and 

docking studies

Mini-Reviews in Medicinal 

Chemistry
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COLLEGE OF APPLIED MEDICAL SCIENCES - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1  WOS

Ahmad, Parvaiz; Sarwat, 

Maryam; Bhat, Nazir Ahmad; 

Wani, Mohd Rafiq; Kazi, Alvina 

Gul; Lam-Son Phan Tran

Alleviation of Cadmium Toxicity in Brassica 

juncea L. (Czern. & Coss.) by Calcium Appli-

cation Involves Various Physiological and 

Biochemical Strategies

PLOS ONE

2  WOS

Alzimami, Khalid; Sulieman, 

Abdelmoneim; Alkhorayef, 

Mohammed

Ambient and occuptional radiation dosim-

etry in nuclear medicine

JOURNAL OF NUCLEAR 

MEDICINE

3 S WOS

Dhanasekaran S., Sithambaram 

D., Govarthanan K., Biswal B.K., 

Verma R.S.

An efficient protocol for deriving liver stem 

cells from neonatal mice: Validating its dif-

ferentiation potential

Analytical Cellular 

Pathology

4 S  
Mohamadein M.M., Farrag R.M., 

Mekawey A.A.I.

Antiviral and antidermatophytic activity 

of a compound extracted from Cuminum 

cyminum seeds

Biomedical and Phar-

macology Journal

5 S  

Sulieman A., Elzaki M., Alkhor-

ayef M., Babikir E., Abuzaid M., 

Dalton A., Bradley D.

Assessment of patient dose and radiogenic 

risks during endoscopic retrograde cholan-

giopancreatography

Applied Radiation and 

Isotopes

6 S WOS Ahmad S.

Asymptomatic group B streptococcal 

bacteriuria among pregnant women in 

Saudi Arabia

British Journal of Bio-

medical Science

7 S WOS
Chabchoub S., Mansouri S., 

Salah R.B.

Biomedical monitoring system using 

LabVIEW FPGA

2015 World Congress 

on Information Technol-

ogy and Computer 

Applications, WCITCA 

2015

8 S WOS Bose G.N.S.C.

Changes in depression status in low 

socioeconomic perinatal subjects in rural 

India after supervised physical exercise: A 

randomized controlled study

Indian Journal of Psy-

chiatry
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9 S  Fouad I.A., Hadidi T.

Classifying brain-computer interface 

features based on statistics and density of 

power spectrum

International Journal of 

Biomedical Engineering 

and Technology

10  WOS Al-Enazi, M.

Dietary supplementation of lutein inhibits 

bone loss in a streptozotocin-induced Type 

1 diabetes rat model of osteopenia

DIABETIC MEDICINE

11 S WOS

Sulieman A., Tammam N., Alzi-

mami K., Elnour A.M., Babikir E., 

Alfuraih A.

Dose reduction in chest CT examination
Radiation Protection 

Dosimetry

12 S WOS

Tamimi W., Aljasser S., Kanan 

R., Dafterdar R., Aldegaither N., 

Alrwali M., Elfatah A., Alsaeed 

W., Alenzi F.Q., Hasanato R.

Effects of hemoglobin S variants on the 

measurement of glycosylated hemoglobin 

A1c by four analytical methods

International Journal of 

Diabetes in Developing 

Countries

13 S WOS Sulieman A.

Establishmentof diagnostic reference lev-

els in computed tomography for paediatric 

patients in Sudan: A pilot study

Radiation Protection 

Dosimetry

14 S WOS

Alzimami K., Sulieman A., 

Babikir E., Alsafi K., Alkhorayef 

M., Omer H.

Estimation of effective dose during 

hystrosalpingography procedures in cer-

tain hospitals in Sudan

Applied Radiation and 

Isotopes

15  WOS

Sulieman, A.; Alzimami, K.; 

Habeeballa, B.; Osman, H.; Ab-

delaziz, I.; Sassi, S. A.; Sam, A. K.

Evaluation of occupational and patient 

radiation doses in orthopedic surgery

APPLIED RADIATION 

AND ISOTOPES

16 S WOS
Hamza Y., Sulieman A., Abuder-

man A., Alzimami K., Omer H.

Evaluation of patient effective doses in 

CT urography, intravenous urographyand 

renal scintigraphy

Radiation Protection 

Dosimetry

17 S  

Suliman I.I., Ibraheem S.B., 

Youssif B.E., Abdelgabar M.I., 

Gafar R., Elshiekh E., Ahmed 

N.A., Sulieman A.

Examination frequencyand population 

dose from medical X-ray examinations in 

Sudan in 2010

Radiation Protection 

Dosimetry
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18 S WOS Nabi G., Hobani Y., Sarwat M.

High prevalence of vitamin D deficiency 

and cancer in Saudi Arabian populations: 

Can we hypothesize a link?

Medical Hypotheses

19 S  

Alkhorayef M., Mahmoud M.Z., 

Alzimami K.S., Sulieman A., 

Fagiri M.A.

High-intensity focused ultrasound (HIFU) 

in localized prostate cancer treatment

Polish Journal of Radiol-

ogy

20 S WOS
Salah R.B., Hadidi T., Chab-

choub S.

Intelligent diagnosis method of cardio-

vascular anomalies using medical signal 

processing

2015 World Congress 

on Information Technol-

ogy and Computer 

Applications, WCITCA 

2015

21 S WOS

Sulieman A., Barakat H., Zailae 

A., Abuderman A., Theodorou 

K.

Measurement of patient radiation doses in 

certain urography procedures

Radiation Protection 

Dosimetry

22 S  

Alkhorayef M., Babikir E., Al-

rushoud A., Al-Mohammed H., 

Sulieman A.

Patient radiation biological risk in comput-

ed tomography angiography procedure

Saudi Journal of Bio-

logical Sciences

23  WOS
Ahmad, Shamweel; Abulhamd, 

Ashraf

Phenotypic and molecular characterization 

of nosocomial K. pneumoniae isolates by 

ribotyping

ADVANCES IN MEDICAL 

SCIENCES

24 S WOS
Umair A., Tarakji B., Ibrahim A., 

Nasser A., Fq A., Shreen A.

Quantitative study of epigenetic signature 

in head >and neck squamous cell carci-

noma

Turkish Journal of Medi-

cal Sciences

25 S WOS

Babikir E., Hasan H.A., Abdel-

razig A., Alkhorayef M.A., Mans-

sor E., Sulieman A.

Radiation dose levels for conventional 

chestand abdominal X-ray procedures in 

elected hospitals in Sudan

Radiation Protection 

Dosimetry

26 S WOS

Manssor E., Abuderman A., Os-

man S., Alenezi S.B., Almehe-

meid S., Babikir E., Alkhorayef 

M., Sulieman A.

Radiation doses in chest, abdomen and 

pelvis CT procedures

Radiation Protection 

Dosimetry
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27 S WOS

Suliman I.I., Khamis H.M., 

Ombada T.H., Alzimami K., 

Alkhorayef M., Sulieman A.

Radiation exposure during paediatric CT in 

Sudan: CT dose, organ and effective doses

Radiation Protection 

Dosimetry

28 S  

Sulieman A., Babikir E., Alri-

haima N., Alkhorayef M., Dalton 

A., Bradley D., Theodorou K.

Radiation exposure in pediatric patients 

during micturating cystourethrography 

procedures

Applied Radiation and 

Isotopes

29 S WOS
Omer H., Sulieman A., Alzimami 

K.

Risks of lung fibrosis and pneumonitis after 

postmastectomy electron radiotherapy

Radiation Protection 

Dosimetry

30 S WOS

Amir M.A., Alanazi B.R., Wyse 

R.K. H., Tamimi W., Kujan O., 

Khan T., Alenzi F.Q.

Neglected bilateral posterior shoulder 

fracture dislocation in an uncontrolled 

seizure patient

Pakistan Journal of 

Medical Sciences

31  WOS
AlHadidi, Tareq; Ben Salah, 

Ridha

A new intelligent method for the automat-

ic diagnosis of cardiovascular anomalies

2015 17TH INTERNA-

TIONAL CONFERENCE 

ON E-HEALTH NET-

WORKING, APPLICA-

TION & SERVICES 

(HEALTHCOM)
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Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1  WOS Al-Ghamdi, Sameer

A Retrospective Study of Impact and 

Prevalence of Irritable Bowel Syndrome 

Among Saudi Medical Students

AMERICAN JOURNAL OF 

GASTROENTEROLOGY

2 S WOS

Ali M.M., Ahmed A.-F., Khaled 

S.M., Abozeid H., AbdelMagid 

M.E.

Accuracy of ultrasound-measured bladder 

wall thickness for the diagnosis of detru-

sor overactivity

African Journal of Urol-

ogy

3 S  Ali A.H.A. Age related changes in cervical spine
International Journal of 

Pharma and Bio Sciences

4  WOS
Alshahrani, S.; Gabr, A.; 

Ahmed, A.
Are obese men subfertile? HUMAN REPRODUCTION

5 S  Siddiqui M.A., Ali A.H.A. Assessment of normal spleen size
International Journal of 

Pharma and Bio Sciences

6  WOS Aldossari, Khaled

Association of Helicobacter pylori 

Infection With Metabolic and Hormonal 

Disorders

AMERICAN JOURNAL OF 

GASTROENTEROLOGY

7  WOS Al-Zahrani, J.; Al-Jahdali, H.
Asthma control in the outpatient clinic 

setting
ALLERGY

8 S WOS
Sureka C., Ramesh T., Begum 

V.H.

Attenuation of erythrocyte membrane 

oxidative stress by Sesbania grandiflora in 

streptozotocin-induced diabetic rats

Biochemistry and Cell 

Biology

9 S WOS Atia T., Abbas M., Ahmed A.-F.

Azoospermia factor microdeletion in infer-

tile men with idiopathic severe oligozoo-

spermia or non-obstructive azoospermia

African Journal of Urol-

ogy

10 S  

Duckworth C.A., Abuderman 

A.A., Burkitt M.D., Williams J.M., 

O’Reilly L.A., Pritchard D.M.

bak deletion stimulates gastric epithelial 

proliferation and enhances Helicobacter 

felis-induced gastric atrophy and dyspla-

sia in mice

American Journal of 

Physiology - Gastrointes-

tinal and Liver Physiol-

ogy
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11 S WOS

Chu T.W., Aljasser M., Alharbi 

A., Abahussein O., McElwee K., 

Shapiro J.

Benefit of different concentrations of 

intralesional triamcinolone acetonide 

in alopecia areata: An intrasubject pilot 

study

Journal of the American 

Academy of Dermatol-

ogy

12 S WOS
Ramesh T., Sureka C., Bhuvana 

S., Begum V.H.

Brain oxidative damage restored by 

Sesbania grandiflora in cigarette smoke-

exposed rats

Metabolic Brain Disease

13 S WOS
Aldrees T., Badri M., Islam T., 

Alqahtani K.

Burnout among otolaryngology residents 

in Saudi Arabia: A multicenter study

Journal of Surgical 

Education

14 S  
Makoshi Z., Perrott C., Al-

Khatani K., Al-Mohaisen F.

Chemotherapeutic treatment of colorectal 

cancer in pregnancy: Case report

Journal of Medical Case 

Reports

15 S WOS

Ahmed A.-F., Shalaby E., 

Maarouf A., Badran Y., Eladl M., 

Ghobish A.

Diuresis and inversion therapy to improve 

clearance of lower caliceal stones after 

shock wave lithotripsy: A prospective, 

randomized, controlled, clinical study

Indian Journal of Urol-

ogy

16  WOS
Alqahtani, S. H.; Aldawsari, 

M. N.

Epidemiology and clinical presentation 

of MERSCoV in Saudi Arabia: a systematic 

review

TROPICAL MEDICINE & 

INTERNATIONAL HEALTH

17 S  
Siddiqui M.A., Ali A.H., Serhan 

O.

Estimation of standard splenic volume 

in Saudi Arabian adult population: Using 

3D reconstruction of abdominal CT scan 

images

Journal of Morphological 

Sciences

18 S  
Ali A.H.A., Abuderman A.A., 

Serhan O.O.

Evaluation of age related changes in lum-

bar spine in saudi arabian adult popula-

tion: Using magnetic resonance images

International Journal of 

Pharma and Bio Sciences

19  WOS

Al-Zahrani, J. M.; Ahmad, A.; 

AL-Harbi, A.; Khan, A. M.; Al-

Bader, B.; Baharoon, S.

Factors associated with poor asthma 

control in the outpatient clinic setting (vol 

10, pg 100, 2015)

ANNALS OF THORACIC 

MEDICINE
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20  WOS

Maarouf, A. M.; Ahmed, A-F.; 

Shalaby, E.; Badran, Y.; Salem, 

E.; Zaiton, F.

Factors predicting the outcome of non-

operative management of high-grade 

blunt renal trauma

AFRICAN JOURNAL OF 

UROLOGY

21 S WOS

Ahmed A.-F., Gabr A.H., Emara 

A.-A., Ali M., Abdel-Aziz A.-S., 

Alshahrani S.

Factors predicting the spontaneous pas-

sage of a ureteric calculus of ≤10 mm
Arab Journal of Urology

22 S WOS

Alsaidan M., Simmons B.J., 

Bray F.N., Falto-Aizpurua L.A., 

Griffith R.D., Nouri K.

Hippocrates› Contributions to Dermatol-

ogy Revealed
JAMA dermatology

23 S WOS

Abdelaziz A.S., Burham W.A., 

Aboelsaad A.Y., Badran Y.A., 

Abdel-Maguid Ahmed A.-F.

Impact of extensive laparoscopic venous 

disconnection on the recurrence rate and 

sperm DNA quality in infertile varicocele 

patients

Urology Annals

24 S WOS

Ahmed A.-F., Abdel-Aziz A.-S., 

Maarouf A.M., Ali M., Emara 

A.-A., Gomaa A.

Impact of varicocelectomy on premature 

ejaculation in varicocele patients
Andrologia

25  WOS
Al Dossari, Khaled; Kamal, 

Sanaa

Investigation of comorbities associated 

with helicobacter pylori infection in the 

kingdom of Saudi Arabia

JOURNAL OF GASTRO-

ENTEROLOGY AND 

HEPATOLOGY

26 S WOS

Alsaidan M., Simmons B.J., 

Bray F.N., Falto-Aizpurua L.A., 

Griffith R.D., Nouri K.

Jonathan hutchinson-the eponyms physi-

cian
JAMA Dermatology

27  WOS Al-Ghamdi, Sameer

Measuring Obesity and Lack of Physical 

Activity in School Children Due to Excess 

Television Viewing: A Case-Control Study

AMERICAN JOURNAL OF 

GASTROENTEROLOGY

28 S  
Garg A., Goyal N., Gorea R.K., 

Pathak N., Mohan P.

Normogram from fetal kidney length by 

ultrasonographically

Journal of Punjab Acade-

my of Forensic Medicine 

and Toxicology
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29 S WOS
Ramesh T., Sureka C., Bhuvana 

S., Begum V.H.

Oxidative stress in the brain of cigarette 

smoke-induced noxiousness: neuropro-

tective role of Sesbania grandiflora

Metabolic Brain Disease

30 S WOS

Aldrees T., Al-Eissa S., Badri M., 

Aljuhayman A., Zamakhshary 

M.

Physician job satisfaction in Saudi Arabia: 

Insights from a tertiary hospital survey
Annals of Saudi Medicine

31  WOS Aldossari, Khaled

PREVALENCE AND DETERMINANTS OF 

OVERWEIGHT/OBESITY AMONG THE 

MEDICAL STUDENTS, SAU, SAUDI ARABIA

OBESITY SURGERY

32 S WOS

AlHaqwi A.I., AlDrees T.M., 

AlRumayyan A., AlFarhan A.I., 

Alotaibi S.S., Alkhashan H.I., 

Badri M.

Shared clinical decision making: A Saudi 

Arabian perspective
Saudi Medical Journal

33 S WOS

Kamal S.M., Kassim S., El Go-

hary E., Fouad A., Nabegh L., 

Hafez T., Bahnasy K., Hassan H., 

Ghoraba D.

The accuracy and cost-effectiveness of 

hepatitis C core antigen assay in the moni-

toring of anti-viral therapy in patients with 

chronic hepatitis C genotype 4

Alimentary Pharmacol-

ogy and Therapeutics

34  WOS
Aldawsari, M. N.; Alqahtani, 

S. H.

The attitudes and degree of awareness 

about MERS-CoV among Saudis of differ-

ent ages

TROPICAL MEDICINE & 

INTERNATIONAL HEALTH

35 S WOS

Ahmed A.-F., Maarouf A., 

Shalaby E., Gabr A.H., Shahin 

A., Ghobish A.

The impact of adding low-dose oral desm-

opressin therapy to tamsulosin therapy 

for treatment of nocturia owing to benign 

prostatic hyperplasia

World Journal of Urology
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Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S  

Aldrees A.M., Al-Foraidi S.A., 

Murayshed M.S., Almoammar 

K.A.

Color stability and force decay of clear 

orthodontic elastomeric chains: An in vitro 

study

International Orthodon-

tics

2 S  
Karpe T., Kokkula N., Abidullah 

M., Kiran G., Arshad F.

A rare entity of giant epidermal exophytic 

naevus of hemifacial region

Journal of Clinical and 

Diagnostic Research

3 S WOS

Al-Fouzan A.F., Al-Shinaiber 

R.M., Al-Baijan R.S., Al-Balawi 

M.M.

Antibiotic prophylaxis against infective 

endocarditis in adult and child patients 

knowledge among dentists in Saudi 

Arabia

Saudi Medical Journal

4 S  
Hamza M.O.B., Gufran K., 

Baroudi K.

Assessment of the potential of CFC 

(Calcium hydroxide flagyl ciprofloxacin) 

for the rapid disinfection of resilon and 

gutta-percha

Journal of Clinical and 

Diagnostic Research

5 S  
Aljulayfi I., Alrusayni A., 

Alqahtani S., Hamam M.K.

Awareness of dental interns in managing 

cases of pregnant women in Saudi Arabia

Saudi Journal for Dental 

Research

6 S  
Penumatsa N.V., Sharanesha 

R.B.

Bleaching of fluorosis stains using sodium 

hypochlorite

Journal of Pharmacy and 

Bioallied Sciences

7  WOS

Muqtadir, Faiz; Ahmed, 

Ashfaq; Gufran, Khalid; Bin 

Hamza, Mariam Omer

CASE OF SUBACUTE THYROIDITIS PRE-

SENTING AS THE CAUSE OF PYREXIA OF 

UNKNOWN ORIGIN

JOURNAL OF EVOLU-

TION OF MEDICAL AND 

DENTAL SCIENCES-

JEMDS

8 S  

Aldrees A.M., Al-Foraidi S.A., 

Murayshed M.S., Almoammar 

K.A.

Color stability and force decay of clear 

orthodontic elastomeric chains: An in vitro 

study [Stabilité chromatique et dégrada-

tion de la force de chaînettes élastoméri-

ques orthodontiques transparentes: une 

étude in vitro]

International Orthodon-

tics
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9 S  

Jithesh C., Venkataramana 

V., Penumatsa N., Reddy S.N., 

Poornima K.Y., Rajasigamani K.

Comparative evaluation of nickel dis-

charge from brackets in artificial saliva at 

different time intervals

Journal of Pharmacy and 

Bioallied Sciences

10 S  
Sharanesha R.B., Penumatsa 

N.V.

Correlation of lip prints and lip compe-

tence in children

Journal of Pharmacy and 

Bioallied Sciences

11 S  Shah A.H., Khalil H.S., Kola M.Z.

Dental management of a patient fitted 

with subcutaneous Implantable Cardio-

verter Defibrillator device and concomi-

tant warfarin treatment

Saudi Dental Journal

12 S  
Penumatsa N.V., Kaminedi 

R.R., Baroudi K., Barakath O.

Evaluation of remineralization capacity 

of casein phosphopeptide-amorphous 

calcium phosphate on the carbamide 

peroxide treated enamel

Journal of Pharmacy and 

Bioallied Sciences

13 S WOS

Abd-Elaal A.Z., El-Mekawii 

H.A., Saafan A.M., El Gawad 

L.A., El-Hawary Y.M., Abdel-

razik M.A.

Evaluation of the effect of low-level diode 

laser therapy applied during the bone 

consolidation period following mandibu-

lar distraction osteogenesis in the human

International Journal of 

Oral and Maxillofacial 

Surgery

14  WOS
Muqtadir, Faiz; Muniraju, M.; 

Gufran, Khalid

FOREIGN BODY OESOPHAGUS IN AN 

INFANT: A RARE CASE

JOURNAL OF EVOLU-

TION OF MEDICAL AND 

DENTAL SCIENCES-

JEMDS

15 S WOS
Vohra F., Shah A.H., Zafar M.S., 

Kola Z.

Knowledge and practice of implant-re-

tained restorations among dental students 

in Saudi Arabia

Pakistan Journal of 

Medical Sciences

16 S  

Shah A.H., Khalil H.S., Alshah-

rani F.A., Khan S.Q., AlQthani 

N.R., Bukhari I.A., Kola M.Z.

Knowledge of medical and dental prac-

titioners towards dental management of 

patients on anticoagulant and/or anti-

platelet therapy

Saudi Journal for Dental 

Research



137 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

Sr No SCOPUS ISI (WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

17 S  
Khawja S.G., Arora R., Shah 

A.H., Wyne A.H., Sharma A.

Maternal dental anxiety and its effect 

on caries experience among children in 

Udaipur, India

Journal of Clinical and 

Diagnostic Research

18 S  
Alshehri M., Alamri H.M., 

Alshwaimi E., Kujan O.

Micro-computed tomographic assessment 

of quality of obturation in the apical third 

with continuous wave vertical compaction 

and single match taper sized cone obtura-

tion techniques

Scanning

19  WOS

Muqtadir, Faiz; Doddamani, 

Anil; Gufran, Khalid; Rokadia, 

Shireen

PLEOMORPHIC ADENOMA PALATE: A RARE 

CASE

JOURNAL OF EVOLU-

TION OF MEDICAL AND 

DENTAL SCIENCES-

JEMDS

20 S  
Rajashekhara B.S., Manjunatha 

B.S., Dave B., Rachappa M.M.

Retrocuspid papillae: A study on its preva-

lence

Research Journal 

of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical 

Sciences

21 S WOS Alqahtani F.
Single-tray impression technique for 

implant-supported overdentures

Journal of Oral Implan-

tology
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Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S WOS
Kurdi H., Al-Anazi A., Camp-

bell C., Al Faries A.

A combinatorial optimization algorithm for 

multiple cloud service composition

Computers and Electri-

cal Engineering

2 S  Alhawarat M.

A domain-based approach to extract 

Arabic person names using N-grams and 

simple rules

Asian Journal of Infor-

mation Technology

3 S WOS
Chaieb M., Jemai J., Mellouli 

K.

A hierarchical decomposition framework 

for modeling combinatorial optimization 

problems

Procedia Computer 

Science

4 S WOS
Alhothaily A., Alrawais A., 

Cheng X., Bie R.

A novel verification method for payment 

card systems

Personal and Ubiquitous 

Computing

5 S  Alhawarat M.
Analysis of the dynamics of a nonlinear 

neuron model

Applied Mathematical 

Sciences

6 S  Ahamad T., Aljumah A.
Detection and defense mechanism against 

DDoS in MANET

Indian Journal of Sci-

ence and Technology

7  WOS

Alenizi, Farhan; Kurdahi, Fadi; 

Eltawil, Ahmed; Aljumah, 

Abdullah

DWT-Based Watermarking Technique for 

Video Authentication

2015 IEEE CONFER-

ENCE ON ELECTRONICS, 

CIRCUITS, AND SYSTEMS 

(ICECS)

8 S WOS Al-Kahtani M.S.
Efficient Cluster-Based Sleep Scheduling 

for M2M Communication Network

Arabian Journal for Sci-

ence and Engineering

9 S WOS Gebali F., Ibrahim A.
Efficient Scalable Serial Multiplier over 

GF(2m) Based on Trinomial

IEEE Transactions on 

Very Large Scale Inte-

gration (VLSI) Systems

10  WOS Alhawarat, Mohammad
Extracting Topics from the Holy Quran Us-

ing Generative Models

INTERNATIONAL JOUR-

NAL OF ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS
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11 S  
Reid D., Tawfik H., Hussain 

A.J., Al-Askar H.

Forecasting weather signals using a poly-

chronous spiking neural network

Lecture Notes in Com-

puter Science (including 

subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in 

Bioinformatics)

12 S  Aljumah A., Kouchay S.A.

Global ranking, web accessibility and vis-

ibility of Websites of Quran: An Evaluation 

study-2015

Indian Journal of Sci-

ence and Technology

13 S  Farooqui N.K., Noordin M.F.
Knowledge exploration: Selected works on 

Quran ontology development

Journal of Theoretical 

and Applied Information 

Technology

14 S  Eldos T., Nazih W., Kanan A.

Maximally distant codes allocation using 

Chemical Reaction Optimization and Ant 

Colony Optimization algorithms

Journal of Computer 

Science

15  WOS

Attia, Mohamed; El-

Mahallawy, Mohamed S.; 

Rashwan, Mohsen A. A.; 

Nazih, Waleed; Al-Badrashiny, 

Mohamed A. S. A. A.

Omnifont text recognition of printed 

cursive scripts via HMMs, compact lossless 

features, and soft data clustering

PATTERN ANALYSIS AND 

APPLICATIONS

16 S  
N.K F., Noordin M.F., Muham-

mad A.

Ontology matching: In search of challenges 

ahead

Journal of Theoretical 

and Applied Information 

Technology

17 S WOS Ibrahim A., Gebali F.
Optimized structures of hybrid ripple carry 

and hierarchical carry lookahead adders
Microelectronics Journal

18  WOS
Alhawarat, Mohammad; He-

gazi, Mohamed; Hilal, Anwer

Processing the Text of the Holy Quran: a 

Text Mining Study

INTERNATIONAL JOUR-

NAL OF ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE 

AND APPLICATIONS
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19 S  Al-Kahtani M.S., Ahamad T.

Reliable and error free transmission 

through multimode optical fibers networks 

at physical layer

International Journal 

of Applied Engineering 

Research

20 S WOS
Ibrahim A., Gebali F., Al-

Somani T.F.

Systolic Array Architectures for Sunar-Koç 

Optimal Normal Basis Type II Multiplier

IEEE Transactions on 

Very Large Scale Inte-

gration (VLSI) Systems

21 S WOS
Hussain A.J., Al-Jumeily D., 

Al-Askar H.

The application of dynamic self-organised 

multilayer network inspired by the Immune 

Algorithm for weather signals forecast

2015 3rd International 

Conference on Techno-

logical Advances in Elec-

trical, Electronics and 

Computer Engineering, 

TAEECE 2015

22 S WOS

Jaafar Hussain A., Fergus P., 

Al-Jumeily A.-D., Alaskar H., 

Radi N.

The utilisation of dynamic neural networks 

for medical data classifications-survey with 

case study

Lecture Notes in Com-

puter Science (including 

subseries Lecture Notes 

in Artificial Intelligence 

and Lecture Notes in 

Bioinformatics)

23  WOS

Alrawais, Arwa; Alhothaily, 

Abdulrahman; Cheng, Xiu-

zhen

X.509 Check: A Tool to Check the Safety 

and Security of Digital Certificates

2015 International 

Conference on Identi-

fication, Information, 

and Knowledge in the 

Internet of Things (IIKI)
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COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S  
Ahmed T.M., Alhadi N., Selia-

man M.E.

Acceptance of e-Government Services in 

Sudan: An Empirical Investigation

2015 International 

Conference on Cloud 

Computing, ICCC 2015

2 S  
Asif M., Sharma R.B., Adow 

A.H.E.

An empirical investigation of the rela-

tionship between economic growth, 

urbanization, energy consumption, and 

CO<inf>2</inf> emission in GCC countries: 

A panel data analysis

Asian Social Science

3 S WOS

Al-Ameen Z., Sulong G., Reh-

man A., Al-Dhelaan A., Saba T., 

Al-Rodhaan M.

An innovative technique for contrast 

enhancement of computed tomography 

images using normalized gamma-correct-

ed contrast-limited adaptive histogram 

equalization

Eurasip Journal on 

Advances in Signal 

Processing

4 S  Haque M.I.
Are exports and imports of Saudi Arabia 

cointegrated? An empirical study

Applied Econometrics 

and International Devel-

opment

5 S  Al-Kahtani N.S., Allam Z.

Communication climate as predictor of 

role conflict among subordinate staff of 

Salman bin Abdulaziz university

Asian Social Science

6 S WOS

Younus Z.S., Mohamad 

D., Saba T., Alkawaz M.H., 

Rehman A., Al-Rodhaan M., 

Al-Dhelaan A.

Content-based image retrieval using PSO 

and k-means clustering algorithm

Arabian Journal of Geo-

sciences

7 S  Naushad M., Malik S.A.

Corporate governance and bank perfor-

mance: A study of selected banks in GCC 

region

Asian Social Science

8 S  

Husain N.A., Rahim M.S.M., 

Khan A.R., Al-Rodhaan M., Al-

Dhelaan A., Saba T.

Iterative adaptive subdivision surface ap-

proach to reduce memory consumption in 

rendering process (IteAS)

Journal of Intelligent 

and Fuzzy Systems
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9 S WOS

Mousa R., Sunar M.S., 

Kolivand H., Rehman A., Al-

Dhelaan A., Al-Rodhaan M.

Marker hiding methods: Applications in 

augmented reality

Applied Artificial Intel-

ligence

10 S  Al-Kahtani N.S., Allam Z.
Mediating effect of role ambiguity on com-

munication climate: A meta analysis

Research Journal of 

Applied Sciences, Engi-

neering and Technology

11 S  Ahmad W., Sehgal S.

Regime shifts and volatility in BRIICKS 

stock markets: An asset allocation perspec-

tive

International Journal of 

Emerging Markets

12 S  

Kolivand H., Sunar M.S., 

Altameem A., Rehman A., 

Uddin M.

Shadow mapping algorithms: Applications 

and limitations

Applied Mathematics 

and Information Sci-

ences

13 S WOS

Uddin M., Memon J., Rozan 

M.Z.A., Alsaqour R., Rehman 

A.

Virtualised load management algorithm to 

reduce CO2 emissions in the data centre 

industry

International Journal of 

Global Warming

14 S  
Abdalla A.G., Ahmed T.M., 

Seliaman M.E.

Web usage mining and the challenge of 

big data: A review of emerging tools and 

Techniques

Handbook of Research 

on Trends and Future Di-

rections in Big Data and 

Web Intelligence
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALAFLAJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S  
Al-Hagyan M., Misiran M., 

Omar Z.

Content analysis of stochastic 

volatility model in discrete and 

continuous time setting

Research Journal of Ap-

plied Sciences, Engineer-

ing and Technology

2 S  Mohamed A.-B.A.

Control of quantum and classical 

correlations in werner-like states 

of two-qubit cavity system under 

dissipative environments

Applied Mathematics and 

Information Sciences

3 S WOS
Hessian H.A., Mohamed 

A.-B.A., Homid A.H.

Dispersive reservoir influence on 

the superconducting phase qubit

International Journal of 

Quantum Information

4 S WOS
Mohamed A.-B.A., Hes-

sian H.A., Hashem M.

Effect of the phase damping of 

two qubits on both the quantum-

discord and non-local correlation

Optik

5 S WOS

Obada A.-S.F., Hessian 

H.A., Mohamed A.-B.A., 

Hashem M.

Effects of a phase-damping cavity 

on entanglement and purity loss 

in two-qubit system

Quantum Information 

Processing

6 S  Farghaly A.A.M.

Generating a complex form 

of chaotic pan system and its 

behavior

Applied Mathematics and 

Information Sciences

7 S WOS
Mohamed A.-B.A., Eleuch 

H.

Geometric phase in cavity QED 

containing a nonlinear optical 

medium and a quantum well

Journal of Modern Optics

8 S WOS
El-Safty S.A., Sakai M., 

Selim M.M., Hendi A.A.

Mesosponge Optical Sinks for 

Multifunctional Mercury Ion 

Assessment and Recovery from 

Water Sources

ACS Applied Materials 

and Interfaces
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9 S WOS
El-Safty S.A., Sakai M., 

Selim M.M., Alhamid A.A.

Mesotubular-Structured Hybrid 

Membrane Nanocontainer for 

Periodical Monitoring, Separation, 

and Recovery of Cobalt Ions from 

Water

Chemistry - An Asian 

Journal

10 S WOS Mohamed A.-B., Eleuch H.

Non-classical effects in cavity QED 

containing a nonlinear optical 

medium and a quantum well: En-

tanglement and non-Gaussanity

European Physical Jour-

nal D

11 S  Zine R., Raïssouli M.

On a functional mean inequal-

ity, application for the geometric 

operator mean

International Journal of 

Mathematical Analysis

12 S WOS Raïssouli M., Zine R.
On some Hölder-type inequalities 

with applications

Journal of Inequalities 

and Applications

13 S WOS
El-Safty S.A., Sakai M., Se-

lim M.M., Alhamide A.A.

One-pot layer casting-guided 

synthesis of nanospherical alumi-

nosilica@organosilica@alumina 

core-shells wrapping colorant 

dendrites for environmental ap-

plication

RSC Advances

14 S WOS

Obada A.-S.F., Hessian 

H.A., Mohamed A.-B.A., 

Hashem M.

Stationary discord and non-local 

correlations via qubit damping
Journal of Modern Optics



145 التقرير السنوي السابع للعام الجامعي 1437/1436 هـ

COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES - WADI ADDAWASER

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1  WOS AlAmeen, Abdalla

Building a Robust Client-Side Pro-

tection Against Cross Site Request 

Forgery

INTERNATIONAL JOUR-

NAL OF ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE AND 

APPLICATIONS

2 S  
Choi J., Nisar K.S., Jain S., 

Agarwal P.

Certain generalized appell type 

functions and their properties

Applied Mathematical 

Sciences

3 S WOS
Bauomy H.S., El-Sayed 

A.T.

Control of a two-degree-of-

freedom system with combined 

excitations

Archives of Civil and Me-

chanical Engineering

4  WOS Padma, P. Hannah
Female Space in the Poetry of 

Kamala Surayya Das

PAPER PROCEEDINGS 

OF SECOND INTERNA-

TIONAL CONFERENCE ON 

ADVANCES IN WOMEN›S 

STUDIES 2015

5 S WOS

Manesh T., El-Atty S.M.A., 

Sha M.M., Brijith B., Vive-

kanandan K.

Forensic investigation framework 

for VoIP protocol

2015 1st International 

Conference on Anti-Cy-

bercrime, ICACC 2015

6 S WOS
El-Atty S.M.A., Gharsseldi-

en Z.M., Lizos K.A.

Framework for single input single 

output nanonetwork-based realis-

tic molecular communication

IET Nanobiotechnology

7 S WOS
Sebastian L.S., Varghese 

A., Manesh T.

Image authentication by content 

preserving robust image hashing 

using local and global features

Procedia Computer Sci-

ence

8 S  
Mhadhbi I., Litayem N., 

Othman S.B., Saoud S.B.

Impact of Hardware/Software 

Partitioning and MicroBlaze FPGA 

Configurations on the Embedded 

Systems Performances

Studies in Fuzziness and 

Soft Computing
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9 S WOS
Abd El-Atty S.M., Ghars-

seldien Z.M.

Measuring QoS Metrics in Femto/

Macro Cellular Networks with CAC 

Policy

International Journal 

of Wireless Information 

Networks

10 S  
EL-Sayed A.T., Bauomy 

H.S.

Nonlinear analysis of vertical 

conveyor with positive position 

feedback (PPF) controllers

Nonlinear Dynamics

11  WOS

Parmar, Rakesh K.; Puro-

hit, Sunil Dutt; Nisar, K. S.; 

Aldaifallah, Mujahed

ON A GENERATING FUNCTION IN-

VOLVING GENERALIZED SECOND 

APPELL FUNCTION

Journal of Science and 

Arts

12  WOS
Litayem, Nabil; Dhupia, 

Bhawna; Rubab, Sadia

Review of Cross-Platforms for 

Mobile Learning Application 

Development

INTERNATIONAL JOUR-

NAL OF ADVANCED 

COMPUTER SCIENCE AND 

APPLICATIONS

13 S WOS

Nisar K.S., Mondal S.R., 

Agarwal P., Al-Dhaifallah 

M.

The Umbral operator and the 

integration involving generalized 

Bessel-type functions

Open Mathematics
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COLLEGE OF SCIENCES AND HUMANITIES - ALSLAYEL

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S WOS

Nasr A.B., Balcilar M., Ajmi 

A.N., Aye G.C., Gupta R., 

van Eyden R.

Causality between inflation and 

inflation uncertainty in South 

Africa: Evidence from a Markov-

switching vector autoregressive 

model

Emerging Markets 

Review

2 S WOS

Ajmi A.N., Aye G.C., Balcilar 

M., El Montasser G., Gupta 

R.

Causality between us economic 

policy and equity market uncer-

tainties: Evidence from linear and 

nonlinear tests

Journal of Applied Eco-

nomics

3 S WOS
Ajmi A., Gupta R., Babalos 

V., Hefer R.

Oil price and consumer price 

nexus in South Africa revisited: A 

novel asymmetric causality ap-

proach

Energy Exploration and 

Exploitation

4 S  
Ajmi A.N., Apergis N., El 

Montasser G.

Old wine in a new bottle: Money 

demand causality for 10 Asian 

countries

International Journal of 

Emerging Markets

5 S WOS Apergis N., Ajmi A.N.

Systemic sovereign risk and asset 

prices: Evidence from the CDS 

market, stressed european econo-

mies and nonlinear causality tests

Finance a Uver - Czech 

Journal of Economics 

and Finance
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COLLEGE OF EDUCATION - ALKHARJ

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S  Alnahdi G.H.

Aptitude tests and successful 

college students: The predictive 

validity of the general aptitude 

test (GAT) in Saudi Arabia

International Education 

Studies

2  WOS Qandile, Yasine A.

QUALITY AUDIT DILEMMA IN 

HIGHER EDUCATION: ALTERNATIVE 

RESEARCH TOPICS

ICERI2015: 8TH INTER-

NATIONAL CONFERENCE 

OF EDUCATION, RE-

SEARCH AND INNOVA-

TION

3 S WOS Alnahdi G.H.

Single-subject designs in special 

education: Advantages and limita-

tions

Journal of Research in 

Special Educational 

Needs

4  WOS Alnahdi, G.

TEACHING READING FOR STU-

DENTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES: APPROACHES, IN-

STRUCTIONAL INTERVENTIONS, 

AND CONCLUSIONS FROM THE 

LITERATURE

ICERI2015: 8TH INTER-

NATIONAL CONFERENCE 

OF EDUCATION, RE-

SEARCH AND INNOVA-

TION

5  WOS
Al-Khathlan, Mansour bin 

Zaid Ibrahim

THE IMPACT OF APPLYING QUAL-

ITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO 

9001: 2008) ON THE PERFOR-

MANCE OF FACULTY MEMBERS 

AND STAFF AFFAIRS DEANSHIP IN 

PRINCE SATTAM BIN ABDULAZIZ 

UNIVERSITY

ICERI2015: 8TH INTER-

NATIONAL CONFERENCE 

OF EDUCATION, RE-

SEARCH AND INNOVA-

TION
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COLLEGE OF ENGINEERING -  WADI ADDAWASER

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S WOS
Alsabbah S., Aldhaifallah 

M., Al-Jarrah M.

Design of multiregional super-

visory fuzzy PID control of ph 

reactors

Journal of Control Sci-

ence and Engineering

2 S  
Al-Dhaifallah M., Nisar K.S., 

Agarwal P., Elsayyad A.

Modeling and identification of 

heat exchanger process using 

least squares support vector 

machines

Thermal Science

3 S WOS
Alansi M., Elshafiey I., Al-

Sanie A., Hossain M.A.

Multi-user detection for radar and 

communication multifunction 

system

Journal of Circuits, Sys-

tems and Computers

4 S  Daradkeh Y.I., Namiot D.
Network proximity for content 

discovery

International Journal 

of Interactive Mobile 

Technologies
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ALL OTHER COLLEGES

Sr No SCOPUS ISI(WoS) AUTHORS PUBLICATION TITLE JOURNAL

1 S WOS

Al Bakain R.Z., Al-Degs Y.S., 

El-Sheikh A.H., Al-Reyahi 

A.Y., Abu-Wardeh A.H.

A Quick Detection of Melamine 

Adulteration in Milk and Dairy 

Products Using First-Order Multi-

variate Calibration

Journal of Food Process-

ing and Preservation

2 S  

Aziz M.A., Periyasamy S., 

Al Yousef Z., AlAbdulkarim 

I., Al Otaibi M., AlFahed A., 

Alasiri G.

Correction: Integrated exon 

level expression analysis of driver 

genes explain their role in colo-

rectal cancer

PLoS ONE

3 S  Al-Zahrani M.I.A.
Cudu¯l in the Qur›an and its ef-

fects on tafsi¯r

Journal of Qur›anic 

Studies

4 S  
Alotaibi K.A., Muramalla 

V.S.S.R.

Evaluating strategic marketing in 

higher education through social 

media: A study with reference to 

Saudi Arabia

International Business 

Management

5 S  
Aljanah A., Alowaidi M., 

Yu R.

Green cellular networks with 

renewable energy resources us-

ing Stream Control Transmission 

Protocol (SCTP)

2015 IEEE Canada Inter-

national Humanitarian 

Technology Conference, 

IHTC 2015

6 S WOS

Khan M.S., Mushtaque M., 

Khan M.S., Srivastava A., 

Husain K.

Quantum chemical studies for 

some thiazolidinone derivatives 

using density functional theory

Advanced Science 

Letters

7 S  

Yassin M., AboulHassan 

M.A., Lahoud S., Ibrahim 

M., Mezher D., Cousin B., 

Sourour E.A.

Survey of ICIC techniques in LTE 

networks under various mobile 

environment parameters

Wireless Networks

8 S WOS Ashabrawy M.A.

Using gradient model to compare 

between treatment samples and 

non-treatment samples

Proceedings of the 2015 

Science and Informa-

tion Conference, SAI 

2015
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