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تقديم للعميد
إمياناً من جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز برسالتها في دعم وتشجيع النشاطات العلمية والتقنية؛ فقد حرصت اجلامعة ممثلة بعمادة البحث العلمي على دعم البحث العلمي من 

خالل دعم املشاريع البحثية في مختلف التخصصات، ودعم الشراكات احمللية والدولية.

ويســـرنا أن نضع بني أيديكم التقرير الســـنوي السادس للعام اجلامعي 1436/1435هـ لعمادة البحث العلمي والذي يبرز أهم اإلجراءات و اإلجنازات التي عملت عليها العمادة خالل 

عام التقرير في ســـبيل تطوير وتعزيز العملية البحثية باجلامعة، حيث حاولنا جاهدين أن نبرز اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس مدعماً باألرقام واإلحصائيات التي تســـاعد في 

قياس مستوى جودة العملية البحثية وخدمة املجتمع، وذلك سعياً إلى تعزيز رؤية اجلامعة في حتقيق التميز في التعليم اجلامعي والبحث العلمي وخدمة املجتمع, وبهذه املناسبه يسرني 

باســـمي وباســـم زمالئي منسوبي العمادة أن أسدي خالص عبارات الشـــكر والتقدير إلى معالي مدير اجلامعة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وسعادة األستاذ الدكتور/ 

عبدالعزيز بن عبدالله احلامد وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على دعمهما املتواصل واملستمر لعمادة البحث العلمي والنشاط البحثي باجلامعة، والشكر موصول إلى 

كل من ساهم وسعى في دعم مسيرة البحث العلمي باجلامعة.

                                                                                                                                                                      أخوكم

غالب بن حمد النهدي
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عمادة البحث العلمي
سيـــرة و مسيـــــرة



التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ8

سيرة و مسيرة
أنشـــئت عمادة البحث العلمي بجامعة األمير ســـطام بن عبدالعزيز في عام 1431 هـ حتت مظلة وكالة اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وفقاً لالئحة املوحدة للبحث العلمي 

في اجلامعات السعودية التي أقرها مجلس التعليم العالي في قراره رقم )1419/10/2( بجلسته العاشرة بتاريخ 1419/2/6هـ. وتتولى العمادة - ضمن أولويات مهامها – اإلشراف 

والتخطيط على النشاط البحثي باجلامعة، والعمل على تكوين بيئة بحثية مناسبة من خالل تشجيع وحث أعضاء هيئة التدريس والباحثني وطالب الدراسات العليا واملرحلة اجلامعية 

على إجراء البحوث العلمية املبتكرة، باإلضافة إلى العمل على توفير الدعم املالي والفني الالزم في حدود امليزانيات املخصصة للبحث العلمي، ومتابعة سير املشاريع البحثية املدعومة، 

والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها.

وقد عملت عمادة البحث العلمي منذ نشـــأتها على دعم املشـــاريع البحثية الواعدة في شتى حقول املعرفة، وتشجيع النشاطات العلمية والتقنية عموماً، والبحث في املجاالت التقنية 

والتنموية على وجه اخلصوص. كما اجتهدت العمادة في تنويع مصادر التمويل اخلارجية من خالل اإلعالن عن مواعيد التقدمي اخلاصة بالتمويل البحثي اخلارجي، والعمل كذلك مع 

الباحثني في تنقيح ورفع جودة املقترحات البحثية قبل رفعها، حيث مت دعم عدد من املشاريع البحثية اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس من برنامج سابك للبحوث التطبيقية، وبرنامج 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث، إضافة إلى دعم عدد من املشاريع البحثية من برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار.

عالوة على ما ســـبق، فقد اســـتحدثت العمادة برنامج املجموعات البحثية والذي أقر مؤخرا من قبل معالي مدير اجلامعة. كما عملت العمادة كذلك على توجيه جزء كبير من الدعم 

لدعم البحوث املجتمعية وعلى رأسها بحوث األمن الفكري واملخدرات.

وقد حرصت العمادة على تطوير منظومة البحث العلمي من خالل استحداث حزمة من األنظمة االلكترونية املساندة للعملية البحثية في اجلامعة بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات 

والتعليم عن بعد, فلقد مت استحداث نظام العقود االلكترونية، ونظام جائزة اجلامعة للتميز البحثي وربطه بنظام رصد ومتابعة االنتاج العلمي. 

يضاف إلى ذلك إصدار العمادة لعددها الثالث من نشـــرة أفياء البحث العلمي الدورية وذلك حرصاً منها على إبراز النشـــاطات البحثية داخل اجلامعة، وكذلك قامت العمادة عبر 

Cabell's Directory و iThenticate قسمها التقني بعمل ورش تدريبية ملنسوبي الكليات على برنامجي
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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

•   جديد العمادة
المجموعات البحثية :

إســـتحداث املجموعات البحثية التي من شـــانها تفعيل النشـــاط البحثي املشترك، وإشراك طالب الدراســـات العليا في العملية البحثية, حيث بادرت العمادة إلى استحداث برنامج 

املجموعات البحثية والتي تقوم فكرتها على وجود مجموعة من الباحثني ذوي التخصصات البينية املتنوعة، يجمعهم اهتمام بحثي مشترك، ويتمتعون بإمكانات وخبرات بحثية عالية، 

باالضافة إلى باحثني جدد وطالب من الدراســـات العليا يراد تدريبهم وإكســـابهم اخلبرات البحثية الرصينة , حيث يهدف البرنامج الى تشـــجيع ودعم البحث العلمي املشترك ونقل 

اخلبرات البحثية من أعضاء هيئة التدريس القدامى إلى الباحثني اجلدد وطالب الدراسات العليا.  باالضافة الى تشجيع الشراكة العلمية بني مختلف القطاعات واملؤسسات احلكومية 

أو اخلاصة وإيجاد احللول لكثير من املشكالت التي تواجه املجتمع و تتطلب عماًل جماعياً.  

جائزة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز للتميز البحثي :

اســـتكمال اللوائح اخلاصة بجائزة جامعة األمير ســـطام بن عبد العزيز للتميز في النشر العلمي والتأليف والترجمة, واستكمال كافة االجراءات املنظمة لها, واعتماد النماذج الالزمة 

للتقدمي والتحكيم, واالنتهاء من نظامها االلكتروني بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات.

المكافآت التشجيعية للتميز البحثي :

 مت تفعيل العمل بالقواعد التنفيذية للمكافآت التشجيعية للتميز البحثي واملعتمدة من قبل مجلس اجلامعة، حيث مت استقبال 225 طلباً، مت فرزها واملوافقة على 56 طلب منها والرفع 

بالتوصيات ملجلس العمادة من قبل اللجنة املتخصصة واجلداول املرفقة والرسومات توضح أهم اإلحصائيات ذات العالقة.
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•  طلبات المكافآت التشجيعية وفق الكلية

طلبات املكافأت التشجيعية الكلية

8 كلية اآلداب والعلوم - وادي الدواسر

144 كلية الصيدلة

6 كلية الطب البشري

17 كلية العلوم الطبية التطبيقية

30 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية

2 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - األفالج

1 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية - السليل

11 كلية الهندسة

1 كلية طب األسنان

5 كلية هندسة وعلوم احلاسب

225 املجموع

 

65.2% 
 

7.7% 

13.6
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•  طلبات المكافآت التشجيعية وفق قرار اللجنة

طلبات املكافأت التشجيعية قرار اللجنة

34   حتت الدراسة

6 عدم املوافقة - مت النشر قبل 2015

11 عدم املوافقة - البحث غير موجود في قواعد العلوم

92 عدم املوافقة - عدم انطباق ضوابط التقدمي

26 عدم املوافقة - املجلة غير مصنفة

56 املوافقة على صرف املكافأة

225  املجموع

 
15.1 % 

 

40.9 % 

11.6 % 

24.9 % 

 

-2015 

 

- 
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طلبات المكافأت التشجيعية المقبولة وفق تصنيف المجلة في شبكة العلوم

الفئةطلبات املكافأت التشجيعية

أ )الربع االول(6

ب )الربع الثاني(10

ج )الربع الثالث(8

د )الربع الثالث(32

10.7 % 

17.9 % 

14.3 % 
57.1 % 

 

)( 

)( 

)( 

)( 
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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 الـ )10%( التي تلي مجالت الفئة )أ( في األفضلية في ذات التخصص.

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

الفئة )د( : تتضمن هذه الفئة بقية املجالت املدرجة في التخصص في قاعدة البيانات املشار إليها أعاله.
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المشاريع البحثية 
 مت في عام 2015م قبول 217 بحثا من بني أكثر من472 بحثا مت استقبالها وفرزها عبر جلاٍن متخصصة ومن ثم حتكيمها وتعطي اجلداول والرسوم املرفقة املرفقة ايجازاً لذلك

ً
 بحثيا

ً
•  البحوث المستقبلة في هذا العام قبل الفرز والتحكيم وعددها 472 مقترحا

العدد البحوث املستقبلة وفق التخصص

257 إنسانية

121 تطبيقية

94 صحية

472 املجموع

54.4 % 
25.6 % 

19.9 %  
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•  المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق برنامج الدعم

العدد نوع البرنامج

16 برنامج دعم اعضاء هيئة التدريس اجلدد

189 برنامج دعم البحوث التخصصية

7 برنامج دعم البحوث املجتمعية

2 برنامج دعم املشروعات البحثية بشراكة عاملية

3 منح سابك البحثية

217  املجموع

 

87.1

7.4%

% 
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•  المشاريع البحثية المقبولة وفق الرتبة العلمية للباحث الرئيس هذا العام

العدد الرتبة العلمية

18 استاذ

158 استاذ مساعد

41 استاذ مشارك

8.3% 

72.8 % 

18.9 % 
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•  المشاريع البحثية المقبولة هذا العام وفق الكليات 

عدد البحوث املقبولة الكلية

34 التربية باخلرج

33 العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

20 الصيدلة مبحافظة اخلرج

17 العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

17 اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالب

15 التربية بوادي الدواسر

14 ادارة األعمال باخلرج

11 العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

9 هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

9 الهندسة باخلرج

9 الطب مبحافظة اخلرج

9 املجتمع باخلرج 

5 العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيم

3 التربية بالدلم

2 طب األسنان مبحافظة اخلرج

2 الهندسة بوادي الدواسر

2 العلوم والدراسات االنسانية بالسليل

2 البرنامج املوحد

2 إدارة األعمال بحوطة بني متيم

1 املجتمع باالفالج

1 العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر

217 املجموع
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 توثيق النشر العلمي لمنسوبي الجامعة 
بذلت العمادة جهوداً كبيرة في سبيل توثيق البحوث وذلك عن طريق التواصل مع الكثير من اجلهات االكادميية ذات العالقة بتوثيق اإلنتاج البحثي, تكلل معظمها بالنجاح فيما ال يزال 

بعضها حتت االجراء واملتابعة واجلدول املرفق يعطي ايجازاً لذلك

خطة التعامل مع الوضع احلالي الوضع احلالي اجلهة  

متابعة البحوث اجلديدة والتأكد من جناح ربطها آلياً.
مت االنتهاء من ربط جميع البحوث املنشـــورة حتت األسماء السابقة للجامعة حتت مسمى 

اجلامعة اجلديد بعد حصر جميع البحوث وتزويد Scopus بها  سكوبس

Scopus
حتت االجراء

مت التواصل لتوفير خدمة SciVal في ســـكوبس لتحليـــل البيانات االحصائية اخلاصة 

واالستفادة من اخلدمات االحصائية التي تقدمها 

املتابعة مع ثومسون رويترز

مت التواصل مع ممثلي  ثومســـون رويترز ويجري العمل على ربط جميع البحوث املنشورة 

حتت األسماء السابقة للجامعة حتت مسمى اجلامعة اجلديد وذلك بنفس االجراءات التي 

Scopus متت في قواعد بيانات

شبكة العلوم

 Web of

Science

سيتم بإذن الله ربط اسماء جهات الدعم املختلفة للجامعة 

وعمـــادة البحـــث العلمي بعد ربط جميع البحوث باســـم 

اجلامعة

Funding Agency جاري اتخاذ اإلجراءات لتسجيل عمادة البحث العلمي كجهة دعم

في شبكة العلوم حيث أن هنالك ما يزيد على 25 اسماً مختلفاً للجامعة او عمادة البحث 

Web of Science العلمي باجلامعة كجهات دعم في شبكة العلوم

مت التواصل لتكون اجلامعة ضمـــن القائمة في التحديث 

الربع سنوي القادم لقواعد بيانات Incites وسيكون اسم 

اجلامعـــة معرف في قاعدة البيانـــات في التحديث الربع 

السنوي القادم

عـــدم تصنيف جامعة االمير ســـطام بن عبدالعزيز في قاعدة حتليـــل البيانات اخلاصة 

Incites كما هو حال مجموعة من اجلامعات الناشـــئة وذلك في القائمة التي تشـــمل 64  

مؤسســـة اكادميية وغير أكاميية  مصنفة وفق املنطقـــة اجلغرافية حتت اململكة العربية 

السعودية

جاٍر العمل مـــع عمادة تقنية املعلومـــات على ربط جميع 

البحـــوث في نظام الرصد لتكون متاحة من خالل الباحث 

العلمي والذي بدوره سيساعد على ارتفاع نسب اإلستشهاد 

بهذه الدراســـات ويسهل الوصول لها من قبل الباحثني من 

خارج اجلامعة.

عدم ظهور أبحاث أعضاء هيئة التدريس املرفوعة سواء في املواقع الشخصية أو في نظام 

Google Scholar  الرصد في الباحث العلمي

 Google

Scholar

الباحث العلمي
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االحصائيات  
إنشاء قسم لالحصائيات احملدثة بشكل دوري لبيانات البحوث املدعومة وارقام النشر في قواعد شبكة العلوم وسكوبس مبوقع العمادة االلكتروني.

  Google Apps for Work  تطبيقات قوقل
 اعتمدت العمادة إستخدام تطبيقات  Google Apps for Work ، وهي عبارة عن مجموعة من اخلدمات السحابية االلكترونية والتي مكنت العمادة من حفظ وادراة جميع األمور 

الداخلية بالعمادة ومتابعتها بشكل الكتروني، ومن امثلة  التطبيقات اإلدارية التي مت استخدامها في العمادة لتسهيل العمل بني منسوبيها ما يلي :

نبذة عن التطبيق واستخدامه داخل العمادة التطبيق م

جوجل درايف هو خدمة لتخزين امللفات ســـحابيا، ومشـــاركتها، وحترير املستندات وجداول البيانات والعروض التقدميية 

مع املتعاونني. ويســـتخدم هذا التطبيق بني منســـوبي العمادة بغرض تسهيل االعمال وسرعة اجنازها, حيث مت رفع جميع 

البحوث والعقود ومشاركتها سحابيا مع رؤساء اللجان مع احلفاظ على درجة عالية من السرية.

 

1

هو تطبيق لتنظيم املهام اليومية بني منســـوبي العمادة حيث يتلقى املوظف رســـالة الكترونية من رئيسه املباشر بخصوص 

املهمة املطلوبة وبعد اجنازها يقوم بالرد الكترونيا, وقد كان لهذا التطبيق دورا كبيرا في ترتيب واجناز العمل داخل العمادة

 
2

 psau.net حيث مت انشـــاء امييل خاص لكل منســـوبي العمادة بواسطة ارقام حتويالتهم الداخلية عبر دوماين خاص هو

ولذلك فاملوظف ذو التحويلة 4111 يكون بريده االلكتروني psau.net@4111 ومت ربط التحويالت عن طريق بريد قوقل 

وخدمة قوقل درايف مما سهل املتابعة واجراءات العمل.  

3

دوكو ســـاين DocuSign عبارة عن خدمة تقنية للتوقيعات االلكترونية وادارة العقود وقد مت االشتراك في هذه اخلدمة 

لتوقيع العقود االلكترونية اجلديدة في العمادة.  
4

تقومي قوقل  google calnderعبارة عن تطبيق إلدارة الوقت وقد استخدم لربط استئذانات املوظفني ومواعيدهم مبكتب 

العميد والوكالء ومدير اإلدارة عن طريق أرقام حتويالتهم الداخلية التي استخدمت في امييل قوقل
5
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العقود والخدمات اإللكترونية 
• اعتماد العمادة لنظام العقود اإللكترونية, ملواكبة التطور التقني احلديث والتيسير على الباحثني, وكذلك دقة االجراء وسرعة اجناز العمل.	

• اإلشتراك في قاعدة بيانات CABELL'S DIRECTORY املتخصصة في تزويد الباحثني من أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة باملعلومات حول املجالت  العلمية .	

•  حتويل جميع النماذج الورقية في املوقع اإللكتروني للعمادة الى مناذج إالكترونية فعلى سبيل املثال منوذج إخالء الطرف اإللكتروني كما هو في الصورة التالية:	

       

القسم النسائي بالعمادة :
مت استحداث القسم النسائي بالعمادة، والذي من شأنه توسيع نطاق اخلدمات املقدمة للباحثات باجلامعة وزيادة فرصة استفادتهن من اخلدمات املقدمة من العمادة.
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لجان العمادة
في اطار حرص العمادة على تنســـيق اجلهود الرامية خلدمة العملية البحثية وتيســـير العمل, مت استحداث مجموعة من اللجان التخصصية داخل العمادة, ويوضح الشكل املرفق أهم 

اللجان العاملة في العمادة

مجلس عمادة

البحث العلمي
لجنة البحوث 

التطبيقيه 

والهندسيه 

والعلمية

لجنه البحوث 

اإلنسانية واإلداريه

لجنه البحوث

الصحيه

لجنة التأليف 

والترجمة

اللجنة التنفيذية 

لجائزة الجامعة
لجنة األخالقيات 

البحثيه

لجنة المكافآت 

التشجيعية للتميز 

البحثي

لجنة أخالقيات 

البحوث الحيوية عمادة البحث العلمي
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برامج دعم البحوث
لقد اســـتحدثت العمادة مجموعة من مختلفة من برامج دعم البحوث تنوعت ما بني العلوم االنســـانية والتطبيقية, وذلك تســـهيال على الباحثني وتشجيعاً لهم, ويوضح الشكل املرفق 

برامج دعم البحوث في العمادة

برنامج دعم أبحاث 

أعضاء هيئة 

التدريس الجدد

برنامج دعم البحوث 

المجتمعية

برنامج دعم 

المشروعات البحثية 

بشراكة عالمية

برنامج دعم

المجموعات البحثية
برنامج دعم البحوث 

التخصصية

برنامج دعم

 الوحدات البحثية 

الداعمة لالقتصاد 

المعرفي

برنامج دعم التأليف 

والترجمة والتحقيق

عمادة البحث العلمي
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المشاريع البحثية المدعومة والجاري تنفيذها
انطالقاً من رســـالتها في توفير أفضل الســـبل لدعم البحث العلمي وتشجيع النشـــر العلمي الرصني، فقد دعمت العمادة 217 مشـــروعا بحثيا في مختلف التخصصات اإلنسانية 

واإلدارية والعلمية والهندســـية والصحية في العام 1435هـ/1436هـ, حيث وافق معالي مدير اجلامعة الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي على دعم عدد من املشـــاريع البحثية 

مبيزانية إجمالية تتجاوز الـ 8 ماليني ريال, وقد متت املوافقة على هذه املشـــاريع بعد اجتيازها عدًدا من مراحل التدقيق والتحكيم، حيث قامت العمادة من خالل اللجان املختصة 

بفرز هذه املقترحات والتأكد من استيفائها شروط الدعم وضوابطه، ومن ثَمَّ إخضاعها للفحص بواسطة برنامج االقتباس    iThenticateوذلك للتأكد من أصالة البحوث، ومعرفة 

ا, ثم تال ذلك إرســـال املقترحات البحثية إلى محكمني متخصصني  نســـبة االقتباســـات غير الصحيحة من خالل مقارنتها مع ما يقابلها في قاعدة بيانات إلكترونية عاملية دقيقة جّدً

من خارج اجلامعة.

واستشـــعاراً من العمادة لدورها املجتمعي فقد قامت بدعم البحوث والدراســـات ذات العالقة بتطوير املجتمع ومعاجلة مشـــكالته، حيث متت املوافقة دعم مشاريع بحثية لها عالقة 

مباشرة بتنمية املجتمع احمللي مثل قضايا التعليم والشباب واألسرة واالقتصاد واملجتمع والصحة املجتمعية، إضافة إلى االجتاهات والقضايا الفكرية املعاصرة وتأثيراتها على املجتمع. 

كذلك كان للعمادة دوراً فاعاًل في تنظيم برنامج ِمنح سابك البحثية والذي أثمر عن دعم مجموعة من مقترحات بحثية تقدم بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس في اجلامعة, وتعطي 

اجلداول والرسوم املرفقة ايجازاً ملا مت عمله ومقارنته باألعوام السابقة.
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عدد البحوث المدعومة من عمادة البحث العلمي

املجموعالعلوم الصحيةالهندسية و العلوم األساسية  والتطبيقيةالعلوم اإلنسانية واإلدارية

504114105عام 33-32

1125240204عام 34-33

877325185عام 35-34

1165843217عام 36-35

365224122711املجموع

عدد البحوث المدعومة من عمادة البحث العلمي موزعه على األعوام

50
41

14

112

52

40

87

73

25

116

58

43

عام 1435

العلوم الصحية             العلوم الهندسية واألساسية والتطبيقية             العلوم اإلنسانية واإلدارية     

عام 1432عام 1433عام 1434
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عدد البحوث المدعومة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ موزعة على برامج دعم البحوث

العلوم الهندسية و العلوم األساسية  العلوم اإلنسانية واإلداريةالبرنامج

والتطبيقية

املجموعالعلوم الصحية

995238189 برنامج دعم البحوث التخصصية

0203برنامج دعم البحوث بشراكةعاملية 

0303 برنامج دعم منح سابك البحثية

101516برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد  

7008برنامج دعم  البحوث املجتمعية

1165843217املجموع 
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عدد البحوث المدعومة خالل العام الجامعي 1436/1435هـ موزعة على برامج دعم البحوث

99

52

38

0 0 0 02 3
10

1
5 7

0 0

العلوم الصحية             العلوم الهندسية واألساسية والتطبيقية             العلوم اإلنسانية واإلدارية     

 برنامج دعم 
البحوث 

التخصصية

برنامج دعم 
البحوث 

بشراكةعاملية 

 برنامج دعم منح 
سابك البحثية

برنامج دعم 
أعضاءهيئة 

التدريس اجلدد  

برنامج دعم  
البحوث املجتمعية
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عدد البحوث المدعومة حسب كليات الجامعة للسنوات االربع الماضية

عام 1435عام 1434عام 1433عام 1432 

11151014كلية إدارة االعمال باخلرج

2132كلية ادارة االعمال باحلوطة

22474133كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

0225كلية العلوم والدراسات االنسانية باحلوطة

02717كلية العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

2022كلية العلوم والدراسات االنسانية بالسليل

28342734كلية التربية باخلرج

021215كلية التربية بوادي الدواسر

1859كلية املجتمع باخلرج

2101كلية املجتمع باألفالج

0333كلية التربية بالدلم

7292517كلية االداب والعلوم بوادي الدواسر

 010كلية العلوم واآلداب السليل

510129كلية الهندسة باخلرج

0012كلية الهندسة بوادي الدواسر

108109كلية هندسة وعلوم احلاسب

 111كلية التربية حوطة بني متيم

1014720كلية الصيدلة

41269كلية الطب

0141111كلية العلوم الطبية التطبيقية

0002طب األسنان مبحافظة اخلرج

0002البرنامج املوحد

0001العلوم الطبية التطبيقية - وادي الدواسر

185217 105204املجموع
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 عدد البحوث المدعومة حسب كليات الجامعة للسنوات االربع الماضية
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قائمة بعناوين البحوث المدعومة والجهات المستفيدة

1- المشاريع البحثية في المجاالت اإلنسانية واإلدارية

املجموعالغير منتهياملنتهي 

50050املجموعة 32

9715112املجموعة 33

4610برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد 1434/ 1435هـ

303برنامج دعم  البحوث املجتمعية 1434/ 1435هـ

384280 برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

454893املجموع 34

09999برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/ 1436هـ

01010برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد  1435/ 1436هـ

077برنامج دعم  البحوث املجتمعية  1435/ 1436هـ

0116116املجموع 35

192179371املجموع
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2 - المشاريع البحثية في المجاالت الهندسية والعلوم األساسية و التطبيقية

املجموعالغير منتهياملنتهي 

41041املجموعة 32

50252املجموع 33

224برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد 1434/ 1435هـ

224 برنامج دعم منح سابك البحثية  1434/ 1435هـ

235برنامج دعم البحوث بشراكةعاملية 1434/ 1435هـ

312960 برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

373673املجموع 34

45458 برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/ 1436هـ

022برنامج دعم البحوث بشراكةعاملية 1435/ 1436هـ

033 برنامج دعم منح سابك البحثية  1435/ 1436هـ

011برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد  1435/ 1436هـ

46064املجموع 35

13298230املجموع
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3- المشاريع في مجاالت العلوم الصحية

املجموعالغير منتهياملنتهي 

13114املجموعة 32

34640املجموع 33

213برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد 1434/ 1435هـ

235برنامج دعم  البحوث املجتمعية 1434/ 1435هـ

224برنامج دعم البحوث بشراكةعاملية 1434/ 1435هـ

21113برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

81725املجموع 34

23638 برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/ 1436هـ

145برنامج دعم أعضاءهيئة التدريس اجلدد  1435/ 1436هـ

34043املجموع 35

5864122املجموع
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النشر العلمي
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النشر العلمي
مبا أن البحث العلمي هو الوســـيلة الناجعة لتطوير املعرفة، ومواكبة التحديات اآلنية واملســـتقبلية, فقد أولته جامعة األمير ســـطام 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 )SCOPUS(، يُسلط الضوء على إجمالي النشر في اجلامعة وكلياتها:

: إجمالي النشر العلمي للجامعة:
ً
أوال

يشـــهد النشـــر العلمي في جامعة األمير سطام تطورا ملحوظا منذ نشـــأتها في عام 2009، والذي بدوره انعكس على  عدد األبحاث املنشورة في املجالت املرموقة واملضمنة بقاعدة 

بيانات شـــبكة العلوم )Web of Science- ISI( أو )SCOPUS(. وقد مت تســـجيل 210 بحث في قاعدة بيانات  )SCOPUS( ، و 142 بحث منشور بقاعدة بيانات شبكة العلوم 

لعام 2014 م.  

: النشر العلمي للجامعة حسب الكليات واألقسام العلمية بها في العام 2014م:
ً
ثانيا

• وفقاً لقاعدة بيانات شـــبكة العلوم )Web of Science-ISI( فقد كان لكلية الصيدلة املرتبة األولى في النشـــر حيث مت نشـــر 39 ورقة علمية ثم حلت بعدها كلية العلوم 	

والدراســـات اإلنســـانية باخلرج بنشر 31 ورقة علمية ثم كلية الهندسة باخلرج بـ 12 ورقة علمية. وقد احتل قسم العقاقير بكلية الصيدلة املرتبة األولى بنشره 18 ورقة علمية، 

تاله قسمي الفيزياء والكيمياء بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج بنشرهما 10 أوراق علمية، ثم قسم األشعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بنشرها 9 أوراٍق علمية، وجاء 

بعده قسم الهندسة اإللكترونية بنشره 6 أوراٍق علمية.

• وأما وفقاً لقاعدة بيانات )SCOPUS( فقد احتلت كلية الصيدلة املرتبة األولى في النشـــر حيث مت نشـــر 42 ورقة حلت بعدها كلية العلوم و الدراســـات اإلنســـانية باخلرج 	

بنشـــرها 39 ورقة علمية ثم كلية الهندســـة بنشـــرها 25 ورقة بحثية, وكلية العلوم الطبية التطبيقية بـ 16 ورقة علمية. وأما من حيث األقسام العلمية فقد احتل قسم العقاقير 

بكلية الصيدلة املرتبة األولى بنشره 18 ورقة علمية, ثم قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة باخلرج حيث نشر 13 ورقة علمية. تاله قسم الكيمياء بكلية العلوم والدراسات 

ISI و SCOPUS اإلنسانية باخلرج بنشره 12 ورقة علمية. ويعطي اجلدول املرفق تفصيال للنشر في قاعدتي بيانات
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إحصائية النشر في شبكة العلوم وسكوبس لعام 2014م  ومقارنتها باألعوام السابقة
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                                         إحصائية شبكة العلوم بالكليات لعام 2014 م
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                                              إحصائية النشر في سكوبس للكليات
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                                         إحصائية النشر في سكوبس وشبكة العلوم حسب التخصص
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إحصائية النشر في شبكة العلوم وسكوبس حسب نسب مشاركة الكليات
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اإلستشهادات البحثية بأبحاث منسوبي الجامعة حسب المنطقة الجغرافية )شبكة العلوم(
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التعاون المحلي والدولي لمنسوبي الجامعة في المجال البحثي )شبكة العلوم(
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 COLLEGES/DEPARTMENTS PUBLICATION RECORD
احصائية النشر للكليات واألقسام في شبكة العلوم وسكوبس

سكوبس  

2014

شبكة العلوم  

2014
القسم

سكوبس  

2014

شبكة العلوم  

2014
الكلية م

8 10 الفيزياء

38 31 كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 1
10 4 الرياضيات

8 7 األحياء

12 10 الكيمياء

18 18 كيمياء العقاقير

42 39 3كلية الصيدلة 3 كيمياء األدويه

22 18 كيمياء الصيدالنيات

10 3 الهندسة امليكانيكية

25 12 كلية الهندسه 313 7 الهندسة الكهربائية

2 2 الهندسة املدنية

11 9 قسم األشعه

16 12 كلية العلوم الطبيه التطبيقية 4
2 2 العلوم الطبيه

2 0 العلوم السريريه

1 1 العالج طبيعي

3 1 الكيمياء احليوية

7 4 كلية الطب 5
2 2 املسالك البوليه

1 1 اجلراحه

1 0 الطب الشرعي
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سكوبس  

2014

شبكة العلوم  

2014
القسم

سكوبس  

2014

شبكة العلوم  

2014
الكلية م

9 4 هندسة احلاسب
10 4 كلية هندسة وعلوم احلاسب 6

1 علوم احلاسب 

17 9 إدارة املشاريع

21 10 كلية إداره األعمال باخلرج 7
2 1 األعمال

1 0 اإلداره

1 0 احملاسبة

5 4 علوم طب األسنان
5 5 كلية طب األسنان 8

0 1 اللثه

11 5
الرياضيات 9 - علوم 

املجتمع 2
11 5 كلية العلوم بوادي الدواسر 9

3 1 الهندسة والرياضيات 3 1 كلية الهندسه 10

3 3 الرياضيات  3 3 كلية املجتمع باإلفالج 11

4 1
الرياضيات 2 - علوم 

املجتمع 1 - الكيمياء 1
4 1 كلية العلوم باألفالج 12

25 15 أخرى 25 15 أخرى 13

210 142  210 142 املجموع 
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األبحاث المدعومة وفق دول النشر لعام 2014 م

نسبة النشرالدولة

38.20%مصر

26.97%الواليات املتحدة

5.62%استراليا

4.49%السعودية

4.49%الهند

4.49%بريطانيا

3.37%كندا

2.25%تركيا

2.25%هولندا

2.25%باكستان

1.12%املجر

1.12%اليابان

1.12%رومانيا

1.12%الصني

1.12%روسيا

                                                                  



47 التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ

الملحقات
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ملحق 1

قائمة بعناوين البحوث المدعومة والمنتهية
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1- المشاريع البحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية و اإلدراية
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

كلية التربية  باخلرجاالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتحقيق اجلودة النوعية للتعليم اجلامعي في ضوء املستحدثات التكنلوجية4

كلية 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
كلية التربية  باخلرج

كلية التربية  باخلرجالرواة الذين انفرد ابن حبان بذكرهم في كتاب الثقات وأخرج لهم في الصحيح –دراسة أحاديثهم ومقارنتها بأحاديث الثقات-7

8
روئ مســـتقبلية للتربيـــة العملية في برامج إعـــداد الطالبات/ املعلمة في ضوء التحديات املعاصرة فـــي كلية التربية والعلوم 

اإلنسانية للبنات باخلرج
كلية التربية  باخلرج

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

كلية التربية باخلرجتطوير األداء البحثي في اجلامعات الناشئة في ضوء الشراكة املجتمعية والتشييك املؤسسي _جامعة اخلرج منوذجا -10

كلية التربية باخلرجالتخطيط لتعبئة موارد إضافية للجامعات السعودية11

كلية التربية باخلرجاأللوهية في الفكر الوجودي عرض وتعقيب12

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

14
األداء التدريســـي بجامعة اخلرج من وجهه أعضاء هيئة التدريس و الطالب والبرامج التدريبية املقترحة لتحســـينيه في ضوء 

معايير اجلودة الشاملة
كلية التربية باخلرج

15
املشـــكالت التي تواجهه دارسي اللغة اإلجنليزية الســـعوديني كلغة أجنبية في الصوائت الطويلة في اللغة اإلجنليزية - دراسة 

حالة الطالبات قسم اللغة االجنليزية بكلية التربية األقسام االدبية اخلرج جامعة اخلرج
كلية التربية باخلرج
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الكليةالعنوانم

كلية التربية باخلرجالذكاء االنفعالي وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدى طالب جامعة اخلرج16

كلية التربية باخلرجالصعوبات النيوروسيكلوجية الضطرابات طيف التوحد وتباينها طبقا للكم وشدة األعراض17

كلية التربية باخلرجصناعة املعاجم العربية املعاصرة )دراسة تطويرية(18

كلية التربية  باخلرجتطوير مهارات اللغة من خالل التعليم عن بعد19

كلية التربية  باخلرجمنوذج إسالمي للجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي20

21
دارســـة حتليلية ألســـاليب إدارة الضغوط  النفســـية لدى عينة من موظفات كلية التربية بجامعة اخلرج باستخدام األسلوب 

اإلحصائي)ما وراء التحليل (
كلية التربية باخلرج

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

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

كلية التربية باخلرجاملشكالت األكادميية التي تواجه طالبات  جامعة اخلرج واحللول املقترحة حللها24

كلية التربية  باخلرجمدى فاعلية برامج متكني الطالبات اجتماعيا في جامعة اخلرج25

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

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

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

كلية إدارة األعمال باخلرجالرضاء الوظيفي لدى العاملني بجامعة اخلرج29

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

31
محددات تطبيق حكومة الشـــراكات وأثرها على مســـتوى جودة املعلومات احملاســـبية قبل وبعد األزمة املالية العاملية – حالة 

اململكة العربية السعودية
كلية إدارة األعمال  باخلرج

32
أثر تفعيل دور جلان املراجعة في حكومة الشـــركات على جودة القوائم املالية املنشـــورة لتدعيم سوق األوراق املالية السعودية 

– دراسة اختبارية
كلية املجتمع باخلرج

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

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

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

كلية إدارة األعمال باحلوطةدور اجلامعات الناشئة في حتقيق التنمية االقتصادية في اململكة العربية السعودية- دراسة تطبيقية- على جامعة اخلرج36

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرانطو لو جيا القصة السعودية القصيرة انطولوجيا الشعر السعودي املعاصر انطو لو جيا القصة السعودية القصيرة37

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

كلية التربية باخلرجاملعجم  اللفظيمن الفاظ القران الكرمي دراسة معجمية الكترونية39

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

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

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

كلية إدارة األعمال باخلرجدراسة عددية للجودة في التعليم العالي وعالقتها بتطلعات املستفيدين43

فاعلية أســـاليب عرض  املعلوماتفي البرامج التعليمية على التحصيل الدراسي لدى طالب كليات العلوم والدراسات اإلنسانية 44
كلية إدارة األعمال باخلرجللمستوى األول

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليللهجة أهل السليل الوداعيني45

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليلأثر فاعلية برامج التربية اخلاصة في تغيير اجتاهات الطالبات نحو الدراسة التخصصية واإلعاقة بكلية التربية46

كلية التربية باخلرجواقع ومستقبل انتاج الغذاء في اململكة العربية السعودية47

كلية التربية باخلرجتقييم نظام سعر صرف الريال السعودي مقابل الدوالر االمريكي48

دراسة مقارنة بني مستوى اإلرهاق واإلنهاك الوظيفي درجة مشاركة وتفاعل املوظف  كذلكمستوى السيطرة والتحكم الوظيفي 49
كلية إدارة األعمال باخلرجوعالقتهما بالرضى لدى العاملني بالبنوك السعودية

كلية التربية باخلرجتقييم الكفاءة النسبية ملؤسسات التعليم العالي في اململكة العربية السعودية باستخدام طريقة حتليل تغليب البيانات50
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ب 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

الكليةالعنوانم

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالرجولة في القران الكرمي1

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

كلية إدارة األعمال باخلرجالتوجيهات اإلعرابيةاملستندة على املعاني البالغية في ضوء النصوص الشعرية3

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجاحملتملة لتنويع الصادرات في اململكة العربية السعودية4

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

كلية التربية باخلرجأساليب اإلقناع باحلوار النبوي وأثرها اإليجابي في عملية التواصل6

7
ممارســـة 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

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

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

كلية 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
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

13
تطويـــر برنامج إعداد معلمات التربية االســـالمية في كلية التربية جامعة ســـلمان بن عبـــد العزيز في ضوء معايير 

اجلودةواالعتماد االكادميي العاملية
كلية املجتمع باخلرج

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

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

كلية التربية اخلرجمنهج القران الكرمي في توجيه الصحابة16

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجزوال االختصاص مواضعه وأسبابه17

18
ازدواجيـــة الثقافـــة واللغة: أثر احملددات االجتماعية  الثقافية على حتصيـــل اللغة اإلجنليزية  في محافظات جنوب 

الرياض
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج
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الكليةالعنوانم

كلية 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
كلية التربية باخلرج

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

عبد العزيز
كلية التربية باخلرج

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

كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأدب الطفل املسرحي واقعه ـاشكاالته ـ اجتاهاته23

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

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرازدواجية الشخصية كوسيله للتعايش مع نظام مخادع : دراسة لـ "احلرف القرمزي" لنثانيل هيثورون25

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

كلية املجتمع باخلرجأثر مشتقات فقه املعامالت على ظاهرة انتشار "املصارف االسالميه أمنوذجا"27

كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإسهامات جامعة سلمان عبدالعزيز فيالتنمية الثقافية احمللية28

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

كلية 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 

ـ دراسة استكشافية
كلية الصيدلة

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

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

المجموعة 33 

الكليةالعنوانم

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

2
تطوير دور مراقب احلســـابات في ضوء اإلفصاح اإللكتروني للتقارير املالية – دراســـة استكشـــافية لبيئة األعمال  في اململكة 

العربية السعودية
كلية إدارة األعمال  باخلرج

3
اســـتخدام القياس املتوازن لألداء لتقييم خدمات القطاع املصرفي السعودي في ضوء حوكمة األداء االستراتيجي بالتطبيق على 

البنوك التجارية مبحافظة اخلرج
كلية إدارة األعمال  باخلرج

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

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

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسراألسلوبية بني البالغة والنقد األدبي6

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

إدارة األعمال  باخلرجمدخل إلى دائرة جودة الطالب بكلية إدارة األعمال  بجامعة سلمان بن عبد العزيز اململكة العربية السعودية دراسة عددية8

9
املشكالت األكادميية التى تواجه الطالب والطالبات اجلدد في جامعة سلمان بن عبد العزيز مع التركيز على ) طالبات املستويات 

)
كلية التربية باخلرج

كلية املجتمعالكتابة في بيئةقائمه على االنترنت: حتسني األداء الكتابي لطالب اللغةاإلجنليزية  كلغة أجنبيه من خالل الدردشةالكتابية10

كليةالتربية بالدلمأحكام القران البن العربي )دراسة فقهية(11

ظواهر الفردية في الشعر اجلاهلي "دراسة نقدية"12
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

باخلرج

13
جتاه إطار للربط بني إدارة مخاطر املنظمات ونظم الرقابة الداخلية لتفعيل التوجه االستراتيجي مدخل معرفي ـ دراسة ميدانية 

على شركات األغذية السعوديةـ
كلية املجتمع باخلرج

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

15
تفســـير القران بالرأي بني املانعني واملجيزين ـ بحث ودراســـة تفصيلية في مناهج املفســـرين ومذاهب التفسير واجتاهاته في 

العصر احلديث
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

كلية إدارة األعمال باخلرجنظام سعر الصرف واالستيراد السعودي16
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الكليةالعنوانم

أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة على األداء في وزارة الصحة السعودي دراسة تطبيقية على )املستشفى العام بالسليل(17
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية 

باخلرج

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

باخلرج

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

كلية التربية باخلرجفاعلية برنامج قائم على التعلم النشط لتنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات قسم الكيمياء بجامعة سلمان بن عبدالعزيز20

كلية التربية بوادي الدواسرفعالية برنامج إرشادي لتنمية مفهوم الذات واثره على التوافق النفسي واالجتماعي لدى االطفال املوهوبني ومنخفضى التحصيل21

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

23
دور كليـــات التربية في تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات وأثره في تطوير بعض املهارات احلياتية ) جامعة ســـلمان بن عبد 

العزيز منوذجا(
كلية التربية باخلرج

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

كلية إدارة األعمال باخلرجبيئة املجتمع ـ دراسة القضايا البيئية في اخلرج25

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

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

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

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

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

باخلرج

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

باخلرج

كلية التربيةتقييم أصحاب املصلحة لنواجت التعلم في كليات التربية بجامعة سلمان بن عبد العزيز في ضوء اإلطار الوطني للمؤهالت32
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ب 3 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم

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

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

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

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

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

كلية التربية باخلرجاالنحراف الفكري _ املفاهيم والبدايات6

كلية التربية باخلرجاللغة العربية بني طغيان العامية ومتدد اللغات األجنبية7

كلية العلوم والدراساتاالنسانية باخلرجبيكيت: محاولة املستحيل8

كلية التربية باخلرجالعنوسة والزواج في املجتمع السعودي خالل العقدين املاضيني9

كلية املجتمع باخلرججتاوز التقاليد األدبية : دالالت املكان في رواية توماس هاردي "عودة مواطن"10

كلية التربية بوادي الدواسراضطرابات النطق والكالم لدى تالميذ املرحلة االبتدائية في ضوء بعض املتغيرات بوادي الدواسر " دراسة ميدانية"11

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باحلوطة"مستويات الشراكة بني جامعة سلمان بن عبد العزيز ومؤسسات املجتمع املدني من وجهة نظر أفراد مجتمعاتها احمللية"13

14
مقررات األدب في تعليم البنات بني املأمول واملردود )دراســـة تطبيقية على طالبات الســـنة النهائية بجامعة سلطان بن عبد 

العزيز(
كلية التربية باخلرج

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

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

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

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

19
تأصيل املعاني االدبية في األســـماء العربية بإقليم وادي الدواســـر00 نظرة في الفن والداللة بالتطبيق على مناذج من قوائم 

الطالب بجامعة سلمان بن عبد العزيز بالوادي
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

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

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمسؤولية احلسبة جتاه توعية املجتمع باحترام سلطات الدولة22

كلية التربية بالدلموضع معايير جلدول مقاسات أجسام املراهقات باململكة العربية السعودية23

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسراالستشراق األمريكي : دراسة مقارنة24

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

26
مدى تطبيق أعضاء هيئة التدريس للســـبورات الذكية لتطوير بيئات تعليمية تعلمية فعالة داخل القاعات الدراســـية بجامعة 

سلمان بن عبد العزيز
كلية التربية باخلرج

27
مقاربة معرفية للمشـــاهد املكانية فـــي العربية الفصحى واللغة اإلجنليزية وارتداداتها علـــى اإلدراك املكاني وتعلم الكتابة 

والترجمة لطالب اللغة االجنليزية كلغة أجنبية او لغة ثانية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجنوادر ابن بزرج في اللغة واملأثورعنه29

كلية 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

قياس رضا جهات التوظيف  الســـعودية عن خريجي جامعة ســـلمان بن عبد العزيز كمدخل لتحسني الفرص الوظيفية خلريجي 3
اجلامعة –دراسة حالة كلية املجتمع باخلرج .

التربية باخلرج

ج 5 –بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

 برنامج دعم البحوث التخصصية  1435/1434 هـ

الكليةالعنوانم

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

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالباالكتناف في القرآن الكرمي و صحيح البخاري دراسة نحوية داللية2

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

ادارة األعمال باخلرجدراسة جتريبية للعالقه بني النمو االقتصادي والتحضر واستهالك الطاقه وكذلك انبعاث co2 في دول مجلس التعاون اخلليجي4
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الكليةالعنوانم

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 احملاســـبية وقرارات املســـتثمرين في بيئة األعمال الســـعودية –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

التربية باخلرجاجلوانب القيادية والتربوية والدعوية في شخصية الشيخ            محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ضوء السنة النبوية16

التربية باخلرجفعالية برنامج دي بونو لتعليم التفكير CoRT 3  في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد للطالب املوهوبني باملرحلة الثانوية17

التربية باخلرجفعالية استراجتية التعليم املباشر في حتسني بعض مهارات الفهم القرائي للتالميذ ذوي صعوبات التعلم بالصف السادس االبتدائي18

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
إشكاليات الترجمة التحريرية والفورية إلي االجنليزية التي تشهدها الفعاليات الثقافية باململكة العربيةالسعودية   بالتركيز علي مهرجان 

اجلنادرية: لهجة منطقة جند منوذجا
املجتمع باخلرج
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الكليةالعنوانم

التربية باخلرجدراسة املعنى القرآني في كتاب اإلكسير بني الطوفي وابن األثير26

التربية بوادي الدواسرالذكاء الوجداني وعالقته بنمو األحكام األخالقية لدى عينة من طالب اجلامعات الفائقني دراسياً والعاديني )دراسة مقارنة(27

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

املجتمع باخلرجاثر احلوكمه الشركات على القيمه املضافه على رأس املال دراسه تتطبيقية على الشركات العيني والفكري السعودي املسجلة32

ج 5 –بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

 برنامج دعم البحوث التخصصية  1436/1435 هـ

الكليةالعنوانم

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

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالعنصر املاركيسى فى "مسألة قوه" لـ بيسى هيد2

التربية بوادي الدواسرالبنية العاملية لعادات العقل املنتجة وفقاً لبعض املتغيرات لدى عينة من طالب جامعة األمير سطام بن عبد العزيز3

التربية بوادي الدواسرأثر برنامج تدريبي في اضطراب تشتت االنتباه/فرط احلركة في حتسني معارف وفعالية املعلمني وتقليل الضغط املهني لديهم4

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" لـــ ليلى أبو العال6
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أ- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

 المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم

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

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

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

كلية 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
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

6
حســـاب تشتت املوجات الطولية داخل أنبوب الكربون املتناهي الصغر ) النانومتري( حتت تأثير اإلجهاد األولي باستخدام 

التأثيرات الغير محلية
كلية املجتمـــــع باالفالج

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

8
التنبؤ بشـــكل السطح املتموج في طبقة مائعة رقيقه تنســـاب رأسيا حتت تأثير اجلاذبية األرضية واملستخدمة في أجهزة 

االمتصاص بالتبريد
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجالتخليق باإلشعاع ودراسة خواص مركبات هيدروجيل محتوية على جزيئات النانو لتطبيقات معاجلة مياه الصرف10

11
دراسة معملية في تأثير العمق على هبوط املبدئي الكمرات اخلرسانية املسلحة ومقارنتها بالنماذج احلسابية في املوصفات 

األمريكية واألوروبية
كلية الهندسة باخلرج

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

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

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

15
أثر اإلشـــعاع احلراري ولزج املزج على تبرير mhd احلراري املاضي بجانب ســـطح عمـــودي ثابت احلرارة مع التفاعل 

الكيمائي
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجعمل منوذج رياضي حملاكاة اخلاليا العصبية للمخ البشري16
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الكليةالعنوانم

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرأثر حتديد االحتياجات التدريبية التربوية على تنمية وتطوير املوارد البشرية في قطاع التعليم مبحافظة وادي الدواسر17

18
تأثير عددي صورت ودوفرت على االنتقال احلراري والكتلي بالقرب من نقطة الركود ملائع يتحرك على سطح مطاطي في 

وجود قوة الطفو واالنتشار احلراري املتغير
كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسر

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

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

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

22
تأثير اللزوجة املتغيرة على نقل احلرارة على ســـطح مســـتمر احلركة مع توليد حرارة داخلية متغيرة في احملاليل ضئيلة 

االستقطاب
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

24
التحويرات احملثة بواســـطة ســـيانيد الصودمي في نشاطات بعض االنزيام املؤكســـدة واأليضية في صبيغات الكالرياس 

جاريبيناس
كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرج

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

26
دراســـة تاثير عوامل املعاجله امليكانيكيه – احلراريه على صالدة واخلواص امليكانيكيه لسبائك الومنيوم – ما غنيوسيوم 

doe(( باستخدام طريقة تصميم التجارب )سليكون )6082( و املنيوم – نحاس – ليثيوم – زركونيم )8090
كلية الهندسة باخلرج

27
ترميز األلوان احلقيقية في الصور عن طريق التصنيف الكمي االحتمالي , من أجل رؤيتها بشكل أمثل على أنظمة العرض 

ذات الفئات اللونية احملدودة
كلية هندسة وعلوم احلاسب

كلية هندسة وعلوم احلاسبنظام تتبع شمسي ملحق بنظام جديد للتقطير الشمسي28

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

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرتطوير في طرق حل املعادالت التفاضلية غير اخلطية30

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

كلية الهندسة باخلرجاإلضاءة املوفرة للطاقة وتأثير التوافقيات احملدثة على الشبكة الكهربية : دراسة حتليلية وتطوير جودة الشبكة الكهربية32

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

كلية العلوم والدراسات  االنسانية باخلرجتثبيط املناعة في سوسة النخيل احلمراء : أسلوب جديد ملكافحتها34
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كلية املجتمع باالفالجمعرفة األسباب احلقيقية لعزوف طالب كليات العلوم واملجتمع بجامعة اخلرج عن دراسة الرياضيات كتخصص أساسي35

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

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

كلية هندسة وعلوم احلاسبمناذج تشابهية للتداخل الضوئي للوصالت الضوئية الفضائية قصيرة املدى38

39
دراســـة تأثير العوامل امليتالورجية على الصالدة والتشـــغيليه لســـبائك األلومنيوم 356 و 319 املسبوكة واملعاجلة حراريا 

minitab باستخدام برنامج الـ
كلية الهندسة باخلرج

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

كلية الهندسة باخلرجتقنيه جديدة إلخفاء البيانات فى الوسائط املتعددة41

ب 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

 المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرديناميكا ثنائى االستقرار الضوئي خارج تقريب الدوران املوجى1

كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسردراسةوتطبيقات التفرغ الكهربي للغازات2

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

البيضاء الصغيرة
كلية التربية بحوطة بني متيم

كلية الهندسة باخلرجحتليل ما بعد االنبعاج للكمرات الشطائريةذات األوجه املتدرجة وظيفيا باستخدام نظرية املرتبة االعلى املتناسقة4

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجحساب األوزون املتولد في مفاعالت التفريغ الصامت5

كلية هندسة وعلوم احلاسبطريقة جديدة للتصنيف الترابطي باستخدام التنقيباملتزايد6

كلية الهندسة باخلرجتصميم خلية حمل ذاتية األداء لقياس القوى الدينامكية7

كلية الهندسة باخلرجإجراءات املتابعة لتطبيق مبدأ التحديد املسبق للسماح الكلي للمشروع8

كلية الهندسة باخلرجطريقة منذجة االختيار عن طريق الشبكات العصبية االصطناعية واملنطق الضبابي9



التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ64

الكليةالعنوانم

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

الصغيرة بالتغذية العكسية
كلية الهندسة باخلرج

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

الهندسه باخلرجالتقييم البيئي للمياه اجلوفيةفي املناطق الزراعيةباخلرج12

كلية الهندسة باخلرجالتوزيع املكاني خلصائص التربة والصخور السطحية باستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن بعد13

كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتاثير السميةملادة املالثون على االسماك املياه العذبة البلطي النيلي في اجلوانب البيوكيمائية ومكونات الدم14

ب 2 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم

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

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

كلية العلوم والدرسات االنسانية باخلرجمعامالت تكافؤ املوثقه لنظام  توازي – توالي معمم3

كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجبحث استخدام بعض املواد كمقياس للجرعات اإلشعاعية بواسطة تقنيه رنني غزل اإللكترون وتطبيقاتها الطبية4

كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجاملوجات الصوتيةالغبارية في بالزماغباريه موجبة -  سالبة الشحنة و توزيع أيوني دوامي5

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

كلية هندسة وعلوم احلاسبنظام مواجهة االختراقات باستعمال اخلريطة املعرفية السياقية الضبابية7

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

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

كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرجتطبيق على منوذج مجموعات االستقراب مبعامل حتديد10

كلية املجتمع باالفالجحساب تشتت املوجات املستعرضة املنتشرة في أنبوب كربون نانومتري مجهد باستخدام التاثيرات الغير محلية11
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مركز خدمة املجتمعاستخدام حتويالت االلتواء في ايجاد البعد الثالث من البعد الثاني12

كلية الهندسة باخلرجدراسةمعدالت الكهرباء الساكنة في الغالف احليوي بالسليل وتأثيرها على صحة االنسان13

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

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

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

17
تأثير االنسياب الهيدرومغناطيســـي واللزوجةاملتغيرة مع احلرارة على احلمل الطبيعي ملائع حول نقطة ذات ركود متماثل 

مغموس في وسط مسامي
كلية العلوم والدرسات االنسانيه باخلرج

كليةالعلوم والدرسات االنسانيه باخلرجمسح كيمائي وبيولوجي ملستخلصات من بعض نباتات العائلة الرمرامية التي تنمو في صحراء اململكة العربية السعودية18

ب 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم

1
االنتقال احلراري واملادي باحلمل احلر الزمني على ســـطح رأســـي مغموس في وســـط مسامي مع وجود تفاعل كيمائي 

وتأثيرسورت ودفر
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

2
دراســـة ظاهره االســـترخاء وحتليل معامل العزل لبوليمر بولي ) 3-البيتاهيدروكسي املشترك-3-هيدروكسى فاليرات ( 

وما يتصل بها من األفالم بوليمرية
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرج

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

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

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

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

كلية العلوم والدرسات االنسانية باخلرجحتديد وتطابق عناصر الصورة باستخدام حتويالت فورير اعتماداً على بصمة مقترحة أوتوماتيكيا7
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كلية اآلداب والعلوم بوادي الدواسرالسعة الداخلية رقم n لفئة محدودة من فراغ بناخ واإلسقاط رقم n على نفس الفئة8

9
حتضير وتوصيف ودراســـة النشاط البيولوجي لبعض الثيوســـيمي كربازيدات و الثيوسيمي كربازونات الثنائية اجلديدة 

واملشتقة من إيثلني ثنائي األمني و متراكباتها مع بعض العناصر االنتقالية
كلية العلوم والدرسات االنسانية باخلرج

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

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

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

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

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

كلية العلوم  والدرسات اإلنسانية  باالفالجالتزامن املشوش في نظام روسلر املركب15

كلية العلوم والدرسات اإلنسانيةبالسليلالتأثيراتالصحية للكهرباء الساكنة في الغالف احليوي بالسليل16

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرجاستخداماأللياف الضوئية البالستيكية في بناء شبكات منزلية متعددة اخلدمات عالية األداء في اململكة العربية السعودية17

18
تأثير املعاجلات احلرارية على اخلواص امليكانيكية والبنية املجهرية لســـبائك ألومنيوم-ماغنيســـيوم سليكون )6082( و 

ألومنيوم -نحاس-ليثيوم-زركونيوم)8090( و ألومنيوم -ماغنسيوم-زنك )7075(
كلية الهنسة باخلرج

كلية هندسة وعلوم احلاسب باخلرجنظام كفء جلدولة ورديات عمل األجهزة املسؤولةفي شبكات االستشعار الالسلكية املتنقلة19
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ج 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434 هـ

الكليةعنوان البحثم

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

ج 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

 برنامج دعم منح سابك البحثية  1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم

الهندسة باخلرج" التحميل االمثل حملوالت القدرة الكهربيةفي احلاالت احلرجة باستخدامالذكاء االصطناعي1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتركيب النانوي لألكاسيد املوصلة علي أساس صمامات شوتكي2

ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم

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 لدراســـة تأثير اإلشـــعاع احلرارى والتفاعل الكيميائى على االنتقال احلرارى واملادى بواســـطة 

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



التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ68

الكليةالعنوانم

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتصميم نظام آلي إلدارة التدريب امليداني3

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتصميم مقياس توجيه واعي لقياس اداء قنوات الراديو املتعدده في الشبكات الالسلكيه املتجانسة4

5
حتضير وتوصيف طبقات جيدة االلتصاق من بعض املواد املثبطة لالحتراق على ســـطح البولى البروبلني باســـتخدام 

تكنولوجيا البالزم
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقدم املوجات الغير خطية  في بالزما حتتوي إلكترون- بوزيترون- ايون6

7
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؟8

9
التشـــابك  واالرتبـــاط  الكمي في  االنظمـــة  املكونة من ذرتـــني اصطناعيتني فائقة التوصيليـــة متفاعلة مع مجال  

كهرمغناطيس
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجبعض املتباينات الرياضية وتطبيقاتها10

11
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 باخلرجمقارنة أداء خورازميتي التفاعل الكيميائي ومستعمرة النمل في تعيني الرموز ذات التباعد االقصى12

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالببناء حماية قوية من جانب  العميل ضد هجوم تزوير الطلبات عبر املوقع13

14
تأثير اللزوجة املتغيرة والتفاعل الكيميائي على االنتقال احلراري واملادي باحلمل احلر النسياب مائع ميكربوالرى حول 

سطح اسطوانة دائرية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرج       منظمات املؤثرات األساسية املعرفة على فضاءات باناخ15

16
دراســـة صفوف االنتظار في حالـــة الوصول على مراحل ) نظام ابرالجن( الى مركـــز اخلدمة املكون من خادمني غير 

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

17
تقنية االضطراب املتفرد  لدراســـة تأثير الشـــفط العالى على الطبقة اجلدارية ملائع نانو ينســـاب على ســـطح مثقب 

متحرك او ثابت 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

الهندسة باخلرجباستخدام أجهزة الكمبيوتر الكم االعتراف العاطفة وتطبيقه في العالج الطبي والتفاعل بني البشر والروبوتات18
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الكليةالعنوانم

الهندسة بوادي الدواسرتصميم نظام حتكم ذكي ومثيل الدارة عملية معايرة درجة احلموضة19

20
خوارزم عام لطرق الدرجات العليا الصريحه واملســـتقرة وذات اخلطوة الواحده حلل االنظمة اجلاســـرة فى الهندسة 

الكهربائية
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبالتكامل الكسري لدوال بيسل املعممة وتطبيقاتها على االستقرار املكني للنظم اخلطية ذات الثبات الزمني21

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتقييم وضوح املوقع والترتيب العاملي له وامكانية الوصول إلى محتوى مواقع القرآن الكرمي22

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتخليق مركبات عضوية جديدة صاحلة لتثبيط النشاط السطحى جلزيئات السيليكون النانونية. جزء اول23

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاملوجات الغير خطية للضجيج الكهربي واسع النطاق لبيئات بالزما فضائية24

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتأثير املجال املغناطيس علي نبات السينارا كاردونوكولس25

الهندسة باخلرجوقاية محوالت القوى الكهربائية باستخدام تقنية الذكاء الصناعي26

27
تأثير نســـب التشكيل على الســـاخن لعمليتي احلدادة والدرفلة على الصالدة واملتانة والبنية املجهرية لسبائك الصلب 

املخصوص املنخقض العناصر السبائكية واملعالج ميكانيكيا وحراريا 
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالنقاط الثابتة لالنكماش املنتظم فى تعميم الفضاءات املترية احملكمة28

الهندسة باخلرجتأثير سرعة اللحام علي  الصالدة و مقاومة التأكل للحامات الليزر للمعادن املتماثلة واملتباينة 29

ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

برنامج االبحاث التخصصية 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

1
تأثيرالفوتونـــات احلرارية على انضغاط وحدة املعلوماتية الكمية لبعض الكيوبتات الذرية اإلصطناعية املرتبطة مبجال 

كهرومغناطيسي
املجتمع باالفالج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجسالئف الكومارين كمثبتات حرارية مضادة للميكروبات ملادة بولى كلوريد الفينيل الصلد2
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أ - بحوث العلوم الصحية

المجموعة 32

الكليةعنوان البحثم

كلية الصيدلةتأثير بعض النباتات البرية السعودية على خصوبة الذكور1

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

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

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

كلية الصيدلةالتأثير املضاد لألورام للمركبات املفصولة من نبات احلمبزان5

كلية الصيدلةتشييد بعض مشتقات الكينازولني اجلديد كمضادات لإلصابة باألمراضاملعدية6

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

8
حتســـني التوافر احليوي لعقار األنســـولني املعطى عن طريق الفم بواســـطة نظام ناقل للجزيئات متناهية الصغر للتواصل إلى حتطم أفضل 

لداء السكري
كلية الصيدلة

كلية الصيدلةالتقييم البيوكيميائي لطفرات الستربنوكينازاملوجهة9

كلية 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 1 - بحوث العلوم الصحية

المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم

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

2
تصميم بعض مشـــتقات الكينولني رباعي الهيدروجني كعوامل مضادة لألورامواختبار فعاليتها على األنســـجة السرطانيةدون 

السلمية
كلية الصيدلة

كلية 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
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية الطبالنموذجي في املواطن السعودي البالغ باستخدام برنامج إعادة التشكيل ثالثي األبعاد ألشعة املقطعية على منطقة البطن5

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

كلية الصيدلةاستخالص وتنقية املركبات النشطة بيولوجيا من االكتينوميسيتات املعزولة من مصادر مختلفة في اململكة العربية السعودية7

كلية الطبتقييم التغيرات املصاحبة للعمر في املنطقة العنقية من العمود الفقري لدى املواطن السعودي البالغ باستخدام األشعة املقطعية8

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

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

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

كلية الطبتاثير التناول املفرط للدهون وتناول القرفة في الغذاء في الفئران على هرمون االديبونكتني بعد إعطاء مادة الكورتيزون12
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ب 2-  بحوث العلوم الصحية

المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم

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

2
اســـتحداث طريقة باســـتخدام كروماتوججرافيا الطبقة الرقيقة للتحليل الكيفي والكمي لكوانزمي ك 10في املســـتحضرات 

الصيدلية وأادوات التجميل واملواد الغذائية
كلية الصيدلة

كلية الطبدور املشمشية في أسباب اإلجهاض املتكرر3

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالعوامل الوراثية للعقم عند الرجال4

كلية الصيدلةسالمة وفعالية اجلرجير على خصوبة الفئران املصابة مبرض السكر5

6
تطويـــر وتثبيت التحليـــل الكروماتوغرافـــي العكس عالي الكفاءة لـــدواء الدايوزمني وزيـــادة ذائبيتهباملاء بواســـطة مادة 

السايكلوديكستران مع او بدون الهيسبريدين ودراسة النشاط احليوي له
كلية الصيدلة

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

كلية الصيدلةتطوير وتقييم األقراص سريعة التفكك بالفم باستخدام تقنية التصنيع البسيطة8

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

السعودية : دراسة استكشافية
كلية الصيدلة

كلية الصيدلةتركيب وتطوير أقراص عائمة من مستخلص الزجنبيل لعالج القرحة املعدية10

11
االســـتفادة من حبوب لقاح النخيل ونبات اجلنســـنج كعالج طبي لذكور فئران التجارب املصابة بالعقم بسبب تعرضها لبعض 

املبيدات الزراعية املستخدمة في اململكة العربية السعودية
كلية الصيدلة

12
تقيم تغيرات الشـــرايني الودجية الرئيســـية لدى املدخنني السعوديني احلاليني باســـتخدام املوجات الصوتية الطبية )منط 

السطوع ونظام دوبلر (
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

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

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

15
اســـتخالص  وفصل مركبات ســـيكلوارتان ثالثيـــة التربني الصابونية  مـــن نوعي مختلفني يتبعان جلنس القتاد ودراســـة 

التأثيراتاحليوية له
كلية الصيدلة

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

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

ب 3 - بحوث العلوم الصحية

المجموعة 33ج

الكليةالعنوانم

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

كلية العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحساس املعاوقة الكهروكيميائية للكشف عن فيروسات أنفلونزا الطيور2

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

التمييز بني املراحل املختلفة الستجابات الشعب الهوائية في مرضي االزمة باستخدامالصور االشعاعية والتغيرات املصحوبة 4
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالواديفي خاليا الدم

كلية الطبنقص فيتامني د في مرضى خشونة مفاصل الركبة السعوديني5

ج 1 -  بحوث العلوم الصحية

 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم

كلية الصيدلةدراسة اخلواص اجلزيئية والطيفية لبعض مشتقات األدمانتان اجلديدة النشطة حيويا1ً

كلية الصيدلةمرضىالسكري:هليمكننامنعمرضالسكريفيسكاناململكة2
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ج 2 - بحوث العلوم الصحية

برنامج دعم البحوث المجتمعية 1434/ 1435هـ
  

الكليةالعنوانم

كلية العلوم الطبية التطبيقيةمعدالت وأسباب آالم أسفاللظهر بني املوظفني في منطقة اخلرج1

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

ج 4 - بحوث العلوم الصحية

برنامج دعم البحوث بشراكةعالمية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

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

في تركيا )نهج كيمياء العقاقير(
كلية الصيدلة 

2
دراســـة فعالية املضادات احلديثة لعالج ارتفاع ضغط الشـــرياني الرئوي وذلك باستنشاق كبسوالت ممتدة املفعول ومدى 

توافق وطواعية املريض لهذا العالج ملمتد املفعول في املرضى السعوديني
كلية الصيدلة 

ج 5 - بحوث العلوم الصحية 

برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم

1
"Evaluation Of Age Related Changes In Lumbar Spine In Saudi Arabian Adult 

Population: Using Magnetic
الطب

2
Geno- And Feto- Potential Toxic Effects Of Pesticides Residues Commonly Used In Al-

Kharj Farms
كلية الصيدلة
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ملحق 2

قائمة بعناوين البحوث المدعومة والجاري العمل بها
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المشاريع البحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية و اإلدراية
ب 2 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم

كلية التربية باخلرجاخلطاب الشعري املعاصر في مسابقات أمير الشعراء " الرؤية والتشكيل اجلمالي"1

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

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

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

كلية إدارة األعمال باخلرجتطبيق منوذج ثالثي االبعاد لنقل املعلومات الفعالة من مؤسسات التعليم العالي إلى قطاعات األعمال  في اململكة العربية السعودية5

ب 3 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 33 ج

الكليةعنوان البحثم

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

الدراسات اإلسالمية واللغة العربية (
كلية التربية باخلرج

2
دور جامعـــة ســـلمان بن عبد العزيز فـــي صناعة املعرفة )الواقع واملســـتقبل( في ظل حتديات عصر الثـــورة املعلوماتية 

والتكنولوجيا الرقمية
كلية التربية باخلرج

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

حالة
كلية العلوم والدراساتاالنسانية باخلرج

كلية التربية باخلرجاأللغاز األدبية وعناصرها البنائية4

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

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

كلية التربية باخلرجمدى تناول أعضاء هيئة التدريس في جامعتي امللك سعود وسلمان بن عبد العزيز للقيم في احملاضرات7
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كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجمدى استخدام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز ملصادر املعلومات اإللكترونية8

ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

برنامج دعم أعضاءهيئةالتدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

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 )825هـ("تيسير البيان ألحكام القرآن )سورة البقرة منوذجاً(4

التربية بوادي الدواسردرجة ممارسة مدراء املدارس ملهارات التواصل الفعال في مراحل التعليم العام مبحافظة وادي الدواسر من وجهة نظر املعلمني5

6
اثـــر الرحالت املعرفية عبر الويب )Web Quests  ( في تنميـــة مهارات التفكير التأملي واالجتاه نحو االنترنت لدى طالبات 

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  بجامعة سلمان بن عبدالعزيز
التربية باخلرج

التربية باخلرجفاعلية استخدام استراتيجية ) K.W.L( في حتصيل طالبات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في مقررات املناهج وطرق التدريس7

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  1435/1434 هـ

الكليةعنوان البحثم

التربية باخلرجمقارنة الكفايات املهنية ملعلمي التربية اخلاصة ومعلمي التعليم العام1

التربية بوادي الدواسراجتاهاتاملعلمات نحو استخدام تقنيات التعليم2

التربية بوادي الدواسرمعوقات تطبيق إدارة اجلودة الشاملة بجامعة سلمان بن عبد العزيز  وعالقتها ببعض املتغيرات )دراسة ميدانية(3

4
حتليل جتريبي لتوقعات وتصـور ورضاء الطالب جتاه جودة اخلدمـة بكلية إدارة األعمال – جامعة سلمان بن عبد العزيز 

– اخلـرج – اململكة العربية السعوديـة
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
تطويـــر وحـــدة تعليمية في ضوء منوذج أبعاد التعلم ملارزانو وقياس أثرها فـــي تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لطالبات 

السنة التحضيرية
التربية باخلرج

التربية باخلرجدرجة التزام أعضاء هيئة التدريس بجامعة سلمان بن عبد العزيز بأخالقيات مهنة التعليم من وجهة نظر الطالبات9

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 ســـلمان 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
 "SERVQUALSCALE"  قياس اجلودة املدركة واجلودة املتوقعة في جامعة سلمان بن عبد العزيز باستخدام منوذج

»دراسة تطبيقية«
العلوم والدراسات االنسانية باألفالج

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

التربية بوادي الدواسرهوية األنا وعالقتها باالنتماء االجتماعي لدى عينة من الطالب املوهوبني بجامعة سلمان بن عبد العزيز » دراسة وصفية«17

18
التنبؤ بالســـعادة 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 ممارســـة االلعاب االلكترونية على الذكاء اللغوي واالجتماعي لدى االطفال  »دراســـة وصفية حتليلية على االطفال 

في مرحلة الطفولة املتوسطة باململكة العربية السعودية«
التربية باخلرج

التربية باخلرجحماية اإلسالم ملدارك اإلنسان دراسة شرعية تطبيقية22

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر – طالباستراتيجيات التكيف اللغوي والثقافي في تخاطب األطباء من غير العرب مع املرضى في املستشفيات السعودية23

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

25
ممارســـات املوارد البشـــرية 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
دورأعضـــاء هيئة التدريس في تنمية التفكيراإلبداعيلدى الطالبات من وجهة نظراألعضاء والطالبات أنفســـهم بجامعة 

سلمان بن عبد العزيز
التربية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجاثر اخالقيات احملاسبة االبداعية على مصداقية التقارير املالية من وجهة نظر املراجعني باململكة العربية السعودية30

العلوم والدراسات االنسانية بالسليلاجلانب اخللقي في شعر الصعاليك "دراسة ونقد "31

33
توجه مدراء املستشـــفيات  احلكومية نحو رضا املرضى عن اخلدمـــات الصحية فى منطقتى اخلرج وحوطة بنى متيم-

دراسة مقارنة
إدارة األعمال بحوطة بني متيم

إدارة األعمال بحوطة بني متيمفرص وحتديات صناعة التمور في اململكة العربية السعودية :: دراسة من إنتاج وتسويق التمور في اخلرج، املنطقة تطبق33
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34
دور اســـتخدام 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 باســـتخدام شـــبكات 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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ج 5 –بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1436/1435 هـ

الكليةعنوان البحثم

1
برنامج تدريبي قائم على إكســـاب طالبات قســـم الدراسات اإلسالمية بعض إســـتراتيجيات 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 اســـتراتيجية التعلـــم 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

كلية املجتمع باخلرجأثر اإلفصاح احملاسبي عن ممارسات التنمية املستدامة على جودة األرباح احملاسبية للشركات املسجلة بالبورصة السعودية8

9
أثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم املســـتند إلى الدمـــاغ 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
كلية التربية بالوادي



التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ82

الكليةالعنوانم

14
تصميم بيئة تعلم حاســـوبية تفاعلية لتنمية التحصيل العلمي وبقاء أثر التعلم لبعض املفاهيم احلســـابية للتالميذ املعوقني 

سمعياً باملرحلة االبتدائية
كلية املجتمع باخلرج

15
" واقع تنفيذ البرامج التدريبية ألعضاء هيئة التدريس وقياس أثرها فى حتســـني 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 و إدارة الربح و األداء املالي: أدله عمليه من الشركات السعوديه املسجله.17

العلوم والدراسات االنسانية باالفالجتراجم معاني القرآن الكرمي إلي اإلجنليزية. دراسة تركيبية داللية مقارنةــــــ سورتي الفاحتة وبدايات سورة البقرة أمنوذجا18ً

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

التربية باخلرجالتأويل الزمني في اجلملة احلالية20

كلية 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 و الشبكة الدولية لتحسني دقة وإتقان اللغة اإلجنليزية لدى الطالب السعودين 

الدارسني للغة اإلجنليزية كلغة أجنبية
العلوم والدراسات االنسانية باالفالج

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجأثر استخدام خرائط املفاهيم في حتصيل مفاهيم التربية االسالمية لدى طلبة كلية العلوم والدراسات االنسانية في االفالج24

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

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجاستخدام التنقيب في النص للتنبؤ بأسعار الصرف و مؤشرات 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

إدارة األعمال باحلوطةمنوذج مقترح لنظام املراقبة عن بعد حملمية الوعول مبحافظة حوطة بني متيم بتقنية شبكات اإلستشعار الالسلكية29

إدارة األعمال باخلرجكفاءة الكليات التابعة جلامعة األمير سطام بن عبد العزيز – اخلـــرج30

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجاألدب التعليمي في التراث العربي دراسة في كتاب ألف باء للبلوي املالقي )ت 604هـ( منوذًجا31

32
أثر توظيف تطبيقات األجهزة الذكية في تعليم القواعد األساسية للغة العربية على حتصيل طالب املرحلة املتوسطة 

)تطبيق إلكتروني ودراسة(
العلوم والدراسات اإلنسانية بالسليل
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إدارة األعمال باخلرجمتويل الشركات الصغيرة واملتوسطة )SMEs( في اململكة العربية السعودية : تقييم نقدي من التبرير وحتقيق الهدف33

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجمدى استخدام اعضاء هيئة التدريس بجامعة سطام بن عبد العزيز الفكار النظرية البنائية في تدريسهم اجلامعي34

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 ودراســـة ملواضع اإلظهار واحلذف واإلدغام  ائدتان املُجتمعتان في أَوَّ التَّـــاءان الزَّ

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
تنميـــة املهارات االجتماعية االيجابية وتغيير وجهة الضبـــط 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 و التأخير-"43

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

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

كلية التربية بالوادينظرات في كتب عبد الوهاب الشعراني تكشف مجازفاته وأكاذيبه46

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

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

ها48 وتيَّة وُطُرق َرمَّ عات الصَّ كلية التربية بالواديالتََّصدُّ

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

التربية باخلرجمشروع انشاء قناة تربط البحر األحمر باخلليج العربي عبر األراضي السعودية: املكتسبات االقتصادية واالستراتيجية51
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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

التربية باخلرجالظواهر اإلمالئية اخلالفية بني الرسم العثماني والرسم القياسي دراسة داللية في ضوء املناهج اللغوية احلديثة59

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 شـــبكات التواصل االجتماعي في عمليتي التعليم والتعلم في اجلامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس
التربية باخلرج

التربية باخلرجتقييم برامج الدمج املقدمة للطلبة ذوي االعاقة العقلية مبدارس العاديني في مدينة اخلرج من وجهة نظر املعلمني واملديرين65

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

67
فعالية اســـتراتيجية تقوم على التكامل بني اخلرائط الذهنية ومنـــوذج كورنيل في تنمية حتصيل طالبات كلية التربية ملقرر 

طرق التدريس
التربية باخلرج

68
أثر استخدام استراتيجيةالتعلم النشط ) اجليسكو ( في تنمية مهارات التفكيراالبداعي لى طالبات كلية التربية في جامعة 

سطام بن عبد العزيز
التربية باخلرج

69
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
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إدارة األعمال باخلرجدراسة تطبيقية الستقرار الطلب على النقود لدول مجلس التعاون اخلليجي70

التربية بوادي الدواسرمستوى مشاركة أولياء أمور الطلبة ذوي اإلعاقة في البرامج التعليمية املقدمة ألطفالهم في مدارس الدمج71

إدارة األعمال باخلرجإختبار التنمية املالية املستدامة في إطار القيد الزمني للميزانية اململكة العربية السعودية72

التربية باخلرجاملنهج النبوي الشريف في التعامل مع الشائعات في وقت الفنت واحلروب واالضطرابات73

التربية باخلرجأفعال الشروع في اللغة العربية الفصحى74

التربية بالواديقرارات املجامع الفقهية في القضايا األسرية: دراسة مقارنة75

التربية باخلرجدور املشروعات الصغيرة في تعزيز مشاركة املرأة لتنمية املجتمعات احمللية في اململكة العربية السعودية76

العلوم والدراسات االنسانية باحلوطةحوسبة اللغة العربية بني الواقع واملأمول )منهج مقترح ألقسام اللغة العربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز(77

اآلداب والعلوم بالوادياملكتبة الرقمية السعودية : دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إلى نظم البحث واسترجاع املعلومات.78

العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجالتزفني .. دراسة في اخلصائص األسلوبية لشعر تزفني األطفال عند العرب79

تقييم األداء النفسي والتربوي ألطفال التوحد في مراكز التربية اخلاصة بالرياض80
العلوم والدراســـات االنســـانية بحوطة بني 

متيم

81
األدوات اإلحصائية للجودة ودورها في نشر ثقافة قياس مؤشرات األداء دراسة تطبيقية في جامعة األمير سطام 

بن عبد العزيز »
املجتمع باخلرج

82
دور معتقدات الكفاءة الذاتية في تطوير القدرات القيادية وعالقتها مبقومات الذكاء العاطفي  دراســـة ميدانية على قطاع 

الصحة السعودي
املجتمع باخلرج

اآلداب والعلوم بالواديالتجارة اإللكترونية على شبكة اإلنترنت : دراسة حتليلية مع إشارة خاصة إلى التسوق اإللكتروني في الوطن العربي.83

التربية باخلرجاستراتيجية ممارسة رؤساء األقسام بجامعة سطام بن عبدالعزيز ألساليب بناء الشراكة املجتمعية .84

85
استخدام اســـتراتيجيات 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 سطام86

التربية باخلرجإبدال احلروف عند العرب ، دراسة نظرية حتليلية لبعض ألفاظ القرآن الكرمي واحلديث النبوي87

املجتمع باخلرجاملتابعة الصفية للمدرس: إجتاهات املدرسيني ونظرة نحو ممارسات أفضل88
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املجتمع باخلرجالصورة املتغيرة للمجتمع السعودي في األدب االجنليزي احلديث89

اعتذر عن البحثأثر برنامج إرشادي نفسي مقترح في تطوير مهارات إدارة الوقت لدى موظفي وموظفات جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز90

إدارة األعمال باخلرجالتنمية االقتصادية للمجتمع عبر الريادة - فحص الرغبة الريادية والدعم املؤسسي للمجتمع احمللي في محافظة اخلرج91

املجتمع باخلرجتقييم تطبيق انادارة اجلوده الشامله في مؤسسات التعليم العالي دراسة حاله جامعة سطام بن عبدالعزيز92

ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

برنامج دعم أعضاءهيئةالتدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

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 والدراســـات االنســـانية 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 والدراســـات االنســـانية بحوطة بني 

متيم

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

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

الكليةعنوان البحثم

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

التربية باخلرجمشكالت طالبات برنامج التعليم املوازي بجامعة سلمان بن عبد العزيز من وجهه نظر الطالبات ووضع تصور مقترح حللها5

6
دراســـة مقارنة لبعض املوروثات الشـــعبية 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

ب 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باخلرجالبالزمون السطحي لتحسني امتصاص الضوء في اخلاليا الشمسية العضوية1
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ج 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434 هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير محاليل أيونية واستخدامها كحافزاتإلنتاج الديزل احليوي1

2
دراســـة تأثير العوامل امليتالورجية على التشغيلية لسبائك االلومنيوم –ســـيليكون: 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  1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحضير احلفزي للوقود السائل من مشتقات املواد الناجتة من العمليات احليوية1

الهندسة باخلرجتأثير املعاجلة امليكانيكية احلرارية علي الصالدة واملتانة لسبائك الصلب املخصوص املنخقض العناصر السبائكية2

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

الكليةعنوان البحثم

الهندسة بوادي الدواسرالهاتف النقال كجهاز استشعار للخدمات السياقية املتنقلة1

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية باألفالجالتشابك والظواهر الكمية لألنظمة النانو وانظمة االمناط الكهرومعناطيسيه في االوساط الغير خطية2

الهندسة بوادي الدواسرمنذجة ومحاكاة لشبكة الياف بصرية بسرعة 10 جيجابيت/ث باستخدام نظام الوصول املتعدد3
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ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجطريقتان جهديه وطيفية جديدتان لتقدير عقار الدكستروميثورفان في املستحضرات الدوائية1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتوليد األوزون في مفاعالت تفريغ هالي مطعمة بهواء جاف2

3
بناء معالج مســـاعد باســـتخدام تقنية املصفوفات املبرمجة حقليا حملاذاة تسلســـل احلمض النووى باستخدام خوارزمية 

ستيفن سوجن
هندسة وعلوم احلاسب باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجدراسة شاملة لبعض نتائج وتطبيقات نظرية النقطة الثابتة  مع التركيز على  مصفوفة املعادالت واملتباينات التغيرية4

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجمعاجلة الرماد املتطاير الناجت من النفط الثقيل الغراض بيئية و انشائية5

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمسرع مادى قابل للتشكيل حملاذاة تسلسل البروتني باستخدام خوارزمية سميث وترمان.6

7
النهج القائم على صورة خالية من االستشعار لتقدير فعالية تلوث الهواء الناجت من املركبات والصناعة في مدينة الرياض 

  . )SIEVE Module(باململكة العربية السعودية
الهندسة باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتشكيل املوجى الغير خطى للموجات الصوتية- اإللكترونية فى بالزما الفضاء املمغنطة 8

9
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 باخلرجاحلساسات احليوية املؤسسة على االغشية الرقيقة للبوليمرات 10

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتقنيات اإلحصائية ودورها في رقابة جودة املنتجات الصناعية في اململكة العربية السعودية )صناعة الأللبان(11

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجدراسة احلالة االنتقالية لنظام ماركوفي متعدد اخلدمة مع احتمالية وجود إعاقة ورجوع للزبائن وفشل في نظم اخلدم12

الهندسة باخلرجحتليل اجليل القادم من انظمة االتصاالت التعاونية حتت التداخل املشترك واالجهزة الالخطية13

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاستخدام األنابيب النانو مترية كمحفزات ضوئية لتنقية املياه من امللوثات العضوية14

الهندسة باخلرجشغيل املواد السيراميكية والكربيدية باستخدام الشرر الكهربي امليكرونى15

اآلداب والعلوم بوادي الدواسردراسة استقرار األنظمة غير اخلطية16

العلوم والدراسات االنسانية بحوطة بني متيمتصنيع حبيبات الذهب والفضة النانوية بالكيمياء اخلضراء وتطبيقاتها على سرطان الثدي17
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الكليةالعنوانم

الهندسة باخلرجدراسة تاثير فوانيس التفريغ ذات الضغط العالي على نظم توزيع القدرة الكهربائية18

19
اســـتقرار االتزان غير اخلطي النســـياب مائعني موصلني خالل وسط مسامي حتت تأثير مجال كهربي عمودي فى ثالثة  

أبعاد
اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالب

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجحتليل البنية التحتية القضائية الرقمية في اململكة العربية السعودية 20

21
صيغ رياضية مقترحة للتداخل الضوئي املســـتقطب لوصف تتبع مسار األشعة الضوئية املستقطبة في األلياف البصرية 

ومرشدات املوجة 
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجإعادة تعني جزء من القيم الذاتية للنظم اخلطية للرتب العليا فى حالة تاخير الزمن22

الهندسة باخلرجحتديد طريقة استعمال مادة مضافة للخرسانة ملقاومة تآكل حديد التسليح بسبب ايونات الكلورايد23

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقييم كفاءة التجميع و بعض املعامالت لبعض غرف التأين24

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمشكلة جدولة رعاية املرضى في منازلهم: منودج واحلل25

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاجلسيمات فائقة احلرارة ذات الطاقات العالية  فى الفضاء26

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبعن ثابت االسقاط ومسافة باناخ - مازور 27

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتسني خصائص سطح املعادن ببالزما غير حرارية28

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة التي حتقق خاصية لينديلوف29

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتخصيص البحث في الويب حسب املعنى واملعتمد على ملف املستخدم30

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالباالطارالعام ملقترح حتقيقاتالطب الشرعيللتعقب واإلبالغعن اجلرائمالرقميةفيشبكات احلاسوب31
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ج 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435 هـ

الكليةالعنوانم

تطوير برنامج حاســـوبي للقياس الكمي لرقائق اجلينات )مصفوفات احلمض النووي املقابل )الـ د.إن.ا(( بإستخدام معاجلة 1

الصور بشكل آلي.   

العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

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

الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالكشف املبكر لتكسير  مادة بولي كلوريد الفينيل باستخدام تقنيات مختلفة1

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتحضير االخضر االنتقائي ملركبات اليوريا مبجاميع مختلفة بإستخدام مركبات الليثيوم الوسطية2

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتضير مركبات البيرهيدروكوينولينز من خالل تفاعالت متسلسلة3

ج 5 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
برنامج االبحاث التخصصية 1436/1435هـ

الكليةالعنوانم

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجُمسرع مادى باستخدام املصفوفات املبرمجة حقليا حمُلاذاة التسلسل احليوى إلى امللف باستخدام خوارزم فيتربى1

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجمشكلة التحكم األمثل في النظم القطعية الشبه خطية  دراسة نظرية وتطبيقات2

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمنهج قوي ضد هجمات رفض اخلدمة السيبرانية باستخدام الشبكات العصبية3

الهندسة باخلرجتطوير عملية صديقة للبيئة لتصنيع لوحات الدوائر االلكترونيه4

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجرصد مستويات تلوث املياه في وادي حنيفة، الرياض، اململكة العربية السعودية وتأثيرها على الصحة العامة5
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الكليةالعنوانم

الهندسة بوادي الدواسرحتضير بعض اكاسيد الفلزات كاعمدة  للطني ودراسة نشاطها احلفزي في التحلل الضوئي لألصباغ العضوية6

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجحول الفضاءات التبولوجية املعممة املتراصة واملعدودة7

الهندسة باخلرجتقنية جديدة لتحديد املعامالت غير املعلومة للخاليا الكهروضوئية عند ظروف بيئية مختلفة8

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجآلية الكشف والدفاع ضد هجمات رفض اخلدمة املوزعة لشبكات Ad Hoc املتحركة9

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمنذجة املواضيع في القرآن الكرمي: إطار للبحث الداللي10

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبمخطط تخصيص التخزين املوحد للحوسبة السحابية11

اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبمعامالت حساب التفاضل الكمي الكسري ومتراجحاتها12

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتنقيب بيانات التعليم : حالة دراسية13

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحلول حتليليه تقريبيه للمشاكل ذات الرتب العالية والقيم احلدية واملضطربه بشكل شاذ باستخدام طرق شبه حتليلية عدديه14

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتالشي تأثير بعض مبيدات احلشائش على منو نبات الذرة وتراكمها في التربة بإستخدام اليوريا15

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجخوارزم حلل مشاكل االضطراب الشاذ باستخدام طريقة التحويل التفاضلى الغير خطيه والكسريه16

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحلول حتليلية تقريبيه لفترات االنتقال بالدوائر الكهربية الغير خطيه باستخدام طريقة حتويل تفاضلى معدلة17

الهندسة باخلرجتقنية جديدة حلساب دقه الصور للكمبيوتر الكمي18

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالصور العددية للمؤثرات االساسية19

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتأثير التفاعل الكيميائى على االنتقال احلرارى واملادى باحلمل املختلط النسياب مائع كازون حول كرة فى وجود انزالق جزئى20

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاخلواص احلرارية و امليكانيكية ملواد السيراميك التي تتعرض ألشعة الليزر21

22
دراســـة 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 االنسانية باخلرج

23)VoIP( اآلداب والعلوم بوادي الدواسر - طالبتقييم أداء إطار شبكة الغطاء اآلمن في بروتوكول االتصال الصوتي عبر اإلنترنت

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجنظريات النقطه الثابته فى تعميم الفضاءات املتريه24

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجتقدير الطاقة الكهربائية داخل مفاعالت التفريغ الصامت25

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجقيم تقربية لزمن التأخير ملسألة اعادة تعني القيم الذاتية للحالة التربيعية26
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الكليةالعنوانم

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة  و الفيض احلراري علي خواص املرونة للمعادن27

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجتصميم وحدة التحكم DMA لنقل البيانات السريع املبنى على AMBA  لألنظمة املضمنة28

الهندسة بوادي الدواسرطرق حساب االمثلية واالت متجهات الدعم غير املتوازية29

30
تصنيع ســـبيكة جديدة من متراكبات األلومنيوم وكربيدات التيتانيوم النانومترية الســـتخدامها في مجال الصناعات البترولية 

والغاز
الهندسة باخلرج

31
دراسة اإلسترخاء القطبي وحتليل خريطة االسترخاء خلليط البوليمر بولي )فينيل كلوريد-كو-فينيل أسيتات- كو-هيدروكسي 

بروبيل اكريالت(/بولي )اكريلونيتريل-بيتادين-ستيرين(.
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

الهندسة باخلرجطرق جديدة لتحسني البنية املجهرية لسبائك االلومنيوم لتطبيقات صناعة السيارات والفضاء32

33
اســـتخدام طريقة فضاء احلالة أو الطريقة املباشـــرة لدراسة أثر وجود التفاضل الكسري في معادلة احلركة ومعامل التوصيل 

احلراري املعتمد علي احلرارة علي خواص املرونة لقضيب معدني من السيراميك
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتصوير ثالثي االبعاد العماق البحر و ما حتت القعر باستعمال السونار ذي الهوائي التأليفي املسطح34

الهندسة باخلرجاداه متعددة املعاير لتقييم االستقرار الديناميكي لتطبيقات الشبكه الذكيه35

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجمنوذج هجني لكشف االختراق على شبكات االستشعار الالسلكية36

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجطريقة تقييم من أجل ربط مخرجات البرنامج بهيئات اعتماد أكادميية متعددة: دراسة حالة برنامج علوم احلاسب37

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجأنتقال املادة واحلرارة في املاص اخلاص باجهزة التبريد باألمتصاص38

الهندسة باخلرجدراسة تأثير اجلودة على فعالية و أداء معدات اإلنتاج و التصنيع39

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجالتعرف على و تقدير ناقالت األعصاب أحادية األمينات40

البرنامج املوحدحتضير و دراسة اخلواص الكيميائية والبيولوجية  لبعض املركبات احللقية الغير متجانسة احللقة اجلديدة املتصلة بالثينوبيريدين41

هندسة وعلوم احلاسب باخلرجاستخراج املفاهيم األساسية من النصوص العربية باستخدام تنقيب القواعد الترابطية ومنذجة املواضيع42

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاملوجات املارقه ثالثيه األبعاد فى الغالف املغناطيسى لزحل43

44
الفاهيدروكسيالشـــن غير املتماثلة ملركبات بيتا ثنائي الكربونيل ودراســـتها حاسوبيا لتقييم خواصها اجلزيئيه. نحو التحضير 

الكلي ملركب )+(-جيلمانيانون
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

الهندسة باخلرجالتعويض عن تأثير احلرارة على املجسات الطبية عن طريق مرشحات كاملان45
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46
حتضير وتوصيف ودراســـة النشـــاط البيولوجي ملتراكبات بعض أيونات العناصر االنتقالية ملشتقات الثيوسيمي كربازونات لــ 

6-هيدروكسي كرومون-3-كربالدهيد
العلوم والدراسات االنسانية باخلرج

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجحتليل لى للمجموعة لدراسة انسياب سائل نانو غير نيوتينى بالتدفق املختلط حول نقطة الركود فوق سطح عمودى متحرك47

العلوم والدراسات االنسانية باألفالجدراسة اال هتزاز الغير خطي  ألنابيب الكربون النانوية وحيدة اجلدر  املجهدة  و اململوءة باملاء باستخدام منوذج القشرة.48

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاستخدام الكركديه كصبغة طبيعية في اخلاليا الشمسية الصبغية49

العلوم والدراسات االنسانية باخلرجاالنسياب الهيدرومغناطيسى باحلمل املقوى خالل الطبقات اجلدارية ملائع نانو ميكروبوالرى على سطح ممتد50

ب 1 - بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجحتر دور حامض البوليك كعالمة ملرض القلب التاجي1

2TEN YEAR EXPERIENCE OFMALIGNANCY IN ALKARJكلية الطب

كلية الطبعوامل اخلطورة التي تؤدي إلى توقف الرضاعة الطبيعية3

تطوير وحتســـني طرق تصوير نظير الزركونيوم املشع باستخدام جهاز التصوير املقطعي للبزيترون لتشخيص سرطان الثدي 4

باستخدام برامج احملاكاة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
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ب 2-  بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدراسة العالقة بني تركيز غاز الرادون البيئات احليوية وزيادة نسبة االصابة بسرطان الرئة في محافظة اخلرج1

حتليل للطفرات الوراثية في مواقع مختلفة من اجلينات PAX9, LEF1 MMP20, MMP1, MSX1 ملرضى ســـعوديني 2

يعانون من نقص عدد االسنان

كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالتشخيص والوقاية اآللية من حوادث أمراض القلب والشرايني بالتحليل الطيفي الثالثي األبعاد إلشارة القلب3

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتصميم طريقة للتشخيص اآللي ألمراض نظام القلب والشرايني باستعمال املقاومة البيولوجية4

ج 1 -  بحوث العلوم الصحية
 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

كلية العلوم الطبية التطبيقيةفي االنسجة البشرية كجني مانع لنتشاراالورام FHIT بحث تواجد اجلني باستخدام تقنية املناعة النسيجكميائية1

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

الكليةعنوان البحثم

كلية العلوم الطبية التطبيقيةدور طفرات اجلينات بيتا-كاتيننيCTNNB1 في سرطان القولون واملستقيم من عدد السكان نسبة عالية من اململكة العربية السعودية1

كلية العلوم الطبية التطبيقيةتأثير التمرينات الهوائية على وظائف الرئة في طالب اجلامعة املدخنني2

كلية العلوم الطبية التطبيقيةالنشاط البدني لدى البالغني الذين يعانون من زيادة الوزن و السمنة في محافظة اخلرج، باململكة العربية السعودية3
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ج 4 - بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث بشراكةعالمية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم

كلية الصيدلةتصميم وتشييد مشتقات معينة من السلفوناميدات اجلديدة وتقييم أداءها البيولوجي كوسيلة واعدة ملقاومة األورام السرطانية1

كلية العلوم الطبية التطبيقيةدور اخلاليا اللمفاوية البدائية لدى مرضى سرطان الدم2

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

الكليةعنوان البحثم

1
C3 gene mutation and immunological abnormalities in Saudi patients with 

homozygous sickle cell disease.
كلية العلوم الطبية التطبيقية

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

mammographic X ray Examination
كلية 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
كلية العلوم الطبية التطبيقية

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

Medical Diagnostic Ultrasound
كلية العلوم الطبية التطبيقية

6Effect of kinesio-taping on ankle joint stabilityكلية العلوم الطبية التطبيقية

7Duplex Doppler pattern in liver diseasesالطب
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8
Synthesis of Novel 3-(1-Adamantyl)thiazolidin-4-one Derivatives as Potential

 Chemotherapeutic Agents
كلية الصيدلة

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 molarsكلية طب األسنان

11
Molecular Markers Associated with Bone Deterioration in the Saliva of Osteoporosis Patients 

treated with Bisphosphonate
الطب

ج 5 - بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1435/ 1436هـ

الكليةعنوان البحثم

الصيدلةمقارنة التشتت الغشائي-الصلب و االستخالص السائل – الصلب مرتبطا بالفصل اللوني عالي األداء لتقديراملكونات الدالة لثمار الرمان.1

الصيدلة التشييد ودراسة الكيمياء الكمية واخلواص اإللكترونية لبعض مشتقات 5-الكايل- 6- )آريل ثيويوراسيل( كمعاجلات كيميائية مُحتملة2

الصيدلة التأثير احملتمل لبعض النباتات الطبية كمضادات لالكسدة وواقيات للكبد في اجلرذان3

الصيدلةتقييم التأثير املضاد للتشنجات لبعض النباتات الطبية فى اجلرذان4

5
التقديـــر الكمى املتزامن لتركيبة مضاد حيوى مجـــازة حديثا من هيئة األغذية و الدواء األمريكية لعالج العدوى املعقدة) ســـيفتولوزان و 

تازوباكتام( سواء فى الصورة النقية او فى الصيغة الدوائية
الصيدلة

الطبتأثير السمنة على جودة حياة اجلهاز الهضمى ضمن مرضى باعراض اجلهاز الهضمى العلوى6

العلوم الطبية التطبيقيةالتأثير ذو املدى القصير للشد العصبي الديناميكي والشد الثابت على ليونة العضلية اخللفي7

الصيدلةفى احتمال التفاعل بني عشب الزعفران ومكوناته النشطة بيولوجيا مع بعض األدوية P450 تقييم دورانزميات السيتوكروم8

9
اإلشـــعاعية )MRI( و آثار كيميائية حيوية للعالج ليزر منخفض املســـتوى في التهاب املفاصل املزمن أســـتيو في مدينة Khraj ، اململكة 

العربية السعودية. - العشوائية حتكم االبتدائية
العلوم الطبية التطبيقية
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العلوم الطبية التطبيقيةبرنامج تأهيل مرئي وحسى مكثف لألطفال ذوى الشلل الرباعي10

الصيدلةتصميم صياغة جديدة لعقار األموكسبني ذات بداية سريعة املفعول11

12
االمداد الدموي للعقدة األذينية البطينية وعالقة ذلك بضيق الشـــرايني التاجية في اململكة العربية الســـعودية: دراسة إشعاعية للشرايني 

التاجية
الطب

الصيدلةالتحليل الكمى ملستحضرات صيدالنية مختارة حتتوى على انزميات باستخدام زون اليكتروفوريسيز13

14
تقييم التغيرات في اخلصائص الكيميائية والبيولوجية للزيوت العطرية املســـتخلصة من أعشـــاب مختارة من العائلة الشـــفوية من مناطق 

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

الصيدلةتطوير وتقييم مستحلب متناهي في الصغر من التربينات األحادية معتمدا على الزيوت االساسية: دراسة في التئام اجلروح.15

الطبمنط مقاومة املضادات احليوية بني املرضى املصابون بالتهاب املثانة الغير معقدة في مدينة اخلرج16

الطبامناط و تشخيص و عالج حساسية القمح و االلبان فى املجتمع السعودى17

الصيدلةحتضير مستحلب من زيت الزيتون متناهي الصغر ذو أمان وفعالية وكفاءة اليصال االدوية قليلة النفاذية عن طريق اجللد18

الصيدلة دراسة التأثير الواقي للكبد ملخلوط من هينوكيفالفون و اجلليسيرهزين وتتبع الفاعلية باستخدام امليكروسكوب اإللكتروني19

الطب التهابات املسالك البولية املتكررة لدى النساء قبل انقطاع الطمث: تقييم عوامل اخلطورة املتعلقة باملريض20

العلوم الطبية التطبيقيةفترة الراحة املثلى ملستخدمى الكمبيوتر21

العلوم الطبية التطبيقيةتأثير التمارينات متساوية القياس على بنية و قوة العضلة الرباعية الرؤوس في األشخاص البدناء الذين يعانون من خشونة مفصل الركبة22

23
دراســـة مقارنة بني التدريب بالواقع االفتراضي )VRT( و التدريب احلســـي 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 الكالب24

25
دراســـة بروتينات ملرضي الغسيل البروتوني في الســـعودية ومقارنتهم ب مرضي من بريطانيا كأول مراحل اكتشاف اداة تشخيصيه لفشل 

هذا النوع من العالج
العلوم الطبية التطبيقية

العلوم الطبية التطبيقيةتشخيص أمراض القلب و الشرايني مبساعدة الكمبيوتر26

العلوم الطبية التطبيقيةدور معدات األشعة السينية وأجهزة املوجات فوق الصوتية كناقل ممكن لعدوى املستشفيات البكتيرية في اخلرج، اململكة العربية السعودية27

الصيدلةتطوير متغايرات من اإلنزمي العالجى ل -أسباراجينيز ذات خصائص حفزية موجهه باستخدام البيولوجيا اجلزيئية28
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29
تطوير متغايرات جديدة مهندســـة وراثيا من اجللوتاثيون ترانســـفيريز ككاسح حيوى فعال للوقاية والعالج من التعرض للتسمم الناجم عن 

جزيئات الكلورواسيتانيليد.
الصيدلة

الصيدلةدراسة تأثير مستخلصات احللبة واملاش على الدالالت احليوية لتكون العظام في اناث الفئران املصابة بهشاشة العظام30

الطب نسبة ومحددات السمنة لدى طلبة كلية الطب بجامعة األمير سطام بن عبدالعزيز31

الصيدلةنهج جديد لعالج مرضى ارتفاع ضغط الدم فى اململكة العربية السعودية العالج املوجهة واملعتمد على التعر يف اجلينى للمريض32

العلوم الطبية التطبيقيةمدى انتشار جرثومة البروسيال في مصل دم االنسان مبنطقة وادى الدواسر باململكة العربية السعودية و العوامل املؤثرة في انتشاره33

طب االسنان مدى وعي فيما يتعلق بصحة الفم واألسنان يحتاج إلى بني الناس مع السمع والكالم هبوط في اململكة العربية السعودية34

الصيدلةتعدد األشكال اجلينية ملرض السكري نوع 2: ميكن ان تساعد في حماية املواطنني السعوديني ضد مرض السكري؟؟35

الصيدلةحتسني امتثال املريض لتناول الدواء عن طريق االقراص سريعة التقكك وباستخدام منهجية االستجابة السطحية36

الطبتقييم تأثيرالعمليات اجلراحية الستطالة عظام الفك السفلي بواسطة الشدادات العظمية باستخدام الليزر منخفض املستوي37

العلوم الطبية التطبيقيةتأثير مترينات املقاومة على مرض االنسداد الرئوى املزمن لكبار السن في محافظة اخلرج باململكة العربية السعودية38

ج 1 -  بحوث العلوم الصحية
 برنامج دعم بحوث أعضاء هيئة التدريس الجدد 1436/1435هـ

الكليةعنوان البحثم

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

)اجلثجاث( اإلستكشـــاف البيولوجي لنباتي بوليكاريا كرســـبا وبوليكاريا صومالنســـنس من عائلة املركبات التي تنمو في اململكة العربية 2

السعودية

الصيدلة

الطبمقارنة بني استخدام اجلرعات العالية واجلرعات املنخفضة من عقار االيزوميبرازول ضمن العالج الثالثي جلرثومة املعدة3

طب االسنانوضع سن العقل وعالقته بعصب الفك السفلي في مرضى التقومي املعاجلني بخلع االسنان الضاحكة: دراسة مطولة4

الصيدلةتأثير بعض املواد الفعالة املستخلصة من قشور األحياء البحرية على االلتهابات والتآم اجلروح في اجلرزان5
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ملحق 3

األوراق البحثية لعام 2014م حسب تصنيف سكوبس وشبكة العلوم
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Sr. AUTHORS TITLES JOURNAL SCOPUS WOS

Arts and Science College in Wadi Addawasir

1
Abd El-Atty, S.M., 
Lizos, K.

A MAC scheme-based cooperative codes for 
vehicular connectivity in AHVN

2014 6th International 
Conference on New 
Technologies, Mobility and 
Security - Proceedings of 
NTMS 2014 Conference and 
Workshops

√ √

2 Bauomy, H.S.
Active vibration control of a dynamical system via 
negative linear velocity feedback

Nonlinear Dynamics √ √

3
Sharaby, Y.A., 
Lynch, S., Joshi, A., 
Hassan, S.S.

Bistable dynamics beyond rotating wave 
approximation

Journal of Nonlinear Optical 
Physics and Materials

√ √

4 Nisar, K.S.
Construction of zero cross correlation code using 
a type of anti-diagonal-identity-column block 
matrices

Optik √ √

5 Bauomy, H.S.
Erratum to: Active vibration control of a dynamical 
system via negative linear velocity feedback

Nonlinear Dynamics √  

6
Afify, A.A., Bazid, 
M.A.A.

Flow and heat transfer analysis of nanofluids over 
a moving surface with temperature-dependent 
viscosity and viscous dissipation

Journal of Computational 
and Theoretical Nanoscience

√ √

7

Hasan, S.S., 
Sharaby, Y.A., 
Ali, M.F.M., Al-
showaikh, F.N.M.

Inhomogeneous and transverse effects on critical 
slowing down with bistable higher harmonics

Nonlinear Optics Quantum 
Optics

√  

8
Mondal, S.R., Nisar, 
K.S.

Marichev-saigo-maeda fractional integration 
operators involving generalized bessel functions

Mathematical Problems in 
Engineering

√ √
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9
M. Abd El-Atty, S., 
Gharsseldien, Z.M., 
Lizos, K.

On performance of SISO nanonetworks-based 
molecular communications

2014 6th International 
Conference on New 
Technologies, Mobility and 
Security - Proceedings of 
NTMS 2014 Conference and 
Workshops

√ √

10
El-Sayed, A.T., 
Bauomy, H.S.

Vibration control of helicopter blade flapping via 
time-delay absorber

Meccanica √ √
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College of Applied Medical Sciences

1 Ahmad, S., Al-Harbi, M.N.
Antibiotic susceptibility pattern of isolates of 
Pseudomonas aeruginosa in a Saudi Arabian 
Hospital

Bangladesh Journal 
of Medical Science

√

2
Tamboul, J.Y., Yousef, M., 
Mokhtar, K., Alfaki, A., 
Sulieman, A.

Assessment of entrance surface dose for the 
patients from common radiology examinations in 
Sudan

Life Science Journal √

3 Al-Enazi, M.M.
Combined therapy of rutin and silymarin has 
more protective effects on streptozotocin-induced 
oxidative stress in rats

Journal of Applied 
Pharmaceutical 
Science

√

4
Kachanathu, S.J., Alenazi, 
A.M., Seif, H.E., Hafez, 
A.R., Alroumim, A.M.

Comparison between Kinesio taping and a 
traditional physical therapy program in treatment 
of nonspecific low back pain

Journal of Physical 
Therapy Science

√ √

5
Alzimami, K., Sulieman, 
A., Omer, E., Suliman, I.I., 
Alsafi, K.

Effective dose estimation during conventional and 
CT urography

Radiation Physics 
and Chemistry

√ √

6
Adam, M., Tamboul, J.Y., 
Yousef, M., Adam, M., 
Sulieman, A.

Evaluation of amniotic fluid volume in diabetc 
pregnant women using ultrasonography

Life Science Journal √

7
Alzimami, K.S., 
Mahmoud, M.Z., 
Sulieman, A.

Evaluation of common carotid artery changes in 
Saudi current smokers using medical ultrasound 
(B-mode and Doppler)

Journal of Medical 
Ultrasonics

√ √

8
Alzimami, K., Sulieman, 
A., Yousif, A., Babikir, E., 
Salih, I.

Evaluation of radiation dose to neonates in a special 
care baby unit

Radiation Physics 
and Chemistry

√ √

9
Sulieman, A., Alzimami, 
K., Elhag, B., Babikir, E., 
Alsafi, K.

Evaluation of radiation dose to pediatric patients 
during certain special procedures

Radiation Physics 
and Chemistry

√ √
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10

Mahmoud, M.Z., 
Alkhorayef, M., Alzimami, 
K.S., Aljuhani, M.S., 
Sulieman, A.

High-intensity focused ultrasound (HIFU) in uterine 
fibroid treatment: Review study

Polish Journal of 
Radiology

√  

11

Kujan, O., Alzoghaibi, 
I., Azzeghaiby, S., 
Altamimi, M.A., Tarakji, 
B., Hanouneh, S., Idress, 
M., Alenzi, F.Q., Iqbal, M., 
Taifour, S.

Knowledge and Attitudes of Saudi Dental 
Undergraduates on Oral Cancer

Journal of Cancer 
Education

√ √

12
Sulieman, A., Alzimami, 
K., Gafar, R., Babikir, E., 
Alsafi, K., Suliman, I.I.

Occupational and patient exposure in coronary 
angiography procedures

Radiation Physics 
and Chemistry

√ √

13

Alenazi, M. M.; 
Alkhamees, O. A.; 
Alroujayee, A. S.; Ahmed, 
M. M.

Protective effects of combined therapy of rutin 
with silymarin on experimentally induced diabetic 
neuropathy in rats

DIABETIC MEDICINE  √

14

Suliman, I.I., Al-Jabri, 
A.J., Badawi, A.A., Halato, 
M.A., Alzimami, K., 
Sulieman, A.

Radiation dose and cancer risk in patients 
undergoing multiple radiographs in intravenous 
urography X-ray examinations

Radiation Physics 
and Chemistry

√ √

15
Elshazly, F.A., Ahmed, 
A.R., Mahmoud, W.S.E.-D., 
Ahmed, A.S.

Screening study for early detection of scoliosis in 
school children in Al-Kharj city in Saudi Arabia

World Applied 
Sciences Journal

√  

16
Mahmoud, M.Z., Dinar, 
H.A., Abdulla, A.A., 
Babikir, E., Sulieman, A.

Study of the association between the incidences 
of congenital anomalies and hydrocephalus in 
Sudanese fetuses

Global journal of 
health science

√ √

17
Omer, H.B.E.S., Alzimami, 
K.S., Sulieman, A.A.M.

XSTING, software for evaluation of radiotherapy 
planning performed using EGSnrcMP codes

Current Medical 
Imaging Reviews

√ √
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College of Business Administration Alkharj

1
Bashardoost, M., Rahim, 
M.S.M., Altameem, A., 
Rehman, A.

A novel approach to enhance the security of the LSB 
image steganography

Research Journal of 
Applied Sciences, 
Engineering and 
Technology

√

2
Al-Kahtani, N.S., Khan, 
N.A.

An empirical investigation into human resource 
development practices in public telecom 
organisations in Saudi Arabia

Research Journal of 
Applied Sciences, 
Engineering and 
Technology

√

3
Faridi, M.R., Kahtani, 
N.S.A., Alam, T., Malki, S.

An introduction to student quality circle at college 
of business administration, Salmanbin Abdulaziz 
University, AlKharj, Kingdom of Saudi Arabia-an 
empirical study

International 
Education Studies

√

4
Saba, T., Rehman, A., 
Altameem, A., Uddin, M.

Annotated comparisons of proposed preprocessing 
techniques for script recognition

Neural Computing 
and Applications

√ √

5
Mustafa, M.H., Abu 
Tayeh, S.N.

Comments on bedouin funeral rites in the writings 
of western travelers and explorers from the late 
19th and early 20th centuries

Mediterranean 
Archaeology and 
Archaeometry

√ √

6

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 
Geosciences

√

7
Ahmad, A.M., Sulong, 
G., Rehman, A., Alkawaz, 
M.H., Saba, T.

Data hiding based on improved exploiting 
modification direction method and huffman coding

Journal of 
Intelligent Systems

√

8
Mundher, M., Muhamad, 
D., Rehman, A., Saba, T., 
Kausar, F.

Digital watermarking for images security using 
discrete slantlet transform

Applied 
Mathematics 
and Information 
Sciences

√ √
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9
Neamah, K., Mohamad, 
D., Saba, T., Rehman, A.

Discriminative Features Mining for Offline 
Handwritten Signature Verification

3D Research √

10
Saba, T., Rehman, A., Al-
Dhelaan, A., Al-Rodhaan, 
M.

Evaluation of current documents image denoising 
techniques: A comparative study

Applied Artificial 
Intelligence

√ √

11
Rahim, M.S.M., Rad, A.E., 
Rehman, A., Altameem, 
A.

Extreme Facial Expressions Classification Based on 
Reality Parameters

3D Research √

12
Alkawaz, M.H., 
Mohamad, D., Rehman, 
A., Basori, A.H.

Facial Animations: Future Research Directions & 
Challenges

3D Research √

13
Tekkesinoglu, S., Rahim, 
M.S.M., Rehman, A., 
Amin, I.M., Saba, T.

Hevea leaves boundary identification based on 
morphological transformation and edge detection 
features

Research Journal of 
Applied Sciences, 
Engineering and 
Technology

√

14
Muhsin, Z.F., Rehman, A., 
Altameem, A., Saba, T., 
Uddin, M.

Improved quadtree image segmentation approach 
to region information

Imaging Science 
Journal

√ √

15

Al-Dabbagh, M.M., Salim, 
N., Rehman, A., Alkawaz, 
M.H., Saba, T., Al-
Rodhaan, M., Al-Dhelaan, 
A.

Intelligent bar chart plagiarism detection in 
documents

Scientific World 
Journal

√

16
Nodehi, A., Sulong, G., Al-
Rodhaan, M., Al-Dhelaan, 
A., Rehman, A., Saba, T.

Intelligent fuzzy approach for fast fractal image 
compression

Eurasip Journal on 
Advances in Signal 
Processing

√ √

17 Samad, M.A.
Islamic micro finance: Tool for economic stability 
and social change

Humanomics √  
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18

Norouzi, A., Rahim, 
M.S.M., Altameem, 
A., Saba, T., Rad, A.E., 
Rehman, A., Uddin, M.

Medical image segmentation methods, algorithms, 
and applications

IETE Technical 
Review (Institution 
of Electronics and 
Telecommunication 
Engineers, India)

√ √

19

Harouni, M., Rahim, 
M.S.M., Al-Rodhaan, M., 
Saba, T., Rehman, A., Al-
Dhelaan, A.

Online Persian/Arabic script classification without 
contextual information

Imaging Science 
Journal

√ √

20
Rahim, M.S.M., Rad, A.E., 
Rehman, A., Altameem, 
A.

Tears Rendering in Extreme Expression by Using 
SPH Method and Gravity Parameters

3D Research √  

21
Hazim Alkawaz, M., 
Mohamad, D., Rehman, 
A., Basori, A.H.

Turning Avatar into Realistic Human Expression 
Using Linear and Bilinear Interpolations

3D Research √  

22

Rehman, Amjad; 
Alqahtani, Sultan; 
Altameem, Ayman; Saba, 
Tanzila

Virtual machine security challenges: case studies

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF 
MACHINE 
LEARNING AND 
CYBERNETICS

 √

23

Joudaki, Saba; bin 
Mohamad, Dzulkifli; 
Saba, Tanzila; Rehman, 
Amjad; Al-Rodhaan, 
Mznah; Al-Dhelaan, 
Abdullah

Vision-Based Sign Language Classification: A 
Directional Review

IETE TECHNICAL 
REVIEW

 √



التقرير السنوي السادس للعام الجامعي 1436/1435 هـ108

Sr. AUTHORS TITLES JOURNAL SCOPUS WOS

College of Computer Engineering and Sciences

1 Ziyad, S., Kannammal, A.
A multifactor biometric authentication for the 
cloud

Advances in Intelligent 
Systems and Comput-
ing

√  

2
Al-Fayoumi, M.A., Shil-
bayeh, N.F.

Cloning SIM cards usability reduction in mobile 
networks

Journal of Network and 
Systems Management

√ √

3
Aljumah, A., Uddin, M.Y., 
Ahamad, M.G.

Comparison between file carving from disk 
drive and disk image in open source environ-
ment

International Confer-
ence on Computing 
and Communication 
Technologies, ICCCT 
2014

√  

4
Attia, M., Nazih, W., Al-
Badrashiny, M., Elsimary, 
H.

Encoding true-color images with a limited pal-
ette via soft vector clustering as an instance of 
dithering multidimensional signals

Journal of Visual Com-
munication and Image 
Representation

√ √

5
Rehman, Amjad; Saba, 
Tanzila

Evaluation of artificial intelligent techniques to 
secure information in enterprises

ARTIFICIAL INTELLI-
GENCE REVIEW

 √

6
Aljumah, A.A., Siddiqui, 
M.K.

Hypertension interventions using classifica-
tion based data mining

Research Journal of 
Applied Sciences, En-
gineering and Technol-
ogy

√  

7
Daoud, M.S., Ayesh, A., 
Al-Fayoumi, M., Hop-
good, A.A.

Location prediction based on a sector snap-
shot for location-based services

Journal of Network and 
Systems Management

√ √

8

Attia, M., El-Mahallawy, 
M.S., Rashwan, M.A.A., 
Nazih, W., Al-Badrashiny, 
M.A.S.A.A.

Omnifont text recognition of printed cursive 
scripts via HMMs, compact lossless features, 
and soft data clustering

Pattern Analysis and 
Applications

√  
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9
Alrawais, A., Alhothaily, 
A., Cheng, X.

Secure authentication scheme using dual 
channels in rogue access point environments

Lecture Notes in Com-
puter Science (includ-
ing subseries Lecture 
Notes in Artificial Intel-
ligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

√  

10
Chaudhry, J.A., Tariq, U., 
Amin, M.A., Rittenhouse, 
R.G.

Sinkhole vulnerabilities in wireless sensor net-
works

International Journal of 
Security and its Applica-
tions

√  

11
Alhothaily, A., Alrawais, 
A., Cheng, X., Alrawais, 
A., Bie, R.

Towards more secure cardholder verification in 
payment systems

Lecture Notes in Com-
puter Science (includ-
ing subseries Lecture 
Notes in Artificial Intel-
ligence and Lecture 
Notes in Bioinformatics)

√  
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College of Dentistry

1
Virupakshappa, D., Ra-
jashekhara, B.S., Manjuna-
tha, B.S., Das, N.

Adenomatoid odontogenic tumor in a 20-year-old 
woman

BMJ Case Reports √  

2
Al Muhaiza, M., Baig, M.M., 
Al Omer, H.A.

Chair side disinfection of objurgating materials in 
endodontic treatment

Journal of Bioma-
terials and Tissue 
Engineering

√ √

3

El-Haddad, Sally A.; Asiri, 
Faris Yahya L.; Al-Qahtani, 
Hamod Hussain; Al-Ghm-
las, Abdullah Saud

Efficacy of honey in comparison to topical corti-
costeroid for treatment of recurrent minor aph-
thous ulceration: A randomized, blind, controlled, 
parallel, double-center clinical trial

QUINTESSENCE 
INTERNATIONAL

 √

4 Alqahtani, F.
Full-Mouth Rehabilitation of Severely Worn Denti-
tion Due to Soda Swishing: A Clinical Report

Journal of Prostho-
dontics

√ √

5 Alqahtani, F., Flinton, R.
Postfatigue fracture resistance of modified prefab-
ricated zirconia implant abutments

Journal of Pros-
thetic Dentistry

√  

6
Al-Ardah, A.J., Alqahtani, F., 
Lozada, J.L.

Three-year follow-up of a single immediate im-
plant placed in an infected area: A new approach 
for harvesting autogenous symphysis graft

Journal of Oral 
Implantology

√ √
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College of Engineering

1
Mehrez, S., Smaoui, 
H., Ben Salah, F.Z.

A biomechanical model to simulate the effect of a 
high vertical loading on trunk flexural stiffness

Computer Methods in Bio-
mechanics and Biomedical 
Engineering

√ √

2
Kammoun, Z., 
Smaoui, H.

A direct approach for continuous topology opti-
mization subject to admissible loading [Une ap-
proche directe pour l'optimisation de la topologie 
continue sous chargement admissible]

Comptes Rendus - Mecan-
ique

√ √

3 El-Sousy, F.F.M.
Adaptive hybrid control system using a recurrent 
RBFN-based self-evolving fuzzy-neural-network 
for PMSM servo drives

Applied Soft Computing 
Journal

√ √

4
El-Sousy, F.F.M., 
Abuhasel, K.A.

Adaptive recurrent functional-link-based petri 
fuzzy-neural-network controller for a DSP-based 
induction motor servo drive system

WSEAS Transactions on 
Circuits and Systems

√  

5
Ahmad, I., Abuha-
sel, K.A.

Capacity analysis of MIMO-OFDM Decode-and-
Forward (DF) relay networkin the presence of high 
power amplifiers nonlinearity

WSEAS Transactions on Com-
munications

√  

6
Al Kahtani, S.A., 
Doty, H.W., Samuel, 
F.H.

Combined effect of melt thermal treatment and 
solution heat treatment on eutectic Si particles in 
cast Al-Si alloys

International Journal of Cast 
Metals Research

√ √

7
Iliyasu, A.M., Vene-
gas-Andraca, S.E., 
Yan, F., Salama, A.S.

Correction to Hybrid quantum-classical protocol 
for storage and retrieval of discrete-valued infor-
mation. [Entropy, 16, (2014), 3537-3551]

Entropy √  

8
Tash, M.M., Abuha-
sel, K.A.

Correlation between alloying elements, aging 
parameters, hardness and machinability of alu-
minum-silicon alloys using the design of experi-
ments (DOE) method

AES-ATEMA International 
Conference Series - Advanc-
es and Trends in Engineering 
Materials and their Applica-
tions

√  

9 Abo-Shanab, R.F.
Effect of Changing the Position of Tool Point on the 
Moving Platform on the Kinematics of a 3RRR Pla-
nar Parallel Manipulator

Applied Mechanics and Ma-
terials

√  
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10
Tash, M.M., Alkahtani, 
S.

Effect of heat treatment hardness of Al-Cu-Mg-Li-
Zr, Al-Mg-Si and and Al-Mg-Zn alloys- experimen-
tal correlation using factorial DOE and ANOVA 
methods

Advanced Materials Re-
search

√  

11
Tash, Mahmoud M.; 
Alkahtani, S.

Effect of heat treatment Hardness of Al-Cu-Mg-Li-
Zr,, Al-Mg-Si and and Al-Mg-Zn alloys- Experimen-
tal Correlation Using Factorial DOE and ANOVA 
Methods

CHEMICAL, MATERIAL 
AND METALLURGICAL 
ENGINEERING III, PTS 1-3

 √

12
Tash, M.M., Alkahtani, 
S.A., Abuhasel, K.A.

Effect of hot rolling reduction ratios (Rr) and alloy-
ing elements (C, Ni, Cr, Mo and V) on hardness (HV) 
and impact toughness (J) of heat treated low alloy 
steels

AES-ATEMA Interna-
tional Conference Series 
- Advances and Trends 
in Engineering Materials 
and their Applications

√  

13
Zedan, Y., Alkahtani, 
S.A., Samuel, F.H.

Effects of Alloying Elements on the Machinability 
of Near-Eutectic Al-Si Casting Alloys

Machinability of Ad-
vanced Materials

√  

14
Al-Zaben, A., Hamad, 
H., Alfahoum, A., Sae-
fan, W.

Heart Rate Variability While Listening to Quran 
Recitation

Arabian Journal for Sci-
ence and Engineering

√ √

15
Ali, A., Mujahid, N., 
Rashid, Y., Shahbaz, M.

Human Capital Outflow and Economic Misery: 
Fresh Evidence for Pakistan

Social Indicators Re-
search

√  

16

Iliyasu, Abdullah M.; 
Venegas-Andraca, 
Salvador E.; Yan, Fei; 
Sayed, Ahmed

Hybrid Quantum-Classical Protocol for Storage 
and Retrieval of Discrete-Valued Information

ENTROPY  √

17

Iliyasu, Abdullah M.; 
Venegas-Andraca, 
Salvador E.; Yan, Fei; 
Salama, Ahmed S.

Hybrid Quantum-Classical Protocol for Storage 
and Retrieval of Discrete-Valued Information (vol 
16, pg 3537, 2014)

ENTROPY  √

18
Zarzoum, K., Zhani, K., 
Bacha, H.B.

Improving the design, modeling and simulation in 
dynamic mode of a solar still

Desalination and Water 
Treatment

√ √
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19
El-Sousy, F.F.M., Abu-
hasel, K.A.

Intelligent adaptive backstepping H<inf>∞</inf> 
tracking control system for a DSP-based PMSM 
servo drive

International Journal of 
Circuits, Systems and 
Signal Processing

√  

20 El-Sousy, F.F.M.

Intelligent hybrid controller for identification and 
control of micro permanent-magnet synchronous 
motor servo drive system using Petri recurrent-
fuzzy-neural-network

WSEAS Transactions on 
Systems and Control

√  

21

Sun, B., Iliyasu, A.M., 
Yan, F., Sanchez, J.A.G., 
Dong, F., Al-Asmari, 
A.K., Hirota, K.

Multi-channel information operations on quan-
tum images

Journal of Advanced 
Computational Intel-
ligence and Intelligent 
Informatics

√  

22
Abdullah, A.S., 
Bassiouny, M.K.

Performance of cylindrical plastic solar collectors 
for air heating

Energy Conversion and 
Management

√ √

23

Fatichah, C., Iliyasu, 
A.M., Abuhasel, K.A., 
Suciati, N., Al-Qodah, 
M.A.

Principal component analysis-based neural net-
work with fuzzy membership function for epilep-
tic seizure detection

2014 10th International 
Conference on Natural 
Computation, ICNC 
2014

√  

24
Yan, F., Iliyasu, A.M., 
Jiang, Z.

Quantum computation-based image representa-
tion, processing operations and their applications

Entropy √ √

25
Almasoud, A.M., Ka-
mal, A.E.

Robust provisioning of multicast sessions in cogni-
tive radio networks

IWCMC 2014 - 10th 
International Wireless 
Communications and 
Mobile Computing 
Conference

√ √

26
Garza-Elizondo, G.H., 
Alkahtani, S.A., Samu-
el, A.M., Samuel, F.H.

Role of Ni and Zr in Preserving the Strength of 354 
Aluminum Alloy at High Temperature

Light Metals 2014 √  

27
Sarfraz, M., Khan, A.A., 
Li, F.F.

Using independent component analysis to obtain 
feature space for reliable ECG Arrhythmia classifi-
cation

Proceedings - 2014 IEEE 
International Confer-
ence on Bioinformatics 
and Biomedicine, IEEE 
BIBM 2014

√  
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College of Medicine

1
Gorea, R.K., Jasuja, O.P., Abu-
derman, A.A., Gorea, A.

Bite marks on skin and clay: A comparative 
analysis

Egyptian Journal of 
Forensic Sciences

√  

2

Agarwal, A., Sharma, R.K., Shar-
ma, R., Assidi, M., Abuzenadah, 
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