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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالـي

جامعة سلمان بن عبد العزيز
عمادة البحث العلمي
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ومتثاًل  تطلعاتهم  و  البالد  قادة  نحو  بر�سالتها  عبدالعزيز  بن  �سلمان  جامعة  من  اإميانًا 
يف  البحث  وبالأخ�ص  والتقنية  العلمية  الن�ساطات  ت�سجيع  و  دعم  يجعل  الذي  لدورها 
البحث  دعم  على  حر�ست  فقد  ر�سالتها؛  يف  اأ�سا�سية  ركيزة  والتنموية  التقنية  املجالت 
العلمي من خالل دعم امل�ساريع البحثية يف خمتلف التخ�س�سات، اإىل جانب تعزيز اإن�ساء 

الكرا�سي البحثية و دعم ال�سراكات املحلية والدولية.
هـ   1435/1434 اجلامعي  للعام  اخلام�ص  ال�سنوي  التقرير  اأيديكم  بني  نقدم  اأن  وي�سرنا 
لعمادة البحث العلمي و الذي يربز اأهم الإجراءات و الإجنازات التي عملت عليها العمادة 
خالل عام التقرير يف �سبيل تطوير و تعزيز العملية البحثية باجلامعة. كما حاولنا جاهدين 
يف اإبراز الإنتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ص مدعمًا بالأرقام و الإح�سائيات ت�ساعد يف 
الفرتة  العمادة خالل  وما حققته  املجتمع،  و خدمة  البحثية  العملية  م�ستوى جودة  قيا�ص 
اإىل  �سعيًا  وذلك  القادمة،  للفرتة  والتح�سني  القوة  مواطن  عن  ت�سور  اإعطاء  و  املا�سية، 
تعزيز روؤية اجلامعة يف حتقيق التميز يف التعليم اجلامعي والبحث العلمي وخدمة املجتمع.

ال�سكر  عبارات  خال�ص  اأ�سدي  اأن  العمادة  من�سوبي  زمالئي  با�سم  و  با�سمي  ي�سرين  كما 

و�سعادة العا�سمي،  الدكتور/ عبدالرحمن بن حممد  اإىل معايل مدير اجلامعة  والتقدير 
 الأ�ستاذ الدكتور/ عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي على دعمهما املتوا�سل و امل�ستمر لعمادة البحث العلمي والن�ساط البحثي باجلامعة 
، حيث اإن موافقهما الكرمية تعطينا داعمًا قويًا نحو التميز، و اأماًل كبريًا يف تطوير العملية 
البحث  م�سرية  دعم  يف  و�سعى  �ساهم  من  كل  اإىل  مو�سول  وال�سكر  اجلامعة.  يف  البحثية 

العلمي باجلامعة.
ن�سعد  اأن  و  وا�ستح�سانكم،  املتوا�سع على ر�ساكم  التقرير  اأن يحوز هذا  نتمنى  واأخريًا... 

با�ستقبال اقرتاحاتكم ومالحظاتكم ،،، 

                                                                                                              أخوكم
                                                                                                سعد بن حمد العمران

تقديم للعميد



القسم األول



عمادة البحث العلمي...  سيرة و مسيرة
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اأن�سئت عمادة البحث العلمي بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز يف عام 1431 هـ حتت مظلة 
العلمي يف  للبحث  املوحدة  لالئحة  وفقًا  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة 
 )1419/10/2( رقم  قراره  يف  العايل  التعليم  جمل�ص  اأقرها  التي  ال�سعودية  اجلامعات 
 – مهامها  اأولويات  �سمن   - العمادة  وتتوىل  1419/2/6هـ.  بتاريخ  العا�سرة  بجل�سته 
بحثية  بيئة  تكوين  على  العمل  و  باجلامعة،  البحثي  الن�ساط  على  التخطيط  و  الإ�سراف 
منا�سبة من خالل ت�سجيع وحث اأع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني وطالب الدرا�سات العليا 
اإجراء البحوث العلمية املبتكرة، بالإ�سافة اإىل العمل على توفري  واملرحلة اجلامعية على 
الدعم املايل والفني الالزم يف حدود امليزانيات املخ�س�سة للبحث العلمي، ومتابعة �سري 

امل�ساريع البحثية املدعومة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها.
وقد عملت العمادة منذ ن�ساأتها على دعم امل�ساريع البحثية الواعدة يف �ستى حقول املعرفة، 
والتنموية  التقنية  املجالت  يف  والبحث  عمومًا،  والتقنية  العلمية  الن�ساطات  وت�سجيع 
الإعالن  خالل  من  اخلارجية  التمويل  م�سادر  تنويع  يف  العمادة  اجتهدت  كما  بخا�سة. 
عن مواعيد التقدمي اخلا�سة بالتمويل البحثي اخلارجي، ثم العمل على تنقيح ورفع جودة 
املقرتحات البحثية قبل رفعها، حيث مت دعم عدد من امل�ساريع البحثية اخلا�سة باأع�ساء 
العزيز  امللك عبد  وبرنامج مدينة  التطبيقية،  للبحوث  �سابك  برنامج  التدري�ص من  هيئة 
برنامج  من  البحثية  امل�ساريع  من  عدد  دعم  اإىل  اإ�سافة  البحوث،  لدعم  والتقنية  للعلوم 

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار وذلك يف التقنيات الإ�سرتاتيجية املتقدمة.
اجلامعة،  يف  العلمي  والن�سر  البحث  جودة  م�ستوى  لرفع  العمادة  �سعي  من  وانطالقا 
واإيجاد بيئة بحثية حمفزة وجاذبة؛ فقد ا�ستحدثت موؤخرًا عددًا من برامج دعم البحوث 
النوعية، اآخذًة يف العتبار الأهداف واملخرجات البحثية التي تطمح اجلامعة اإليها، وقد 
مت تد�سينها من قبل معايل مدير اجلامعة يف يوم الثنني 1435/7/13 هـ. ومن اأبرزها: 

دعم  وبرنامج  املجتمعية  البحوث  دعم  وبرنامج  اجلدد  التدري�ص  هيئة  اأع�ساء  برنامج 
البحوث ب�سراكة عاملية. كما عملت العمادة كذلك على دعم البحث العلمي من خالل دعم 
البحوث التخ�س�سية، وبرنامج دعم منح �سابك البحثية، وبرنامج دعم التاأليف والرتجمة 

والتحقيق.
اإىل جمتمع واقت�ساد قائمني على املعرفة:  الرامية لتحول اململكة  العمادة  ومن مبادرات 
برنامج دعم الوحدات البحثية الداعمة لالقت�ساد املعريف والذي يعنى بتمويل ودعم اإن�ساء 

وحدات بحثية تكون نواة ملراكَز اأو معاهَد اأبحاٍث متميزة وفق املعايري العاملية. 
 وقد حر�ست العمادة على تطوير منظومة البحث العلمي من خالل ا�ستحداث حزمة من 
داخل  من  اإن�ساوؤها  مت  والتي  اجلامعة  يف  البحثية  للعملية  امل�ساندة  اللكرتونية  الأنظمة 
اجلامعة بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات والتعليم عن بعد. اإذ مت التعاون بني العمادتني 
العلمي،  النتاج  متابعة  و  ر�سد  ونظام  اللكرتوين،  العلمي  البحث  نظام  ا�ستحداث:  على 

وقاعدتي بيانات الباحثني يف اجلامعة، واأخرى للم�ساريع البحثية املدعومة. 
كما اأن عمادة البحث العلمي و�سعت �سمن اأولوياتها تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي 
وذلك من خالل اإن�ساء معامل بحثية مركزية يجري العمل على جتهيزها باأحدث الأجهزة 
كلية  يف  املختربات  هذه  اأوىل  تد�سني  تعاىل  اهلل  باإذن  اجلامعة  ت�سهد  و�سوف  املتقدمة. 

العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج خالل الأ�سهر القلية القادمة.
اجلامعي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  اأ�سدرت  العمادة  اأن  ذلك  اإىل  ي�ساف 
منها  وذلك حر�سًا  الدورية  العلمي  البحث  اأفياء  ن�سرة  الأول من  العدد  هـ   1435/1434
على اإبراز الن�ساطات البحثية والعلمية لأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة، وت�سليط ال�سوء 

عليها، والإفادة من اخلربات العلمية املحلية والإقليمية والدولية. 

العمادة.. سيرة و مسيرة
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•  استراتيجية العمادة
الروؤية: التميز يف دعم البحوث العلمية والن�سر العلمي الر�سني

الر�سالة: اإنتاج بحوث اإبداعية ابتكارية من خالل توفري اأف�سل ال�سبل لدعم البحث العلمي 
وت�سجيع الن�سر العلمي الر�سني وتهيئة بيئة بحثية حمفزة وجاذبة 

الأهداف:
1-  تهيئة بيئة بحثية حمفزة وجاذبة

2-  تطوير البنية التحتية للبحث العلمي
3-  ت�سجيع الن�سر العلمي الر�سني

4-  اإيجاد برامج نوعية داعمة للبحث العلمي
5-  تطوير قدرات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جمال البحث العلمي

6-  رفع م�ستوى جودة العمل الإداري داخل العمادة
7-  تعزيز ال�سراكة املجتمعية والتعاون الدويل

•  مبادرات العمادة
1. تشكيل فريق عمل لمتابعة إنشاء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي

اأ -  ت�سكيل فريق مب�سمى »فريق تطوير البنية التحتية للبحث العلمي« وحتديد املهام
 املنوطة به

ب -  متابعة اإن�ساء وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي
2. إعداد خطة لتطوير البحث العلمي بالجامعة

اأ -  ت�سكيل فريق لإعداد خطة البحث العلمي باجلامعة
ب -  درا�سة الو�سع الراهن للبحث العلمي باجلامعة

ت -  حتديد التوجهات البحثية العاملية واملحلية

ث -  حتديد الأولويات البحثية يف اجلامعة
ج -  اإعداد خطة للبحث العلمي يف اجلامعة

3.  اإعداد لئحة تنفيذية للبحث العلمي
اأ -  ت�سكيل فريق اإعداد لئحة تنفيذية للبحث العلمي

ب -  اإعداد لئحة تنفيذية بناًء على الالئحة املوحدة للبحث العلمي باجلامعات
ت -  اإقرار جمل�ص عمادة البحث العلمي لالئحة التنفيذية للبحث العلمي

ث -  اإقرار جمل�ص اجلامعة لالئحة التنفيذية للبحث العلمي
4.  إنشاء مراكز بحثية متخصصة

لكليات  املختلفة  البحثية   الن�ساطات  وفق  متخ�س�سة  بحثية  مراكز  لإن�ساء  فريق  ت�سكيل 
اجلامعة

5.  تأمين المعامل والمستلزمات المطلوبة

والتجهيزات  للمعامل  املنا�سبة  وامل�ساحات  الأماكن  توفري  مدى  عن  م�سحية  درا�سة  اأ -  
البحثية داخل الكليات

ب -  التن�سيق مع اجلهات ذات العالقة يف توفري فنيني موؤهلني لتعامل مع الأجهزة البحثية 
احلديثة

ت -  التن�سيق امل�ستمر مع اإدارة اجلامعة يف توفري اأحدث الأجهزة والتقنيات البحثية
6.  استحداث برامج نوعية داعمة للبحث العلمي
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تعريف بالربنامج: هو برنامج يعنى بدعم ومتويل اأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�ص ال�سعوديني 
ممن ح�سلوا على درجة الدكتوراة حديثًا، ومل مي�ص على تعيينهم على رتبة اأ�ستاذ م�ساعد 

يف جامعة �سلمان بن عبالعزيز اأكرث من ثالث �سنوات.

الرؤية

جيل من الباحثني املناف�سني القادرين على حتقيق التميز يف املجال البحثي  
الرسالة

اإعداد جيل من الباحثني املتميزين من خالل دعم ومتويل اأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�ص 
اجلدد وتوفري بيئة بحثية حمفزة وجاذبة مما ي�سهم يف حتقيق التميز البحثي

األهداف:

تتمثل اأهداف برنامج دعم اأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد يف ما يلي:
1-  ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد لتحقيق طموحاتهم واأفكارهم البحثية. 

2-  ت�سجيع املقرتحات البحثية التي يبادر بها الباحثون اجلدد انطالقًا من اهتماماتهم 
البحثية.

3-  �سمان ا�ستمرارية العمل البحثي لأع�ساء هيئة التدري�ص حديثي التخرج.
4-  توفري بيئة بحثية داعمة وجاذبة لأع�ساء هيئة التدري�ص.

املنح  خالل  من  اجلدد  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  التناف�سية  البحثية  القدرات  تطوير    -5
�سريعة ال�ستجابة للتطورات العلمية.

6-  دعم تكوين املجموعات البحثية من خالل اأع�ساء هيئة التدري�ص اجلدد.
7-  توجيه البحوث نحو التميز واجلودة من خالل حتديد اأولويات بحثية للمنح. 

8-  ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ص على احل�سول على الرتقية الأكادميية يف وقت مبكر.

برنامج دعم البحوث المجتمعية
تعريف بالربنامج: 

هو برنامج يعنى بدعم ومتويل البحوث البحوث املعنية ب�سوؤون املجتمع من حيث الدرا�سة 
والتو�سيف وتقدمي حلول امل�سكالت املجتمعية املر�سودة لدى القطاعني العام واخلا�ص.

الرؤية:

التميز يف خدمة املجتمع وامل�ساركة  الفاعلة يف التنمية ال�ساملة.
الرسالة: 

الإ�سهام الفعال يف احلراك التنموي للمجتمع من خالل بناء �سراكة جمتمعية فاعلة قائمة 
على دعم وتقدمي البحوث والدرا�سات املهتمة بتطوير املجتمع ومعاجلة م�سكالته.

األهداف :

1-  تفعيل الدور املجتمعي جلامعة �سلمان بن عبدالعزيز .
2-  ر�سد وتقومي ومعاجلة الظواهر الجتماعية وفقًا للمعايري البحثية العاملية.

واملمار�سات  التجارب  اأف�سل  تبني  خالل  من  املجتمع  موؤ�س�سات  تطوير  يف  ال�سهام    -3
العاملية وتكييفها مبا يتوافق مع ثقافة املجتمع وثوابته.

برامج دعم البحوث
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4-  بناء نظريات تنموية ت�سهم يف ال�ستثمار الأمثال ملوارد املجتمع الب�سرية .
يف  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بجامعة  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  البحثية  القدرات  تعزيز    -5

املجال الجتماعي.
6-  تقومي التجارب التنموية يف املجتمع والعمل على حت�سينها وتطويرها .

وقيا�ص  املجتمع  لواقع  ال�سادقة  الدرا�سة  على  تعني  جديدة  علمية  اأدوات  ا�ستحداث    -7
�سلوك اأفراده .

برنامج دعم المشروعات البحثية بشراكة عالمية
تعريف بالربنامج: 

هيئة  اأع�ساء  من  بحثي  فريق  بني  امل�سرتكة  البحثية  امل�سروعات  بتمويل  يعنى  برنامج  هو 
التدري�ص اأو الباحثني بجامعة �سلمان بن عبد العزيز واأع�ساء هيئة التدري�ص اأو الباحثني 

بجامعات اأو موؤ�س�سات بحثية عاملية متميزة يف جمال البحث العلمي. 
الرؤية

 حتقيق �سراكة علمية فاعلة مع جامعات وموؤ�س�سات بحثية عاملية متميزة.
الرسالة

فرق  بني  امل�سرتكة  البحثية  امل�سروعات  متويل  خالل  من  ابتكارية  اإبداعية  بحوث  اإنتاج 
بحثية من اأع�ساء هيئة التدري�ص اأوالباحثني بجامعة �سلمان بن عبد العزيز واأع�ساء هيئة 
اأو موؤ�س�سات بحثية عاملية رائدة لتحقيق التميز يف جمال  التدري�ص اأو الباحثني بجامعات 

البحث العلمي.
األهداف:

تتمثل اأهداف الربنامج يف ما يلي:

ال�سراكة  العزيز من خالل  �سلمان بن عبد  والتقني يف جامعة  العلمي  البحث  1-  تطوير 
البحثية مع مراكز البحوث العاملية املرموقة.

2-  تنمية القدرات واملهارات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني من خالل تبادل 
اخلربات واملعارف مع نظرائهم يف اجلامعات العاملية.

الدرا�سات  والباحثني وطالب  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  البحثية من  الفرق  تكوين  3-  دعم 
العليا.

4-  ت�سجيع تبادل الزيارات العلمية بني جامعة �سلمان بن عبد العزيز واجلامعات العاملية 
العريقة.

5-  زيادة معدل الن�سر العلمي للمخرجات البحثية يف الدوريات العلمية العاملية ذات معامل 
التاأثري العايل.

برنامج دعم البحوث التخصصية
تعريف بالربنامج

والعلمية  والإدارية  الإن�سانية  املجالت  يف  البحثية  امل�ساريع  بتمويل  يعنى  برنامج  هو 
والهند�سية وال�سحية مبا يتوافق مع الأولويات البحثية للجامعة.

الرؤية:

التميز يف دعم البحث العلمي
الرسالة:

تهيئة بيئة بحثية حمفزة و جاذبة لأع�ساء هيئة التدري�ص من خالل توفري الدعم الالزم 
لإجناز م�ساريعهم البحثية ومبا يتوافق مع الأولويات البحثية للجامعة.
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األهداف:

1.توفري الدعم البحثي جلميع من�سوبي اجلامعة من باحثني و باحثات.
2.  �سمان ا�ستمرارية و ترابط البحوث العلمية املتخ�س�سة للباحثني.

3.  تعزيز النتاج العلمي لأع�ساء هيئة التدري�ص و للجامعة.
4.  تعزيز البنية التحتية للبحث العلمي.

5.  مواكبة التنامي املعريف املعا�سر.
برنامج دعم الوحدات البحثية الداعمة لالقتصاد المعرفي 

تعريف بالربنامج: 
هو برنامج ُيعنى بتمويل اإن�ساء وحدات بحثية رائدة ت�سعى اإىل تنفيذ م�ساريع بحثية ذات 
تاأثري اجتماعي ومعريف واقت�سادي وا�سح وتتطلب التعاون بني الباحثني اأو الفرق البحثية 
املتميزة بجامعة �سلمان بن عبد العزيز اأو �سمن �سراكات حملية اأو عاملية لتحقيق اأهداف 

متو�سطة وبعيدة املدى ت�ساهم يف حل م�سكالت املجتمع وتقدمه. 
الرؤية

على  قائمني  واقت�ساد  جمتمع  بناء  يف  ت�سهم  متخ�س�سة  بحثية  معاهد  اأو  مراكز  ان�ساء 
املعرفة 

الرسالة

تعزيز وجود مراكز بحثية متخ�س�سة من خالل دعم و متويل اإن�ساء وحدات بحثية رائدة 
يف اأحد املجالت العلمية احلديثة اأو املتمركزة حول اأحد امل�سكالت املجتمعية وتوفري بيئة 
بحثية حمفزة وجاذبة ت�سهم يف اإجناز اأبحاث ابداعية وتقدمي منتجات ابتكاريه وخدمات 

جمتمعية.

األهداف:

تتمثل اأهداف الربنامج املقرتح يف ما يلي:
املدى  بعيدة  والتقنية  للعلوم  ال�ساملة  الوطنية  ال�سيا�سة  الفاعلة يف حتقيق  امل�ساهمة    -1

للمملكة.
2-  تطوير البحث العلمي التطبيقي والتقني يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز.

3-  امل�ساهمة يف حل امل�سكالت املجتمعية وحتويل الأفكار الإبداعية والبتكارية اجلديدة 
اإىل منتجات اأولية ت�سلح فيما بعد لتكون منتجات جتارية. 

يف  للعمل  متميزين  عليا  درا�سات  وطالب  وباحثني  تدري�ص  هيئة  اأع�ساء  ا�ستقطاب    -4
الواحدات البحثية الرائدة.

5-  تنمية القدرات واملهارات البحثية لأع�ساء هيئة التدري�ص والباحثني من خالل تبادل 
اخلربات واملعارف مع نظرائهم يف اجلامعات واملراكز البحثية الأخري.

6-  دعم الأبحاث متعددة التخ�س�سات يف املجالت البحثية ذات الأولويات الإ�سرتاتيجية.
7-  زيادة معدل الن�سر العلمي للمخرجات البحثية يف الدوريات العلمية العاملية وحت�سني 

الت�سنيف العاملي للجامعة.
8-  تعزيز التعاون بني اجلامعة واملوؤ�س�سات ال�سناعية واخلدمية املحلية والعاملية للتحفيز 

على البتكار العلمي والتقني.

برنامج دعم التأليف والترجمة والتحقيق
التعريف بالربنامج:

من  النابع  الر�سني،  والتحقيق  الرائدة  والرتجمة  املميز  التاأليف  بدعم  ُيعنى  برنامج 
الخت�سا�ص، واملرثي للمعرفة الإن�سانية ب�ستى مناحيها.
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الرؤية

اأن تكون جامعة �سلمان بن عبدالعزيز م�ساركة بفعالية يف اإثراء املكتبة العربية
الرسالة: 

اإثراء املعرفة الإن�سانية بكافة جمالتها، من خالل دعم عملية التاأليف والرتجمة والتحقيق، 
الأمر الذي من �ساأنه اأن ي�سهم يف اإثراء املكتبة العربية باأعمال علمية متميزة تنم عن اإبداع 

فكري ور�سوخ علمي لدى القائمني بهذه الأن�سطة من من�سوبي اجلامعة.

األهداف:

1-  الإ�سهام يف جودة ورقي الإنتاج العلمي جلامعة �سلمان بن عبدالعزيز .
الأ�سالة  ذات  الر�سينة  والتحقيقات  والرتجمات  باملوؤلفات  الإن�سانية  املعرفة  اإثراء    -2

العلمية.
3-  ا�ستنها�ص قدرات ومهارات اأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة للم�ساركة يف الربنامج 

وفقًا لتخ�س�ساتهم .
4-  توفري الكتب املرجعية احلديثة واجليدة للتخ�س�سات الأكادميية يف اجلامعة .

5-  الإ�سهام يف تر�سيد التحقيق ورزانته حفاظًا على �سالمة الرتاث املخطوط.

جائزة جامعة سلمان بن عبدالعزيز للتميز في البحث العلمي

رجب   22 بتاريخ  املنعقدة  ال�سابعة  جل�سته  يف  عبدالعزيز  بن  �سلمان  جامعة  جمل�ص  اأقر 
1434هـ الالئحة التنظيمية جلائزة جامعة �سلمان بن عبدالعزيز للتميز يف البحث العلمي، 
. حيث تهدف اجلائزة اإىل التطوير النوعي للبحث العلمي وت�سجيع البحث العلمي املتميز يف 
اجلامعة بالإ�سافة اإىل ت�سجيع الن�سر يف املجالت والدوريات ذات ال�سمعة العاملية املرموقة، 

كما ت�ساهم هذه اجلائزة برفع م�ستوى الوعي ;باأهمية البحث العلمي املتميز لدى الباحثني 
من اع�ساء هيئة التدري�ص والطالب و ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�ص على حتقيق النت�سار 

املعريف العاملي للجامعة وايجاد بيئة علمية بحثية جاذبة للكفاءات العلمية.

فروع الجائزة:

التاأليف والرتجمة 
البتكار والإبداع وبراءات الخرتاع

 اجلوائز املحلية والعاملية
الن�سر العلمي.

 مجاالت الجائزة:

العلوم الإن�سانية و الإدارية 
 العلوم الأ�سا�سية والتطبيقية 

العلوم ال�سحية
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أنظمة البحث العلمي االلكترونية
بادرت عمادة البحث العلمي و  بالتعاون مع عمادة تقنية املعلومات باجلامعة اإىل ا�ستحداث 
حزمة من الأنظمة الإلكرتونية التي من �ساأنها خدمة الباحثني والتي�سري عليهم، ويف الوقت 

ذاته تي�سر و�سهولة تعامالت العمادة ، وكان من اأبرز تلك الأنظمة :

أوال: نظام البحث العلمي: 

وهو نظام مي�سر ومتاح لكافة من�سوبي اجلامعة ، ويتم من خالله :
اأ -  يقدم الباحُث ت�سورًا اأوليًا مل�سروعه البحثي.

ب -  يتابع الباحث تقومي املقرتح ومعاجلاته لدى اللجان املخت�سة.
ت -  يطلع الباحث على نتيجة التقومي ملقرتحه البحثي.

ثانيا: نظام رصد ومتابعة اإلنتاج العلمي:

 حيث يهدف لتوثيُق خمتلف اأوجه الإنتاج العلمي والفكري ملن�سوبي اجلامعة، �ساماًل ذلك 
براءات الخرتاع، واأوراق العمل واجلوائز التي حت�سل عليها الباحثون حمليا وعامليا 

ثالثًا: قاعدة البيانات اإللكترونية للباحثين 

ومن�سوراتهم  وتخ�س�ساتهم،  الباحثني،  اأ�سماء  عن  مف�سلة  بيانات  توفري  اإىل  وتهدف 
العلمية، ومتكن الباحث من اإدخال بياناته العلمية ومن�سوراته لت�سهم يف رفع روح املناف�سة، 

والتعاون العلمي.

رابعا: قاعدة بيانات المشاريع البحثية المدعومة:

امل�ستفيدين  كافة  واإمداد  العلمي،  البحث  دعم  يف  اجلامعة  دور  اإبراز  منها  والغر�ص 
باملعلومات ذات ال�سلة بالن�ساط البحثي املدعوم، وكذا تزويد متخذي القرار مبا يحتاج 

اإليه من اإح�ساءات وموؤ�سرات وتقارير .
منذ  اجلامعة  دعمتها  التي  البحثية  امل�ساريع  كافة  عناوين  على  ت�ستمل  اأن  �ساأنها  ومن 
اإىل ذلك،  البحوث... وما  الباحثني وتخ�س�ساتهم، وحالة  اأ�سماء  اإىل  بالإ�سافة  ن�ساأتها، 
ويتم تزويد قاعدة البيانات دوريًا بتلك املعلومات لتبقى مت�سمة بال�سمولية وجدة املعلومات.



القسم الثاني



المشاريع البحثية المدعومة
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ر�سالتها ال انطالقًا من  و  العلمي  البحث  التميز يف  روؤية اجلامعة نحو  ا�ستمرارًا يف حتقيق 

يف توفري اأف�سل ال�سبل لدعم البحث العلمي وت�سجيع الن�سر العلمي الر�سني و انطالقًا من 
مهام عمادة البحث العلمي نحو حتفيز الباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�ص والطالب على 
اإجراء البحوث الأ�سيلة واملبتكرة التي ت�سهم يف اإثراء املعرفة املتخ�س�سة وتخدم املجتمع، 
الـ )550( م�سروع  العمادة مايقارب  ال�سبل لإجنازها، فقد دعمت  اأف�سل  واإيجاد  وتهيئة 
الإن�سانية  التخ�س�سات  ريال يف خمتلف  مليون   20 الـ  اجمالية جتاوزت  ومبيزانية  بحثي 

والإدارية والعلمية والهند�سية وال�سحية.
اأجل  من  وذلك  مبا�سرة  الكليات  دعم  مت  العمادة  ن�ساأة  ومع  هـ   1432/1431 عام  ففي 
تاأ�سي�ص البنية التحتية البحثية و دعم جمموعة من م�ساريع اأع�ساء هيئة التدري�ص يف هذه 

الكليات و الذي بلغ عددها مايقارب 55 مقرتح بحثي.
العلمي  البحث  اأما يف عام 1433/1432 هـ فقد دعم 105 مقرتح بحثي من قبل عمادة 
وذلك يف جميع التخ�س�سات والتي �سملت العلوم الإن�سانية و الإدارية و كذلك الهند�سية 
و العلوم الأ�سا�سية و التطبيقية اإ�سافة اإىل العلوم ال�سحية. وت�سنف هذه امل�ساريع حتت 

املجموعة 32.
العام اجلامعي  العمادة خالل  البحثية، دعمت  امل�ساريع  العمادة يف دعم  ا�ستمرارًا من  و 
1434/1433 هـ مايقارب على 208 مقرتح بحثي وبن�سبة زياده بلغت 100% مقارنة باأبحاث 
العمادة  ارتاأت  وقد   .33 املجموعة  حتت  امل�ساريع  هذه  ت�سنيف  مت  وقد   .  32 املجموعة 

تق�سيمها اإىل ثالث جمموعات فرعية هي :  )33اأ( و )33ب( و )33ج( لكي ي�سهل متابعتها 
اإداريًا وفنيًا وماليًا.

جودة  على  منها  وحر�سًا  العلمي.  البحث  يف  التميز  نحو  العمادة  �سرتاتيجية  ل  ووفقا 
خمرجات البحث العلمي التي ت�سهم يف تعزيز النتاج املعريف و القت�سادي و خدمة املجتمع 
، فقد ا�ستحدثت العمادة عدد من برامج الدعم النوعية و التي خطط لها وفقًا لالأهداف 
التي ت�سبوا لها اجلامعة و وفقًا للمخرجات البحثية املتوقعة و التي تطمح لها. وعلى ذلك 
و برنامج دعم  ال�سعوديني اجلدد  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  ا�ستحداث برنامج دعم  فقد مت 
برنامج  و  ب�سراكة عاملية  البحوث  و دعم  التخ�س�سية  البحوث  و دعم  املجتمعية  البحوث 
دعم خا�ص مبنح �سابك البحثية. ومن خالل هذه الربامج النوعية يف دعم البحث العلمي 
ويف العام اجلامعي 1435/1434 هـ مت دعم مايقارب على 200 مقرتح بحثي �سنفت حتت 

املجموعة 34 .

المشاريع البحثية المدعومة والجاري تنفيذها
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عدد البحوث المدعومة من عمادة البحث العلمي

املجموعالعلوم ال�سحيةالهند�سية و العلوم الأ�سا�سية  والتطبيقيةالعلوم الإن�سانية والإدارية
504114105املجموعة 32

27141758املجموعة 33 اأ
39182077املجموعة 33 ب
4123569املجموعة 33 ج
877224183املجموعه 34

24416880املجموع
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عدد البحوث المدعومة خالل العام الجامعي 1435/1434هـ موزعة على برامج دعم البحوث

املجموعالعلوم ال�سحيةالهند�سية و العلوم الأ�سا�سية  والتطبيقيةالعلوم الإن�سانية والإدارية
756013149برنامج دعم البحوث التخ�س�سية

0426برنامج دعم البحوث ب�سراكة عاملية
3058 برنامج دعم البحوث املجتمعية

94316برنامج دعم اأع�ساءهيئة التدري�ص اجلدد
0404برنامج دعم منح �سابك البحثية

877223املجموع
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عدد البحوث المدعومة حسب كليات الجامعة

املجموعة 34املجموعة 33 جاملجموعة 33 باملجموعة 33 اأاملجموعة 32 
11311110كلية اإدارة العمال باخلرج
20103كلية ادارة العمال باحلوطة

229142442كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج
00022كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باحلوطة
01017كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية بالفالج
20002كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية بال�سليل

285141527كلية الرتبية باخلرج
001111كلية الرتبية بوادي الدوا�سر

13325كلية املجتمع باخلرج
20100كلية املجتمع بالأفالج
00123كلية الرتبية بالدمل

71171124كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر
00010كلية العلوم والآداب ال�سليل

572112كلية الهند�سة باخلرج
00001كلية الهند�سة بوادي الدوا�سر
101259كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
11001كلية الرتبية حوطة بني متيم

7-10410كلية ال�سيدلة 
47326كلية الطب 

067111كلية العلوم الطبية التطبيقية 
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قائمة بعناوين األبحاث المدعومة والجهات المستفيدة

1-  المشاريع البحثية في مجاالت العلوم اإلنسانية و اإلدراية
أ -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية

المجموعة 32

الكليةالعنوانم
احلاله

منتهيجاري
اإدارة الأعمال باخلرجاحلاجة اإىل التنويع القت�سادي لجتاهات حتدث لالقت�ساد ال�سعودي1

اإدارة الأعمال باخلرجظاهرة ارتفاع ال�سلع يف اململكة واأثارها القت�سادية والجتماعية على املجتمع ال�سعودي2

اإدارة الأعمال  باحلوطةتقومي اأداء الت�سويق الأخ�سر- درا�سة تطبيقية على م�سانع التمور يف اخلرج3

كلية الرتبية  باخلرجالحتياجات التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�ص لتحقيق اجلودة النوعية للتعليم اجلامعي يف �سوء امل�ستحدثات التكنلوجية4

كلية الرتبية  باخلرجال�سعف الكتابي لدى طالبات ق�سم اللغة العربية بجامعة اخلرج )مظاهره اأ�سبابه عالجه (5

فاعلية ا�ستخدام اخلرائط الذهنية داخل بيئة تعلم اإلكرتونية يف تنمية مهارات التفكري والجتاهات لدى طالبات كلية 6
الرتبية جامعة اخلرج

كلية الرتبية  باخلرج

الرواة الذين انفرد ابن حبان بذكرهم يف كتاب الثقات واأخرج لهم يف ال�سحيح –درا�سة اأحاديثهم ومقارنتها باأحاديث 7
الثقات-

كلية الرتبية  باخلرج

روئ م�ستقبلية للرتبية العملية يف برامج اإعداد الطالبات/ املعلمة يف �سوء التحديات املعا�سرة يف كلية الرتبية والعلوم 8
الإن�سانية للبنات باخلرج

كلية الرتبية  باخلرج

كلية الرتبية باخلرجتعزيز النمو املهني لأع�ساء هيئة التدري�ص يف �سوء احتياجاتهم -جامعة اخلرج منوذجا-9

كلية الرتبية باخلرجتطوير الأداء البحثي يف اجلامعات النا�سئة يف �سوء ال�سراكة املجتمعية والت�سييك املوؤ�س�سي _جامعة اخلرج منوذجا -10
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كلية الرتبية باخلرجالتخطيط لتعبئة موارد اإ�سافية للجامعات ال�سعودية11

كلية الرتبية باخلرجالألوهية يف الفكر الوجودي عر�ص وتعقيب12

كلية العلوم والدرا�سات مواقف املعا�سرين من ق�سية الن�سخ –درا�سة و�سفية تقوميية13
الإن�سانية باخلرج



لتح�سينيه يف �سوء 14 املقرتحة  التدريبية  والربامج  الطالب  و  التدري�ص  اأع�ساء هيئة  التدري�سي بجامعة اخلرج من وجهه  الأداء 
معايري اجلودة ال�ساملة

كلية الرتبية باخلرج

امل�سكالت التي تواجهه دار�سي اللغة الإجنليزية ال�سعوديني كلغة اأجنبية يف ال�سوائت الطويلة يف اللغة الإجنليزية =درا�سة حالة 15
الطالبات ق�سم اللغة الجنليزية بكلية الرتبية=الأق�سام الدبية اخلرج =جامعة اخلرج

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرجالذكاء النفعايل وعالقته بال�سعادة والثقة بالنف�ص لدى طالب جامعة اخلرج16

كلية الرتبية باخلرجال�سعوبات النيورو�سيكلوجية ل�سطرابات طيف التوحد وتباينها طبقا للكم و�سدة الأعرا�ص17

كلية الرتبية باخلرج�سناعة املعاجم العربية املعا�سرة )درا�سة تطويرية(18

كلية الرتبية  باخلرجتطوير مهارات اللغة من خالل التعليم عن بعد19

كلية الرتبية  باخلرجمنوذج اإ�سالمي للجودة ال�ساملة يف موؤ�س�سات التعليم العايل20

الأ�سلوب 21 با�ستخدام  اخلرج  بجامعة  الرتبية  كلية  موظفات  من  عينة  لدى  النف�سية  ال�سغوط   اإدارة  لأ�ساليب  حتليلية  دار�سة 
الإح�سائي)ما وراء التحليل (

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرجواقع جودة حياة العمل لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية باخلرج22

كلية الرتبية باخلرجتقومي الكفايات التدري�سية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص – بكليات  جامعة اخلرج23
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كلية الرتبية باخلرجامل�سكالت الأكادميية التي تواجه طالبات  جامعة اخلرج واحللول املقرتحة حللها24

كلية الرتبية  باخلرجمدى فاعلية برامج متكني الطالبات اجتماعيا يف جامعة اخلرج25

كلية الرتبية باخلرجبرنامج مقرتح يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة لتطوير اأداء طالبات الرتبية امليدانية باخلرج26

كلية اإدارة الأعمال بحوطة بني متيماأثر حمالت ال�سوبرماركت على �سغار جتار التجزئة: اأ�سباب تف�سيل املت�سوقني وا�سرتاتيجيات البيع بالتجزئة27

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجنحو نظرية عامة حلماية امل�ستهلك يف النظام ال�سعودي –درا�سة مقارنة -28

كلية اإدارة الأعمال باخلرجالر�ساء الوظيفي لدى العاملني بجامعة اخلرج29

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجمتيز الأمثلية يف النظام الإ�سالمي عن اأمثلية باريتو – درا�سة تقييمية نقدية -30

حمددات تطبيق حكومة ال�سراكات واأثرها على م�ستوى جودة املعلومات املحا�سبية قبل وبعد الأزمة املالية العاملية 31
ال�سعودية العربية  اململكة  – حالة 

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

اأثر تفعيل دور جلان املراجعة يف حكومة ال�سركات على جودة القوائم املالية املن�سورة لتدعيم �سوق الأوراق املالية 32
ال�سعودية – درا�سة اختبارية

كلية املجتمع باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرجاأثر جتربة اململكة العربية ال�سعودية على اأ�سا�ص تكلفة الن�ساط يف اأداء ال�سركات33

كلية اإدارة الأعمال باخلرجت�سور العمالء من اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية34

كلية اإدارة الأعمال باخلرجاجلرمية املنظمة يف جتارة التجزئة. درا�سة يف مدينة الريا�ص- اململكة العربية ال�سعودية35

دور اجلامعات النا�سئة يف حتقيق التنمية القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية- درا�سة تطبيقية- على جامعة 36
اخلرج

كلية اإدارة الأعمال باحلوطة
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ال�سعودية 37 الق�سة  جيا  لو  انطو  املعا�سر  ال�سعودي  ال�سعر  انطولوجيا  الق�سرية  ال�سعودية  الق�سة  جيا  لو  انطو 
الق�سرية

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرجكفاءة اإدارة الوقت لدى الإداريني يف جامعة اخلرج من وجهه نظر هم38

كلية الرتبية باخلرجاملعجم  اللفظي من الفاظ القران الكرمي درا�سة معجمية الكرتونية39

كلية الرتبية باخلرجامليول القرائية لدي طالب الكليات يف حمافظة وادي الدوا�سر-درا�سة ميدانية40

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرم�سطلحات الأطعمة يف العامية بوادي الدوا�سر و�سلتها بالعربية الف�سحى41

كلية الآداب والعلوم  بوادي الدوا�سردرا�سة املرجعية  كاأدة لتبني اف�سل املمار�سات لتطوير اجلودة يف كلية اإدارة الأعمال42

كلية الرتبية باخلرجامليول القرائية لدي طالب الكليات يف حمافظة وادي الدوا�سر-درا�سة ميدانية40

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرم�سطلحات الأطعمة يف العامية بوادي الدوا�سر و�سلتها بالعربية الف�سحى41

كلية الآداب والعلوم  بوادي الدوا�سردرا�سة املرجعية  كاأدة لتبني اف�سل املمار�سات لتطوير اجلودة يف كلية اإدارة الأعمال42

كلية اإدارة الأعمال باخلرجدرا�سة عددية للجودة يف التعليم العايل وعالقتها بتطلعات امل�ستفيدين43

العلوم 44 كليات  طالب  لدى  الدرا�سي  التح�سيل  على  التعليمية  الربامج  يف  املعلومات  عر�ص   اأ�ساليب  فاعلية 
والدرا�سات الإن�سانية للم�ستوى الأول

كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بال�سليللهجة اأهل ال�سليل الوداعيني45

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بال�سليلاأثر فاعلية برامج الرتبية اخلا�سة يف تغيري اجتاهات الطالبات نحو الدرا�سة التخ�س�سية والإعاقة بكلية الرتبية46

كلية الرتبية باخلرجواقع وم�ستقبل انتاج الغذاء يف اململكة العربية ال�سعودية47
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كلية الرتبية باخلرجتقييم نظام �سعر �سرف الريال ال�سعودي مقابل الدولر المريكي48

درا�سة مقارنة بني م�ستوى الإرهاق والإنهاك الوظيفي درجة م�ساركة وتفاعل املوظف  كذلك م�ستوى ال�سيطرة 49
والتحكم الوظيفي وعالقتهما بالر�سى لدى العاملني بالبنوك ال�سعودية

كلية اإدارة الأعمال باخلرج

تغليب 50 حتليل  طريقة  با�ستخدام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات  الن�سبية  الكفاءة  تقييم 
البيانات

كلية الرتبية باخلرج

ب 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة  33 أ

م
الكليةالعنوان

احلاله

منتهيجاري

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالرجولة يف القران الكرمي1

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سردرا�سة عددية لن�ساطات الطالب بعد �ساعات الدرا�سة اجلامعية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز باخلرج2

كلية اإدارة الأعمال باخلرجالتوجيهات الإعرابية امل�ستندة على املعاين البالغية يف �سوء الن�سو�ص ال�سعرية3

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجاملحتملة لتنويع ال�سادرات يف اململكة العربية ال�سعودية4

كلية اإدارة الأعمال  باخلرجاملتغريات املعرفية لأطفال التعليم ال�سا�سي لذوي ق�سور املهارات قبل الكادميية كموؤ�سر ل�سعوبات التعليم5

كلية الرتبية باخلرجاأ�ساليب الإقناع باحلوار النبوي واأثرها الإيجابي يف عملية التوا�سل6
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اإدارة املوارد الب�سرية يف موؤ�س�سات الت�سالت يف اململكة العربية ال�سعودية ..درا�سة مقارنه بني 7 ممار�سة 
املوؤ�س�سات العامة واخلا�سة

القت�ساد والعلم الدارية

املوارد الب�سريةاأهمية الوعي للتداخالت الثقافية يف تدري�ص اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية8

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرتاأويل الإيقاعي للتدخل بني الرجز وال�سريع يف ال�سعر العربي9

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالتما�سك الن�سي يف ر�سالة ابن زيدون اجلدية : درا�سة لغوية10

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرمنوذج تنظيمي مقرتح لهيئة الإ�سراف على حا�سنات الأعمال  يف اململكة11

مدخل مقرتح ملراجعة عمليات توريق الأ�سول املالية لتح�سني جودة التقارير املالية املن�سورة يف �سوء اأ�ساليب 12
املحا�سبة البتكارية

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

�سوء 13 العزيز يف  عبد  بن  �سلمان  الرتبية جامعة  كلية  ال�سالمية يف  الرتبية  معلمات  اإعداد  برنامج  تطوير 
معايري اجلودة والعتماد الكادميي العاملية

كلية املجتمع باخلرج

كلية الرتبية باخلرجبرنامج مقرتح لإعداد معلمي املوهوبني مبحافظة اخلرج من خالل ا�سرتاتيجية الإثراء قائم على الكفايات14

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجالروؤى والحالم – حقائقها و�سوابط تف�سريها ، درا�سة تاأ�سيليه وفق احوال النبي �سل اهلل علية و�سلم15

كلية الرتبية اخلرجمنهج القران الكرمي يف توجيه ال�سحابة16

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجزوال الخت�سا�ص موا�سعه واأ�سبابه17

ازدواجية الثقافة واللغة: اأثر املحددات الجتماعية  الثقافية على حت�سيل اللغة الإجنليزية  يف حمافظات 18
جنوب الريا�ص

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
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كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجالتنغيم يف اللغة العربية واأثره يف اأداء املعنى ) درا�سه �سوتيه دللية نحوية �سرفية(19

فاعلية برنامج اإر�سادي عقالين انفعايل يف تنمية اأ�ساليب مواجهه ال�سغوط الناجته عن الأحداث احلياتية 20
لدى طلبة اجلامعة درا�سة تطبيقيه على جامعة �سلمان بن عبد العزيز

كلية الرتبية باخلرج

قراءه نقدية يف ديوان مقامات رجل واحد لل�ساعر الدكتور �سالمة العمري الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة �سلمان 21
بن عبد العزيز

كلية الرتبية باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرهل كان ابن فار�ص كويف املذهب؟ بحث تاأ�سيلي للراء النحوية يف كتاب ال�ساحبي22

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجاأدب الطفل امل�سرحي واقعه ـا�سكالته ـ اجتاهاته23

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سراملرفوعات يف لغة العرب بني التقدمي والتاأخري درا�سة نحويه حتليليه24

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرازدواجية ال�سخ�سية كو�سيله للتعاي�ص مع نظام خمادع : درا�سة لـ »احلرف القرمزي« لنثانيل هيثورون25

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرتطوير برامج كلية املجتمع باخلرج يف �سوء �سوق العمل وعوملة التعليم26

كلية املجتمع باخلرجاأثر م�ستقات فقه املعامالت على ظاهرة انت�سار »امل�سارف ال�سالميه اأمنوذجا«27

برنامج دعم البحوث والدراسات الخاصة

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجاإ�سهامات جامعة �سلمان عبدالعزيز يف التنمية الثقافية املحلية28

والبحث اإ�سهامات جامعة �سلمان عبد العزيز يف التنمية الجتماعية املحلية29 العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكالة 
العلمي



كلية العلوم التطبيقيةاإ�سهامات جامعه �سلمان بن عبد العزيز يف التنمية ال�سحية املحلية30
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معوقات م�ساهمات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف جمالت التنمية املحلية والآليات املقرتحة لتعزيز دورها 31
الريادي ـ درا�سة ا�ستك�سافية

كلية ال�سيدلة

كلية ادارة العمال باحلوطةاإ�سهامات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف التنمية القت�سادية املحلية32

كلية الرتبية باخلرجاإ�سهامات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف توظيف القوى العاملة املحلية33

ب 2 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية 
المجموعة 33 ب

الكليةالعنوانم
احلالة

منتهيجاري

كلية اإدارة الأعمال  باخلرجالتحكيم التعاوين واأداء البنوك .. درا�سة على بنوك خمتارة من منطقة جمل�ص تعاون اخلليجي1

تطوير دور مراقب احل�سابات يف �سوء الإف�ساح الإلكرتوين للتقارير املالية – درا�سة ا�ستك�سافية لبيئة الأعمال  2
يف اململكة العربية ال�سعودية

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

ا�ستخدام القيا�ص املتوازن لالأداء لتقييم خدمات القطاع امل�سريف ال�سعودي يف �سوء حوكمة الأداء ال�سرتاتيجي 3
بالتطبيق على البنوك التجارية مبحافظة اخلرج

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوداي الدوا�سرالوطن يف عيون �سعراء حمافظة وادي الدوا�سر .. درا�سة يف اخل�سائ�ص الفنية والظواهر اللغوية4

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة �سلمان بن عبد العزيز مل�سادر املعلومات الإلكرتونية5

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالأ�سلوبية بني البالغة والنقد الأدبي6
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كلية الرتبية باخلرجدور جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف ن�سر اللغة العربية بني الناطقني بغريها يف جمتمع اخلرج7

اإدارة الأعمال  بجامعة �سلمان بن عبد العزيز اململكة العربية ال�سعودية 8 مدخل اإىل دائرة جودة الطالب بكلية 
درا�سة عددية

اإدارة الأعمال  باخلرج

امل�سكالت الأكادميية التى تواجه الطالب والطالبات اجلدد يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز مع الرتكيز على ) 9
طالبات امل�ستويات (

كلية الرتبية باخلرج

خالل 10 من  اأجنبيه  كلغة  الإجنليزية   اللغة  لطالب  الكتابي  الأداء  حت�سني  النرتنت:  على  قائمه  بيئة  يف  الكتابة 
الدرد�سة الكتابية

كلية املجتمع

كلية الرتبية بالدملاأحكام القران لبن العربي )درا�سة فقهية(11

الإن�سانية ظواهر الفردية يف ال�سعر اجلاهلي »درا�سة نقدية«12 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



جتاه اإطار للربط بني اإدارة خماطر املنظمات ونظم الرقابة الداخلية لتفعيل التوجه ال�سرتاتيجي مدخل معريف ـ 13
درا�سة ميدانية على �سركات الأغذية ال�سعوديةـ

كلية املجتمع باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر) خامتة الق�سيدة يف �سعر البحرتي(14

كلية الرتبية باخلرجاخلطاب ال�سعري املعا�سر يف م�سابقات اأمري ال�سعراء » الروؤية والت�سكيل اجلمايل«15

التف�سري 16 ومذاهب  املف�سرين  مناهج  يف  تف�سيلية  ودرا�سة  بحث  ـ  واملجيزين  املانعني  بني  بالراأي  القران  تف�سري 
واجتاهاته يف الع�سر احلديث

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية اإدارة الأعمال باخلرجنظام �سعر ال�سرف وال�سترياد ال�سعودي17
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اأثر تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة على الأداء يف وزارة ال�سحة ال�سعودي درا�سة تطبيقية على )امل�ست�سفى العام 18
بال�سليل(

الإن�سانية  والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



الإن�سانية برنامج تدريبي لتنمية القدرات الإنتاجية والإبداعية لطالبات اجلامعة ملواجهة متطلبات �سوق العمل19 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية اإدارة الأعمال باخلرجهيكل وكفاءة وحمددات ال�سادرات ال�سعودية يف ظل املتغريات القت�سادية الدولية20

بجامعة 21 الكيمياء  ق�سم  لدى طالبات  الإبداعي  التفكري  مهارات  لتنمية  الن�سط  التعلم  على  قائم  برنامج  فاعلية 
�سلمان بن عبدالعزيز

كلية الرتبية باخلرج

تقومي الأداء ال�سرتاتيجي جلامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سوء معايري ومتطلبات التقومي والعتماد الأكادميي 22
جلودة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية »درا�سة ميدانية«

الإن�سانية  والدرا�سات  العلوم  كلية 
بالأفالج



كلية الرتبية باخلرجفاعلية برنامج اإر�سادي �سلوكي مقرتح يف تنمية مهارات الت�سال لطالب جامعة الأمري �سلمان باخلرج23

املوهوبني 24 الطفال  لدى  والجتماعي  النف�سي  التوافق  على  واثره  الذات  مفهوم  لتنمية  اإر�سادي  برنامج  فعالية 
ومنخف�سى التح�سيل

كلية الرتبية بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرجتقومي جودة الختبارات التح�سيلية لأع�ساء هيئة التدري�ص بكلية الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز25

) جامعة 26 احلياتية  املهارات  بع�ص  تطوير  واأثره يف  الطالبات  لدى  التطوعي  العمل  تنمية  الرتبية يف  كليات  دور 
�سلمان بن عبد العزيز منوذجا(

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرجدرا�سة تقييمية لواقع املمار�سات التعليمية يف اإحدى النماذج التطويرية ملدار�ص امل�ستقبل27

كلية الرتبية باخلرجاأثر املمار�سة املهنية التاأملية عند املدر�ص اجلامعي يف حت�سني اأدائه التدري�سي28
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كلية الرتبية باخلرجمعوقات تنمية الإبداع لدى طالبات جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص باجلامعة29

كلية اإدارة الأعمال باخلرجبيئة املجتمع ـ درا�سة الق�سايا البيئية يف اخلرج30

تطبيق منوذج ثالثي البعاد لنقل املعلومات الفعالة من موؤ�س�سات التعليم العايل اإىل قطاعات الأعمال  يف اململكة 31
العربية ال�سعودية

كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرجالدرا�سة العددية مل�ستوى توجيهات وتوقعات ور�سى امل�ستهلكني فيما يخ�ص �سناعة البويات يف منطقة اخلرج32

كلية اإدارة الأعمال باخلرجالكفاءة الداخلية جلامعة �سلمان بن عبد العزيز درا�سة تطبيقية على الكليات مكتملة الفوج33

كلية الرتبية باخلرجتوظيف ال�سعر اجلاهلي يف تف�سري القران الكرمي ) �سواهد تف�سري �سورة البقرة عند الطربي منوذجا(34

بني »حمددات امليزة التناف�سية لت�سويق التمور داخليا وخارجيا من اململكة العربية ال�سعودية«35 بحوطة  الأعمال   اإدارة  كلية 
متيم



الإن�سانية نطاق تغطية تاأمني املركبات الإلزامي لالأ�سرار الناجمة عن احلادث يف النظام ال�سعودي ) درا�سة مقارنة(36 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



الإن�سانية اأثر نظم املعلومات الإدارية املح�سوبة على اأداء موظفي جامعة �سلمان بن عبد العزيز37 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



تقييم اأ�سحاب امل�سلحة لنواجت التعلم يف كليات الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سوء الإطار الوطني 38
للموؤهالت

كلية الرتبية
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ب 3 -  بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
المجموعة 33 ج

الكليةالعنوانم
احلاله

منتهيجاري

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالر�سا الوظيفي للعاملني يف حمافظة وادي الدوا�سر وال�سليل بجامعة �سلمان بن عبد العزيز واأثرة على الأداء1

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرقراءة الق�سيدة يف ديوان ال�ساعر اأحمد �سوقي للنا�سئة قراءة حتليلية نقدية2

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سراملعنى اللغوي لأدوات املعاين يف �سروح ال�سنة يف �سوء الدر�ص الل�ساين احلديث3

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالبديع النبوي مميزات وخ�سائ�ص )درا�سة يف كتاب اأذكار الر�سول لالإمام النووي (4

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سراحلوار يف ديوان عمر بن اأبي ربيعة – درا�سة لغوية دللية5

دور مناهج كلية الرتبية يف تاأهيل الطالبات نحو مهن غري التدري�ص )درا�سة ميدانية على طالبات جامعة اخلرج 6
ق�سمي الدرا�سات الإ�سالمية واللغة العربية (

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرجالنحراف الفكري _ املفاهيم والبدايات7

كلية الرتبية باخلرجاللغة العربية بني طغيان العامية ومتدد اللغات الأجنبية8

الن�سانية بيكيت: حماولة امل�ستحيل9 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية الرتبية باخلرجالعنو�سة والزواج يف املجتمع ال�سعودي خالل العقدين املا�سيني10
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كلية املجتمع باخلرججتاوز التقاليد الأدبية : دللت املكان يف رواية توما�ص هاردي »عودة مواطن«11

دور جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سناعة املعرفة )الواقع وامل�ستقبل( يف ظل حتديات ع�سر الثورة املعلوماتية 12
والتكنولوجيا الرقمية

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية بوادي الدوا�سرا�سطرابات النطق والكالم لدى تالميذ املرحلة البتدائية يف �سوء بع�ص املتغريات بوادي الدوا�سر » درا�سة ميدانية«13

الإن�سانية دور حا�سنات الأعمال  بجامعة �سلمان بن عبد العزيز يف تنمية املوارد الب�سرية من وجهة نظر امل�ستفيدين منها14 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باحلوطة



»م�ستويات ال�سراكة بني جامعة �سلمان بن عبد العزيز وموؤ�س�سات املجتمع املدين من وجهة نظر اأفراد جمتمعاتها 15
املحلية«

الإن�سانية  والدرا�سات  العلوم  كلية 
باحلوطة



الإجنليزية لالأغرا�ص ال�سحية كبعد جديد لتدري�ص اللغة الإجنليزية كلغة اأجنبية : جامعة �سلمان بن عبد العزيز 16
كدرا�سة حالة

الن�سانية  والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية الرتبية باخلرجاألفاظ احلياء يف القران الكرمي درا�سة لغوية17

مقررات الأدب يف تعليم البنات بني املاأمول واملردود )درا�سة تطبيقية على طالبات ال�سنة النهائية بجامعة �سلطان 18
بن عبد العزيز(

كلية الرتبية باخلرج

الإن�سانية م�سكالت الرتجمة يف اجلامعات ال�سعودية مع اإ�سارة خا�سة اإىل طالب جامعة اخلرج19 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية الرتبية بالدملاأثر تدري�ص م�ساق تنمية مهارات التفكري يف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية وقدرتهم على التفكري العلمي20

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر)التاأكيد باملعنى دون اللفظ يف احلديث النبوي ال�سريف ـ درا�سة نحوية دللية يف ال�سحيحني(21
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كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرالتكرار واملقابلة يف ديواين ابراهيم ناجي )وراء الغمام ـ الطائر اجلريح( : درا�سة حتليلية نقدية22

كلية الرتبية باخلرجالألغاز الأدبية وعنا�سرها البنائية23

تاأ�سيل املعاين الدبية يف الأ�سماء العربية باإقليم وادي الدوا�سر00 نظرة يف الفن والدللة بالتطبيق على مناذج من 24
قوائم الطالب بجامعة �سلمان بن عبد العزيز بالوادي

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرجدرجة توفري احلرية الأكادميية يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص اأنف�سهم25

الإن�سانية اأثر نوعية اللغة الجنليزية امل�ستخدمة يف الن�سو�ص املكتوبة يف فهم وا�ستيعاب الطالب لتلك الن�سو�ص26 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



الإن�سانية م�سوؤولية احل�سبة جتاه توعية املجتمع باحرتام �سلطات الدولة27 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية الرتبية بالدملو�سع معايري جلدول مقا�سات اأج�سام املراهقات باململكة العربية ال�سعودية28

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرال�ست�سراق الأمريكي : درا�سة مقارنة29

كلية الرتبية باخلرجدور اجلانب النف�سي )اجلمعي والفردي( يف اإحداث التغيري واإدارته يف التعليم اجلامعي30

كلية اإدارة الأعمال باخلرجاآفاق تطوير قطاع ال�سياحة ومتكني العمالة املحلية يف مدينة اخلرج31

مدى تطبيق اأع�ساء هيئة التدري�ص لل�سبورات الذكية لتطوير بيئات تعليمية تعلمية فعالة داخل القاعات الدرا�سية 32
بجامعة �سلمان بن عبد العزيز

كلية الرتبية باخلرج

وتعلم 33 املكاين  الإدراك  على  وارتداداتها  الإجنليزية  واللغة  الف�سحى  العربية  املكانية يف  للم�ساهد  معرفية  مقاربة 
الكتابة والرتجمة لطالب اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية او لغة ثانية

الإن�سانية  والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج
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كلية املجتمع باخلرجواقع ا�سطرابات اللغة لدى التالميذ املعاقني فكريا يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف �سوء بع�ص املتغريات34

الإن�سانية واقع ا�ستخدام نظم املعلومات الإدارية يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر القيادات الإدارية فيها35 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



دور الدورات والور�ص التدريبية يف تطوير الأداء املهني لأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعتي امللك �سعود و�سلمان بن عبد 36
العزيز

كلية الرتبية باخلرج

الإن�سانية نوادر ابن بزرج يف اللغة واملاأثور عنه37 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



كلية الرتبية باخلرجمدى تناول اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعتي امللك �سعود و�سلمان بن عبد العزيز للقيم يف املحا�سرات38

الإن�سانية مدى ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة �سلمان بن عبد العزيز مل�سادر املعلومات الإلكرتونية39 والدرا�سات  العلوم  كلية 
باخلرج



العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجدور القيادات العلمية يف معاجلة التحديات املعا�سرة درا�سة ميدانية يف �سوء الكتاب وال�سنة40
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ج 1 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية 
برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1434/ 1435هـ

الكليةالعنوانم
احلاله

منتهيجاري

الرتبية باخلرجالعوامل املوؤثرة يف اختيار تخ�س�ص الرتبية اخلا�سة1

الرتبية بوادي الدوا�سرمدى ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص لتقنيات التعليم2

الرتبية باخلرجت�سور مقرتح لتنمية بع�ص املهارات احلياتية لطالبات جامعة �سلمان بن عبدالعزيز3

الرتبية باخلرجالنا�سخ واملن�سوخ يف تف�سري الإمام املوزعي )825هـ(«تي�سري البيان لأحكام القراآن )�سورة البقرة منوذجًا(4

درجة ممار�سة مدراء املدار�ص ملهارات التوا�سل الفعال يف مراحل التعليم العام مبحافظة وادي الدوا�سر من وجهة نظر 5
املعلمني

الرتبية بوادي الدوا�سر

اثر الرحالت املعرفية عرب الويب )Web Quests  ( يف تنمية مهارات التفكري التاأملي والجتاه نحو النرتنت لدى 6
طالبات كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية  بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز

الرتبية باخلرج

فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجية ) K.W.L( يف حت�سيل طالبات جامعة �سلمان بن عبدالعزيز يف مقررات املناهج وطرق 7
التدري�ص

الرتبية باخلرج

الرتبية باخلرجمنهج ابن امللقن يف عر�ص القراءات يف كتابه التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح8

بني مدى ر�سا عمالء البنوك الإ�سالمية يف التعامل املايل ح�سب منوذج كارتز .9 بحوطة  الأعمال  اإدارة 
متيم
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ج 2 - بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
برنامج دعم  البحوث المجتمعية 1435/1434هـ

الكليةالعنوانم
احلاله

منتهيجاري

الرتبية بالدملالحرتاق النف�سي لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سوء بع�ص املتغريات1

الرتبية بوادي الدوا�سرالعنف يف كليات حمافظة وادي الدوا�سر التابعة جلامعة �سلمان بن عبدالعزيز: انت�ساره، اآثاره، الأ�سباب واحللول املقرتحة2

قيا�ص ر�سا جهات التوظيف  ال�سعودية عن خريجي جامعة �سلمان بن عبد العزيز كمدخل لتح�سني الفر�ص الوظيفية خلريجي 3
اجلامعة –درا�سة حالة كلية املجتمع باخلرج .

الرتبية باخلرج
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ج 5 – بحوث العلوم اإلنسانية واإلدارية
 برنامج دعم البحوث التخصصية  1435/1434 هـ

الكليةالعنوانم
احلاله

منتهيجاري

الرتبية باخلرجمقارنة الكفايات املهنية ملعلمي الرتبية اخلا�سة ومعلمي التعليم العام1

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبنظام الرتباط والربط يف احلكم ال�سافعية –درا�سة نحوية دللية2

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالكتناف يف القراآن الكرمي و �سحيح البخاري درا�سة نحوية دللية3

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة �سلمان بن عبد العزيز مل�سادر املعلومات الإلكرتونية4

درا�سة جتريبية للعالقة بني النمو الأقت�سادي و التح�سر و ا�ستهالك الطاقة و كذلك انبعاث CO2 يف 5
دول جمل�ص التعاون اخلليجي

ادارة الأعمال باخلرج

الرتبية بوادي الدوا�سراجتاهات املعلمات نحو ا�ستخدام تقنيات التعليم6

بني مقرتح لتعليم العربية لغري الناطقني بها7 بحوطة  الن�سانية  والدرا�سات  العلوم 
متيم



) ر�سي اهلل عنه( جمع وتخريج ودرا�سة8 َلِميِّ ا�ِص بِن ِمْردا�ص ال�سُّ الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبال�سواهُد النحويُة وال�سرفيُة يف �سعِر الَعبَّ

معوقات تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة بجامعة �سلمان بن عبد العزيز  وعالقتها ببع�ص املتغريات )درا�سة 9
ميدانية(

الرتبية بوادي الدوا�سر
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– جامعة 10 الأعمال  اإدارة  بكلية  اخلدمـة  جودة  جتاه  الطالب  ور�ساء  وت�سـور  لتوقعات  جتريبي  حتليل 
�سلمان بن عبد العزيز – اخلـرج – اململكة العربية ال�سعوديـة

ادارة الأعمال باخلرج

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالبالغة القراآنية والبالغة النبوية يف تراث الإمام عبد القاهر ) درا�سة يف املنهج والتطبيق (11

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالبالغة النبوية يف ا�ستخدام مقومات البيئة احل�سية كو�سائل تعليمية  درا�سة يف كتب ال�سنة12

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبرثاء املدن الأندل�سية من الوجهة البالغية )ق�سيدة اأبي اإ�سحاق الإلبريي يف رثاء اإلبرية منوذجا(13

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالقرى واملدن يف القراآن الكرمي...درا�سة يف اأ�سرار النظم ومزاياه14

ادارة الأعمال باخلرجاإدارة الوقت كاأداة لالإ�سالح الداري درا�سة حالة جامعة �سلمان بن عبدالعزيز ) كليات اخلرج (15

تطوير وحدة تعليمية يف �سوء منوذج اأبعاد التعلم ملارزانو وقيا�ص اأثرها يف تنمية مهارات التفكري الإبداعي 16
لطالبات ال�سنة التح�سريية

الرتبية باخلرج

درجة التزام اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة �سلمان بن عبد العزيز باأخالقيات مهنة التعليم من وجهة 17
نظر الطالبات

الرتبية باخلرج

درجة فاعلية اإدارة الوقت لدى طالبات كلية الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز وعالقتها بالتح�سيل 18
الدرا�سي يف �سوء بع�ص املتغريات

الرتبية باخلرج

الرتبية بوادي الدوا�سراأثر برنامج تدريبي لتنمية التفكري املنظومى يف عادات العقل لدى طالب اجلامعة19

تقومي الطالب بجامعة �سلمان بن عبد العزيز فى �سوء معايري اجلودة والعتماد الأكادميي من وجهة 20
نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص)الواقع واملاأمول(

الرتبية بوادي الدوا�سر

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالدعاوى املردودة يف ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب لأبي حيان الأندل�سي عر�ص ومناق�سة21
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ادارة الأعمال باخلرججودة اخلدمات و ر�سا الطالب يف التعليم العايل : درا�سة ميدانية22

منوذج  23 با�ستخدام  العزيز  عبد  بن  �سلمان  جامعة  يف  املتوقعة  واجلودة  املدركة  اجلودة  قيا�ص 
»SERVQUAL SCALE«  »درا�سة تطبيقية«

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالأفالج

اأثر تطبيق معايري التقارير املالية  الدولية على جودة املعلومات املحا�سبية وقرارات امل�ستثمرين يف بيئة 24
الأعمال ال�سعودية –درا�سة نظرية تطبيقية

املجتمع باخلرج

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبثنائية الذات والآخر يف �سعر عنرتة بن �سداد )اأن�ساق الت�سابه والختالف(25

الرتبية بوادي الدوا�سردرر اجلمال ا�ستدراكات على كتاب تهذيب الكمال للحافظ اأبي احلجاج املزي26

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبرثاء غري الإن�سان يف �سعر  القا�سم بن يو�سف الكاتب27

واقع ا�ستخدام مراكز م�سادر املعلومات اللكرتونية لدى اأع�ساء هيئة التدري�ص بجامعة �سلمان بن عبد 28
العزيز

الرتبية باخلرج

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبال�سورة البيانية يف �سعر الإمام علي – ر�سي  اهلل عنه –والإمام ال�سافعي » درا�سة مقارنة »29

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالباآراء ال�سيوطي البالغية يف كتابه املزهر يف علوم اللغة واأنواعها )ا�ستخراجا وت�سنيفا وتعقيبا(30

اجلوانب القيادية والرتبوية والدعوية يف �سخ�سية ال�سيخ            حممد بن عبد الوهاب رحمه اهلل يف 31
�سوء ال�سنة النبوية

الرتبية باخلرج

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالبناء املو�سيقي يف ديوان كامل كيالين لالأطفال ودللته الفنية32

للطالب 33 الناقد  التفكري  مهارات  بع�ص  تنمية  يف    3  CoRT التفكري  لتعليم  بونو  دي  برنامج  فعالية 
املوهوبني باملرحلة الثانوية

الرتبية باخلرج
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فعالية ا�سرتاجتية التعليم املبا�سر يف حت�سني بع�ص مهارات الفهم القرائي للتالميذ ذوي �سعوبات التعلم 34
بال�سف ال�ساد�ص البتدائي

الرتبية باخلرج

هوية الأنا وعالقتها بالنتماء الجتماعي لدى عينة من الطالب املوهوبني بجامعة �سلمان بن عبد العزيز 35
» درا�سة و�سفية« 

الرتبية بوادي الدوا�سر

التنبوؤ بال�سعادة الذاتية على �سوء معنى احلياة والتفكري الإيجابي يف امل�ستقبل وال�سالبة النف�سية لدى 36
عينة من طالب اجلامعة املتفوقني واملتاأخرين درا�سًيا

الرتبية بوادي الدوا�سر

الرتبية باخلرجاأثر تعدد الزوجات على التح�سيل العلمي والثقة بالنف�ص لدى عينة من طالبات جامعة �سلمان37

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالباآليات الت�سكيل يف الر�سالة الأندل�سية ...اأمنوذج من ثالث38

ادارة الأعمال باخلرجحتديد مزايا ومهارات ريادة الأعمال يف اململكة العربية ال�سعودية: درا�سة ا�ستك�سافية حتليلية39

تاأثري ممار�سة اللعاب اللكرتونية على الذكاء اللغوي والجتماعي لدى الطفال »درا�سة و�سفية حتليلية 40
على الطفال يف مرحلة الطفولة املتو�سطة باململكة العربية ال�سعودية«

الرتبية باخلرج

الرتبية باخلرجحماية الإ�سالم ملدارك الإن�سان درا�سة �سرعية تطبيقية41

امل�ست�سفيات 42 العرب مع املر�سى يف  اللغوي والثقايف يف تخاطب الأطباء من غري  التكيف  ا�سرتاتيجيات 
ال�سعودية

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالب

ادارة الأعمال باخلرجالإجهاد التنظيمي يف اأداء الدور: منظور جتريبي لأ�ساتذة اجلامعة باململكة العربية ال�سعودية43

ممار�سات املوارد الب�سرية غري العادلة يف قطاع الت�سالت يف  اململكة العربية ال�سعودية: درا�سة حتقيقية 44
لل�سركات املختارة يف القطاعني العام واخلا�ص.

ادارة الأعمال باخلرج
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ادارة الأعمال باخلرجمنو الواردات ال�سعودية وتاأثريها على املجتمع ال�سعودي45

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالأفالجالندماج يف املجتمعات الغربية: قراءة  يف رواية مايكل اأندات�سي  »املري�ص الجنليزي«46

ادارة الأعمال باخلرجفوائد واحلواجز يف ن�سرة الإ�سدار للتعلم الإلكرتوين يف ال�سعودية جزيره العرب47

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر – طالبالتنا�ص بني النظرية والتطبيق48

الأدوار 49 ظل  يف  عبدالعزيز  ابن  �سلمان  بجامعة  التدري�ص  هيئة  لأع�ساء  التدريبية  الحتياجات  حتديد 
الوظيفية للجامعة من وجهة نظرهم اأنف�سهم

الرتبية باخلرج

الرتبية باخلرجاأبرز امل�سكالت التي توؤثر على اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية بجامعة �سلمان ابن عبدالعزيز50

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجعنا�سر عاملية يف الأدب الروائي ال�سعودي: درا�سة لأعمال خمتارة51

الرتبية باخلرجدور مقرر مهارات الت�سال يف اكت�ساب الطالبات مهارات الت�سال الفعال يف املواقف احلياتية والعملية52

دور اأع�ساء هيئة التدري�ص يف تنمية التفكري الإبداعي لدى الطالبات من وجهة نظر الأع�ساء والطالبات 53
اأنف�سهم بجامعة �سلمان بن عبد العزيز

الرتبية باخلرج

باململكة 54 املراجعني  نظر  وجهة  من  املالية  التقارير  م�سداقية  على  البداعية  املحا�سبة  اخالقيات  اثر 
العربية ال�سعودية

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالأفالج

اإ�سكاليات الرتجمة التحريرية والفورية اإيل الجنليزية التي ت�سهدها الفعاليات الثقافية باململكة العربية 55
ال�سعودية   بالرتكيز علي مهرجان اجلنادرية: لهجة منطقة جند منوذجا

املجتمع باخلرج

العلوم والدرا�سات الن�سانية بال�سليلاجلانب اخللقي يف �سعر ال�سعاليك »درا�سة ونقد »56
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اخلرج 57 منطقتى  فى  ال�سحية   اخلدمات  عن  املر�سى  ر�سا  نحو  احلكومية  امل�ست�سفيات   مدراء  توجه 
وحوطة بنى متيم-درا�سة مقارنة

اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

فر�ص وحتديات �سناعة التمور يف اململكة العربية ال�سعودية :: درا�سة من اإنتاج وت�سويق التمور يف اخلرج، 58
املنطقة تطبق

اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم

الرتبية باخلرجدرا�سة املعنى القراآين يف كتاب الإك�سري بني الطويف وابن الأثري59

درا�سيًا 60 الفائقني  اجلامعات  طالب  من  عينة  لدى  الأخالقية  الأحكام  بنمو  وعالقته  الوجداين  الذكاء 
والعاديني )درا�سة مقارنة(

الرتبية بوادي الدوا�سر

الرتبية باخلرجت�سور لتنمية القيم الوطنية لدى طالبات جامعة �سلمان بن عبد العزيز61

مهارات 62 تطوير  يف  الطالب  حول  املتمركزة  التدري�ص  ل�سرتاتيجيات   اجلامعي  املدر�ص  ا�ستخدام  دور 
الطالبات  املعلمات يف الرتبية اخلا�سة  يف  تدري�ص اللغة العربية

الرتبية باخلرج

الرتبية باخلرجوعي الأ�ستاذ اجلامعي باأدواره يف الع�سر احلديث63

الرتبية باخلرجتعزيز امل�ساركة البحثية للمراأة يف اجلامعات ال�سعودية النا�سئة64

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجمعتقدات الطلبة ال�سعوديني حول تعلم اللغة الإجنليزية  يف مرحلة الثانوية العامة65

بني فعالية املحاكاة احلا�سوبية يف عالج بع�ص امل�سكالت التعليمية لطالب املرحلة املتو�سطة مبحافظة اخلرج66 بحوطة  الن�سانية  والدرا�سات  العلوم 
متيم



الرتبية بالدملطالق �سغريات ال�سن يف اململكة العربية ال�سعودية: اأ�سبابه، اآثاره النف�سية والجتماعية والقت�سادية67
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فاعلية التعليم املدمج با�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعي على تنمية مهارات التفكري الناقد والجتاه 68
نحو عملية التعلم لدي طالب اجلامعة

الرتبية بالدمل

ادارة الأعمال باخلرجحل اأزمة ال�سكن ال�سعودية69

العربية 70 باململكة  ال�ساملة  اجلودة  معايري  �سوء  يف  املتو�سطة  باملرحلة  املنزيل  القت�ساد  منهج  تطور 
ال�سعودية، واآراء العاملني باملجال حوله

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالأفالج

العلوم والدرا�سات الن�سانية بال�سليلالبعد التداويل للعبارات املجمدة يف اخلطاب اللهجي لوداعني ال�سليل71

الرتبية باخلرجاأ�سول التف�سري وقواعده يف �سورة الطالق جمع ودرا�سة تطبيقية72

الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر �سعر احلكمة عند اأبي الأ�سود الدوؤيل مو�سوعاته وخ�سائ�سه الفنية73

اأثر حوكمة ال�سركات على القيمة امل�سافة لراأ�ص املال العيني والفكري. درا�سة تطبيقية على ال�سركات 74
ال�سعودية امل�سجلة

املجتمع باخلرج

املجتمع باخلرجاإحياء الرومان�سية يف ال�سعر العربي احلديث75
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2-  المشاريع البحثية في المجاالت الهندسية و العلوم األساسية و التطبيقية
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أ- البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبحت�سني اأداء تثقيب لوحات الدوائر املطبوعة با�ستخدام خوارزمية م�ستعمرة النمل1

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبحت�سني عملية التحويل يف ال�سبكة احل�سية با�ستخدام خوارزمية م�ستعمرة النمل2

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبنحو تخ�سي�ص مثايل لرموز ت�سحيح الخطاء با�ستخدام خوارزمية التفاعل الكيميائي3

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجالتف�سري الفيزيائي للرتاكيب الغري خطية ثالثية الأبعاد يف بالزما غالف الأر�ص املغناطي�سي4

طريقة جديدة �سريحة ذات خطوة واحدة وم�ستقرة ب�سكل مطلق حلل الأنظمة التفا�سلية اجلا�سرة النا�سئة 5
عن التفاعالت الكيميائية

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

ح�ساب ت�ستت املوجات الطولية داخل اأنبوب الكربون املتناهي ال�سغر ) النانومرتي( حتت تاأثري الإجهاد 6
الأويل با�ستخدام التاأثريات الغري حملية

كلية املجتمـــــع بالفالج

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجاأثر ان�سمام اململكة العربية ال�سعودية لتفاقية GATS على �سوق التاأمني ال�سعودي7

التنبوؤ ب�سكل ال�سطح املتموج يف طبقة مائعة رقيقه تن�ساب راأ�سيا حتت تاأثري اجلاذبية الأر�سية وامل�ستخدمة 8
يف اأجهزة المت�سا�ص بالتربيد

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

با�ستخدام خممد 9 اإثره متعددة  تاأثري قوى  دينامكيكي حتت  لنظام  ا�ستقرار  ودرا�سة  الهتزازات  تخفي�ص 
اإيجابي

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
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التخليق بالإ�سعاع ودرا�سة خوا�ص مركبات هيدروجيل حمتوية على جزيئات النانو لتطبيقات معاجلة مياه 10
ال�سرف

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

درا�سة معملية يف تاأثري العمق على هبوط املبدئي الكمرات اخلر�سانية امل�سلحة ومقارنتها بالنماذج احل�سابية 11
يف املو�سفات الأمريكية والأوروبية

كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج�سفوف بوا�سونيه بخوا�ص دالة المتناع والهروب واخلدم غري املتجان�سه12

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجطريقة ل�ستنتاج قواعد اتخاذ القرار اعتمادًا على نظرية املجموعات ال�ستقرابية والنظام الرمادي13

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجطريقة جديدة حلل م�ساكل القيم احلدية غري اخلطية وامل�سطربة ب�سكل متفرد14

اأثر الإ�سعاع احلراري ولزج املزج على تربير mhd احلراري املا�سي بجانب �سطح عمودي ثابت احلرارة 15
مع التفاعل الكيمائي

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجعمل منوذج ريا�سي ملحاكاة اخلاليا الع�سبية للمخ الب�سري16

التعليم مبحافظة 17 الب�سرية يف قطاع  اأثر حتديد الحتياجات التدريبية الرتبوية على تنمية وتطوير املوارد 
وادي الدوا�سر

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

ملائع يتحرك على 18 الركود  بالقرب من نقطة  والكتلي  النتقال احلراري  تاأثري عددي �سورت ودوفرت على 
�سطح مطاطي يف وجود قوة الطفو والنت�سار احلراري املتغري

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرا�ست�سعار وتخ�سي�ص طيف تعاوين للم�ستخدم الثانوي يف ال�سبكات الإدراكية19

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سراإدارة موارد الراديو لتدبري جودة اخلدمة يف �سبكات اجليل املتكاملة مع خاليا الفيمتو20
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كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجالطريقة النموذجية املبا�سرة للحل اجلزئي لنظم التحكم من الرتبة الأوىل املعممة21

يف 22 متغرية  داخلية  حرارة  توليد  مع  احلركة  م�ستمر  �سطح  على  احلرارة  نقل  على  املتغرية  اللزوجة  تاأثري 
املحاليل �سئيلة ال�ستقطاب

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجاملرونة احلرارية ذات الرتب الك�سرية ملواد ذات معامل تو�سيل حراري متغري23

والأي�سية يف �سبيغات 24 املوؤك�سدة  النزيام  بع�ص  ن�ساطات  ال�سودمي يف  �سيانيد  بوا�سطة  املحثة  التحويرات 
الكالريا�ص جاريبينا�ص

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

25 cyprinus ) تاثري معدن النيكل على قيا�سات الدم والتغريات ال�سلوكية على اأ�سماك ) الكارب ال�سائع
carpio

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

درا�سة تاثري عوامل املعاجله امليكانيكيه – احلراريه على �سالدة واخلوا�ص امليكانيكيه ل�سبائك الومنيوم – 26
ما غنيو�سيوم �سليكون )6082( و املنيوم – نحا�ص – ليثيوم – زركونيم )8090( با�ستخدام طريقة ت�سميم 

doe(( التجارب

كلية الهند�سة باخلرج

ترميز الألوان احلقيقية يف ال�سور عن طريق الت�سنيف الكمي الحتمايل ، من اأجل روؤيتها ب�سكل اأمثل على 27
اأنظمة العر�ص ذات الفئات اللونية املحدودة

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبنظام تتبع �سم�سي ملحق بنظام جديد للتقطري ال�سم�سي28

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبحتليل تتقيب البيانات لعالج مر�ص ال�سكري يف اململكة العربية ال�سعودية29

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرتطوير يف طرق حل املعادلت التفا�سلية غري اخلطية30

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجالتباطوؤ احلرج يف ثنائي ال�ستقرار ال�سوئي خارج تقريب املوجة الدورانية31
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وتطوير جودة 32 درا�سة حتليلية   : الكهربية  ال�سبكة  املحدثة على  التوافقيات  وتاأثري  للطاقة  املوفرة  الإ�ساءة 
ال�سبكة الكهربية

كلية الهند�سة باخلرج

كلية الرتبية للبنات بحوطة بني متيماإنتاج الوليمريات احليوية من بع�ص اأنواع البكترييا املعزولة من الرتبة ال�سعودية33

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرجتثبيط املناعة يف �سو�سة النخيل احلمراء : اأ�سلوب جديد ملكافحتها34

الريا�سيات 35 درا�سة  عن  اخلرج  بجامعة  واملجتمع  العلوم  كليات  طالب  لعزوف  احلقيقية  الأ�سباب  معرفة 
كتخ�س�ص اأ�سا�سي

كلية املجتمع بالفالج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سببروتكول التحقيق الدمنيكي لل�سبكات الناقلة با�ستخدام تقنية املفاتيح العامة للت�سفري36

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبحتليل منوذج ع�سوائي �سوكي ع�سبي : الع�سبون ذو احلالة الديناميكية37

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبمناذج ت�سابهية للتداخل ال�سوئي للو�سالت ال�سوئية الف�سائية ق�سرية املدى38

امل�سبوكة 39  319 و   356 الألومنيوم  ل�سبائك  والت�سغيليه  ال�سالدة  على  امليتالورجية  العوامل  تاأثري  درا�سة 
minitab واملعاجلة حراريا با�ستخدام برنامج الـ

كلية الهند�سة باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سباأ�ساليب واأدوات املعاجله املتوازية واملعرفة ال�سكلية ) ال�سورة( با�ستخدم اخللية التلقائية امل�سفوفة40

كلية الهند�سة باخلرجتقنيه جديدة لإخفاء البيانات فى الو�سائط املتعددة41
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ب 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرديناميكا ثنائى ال�ستقرار ال�سوئي خارج تقريب الدوران املوجى1

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سردرا�سة وتطبيقات التفرغ الكهربي للغازات2

التاثري امل�ساد املحتمل حلبيبات الذهب النانوية �سد �سرتبتو�سينا املحدث لداء ال�سكري من النوع الأول يف 3
ذكور اجلرذان البي�ساء ال�سغرية

كلية الرتبية بحوطة بني متيم

حتليل ما بعد النبعاج للكمرات ال�سطائرية ذات الأوجه املتدرجة وظيفيا با�ستخدام نظرية املرتبة العلى 4
املتنا�سقة

كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجح�ساب الأوزون املتولد يف مفاعالت التفريغ ال�سامت5

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبطريقة جديدة للت�سنيف الرتابطي با�ستخدام التنقيب املتزايد6

كلية الهند�سة باخلرجت�سميم خلية حمل ذاتية الأداء لقيا�ص القوى الدينامكية7

كلية الهند�سة باخلرجاإجراءات املتابعة لتطبيق مبداأ التحديد امل�سبق لل�سماح الكلي للم�سروع8

كلية الهند�سة باخلرجطريقة منذجة الختيار عن طريق ال�سبكات الع�سبية ال�سطناعية واملنطق ال�سبابي9

التنفيذ العملي التحكم احلركي يف حمورين با�ستخدام التحكم الإ�سرايف الذكي با�ستخدام اخلاليا الع�سبية 10
ذات املوجات ال�سغرية بالتغذية العك�سية

كلية الهند�سة باخلرج
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كلية العلوم والدرا�سات الن�سانيه باخلرجمنذجة درا�سة بالزما خطية ذو درجة حرارة منخف�سة تعمل عند �سغط غاز عال11

الهند�سه باخلرجالتقييم البيئي للمياه اجلوفية يف املناطق الزراعية باخلرج12

اجلغرافية 13 املعلومات  نظم  تقنية  با�ستخدام  ال�سطحية  وال�سخور  الرتبة  خل�سائ�ص  املكاين  التوزيع 
وال�ست�سعار عن بعد

كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجتاثري ال�سمية ملادة املالثون على ال�سماك املياه العذبة البلطي النيلي يف اجلوانب البيوكيمائية ومكونات الدم14

 
ب 2 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية  

المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية الهند�سة باخلرجاإن�ساء نظام تتابع وحتديد الهوية قائم على ا�ستخدام البيانات البيومرتية لالأ�سخا�ص1

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرجتاأثري الإلكرتونات الغريحرارية على ال�سرعة و�سكل املوجات ال�سوتية املنفردة لالأيونات يف البالزما الدافئة2

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرجمعامالت تكافوؤ املوثقه لنظام  توازي – توايل معمم3

وتطبيقاتها 4 الإلكرتون  غزل  رنني  تقنيه  بوا�سطة  الإ�سعاعية  للجرعات  كمقيا�ص  املواد  بع�ص  ا�ستخدام  بحث 
الطبية

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجاملوجات ال�سوتية الغبارية يف بالزما غباريه موجبة -  �سالبة ال�سحنة و توزيع اأيوين دوامي5
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كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرت�سميم جديد ل�سبكات خدمة احلزم ال�سوتية املبنية على املوؤثر الناقل6

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبنظام مواجهة الخرتاقات با�ستعمال اخلريطة املعرفية ال�سياقية ال�سبابية7

كلية هند�سة وعلوم احلا�سبمقرتح لتنظيم امليداين يف التعليم اجلامعي – درا�سة حالة تخ�س�ص علوم احلا�سب )اإن�سانية(8

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرمنهجيه الإطار التحليلي يف �سبكات النانو : التوظيف والتحديات9

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجتطبيق على منوذج جمموعات ال�ستقراب مبعامل حتديد10

كلية املجتمع بالفالجح�ساب ت�ستت املوجات امل�ستعر�سة املنت�سرة يف اأنبوب كربون نانومرتي جمهد با�ستخدام التاثريات الغري حملية11

مركز خدمة املجتمعا�ستخدام حتويالت اللتواء يف ايجاد البعد الثالث من البعد الثاين12

كلية الهند�سة باخلرجدرا�سة معدلت الكهرباء ال�ساكنة يف الغالف احليوي بال�سليل وتاأثريها على �سحة الن�سان13

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجتطبيق طريقة التحويل التفا�سلي حلل امل�ساكل امل�سطربة ب�سكل متفرد والنا�سئة يف جمالت العلوم والهند�سة14

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرججم�سات جديدة والتحليل باحلقن املتدفق لتقدير اله�ستامني مبنية على الكرون اثري15

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجت�سخي�ص اأعطال الآلت امليكانيكية اعتمادًا على اأ�سلوب التجزيء الرمزي وجدول التوزيع العام16

تاأثري الن�سياب الهيدرومغناطي�سي واللزوجة املتغرية مع احلرارة على احلمل الطبيعي ملائع حول نقطة ذات 17
ركود متماثل مغمو�ص يف و�سط م�سامي

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

م�سح كيمائي وبيولوجي مل�ستخل�سات من بع�ص نباتات العائلة الرمرامية التي تنمو يف �سحراء اململكة العربية 18
ال�سعودية

كليةالعلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
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ب 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية 
المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

مع 1 م�سامي  و�سط  مغمو�ص يف  راأ�سي  �سطح  على  الزمني  احلر  باحلمل  واملادي  احلراري  النتقال 
وجود تفاعل كيمائي وتاأثري �سورت ودفر

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

درا�سة ظاهره ال�سرتخاء وحتليل معامل العزل لبوليمر بويل ) 3-البيتاهيدروك�سي امل�سرتك-2-3
هيدروك�سى فالريات ( وما يت�سل بها من الأفالم بوليمرية

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرجالبالزمون ال�سطحي لتح�سني امت�سا�ص ال�سوء يف اخلاليا ال�سم�سية الع�سوية3

4 Fixed point theorems in cone and fuzzy metric spaces and
their Applications

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

درا�سة عددية لنتقال احلرارة يف طبقة رقيقة من �سائل ين�ساب لأ�سفل على لوح راأ�سي ذي درجة 5
حرارة ثابته

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

لنظم 6 القاعدة  ثنائي  مونتجومري  مل�ساعف  املعاجلات  متعدد  للتو�سع  قابل  موحد  بناء  ت�سميم 
الت�سفري

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرت�سميم بروتوكول تعاوين ملدخل و�سائط التحكم لت�سال املركبات يف ال�سبكات الال�سلكية املتقدمة7

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرجحتديد وتطابق عنا�سر ال�سورة با�ستخدام حتويالت فورير اعتمادًا على ب�سمة مقرتحة اأوتوماتيكيا8
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كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سرال�سعة الداخلية رقم n لفئة حمدودة من فراغ بناخ والإ�سقاط رقم n على نف�ص الفئة9

حت�سري وتو�سيف ودرا�سة الن�ساط البيولوجي لبع�ص الثيو�سيمي كربازيدات و الثيو�سيمي كربازونات 10
الثنائية اجلديدة وامل�ستقة من اإيثلني ثنائي الأمني و مرتاكباتها مع بع�ص العنا�سر النتقالية

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرجاملحاكاة العددية وحلول املوجة اجلديدة ملعادلة النت�سار – النتقال مع وجود تفاعل11

الإلكرتونية 12 الدوائر  لوحات  تثقيب  م�سكلة  حلل  لال�ستمثال  الكيمائي  التفاعل  خوارزمية  تكييف 
املطبوعة

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرجحت�سري وتو�سيف البويل بريول املطعم بالتولوين بارا �سلفونات كمبوليمر مو�سل13

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجتعليم مناذج اللغه املعتمدة على ال�سبكات الع�سبية للبيانات ذات الأحجام الكبرية14

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرجتخليق ودرا�سة خوا�ص مركبات هيدروجيل حمتوية على جزيئات النانو للتطبيقات احليوية الطبية15

كلية العلوم  والدر�سات الإن�سانية  بالفالجالتزامن امل�سو�ص يف نظام رو�سلر املركب16

كلية العلوم والدر�سات الإن�سانية بال�سليلالتاأثريات ال�سحية للكهرباء ال�ساكنة يف الغالف احليوي بال�سليل17

ا�ستخدام الألياف ال�سوئية البال�ستيكية يف بناء �سبكات منزلية متعددة اخلدمات عالية الأداء يف 18
اململكة العربية ال�سعودية

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

تاأثري املعاجلات احلرارية على اخلوا�ص امليكانيكية والبنية املجهرية ل�سبائك األومنيوم-ماغني�سيوم 19
-ماغن�سيوم-زنك  األومنيوم  و  -نحا�ص-ليثيوم-زركونيوم)8090(  األومنيوم  و   )6082( �سليكون 

)7075(

كلية الهن�سة باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجنظام كفء جلدولة ورديات عمل الأجهزة امل�سوؤولة يف �سبكات ال�ست�سعار الال�سلكية املتنقلة20
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ج 1 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية

 برنامج دعم أعضاء هيئة التدريس الجدد 1435/1434 هـ

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجالتحكم مبوقع ادخال الليثيوم للمركبات العطرية1

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجحت�سري حماليل اأيونية وا�ستخدامها كحافزات لإنتاج الديزل احليوي2

بني 3 الرتباطات  درا�سة  –�سيليكون:  اللومنيوم  ل�سبائك  الت�سغيلية  على  امليتالورجية  العوامل  تاأثري  درا�سة 
العوامل امليتالورجية والت�سغيلية ل�سبائك اللومنيوم –�سيليكون با�ستخدام برنامج امليني تاب

الهند�سة باخلرج

درا�سة التعبري التنميطي لبع�ص مورثات MADS-box يف نبات الأرابيدوب�سي�ص املعامل باجلرعة املثلى 4
من ج�سيمات الف�سة النانوية

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج
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ج 3 - البحوث الهندسية والعلوم األساسية والتطبيقية
 برنامج دعم منح سابك البحثية  1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجحت�سري البوليمرات املحتوية على الكربيت وا�ستخدامها كحوافز انتقائية يف هلجنة الفينولت يف املو�سع بارا1

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجالتح�سري احلفزي للوقود ال�سائل من م�ستقات املواد الناجتة من العمليات احليوية2

العنا�سر 3 املنخق�ص  املخ�سو�ص  ال�سلب  ل�سبائك  واملتانة  ال�سالدة  علي  احلرارية  امليكانيكية  املعاجلة  تاأثري 
ال�سبائكية

الهند�سة باخلرج

على 4 املحتوية  الطبيعية-  البوليمرات  با�ستخدام  ال�سحي  ال�سرف  مياه  يف  الع�سوية  للملوثات  ال�سوئي  التحلل 
جزيئات النانو من اأ�سباه املو�سالت - املح�سرة  با�ستخدام اأ�سعة جاما

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

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

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

الهند�سة باخلرج» التحميل المثل ملحولت القدرة الكهربية يف احلالت احلرجة با�ستخدام الذكاء ال�سطناعي1

الهند�سة بوادي الدوا�سرالهاتف النقال كجهاز ا�ست�سعار للخدمات ال�سياقية املتنقلة2

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجاأغ�سية رقيقة من بلورات نانوية لتطبيقات اخلاليا ال�سم�سية.3
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العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجالرتكيب النانوي لالأكا�سيد املو�سلة علي اأ�سا�ص �سمامات �سوتكي4

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

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجتقدم املوجات الغري خطية  يف بالزما حتتوي اإلكرتون- بوزيرتون- ايون1

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجت�سميم مقيا�ص توجيه واعي لقيا�ص اداء قنوات الراديو املتعددة يف ال�سبكات الال�سلكية املتجان�سة2

مقارنة خلوارزمات تكاملية �سبه حتليلية-عددية حلل انظمة املعادلت التفا�سلية اجلا�سرة والنا�سئة فى جمالت 3
العلوم والهند�سة

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجالعالج بالنباتات: كم�سدر جديد لعالج مر�ص ال�سرطان؟4

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجالت�سكيل املوجى الغري خطى للموجات ال�سوتية- الإلكرتونية فى بالزما الف�ساء املمغنطة5

النهج القائم على �سورة خالية من ال�ست�سعار لتقدير فعالية تلوث الهواء الناجت من املركبات وال�سناعة يف مدينة 6
. )SIEVE Module(  الريا�ص باململكة العربية ال�سعودية

الهند�سة باخلرج

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجت�سميم نظام اآيل لإدارة التدريب امليداين7
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حتليل ىل للمجموعة لدرا�سة تاأثري الإ�سعاع احلرارى والتفاعل الكيميائى على النتقال احلرارى واملادى بوا�سطة 8
الن�سياب الزمنى املنزلق ملائع على �سطح ممتد مغمو�ص فى و�سط م�سامى

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجمعاجلة الرماد املتطاير الناجت من النفط الثقيل لأغرا�ص بيئية و ان�سائية9

بوترات-10-3 )3-هيدرروك�سي  لبوليمر  الكهربائي  املعامل  وحتليل  الكهربائي  العزل  ثابت  ا�سرتخاء  درا�سة 
هيدروك�سيفالريات( وبع�ص البوليمرات الت�ساهمية امل�ساحبة.

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجم�سرع مادى قابل للت�سكيل ملحاذاة ت�سل�سل الربوتني با�ستخدام خوارزمية �سميث وترمان.11

»درا�سة اخلوا�ص الكهروميكانيكية ملواد ال�سرياميك املكونة من عدة طبقات يف اإطار نظرية املرونة املعممة ذات 12
التفا�سل الك�سري«

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجتوليد الأوزون يف مفاعالت تفريغ هايل مطعمة بهواء جاف13

با�ستخدام 14 النووى  احلم�ص  ت�سل�سل  ملحاذاة  حقليا  املربجمة  امل�سفوفات  تقنية  با�ستخدام  م�ساعد  معالج  بناء 
خوارزمية �ستيفن �سوجن

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجطريقتان جهديه وطيفية جديدتان لتقدير عقار الدك�سرتوميثورفان يف امل�ستح�سرات الدوائية15

واملتباينات 16 املعادلت  م�سفوفة  على   الرتكيز  مع  الثابتة   النقطة  نظرية  وتطبيقات  نتائج  لبع�ص  �ساملة  درا�سة 
التغريية

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

حت�سري وتو�سيف طبقات جيدة اللت�ساق من بع�ص املواد املثبطة لالحرتاق على �سطح البوىل الربوبلني با�ستخدام 17
تكنولوجيا البالزم

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

18Biosensors based on electro polymerized thin filmsالعلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج
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19 Entanglement and Quantum Correlations in Two Artificia
 Superconducting Atoms Systems Coupled to Electromagnetic

Field

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالفالج

20 On some Mathematical Inequalities of Holder-Type، with
Applications

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالفالج

21 Statistical techniques and Its Role in the Control of industrial
)  Quality in K.S.A )Dairy industry

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

22 Effect of Thermal Radiation on Mixed Convection Flow of a Nano
 fluid About a Solid Sphere in a Saturated Porous Medium Under

Convective Boundary Conditio

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

23 Performance Comparison of Chemical Reaction and Ant Colony
Optimization Methods in Allocating Maximally Distant Codes

كلية الهند�سة وعلوم احلا�سب

24 Building A robust Client-Side Protection Against Cross Site
Request Forgery

كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر

25 Effects of Variable Viscosity and Chemical Reaction on Heat and
 Mass Transfer by Free Convection Flow of Micropolar Fluid past

a Horizontal Circular Cylinder

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

26 Transient Analysis of Markovian Queueing system with Balking
and Reneging Subject to Catastrophes and Server Failures

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالفالج
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27Norms of elementary operators on Banach spacesالعلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

28 On Erlangain Queue with Two Heterogeneous Servers and
General Bulk Service Rules

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

29 Analysis of Next Generation Cooperative Communication
Systems Under Joint Interference and Hardware Non-linearities

كلية الهند�سه

30 Photocatalytic degradation of organic pollutants in waste water
using highly ordered TiO2 nanotubes

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

31 Machining of ceramics and carbides using micro electro discharge
machining

كلية الهند�سة

32Uniformly Contractive Fixed points in Compact G-metric Spacesالعلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

33 A Singular Perturbation Technique for High Suction Effect on
 Boundary-Layer Flow of a Nanofluid on a Permeable Continuous

Moving or Fixed Surface

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

34 Quantum Emotion Recognition and its Application in Medical
Emotional Therapy and Human-Robot Interaction

كلية الهند�سة باخللرج

35stability study of nonlinear systemsكلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر
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36 Green Synthesis of gold andsilvernanoparticles and“
theirsapplications of cancer “Breast

العلوم والدرا�سات الن�سانية باحلوطة

37 Design of Intelligent-Based Optimized Control over pH Titration
Process

كلية الهند�سة بالوادي

38 A General Algorithm of High Order Absolutely Stable One
 Step Explicit Methods for Stiff Systems Arising in Electrical

Engineering

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

39 Fractional Integration of Generalized Bessel-type Functions and
 Application to Strong Stabilization of Linear Time Invariant

Systems

كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر

40 Study of the Impact of HID Lamps on Power Quality in
Distribution Power Systems

كلية الهند�سة باخلرج

41 Evaluation of Web Visibility، World Ranking and Content
Accessibility of Quran Web Portals

كلية الهند�سة وعلوم احلا�سب

42 Synthesis of new organic derivatives to deactivate the surface of
Silicon nanoparticles. Part I

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج
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43 Nonlinear instability of two superposed conducting streaming
 fluids in porous medium under vertical electric fields in three

dimensions

كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر 
  



44 Digital Forensic Infrastructure Analysis in Kingdom of Saudi
Arabia

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

45 Suggested polarizing interference formulas for Description of
Polarization Ray Tracing in Optical Fibres and Waveguides

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

46 Nonlinear waves for broadband electrostatic noise in space plasma
environments

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

47 Partial eigenvalue assignment for High-order Linear Systems in a
time delayed system

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

48Effect of magnetic field on Cynara cardunculus plantالعلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

49OPTIMISATION OF CONCRETE ADMIXTURE USE AGAINSTكلية الهند�سة

50 Evaluation of Collection efficiencies and related parameters of
some ionization chambers

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

51 A modeling and solving approach for the home care scheduling
problem

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
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52 POWER TRANSFORMERS PROTECTION USING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE TECHNIQUE

كاية الهند�سة باخلرج

53Superthermal Energetic Particles In Spaceالعلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

54On the Projection Constant and Banach- Mazur distanceكلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سر

العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجحت�سني خ�سائ�ص �سطح املعادن ببالزما غري حرارية55

العلوم والدرا�سات الن�سانية بالأفالجحول الف�ساءات التبولوجية املعممة التي حتقق خا�سية لينديلوف56

ل�سبائك 57 املجهرية  والبنية  واملتانة  ال�سالدة  على  والدرفلة  احلدادة  لعمليتي  ال�ساخن  على  الت�سكيل  ن�سب  تاأثري 
ال�سلب املخ�سو�ص املنخف�ص العنا�سر ال�سبائكية واملعالج ميكانيكيا وحراريا

الهند�سة باخلرج

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرجتخ�سي�ص البحث يف الويب ح�سب املعنى واملعتمد على ملف امل�ستخدم58

الهند�سة باخلرجتاأثري �سرعة اللحام علي ال�سالدة و مقاومة التاأكل للحامات الليزر للمعادن املتماثلة واملتباينة59

كلية الداب والعلوم بوادي الدوا�سرالطار العام ملقرتح حتقيقات الطب ال�سرعي للتعقب والإبالغ عن اجلرائم الرقمية ف �سبكات احلا�سوب60
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3- المشاريع في مجاالت العلوم الصحية
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 أ -  بحوث العلوم الصحية
المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية ال�سيدلةتاأثري بع�ص النباتات الربية ال�سعودية على خ�سوبة الذكور1

كلية ال�سيدلةحماولة جزيئية م�سحية جديدة ل�ستك�ساف الكتينومي�سيتات الن�سطة بيولوجيا من م�سادر خمتلفة باململكة العربية ال�سعودية2

كلية ال�سيدلةت�سييد بع�ص مثبطات اإنزمي الكربونيك الأنهيديز اجلديد من م�ستقات الكينازولني كعوامل م�سادة لالأورام3

كلية ال�سيدلةالتاأثري امل�ساد لالأك�سدة لبع�ص النباتات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية: منهج خمربي4

كلية ال�سيدلةالتاأثري امل�ساد لالأورام للمركبات املف�سولة من نبات احلمبزان5

كلية ال�سيدلةت�سييد بع�ص م�ستقات الكينازولني اجلديد كم�سادات لالإ�سابة بالأمرا�ص املعدية6

كلية ال�سيدلةدرا�سة التاأثري الرتاكمي وماأمونية بع�ص املواد الواقية للكبد والتي مت ف�سلها من نبات العرعر7

حت�سني التوافر احليوي لعقار الأن�سولني املعطى عن طريق الفم بوا�سطة نظام ناقل للجزيئات متناهية ال�سغر للتوا�سل اإىل حتطم 8
اأف�سل لداء ال�سكري

كلية ال�سيدلة

كلية ال�سيدلةالتقييم البيوكيميائي لطفرات ال�سرتبنوكينازاملوجهة9

كلية ال�سيدلةتاأثري النبتات الطبية ال�سعودية على تقرحات املعدة10
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العربية 11 اململكة  يف  يعانونALKاإيجابية  ALCLالذين  مر�سى  يف  ALKاخللطية  لربوتني  امل�سادة  الأج�سام  اإ�ستجابة  درا�سة 
ال�سعودية

الطب

الطبالتعبري وتوزيع بروتينات كلودين يف ال�سرطانات الب�سرية12

الطبدرا�سات ال�سمية اجلينية الناجتة عن ا�ستن�ساق البخور يف فئران التجارب النم�ساوية البي�ساء13

الطبدرا�سة تاأثري التناول املفرط للدهون وتناول القرفة يف الغذاء يف الفئران على حدوث مر�ص ال�سكري الناجت عن اإعطاء مادة الكرتيزون14

ب 1 - بحوث العلوم الصحية
المجموعة  33 أ

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية ال�سيدلةتقييم احلماية املحتملة للحبة ال�سوداء )حبة الربكة( وم�ستخل�ساتها ال�سمية اجلينية الناجمة عن بع�ص الأدوية1

الأن�سجة 2 على  فعاليتها  واختبار  لالأورام  م�سادة  كعوامل  الهيدروجني  رباعي  الكينولني  م�ستقات  بع�ص  ت�سميم 
ال�سرطانية دون ال�سلمية

كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتاأثري التمارين الهتزازية ومتارين املقاومة على م�ستوى اأداء الع�سالت يف �سغار البالغني3

درا�سة عن علم الونائيات اجلزئيى فيما يخ�ص اللتهابات التي حتدث بامل�ست�سفيات نتيجة  لالإ�سابة ببع�ص اأنواع 4
البكرتيا من جن�ص كلمب�سيال نيمونيا

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
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كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجحتر دور حام�ص البوليك كعالمة ملر�ص القلب التاجي5

النموذجي يف املواطن ال�سعودي البالغ با�ستخدام برنامج اإعادة الت�سكيل ثالثي الأبعاد لأ�سعة املقطعية على منطقة 6
البطن

كلية الطب

كلية ال�سيدلةالبحث عن م�سدر ميكروبي جديد لإنزمي ال�سباراجيناز لعالج �سرطان الدم الليمفاوي احلاد7

ا�ستخال�ص وتنقية املركبات الن�سطة بيولوجيا من الكتينومي�سيتات املعزولة من م�سادر خمتلفة يف اململكة العربية 8
ال�سعودية

كلية ال�سيدلة

با�ستخدام 9 البالغ  ال�سعودي  املواطن  الفقري لدى  العمود  العنقية من  املنطقة  للعمر يف  التغريات امل�ساحبة  تقييم 
الأ�سعة املقطعية

كلية الطب

كلية الطبحتديد جني امليكروب احللزوين ملر�سى معزولني اإكلينكيا باأعرا�ص مر�سية باملعدة باململكة العربية ال�سعودية10

11TEN YEAR EXPERIENCE OFMALIGNANCY IN ALKARJكلية الطب

كلية الطبعوامل اخلطورة التي توؤدي اإىل توقف الر�ساعة الطبيعية12

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدرا�سة م�سحية لالكت�ساف املبكر لت�سوهات العمود الفقري لأطفال املدار�ص مبدينة اخلرج13

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتاثري اإدراج عالج باملوجات ال�سوتية على عوامل امل�سي يف مر�سي التهاب مف�سل الركبة14

لت�سخي�ص 15 للبزيرتون  املقطعي  الت�سوير  جهاز  با�ستخدام  امل�سع  الزركونيوم  نظري  ت�سوير  طرق  وحت�سني  تطوير 
�سرطان الثدي با�ستخدام برامج املحاكاة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
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مادة 16 اإعطاء  بعد  الديبونكتني  هرمون  على  الفئران  يف  الغذاء  يف  القرفة  وتناول  للدهون  املفرط  التناول  تاثري 
الكورتيزون

كلية الطب

ب 2-  بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33 ب

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية ال�سيدلةتوكيد اجلودة والتقييم البيولوجي لبع�ص النباتات امل�ستخدمة يف الطب ال�سعبي يف حمافظة اخلرج1

10يف 2 ك  لكوانزمي  والكمي  الكيفي  للتحليل  الرقيقة  الطبقة  كروماتوججرافيا  با�ستخدام  طريقة  ا�ستحداث 
امل�ستح�سرات ال�سيدلية واأادوات التجميل واملواد الغذائية

كلية ال�سيدلة

كلية الطبدور امل�سم�سية يف اأ�سباب الإجها�ص املتكرر3

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالعوامل الوراثية للعقم عند الرجال4

كلية ال�سيدلة�سالمة وفعالية اجلرجري على خ�سوبة الفئران امل�سابة مبر�ص ال�سكر5

تطوير وتثبيت التحليل الكروماتوغرايف العك�ص عايل الكفاءة لدواء الدايوزمني وزيادة ذائبيته باملاء بوا�سطة مادة 6
ال�سايكلوديك�سرتان مع او بدون الهي�سربيدين ودرا�سة الن�ساط احليوي له

كلية ال�سيدلة

كلية ال�سيدلةدرا�سة فارماكونوجية لبع�ص النبات الربية املحتوية على لكيونات ال�سي�سكويتريبني والتي تنمو يف منطقة اخلرج7

كلية ال�سيدلةتطوير وتقييم الأقرا�ص �سريعة التفكك بالفم با�ستخدام تقنية الت�سنيع الب�سيطة8
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لالأدوية يف مدينة اخلرج 9 الأعرا�ص اجلانبية  الإبالغ عن  بنظام  ال�سيادلة  معرفة  ومدى  ال�سيدلنية  املمار�سة 
باململكة العربية ال�سعودية : درا�سة ا�ستك�سافية

كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدرا�سة العالقة بني تركيز غاز الرادون البيئات احليوية وزيادة ن�سبة ال�سابة ب�سرطان الرئة يف حمافظة اخلرج10

11 PAX9، LEF1 MMP20، MMP1، MSX1 حتليل للطفرات الوراثية يف مواقع خمتلفة من اجلينات
ملر�سى �سعوديني يعانون من نق�ص عدد ال�سنان

كلية الطب

كلية ال�سيدلةتركيب وتطوير اأقرا�ص عائمة من م�ستخل�ص الزجنبيل لعالج القرحة املعدية12

ب�سبب 13 بالعقم  امل�سابة  التجارب  فئران  لذكور  كعالج طبي  اجلن�سنج  ونبات  النخيل  لقاح  ال�ستفادة من حبوب 
تعر�سها لبع�ص املبيدات الزراعية امل�ستخدمة يف اململكة العربية ال�سعودية

كلية ال�سيدلة

تقيم تغريات ال�سرايني الودجية الرئي�سية لدى املدخنني ال�سعوديني احلاليني با�ستخدام املوجات ال�سوتية الطبية 14
)منط ال�سطوع ونظام دوبلر (

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجالت�سخي�ص والوقاية الآلية من حوادث اأمرا�ص القلب وال�سرايني بالتحليل الطيفي الثالثي الأبعاد لإ�سارة القلب15

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجت�سميم طريقة للت�سخي�ص الآيل لأمرا�ص نظام القلب وال�سرايني با�ستعمال املقاومة البيولوجية16

القتاد 17 جلن�ص  يتبعان  خمتلفني  نوعي  من  ال�سابونية   الرتبني  ثالثية  �سيكلوارتان  مركبات  وف�سل  ا�ستخال�ص  
ودرا�سة التاأثريات احليوية له

كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجتعيني وقيا�ص تركيز غاز الرادون واجلرعات الإ�ساعية الناجتة عنه للمجتمع يف مدينة اخلرج واملراكز التابعة لها18

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرجدرا�سة املنتجات الأي�سية الثانوية الن�سطة بيولوجيا لأنواع حمددة من الفطريات الزقية املعزولة من تربة اخلرج19
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ب 3 - بحوث العلوم الصحية
المجموعة 33ج

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرججودة اعادة ا�ستخدام مياه ال�سرف ال�سحي يف الري الزراعي وتاثريها على ال�سحة العامة1

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرجح�سا�ص املعاوقة الكهروكيميائية للك�سف عن فريو�سات اأنفلونزا الطيور2

كلية الطبتو�سيف متديد الطيف بيتا لكتماز)ESBL( واإنتاج البكترييا املعوية يف عزلة عن العينات املر�سية3

التمييز بني املراحل املختلفة ل�ستجابات ال�سعب الهوائية يف مر�سي الزمة با�ستخدام ال�سور ال�سعاعية 4
والتغريات امل�سحوبة يف خاليا الدم

كلية العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

كلية الطبنق�ص فيتامني د يف مر�سى خ�سونة مفا�سل الركبة ال�سعوديني5

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

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

كلية ال�سيدلةدرا�سة اخلوا�ص اجلزيئية والطيفية لبع�ص م�ستقات الأدمانتان اجلديدة الن�سطة حيويًا1
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كلية ال�سيدلةمر�سى ال�سكري:هل ميكننا منع مر�ص ال�سكري يف �سكان اململكة2

كلية العلوم الطبية التطبيقيةيف الن�سجة الب�سرية كجني مانع لنت�سارالورام FHIT بحثتو اجداجلني با�ستخدام تقنية املناعة الن�سيجكميائية3

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

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

دور طفرات اجلينات بيتا-كاتينني CTNNB1 يف �سرطان القولون وامل�ستقيم من عدد ال�سكان ن�سبة عالية من 1
اململكة العربية ال�سعودية

كلية العلوم الطبية التطبيقية

كلية العلوم الطبية التطبيقية معدلت واأ�سباب اآلم اأ�سفاللظهر بني املوظفني يف منطقة اخلرج2

كلية العلوم الطبية التطبيقيةتاأثري التمرينات الهوائية على وظائف الرئة يف طالب اجلامعة املدخنني3

كلية العلوم الطبية التطبيقيةالن�ساط البدين لدى البالغني الذين يعانون من زيادة الوزن و ال�سمنة يف حمافظة اخلرج، باململكة العربية ال�سعودية4

كلية العلوم الطبية التطبيقيةتاأثري التمرينات الهوائية على الإم�ساك لدى املوظفني يف حمافظة اخلرج باململكة العربية ال�سعودية5
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ج 4 - بحوث العلوم الصحية
برنامج دعم البحوث بشراكة عالمية 1435/1434هـ

الكليةعنوان البحثم
احلالة 

منتهي جاري 

درا�سة مقارنة لتاأثري م�سادات ال�سكري لراتنج  احللتيت املتداول يف ال�سوق ال�سعودي وبع�ص اأنواع نبات الفريول املتوطنة يف تركيا )نهج كيمياء 1
العقاقري(

كلية ال�سيدلة 

وطواعية 2 توافق  ومدى  املفعول  ممتدة  كب�سولت  با�ستن�ساق  وذلك  الرئوي  ال�سرياين  �سغط  ارتفاع  لعالج  احلديثة  امل�سادات  فعالية  درا�سة 
املري�ص لهذا العالج ملمتد املفعول يف املر�سى ال�سعوديني

كلية ال�سيدلة 
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ج 5 - بحوث العلوم الصحية 
برنامج دعم البحوث التخصصية 1434/ 1435هـ

الكليةعنوان البحثم
احلالة

منتهيجاري

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

كلية العلوم الطبية التطبيقية

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

كلية العلوم الطبية التطبيقية

3Health hazards from Electro Magnetic field )EMF( Exposure from 
High Power Electric Lines in Riyadh Area ،Saudi Arabia

الطب

4Measurement of effective radiation dose to patients and staff in radio-
graphic examination in Alkharj

كلية العلوم الطبية التطبيقية

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

كلية العلوم الطبية التطبيقية

6»EVALUATION OF AGE RELATED CHANGES IN LUMBAR SPINE 
IN SAUDI ARABIAN ADULT POPULATION: USING MAGNETIC

الطب

7Geno- and Feto- Potential toxic effects of pesticides residues com-
monly used in Al-Kharj farms

كلية ال�سيدلة
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8Effect of kinesio-taping on ankle joint stabilityكلية العلوم الطبية التطبيقية

9Duplex Doppler pattern in liver diseasesالطب

10Synthesis of Novel 3-)1-Adamantyl(thiazolidin-4-one Derivatives as 
Potential Chemotherapeutic Agents

كلية ال�سيدلة

11Clinical correlation between Cardiac Diabetic Autonomic Neuropathy 
)CADN( and Nerve ultrasound in Polyneuropathy in diabetic patients 

type II

الطب

12Dermatoglyphic interpretation of Occlusal morphology of Permanent 
first molars

كلية طب الأ�سنان

كلية الطبك�سف الدللت اجلزيئية اللعابية امل�ساحبة ملر�سى ه�سا�سة العظام املعاجلني بالبي�سفو�سفونات13



القسم الثالث



النشر العلمي
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اخلدمات  لإنتاج  وتطويعها  املعرفة،  لتطوير  الناجعة  الو�سيلة  هو  املتميز  العلمي  البحث 
الآنية  التحديات  ومواكبة  لالأُمة،  والتاأثري  والقوة  لالإن�سان  والرفاهية  الراحة  تكفل  التي 
وامل�ستقبلية. لذا حت�سد اجلامعات الرائدة الكثري من طاقاتها واإمكاناتها لتوفري بيئة جاذبة 

وحمفزة تدعم الباحثني، وُتْك�ِسب البحث العلمي الرقي والتميز. 
– زيادة  – بف�سل اهلل  لذا كان الن�سر العلمي اإحدى اأوليات العمادة وخططها وقد حقق 
نوعية بلغت 60%، وملعرفة مدى التقدم الذي قطعته جامعة �سلمان بن عبدالعزيز يف جمال 
فيه،  للباحثني  العلمي  الإنتاج  قيا�ص  اإىل  العمادة  الر�سينة؛ اجتهت  العلمية  البحوث  دعم 

واإعداد تقرير بذلك، هادفة من ورائه اإىل:
اإعداد  حني  اإىل  ن�ساأتها  منذ  للجامعة  البحثي  لالأداء  الراهن  الو�سع  على  الوقوف    -1

التقرير.
العلمي  البحث  اأداء  فيما يخ�ص  ال�سعف يف اجلامعة  ومواطن  القوة  تو�سيح مكامن    -2

فيها، ومعرفة العقبات التي تواجه العملية البحثية بها. 
البحثي  بالأداء  الرتقاء  �ساأنها  من  التي  التو�سيات  وطرح  امل�ستقبلية  اخلطط  و�سع    -3

للجامعة.
وتقوم منهجية العمل يف اإعداد التقرير على البيانات الإح�سائية لعدد الأبحاث املن�سورة 
يف قاعدة �سبكة العلوم )Web of Science( وقاعدة )SCOPUS(، وقد كان 

نتائج التقرير كالآتي:

أواًل: إجمالي النشر العلمي للجامعة:
تطور الن�سر العلمي يف جامعة �سلمان منذ ن�ساأتها يف عام 2009 وحتى عام 2013 م على 
نحو وا�سح، فهنالك زيادة وا�سحة يف عدد البحوث املن�سورة يف املجالت املرموقة وامل�سمنة 
اإنتاج بحثي �سجل با�سم  بقاعدة بيانات �سبكة العلوم )Web of Science(، فاأول 
اجلامعة اقت�سر على بحثني فقط يف عام 2009م، ثم بداأت اجلامعة حتقق م�ستويات جيدة 
للن�سر العلمي يف الأعوام التالية حيث و�سل عدد البحوث املن�سورة يف عام 2012 اإىل 71 
بحثًا، وارتفع عدد البحوث املن�سورة ليبلغ 115 يف عام 2013م بزيادة ن�سبتها حوايل %60 
عن العام ال�سابق، واإذا ما ا�ستمرت وترية الن�سر على هذا املعدل فمن املتوقع اأن يزيد عدد 
عام  خالل  ورقة    200 على   web of science قاعدة  يف  املن�سورة  العلمية  الأوراق 

2014م.
واإذا انتقلنا اإىل الن�سر العلمي للجامعة وفق قاعدة بيانات )SCOPUS( وهي قاعدة 
با�سم اجلامعة قد  املن�سورة  البحوث  اأن عدد  تت�سمنها جند  التي  اأو�سع يف عدد املجالت 
تزايد عددها  من 12 بحثًا يف عام 2009م اإىل 177 بحثًا يف عام 2013م، وجند اأن ن�سبة 
الزيادة يف عدد البحوث املن�سورة يف عام 2012 بلغت 57% مقارنة بعام 2012م، وقيا�سًا 
على وترية التزايد هذه فاإن من املتوقع اأن يزيد عدد البحوث على 250 بحثًا بنهاية 2014م 

.
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الكليات  حسب  للجامعة  العلمي  النشر  ثانيًا: 
واألقسام العلمية بها:

ال�سيدلة  لكلية  كان   )Web of  Science( العلوم  �سبكة  بيانات  لقاعدة  ووفقًا 
املرتبة الأوىل حيث مت ن�سر 33 ورقة حلت بعدها كلية العلوم و الدرا�سات الإن�سانية باخلرج 
بن�سر 28 ورقة ثم كلية الهند�سة باخلرج 18 ورقة علمية. وقد احتل كذلك ق�سم ال�سيدلة 
الكيميائية بكلية ال�سيدلة املرتبة الأوىل حيث مت ن�سر 22 ورقة علمية، تاله ق�سم الفيزياء 
بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج الذي ن�سر 14 ورقة علمية، ثم ق�سم الهند�سة 
بكلية  الريا�سيات  ق�سم  وبعده  علمية،  اأوراق   7 بن�سر  باخلرج  الهند�سة  بكلية  امليكانيكية 

العلوم و الدرا�سات الإن�سانية باخلرج بن�سر 5 اأوراق علمية.
وت�سري التقارير وفقًا لقاعدة بيانات )SCOPUS( اأن كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
باخلرج ت�سدرت قائمة الكليات بعدد 51 ورقة علمية، تليها كلية ال�سيدلة التي ن�سرت 39  
ورقة   18 التطبيقية  الطبية  العلوم  وكلية  علمية،  ورقة   26 الهند�سة  كلية  ثم  علمية.  ورقة 
ال�سيدلة  بكلية  الكيميائية  ال�سيدلة  ق�سم  فاحتل  العلمية  الأق�سام  واأما من حيث  علمية. 
املرتبة الأوىل حيث بلغ عدد الأوراق العلمية املن�سورة 23 ورقة علمية، تاله ق�سم الفيزياء 
بكلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج بواقع 17 ورقة علمية، وجاء يف املرتبة الثالثة 
كل من ق�سم الهند�سة امليكانيكية بكلية الهند�سة باخلرج و ق�سم الريا�سيات بكلية العلوم و 

الدرا�سات الإن�سانية باخلرج حيث مت ن�سر 16 ورقة علمية لكل منهما. 
ويخل�ص التقرير اإىل اأن اجلامعة ت�سعى بخطى حثيثة نحو الرتقاء بامل�ستوى البحثي لديها 
كمًا وكيفًا، وتتطلع اإىل احتالل املكانة الالئقة بها �سمن جامعات اململكة العربية ال�سعودية، 

بل وجتعل من البحث العلمي املتميز غاية م�سرفة ت�ستحق الكثري من الدعم والتحفيز.
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PUBLICATION RECORD 
 

SALMAN BIN ABDULAZIZ UNIVERSITY  

YEARS
 SCOPUS 

RECORD  

2013    177   115 

2012    109     86 

2011      72      54 

2010      42      17 

2009      12        2 
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 Year 2009  Year 2010  Year 2011  Year 2012  Year 2013
SCOPUS 12 42 72 109 177
ISI DATA 2 17 54 86 115
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Sr. No COLLEGES SCOPUS 
Record 2013

ISI Record 
2013 DEPARTMENTS

SCOPUS 
Record 
2013

Web of   
Science 
2013

1 Science & Humanity Studies 
Alkharj 51 28

Physics 17 14

Mathematics 16 5

Biology 9 5

Chemistry 6 2

Others 3 2

2 Pharmacy 39 35

Pharmaceut Chem 23 22

Pharmacognosy 11 7

Pharmacology 4 5

Medicinal Chemistry 1 1

3 Engineering Alkharj 26 18

Mechanical 16 7

Electrical 5 3

Civil 3 2

Others 2 6

SAU SCOPUS & WEB OF SCIENCE RECORD 2013
(College/Departments)
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4 Applied Medical Sciences 18 6

Rad and Medical Imaging 7 2

Medical Lab Science 5 1

Clinical Laby Sciences 2 1

Medical Equipment 2 1

Others 2 1

5 Medicine 10 4

Biochemistry /Mol Bio 2 1

Dermatology 1 1

Urology 3 1

Others 4 1

6 Computer Engineering 8 1
Computer Engineering 4 1

Others 4 0

7 Business Administration 
Alkharj 6 1

MIS 3 1

HRM 3 0

8 Dentistry 4 3

Preventive Dental Sci 2 1

Oral and Maxil Surgery 1 1

Others 1 1
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9 Wadi Coll Arts and Sci & 
Eng 

5 4 Eng & Mathematics 5 4

10 Al-Aflaj Community Col-
lege

3 4 Mathematics 3 4

11 Al-Aflaj College of Science 3 3 Mathematics(2) & Chem (1) 3 3

12 SAU Name & Others 4 8 SAU Name Others 4 8

TOTAL 177 115 177 115
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Sr. No COLLEGES Scopus Record 2013 Web of Science

1 Science & Humanity Khrj 51 28

2 Pharmacy 39 35

3 Engineering 26 18

4 Applied Med Sciences 18 6

5 Medicine 10 4

6 Computer Engineering 8 1

7 Business Admin Alkharj 6 1

8 Dentistry 4 3

9 Wadi Coll Arts & Sci & Engn 5 4

10 Al-Aflaj Comm Coll 3 4

11 Al-Aflaj Sci Coll 3 3

12 SAU & Others 4 8

TOTAL 177 115

SAU SCOPUS & WEB OF SCIENCE 2013 
(Colleges)
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SCOPUS  2013 
(Colleges)
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Pharmacy, 35, 30% 

Science & Humanity Alkharj, 
28, 24% 

Engineering, 18, 16% 

Applied Med Sciences, 6, 5% 

Medicine, 4, 3% 

Al-Aflaj Comm Coll, 4, 3% 

Dentistry, 3, 3% 

Al-Aflaj Sci & Hum Coll, 3, 3% 

SAU (Only Univ Name), 3, 3% 

Wadi Coll Arts & Sci , 2, 2% 

Wadi Coll of Engineering, 2, 2% Hotet Bani Tamim Coll Sci, 2, 
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2013 
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Sr. No COLLEGES

SCOPUS RECORD 2013 WEB OF SCIENCE

Number of 
Publications

Faculty 
Members 

(Asst Prof to 
Profs)

Per Faculty 
Member 

record 

Number of 
Publications

Faculty 
Members 
(Asst Prof 
to Profs)

Per Faculty 
Member 

record 

1 Pharmacy 39 29 1.34 35 29 1.21

2 Engineering 26 37 0.70 18 37 0.49

3 Science & Humanity Khrj 51 102 0.50 28 102 0.27

4 Dentistry 4 9 0.44 3 9 0.33

5 Applied Med Sciences 18 43 0.42 6 43 0.14

6 Computer Engineering 8 26 0.31 1 26 0.04

7 Business Admin Alkharj 6 30 0.20 1 30 0.03

8 Medicine 10 52 0.19 4 52 0.08

9 Al-Aflaj Sci Coll 6 50 0.12 7 50 0.14

10 Wadi Coll Arts & Sci & Engn 5 64 0.08 4 64 0.06

AVERAGE PUBLICATION RECORD: PER FACULTY MEMBER 2013 (Colleges)
(Included Asst Profs, Assoc Profs and Profs)
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DEPARTMENTS CONTRIBUTION 2013 
(Departments having 5 or more publications)

Sr. No DEPARTMENTS Scopus Record 2013 Web of Science
1 Pharmaceut Chem 23 22
2 Physics, Sci Coll, Kharj 17 14
3 Mathematics, Sci Col, Kharj 16 5
4 Mechanical Engin Kharj 16 7
5 Pharmacognosy 11 7
6 Biology, Sci Col, Kharj 9 5
7 Radiology & Med Imaging 7 2
8 Chemistry, Sci Col, Kharj 6 2
9 Electrical Engineering 5 3
10 Medical Lab Science 5 1
11 Mathematics/Eng, Wadi 5 5
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BEST AUTHORS HAVING PUBLICATIONS (3 or more) IN THE NAME OF SAU DURING 2013 
(SCOPUS RECORD 2013)

S No College Department Scientific Name Affiliated 
SAU

Not Affiliated 
SAU, But others 
in group affili-

ated SAU

Total

1 Pharmacy Pharmaceutical Chemistry  Alafeefy, A.M 9 2 11

2 Engineering Mechanical Engineering Alkahtani, S. 7 7

3 Engineering Mechanical Engineering  Ben Bacha, H. 7 7

4 Pharmacy Pharmaceutical Chemistry Al-Tamimi, A.-
M.S

6 6

5 Science and Humanities 
Alkharj

Physics  Sabry, R 6 6

6 Science and Humanities 
Alkharj

Mathematics Rashad A.M 5 1 6

7 Applied Medical Sciences 
Alkharj

Radiology and Medical 
Imaging 

Sulieman, A., 5 5

8 Pharmacy Pharmaceutical Chemistry Donia, A.E.R.M. 4 1 5

9 Pharmacy Pharmacology  Khan, T.H 4 4
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10 Science and Humanities 
Alkharj

Physics Abdel-Fattah, 
E.

4 4

11 Community College Al-Aflaj Mathematics  Mohamed, 
A.-B.A.

4 4

12 Science and Humanities 
Alkharj

Mathematics  El-Kabeir 
S.M.M.

4 4

13 Science and Humanities 
Alkharj

Mathematics El-Zahar, E.R. 4 4

14 Pharmacy Pharmacognosy  Alam, A 3 3

15 Applied Medical Sciences Medical Laboratory Sci-
ences

Al-Enazi, M.M. 3 3

16 Computer Engineering and 
Sciences

Al-Fayoumi, 
M.A.,

3 3

17 Computer Engineering and 
Sciences

Computer Engineering Al-Kahtani, M. 3 3

18 College of Engineering Electrical Engineering El-Sousy, F.F.M. 3 3

19 Business Administration 
Alkharj

MIS Department Rehman, A. 3 3

20 College of Dentistry Oral and Maxillofacial Sur-
gery

Shahid, M. 3 3
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LIST OF PUBLICATIONS (Scopus+Web of Science)
(Highest to lowest Impact Factor)2013

S. 
No PAPER TITLE AUTHORS JOURNAL 

JOURNAL 
IMPACT 
FACOR

COLLEGE SCO-
PUS

WEB 
OF 
SCI-

ENCE

1

Mechanisms of inhi-
bition of cancer cell 
growth and metas-
tasis by novel small 
molecule compounds

Ashour, Ab-
delkader E.; 
Cheryan, Vino 
T.; Jamai, Shazia; 
et al.

CANCER RESEARCH   Vol-
ume: 73   Issue: 8   Sup-
plement: 1     Meeting Ab-
stract: 5512   Published: APR 15 
2013

8.650 Coll Pharm, 
Al Kharj

√

2

The natural history 
and long-term out-
comes in patients 
with chronic hepatitis 
C genotype 4 after 
interferon-based 
therapy

Alfaleh, Faleh Z.; 
Alswat, Khalid; 
Helmy, Ahmed; 
et al.

LIVER INTERNATIONAL   Vol-
ume: 33   Issue: 6   Pages: 871-
883   Published: JUL 2013

3.870 Salman Bin 
Abdulaziz 
Univ, 
Alkharj, 
Saudi Ara-
bia

√ √

3

CARP-1 Functional Mi-
metics: A Novel Class 
of Small Molecule 
Inhibitors of Medullo-
blastoma Cell Growth

Ashour, Ab-
delkader E.; 
Jamal, Shazia; 
Cheryan, Vino T.; 
et al.

PLOS ONE  Volume: 8   Is-
sue: 6     Article Num-
ber: e66733   Published: JUN 24 
2013

3.730 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem

√ √
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4

Synthesis and antimi-
crobial activity of nov-
el 5-(1-adamantyl)-
2-aminomethyl-
4-substituted-1,2,4-
triazoline-3-thiones

El-Emam, Ali 
A.; Al-Tamimi, 
Abdul-Malek S.; 
Al-Omar, Mo-
hamed A.; et al.

EUROPEAN JOURNAL OF 
MEDICINAL CHEMISTRY  Vol-
ume: 68   Pages: 96-102   Pub-
lished: OCT 2013

3.499 Dept Phar-
maceut 
Chem, Coll 
Pharm,

√ √

5

Adaptive Dynamic 
Sliding-Mode Control 
System Using Recur-
rent RBFN for High-
Performance Induc-
tion Motor Servo 
Drive

El-Sousy, Fayez 
F. M.

IEEE TRANSACTIONS ON IN-
DUSTRIAL INFORMATICS  Vol-
ume: 9   Issue: 4   Pages: 1922-
1936   Published:NOV 2013

3.381 Coll Engn, 
Dept Elect 
Engn

√ √

6

Intelligent Optimal 
Recurrent Wavelet El-
man Neural Network 
Control System for 
Permanent-Magnet 
Synchronous Motor 
Servo Drive

El-Sousy, Fayez 
F. M.

IEEE TRANSACTIONS ON IN-
DUSTRIAL INFORMATICS  Vol-
ume: 9   Issue: 4   Pages: 1986-
2003   Published:NOV 2013

3.381 Coll Engn, 
Dept Elect 
Engn

√ √

7

Ligand-Specific Bind-
ing and Activation of 
the Human Adeno-
sine A(2B) Receptor

Thimm, Dominik; 
Schiedel, Anke 
C.; Sherbiny, 
Farag F.; et al.

BIOCHEMISTRY  Volume: 52   Is-
sue: 4   Pages: 726-740   Pub-
lished: JAN 29 2013

3.377 Fac Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem,

√ √
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8

A proposal for the 
realization of univer-
sal quantum gates 
via superconducting 
qubits inside a cavity

Obada, A. -S. F.; 
Hessian, H. A.; 
Mohamed, A. -B. 
A.; et al.

ANNALS OF PHYSICS  Vol-
ume: 334   Pages: 47-57   Pub-
lished: JUL 2013

3.318 Community 
Coll, Al Aflaj,

√ √

9

Recent advances 
in enhancing the 
sensitivity of electro-
phoresis and electro-
chromatography in 
capillaries and micro-
chips (2010-2012)

Breadmore, Mi-
chael C.; Shallan, 
Aliaa I.; Rabanes, 
Heide R.  Dawod, 
M (Dawod, Mo-
hamed); et al.

ELECTROPHORESIS  Vol-
ume: 34   Issue: 1   Special 
Issue: SI   Pages: 29-54   Pub-
lished: JAN 2013

3.261 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem, 

√ √

10

Dynamic modeling 
and experimental vali-
dation of a water de-
salination prototype 
by solar energy using 
humidification dehu-
midification process

Ben Bacha, Ha-
bib

DESALINATION   Vol-
ume: 322   Pages: 182-208   Pub-
lished: AUG 1 2013

3.041 Coll Engn, √ √

11
Improving the per-
formance of stepped 
solar still

Abdullah, A. S. DESALINATION  Vol-
ume: 319   Pages: 60-65   Pub-
lished: JUN 14 2013

3.041 Fac Engn √
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12

Carbonic anhydrase 
inhibitors: Benzene-
sulfonamides incor-
porating cyanoacryla-
mide moieties are low 
nanomolar/subna-
nomolar inhibitors of 
the tumor-associated 
isoforms IX and XII

Alafeefy, Ahmed 
M.; Isik, Semra; 
Abdel-Aziz, 
Hatem A.; et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL 
CHEMISTRY  Volume: 21   Is-
sue: 6   Pages: 1396-1403   Pub-
lished: MAR 15 2013

2.903 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem, 

√ √

13

Phoenix dactylifera L. 
spathe essential oil: 
Chemical composi-
tion and repellent 
activity against the 
yellow fever mosquito

Demirci, Betul; 
Tsikolia, Maia; 
Bernier, Ulrich R.; 
et al.

ACTA TROPICA   Volume: 128   Is-
sue: 3   Pages: 557-560   Pub-
lished: DEC 2013

2.787 Coll Pharm, 
Dept Phar-
macognosy,

√ √

14

Radiation synthesis of 
multifunctional poly-
meric hydrogels for 
oral delivery of insulin

Abou Taleb, Ma-
nal F.

INTERNATIONAL JOURNAL 
OF BIOLOGICAL MACROMOL-
ECULES  Volume: 62   Pages: 341-
347   Published:NOV 2013

2.596 Fac Sci & 
Humanities, 
Dept Chem,

√ √
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15

Highly sensitive analy-
sis of catecholamines 
by counter-flow elec-
trokinetic supercharg-
ing in the constant 
voltage mode

Kwon, Joon 
Yub; Chang, Seo 
Bong; Jang, Yong 
Oh; et al.

JOURNAL OF SEPARATION 
SCIENCE   Volume: 36   Is-
sue: 12   Pages: 1973-1979   Pub-
lished: JUN 2013

2.591 Dept Phar-
maceut 
Chem,

√ √

16

Protective effect of 
naringenin on acetic 
acid-induced ulcera-
tive colitis in rats

Al-Rejaie, Salim 
S.; Abuohashish, 
Hatem M.; Al-
Enazi, Maher M.; 
et al.

WORLD JOURNAL OF GASTRO-
ENTEROLOGY  Volume: 19   Is-
sue: 34   Pages: 5633-5644   Pub-
lished: SEP 14 2013

2.547  Dept Med 
Lab Sci, Coll 
Appl Med 
Sci,

√ √

17

Chitosan based edible 
films and coatings: A 
review

Elsabee, Maher 
Z.; Abdou, Entsar 
S.

MATERIALS SCIENCE & ENGI-
NEERING C-MATERIALS FOR 
BIOLOGICAL APPLICATIONS  Vol-
ume: 33   Issue: 4  Pages: 1819-
1841   Published: MAY 1 2013

2.404 Fac Sci & 
Humanities, 
Dept Chem, 
Hotet Bony 
Tamim

√ √

18

The interaction of two 
nonplanar solitary 
waves in electron-
positron-ion plasmas: 
An application in ac-
tive galactic nuclei

El-Labany, S. K.; 
El-Shamy, E. F.; 
Sabry, R.; et al.

PHYSICS OF  PLASMAS   Vol-
ume: 20   Issue: 1      Article Num-
ber: 012105   Published: JAN 
2013

2.376 Dept Phys, 
Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies

√ √
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19

Combined effects 
of gas pressure and 
exciting frequency on 
electron energy dis-
tribution functions in 
hydrogen capacitively 
coupled plasmas

Abdel-Fattah, E.; 
Sugai, H.

PHYSICS OF PLASMAS   Vol-
ume: 20   Issue: 2     Article 
Number: 023501   Published: FEB 
2013

2.376 Coll Sci & 
Humanities, 
Al Kharj

√ √

20

Nonplanar solitons 
collision in ultracold 
neutral plasmas

El-Tantawy, S. A.; 
Moslem, W. M.; 
Sabry, R.; et al.

PHYSICS OF PLASMAS   Vol-
ume: 20   Issue: 9     Article 
Number: 092126   Published: SEP 
2013

2.376 Dept Phys, 
Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies

√ √

21

Two-phase geopoly-
merization of kaolin-
ite-based geopoly-
mers

Alshaaer, Mazen APPLIED CLAY SCIENCE  Vol-
ume: 86   Pages: 162-168   Pub-
lished: DEC 2013

2.342 Dept Phys, 
Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies

√ √

22

Prostatitis and male 
infertility

Alshahrani, Saad; 
McGill, John; 
Agarwal, Ashok

JOURNAL OF REPRODUCTIVE 
IMMUNOLOGY  Volume: 100   Is-
sue: 1   Special Issue: SI   Pag-
es: 30-36  Published: NOV 2013

2.342 Coll Medi-
cine, Alkharj 

√ √
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23

Carbonic anhydrase 
inhibitors. Benzene-
sulfonamides incor-
porating cyanoacr-
ylamide moieties 
strongly inhibit Sac-
charomyces cerevisiae 
beta-carbonic anhy-
drase

Alafeefy, Ahmed 
M.; Isik, Semra; 
Al-Jaber, Nabila 
A.; et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL 
CHEMISTRY LETTERS  Vol-
ume: 23   Issue: 12   Pages: 3570-
3575   Published: JUN 15 2013

2.338  Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem

√ √

24

Design, synthesis and 
biological evalua-
tion of 2-mercapto-
3-phenethylquinazo-
line bearing anilide 
fragments as poten-
tial antitumor agents: 
Molecular docking 
study

Al-Suwaidan, 
Ibrahim A.; Ala-
nazi, Amer M.; 
Abdel-Aziz, Alaa 
A. -M.; et al.

BIOORGANIC & MEDICINAL 
CHEMISTRY LETTERS  Vol-
ume: 23   Issue: 13   Pages: 3935-
3941   Published: JUL 1 2013

2.338 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem

√ √

25

Antibacterial ß-amyrin 
isolated from Lauren-
cia microcladia

Abdel-Raouf, N., 
Al-Enazi, N.M., Al-
Homaidan, A.A., 
Ibraheem, I.B.M., 
Al-Othman, M.R., 
Hatamleh, A.A.

Arabian Journal of Chemis-
try   http://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/
S1878535213003316

2.266 Biology De-
partment, 
College of 
Science and 
Humanities

√ √
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26

Green biosynthesis 
of gold nanoparticles 
using Galaxaura elon-
gata and characteriza-
tion of their antibac-
terial activity

Abdel-Raouf, N., 
Al-Enazi, N.M., 
Ibraheem, I.B.M.

Arabian Journal of Chemis-
try   http://www.sciencedi-
rect.com/science/article/pii/
S1878535213004140

2.266  Biology De-
partment, 
College of 
Science and 
Humanities

√ √

27

New solid desiccant 
solar air conditioning 
unit in Tunisia: Design 
and simulation study

Guidara, Z 
(Guidara, Zied)
[ 1 ] ; Elleuch, M 
(Elleuch, Mounir)
[ 1 ] ; Ben Bacha, 
H (Ben Bacha, 
Habib)[ 1,2 ]

«APPLIED THERMAL ENGINEER-
ING 
Volume: 58  Issue: 1-2  Pages: 
656-663 
Published: SEP 2013»

2.217 Coll Engn, 
Dept Mech 
Engn,

√ √

28

Ozone generation 
by negative direct 
current corona dis-
charges in dry air fed 
coaxial wire-cylinder 
reactors

Yehia, Ashraf; 
Mizuno, Akira

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS   
Volume: 113   Issue: 18     Ar-
ticle Number: 183301   Pub-
lished: MAY 14 2013

2.210 Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies 
Alkharj, 
Dept Phys

√ √

29

Magnetic effect on 
thermally stratified 
nanofluid saturated 
non-Darcy porous 
medium under con-
vective boundary 
condition

Murthy, P. V. S. N.; 
RamReddy, Ch.; 
Chamkha, A. J.; 
et al.

INTERNATIONAL COMMUNI-
CATIONS IN HEAT AND MASS 
TRANSFER  Volume: 47   Pag-
es: 41-48   Published:OCT 2013

2.208 Coll Sci & 
Human-
ity Studies, 
Dept Math,

√ √
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30

Microstructure, tensile 
properties and frac-
ture behavior of high 
temperature Al-Si-
Mg-Cu cast alloys

Mohamed, A. M. 
A.; Samuel, F. H.; 
Al Kahtani, Saleh

MATERIALS SCIENCE AND EN-
GINEERING A-STRUCTURAL 
MATERIALS PROPERTIES MI-
CROSTRUCTURE AND PROCESS-
ING  Volume: 577   Pages: 64-
72   Published: AUG 10 2013

2.108 Coll Engn, 
Dept Mech 
Engn, Ind 
Engn Pro-
gram

√ √

31

Anti-leishmanial Ac-
tivities of Extracts and 
Isolated Compounds 
from Drechslera 
rostrata and Eurotium 
tonpholium

Awaad, A.S., 
Al-Zaylaee, H.M., 
Alqasoumi, S.I., 
Zain, M.E., Aloy-
an, E.M., Alafeefy, 
A.M., Awad, 
E.S.H., El-Meligy, 
R.M.

Phytotherapy Research 2.068  College of 
Pharmacy

√

32

Anti-ulcerative colitis 
activity of compounds 
from Euphorbia 
granuleta Forssk

Awaad, Amani S; 
El-Meligy, Re-
ham M; Al-Jaber, 
Nabila A; Al-Mu-
teeri, Hanoof S; 
Zain, Mohamed 
E; Alqasoumi, 
Saleh I; Alafeefy, 
Ahmed M; Donia, 
Abd El Raheim M

«Phytotherapy research : PTR 
Volume:27 Issue:11 Pag-
es:1729-34 
DOI:10.1002/ptr.4985 
Published:2013-Nov                                          
(Epub 2013 Apr 11)»

2.068 Pharma-
ceutical 
Chemistry, 
College of 
Pharmacy

√ √
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33

On the speed and 
shape of electron 
acoustic solitary 
waves

El-Shewy, E. K.; 
Abdelwahed, H. 
G.

ASTROPHYSICS AND SPACE 
SCIENCE  Volume: 344   Is-
sue: 1   Pages: 167-173   Pub-
lished: MAR 2013

2.064 Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies, 
Dept Phys

√ √

34

Propagation of cylin-
drical and spherical 
electron-acoustic soli-
tary wave packets in 
unmagnetized plasma

Sabry, R.; Omran, 
M. A.

ASTROPHYSICS AND SPACE 
SCIENCE  Volume: 344   Is-
sue: 2   Pages: 455-461   Pub-
lished: APR 2013

2.064 Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies, 
Dept Phys

√ √

35

EFFICIENT THREE-
DIMENSIONAL MOD-
ELLING OF HIGH-RISE 
BUILDING STRUC-
TURES

Jameel, Moham-
med; Islam, A. B. 
M. Saiful; Khaleel, 
Mohammed; et 
al.

JOURNAL OF CIVIL ENGINEER-
ING AND MANAGEMENT  Vol-
ume: 19   Issue: 6   Pages: 811-
822   Published:2013

2.016 Dept Civil 
Engn, Al 
Kharj,

√ √

36

Influence of the 
microstructure on 
the machinability of 
heat-treated Al-10.8% 
Si cast alloys: Role of 
copper-rich interme-
tallics

Zedan, Y.; 
Alkahtani, S.

JOURNAL OF MATERIALS PRO-
CESSING TECHNOLOGY  Vol-
ume: 213   Issue: 2   Pages: 167-
179   Published:FEB 2013

1.953 Ind Engn 
Program, 
Dept Mech 
Engn,

√ √
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37

Investigation of 
capacitively coupled 
argon plasma driven 
at various frequencies 
and validation of sur-
face waves excitation

Abdel-Fattah, E. PHYSICS LETTERS A  Vol-
ume: 377   Issue: 3-4   Pages: 297-
302   Published: JAN 3 2013

1.766 Coll Sci, 
Dept Phys

√ √

38

Pairwise quantum 
correlations of a 
three-qubit XY chain 
with phase decoher-
ence

Mohamed, A. -B. 
A.

QUANTUM INFORMATION 
PROCESSING  Volume: 12   Is-
sue: 2   Pages: 1141-1153   Pub-
lished: FEB 2013

1.748 Community 
Coll, Al Aflaj,

√ √

39

Synthesis and char-
acterization of 
poly(acrylic acid)-
g-sodium alginate 
hydrogel initiated by 
gamma irradiation for 
controlled release of 
chlortetracycline HCl

Mohamed, 
Sahera F.; 
Mahmoud, 
Ghada A.; Abou 
Taleb, Manal F.

MONATSHEFTE FUR CHEMIE   
Volume: 144   Issue: 2   Pag-
es: 129-137   Published: FEB 2013

1.629 Fac Sci & 
Humanities, 
Alkharj

√ √



108

ي
م

عل
 ال

شر
لن

ا

40

Optimisation of Ra-
diation Exposure to 
Gastroenterologists 
and Patients during 
Therapeutic ERCP

Alzimami, Khalid; 
Sulieman, Abdel-
moneim; Parou-
toglou, Georgios; 
et al.

GASTROENTEROLOGY RE-
SEARCH AND PRACTICE    Ar-
ticle Number: 587574   Pub-
lished: 2013

1.615 Coll Appl 
Med Sci, 
Radiol & 
Med Imag-
ing Dept

√ √

41

Synthesis, charac-
terization, bioactivity, 
and POM analyses of 
isothiochromeno
[3,4-e][1,2]oxazines

Bennani, Brahim; 
Kerbal, Abdelali; 
Baba, Bouchra F.; 
et al.

MEDICINAL CHEMISTRY RE-
SEARCH   Volume: 22   Is-
sue: 10   Pages: 4798-4809   Pub-
lished: OCT 2013

1.612 Dept Phar-
maceut 
Chem, Coll 
Pharm

√ √

42

Does tautomerism in-
fluence the outcome 
of QSAR modeling?

Masand, V.H., 
Mahajan, D.T., 
Ben Hadda, T., 
Jawarkar, R.D., 
Alafeefy, A.M., 
Rastija, V., Ali, 
M.A.

Medicinal Chemistry Research , 
pp. 1-16 

1.612 College of 
Pharmacy

√

43

Novel 4(3H)-quina-
zolinone analogs: 
synthesis and anticon-
vulsant activity

By: El-Azab, 
Adel S.; Abdel-
Hamide, Sami G.; 
Sayed-Ahmed, 
Mohamed M.; et 
al.

MEDICINAL CHEMISTRY RE-
SEARCH   Volume: 22   Is-
sue: 6   Pages: 2815-2827   Pub-
lished: JUN 2013

1.612 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem

√ √
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44

Design, synthesis and 
biological evaluation 
of some novel sub-
stituted 2-mercapto-
3-phenethylquina-
zolines as antitumor 
agents

 Alanazi, Amer 
M.; Al-Suwaidan, 
Ibrahim A.; 
Abdel-Aziz, Alaa 
A. -M.; et al.

MEDICINAL CHEMISTRY RE-
SEARCH   Volume: 22   Is-
sue: 11   Pages: 5566-5577   Pub-
lished: NOV 2013

1.612  Dept 
Pharmaceut 
Chem, Coll 
Pharm

√ √

45

Molecular properties 
prediction, synthesis, 
and diuretic activity of 
phenoxy acetic acid 
bearing pyrazolines

Bakht, Moham-
med Afroz; Yar, 
M. Shahar; Sid-
diqui, Anees A.; 
et al.

MEDICINAL CHEMISTRY RE-
SEARCH   Volume: 22   Is-
sue: 2   Pages: 916-926   Pub-
lished: FEB 2013

1.612 Dept Phar-
maceut 
Chem, Coll 
Pharm

√ √

46

Vibration control of 
helicopter blade flap-
ping via time-delay 
absorber

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

«Meccanica , 49 (3), pp. 587-600« 1.599 College of 
Arts and 
Science in 
Wadi Adda-
wasir

√

47

Characteristics of 
capacitively coupled 
helium plasma driven 
by various frequen-
cies under constant 
power conditions

Abdel-Fattah, E. VACUUM  Volume: 97   Pages: 65-
70   Published: NOV 2013

1.530  Coll Sci, 
Dept Phys,

√ √
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48

Synthesis and hypo-
glycemic activity of 
some new theophyl-
line derivatives

Alafeefy AM1, 
Alqasoumi SI, 
Abdel Hamid SG, 
El-Tahir KE, Mo-
hamed M, Zain 
ME, Awaad AS.

J Enzyme Inhib Med Chem. 2014 
Jun;29(3):443-8. doi: 10.3109/
14756366.2013.795957. Epub 
2013 May 23.

1.495 Department 
of Phar-
maceutical 
Chemistry, 
College of 
Pharmacy

√

49

Quinazoline-sulfon-
amides as potential 
antitumor agents: 
synthesis and biologi-
cal testing

Alafeefy, Ahmed 
M.; Alqasoumi, 
Saleh I.; Ashour, 
Abdelkader E.; 
et al.

JOURNAL OF ENZYME INHIBI-
TION AND MEDICINAL CHEMIS-
TRY   Volume: 28   Issue: 2   Pag-
es: 375-383  Published: APR 2013

1.495 Coll Pharm, 
Dept Phar-
maceut 
Chem

√ √

50

Mixed convection 
boundary-layer flow 
past a horizontal 
circular cylinder em-
bedded in a porous 
medium filled with 
a nanofluid under 
convective boundary 
condition

Rashad, A. M.; 
Chamkha, A. J.; 
Modather, M.

COMPUTERS & FLUIDS   Vol-
ume: 86   Pages: 380-388   Pub-
lished: NOV 5 2013

1.467  Dept Math, 
Coll Sci & 
Humanity 
Studies

√ √

51

Quantum correlations 
of two non-inter-
acting ion›s internal 
electronic states with 
intrinsic decoherence

 Obada, A. -S. F.; 
Mohamed, A. -B. 
A.

OPTICS COMMUNICATIONS  Vol-
ume: 309   Pages: 236-241   Pub-
lished: NOV 15 2013

1.438 Community 
Coll, Al Aflaj

√ √
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52

Towards Realising 
Secure and Efficient 
Image and Video Pro-
cessing Applications 
on Quantum Comput-
ers

Iliyasu, Abdullah 
M.

ENTROPY   Volume: 15   Is-
sue: 8   Pages: 2874-2974   Pub-
lished: AUG 2013

1.347 Coll Engn √ √

53

Recovery from Deaf-
ness in the Contra 
lateral Ear of Surgery 
in NE 2 Patient

Alotaibi, Naif M.; 
Makoshi, Ziyad; 
Orz, Yasser

CANADIAN JOURNAL OF NEU-
ROLOGICAL SCIENCES  Vol-
ume: 40   Issue: 5   Pages: 754-
756   Published: SEP 2013

1.332 Coll Med, √

54

Corrigendum to 
«Chemical constitu-
ents and protective 
effect of Ficus ingens 
(Miq.) Miq. on carbon 
tetrachloride-induced 
acute liver damage 
in male Wistar albino 
rats» [Journal of Saudi 
Chemical Society 17/1 
(2013) 125-133]

Donia, A.E.R.M., 
Soliman, G.A., 
Zaghloul, A.M., 
Alqasoumi, S.I., 
Awaad, A.S., 
Radwan, A.M., 
Basodan, O.A.

Journal of Saudi Chemical Soci-
ety 17 (2) , pp. 251

1.288 College of 
Pharmacy

√
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55

Chemical constitu-
ents and protective 
effect of Ficus ingens 
(Miq.) Miq. on carbon 
tetrachloride-induced 
acute liver damage 
in male Wistar albino 
rats

Donia, Abd El 
Raheim M.; Soli-
man, Gamal A.; 
Zaghloul, Ahmed 
M.; et al.

JOURNAL OF SAUDI CHEMI-
CAL SOCIETY  Volume: 17   Is-
sue: 1   Pages: 125-133   Pub-
lished: JAN 2013

1.288 Dept Phar-
macol, Coll 
Pharm

√ √

56

Phytochemical and 
pharmacological 
studies on Scorzonera 
alexandrina Boiss

Abd El Raheim. 
M. Donia

«Journal of Saudi Chemical 
Society 
Available online  since 24 Janu-
ary 2013»

1.288 Pharmacog-
nosy De-
partment, 
Faculty of 
Pharmacy

√ √

57

Chemical constitu-
ents and protective 
effect of Ficus ingens 
on carbon tetrachlo-
ride-induced acute 
liver damage in male 
Wistar albino rat

Donia, A.E.R.M.ab 
, Soliman, G.A.c, 
Zaghloul, A.M.ad, 
Alqasoumi, S.I.e, 
Awaad, A.S.f, 
Radwan, A.M.g, 
Basodan, O.A.

«Journal of Saudi Chemical 
Society 
Volume 17, Issue 1, January 
2013, Pages 125-133»

1.288 College of 
Pharmacy

√ √

58

Natural products in 
treatment of ulcera-
tive colitis and peptic 
ulcer

Awaad, AS 
(Awaad, Amani 
S.)[ 1 ] ; El-Meligy, 
RM (El-Meligy, 
Reham M.)[ 1 ] 
; Soliman, GA 
(Soliman, Gamal 
A.)[ 2 ]

«JOURNAL OF SAUDI CHEMICAL 
SOCIETY 
Volume: 17  Issue: 1  Pages: 101-
124 
DOI: 10.1016/j.jscs.2012.03.002 
Published: JAN 2013»

1.288 Pharmacol-
ogy De-
partment, 
Faculty of 
Pharmacy

√
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59

Comparative study 
on the microbiologi-
cal features of an-
gular cheilitis in HIV 
seropositive and HIV 
seronegative patients 
from South India.

Krishnan, P 
Anitha; Kannan, 
Ranganathan

Journal of oral and maxillofa-
cial pathology : JOMFP  Vol-
ume: 17   Issue: 3   Pages: 346-
50   Published: 2013-Sep

1.257 Department 
of Oral and 
Maxillofa-
cial Pathol-
ogy, College 
of Dentistry

√

60

C-Glycoside D-galac-
turonates suitable as 
glycosyl acceptors 
for the synthesis of 
allyl C-homo- and 
rhamno-galacturonan 
modules

Farouk, M., 
Michalik, D., Vil-
linger, A., Vogel, 
C.

Arkivoc, 2013 (2), pp. 389-407 1.25 College of 
Science and 
Humanities

√

61

Enhanced tolerance 
to drought and salt 
stresses in transgenic 
faba bean (Vicia faba 
L.) plants by heter-
ologous expression of 
the PR10a gene from 
potato

Hanafy, M.S., El-
Banna, A., Schu-
macher, H.M., 
Jacobsen, H.-J., 
Hassan, F.S.

Plant Cell Reports 32 (5) , pp. 
663-674

1.227 College of 
Science and 
Humanities

√
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62

The Utility of Car-
bon Disulphide and 
Lawesson›s Reagent 
for Synthesis of Differ-
ent Fused Heterocy-
cles for Antimicrobial 
Evaluation

Mohamed, Nadia 
R.; Khaireldin, 
Nahed Y.; Fahmy, 
Amin F.; et al.

JOURNAL OF HETEROCYCLIC 
CHEMISTRY  Volume: 50   Is-
sue: 6   Pages: 1264-1271   Pub-
lished: NOV 2013

1.224 El Aflaj Girls 
Coll, Dept 
Chem, 

√ √

63

Critical slowing down 
with bistable higher 
harmonics

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

Optics Communications 311 , 
pp. 389-396

1.207 College of 
Arts and 
Science in 
Wadi Adda-
wasir

√

64

Erratum to Differential 
response of methio-
nine metabolism in 
two grain legumes, 
soybean and azuki 
bean, expressing 
a mutated form of 
Arabidopsis cystathio-
nine γ-synthase[J. 
Plant Physiol. 170, 3 
(2013) 338-345]

Hanafy, M.S.agh, 
Rahman, S.M.bi, 
Nakamoto, Y.a, 
Fujiwara, T.c, 
Naito, S.d, Waka-
sa, K.e, Ishimoto, 
M.

«Journal of Plant Physiology 
Volume 170, Issue 16, 1 Novem-
ber 2013, Page 1469»

1.188 College of 
Science and 
Humanities, 
Alkharj

√
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65

Diagonal Eigenvalue 
Unity (DEU) code for 
spectral amplitude 
coding-optical code 
division multiple ac-
cess

Ahmed, HY 
(Ahmed, Hassan 
Yousif ); Nisar, KS 
(Nisar, K. S.)

«OPTICAL FIBER TECHNOLOGY 
Volume: 19  Issue: 4  Pages: 335-
347 
DOI: 10.1016/j.yofte.2013.04.001 
Published: AUG 2013»

1.187 Dept Elect 
Engn, Coll 
Engn, Wadi 
Aldwassir     
and     Dept 
Math, Coll 
Engn, Wadi 
Aldwassir

√

66

Densitometric HPTLC 
analysis of 8-gingerol 
in Zingiber officinale 
extract and ginger-
containing dietary 
supplements, teas 
and commercial 
creams

Alam, P. Asian Pacific Journal of Tropical 
Biomedicine 3 (8) , pp. 634-638

1.171 College of 
Pharmacy

√

67

Densitometric HPTLC 
analysis of 8-gingerol 
in Zingiber officinale 
extract and ginger-
containing dietary 
supplements, teas 
and commercial 
creams.

Alam, Prawez Asian Pacific journal of tropical 
biomedicine  Volume: 3   Is-
sue: 8   Pages: 634-8; discussion 
637-8   Published:2013-Aug

1.171 Department 
of Pharma-
cognosy, 
College of 
Pharmacy

√ √
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68

HPTLC densitometric 
method for analysis 
of thymoquinone in 
Nigella sativa extracts 
and marketed formu-
lations

Alam, P., Yusufo-
glu, H., Alam, A.

Asian Pacific Journal of Tropical 
Disease 3 (6) , pp. 467-471

1.171  College of 
Pharmacy

√

69

Failure of Alefacept 
in the Treatment of 
Vitiligo

Bin Dayel, Sali-
nan; AlGhamdi, 
Khalid

JOURNAL OF DRUGS IN DER-
MATOLOGY  Volume: 12   Is-
sue: 2   Pages: 159-161   Pub-
lished: FEB 2013

1.161 Dept Der-
matol, 
College of 
Medicine

√ √

70

Adsorption desalina-
tion of chloride ions 
on composite natural-
synthetic materials: 
An approach for the 
reduction of chlorine 
corrosion in electro-
deionization units

Al-Rawajfeh, 
Aiman E.; Al-
Shamaileh, Ehab 
M.; Al-Whoosh, 
Khaldoon; et al.

JOURNAL OF INDUSTRIAL AND 
ENGINEERING CHEMISTRY  Vol-
ume: 19   Issue: 6   Pages: 1895-
1902  Published: NOV 25 2013

1.138 Salman bin 
Abdulaziz 
Univ, Al 
Kharj 11942, 
Saudi Ara-
bia

√ √

71

Head-on collision of 
ion-acoustic solitons 
in an ultracold neutral 
plasma

El-Tantawy, 
S.A., Moslem, 
W.M., Sabry, R., 
El-Labany, S.K., 
El-Metwally, M., 
Schlickeiser, R.

Astrophysics and Space Science 
, pp. 1-10 

1.056 College of 
Science and 
Humanities

√
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72

Cylindrical and spheri-
cal soliton collision 
of electron-acoustic 
waves in non-Max-
wellian plasma

El-Labany, S.K., 
Sabry, R., Mos-
lem, W.M., El-
ghmaz, E.A.

Astrophysics and Space Science 
, pp. 1-8 

1.056 College of 
Science and 
Humanities

√

73

Unsteady heat and 
mass transfer by 
mhd mixed convec-
tion flow over an 
impulsively stretched 
vertical surface with 
chemical reaction 
and soret and dufour 
effects

Chamkha, Ali J.; 
El-Kabeir, S. M. M.

CHEMICAL ENGINEERING COM-
MUNICATIONS  Volume: 200   Is-
sue: 9   Pages: 1220-1236   Pub-
lished: SEP 2 2013

1.052 Coll Sci & 
Human-
ity Studies, 
Dept Math

√ √

74

Effective dose estima-
tion during conven-
tional and CT urogra-
phy

Alzimami, K., 
Sulieman, A., 
Omer, E., Suli-
man, I.I., Alsafi, K.

Radiation Physics and Chemistry 1.048 College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√

75

Evaluation of radia-
tion dose to neonates 
in a special care baby 
unit

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

Radiation Physics and Chemistry 1.048 College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√
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76

Evaluation of radia-
tion dose to pediat-
ric patients during 
certain special proce-
dures

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

Radiation Physics and Chemistry 1.048 College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√

77

Full-Mouth Rehabilita-
tion of Severely Worn 
Dentition Due to Soda 
Swishing: A Clinical 
Report

Alqahtani, F. Journal of Prosthodontics  23 (1), 
pp. 50-57

0.997 College of 
Dentistry

√

78

S-adenosylmethio-
nine, a methyl donor, 
up regulates tissue 
inhibitor of metallo-
proteinase-2 in colo-
rectal cancer

Hussain, Z.; Khan, 
M. I.; Shahid, M.; 
et al.

GENETICS AND MOLECULAR 
RESEARCH  Volume: 12   Is-
sue: 2   Pages: 1106-1118   Pub-
lished: 2013

0.994  Coll Dent, 
Dept Oral 
& Maxillo-
facial Surg 
& Diagnost 
Sci,

√ √

79

Densitometric HPTLC 
Method for Qualita-
tive and Quantitative 
Analysis of Piperitone

Alqasoumi, Saleh 
I.

JPC-JOURNAL OF PLANAR 
CHROMATOGRAPHY-MODERN 
TLC   Volume: 26   Issue: 1   Pag-
es: 93-95  Published: FEB 2013

0.955 Coll Pharm, 
Dept Phar-
macognosy

√ √
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80

Densitometric-
High-Performance 
Thin-Layer Chromato-
graphic Estimation of 
Diosmin, Hesperidin, 
and Ascorbic Acid 
in Pharmaceutical For-
mulations

Al-Taweel, Areej 
M.; Alqasoumi, 
Saleh I.; Alam, 
Prawez; et al.

JPC-JOURNAL OF PLANAR 
CHROMATOGRAPHY-MODERN 
TLC  Volume: 26   Issue: 4   Pag-
es: 336-342  Published: AUG 
2013

0.955 Dept Phar-
macognosy, 
Coll Pharm

√ √

81

Improved Speed and 
Shape of Ion-Acoustic 
Waves in a Warm 
Plasma

Abdelwahed, H. 
G.; El-Shewy, E. K.

COMMUNICATIONS IN THEORET-
ICAL PHYSICS  Volume: 60   Is-
sue: 4   Pages: 445-452   Pub-
lished: OCT 15 2013

0.954  Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies, 
Dept Phys

√ √

82

Study of the hepato-
protective effect of 
Juniperus phoenicea 
constituents

Alqasoumi, Saleh 
Ibrahim; Farraj, 
Abdallah Ibra-
him; Abdel-Kad-
er, Maged Saad

PAKISTAN JOURNAL OF PHAR-
MACEUTICAL SCIENCES  Vol-
ume: 26   Issue: 5   Pages: 999-
1008   Published:SEP 2013

0.947 Coll Pharm, 
Dept Phar-
macognosy

√ √

83

Alpha to gamma 
mode transition in 
hydrogen capaci-
tive radio-frequency 
discharge

Abdel-Fattah, E.; 
Farag, Omar F.

CANADIAN JOURNAL OF PHYS-
ICS  Volume: 91   Issue: 12   Pag-
es: 1062-1067   Published: DEC 
2013

0.902 Coll Sci & 
Humanities, 
Dept Phys, 
Al Kharj 

√ √
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84

Assessing Oral Cancer 
Knowledge Among 
Saudi Medical Under-
graduates

Kujan, Omar; 
Abuderman, 
Abdulwahab; 
Azzegahiby, 
Saleh; et al.

JOURNAL OF CANCER EDUCA-
TION   Volume: 28   Issue: 4   Pag-
es: 717-721   Published: DEC 
2013

0.880 Coll Med     
and    Coll 
of Applied 
Med Sci

√ √

85

Contributing to the 
improvement of the 
production of solar 
still

Ben Bacha, 
Habib; Zhani, 
Khalifa

Conference: International Con-
ference of the European-Desal-
ination-Society (EDS) on De-
salination for the Environment, 
Clean Water and Energy Loca-
tion: Barcelona, SPAIN Date: APR 
23-26, 2012 

0.852 Coll Engn 
Alkharj, 

√ √

86

Modeling, simulation 
and experimental vali-
dation of a pad hu-
midifier used in solar 
desalination process

Zhani, K.; Ben 
Bacha, H.

DESALINATION AND WATER 
TREATMENT  Volume: 51   Is-
sue: 7-9   Pages: 1477-1486   Pub-
lished: FEB 2013           Confer-
ence: International Conference 
of the European-Desalination-
Society (EDS) on Desalination for 
the Environment, Clean Water 
and Energy Location: Barcelona, 
SPAIN Date: APR 23-26, 2012               

0.852 Coll Engn 
Alkharj,

√ √



121

ي
م

عل
 ال

شر
لن

ا

87

Detecting methicillin 
resistance in Staphy-
lococcus aureus: com-
parison of different 
phenotypic methods 
and the polymerase 
chain reaction.

Ahmad, S British journal of biomedical sci-
ence   Volume: 70   Issue: 3   Pag-
es: 93-6   Published: 2013

0.833 College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√ √

88

Modulation of Th1 
cytokines and inflam-
matory mediators 
by Euphorbia hirta 
in animal model of 
adjuvant-induced 
arthritis

Ahmad, Sheikh 
Fayaz; Sultan, 
Phalisteen; Ash-
our, Abdelkader 
E.; et al.

INFLAMMOPHARMACOLOGY   
Volume: 21   Issue: 5   Pages: 365-
375   Published: OCT 2013

0.825 Dept Phar-
macol, Coll 
Pharm,

√ √

89

Robust Recurrent 
Wavelet Interval 
Type-2 Fuzzy-Neural-
Network Control for 
DSP-Based PMSM 
Servo Drive Systems

El-Sousy, Fayez 
F. M.

JOURNAL OF POWER ELECTRON-
ICS  Volume: 13   Issue: 1   Pag-
es: 139-160   Published: JAN 
2013

0.783 Coll Engn, 
Dept Elect 
Engn

√ √

90

Addendum to «reli-
ability equivalence 
factors of a general 
parallel system with 
mixture of lifetimes»

Mustafa A., El-
Faheem A.A.

Applied Mathematical Sciences 0.781 College of 
Science and 
Humanities

√
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91

Application of clas-
sification based data 
mining technique in 
diabetes care

Aljumah, A.A., 
Siddiqui, M.K., 
Ahamad, M.G.

Journal of Applied Sciences 13 
(3) , pp. 416-422

0.775 College of 
Computer 
Engineering 
and Sci-
ences

√

92

Sonography of com-
mon carotid arteries› 
intima: Media thick-
ness in the normal 
adult population in 
Sudan

Mahmoud, M.Z. North American Journal of Medi-
cal Sciences 5 (2) , pp. 88-94

0.763 College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√ √

93

A case study on user 
experience (UX) 
evaluation of mobile 
augmented reality 
prototypes

Dhir, A., Al-
Kahtani, M..

Journal of Universal Computer 
Science 19 (8) , pp. 1175-1196

0.762 College of 
Computer 
Engineering 
and Sci-
ences

√

94

Approximate analyti-
cal solutions of singu-
larly perturbed fourth 
order boundary value 
problems using dif-
ferential transform 
method

El-Zahar, E.R. Journal of King Saud University - 
Science 25 (3) , pp. 257-265

0.758 College of 
Science and 
Humanities

√
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95

GEOMETRIC MEAS-
URE OF NONLOCAL-
ITY AND QUANTUM 
DISCORD OF TWO 
CHARGE QUBITS WITH 
PHASE DECOHERENCE 
AND DIPOLE-DIPOLE 
INTERACTION

Mohamed, 
Abdel-Baset A.

REPORTS ON MATHEMATI-
CAL PHYSICS   Volume: 72   Is-
sue: 1   Pages: 121-132   Pub-
lished: AUG 2013

0.756 Community 
Coll, Al Aflaj, 

√

96

Dust-acoustic soli-
tary waves in a dusty 
plasma with dust of 
opposite polarity and 
vortex-like ion distri-
bution

Zahran, M. A.; 
El-Shewy, E. K.; 
Abdelwahed, H. 
G.

JOURNAL OF PLASMA PHYS-
ICS   Volume: 79   Pages: 859-
865   Part: 5   Published: OCT 
2013

0.755 Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies, 
Phys Dept,

√ √

97

Nonlinear wave 
propagation of large 
amplitude ion-acous-
tic solitary waves in 
negative ion plasmas 
with superthermal 
electrons

El-Labany, S. K.; 
Sabry, R.; El-Sha-
my, E. F.; et al.

JOURNAL OF PLASMA PHYS-
ICS  Volume: 79   Pages: 613-
621   Part: 5   Published: OCT 
2013

0.755 Dept Phys, 
Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies

√ √

98

A novel solution heat 
treatment of 7075-
type alloy

Ibrahim, M.F., 
Samuel, A.M., 
Alkahtani, S.A., 
Samuel, F.H.

TMS Light Metals (Light Metals 
2013 - At the TMS 2013 Annual 
Meeting and Exhibition) , pp. 
383-390

0.747 College of 
Engineering

√
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99

The utilization of seis-
mic interpretation to 
identify and describe 
the shallow subsur-
face structures in the 
southeastern Mediter-
ranean Sea

Omran, Mo-
hamed; Se-
lim, El Sayed; 
Aboelkhair, 
Hatem

ARABIAN JOURNAL OF GEO-
SCIENCES   Volume: 6   Is-
sue: 10   Pages: 3749-3764   Pub-
lished: OCT 2013

0.740 Salman 
Bin Abdul 
Aziz Univ, 
Alkharj, 
Saudi Ara-
bia

√ √

100

Efficacy of an enuresis 
alarm, desmopres-
sin, and combina-
tion therapy in the 
treatment of saudi 
children with primary 
monosymptomatic 
nocturnal enuresis.

Ahmed, Abul-
Fotouh Abdel-
Maguid; Amin, 
Moamen Mo-
hammed; Ali, 
Mahmoud Mo-
hammed; et al.

Korean journal of urology   Vol-
ume: 54   Issue: 11   Pages: 783-
90   Published: 2013-Nov (Epub 
2013 Nov 06)

0.735 Department 
of Urology,

√ √

101

A New Method for 
Solving Singularly 
Perturbed Boundary 
Value Problems

El-Zahar, Essam 
R.; El-Kabeir, 
Saber M. M.

APPLIED MATHEMATICS & 
INFORMATION SCIENCES  Vol-
ume: 7   Issue: 3   Pages: 927-
938   Published: MAY 2013

0.731 Fac Sci & 
Human-
ity Studies, 
Dept Math

√ √

102

Chaos synchroni-
zation of complex 
Rossler system

Farghaly, Ahmed 
A. M.

APPLIED MATHEMATICS & 
INFORMATION SCIENCES  Vol-
ume: 7   Issue: 4   Pages: 1415-
1420   Published: JUL 2013

0.731 Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies, 
Al Aflaj

√ √
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103

Evaluation of Current 
Dental Radiographs 
Segmentation Ap-
proaches in Comput-
er-aided Applications

Rad, Abdolvahab 
Ehsani; Rahim, 
Mohd Shafry 
Mohd; Rehman, 
Amjad; et al.

IETE TECHNICAL REVIEW   Vol-
ume: 30   Issue: 3   Pages: 210-
222   Published: MAY-JUN 2013

0.705 Coll Busi-
ness Adm, 
MIS Dept, 
Alkharj,

√ √

104

Cloning SIM Cards 
Usability Reduction in 
Mobile Networks

Al-Fayoumi, M.A., 
Shilbayeh, N.F.

Journal of Network and Systems 
Management , pp. 1-21 

0.695 College of 
Computer 
Engineering 
and Sci-
ences

√

105

Dispersion of Dilata-
tion Wave Propaga-
tion in Single-Wall 
Carbon Nanotubes 
Under Initial Stress 
Using Non local Scale 
Effects

Selim, M. M. JOURNAL OF COMPUTA-
TIONAL AND THEORETICAL 
NANOSCIENCE  Volume: 10   Is-
sue: 11   Pages: 2547-2554   Pub-
lished: NOV 2013

0.673 Alaflaj Coll 
Sci & Hu-
man Stud-
ies, Dept 
Math

√ √

106

An efficient cell place-
ment using gravita-
tional search algo-
rithms

Al Qasem, R., 
Eldos, T.

Journal of Computer Science 9 
(8) , pp. 943-948

0.670 College of 
Computer 
Engineering 
and Sci-
ences

√
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107

Soret effect on mixed 
convection flow in 
a nanofluid under 
convective boundary 
condition

Ramreddy Ch., 
Murthy P.V.S.N., 
Chamkha A.J., 
Rashad A.M.

International Journal of Heat 
and Mass Transfer

0.648 College of 
Science and 
Humanities

√

108

Conjugate duality for 
a class of multiob-
jective optimization 
problem

Zine R. International Journal of Math-
ematical Analysis

0.648 Al-Aflaj 
College of 
Science 
and Human 
Studies

√

109

Cyclic contractions 
and fixed points in 
dislocated metric 
spaces

George, R., 
Rajagopalan, R., 
Vinayagam, S.

International Journal of Math-
ematical Analysis 7 (9-12) , pp. 
403-411

0.648 College of 
Science and 
Humanities

√

110

A non-linear abso-
lutely-stable explicit 
numerical integration 
algorithm for stiff 
initial-value problems

El-Zahar, E.R.. American Journal of Applied Sci-
ences 10 (11) , pp. 1363-1370

0.637 College of 
Science and 
Humanities

√

111

A study of an air-
conditioning proto-
type powered by solar 
energy

Ali, C., Nciri, R., 
Rabhi, K., Nasri, 
F., Ben Bacha, H.

International Review of Mechan-
ical Engineering 7 (1) , pp. 60-66

0.637 College of 
Engineering

√
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112

New adsorption air 
conditioning system 
powered by solar 
energy; operation 
principals and winter 
mode modelling and 
simulation

Ali, C., Rabhi, K., 
Nciri, R., Nasri, F., 
Ben Bacha, H.

International Review of Me-
chanical Engineering 7 (1) , pp. 
96-104

0.637 College of 
Engineering

√

113

Randomized con-
trolled trial to com-
pare the safety and 
efficacy of tamsulosin, 
solifenacin, and com-
bination of both in 
treatment of double-J 
stent-related lower 
urinary symptoms

Shalaby E., 
Ahmed A.-F., 
Maarouf A., Yahia 
I., Ali M., Ghobish 
A.

Advances in Urology 0.636 College of 
Medicine

√

114

Facile synthesis of 
3-substituted quina-
zoline-2,4-dione and 
2,3-di-substituted 
quinazolinone deriva-
tives

«Farouk, M., 
Alrokayan, S.A., 
Imran, A., Abu-
Salah, K.M., 
Ghazzali, M., 
Al-Farhan, K.A., 
El-Gohary, S., 
Adly, M. 
«

Chemical Papers, 67 (2), pp. 229-
235. 

0.630 College of 
Science and 
Humanities

√
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115

Improving the design, 
modeling and simula-
tion in dynamic mode 
of a solar still

Zarzoum, K., 
Zhani, K., Ben 
Bacha, H.

Desalination and Water Treat-
ment 

0.612 College of 
Engineering

√

116

Design and analysis of 
an original multi-bed 
dehumidifier used 
for air-conditioning 
prototype powered 
by solar energy

Nciri, R (Nciri, 
Rached)[ 1 ] ; Ali, 
C (Ali, Chaouki)
[ 2 ] ; Ben Bacha, 
H (Ben Bacha, 
Habib)

«HVAC&R RESEARCH 
Volume: 19  Issue: 6  Pages: 732-
743 
DOI: 
10.1080/10789669.2013.806174 
Published: AUG 1 2013»

0.585 Coll Engn, 
Dept Mech 
Engn,

√

117

Application of com-
puter model to esti-
mate the consistency 
of air conditioning 
systems engineering

El-Berry, A., Al-
Bossly, A.

International Journal of Engi-
neering and Technology 5 (2) , 
pp. 659-668

0.581 College of 
Science and 
Humanities

√

118

Simultaneous Deter-
mination of Reser-
pine, Rescinnamine, 
and Yohimbine in 
Human Plasma by 
Ultraperformance 
Liquid Chromatog-
raphy Tandem Mass 
Spectrometry

Iqbal, Muzaffar; 
Alam, Aftab; 
Wani, Tanveer A.; 
et al.

JOURNAL OF ANALYTICAL 
METHODS IN CHEMISTRY    Arti-
cle Number: UNSP 940861   Pub-
lished: 2013

0.565 Coll Pharm, 
Dept Phar-
macognosy

√ √
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119

Inclusion complex 
of solid state aspirin 
with fulvic acid: Dis-
solution, permeability, 
stability and prelimi-
nary pharmacological 
studies

Anwer, M.K., 
Jamil, S., Ahmad, 
M., Ansari, M.N., 
Khan, T.H.

Journal of Biological Sciences 13 
(5) , pp. 302-312

0.559 College of 
Pharmacy

√ √

120 In vitro effect of nigel-
la sativa oil on adult 
toxocara vitulorum

Shalaby H.A., El-
Moghazy F.M.

Pakistan Journal of Biological 
Sciences,   Volume 16, Issue 22, 
2013, Pages 1557-1562

0.533 College of 
Science and 
Humanities

√

121 Oral dose of citrus 
peel extracts pro-
motes wound repair 
in diabetic rats

Ahmad, M., An-
sari, M.N., Alam, 
A., Khan, T.H.

Pakistan Journal of Biological 
Sciences   ,16 (20) , pp. 1086-
1094

0.533  College of 
Pharmacy

√ √

122 Measurement-in-
duced nonlocality and 
geometric quantum 
discord in two SC-
charge qubits

Mohamed, 
Abdel-Baset A.

OPTIK   Volume: 124   Is-
sue: 22   Pages: 5369-5372   Pub-
lished: 2013

0.524 Coll Hu-
manities & 
Sci, Al Aflaj,

√ √
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123

Reduction of the fiber 
dispersion effects on 
MAI for long span 
high-speed OCDMA 
networks using 
Diagonal Eigenvalue 
Unity (DEU) code

Ahmed, HY 
(Ahmed, Hassan 
Yousif ); Nisar, KS 
(Nisar, K. S.)

«OPTIK 
Volume: 124  Issue: 22  Pages: 
5765-5773 
DOI: 10.1016/j.ijleo.2013.04.069 
Published: 2013»

0.524 Dept Elect 
Engn, Coll 
Engn, Wadi 
Aldwassir     
and     Dept 
Math, Coll 
Engn, Wadi 
Aldwassir

√

124

Transition Services for 
Students with Mild 
Intellectual Disability 
in Saudi Arabia

 Alnahdi, Ghaleb EDUCATION AND TRAINING IN 
AUTISM AND DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES  Volume: 48   Is-
sue: 4   Special Issue: SI   Pag-
es: 531-544   Published: DEC 
2013

0.516 Coll of 
Education 
Alkharj

√

125

Influence of viscous 
dissipation on free 
convection in a non-
darcy porous medium 
saturated with nano-
fluid in the presence 
of magnetic field

Ramreddy C., 
Murthy P.V.S.N., 
Chamkha A.J., 
Rashad A.M.

Open Transport Phenomena 
Journal, 5 (1), pp. 20-29

0.505 College of 
Science and 
Humanities

√
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126

Physicochemical and 
Microstructural Char-
acterization of Inject-
able Load-Bearing 
Calcium Phosphate 
Scaffold

Alshaaer, Mazen; 
Kailani, Moham-
med H.; Jafar, 
Hanan; et al.

ADVANCES IN MATERIALS SCI-
ENCE AND ENGINEERING    Ar-
ticle Number: 149261   Pub-
lished: 2013

0.500  Dept Phys, 
Coll Sci & 
Humanitar-
ian Studies

√ √

127

ASSESSMENT OF 
INVERSE CORRELA-
TION OF P16 AND 
PRB EXPRESSION IN 
CARCINOMA EX PLEO-
MORPHIC ADENOMA

Tarakji, Bassel; 
Alenzi, Faris; 
Al-Khuraif, Ab-
dulaziz Abdullah

POLISH JOURNAL OF PATHOL-
OGY   Volume: 64   Issue: 2   Pag-
es: 144-148   Published: JUN 
2013

0.490 Coll Appl 
Med Sci, Al 
Kharj

√ √

128

Modification of Gold 
Surface with Gold 
Nanoparticles and 
Cyclohexyl Dithiocar-
bamate as a Selective 
Sensor for Cysteine

AlShamaileh, 
Ehab; Saadeh, 
Haytham; Favry, 
Valerie

JOURNAL OF CHEMISTRY    Ar-
ticle Number: 383921   Pub-
lished: 2013
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Humanities, 
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TION TRANSFER IN V-
TYPE ATOMIC SYSTEM

Sharaby, Y. A.; 
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S. S.
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CAL PHYSICS & MATERIALS  Vol-
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2013
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Preliminary studies on 
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toxicity of incense 
(Bakhour) inhalation 
in Swiss albino mice

«Shoeb Qureshi 
«

World Journal of Medical Sci-
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Studies on the meth-
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biomarkersused in 
early detection of 
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Kingdom of Saudi 
Arabia: An overview

Al Diab, A., 
Qureshi, S., Al 
Saleh, K.A., Al 
Qahtani, F.H., 
Aleem, A., AlSaif, 
A., Qureshi, V.F., 
Qureshi, M.R.

World Journal of Medical Sci-
ences 8 (1) , pp. 36-47
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Insights into the Vi-
ability of Using Avail-
able Photonic Quan-
tum Technologies for 
Efficient Image and 
Video Processing Ap-
plications

Iliyasu, Abdullah 
M.; Le, Phuc Q.; 
Yan, Fei; et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
UNCONVENTIONAL COMPUT-
ING  Volume: 9   Issue: 1-2   Spe-
cial Issue: SI  Pages: 125-
151   Published: 2013
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Evaluation of com-
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changes in Saudi 
current smokers using 
medical ultrasound 
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Journal of Medical Ultrasonics , 
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Influence of Viscous 
Dissipation on Mixed 
Convection in a Non-
Darcy Porous Medium 
Saturated with a 
Nanofluid

Rashad, A.M., 
Chamkha, A.J., 
Ramreddy, C., 
Murthy, P.V.S.N.

Heat Transfer - Asian Research 0.399 College of 
Science and 
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Coupled heat and 
mass transfer by MHD 
free convection flow 
along a vertical plate 
with streamwise tem-
perature and species 
concentration varia-
tions

Chamkha, A.J., 
El-Kabeir, S.M.M., 
Rashad, A.M.

Heat Transfer - Asian Research 42 
(2) , pp. 100-110
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Science and 
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Intermetallic phases 
observed in nonmodi-
fied and Sr modified 
Al-SI cast alloys con-
taining mischmetal
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Samuel, F.H., Al 
kahtani, S.

International Journal of Cast 
Metals Research 26 (1) , pp. 1-15
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Role of decomposi-
tion of AlMgFeSi 
phase in mechanical 
properties and frac-
ture behaviour of 357 
alloys

Elsharkawi, E. A.; 
Alkahtani, S.

INTERNATIONAL JOURNAL OF 
CAST METALS RESEARCH  Vol-
ume: 26   Issue: 5   Pages: 262-
272   Published:OCT 2013
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cal expression of p16 
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(undifferentiated and 
Adenocarcinoma 
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Tarakji, B.a , 
Altamimi, M.A.b, 
Baroudi, K.b, 
Nassain, M.Z.b, 
Alenzi, F.Q.c

«Journal of Clinical and Diagnos-
tic Research 
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velopment practices 
in telecom sector in 
Saudi Arabia: An em-
pirical presentation
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Khan, N.A

«World Applied Sciences Journal 
Volume 28, Issue 11, 2013, Pages 
1567-1578»
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 Al-Tamimi, 
Abdul-Malek S; 
Al-Deeb, Omar A; 
El-Emam, Ali A; 
et al.

Acta crystallographica. Section 
E, Structure reports online   Vol-
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5-(Adamantan-1-yl)-
N-methyl-1,3,4-thia-
diazol-2-amine

Al-Tamimi, 
Abdul-Malek S; 
Alafeefy, Ahmed 
M; El-Emam, Ali 
A; et al.

Acta crystallographica. Sec-
tion E, Structure reports online   
Volume: 69   Issue: Pt 5   Pag-
es: o683   Published:2013 Apr 
10 (Print 2013-May-1)
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3-(Adamantan-
1-yl)-4-[(E)-(2,6-di-
fluoro-benzyl-idene)
amino]-1-[(4-ethyl-
piperazin-1-yl)
meth-yl]-4,5-di-hy-
dro-1H-1,2,4-triazole-
5-thione.

Al-Tamimi, 
Abdul-Malek S; 
Al-Abdullah, Ebt-
ehal S; El-Emam, 
Ali A; et al.

Acta crystallographica. Sec-
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0.350 Department 
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 Al-Tamimi, 
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3-(Adamantan-1-yl)-
4-methyl-1-({4-[3-
(tri-fluoro-meth-yl)
phen-yl]piperazin-
1-yl}meth-yl)-4,5-di-
hydro-1H-1,2,4-tria-
zole-5-thione

El-Emam, Ali 
A; Al-Tamimi, 
Abdul-Malek 
S; Alrashood, 
Khalid A; Ng, Seik 
Weng; Tiekink, 
Edward R T

«Acta crystallographica. Section 
E, Structure reports online 
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Pages:o695-6 
DOI:10.1107/
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Published:2013 Apr 13 (Print 
2013-May-1)»

0.350 Department 
of Phar-
maceutical 
Chemistry, 
College of 
Pharmacy

√ √

146

Cloning and expres-
sion profiling of 
polycomb gene, DNA 
Polymerase Alpha 
(POL alpha) from to-
mato Solanum lyco-
persicum L.

Almutairi, Zainab 
M.; Sadder, 
Monther T.

PLANT OMICS   Volume: 6   Is-
sue: 4   Pages: 302-310   Pub-
lished: JUL 2013

0.347 Coll Sci & 
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New and improved 
word-based unified 
and scalable archi-
tecture for radix 2 
montgomery modular 
multiplication algo-
rithm

Ibrahim, A., Ge-
bali, F., Elsimary, 
H.

IEEE Pacific RIM Conference on 
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and Signal Processing - Pro-
ceedings , art. no. 6625466 , pp. 
153-158
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Identification of auto-
regressive exogenous 
models based on twin 
support vector ma-
chine regression

Aldhaifallah M., 
Nisar K.S.

Life Science Journal 0.312 College of 
Arts and 
Science in 
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wasir

√

149

Assessment of heavy 
metals pollution and 
microbial contamina-
tion in water, sedi-
ments and fish of Lake 
Manzala, Egypt

Hamed, Y.A., 
Abdelmoneim, 
T.S., ElKiki, M.H., 
Hassan, M.A., 
Berndtsson, R.

Life Science Journal 10 (1) , pp. 
86-99

0.312 College of 
Science and 
Humanities
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150

A Comparison be-
tween four-tier frame-
work and three-tier 
framework for online 
applications of 3D GIS 
visualization

Che Mat, R., Shar-
iff, A.R.M., Prad-
han, B., Mahmud, 
A.R., Shafry, M., 
Rahim, M., Reh-
man, A.

Life Science Journal 10 (3) , pp. 
1534-1540

0.312 College of 
Business 
Administra-
tion
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Combining chemical 
treatment and sand 
filtration for the olive 
mill wastewater recla-
mation

Al-Enazi, M.M., 
El-Khateeb, M.A., 
El-Bahrawy, A.Z.

Life Science Journal 10 (3) , pp. 
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Self-prescribed an-
tibiotics by Saudi 
patients as a routine 
self-management of 
dental problems

Khalil, H., Abdul-
lah, W., Khawaja, 
N., Alsalem, A., 
Alharbi, S., Sal-
leeh, H.B., Shah, 
A.H.

Life Science Journal 10 (4) , art. 
no. 257 , pp. 1939-1942
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A comparative study 
of job burnout, job 
involvement, locus 
of control and job 
satisfaction among 
banking employees 
of kingdom of Saudi 
Arabia

Al-Kahtani, N.S., 
Allam, Z

Life Science Journal 10 (4) , pp. 
2135-2144
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Business 
Administra-
tion
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Effect of corm weight 
on saffron production 
in Saudi Arabia

Sharaf-Eldin, M., 
Fernandez, J.-A., 
Al-Khedhairi, A., 
Elsayed, E.A.

Life Science Journal 10 (4) , pp. 
262-265

0.312 College of 
Science and 
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Supportive and de-
fensive communica-
tion climate among 
subordinate staff of 
salman bin abdulaziz 
university: An empiri-
cal assessment

Al-Kahtani, N.S., 
Allam, Z.

Life Science Journal 10 (4) , pp. 
502-509
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Adhesion of Staphy-
lococcus epidermidis 
and Staphylococcus 
aureus to intravascu-
lar cannulae

Abusalim, G., Al-
harbi, S.A., Khalil, 
H., Wainwright, 
M., Khiyami, M.A.

Life Science Journal 10 (4) , pp. 
981-988
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The gene therapy 
revolution in ophthal-
mology

Al-Saikhan, F.I. Saudi Journal of Ophthalmology 
, Volume 27, Issue 2, April 2013, 
Pages 107-111
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of Phar-
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A Study on the Con-
centration of Heavy 
Metals in Water and 
Sediments of Natural 
Water Reservoir in 
Wadi Hanefah, Saudi 
Arabia and Uptake 
of Metals by a Fish, 
Poecilia latipinna

Al-Balwai, 
Hmoud Fares 
Alkkahem; Al-
Misned, Fahad; 
Ahmad, Zubair; 
et al.

PAKISTAN JOURNAL OF ZOOL-
OGY   Volume: 45   Issue: 3   Pag-
es: 589-593   Published: JUN 
2013
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Mathematical Mod-
eling of Heat-Transfer 
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Habib, HM 
(Habib, H. M.); 
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«JOURNAL OF APPLIED FLUID 
MECHANICS 
Volume: 6  Issue: 3  Pages: 369-
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Prevalence and sus-
ceptibility pattern of 
Methicillin Resistant 
Staphylococcus au-
reus (MRSA) in Kash-
mir

Ahmad S. Bangladesh Journal of Medical 
Science
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New Ursane Glycoside 
from the Roots of As-
paragus racemosus

Siddiqui, Nasir 
A.; Ali, Mohd; 
Ahmad, Ateeque; 
et al.

ASIAN JOURNAL OF CHEMIS-
TRY   Volume: 25   Issue: 15   Pag-
es: 8557-8560   Part: A   Pub-
lished: NOV 2013
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Preparation of Novel 
Chitosan-Starch 
Blends as Thicken-
ing Agent and Their 
Application in Textile 
Printing

Abdou, ES (Ab-
dou, E. S.)[ 1 ] ; 
El-Hennawi, HM 
(El-Hennawi, H. 
M.)[ 2 ] ; Ahmed, 
KA (Ahmed, K. A.)
[ 2 ]

«JOURNAL OF CHEMISTRY 
Article Number: 595810 
DOI: 10.1155/2013/595810 
Published: 2013»
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tor representations of 
some polynomials
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Italian Journal of Pure and Ap-
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2013, Pages 15-20
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Science in 
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Review on breast can-
cer in the Kingdom of 
Saudi Arabia

Al Diab, A., 
Qureshi, S., Al 
Saleh, K.A., Al 
Qahtani, F.H., Al-
eem, A., Algham-
di, M.A., Alsaif, A., 
(...), Qureshi, M.R.

Middle East Journal of Scientific 
Research 14 (4) , pp. 532-543

0.241 College of 
Medicine
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Experimental correla-
tion for the effect of 
metallurgical param-
eters on the hardness 
of 356 and 319 alu-
minum alloys using 
minitab software

Tash, M.M., 
Alkahtani, S.

Advanced Materials Research 
716 , pp. 15-24

0.198 College of 
Engineering
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Effect of thermo-
mechanical treatment 
(TMT) on hardness of 
heat-treated Al-Mg-Si 
(6082) alloys: Experi-
mental correlation 
using (DOE) method

Tash, M.M., 
Alkahtani, S.

Applied Mechanics and Materi-
als 376 , pp. 163-172

0.196 College of 
Engineering
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Cherenkov radiation 
waves in inhomoge-
neous dusty plasma

El-Bendary, A. A.; 
El-Taibany, W. F.; 
El-Shorbagy, Kh 
H.

PHYSICS OF WAVE PHENOMENA   
Volume: 21   Issue: 3   Pages: 226-
230   Published: JUL 2013
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Novel non-estrogenic 
endpoints of alkyl-
phenol toxicity in fish

Ali, Tamer 
El-Sayed; Al-
Ghanim, Khalid; 
Legler, Juliette

INDIAN JOURNAL OF GEO-MA-
RINE SCIENCES  Volume: 42   Is-
sue: 6   Pages: 770-774   Pub-
lished: OCT 2013

0.183 Coll Sci & 
Humanity 
Studies
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My iPad: A New Learn-
ing Tool for Class-
rooms

Dhir, A., Al-kahta-
ni, M.

Communications in Computer 
and Information Science 374 
(PART II) , pp. 28-32
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Engineering 
and Sci-
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Oral health manage-
ment of a patient with 
47,XYY syndrome

Shah, Altaf Hus-
sain; Manjuna-
tha, B S; Bindayel, 
Naif A; et al.

BMJ case reports  Volume: 2013     
Published: 2013 Dec 05

0.122 Department 
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Genetic anomalies 
and tootn agenesis: 
Review article

Shahid, M. Biomedical and Pharmacology 
Journal 6 (1) , pp. 9-16

0.117 College of 
Medicine

√

173

Changes in Protein 
Profile Induced by 
Glyphosate, Diclofop-
Methyl and Pen-
dimethalin in Herbi-
cide-tolerant Fungi

Abdel-Megeed, 
Ahmed; Eman, 
Ashour; Suliman, 
Al-Meshal Areej

JOURNAL OF PURE AND APPLIED 
MICROBIOLOGY  Volume: 7   Spe-
cial Issue: SI   Pages: 501-
508   Published:NOV 2013
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Toxoplasmosis in 
women, men, infants 
and animals in Jazan 
District

Eisa Z.M., Agag 
A., Al-Dawsary 
M.M., Eifan S.A., 
Al-Sum B.A.

Biosciences Biotechnology Re-
search Asia
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Science and 
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Cytogenetic and Y-
chromosome micro-
deletions analysis of 
infertile Indian males 
with non-obstructive 
azoospermia and se-
vere oligozoospermia

Shahid, M Biosciences Biotechnology Re-
search Asia 10 (1) , pp. 219-227
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Two isoflavans and a 
3-arylcoumarin from 
the roots of lotus 
lalambensis growing 
in Saudi Arabia

Alqasoumi, S.I., 
Al-Rehaily, A.J., 
Abdel-Kader, 
M.S.

Revista Latinoamericana de 
Quimica 41 (1) , pp. 61-67

0.004 College of 
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Analysis of sentiment 
on newspaper quota-
tions: A preliminary 
experiment  

Padmaja, S.a , 
Fatima, S.S.a , 
Bandu, S.

2013 4th International Con-
ference on Computing, Com-
munications and Networking 
Technologies, ICCCNT 2013; 
Tiruchengode; India; 4 July 2013 
through 6 July 2013
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Mining visual com-
plexity of images 
based on an en-
hanced feature space 
representation

Iliyasu A.M., 
Al-Asmari A.K., 
Abdelwahab 
M.A., Salama A.S., 
Al-Qodah M.A., 
Khan A.R., Le P.Q., 
Yan F.

2013 IEEE 8th International 
Symposium on Intelligent Signal 
Processing, WISP 2013 - Proceed-
ings
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Engineering
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Faults detection and 
isolation for energy 
management system 
in electric traction

Fatah B., Hamed 
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Naceur H., Has-
san H.

2013 International Conference 
on Electrical Engineering and 
Software Applications, ICEESA 
2013

N/A College of 
Applied 
Medical Sci-
ences

√

180

Combined effects of 
HPA distortion and 
channel estimation 
error on the capacity 
of MIMO-OFDM com-
munication systems

Al-Hassan, A., 
Sulyman, A.I., Ah-
mad, I., Alsanie, 
A.

2013 Saudi International Elec-
tronics, Communications and 
Photonics Conference, SIECPC 
2013 , art. no. 6551013
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Analysis of Integral 
Bridges by Finite Ele-
ment Method

Amirahmad, 
Aslam; Al-Sinaidi, 
A. Rahman

«2ND INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON REHABILITATION AND 
MAINTENANCE IN CIVIL ENGI-
NEERING (ICRMCE) 
Book Series: Procedia Engi-
neeringEdited by: Nestmann, F; 
Schlangen, E; Asad, S»
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Simulated real-time 
soft shadow in mixed 
reality using fuzzy 
logic

Kolivand H., Su-
nar M.S., Rehman 
A., Altameem A.
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Reliable communica-
tion protocol for inter-
vehicular network

Malik, Y.a , Bruda, 
S.D.a , Abdul-
razak, B.b , Tariq, 
U.

«8th International Conference 
on Digital Information Manage-
ment, ICDIM 2013 
2013, Article number 6693996, 
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CDR; Code 102466»
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On Performance of 
HetNet with Coexist-
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nology
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«Proceedings of 2013 6th Joint 
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2013 
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An enhanced ant 
colony optimization 
for routing area mo-
bility prediction over 
cellular communica-
tions network

Daoud, M.S., 
Ayesh, A., Al-
Fayoumi, M., 
Hopgood, A,A.

ICAART 2013 - Proceedings of 
the 5th International Conference 
on Agents and Artificial Intelli-
gence 2 , pp. 419-424
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Ubiquitous comput-
ing for teenagers: A 
new perspective on 
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Dhir, A., Al-
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International Symposium on 
Technology and Society, Pro-
ceedings , art. no. 6613111 , pp. 
126-135
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Coupled heat and 
mass transfer by MHD 
natural convection 
of micropolar fluid 
about a truncated 
cone in the pres-
ence of radiation and 
chemical reaction

Chamkha, A..J., 
El-Kabeir, S.M.M., 
Rashad, A.M.

Journal of Naval Architecture 
and Marine Engineering 10 (2) , 
pp. 158-168
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Science and 
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Discrimination of four 
classes in Brain Com-
puter Interface based 
on motor imagery

Salih, T.M., Ha-
mid, O.

Proceedings - 2013 Interna-
tional Conference on Computer, 
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•  و توقيع عقود دعم البحوث العلمية للعام 
1434-1435هـ

و  الدعم  برامج  تد�سني  حفل  هـ   1435/7/13 الثنني  يوم  العلمي  البحث  عمادة  اأقامت 
اأنظمة البحث العلمي الإلكرتونية، قدم فيه َعْر�ٌص بعنوان »عمادة البحث العلمي: مبادرات 
نحو التميز« ت�سمن عنا�سر اخلطة ال�سرتاتيجية لعمادة البحث العلمي ومبادراتها املعتمدة 
من قبل جمل�سها العلمي. كما ت�سمن تد�سني عر�ص مرئي ت�سمن عددًا من الربامج النوعية 
التي ا�ستحدثتها العمادة، وكذا توقيع عقود امل�ساريع البحثية املدعومة �سمن برامج دعم 
قبل  من  املدعومة  العلمية  البحوث  من  ُثّلة  ت�سمن  معر�ٌص  و�ساحبه  النوعية.  البحوث 

اجلامعة واملن�سورة يف اأوعية بحث حملية وعاملية.

• حفل تدشين برامج الدعم و أنظمة 
البحث العلمي اإللكترونية
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•  تسلم معالي مدير الجامعة التقرير السنوي 
لعمادة البحث العلمي

ت�سلم معايل مدير اجلامعة الدكتور/ عبد الرحمن بن حممد العا�سمي مبكتبه يف املدينة 
وذلك  1434/1433هـ  اجلامعي  للعام  العلمي  البحث  لعمادة  ال�سنوي  التقرير  اجلامعية 
خالل ا�ستقبال معاليه �سعادة عميد عمادة البحث العلمي الدكتور �سعد بن حمد العمران. 
وقد ك�سف التقرير عن دعم العمادة ملا يقارب الـ )300( م�سروع بحثي مبيزانية اإجمالية 
جتاوزت 8 ماليني ريال بزيادة بلغت ن�سبتها 100% مقارنة بالبحوث املدعومة عام 1432هـ.

•  مشاركة د. سعد بن حمد العمران في 
اجتماع عمداء البحث العلمي الثالث عشر

�سارك عميد عمادة البحث العلمي �سعدة د. �سعد بن حمد العمران يف الجتماع الثالث ع�سر 
لعمداء البحث العلمي باجلامعات ال�سعودية املنعقد يوم الربعاء 8/ 7/ 1435هـ يف جامعة 
الطائف وكان من اأبرز التو�سيات التي تو�سل اإليها: ت�سكيل جلنة دائمة منبثقة من جمل�ص 
عمداء البحث العلمي تعنى مبتابعة وتنفيذ تو�سيات املجل�ص واإعداد الدرا�سات والربامج 
الكفيلة بنجاحها. ومتابعة تنفيذ واإقرار الالئحة املوحدة للبحث العلمي اجلديدة. ودعم 
واإن�ساء خمتربات مركزية تخ�س�سية تخدم  ال�سعودية.  امل�سرتكة بني اجلامعات  البحوث 

جميع من�سوبي اجلامعات . وا�ستحداث جائزة للتميز يف البحث العلمي .

مّثل جامعة �سلمان بن عبدالعزيز كل من الدكتور �سعد بن حمد العمران والدكتورة نوف 
باأبها يف  امللك خالد  املنعقد يف جامعة  العلمي  للن�سر  الأول  ال�سعودي  املوؤمتر  التميمي يف 
اململكة،  يف  العلمي  الن�سر  و�سع  تقومي  اإىل  املوؤمتر  وهدف  1435هـ.   /3/29 27ـ  الفرتة 
ودرا�سة التحديات التي تواجهه، واآليات تطويره، وكذلك و�سع اآلية لال�ستفادة من التقنيات 
احلديثة يف الن�سر العلمي مع املحافظة على مو�سوعيته، ور�سانته، بالإ�سافة اإىل و�سع اآلية 

لال�ستفادة من املوارد املادية والب�سرية بني املراكز البحثية يف اململكة. 

مشاركة  د. العمران و د. التميمي في 

المؤتمر السعودي األول للنشر العلمي
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•  إقامة ورشة عمل بعنوان : أسس البحث 
النوعي ومهاراته

اأقامت عمادة البحث العلمي بالتعاون مع الدكتور را�سد العبدالكرمي ور�سة عمل حتت عنوان 
يف  2013/11/27م  املوافق  1435/5/3هـ  الثالثاء  يوم  ومهاراته«  النوعي  البحث  اأ�س�ص   «
الور�سة  خالل  ومت  باخلرج،  اجلامعّية  باملدينة  الإن�سانّية  والدرا�سات  العلوم  كلّية  م�سرح 

حتديد املعامل الرئي�سة للبحث النوعي واختالفه عن البحث الكمي .

•  تنظيم ورشة عمل عن تحرير األوراق العلمية 
في المجالت العالمية المحكمة

العلمية يف املجالت  العلمي ور�سة عمل حتت عنوان » حترير الأوراق  نظمت عمادة البحث 
الأحد  يوم  من  الفرتة  خالل  عمرو،  اأبو  خالد  الدكتور  �سعادة  قدمها   « املحكمة  العاملية 
1435/1/21 هـ اإىل يوم الثالثاء 1435/1/23 هـ مب�سرح كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
العلمية،  الأوراق  وحترير  اإعداد  الور�سة:  ناق�ستها  التي  املحاور  اأهم  من  وكان  باخلرج. 
ومناق�سة اأجزاء الورقة العلمية وما يجب اأن يحويه كل جزء، كما مت تزويد احل�سور ببع�ص 
الربامج احلا�سوبية املتوفرة على ال�سبكة العنكبوتية والتي ت�ساعد يف حترير الأوراق العلمية 

وتنظيم املراجع التي يحتاجها الباحث.
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•  تنظيم ورشة عمل عن كيفية تمويل 
المشاريع البحثية

 « العلوم والتقنية والبتكار باجلامعة ور�سة عمل بعنوان  اأقامت العمادة بالتعاون مع وحدة 
متويل امل�ساريع البحثية: من الفكرة اإىل القبول« وذلك يوم الثالثاء املوافق 1434/7/4 هـ 
مب�سرح كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج. وكان من النقاط الأ�سا�سية التي عر�ست 
امل�سروع  لتاأثري  الباحث  اإدراك  واأهمية  البحثية،  امل�ساريع  التناف�سية يف  مفهوم  الور�سة:  يف 
للم�ساريع  متويل  م�سادر  عن  البحث  وكيفية  الإبتكاري،  الطابع  ذات  وخمرجاته  البحثي 
واأ�سباب  اجليد،  البحثي  امل�سروع  وعنا�سر  البحثي،  امل�سروع  فكرة  حتديد  وكيفية  البحثية، 

قبول ورف�ص امل�ساريع البحثية من جهات التحكيم.

•  استحداث جائزة للتميز في البحث العلمي 
بالجامعة

وقد اأقرت اجلائزة يف جمل�ص جامعة �سلمان بن عبدالعزيز يف جل�سته ال�سابعة املنعقدة بتاريخ 
22 رجب 1434هـ ومتحورت اأهم الأهداف منها يف: التطوير النوعي للبحث العلمي وت�سجيع 
البحث العلمي املتميز يف اجلامعة بالإ�سافة اإىل ت�سجيع الن�سر يف املجالت والدوريات ذات 
الأعمال  تتوىل  تنفيذية  وجلنة  عليا  جلنة  اجلائزة  على  ويقوم  املرموقة.  العاملية  ال�سمعة 
التنظيمية للجائزة وحتديد الفائزين الذين �سيح�سلون على دروع تذكارية و�سهادات تقدير، 

اإ�سافة اإىل مكافاآت مالية جمزية.

•  إصدار نشرة أفياء البحث العلمي
 

البحث  )اأفياء  م�سمى  حتت  اأ�سهر  �ستة  كل  دورية  ن�سرة  العلمي  البحث  عمادة  اأ�سدرت 
الدكتور عبدالرحمن بن  املوافقة عليها من قبل معايل مدير اجلامعة  العلمي( بعد �سدور 
حممد العا�سمي ومت ت�سليم العدد الأول منها ل�سعادة وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث 
العلمي الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل احلامد يف يوم الأربعاء 1435/8/6هـ مبكتب 

�سعادته.
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