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كلمة العميد

ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وبعد:

ي�سرنا اأن ن�سع بني اأيديكم التقرير ال�سنوي الرابع لعمادة البحث العلمي بجامعة �سلمان بن عبدالعزيز والذي يعد ح�سيلة للجهود والن�ساطات الإدارية 
والبحثية واملجتمعية التي حققتها العمادة خالل العام الدرا�سي املن�سرم 1434/1433 هـ والذي �ساحبها معلومات اإح�سائية ت�ساعد يف قيا�س م�ستوى 
جودة العملية البحثية و خدمة املجتمع، وماحققته العمادة خالل الفرتة املا�سية، و اإعطاء ت�سور عن مواطن القوة والتح�سني للفرتة القادمة وذلك �سعيًا 

اإىل تعزيز روؤية اجلامعة يف حتقيق التميز يف التعليم اجلامعي والبحث العلمي وخدمة املجتمع.
كما ي�سعدين اأن اأتقدم بخال�س ال�سكر والتقدير اإىل معايل مدير اجلامعة الدكتور/ عبدالرحمن بن حممد العا�سمي، و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور/ عبدالعزيز 
بن عبداهلل احلامد وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي على دعمهما املتوا�سل وامل�ستمر للعمادة النابع من حر�سهما على الرقي مبخرجاتها 

واأداء ر�سالتها نحو التميز يف البحث العلمي وال�سراكة العاملية الفاعلة.
واأخريًا... نتمنى اأن يحوز هذا التقرير املتوا�سع على ر�ساكم وا�ستح�سانكم و اأن ن�سعد با�ستقبال اقرتحاتكم ومالحظاتكم ،،،

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

للبحث العلمي ومتابعة �سري امل�ساريع البحثية املدعومة، والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها.

وقد عملت عمادة البحث العلمي منذ ن�ساأتها على دعم امل�ساريع البحثية الواعدة يف �ستى حقول املعرفة، وت�سجيع الن�ساطات العلمية والتقنية عمومًا، 
و البحث يف املجالت التقنية والتنموية على وجه اخل�سو�س. كما اجتهدت العمادة يف تنويع م�سادر التمويل اخلارجية من خالل الإعالن عن مواعيد 
التقدمي اخلا�سة بالتمويل البحثي اخلارجي والعمل كذلك مع الباحثني يف تنقيح ورفع جودة املقرتحات البحثية قبل رفعها، حيث مت دعم عدد من امل�ساريع 
البحثية اخلا�سة باع�ساء هيئة التدري�س من برنامج �سابك للبحوث التطبيقية، وبرنامج مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحوث، اإ�سافة 

اإىل دعم عدد من امل�ساريع البحثية من برنامج اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية والبتكار وذلك يف التقنيات الإ�سرتاتيجية املتقدمة.

وتطمح العمادة يف الفرتة القادمة لإيجاد بيئة بحثية حمفزة لأع�ساء هيئة التدري�س من خالل طرح برامج دعم نوعية ت�سهم يف رفع م�ستوى جودة البحث 
والن�سر العلمي يف اجلامعة. كما �ستعمل العمادة على تطوير البنية التحتية للبحث العلمي وتعزيز منظومته من خالل اإ�ستحداث مراكز بحثية تخ�س�سية 

واإن�ساء معامل بحثية مركزية يف كليات اجلامعة املختلفة. 
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منسوبو العمادة

5884110عميد عمادة البحث العلميد. �سعد حمد العمران
sr_dean@sau.edu.sa

5884100مدير الإدارةاأ . بجاد �سبيب القحطاين
dsr@sau.edu.sa

�سكرتري جلنة البحوث اأ . بندر عبدالعزيز ال�سيف
الإن�سانية

�سكرتري جلنة البحوث 
العلمية والهند�سية

5884112
dsr-hr@sau.edu.sa

5884113اأ . خالد �سعد الفريدي
dsr-se@sau.edu.sa
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5884100اأ . حممد �سيدان القحطاين
dsr-hru@sau.edu.sa

5884100حما�سباأ . عبدالعزيز �سالح الع�سكر
fin-dept@sau.edu.sa

من�سق البحوث اخلارجيةاأ . عبداهلل القحطاين

الت�سالت الإدارية

5884100
dsr-cmu@sau.edu.sa

5884100اأ . فهاد ه�سبان العرجاين
dsr@sau.edu.sa

�سكرتري جلنة البحوث 
ال�سحية

منسوبو العمادة
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إستراتيجية العمادة

الرؤية:
التميز يف دعم البحوث العلمية والن�سر العلمي الر�سني .

الرسالة:
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.

األهداف:
تهيئة بيئة بحثية حمفزة وجاذبة.  .1

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

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

رفع م�ستوى جودة العمل الإداري داخل العمادة.  .6
تعزيز ال�سراكة املجتمعية والتعاون الدويل يف جمال البحث العلمي.  .7
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اإدارة دعم البحوث

الهيكل التنظيمي 

وكيل اجلامعة للدرا�شات العليا والبحث العلمي

مكتب العميد

الإدارة املالية

البحوثاخلارجية

جلنة متابعة اأبحاث املدينة

جلنة متابعة منح 
�شابك البحثية

جلنة متابعة منح 
اأرامكو البحثية

جلنة البحوث العلمية 
والهند�شية

جلنة البحوث ال�شحية

البحوث الداخلية

وكيل العمادة اإدارة العمادة

جمل�س العمادة

جلنة الأخالقيات البحثية

عميد عمادة 
البحث العلمي

جلنة البحوث 
الإن�شانية والإدارية

وحدة املعامل البحثية

وحدة تقنية املعلومات

وحدة التطوير واجلودة

وحدة الت�شالت الإدارية

اإدارة العالقات العامة 
والإعالم

ال�شوؤون الإدارية
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برامج العمادة 

• برنامج دعم البحوث العلمية التخصصية:
وهو برنامج يعنى بتمويل امل�ساريع البحثية يف املجالت الإن�سانية والإدارية والعلمية والهند�سية وال�سحية مبا يتوافق مع الأولويات البحثية للجامعة، مع 

مراعاة مواد الالئحة املوحدة للبحث العلمي يف اجلامعات ال�سعودية .

• برنامج دعم التأليف والترجمة:
يف اإطار �سعي العمادة للعمل على توعية املجتمع على نحو عام يف املجالتالعلميةواأهميتهاوالت�سجيععلىالهتمامبالعلوم فقد خ�س�ست العمادة جزًءا من 

الدعم لتاأليف وترجمة الكتب والكتيبات العلمية وغريها من الإ�سدارات الأخرى كاملجالت واملعاجم والأدلة والن�سرات العلمية.

• برنامج دعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الجدد:
وهو برنامج يعنى بدعم ومتويل اأبحاث اأع�ساء هيئة التدري�س ال�سعوديني ممن ح�سلوا على درجة الدكتوراة حديثًا، ومل مي�س على تعيينهم على رتبة 

اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة �سلمان بن عبالعزيز اأكرث من ثالث �سنوات.

• برنامج دعم المشروعات البحثة بشراكة عالمية:
وهو برنامج يعنى بتمويل امل�سروعات البحثية امل�سرتكة بني فريق بحثي من اأع�ساء هيئة التدري�س اأو الباحثني بجامعة �سلمان بن عبد العزيز واأع�ساء هيئة 

التدري�س اأو الباحثني بجامعات اأو موؤ�س�سات بحثية عاملية متميزة يف جمال البحث العلمي.
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• برنامج دعم البحوث المجتمعية:
انطالقا من ر�سالة اجلامعة نحو خدمة املجتمع وتفعيل ال�سراكة املجتمعية؛ فقد وجهت عمادة البحث العلمي جزًءا من الدعم اإىل امل�ساريع البحثية ذات 

العالقة بق�سايا املجتمع املحلي �سواًء التعليمية اأو اخلدمية اأو التنموية.

• برنامج إنشاء معامل بحثية تخصصية:
يهدف الربنامج اإىل اإن�ساء معامل بحثية تخ�س�سية يف كليات اجلامعة املختلفة الأمر الذي ي�سهم يف تعزيز منظومة البحث العلمي داخل اجلامعة، ورفع 

م�ستوى جودة املخرجات البحثية.

• برنامج تحفيز النشر العلمي الرصين:
يهدف الربنامج اإىل رفع م�ستوى جودة الن�سر العلمي للجامعة من خالل منح مكافاآت ت�سجيعية لأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة، الذين اأجنزوا اأبحاثًا 

علمية متميزة ومن�سورة يف جمالت عاملية ذات معامل تاأثري عايل. 

• برنامج استقطاب الباحثين المميزين:
برنامج يعنى با�ستقطاب الباحثني املتميزين ممن لهم اإنتاج علمي غزيز الأمر الذي ي�سهم يف ايجاد بيئة بحثية حمفزة وجاذبة.

عمادة البحث العلمي 14
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القسم الثاني:
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مهام جمل�س العمادة:
1. اقرتاح خطة البحوث ال�سنوية للجامعة، واإعداد م�سروع امليزانية الالزمة لها متهيدا لعر�سها على املجل�س العلمي.

2. اقرتاح اللوائح والقواعد والإجراءات املنظمة حلركة البحث العلمي يف اجلامعة.
3. املوافقة على م�سروعات البحوث والدرا�سات ومتابعة تنفيذها وحتكيمها، ودعمها ماليًا وفق القواعد املنظمة لذلك.

4. اقرتاح و�سائل تنظيم ال�سلة مع مراكز البحوث املختلفة خارج اجلامعة والتعاون معها.
5. تن�سيق العمل بني مراكز البحوث يف اجلامعة ، والعمل على اإلغاء الزدواجية يف اأدائها ، وت�سجيع الأبحاث امل�سرتكة بني الأق�سام والكليات لرفع كفاءة 

وفاعلية ا�ستخدام املواد املتاحة.
6. التو�سية باملوافقة على ن�سر البحوث التي يرى ن�سرها بعد حتكيمها وفق قواعد التحكيم والن�سر باجلامعة .

7. ت�سجيع اأع�ساء هيئة التدري�س وغريهم من الباحثني وحثهم على اإجراء البحوث العلمية املبتكرة ، وتهيئة الو�سائل والإمكانات البحثية لهم ، وبخا�سة 
املتفرغني منهم تفرغا علميًا، ومتكينهم من اإنهاء اأبحاثهم يف جو علمي مالئم .

8. تنظيم عملية الت�سال مبراكز البحوث خارج اململكة ، العربية والأجنبية ، وتنمية التعاون معها لال�ستفادة من كل ما هو حديث.
9. اإن�ساء قاعدة معلومات لالأبحاث اجلارية واملنتهية يف اجلامعة، وتبادل املعلومات البحثية مع اجلامعات ومراكز البحوث الأخرى .

10. درا�سة واإعداد التقرير ال�سنوي للن�ساط البحثي العلمي يف اجلامعة متهيدا لرفعة لوكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي .
11. الإ�سراف على البحوث املمولة من قطاعات اأخرى خارج اجلامعة ومتابعتها اإن كانت واقعة �سمن اخت�سا�س جمل�س العمادة .

12. ت�سكيل اللجان املتخ�س�سة من بني اأع�سائه اأو من غريهم ح�سب احلاجة.
 13. درا�سة ما يحال اإليه من مدير اجلامعة اأو وكيل اجلامعة للدرا�سات العليا والبحث العلمي .
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أعضاء مجلس العمادة

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب ع�سواً  اأ.د حامد بن عبدالغفار ال�سمري 

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية رئي�ساً  د. �سعد بن حمد العمران 

كلية الرتبية ع�سواً  د.  طالل بن حممد املعجل 

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية ع�سواً  د. خالد عبداهلل الغامن 

كلية ال�سيدلة ع�سواً  د. عبداهلل بن علي القحطاين 
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أعضاء مجلس العمادة

كلية الهند�سة م. اأحمد �سيد �سالمة                               �سكرترياً 

كلية الطب ع�سواً  اأ.د. حممد حممود �سعبان 

كلية ال�سيدلة ع�سواً  د. اأحمد حممود العفيفي 

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بالأفالج ع�سواً  اأ.د. حممود حممد �سليم 

العلوم والآداب بوادي الدوا�سر ع�سواً  د. اأن�س عبدالبا�سط عبا�س 

كلية الرتبية ع�سواً  د. نوف نا�سر التميمي 
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اللجان الدائمة بعمادة البحث العلمي

لجنة البحوث الصحية ، وتتكون من :  )1
ال�سيدلة كلية  )مقررا(   عبدالقادر  �سعد  ماجد  •  اأ.د 

الطب كلية  قدورة    حممد  ح�سني  اأ.د   •
التطبيقية  الطبية  العلوم   كلية  اآدم     �سليمان  عبداملنعم  د.   •

الأ�سنان طب  كلية  اجلعيدي     زيد  د.   •

لجنة البحوث العلمية والهندسية، وتتكون من :  )2
الهند�سة كلية  )مقررا(    م�سطفى  اأحمد  د.   •
الهند�سة كلية  النجار     حممد  د.   •

الإن�سانية والدرا�سات  العلوم  كلية  العتيبي     م�ساري  د.   •
الإن�سانية والدرا�سات  العلوم  كلية  جمعة     ه�سام  د.   •

لجنة البحوث اإلنسانية واإلدارية، وتتكون من :  )3
الرتبية كلية  )مقررا(    النهدي  غالب  د.   •

الأعمال  اإدارة  كلية  اخلطيب    توفيق  طارق  د.   •
الرتبية كلية  الهدرو�سي     �سامل  د.   •
الرتبية كلية  ال�سيخ     اأ�سماء  د.   •
الرتبية كلية  العلي      نورة  د.   •

19 19التقرير السنوي 



اختصاصات اللجان الدائمة :
فيما ل يتعار�س مع مهام جمل�س عمادة البحث العلمي، تخت�س هذه اللجان مبا يلي:

1.اقرتاح خطة البحوث ال�سنوية، واإعداد م�سروع امليزانية الالزمة لها.
2.درا�سة وتقييم م�سروعات بحوث اأع�ساء هيئة التدري�س ومن يف حكمهم.

3.اختيار املحكمني لتقييم املقرتحات البحثية والتقارير الفنية.
4.متابعة تنفيذ امل�ساريع البحثية.

بها وفق  القائمني  واقرتاح مكافاآت  تنفيذها،  ومتابعة  الباحثني،  واختيار  التي تطلب من جهات خارج اجلامعة  البحوثوالدرا�سات  5.درا�سة م�سروعات 
القواعد املنظمة لذلك.

6.درا�سة ما يحال اإليها من جمل�س عمادة البحث العلمي.

لجنة األخالقيات البحثية، وتتكون من :  )4
العلمي. البحث  عميد   •

العليا. الدرا�سات  عميد   •
واملوظفني. التدري�س  هيئة  اأع�ساء  �سوؤون  عميد   •

القانونية. الإدارة  على  امل�سرف   •
القحطاين. فهيد  بن  مبارك  د.   •
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كما ناق�س املجل�س بع�س الق�سايا ذات العالقة بالبحوث املدعومة من قبل العمادة. وقد مت درا�سة كل حالة على حدة واتخذتب�ساأنها القرارات املنا�سبة، 
وذلك على النحو الآتي:

م                     ا�شم الباحث                       رقم امل�شروع البحثي                            عر�س الطلب والقرار

ر�سا م�سيلحي اأحمد ا�سماعيل 1
طلب التخلي عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي رقم 128/اأ/33 

وتر�سيح �سعادة الدكتور جالل عبد القادر لتويل مهام الباحث الرئي�س
القرار: عدم املوافقة

رقم 128/اأ/33

د. عبدالفتاح م�سطفي ال�سيد 2
طلب التخلي عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي97/ت/ 1433هـ، 

وذلك لظروف ا�ستقالته من اجلامعة. القرار: املوافقة
رقم 97/ت/ 1433ـ

اأ.د. عو�س بن خزمي اآل �سرور الأ�سمري 3
طلب التخلي عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي رقم 123/ت/33 

وتر�سيح �سعادة الدكتور عبداهلل اليا�سو لتويل مهام الباحث الرئي�س
القرار: املوافقة

رقم 123/ت/33

د.نهلة حممد حممود ح�سن 4
طلب التخلي عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي  36/هـ/1432 
وتر�سيح �سعادة الدكتور جمال عبدالفتاح جرب لتويل مهام الباحث الرئي�س

القرار: املوافقة
رقم 36/هـ/1432

الباحث الرئي�س د. حممد اأحمد اإبراهيم 
فريوان

6

تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي على اأن يبقى يف امل�سروع 
كباحث م�سارك نظرًا لظروف �سفره خارج اململكة خالل العام اجلامعي 

القادم، وتر�سيح �سعادة الدكتور جمال عبدالفتاح جرب الباحث امل�سارك يف 
امل�سروع ليقوم مبهام الباحث الرئي�س.  القرار: املوافقة

رقم 55/�س/ 1433ـ

الباحث الرئي�س د. ريني جورج 5

تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي وتر�سيح �سعادة املحا�سر 
الأ�ستاذ/ راجو-بالن للقيام مبهام الباحث الرئي�س للم�سروع.

القرار: عدم املوافقة و تر�شيح اأحد من�شوبي الق�شم من اأع�شاء 
هيئة التدري�س لتويل مهام الباحث الرئي�س

رقم 36/ت/33
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م                     ا�شم الباحث                       رقم امل�شروع البحثي                            عر�س الطلب والقرار

د. ريني جورج 7
تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي رقم 36/ت/33 وتر�سيح 
الدكتور/ ح�سام نبوي ليتوىل مهام الباحث الرئي�س للم�سروع نظرًا لظروف 

ا�ستقالته من اجلامعة.    القرار: املوافقة
36/ت/33

اأ.د. م�سطفى توفيق 8
تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي رقم 6/ت/33 وتر�سيح 

الأ�ستاذ الدكتور/ طارق فهمي حممد اأبو عزب لتويل مهام الباحث الرئي�س 
للم�سروع نظرًا لإنتهاء فرتة اإعارته باجلامعة. القرار: املوافقة

6/ت/33

د.اأحمد عبد ال�سالم م�سطفي ح�سن 9
تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي رقم 42/�س/33 وذلك 

نظرًا لظروف اإنهاء تعاقده من اجلامعة ب�سبب ظروفه اخلا�سة.
القرار: املوافقة

42/�س/33

د. موؤمن �سيد حنفي 10
تخليه عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي رقم 116/ت/33 نظرًا 

لظروف اإنهاء تعاقده مع اجلامعة.
القرار: املوافقة

116/ت/33

د. جمال عبدالفتاح �سيد جرب 12
طلب الدكتور/ جمال عبدالفتاح �سيد جرب الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي 

رقم 55/�س/33 ال�ستغناء عن الباحث امل�سارك �سعادة الدكتور/ حممد 
اأحمد فريوان نظرًا لظروف ا�ستقالته من اجلامعة وتعيني �سعادة الأ�ستاذ 

الدكتور/ جمال عبداحلكيم �سليمان بدياًل عنه.
القرار: املوافقة

55/�س/33

د. �سمويل حممد اأحمد يو�سف 11
طلب الدكتور/  �سمويل حممد اأحمد يو�سف الباحث الرئي�س يف املقرتح 

البحثي رقم 17/�س/33 ال�ستغناء عن الباحث امل�سارك �سعادة الدكتور/
عبداهلل املباركى  وتعيني العقيد/فهد بن �سالح اجلويعي بدياًل عنه.

القرار: املوافقة

17/�س/33
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م                     ا�شم الباحث                       رقم امل�شروع البحثي                            عر�س الطلب والقرار

د. هامن م�سطفي حممد الربعي

د. �ساجي جورج

د. �سليم ح�سني حنفي حممد

د. �سعيب عبدالبا�سط قري�سى

د. عبده زيدان على

13

14

15

17

16

تخليها عن مهام الباحث الرئي�س للمقرتح البحثي رقم 38/اأ/32 نظرًا 
لظروف ا�ستقالتها من اجلامعة وتر�سيح �سعادة الدكتورة/ اأماين عبدالتواب 

لتويل مهام الباحث الرئي�س.  القرار: املوافقة

طلب الدكتور/ �ساجي جورج الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي 
رقم166/اأ/33 ال�ستغناء عن �سعادة الدكتور/ طارق اإنتظار الباحث امل�سارك 

يف امل�سروع، نظرا لظروف انتقاله من الكلية، وتعيني �سعادة الدكتور/ نواب 
على خان بدياًل عنه.    القرار: املوافقة

تخليه عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي رقم 100/اأ/33 نظرًا 
لظروف ا�ستقالته من اجلامعة.

القرار: املوافقة

تخليه عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي رقم 38/�س/33وتر�سيح 
�سعادة الأ�ستاذ الدكتور/ ح�سني حممد قورة ، ليتوىل مهام الباحث الرئي�س.

القرار: املوافقة

تخليه عن مهام الباحث الرئي�س يف املقرتح البحثي رقم 22/اأ/33 
وتر�سيح �سعادة الدكتور/ �سبحي اإبراهيم عفيفي املليجي ليتوىل مهام 

الباحث الرئي�س.
القرار: املوافقة

38/اأ/ 32

166/اأ/33

100/اأ/33

38/�س/ 33

22/اأ/33
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انطالقًا من مهام عمادة البحث العلمي نحو حتفيز الباحثني من اأع�ساء هيئة التدري�س والطالب على اإجراء البحوث الأ�سيلة واملبتكرة التي ت�سهم يف 
اإثراء املعرفة املتخ�س�سة وتخدم املجتمع، وتهيئة واإيجاد اأف�سل ال�سبل لإجنازها، فقد دعمت العمادة مايقارب الـ)300( م�سروع بحثي ومبيزانية اجمالية 

جتاوزت الـ 8 مليون ريال يف خمتلف التخ�س�سات الإن�سانية والإدارية والعلمية والهند�سية وال�سحية.
مت فيها هذه الأبحاث، وذلك وفق الآتي:  وقد مت ت�سنيف هذه امل�ساريع اإىل اأربع جمموعات ا�ستنادًا اإىل الأعوام التي ُقدِّ

، ومتت  هـ  الدرا�شي 1433/1432  العام  العمادة خالل  اإىل  الباحثون  بها  التي تقدم  املجموعة الأوىل: وهي املجموعة 32 وهي 
املوافقة عليها ودعمها .

ومتت  هـ   1434/1433 الدرا�شي  العام  خالل  العمادة  اإىل  الباحثون  بها  تقدم  التي  وهي   33 املجموعة  وهي  الثانية:  املجموعة 
املوافقة عليها ، وقد بلغت ن�شبة زيادتها 100% مقارنة باأبحاث املجموعة 32 . وقد ارتاأت العمادة تق�شيمها اإىل ثالث جمموعات 

فرعية هي : )33اأ( و )33ب( و )33ج( لكي ي�شهل متابعتها اإداريًا وفنيًا وماليًا.

الإن�شانية            العلمية والهند�شية               ال�شحية
املجموعة 32
املجموعة 33اأ

املجموعة 33ب
املجموعة 33 ج

50

32

39

41

41

14

18

23

14

17

20

4

البحوث املدعومة من عمادة البحث العلمي
عدد البحوث املدعومة من عمادة البحث العلمي
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عدد البحوث المدعومة من قبل عمادة البحث العلمي
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عدد البحوث المدعومة من قبل عمادة البحث العلمي

املجموعة 33جاملجموعة 33باملجموعة 33اأاملجموعة 32الكلية
العلوم والآداببوادي الدوا�سر

العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
الهند�سة باخلرج

هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج
املجتمع الفالج

الرتبية حوطة بني متيم
العلوم والآداب ال�سليل

العلوم والدرا�سات الإن�سانيةبالأفالج
مركز خدمة املجتمع

ال�سيدلة
العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

اإدارة الأعمال  باخلرج
الرتبية باخلرج
املجتمع باخلرج
الرتبية بالدمل

اإدارة الأعمال  باحلوطة
العلوم والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة
العلوم والدرا�سات الإن�سانية بالأفالج
العلوم والدرا�سات الإن�سانية بال�سليل

الرتبية بوادي الدوا�سر

7

22

5

10

2

1

0

0

0

10

0

11

28

1

0

2

0

0

2

0

12

9

7

1

1

0

1

0

4

6

3

3

2

0

0

0

1

0

0

7

6

10

2

1

0

0

1

1

10

7

11

13

2

1

1

0

1

0

1

11

23

1

5

0

0

1

1

0

0

1

1

16

2

2

0

0

0

0

1
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المجموعة 33أ
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المجموعة 33ب
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قائمة بعناوين البحوث المدعومة والجهات المستفيدة ، البحوث اإلنسانية - المجموعة 32

الكليةالعنوانم
احلاجة اإىل التنويع القت�سادي لجتاهات حتدث لالقت�ساد ال�سعودي

ظاهرة ارتفاع ال�سلع يف اململكة واأثارها القت�سادية والجتماعية على املجتمع ال�سعودي
تقومي اأداء الت�سويق الأخ�سر- درا�سة تطبيقية على م�سا نع التمور يف اخلرج

الحتياجات التدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س لتحقيق اجلودة النوعية للتعليم اجلامعي يف �سوء امل�ستحدثات التكنلوجية
ال�سعف الكتابي لدى طالبات ق�سم اللغة العربية بجامعة اخلرج )مظاهره اأ�سبابه عالجه (

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

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

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

تعزيز النمو املهني لأع�ساء هيئة التدري�س يف �سوء احتياجاتهم -جامعة اخلرج منوذجا-
تطوير الأداء البحثي يف اجلامعات النا�سئة يف �سوء ال�سراكة املجتمعية والت�سييك املوؤ�س�سي _جامعة اخلرج منوذجا -

التخطيط لتعبئة موارد اإ�سافية للجامعات ال�سعودية
الألوهية يف الفكر الوجودي عر�س وتعقيب

مواقف املعا�سرين من ق�سية الن�سخ –درا�سة و�سفية تقوميية
الأداء التدري�سي بجامعة اخلرج من وجهه اأع�ساء هيئة التدري�س و الطالب والربامج التدريبية املقرتحة لتح�سينيه 

يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة
امل�سكالت التي تواجهه دار�سي اللغة الإجنليزية ال�سعوديني كلغة اأجنبية يف ال�سوائت الطويلة يف اللغة الإجنليزية 

=درا�سة حالة الطالبات ق�سم اللغة الجنليزية بكلية الرتبية=الأق�سام الدبية اخلرج =جامعة اخلرج

اإدارة الأعمال باخلرج
اإدارة الأعمال باخلرج

اإدارة الأعمال  باحلوطة
كلية الرتبية  باخلرج
كلية الرتبية  باخلرج

كلية الرتبية  باخلرج

كلية الرتبية  باخلرج

كلية الرتبية  باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات
 الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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الكليةالعنوانم
الذكاء النفعايل وعالقته بال�سعادة والثقة بالنف�س لدى طالب جامعة اخلرج

ال�سعوبات النيورو�سيكلوجية ل�سطرابات طيف التوحد وتباينها طبقا للكم و�سدة الأعرا�س
�سناعة املعاجم العربية املعا�سرة )درا�سة تطويرية(

تطوير مهارات اللغة من خالل التعليم عن بعد
منوذج اإ�سالمي للجودة ال�ساملة يف موؤ�س�سات التعليم العايل

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

واقع جودة حياة العمل لدى اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية باخلرج
تقومي الكفايات التدري�سية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س – بكليات  جامعة اخلرج
امل�سكالت الأكادميية التي تواجه طالبات  جامعة اخلرج واحللول املقرتحة حللها

مدى فاعلية برامج متكني الطالبات اجتماعيا يف جامعة اخلرج
برنامج مقرتح يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة لتطوير اأداء طالبات الرتبية امليدانية باخلرج

اأثر حمالت ال�سوبرماركت على �سغار جتار التجزئة: اأ�سباب تف�سيل املت�سوقني وا�سرتاتيجيات البيع بالتجزئة
نحو نظرية عامة حلماية امل�ستهلك يف النظام ال�سعودي –درا�سة مقارنة -

الر�ساء الوظيفي لدى العاملني بجامعة اخلرج
متيز الأمثلية يف النظام الإ�سالمي عن اأمثلية باريتو – درا�سة تقييمية نقدية -

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

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية  باخلرج
كلية الرتبية  باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية  باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية اإدارة الأعمال بحوطة بني متيم 
كلية العلوم والدرا�سات 

الإن�سانية باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات 
الإن�سانية باخلرج

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج
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الكليةالعنوانم
اأثر تفعيل دور جلان املراجعة يف حكومة ال�سركات على جودة القوائم املالية املن�سورة لتدعيم �سوق الأوراق املالية 

ال�سعودية – درا�سة اختبارية
اأثر على اأ�سا�س تكلفة الن�ساط يف اأداء ال�سركات :جتربة اململكة العربية ال�سعودية

ت�سور العمالء من اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف اململكة العربية ال�سعودية
اجلرمية املنظمة يف جتارة التجزئة. درا�سة يف مدينة الريا�س- اململكة العربية ال�سعودية

دور اجلامعات النا�سئة يف حتقيق التنمية القت�سادية يف اململكة العربية ال�سعودية- درا�سة تطبيقية- على جامعة اخلرج
انطولوجيا ال�سعر ال�سعودي املعا�سر  انطو لو جيا الق�سة ال�سعودية الق�سرية

كفاءة اإدارة الوقت لدى الإداريني يف جامعة اخلرج من وجهه نظر هم
املعجم الفني من الفاظ القران الكرمي درا�سة معجمية الكرتونية

امليول القرائية لدي طالب الكليات يف حمافظة وادي الدوا�سر-درا�سة ميدانية
م�سطلحات الأطعمة يف العامية بوادي الدوا�سر و�سلتها بالعربية الف�سحى

درا�سة املرجعية كاأدات لتبني اف�سل املمار�سات لتطوير اجلودة يف كلية اإدارة الأعمال 
درا�سة عددية للجودة يف التعليم العايل وعالقتها بتطلعات امل�ستفيدين

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

لهجة اأهل ال�سليل الوداعيني
اأثر فاعلية برامج الرتبية اخلا�سة يف تغيري اجتاهات الطالبات نحو الدرا�سة التخ�س�سية والإعاقة بكلية الرتبية

واقع وم�ستقبل انتاج الغذاء يف اململكة العربية ال�سعودية
تقييم نظام �سعر �سرف الريال ال�سعودي مقابل الدولر المريكي

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

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

كلية املجتمع باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج 
كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باحلوطة

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج 
كلية الرتبية باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم  بوادي الدوا�سر

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
بال�سليل

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية بال�سليل
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
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البحوث العلمية والهندسية- المجموعة 32

اجلهةعنوان البحثم
حت�سني اأداء تثقيب لوحات الدوائر املطبوعة با�ستخدام خوارزمية م�ستعمرة النمل
حت�سني عملية التحويل يف ال�سبكة احل�سية با�ستخدام خوارزمية م�ستعمرة النمل

نحو تخ�سي�س مثايل لرموز ت�سحيح الخطاء با�ستخدام خوارزمية التفاعل الكيميائي
التف�سري الفيزيائي للرتاكيب الغري خطية ثالثية الأبعاد يف بالزما غالف الأر�س املغناطي�سي

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

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

اأثر ان�سمام اململكة العربيةال�سعودية لتفاقية GATS على �سوق التاأمني ال�سعودي
التنبوؤ ب�سكل ال�سطح املتموج يف طبقة مائعة رقيقه تن�ساب راأ�سيا حتت تاأثري اجلاذبية الأر�سية وامل�ستخدمة يف 

اأجهزة المت�سا�س بالتربيد
تخفي�س الهتزازات ودرا�سة ا�ستقرار لنظام دينامكيكي حتت تاأثري قوى اإثره متعددة با�ستخدام خممد اإيجابي

التخليق بالإ�سعاع ودرا�سة خوا�س مركبات هيدروجيل حمتوية على جزيئات النانو لتطبيقات معاجلة مياه ال�سرف
درا�سة معملية يف تاأثري العمق على هبوط املبدئي الكمرات اخلر�سانية امل�سلحة ومقارنتها بالنماذج احل�سابية 

يف املو�سفات الأمريكية والأوروبية
�سفوف بوا�سونيه بخوا�س دالة المتناع والهروب واخلدم غري املتجان�سه

طريقة ل�ستنتاج قواعد اتخاذ القرار اعتمادًا على نظرية املجموعات ال�ستقرابية والنظام الرمادي
طريقة جديدة حلل م�ساكل القيم احلدية غري اخلطية وامل�سطربة ب�سكل متفرد

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

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية 

باخلرج
كلية املجتمـــــع بالفالج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية 

باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية 
باخلرج
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اجلهةعنوان البحثم
عمل منوذج ريا�سي ملحاكاة اخلاليا الع�سبية للمخ الب�سري

اأثر حتديد الحتياجات التدريبية الرتبوية على تنمية وتطوير املوارد الب�سرية يف قطاع التعليم مبحافظة وادي الدوا�سر
تاأثري عددي �سورت ودوفرت على النتقال احلراري والكتلي بالقرب من نقطة الركود ملائع يتحرك على �سطح 

مطاطي يف وجود قوة الطفو والنت�سار احلراري املتغري
ا�ست�سعار وتخ�سي�س طيف تعاوين للم�ستخدم الثانوي يف ال�سبكات الإدراكية

اإدارة موارد الراديو لتدبري جودة اخلدمة يف �سبكات اجليل املتكاملة مع خاليا الفيمتو
الطريقة النموذجية املبا�سرة للحل اجلزئي لنظم التحكم من الرتبة الأوىل املعممة

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

املرونة احلرارية ذات الرتب الك�سريه ملواد ذات معامل تو�سيل حراري متغري
التحويرات املحثة بوا�سطة �سيانيد ال�سودمي يف ن�ساطات بع�س النزيام املوؤك�سدة والأي�سية يف �سبيغات 

الكالريا�س جاريبينا�س
cyprinus carpio ) تاثري معدن النيكل على قيا�سات الدم والتغريات ال�سلوكية على اأ�سماك ) الكارب ال�سائع
درا�سة تاثري عوامل املعاجله امليكانيكيه – احلراريه على �سالدة واخلوا�س امليكانيكيه ل�سبائك الومنيوم – ما غنيو�سيوم 

)doe(  با�ستخدام طريقة ت�سميم التجارب )سليكون )6082( و املنيوم – نحا�س – ليثيوم – زركونيم )8090�
ترميز الألوان احلقيقية يف ال�سور عن طريق الت�سنيف الكمي الحتمايل ، من اأجل روؤيتها ب�سكل اأمثل على 

اأنظمة العر�س ذات الفئات اللونية املحدودة
نظام تتبع �سم�سي ملحق بنظام جديد للتقطري ال�سم�سي

تطوير يف طرق حل املعادلت التفا�سلية غري اخلطية
التباطوؤ احلرج يف ثنائي ال�ستقرار ال�سوئي خارج تقريب املوجة الدورانية

الإ�ساءة املوفرة للطاقة وتاأثري التوافقيات املحدثة على ال�سبكة الكهربية : درا�سة حتليلية وتطوير جودة ال�سبكة الكهربية

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية 

باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية 
باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج
كلية الهند�سة باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية الهند�سة باخلرج

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

37 37التقرير السنوي 



اجلهةعنوان البحثم
اإنتاج الوليمريات احليوية من بع�س اأنواع البكترييا املعزولة من الرتبة ال�سعودية

تثبيط املناعة يف �سو�سة النخيل احلمراء : اأ�سلوب جديد ملكافحتها
معرفة الأ�سباب احلقيقية لعزوف طالب كليات العلوم واملجتمع بجامعة اخلرج عن درا�سة الريا�سيات كتخ�س�س اأ�سا�سي

بروتكول التحقيق الدمنيكي لل�سبكات الناقلة با�ستخدام تقنية املفاتيح العامة للت�سفري
حتليل منوذج ع�سوائي �سوكي ع�سبي : الع�سبون ذو احلالة الديناميكية

مناذج ت�سابهية للتداخل ال�سوئي للو�سالت ال�سوئية الف�سائية ق�سرية املدى
درا�سة تاأثري العوامل امليتالورجية على ال�سالدة والت�سغيليه ل�سبائك الألومنيوم 356 و 319 امل�سبوكة واملعاجلة حراريا 

minitabبا�ستخدام برنامج الـ
اأ�ساليب واأدوات املعاجله املتوازية واملعرفة ال�سكلية ) ال�سورة ( با�ستخدم اخللية التلقائية امل�سفوفة

تقنيه جديدة لإخفاء البيانات فى الو�سائط املتعددة

كلية الرتبية للبنات بحوطة بني متيم
كلية العلوم والدرا�سات  الن�سانية باخلرج

كلية املجتمع بالفالج
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

كلية الهند�سة باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية الهند�سة باخلرج
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الكليةعنوان البحثم
حماولة جزيئية م�سحية جديدة لكت�ساف الأكتينومي�سيتات الن�سطة بيولوجيا" من م�سادر خمتلفة فى اململكة العربية ال�سعودية
ت�سييد بع�س مثبطات اإنزمي الكربونيك الأنهيدريز اجلديدة من م�ستقات الكينازولني كعوامل م�سادة لالأورام

التاأثري امل�ساد لالأورام للمركبات املف�سولة من نبات احلمبزان.
درا�سة التاأثري الرتاكمي وماأمونية بع�س املواد الواقية للكبد والتي مت ف�سلها من نبات العرعر

التقييم البيوكيميائى لطافرات ال�سرتبتوكيناز املوجهة
تاأثري بع�س النباتات الطبية على قرحة القولون

درا�سة ال�سمية اجلينية الناجتة عن ا�ستن�ساق البخور فى فئران التجارب النم�ساوية البي�ساء

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
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الكليةعنوان البحثم
تاأثري بع�س النباتات الربية ال�سعودية على خ�سوبة الذكور

التاأثري امل�ساد لالأك�سدة لبع�س النباتات الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية : منهج خمتربي
حت�سني التوافر احليوي لعقار الأن�سولني املعطى عن طريق الفم بوا�سطة نظام ناقل للجزيئات متناهية ال�سغر 

للتو�سل اإىل حتكم اأف�سل لداء ال�سكري
ت�سييد بع�س م�ستقات الكينازولني اجلديد كم�سادات لالإ�سابة بالأمرا�س املعدية

درا�سة ا�ستجابة الأج�سام امل�سادة للربوتني ALK اخللطية فى مر�سى ALCL الذين يعانون ALK  اإيجابية يف 
اململكة العربية ال�سعودية

التعبري وتوزيع بروتينات كلودين فى ال�سرطانات الب�سرية
درا�سة تاثري التناول املفرط للدهون وتناول القرفة فى الغذاء فى الفئران على حدوث مر�س ال�سكرى الناجت عن 

اإعطاء مادة الكورتيزون

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
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الكليةالعنوانم
الرجولة يف القران الكرمي

درا�سة عددية لن�ساطات الطالب بعد �ساعات الدرا�سة اجلامعية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز باخلرج
التوجيهات العرابية امل�ستندة على املعاين البالغية يف �سوء الن�سو�س ال�سعرية

املحتملة لتنويع ال�سادرات يف اململكة العربية ال�سعودية
املتغريات املعرفية لطفال التعليم ال�سا�سي لذوي ق�سور املهارات قبل الكادميية كموؤ�سر ل�سعوبات التلعيم

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

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
القت�ساد والعلم الدارية

املوارد الب�سرية
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الكليةالعنوانم
اأهمية الوعي للتدخالت الثقافية يف تدري�س اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية

تاأويل الإيقاعي للتدخل بني الرجز وال�سريع يف ال�سعر العربي
التما�سك الن�سي يف ر�سالة ابن زيدون اجلدية : درا�سة لغوية

منوذج تنظيمي مقرتح لهيئة الإ�سراف على حا�سنات الأعمال  يف اململكة
مدخل مقرتح ملراجعة عمليات توريق الأ�سول املالية لتح�سني جودة التقارير املالية املن�سورة يف �سوء اأ�ساليب املحا�سبة البتكارية
تطوير برنامج اإعداد معلمات الرتبية ال�سالمية يف كلية الرتبية جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سوء معايري اجلوده والعتماد 

الكادميي العاملية
برنامج مقرتح لإعداد معلمي املوهوبني مبحافظة اخلرج من خالل ا�سرتاتيجية الإثراء قائم على الكفايات

الروؤى والحالم – حقائقها و�سوابط تف�سريها ، درا�سة تاأ�سيليه وفق احوال البني �سلى اهلل علية و�سلم
منهج القران الكرمي يف توجيه ال�سحابة

زوال الخت�سا�س موا�سعه واأ�سبابه
ازدواجية الثقافة واللغة: اأثر املحددات الجتماعية  الثقافية على حت�سيل اللغةالإجنليزية  يف حمافظات جنوب الريا�س

التنغيم يف اللغه العربية واأثره يف اأداء املعنى ) درا�سه �سوتيه دللية نحوية �سرفية(
فاعلية برنامج اإر�سادي عقالين انفعايل يف تنمية اأ�ساليب مواجهه ال�سغوط الناجته عن الأحداث احلياتية لدى طلبة 

اجلامعة درا�سة تطبيقيه على جامعة �سلمان بن عبد العزيز
قراءه نقدية يف ديوان مقامات رجل واحد لل�ساعر الدكتور �سالمة العمري الأ�ستاذ امل�ساعد بجامعة �سلمان بن عبد العزيز

هل كان ابن فار�س كويف املذهب؟بحث تاأ�سيلي للراء النحويه يف كتاب ال�ساحبي
اأدب الطفل امل�سرحي واقعه ـا�سكالته ـ اجتاهاته

املرفوعات يف لغة العرب بني التقدمي والتاخري درا�سه نحويه حتليليه
ازدواجية ال�سخ�سية كو�سيله للتعاي�س مع نظام خمادع : درا�سة لـ "احلرف القرمزي" لنثانيل هيثورون

تطوير برامج كلية املجتمع باخلرج يف �سوء �سوق العمل وعوملة التعليم
اأثر م�ستقات فقه املعامالت على ظاهرة انت�سار "امل�سارف ال�سالميه اأمنوذجا"

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية املجتمع باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية الرتبية اخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية املجتمع باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية بالفالج
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الكليةالعنوانم
اإ�سهامات جامعة �سلمان عبد العزيزيف التنمية الثقافية املحلية

اإ�سهامات جامعة �سلمان عبد العزيز يف التنمية الجتماعيه املحلية
اإ�سهامات جامعه �سلمان بن عبد العزيز يف التنمية ال�سحية املحلية

معوقات م�ساهمات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف جمالت التنمية املحلية والآليات املقرتحة لتعزيز دورها 
الريادي ـ درا�سة ا�ستك�سافية

اإ�سهامات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف التنمية القت�سادية املحلية
اإ�سهامات جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف توظيف القوى العاملة املحلية

وكالة اجلامعة للدرا�سات العليا 
والبحث العلمي

28
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31
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33

الكليةعنوان البحثم
ديناميكا ثنائى ال�ستقرار ال�سوئي خارج تقريب الدوران املوجى

درا�سه وتطبيقات التفرغ الكهربي للغازات
التاثري امل�ساد املحتمل حلبيبات الذهب النانوية �سد �سرتبتو�سينا املحدث لداء ال�سكري من النوع الأول يف 

ذكور اجلرذان البي�ساء ال�سغرية
حتليل ما بعد النبعاج للكمرات ال�سطائريه ذات الأوجه املتدرجة وظيفيا با�ستخدام نظرية املرتبة العلى املتنا�سقة

ح�ساب الأوزون املتولد يف مفاعالت التفريغ ال�سامت
طريقة جديدة للت�سنيف الرتابطي با�ستخدام اتنقيب املتزايد

ت�سميم خلية حمل ذاتية الأداء لقيا�س القوى الدينامكية
اإجراءات املتابعة لتطبيق مبداأ التحديد امل�سبق لل�سماح الكلي للم�سروع

طريقة منذجة الختيار عن طريق ال�سبكات الع�سبية ال�سطناعية واملنطق ال�سبابي

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبيةبحوطة بني متيم

كلية الهند�سة باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية الهند�سة باخلرج
كلية الهند�سة باخلرج
كلية الهند�سة باخلرج
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م

م

عنوان البحث

عنوان البحث

الكلية

الكلية

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

منذجة ودرا�ست بالزما خطية ذو درجة حرارة منخف�سة تعمل عند �سغط غاز عال
التوزيع املكاين خل�سائ�س الرتبة وال�سخور ال�سطحية با�ستخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية 

وال�ست�سعار عن بعد
التقييم البيئي للمياه اجلوفية يف املناطق الزراعيه باخلرج

تقييم احلماية املحتملة للحبة ال�سوداء )حبة الربكة( وم�ستخل�ساتها ال�سمية اجلينية الناجمة عن بع�س الأدوية
ت�سميم بع�س م�ستقات الكينولني رباعي الهيدروجني كعوامل م�سادة لالورام واختبار فعاليتها على الأن�سجة 

ال�سراطانية دون ال�سلمية
تاثري التمارين الهتزازية ومتارين املقاومة على م�ستوى اأداء الع�سالت يف �سغار البالغني

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

حتر دور حام�س البوليك كعالمة ملر�س القلب التاجي
النموذجي يف املواطن ال�سعودي البالغ با�ستخدام برنامج اإعادة الت�سكيل ثالثي الأبعاد لأ�سعة املقطعية على منطقة البطن

البحث عن م�سدر ميكروبي جديد لإنزمي ال�سباراجيناز لعالج �سرطان الدم الليمفاوي احلاد
ا�ستخال�س وتنقية املركبات الن�سطة بيولوجيا من الكتينومي�سيتات املعزولة من م�سادر خمتلفة يف اململكة العربية ال�سعودية
تقييم التغريات امل�ساحبة للعمر يف املنطقة العنقية من العمود الفقري لدى املواطن ال�سعودي البالغ با�ستخدام الأ�سعة املقطعية

كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانيه باخلرج
كلية الهند�سة باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية الطب

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية الطب
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الكليةعنوان البحثم
حتديد جني امليكروب احللزوين ملر�سى معزولني اإكلينكيا باأعرا�س مر�سية باملعدة باململكة العربية ال�سعودية

TEN YEAR EXPERIENCE OFMALIGNANCY IN ALKARJ

عوامل اخلطورة التي توؤدي اإىل توقف الر�ساعة الطبيعية
درا�سة م�سحية لالكت�ساف املبكر لت�سوهات العمود الفقري لأطفال املدار�س مبدينة اخلرج
تاثري اإدراج عالج باملوجات ال�سوتية على عوامل امل�سي يف مر�سي التهاب مف�سل الركبة

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

تاثري التناول املفرط للدهون وتناول القرفة يف الغذاء يف الفئران على هرمون الديبونكتني بعد اإعطاء مادة الكورتيزون
الأ�سعة التلفزيونية وقيا�س زاوية احلو�س بالأ�سعة ال�سينية كعامل قيا�سي لال�ستك�ساف املبكر خللل منو احلو�س 

التطوري ولالأطفال يف اململكة العربية ال�سعودية درا�سة م�ستندة مل�ست�سفى

كلية الطب
كلية الطب
كلية الطب

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية الطب
كلية الطب
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الكليةعنوان البحثم
التحكيم التعاوين واأداء البنوك .. درا�سة على بنوك خمتارة من منطقة جمل�س تعاون اخلليجي

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

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

الوطن يف عيون �سعراء حمافظة وادي الدوا�سر .. درا�سة يف اخل�سائ�س الفنية والظواهر اللغوية
ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة �سلمان بن عبد العزيز مل�سادر املعلومات الإلكرتونية

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج
كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

كلية اإدارة الأعمال  باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوداي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
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الكليةعنوان البحثم
الأ�سلوبية بني البالغة والنقد الأدبي

دور جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف ن�سر اللغة العربية بني الناطقني بغريها يف جمتمع اخلرج
مدخل اإىل دائرة جودة الطالب بكلية اإدارة الأعمال  بجامعة �سلمان بن عبد العزيز اململكة العربية ال�سعودية درا�سة عددية

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

الكتابة يف بيئه قائمه على النرتنت: حت�سني الأداء الكتابي لطالب اللغه الإجنليزية  كلغة اأجنبيه من خالل الدرد�سه الكتابية
اأحكام القران لبن العربي )درا�سه فقهية(

ظواهر الفردية يف ال�سعر اجلاهلي "درا�سة نقدية"
جتاه اإطار للربط بني اإدارة خماطر املنظمات ونظم الرقابة الداخلية لتفعيل التوجه ال�سرتاتيجي مدخل 

معريف ـ درا�سة ميدانية على �سركات الأغذية ال�سعوديةـ
) خامتة الق�سيدة يف �سعر البحرتي(

اخلطاب ال�سعري املعا�سر يف م�سابقات اأمري ال�سعراء " الروؤية والت�سكيل اجلمايل"
تف�سري القران بالراأي بني املانعني واملجيزين ـ بحث ودرا�سة تف�سيلية يف مناهج املف�سرين ومذاهب التف�سري 

واجتاهاته يف الع�سر احلديث
نظام �سعر ال�سرف وال�سترياد ال�سعودي

اأثر تطبيق اإدارة اجلودة ال�ساملة على الأداء يف وزارة ال�سحة ال�سعودي درا�سة تطبيقية على )امل�ست�سفى العام بال�سليل(
برنامج تدريبي لتنمية القدرات الإنتاجية والإبداعية لطالبات اجلامعة ملواجهة متطلبات �سوق العمل

هيكل وكفاءة وحمددات ال�سادرات ال�سعودية يف ظل املتغريات القت�سادية الدولية
فاعلية برنامج قائم على التعلم الن�سط لتنمية مهارات التفكري الإبداعي لدى طالبات ق�سم الكيمياء بجامعة 

�سلمان بن عبدالعزيز
تقومي الأداء ال�سرتاتيجي جلامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سوء معايري ومتطلبات التقومي والعتماد 

الأكادميي جلودة التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية "درا�سة ميدانية"

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الرتبية باخلرج

اإدارة الأعمال  باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية املجتمع
كلية الرتبية بالدمل

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية املجتمع باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الرتبية باخلرج

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
بالأفالج
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الكليةعنوان البحثم
فاعبية برنامج اإر�سادي �سلوكي مقرتح يف تنمية مهارات الت�سال لطالب جامعة الأمري �سلمان باخلرج

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

تقومي جودة الختبارات التح�سيلية لع�ساء هيئة التدري�س بكلية الرتبية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز
دور كليات الرتبية يف تنمية العمل التطوعي لدى الطالبات واأثره يف تطوير بع�س املهارات احلياتية ) جامعة 

�سلمان بن عبد العزيز منوذجا(
درا�سة تقييمية لواقع املمار�سات التعليمية يف اإحدى النماذج التطويرية ملدار�س امل�ستقبل

اأثر املمار�سة املهنية التاأملية عند املدر�س اجلامعي يف حت�سني اأدائه التدري�سي
معوقات تنمية الإبداع لدى طالبات جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س باجلامعة

بيئة املجتمع ـ درا�سة الق�سايا البيئية يف اخلرج
تطبيق منوذج ثالثي البعاد لنقل املعلومات الفعالة من موؤ�س�سات التعليم العايل اإىل قطاعات الأعمال  يف 

اململكة العربية ال�سعودية
الدرا�سة العددية مل�ستوى توجيهات وتوقعات ور�سى امل�ستهلكني فيما يخ�س �سناعة البويات يف منطقة اخلرج

الكفاءة الداخلية جلامعة �سلمان بن عبد العزيز درا�سة تطبيقية على الكليات مكتملة الفوج
توظيف ال�سعر اجلاهلي يف تف�سري القران الكرمي ) �سواهد تف�سري �سورة البقرة عند الطربي منوذجا(

ال�سعودية" العربية  اململكة  من  وخارجيا  داخليا  التمور  لت�سويق  التناف�سية  امليزه  "حمددات 
نطاق تغطية تاأمني املركبات الاإلزامي لالأ�سرار الناجمة عن احلادث يف النظام ال�سعودي ) درا�سة مقارنة(

اأثر نظم املعلومات الإدارية املح�سوبة على اأداء موظفي جامعة �سلمان بن عبد العزيز

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

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية اإدارة الأعمال باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية اإدارة الأعمال  بحوطة بني متيم

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية 
باخلرج

كلية الرتبية
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31
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الكليةعنوان البحثم
اإن�ساء نظام تتابع وحتديد الهوية قائم على ا�ستخدام البيانات البيومرتيةلالأ�سخا�س

تاأثري الإلكرتونات الغريحرارية على ال�سرعة و�سكل املوجات ال�سوتيةاملنفردةلالأيونات يف البالزما الدافئة
معامالت تكافوؤ املوثقه لنظام  توازي – توايل معمم

بحث ا�ستخدام بع�س املواد كمقيا�س للجرعات الإ�سعاعية بوا�سطة تقنيه رنني غزل الإلكرتون وتطبيقاتها الطبية
املوجات ال�سوتيه الغبارية يف بلزما غباريه موجبة -  �سالبة ال�سحنة و توزيع اأيوين دوامي

ت�سميم جديد ل�سبكات خدمة احلزم ال�سوتية املبنية على املوؤثر الناقل
نظام مواجهة الخرتاقات با�ستعمال اخلريطة املعرفية ال�سياقية ال�سبابية

مقرتح لتنظيم امليداين يف التعليم اجلامعي – درا�سة حالة تخ�س�س علوم احلا�سب
منهجيه الإطار التحليلي يف �سبكات النانو : التوظيف والتحديات

تطبيق على منوذج جمموعات ال�ستقراب مبعامل حتديد
ح�ساب ت�ستت املوجات امل�ستعر�سة املنت�سرة يف اأنبوب كربون نانومرتي جمهد با�ستخدام التاثريات الغري حملية

ا�ستخدام حتويالت اللتواء يف ايجاد البعد الثالث من البعد الثاين
درا�سةه معدلت الكهرباء ال�ساكنة يف الغالف احليوي بال�سليل وتاأثريها على �سحة الن�سان

تطبيق طريقة التحويل التفا�سلي حلل امل�ساكل امل�سطربة ب�سكل متفرد والنا�سئة يف جمالت العلوم والهند�سة
جم�سات جديدة والتحليل باحلقن املتدفق لتقدير اله�ستامني مبنية على الكرون اثري

ت�سخي�س اأعطال الآلت امليكانيكية اعتمادًا على اأ�سلوب التجزيء الرمزي وجدول التوزيع العام
تاأثري الن�سياب الهيدرومغناطي�سي واللزوجه املتغرية مع احلرارة على احلمل الطبيعي ملائع حول نقطة ذات ركود 

متماثل مغمو�س يف و�سط م�سامي
م�سح كيمائي وبيولوجي مل�ستخل�سات من بع�س نباتات العائلة الرمرامية التي تنمو يف �سحراء اململكة العربية ال�سعودية

كلية الهند�سة باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

كلية املجتمع بالفالج
مركز خدمة املجتمع

كلية الهند�سة باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه 
باخلرج

كليةالعلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

البحوث الهندسية والعلمية - المجموعة 33 ب

عمادة البحث العلمي 4646



الكليةعنوان البحثم
توكيد اجلودة والتقييم البيولوجي لبع�س النباتات امل�ستخدمة يف الطب ال�سعبي يف حمافظة اخلرج

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

درا�سة ال�ستجابة املناعية ملر�سي ال�سرطان لربوتني PRAME وفاعلية هذه الدرا�سة يف اإنتاج لقاح لعدد من 
اأنواع ال�سرطانات

دور امل�سم�سية يف اأ�سباب الإجها�س املتكرر
العوامل الوراثية للعقم عند الرجال

�سالمة وفعالية اجلرجري على خ�سوبة الفئران امل�سابة مبر�س ال�سكر
تطوير وتثبيت التحليل الكروماتوغرايف العك�س عايل الكفاءة لدواء الدايوزمني وزيادة ذانبيتة باملاء بوا�سطة 

مادة ال�سايكلوديك�سرتان مع او بدون الهي�سربيدين ودرا�سة الن�ساط احليوي له
درا�سة فارماكونوجية لبع�س النبات الربية املحتوية على لكيونات ال�سي�سكويتريبني والتي تنمو يف منطقة اخلرج

تطوير وتقييم الأقرا�س �سريعة التفكك بالفم با�ستخدام تقنية الت�سنيع الب�سيطة
املمار�سة ال�سيدلنية ومدى معرفة ال�سيادلة بنظااإم الإبالغ عن الأغرا�س اجلانبية لالأدوية يف مدينة اخلرج 

باململكة العربية ال�سعودية : درا�سة ا�ستك�سافية
درا�سة العالقة بني تركيز غاز الرادون البيئات احليوية وزيادة ن�سبة ال�سابة ب�سرطان الرئة يف حمافظة اخلرج

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

تركيب وتطوير اأقرا�س عائمة من م�ستخل�س الزجنبيل لعالج القرحة املعدية
ال�ستفادة من حبوب لقاح النخيل ونبات اجلن�سنج كعالج طبي لذكور فئران التجارب امل�سابة بالعقم ب�سبب 

تعر�سها لبع�س املبيدات الزراعية امل�ستخدمة يف اململكة العربية ال�سعودية

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية الطب

كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية الطب

كلية ال�سيدلة
كلية ال�سيدلة

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

البحوث الصحية-المجموعة 33 ب

47 47التقرير السنوي 



الكليةعنوان البحثم
تقيم تغريات ال�سرايني الودجية الرئي�سية لدى املدخنني ال�سعوديني احلاليني با�ستخدام املوجات ال�سوتية 

الطبية )منط ال�سطوع ونظام دوبلر (
الت�سخي�س والوقاية الآلية من حوادث اأمرا�س القلب وال�سرايني بالتحليل الطيفي الثالثي الأبعاد لإ�سارة القلب

ت�سميم طريقة للت�سخي�س الآيل لأمرا�س نظام القلب وال�سرايني با�ستعمال املقاومة البيولوجية
ا�ستخال�س  وف�سل مركبات �سيكلوارتان ثالثية الرتبني ال�سابونية  من نوعي خمتلفني يتبعان جلن�س القتاد 

ودرا�سة التاثريات احليوية له
تعيني وقيا�س تركيز غاز الرادون واجلرعات الإ�ساعية الناجتة عنه للمجتمع يف مدينة اخلرج واملراكز التابعة لها
درا�سة املنتجات الأي�سية الثانوية الن�سطة بيولوجيا لأنواع حمددة من الفطريات الزقية املعزولة من تربة اخلرج

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

كلية ال�سيدلة

كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج
كلية العلوم الطبية التطبيقية باخلرج

15

16

17

18

19

20

الكليةالعنوانم
الر�سا الوظيفي للعاملني يف حمافظة وادي الدوا�سر وال�سليل بجامعة �سلمان بن عبد العزيز واأثرة على الأداء

قراءة الق�سيدة يف ديوان ال�ساعر اأحمد �سوقي للنا�سئة قراءة حتليلية نقدية
املعنى اللغوي لأدوات املعاين يف �سروح ال�سنة يف �سوء الدر�س الل�ساين احلديث

البديع النبوي مميزات وخ�سائ�س )درا�سة يف كتاب اأذكار الر�سول لالإمام النووي (
احلوار يف ديوان عمر بن اأبي ربيعة – درا�سة لغوية دللية

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

النحراف الفكري _ املفاهيم والبدايات
اللغة العربية بني طغيان العامية ومتدد اللغات الأجنبية

بيكيت: حماولة امل�ستحيل

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج

1
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الكليةالعنوانم
العنو�سة والزواج يف املجتمع ال�سعودي خالل العقدين املا�سيني

جتاوز التقاليد الأدبية : دللت املكان يف رواية توما�س هاردي "عودة مواطن"
دور جامعة �سلمان بن عبد العزيز يف �سناعة املعرفة )الواقع وامل�ستقبل( يف ظل حتديات ع�سر الثورة 

املعلوماتية والتكنولوجيا الرقمية
ا�سطرابات النطق والكالم لدى تالميذ املرحلة البتدائية يف �سوء بع�س املتغريات بوادي الدوا�سر " درا�سة ميدانية"
دور حا�سنات الأعمال  بجامعة �سلمان بن عبد العزيز يف تنمية املوارد الب�سرية من وجهة نظر امل�ستفيدين منها

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

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

األفاظ احلياء يف القران الكرمي درا�سة لغوية
مقررات الأدب يف تعليم البنات بني املاأمول واملردود )درا�سة تطبيقية على طالبات ال�سنة النهائية بجامعة 

�سلطان بن عبد العزيز(
م�سكالت الرتجمة يف اجلامعات ال�سعودية مع اإ�ساره خا�سة اإىل طالب جامعة اخلرج

اأثر تدري�س م�ساق تنمية مهارات التفكري يف فهم الطلبة للمفاهيم العلمية وقدرتهم على التفكري العلمي
)التاأكيد باملعنى دون اللفظ يف احلديث النبوي ال�سريف ـ درا�سة نحوية دللية يف ال�سحيحني(

التكرار واملقابلة يف ديواين ابراهيم ناجي )وراء الغمام ـ الطائر اجلريح( : درا�سة حتليلية نقدية
الألغاز الأدبية وعنا�سرها البنائية

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

درجة توفري احلرية الأكادميية يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س اأنف�سهم

كلية الرتبية باخلرج
كلية املجتمع باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية الرتبية بوادي الدوا�سر
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باحلوطة

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية الرتبية بالدمل

كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرج
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرج

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

49 49التقرير السنوي 



الكليةالعنوانم
اأثر نوعية اللغة الجنليزية امل�ستخدمة يف الن�سو�س املكتوبة يف فهم وا�ستيعاب الطالب لتلك الن�سو�س

م�سوؤولية احل�سبة جتاه توعية املجتمع باحرتام �سلطات الدولة
و�سع معايري جلدول مقا�سات اأج�سام املراهقات باململكة العربية ال�سعودية

ال�ست�سراق الأمريكي : درا�سة مقارنة
دور اجلانب النف�سي )اجلمعي والفردي( يف اإحداث التغيري واإدارته يف التعليم اجلامعي

اآفاق تطوير قطاع ال�سياحة ومتكني العمالة املحلية يف مدينة اخلرج
مدى تطبيق اأع�ساء هيئة التدري�س لل�سبورات الذكية لتطوير بيئات تعليمية تعلمية فعالة داخل القاعات 

الدرا�سية بجامعة �سلمان بن عبد العزيز
مقاربة معرفية للم�ساهد املكانية يف العربية الف�سحى واللغة الإجنليزية وارتداداتها على الإدراك املكاين وتعلم 

الكتابة والرتجمة لطالب اللغة الجنليزية كلغة اأجنبية او لغة ثانية
واقع ا�سطرابات اللغة لدى التالميذ املعاقني فكريا يف معاهد وبرامج الرتبية الفكريه يف �سوء بع�س املتغريات
واقع ا�ستخدام نظم املعلومات الإدارية يف جامعة �سلمان بن عبد العزيز من وجهة نظر القيادات الإدارية فيها

دور الدورات والور�س التدريبية يف تطوير الأداء املهني لع�ساء هيئة التدري�س بجامعتي امللك �سعود و�سلمان بن عبد العزيز
نوادر ابن بزرج يف اللغة واملاثور عنه

مدى تناول اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعتي امللك �سعود و�سلمان بن عبد العزيز للقيم يف املحا�سرات
مدى ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة �سلمان بن عبد العزيز مل�سادر املعلومات الإلكرتونية

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية بالدمل
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية الرتبية باخلرج
كلية اإدارة الأعمال باخلرج

كلية الرتبية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية املجتمع باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية الرتبية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
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الكليةعنوان البحثم
النتقال احلراري واملادي باحلمل احلر الزمني على �سطح راأ�سي مغمو�س يف و�سط م�سامي مع وجود تفاعل 

كيمائي وتاثري �سورت ودفر
درا�سة ظاهره ال�سرتخاء وحتليل معامل العزل لبوليمر بويل) 3-البيتاهيدروك�سي امل�سرتك-3-هيدروك�سى 

فالريات ( وما يت�سل بها من الأفالم بوليمرية
البالزمون ال�سطحي لتح�سني امت�سا�س ال�سوء يف اخلاليا ال�سم�سيةالع�سوية

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

ا�ستخدام الربجمةاخلطية يف تعظيم ربح املزرعة يف منطقة وادي الدوا�سر
درا�سة عدديةلنتقال احلرارة يف طبقة رقيقة من �سائل ين�ساب لأ�سفل على لوح راأ�سي ذي درجة حرارة ثابته

حتليل ريا�سي لدرا�سة ال�سلوك الدوي والغري دوري ملحاكاة التحلل لإنزمي achيف اخلاليا الع�سبية
ت�سميم بناء موحد قابل للتو�سع متعدد املعاجلات مل�ساعف مونتجومري ثنائي القاعدة لنظم الت�سفري

ت�سميم بروتوكول تعاوين ملدخل و�سائط التحكم لت�سال املركبات يف ال�سبكات الال�سلكيه املتقدمة
حتديد وتطابق عنا�سر ال�سورة با�ستخدام حتويالت فورير اعتمادًا على ب�سمة مقرتحة اأوتوماتيكيا

ال�سعة الداخلية رقم n لفئة حمدودة من فراغ بناخ والإ�سقاط رقم nعلى نف�س الفئة
حت�سري وتو�سيف ودرا�سة الن�ساط البيولوجي لبع�س الثيو�سيمي كربازيدات و الثيو�سيمي كربازونات الثنائية 

اجلديدة وامل�ستقة من اإيثلني ثنائي الأمني و مرتاكباتها مع بع�س العنا�سر النتقالية
املحاكاة العددية وحلول املوجة اجلديدة ملعادلة النت�سار – النتقال مع وجود تفاعل

تكييف خوارزمية التفاعل الكيمائي لال�ستمثال حلل م�سكلة تثقيب لوحات الدوائر الإلكرتونية املطبوعة
حت�سري وتو�سيف البويل بريول املطعم بالتولوين بارا �سلفونات كمبوليمر مو�سل

تعليم مناذج اللغه املعتمدة على ال�سبكات الع�سبية للبيانات ذات الأحجام الكبرية
تخليق ودرا�سة خوا�س مركبات هيدروجيل حمتوية على جزيئات النانو للتطبيقات احليوية الطبية

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باخلرج
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج
كلية الآداب والعلوم بوادي الدوا�سر

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانية باخلرج
كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
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البحوث الهندسية والعلمية - المجموعة 33ج
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الكليةالعنوانم

التزامن امل�سو�س يف نظام رو�سلر املركب
درا�سة تاثري املجال املغناطي�س على نبات الكردون

التاثريات ال�سحية للكهرباء ال�ساكنة يف الغالف احليوي بال�سليل
اأ�ستخدام الألياف ال�سوئية البال�ستيكية يف بناء �سبكات منزلية متعددة اخلدمات عالية الأداء يف اململكة 

العربية ال�سعودية
تاأثري املعاجلات احلرارية على اخلوا�س امليكانيكية والبنية املجهرية ل�سبائك األومنيوم-ماغني�سيوم �سليكون 

)6082( و األومنيوم -نحا�س-ليثيوم-زركونيوم)8090( و األومنيوم -ماغن�سيوم-زنك )7075(
نظام كفء جلدولة ورديات عمل الأجهزة امل�سوؤلة يف �سبكات ال�ست�سعار الال�سلكية املتنقلة

كلية العلوم  والدر�سات الإن�سانية  بالفالج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه باخلرج
كلية العلوم والدر�سات الن�سانيه بال�سليل

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

كلية الهن�سة باخلرج

كلية هند�سة وعلوم احلا�سب باخلرج

18

19

20

21

22

23

البحوث الصحية-المجموعة 33ج

الكليةالعنوانم
جودة اعادة ا�ستخدام مياة ال�سرف ال�سحي يف الري الزراعي وتاثريها على ال�سحة العامة

ح�سا�س املعاوقة الكهروكيميائية للك�سف عن فريو�سات اأنفلونزا الطيور
تو�سيف متديد الطيف بيتا لكتماز)ESBL( واإنتاج البكترييا املعوية يف عزلة عن العينات املر�سية

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

كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج
كلية العلوم والدرا�سات الن�سانية باخلرج

كلية الطب
كلية العلوم الطبية التطبيقية بالوادي

1

2

3

4
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حمكمة  علمية  جمالت  يف  املن�شورة  العلمية  • الأوراق 
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 نسبة األوراق العلمية المنشورة لكليات جامعة سلمان بن عبدالعزيز لعام 2012م

55 55التقرير السنوي 



ISI بيانات  قاعدة  يف  املن�شورة  العلمية  • الأوراق 
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ISI لكل كلية بيانات  قاعدة  يف  املن�شورة  العلمية  الأوراق  • عدد 

SAU DEPARTMENT WITH  ISI RECORD 2010-12 (Numbers)
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ISI RECORD 2010-12 (Numbers)
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ISI لالأق�شام الأكادميية بيانات  قاعدة  يف  املن�شورة  العلمية  الأوراق  • عدد 

SAU DEPARTMENT WITH  ISI RECORD 2010-12 (Numbers)
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عدد الأوراق العلمية املن�شورة يف قاعدة بيانات ISI خالل عام 2012 م لكل كلية

SAU  COLLEGE  WITH ISI RECORD 2012 (Numbers
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عدد الأوراق العلمية املن�شورة يف قاعدة بيانات ISI خالل عام 2012 م لالأق�شام الأكادميية

SAU DEPARTMENT WITH  ISI RECORD 2012 (Numbers)
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Title: COHERENCE EFFECTS IN MESOSCOPIC HIGHER HARMONIC MULTISTABILITY
Author(s): Batarfi, HA (Batarfi, H. A.); Sharaby, YA (Sharaby, Y. A.); Hassan, SS (Hassan, S. S.)
Source: JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS  Volume: 21  Issue: 4  Article Number: 1250043  
DOI: 10.1142/S0218863512500439  Published: DEC 2012

Title: Freak waves in white dwarfs and magnetars 
Author(s): Sabry, R (Sabry, R.); Moslem, WM (Moslem, W. M.); Shukla, PK (Shukla, P. K.)
Source: PHYSICS OF PLASMAS  Volume: 19  Issue: 12  Article Number: 122903  
DOI: 10.1063/1.4772058  Published: DEC 2012  

Title: Non-local correlation and quantum discord in two atoms in the non-degenerate model 
Author(s): Mohamed, ABA (Mohamed, A. -B. A.)
Source: ANNALS OF PHYSICS  Volume: 327  Issue: 12  Pages: 3130-3137  DOI: 10.1016/j.aop.2012.08.003  
Published: DEC 2012  

Title: GSTP1 methylation and polymorphism increase the risk of breast cancer and the effects of diet and 
lifestyle in breast cancer patients 
Author(s): Saxena, A (Saxena, Anubha); Dhillon, VS (Dhillon, Varinderpal S.); Shahid, M (Shahid, Mohammad); Khalil, HS (Khalil, 
Hesham Saleh); Rani, M (Rani, Madhu); Das, TP (Das, Trinath Prasad); Hedau, S (Hedau, Suresh); Hussain, A (Hussain, Arif ); Naqvi, 
RA (Naqvi, Raza Ali); Deo, SVS (Deo, S. V. S.); Shukla, NK (Shukla, N. K.); Das, BC (Das, B. C.); Husain, SA (Husain, Syed Akhtar)
Source: EXPERIMENTAL AND THERAPEUTIC MEDICINE  Volume: 4  Issue: 6  Pages: 1097-1103  
DOI: 10.3892/etm.2012.710  Published: DEC 2012

Title: Herbage growth, yield and oil content of Marrubium vulgare grown in Egypt as affected by plant spacing 
and nitrogen fertilization 
Author(s): Sabry, R (Sabry, R.); Salama, A (Salama, A.); Sharaf-Eldin, M (Sharaf-Eldin, M.)
Source: ZEITSCHRIFT FUR ARZNEI- & GEWURZPFLANZEN  Volume: 17  Issue: 4  Pages: 164-168  Published: DEC 2012  

• قائمة باألوراق العلمية المنشورة في قاعدة بيانات ISI خالل عام 2012 م
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Title: Assessment of water quality of some swimming pools: a case study in Alexandria, Egypt 
Author(s): Abd El-Salam, MM (Abd El-Salam, Magda Magdy)
Source: ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT  Volume: 184  Issue: 12  Pages: 7395-7406  
DOI: 10.1007/s10661-011-2508-6  Published: DEC 2012  

Title: Analytical models for channel crosstalk in short-range free space optical interconnects 
Author(s): Al-Ababneh, N (Al-Ababneh, Nedal); Al Jumah, A (Al Jumah, Abdulla)
Source: OPTICAL ENGINEERING  Volume: 51  Issue: 11  Article Number: 115401  DOI: 10.1117/1.OE.51.11.115401  
Published: NOV 2012  

Title: Electron energy distribution functions measured by Langmuir probe with optical emission spectroscopy in 
very high frequency capacitive discharge in nitrogen 
Author(s): Abdel-Fattah, E (Abdel-Fattah, E.); Bazavan, M (Bazavan, M.); Sugai, H (Sugai, H.)
Source: PHYSICS OF PLASMAS  Volume: 19  Issue: 11  Article Number: 113503  DOI: 10.1063/1.4766475  
Published: NOV 2012  

Title: Control of purity and entanglement for two spatially two-separated qubits via phase damping 
Author(s): Obada, ASF (Obada, A. S. F.); Hessian, HA (Hessian, H. A.); Mohamed, ABA (Mohamed, A. B. A.); Hashem, 
M (Hashem, M.)
Source: CHINESE PHYSICS B  Volume: 21  Issue: 10  Article Number: 100310  
DOI: 10.1088/1674-1056/21/10/100310  Published: OCT 2012  

Title: Contribution of Higher-Order Nonlinearity to obliquely electron-acoustic solitary waves in a magnetized 
auroral zone plasma 
Author(s): Abdelwahed, HG (Abdelwahed, H. G.)
Source: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE  Volume: 341  Issue: 2  Pages: 491-500  DOI: 10.1007/s10509-012-
1080-z  Published: OCT 2012  
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Title: Electron-acoustic solitary waves in a magnetized plasma with hot electrons featuring Tsallis distribution 
Author(s): Tribeche, M (Tribeche, Mouloud); Sabry, R (Sabry, Refaat)
Source: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE  Volume: 341  Issue: 2  Pages: 579-585  DOI: 10.1007/s10509-012-
1123-5  Published: OCT 2012  

Title: Design, Synthesis and Anti-inflammatory Activity of Structurally Simple Anthranilic Acid Congeners Devoid 
of Ulcerogenic Side Effects 
Author(s): Eissa, AAHM (Eissa, Amal Abdel Haleem Mohamed); Soliman, GA (Soliman, Gamal Abd El-Hakeem); 
Khataibeh, MH (Khataibeh, Moayad Hussein)
Source: CHEMICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN  Volume: 60  Issue: 10  Pages: 1290-1300  Published: OCT 2012  

Title: Amplitude modulation of hydromagnetic waves and associated rogue waves in magnetoplasmas 
Author(s): Sabry, R (Sabry, R.); Moslem, WM (Moslem, W. M.); Shukla, PK (Shukla, P. K.)
Source: PHYSICAL REVIEW E  Volume: 86  Issue: 3  Article Number: 036408  DOI: 10.1103/PhysRevE.86.036408  
Part: 2  Published: SEP 21 2012  

Title: Quantifying Quantumness with Sudden Birth or Death of Entanglement for Two-Qubits System 
Author(s): Mohamed, ABA (Mohamed, A. -B. A.)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS  Volume: 51  Issue: 9  Pages: 2779-2786  DOI: 
10.1007/s10773-012-1153-3  Published: SEP 2012  

Title: Single-drop microextraction as a powerful pretreatment tool for capillary electrophoresis: A review 
Author(s): Alothman, ZA (ALOthman, Zeid A.); Dawod, M (Dawod, Mohamed); Kim, J (Kim, Jihye); Chung, DS (Chung, Doo Soo)
Source: ANALYTICA CHIMICA ACTA  Volume: 739  Pages: 14-24  DOI: 10.1016/j.aca.2012.06.005  Published: AUG 20 2012  

Title: Mechanical performance of heat treated 319 alloys as a function of alloying and aging parameters 
Author(s): Alkahtani, S (Alkahtani, Saleh)
Source: MATERIALS & DESIGN  Volume: 41  Pages: 358-369  DOI: 10.1016/j.matdes.2012.04.034  Published: OCT 2012  
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Title: Taurine for EPR dosimetry 
Author(s): Maghraby, A (Maghraby, A.); Mansour, A (Mansour, A.); Tarek, E (Tarek, E.)
Source: RADIATION AND ENVIRONMENTAL BIOPHYSICS  Volume: 51  Issue: 3  Pages: 255-261  
DOI: 10.1007/s00411-012-0415-z  Published: AUG 2012  

Title: PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BIODEGRADABLE PACLITAXEL LOADED CHITOSAN 
MICROPARTICLES 
Author(s): Al-Shdefat, R (Al-Shdefat, Ramadan); Yassin, AEB (Yassin, Alaa Eldeen B.); Anwer, K (Anwer, Khalid); 
Alsarra, I (Alsarra, Ibrahim)
Source: DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES  Volume: 7  Issue: 3  Pages: 1139-1147  
Published: JUL-SEP 2012  

Title: Modulatory Effect of Aegle marmelos against Benzo (a) Pyrene B(a)P Induced Genotoxicity in Swiss Albino Mice 
Author(s): Khan, TH (Khan, Tajdar Husain)
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACOLOGY  Volume: 8  Issue: 5  Pages: 428-433  
DOI: 10.3923/ijp.2012.428.433  Published: JUL 1 2012  

Title: Wigner function and phase properties for a two-qubit field system under pure phase noise 
Author(s): Obada, ASF (Obada, A-S F.); Hessian, HA (Hessian, H. A.); Mohamed, ABA (Mohamed, A-B A.); Hashem, 
M (Hashem, M.)
Source: JOURNAL OF RUSSIAN LASER RESEARCH  Volume: 33  Issue: 4  Pages: 369-378  
DOI: 10.1007/s10946-012-9292-9  Published: JUL 2012  

Title: Effect of nonthermality of electrons on the speed and shape of ion-acoustic solitary waves in a warm plasma 
Author(s): Abdelwahed, HG (Abdelwahed, H. G.); El-Shewy, EK (El-Shewy, E. K.)
Source: PHYSICS OF PLASMAS  Volume: 19  Issue: 7  Article Number: 072301  DOI: 10.1063/1.4731715  Published: JUL 2012  

عمادة البحث العلمي 6666



Title: Quinazoline-tyrphostin as a new class of antitumor agents, molecular properties prediction, synthesis and 
biological testing 
Author(s): Alafeefy, AM (Alafeefy, Ahmed M.); Alqasoumi, SI (Alqasoumi, Saleh I.); Ashour, AE (Ashour, Abdelkader 
E.); Masand, V (Masand, Vijay); Al-Jaber, NA (Al-Jaber, Nabila A.); Ben Hadda, T (Ben Hadda, Taibi); Mohamed, 
MA (Mohamed, Menshawy A.)
Source: EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY  Volume: 53  Pages: 133-140  
DOI: 10.1016/j.ejmech.2012.03.044  Published: JUL 2012  

Title: Ion-acoustic double layers in magnetized positive-negative ion plasmas with nonthermal electrons 
Author(s): El-Labany, SK (El-Labany, S. K.); Sabry, R (Sabry, R.); El-Taibany, WF (El-Taibany, W. F.); Elghmaz, EA 
(Elghmaz, E. A.)
Source: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE  Volume: 340  Issue: 1  Pages: 77-85  DOI: 10.1007/s10509-012-
1025-6  Published: JUL 2012  

Title: Solitons and double-layers of electron-acoustic waves in magnetized plasma; an application to auroral 
zone plasma 
Author(s): El-Labany, SK (El-Labany, S. K.); Shalaby, M (Shalaby, M.); Sabry, R (Sabry, R.); El-Sherif, LS (El-Sherif, L. S.)
Source: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE  Volume: 340  Issue: 1  Pages: 101-108  DOI: 10.1007/s10509-012-
1045-2  Published: JUL 2012  

Title: Ion-acoustic double layers in magnetized positive-negative ion plasmas with nonthermal electrons 
Author(s): El-Labany, SK (El-Labany, S. K.); Sabry, R (Sabry, R.); El-Taibany, WF (El-Taibany, W. F.); Elghmaz, EA 
(Elghmaz, E. A.)
Source: ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE  Volume: 340  Issue: 1  Pages: 77-85  DOI: 10.1007/s10509-012-
1025-6  Published: JUL 2012  
Accession Number: WOS:000304609800008
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Title: Quantum correlation of correlated two qubits interacting with a thermal field 
Author(s): Mohamed, ABA (Mohamed, A-B A.)
Source: PHYSICA SCRIPTA  Volume: 85  Issue: 5  Article Number: 055013  DOI: 10.1088/0031-8949/85/05/055013  
Published: MAY 2012  

Title: Novel Sensors for Batch and Flow Injection Analysis of Histamine Based on Crown Ethers 
Author(s): Elmosallamy, MAF (Elmosallamy, Mohamed A. F.)
Source: ELECTROANALYSIS  Volume: 24  Issue: 5  Pages: 1226-1235  DOI: 10.1002/elan.201100674  Published: 
MAY 2012  

Title: Influence of Mg and solution heat treatment on the occurrence of incipient melting in Al-Si-Cu-Mg cast alloys 
Author(s): Mohamed, AMA (Mohamed, A. M. A.); Samuel, FH (Samuel, F. H.); Al Kahtani, S (Al Kahtani, S.)
Source: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE 
AND PROCESSING  Volume: 543  Pages: 22-34  DOI: 10.1016/j.msea.2012.02.032  Published: MAY 1 2012  

Title: Formation and dynamics of electrostatic solitary waves associated with relativistic electron beam 
Author(s): Moslem, WM (Moslem, W. M.); Bencheriet, F (Bencheriet, F.); Sabry, R (Sabry, R.); Djebli, M (Djebli, M.)
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البحث  عمادة  اأقامت  البحثية،  امل�ساريع  جودة  م�ستوى  لرفع  ال�سعي  اإطار  يف 
العلمي بالتعاون مع وحدة العلوم والتقنية والبتكار باجلامعة ور�سة عمل بعنوان 
" 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.

بن  عبدالرحمن  الدكتور  عبدالعزيز  بن  �سلمان  جامعة  مدير  معايل  برعاية 
حممد  العا�سمي اأقيم اللقاء الطالبي الأول يف البحث العلمي لطالب وطالبات 
، بح�سور  اجلامعة  يوم الحد املوافق 1434/2/10هـ بكلية الرتبية باخلرج 
بن  عو�س  الدكتور  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل 

خزمي اآل �سرور الأ�سمري. 

برعاية معايل مدير اجلامعة الدكتور عبدالرحمن بن حممد العا�سمي اأقامت 
اجلامعة  يف  البحثية  امل�ساريع  من  عدد  توقيع  حفل  العلمي  البحث  عمادة 
الباحثني، وذلك يوم الثنني 1434/6/26هـ  للمجموعة الأخرية )33 ج( مع 
يف م�سرح كلية العلوم والدرا�سات الإن�سانية باملدينة اجلامعية بال�سيح وبح�سور 
عبدالعزيز  الدكتور  ال�ستاذ  العلمي  والبحث  العليا  للدرا�سات  اجلامعة  وكيل 

عبداهلل احلامد.
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